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دۆالرهكانی ئێران ل ه سندووقی
تیرۆریزمدایه
بهپێ������ی ڕاپۆرت������ی ناوهن������دی
خزمهتگوزاریی توێژینهوهكانی كۆنگرهی
ویالیهت������ه یهكگرتووهكان������ی ئهمریكا،
ڕێژیمی ئێران س������ااڵنه به دهیان میلیارد
دۆالری تهرخان كردووه بۆ تیرۆریس������ته
هاوپهیمانهكان������ی خ������ۆی ل������ه لوبنان،
سووریه ،یهمهن ،عێراق و كهرتی غهززه
و به فهرمی مووچهیان پێ دهدات.
لهم ڕاپۆرتهدا كه لهس������هر داواكاریی
سێناتۆر مارك كرێك ئاماد كراوه ،هاتووه
كه تاران ههموو س������اڵێ ی������هك میلیارد
دۆالر دهدات به دهس������ت و پێوهندییهكانی
خۆی ل������ه عێراق������دا و مووچهیانی بۆ
بڕیوهتهوه.
وهزارهت������ی دهرهوهی ئهمری������كا ل������ه
ڕاپۆرتی ساڵی 2013ی زایینی خۆیدا
لهمهڕ بارودۆخی تیرۆریسم له جیهاندا
نووسیبووی ،ئێران چاالكانه پاڵپشتی له
حوسییهكانی یهمهن دهكات كه دهتوانێ
مهترسییهكی گهورهتر بێ دژی تهناهی
یهمهن و س������هقامگیری ل������هم واڵته و
واڵتانی دهورووبهری.
ل������ه مانگ������ی ژوهن������دا ،وتهبێژێكی
ستێفان دیمێس������تۆرا نوێنهری تایبهتیی
ڕێكخ������راوی نهت������هوه یهكگرت������ووهكان
ب������ۆ كاروباری س������ووریه وتب������ووی كه
یارمهتییهكانی ئێران بۆ س������ووریه نزیك

به  6میلیارد دۆالری بهراورد دهكرێت.
س������هرچاوهیهكی ئهمنی ڕۆژئاواییش له
س������اڵی 2013دا مهزن������دهی كردبوو كه
تاران ههم������وو مانگێ له نێوان  600تا

 700ملوێن دۆالر له س������ووریهدا سهرف
دهكات .بهش������ێكی دیكه له چاوهدێرانی
ناوچهكه ڕادهی یارمهتییهكانی ئێران 2
قاتی ئهم بڕه پارهیه دهزانن.

دوو دیپلۆماتی ئێران پێوهندییان ب ه پیالنه
تیرۆریستییهكهی كوهیتهوه ههبووه
سهرچاوه یاساییهكانی كوهیت ئاشكرایان
كردووه كه دوو كهس ل������ه دیپلۆماتهكانی
باڵوێزخان������هی ئێران ل������ه كوهیت پێوهندییان
ههب������ووه لهگ������هڵ ئهندامان������ی گرووپی
چهكداری ئهلعهبدول������ی ك ه ئهندامهكانی
گیراون و ئێستا له ژێر ڕكێفی دهسهاڵتی
دادوهری ئهم واڵتهدان.
بهپێی ڕاپۆرت������ی ئهلعهرهبیه ،وهزارهتی
دهرهوهی كوهی������ت ل������ه ڕاگهیهنراوێك������دا،
ههواڵی دهسبهسهر كردنی شارۆمهندێكی
ئێرانی به ناوی عهبدولڕهزا دێهقانی باڵو
كردووهتهوه .ئهم شارۆمهنده ئێرانییه لهگهڵ
دانیشتوویهكی كوهیتیدا ژیانی هاوبهشی
پێكهێناوه و ئێستا له دهرهوهی واڵت بهسهر
دهبات .ئهو له چهند واڵتدا دهستی داوهته
بازرگان������ی كردن له بواری بیناس������ازی و
ڕۆڵی دارایی و ماڵیی ناوبراو لهگهڵ ئهم
تیمه تیرۆریستییهدا ئاشكرا كراوه.
كوهیت له چ������هن ڕۆژی ڕابردوودا 24
كهس ،بۆ وێنه ئهم ئێرانییهی به پالندانان
به مهبهس������تی هێرش������ی تیرۆریستی لهم
واڵته له پێوهندیی لهگهڵ ئێران و حیزبۆلاڵ

تۆمهتبار كردووه.
سهردۆزگهری كوهیت له ڕاگهیهنراوێكدا
كه یهكهمی سێپتامبر باڵوی كردووهتهوه،
ئ������هم كهس������انهی به س������یخوڕی كردن بۆ
كۆماری ئیس���ل��امی ئێران و حیزبۆڵاڵی
لوبنان به مهبهستی كردهوهی توندوتیژانه
و چهكداران������ه دژی كوهی������ت و قاچاخی
تهقهمهن������ی ب������ۆ نێوخ������ۆی كوهی������ت و
ئامادهس������ازیی ب������ۆ ئهنجام������ی تهقینهوه
تۆمهتبار كردووه.
دوو كهسی دیكهش له پێوهندی لهگهڵ
ئهم دۆس������یهدا به تۆمهت������ی خاوهنداریی
نایاس������ایی چ������هك و ههروهها ئ������اگادار
نهكردنهوهی كاربهدهس������تانی ئ������هم واڵته
لهمهڕ ههبوونی چهك دهسبهسهر كراون.
سهردۆزگهریی كوهیت ههروهها وتوویهتی
كه ئ������هم دوو كهس������ه لهگ������هڵ تۆڕێكی
تیرۆریستیدا پێوهندییان ههبووه كه وهزارهتی
دهرهوهی كوهیت مانگی ڕابردوو ئاشكرا و
دهسبهس������هریانی كردبوو و ڕێژهیهكی زۆر
چهك و چۆل و تهقهمهنییان لێ گیرابوو.

»

ڕۆژنام������هی واش������ینگتۆن پۆس������ت
ل������ه كۆتاییهكان������ی  2014ل������ه زاری
كاربهدهستێكی ئێرانییهوه نووسیبووی كه
ئێران لهو كاتهوه داعش بهشێكی گهورهی

له باكووری عێراق داگیركردووه ،زیاتر له
یهك میلیارد دۆالر یارمهتی سهربازیی
عێراقی كردووه .ئێران ههروهها یارمهتی
پێكهێنانی ئهو گرووپه ملیشیا شێعانهی
كردبوو كه له ساڵهكانی  2003تا 2011
زایین������ی لهگهڵ هێزهكان������ی ئهمریكادا
شهڕیان دهكردو
پێنتاگۆن ،یارمهتی س������ااڵنهی ئێران
بۆ حێزبۆڵ���ڵ��ا له نێ������وان  100تا 200
ملوێن دۆالر بهراورد كردووه.
ههروهها بهپێی ڕاپۆرتی ڕۆژنامهی
تێلگ������راف ،ئێران له س������اڵی 2006ـهوه
مانگانه ل������ه نێوان  20ت������ا  25ملوێن
دۆالر یارمهت������ی حهماس������ی ك������ردووه.
له ههمان كاتیش������دا ،چ������هك و چۆڵ و
فێركاریی سهربازییش������ی بۆ ئهو گرووپه
دابین كردووه.
ئهم ڕادهیه له نێوان ساڵهكانی 2010
و  2012دابهزیوه .بهم حاڵهشهوه ،ههندێ
له ڕاپۆرتهكان له زاری كاربهدهس������تانی
دهوڵهت������ه جیاوازهكان������ی ناوچهك������ه له
ساڵی 2015دا پیش������اندهری ئهوهیه كه
له مانگهكانی ئ������هم دوواییانهدا هێزی
ق������ودس ،لق������ی دهرهوهی س������نوورهكانی
سوپای پاسداران ،دهیان ملوێن دۆالری به
مهبهستی جۆرواجۆر داوهته ڕێكخراوی
حهماس.

