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ڕاخستنی فه رشی سوور بۆ سه حراڕوودی هه ستی 
كوردانی ڕۆژهه اڵتی بریندار كرد

توندتر كردنه وه ی گه مارۆكان 
یه كه م كاری كۆنگره ی نوێی ئه مریكایه 

دابه زینی بایی نه وت به رده وامه 

پەیامی پیرۆزبایی سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات 
بە بۆنەی لەدایك  بوونی پێغەمبەری ئیسالم

بە بۆنەی س������اڵڕۆژی لە دایك بوونی پێغەمبەری ئیس������ام، حەزرەتی محەممەد دروودی خوای لە س������ەر بێ، پیرۆزبایی لە 
هەموو موسوڵمانانی جیهان، بە تایبەت خوشك  و برا كوردە موسوڵمانەكان لە خۆرهەاڵتی كوردستان دەكەین  و هیوای ژیانێكی 

پڕ لە ئاشتی  و ئارامی بۆ هەموو الیەك دەخوازین.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

سكرتێری گشتیی
مستەفا هیجری

١٢ی بەفرانباری ساڵی ١٣٩٣ی هەتاوی
٢ی ژانوویەی ساڵی ٢٠١٥ی زایینی

پـەیڤ
شه هاب خالیدی

حیزبی دیمۆكراتی كوردس������تانی 
ئێران، ئەو حیزبەیە كە نزیك بە حەوت 
دەیە لەمەوبەر لە نێو دڵی كوردستانی 
دیمۆكراتیكتری������ن  ڕۆژه������ەاڵت، 
چاو  ل������ە  كۆم������اری  دەس������ەاڵتی 
دەس������ەاڵتەكانی دیك������ەی ناوچەی 
دامەزراند  نێوەڕاس������ت  ڕۆژهەاڵتی 
و س������ەرۆكی ئ������ەو حیزب������ەش واتە 
پێشەوا قازی موحەممەد لە وتاری 
كوردستاندا،  كۆماری  ڕاگەیاندنی 
نەتەوەی������ی بوون������ی بیروبۆچوون و 
سەلماند،  حیزبەكەی  سیاسەتەكانی 
كاتێك كە وتی: »ئەمڕۆ خۆشترین 
ڕۆژە لە ژیانی هەموو كوردێكدا كە 
ئااڵی سەربەخۆیی كورد هەڵكراوەو 
دەشەكێتەوە... مەهاباد  بەرزایی  لە 
گۆڕس������تانی ش������ەهیدانی ڕێگەی 
زەوی  زۆری  بەش������ێكی  ڕزگاری 
لە هەر چوار بەش������ی كوردس������تان 

داپۆشیوەو...«.
ئێس������تاش ڕێبوارانی ڕێگای پڕ 
لە سەروەریی پێشەوا قازی محەمەد 
هەر لەر سەر ئەو ڕێبازە بەردەوامن و 
ڕەچاوكردنی »ئەخاق لە سیاسەتدا«  
- كە شەهید د. قاسملوو بڕوایەكی 
قووڵی پێی هەب������وو- كردوویانە بە 
بنەم������ای خەب������ات و تێكۆش������ان و 
پەیوەندییە سیاسیەكانی خۆیان و لە 
پرسی نەتەوەییدا هیچ كاتێك لە سەر 
حیسابی كوردی بەشەكانی دیكەی 
دۆستانەی  پەیوەندیی  كوردس������تان 

دانەمەزراندوە.
 ب������ەاڵم ب������ە داخەوە ل������ەو چەند 
بەرپرس������انی  ڕاب������ردوودا،  ڕۆژەی 
هەرێمی كوردس������تانی باش������وور بە 
پێچەوانە، فەرش������ی س������ووریان بۆ 
تیرۆریس������ت و بكوژی ش������ەهید د. 
قاس������ملۆ ڕێب������ەری كاریزمای ئەو 
حیزب������ە و ڕێب������ەری جۆاڵن������ەوەی 
نەتەوەی������ی - دیمۆكراتیكی  كورد 
لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان ڕاخست. 
بەداخەوە ئەو ڕێبەرانەی باش������ووری 
كوردستان، ئەو هەڵس و كەوتە پڕ لە 
بێ ڕێزییەیان كرد و فەرشی سووریان 
بۆ تیرۆریست و بكوژی ڕێبەرێكی 
كورد - ك������ە ئەو ڕێبەرە گەورەیە لە 
ژیانی سیاس������یی خۆیدا بە كردەوە 
نەتەوەیی  ڕێبەرێكی  كە  سەلماندی 
و س������ەركردەیێكی لێهاتوو بۆ هەموو 
نەتەوەی كوردە- ڕاخس������ت، كە باس 
ل������ە یەكیەتیی كوردان و بەس������تنی 
كۆنگرەی نەتەوەیی لە ژێر چەتری 
خۆیان������دا دەكەن و وەك س������ەرۆكی 
نەتەوەی������ی ه������ەر چ������وار پارچەی 
كوردس������تان قس������ە دەك������ەن. بەڵێ 
ئەم كەس������انە هەس������تی بە ملیۆنان 
خەڵكی ڕۆژهەاڵتی كوردس������تانیان 
بریندار كرد، ئ������ەو خەڵكەی كە بە 
سەركەوتنەكانی باشووری كوردستان 
دڵخۆش دەبوون و شاییان دەگێڕا و لە 
هەمان كاتیشدا بە ئێش و ئازارەكانی 
كوردانی باشووری كوردستان دڵگران 
دەبوون. دەبوایە ئەو فەرشە سوورەی 

سەركەوتن یان 
ژێركەوتنی كۆماری 

ئیسالمی لە 
خولی...

شەڕی نەوت و 
كارتێكەرییەكانی 
لەسەر ئابووریی 

ئێران 

دیاردەی تیرۆر و 
ڕۆڵی 

كۆماری 
ئیسالمی

باوه ڕمه ندین 
به  توانا و 

ئیراده ی 
ژنان
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یاسادانه رانی ئه مریكا له  كاتێكدا خۆیان بۆ به ڕێوه چوونی 
یه كه مین كۆبوونه وه  له  ساڵی ٢٠١٥دا له  حه وتووی داهاتوودا 
ئاماده  ده كه ن كه  هه ندێ له  ئه ندامانی بااڵی كۆنگره  یه كێك 
له  كاره  س������ه ره كییه كانیان ته رخان كردووه  به  هه ڵسه نگاندن و 
ده نگدان له مه ڕ گه م������ارۆی زیاتر دژی ڕێژیمی كۆماری 

ئیسامی.
سه ناتۆری كۆماریخواز، مارك كرێك ڕۆژی یه كشه ممه  
ل������ه  وتووێژێكدا له گه ڵ تلفزیۆن������ی فۆكس گوتی: »میچ 
مه ك كانێل، ڕێبه ری زۆرینه ی سه نا وتوویه تی كه  له  ساڵی 
نوێدا، دووهه مین ده نگدانی گرینگی س������ه نا بۆ گه مارۆی 
ئێران ده بێت. س������ه ناتۆر كرێك به  ناوهێنانی سه ناتۆرگه لێكی 
ب������ااڵی دێمۆكرات وه ك رابێرت مێندز و چاك ش������وومێر وه ك 
پاڵپشتانی ئه م گه اڵڵه یه ، باسی له وه  كرد كه  له م پێوه ندییه دا 
پاڵپش������تی ١7 س������ه ناتۆری دێموكراتیان له گه ڵ������ه  و ئه مه  

به ڕاستی ده نگدانێكی دوو حیزبییه  له سه ر ئێران.
یه كسه د و چوارده یه مین كۆنگره ی ئه مریكا له  حه وتووی 
داهاتووه وه  به  زۆرینه ی كۆماریخوازان له  هه ر دوو مه جلیسی 

نوێنه ران و سه نا  ده ست به  كاره كانی خۆی ده كات.
س������ه ناتۆری كۆماریخواز، لیندس������ی گراهام له  كۆتایی 
حه وتووی ڕابردوودا له  ئیس������راییل له مه ڕ ئه جیندای كاری 
كۆنگ������ره  له  س������اڵی نوێدا گوتی كه  ل������ه  مانگی ژانویه دا 
گه اڵڵه ی هاوبه ش������ی گه مارۆی دوو حیزبیی مارك كرێك و 
ڕابێرت مێندز ده خرێته  ده نگدانه وه . به  گوته ی ناوبراو به پێی 
ئ������ه م گه اڵڵه یه ، له  كاتێكدا كه  تارن له  خاڵه  دیاریكراوه كانی 
ڕێكه وتنامه كه  س������ه رپێچی بكات یان دانووستانه كان به جێ 
بێڵێ، گه مارۆكان دیسان ده خرێنه  بواری جێبه جێ كردنه وه .

س������ه ناتۆر گراهام له مه ڕ گه اڵڵه ی پێشنیاریی سه ناتۆر 
باب كڕۆكێر س������ه رۆكی داهاتووی كومس������یۆنی پێوه ندییه  
ده ركییه كانی س������ه نا گوتی كه  ئه م گه اڵڵه یه  پشتیوانی هه ر 

دوو حیزبه كه ی له گه ڵه .
ئه گ������ه ر ئه م گه اڵڵه یه  په س������ه ند بكرێت، ب������اراك ئۆباما 
ئه رك������دار ده كرێت هه ر چه ش������نه  ڕێككه وتنێ له گه ڵ ئێراندا 
له  ماوه ی س������ێ ڕۆژدا بۆ په سه ند كردن بۆ كۆنگره  به ڕێ 

بكات.

تیرۆریستێكی وەك جەعفەری سەحراڕوودی 
ل������ە پێش������دا بە بێ ڕێ������زی بە س������ەروەریی 
هەرێمی كوردس������تان  و دواتر بە بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازی گەلی كورد لە كوردستانی 
ڕۆژهەاڵت  و كەسایەتیی ڕێبەری گەورەی 
وەك ش������ەهید دوكتور قاس������ملوو  و هەموو 
شەهیدانی ڕێگای خەبات دژی تیرۆریزم، 
ب������ە پێش������مەرگە ش������ەهیدەكانی هەرێمی 

كوردستانیشەوە دەزانین«. 
بەڕی������ز قادری هەروەها لە لێدوانێكدا بۆ 
كاناڵی »ڕووداو« ڕایگەیاند: »پێشوازی لە 
سە حراڕوودی لە باشوور هەر ئەوندە ڕە وایە ، 
وە ك ئەوە ی كوردی رۆژهەاڵت پێش������وازی 

بكە ن لە عەلی حە سە ن مە جید«.
هەروەها دوكتور میرۆ عەلیار، ئەندامی 
دەفتەری سیاس������یی حیزب لە وتووێژێكدا 
لەگەڵ تەلەڤیزیۆنی »تیشك« ڕایگەیاند: 
»بەداخ������ەوە ئەوەی دەڵێم بەرپرس������انی ئەو 
دوو حیزبەی پارت������ی  و یەكێتی لەوەی كە 
كامەی������ان زووتر بگەنە خزمەت الریجانی و 
تایبەتی سەحراڕوودی، كامەیان توندتر  بە 
ماچی بكا و كامەیان قایمتر لە باوەش������ی 
بگرێ������ت، كێبڕكێیەكی������ان دانابوو، دەتگوت 

مەسەلەن سەركۆماری ئامریكا هاتووە«.
بەڕیز دوكتور عەلیار هەروەها لە درێژەدا 
وتی: »هیوادارم بەرپرسانی ئەو دوو حیزبە 

و بەرپرس������انی هەرێم بەخۆیان������دا بچنەوە 
لەس������ەر پرس������ی نەتەوەیی، ئەتۆ لەالیەك 
باس������ی كۆنگرەی نەتەوەیی دەكەی، باسی 
باس������ی  دەكەی،  نەتەوەیی  بەرژەوەندی������ی 
یەكگرتوویی كورد دەكەی، باسی ئیتیحاد 
دەك������ەی، لەالیەكی دیكەش������ەوە دێی ئاوا 
بێ ڕێزی بە ١٠ میلیۆن كوردی ڕۆژهەاڵت 
دەكەی  و ئاوا هەڵوێس������ت دەگ������ری، ئەوە 

هەموو مەسەلەكەت دەباتە ژێر پرسیار«.
دەقی وتووێژ لەگ������ەڵ بەڕێز محەممەد 
نەزیف قادری لە الپەڕە 6ی ئەم ژمارەیەدا 

هاتووە.

خەڵك و الیەنە سیاسییەكانی كوردستانی 
ئێران، پێشوازیی بەرپرسانی بااڵی هەرێمی 
كوردس������تانی عێراق لە بكوژانی شەهیدی 

نەمر دوكتور قاسملوویان شەرمەزار كرد.
دوای  ئەوە ی  ك������ە  رۆژی  هەینی  ٢6ی 
دێسامبری ٢٠١4ی زایینی بە رامبە ر بە  ٥ی 
بەفرانباری ١٣٩٣ی هەتاوی، ش������اندێكی 
كۆماری ئیسامی بە سەرۆكایەتیی عەلی 
شۆرای  مە جلیسی  س������ە رۆكی  الریجانی، 
ئیس������امی  و ب������ە بەش������داریی محەممەد 
جەعفەریی س������ەحراڕوودی، تیرۆریس������ت و 
یەكێك لە بكوژانی شەهید  دوكتور قاسملوو 
ل������ە س������ەردانێكدا بۆ هەرێمی كوردس������تان 

لەگەڵ پێش������وازیی گەرمی دەسەاڵتدارانی   
كوردستانی عێراق لە س������لێمانی و هەولێر 
بەرەوڕوو بوو و  فە رشی  سووریان بۆ ڕاخرا، 
لەالیە ن  ناڕە زایە تیی   بە رینی   ش������ە پۆلێكی  
خەڵك و الیەنە شۆڕشگێڕەكان و چاالكانی 
سیاسیی كوردس������تانی ئێرانەوە لە نێوخۆ  و 
دەرە وە ی واڵت و لە س������ەر ڕاگەیاندنەكان و 

تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان وەڕێ كەوت.
 ل������ەم پێوەندیی������ەدا محەمم������ەد نەزیف 
قادری، ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە وتووێژێكدا 
»كوردس������تان«  ڕۆژنام������ەی  لەگ������ەڵ 
ڕایگەیان������د: »ئەو ش������ێوازەی وەرگرتنی 

دابه زین������ی بایی نه وت به رده وامه . بایی نه وت له  
زۆرب������ه ی واڵته كاندا زۆر هه رزان بووه . ئاڵمانییه كان 
نه وتی پێویس������تیی خۆیان به  نرخی ٣4 ساڵ پێش 

ده كڕن.
ب������ه  پێ������ی ڕاپۆرت������ی دۆیچه وێله ، ل������ه  ڕۆژه  
كۆتاییه كانی ساڵی ٢٠١4ی زایینیدا هه ر به رمیل 

نه وتی خاو له  ژێر ٥٠ یۆرۆدا بوو.
نێوه نجی بایی هه ر به رمیل نه وتی خاوی برێنتی 
ده ریای باك������وور)١٥٩ لیتر( له  س������اڵی ٢٠١4ی 
زاینی������ی 7٣ بۆ 7٩ ی������ۆرۆ بووه ، نرخێ كه  له  چاو 
ساڵی ١٩8١ له  خوارتر بووه . بایی نێوه نجیی نه وت 
له  ساڵی ١٩8١دا به  له به رچاوگرتنی هه اڵوسان 6٠ 

بۆ 7٩ یۆرۆ بووه .
یه كێك له  هۆكاره  گرینگه كانی دابه زینیی بایی 
نه وت زیادبوونی هه نارده  كردنی نه وته  بۆ بازاڕه كان. 
ده س������پێكی ده رهێنانی نه وت ل������ه  ئه مریكا یه كێكی 
دیكه  له  هۆكاره كانی دابه زینی بایی نه وت بووه . له  

كۆتایی مانگ������ی ژووه نی ٢٠١4 ده وڵه تی ئه مریكا 
بۆ یه كه مجار پاش 4٠ ساڵ مۆڵه تی هه نارده كردنی 

نه وتی بۆ ده ره وه  ده ركرد.
ڕووسیه ش له  ساڵی ٢٠١4دا وێڕای گه مارۆكان 
و قه یران������ه  ئابوورییه كان������ی ئ������ه م واڵت������ه  پێوانه ی 
ده رهێنانی نه وتی پاش داڕمانی یه كیه تی سۆڤیه ت 
ش������كاند. به رهه مهێنانی نه وتی خ������او له م واڵته  له  
ساڵی ٢٠١4دا 7% زیادی كردووه . وه زاره تی وه زه ی 
ڕووسیه  ڕۆژی هه ینی ١٢ی به رفرانبار ڕایگه یاند 
كه  به رهه مهێنانی نه وتی خاو له م واڵته  له  س������اڵی 
٢٠١4دا گه یش������تووه ته  ١٠ میلی������ۆن به رمی������ل له  
ڕۆژێكدا. پاش������كه وتی نه وتی ئێس������تای جیهان له  
س������اڵی ٢٠٠٠ه وه  تا ئێس������تا نزیك به  7٠ له سه د تا 
ئاستی ٢4٠ میلیارد ته ن زیادی كردووه . هۆكاری 
ئه م پرسه  په ره س������ه ندنی تێكنۆلۆژیا، هه م له  بواری 
دۆزینه وه ی س������ه رچاوه  نه وتییه كان و هه م له  بورای 

ده رهێنانی ئه م مادده  گرینگه دایه .
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بە بۆنەی ڕۆژی لە دایك بوونی حەزرەتی مەس������یح  و دەس������پێكی ساڵی 
٢٠١٥ی زایینی، گەرمترین پیرۆزبایی خۆمان ئاراس������تەی مەسیحییەكان، 
بە تایبەت مەسیحییەكانی ئێران  و خۆرهەاڵتی كوردستان دەكەین. هیوادارین 
س������اڵی نوێ، بۆ هەموو الیەك س������اڵێكی پڕ لە خێر  و خۆشی  و ئاشتی  و 

ئارامی بێت. 

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتیی
مستەفا هیجری

پەیامی پیرۆزبایی مستەفا هیجری بە 
بۆنەی سەری ساڵی نوێی زایینی

سێهەمین كۆنگرەی یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران بەڕێوەچوو

دیداری شاندێكی پارتی ئازادیی كوردستانی باكوور و حیزبی دێموكرات

هەواڵدەری������ی  ئاژانس������ی 
پ������اش  ك������ردەوە،  »كوردپا«ب������اوی 
سیاس������یی  زیندانیان������ی  ڕۆژ،   ٣4
كوردی زیندان������ی ورمێ كۆتاییان بە 
مانگرتنەكەیان هێنا. بەپێی ڕاپۆرتی 
ئەو ئاژانس������ە هەواڵدەرییە، بەرپرسانی 
زیندانی ورم������ێ و دەزگای قەزایی 
ئێران  ئیس������امیی  ڕێژیمی كۆماری 
بەڵێنیان بە زیندانیانی سیاسیی كورد 

ل������ە داواكارییەكانی  داوە كە هەندێك 
زیندانیانی سیاسیی كوردی جێبەجێ 
بكەن. كۆتای������ی هێنان بە مانگرتن و 
قەب������ووڵ كردنی وادەی بەرپرس������انی 
زیندان لە الیەن زیندانیانی سیاس������یی 
ك������وردی مانگرت������وو ل������ە حاڵێكدایە 
داواكاریانە  ئ������ەو  بوونی  كە جێبەجێ 
بە ك������ردەوە لە الیەن كاربەدەس������تانی 

ڕێژیمەوە، نادیارە.

ساڵی  بەفرانباری  ١١ی  ڕێكەوتی 
١٣٩٣ی هەتاوی، ڕێوڕەسمی كردنەوەی 
ژنانی  یەكیەتیی  كۆنگرەی  سێهەمین 
لەژێر  ئ��ێ��ران  كوردستانی  دێموكراتی 
ناوی »كۆنگرەی سەرخستنی ئیرادەی 
»پێشەنگی  دروش���م���ی  ب���ە  و  ژن« 
ڕۆژێكی  دوا  پ��ێ��ن��او  ل��ە  ك���ورد  ژن���ی 
سكرتێری  ئامادەبوونی  بە  دا«،  ئازاد 
گشتیی حیزبی دێموكرات، بەڕێز كاك 
مستەفا هیجری، میوانان و ئەندامانی 
ژنان،  یەكیەتیی  سێهەمی  كۆنگرەی 
یەكیەتییە  ئ��ەو  سەرەكیی  بنكەی  لە 
كرانەوەی  بەڕیوەچوو.  كۆیە  شاری  لە 
كۆنگرەی یەكیەتیی ژنان، بە سروودی 
ڕاگرتنی  و  ڕەقیب  ئەی  نەتەوایەتی 
لە  ڕێ��زگ��رت��ن  ب��ۆ  بێدەنگی  خولەكێك 
ش��ەه��ی��دان��ی ڕێگای  پ��اك��ی  گ��ی��ان��ی 
دەستی  كوردستان  و  ك��ورد  ڕزگ��اری��ی 
بەڕێوەبەری  الی��ەن  لە  پاشان  پێكرد. 
كۆمیتەی  ب��ەن��اوی  و  ڕێوڕەسمە  ئ��ەم 
سێهەمی  ك��ۆن��گ��رەی  ئ���ام���ادەك���اری 
یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی 
كرا.  بەشداربوان  بەخێرهاتنی  ئێرانەوە  

لە  كۆنگرە  ك��ردن��ەوەی  پەیامی  پاشان 
ل��ەی��ەن »ه��ێ��رۆ ج��ەڵ��دی��ان��ی« جێگری 
سكرتێری یەكیەتیی ژنان، خوێندرایەوە. 
ڕێوڕەسمەدا،  ئەم  دیكەی  بەشێكی  لە 
حیزبی  سیاسیی  دەف��ت��ەری  پەیامی 
دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران لە 
مستەفایی«�ەوە  »ت��ەی��م��وور  الی���ەن 
پێشكەش كرا. كۆڕی موزیكی حیزب 
سروودێكی شۆڕشگێڕانە لە ژێر ناوی 
»هزری ئازادی«پێشكەش كرد. پاشان 
پەیامی  خاتوو »نەسرین قاسملوو« لە 
الیەن خاتوو »كەژاڵ نەقشبەندی«�ەوە 
دیكەی  بەشێكی  ل��ە  خ��وێ��ن��درای��ەوە. 
ڕێ��وڕەس��م��ەك��ەدا، ن���اوی ئ��ەو پ��ەی��ام و 
سێهەمین  بۆ  كە  الیه نانه نه ی  و  كه س 
نێردەرابوو،  ژنان  یەكیەتیی  كۆنگرەی 
خ��وێ��ن��دەران��ەوە. پ��اش��ان ڕاپ��ۆرت��ی كار 
نێوان  لە  ژن��ان  یەكیەتیی  چاالكیی  و 
سێهەمدا،  ب���ۆ  دووه�����ەم  ك��ۆن��گ��رەی 
دێكۆمێنتاری  فیلمی  ش��ێ��وەی  ب��ە 
پێشكەش كرا. پاش نێوەڕۆی هەمان ڕۆژ، 
بەفەرمی  ژن��ان،  یەكیەتیی  كۆنگرەی 
پێكرد. بەرنامەی كاریی خۆی دەست 

پ��اش وەرگ��رت��ن��ی م��ەش��رووع��ی��ی��ەت بۆ 
وەك:  سه مبۆلەكانی كۆنگرەی سێهەم، 
كۆنگرەیە،  ئ��ەو  دروشمی  و  ئ��ارم  ن��او، 
���� سیاسیی  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  ڕاپ��ۆرت��ی 
یەكیەتیی  گ��ش��ت��ی��ی  ب���ەڕێ���وەب���ەری���ی 
ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی 
هەڵبژێردراوی كۆنگرەی دوو پێشكەش 
ك��را كە پ��اش ت��اوت��ووێ ك��ردن و دانی 
دەنگ  ك���ۆی  ب��ە  س��ەرن��ج  و  تێبینی 
پەسند كرا.لە بڕگەكانی دیكەی كاری 
و  بەرنامە  شیكردنەوەی  ب��ۆ  كۆنگرە 
ی��ەك��ی��ەت��ی ژنانی  ن��ێ��وخ��ۆی  پ��ێ��ڕەوی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران، ڕاپۆرتی 
كار و چاالكییەكانی ژنان لە كۆمیتەی 
ئامریكا(  و  )ئ��ورووپ��ا  واڵت  دەرەوەی 
ترخان كرابوو كە پاش  وەرگرتنی ڕا و 
تێبینی ئەندامانی كۆنگرە و گونجاندنی 
ئەندامانی  الی���ەن  ل��ە  ب��ۆچ��وون��ەك��ان، 
پەسند  دەن��گ  تیكڕای  بە  كۆنگرەوە 
كرا. بڕگەی كۆتایی كاری سێهەمین 
كۆنگرەی یەكیەتیی ژنانی دێموكرات،  
ترخان كرابوو بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی 
كۆمیتەی بەڕێوەبەریی گشتیی. پاشان 

پروسەی هەڵبژادن لە كەش و هەوایەكی 
دێموكراتیكدا بە دەنگی ڕاستە و خۆی 
كرد.  پێ  دەستی  كۆنگرە  ئەندامانی 
بڕیاری  پێی  بە  دا  هەڵبژاردنه دا  لەو 
ژنانی  ی��ەك��ی��ەت��ی��ی  ٣ی  ك��ۆن��گ��رەی 
دێ��م��وك��رات، ٩ ك��ەس وەك��وو ئەندامی 
بەڕیوەبەریی ئەسڵی و ٥ كەسی دیكەش 
بەڕێوەبەری  جێگری  ئەندامی  وەك��وو 
بەڕێوەبەریی  كۆمیتەی  هەڵبژێردران. 
ئەسڵیی یەكیەتیی ژنان، هەڵبژێردراوی 
دانیشتنی  یەكەم  لە  كۆنگرەی سێهەم، 
خ��ۆی��ان ك��ە ل��ە س��اڵ��ون��ی ك��ۆن��گ��رە دا 
عوسمانی«  »ف��ات��م��ە  ب���ەڕێ���وەچ���وو 
یەكیەتیی  گشتیی  سكرتێری  وەك��وو 
ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی 
هەڵبژێردرا. كۆنگرەی یەكیەتیی ژنانی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران پاش دوو 
ڕۆژی  لە  وەچ��ان  بێ  كاریی  رۆژی 
بەفرانباری  ١٢ی  ڕێكەوتی  هەینی 
سەركەوتوویی  ب��ە  ه��ەت��اوی  ١٣٩٣ی 

كۆتایی بە كارەكانی هێنا.

بەفرانباری  ١4ی  ڕێ���ك���ەوت���ی 
شاندێكی  ه��ەت��اوی  ١٣٩٣ی،  ساڵی 
دەفتەری پێوەندییەكانی پارتی ئازادیی 
سەرپەرستیی  بە  ب��اك��وور  كوردستانی 
»عەبدولڕەحمان گلندكی« و »ئورهان 
كایا« نوێنەری ئەو پارتە لە هەرێمی 
دەفتەری  س����ەردان����ی  ك���وردس���ت���ان، 
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  پ��ێ��وەن��دی��ی��ەك��ان��ی 
هەولێر  شاری  لە  ئێرانیان  كوردستانی 
الیەن  لە  ئ��ازادی  پارتی  شاندی  كرد. 
شاندێكی دەفتەری پێوەندیەكانی حیزبی 
دێموكرات بە سەرپەرستی »محەممەد 
پێوەندیەكانی  بەرپرسی  قادری«  ساڵح 
لێوە كرا.  پێشوازییان  هەولێر،  لە  حیزب 
لە دیدارەكە دا محەممەد ساڵح قادری 
پارتی  شاندی  هاتنی  خێر  بە  وێ��ڕای 
بە  پیرۆزبایی  و  ك��وردس��ت��ان  ئ��ازادی��ی 
پارتێكی  وەك  دام��ەزران��ی��ان  ف��ەرم��ی 

باكووری  یاسایی بۆ خەباتی كورد لە 
مێژووی  سەر  لە  باسیكی  كوردستان، 
لە  پرنسیپەكانی  و  سیاسەت  و  حیزب 
هەمبەر پارچەكانی دیكەی كوردستان 
»عبدالرحمان  پاشان  ك��رد.  پێشكەش 
گلندكی« سەرپەرستی شاندی پارتی 
دەربڕینی  وێ��ڕای  كوردستان  ئازادیی 
پێشوازی گەرمی  لە  پێزانین  سپاس و 
دێموكرات،  ح��ی��زب��ی  پ��ێ��وەن��دی��ی��ەك��ان��ی 
ب��ەرپ��رس��ی پ��ێ��وەن��دی��ەك��ان��ی خ��ۆی��ان لە 
»ئورهان  ناوی  بە  كوردستان  هەرێمی 
ناساند  خانەخوێ  حیزبی  بە  كایا«ی 
دامەزراندنی  چۆنیەتیی  لە  باسی  و 
بڕیارەكانی  و  توركیە  لە  پارتەكەیان 
یەكەمین كونگرەكەیان كرد. لە كۆتایی 
ئەم دیداردا هەر دوو الیەن جەختیان لە 
نێوان  پێوەندییەكانی  بەردەوامیی  سەر 

دوو حیزبەكە كرد.

چەواشەكارییەكانی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی 
سەبارت بە پیشمەرگە

لە كابۆل خۆپیشاندان بە دژی 
ڕێژیمی ئێران بەڕێوەچوو

لە پیرانشار ناوەندەكانی بەسیجی ڕێژیم 
زەختیان خستووەتە سەر قوتابییان 

مانگرتن لە خواردنی زیندانیانی سیاسیی 
كورد لە زیندانی ورمێ كۆتایی هات

چاالكێكی كورد سزای 3 ساڵ زیندانی 
به  سه ردا سه پا 

درێژه ی سه روتار

بەرگری و خۆڕاگری هێزی پێش������مەرگەی كوردس������تان ل������ە بەرانبەر گرووپی 
تیرۆریستی داعشدا، بەشێك لە واڵتانی جیهانی سەرسام كردووە  و سەركەوتنەكانی 
پێش������مەرگەیان بەرز نرخاندووە. بەرزنرخاندنی ڕۆڵی پێش������مەرگە لە شەڕی دژی 
گروپی تیرۆریس������تیی داعش لە الیەن زۆربەی واڵتانی جیهانەوە لە حاڵێكدایە كە 
ڕێژیمی كۆماری ئیس������امی پێشمەرگەی كوردستانی بە »پێشمەرگە موسڵمان« 
ن������او بردووە. ئەوە لە حاڵێكدایە كە« پێش������مەرگەی موس������ڵمان« لە الیەن ڕێژیمی 
ئیس������امیی ئێرانەوە بەو كوردە خۆفرۆش������انە دەوترێ كە بە مەبەستی هێرش بردنە 
سەر تێكۆش������ەرانی سیاسیی كورد، بە تایبەت پێشمەرگە، چەكدار كراون. ڕێژیمی 
دژی كورد ی كۆماری ئیس������امیی ئێران كە چاوی بەرایی سەركەوتنەكانی هێزی 
پێشمەرگە نادا، هەر جارە  و بە شێوەیەك دەیهەوەێت لە گرنگی  و بەهای پێشمەرگە 
لە شەڕی تیرۆر كەم بكاتەوە، خافل لەوەی نێو  و نێوبانگی پێشمەرگە بە تایبەت لە 
ئێستادا لە سەرتاسەری دنیادا دەنگی داوەتەوە. حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لێرەدا جەخت دەكاتەوە كە چەواش������ەكارییەكانی ڕێژیمی كۆماری ئیسامیی ئێران، 
سەبارەت بە هێزی پێشمەرگەی كوردستان و كەمڕەنگ  كردنەوەی ڕۆڵی پێشمەرگە 

لە شەڕی دژی داعش و تێرۆریزم، وەك بەری ڕووناكیی خۆر بە بێژنگ گرتنە.