شهپۆلی كۆچبهران گهیشت ه ئاڵمان
یهكهمین ش������همهندهفهری ههڵگری پهنابهران پاش
چهندین ڕۆژ سهرلێشێواوی ئهم پهنابهرانه له وێستگهی
شهمهندهفهڕی بوداپێست ،گهیشته واڵتی ئاڵمان.
بهپێی دوایین ڕاپۆرتهكان ڕۆژی ش������هممه یهكهمین
گروپی پهنابهران خۆیان گهیانده ئاڵمان .ئهم موسافیرانه
ڕۆژی ش������هممه به پێ یان ئۆتوبوس ل ه مهجارستانهوه
خۆیان گهیانده واڵتی ئۆتریش.
هاوكات لهگهڵ ئهم ڕووداوانه ،ڕاوێژكاری ئۆتریش
گوتوویهتی وێڕای ئاڵمان ئیزنی چوونه ژوورهوهیان به
كۆچبهران داوه .ههواڵدهریی فهڕانسه له زاری یهكێك
له ههواڵنێرهكانیهوه له مهجارس������تان باڵوی كردهوه كه
ههندێك له پهنابهران دهستیان وهك هێمایهك بۆ سهركهوتن
بهرز كردۆتهوه و ههندێكی دیكهشیان وێنهكانی ئانگێال
مێركێل ،ڕاوێژكاری ئاڵمانیان بهدهستهوهیه.
مهجارس������تان له چهند مانگی ڕاب������ردوودا وێڕای
ئیتالی������ا و یوونان له پلهی یهكهمی واڵتانی پێوهندیدار
ب������ه قهیرانی پهنابهران جێی گرتووه .ئهم واڵته تهنیا له
مانگی ئاگۆستدا  50ههزار پهنابهری وهرگرتووه كه له
باڵكانهوه خۆیان گهیاندبووه خاكی مهجارستان.
بهپێ������ی ڕاپۆرت������ی ئاژانس������ی پهنابهران������ی نهتهوه
یهكگرت������ووهكان3 ،ه������هزار و  330پهنابهر ڕۆژی پێنج
شهممه ڕێكهوتی 12ی خهرمانان هاتوونهته نێو خاكی
مهجارس������تانهوه .دهوڵهتی ڕاس������تگهرای ئهم واڵته كه
س������هرۆكایهتیهكهی له ئهس������تۆی ڤیكتۆر ئۆربانه ،بۆ

پێش������گیری كردن له هاتنی به لێش������اوی پهنابهران ب ه
درێژایی  175كیلۆمێتر س������نوری ئ������هم واڵته لهگهڵ
سێربێستان تێل دڕووی كێشاوه.
ڤیكت������ۆر ئۆربان ڕۆژی پێنجش������هممه داكۆكی له
سیاس������هتی دهوڵهتهك������هی كرد ب������ۆ بهرهنگاربوونهوهی
هاتن������ی پهناب������هران و ئاڵمانی به بهرپرس������یار زانی له
ههمبهر پێش������ێل كردنی یاساكانی وهرگرتنی پهنابهران
كه بووهته هۆكاری تێپهڕینی ههزاران پهنابهر له خاكی
ئهم واڵتهوه.
ناوبراو كه له بروكس������ێلدا ب������وو وتی« :هیچ كهس
نایههوێ له مهجارستان ،ئیس������ڵۆواكی ،لههێستان یان
ئیستۆنیدا بمێنێتهوه .ههموو دهیانههوێ بڕۆنه ئاڵمان.
ئێمه بووینهته بهرپرسی ناونووس كردنی ئهوان».
ئاڵمان ،فهڕانس������ه و ئیتالیا خوازیاری چهسپاندنی
سیستمی وهرگرتنی زۆرهملێیانهی كۆچبهران و دابهش
كردنی دادپهروهرانهی ئهوان له نێوان  28واڵتی ئهندام
له یهكیهتی ئۆروپادان .بهاڵم تا ئێس������تا ڕێژهیهكی كهم
له واڵتانی ئهندام پێشوازییان لهم پێشنیاره كردووه.
زیاتر له  300ههزار پهنابهر له س������هرهتای ئهمساڵی
زایینییهوه به تێپهڕین له دهریا خۆیان گهیاندۆته ئۆروپا
كه دهگوترێ������ت زیاتر له 2ههزار و  600كهس������یان له
ڕێگهدا گیانی خۆیان لهدهس داوه .زۆربهی پهنابهران
هاوواڵتیانی س������ورییهن كه بههۆی شهڕی نێوخۆیی 5
ساڵه لهم واڵته ،ههاڵتوون.
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پـەیڤ
كهریم پهرویزی

کێن ئەوانەی ئایالنیان
وەیالن کرد؟
وێنەی ئایالن������ی منداڵی بە نەهامەتی
ژی������او کە لەو کاتەوە چ������اوی کردۆتەوە،
واڵتەک������ەی لە خوێن و ئاگ������ردا گەوزاوە،
کۆتایی ژیانیشی لە کەناری دەریا تۆمار
کرا ،جیهان������ی تێپەڕان������د و زۆر ویژدانی
هەژاند ،زۆر بێویژدانیش������ی وەزەردەخەنەی
مەرگهێنەر خست!
ئەوەن������دەی بووە بە ئاس������ایی و عادەت
بۆم������ان ،وێن������ەی مندااڵن ،گەش������انەوە و
خۆش������یی لەدڵ خس������توە کە نیشانەیەک
بوون لە بەردەوام������ی و نوێبوونەوەی ژیان،
بەاڵم ئەمجارە وێنەی ئایالنی دەم لە لمی
دەری������ا چەقیوو ،وێنەیەکی گەورە و زەق و
بێزارکەر لە زاڵبوونی دێوەزمەی مەرگ لەم
ناوچە بەاڵ لێدراوەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
بوو .لە بینینی وەها وێنەیەکدا یەکەمجار
گەرووت وشک وقاقڕ دەبێ ،دوایە خەیاڵ
دەتب������ا ب������ۆ الی ئەو هیوایان������ەی ئایالنی
منداڵ ڕۆژێک پێش لە مەرگەکەی دەبێ
هەیبووبێ ،دوایە هەس������تی ڕق و بێزاریی
بەرامبەر بە نامرۆڤایەتیی تاوانبارانی ئەو
تاوانە گەورەیە داتدەگرێ.
لێ������رەدا دەکەویت������ە بیری ئ������ەوەی کە
تاوانبارانی س������ەرەکیی وەه������ا ڕووداوێک
کێن:
یەک������ەم تاوانب������ار :بی������ری پەڕگیر و
فاشیس������تیی دژ بە خۆش������یی ژیان کە لە
توندڕەوی������ە ئایینیەکان������ەوە هەڵدەقوڵێ و
ئێس������تا لە داعشی سوننی و شیعەدا خۆی
دەبینێتەوە.
دووهەم :دەس������ەاڵتی بەش������ار ئەس������ەد
تاوانبار وجەلالد
س������ێهەم :پشتیوانانی بەش������ار ئەسەد و
لەسەروو هەموویانەوە خامنەیی و دەسەاڵتە
ئەهریمەنیەکەی وهەروەها دەوڵەتی پۆتین
لە موسکۆ
چ������وارەم :ب������اراک ئۆبام������ا ک������ە بە
خ������اوە خاوەک������ردن و دوایە لەژێ������ر پێنانی
هێڵەسوورەکانی خۆی ،دەرەتانی دڕندەیی
زۆرت������ری بە بەش������ار ئەس������ەد و گرووپە
تیرۆریستیەکانی وەک داعش و جەبهەی
نوسرە دا
پێنجەم :بازرگانانی خوێن و ش������ەڕ کە
پشتی گرووپە خوێنمژەکانی وەکوو داعش
دەگرن ،بەتایبەت واڵتانی دەرو دراوس������ێ
وناوچە
شەشەم :هیزەکانی جێگرتوو لە کۆبانی
و شوێنەکانی دیکەی کوردستانی سووریە
بێب������ەری نین لەوەی کە لەگەڵ ئەس������ەد
هاوکاریی������ان کرد و بە دنەدانی داعش������ی
درندە ،ڕووی ئەو ئاژەڵ������ە جەهەنەمییەیان
بەرەو کوردستان وەرسووڕاند
حەوتەم :دەوڵەتە بازرگانەکانی جیهان
کە نەوت و سامانی واڵتانی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست لە دەسەاڵتە سەرەڕۆکان دەکڕن
و پارەکەی������ان ڕادەس������ت دەک������ەن و دوایە
هەر ب������ەو پارەی������ە چ������ەک و تەقەمەنی
و ئام������رازی س������ەرکووت وکوش������تار بەو
دەوڵەتانە دەفرۆش������نەوە .ئەوانن کە لە بەر
بەرژەوەندیی خۆیان بەهەموو ش������ێوەیەک
بازرگانی لەگ������ەڵ دیکتاتۆرەکان ،ئەربابە
خوێنمژەکان������ی ناوچە قورس و قایم بەرێوە
دەبەن و هۆکاری بەردەوامیی دەس������ەاڵتە
ملهوڕەکان������ی زاڵ بەس������ەر ناوچ������ەی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستن.

2

ژمارە  660ـ 15ی خهرمانانی 1394

سەردانی نوێنەری حیزبی دێموکرات لەپارلمانی نۆروێژ
عەزی������م ئەلیاس������ی بەرپرس������ی
پێوەندییەکان������ی حیزب������ی دێموکرات
لە واڵت������ی نۆروێژ لەگەڵ س������ێڤەر
مێرلی ئەندام پارلمان سەر بە حیزبی
کڕێکاران������ی نۆروێژ ک������ە ئەندامی
کۆمیت������ەی کاروب������اری دەرەوەی

بەرگری������ی پارلمان������ی ئ������ەو واڵتەیە
کۆبوونەوەیەکی پێکهێنا.
لەو س������ەردانەدا باس لە بارودۆخی
کورد لە هەر چوار بەشی کوردستان
و ڕێککەوتنی واڵتانی  ٥+١لەگەڵ
ئێران و هەڵوێستی حیزبی دێموکرات

لەو بارەیەوە ،کراوە.
لە بەشێکی دیکەی ئەو سەردانەدا
پرسی جێگیرکردنی هێزەکانی حیزب
لە س������نوورەکانی کوردستانی ئێران
هاتووەتە بەر باس.
دەس������تێوەردانەکانی ئێ������ران ل������ە

واڵتان������ی ناوچە ،پش������تیوانیکردنی
دەوڵەتی نۆروێژ ل������ە دۆزی کورد و
پێوەندی حیزبی دێموکرات و حیزبی
کرێکارانی نۆروێژ باسێکی دیکەی
ئەو دانیشتنە بووە.

پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات سەبارەت بە کۆچی دوایی فەرەیدوون جوانڕۆیی
هەڤااڵن������ی بەڕێ������زی مەکتەبی
سیاس������یی پارت������ی دێموکرات������ی
کوردستان
ساڵو و ڕێز !
هەواڵی فەوت������ی بەڕێز فەرەیدوون
جوانڕۆی������ی ،ئەندام������ی ناس������راو و
کارام������ەی مەکتەبی سیاس������یتان

جێ������گای داخ و پ������ەژارەی هەم������وو
الیەکمانە.
مەرح������ووم فەرەی������دوون کادرێکی
قاڵبووی مەیدانی خەبات بۆ ڕزگاریی
نەتەوەکەی بوو و لەو پێناوەشدا گیانی
خۆی بەخت کرد.
ئێم������ە ڕێز دادەنێین ب������ۆ خەبات و

تێکۆش������انی بەڕێزی������ان و لە خەمی
لە دەس������تچوونیدا خۆمان بە بەشدار
دەزانین.
بەو بۆنەوە سەرەخۆش������ی خۆمان لە
بەڕێزتان ،س������ەرکردایەتی و سەرجەم
کادر و پێش������مەرگەکانی پارت������ی و
بنەماڵەی بەڕێزی کاک فەرەیدوون

دەکەین و جێگای بەهەش������تی بەرین
بێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
دەفتەری سیاسی
٣ی خەرمانانی ١٣٩٤ی هەتاوی
٢٥ی ئاگوستی ٢٠١٥ی زاینیی

شاندێکی حیزبی دێموکرات
بەشداریی لەکۆڕی پرسە و ماتەمینی «فەرەیدوون جوانڕۆیی»دا کرد
شاندێکی پێکهاتوو لە ئەندامانی
ڕێبەری������ی و ژمارەی������ەک کادری
حیزبی دێموکرات بە سەرپەرەس������تی
محەممەد نەزی������ف قادری ئەندامی
دەفتەری سیاس������ی سەرەخۆش������ی
خۆیان لە مەکتەبی سیاسیی پارتی
دێموکرات و بنەماڵ������ەی فەریدوون
جوانڕۆیی کرد.
ئەو بەش������داری کردنە لەو کۆڕە
ماتەمینیی������ەدا ڕۆژی سێش������ەممە

ڕێکەوت������ی ٣ی خەرمانانی ١٣٩٤
ئەنجام دراوە و تێیدا ش������اندی حیزب
هاوخەمیی خۆی������ان لەگەڵ کەس
و کار و هەڤااڵن������ی ئەو ئەندامەی
مەکتەب سیاسیی پارتی دێموکراتی
کوردستان دەربڕیوە.
هەر بەو بۆنەیەوە شاندەکە پەیامی
هاوخەمی������ی حیزب������ی دێموکراتیان
ب������ە مەکتەب������ی سیاس������یی پارتی
دێموکراتی کوردستان گەیاندووە.

ئاگاداریی بەڕێوەچوونی یادی٢٣هەمین ساڵڤەگەری شەهیدانی میکۆنۆس
لە پێرالشێزی پاریس و لە میکۆنۆسی بێرلین
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران/
کومیتەی ئاڵمان ،سەرجەم ئەندامانی
حیزب ،دۆس������تان و الیەنگرانی حیزبی
دێموکرات و کوردانی نیشتمانپەروەری
واڵتی ئاڵم������ان ئ������اگادار دەکاتەوە ،
ڕۆژی ش������ەممە [١٩ی س������ێپتامبری
٢٠١٥ی زایینی] بە بۆنەی تێپەرینی
 ٢٣ساڵ بەسەر شەهید بوونی کاک د.
سادق شەرەفکەندی سکرتێری گشتی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و

هاوڕێیانی شەهیدی «کاک هومایون
ئ������ەردەاڵن ،کاک فەت������اح عەبدولی
و دوکتور ن������ووری دێهکۆردی» دوو
ڕێوڕەس������می بەشکۆ لە سەر گڵکۆی
شەهیدان لە پیرالشێزی پاریس و بێرلین
«لەس������ەر مۆنیۆمێنتی ش������ەهیدانی
میکۆن������ۆس» ل������ە الی������ەن حیزب������ی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە بەڕێوە
دەچن.
ئامادەبوونی ئێوەی بەڕێز لەس������ەر

گڵک������ۆی ش������ەهیدان لە پیرالش������ێز و
مۆنیۆمێنتی شەهیدان لە بێرلین ،بەڵێن
نوێکردنەوەیە لەگەڵ خوێنی شەهیدان
و بەتایب������ەت ڕێبەران������ی ش������ەهیدمان
«قازی ،قاس������ملوو و شەرەفکەندی»
و لەهەم������ان کات������دا پش������تیوانییە لە
بزووتن������ەوەی ڕەوای گەلەکەم������ان و
مەحکووم کردنی ڕێژیمی تیرۆریستی
کۆماری ئیسالمی ئێران .

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران/
کۆمیتەی ئاڵمان
بۆ ئاگاداریی زیات������ر پێوەندی بەو دوو
ژمارە تەلەفوونەوە بکەن
017655443911
015214625293
ش������ەممە
ڕۆژی
ڕێک������ەوت:
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دوو زیندانیی سیاسیی کورد بۆ زیندانەکانی سنە و ئێوین ڕاگوێزران
«عەدنان حەسەنپوور» ڕۆژنامەنووسی
زیندانیی ک������راوی کورد ل������ە زیندانی
مەریوان������ەوە بە هۆکارێک������ی ناڕوون بۆ
زیندانی سنە ڕاگوێزرا.
عەدنان حەس������ەنپوور ،پێش������تریش لە
مانگی ڕێبەندان������ی  ،١٣٩٢لە زیندانی
ناوەندیی س������نە ب������ۆ زیندان������ی مەریوان
گواس������ترابوویەوە و پ������اش ماوەیەک بۆ
زیندانی زابۆل دوور خرابوویەوە.
حەس������ەنپوور ،س������اڵی ڕابردوو پاش
 ٨س������اڵ دەستبەس������ەری توانی لەمافی
مەرەخسی کەڵک وەربگرێت.
ئەم ڕۆژنامەنووسە کوردە ،لە دادگای

«ئینقالبی س������نە» لە ڕێکەوتی ١٦ی
خەرمانان و ١١ی ڕێبەندانی ساڵی ،١٣٨٧
بە شێوەی داخراو دادگایی کرا و بە ٣١
ساڵ زیندانی تەعزیری مەحکووم کرا و
ئەم حوکمە لە «دادگای پێداچوونەوە»
بۆ  ١٦ساڵ زیندانی کەم کرایەوە.
«ئەفشین سوهرابزادە» زیندانییەکی
دیک������ەی سیاس������یی ک������ورد ک������ە لە
زیندانی مینابی س������ەر ب������ە پارێزگای
هۆرمۆزگان������دا ڕاگیرابوو ب������ۆ زیندانی
ئێوین گوازراوەتەوە.
ئ������ەو زیندانیی������ە سیاس������ییە کوردە
ماوەیەک لەمەوب������ەر داوای لە دەزگای

قەزایی ڕێژیم کردبوو کە بۆ زیندانێکی
دیکە بگوازرێتەوە.
«ئەفشین س������وهرابزادە» تەمەن ٢٤
س������اڵ بە هۆی نەخۆشی ش������ێرپەنجەی
ڕیخۆڵ������ە و خوێنڕێ������ژی ،تەندروس������تی
ناجێگیرە.
ئەو زیندانییە تەمەن ٢٤ساڵەیە لە کاتی
دەستبەسەریدا بە هۆی ئەشکەنجەی زۆر
لەالیەن مەئموورانی ئیدارەی ئیتالعاتی
ڕێژیم ،سەر و چاوی شکابوو.
ئەفش������ین خەڵک������ی کرماش������انە و
ڕێکەوت������ی ١٨ی جۆزەردان������ی ،١٣٨٩
لەالیەن هێزەکانی ئی������دارەی ئیتالعاتی

ڕێژیم������ی ئێران ل������ە ش������اری کامیاران
دەستبەسەر و لەالیەن لقی دووی دادگای
شاری س������نە ،بە تۆمەتی «موحاربە»
و «ئەندامیەتی ل������ە یەکێک لە حیزبە
کوردییەکان������ی دژی ڕێژیمی ئێران» بە
 ٢٥س������اڵ زیندانی و دوور خستنەوە بۆ
زیندانی میناب مەحکووم کرا.
لەو ب������ارەوە کەمپەین������ی بەرگری لە
زیندانیان������ی سیاس������ی و مەدەنی باڵوی
کردووەت������ەوە ،کە ئەگەری ئ������ەوە هەیە
هۆکاری گواس������تنەوەی ئەو زیندانییانە
بەمەبەس������تی جێبەج������ێ کردنی مادەی
١٣٤ی یاسای سزای ئیسالمی بێت.