چاالكان������ی مەدەنی و هاوواڵتییانی ئەفغانی لە ب������ەردەم باڵوێزخانەی ڕێژیمی 
كۆماری ئیس������امیی ئێران لە كابۆل  سەبارەت بە هەڵسوكەوتی نەشیاوی ڕێژیمی 
ئێ������ران لە گەڵ كۆچبەرانی ئەفغانی خۆپێش������اندانیان بەڕێوەبرد. خۆپیش������اندەرانی 
ئەفغانی لە ماوەی ئەم خۆپیش������اندانەدا، بە وتنەوەی دروشمەكانی وەك »هەاڵواردن 
ڕاگ������رن« و »نرخ ب������ۆ كەڕامەتی مرۆڤ دابنێن« كردەوەكان������ی ڕێژیمی ئێران و 
بەرپرس������ان و بەڕێوبەرانی ئەو ڕێژیمەیان لەگ������ەڵ كۆچبەرانی ئەفغانی بە توندی 
مەحكووم كرد و خوازیاری پێڕاگەیشتن بە بارودۆخی كۆچبەرانی ئەفغانی لە ئێران 
بوون. هەروەها چاالكانی مەدەنی لە خۆپێش������اندانی ب������ەردەم بالوێزخانەی ڕێژیمی 
كۆماری ئیسامیی ئێران، بریارنامەیەكیان لە مەحكووم كردنی كردەوە نەشیاوەكانی 

ڕێژیمی ئێران لەگەڵ كۆچبەرانی ئەفغانی، خوێندەوە.

ناوەندەكانی سەر بە بەسیج لە ماوەی ڕابردوودا بێ وەرگرتنی ئیزنی سەرپەرەستی 
مندااڵنی كورد فورمی بەس������یجیان بۆ پڕ دەكەنەوە. دەست و پەیوەندییەكانی بەسیج 
بە قوتابییانیان  وتووە كە لە بەرامبەر ئەندامەتیی ئەواندا لە بەس������یجی قوتابخانە 
دا، »بەڵێن������ی دانی ئیمتیاز« لە داهاتوویان پێ دەدەن. ئەم ئیمتیازانە كە باس������ی 
لە س������ەر دەكردرێت »تێپەڕ كردنی خزمەتی سەربازی لە ناوچەی لە دایك بووون، 
كەم كردنەوەی 6 مانگ لە ماوەی خزمەتی سەربازی، ئیمتیازی چوونە سەر كار 
لە داهاتوو و دابین كردنی بەس������تێنی لەبار بۆخوێندن لە زانكۆكان« راگەیەندراوە. 
بە ئەندام كردنی ئەم قوتابییانە لە ڕێكخراوی بەس������یج بە بێ ئیزنی سەرپەرەس������ت، 
دژی مافی مرۆڤ و یاسا نێودەوڵەتییەكانە كە ساڵیانێكی زۆرە لە الیەن ڕێژیمی 

كۆماری ئیسامیی ئێرانەوە پێشێل دەكرێن.

س������ووكایەتی ناوەندی دەنگ و ڕەنگی 
ناوداری  ب������ە هونەرمەن������دی  مەهاباد 
نەتەوەی كورد حەس������ەن زیرەك، سزای 
سێ س������اڵ زیندانی تەعزیزی به سه ردا 
س������ه پا. خەبات مەنگوڕی، پاش نزیك 
بە یەك مان������گ ناڕوونیی چارەنووس، 
بە بێ  ئامادەبوونی پاریزەر لە دادگای 
شۆڕش������ی رێژیم، بە ٣ ساڵ زیدانیی 

تەعزیری مەحكووم كراوە.

خەبات مەنگوڕی، تەمەن ٣٠ ساڵ، 
بەڕێوەب������ەری ئەنجومەنی پاراس������تنی 
ژینگ������ەی مەهاباد و خەڵكی ش������اری 
مەهاباد لە الیەن دادگای شۆڕش������ی 
رێژیمی ئیس������امیی ئێرانەوە بە سزای 
سێ  ساڵ زیندانی تەعزیزی به سه ردا 
س������ه پا.  ئ������ەو چاالك������ە مەدەنییە بە 
هۆی بەش������داری لە ناڕەزایەتییەكانی 
هاوواڵتیان������ی ك������ورد س������ەبارەت ب������ە 

كە بەرپرسانی باشووری كوردستان بۆ تیرۆریستێكی وەك سەحراروودییان ڕادەخست، 
بۆ ئەو پێش������مەرگە فیداكارانەی »حدكا« ڕاخس������تبایە كە بۆ بەرگری لە خاكی 
كوردس������تانی باشوور ڕوویان لە بەرەكانی ش������ەڕ لە دژی داعش كرد و ئامادە بوون 
كە بۆ هەر بس������تێكی خاكی كوردستانی باشوور گیانی خۆیان فیدا بكەن. بۆیە لە 
كۆتایی������دا هەر ئەوەندە ماوەتەوە بیڵێین كە پێش������ینان وتەنی: »دار پوازی لە خۆی 

نەبێ  ناقڵیشێ«.  
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دایە »گوزەل جوندی زادە« دایكی شەهید »سادق باقری« پێشمەرگەی 
سەربە  »خرابە«  گوندی  خەڵكی  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
ناوچەی كەناربەڕۆژی ورمێ، لە تەمەنی 7٥ ساڵیدا مااڵوایی لە ژیان 
تەمەنی  لە  ب��ووە كە هەر  دای��ە گ��وزەل كەسێكی دڵسۆز و فیداكار  ك��رد. 
گەنجی دا هاوسەره كه ی كۆچی دوایی كردووە و ئەركی باوكایەتیش كەوتبووە 
سەر شانی. شەهید سادق باقری ساڵی ١٣٣4ی هەتاوی لە گوندی خرابە 
سەر بە ناوچەی كەناربەڕۆژی ورمێ لە دایك بووە. ناوبراو كادری دەرەجە 
چواری حیزب بووە و لە ڕێكەوتی ٣ی پووشپەڕی ١٣7٥ی هەتاوی، لە 

گەرووی تابووتان دەكەوێتە سەر مین و شەهید دەبێت.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی خۆی لە بنەماڵە 

و كەس و كاری دایە گوزەل دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت

ڕێكەوتی ٩ی بەفرانباری ١٣٩٣ی هەتاوی، »قادر شەعبانی« باوكی 
شەهید »مووسا شەعبانی«، پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران لە تەمەنی 88 ساڵیدا لە گوندی گێسیان سەر بە ناوچەی ورمێ، 
و  دۆستان  و  خەڵك  ئاپۆڕای  نێو  لە  قادر شەعبانی  كرد.  دوایی  كۆچی 
ئاشنایان و كەس و كاری لە گۆڕستانی گێسیان بە خاك سپێردرا. ناوبراو 
دوو  بۆنەوە  بەم  هەر  و  بوو  و حیزب   خۆشەویست  نیشتمان پەروەر  كەسێكی 
لە  هاوكاری  تۆمەتی  بە  هەتاویدا  ١٣67ی  و   ١٣6٠ ساڵەكانی  لە  جار 
گەڵ حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران كەوتووەتە نێو زیندانی ڕێژیمی 
ئێرانەوە. شەهید »موسا شەعبانی« لە ساڵی ١٣4٠ لە گوندی گێسیان 
لە نێو بنەماڵەیەكی نیشتمان پەرو له  دایك بووە، ناوبراو پێشمەرگەی حیزبی 
ڕەزبەری ١٣٥٩ی  لە ڕێكەوتی ١ی  و  بوو  ئێران  دێموكراتی كوردستانی 
بە ڕیزی  پەیوەست  قارەمانانەدا  لە شەڕێكی  لە شاری ورمێ و  هەتاوی 

شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان بوو.
لە  خۆی  سەرەخۆشیی  و  پرسە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بنەماڵە و كەس  و كاری قادر شەعبانی دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان 

دەزانێت.

ئاژانسی هەواڵدەری كوردپا باوی كردەوە، ڕێكەوتی ١ی بەفرانباری 
١٣٩٣ی هەتاوی، كۆڵبەرێكی كوردی تەمەن ٣٠ ساڵ بە ناوی »ئازاد 
ئەتمانی« خەڵكی سەڵماس، كەوتووەتە بەر تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەكانی 
پاسگای  لە  نیشتەجێ  ئینتزامییەكانی  هێزە  ك��وژراوه .  و  ئێران  ڕێژیمی 
سنووریی گوندی »بروش خواران« سەر بە ناوچەی كۆسار ئەم كۆڵبەرە 

كوردەیان داوەتە بەر تەقەی ڕاستەوخۆ و كوشتوویانه .

فاتحی  محەممەد  ه��ەت��اوی  ١٣٩٣ی  ب��ەف��ران��ب��اری  7ی  ڕێ��ك��ەوت��ی 
لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  دێرینی  پێشمەرگەی  )ئێناخی( 
گوندی سەریاس مااڵوایی لە ژیان كرد. كاك محمد ئێناخی ساڵی ١٣٢7ی 
لە  پ��اوە  ش��اری  بە  سەر  ئێناخ  ناوچەی  »هێرتا«ی  گوندی  لە  هەتاوی 
دایك بوو، هەر لە سەرەتای سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە و پاش 
دەست پێكردنی خەباتی ئاشكرای حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، وەك 
كەسێكی نیشتیمانپەروەر و گەل دۆست، دەستی دایە چەكی پێشمەرگایەتی 
لە  ئێران.  كوردستانی  دێمۆكراتی  حیزبی  پێشمەرگەكانی  ڕیزی  هاتە  و 
و  ئێران  هێزەكانی ڕێژیمی  داوی  كارەساتی هەڵەبجەدا كاك محمد كەوتە 
دەستگیر كرا و بردرایە زیندانی دیزڵ ئابادی كرمانشان و لەوێ حوكمی 
زاڵمانەی  دوای چەندین ساڵ چاوەڕوانیی حوكمی  بڕایەوە.  بۆ  ئیعدامی 
ڕێژیم، ئە وحوكمە بۆ زیندانی هەتاهەتایی گۆڕدرا. دوای ١٣ ساڵ مانەوە 
لە زیندان و بەروڕوبوونەوە لە گەڵ دەیان جۆری ئەشكەنجە و ئازاری ڕوحی 
و جەستەیی، ئازاد كرا. ناوبراو یەكێك لەو تێكۆشەرانەی حیزب بوو كە بەو 
پەڕی فیداكاری و دڵسۆزیەوە خزمەتی بە گەل و نیشتیمانەكەی دەكرد و 
دوای گیرانیشی سەرەڕای هەموو ئازارەكانی كە چێشتبووی ، هەتا دوا 
لە ڕێبازی حیزبی دێموكرات  بەرگریی  قایمی  بە قورس و  ساتی ژیانی 
دەكرد و زەبر و زەنگ نەیتوانی بچووكترین كاریگەری لە سەر ورەی بەرز 

و كوردانەی كاك محمد دابنێ.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و 

كاری كاك محەممەد دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

و  ك��ۆب��وون��ەوە  بۆ  ورم��ێ  سنوورییەكانی  ناوچە  م��ەرزی��ی  هەنگی  هێزەكانی 
خێڵەكیی  و  كۆمەاڵیەتی  پێگەی  لە  ناوچەكە  خەڵكی  و  الوان  هەڵخڵەتاندنی 
ماڵی  ئاگادار،  سەرچاوەیەكی  هەواڵی  پێی  وەردەگ��رن.ب��ە  كەڵك  »گارگارین« 
بووەتە  ماوەیەكە  ورم��ێ،  ناوچەی  هۆزەكانی  س��ەرۆك  لە  یەكێك  »گارگارین« 
دەبنەوە.  كۆ  لەوێ  پێوەندییەكانی  و  دەست  و  ڕێژیم  پاسداری  و  جاش  مۆڵگەی 
پاسدار »عەلیپوور« وەك فەرماندەری هێزی هەنگی مەرزی لە ناوچەی ورمێ 
بۆ ماوەیەكی درێژە لە ماڵی گارگاری خەریكی كۆبوونەوە گرتن و هەڵخڵەتاندنی 
خەڵكی ناوچەكە و الوانە و بەو شێوە بەدوای ڕاكێشانی سەرنجی خەڵك بەرەو الی 

هێزەكان و دەست و پێوەندییەكانی ڕێژیمه وه یه .

یووسفی، كچی  بەفرانباری ١٣٩٣ی هەتاوی، پەری  ڕێكەوتی ١٢ی 
ژەنیاری  هاوسەری  و  سەروو  بانزالنی  خەڵكی   ، یووسفی«  »حەیدەر خان 
تەمەنی  لە  نەخۆشی  بە هۆی  م��ورادی«  ن��اوداری كورد »عەلی ئەكبەر 
لە ژیان كرد.  تاڵەقانیی كرماشان مااڵوایی  نەخۆشخانەی  لە  ٥7 ساڵیدا 
عەلی  ئەكبەر مورادی ساڵی ١٣٣6ی هەتاوی لە گەهوارەی شارستانی 
دااڵهۆ سەر بە كرماشان لە دایك بووە و ژەنیاری تەنبورە و وەكوو یەكێك 
لە  ئاوازدانەرانی گەورەی كورد دێتە هەژمار. ئەم  هونەرمەندە ناسراوە، لە 
ژەندنی تەنبوردا شێوازی تایبەت بە خۆی هەیە كە ئەوی لە گەڵ هەموو 

ژەنیارەكانی جیهان جیا كردووەتەوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی 
ژەنیاری ناوداری كورد عەلی ئەكبەر مورادی و دۆستان و ئاشنایان و كەس 
و كاری بنەماڵەی  یووسفی و مورادی دەكات و خۆی بە شەریكی خەم 

و پەژارەیان دەزانێت.

باوی  كوردپا  هەواڵدەریی  ئاژانسی 
بەفرانباری  ١١ی  ڕێ��ك��ەوت��ی  ك����ردەوە، 
كەوسەر  و  شیان  ه��ەت��اوی،   ١٣٩٣ی 
ڕەح��م��ان��ی پ��وور خ��ەل��ك��ی ش���اری بۆكان 
شاری  خ��ەڵ��ك��ی  ع��ەب��اس��ی  چ���ن���وور  و 
لە  ئەمنییەكانەوە،  هێزە  الی��ەن  لە  سنە، 

شاری  لە  پشوودانیان  و  مانەوە  شوێنی 
هێزە  هەروەها  ك��راون.  دەستبەسەر  ت��اران 
كەلوپەلی  هێندیك  ئەمنییەتییەكان 
لە  خوێندكارانەیان  كچە  ئەو  شەخسیی 
ئ��ەو س��ێ كچە  ب���ردووە.  گ��ەڵ خۆیاندا 
هاوڕێ  ئەویكە  ت��اوان��ی  خوێندكارە،بە 

لە گەڵ ١8 چاالكی مەدەنی و مافی 
دۆخی  مەڕ  لە  ك��ورد،  دیكەی  مرۆڤی 
فەرهەنگی  و  سیاسی  چاالكی  ژنانی 
ئێران  ڕێژیمی  زیندانەكانی  لە  كە  كورد 
لە دەستبەسەریدان، نامەیەكیان بۆ عەلی 
خامەنەیی و كۆمیسیۆنی ئەسڵی ٩٠ی 

نوسیبوو  ئیسامی  ش��وورای  مەجلیسی 
دەستبەسەر كراون. هەروەها كەس و كاری 
نیگەرانیی  خوێندكارە  كچە  س��ێ  ئ��ەو 
چارەنووسی  ن��اڕوون��ی��ی  ل��ەم��ەڕ  خ��ۆی��ان 

كچەكانیان، دەربڕیوە.

بەردەوامی  ڕەوت��ی  درێ��ژەی  لە  ك��ردەوە،  ب��اوی  كوردپا  هەواڵدەریی  ئاژانسی 
دەستبەسەركردنی الوانی كورد لە كوردستان، چوار هاوواڵتیی خەڵكی ناوچەكانی 
بۆكان و مەهاباد لە الیەن هیزە ئیتاعاتییەكانی شاری میاندواوەوە لە ماڵی خۆیاندا 
دەستبەسەر كران. سلێمان كوردی، كوڕی رەحمان، كەیوان تەهازادە، كوڕی عوسمان، 
گامێشگۆلیی  گوندی  خەلكی  الوی  سێ  رەحیم  ك��وڕی  ئەحمەدزادە،  كەماڵ 
ناوچەی ئاڵەشینی بۆكان و كەسێكی دیكەش بەناوی هەڵمەت، كوری محەمەد 
الیەن  لە  مەهاباد،  مەجیدخانی  ناوچەی چۆمی  بە  سەر  قەرەگۆلی  خەلكی  و 

مەئموورانی ئیدارەی ئیتاعاتی شاری میاندواوەوە دەستەبسەر كراون.

دایكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان 
كۆچی دوایی كرد

باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان 
كۆچی دوایی كرد

هێزە ئیتالعاتییەكان 4 الوی كوردیان 
دەستبەسەر كرد

لە پاوە پێشمەرگەیەكی دێرینی حیزبی دێموكرات 
كۆچی دوایی كرد

تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەكانی ڕێژیمی ئێران لە كاسبكاران 4 قوربانی لێكەوتەوە

ماموستایەكی ئایینی بە 5 ساڵ زیندان مەحكووم كرا

ڕێژیمی ئێران لە ورمێ، لە هەوڵی 
هەڵخڵەتاندنی الواندایه 

هاوسەری ژەنیاری  ناوداری كورد، عەلی  ئەكبەر 
مورادی كۆچی دوایی كرد

سێ كچە خوێندكاری كورد لە تاران  دەسبەسەركران

كۆڵبەرێكی كورد لەالیەن هێزەكانی 
ڕێژیمی ئێرانەوە كوژرا

باوكی سێ شەهیدی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان كۆچی دوایی كرد

لە شنۆ باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی 
كوردستان كۆچی دوایی كرد

شەهید  باوكی  فەالح  حوسێن  مام  هەتاوی،  ١٣٩٣ی  بەرفرانباری  ١٠ی  ڕێكەوتی 
»قادر فەالح« خەڵكی گوندی »خورشت« سەربە شاری شنۆ بە هۆی نەخۆشی كۆچی 
دوایی كرد. تەرمی مام حوسێن لە نێو ئاپۆرای خەڵكی ناوچەكەدا بە خاك سپێردرا. شەهید 
قادر فەالح ساڵی ١٣74ی هەتاوی لە الیەن بەكرێگیروانی ڕێژیمی كۆماری ئیسامیی 
ئێران لە كوردستانی عێراق لە شاری دیانا تیرۆر كرا و پەیوەست بە كاروانی شەهیدانی 

ڕێگای ڕزگاری  كوردستان بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی بنەماڵە و 

كەس و كاری مام حوسێن دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

ح��اج��ی ع��ەب��دوڵ��ا ح��ەس��ەن  زادە 
شەهیدان  ب���اوك���ی  ج��ن��ی��ك��ان��ل��وو، 
گوڵێ«  و  ئ��ی��ب��راه��ی��م  »ح���ەس���ەن، 
س��اڵ��ی��دا كۆچی  ت��ەم��ەن��ی ١٠٠  ل��ە 
دوایی كرد. تەرمی حاجی عەبدوڵا 
خەڵكی  ئاپۆڕای  نێو  لە  حەسەن زادە 
كوردستانی  ئ��اگ��ری��ی  ن���اوچ���ەی 
لە  ئاشنایانی  و  دۆس��ت��ان  و  ب��اك��وور 
خاك  ب��ە  كلیسا  ق���ەرە  گ��ۆڕس��ت��ان��ی 
حەسەن   عەبدوڵا  حاجی  سپێردرا. 
بنەماڵەیەكی  ل��ە  جنیكانلوو،  زادە 
ماكۆ  ن��اوچ��ەی  ڕۆیشتووی  دەس��ت 
و ل��ە گ��ون��دی »ی��ارم��ق« ل��ە دایك 
شۆڕشی  سەردەمی  لە  ناوبراو  بووە. 
ل��ەو شۆڕشەدا  ب��ەش��داری��ی  ئ��اگ��ری، 
هەڵوەشانەوەی  پ����اش  و  ك������ردووه  
شای  ڕێژیمی  الی��ەن  لە  شۆڕشەكە 
ئ��ێ��ران��ەوە ب��ۆ ش���اری ق��ەزوی��ن دوور 
خرابوویەوە، پاشان لە ساڵی ١٣٢4ی 
گەڵ  لە  عەبدوڵا  حاجی  هەتاویدا 
كۆماری  دامەزراندنی  لە  هۆزەكەی 

الیەن  لە  دەستبەسەركرانی  هۆی  بە 
هێزەكانی دەوڵەتی توركیە، بە ناچاری 
چەند  پاش  و  دەچێت  ئورووپا  ب��ەرەو 
١٣6١ی  خەرمانانی  ٢ی  لە  س��اڵ 
ئەو  كاریگەریی  ه��ۆی  بە  هەتاوی 
برینە قوواڵنەی كە لە شەڕ بە دژی 
لەشی  لە  ئێران  ڕێژیمی  هێزەكانی 
و  دەك���ات  دوای���ی  كۆچی  جێمابوو، 
ناوبراو  تەرمی  گواستنەوەی  پ��اش 
هێزەكانی  الیەن  لە  ماكۆ  شاری  بۆ 
ڕێژیمی ئێرانەوە تەرمەكەی لە گۆڕ 
دەرهێندراوە و هەتا ئێستاش بێ سەرو 

شوێنە. 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
ئاراستەی  خۆی  سەرەخۆشیی  ئێران 
بنەماڵەی  حاجی عەبدوڵا حەسەن 
ناوبراو دەكات  زادە و كەس و كاری 
و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان 

دەزانێت.

كوردستان لە شاری مەهاباد بەشدار 
دەبێت. حاجی عەبدوڵا حەسەن  زادە 
كوردستان،  كۆماری  ڕووخانی  پاش 
دەگەرێتەوە  ماكۆ  بەرەو  ناچاری  بە 
و بارزانیەكان لە چۆمی ئاراس بەرەو 
سۆڤیەت دەرب���از دەك��ات و ه��ەر بەم 
قینی  و  ڕق  ب��ەر  دەكەوێتە  ه��ۆی��ەوە 
ئێران.  شای  ڕێژیمی  كاربەدەستانی 
پاش  زادە  حەسەن   عەبدوڵا  حاجی 
گەالنی  ١٣٥7ی  ساڵی  ش��ۆڕش��ی 
بە حیزبی دێموكراتی  پێوەندی  ئێران 
ڕێبەری شەهید  و  ئێران  كوردستانی 
و  خۆی  و  دەك��ات  قاسملوو  دوكتور 
بنەماڵەكەی دەبنە پێشمەرگە و دەیان 
كورد  نەتەوەی  مێژووی  لە  چیرۆك 
كۆماری  ڕێ��ژی��م��ی  ه��ەم��ب��ەر  ل��ە  دا 
دەك���ەن.  ت��ۆم��ار  ئ��ێ��ران  ئیسامیی 
ساڵی  لە  ئێران  ڕێژیمی  هێزەكانی 
هۆیەوە  بەم  هەر  هەتاوی،  ١٣6١ی 
بە فڕۆكە پەالماری گوندی یارمق 
پەالمارەدا  ئەو  ئاكامی  لە  و  دەدەن 

گوڵێ  ن���اوی  ب��ە  ن��اوب��راو  كچێكی 
شەهید دەبێت. هەروەها مانگێك پاش 
ئەو ڕووداوە كوڕێكی دیكەی ناوبراو 
پێشمەرگەی  كە  ئیبراهیم  ن��اوی  بە 
كوردستانی  دێ��م��وك��رات��ی  ح��ی��زب��ی 
ن��اوچ��ەی چاڵدۆران  ل��ە  ب��ووە  ئ��ێ��ران 
رێژیمی  هێزەكانی  لە گەڵ  لە شەڕ 
كۆماری ئیسامیی ئێراندا پەیوەست 
ش��ەه��ی��دان��ی ڕێگای  ك���اروان���ی  ب��ە 
ڕزگاریی كوردستان دەبێت و گڵكۆی 
ئێستاش  ه��ەت��ا  ئ��ی��ب��ڕاه��ی��م  ش��ەه��ی��د 
بێسەرو شوێنە. حەسەن حەسەن  زادە، 
كوڕی گەورەی حاجی عەبدوڵا لە 
لە گوندی »یارمق«  ساڵی ١٣٢٠ 
ل��ە دای���ك ب���ووە. ك��اك ح��ەس��ەن پاش 
ئێران  گەالنی  شۆڕشی  سەركەوتنی 
پێشمەرگەكانی  ڕێ��زی  ن��او  چ��ووت��ە 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
و پاش چەندین ساڵ  پێشمەرگایەتی 
چەكداری  خەباتی  لە  ب��ەش��داری  و 
ئێران،  ڕێژیمی  هێزەكانی  گ��ەڵ  لە 

»كوردپا«  ه��ەواڵ��دەری��ی  ئاژانسی 
ب����اوی ك�������ردەوە، ڕێ���ك���ەوت���ی ١٣ی 
بە  ه���ەت���اوی،  ١٣٩٣ی  ب��ەف��ران��ب��اری 
ئینتزامییەكانی  هێزە  ت��ەق��ەی  ه��ۆی 
ڕێژیمی ئێران لە ماشینی هاواڵتییەك، 
كرماشان  دەرەوەی  كیلۆمیتری   ١٠ لە 
قازانجی،  رێیانی  سێ  لە  و  س�نە  بۆ 
هاوواڵتییەكی كورد بە ناوی »سەجاد 

تەمەن  گودەرزی« كوڕی »سەعید« 
٢4 ساڵ خەڵكی گوندی »زیویە«ی 
ش��اری ك��ام��ی��اران، ك���وژرا و یەكێكی 
ماشێنە  ئ��ەو  سەرنشینانی  ل��ە  دی��ك��ە 
خەڵكی گوندی  »ن��ەزی��ر«  ن��اوی  ب��ە 
كامیاران  ش��اری  بە  س��ەر  »تیلەكۆ« 
بریندار بوو. هەروەها بە هۆی تەقەی 
هیزەكانی ڕێژیمی ئێران لە كۆڵبەرانی 

سەر سنوورەكان لە بەشی خاومیرئاوای 
لە  كەس  دوو  مەریوان  ش��اری  بە  سەر 
ك��ۆڵ��ب��ەران ب��ە ت��ون��دی ب��ری��ن��دار بوون. 
بەفرانباری  ١٢ی  ڕێكەوتی  هەروەها 
رێژیم  هێزەكانی  ه��ەت��اوی،  ١٣٩٣ی 
ل��ە ن��زی��ك گ��ون��دەك��ان��ی »س��اوج��ی« و 
كۆڵبەران  لە  تەقەیان  درێژ«  »مێرگە 
كۆڵبەری  دوو  ئاكامدا  لە  كە  ك��ردووە 

كورد بە ناوەكانی »بەختیار« خەڵكی 
گوندی شارانی و »مەحموود« خەڵكی 
گوندی »قوتوەند« بریندار دەبن، یەكێك 
لە كۆڵبەران بە ناوی مەحموود بە هۆی 
نەخۆشخانەی  بۆ  برینەكەی  قووڵیی 

شاری مەریوان گوازراوەتەوە.

قەدیری«  »ئ��ی��ب��راه��ی��م  م��ام��وس��ت��ا 
خەڵكی مەهاباد و چاالكی مەزهەبیی 
مەهابادە  شۆڕشی  دادگ��ای  لە  ك��ورد 
و  ك��را  مەحكووم  زیندانی  س��اڵ   ٥ بە 
بۆ تێپەڕ كردنی حوكمەكەی بۆ زیندان 

ماموستا  ئەو  ئەم  تۆمەتی  ڕاگوێزرا. 
ئایینییە كوردە لەالیەن دادگایشۆڕشی 
و  مەزهەبی  »چاالكیی  م��ەه��اب��ادەوە 
مەزهەبیی  زیندانیانی  لە  پشتیوانی 
شار«  ڕەج��ای��ی  زیندانی  لە  بەندكراو 

ئاینییە  ماموستا  ئ��ەم  ڕاگ��ەی��ەن��دراوە. 
ك����وردە، ل��ە س���ەرەت���ای ئ��ەم��س��اڵ��دا لە 
ل���ە الی�����ەن هیزە  ش�����اری م���ەه���اب���اد 
كرابوو.  دەستبەسەر  ئەمنییەتییەكانەوە 
ماموستا ئیبراهیم قەدیری پێشتریش لە 

مانگی ڕەشەممەی ١٣8٩ی هەتاویدا، 
لە لقی ٢8ی دادگای شۆڕشی تاران 
كرا و  زیندان مەحكووم  بە دوو ساڵ  
حوكمەكەی  شار  ڕەجایی  زیندانی  لە 

تێپەڕ كردووە.
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سەركەوتن یان ژێركەوتنی كۆماری ئیسالمی لە خولی نوێی وتووێژەكان

به ڕێز محەممەد نەزیف قادری، ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزب لە وتووێژێك لەگەڵ كوردستاندا:
پێشوازیكردن لە سەحراڕوودی، بێ ڕێزی بە دوكتور قاسملوو و

و هەموو شەهیدانی ڕێگای خەبات دژ بە تێرۆریزم بوو

گرووپی١+٥  ئێران  نێوان  وتووێژی 
دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ٢٠٠٣ی زایینی، 
س������ەرۆكی  كاتێك حەس������ەن ڕووحانی 
لێژنەی وتووێژ ب������وو، لەو كاتەدا ئێران 
ب������ۆ ڕاگرتنی  ڕه زامه ندی������ی ده ربڕی 
دوای  یۆرانیۆم.  پیتاندن������ی  چاالكیی 
دوو ساڵ وتووێژی نێوان ئەو دوو الیەنە 
پێش������ێل  ڕێككەوتننامەیەی  ئەو  ئێران 
كرد، ئ������ەوەش بوو بە ه������ۆی ئەوەیكە 
دۆس������ییه ی ئێران لە الیەن ئاژانس������ی 
نێونەتەوەیی وزەی ئەتۆمی بگوازرێتەوە 

بۆ ئەنجومەنی ئاسایش.
بە دوای ئەوەدا ئێ������ران بۆ ماوەیەك 
مێ������زی وتووێ������ژی بە جێ هێش������ت  و 
دەس������تی كردەوە بە كاری پیتاندن. بۆ 
ئەو مەبەستە بە هەزاران سانتریفیوژی 
نوێی دامەزراند، لە ئاكامدا بە بڕیاری 
واڵتان������ی  و  ئاس������ایش   ئەنجومەن������ی 
ڕۆژئ������اوا گەمارۆی ئاب������ووری خرایە 
س������ەر  و ڕۆژبەرۆژ گەمارۆكان توندتر و 

بەرباوتر بوو.
دەسەاڵتبەدەس������تانی  س������ەرەتادا  لە 
ئێران بە تایب������ەت مەحموود ئەحمەدی 
نژاد سەركۆماری پێشوو باوەڕیان وابوو 
»یان وایان دەنواند« كە ئەو گەمارۆیە 
ش������وێندانەر ناب������ێ   و ل������ەو پێوەندییەدا 
دەس������تیان دای������ە دروش������م دان  و هێنانە 
ئارای هێندێك گەاڵڵە وەكوو ئابووریی 
بە  بەاڵم  مقاومتی(،  بەرگری)اقتصاد 
پێچەوانەی ئەو دروشمانە، گەمارۆكان 
ش������وێندانەریی وێرانكاران������ەی قووڵیان 
لەسەر هەموو جومگەكانی ڕێژیم دانا  و 
ئابووریی ئێرانیان بە تەواوی شێواند، بە 
شێوەیەك كە شوێندانەرییەكەی تەنانەت 
لە نێوخۆی ئێرانیش ئاش������كرا بوو، ئەو 
كاتە بوو كە هەر ئەو دەسەاڵتبەدەستانە  
و یەك ل������ەوان ئەحمەدی نژاد دانیان بەو 
ش������وێندانەرییەیش نا  و لە ساڵی ٢٠١٣ 
) پێشتریش بە وتوووێژی نهێنی لەگەڵ 
ئامریكا( بە سەرشۆڕی گەڕانەوە سەر 

مێزی وتووێژ لە ژنێڤ.
پێ������ش  كات������ەدا و  ل������ەو  ئێم������ە 
دەستپێكردنەوەی وتووێژەكان لە وتارێكدا 
لە ژێر س������ەردێڕی » گەلۆ ڕێژیمی 
گ������ۆڕان  ئیس������امی بەرە و  كۆم������اری 
هەنگاو هەڵدەگرێ ؟«  و بە لێكدانەوەی 
ئابووری������ی تێكڕوخ������اوی ئێ������ران، ئەو 
ڕاستییەمان خس������تە ڕوو كە ڕێژیم لە 
ڕووی ناچارییەوە مڵ ڕادەكێش������ێ  بۆ 
مەرجەكانی كۆمەڵ������گای نێونەتەوەیی 
 و دەس������ت ل������ە پیتاندن������ی یۆرانیۆم بە 
مەبەس������تی دەس������ت وێڕاگەیش������تن بە 

چەكی ناوكی هەڵ دەگرێ .
زایینی������دا  ٢٠١٣ی  س������اڵی  ل������ە 
وتووێ������ژەكان ل������ە دوو خول������دا درێژەی 
كێش������ا  و بڕی������ار بوو ت������ا ڕۆژی ٣ی 
سەرماوەز )٢4ی نوامبەر( وتووێژەكان 
بگەن ب������ە ڕێككەوتنی كۆتایی، بەاڵم 
الیەنەكان لەو ڕێكەوتەش نەگەیش������تنە 
ڕێككەوتنی كۆتایی، تەنیا ڕێك كەوتن 
كە وتووێژەكانیان بە مەبەستی گەیشتن 
بە ڕێككەوتنی كۆتایی تا پوش������پەڕی 
٢٠١٥ی  هەتاوی)ج������والی  ١٣٩4ی 

زایینی( درێژە بدەن.
لە ڕەوتی وتووێژەكاندا ژمارەیەك لە 
الیەنەكانی ڕادیكاڵ لە دەسەاڵتدارانی 
ئێران، ل������ەو باوەڕدا ب������وون كە ڕەوتی 
وتووێ������ژەكان بە قازانج������ی خۆرئاوا بە 
تایبەت ئەمریكا دەچێتە پێش������ێ ، بۆیە 
جارناجارێك دەنگی ناڕەزایەتیی خۆیان 
بەرز دەك������ردەوە، بەاڵم كاتێك خامنەیی 
ڕازی ب������وو یان بێایەنی������ی خۆی لە 
درێژەدانی وتووێژ دەربڕی، ئەوانیش یان 
بێ دەنگ بوون یان هەركام بە ش������ێوەی 
خۆی قس������ەی خامنەیی ی������ان دووپات 
كردوەوە كەواب������وو » وەك لە ڕابردوودا 
وەك  خامنەیی  زۆرجار گوتوومان������ە« 
هەموو پرسە گش������تییەكانی پێوەندیدار 
بە ئێران، لە پرس������ی ناوكیشدا قسەی 
ناڕەزایەتیی  یەكەم دەكا  و دەربڕین������ی 
ئ������ەو تاقمە لە دەس������ەاڵتدارانە، ئەگەر 
نەبێ،١  النیكەم  دابەش كردن������ی دەور 
ناشاراەزایییە لە ئاسەواری ڕووخێنەری 

گەمارۆكان لەس������ەر ئێ������ران، خامنەیی 
كە بە باش������ی لە هەل ومەرجی وێرانی 
ئابووریی ئێران تێ گەیشتووە  و دەیەوێ  
بەرزەفڕییەكانی  لە  دەس������تهەڵگرتن  بە 
بەدەس������تهێنانی چەكی  بە  س������ەبارەت 
ئامریكا  ناوكیww و س������ازان لەگەڵ 
ب������ە هەر نرخێك بێ  مۆتەكەی گەمارۆ 
ئابوورییەكان لەسەر واڵتەكەی البەرێ ، 
بەاڵم زۆر سروش������تییە ك������ە پێداگری 
بكا ، بەڵكوو دەستكەوتێكیش������ی دەست 

بكەوێ .
ئەگەر ئەو بۆچوونەمان ال پەس������ند 
بێ كە خامنەی������ی لە ڕووی ناچاری  و 
لەبەر خراپیی ئابووریی ئێران بە نهێنی 
 و بە دوور ل������ە چاوی دونیا  و تەنانەت 
سەركۆمارە خۆشەویستەكەی )مەحموود 
ئەحم������ەدی نژاد( پێ������ش ڕاگەیاندنی 
دەستپێكردنی  لەس������ەر  كردن  موافقەت 
وتووێژ لە ژنێڤ، نوێنەرەكەی لەگەڵ 
نوێنەری ئەمریكا وتووێژی نهێنییان لە 
عومان ڕێك خس������ت، ئێستا كە نزێك بە 
دوو ساڵ بەسەر ئەو كاتەدا تێپەڕ دەبێ 

وەزعی ئابووریی ئێران شپرزەتر بووە:
س������ەرنەكەوتنی  ئەگ������ەری  »لە   ��
وتووێژەكان������ی ناوكیی نێ������وان ئێران  و 
گرووپی ناس������راو بە ١+٥، ئابووریی 
هەل ومەرجێك������ی  دەگات������ە  ئێ������ران 
كارەس������اتبار. لەكاتی دەستپێكردنەوەی 
خولی نوێی وتووێژەكان بە مەبەس������تی 
بەرتەسككردنەوەی بەرنامە ناوكییەكەی 
ئێران %8،6  ئابووریی  بارستایی  ئێران، 
دابەزی������وە. ل������ە حاڵێكدا ك������ە ٣٥% ی 
داهات������ی ئێ������ران لە فرۆش������تنی نەوت 
دەس������ت دەكەوێ، دابەزینی بایی نەوت 
ل������ە بازاڕەكان������ی جیهان������ی  و درێژەی 
كەمیی  ه������ۆی  بووەتە  گەم������ارۆكان 
بودج������ەی واڵت  و درێژەی گەمارۆكان 
لە ماوەی دوو س������اڵی دیكەدا ئابووری 

ئێران بە چۆكدا دێنێ ...«. )١(
� وەزیری كاری ئێران ، عەلی ڕەبیعی 
دەڵ������ێ: » تا ئێس������تا ١٢ ملیون كەس 
هەژارمان لە ئێراندا هاتووەتە بەرچاو كە 

لە هەژارییەكی تونددا دەژین«. )٢(

� بە پێ������ی ڕاپورتی بانكی ناوەندیی 
ئێران لە ساڵی ١٣٩٣ ئەو بنەمااڵنەی 
كە كەسیان كار ناكا ٢4%ی بنەماڵەكان 
پێك دێنن، لە حاڵێكدا كە ساڵی ١٣8٩ 

ئەو ژمارەیە ٢٢،٥% بووە.
� بە پێی ڕاپۆرتی ناوەندی ئاماری 
ئێ������ران ڕێژەی بێكاریی الوەكان 8،٢١% 
�ە، ئ������ەو ڕادەی������ە دوو ئەوەندەی نرخی 

بێكاری گشتی لەو واڵتەدایە.
� ب������ە پێ������ی ڕاپۆرت������ی فانچ������ی 
بەڕێوەبەری وەزارەتی بێهداشت، دوایین 
ئاماری تووش������بوان بە مادە سڕكەرەكان 

٢ تا ٢،٢ میلیون كەسە.
با ئەوەش������مان لە بیر نەچێ كە ئەو 
ناوەندەكان  لە الی������ەن  ك������ە  ئامارانەی 
یان بەرپرس������انی پێوەندیدار بە خراپیی 
پرس������ەكانی ناوخۆ ڕادەگەیەندرێن زۆر 
كەمت������ر لە ئام������ارە ڕاس������تەكانن، وەك 
نموونەیەك لە س������اڵی ٢٠٠٥ ) ١٣8٥ 
لێكۆڵینەوەی  باوكراوەی  خورشیدی( 
ئابووری������ی خۆرهەاڵت������ی ناوەڕاس������ت 
)نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه(       
» می������س« ڕادەی بێكاری لە ئێرانی 
4٠% ڕاگەیاندبوو، بەاڵم هەر ئەو ساڵە 
دەوڵەت ڕادەی بێكاریی نزیك بە ١٢% 

ڕاگەیاند. ئەوە گۆش������ەیەك لە وەزعی 
خراپی نێوخۆی ئێرانە.

ل������ە وەزع������ی دەرەوەش النیك������ەم لە 
داهات������ووی نزیكدا ئاڵوگۆڕی گرنگ 
ئێران  بەرژەوەندی������ی ڕێژیمی  بە دژی 

بەڕێوەیە:
� شەڕی سووریە كە بەشێكی گرنگی 
ئاب������ووری ئێران هەڵدەلووش������ێ، هەروا 

بەردەوامە  و كۆتایییەكەی نادیارە.
� ئیس������رائیل  و فەلەس������تینییەكان بە 
هیچ سازانێك نەگەیشتوون، بۆیە ئێران 
حیزبوڵای  ب������ە  یارمەتییەكانی  دەبێ 

لوبنان  و حەماس درێژە بدا.
� نرخی نەوت هەروا لە دابەزیندایە  و 
پسپوڕانی ئەو بوارەش پێشبینی دابەزین 
تا ٥٠ دوالر بۆ هەر بەرمیلێك دەكەن.

� دۆس������تی ه������ەرە نزیك������ی ئێ������ران          
) ڕووس������یە( كە لەو ماوەدا هەمیش������ە 
پشتی پێ بەس������تبوو، بەدەردی ڕێژیم 
دووچار ب������ووە  و گەمارۆكانی ڕۆژئاوا 
ل������ە كەمتر لە س������اڵێكدا نزیك بە %4٥ 
بایی ڕووبلی دابەزاندووە  و بەو هۆیەوە 

تووشی قەیرانێكی توند بوەتەوە.
� لە ئەمری������كا ئیدی كۆماریخوازان 
لە كۆنگرە دەبن������ە زۆرایەتی  و زەخت و 

زۆرەكان بۆ ئێران زیاتر دەبێ.

بەو حاڵەوە گەلۆ ئێران بە چ هێزێك 
دەتوان������ێ لەم خول������ی وتووێژانەی تازە 
لەگەڵ واڵتانی ١+٥ س������ەركەوتن وە 

دەست بێنێ؟
هەموو نیشانەكان ئاكامی پێچەوانە 
نیش������ان دەدەن واتا وێدەچ������ی لەم دەورە 
لە وتووێژە، كۆماری ئیس������امی ڕێگا 
چارەیەكی نیە، بێجگە لەوەی بە تەواوی 
مل ڕاكێش������ێ بۆ داخوازەكانی خۆرئاوا 
واز  ناوكییەكەی.  بەرنامە  بە  سەبارەت 
لە هەموو ئەو خەرج  و مەسرەفانەی ١٠ 
� ١٥ ساڵی ڕابردوو بێنێ كە بە قیمەتی 
هەژاریی خەڵكی ئێران  و وێرانیی واڵت 
تەواو بوو، تەنیا بۆ ئەوەی بە ئامانجە 
بەدەستهێنانی  بگا كە  بەرزەفڕییەكانی 

چەكی ناوكی بوو.
دام������ەزراوەی  ڕاپۆرت������ی   -١

)IIF( دارایی نیونەتەوەیی
میهر  خەب������ەری  ناوەندی   -٢

١4ی سەرماوەز 
س������ەرماوەزی  كۆتای������ی   -٣

١٣٩٣ی هەتاوی

ه������ەروەك ئ������اگادارن، ل������ە ڕۆژانی 
ڕێژیمی  بااڵی  ش������اندێكی  ڕابردوودا 
ئێران بە سەرۆكایەتیی عەلی الریجانی، 
سەرۆكی مەجلیسی ڕێژیم لە سەردانێكدا 
ب������ۆ كوردس������تانی باش������وور، چەندین 
چاوپێكەوتنی لەگەڵ بەرپرسانی بااڵی 
حیزبی و حكوومیی هەرێمی كوردستان 
ئەنج������ام دا. ل������ەم نێوانەدا پێش������وازیی 
فەرمی������ی گەرموگۆڕی بەرپرس������انی 
حیزب������ی و حكوومی������ی هەرێ������م ل������ە 
سەحراڕوودی،  جەعفەریی  موحەممەد 
تیرۆریس������تی بەناوبان������گ و یەكێك لە 
قاس������ملوو  دوكتور  ش������ەهید  بكوژانی 
مژارێ������ك بوو ك������ە ناڕەزایەتیی توندی 
نیش������تمانپەروەرانی كورد بە تایبەتی لە 
كەوتەوە.  لێ  ڕۆژهەاڵتی  كوردستانی 
بە مەبەس������تی روونبوون������ەوەی زیاتری 
الیەن������ە جۆراوجۆرەكانی ئ������ەم بابەتە و 
ئ������اگادار بوون لە هەڵوێس������تی حیزبی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێ������ران لەم 
پێوەندییەدا، وتووێژێكمان لەگەڵ بەڕێز 
ق������ادری، ئەندامی  موحەممەد نەزیف 
دەفت������ەری سیاس������یی حی������زب ئەنجام 
داوە كە س������ەرنجی خوێنەرانی بەڕێزی 
ڕۆژنامەی كوردس������تان ب������ۆ دەقی ئەم 

وتووێژە ڕادەكێشین:
كوردس������تان: ئامانجی سەردانەكەی 
ئەم دواییەی شاندی بەناو پارلەمانیی 
كۆماری ئیس������امی لە كوردس������تانی 

عێراق لە ڕوانگەی ئێوەوە چ بوو؟ 
محەمم������ەد نەزی������ف ق������ادری: لە 
هەیئەتەكانی  س������ەردانەكەی  ڕاستیدا، 
عێ������راق و ئێران لە یەكتر دوای رووخانی 
ڕێژیمی پێش������ووی عێراق لە ٢٠٠٣ی 
زایینیی������ەوە، ش������تێكی ئ������ازە نیە، لە 
هەموو بوارەكانی سیاسی  و نیزامی  و 
ئابوورییەوە، بەرپرسە پلە بااڵكانی هەر 
دوو واڵت لە هاتوچۆدان، سەردانی ئەم 
س������ەرۆكی  الریجانی  عەلی  دواییەی 
بەنێ������و پارلەمانی ئێران ل������ە عێراق  و 
هەرێمی كوردس������تان دوای س������ەردانی 
پارلەمانی  سەرۆكی  جەبووری،  سەلیم 
عێراقی فی������دراڵ لە ئێ������ران بوو، ئەم 
سەردانەی عەلی الریجانی لە وەاڵمی 

ئەو سەردانەدا بوو.
كوردس������تان: بوونی كەس������انی وەك 
بكوژی  و  تیرۆریست  س������ەحراڕوودیی 
شەهید دوكتور قاسملوو لە نێو شاندەكەدا 
هەڵگری چ واتا و پەیامێكە بۆ كورد و 

باشووری كوردستان؟
محەممەد نەزیف قادری: ئەگەر بە 
وردی چاو لە پێكهاتەی هەیئەتەكانی 
ڕێژیم������ی كۆماری ئیس������امیی ئێران 
بۆ دەرەوەی س������نوورەكانی ئێران بكەین، 
دەبینین زۆربەی ئەو كەس������انە س������ەر 
ڕێژیمی  ئەمنییەكانی  دام  ودەزگا  ب������ە 
ئێرانن  و ئەركی سەرەكییان پێوەندیگرتن 
لەگەڵ حیزب  و الیەنە دەس������تەمۆكانی 

ڕێژیمی ئێرانە ك������ە لە واڵتانی خۆیان 
پێڕەوی لە سیاسەتە دژی مرۆییەكانی 
كۆماری ئیس������امی ئێ������ران دەكەن  و 
كاری تیرۆریس������تی دەكەن  و هۆكاری 
بش������ێوی ل������ە واڵتەكەیان������دان، ئەركی 
ئ������ەم هەیئەتەش كە عەل������ی الریجانی 
سەرپەرەس������تیی دەك������رد، ه������ەر ل������ەو 
چوارچێوەی������ەدا بوو و لە كەس������انێكی 
داواكراو  و تیرۆریس������تی وەك محەممەد 
جەعفەری س������ەحراڕوودی پێك هاتبوو 
كە لە الیەن پولیس������ی نێونەتەوەییەوە بە 
تاوانی ش������ەهیدكردنی ڕێبەری مەزنی 
گەلی كورد د. عبدولرحمان قاسملوو  و 
هاوڕێیان������ی لە وییەن پایتەختی واڵتی 
ج������ووالی ١٩8٩ی  لە ١٣ی  ئوتریش 
زایینی بەرانبەر بە ٢٢ی پووش������پەڕی 
١٣68ی هەتاوی، داوا كراوە. هێنانی 
ئەم تیرۆریس������تە لە روانگ������ەی ئێمەوە 

چەند مانای هەیە:
یەك������ەم: بایەخ نەدان ب������ەو كەس  و 
الیەن������ە ڕۆژئاواییانە كە لە س������ەر ئەم 
فایل������ە نەزەریان دەربڕیوە  و ئێس������تاش 
داكۆكی لە س������ەر گرتنی بڕیاردەران و 
تیرۆریستەكانی ئەم تاوانە تیرۆریستییە 
 و دەیان كردەوەی تیرۆریس������تیی دیكە 

دەكەن.
دووهەم: جەعفەری س������ەحراڕوودی، 
یەكێك لەو پاس������دارانە ب������ووە لە الیەن 
راپەڕاندنی  ب������ۆ  ئێران������ەوە  ڕێژیم������ی 

كار وب������اری الیەن������ە عێراقیی������ەكان بە 
كوردیش������ەوە دیاری كراوە  و بەردەوام بە 
نهێنی  و ئاشكرا لە هاتوچۆی هەرێمی 
بووە  و پیانداڕێژی كاری  كوردستاندا 
تیرۆریستی بووە، ئەوەی جێی سەرنجە 
ئەوەیە كە ئەمجارە زۆر بە مەبەس������تەوە 
س������ەحراڕوودییان هینایە كوردس������تان  و 
ل������ە بەرگی دیپلۆماس������یدا، بۆ ئەوەی 
ب������ە ئەو الیەنانە كە س������ەحراڕوودی بە 
بكوژی دوكتور قاس������ملوو دەزانن، بڵێن 
س������ەحراڕوودی دوورە لەو تاوانە  و وەك 
دەبین������ن، ڕێبەرانی كوردیش بەگەرمی 
پێشوازی لێ دەكەن  و فەرشی سووری 
ب������ۆ ڕادەخەن  و الملی ماچ دەكەن  و لە 
باوەشی دەگرن. لە راستیدا ویستیان بە 
هۆی ك������وردەوە خۆیان لەو تاوانە بەری 

بكەن.
بەاڵم بە خۆش������ییەوە ڕای گش������تی 
نیش������تمانپەروەرەكانی  كەس������ایەتییە   و 
ك������ورد  و داكۆكیكارانی مافی مرۆڤ 
ب������ە گرتنەبەری هەڵوێس������تی مرۆیی 
 و نەتەوەی������ی ئەم مغازل������ە) دڵدارییە( 
ڕواڵەتییەیان ریس������وا كرد  و جارێكیتر 
كۆمەاڵن������ی خەڵ������ك نیش������انیان دا كە 
ئیرادەی ئەوان لە هەڵوێستی ڕەزیانەی 
كۆمەڵی������ك بە نێو س������ەركردە و الیەنی 
چەواشەكار زۆر بە هێزترە  و ئێزن نادەن 
بەها نەتەوەییەكانی������ان  و خوێنی پاكی 
ڕێبەرانی وەك دوكتور قاسملوو بكرێتە 

كەرەستەی سات وسەودای ئەو الیەنانە.
كوردس������تان: ل������ە ڕووی عورف������ی 
دیپلۆماتیك������ەوە و ل������ە س������ەر ئەرزی 
واقیع، بەرپرسانی هەرێم تا چ ڕادەیەك 
دەیانتوانی ل������ە دیاریكردنی پێكهاتەی 
ئ������ەو ش������اندەی كۆماری ئیس������امیدا 
شوێندانەر بن و پێش بە بەشداریكردنی 
س������ەحراڕوودی لەو ش������اندەدا بگرن، بە 
جۆرێك كە زیان ب������ە بەرژەوەندییەكانی 
گەلی كورد لەم بەش������ەی كورستانیشدا 

نەگەیەنێت؟
 محەمم������ەد نەزیف قادری: ئێمە  و 
خەڵكی كوردس������تان ڕۆژێك لە ڕۆژان 
دوودڵ نەبووی������ن لەوەی كە كەس������انی 
وەك س������ەحراڕوودی  و قاس������م سلێمانی 
 و... كە لە عێراق  و هەرێمی كوردستان 
خۆیان بە خاوەن ماڵ دەزانن، كەمترین 
ڕێز بۆ ڕێبەران  و سیستەمی سیاسیی 
هەرێمی كوردس������تان دانانێن، هەر بۆیە 
ئێم������ە وێڕای ئەوەی كە پش������تیوانیمان 
لە دەس������كەوتەكانی هەرێمی كوردستان 
 و ئی������رادەی بەهێزی گەل������ی كورد لە 
كردووە، هیچكات  كوردستان  باشووری 
ئەوەشمان نەشاردۆتەوە كە ئەو پێوەندییە 
بێ س������نوورەی حیزبەكان������ی هەرێم������ی 
ڕێژیمی  لەگەڵ  باش������وور  كوردستانی 
كۆماری ئیسامیی ئێران  و سیاسەتی 
دەستێوەردانی ئەم ڕێژیمە لە كار وباری 
هەرێمی كوردس������تاندا ب������ە گەورەترین 

مەترس������ی لەسەر پرۆس������ەی سیاسیی 
كورد بەگش������تی  و هەرێمی كوردستان 
ب������ە تایبەت������ی دەزانین كە ئێس������تا بە 
قۆناغێكی هەس������تیاردا تێپەڕ دەبێ   و 
هەروەك بینیمان كاتێك پرسی دەوڵەتی 
نەتەوەیی كورد هات������ە ئاراوە، ڕێژیمی 
ئێران یەكەمین ڕێژیم بوو كە دژی ئەم 

پرسە هەڵوێستی گرت.
ی������ان  پەرچەك������ردار  كوردس������تان: 
هەڵوێستی ئێوە وەكوو حیزبی دێموكرات 
و پەیامت������ان بۆ خەڵ������ك و الیەنەكان و 
لەم  باشوور  كوردس������تانی  حكوومەتی 

پێوەندییەدا چییە؟
ق������ادری: ئێمە  محەمم������ەد نەزیف 
وەكوو حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێران  و خەڵكی ڕۆژهەاڵتی كوردستان 
زۆر بەداخین لەو پێش������وازییە دوور لە 
چاوەڕوانییەی ڕێبەران  و بەرپرس������انی 
بااڵی هەرێمی كوردستان  و ئەو شێوازەی 
وەرگرتنی تیرۆریستێكی وەك جەعفەری 
سەحراڕوودی لە پێشدا بە بێ ڕێزی بە 
س������ەروەریی هەرێمی كوردستان  و دواتر 
بە بزووتن������ەوەی ڕزگاریخوازی گەلی 
كورد ل������ە كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت  و 
كەس������ایەتیی ڕێبەری گ������ەورەی وەك 
قاس������ملوو  و هەموو  ش������ەهید دوكتور 
ش������ەهیدانی ڕێ������گای دژی تیرۆریزم، 
هەرێمی  ش������ەهیدەكانی  پێشمەرگە  بە 

كوردستانیشەوە دەزانین.

مستەفا هیجری



5 ژمارە 644 ـ 5ی ژانویه ی 2015

ڕۆژەڤـ شەڕی نەوت و كارتێكەرییەكانی لەسەر ئابووریی ئێران 

ئێران لە عێراق و 
سووریە

و: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

ئێكۆنۆمیس������ت  ماڵپ������ەڕی 
وتارێكی لەس������ەر ناوی »ئێران لە 
عێراق و سووریە« باو كردووەتەوە 
بەش������ی ڕۆژهەاڵتی  كە لە الیەن 
نێوەڕاست و ئەفریقای ماڵپەڕەكەوە 
نووسراوە. بابەتی سەرەكیی وتارەكە 
لەو لی������دەی ڕا دیارە كە ماڵپەڕەكە 
هەڵیبژاردووە: »شەڕەكانی سووریە 
و عێراق، ئێرانیان كێش������اندووەتە نێو 
شەڕگەلێكی تەنانەت ئاڵۆزترەوە«.
س������ەرەتایدا  پاراگراف������ی  ل������ە 
نووس������راوە: »زۆر الیەن دەس������تیان 
لە ش������ڵەقاندنی عێراق و سووریەی 
داڕماو بە هۆی ش������ەڕەوە هەبووە، 
هیچكامیان  دڵنیایی������ەوە  بە  بەاڵم 
ئەوەندەی كۆماری ئیسامیی ئێران 
نە بەهێ������ز و نە درێژخایەن و بەرین 
تێوەی نەگاون. بەپێچەوانەی ئەو 
هاوپەیمانیی������ە نێونەتەوەیی������ەی بە 
شەڕی  بۆ  ئەمریكا  سەرۆكایەتیی 
دژی دەوڵەتی ئیسامی پێكهاتووە 
و ئەو گرووپە ئیس������امییە سونییە 
ڕادیكاڵەی كە هاوینی ئەمس������اڵ 
بەرەو بەغ������داد ڕاپەڕین، كردووەتە 
ئامانج و ڕۆڵەكەی تەنیا لە ئاسماندا 
هەروەها  و  بووەت������ەوە،  بەرتەس������ك 
بەپێچەوانەی ڕووس������یە و واڵتانی 
دژبەیەكەكانیان  الیەنە  كە  عەرەبی 
لە س������ووریە چەكدار كردووە، ئێران 
بە شێوەی فیزیكی خۆی لەو شەڕە 
تێكچڕژاوەدا هاویش������تووە. نەتەنیا 
وزە و چەكوچۆڵ������ی بەڕێ كردووە، 
بەڵكوو سەدان »ڕاوێژكار«ی سەر 
بە هێزەكانی س������وپای پاس������دارانی 
ش������ۆڕش بەڕێ كردووە و هەزاران 
شێعانە  میلیشیا  لەو  شەڕكەریشی 
ب������ەڕێ ك������ردووە كە پ������ەروەردە و 
چەكداری ك������ردوون و لە لوبنان و 

عێراق دایمەزراندوون.« 
   لە پاراگرافی دیكەدا باسی 
دوو ڕووداو لە ٢٩ی دێس������ەمبەر 
دەكات ك������ە قووڵ������ی بەڵێنییەكانی 
ئێرانی������ان لەو ش������ەڕانەدا بە زەقی 
نیش������ان دا. یەكێكیان بەڕێوەبردنی 
تەرم������ی  ناش������تنی  ڕێوڕەس������می 
حەمید تەقەوی، جێنێراڵی سوپای 
سەرلەبانیی  لە  شۆڕش  پاسدارانی 
ئەو ڕۆژەدایە. ناوبراو لە سامەرای 
عێ������راق كوژراوە. ئ������ەوی دیكەیان 
پێشوازیی فەرمی حوسێن دێهقان، 
وەزیری بەرگری كۆماری ئیسامی 
پاش  ك������ورت  ماوەیەك������ی  ه������ەر 
العوبەیدی،  خالید  لە  ڕێوڕەسمەكە 
هاوش������انە عێراقییەكەی بوو كە لە 
كۆنفرانس������ێكی ڕۆژنامەنووس������یدا 
دێهقان پێداگری لەسەر سووربوونی 
ن������اردن بۆ  یارمەتی  ل������ە  ئێ������ران 

عێراقییەكان لە شەڕدا كردەوە.
وتارەكە دواتر باسی ئەوە دەكات 
كە تێوەگانی ئێران لە ش������ەڕەكانی 
واڵتانی دراوسێ نوێ نییە و چەند 
نموونەی������ەك لە لوبن������ان و عێراق و 

سووریە دەهێنێتەوە.
لە بەشێكی دیكەدا وێڕای ئاماژە 
بە گرینگی س������ووریە ب������ۆ ئێران، 
نووس������راوە: »بەبێ  یارمەتییەكانی 
ئێران، ئەس������ەد ڕەنگ بوو ئێس������تا 

كەوتبا«.
لە پاراگرافی دواتردا نووسراوە: 
»بەڕێز ئەسەد س������ەرەڕای ئەوەی 
بە ه������ۆی یارمەتییەكانی ئێران لە 
زەوی������دا و لە ژێر كاریگەری هێزی 
ئاس������مانی ئەمری������كا، بەهێز بووە، 
بەاڵم وێناچ������ێ  ئەوەندە بەهێز بێت 
یان متمانەپێكراو بێت كە بەس������ەر 
زیاتر لە بەشێكی ناگرینگی واڵتە 

داڕماوەكەیدا دەسەاڵت بكات«.