پهیامی یهكیهتی زانایانی ئایینی كوردستانی ئێران بهبۆنهی گیان لهدهستدانی
منداڵێكی تهمهن  3سااڵن له ڕێگهی ههندهراندا
به نێوی خودای گهوره
{بأی ذنب قتلت}
ئێوه ئهی مناڵ������هکان به چ تاوانێک
کووژران.
پرس������یارێک که خوداوهن������دی مهزن
له ڕۆژی دووای������ی دهیخاته بهر باس بۆ
لێکۆڵین������هوه له ش������ێوهی کووژرانی ئهو
منااڵنهی ک������ه به بێ هی������چ تاوانێک

گیانیان لێ ئهستێندراوه و کووژراون.
بهداخهوه ئهم س������هردهمه سهردهمی بێ
بهزهیی ودڕندهیی خهڵکانێکن که له ژێر
پ������هردهی جۆراوجۆر ههرچی بێ ڕێزی و
وهحشیگهرییه به سهر مرۆڤایهتی بهگشتی
وخهڵکانی بێ ماف ودهوڵهت بهتایبهتیتر
نهتهوهی مافخوراوی کورد دههێنن.
یهکێتی زانایانی ئایینی کوردستانی

ئێران وێ������رای ئیدانهکردنی ئ������هم کردهوه
قێزهونانه که له ههموو ئایین وپرهنسیپێکی
مرۆڤایهتی بهدووره ،داواکاریشین خهڵکی
مس������وڵمان کۆڵ نهدهن وخاک و واڵتی
خۆی������ان بۆ ههن������دهران چ������ۆڵ نهکهن ،
ئهگ������هر ئهمڕۆکه ل������ه ناوچهکهدا تاقمه
تێرۆریس������تهکان تهنگی������ان ب������ه خهڵکی
بێ ت������اوان وبێ دیف������اع ههڵچنیوه به ناو

مرۆڤدۆس������تهکانیش به ش������یوهیهکی تر
ههم������ان جینای������هت دووپ������ات دهکهنهوه،
هیوامان یهکگرتن وکۆدهنگییه بۆ له ناو
بردنی زاڵمان ومرۆڤکوژان.
والسالم علیکم ورحمةالله وبراکاته
یهکێتی زانایانی ئایینی کوردستانی
ئێران
12ی خهرمانانی 1394ی ههتاوی

دوو زیندانیی کورد بە هۆی نەخۆشی
مەترسی گیانییان لەسەرە
ئاسۆ ڕۆستەمی زیندانیی سیاسیی
کورد ل������ە بەن������دی ٨ی گرتووخانەی
ئێوینی تاران تووشی سەکتەی مێشک
ب������ووە و ڕەوانەی بێه������داری نێو زیندان
کراوە.
ڕۆستەمی پاش ئەوەیکە تووشی ئەو
حاڵەتە هات������ووە ڕێگەی پێ نەدراوە کە
ڕەوانەی نەخۆش������خانەی دەرەوەی زیندان
بکرێت.
ئ������ەو هاوواڵتییە ک������وردە لەماوەی
دەوران������ی دەستبەس������ەریدا لەبەندی ٨ی
زیندانی ئێوین و ژوورە تاکەکەسییەکاندا
هەتا ئێستا چەندین جار دۆخی جەستەیی
تێکچووە.
ماڵپ������ەڕی «س������ەحام نیوز»باڵوی
کردووەتەوە ،ئاسۆ ڕۆستەمی سەرەڕای
سەکتەی مێشک تووشی خوێنرێژی و
هەو کردنی ناو زگی هاتووە.
ئ������ەو زیندانییە سیاس������ییە کوردە لە
مانگی ڕەزبەری س������اڵی ڕابردوودا پاش
بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی پشتیوانی لە
کۆبانێ لەبەردەم دەفتەری نوێنەرایەتی
ڕێکخراوی نەت������ەوە یەکگرتووەکان لە
تاران ،لەگ������ەڵ چەند چاالکی مەدەنی

دیکە دەستبەس������ەر و س������زای  ٧س������اڵ
زیندانی به سهردا سهپا.
لەالیەک������ی دیک������ەوە «ش������ەهرام
ئەحمەدی» زیندانیی عەقیدەتی کوردی
مەحک������ووم بە ئێع������دام ،ڕێکەوتی ٣ی
خەرمانان������ی  ،١٣٩٤ڕەوانەی بێهداریی
زیندانی ڕەجایی شاری کەرەج کراوە.
ئەحم������ەدی زیات������ر لە  ٤س������اڵە کە
بەدەس������ت نەخۆشی گورچیلەوە دەناڵێنێ
و دوو ڕۆژ لەمەوبەری������ش هەر بە هۆی
ئەو نەخۆشییەوە لە س������اڵۆنی ١٠وە بۆ
بێهداریی زیندان گواستراوەتەوە.
سەرچاوەیەکی ئاگادار ڕایگەیاندووە:
بەرپرس������انی گرتووخانەکانی ڕێژیم بە
بێ ئەوەیکە نەخۆش������ییەکەی چارەسەر
بکەن ،دەرمانێکی ئازاربڕیان پێداوە و بۆ
بەندەکەیان گەڕاندووەتەوە.
ئ������ەو زیندانیی������ە عەقیدەتیی������ە ،لە
ڕێکەوت������ی ٦ی بانەم������ەڕی ١٣٨٨ی
هەت������اوی ،دەستبەس������ەر و پ������اش ٣٣
مانگ ڕاگرتنی ل������ە گرتنگە و ژوورە
تاکەکەس������ییەکاندا بۆ بەندی ٣٥٠ی
ئێوی������ن گوازراوەتەوە و پاش������ان ڕەوانەی
زیندانی ڕەجایی شاری کەرەج کراوە.

کۆچی دوایی کەسایەتییەکی
نیشتمانپەروەر و خۆشناو لە ورمێ
ڕۆژی چوارش������ەممە ڕێکەوت������ی
٤ی خەرمانان������ی ١٣٩٤ی هەت������اوی،
«حاجیمەال هاش������م پوور محەممەد»،
کەسایەتیی نیشتمانپەروەر و خۆشناوی
ناوچەی مرگەوەڕ ،دانیشتووی گوندی
«حەلەج» ل������ە تەمەنی  ٧٧س������اڵیدا
مااڵوایی لە ژیان کرد.
ناوبراو کەسێکی خۆشناو و جێگای
ڕێز و متمانەی خەڵکی ناوچەکە بوو.

تەرم������ی ئ������ەم کەس������ایەتییە
نیشتمانپەروەرە لە نێو ئاپۆڕای خەڵکی
ناوچەکەدا بە خاک سپێردرا.
حیزب������ی دێموکراتی کوردس������تانی
ئێ������ران ،سەرەخۆش������ی ل������ە بنەماڵە و
کەسوکاری ئەو کەسایەتییە خۆشناو
و نیش������تمانپەروەرە دەکات و خ������ۆی لە
خەم و پەژارەیاندا بە شەریک و بەشدار
دەزانێت.

ئەندامێکی دێرینی حیزبی دێموکرات
مااڵوایی لە ژیان کرد
ڕۆژی پێنجش������ەممە ڕێکەوت������ی
٥ی خەرمانان������ی ١٣٩٤ی هەت������اوی،
«ئەحمەد ش������ێخە» کوڕی «قادر»
ئەندامی دێرین و پێشمەرگەی حیزبی
دێموکراتی كوردستانی ئێران لە شاری
هەولێر مااڵوایی لە ژیان کرد.
ئەحمەد شێخە لە س������ەردانێکدا کە
بۆ کوردس������تانی باش������وور کردبووی،
بە هۆی نەخۆش������ی ل������ە یەکێک لە
نەخۆش������خانەکانی ش������اری هەولێر لە
تەمەن������ی  ٦٨س������اڵیدا کۆچی دوایی
کرد.
ئەحم������ەد ش������ێخە س������اڵی ١٣٢٦ی
هەتاوی ،لە گون������دی «خورخوڕە»ی
ناوچەی «شاروێران»ی سەر بە شاری
مەهاباد لە بنەماڵەیەکی نیشتمانپەروەر
لە دایک بوو.
ناوب������راو س������اڵی ١٣٥٤ی هەتاوی
پێوەندی بە حیزبی دێموکراتەوە کردووە

و دوای خەبات������ی ئاش������کرای حیزب
لەس������اڵی  ١٣٥٧پەیوەس������ت بە ڕیزی
پێشمەرگە دەبێت و هەتا ساڵی ١٣٦٥
ل������ە هێزەکانی «پێش������ەوا»« ،بەیان»
و «ئەفش������ین»دا س������ەرقاڵی ئەرکی
پێشمەرگایەتی بووە.
کاک ئەحم������ەد لەم������اوەی
پێش������مەرگایەتیدا ل������ە ش������ەڕ دژی
داگیرکەرانی کوردستاندا چەندین جار
بریندار بووە.
ناوبراو ،کەس������ێکی تیکۆش������ەر و
دڵس������ۆز و پێش������مەرگەیەکی جێگەی
متمانەی حیزب و هاوڕێیان و خەڵکی
ناوچەکە بوو.
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی
ئێران ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە و کەس
و کاری «ئەحمەد ش������ێخە» دەکات و
خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریک
و بەشدار دەزانێت.