سەرچاوە: 

Economist.com

نرخی ی������ەك بەرمیل نەوتی ئۆپێك 
لە ١٠8 دۆالر لە مانگی جۆزەردانی 
ئەمساڵەوە تا نیوەی یەكەمی مانگی 
بەرفرانباری ١٣٩٣ی هەتاوی، بۆ ژێر 
6٠ دۆالر دابەزی. عەلی ئەلنەعیمی 
وەزیری نەوتی عەرەبستان ڕایگەیاندووە 
ئەگەر نرخ������ی نەوت بگاتە بەرمیلی  
4٠ ی������ا ٥٠ دۆالر و ی������ان تەنان������ەت 
بگاتە٢٠ دۆالری������ش، ئامادە نییە كە 
بەرهەمهێنان و هەناردە كردنی نەوتی 
خۆی ك������ەم كاتەوە، چونكە دابەزینی 
نرخ������ی نەوت هی������چ پێوەندییەكی بە 
دابەزاندن������ی بەرهەمهێنان������ی نەوتی 
ڕێكخراوەی ئۆپێك������ەوە نییە. ئەگەر  
ڕێكخراوەی������ی ئۆپێكی������ش ئاس������تی 
بەرهەمهێنان������ی نەوت������ی خۆی كەم 
بكاتەوە، واڵتانی دیكەی دەرەوەی ئەم 
ڕێكخراوە كاری لەم چەش������نە ناكەن،  
بۆیە ئەگ������ەری بەرزبوونەوەی نرخی 
ن������ەوت لە داهاتوویەكی نزیكدا  دوور 
لە چاوەڕوانیی������ە.  هەر بۆیە واڵتی 
عەرەبس������تانیش  ئامادە نییە ئاستی 
نەوتی  هەناردەكردنی  و  بەرهەمهێنان 
خۆی كەم بكاتەوە، كە بەشێكی زۆر 
ل������ە بازاڕ و كڕیاران������ی نەوتی خۆی 
لە دەس������ت بدا، تا بەرهەمهێنەرێكی 
وەك ڕێژیم������ی كۆماری ئیس������امی 
هەم ل������ە بەرهەمهێنانی نەوت و هەم 
لە زیات������ر هەناردە كردن������ی نەوت بە 
نرخی كەمتر لە بازاڕدا بەردەوام بێت. 
نرخی  دابەزینی  س������ەرەڕای  چونكە 
نەوت، ڕێژیمی كۆماری ئیس������امی  
لە ڕكەبەریی لەگەڵ عەرەبس������تاندا،  
نرخ������ی نەوتی خۆی ب������ۆ ٢ دۆالر 
كەمتر لە نرخی ب������ازاڕ بۆ كڕیارانی 
داشكاندووە. هەروەها زانیارییەكان باس 
لەوە دەكەن پاش دابەزینی بەردەوامی 
نرخی نەوت،  هەناردنی نەوتی خاوی  
ڕێژیمی ئێران بۆ واڵتانی ئاس������یایی 
ڕۆژان������ە ١ میلی������ون و ١١٠ه������ەزار 
بەرمی������ل  زیادی ك������ردووە.  ئەوە لە 
كاتیكدای������ە ڕێژیمی ئێران بە ڕواڵەت 
و بە مەبەستی ڕێگرتن لە دابەزینی 
خوازیاری  ن������ەوت،  نرخ������ی  زیاتری 
دابەزاندن������ی بەرهەمهێنان������ی نەوتی 
ئۆپێك������ە. هەر وەها كاربەدەس������تانی 
ڕێژیم������ی ئێ������ران، عەرەبس������تان بەوە 
تۆمەتب������ار دەك������ەن ك������ە بۆتە هۆی 
نەوتییەكانی  س������ەرچاوە  تااڵنكرانی 
لە  ئۆپێك.  ڕێكخ������راوەی  واڵتان������ی 
بەرانبەردا وەزیری نەوتی عەرەبستانی 
س������عوودی دووپات������ی كردووتەوە كە 
ئەگەر نرخی ه������ەر بەرمیل نەوت 

 ٢٠ بگات������ە 

دۆالری������ش، ئاس������تی بەرهەمهێنان و 
هەناردە كردنی نەوت دانابەزێنێ. 

دابەزینی نرخ������ی نەوت، ئابووریی 
بەس������تراوە ب������ە ن������ەوت و قەیراناوی 
ڕێژیمی كۆماری ئیسامی، لەگەڵ 
بێكاری و  ه������ەژاری،  دیاردەكان������ی 
دابەزینی  هەاڵوسانی سەرسوڕهێنەر، 
بەرانب������ەر دۆالر،  لە  ری������اڵ  بەهای 
گەندەڵ������ی لە سیس������تمی ئیداری و 
ماڵیدا لە هەڵكشاندایە. هەر بۆیە لە 
ئێس������تادا دۆخی ئابووری قەیراناوی  
ڕێژیمی ئێران لەو پەڕی ش������پرزەیی 
و گەندەڵیدایە. بە سەرنجدان بەوەیكە 
داهاتی  س������ەرچاوەی  گرینگتری������ن 
دراوی دەرەك������ی ب������ۆ دابینكردن������ی 
تێچووەكانی كار و باری حكوومەتی 
ڕێژیمی ئێ������ران،  هەن������اردە كردن و 
فرۆش������تنی نەوتە، بەرپرسانی ماڵیی 
ڕێژیم لە بوودجەی س������اڵی داهاتوودا 
نرخی فروشی نەوتیان لە سەر بنەمای 
بەرمێلی 7٢ دوالر بۆ هەر بەرمیلێك  
ب������ۆ بوودج������ەی  87٠ هەزارملیارد 
تمەن������ی س������اڵی ١٣٩4ی هەتاوی، 
دی������اری كردووە، ئەوە ل������ە كاتێكدایە 
كە نرخی ه������ەر بەرمیلیەك نەوت لە 
ئێستادا نزیك بە6٠ دوالرە و تەنانەت 
ئەگ������ەر نرخی نەوت لەو ئاستەش������دا 
بمێنێتەوە، بوودجەی ساڵی داهاتووی 
ڕێژیم »بوودج������ەی كراوە« نزیكەی 
4٠ میلی������ارد دوالر كورتی بێنێ. كە 
دەوڵەتی حەسەن ڕووحانی  نییە  دیار 
ك������ە لە نێ������وەوە لە گ������ەڵ  قەیرانی 
ئابووری، ملمانێی باڵەكان و قەیرانی 
ڕەوایەتیدا نوق������م بووە، چۆن دەتوانێ 

قەرەبووی ئەو كەمایەس������ییە 
بكاتەوە. هەر بۆیە 

ئەگەر 

س������اڵی  ل������ە 
ل������ە  هەتاوی������دا  ١٣٩4ی 

الیەك نرخی ن������ەوت لە نێوان ٥٠ بۆ 
6٠ دوالر لە هەڵكش������ان و داكشاندا 
دەبێ، و ل������ە الیەكی دیكەوە چونكە 
پێتروش������یمی  خ������اوەی  بەرهەم������ی 
هەڵگرتنی  سەرەڕای  ئێران،  ڕێژیمی 
گەم������ارۆ نێونەتەوییەكانی لە س������ەر 
س������ەنعەتی پێتروشیمی، بەرهەمهێنان 
و هەناردەكردتی ك������ەم بووتەوە. واتا 
بەرهەم������ی پێتروش������یمی خاو لە 6٠ 
ت������ۆن بۆ4٠ تۆن لە ڕۆژدا دابەزیوە و 
پێتروشیمی  بەرهەمی  هەناردەكردنی 
خ������او لە ١٥میلیارد دوالر لە س������اڵدا 
ب������ۆ نزیك بە ٩میلی������ارد دۆالر لە 8 
مانگ������ی س������اڵی ١٣٩٣ی هەتاویدا 
دابەزی������وە. بۆیە  وەه������ا دۆخێك بۆ 
ئاب������ووری ڕێژیمی ئێ������ران كە نەوت 
ژێربینای سەرەكی داهات، لە بودجەدا 
پێكدێن������ێ، ب������ۆ سیس������تمی ماڵیی 
ڕێژیم كارەس������اتبار دەبێ. هەر بۆیە 
ڕێژیمی ئێران لە ئێستاوە بۆ قەرەبوو 
كردنەوەی دابەزین������ی نرخی نەوت و 
ب������ە دەس������تهێنانی دراوی دەرەكی » 
ارز« ب������ۆ كەمكردنەوەی كورتهێنانی 
بوودجەی س������اڵی داهاتوو، دەس������تی 
ب������ە هەناردەكردن������ی ڕۆژانە  كردووە 
4٥میلی������ون میتری س������ێجا گاز بۆ 
عێراق و ٣٣ میلیون میتری سێجا بۆ 
پاكستان و ڕێكەوتننامەی ٢7میلیون 

لەگەڵ  گازی  س������ێجای  میتری 
واڵتی عومان واژۆ كردووە. 

هەروەها ڕۆژانە نزیك 
بە ٢٥میلیون 

س������ێجا  میتری 
گاز بۆ توركیە هەناردە دەكا. 
ئەوە لە حاڵێكدا كە زۆربەی ش������ار و 
ناوچەكانی ئێران لە وەرزی س������رمادا 
لەگەڵ بڕینی گاز بەرەوڕوو بوونەتەوە. 

لە وەه������ا دۆخێكدا ڕێژیمی كۆماری 
ئیسامیی ئێران كە تێچویی چەك و 
تەقەمەنی گرووپە تیروریستییەكان لە 
واڵتانی لوبنان، سووریە، عێراق و یمن 
دابین دەكات، ناچارە ئاستی هاوردەی 
كااڵ و پێداویس������تییەكانی سەنعەتی، 
بیهداش������ت، پزیش������كی كەم بكاتەوە، 
ك������ە خوڵقانی وەه������ا بارودۆخێكیش، 
كاریگەری  هەم������ووان  ل������ە  زیات������ر 
لەس������ەر دۆخی بژیویی خەڵكی ئێران 
دەبێ و بە گش������تیی چوونەس������ەری 
هەاڵوس������ان، دابەزین������ی گەش������ەی 
ئابووری، چونەسەری قیمەتی كااڵو 
چوونەس������ەری  خزمەتگوزارییەكان، 
نرخی بێ������كاری، كەمیی ئیمكاناتی  
بیهداشتی و پزیش������كی، بە نیوەچڵ 
مان������ەوەی پڕۆژەكان������ی عومرانی و 
فیركاری  پێداویستییەكانی سیستمی 

بە گشتیی لێ دەكەوێتەوە.  
هەنوو كە زۆرێنەی خەڵكی ئێران نە 
تەنیا توانای دابین كردنی پێداویستییە 

نییە،  ژیانی������ان  س������ەرەتاییەكانی 
بەڵكوو بە دەس������ت كۆمەڵێك 

كێش������ەی كۆمەاڵیەتی 
)ئیعتیاد،  وەكوو 

 ، ق اڵ ت������ە

خۆك������وژی،..( 
پزیش������كی  ڕێكخراوی   دەناڵێنن. 
باوی ك������ردەوە،  ئی������ران،  قانوون������ی  
ڕۆژان������ە زیاتر لە ١١ كەس لە ئێراندا 
خۆی������ان دەكوژن.  هەروەها ئاس������تی 
بەكارهێنانی مادەی هوش������بەر لە نێو 
الوەكان������دا گەیش������تۆتە ١٣ هەتا ١٥ 
ساڵ و ئەو ڕێژەیە لە ساڵی ١٣٩٣ بە 

بەراورد لە گەڵ ساڵی ١٣٩٢دا ٣7% 
چوونە سەری بەخۆیەوە بینیوە. بەپێی 
ئامارە فەرمییەكانی ناوەندی خەبات 
بەدژی مادە سڕكەرەكانی ڕێژیم، لە 
ئێراندا زیاتر لە ٥میلیون تووشبوو بە 
ماددەی هۆش������بەر هەیە. كە نزیك بە 
٢میلیون كەس، تەمەنیان لەنێوان ١٣ 
بۆ٢٠ ساڵدایە. سیاسەتی بە ئانقەست 
و دوژمنكارییەكانی ڕێژیمی ئێران لە 
كوردس������تانی ئێران چەند قات زیادی 
كردووە.  ئێس������تاش سیاسەتی بێبەش 
كردنی خەڵكی ك������ورد لە ئیمكاناتی 
خزمەتگوزاری، بیكاری و هەژاری، 
زۆر بە ئاش������كراتر لە ش������وێنەكانی 
دیكەی ئێران������دا بەرێوە دەچێت. بۆیە  
ل������ە وەها دۆخێك������دا دابەزینی نرخی 
نەوت، كاریگەریی ڕاس������تەوخۆی لە 
سەر ژیانی خەڵك دەبێت و گرانبوونی 
و  خ������واردن  پێداویس������تییەكانی 
پێویستی  سەرەكیترین  وەك  خواردنەوە 
خەڵك������ی ل������ەو ماوەیەدا لە نیش������انە 
بەرچاوەكان������ی كارتێكەری دابەزینی 
نرخ������ی نەوتە. هەر ل������ەم پێوەندییەدا 
س������ەرەكییەكانی  پێداویستییە  نرخی 
دیك������ەی خەڵكیش چووەتە س������ەرێ 
و لە بەرامبەریش������دا توانایی كڕینی 
خەڵكی������ش زۆر دابەزی������وە. هەر بۆیە 
لە الیەك لە ئەگەری درێژەكێش������انی 
و  ڕۆژئاوا  ئابوورییەكان������ی  تەحریمە 
دابەزین������ی لەوە زیاتری نرخی نەوت، 
قەیرانی ئابووری لە ئێراندا لە چەند 
مانگی داهاتوودا قووڵتر دەبێتەوە و لە 
الیەكی دیكەوە ئەگەر چوونە سەری 
خێ������رای نرخەكانی كاال و خەدەمات، 

درێژەی  هەروا 
 ، ب������ێ هە

ژیانی 

ئێ������ران  خەڵك������ی 
بە گش������تیی و بەتایبەتی چینە 
ئێران  كۆمەڵگای  داهاتەكان������ی  كەم  
دژوارت������ر و تاڵتر لە ئێس������تا دەبێ و 
بەدڵنیایی ی������ەوە ئەو قەیرانە ئابوورییە 
لە ناوچە بێبەشەكانی وەك كوردستان 
و سیستان و بەلوچەستان  بەرچاوتر و 

چەند قات تر دەبێت. 
سەرچاوەی ئامارەكان: 

سایتی رادیو فەردا
سایتی دۆیچەوێلەی ئاڵمان

كانیاو
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ڕەوانە كردن������ی چەك و تەقەمەنیێكی 
زۆر لە الیەن ئێرانەوە بۆ هاوپەیمانەكانی لە 
سووریە، لوبنان، عێراق، یەمەن، سوماڵی، 
واڵتان������ی دەوروب������ەری خەلیجی فارس، 
ئەفغانستان و گرووپە شێعەكانی پاكستان 
لە الیەك و گۆڕان������كاری و دابینكردنی 
بەرباوی ئاس������انكارییە ماڵی و چەك و 
چۆڵیەكان بۆ گرووپی تیرۆریستی داعش 
لە موس������ڵی عێراق، پرس������ی چۆنیەتی 
دەستپێڕاگەیشتنی گرووپە بناژۆخوازەكان 
ب������ە چەك و تەقەمەنیەكانی بە ش������ێوەی 
ڕوونتر هێنایە بەر باس. ئەمڕۆكە ئەوەی 
كە لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستی لێواولێو لە 
قەیران پێش لە هەر شتێكی دیكە دەتوانێ 
لە بەر دەستدا بێ، چەك و تەقەمەنییە.

كردەوەی ئێران و هاوپەیمانە شێعەكەی 
لە بەغدا بە كردەوە نیش������ان دەدا كە ئەوان 
بوونەتە سەرچاوەی سەرەكی دابینكردنی 
چەك و تەقەمەنی بۆ گرووپە بناژۆخواز 
و تیرۆریس������تەكان. بەم شیكردنەوە باشتر 
دەتوان������رێ تێبگەی������ن ك������ە بۆچ������ی لە 
دوایان������ەی ڕێكخراوی  ئەم  دانیش������تنی 
نەت������ەوە یەكگرتووەكان ل������ە ژێر ناوی« 
پەیماننام������ەی بازرگانیی چەك« ئێران 
جەختی لە سەر هەڵوێستەكانی خۆی كرد 
و بە ه������ەاڵوارد خوێندنەوەی بەڕێوەبردنی 
ئەم پەیماننامەیە، دژایەتی لەگەڵ كرد.

بە پێی پەیماننامەی نوێی ڕێكخراوی 
نەتەوەیەكگرتووەكان، واڵتانی هەناردەكەری 
چەك دەبێ بە هەس������ت بە بەرپرسایەتی 
زۆرتر لە بەرامبەر بەربەستە جیهانییەكانی 
هەناردەكردنی چەك هەڵسوكەوت بكەن و 
لە فرۆش������تنی چەك ب������ە واڵتەكان و ئەو 
بزووتنەوان������ەی كە پێش������ێلكەری مافی 
مرۆڤ������ن یان چەكیان بەدەس������ت هێناوە و 
بە پێچەوان������ەی پەیماننامەی نێودەوڵەتی 
ب������ە كاری دێنن، یان چەك لە ئیختیاری 
گرووپە بناژۆخوازەكان دەنێن، خۆ ببوێرن. 
نەتەوەیەكگرتووەكان  هەروەها، ڕێكخراوی 
واڵتان������ی ئەن������دام ئەرك������دار دەكا تاكوو 
بەڵێن ب������دەن لە چەك������ە هاوردەكراوەكانی 
ئەوان بۆ ژینۆس������اید، جینایەت لە دژی 
مرۆڤایەتی، جینایەتی شەڕ و تیرۆریسم 
وەرنەگی������ردرێ. هەڵبەت واڵتانی  كەڵك 
گ������ەورەی هەناردەك������ەری چ������ەك وەكوو 
ئامریكا، چین، ڕووسیە و بەكارهێنەرانێك 
وەك توركیە لەو واڵتانەن كە تاكوو ئێستا 
یان ئەم پەیماننامەیان واژۆ نەكردووە یان 
لە پارلەمانی واڵتی خۆیان پەس������ەندیان 

نەكردووە.
واڵتانێك وەك ئێران، سووریە و كۆرەی 
باكووری������ش بە هۆكارگەلی سیاس������ی و 
لەبەر ئیس������تراتیژی س������ەربازییان، بەاڵم 
ب������ە بیان������وی سیاس������ی بوونی پرس������ی 
ڕێكخس������تنی بنەماكانی فرۆشی چەك 
ی������ان هەاڵواردئامێز بوونی ڕەشنووس������ی 
خۆیان  قەبووڵكردنی  ل������ە  پەیماننامەكە، 
بواردووە. س������ووریە بە هۆی پێویس������تی 
ئاش������كرای بە هێنانی چەك لە ڕووسیە و 
ئێران، بە مەبەس������تی بەربەرەكانێ لەگەڵ 
واڵتە  ئ������ەم  خەڵكی  ناڕەزایەتییەكان������ی 
و نیگەران������ی لە ئەگ������ەری گەمارۆی 
پەیماننامەیە  ئ������ەم  نەیویس������تووە  چەك، 
قەب������ووڵ بكا. هاوپەیمانی دیكەی ئێران، 
كۆرەی باكووریش ه������ەر وەك جاران و لە 
درێژەی سیاسەتی خۆی لە سەر بنەمای 
دژایەتی لەگەڵ هەر جۆرە چاوەدێرییەكی 
نێودەوڵەت������ی لەگەڵ ئ������ەم پەیماننامەیە 

دژایەتی كرد.
یاساش������كێنی، دژایەت������ی و هاوكاری 
نەكردنی واڵتانی ئێران، سووریە و كۆرەی 
باك������وور، نیگەرانی هەرچ������ی زۆرتر و 
بە دوای  بەحەقی كۆمەڵگەی جیهانیی 
خۆیدا هێنا، لەبەر ئەوەیكە ئەم واڵتانە لە 
سەرەوەی ئەو واڵتانەدان كە بە شێوەیەكی 
بەرباو مافی مرۆڤ پێش������ێل دەكەن و 
هەر بەم هۆیەش������ەوە لەگەڵ چاوەدێریی 
نێودەوڵەتی لە س������ەر چۆنیەتی هاوردە و 

هەناردەكردن������ی چەك بە توندی دژایەتی 
دەكەن. ئەم دژایەتییە، خۆی نیشانەیەكی 
ڕوون لە بازرگانیی غەیرە یاسایی چەك 
و تەقەمەنی ئەم واڵتانەیە لەگەڵ گروپە 
بناژۆخواز و تیرۆریستیەكان لە جیهاندا. 
بە س������ەرەنجدان بە هاوكاری نەكردنی ئەم 
واڵتان������ە لەگەڵ كۆمەڵ������گای جیهانی، 
ڕوونە كە پەسەندكردنی ئەم پەیماننامەیە 
ناتوانێ بە ئامانجەكانی خۆی كە بەرگری 
لە مافی مرۆڤ و كەمكردنەوەی شەڕ و 

خوێنڕێژی لە جیهاندایە بگات.
نابەرپرس������ایەتییەكانی  ك������ە  ڕوون������ە 
پێوەندیدار بە بازرگانی نایاس������ایی چەكە 
ب������اوەكان، دەتوانێ الیەنی بەرباوتر بداتە 
تێكهەڵچوون������ە ناوچەیەكان و هەژاری و 
دواكەوتوویی زۆرتر ب������كات. لە الیەكی 
دیكەوە ئەم بەاڵیانە بەستێن بۆ گەشەی 
لێكترازانی  وەك������وو  دیكە  گرفتگەلێكی 
چین������ە كۆمەاڵیەتیی������ەكان، قاچاخ������ی 
مرۆڤ، گەندەڵ������ی كۆمەاڵیەتی و ... 
بڕەخس������ێنێ كە لە ئەنجامدا دەبێتە هۆی 
مافی  زیات������ری  هەرچی  پێش������ێلكرانی 

مرۆڤ و وێرانكاری سروشت و ژینگە.
زۆر جێ������ی وردبوونەوەی������ە، ش������ەڕێك 
كە ئەمڕۆكە لە س������ێبەری » شۆڕش������ە 
واڵتان������ی  داوێن������ی  ڕۆژئاوایی������ەكان« 
جیهانی س������ێهەم و ناوچەی ڕۆژهەاڵتی 
ناڤین������ی گرتووەت������ەوە، ڕۆژ ل������ە دوای 
ڕۆژ ڕەن������گ و بۆنی نوێت������ر بە خۆیەوە 
دەگ������رێ. نائارامیەكان������ی ناوچە كە لە 
س������ەرەتادا لەبەر ڕووخانی دیكتاتۆرەكان 
دەس������تی پێكرد، خۆی بووە هۆی شەڕی 
نێوخۆی������ی، وێران������ی و ئاوارەیی چەندین 
میلی������ۆن خەڵكی بێ ت������اوان. لەم نێوەدا 
جێ پەنج������ەی چەكەكانی واڵتانێك وەك 
ئێران و زۆریەك ل������ە بازرگانەكانی چەك 

ئاشكرایە.
هەرچەن������د ه������ەر كام ل������ە واڵتان������ی 
بەرنامەیەكیان  چ������ەك،  هەناردەك������ەری 
هەیە بەاڵم لە ئەنجامدا سیاس������ەتی بێ 
هاوئاهەنگی و پوتانسیێلی شۆڕشگێری 
و خواس������تی خەڵكی ناوچە، بە زەرەری 
خ������ودی خەڵك������ی ناوچە ت������ەواو دەبێ. 
لەم ڕووەوە جێی سەرس������ووڕمان نییە كە 
بەرنامەكانی واڵتانی ڕۆژئاواییش كە لە 
ڕواڵەت������دا بە ناوی یارمەتی بە هێزەكانی 
لەگەڵ  بەربەرەكان������ێ  و  ئۆپۆزیس������یۆن 
دیكتاتۆردای������ە، هەنگاو بۆ ناردنی چەك 
و تەقەمەنی بۆ ناوچ������ە دەنێن، نە تەنیا 
یارمەتییەك بە لە ناوبردنی دیكتاتۆرەكان 
و س������ەقامگیربوونی دێموكراسی ناكات، 

بەڵك������وو بە كەوتنە دەس������تی ئەم چەكانە 
ب������ە گرووپگەلێك������ی تیرۆریس������تی وەك 
ئەلقاعیدە، داعێش و گرووپە بەستراوەكان 
بە ئەوانەوە، بووەتە ه������ۆی قووڵتربوونی 

كارەسات.
بە ك������ردەوە هەموو ئەو دەوڵەتانەی كە 
نێوەراست  لە ڕۆژهەاڵتی  ئێس������تا  تاكوو 
چ بە ناوی خەبات لە دژی تیرۆریس������م 
یان بە ئامانجێكی دیكە هەوڵی فرۆشی 
چەكیان داوە، یارمەتی هەر چی زۆرتری 
نائارامی و ناس������ەقامگیری ناوچەكەیان 
داوە. ل������ە مەیدانی كردەوەدا س������ەلمێنراوە 
ك������ە لە تەنیش������ت بازرگان������ی دەوڵەتی، 
هێندێك بازرگانی نایاس������ایی چەكیش لە 

گۆڕێدایە.
ئ������ەم كارە لە ڕاس������تیدا پێوەندی هەیە 
ب������ە پرس������ی بنەڕەتی جیهانی سیاس������ت 
واتە هاوس������ەنگی هێزەكان و تیورییەكانی 
بەربەست نانەوە كە ئەم نموونانە بە باشی 
نیشاندەری دژواریی و گرفتەكانی بەردەم 
دیاردەی بازرگانی چەك و چۆڵە. ئەمە 
ل������ە كاتێكدایە كە ئامانجە ئابوورییەكانی 
زۆریەك لە واڵتە گەورەكان لە تەنیش������ت 
گەورەكان������ی  كۆمپانی������ا  بەرژەوەن������دی 
بەرهەمهێن������ەری چ������ەك گرفتەكەی بە 

چارەسەر نەكراوی هێشتووەتەوە.
خەڵكی ئەو واڵتان������ەی كە ئەمڕۆكە 
و  توندوتی������ژی  گۆڕەپان������ی  بوونەت������ە 
ئەم  بناژۆخ������وازەكان،  گرووپە  كێبەركێی 
ڕاستییە بە باشی هەست پێدەكەن كە تەنیا 

پێكهێنانی  بووەتە هۆی  كەرەستەیەك كە 
س������ەرهەڵدانی  نائارام������ی،  و  پش������ێوی 
ش������ەڕە نێوخۆییەكان، وێرانی و ئاوارەیی 
ئەوان، نەبوونی دێموكراس������ی و نەبوونی 
متمانەی كۆمەاڵیەتییە. پرس������ێك كە بە 
شێوەی ڕاستەوخۆ پێوەندی هەیە لەگەڵ 
ش������ێوازی دەوڵەت������داری و بەڕێوەب������ەری 
واڵت و دەس������ەاڵتدارانی واڵت خۆیان لە  
پێكهێنانیدا تاوانبارن. دەسەاڵتدارانی ئەم 
واڵتان������ە بە لەب������ەر چاونەگرتنی مافی 
زۆرینەی كۆمەڵگا، وەكوو كەمایەتییەكان، 
ئیتنیكەكان و نەتەوەكانی دەرەوەی بیاڤی 
دەسەاڵتدارییان، بوونەتە هۆی پێكهاتنی 
چین������ە كۆمەاڵیەتیی������ەكان و جیاوازیی 
پلە و پێگە. ئ������ەم دووفاقیە چینایەتییە 
هەروەك نەخۆشییەكی كونتڕۆڵ نەكراو و 
كۆمەڵگا  پەرتەوازەبووەكانی  بەشە  دژوار 
ڕووب������ەڕووی یەكت������ر دەكات������ەوە و ئەوان 

بەدەستی یەكتر لە ناو دەبا.
زیاد لە یەك س������ەدە، واڵتانی حاكم لە 
سەر كوردستان مافی نەتەوایەتی كوردیان 
لە بەرچاو نەگرتووە و بە خراپترین شێوازی 
لواو هەوڵ������ی تەفروتووناكردنی نەتەوەیی 
و ل������ە ناوبردنی بەهاكان������ی كۆمەڵگای 
كوردستانیان داوە. هەركات نەتەوەی كورد 
ڕووی كردە مافویس������تی، مافخوازی و 
داواكاریی ماف������ە بەرانبەرەكانی لەگەڵ 
كەس������انی دیكەی كۆمەڵگا، بە توندترین 
شێوە سەركوت كرا، تا ئەو جێگایە كە ئیتر 
ئەم نادادپەروەریی������ە كۆمەاڵیەتییە چووە 

قوناخی دژوارەوە و شۆڕشە خەڵكییەكانی 
لە هەموو بەش������ەكانی كوردستان بەدوای 
خۆیدا هێنا. دەرئەنجامی ئەم شۆڕش������انە 
و پەرچەك������رداری خەڵك بە نادادپەروەری 
كۆمەاڵیەت������ی كە لە س������االنی ڕابردوو 
زۆرجار لە كوردس������تان ڕوویاندا، كوشتار 
و ژینوسایدی هەرچی زۆرتری نەتەوەیی 
كورد بە دەستی دەسەاڵتدارانی كوردستان 