دایکی شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی
کوردستان لە سەقز کۆچی دوایی کرد
ڕۆژی پێنجش������ەممە ڕێکەوت������ی
٢٩ی گەالوێ������ژی « ،١٣٩٤عەزیمە
یووس������فپوور» دایک������ی «عەزی������ز
یووس������فپوور» ش������ەهیدی حیزب������ی
دێموکراتی کوردس������تانی ئێ������ران ،لە
تەمەن������ی  ٧٨س������اڵیدا کۆچی دوایی
کرد.
ش������ەهید عەزیز یووس������فپوور ساڵی
١٣٤٣ی هەتاوی ،لە ش������اری سەقز لە
دایک بووە ،ناوبراو پێش������مەرگەیەکی
ئازا و کادرێکی لێوەش������اوەی حیزبی
دێموکراتی کوردس������تانی ئێ������ران بوو

کە لە ڕێکەوتی ٢٠ی س������ەرماوەزی
 ،١٣٦٤لە دەرەویانی شێخ ،شەهید بوو
و تەرمەکەی هەر لەوێ ئەس������پەردەی
خاک کراوە.
تەرمی دایە «عەزیمە یووسفپوور»
لە نێو ئاپۆڕای خەڵکی ش������اری سەقز
و دۆس������تان و ئاش������نایانی ،بە خاک
سپێردرا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
سەرەخۆشیی لە بنەماڵەی دایە عەزیمە
و ک������ەس و کاری دەکات و خۆی بە
شەریکی خەم و پەژارەیان دەزانێت.
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ڕێژیمی ئێران بە تەقینەوەی تیرۆریستی لە بەحرەین تاوانبار کرا
دوای تەقینەوەی خوێناویی شەوی
هەین������ی ڕێکەوت������ی ٦ی خەرمانانی
 ،١٣٩٤ک������ە ل������ە پێتەخت������ی واڵتی
بەحرەی������ن ڕووی دا ،بەرپرس������انی ئەو
واڵتە ڕایانگەیاند ،مەوادی تەقینەوەی
بەکارهاتوو لەو کردەوە تێرۆریستییەدا
لەالیەن ڕێژیمی ئێرانەوە نێردراوە.
لەو تەقینەوەیەدا پۆلیسێک و حەوت
کەسی دیکە بە توندی بریندار بوون.
وەزی������ری ئیتالعات������ی بەحرەی������ن
ڕایگەیان������د :م������ەوادی تەقین������ەوەی

بەکارهاتوو لەو هێرشە تیرۆریستییەدا
« لەگەڵ ئەو مەوادەی کە لە ئێران»
هاتب������وو و مانگی ڕاب������ردوو لەالیەن
بەرپرسانی ئەو واڵتەوە دەستی بەسەردا
گیرابوو ،وێکچوویەکی زۆریان هەیە.
واڵتی بەحرەین س������ەرەتای مانگی
گەالوێ������ژ باڵوی کردبووی������ەوە« ،کە
پالنێک������ی قاچاغ������ی چەکوچ������ۆڵ
و م������ەوادی تەقین������ەوە لەئێ������ران ب������ۆ
بەحرەین»یان ئاشکرا و دوو کەسیان لە
پێوەندی لەگەڵ ئەو پالنە دەستبەس������ەر

کردووە.
ئ������ەو ئیدعای������ەی بەرپرس������انی
واڵت������ی بەحرەین ل������ە کاتێکدایە کە
چەن������د ڕۆژ پێ������ش ئێس������تا «ئەحمەد
ئیبراهیمئەلمغەس������ەل» هاووالتی������ی
عەرەبستانی س������عوودی و فەرماندەی
گوردان������ی «حیزبوڵاڵی حیجاز» کە
یەکێک لەتیرۆریستە نێودەوڵەتییەکان
دەهاتە ئەژم������ار و لەئێران داڵدە درابوو،
لەواڵتی لوبنان دەستبەسەر کرا.

وازهێنان لە خویندن بەرۆکی قوتابیانی کوردی گرتووەتەوە
لە پارێزگای ورمێ سەرەڕای کەمیی
قوتابخانە ،کێشەی نەبوونی ئیمکاناتی
پەروەردەیی بەرۆکی قوتابیانی گرتووەتەوە
و لەو پێوەندیی������ەدا ناوەندە پێوەندیدارەکان
هەوڵی چارەسەر كردنی نادەن.
لەالیەک������ی دیک������ەوە بەش������ێک
لەقوتابیانی گوندەکانی ئەو پارێزگایە بە
هۆی دووری ڕێگا و نەبوونی کەرەسەی
هاتوچۆکردن لەخوێندن بە جێ دەمێنن.
شاری سەقزیش لەو کێشەیە بێبەریی
نەبووە و بەشێک لەقوتابیانی گوندەکانی
ئەو ش������ارە بە هۆی نەبوونی قوتابخانەی
ناوەندی و دواناوەندی لە خوێندن بێبەری
بوون.
بەوتەی خەڵکی ناوچەکانی س������ەقز،
بەشێک لەقوتابیانیش بە هۆی نەبوونی

ئیمکانات������ی ماڵی و تێچووی ڕۆژانەی
قوتابخانە لەخوێندن بەجێ ماون.
لەئاواییەکانی س������ەقز قوتابیانی کچ
زیاتر لەگەڵ ئەو کێش������ەیە بەرەوڕوون و
تەنی������ا دەتوانن هەت������ا کۆتایی قۆناغی
سەرەتایی درێژە بە خوێندن بدەن.
لەحاڵی حازردا ناوچە و ئاواییەکانی
سەرشیوی سەقز ،جەوشەن ،ئارهبهلهنگ،
کەس������نەزان ،سماقڵوو ،قش���ل��اغ و ..لە
قوتابخان������ەی ناوەن������دی و دواناوەن������دی
بێبەرین.
عەل������ی ئەس������غەرفانی وەزی������ری
پ������ەروەردە و بارهێنان������ی ڕێژیمی ئێران
ڕایگەیاندووە ،هەنووکە یەک لەس������ەر
سێی قوتابخانەکانی ئێران ،ناستانداردن.
بەپێ������ی ئاماری فەرم������ی ڕێژیم لە

م������اوەی دوو س������اڵی ڕاب������ردوودا١٤٣ ،
هەزار من������داڵ لە واڵتی ئێراندا لە هیچ
قوتابخانەیەکدا نێونووس������یان نەکردووە
و س������اڵی ڕابردووش  ٦٧ه������ەزار قوتابی
قۆناغی سەرەتایی لەو واڵتە دەستیان لە
خوێندن هەڵگرتووە.
هەروەها بەپێی ئامارێک کە جێگری
پەروەردەی س������ازمانی نێهزەتی س������ەواد
ئامووزی ڕێژی������م لە مانگی جۆزەردانی
١٣٩٤دا باڵوی کردووەتەوە ،لە س������اڵی
 ٩٤ــ  ٩٣ی������ەک میلیۆن و  ٤٣٠هەزار
کەس لە تەمەنی نێوان  ٦هەتا  ١٨ساڵ
لە هی������چ قوتابخانەیەکدا نێونووس������یان
نەکردووە و یەک میلیۆن و  ١٥٠هەزار
قوتاب������ی لەو واڵتە دەس������تیان لە خوێندن
هەلگرتووە.

بەرهەمی دەرهێنەرێکی کورد بەشداری لە فێستیڤاڵی سانفرانسیسکۆ دەکات
هەش������تەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمە
ئێرانییەکان������ی سانفرانسیس������کۆ ،ب������ە
بەشداریی فیلمە کوردییەکان و بەرهەمی
سینەماکارانی کورد بەڕێوە دەچێت.
ئەنیمەیشێنی «یەک لەهەزاران» کە
ماوەکەی  ٧خولەک و  ٣٠چرکەیە لەسەر
پ������رس و دۆخی من������دااڵن بەرهەم هاتووە
بهرههمی «باران محەممەدی ڕەیحانی»
هاوواڵتی ك������وردی خهڵكی مههاباده كه

لە بواری ئەنیماتۆر و گرافیك و دیزاینى
پوستێر و کتێب چاالکی دەکات.
ئ������ەو بەرهەم������ە توانیویەت������ی بچێتە
بەشی فێس������تیڤاڵی فیلمە ئێرانییەکانی
سانفرانسیس������کۆ و فێس������تیڤاڵی
IN.S.A.N.E.
animation
.film
ئەو ئەنیمەیشێنە لە فێستیڤاڵی فیلمی
دهۆک ،ئیتالیا ،یون������ان ،هێند ،ئاڵمان،

ئوسلۆنی و فێستیڤاڵی ژنانی ئەنیمەیشن
ساز لە ڤییەن نیشان دراوە.
هەش������تەمین فێس������تیڤاڵی فیلم������ی
سانفرانسیسکو لە ڕێکەوتی ٥ی ڕەزبەر لە
سۆئێد بەڕێوە دەچێت .هەروەها فێستیڤاڵی
IN.S.A.N.E.
animation
 ٢٠ ) )filmهەت������ا ٢٢ی خەرمانان هەر
لەو واڵتە بەڕێوە دەچێت.