بووە.
ك������ە ئەم دەوڵەتان������ە خۆیان  هەنووكە 
ڕووب������ەڕووی بەرخودان������ی بەردەوام������ی 
خەڵكی كوردستان لە الیەك و زۆربوونی 
پش������تیوانی نێودەوڵەتی لە مافەكانی ئەم 
خەڵكە دەبینن، كەوتوونەتە بیری ڕێگاچارە 
تاكوو خەڵكی كوردستان لە ڕێگایەك كە 
بەرەو ئازادی كۆتایی دێ ڕابوەستێنن. بۆ 
ئەم كارە، ناحەزترین دوژمنانی مێژوویان 
نێوەڕاس������ت  ڕۆژهەاڵتێكی  هەڵبژاردووە، 
زیاد لە یەك دەیە دووگیانی دەستدرێژیی 
حكوومەتەكانی  و  دەرەكیی������ەكان  هێ������زە 
بەستراوە بە ئەوان بوو، ئەمڕۆكە لەگەڵ 
لەدایكبوونی بوونەوەرێك بە ناوی داعش 
بەرەوڕووە. دوژمنانی نەتەوەیی كورد ئەم 
بوون������ەوەرە دڕندەیان بە هەموو ش������ێوەیەك 
چەكدار كردووە و لە ئەوان بۆ بەربەس������ت 
خستنە س������ەر ڕێگای خەڵكی كوردستان 
لە ڕێ������گای ئازادی كەڵك وەردەگرن. لەم 
ڕووەوە واڵتانێك كە ب������ە درێژایی مێژوو 
لەگەڵ ماف������ە نەتەوایەتیەكانی خەڵكی 
كوردستان دژایەتیان كردووە، لە هیچ جۆرە 
یارمەتی و ئاس������انكارییەك بۆ گرووپی 
داعێش خۆیان نەبوواردووە. ئێستا كە ئەم 
بوونەوەرە دڕندەیە لە كونتڕۆڵ دەرچووە و 
هەڕەشە لە بەرژەوەندییەكانی ئەوان دەكا و 
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست تەنیا بژاردەیەك 
كە لەگەڵ ئەم دوژمن������ەی مرۆڤایەتیدا 
ك������وردە،  نەت������ەوەی  بەربەرەكان������ێ دەكا 
بۆیە بە ڕواڵ������ەت ناچار لەگەڵ خەڵكی 
كوردستان  لە  بەش������گەلێك  ئازادیخوازی 

بەرەیەكدا خۆیان بینیوەتەوە.
هێندێ������ك ل������ە هێ������زە جیهانییەكانیش 
ك������ە بەرژەوەندی ئیس������تراتیژیكی خۆیان 
تیرۆریس������م  لەگەڵ  بەربەرەكان������ێ  ل������ە 
و بناژۆخ������وازی دەبین������ن ب������ە ش������ێوەی 
كێشمەكێش������ە  س������ەرقاڵی  ڕاس������تەوخۆ 
سیاس������ییەكانی ناوچەن كە كوردس������تان 
ناوەندە سەرەكییەكەیەتی. بەاڵم خۆپارێزی 
لەڕادەب������ەدەر و خۆبواردن������ی ئەوان لە بە 
فەرمی ناس������ینی نەتەوەی ك������ورد وەك 
نەتەوەیەك������ی خاوەن مێ������ژوو كە خاوەنی 
سیاسی  چارەنووسی  دیاریكردنی  مافی 

خۆیەتی لە واڵتانی عێراق، توركیە، ئێران 
و س������ووریە ڕەوتی گۆڕانكاری لە ناوچە 
و شكستی بناژۆخوازی هێواش دەكاتەوە. 
ل������ە حاڵێكدا كە هەڵس������وكەوتی ئەوانیش 
ڕوونە كە تەنیا ڕێ������گای پاقژكردنەوە و 
ڕزگاریی لە داعێش و دوژمنانی دیكەی 
مرۆڤایەت������ی لە ناوچ������ەی ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست، هاوكاریی هەمە الیەنە لەگەڵ 
خەڵك������ی ئازادیخ������واز و گەیاندنی هەر 
جۆرە چەك و چۆڵێكی س������ەربازی سووك 
و قورس بە كوردس������تانە كە لە ئێس������تادا 
تەنیا گەرەنتی دەری ئاش������تی هاوبەشی 

ناوچەكەیە.
بێگومان یەكێك لە بەها هاوبەشەكانی 
ئاشتی، هێمنایەتی و تەناهی و قازانجەكانی 
هەڵقواڵنی ئەو لە كۆمەڵگەی جیهانییە. 
بۆ هەم������وو هاوواڵتیانی جیهان، لە هەر 
ڕەن������گ و ڕەگەز و ئایی������ن و نەتەوەیەك 
كە ببن، بەهەرەمەند ب������وون لە ژیانێكی 
هاوڕێ لەگ������ەڵ هێمنایەتی و ئەمنیەت 
كە مەرجی س������ەرەتایی مانەوەی ئەوان و 
هەروەها هاتنەدی پێشكەوتنە زانستی و 
پیشەییەكانە، بەهایەكی بنەڕەتی بە ئەژمار 
دێ. ب������ەاڵم بازرگانیی تاڵی مێژوویی، 
وەكوو ش������ەڕ و پێكدادانە چەكدارییەكانی 
جیهانی لە نیوەی س������ەدەی بیستەمدا و 
بە تایب������ەت بەردەوامبوونی تێكهەڵچوونە 
چەكدارییەكانی ناوچەیی لە چەند دەیەی 
ڕاب������ردوودا كە پانتاییەكەی لە ئێس������تادا 
گەیش������تووەتە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس������ت و 
بەش������ێك لە واڵتانی ئافریقایی، ئاشتی 
كردووەتە خ������ەون و ئامانجێكی تاڕادیەك 
دوورە دەست بۆ مرۆڤایەتی. بەرگری لە 
بەها هاوبەشەكانی مرۆڤ پێش لە هەموو 
شتێك پێویس������تی بە گرتنەبەری یاسا و 
ڕیس������اگەلێكی بەبڕش������تی نێودەوڵەتی و 
پاش������ان هەوڵدان بۆ خۆشكردنی بەستێنی 
لەبەرچاوگرتنی ئ������ەوان لە الیەن هەموو 
نەت������ەوە و دەوڵەتەكانەوەیە. ئەم كارە تەنیا 
ب������ە هاوپەیمانیی جیهانی ب������ۆ البردنی 
ڕیش������ەكێش  و  نادادپەروەری  هەاڵواردن، 
كردنی بناژۆخوازی و تیرۆریسم لە الیەك 
و بەش������داریی هەمە الیەن������ی دەوڵەت و 
نەتەوە ئازادیخ������وازەكان لە »بەڕێوەبەریی 
و  چەك  بازرگانییەكان������ی  پەیماننام������ە 
چ������ۆڵ« دەرەتانی بۆ دەڕەخس������ێ. لەم 
تون������دڕەوەكان،  دیكتات������ورەكان،  ڕێگادا 
تیرۆریس������تەكان و ئیدۆلۆژیكەكان كە لە 
س������ەر بنەمای هەاڵواردن چێكراون، نابێ 

پێگەیەكیان هەبێ.

پەیماننامەی بازرگانیی چەك
بەربەستەكان و پێگەی بەرخودانی ڕەوای كوردستان

ئیبراهیم قاسمی زاد

وەرگێران: نسار

زیاد لە یەك سەدە، واڵتانی 
حاكم لە سەر كوردستان مافی 

نەتەوایەتی كوردیان لە بەرچاو 
نەگرتووە و بە خراپترین شێوازی 
لواو هەوڵی تەفروتووناكردنی 

نەتەوەیی و لە ناوبردنی 
بەهاكانی كۆمەڵگای 

كوردستانیان داوە
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ڕەوتی ئاش������تی لە توركیە هەوراز 
و نش������ێوی زۆری بە خۆی������ەوە دیوە، 
ت������ا ب������ەم ڕۆژە گەیش������توە ك������ە هەم 
  HDP حكوومەتی توركیە و هەمیش
ئەم  وتووێژەكانی  ك������ە  ڕادەگەیەن������ن 
دواییانە هیوابەخش������ن. بەاڵم هاوكات 
ئێمە دەبینین و دەبیستین كە بەرپرسانی 
PKK  ڕادەگەیەن������ن ك������ە AKP
ل������ە »داعش«یش  گورگێكی دڕە و 
مەترس������یدارترە. لێرەدا ئەم پرسیارە لە 
مێش������كی زۆر كەس������دا دروست دەبێ 
ك������ە ئاخۆ ئەگەر  PKK گورگێكی 
ئەوەندە دڕ بێ، ئ������ەوان چۆن دەتوانن 
لەگەڵ ئەم گورگە دڕە، ئاش������تی بۆ 
نەتەوەیەكی چەند میلیۆنی بە دیاری 
بێنن. بۆ هەڵوەس������تەكردن لە سەر ئەم 
م������ژارە گرینگە، وتووێژێكمان لەگەڵ 
بەڕێ������ز بۆتان چاالكی سیاس������ی پێك 
هێناوە، ك������ە بەڕێزیان لەم پەیوەندییەدا 
ب������ە ڕوونی  بۆچوونەكان������ی خ������ۆی 
وتووێژە  ئەم  باس������ە  دەڕبریوە.)شایانی 
ڕوانگ������ەی بەڕی������ز بۆتان������ە و هیچ 
پێوەندییەك������ی ب������ە ڕوانگەی فەرمی 

ڕۆژنامەی كوردستانەوە نییە( 

 HDP پرسیار: هەردوو الیەن، هەم
و هەمیش توركیە، لە سەر ئەو بڕوایەن 
 HDP كە دوایین چاوپێكەوتنی نێوان
و بەڕێز ئۆجاالن لە س������ەر پرۆس������ەی 
ئاش������تی بەرهەمدار ب������ووە، بۆچوونی 
بەڕێزتان لە سەر ئەم ئیدیعایانە چیە؟

پێش������تریش چاوپێكەوتن������ی  وه اڵم: 
زۆر ك������راون، ب������ەاڵم ه������ەر هەموویان 
بە دەس������تێوەردانی هێ������زە نێوخۆیی و 
دەرەكی������ەكان بێ ئەنج������ام ماون. بەاڵم 
دەتوانم بڵێم كە چاوپێكەوتنەكانی ئەم 
جارە لە ئەوانی دیكە جیدیترن، هەردوو 
الیەنیش ب������ە ئەزموونەكانیانەوە كار لە 

س������ەر ئەو پێڤاژۆیە دەكەن. هەربۆیەش 
بەئەنج������ام گەیاندنی ئەو  دەرفەت������ی 

پێڤاژۆیە زیاترە. 
پرس������یار: بەرپرس������انی حكوومەتی 
توركیە باس لەوە دەكەن كە دەیانهەوێ 
حیزب������ە كوردییەكان������ی دیك������ەش لە 
وتووێژەكاندا بەشدار بكەن، ئەگەر بێت 
و توركیە هەنگاوێكی بەم چەش������نەیە 
هەڵگرێ، بە بۆچوون������ی بەرێزتان چ 
پرۆس������ەكە  س������ەر  لە  كاریگەرییەكی 

دەبێ؟ 
وه اڵم: بۆ چارەسەركردنی پرسی شەڕ 
PKK، حكوومەتی  و چەكدانان������ی 
توركیە و PKK الیەنی سەرەكین لە 
وتووێژەكاندا. بەاڵم بۆ چارەسەركردنی 
پرس������ی كورد تەنی������ا PKK الیەنی 
سەرەكی نیە. ئەوە كە تا ئێستا الیەنی 
س������ەرەكی تەنیا PKK بووە، دەكرێ 
وەك كەموكۆریی������ەك چاو لێ بكرێ. 
پێویستە كە هەموو حیزب و ڕێكخراوە 
كوردییەكان لە وتووێژەكاندا بەشدار بن. 
هەنگاوی باش و ڕاس������تەقینە ئەمەیە 
Huda-  وHAK-PAR  ك������ە

Parو هەم������وو الیەنەكانی تریش لە 
سەركەوتن  بكرێن.  بەشدار  وتوێژەكاندا 

بەم شێوەیە مسۆگەر دەبێ.
پرسیار: بۆ چی بەرپرسانی توركیە 
كاتێكی دیاریك������راو بۆ كۆتایی هێنان 
و بە ئەنج������ام گەیاندنی ئەو پێڤاژۆیە 
دیاری ناكەن، پێتان وانیە حكوومەتی 
توركیە تەنیا وەخ������ت كوژی دەكات و 
ئامانجی حكوومەت چارەس������ەریێكی 

ڕاستەقینەی ئەم پرسە نیە؟ 
وه اڵم: دەوڵەتی توركیا تا ئێستاشی 
لەگەڵدا بێ، بۆ چارەس������ەریی پرسی 
كورد خاوەنی بۆچوونێكی ڕاس������ت و 
دروس������ت نیە. ئەو بەر لە پرسی كورد 
دەیهەوێ پرسی PKK چارەسەر بكا. 
هەر بۆیەش ئ������ەو هەوڵ بۆ دەركردنی 
PKK ل������ە س������نوورەكانی توركیە و 
چەكدانانی گەریا دەكات. حكوومەت 
دەڵێ باPKK  چەك دابنێ، ئەو كات 
ئێمەش هەنگاوی بە كردەوە هەڵدەگرین. 
ل������ە ڕاس������تیدا حكوومەت������ی توركیە 
دەیه������ەوێ تا كات������ی هەڵبژاردنەكانی 
پێن������او بەرژەوەندییەكانی  ل������ە   ٢٠١٥
خۆیدا هەنگاوی پێویس������ت هەڵگرێ. 
ئەگەر PKK بە بێ ئەوەی كە پرسی 
كورد لە یاس������ای بنەرەتیی توركیەدا 
جێ بگ������رێ، چەكەكانی دابنێ و لە 

سنوورەكان بكشێتەوە، ئەمە هەڵەیەكی 
گەورە دەبێ. چونكە هیچ گارانتیەك 
نیە كە حكوومەت دوای هەڵبژاردنەكان 

هەنگاوی بە كردەوە هەڵێنێ، یان نە.
پرسیار: ئاخۆ بۆ چی توركیە الیەنی 
سێهەم لەو وتووێژانەدا قبووڵ ناكات و 

دەڵێت كە ئەمە پرسێكی نێوخۆییە؟
وه اڵم:  حكوومەت������ی توركیە چەندە 
باس لە »پرۆس������ەی چارەسەری«یش 
بكات، بەاڵم ئامانجە س������ەرەكییەكەی 
چەككردن������ی PKK یە. حكوومەت 
باش دەزانێ كە ئەگەر الیەنی سێهەم لە 
وتووێژەكاندا بەشدار بێ، ئەوا یەكەمین 
پرس كە دەبێ چارەسەر بكرێ، پرسی 
كوردە. س������وورنەبوونی PKK لە سەر 
بەش������داربوونی الیەنی سێهەم دەتوانێ 
قازانجێكی زۆر بە حكوومەتی توركیە 
بگەیەنێ. لە مێژوودا زۆربەی كێش������ە 
نەتەوەیی������ەكان بە بەش������داریی الیەنی 
سێهەم چارەسەر كراون. بۆ بەرژەوەندیی 
كوردیش بەشداریی الیەنی سێهەم وەك 
ئامری������كا و ئەوروپ������ا زۆر گرینگە و 
پێویس������تە كە لەو بابەتەدا  PKKلە 
جاران سوورتر بێ لە سەر بەشداربوونی 

الیەنی سێهەم لە وتووێژەكاندا. 

پرسیار: ماوەیەك لەمەوبەر ئەردۆغان 
ڕایگەیان������د كە هی������چ جیاوازییەك لە 
نێوان PKK و داعش������دا نیە و چەند 
ئاتاالی  بەش������یر  لەمەوبەری������ش  ڕۆژ 
ڕایگەیاند كە PKK گورگێكی دڕە 
و »داعش«ی������ش بەاڵی������ە. گەلۆ ئەم 
شێوە دەربڕینە توندوتیژانە كاریگەریی 
نەرێنییان لە سەر پێڤاژۆی چارەسەری 

نابێ؟
وه اڵم: ل������ە الیەكەوە باس������كردن لە 
پرۆس������ەی ئاش������تی درێژەی هەیە و 
لە الیەك������ی دیكەش������ەوە ئەردۆغان و 
س������ەرۆكی پارلەم������ان و بەرپرس������انی 
 .PKK دیك������ە هێرش دەكەنە س������ەر
لە ڕاس������تیدا حكوومەت������ی توركیە بە 
پێی ئەو ش������ەڕ و ناكۆكیانەی كە لە 
ناوچەكەدا هەیە، هەڵوێست دەگرێ و 
هەنگاو هەڵدەگرێ. ئەم شێوە دەربڕینە 
ئامانجە   PKK دژی  توندوتیژانەی 
دەردەخەن.  س������ەرەكیەكانی حكوومەت 
لە ڕاس������تیدا ئ������ەم دەربڕینانە لە دژی 
نێوەرۆك و ئامانجەكانی پرۆس������ەكەن. 
بەاڵم پێویس������تە كە كورد گرینگی بە 
گۆرانكارییە دەس������توورییەكان بدات و 
هەوڵ بۆ ئەمە بدات كە پرس������ی كورد 

ببێتە پرسێكی دەس������تووری و لە سەر 
بنەمای ئ������ەم دەربڕین������ە توندوتیژانە 

هەڵوێست نەگرێ. 
پرسیار: ئەگەر بێت و ئەو پرۆسەیە 
ب������ە ئەنج������ام ب������گات و PKK ش 
لە ش������اخ بێتە خ������وارەوە، پێت وایە كە 
بە خەباتی سیاس������ی و مەدەنی كورد 
بتوانێ مافە سیاسی و نەتەوەییەكانی 
خۆی بە دەس������ت بێنێ، یان ئیمكانی 
س������ەركوتی ئەو خەباتە سیاسیە هەیە، 
ئێوە بە گشتی ئەو قۆناغە چوون شی 

دەكەنەوە؟ 
لە توركیەدا بۆ چارەسەریی  وه اڵم: 
ك������ورد، دەرفەت������ی خەباتی  پرس������ی 
سیاس������ی و دیمۆكراتیك هەیە. ئێستا 
ل������ە پارلەمانی توركی������ەدا ئەندامانی
PKK  ه������ەن، ل������ە هەر بەش������ێكی 
خەبات������دا،PKK  ڕێكخس������تنەكانی 
خۆی هەی������ە. هەروەها ل������ە نێوخۆی 
توركی������ەدا حیزب و ڕێكخراوی وا هەن 
كە وشەی »كوردستان«یان وەكوو ناو 
لە سەر خۆیان داناوە. بەاڵم تا ئێستاش 
بیروبۆچوونی شۆڤینی لە نێو توركیەدا 
كاریگەریی خۆی لە س������ەر سیاسەت 
هەیە. بۆ نەهێش������تنی ئەو بۆچوونانە 
پێویس������تە كە شوناس������ی كورد قبوڵ 
بكرێت و كۆس������پەكانی س������ەر ڕێگای 
چارەس������ەری الببرێن. دەبێ لە یاسای 
بنەڕەتیی نوێدا مافەكانی گەلی كورد 

دەستەبەر بكرێن.  
لە باك������وری كوردس������تان، بنەمای 
كێشەكان، نە تەنیا حكوومەتی توركیە، 
بەڵكوو PKK شە. PKK حیزبێكی 
شۆڕشگێرە، بەاڵم ئەوەندەش دیمۆكرات 
نی������ە. الیەنە نەتەوەییەكەی الوازە. ئەو 
س������ەر  لە   ،PKK تایبەتمەندییانەی 
دەبنە  یەكیەتیی گەلی كورد  ڕێگای 
كۆس������پ و نایەڵن كە كورد ببێتە یەك 
 PKK هێز. ئەگەر ئەم سیاس������ەتەی
نەبێ، ڕەنگبێ پرۆس������ەكە بە ئەنجام 

بگات. 

لە مێ������ژووی مرۆڤایەتی������دا تیرۆر 
یەكێك ل������ە قیزەوەنترین دیارەدەكان بووە 
كە مرۆڤ لە دژی هاوڕەگەزی خۆی 
بە كاری هێناوە. مەبەس������ت لە تیرۆر 
لە نێوبردنی كەس������ی دژبەرە و زۆرتر 
بە مەبەستی سیاس������ی و هێندێكجار 
بە مەبەستی بازرگانی و بەرژەوەندی 

تاكەكەسی ئەنجام دەدرێ. 
تی������رۆر ئێس������تا بووەت������ە چەكێكی 
بەدەس������تی هێ������ز و دەوڵەتە  كاریگەر 
بناژۆخ������واز و ئیدۆلۆژیكیەكانەوە كە 
تیرۆر بە ش������ێوەی خۆكوژی لووتكەی 
ئەم جۆرە كردەوانەیە كە ئەمڕۆكە بووەتە 
میتۆد و ش������ێوازی ڕووبەڕووبوونەوەی 
و  چەقەبەس������توو  هێ������زە  بەتایب������ەت 

ئیدۆلۆژیكیە ئیسامییەكان. 
تیرۆر لە دوای ١١ی س������ێپتامبری 
فڕۆك������ە  بەكارهێنان������ی  و   ٢٠٠١
موسافیرهەڵگرەكانی ئامریكا لە الیەن 
تیرۆریستە ئیسامییەكان بۆ سەر بینا 
بازرگانییەكان������ی نیویۆرك و وەزارەتی 
بەرگری ئامریكا و مەترسی ئەم جۆرە 
كردەوانە زۆر زیاتر ل������ە جاران هێنایە 
ڕۆژەڤی باسە ئەمنی و تەناهییەكانی 
جیهانەوە و جیهانی بە سەر دوو بەرەدا 
داب������ەش كرد كە بە بەرەی دژی تیرۆر 
و ب������ەرەی تی������رۆر ناوبانگی دەركرد و 
هێرشی ئامریكا و هاوپەیمانەكانی بۆ 
ڕووبەڕووبوونەوە  و  ئەفغانس������تان  سەر 
لەگەڵ ئەلقاعێدە و ڕووخانی دەوڵەتی 
تاڵەبانی  سەدەنێوەڕاستی  و  دواكەوتوو 

لێكەوەتەوە.
تون������دڕەوەكان  گرووپە  ئەمڕۆك������ە 

ش������ێوازی جۆراوجۆریان ب������ۆ كردەوەی 
تیرۆریس������تی هەیە كە دەكرێ هێما بۆ 
چەند شێوازێكیان بكەین وەك كردەوەی 
خۆكوژی، ئەنجامدان������ی تەقینەوە لە 
شوێنە قەرەباڵغەكان، هێرشی ڕێكخراو 
و گرووپیی بۆ سەر بینا دەوڵەتییەكان و 
كونترۆڵی ئەو شوێنانە كە زیاتر شوێنە 
ئەمنییەتیی������ەكان دەكرێن������ە ئامانج و 
مەبەست لەم كارە زیاتر درووستكردنی 
كەشێكی بێ هیوایی و درووستكردنی 
ترسە لە كۆمەڵگا، هێرشی تاكەكەسی 
بۆ شوێنە گش������تییەكان بە تایبەت لە 
واڵتانی ڕۆژئاوایی كە زیاتر كەس������ی 
تیرۆریس������ت، خەڵكی س������یڤیل دەكاتە 
ئامان������ج و جۆرێكی دیك������ە لە تیرۆر 
كە لە كۆماری ئیس������امیدا باس������ی 
لێ������وە دەك������رێ كە ئەوی������ش » تیری 
غەیب«ە ك������ە دەكرێ هێم������ا بۆ دان 
پێدانانێكی ئاشكرای ئەم ڕێژیمەیە بە 
كردەوە تیرۆریس������تییەكانی لە دەرەوەی 
س������نوورەكانی خۆی بكەین و ئەوەیش 
مەحموود عەلەوی وەزیری ئیتاعاتی 
كۆماری ئیسامیە كە ڕۆژی هەینی 
ئەوەی  ئەمساڵ  س������ەرماوەزی  ١6ی 
پشت ڕاس������ت كردەوە و ڕایگەیاند كە 
لە ماوەی س������اڵی ڕابردوودا ٥كەس لە 
نەیارانی كۆماری ئیسامی بەدەستی 
سەربازانی بێ ناو و نیشان تیرۆر كراون 
و ئەو دەستەواژەی تیری غەیب بۆ ئەم 
كردەوە تیرۆریس������تییە بە كار دێنێ كە 
ئەمە لە كاتێكدایە تیرۆر بە یەكێك لە 
قیزەونترین ك������ردەوەكان بە ئەژمار دێ 
بەاڵم لە كۆماری ئیسامیدا شانازی 

بەم كردەوەوە دەكرێ.
كە باس لە تیرۆر دەكرێ دەستەواژەی 
تیرۆری دەوڵەتیش دەێتە نێو ئەم باسەوە 

كە كۆماری ئیس������امیی ئێران یەكێك 
ل������ە واڵتانی پش������تیوان و بەڕێوەبەری 
مێ������ژووی  و  دەوڵەتیی������ە  تێ������رۆری 
دەس������ەاڵتداری ئەم نیزامە تەژییە لە 
تیرۆر و س������ڕینەوەی دژبەرە نێوخۆیی 
و دەرەكییەكان������ی خۆی و پش������تیوانی 
كردن لە هێز و حیزبە تیرۆریس������تەكانی 
جیهان و ناوچەی ئاڵۆزی ڕۆژهەاڵتی 
ناڤی������ن. ب������ەاڵم ئەوەی ل������ە كۆماری 
ئیسامیدا وەك ش������ێوازی تیرۆر جێی 
ورد بوون������ەوە و تێڕامان������ە ئەوەیە كە 
ئیسامیدا  لە كۆماری  تیرۆریستەكان 
زۆرجار وەك دیپلۆمات و بە پاسپۆرتی 
دیپلۆماسییەوە كاری تیرۆریان ئەنجام 
داوە ك������ە دەك������رێ هێما ب������ۆ تیرۆری 
ڕێبەرانی ك������ورد و حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران واتە شەهیدان دوكتور 
قاسملوو و سادقی شەرەفكەندی بكەین 
كە لە دەرەوەی واڵت تیرۆریس������تەكان 
لە بەرگ������ی دیپلۆمات������دا هاتن و ئەو 
تیرۆرانەی������ان ئەنج������ام دا و دواتر هەر 
لە الی������ەن بالوێزخانەكان������ی كۆماری 
ئیس������امییەوە بەرەو ئێران بەرێ كران 
و جەعەفەر س������ەحراروودی یەكێك لەو 
تیرۆریس������تانەیە كە ڕاستەوخۆ دەستی 
لە تیرۆری دوكتور قاس������ملوودا بووە و 
ناوبراو ئەو كەسە بووە كە تیری خەالسی 
لە ش������ەهید قاس������ملوو داوە و ئێستا لە 
كۆماری ئیس������امیدا پل������ە و پایەی 
بەرزی دەوڵەتی پێدراوە وەك دیپلۆمات 
لە وف������دە حكوومەتییەكانی كۆماری 
ئیسامی سەردانی واڵتانی دیكە دەكا 
و فەرشی س������ووری بۆ ڕادەخرێ. لە 
نموونەش������دا دەتوانین هێما بۆ  دوایین 
س������ەفەری ناوبراو بكەین بۆ هەرێمی 
كوردس������تان كە بە ب������ەزم و ڕەزمێكی 

سەرەنجڕاكێشەوە پێشوازیی لێ كرا.
كۆماری ئیس������امی ئێران هەر لە 
سەرەتای بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵتی 

سیاس������ی لە ئێران هەوڵی سڕینەوەی 
نیزامی  پێش������ووی  كاردبەدەس������تانی 
پاش������ایەتی دا و ئ������ەوەی بۆی كرا لە 

ئیعدامی  ش������ۆڕش  دادگاكانی  بەناو 
ك������ردن و ئەوانەی ك������ە توانیان خۆیان 
دەرباز بكەن و بەرەو واڵتانی ئۆرووپایی 
ڕابك������ەن بە پیان������ی دەزگا ئەمنی و 
سیخوڕییەكانی ئەم نیزامە تیرۆر كران 
كە نموونەی بەرچاویان بەخیتار دوایین 
پاشایەتی  سیستمی  وەزیرانی  سەرۆك 

بوو.
تیرۆر و تۆقاندن لەم چەند ساڵەی 
ڕابردوودا جیهانی بە خۆییەوە سەرقاڵ 
ك������ردووە و س������ەرهەڵدانی دەوڵەت������ی 
ئیس������امی عێراق و ش������ام)داعش( و 
ئەو كردەوە قیزەونانەی ئەم گرووپە لە 
ماوەی س������ەرهەڵدانیان ئەنجامیان داوە 
زیاتر لە جاران ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ 
ئ������ەم دیارەدەیەی هێناوەت������ە بەرباس. 
كردەوەگەلێ������ك وەك س������ەربڕین، كردەوە 
خۆكوژییەكان، بە زۆر موسڵمانكردنی 
پەیڕەوان������ی ئایینەكان������ی دیك������ە، بە 
كوێلەكردن������ی ژن������ان و فرۆش������تیان و 
كوشتنی ڕۆژنامەنووسە ڕۆژئاواییەكان 
و دەیان كاری نەش������یاو و دژە مرۆیی 
دیك������ە. بێگومان ڕیش������ەكێش كردنی 
هاوپەیمانییه كی  بە  پێویس������تی  تیرۆر 
بنبڕكردن������ی  و  هەی������ە  نێودەوڵەت������ی 
كوێركردنی  و  دارای������ی  س������ەرچاوەی 
شوێنی خۆ حەشاردانی ئەم تیرۆریستانە 
یەكێك لە ڕیگاكانی بەرەنگاربوونەوەی 
تیرۆرە و بۆ ئەم مەبەستە گوشارهێنان 
بۆ سەر كۆماری ئیسامی وەك یەكێك 
لە واڵتانی پش������تیوانی تیرۆر دەكرێ 
یارمەتیەكی زۆری بەرەی دژی تیرۆر 
بدات بۆ كەمكردن������ەوە و لە كۆتاییدا 
بنبڕكردنی ئەم دیارەدە دژە مرۆییە لە 

جیهاندا.

پرۆسەی ئاشتی لە توركیە لە وتووێژ لەگەڵ بەڕێز بۆتان

دیاردەی تیرۆر و ڕۆڵی كۆماری ئیسالمی

شەهاب خالیدی

هیوا میرزایی
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هەنگاوێك بەرەو پاش و هەنگاوێك بۆ 
پێش������ەوە. هیچ كەس لە كۆشكی سپی 
یان وەزارەتی دەرەوە، ئەم ڕس������تەیەی لە 
شكستی سیاس������ەتی كووبا بە نیسبەت 
ئامریكا بەكار نەهێناوە، بەاڵم بێ گومان 
ئەم ڕستەیە لە زەینی ژمارەیەكی زۆر 
لە خەڵكی ئامریكادا ش������كڵی گرتووە. 
كۆتایی هاتنی دوژمنی بە نیس������بەت 
كووبا تەنیا ئافراندنی هەس������تی مافی 
مرۆیی نیە، بەڵك������وو دەتوانێت هێمای 
دەس������تەبەر بوونی تەناهی بۆ ویایەتە 
هەنووك������ە  بێ������ت.  یەكگرتووەكانی������ش 
پێكۆڵێك������ی گەورەتر لە س������ەر ڕێیە: 
دامەزراندن������ی پەیوەندی ئێمە لە گەڵ 

ئێران.
كووب������ا و ئێران لە زۆر بواردا لە یەك 
دەچن، هەر دوو خاوەنی دەس������ەاڵتێكی 
سەرەڕۆن و لە الیەن دیكتاتۆرگەلێكی 
پیرەوە بەڕێوە دەچن، هەر دوو ئیددیعای 
هەر  هەیە،  ئایدۆلۆژیكیان  شۆڕشێكی 
دوو واڵت ل������ە كۆتایی نیوەی دووەمی 
سەدەی بیستەوە پەیوەندیی دوژمنانەیان 
لە گەڵ ئامریكا هەبووە، هەر دوو واڵت 
هاوواڵتیان������ی ئامریكاییان  زیندانی و  
بە بارمت������ە گرتووە، ه������ەر دوو واڵت 
خاوەنی حەش������یمەتێكی الوی بە وزە و 
تامەزرۆی ئامری������كان، هەر دوو واڵت 
لە الیەن ئامریكاوە گەمارۆیان خراوەتە 

سەر و ... .
یەكێك ل������ە گەورەترین قازانجەكانی 
ڕێككەوتن لە گ������ەڵ كووبا ئەوەیە كە 
ئیمكان������ی ناجێگی������ری و ئاڵۆزی لەم 
دوورگەیە كەم دەبێتەوە و پرسپێكتیڤێكی 
ڕوون  بە ڕووی تێپەڕبوونی ئاشتیخوازانە 
بەرەو دێموكراسی دەكرێتەوە. بنیاتنانی 

پەیوەندی دۆس������تانە لە گەڵ ئێرانیش � 
كە بۆ ئەمریكا ئێجگار گرنگە و هێمنی 
بۆ جیهان دەگەڕێنێتەوە � دەتوانێت بەم 
چەشنە بێت. ئەگەر شتێكی وەها ڕوو 
ب������دات، باراك ئۆبام������ا دەتوانێت كاتێك 
ئۆفیس������ەكەی بە ج������ێ دەهێڵێت بڵێت 
كە ئەو لە سیاس������ەتی دژوازی دەرەوی 
خۆیدا زۆر س������ەركەوتوو ب������ووە. مێژوو 
دەس������تكەوتێكی  وەكوو  ئەمە  دەتوانێت 
گەورەی جیهانی لەم قۆناغەدا تۆمار 

بكات.
لەم  هاتوو  وەدەس������ت  پێش������كەوتنی 
حەوتووی������ەدا سەرس������ووڕهێنەرە، بەاڵم 
دەیتوانی زۆر س������ەرنج ڕاكێش������تر بێت 
ئەگەر ئەم ڕووداوە بۆ یەك نەوەی پێشتر 
ڕووی دەدا. زۆرێك لە حەشیمەتی الو 
ناتوانن وەبیری خۆی������ان بێنن یان وێنا 
بكەن كە كووبا یەكێك لە دەس������ەاڵتە بە 
هێزەكان������ی جیه������ان و خاوەنی پرۆژەی 
دەسەاڵت لە سەرانسەری جیهاندا بووە، 
ئەگەرچی هەنووك������ە الواز و هەژارە. 
خەڵكی كووباش بە ه������ۆی پەیوەندی 
باشتر  لە گەڵ ئەمریكا قازانج دەكەن 
و ئەمریكایی������ەكان لە كۆتاییدا دەتوانن 
جگەرەی كووبایی بكڕن و لە لێوارەكانی 
كووب������ادا ڕابكێش������ن. ب������ەاڵم زیاتر لە  
پێكۆڵی  نێوان  ئەم دوو واڵتە، وێنزۆئا 
كە تەنیا هاوپەیمانی واقعی كووبایە، بە 
ئەگەری زۆر ئەم دۆستایەتیە لە سەری 

كاریگەری دابنێت.
لە  دۆستانە  پەیوەندی  دامەزراندنی 
گەڵ ئێ������ران دەتوانێ������ت جیاوازتر بێت. 
ب������ە دڵنیاییەوە ئ������ەم ڕووداوە دەتوانێت 
سیاس������ەتی جیهانی ژێر و ڕوو بكات 
و هەر چ������ۆن كەمكردنەوەی گرژی لە 
گەڵ چین لە دەیەی ١٩7٠دا ڕووی دا. 

ئێران گەورەتر و زۆر گرنگترە لە كووبا. 
ئەم واڵتە لە دڵی ناوچەیەكی ئاڵۆزی 
جیهان������دا هەڵكەوتووە. بەش������ێكی زۆر 
لە بەرژوەندی ئاسایش������ی ئێران لەگەڵ 
بەرژوەندی ئامریكا لە یەك ڕاستادایە. 
پۆتانسیڵێكی ئابووری بە هێزی هەیە. 
لە ڕوانگەی ژێئۆپۆلتیكەوە، هاوكاری 
پێش������ەكی  نێ������وان كووب������ا و ئامریكا 
دامەزرداندنی  دیكەیە.  س������ناریۆیەكی 
پەیوەندی و هاوكاری لە گەڵ ئێران بە 
وتەیەكی دیكە دەتوانێت جیهان تووشی 

گۆڕانكاری بكات.
وتوێ������ژەكان  ب������ۆ بەرەوپێش������بردنی 
گەیش������تن بە ڕێككەوتن لە گەڵ كووبا 
و دانیش������تن لە گەڵ ئێ������ران لەبارەی 
واڵتەوە،  ئ������ەم  ناوك������ی  پرۆگرام������ی 

پێكەوە  پەیوەندی ڕاستەوخۆیان  ناتوانن 
هەبێت. س������ەرەڕای ئەمەش، سەركەوتن 
لە پرۆژەیەك������ی چكۆلەدا دەبێت جووڵە 
و هێزێك������ی نوێ بۆ س������ەركەوتنێكی 

گەورەتر بەرهەم بێنێت.
ڕێكەوت������ن لە گەڵ كووبا نیش������انی 
دا كە مۆرەكانی ش������ەترەنجی جیهانی 
لە یەك ش������وێندا جێگیر نین و دەتوانن 
جێبەجێ ببن. وەزیری كاروباری دەرەوە 
جان كێری پێش������تر وتبووی كە هیودارە 
لە كووبا دی������دار بكات. ئەمە دەتوانێت 
ڕووداوێك������ی مێژووی������ی بێ������ت. بەاڵم 
س������ەفەر بۆ تاران لەمە زیاتر دەتوانێت 

گرنگتر بێت.
وانەیەكی دیكە كە دەبێت لەم  ڕووداوە 
فێر ببی������ن، بابەت������ی هەڵبژاردنەكانە. 

ل������ە ڕكابەرەكانی  ئەگەر ه������ەر كامە 
پێش������ووی ئۆباما � جۆن مەك كین یان 
میت ڕۆنی � لە كۆشكی سپیدا ببایەن، 
بە دڵنیایی������ەوە وەها پێش������كەوتنێك لە 
تێڕوانینی ئێمەدا بە نیسبەت توانەوەی 
سەهۆلی پەیوەندی لەگەڵ كووبا ڕووی 

نەدەدا.
لە ه������ەر واڵتێك ه������ەر چینێك كە 
خاوەنی دەس������ەاڵتی ئاب������ووری بێت بە 
دوای دەسەاڵتی سیاسیشەوەیە. ڕێژیمی 
پیری كووبا لە هەنووكەدا بۆ ڕاگرتنی 
هاوس������ەنگی لەگەڵ كێشەی جیددی 
بەرەوڕوویە و بەو باوەڕە گەیش������تووە كە 
گۆڕانگاری ل������ە دۆخەكەدا پێك بێنێت 
و ئەگەری ئەوەش هەی������ە كە توانایی 

كارگێرییان لە دەست دابێت.

ل������ە مەجالێك������ی زۆرت������ر و دووردا 
پەیوەن������دی ل������ە گەڵ ئێ������ران دەتوانێت 
وەه������ا هاوكارییەك  ببێ������ت.  دروس������ت 
ئ������ەو ئیزن������ە ب������ە ئێم������ە دەدات كە بۆ 
بەرەوڕووبوون������ەوە لەگەڵ توندوتیژی و 
تیرۆریزم لە ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا زۆرتر 
چ������االك بین و ئێ������ران ناچار بكەین كە 
ل������ە ڕێككەوتنێكی گەرەنت������ی كراودا 
لە دەستڕاگەیش������تن بە چەكی ناوكی 
پاش������گەز بێتەوە كە بەرەنجامی ئەوەش 
چوونەس������ەرەوەی ئاسایش و تەناهی بۆ 

ناوچەكە و جیهانە.
سەرچاوە:

http://america.aljazeera.com/
http://foreignpolicy.com

س������ەرماوەزی  ١٥ی  ڕێكەوت������ی 
١٣4٥ی هەت������اوی، ب������ە مەبەس������تی 
ئامانجەكانی  و  ئارم������ان  هێنان������ەدی 
جاڕنام������ەی جیهانی������ی مافەكان������ی 
م������رۆڤ كە بریتین ل������ە مرۆڤی ئازاد 
و ئ������ازادی  سیاس������ی و بیر و باوەڕ و 
مافی ش������ارۆمەنی بە دوور لە ترس و 
نەتەوە  چەرمەسەری، كۆڕی گشتیی 
لە  كۆنوانس������یونێكی  یەكگرت������ووەكان 
ژێرناوی كۆنواسیۆنی مافە مەدەنی و 

سیاسییەكان پەسەند كرد. 
لەم كۆنواس������یونەدا كە لە چەند پاژ 
و ماددە و بەن������د پێكهاتووە  ئاماژە بە 
تەواوی ئەو مافە ئینس������انییانە كراوە 
كە دەوڵەتانی ئەندام دەبێ  لەبەرچاوی 
بگرن و لە یاس������اكانی خویاندا كەڵكی 
لێ وەربگرن لەوانە مافە ش������ارۆەندی 
و سیاس������ییەكان، ماف������ە ئاب������ووری و 
فەرهەنگیی������ەكان،  و  كۆمەاڵیەت������ی 
بۆ نموونە لە بەش������ی یەكەم، ماددەی 
یەكەم������دا هاتووە: هەم������وو نەتەوەیەك 
ماف������ی دی������اری كردن������ی چ������ارەی 
خۆنووسینی )خۆبەڕێوەبەری( هەیە و 
بە هۆی ئ������ەم مافانەوە، ئەوان دەتوانن 
ئازادانە بارودۆخی سیاسی، ئابووری، 
كۆمەاڵیەتی و گەش������ەی فەرهەنگی 
خۆیان دیاری بكەن. لە هەمان بەش لە 
ماددەی دووهەمدا ئاماژە بە یەكسانی 

مافەكانی ژنان و پیاوان كراوە.
لێرەدا بۆ دەرخس������تنی دۆخی مافە 
مەدەنی و سیاس������ییەكان ل������ە ئێراندا و 
كۆنوانس������یۆنی  لەبەرچاوگرتنی  ب������ە 
دەورووژێنین  پرسیارە  ئەم  ئاماژەپێكراو 
كە گەلۆ مافە مەدەنی و سیاسییەكان 
لە پێكهاتەی ئیس������امیی ئێراندا هیچ 

جێگەیەكیان هەیە؟ 
ب������ۆ وه اڵمدان������ەوەی ئەم پرس������یارە 
پێویس������تە س������ەرەتا پێناس������ەیەك ب������ۆ 
بدۆزینەوە  ب������وون  هاوواڵتی  چەمكی 

كە بنەمای داڕش������تنی سەرجەم یاسا 
و ڕێس������ا و پەیمان نامە و كۆنوانسیۆنە 
نێونەتەوییەكانە. لە ڕوانگەی قوتابخانە 
لیبڕاڵ������ی و س������ێكۆالرەكاندا چەمكی 
هاوواڵتی دەستەواژیەكی هەمەالیەنەیە 
دانیش������توانی  جیاكردن������ەوەی  ب������ۆ 
سیاس������ی  جوگرافیای  ژینگەیەك������ی 
دیاریك������راو بەكاردەبرێت كە دەتوانن بە 
جیا لە باوەڕە مەزهەبی، ئیدئۆلۆژیك، 
تایفی و ڕەگەزیی������ەكان لە كێبەركێی 
سیاس������ی و ئابووریەكاندا بەشدار ببن و 
كەڵك لە توانایەكانی خۆیان وەربگرن. 
بەاڵم لە یاساكانی كۆماری ئیسامیدا 
ئەم شێوە پێناس������ەكردنە نە تەنیا هیچ 
جێگ������ە و پێگەیەكی نییە بەڵكوو وەها 
مافگەلێك بە سووكایەتی كردن و بێ 
لە هەمبەر ڕێوشوێنە  حورمەتی كردن 

ئیس������امییەكان و ل������ە یەك ڕس������تەدا 
دژایەت������ی كردنی ئیس������ام بە ئەژمار 

دێت.  
 لە فەسلی سێهەم، ئەسڵی بیستەمی 
یاس������ای بنەڕەتی كۆماری ئیسامیدا 
هاتووە: هەم������وو تاكێكی میللەت چ 
ژن و چ پیاو لە ژێر چەتری یاس������ادان 
و دەتوانن كەڵك ل������ە هەموو مافێكی 
و  ئاب������ووری  سیاس������ی،  ئینس������انی، 
فەرهەنگی بە ڕەچاو كردنی ڕێوشوێنە 

ئیسامییەكان وەربگرن.
كاتێ������ك ئاوڕ لەم ئەس������ڵە دەدەینەوە 
ئیسامییەكان  ڕێوشوێنە  دەستەواژەی 
ت������ەواوی بەرجەس������تە دەبێتەوە كە  بە 
لە بەش������ی ه������ەرە زۆری یاس������اكانی 
ڕێژیمدا كەڵكی ل������ێ وەرگیراوە و لە 
ڕاس������تیدا هەر ئەم دەستەواژەیە بووەتە 

هۆكارێك بۆ نەهادینە بوونی كۆمەڵێك 
دوو چاوەگی و ه������ەاڵواردن لە دژی 
هاوواڵتیانی ئێران. لە ژێر سێبەری ئەم 
دەس������تەواژەیە دەبینین كە لە ساختاری 
یاسایی كۆماری ئیس������امیدا هەموو 
تاكێك یەكسانن بەاڵم پیاوان بە بەراورد 
لەگەڵ ژنان س������ەرترن. لە ڕاس������تیدا 
هاوواڵتیان چ ژن و چ پیاو لە ئیراندا 
تەنیا لەو بارەوە یەكس������انن كە پاڵپشتی 
لە سیستمی سیاسی حاكم بكەن. بەاڵم 
ب������ۆ دیاریكردنی چارەنووس������ی خۆیان 
ئەوە پیاوان س������ەرتر و دەستە ئاوەاڵترن. 
»ڕێوش������وێنە  دیك������ە  بەواتایەك������ی 
ڕەگەزی  هەاڵواردنی  ئیسامییەكان« 
ل������ە دژی نیوەی حەش������یمەتی ئێران، 
یاس������ایی كردووە. جگ������ە لەمەش  بە 
لە نێو ئەم نی������وەی كۆمەڵەدا دەبینین 

ك������ە پیاوانی پێڕەوی ئایینی ئیس������ام 
س������ەرتر لە پیاوانی دیكەن واتە لێرەشدا 
هەاڵواردنێكی دین������ی و مەزهەبی لە 
دژی ئەو كەسانەی كە پێڕەوی ئایینزا 
بەهایی،  مەس������یحی،  یارس������ان،  وەك 
زەردەشتی یان س������ێكۆالرن لە ڕێگەی 
یاس������اوە دەكرێت، بەاڵم ئەم هەاڵواردنە 
بەمە كۆتایی پێ نایەت و لە قۆناغێكی 
دیكەدا ئەو پیاوان������ەش دەگڕێتەوە كە 
س������ەر  بەاڵم  ئەگەرچی موس������وڵمانن 
ب������ە مەزهەبی ش������یعەی ١٢ ئیمامی 
پەس������ەنكراوی حكومەت(  )مەزهەبی 
نین. لە دوای قۆناغیش������دا لە نێو ئەو 
پیاوان������ەدا كە باوەڕیان ب������ە مەزهەبی 
شیعەی ١٢ ئیمامی هەیە، ئەو كەسانە 
س������ەرترن و دەتوانن لە مافە سیاس������ی 
و مەدەنییەكان كەڵ������ك وەربگرن كە بە 

تەواوی مان������ا پەیڕەوی وەلی فەقیهی 
ڕێژیم بن و گوێڕایەڵی ئەو سیس������تمە 
سیاس������ییە بن كە ڕوونە ڕێژەیەكی زۆر 
كەم لە حەش������یمەتی ئێران دەكەونە ئەم 
خانەوە كە لە ڕاستیدا هەر ئەو كەسانەن 
كە ڕۆژانە سامان و دارایی نەتەوەكان و 
خاكی ئەم واڵتە تااڵن دەكەن و هەموو 
تاكوو  بەر  دەگرنە  چەش������نە ڕێكارێك 
لە كێبەركێی پێش������ێلكردنی مافەكانی 
مرۆڤدا س������ەركەوتنی زیاتر وەدەس������ت 

بێنین.
ئەویك������ە خرای������ە بەرب������اس تەنی������ا 
ئاوڕدانەوەیەكی ك������ورت و بە پەلە بۆ 
یەكێك لە ماددەكانی یاسای بنەڕەتی 
ڕێژیم كە دەریدەخات لە كۆی ساختاری 
یاسایی و سیاسی لە ئێراندا هاتنەدی 
مافی مرۆڤ بە تایبەت مافە سیاسی 
و مەدەنییەكان پرسێكی نەلواوە. كۆی 
ئەم باس و خواستە دەكرێ بەم شێوەیە 
پۆلێ������ن بكری������ن: ١� یاس������ای بنەڕتی 
كۆماری ئیس������امی ئێ������ران ڕێگە لە 
هەر چەش������نە چاكسازیەك سەبارەت بە 
مافی هاوواڵتی بوون گرتووە. ٢� لەم 
سیستەمەدا هاوواڵتی لە چوار تەوەرەوە 
دەخرێتە نێ������و هەاڵواردن: هەاڵواردن بە 
ه������ۆی ژن بوون، نا مۆس������ڵمان بوون، 
موسڵمانی نا شیعە و شیعەیەك وەفادار 
ب������ە ویایەتی فقیە نیی������ە. ٣� نیهاد و 
دام������ەزراوە جۆراوجۆرەكانی پۆلیس و 
میلیش������یایی فەرم������ی و نافەرمی لە 
نێو كۆماری ئیسامیدا سازمان دراون 
تاكوو یاساكانی خۆیان پێشێل بكەن و لە 
كاناڵە تایبەتەكانی خۆیانەوە هەرچەشنە 
ناڕەزایەتی دەربڕینێك بنبڕ بكەن بۆیە 
دەتوانین بڵێن هی������چ ڕێكخراو و نیهاد 
ناتوانێ  هەنگاوێكی  یان مافناس������ێك 
جێددی بۆ باشتر كردنی دۆخی مافە 
مەدەنی و سیاس������ییەكان و بە گشتی 
مافەكان������ی مرۆڤ ل������ە چوارچێوەی 
یاسا و بایەخەكانی كۆماری ئیسامی 

هەڵێنێتەوە.

ئەمڕۆ كووبا، سبەی ئێران وەرگێڕان: كەیهان یووسفی 

مافە شارۆمەندی و سیاسییه كان لە ئێراندا

شەماڵ تەرغیبی

ئێستێفان كێنزیر، ئارۆن دەیوید میلر
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جووت حەوت

هەوراز

لەم ڕۆژانەدا كە ڕاس������تبێژی لە بیروباوەڕدا بۆتە 
كااڵی دانس������قە، مێاقەی هەمیش������ە سوور ڕەواجی 
ك������ەم بۆتەوە و گوڵە بەڕۆژە بۆتە ش������ای گوڵەكانی 
دیوەخان و وەك هەرێز دار و بەردی ئەم نیش������تمانەی 
تەنی������وە. هەر بۆیە مرۆڤێك كە لەگەڵ خۆی و خەڵك 
ڕاس������تبێژ بێت، گوڵەبەڕۆژەكانی سیاسەت و میدیا و 
هون������ەر و رووناكبیری دەبنە گورزی حەزرەتی ش������ێخ 
ئەولەس������ەن و خۆیانی پێدا دەكێش������ن. گرینگ نیە 
ناوی گوڵەبەڕۆژە ناس������ر بێت یان مەنس������وور، كەمال 
بێت یان جەالل، ئەوڕەحمان بێت یان حەمە س������ەعی، 
نووس������ەر بێت یان وەرگێڕ، سیاسی بێت یان بەندبێژی 
دیوەخان. گرینگ ئەوەیە كە ئەو مافی هەیە هەموو 
ش������تێك بە هەموو كەس بێژێ و چركە بە چركە ملی 
خۆی بەپێی هەڵكەوت و ش������وێنی هەتاو لە ئاسماندا 
بس������ووڕێنێت و چاو بنووقێن������ێ و روو لە الیەنێك و 
پشت لە الیەنی دیكە بكات. گوڵەبەڕۆژە مافی هەیە 
جنێوت پێ بدات، بەاڵم ئەگەر لێی بپرسی گوڵەكەم! 
بۆ وا دەڵێی؟ بە تاوانی پێشێلكردنی ئازادیی دەربڕین 
بەردبارانت دەكەن. ئەو ئەگەر جنێو بە تۆ بدات، دەڵێن 
ڕەخنەی گرتووە، بەاڵم ت������ۆ وەاڵم بدەیتەوە، ئازادیی 
ڕەخنەت پێشێل كردووە و نیشانت داوە كە بە قەد كتكە 
كوێرەیەك لە دێموكراسی حاڵی نیت. ئەو ئەگەر بە تۆ 
بڵێ »كەڵەشێری شەڕ«، ساتیرە شیعری وتووە، بەاڵم 
تۆ بە ئەو بڵێی »ملباریك خۆتی« دەڵێن مێش������كت 
بۆگەنە و لە مۆدیرنیتە و هونەر و فەلس������ەفە حاڵی 
نی������ت. ئەو ئەگەر ڕۆژی س������ێ ژەم و هەر ژەمێ لە 
ماڵێك به رماوه ی قاپی دەسەاڵتداریش بخواتەوە هەر بە 
خۆی دەڵێ »سەربەخۆ و شۆڕشگێڕ«، بەاڵم ئەگەر 
تۆ لە قسەی ئەو دەربچیت، پێت دەڵێ: »ئەوە قسەی 
خۆت نیە، قسەی ئاغاكەتە«. كورت و پوخت ئەگەر 
دەتانهەوێ لە پاری گوڵەبەڕۆژەكان گیان بە دەر بەرن 
و كەسایەتیتان تیرۆر نەكرێت، دەبێ لەگەڵیان بكەون و 

خۆتان بدەنە دەست شەپۆلەكانی بەرژەوەندی. 
� ل������ە بیرتانە ئاخوندێك هەبوو لە قوم باس������ی لەوە 
دەكرد كە خامنەیی كاتی لەدایكبوون بە دەم هاواری 
»یاااااااااعەلی!« بازی داوتە دەرێ؟ ئێس������تا هەمان 
كابرا )ئایەتوڵا سەعیدی( دەڵێ: »هۆكاری ئەوەی 
ك������ە بێگانەكان چاویان بڕیوەت������ە واڵتی ئێمە، ئەوەیە 
ك������ە »ئێران« ناوێك������ی ژنانەیە. ئەم ناوە هەس������تی 
سیكس������یی واڵتانی بێگانە دەورووژێنێت و دەیانخاتە 
بیریی ئەوەی كە دەستدرێژیی بكەنە سەر«. بەڕێزی 
ڕێگاچارەیەك������ی گونجاوی دۆزیوەتەوە بۆ ئەوەی كە 
ئێران لەو كێشەیە دەرباز ببێت، ئەویش ئەوەیە كە ناوی 
ببێتە »قودرەت« ی������ان »زولفەقار« بۆ ئەوەی ئیتر 

كەس نەوێرێ وەكوو زەعیفە چاوی لێ بكات.
لەوانەی������ە كاتێكیش كە ئیمام������ی ڕاحل لە پاریس 
گەڕایەوە بۆ باوەش������ێ ئێ������ران و هەتا مردن لە باوەش 
ب������ەری نەدا، هەر ئ������ەوە بووبێت كە ب������ە چاویلكەی 
فەرەنس������ییەكان س������ەیری ئێران خانمی كردبێت و پێی 
وابووبێت كەیسێكی باشی بۆ سیغەی ٩٩ساڵە دەست 

كەوتووە.
هەڵبەت ئێمەش پێش������نیار دەكەین بۆ ئەوەی كەس 
خۆی ل������ە قەرەی ئێ������ران خانم نەدات، ن������اوی بنێن 
»ئەحمەدی نژاد« یان »میس������باح« یان »ئەحمەد 
خاتەم������ی«. دڵنیات������ان دەكەینەوە ئ������ەوكات ئەگەر 
كۆماری ئیس������امی كەالكیش������ی كەوتبێت، كەس بە 
چاوی تەماع س������ەیری ناكات و بگرە پشیلەی ماڵی 

هەژاریش بۆنی كەالكی ناكات.
� ڕاوێژكاری دەزگای دادوەریی! ئێران گوتی: »لە 
ڕووی ژم������ارەی زیندانیانەوە ئێم������ە دەهەمین واڵتی 

جیهانین«. 
هەواڵێكی دڵخۆشكەرە كە هێشتا نەبوونەتە یەكەم، 
بەاڵم گەلۆ تۆ بڵێی ٩ واڵتی دیكە هەبن كە ژمارەی 
زیندانییەكانی������ان لە 7٠ میلیۆن كەس )حەش������یمەتی 
بەندكراوانی نێو گەورەترین زیندانی جیهان واتە ئێران( 
تێپەڕ بێت؟ پێم وانیە حەشیمەتی زیندانە گەورەكانی 
دیكەی جیهان وەك كۆری������ای باكوور، لە ئێران زیاتر 
بیت، بۆیە باش������تر وایە بێژن: »لە نێ������و دە زیندانی 
یەكەمی جیهاندا واڵتی عەزیزی ئیسامیمان یەكەم 
زیندان������ە و برادەرانم������ان لە جومهووریی ئیس������امیی 
كۆریای باش������وور و دەوڵەتی ئیس������امیی داعشستان 
و جومهووریی ئیس������امی س������وودان لە شوێنی ئێمە 

دووكەڵ ئەكەن«.

ژنانی  یەکیەتیی  کۆنگرەی ٣ی 
دێموکرات������ی کوردس������تانی ئێران له  
ڕێكه وت������ی ١١ و ١٢ی ڕێبه ندان و 
سەرخستنی  »کۆنگرەی  لەژێرناوی 
دروش������می  ب������ە  و  ژن«  ئی������رادەی 
»پێش������ەنگی ژنی کورد ل������ە پێناو 
دوارۆژێکی ئازاددا«، پاش دوو ڕۆژ 
باس و موناقیشه  بە سەرکەوتووییه وه  
کۆتای������ی بە کارەکان������ی هێنا. له م 
پیرۆزبای������ی  وێ������ڕای  پێوه ندیی������ه دا 
ل������ه  یه كیه ت������ی ژنان������ی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێ������ران وتووێژێكم������ان 
پێكهێن������اوه  له گ������ه ڵ خات������وو فاتمه  
له م كونگره یه دا وه ك  عوس������مانی كه  
سكرتێری یه كیه تی ژنانی دێموكراتی 

كوردستان هه ڵبژێردرا.
پ : هەڵبژاردن������ی ناوی كونگرە 
كە » كونگرەی سەرخستنی ئیرادەی 
ژن«  و بە دروش������می » پێشەنگی 
ژنی ك������ورد لە پێن������او دواڕۆژێكی 

ئازاددا« بە چ مەبەستێك بوو؟
و: وەك یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی 
بە  باوەڕمەندین  ئێران،  كوردس������تانی 
توانا و ئیرادەی ژنان و پێمان وایە كە 
ژنی كورد، بە كەڵك ورگرتن لەو توانا 
و ئیرادە بەهێزە لە بوارە جیاجیاكاندا، 
دەتوان������ێ ببێتە هەوێن������ی وەدیهاتنی 
كۆمەڵگای  ل������ە  ژنان  ئامانجەكانی 
ڕۆژانە  بۆخۆتان  وەك  كوردەواری������دا. 
دەبینن و دەبیس������تن، لە ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاستدا كۆمەڵێك ڕووداو و ئاڵوگۆڕ 
هاتۆتە پێش كە لە پێشەنگی زۆربەی 
ئەم ڕووداو و ئاڵوگۆڕانەدا ژنی كورد 
وەك تاكێك������ی خەباتكار و ئازادیخواز 
لە  ئێس������تا  دەبین������رێ. ژنانی كورد 
ڕیزی پێش������ەوەی  بەرەی شەڕ،  لە 
دژی دواكەوتوویی و س������ەرەڕۆییدان.  
ئەمەش دەرخەری مرۆڤدۆس������تی،  و 
م������اف خوازی ژنی ك������وردە، هەر لە 
ژێر ڕۆش������نایی ئەم ڕاستیەدا بوو كە 
ئیرادەی  سەرخس������تنی   ( درووشمی 
ژن (مان وەك درووش������می سێهەمین 

كۆنگرەی یەكیەتیی ژنان هەڵبژارد.
پ: هێندێ������ك لە س������ەر كاروباری 
كونگ������رە و ش������ێوەی بەڕێوەچوون و 
بەشداریی ئەندامانی كونگرە لە باس 

و موناقشەكان بۆمان باس بكەن؟
و: ڕێ������ژە و ش������ێوەی بەش������داری 
ئەندامان لە باس و بابەتەكانی كۆنگره  
لە الیەك و ڕاش������كاوی و بوێری لە 
ڕا دەربڕی������ن و باس لەس������ەر بابەتە 
جۆراوجۆرەكانی پەیوەست بە كۆنگرە، 
لە الیەك������ی دیكەوە، گەرم و گوڕی 
و زیندووییەك������ی زۆری بە كۆنگرەكە 
بەخش������ی بوو. بە شێوەیەك كە ئاست 
بەرزیەكی تەواو بە كۆنگرەكەوە دیار 

بوو.
ئێس������تای  لە  پ: دۆخ������ی ژنان 
كوردس������تان  مافوخوازانه ی  خەباتی 

چۆن دەبینن؟
و: ئەگەر پێش������تر ژنانی كورد بە 
شێوەیەكی زۆر بەرچاو و لەبەر هێندێك 
هۆكاری كلت������ووری و كۆمەاڵیەتی 
نەی������ان توانیب������ێ، ل������ە بزووتنەوە و 
شۆڕشدا دەوری كاریگەریان هەبێ یا 
پەراوێز خرابن، ئێستا بە خۆشیەوە لەم 

بارودۆخەدا ژنی ك������ورد نە تەنیا لە 
ڕیزی خەباتی مافخوازانەی خەڵكی 
كوردستاندا خاوەن پێگەیەكی تایبەتیە، 
بەڵكوو لەسەر ئاس������تی  جیهانییشدا 
بە مرۆڤێك������ی ئازادیخ������واز، بوێر و 
مافخواز  ناس������راوە و وەك نموونەی 
بەرخودان و لەخۆبردویی باس������ی لێ 
دەكرێ و ئەمەش������ی بە كردەوە نیشان 
داوە. هەر بۆیە پێم وایە كە ژنی كورد 
خاوەن پێگەیەكی بە هێز و ئینسانیی 
لە خەبات������ی مافخوازانه ی  گەورەیە 

كوردستاندا.
پ: لەم كونگرەدا كۆمەڵێك كەسی 
ن������وێ وەك ئەندام������ی بەڕێوەب������ەری 
هەڵبژێراون كە زۆربەیان فەرمانبەری 
حكوومین، ئەم كەسانە چۆن و تا چ 
ڕادەیەك دەتوانن لە خزمەت ئامانج و 

پانەكانی ڕێكخراوەكەتاندا بن؟
و: هەر ڕێكخراوێك بۆ بەرێوەبردنی 
خ������ۆی  ڕێكخراوەی������ی  ئەرك������ی 
بەرنامەیكی كاری تایبەت بە خۆی 
هەیە. باش بەڕێوەبردنی ئەم ئەركانە 
بەس������تراوەتەوە بە توان������ا و لێهاتوویی 
ئەندامانی بەرێوەبەری ئەو رێكخراوە. 