تیرۆریستێکی نێودەوڵەتی کە لەئێران داڵدە درابوو ،دەستبەسەر کرا
«ئەحم������ەد ئیبراهیم ئەلمەغس������ەل»،
خەڵکی واڵتی عەرەبس������تانی سعوودی
و فەرماندەی گوردان������ی « حیزبوڵاڵی
حیجاز» کە بە یەکێک لە تێرۆریس������تە
نێودەوڵەتییەکان دەهاتە ئەژمار لە واڵتی
لوبنان دەستبەرسەر کرا.
ئەحم������ەد ئەلمەغس������ەل ،یەکێ������ک
ل������ە پالنداڕێژەرانی تەقین������ەوەی بینای
«ئەلخەبەر»  ،ش������وێنی نیشتەجێ بوون
و حەوانەوەی سەربازە ئامریکاییەکان ،لە

ساڵی ١٣٧٥ی هەتاوی (٢٥ی ژوئەنی
ساڵی ١٩٩٦ی زایینی) بوو کە پاش ١٩
ساڵ دەستبەسەر کرا.
لەو تەقینەوەدا  ١٩سەربازی ئامریکایی
کوژران و  ٣٧٢کەس������ی دیکەش بریندار
بوون.
فەرمان������دەی گوردانی « حیزبوڵاڵی
حیجاز» دوای ئەو تەقینەوەیە بەرەو واڵتی
ئێران هەاڵت و پاش چەند ساڵ بەرپرسانی
ڕێژیمی ئێران ناوی ئەو تیرۆریستەیان لە

ڕیزی مردووەکاندا باڵو کردەوە.
پ������اش ی������ەک س������اڵ ل������ە ڕووداوی
تەقینەوەکە ،بەرپرس������انی سعوودیە داوای
ڕادەس������تکردنەوەی ئەحمەدئەلمەغس������ەل
و س������ێ کەس������ی دیکەیان لە بەرپرسانی
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران کرد.
هەر ئەو کات دەوڵەتی ئامریکا سپای
قودسی ڕێژیمی ئێرانی بە دەست تێدابوون
لەتەقاندنەوەی بین������ای ئەلخەبەر تاوانبار
کردبوو.

وەزارەتی ئیتالعات لێکۆڵینەوە لە بنەماڵە یارسانەکان دەکات
بەپێی هەواڵی ئاژانسی هەواڵدەریی
کوردپا ،باوکی یەکێک لە چاالکانی
سیاس������یی ک������ورد لەالیەن ئی������دارەی
ئیتالعاتی ش������اری بیجار لە پارێزگای
س������نه بانگهێش������ت و لێکۆڵین������ەوەی
لێکراوە.
ڕەزا شامورادی کە وەکوو پەنابەر لە
واڵتی ئووستراڵیا نیشتەجێیە و تا ئێستا
چهندین جار سهبارهت ب ه یارسانهكان و

ئایینی ی������اری بابهتی باڵو كردۆتهوه،
بۆ چەندمین جار باوکیان بانگهێشتی
ئیدارەی ئیتالعات������ی بیجار کردووە و
ههڕهشهی توندی لێكراوه.
بەپێی ئەو زانیاریانەی بە ئاژانسی
کوردپا گەیش������تووە ،لەچەند مانگی
ڕاب������رددودا حکومەتی ئێران گوش������ار
دەخاتەسەر بنەماڵەی چاالکانی سیاسی
و مەدەن������ی و لە زۆربەی ش������ارەکانی

کوردستان ،ئیدارەی ئیتالعات پێوەندی
ڕاستەخۆ لەگەڵ بنەماڵەیاندا دەگرێت
و هەڕەشەی ئەمنیەتی _قەزاییان لێ
دەکات.
لەسەرەتای ساڵی ١٣٩٤ی هەتاوی،
ڕێکخراوەی لێبوردوون������ی نێونەتەوەیی
لە ڕاپۆرتێکدا ئاماژەی بە ڕاودوونانی
بنەماڵەی چاالکانی سیاسی ومەدەنی
لەئێراندا کردوە.

لە نێو فەرمانداریی سونقوردا کەسێک ئاگری لە جەستەی خۆی بەردا
هاوواڵتییەکی کورد خەڵکی شاری
سونقور سەر بە پارێزگای کرماشان لە
بەردەم فەرمانداریی ئەو شارەدا کۆتایی
بە ژیانی خۆی هێنا.
بەپێی هەواڵی ئاژانسی هەواڵدەریی
کوردپا ،سەرلەبەیانی ڕۆژی یەکشەممە
ڕێكهوتی ٨ی خەرمانان ،هاوواڵتییەکی
کورد لە بەردەم بین������ای فەرمانداریی
س������ونقوردا ئاگری لە جەستەی خۆی

بەردا و گیانی لەدەست دا.
بەپێی زانیاریی������هكان ،ئەو هاواڵتییە
کورده دوای هاتن������ەدەرەوەی لە بینای
فەرمانداری بێنزینی بەخۆیدا کردووە و
خۆی سووتاندووە.
ئەو خۆس������ووتاندنە لە نێو حەوشەی
بینای فەرمانداریی ڕوویداوە.
جێگ������ری سیاس������ی _ئەمنیەت������ی
پارێزگای کرماش������ان ل������ە وتووێژێکدا

لەگ������ەڵ ئیرنا ،باس������ی لە ش������ێواویی
تەرمی ئ������ەو هاوواڵتییە کوردە کرد و
وتی :بەهۆی سەختی سووتاندنەکەی
شوناس������ی ئ������ەو هاوواڵتیی������ە ڕوون
نەبووەتەوە.
کارناسانی کاروباری کۆمەاڵیەتی
لە کوردس������تان ،کێش������ە ئاب������ووری و
کۆمەاڵیەتیی������هكان ب������ە ه������ۆکاری
سەرەکیی خۆکوژییەکان دەزانن.
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زیندانییەکی سیاسیی کورد حوکمی سێدارەکەی چووە قۆناغی
جێبەجێ کردنەوە
ڕێكهوت������ی 3ی خهرمانان «بێهرووز
ئاڵخانی» لە بەندی ١٢وە بۆ ژووری
تاکەکەسی زیندانی دەریا ڕاگوێزرا
و سەرلە بەیانی ڕۆژی چوارشەممە
ڕێكهوتی 4ی خهرمانان لە س������ێدارە
دراوە.
حوکمی سێدارەی «بێهروز ئالخانی»
لەگ������ەڵ  ٥زیندانی������ی دیکە کە بە
تاوانی بازرگانی بە مادە سڕکەرەکان
لە گرتووخان������ەی ورمێدا ڕاگیرابوون

جێبەجێ کرا.
هەر لەم پەیوەندیی������ەدا ،ڕێکخراوی
لێبوردن������ی نێودەوڵەت������ی ل������ە
بەیاننامەیەکدا داوای لە بەرپرسانی
ڕێژیمی ئێران کردبوو کە بێهرووز لە
سێدارە نەدەن.
بێه������رووز ئاڵخانی کوڕی «فارس»
خەڵکی شارس������تانی س������ەڵماس ،لە
ڕێکەوتی ٧ی ڕێبەندانی ١٣٨٨ی
هەتاوی ،لە ش������اری س������ەڵماس بە

تۆمەتی هاوکاری ک������ردن لەگەڵ
یەکێک لە حیزب������ە کوردییەکانی
ئۆپۆزس������یونی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێران دەستبەسەر کراوە.
ناوب������راو لەماوەی دەستبەس������ەری لە
گرتووخانەکان������ی ڕێژیمی ئێران لە
ش������اری س������ەڵماس ،خۆی و ورمێ
کەوتووەتە بەر ئەشکەنجە و دەست و
القێکی شکابوو.

کۆنسێرتی کامکارەکان لە شاری مەهاباد هەڵوەشێندرایەوە
کۆنسێرتی گرووپی کامکار کە
قەرار بوو لە شاری مەهاباد بەڕێوە
بچێت لەالیەن بەرپرسانی ڕێژیمەوە
ب������ە بیان������ووی حەوت������ووی دەوڵەت
هەڵوەشێندرایەوە.
ئەردەش������یر کام������کار لەوبارەیەوە
ڕایگەیان������د :بەرپرس������انی ڕێژیم بە
ئێمەیان ڕاگەیاندووە :ئێوە مۆڵەتتان
ب������ۆ س������اڵۆنێکی  ٥٠٠کەس������ی

وەرگرتووە و ئەو ساڵۆنەی ئێوە کە
کۆنس������ێرتەکەی تێدا بەڕێوە دەبەن
جێگای  ٥٨٠کەسی هەیە و دەبێ
مۆڵەتی ئەو  ٨٠کەسەش وەربگرن.
هەڵوەشاندنەوەی ئەو کۆنسێرتە لە
کاتێکدا بووە کە گرووپی موسیقی
کامکار لە سێ شاری کوردستانی
ڕۆژهەاڵت بەرنامەیان هەبووە.
کۆنس������ێرتی گرووپی موسیقی

«ئەردەش������یر کام������کار» ب������ە
گۆرانیبێ������ژی و ژەنی������اری
هونەرمەندان ئەردەش������یر کامکار،
وەحید تاج ،حیش������مەت ڕەجەبزادە،
سیاوش کامکار ،نێیڕیز کامکار،
کامبیز گەنجەیی ،نیگار خارکەن،
س������یروان مەنهووب������ی ،تەڕگ������ووڵ
خەلیقی ،کامران ئەحمەدی و قاسم
ڕەحیمزادە بەڕێوە دەچێت.