هەبوونی بەرنامەیەكی تۆكمە و باش 
بۆ دابەش كردنی ئەركەكان،  لە نێوان 
ئەندامانی بەڕێوەبەری  و ئەندامانی 
دیك������ەی یەكیەتیی ژناندا، هۆكاری 
سەرەكی بەرەو پێش������چوونی ئەرك و 
كارەكانی یەكیەتیی ژنانە و كەمترین 

كێشەش لەو بوارەدا درووست دەبێ.
پ: بەرنامە و پانتان بۆ داهاتووی 

كاری ڕێكخراوەكەتان چیە؟
و: هەر وەك ل������ە پەیامی كۆتایی 
كۆنگرەشدا هێمای بۆ كراوە، درووشمی 
كۆنگرە دەبێتە بەش������ێكی سەرەكی لە 
بەرنامە و كاری داهاتووی یەكیەتیی 
ژنان و لەو ڕاستایەشدا هەموو هەوڵی 
پێش������بردنی  بەرەو  بۆ  خۆمان دەدەین 
پرس������ی ژنی كورد لە كوردس������تانی 
ڕۆژهەاڵتدا. هەروەها یەكیەتیی ژنان، 
هەوڵ و تێكۆشانی خۆی زیاتر دەكا 
ب������ۆ بنبڕ كردنی كلتووری دژە ژن لە 
كۆمەڵگادا و ڕەخس������اندنی كەشێكی 
ئازاد بە ش������ێوەیەك ك������ە ژنانیش بە 
شێوەیەكی یەكس������ان و شان بە شانی 
پی������اوان  تێبكۆش������ن و ڕۆلی خۆیان 

بگێڕن.

ل������ە چەن������د ڕۆژی ڕاب������ردوودا، 
لەالیەن ڕێكخراوی پارێزەرانی مافی 
مرۆڤی كۆماری ئیسامی ئێرانەوە، 
»مەولەوی عەبدولحەمید ئیسماعیل 
زه������ی«، پێ������ش نوێ������ژی ش������اری 
زاهیدانی سەر بە پارێزگای سیستان 
و  بەلووچستان كە هاوكات سەرۆكی 
گەورەتری������ن زانك������ۆی مەزهەب������ی 
س������وننەیە لە ئێراندا، بە مەنشووری 
كوورش خەاڵت كرا و وەكوو چاالكی 
مافی مرۆڤ لە س������اڵی ١٣٩٣ی 
هەت������اوی ناس������ێندرا. هەروەها هاتە 
ڕاگەیاندن كە ئەم خەاڵتە ڕێزگرتنە 
لەو هەول و چاالكییەكانی مەولەوی 
عەبدولحەمی������د ل������ە چەند س������اڵی 
ڕاب������ردوودا كه  لە پێن������او وەدیهێنانی 
پێكەوە ژیان و ڕێزی بەرانبەر لە نێوان 
ئێتنیك و الیەنە جۆراوجۆرەكانی دینی 
و مەزهەبیی لە پارێزگای سیستان و 

بەلووچستان داویەتی. 
ه������اوكات لەگەڵ ئ������ه و حەركەته  
دیكە  ڕێوڕەسمێكی  لە  سەمبۆلیكە، 
و ل������ە ش������انۆیەكی هەڵخەڵەتێنەری 
دیك������ەدا، ب������ە بەش������داری »عەلی 
سەركۆمار  ڕاوێژكاری  یوونس������ی« 
و  كەمین������ەكان  كارووب������اری  ب������ۆ 
ئەبووتۆرابی«  حوسێن  »موحەممەد 
ئێران،  پەرلەمانی  سەرۆكی  جێگری 
پەردە لەسەر مۆنۆمێنتی سەربازانی 
 8 شەڕی  بێسەروشوێنی  جوولەكەی 

ساڵەی نێوان ئێران و عێراق الدرا.

ئەوە لە كاتێكدایە كە بە درێژایی 
هاتنە سەركاری كۆماری ئیسامی و 
بە تایبەت لە چەند ساڵی ڕابردوودا، 
ڕۆژان������ە لە ڕاگەیەنە گش������تییەكان 
دەبیسین كە مەولەوی عەبدولحەمید 
و ئەندامان������ی بنەماڵەك������ەی، لەژێر 
گەورەترین فشاری ڕۆحی و ڕەوانیدان 
و ب������ەردەوام و بە بەهانەی جۆراوجۆر 
تەنیا لەبەر ئەوەی چاالكی س������وننی 
مەزهەبن، لەگ������ەڵ گرتن و لێدان و 
بەرەوڕوو  دوورخستنەوە  و  ئەشكەنجە 
دەب������ن و تەنانەت مافی چوونەدەر لە 

خاكی ئێرانییان لێ زەوت دەكرێت.
یا خود ئ������ەوەی كە لە ئێرانی ژێر 
بە  ئیسامیدا  دەس������ەاڵتی كۆماری 
ئەوەیە  كراوە  جوولەكەكان  نیس������بەت 
ش������ێوەیەك  بە هەموو  نەتەنی������ا  كە، 
هەوڵی لەنێوبردنی دین و فەرهەنگ 
و كولتوور و بە گش������تی ئاس������میلە 
كردنییان دراوە و بە دڕندانەترین شێوە 
ئازار و ئەش������كەنجە دراون بۆ ئەوەی 
كە خاكی ئێران بەجێ بهێلن، دەبینین 
كە بە سااڵنە كۆماری ئیسامی بە 
ئاش������كرا هەڕەشە و هەوڵی لەنێوبردن 
و س������ڕینەوەی واڵتی ئیسڕائیل كە 
وەك������وو تاكە واڵتی پش������ت و پەنای 
جوولەك������ەكان دێتە ئەژمار، لەس������ەر 

گۆی زەوی دەدات.
ماف������ی  پیش������ێلكردنی  دی������اری 
كەمایەتییە ئایین������ی و نەتەوەییەكان 
باوە  لە كۆماری ئیسامیدا شتێكی 
و دوور ل������ە چاوەڕوانی������ی نییە. لە 
تازەترینیان������دا و هەر چەند ڕۆژ پێش 
ئێستا، س������ەرەڕای گرتن و كوشتنی 

چاالكان������ی بەهایی لە ٣٥ س������اڵی 
ڕاب������ردوودا، »ئایەت������واڵ موحەممەد 
مووس������ەوی بجن������ووردی« ك������ە بە 
ڕەچەڵەك عێراقییە و ئێس������تا یەكێك 
»ئەنجومەنی  س������ەركردەكانی  ل������ە 
و  خەباتگێ������ر«  ڕۆحانییەكان������ی 
هاوكات یەكێ������ك لەو ڕۆحانییە بەناو 
ڕۆش������نبیرانەیە كە بۆ نوس������ینەوەی 
شارۆمەندی  مافی  یاس������ای  پرۆژە 
دەوڵەتی حەس������ەن ڕوحان������ی داوای 
هاوكاری ل������ێ كراوە، ڕایگەیاند كە: 
خوێندن  مافی  بەهاییەكان  »نەتەنیا 
لە ئێرانییان نییە، بەڵكوو نابێ مافی 

شاروومەندیشییان پێ بدرێت«.
یا خود ئەوەیكە دیسان شەپۆلێكی 
پان و بەرینی بێڕێزی بە كەمایەتییە 
كاناڵە  لە  نەتەوەیی و مەزهەبییەكان 
تلوزیۆنییەكان������ی ئێران������دا دەس������تی 
پێكردووەت������ەوە و تێی������دا ب������ە هەموو 
ش������ێوەیەك هەوڵی شكاندن و ناشیرین 
كردنی سیمای فەرهەنگ و كولتوور 
و مێ������ژووی نەتەوەكان������ی ئێران و بە 
گش������تی پێڕەوانی ئایینی یارسان و 
زەردەشتی و مەسیحی و جوولەكە و 

.... هتدی تێدا دەدەن.
هەروەه������ا ب������ە گش������تی گرتن و 
كوش������تن ڕاوەدوونان������ی چاالكان������ی 
دینی و فەرهەنگ������ی و نەتەوەیی و 
چاالكانی ژنان و ئەس������ید پرژاندن و 
نەبوونی ئەمنیت������ی كاری و گیانی 
و ماڵی و بێبەش������بوون لە خویندن و 
دوواكەوتوویی ناوچە جۆراوجۆرەكانی 
هەمووی������ان  لەس������ەرووی  و  ئێ������ران 
لەس������ێدارەدانی منداڵ و مێرمندااڵن 

لە ئێراندا، بەڵگەی حاشاهەڵنەگرن و 
سەلمێنەری ئەم ڕاستییەن كە كۆماری 
ئیسامی گەورەترین گرتووخانەیە بۆ 

كەمینەكانی نێو ئێران.
بۆیە ئامانجی كۆماری ئیسامی 
لەم ش������انۆگەرییانە، تەنی������ا و تەنیا 
كۆكردن������ەوەی دەن������گ و فریودانی 
كەس������انی س������ادە و س������اویلكەیە لە 
نێوخۆی ئێران و هاوكات، نیشاندانی 
سیمایەكی دێموكرات و ئەمڕۆییە لە 
دەسەاڵتە سەرەڕۆ و سەركوتكەرەكەی 
خۆی بۆ واڵتان������ی ناوچە و جیهان 
و دەیهەوێ������ت وا نیش������ان ب������دات كە 
دادپ������ەروەری و ماف������ی كەمایەتییە 
نەتەوەییەكان  دینی و مەزهەب������ی و 
ل������ە ئێرانی ژێر س������ێبەری كۆماری 
ئیسامیدا، بە تەواوی پارێزراون و بە 
یەك چاو كە ئەویش چاوی یەكسانی 
و ڕێز و نەوازش������ە، تەماشای هەموو 
دین و مەزه������ەب و ڕەگەز و نژادێك 

دەكرێت.
ئ������ەم  دڵنییایی������ەوە  ب������ە  ب������ەاڵم 
شانۆگەرییانەی دەسەاڵتی ویایەتی 
فەقی������ه ئامانج������ی خۆی������ان ناپێكن 
بۆ  ناب������ن، چوونك������ە  و وەاڵم������دەر 
هەموو واڵتانی جیه������ان و ڕێكخراو 
و ناوەندەكان������ی ماف������ی مرۆڤ لە 
بەتایبەت  و  جیه������ان  سەرانس������ەری 
هەموو  ب������ە  ئێ������ران  دانیش������تووانی 
پێكهاتەكانییەوە، ڕوون و ئاش������كرایە 
ك������ە كۆماری ئیس������امی یەكێك لە 
خراپترین واڵتانی جیهانە بۆ پێش������ێل 
كردن������ی ماف م������روڤ و كەرامەتی 

مرۆیی.

باوه ڕمه ندین به  توانا و ئیراده ی ژنان

كۆماری ئیسالمی و دۆخی كەمایەتییە نەتەوەیی و دینییەكان

كوردستان

عارف وەڵزی
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نارەزایەتی  دەربڕینی  و  بەربەرەكانێ  
بە نیس������بەت ك������ردار، هەڵس������وكەوت و 
سیاس������ەتەكانی حكومەتی ناوەندی، بۆ 
مس������ۆگەر كردنی ویس������ت و خواستی 
گش������تی و ماف������ی ش������ارۆمەندی و 
دەسەاڵتی سیاسی بە پێی قۆناغ و لەسەر 
خوێندنەوەی بارودۆخی دەسەاڵتی حاكم 
و چۆنایەت������ی و چەندایەتیی ئامادەیی 
خەڵك بۆ بەش������دار بوون ل������ە خەباتدا، 
ل������ە الی������ەن بەرپرس������ان و بەڕێوەبەرانی 
جوواڵنەوەكان������ەوە دی������اری دەكرێ������ت و 

دەخرێتە بواری جێبەجێ  كردنەوە.
جوواڵنەوەكان بە گشتی دابەش دەبن 
بەسەر چوار ش������ێوەی تایبەتیدا، كە لە 
دیاریكردنی  لەگ������ەڵ  هاوكات  خوارەوە 
قۆناغی هەر كامەی������ان، ئاماژەیەك بە 
تایبەتمەندی������ی ئەو ش������ێوە جوواڵنەوەیە 

دەكرێت.
١�� خەباتی سیاس������ی: لە حكومەتی 
دێمۆكراتیكدا كە ڕێز لە ماف و خواسته  
ڕەوا و مرۆییەكانی الیەن یان نەتەوەیەك 
دەگیردرێ������ت و وەك هاواڵتیی پلە یەك 
چاوی ل������ێ  دەكرێت، ه������ەر گرۆپ و 
الیەن و نەتەوەیەك دەتوانن لە سیاسەت 
و دەسەاڵتدا بەشداری بكەن و نوێنەریان 
بەش������داری بەڕێوەبەردن������ی كارو باری 
حكوم������ەت بێ������ت، ل������ەو هەلومەرجەدا 
مێتۆدی خەباتی سیاس������ی وەاڵمدەرە و 
دەتوانرێ������ت ڕێگایەكی گونجاو بێت بۆ 
گەیشتن بە ویس������ت و ئامانجی تاك و 

نەتەوە.
٢�� خەبات������ی مەدەن������ی )دەربڕینی 
شارستانیانە(:  ش������ێوەی  بە  نارەزایەتی 
خەبات������ی مەدەن������ی و نارەزایەتییەكان، 
ب������ە ش������ێوەی هێمنانە و شارس������تانیانە 
)دوور لە توندو تیژی( بە ش������ێوەگەلی 
ڕێپێوانی ئاشتیانە، مانگرتن، ڕێزگرتن 
ل������ە یادكردن������ەوەی ڕۆژە مێژووییەكان 
و س������اڵیادی كارەس������اتە دڵتەزێنەكان، 
بەڕێوەبردنی حەرەكات������ی نمادین و ... 
هت������د بەڕێوە دەچن، ئ������ەم مێتۆدە هەم 
لە دەس������ەاڵتە پاوانخ������وازەكان و هەم لە 
دەس������ەاڵتە دێمۆكراتیكەكان������دا بە پێی 

هەلومەرج بەڕێوە دەچێت.
و  دێمۆك������رات  حكوومەت������ە  ل������ە 
خەڵكییەكاندا ك������ە مافی تاك و نەتەوە 
پارێزراوە و ئیزنی یادكردنەوەو ڕێزگرتن 
نەتەوەیی������ەكان و ڕێپێوانە  بۆن������ە  ل������ە 
گشتیەكان دەدرێت، بە شێوەی ئاشكرا و 
بە ئاگادار كردنەوەی حكومەت بەڕێوە 
دەچێت. بەاڵم لە دەسەاڵتی پاوانخواز و 
دیكتاتۆردا كە ئی������زن بە هیچ بیرێكی 
جی������اواز نادرێت و ڕێز ل������ە هیچ بیر و 
باوەڕێكی گروپ و نەت������ەوەی جیاواز 
لەو واڵت������ەدا ناگیردرێت، بە ش������ێوەی 
نافەرمانی������ی مەدەنی و بە پێچەوانەی 

خواستی دەسەاڵت لە شكڵی گونجاودا 
بەڕێوە دەچێت.

٣�� خەباتی چەكدارانە: لە حاڵەتێكدا 
ك������ە دەس������ەاڵتی ناوەن������دی م������اف و 
ئازادییەكان������ی نەتەوە یان كەمایەتییەك 
كە لە چوارچێوەی ئەو واڵتەدا دەژین، 
قبووڵ نەكات و بە هێرش������ی سەربازی 
هەوڵی ملكەچ كردنیان بدات، ڕێكخراو 
و حیزبە سیاس������ییەكان كە نوێنەرایەتیی 
ئەو خەڵك������ە دەكەن ل������ە بەرانبەر زوڵم 
ناوەندی������دا، بە  و زۆری حكوومەت������ی 
مەبەس������تی بەرگ������ری لە ش������وناس و 
مەوجودییەتی نەتەوەكەیان، ناچار دەبن 
دەست بۆ چەك بەرن، تا ئەو كاتەی كە 

بە ویست و داخوازە ڕەواكانیان دەگەن.
4�������� ڕاپەڕین������ی گش������تی: كاتێك 
كە دەس������ەاڵتی ناوەندی ل������ە واڵتێكدا 
ڕەوایی خۆی لەدەست دەدات و توانای 
هەر  نامێنێت،  واڵت������ی  بەڕێوەبردن������ی 
بیرۆكەیەك������ی نوێ و ه������ەر هەولێكی 
چاكسازی كپ دەكاتەوەو بە هەڕەشەو 
زەبری هێز دەیهەوێت بە هەر ش������ێوەیەك 
درێ������ژە بە م������ان و مەوجودیەتی خۆی 
بدات، یان لە حاڵەتێكدا كە حاكمییەت 
خەڵ������ك و واڵت بە قوربانیی ویس������ت و 
خواس������تی خ������ۆی ب������كات و خەڵك لە 
بوارەكان������ی سیاس������ی و ئاب������ووری و 
... بكەون������ە ژێر گوش������ارەوە و ڕۆژ بە 
ڕۆژ زیات������ر  تەنگەتاو بكرێن، ئەوكاتە 
ئ������ەو كەس و الیەنانەی كە هەس������ت بە 
بەرپرسایەتی و چەوس������انەوە دەكەن، بە 
مەبەس������تی البردن و ئاڵوگۆڕی جۆری 
حوكمڕانی دێنە ناو ش������ەقام و دەس������ت 
بە خۆپیش������اندان و  بەرهەڵەس������تكاریی 

دەسەاڵتی حاكم دەكەن.
لەم ش������ێوازەدا بۆ كۆتایی هێنان بە 
حكوومەت لە كەمتری������ن كات و دانی 
كەمترین خەس������ار، لە هەر دوو جۆری 
خەبات������ی مەدەنی و چەك������داری كەڵك 
وەردەگیردرێت و بزووتنەوەی چەكداری 
بە مەبەستی پاراستنی خەڵك لە كوشت 
و كوش������تار و زیندان و بە مەبەستی بە 
چۆكداهێنانی دەس������ەاڵتی س������تەمكار 

بەكار دەبردرێت.
قۆناغی نهێنی یان ژێر زەوینی: خۆ 
ڕێكخستن و خۆ تەیار كردن بە مەبەستی 
ئامادەكاری بۆ كاتی گونجاوی خەباتی 
ئاش������كرا. پێشمەرجی دەس������تپێكی هەر 
جۆرە حەرەكەتێكە )راپەڕینی گش������تی، 
بزووتن������ەوە مەدەنی ی������ەكان یان خەباتی 
چەك������داری( و حی������زب و ڕێكخراوەكان 
ك������ە مودیریەتی خەبات دەكەن، پێش لە 
دەستپێكی خەبات و ئاشكرا كردنی، بە 
دەدەن  هەوڵ  ڕێكخراوەیی  ش������ێوەیەكی 
كەسانی پس������پۆڕ و كادری شارەزا بار 
بێنن و پێوەندییەكانی������ان لەگەڵ خەڵك 
قورس و قایم بكەن، هەروەها ش������ێوەی 
كار و مێتۆدی بەربەرەكانێ  دەست نیشان 

دەكەن.

بارودۆخ������ی ك������ورد لە ه������ەر چوار 
پارچەی كوردستان!

زیاتر لە یەك س������ەدەیە گەلی كورد 
لە هەر چوار پارچە دابەش������كراوەكەی 
كوردستاندا بە مەبەستی بەدەستهێنانی 
مافی سیاس������ی و شارستانیی خۆی، 
لە هەمو جۆرەكان������ی خەبات )مەدەنی 
� چەك������داری و سیاس������ی و تیكەاڵو( 
كەڵكی وەرگرتووە، بە سەدان سەركردەی 
بلیمەتی لەو ڕێگایەدا بوونەتە قوربانی 
و ب������ە هەزاران هەزار ڕۆڵەی بەجەرگی 
لە پێناو ئازادیدا بەند كراون یان شەهید 

بوون.
ئەمڕۆكە بەخۆش������یەوە دۆزی كورد 
تێ پەڕاندووەو  كوردستانی  سنوورەكانی 
بە جیهانی بووەتەوە و بەرەو چارەسەری 
دەڕوات، لە باشووری كوردستان كیانێكی 
ك������وردی جێگیر بووە و چەند س������اڵێكە 
ئەزموونی خۆبەڕێوەبەریی هەیە )ساڵی 
١٩٩١ی زایینی بەماوە(، كوردستانی 
ڕۆژئ������اوا پاش ئاڵۆز بوونی س������ووریەو 
قەیرانی ش������ەڕی ناوخۆیی ئەو واڵتە، 
خەریكە ببێت������ە خاوەن خۆبەڕێوەبەرییەك 
و س������اڵ بە ساڵ پێگەی خۆی بەهێزتر 
دەكات، لە كوردس������تانی باكوور پرسی 
كورد لە الیەن دەسەاڵتی توركیەوە وەك 
كێش������ەیەكی ئەو واڵتە دانی پێدا نراوەو 
قۆن������اغ بە قۆناغ هەوڵی چارەس������ەری 
دەدرێ������ت، ب������ەاڵم لە كوردس������تانی ژێر 
دەس������ەاڵتی كۆماری ئیسامیی ئێراندا 
هەنووكە هیچ كرانەوەیەك بە نیس������بەت 
پرس������ی ك������ورد وە بەرچ������او ناكەوێت و 
دەسەاڵت نەك هەر كوردەكانی واڵتەكەی 
بە نەتەوەیەكی جیاواز و خاوەن ماف بە 
ڕەس������می ناناس������ێت، بەڵكوو بە زەبری 
هێ������زی س������ەربازی و ب������ە ئەمنییەتی 
كردنی كوردستان هەر جۆرە چاالكیەكی 
مەدەنی و شارستانیانەشی لێ  قەدەغە 

كردوون.
كوردستانی ئێران!

ل������ە ٣6 س������اڵی ڕاب������ردوودا، پاش 
س������ەركەوتنی شۆڕش������ی گەالنی ئێران 
و هێرشی س������پای پاس������داران بۆ سەر 
كوردس������تانی ئێران، نەتەوەی كورد لەو 
واڵتە لە هەمو مافە ڕەواو بەرحەقەكانی 
خۆی بێ ب������ەش كراوە و واڵتەكەش������ی 
)كوردستان( وەك واڵتێكی داگیركراو و 
ژێ������ر چەپۆك مامەڵەی لەگەڵ  كراوە و 

دەكرێ .
لە ماوەی ئەو ٣6 س������اڵەدا خەڵكی 
كوردستانی ئێران لە هەموو مێتۆدەكانی 
خەبات������ی ڕەوا )پارلەمانی، مەدەنی و 
چەكداری( بە مەبەستی بەدەستهێنانی 
مافەكانی خۆیان و پێكەوەنانی كیانێكی 
كوردی و خۆبەڕێوەبەرییەكی سیاس������ی 
كەڵكیان وەرگرت������ووە و هەنووكەش هەر 
بەرەوڕووی  ه������ەردەم  بەاڵم  بەردەوامن، 
زین������دان، س������ێدارە، تیرور و هێرش������ی 

نابەرانبەری ئەو حكومەتە بوونەتەوە.

كورد ه������ەر ل������ە س������ەرەتای هاتنە 
سەركاری كۆماری ئیسامیی ئێرانەوە بە 
ڕاشكاوی ڕایگەیاندووە كە پرسی كورد 
پرسێكی ڕەوایە و بە ئینكار، ڕەتكردنەوە 
و ش������ەڕ و توندوتیژی چارەسەر نابێت 
و دواجار دەبێ  لە ڕێگای سیاس������ەتەوە 
و لەس������ەر مێزی وتووێژ چارە بكرێت، 
چوون داواكەی خواس������تێكی بەرحەق و 
مرۆی یە، پرسێكی سیاسییە و پێویستە 
لەس������ەر مێزی وتووێژ و ل������ە ڕێگای 
ئاشتییانەوە چارەسەری بۆ بدۆزرێتەوە. 
بەاڵم ب������ە داخەوە لەس������ەر مێزی بەناو 
وتووێژیش������دا قوربانیی لێ  دەسێندرێت 
و دوكتور قاس������ملوو، ڕێبەری بلیمەتی 

گەلەكەمانیان شەهید كرد.
 ئێس������تاكە نزیك ب������ە دوو دەیەیە كە 
حیزب������ە سیاس������ییەكانی ڕۆژهەاڵت������ی 
تێكۆشانی چەكدارانەیان دژ  كوردستان 
بە كۆماری ئیسامیی ئێران ڕاگرتووە و 
لە تاراوگەدا و لە سەر خاكی بەشێكی 
)باش������ووری  كوردس������تان  لە  ئازادكراو 
كوردس������تان( تێكۆشانی سیاسی دەكەن 
و مودیرییەت������ی خەبات������ی مەدەن������ی و 
شارستانیانەیان گرتۆتە بەر، ئەگەرچی 
بۆ پاراستنی خۆیان و كەڵك وەرگرتن لە 
هەر هەلێكی گونجاو و بەردەوامبوون لە 
سەر خەباتی چەكداری، هێزی ئامادەو 
تەی������ار و ڕاهێنراوی������ان هەیە، بەاڵم بەو 
هیوایەی كە ئاڵوگۆڕێك لە فیكرییەتی 
چەقبەس������تووی كۆماری ئیس������امیی 
ئێراندا بێتە ئاراوە و هەروەها لە ڕاستای 
بەرژەوەندیی گشتیی كورد و ڕێزگرتن لە 
دەسەاڵتی كوردیی باشووری كوردستان، 

تێكۆشانی چەكدارانەیان ڕاگرتووە.
ماوەیەكە لە گۆش������ە و كەنارەوە، لە 
زاری هیندێك كەس������ایەتی و دڵسۆزانی 
لێدوانانە  ج������ۆرە  ئەو  گەلەكەمان������ەوە، 
دەبیس������رێت كە گوایە ل������ە ڕۆژهەاڵتی 
كوردس������تان ش������وڕش نەم������اوە و حیزبە 

سیاسییەكان هیچیان پێ  ناكرێت!
ئێران نە ئافریقایە و نە هێندوس������تان، 
ت������ا ب������ە یەكپارچەی������ی ل������ە بەرانبەر 
كێشەیەكی هاوبەش وەك ڕەگەزپەرەستی 
)چەوسانەوەی ڕەشپێستەكان بە دەستی 
س������پی پێس������تەكان ل������ە ئافریق������ا( یان 
ئینگلیس  )ئیس������تعماری  داگیركاری 
لە هیندوستان( ڕاپەڕن و بە خەباتێكی 
مەدەنی و ڕاپەڕینی گشتی دەسەاڵت 
بگوڕدرێت و سیس������تەمێكی دڵخواز و 

خەڵكی بهێنرێتە سەركار.
و  فرەنەت������ەوە  واڵتێك������ی  ئێ������ران 
فرەچەشنە، كورد تەنیا یەكێكە لە چەند 
نەتەوەی پێكهێنەری ئێران و كوردستانی 
ئێران تەنیا سەدی هەشتی )8%( خاكی 
ئێران پێك دێنێت، كەواتە شتێكی ڕاستە 
ئەگەر بلێی������ن و باوەڕمان ئەوە بێت كە 
كورد بە تەنیای������ی ناتوانێت حكوومەت 
بڕۆخێنێت، بەڵكوو تەنیا كاتێك دەتوانێت 
لە گۆڕینی دەسەاڵتی ئێران و البردنی 

ڕاس������تەقینەی  ڕۆڵ������ی  حكوومەت������دا 
هەبێت كە زۆربەی دانیش������توان و نەتەوە 
زۆڵملێكراوەكانی وەك ئازەری و عەرەب 
و بەل������ووچ و توركمەنەكانیش هاوڕا و 
دەس������ەاڵتە  بەو  ك������ورد دژ  هاودەنگی 
ڕاپەڕن و داوای مافی نەتەوەیی خۆیان 

بكەن.
ئەو ڕاس������تییە و ئاگادارب������وون لەو 
بوو  ئێ������ران هۆكارێ������ك  پێكهاتەی������ەی 
تا ڕێب������ەری بلیمەت������ی گەلەكەمان و 
سكرتێری پیشووتری حیزبی دێمۆكراتی 
كوردستانی ئێران )لە سەردەمی خەباتی 
پارتیزانیدا( باس لەوە بكات كە ڕێژیمی 
ئێ������ران تەنیا بە ئێمەی كورد ناڕووخێت، 
بەڵكو ئێمە تەنی������ا دەتوانین نائارامی و 
سەرئیشەی بۆ دروست بكەین، تا پێمان 

بلێت چیتان دەوێ . 
لەو كاتەدا كە كۆماری ئیس������امیی 
ئێران س������اڵەكانی س������ەرەتای شۆڕشی 
تێ دەپەڕان������د، هەم لەگ������ەڵ عێراق لە 
شەڕدا بوو و هەم دەیان قەیرانی ناوخۆیی 
داوێنی گرتبوو، شەهید دوكتور قاسملوو 
دەیزانی كە كورد ب������ە تەنیایی ناتوانێ 
ببێتە تاقە ئاڵترناتیڤ بۆ لە نێوبردن و 
ڕووخاندنی دەسەاڵتی ئێران، هەر بۆیە، 
ئێستا و لەگەڵ هەموو قەیرانەكانیشدا 
بەرەوڕوویان  ئیس������امیی  كۆماری  كە 
بۆتەوە بە تەواوی ئاشكرایە كە كورد بۆ 
بە  پێویستی  ئێران  ڕووخاندنی ڕێژیمی 
هاوخەباتی������ی نەتەوەكانی دیكەی ئێران 
و چی������ن و توێ������ژە جۆراوجۆرەكانی ئەو 
واڵتەیە و نابێ هێزی خۆی بە تەنیایی 
لە شەڕێكی نابەرانبەردا لەگەڵ ڕێژیمی 

كۆماری ئیسامی بخاتە گەڕ.
ئەگ������ەر چ������او ل������ە س������ەركەوتن و 
دەس������كەوتی گەالنی بندەست لە جیهان 
بكەین، جگە لەو واڵتانەی كە یاس������ای 
دێمۆكراتیك حاكمیەت دەكات و دەكرێ  
لە ڕێ������گای پارلەمان و ڕاپرس������ییەوە 
ویس������ت و خواس������ت و مافی خەڵك بە 
دێ  بێت، ئەو گەالنەی كە ژێردەستەی 
واڵتانی دیكتات������ۆر و پاوانخوازن، ئەو 
نەتەوە بندەس������تانەی كە مافەكانیان لە 
الیەن دەسەاڵتی س������ەرەڕۆ و زۆرداری 
لەو  دەخرێن،  پش������تگوێ   ناوەندیی������ەوە 
حاڵەتەدا دەتوانن مافە ڕەواكانی خۆیان 
بەدەس������ت بێنن و دەسەاڵتێكی خۆجێیی 
بەره������ەم بنێن كە دەس������ەاڵتی ناوەندی 
بە هۆی هێرش������ی دەرەكی یان شەڕی 
ناوخۆیی یان قەیران������ی ئابووری الواز 
بووبێ������ت و نەتوانێ������ت تەواویەتی خۆی 

بپارێزێت.
نمون������ەی ئ������ەو دەس������كەوتەكانە بۆ 
گەلەكەمانم������ان ه������ەم لە س������ەردەمی 
)١٣٢4ی  كوردس������تان  كۆم������اری 
هەتاوی( ل������ە مەهاباد، هەم پێكهاتنی 
هەرێمی كوردستان لە باشوور )١٩٩١ی 
زایینی( و هەم پێكهاتنی كانتۆنەكان لە 
كوردس������تانی ڕۆژئاوا بینی، بە ئاشكرا 

ل������ەو حاڵەتانەدا بۆ  ئەو دەس������كەوتانە 
گەلەكەمان بەدی هاتون كە دەسەاڵتی 
ناوەندی الواز بووە و تووش������ی قەیران و 

شەڕی ناوخۆیی هاتووە.
و  یەكڕی������زی  قۆناغ������ی  ئەم������ڕۆ 
یەكدەنگیی حیزب و الیەنە سیاسییەكانی 
ك������وردە، دوژمن������ان و نەیاران������ی كورد 
وەك سیاس������ەتی هەمیش������ەیی، هەوڵی 
تێكدانی بنەماڵەی كورد و پێش������گیری 
ل������ە یەكدەنگ������ی و یەكڕیزی������ی حیزبە 
سیاسیەكانی كوردستانی دەدەن. كەوابوو 
ئەگ������ەر حیزب یان الیەنێكی سیاس������ی 
نەگونجاو  هەڵس������وكەوتی  پێش������وەخت 
)دەستپێكردنەوەی شەڕی چەكداری لە 
وتووێژی  یان  نەگونجاودا  هەلومەرجی 
یەكایەنە لەگەڵ دەس������ەاڵتی سەرەڕۆ 
و پاوانخ������واز( ب������كات، ئ������ەوە مانای 
ناسیاسی و نابەرپرس بوونی ئەو الیەنە 

دەگەیەنێت.
كاری ئەحزابی سیاسی چاوەدێری و 
خوێندنەوەی ڕاستی واقعییەتی ڕووداوە 
سیاس������ییەكانە، تا بتوانێت ڕاس������تترین 
بڕیار و گونجاوترین بژاردە كە باشترین 
س������وودی بۆ گەلەكەی هەبێت، دیاری 

بكات.
لە كوردستانی ئێراندا ڕەوایی خەباتی 
چەكداری ڕەت نەكراوەتەوە )ئەگەرچی 
ماوەی دوو دەیەیە چاالكیی چەكداری 
تا ئاستێكی بەرز بە هۆی بەرژەوەندیی 
نەتەوەیی ڕاگیراوە(، خەباتی مەدەنیش 
لە ڕێ������گای ڕێكخراوەكانی الوان، ژنان 
و خوێن������دكاران و هەروەه������ا ڕێكخراوە 
و  كرێكاریی������ەكان  و  كۆمەاڵیەت������ی 
ئەندامانی نهێنیی حیزبەكانەوە بە پێی 
هەل وم������ەرج و لە مێت������ۆدی گونجاودا 
بەردەوامە و س������اڵ بە ساڵ بەرەو پێش 

دەچێت.
خەبات������ی چەك������داری و مەدەنی لە 
كوردس������تانی ئێراندا لێ������ك گرێدراون و 
تەواوكەری یەكترن، ئەمڕۆ كە قۆناغی 
پێوەندی و ئامادەكارییە،  ڕێكخس������تن، 
لە داهاتوویەكی نزیكدا دەس������ت لە ناو 
دەستی یەكتر قەاڵی زۆڵم و زۆرداریی 
دەڕووخێنن  تێك  ئاخوندی  دەس������ەاڵتی 
نەتەوەكەمان  بۆ  نوێ   س������ەردەمێكی  و 

بەرهەم دێنن.
ئەرك������ی  هەلومەرج������ەدا  ل������ەم 
ئازادیخ������وازان، الوان و خوێندكاران������ی 
نەتەوەكەم������ان، هەروەها ئەركی هەموو 
ئەندامان������ی حیزب������ە سیاس������ی یەكانی 
كوردستانە كە لەم قۆناغەدا خۆڕاگرتر 
بن و بە باوەڕمەندبوونیان بە ڕێبەرایەتیی 
بزووتنەوەكەی������ان، چاوەڕوان������ی بڕیاری 
ڕێبەرایەتی یەكەیان ب������ن تا لە دەرفەتە 
گونج������اوەكان ب������ە یەكگرتوویی كەڵك 
وەرگرین و پێكەوە ئاواتی شەهیدەكانمان 

بە دی بێنین.

خەبات و بەربەرەكانێی گەلی كورد لە كوردستانی ڕۆژهەاڵت!
نەوید كەرەمی
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 ئەیاز خون سیاوەشان  

ئەیاز خون سیاوەشان  ساڵی ١٩74 لە شاری مەریوان لە دایك بووە. 
لە س������اڵی ١٩٩4 بەو الوە،  ش������ێعر و بابەت������ی ئەدەبی لە گۆڤار و 
حەوتەنامە كوردی و فارس������یەكان وەك: س������روە، ئاوێنە، زرێبار، تیشك، 
س������یروان، ئاویەر، معیار، الب������رز، ڕامان، كاروان، س������ەردەم و... باو 

كردۆتەوە.
دوو دیوان شیعری كوردی بە ناوەكانی ١� ئاناهیتا و چەپكێ خەونی 

دزراو ٢� پێنج وەرز لە پاییزی كرداسەكەتدا، باو كردۆتەوە. 
� كتێبی »جزیرەای از جنس چش������مانت » كە فورمەكەی كۆمەڵێك 

نامەی ئەدەبی و هزرییە، باو كردۆتەوە. 
 كۆمەڵێك لە ش������یعرەكانی وەرگێڕدراونەتە س������ەر زمانی نوروێژی و 

باو بۆتەوە. 
 س������اڵی ٢٠٠8 خەاڵتێك������ی كولت������ووری ل������ە الیەن ش������ارەوانیی                   

» بێرگێن«ەوە وەرگرتووە. 
 چەندی������ن س������اڵە دەس������تەی بەرێوەبەری������ی كانوونی نووس������ەرانی 

كوردستانە. 
 لە چەندین كۆڕ و س������میناری جیهانی لە واڵتانی ئیسپانیا، ئاڵمان، 

سوید، نوروێژ و... بەشداریی كردووە و بابەتی خوێندۆتەوە و...
 كتێبی » از دیروزهای خاكس������تری تا فرداه������ای ناپیدایی« كە 
هەڵبژاردەی������ەك لە ش������ێعری ناوبراوە و لە الیەن بابەك س������ەحرانەوەردەوە 

وەرگێڕدراوە و باو بۆتەوە. 
چوار كتێبی) ١� ڕۆمان ٢� لێكۆڵینەوەی ئەدەبی ٣� دیوان ش������ێعر 4� 
تەرجۆمەی ش������ێعری نەزەند و چەند شاعیری دیكە بە زمانی فارسی( 

ئامادەی چاپە. 
هەروەه������ا ناوبراو كاری رۆژنامەوانی ك������ردووە) حەوتەنامە، ڕادیۆ، 

ماڵپەڕ و ...(.

داب و ڕەمزەكانی عەشق

ئەدەب و هونەر

بەس مەمكوژە ڕوونی چاوم، هەناسەیەك مەیلم ماوە 
شكاندنی من لە دوای تۆ، دڵتەزێنترین ڕووداوە

كەسێك شك نابەم لەم شوێنە، بە گریانم بەزەیی بێت 
وا هەست دەكەم لەم جیهانە، تەنیا بەشی من نەدراوە 

خوداش لە حەق و ناسی من، وەك دەڵێ شاعێرێكی كورد 
حەقی شەش دانگی كوری كورد، لە خۆشەویستیش خوراوە

چ بڵێم گوڵم لەم هەوارە، كە كانگای جوانە مەرگانە
لە جیاتی خۆشی و جوانی، هەزاران الو خوێنی ڕژاوە 
چیتر دڵم ئۆقرە ناگرێ، لە كوردستان مەر و شینە

دەسترازەی هەر هەتیوی كورد، داخ و حەسرەت و زووخاوە 
وەرە ئازادی چرای گەل، وەرە ئۆمیدی ژیانەوە 

پێشمەرگەی گەل لە كوبانێ، بە هەزاران ڕوحیان بۆت داوە 

هێمن ئاالنی

دوێنی لەبەر دەركی پەرستنگایەك 
وەستام و پرسیاری داب و ڕەمزەكانی 

عەشقم لە ڕێبواران كرد.
تێدەپەڕی.  پێ لەتەمەن  پیاوێكی 
ڕواڵەتێكی  و  داهێزراو  جەستەیەكی 
هەناس������ەیەكی  هەب������وو،  بەخەمی 
هەڵكێشا و گوتی: عەشق میراتی  
یەكەمین مرۆڤ������ە و پتەوی و توانا 

الواز دەكات.
گەنجێك������ی بەخ������ۆ و تۆكم������ە 
دەنگێك������ی  ب������ە  تێدەپ������ەڕی. 
زەنگینەوە، وەاڵمی دایەوە، عەش������ق 
س������ەقامگیریێكە كە ل������ە بوون زیاد 
كراوە بۆ ئەوەی ئێستام لە بەرەكانی 

پێشتر و پاشتر موتوربە بكات.
ژنێك بە نیگایەكی پڕ لە مەراقەوە 
تێدەپەڕی. هەناسەیەكی هەڵكێشا و 
گوت������ی: عەش������ق ژارێكی مەرگ 
هێن������ەرە و هەناس������ەی كۆمەڵێ������ك 
نگریس������ی مۆنە كە لە جەهەننەمدا 
گینگل دەدەن و لە ئاسمانەوە، بەدەم 
سووڕانەوەوە، وەكوو ژاڵە ڕێ دەكات. 
تەنیا بۆ ئەوەی ڕۆح������ە تینووەكان 
لەئامێز بگرێت و پاش������ان ئەوان بۆ 
بەئاگا  س������اڵێك  دەیخۆنەوە،  ساتێك 

دەبن، و بۆ تاهەتایە دەمرن.
كیژۆڵەی������ەك كە گۆن������ای وەكوو 
تێدەپەڕی،  واب������وو،  س������وور  گوڵی 
بزەیەك������ی هاتێ  و گوتی: عەش������ق 
كانییەكە كە وەها ئاوەدێریی ڕۆحی 
بووكان دەكات تا بگورێن بە ڕۆحێكی 
مەزن و ئەوان تا ئاس������تی پەرستنی 
ئەستێرەكان بەرز دەكاتەوە، بۆ ئەوەی 
پێ������ش هەاڵتنی ڕۆژ س������ترانێك لە 

ستایش و پەرستن بچڕن.
پیاوێك تێدەپەڕی، جل و بەرگێكی 
ڕەش������باوی لەبەردابوو ب������ە ڕدێنی 
درێژەوە برۆی تێكنا و گوتی: عەشق 
جیهانێكە كە پێش بە بینین دەگرێت، 
لە هەڕەتی الویەتیدا دەست پێدەكات 
و لەگەڵ كۆتایی هاتنیشی كۆتایی 
پێدێت. پیاوێكی قۆز بە ڕواڵەتێكی 

ە  و ش������ە گە
ی،  ڕ پ������ە ە تێد
خۆشییەوە  بە 
گوتی: عەشق 
نس������تێكی  ا ز
كە  ئاس������مانییە 

فراوانتر  بینینمان 
ب������ۆ ئەوەی  دەكات 

ش������تەكان وەها ببینین 
كە خودا دەیبینێ .

نابین������ا  پیاوێك������ی 
ب������ە  و  تێدەپ������ەڕی 

عەردەكەی  لە  گۆچانەكەی 
دەدا، لە پڕمەی گریانی دا و 

مژێكی  گوتی: عەشق 
چڕە كە ل������ە هەموو 

الیەك������ەوە ڕۆحی 
تەنی������وە و 

سنوورەكانی 
و  داپۆش������یوە  بوونی 

تەنیا بۆی هەیە تارمایی حەزەكانی 
خۆی، كە لە نێوان تاش������ەبەردەكاندا 
س������ەرگەردانن ببینێت و لە ئاس������ت 
دەنگ������ی زایەڵ������ەی هاوارەكانی لە 

دەربەندەكاندا كەڕە.
الوێك ب������ە گیتارێكەوە تێدەپەڕی 
و سترانی دەبێژا و دەیگوت: عەشق 
تیرێژێكی س������یحراوییە لە ڕووناكی 
كە لە سیمای مرۆڤە هەستیارەكانەوە 
درەوشاوە  ئاقاریان  و  دەدرەوش������ێتەوە 
دەكات. ئەوس������ا تۆ جیه������ان وەكوو 
كاروانێك دەبینی كە بە نێوان مێرگە 
عەش������ق  تێدەپەڕێت،  س������ەوزەكاندا 

نێكی  و خە
ش������یرینە ل������ە نێ������وان بێ������داری و 

بێداری دا.
تێدەپەڕی  پیاوێكی چەماوە  پیرە 
و القەكان������ی وەكوو پارچە كووتاڵێك 
كێش دەكرد، بە دەنگێكی لەرزۆكەوە 
گوتی: عەش������ق ئارامیی جەستەیە 
لە خامۆشیی گۆڕدا و حەسانەوەی 

ڕۆحە لە قوواڵیی ئەبەدییەت دا.
منداڵێك������ی تەمەن پێنج س������ااڵن 
تێدەپ������ەڕی، بە پیری������ی بزەكەمەوە 
هات و گوتی: عەش������ق واتە باوكم، 
واتە دایكم، تەنیا دایك و باوكن كە 

عەش������ق دەناسن. ڕۆژ 
تێپەڕی، ئەو كەسانەی 
پەرس������تنگایەوە  لەو 
هەریەكەو  تێدەپەڕین 
خۆی  زبان������ی  ب������ە 
ب������ۆ  خوێندن������ەوەی 
كە  دەك������رد  عەش������ق 
هەركامەی������ان دەرخەری 
بوو  ح������ەز و خولیاكانیان 
و باس������ی ل������ە یەكێ������ك لە 

ڕەمزەكانی ژیان دەكرد.
ك������ە  ئێ������وارە  الی 
ی  چ������ۆ تو ها
ن  ا ر ا ێب������و ڕ
یی  كۆتا

 ، ت پێ ه������ا
گوێم ل������ە دەنگێك ب������وو لە نێو 

پەرستنگاكەوە:
عەشق دوو سترانی هەیە: نیوەی 
خۆڕاگ������ری و نیوەك������ەی دیكەی 

توندئاژۆیی
لەو كاتەدا  ئاگرە.  نیوەی عەشق 
چووم������ە نێو پەرس������تنگاكەوە و بە 
نییەت ڕاس������تی و ل������ە بێدەنگی دا 
ئەژنۆم دادا و عیبادەتم كرد، خودایا 
بمكە بە خۆراكی نێڵەكان، خوداوەندا 

لە ئاگری پیرۆزدا بمسووتێنە.
سەرچاوە: كتێبی »مەعشووق« � 

جوبران خەلیل جوبران

جوبران خەلیل جوبران

و: ناهید حسێنی
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فاست فوود كاریگه ری  بۆ سه ر توانای  زانستی  خوێندكار هه یه 

لەمەبه دوا پەنجەی بەرپرسان 
پارێزراو نییە

نوێترین تێكنۆلۆژیای  2015

ئەكادیمیای ئەمەریكی بۆ چارەسەری نەخۆشییەكانی مندااڵن توێژینەوەیەكی نوێی لەسەر ٩٠٠٠ منداڵ 
ئەنجامدا بۆ ئەوەی كاریگەریەكانی خواردنەوەی شیر لەسەر تەندروستی مندااڵن بزانن.

ئەو مندااڵنەی توێژینەوەكەیان لەس������ەر ئەنجامدرا لەقۆناغی پێش چوونە قوتابخانەدا بون و ڕۆژانە سێ 
كوپ شیریان پێدرا.

توێژەرەوەكان گەیشتنە ئەو ئەنجامەی كاتێك مندااڵن پێش قۆناغی چوونە فوتابخانە ڕۆژانە سێ كوپ 
شیریان پێبدرێت  بااڵیان بەرزتر دەبێت لە چاو ئه و مندااڵنەی ڕۆژانە لەم بڕە كەمتر شیر دەخۆنەوە یان شیر 

ناخۆنەوە.
بەاڵم پێویس������ته  ئاگاداریش ئەوە بن خواردنەوەی ش������یر لەم بڕە زیاتر دەبێتە هۆی تووشبوون بە نەخۆشی 

قەڵەوی.

ره نگه  یه كێك له  س������ه ركه وتنه كانی  ٢٠١4 ئه وه  بووبێت ك������ه  چه ند ئامێرێكی  نوێی  وه ك 
ئایف������ۆن 6 و ئایف������ۆن 6 پله س و س������مارت فۆنی  تێدا ده ركه وتبێت، به اڵم له  س������اڵی 

نوێ������دا چه ند تێكنۆلۆژیایه كی  نوێ باس������ی  لێوه ده كرێت له وانه یه  
سه رنجڕاكێش������ترینیان كاتژمێره  نایابه كه ی  كۆمپانیای  ئه پڵ 

بێت.
ئه گه ر بمانه وێت داهێنانی  زیاتر ببینین ئه وا باشتر 
وایه  چاوه ڕوانی  ئه و پیش������ا نگا نێوده وڵه تییه  بین كه  

بڕیار وایه  له  6-ت������ا ٩ی ژانوییه   
ڤێگاس������ی   الس  ویایه تی   ل������ه  
س������ێ  ئه و  بكرێته وه .  ئه مه ریكا 
ئامێره  نوێیه ی  كه  تائێستا باسی  
له مانه ی   بریتی������ن  ده كرێت  لێوه  

خواره وه :
١- كاتژمێ������ری  ئه پڵ: ئه پڵ 
ب������ه  یه كێك ل������ه  كۆمپانیا هه ره  
مێ������ژوو  سه رنجڕاكێش������ه كانی  
هه ژم������ار ده كرێت ك������ه  خاوه نی  
زۆرتری������ن و جوانترین داهێنراوه  
و له  یه كێك ل������ه  تازه ترین كاره  

كاتژمێری  ئه پڵی  داهێنا، ئه مه ش دوای  ئه وه  هات كه  به  ئایفۆن 6 گه یش������ته  نوێیه كانیدا 
لوتكه ی  داهێنراوه  زیره ككان������ی . باوه ڕوایه  كه  نرخی  ئه م ئامێر نوێیه  

نزیكه ی  ٣4٩ دۆالر بێت.
٢- ئۆتۆمبێلی  كۆنترۆڵ: ئۆتۆمبێله  نوێیه كه ی  كۆمپانیای 
گۆگڵ كه  به بێ شۆفێر و به  كۆنترۆڵ كار ده كات بڕیار وایه  
له  ساڵی  نوێدا له س������ه ر ڕێگاكانی  كالیفۆرنیا نمایش بكرێت. 
ئه گه ریش������ی هه یه  كاتێك������ی  كه م بخایه نێ������ت و دواتر بخرێت 
بازاڕه كانه وه . له  پۆس������تێكی  كۆمپانیای  گۆگڵ������دا هاتووه  كه  
تیمه  شۆفێرییه كانی  كۆمپانیاكه  له  چاودێری  وردی  ئه م ئامێره دان 
بۆ ئه وی  پێش نمایش������كردنی  ڕێگه  له  هه موو پێشهاتێكی  

نه خوازار بگیرێت.
٣- هێدفۆنی  ئۆكول������وس: هه رچه نده  مێژوییه كی  
دیاریكراو نه خراوه ته ڕوو  بۆ نمایشكردنی  ئه م ئامێره  
نوێیه ، به اڵم ش������اره زایان باس له وه  ده كه ن كه  ساڵی  
٢٠١٥ س������اڵێكی  پڕ به رهه م بێت ب������ۆ داهێنراوه  
نوێیه كان و ئامێره  سه رنجڕاكێشه كان. له  مانگی  
نۆڤمبه ردا باس له وه كرا كه  ئه م ئامێره  پێش سه ری  

ساڵ نمایش بكرێت، به اڵم نه توانرا.

زایەڵە

فاتیح ساڵحی

حه س������ه ن ڕووحانی سه رۆك كۆماری 
ئێران له  یه كێ ل������ه  دوایین لێداونه كانیدا 
باس له وه  ده كات كه  ماوه ی زیاتر له  ٣٠ 
ساڵه  كه  له  قه باره یه كی یاسای بنه ڕه تی 
كه ڵك وه رنه گیراوه  و ئه م قه باره   به هێزه ی 
یاس������ای بنه ڕه تی كه  هه مان ڕاپرس������ی 
له سه ر پرسه  گرینگه  ئابووری، سیاسی، 
كۆمه اڵیه ت������ی و فه رهه نگییه كان������ه  به  
جۆرێ������ك له بیرك������راوه  و ئێمه  هیچ كات 
ب������ۆ زاڵبوون و تێپه ڕان به س������ه ر هه ندێ 
ل������ه  كێش������ه كاندا كه ڵكمان ل������ه م قه باره  
یاساییه  وه رنه گرتووه . ناوبراو له  كاتێكدا 
باس له  چه مكی ڕاپرس������ی له  یاسای 
بنه ڕه تی كۆماری ئیسامیدا ده كات كه  
ده یهه وێ وه ك كارتێكی گوش������ار دژی 
نێو  هه ندێ له  به رهه ڵس������تكاره كانی له  
باڵه كانی ڕێژیمدا كه ڵكی لێ وه ربگرێت 
و ب������ه  گوته ی هه ندێ له  ش������اره زایانی 
سیاس������ی به م كاره  ده یهه وێ بیسه لمێنێ 
ڕاس������ته قینه ی  ده نگی  به ڕاس������تی  كه  
خه ڵكی له  پشته  و ئه گه ر پێویست كات 
بۆ س������ه لماندنی ئه م بابه ته  ده گه ڕێته وه  
ب������ۆ الی ده نگی خه ڵك و بۆ مس������ۆگر 
كردنی پ������ان و به رنامه كانی له و قه باره  
یاساییه  كه ڵك وه رده گرێ. به اڵم وادیاره  
ناوبراو خۆی له و ڕاس������تییه  گێل ده كات 
ك������ه  هه ر چه ش������نه  ڕاپرس������ییه ك ده بێ 
به  پێ������ی فه رمانی ڕێب������ه ری كۆماری 
ئیس������امیی به ڕێوه  بچێت و ڕاپرسییه ك 
كه  به ده ر بێت ل������ه  فه رمانی خامنه یی، 
ناتوانێ هیچ ش������وێندانه رییه كی هه بێت 
له س������ه ر كاروباره كانی واڵت و كۆماری 
ئیسامی. چونكوو تا ئێستا ته نیا یه ك 
جار ئه ویش له  ساڵی ١٣68ی هه تاوییدا 
له م قه باره  یاس������اییه  واته  ڕاپرسی كه ڵك 
وه رگی������راوه  و ئه وی������ش ئاكامه كه ی بوو 
به  به وه یكه  جۆری سیس������تمی سیاسی 
كۆم������اری ئیس������امیی ل������ه  ویایه تی 
فه قیهه وه  بوو ب������ه  ویایه تی موتڵه قه ی  
فه قیه������� و ب������ه م پێیه  ته نیا ده س������ه اڵتی 
خامنه یی له  یاسای بنه ڕه تی كۆماری 
ئیسامیدا به  ش������ێوه یه كی به رچاو زیاد 
كرا. له و ڕێكه وت������ه  به  دواوه  هیچ كات 
له سه ر هیچ پرس������ێكی دیكه  له  ئێراندا 
ڕاپرسی نه كراوه . به اڵم ئه وه یكه  لێره دا بۆ 
ئێمه  گرینگه،  باس كردنی ئه م بابه ته یه  
كه  گه لۆ حه سه ن ڕووحانی وه ك سه رۆك 
كۆماری ئێران ئاماده یه  له س������ه ر شێواز 
و سیس������تمی سیاس������ی ئێران به  هه مان 
مودێلی »به ڵ������ێ � نا« جارێكی دیكه  
ڕاپرس������ییه ك له  نێو خه ڵكی ئێران به ڕێوه  
ببات یان ته نیا وه ك كارتێكی گوش������ار 
و بۆ به كارهێن������ان له  هه ندێ گه مه می 
سیاس������ی نێو خ������ودی باڵه كانی ڕێژیم 
ده یهه وێ ئه م مادده  یاس������اییه  وه  بیری 
بیر و ڕای گش������تی بێنێته وه  و له س������ه ر 
پرس������گه لێكی چووكه  و ڕۆژانه  كه ڵك 
له م قه باره  یاس������اییه  وه ربگرێ. چونكوو 
به ڕاستی ئه گه ر كاربه ده ستانی كۆماری 
ئیسامی هاتبێتنه  سه ر ئه و قه ناعه ته ی 
كه  گوێ به  ده نگی خه ڵك بده ن و ده نگی 
خه ڵكی له  سه رووی هه موو ده نگێكی نێو 
ده ساته وه  دابنێن، ئه وه  ده توانین بڵێین كه  
سیس������تمی سیاسی ئێران پێشكه وتنێكی 
به رچاوی به  خۆیه وه  بینیوه . به اڵم هه ر 
وه ك ده زانین ئه مه  ته نیا گه مه یه كی نێو 
باڵه كانی ڕێژیمه  و مه به سته كه ی ته نیا 
فریوی بیر و ڕای گشتی و هه ڕه شه  و 
گوڕش������ه  له  هه ندێ كه سه  كه  حه سه نی 
به   ڕووحانی و ده وڵه ته كه ی ده سه اڵتیان 
س������ه ریاندا نییه  و ته نیا له م ڕێگایانه وه  
ده توانن وا پیشان بده ن كه  توانای ئه وه یان 
هه یه  كه  ببنه  كۆس������پێ له سه ر ڕێگه ی 

كار و كرده وه كانیاندا.

ڕاپرسی له بیركراو

رۆژنامەی »كوردستان« و ماڵپەڕەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com

http://www.pdki.org 
pdkiran@club-internet.fr

خواردنه وه ی سێ كوپ شیر له  ڕۆژدا 
ته ندروستی منداڵ گه ره نتی ده كات

لە کۆنفرانس������ێکی تایبەت بە دواین داهێنان و زانیاریی������ە ئەلکترۆنییەکاندا، هاککەرێکی ئەڵمانی 
ڕایگەیاند کە بەهۆی چەند وێنەیەکی ئاس������ایی و هەندێک پرۆگرامی باوەوە دەتوانێت پەنجەمۆری 

هەر کەسێک کە بییەوێت بەدەستی بهێنێت.
یان کریسلەر ناوی ئەو هاککەرە ئەڵمانییە کە بۆ سەلماندنی وتەکانی، لەو کۆنفرانسەدا هێڵەکانی 
پەنجەی )د.فۆن دێر الین(ی وەزیری بەرگریی واڵتەکەی بەهۆی چەند وێنەیەکەوە کە لە ئینتەرنێت 

دایبەزاندبوو بۆ ئامادەبووان ئاشکرابکات.
ناوبراو لەکاتی پێشکەشکردنی سیمینارەکەیدا چەند چاالکییەکی دیکەی بۆ سەلماندنی کارەکەی 

ئەنجامدا، لەوانە وێنە گرتنی پەنجەی ئامادەبووان و دوبارە کێشانەوەی هێڵەکان.
لە ڕابردودا بۆ بەدەس������تهێنانی پەنجەمۆری کەسێک، دەبوو کەرەستەیەکی دەستلێدراو لەالیەن ئەو 
کەس������ەوە لەبەردەستدا بووایە، بەاڵم لە ئێستادا کارەکە زۆر ئاسان بووە و بەچەند وێنەیەک دەتواندرێت 

هێڵەکانی پەنجەی ئەو کەسە بەدەستبێت.

توێژینه وه یه كی  نوێ  ده ریده خات كه  فاس������ت فوود ته نیا 
كاریگه ری  بۆ سه ر زیادبوونی  كێش نییه ، به ڵكو كاریگه ری  

له سه ر توانای  گه شه كردنی  زانستی  خوێندكاریش هه یه .
توێژینه وه كه  له الیه ن چه ند پسپۆڕێكی  بااڵی  جیهانه وه  
له س������ه ر ژماره یه ك منداڵ ئه نجام دراوه  پێش ئه وه ی  بڕۆنه  
خوێندن������گاوه ، به اڵم دواتر له  خوێندن������گادا ده ركه وتووه  كه  
ئاس������تی  خوێندنیان كه م������ه ، ئه ویش به ه������ۆی  ئه وه ی  كه  
فاس������ت فوود كاریگه ریی  له سه ریان هه بووه ، به  زۆری  ئه و 
خوێندكاران������ه ش له  وانه كانی  بیركاری   و زانس������تدا خراپ 

بوون. 
به گشتیش له  جیهاندا ده ركه وتووه  كه  خێزانه كان به گوێره ی  
پێویس������ت خواردنه  گرنگه كان ناده ن به  منداڵه كانیان وه كو 
س������ه وزه و میوه  و...هتد، به ڵكو زۆرتر فێری  خواردنی  خێرا 
بوون كه  ئه مش جگه  له  زیادبوونی  كێش������یان، كاریگه ری  
زیاتریشی  له سه ر الیه نه كانی  دیكه ی  ته ندروستییان هه یه .