هاوواڵتییەکی کورد لە مەهاباد بەتەقەی هێزەکانی ڕێژیم بریندار کرا
ڕۆژی هەین������ی ڕێکەوت������ی ٧ی
خەرمانانی  ،١٣٩٤دەستوپێوەندییەکانی
ڕێژیمی ئیس���ل��امیی ئێران ،لە س������ەر
ج������ادەی مەهاب������اد ــ سەردەش������ت لە
س������ێ ڕێیانی «رافت������ە و چۆمەڵ»
دەستڕێژیان لە ماشێنی هاوواڵتییەکی
کورد کردووە.
لە ئەنجام������ی ئ������ەو تەقەکردنەدا
ماشینەکە وەرگەڕاوە و شۆفێرەکەی

بە توندی بریندار بووە.
یەکێک لە شایەتحااڵنی ڕووداوەکە
ڕایگەیاندووە ،ماشینی ئەو کاسبکارە
دوای تەقەی دەست و پێوەندییەکانی
ڕێژی������م وەرگەڕاوە و بۆ ئ������ەوەی ئەو
کاس������بکارە ک������وردە ب������ە برینداری
نەکەوێتە بەر دەستی هێزەکانی ڕێژیم،
بە ماش������ینێکی دیکە بۆ ش������وێنێکی
نادیار گواستوویانەتەوە.

دەگوترێت ک������ە هێزەکانی ڕێژیمی
ئێران بە گومانی هەڵگرتنی كهلوپهلی
قاچ������اغ تەقەی������ان ل������ەو هاوواڵتییە
کردووە.
هەت������ا کاتی باڵو بوون������ەوەی ئەم
هەواڵە ،هیچ زانیارییەک لەش������وناس
و چارەنووس������ی ئەو هاوواڵتییە کوردە
باڵو نەبووەتەوە.

کاڕاتەکارێکی کورد لە ڕکابەرییە جیهانییەکاندا سەرکەوتنی بەدەست هێنا
ئەمیر حوسێن کیادی ،وەرزشوانی
کوردی خەڵکی دێهلۆران ،لەئاستی
تەمەنی مێرمندااڵندا لە کێشی ٥٧
کیل������ۆدا میداڵی زیوی بەدەس������ت
هێناوە.
ئەو ڕکابەرییانە لە سێ بڕگەی
تەمەن������ی جی������اوازدا ل������ە ورم������ێ
بەڕێوەچووە.
لەو ڕکابەریانەدا وەرزش������وانانی
واڵتان������ی کۆم������اری ئازەربایجان،
تورکی������ە ،عێ������راق ،کوەی������ت،
ئەفغانس������تان ،فەڕانس������ە و ئێ������ران

بەشدارییان کردبوو.
ههر لهم پێوهندیی������هدا محەممەد
خان������ی مێرمنداڵ������ی ک������وردی
خەڵکی کرماش������ان لە ڕکابەرییە
جیهانییەکانی کورەی باشوور کە
لەش������اری «موجوی» ئ������ەم واڵتە
بەڕێوەچوو ،توانی میداڵی زێڕ بۆ
خۆی مسۆگەر بکات.
ئەو وەرزش������وانە کوردە لە کێشی
٦٥کیلۆدا له بەرامبەر وهرزشوانانی
قەزاقس������تان و ڕوس������یەدا لە بەشی
فیناڵی ئەو ڕکابەرییەدا سهركهوتنی

بهدهس������ت هێنا و میداڵی زێڕی بە
دەست هێنا.
هەروەه������ا ،محەمم������ەد خانی لە
ڕکابەرییەکانی پاڵەوانیەتی ئاسیا
کە ل������ە «چین تایپە» بەڕێوەچبوو
توانیبووی میداڵی زێڕ بە دەس������ت
بێنێت.
تێکوان������دوی
ڕکاب������ەری
مێرمندااڵنی جیهان بە بەش������داری
 ٤٦٥تێکواندوکار لە  ٥٩واڵت لە
حاڵی بەڕێوەچوون دایە.

قووڵترین ئەشکەوتی جیهان لەالیەن وەرزشوانێکی کورد پێورا
ئاژانس������ی کوردپا :وەرزشوانێکی
کورد ڕێکۆردێکی نوێی لە گەڕان
بە نێو ئەش������کەوتە ئاس������ۆییەکان دا
تۆمار کرد.
وهرزشكاری كورد هیوا ئەحمەدی
توانی قووڵترین ئەش������کەوتی جیهان
لە ناوچەی ئابخازیا_گورجستان لە
ماوەی  ١٥رۆژدا ببڕێت.
ئەو وەرزش������وانە ١٧٠٠ ،میتر لە

قوواڵیی  ٢٢٠٠میتری ئەشکەوتی
ورۆنی������ای پێواوە و بەو هۆیەش������هوه
توانی  ٦٠٠میتر ڕێژەی پێوانەیی لە
ئێراندا ،بشکێنێت.
هیوا ئەحم������ەدی ل������ە ئەنجامی
بڕین������ی ئەو پێوانەی������ە ،ناوی خۆی
وەکوو یەکێك لە پس������پۆڕانی بواری
گەڕان بە نێو ئەشکەوتەکاندا تۆمار
کرد.

هی������وا ئەحم������ەدی ل������ە دایک
بووی شاری س������نە لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستانە و لە ساڵی ١٣٨٩هەتاوی
بەش������ێوەی پڕۆفیش������ناڵ دەستی بە
کاری دۆزینەوەی ئەش������کەوتەکان
کردووە و لە ساڵی ١٣٩٢ی هەتاوی
لە تاقی������کاری ڕاهێنەرایەتی وەکوو
یەک������ەم کەس ل������ە ئاس������تی ئێراندا
ناسێنرا.

زیندانیانی سیاسیی گرتووخانەی ورمێ
پۆشینی جلوبەرگی کوردییان لێ قەدەغە کرا
ڕۆژی چوارش������ەممە ڕێکەوت������ی
،١٣٩٤
خەرمانان������ی
١١ی
«میرحەمید سەیدعەلوی» بەرپرسی
بەش������ی نێوخ������ۆی زیندان������ی ورمێ
ب������ە زیندانیانی سیاس������یی کوردی
ڕاگەیاندووە کە زیندانیانی سیاسیی
کورد لە زینداندا مافی پۆش������ینی
جلی کوردیان نیی������ە و لە ئەگەری
بەڕێوەنەبردن������ی ئەو بڕی������ارە لەگەڵ
سزای توند بەرەوڕوو دەبنەوە.

دوای دەرکردن������ی ئ������ەو بڕیارەی
بەرپرس������ی ڕێژیم لە زیندانی ورمێ
یەکێک لە زیندانیانی سیاس������یی بە
هۆی پۆشینی جلی کوردی لەالیەن
یەکێک لە مەئمووران������ی زیندانەوە
لێپێچینەوەی لێکراوە.
ئەو بڕی������ارە ناڕەزایەتی زیندانیانی
لێکەوتووەتەوە و ڕایانگەیاندووە کە بە
هیچ جۆر ئەم بڕیارە قەبووڵ ناکەن.
بەرپرس������انی ڕێژیم������ی ئێ������ران لە

زیندان������ەکان جیا لە ئەش������کەنجە و
ئ������ازاری زیندانیان������ی سیاس������ی بە
ش������ێوەی جۆراوجۆر ،تەنانەت مافی
لەبەرکردن������ی جلوبەرگی نەتەوەیی
خۆشیان پێ نادەن.
ئ������ەو بڕیارە لەکاتێ������ک دایە کە
زیندانیانی سیاس������ی مافی تایبەتی
خۆیان هەیە و دەبێ بەشێوەی یاسای
زیندانی سیاس������یی هەڵسووکەوتیان
لەگەڵ بکرێت.
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دوو براوه بۆ یهك گهمه
ن :شارام میرزایی
و :ڕووش
ئهگهری سهرههڵدانی دووبارهی شهڕی
نێوخۆیی له توركیه و شكس������ت هێنانی
پڕۆس������هی ئاشتی چهندین مانگ پێش
له دهس������پێكی ههڵبژاردنهكانی پارلمانی
ئهم واڵته خۆیان دهرخستبوو .لهو كاتهدا
ههر دوو الی������هن (پ.ك.ك و ئا.ك.پ)
به سازكردنی كهش������ی پڕوپاگهندهیی و
شهڕخوازانه ،كهش و دۆخی ههستیاری
كۆمهڵ������گای ك������ورد و توركی������ان كرده
ئامانج .لهالیهكهوه پ.ك.ك بهخس������تنه
بهرباسی ئهوهیكه ئهگهر ڕێژهی %10ی
دهنگ������هكان لهالیهن هادهپهوه وهدهس������ت
نهی������هت و ڕێگری بكرێ������ت له چوونی
ئهم حیزبه ب������ۆ نێو پارلمان ،ئهوا توركیه
تووشی شهڕێكی ههمهالیهنهی نێوخۆیی
دهبێت و لهالیهكی دیكهشهوه ئهردۆغان
له كۆنفڕانسێكی ههواڵنیریدا باسی لهوه
كرد كه تهنیا ڕێگهی بهردهوامی ئاشتی
و پێش������كهوتن له كۆمهڵ������گا بریتییه له
وهدهست خستنی زۆرینهی كورسییهكانی
پارلم������ان و ڕایگهیان������د« :ئهگهر جگه
لهمه بێت واڵتهكهمان تووش������ی ش������هڕ
دهبێت».
ههڕهش������ه وێكچ������ووهكان و دووباره
كردن������هوهی بهردهوامی������ان ل������ه الی������هن
پڕوپاگهندهكاران������ی ئ������هم دوو حیزب������ه
ئهو ڕاس������تییهی زیاتر دهخس������تهڕوو كه
داهاتوویهك������ی ئاڵۆز بهرۆك������ی توركیه
دهگرێت كه تهنیا قوربانیی ئهم بارودۆخه
تهنیا پڕۆسهی ئاشتی و له ئاكامیشدا
دهسپێكردنهوهی دووبارهی شهڕ و خوێن
ڕش������تنهكانه .لهو كاتهوه تاكوو ئێس������تا
توركیه شاهێدی كۆمهڵێك گۆڕانكاری
پان و بهرین بووه :لهدهستدانی زۆرینهی
ڕههای كورسییهكانی پارلمان پاش 12
س������اڵ حوكمڕانی به س������هر پارلمان له
الیهن ئاكهپهوه ،تێپهڕین له ڕێژهی %10
لهالیهن هادهپهوه ،تهقینهوهی خۆكوژی
«سۆروچ» و كوژرانی دهیان هاوواڵتی
كوردی توركیه ،كوژرانی  2پۆلیس������ی
تورك لهالی������هن پ.ك.ك و ڕاگهیاندنی
كۆتای������ی ئاگربڕی نێ������وان پ.ك.ك و
دهوڵهتی توركیه ،شكس������تی «ئهحمهد
داوود ئۆغڵ������وو» لهم������هڕ س������ازكردنی
دهوڵهت������ی هاوپهیمان������ی و ڕاگهیاندنی
ههڵبژاردن������ی پێ������ش وهخ������ت لهالی������هن
ئهردۆغان.
مافی������ای دهس������هاڵت و لهبارچوونی
پڕۆسهی ئاشتی
سهرهكیترین هۆكاری لهنێوچوون یان
شكس������تی نهتهوهكان و دروس������ت بوونی
ش������هڕ ،بوون������ی ڕێبهران������ی زێدهخوازه،
ئهس������ڵێكی میژوویی ،كه ڕهجهب تهیب
ئهردۆغان له الیهك و پ.ك.ك لهالیهكی
دیكهوه ههموو كات خۆیان لێ دزیوهتهوه.
خهون������ی ژیاندن������هوه و س������ازكردنهوهی
خهالفهتی ئیس���ل��امی سوننی مهزههب
له ناوچهدا كهسایهتییهكی بۆ ئهردۆغان
دروست كردووه كه بوونی هیچ هێزێكی
دیك������ه له لووتكهی دهس������هاڵت به ڕهوا
نابینێت و بهردهوام له ههوڵی وهدهس������ت
خستنی هێز و دهس������هاڵتی زیاتره و لهم
پێوهندییهشدا ئهوهنده كۆمهڵگای خسته
ژیر گوشارهوه كه هیچ ڕێگهیهكی جگه
له ههڵگیرسانهوهی شهڕ نههێشتهوه.
گۆڕانه سیاس������ییهكان له ماوهی 12
ساڵ دهسهاڵتداری ئاكهپه و سازكردنی
س������نووری زیات������ری كۆمهاڵیهت������ی و
سیاسی ،پهرهسهندنی گهندهڵی ئیداری،
البردن و نههێشتنی ڕكهبهری سیاسی،
سهركوتی توندی جموجۆڵه مهدهنییهكان،
الوازكردن������ی دام������هزراوه دێموكراتیك و
س������ێكۆالرهكانی كۆمهڵ������گای توركیه
كۆمهڵێك بهڵگهن بۆ س������هلماندنی ئهو
ڕاس������تییهی كه ویس������تێكی گشتیخواز
له نێو حیزبی ئاكهپه به س������هركردایهتی
ئهردۆغ������ان بوونی ههیه .بهاڵم خاڵێكی
تهژی له پارادۆكس لهم نێوانهدا بریتییه
ل������ه ههوڵه ب������ێ وینهكان������ی ئاكهپه بۆ
چارهسهری ئاشتیخوازانهی پرسی كورد
و وهڕێخس������تنی ئاش������تی له نێوان تورك
و ك������ورد كه له چهند س������اڵی ڕابردوودا

كرانهوهیهك������ی بهرچاوی س������هبارهت ب ه
مهس������هلهی ك������ورد له توركیهدا س������از
كردووه.
ه������هر لهم ڕاستایهش������دا پ.ك.ك كه
پ������اش دهی������ان ش������هڕی تاقهتپڕوكێن و
دهس������ت بهس������هركرانی عهبدواڵ ئۆجاالن
ڕێبهری خۆی تووشی شهڕی دهسهاڵت
و پاكان������ه حیس������ابه نێوخۆیی������هكان و
داڕوخانی بهرب���ڵ��اوی هێزهكانی خۆی
ببوو ،پێشوازییهكی گهرمی له پهیامه
ئاش������تیخوازانهكهی ئهردۆغان كرد و له
ڕاس������تای خۆگونجاندن لهگهڵ ویسته
حكوومهتییهكان و ههوڵدان بۆ نههێشتنی
بارگرژی له ساڵی  2008له كۆنگرهی
دهیهم������ی خۆی������دا بهرنام������ه و پێڕهوی
خۆی گۆڕی و س������هربهخۆیی خوازی

ئهم������هش بهو هۆیهوه كه هادهپ ههر ل ه
سهرهتاوه ڕایگهیاندبوو كه لهگهڵ ئاكهپه
دهوڵهتی ن������وێ پێكناهێنێت و لهالیهكی
دیكهشهوه جهههپه و مهههپه به تهواوی
له دژی دوو پێشمهرجهكه بوون.
ههلومهرجهكه بهتهواوهتی گۆڕدرابوو
و ب������ه زهرهری ئهردۆغ������ان دهش������كایهوه
و ئهگ������هر ههڵبژاردنه پێ������ش وهختهكان
بهڕێوه چووب������ا ،ئهگهری كهمبوونهوهی
بهرب���ڵ��اوی دهنگهكان������ی ئاكهپه بههێز
دهبوو ،ب������هاڵم تهقینهوهكهی س������ۆروچ
و ههڵ������هی تاكتیك������ی پ.ك.ك لهمهڕ
كوشتنی  2پۆلیسی تورك به قازانجی
ئهردۆغ������ان ش������كایهوه و ب������ه بڕیارێك
بوردومان كردن������ی پێگهكانی پ.ك.ك
و كۆتای������ی ئاگرب������ڕ دهس������تی پێكرد.

پ.ك.ك (كه ئهمهیان خاڵی هاوبهشی
پ.ك.ك و ئاكهپهی������ه) ڕێبهرایهتی ئهم
حیزبهی هێنایه س������هر ئهو باوهڕهی كه
هادهپ دهتوانێ له پ.ك.ك جیا ببێتهوه
و به ش������ێوهیهكی سهربهخۆ له پ.ك.ك
ههنگاو بنێت .تایبهتمهندی زێدهخوازی
پ.ك.ك و ئیزن نهدان بۆ بهش������دار بوون
له دهسهاڵت ـ تهنانهت ئهگهر ئهو هێزهی
دیكهش لهالیهن خۆیهوه س������از كرابێت ـ
له گۆڕهپانی سیاس������ی كوردس������تانی
توركیه و ڕێگری كردن لهبهردهم دروست
بوونی كهس������ایهتییهكی بهبڕشتی دیكه
له بهرامب������هر «عهبدوڵ���ڵ��ا ئۆجاالن»
«پ.ك.ك»ـ������ی ناچار ك������رد جارێكی
دیكه پێداچونهوه به سهر ههلومهرجهكهدا
ب������كات .ههڵبهت نابێ ئ������هوهش له بیر

دووبارهی شهڕ ،تهنانهت ئهگهر نرخهكهی
لهنێوچوونی هادهپ بێت.
ئاش������تی و ه������هدهپ دوو قوربان������ی
سهرهكی
توركی������ه لهوانهی������ه بتوان������ێ زهریا
وش������ك بكات بهاڵم هیچ كات ناتوانێ
ماس������ی بگرێت .ئهمه دهقی ڕاڤهیهكی
یاشار كهماڵه كه ئێس������تاش پاش زیاتر
له دوو دهیه وهڕاس������ت گ������هڕاوه .بهاڵم
ههلومهرجی ئێس������تا له ك������ورت ماوهدا
دهتوانێ سیاسهتمهداره ئیسالمگهراكانی
ئاكهپه له ئامانجهكانیان نیزیك بكاتهوه.
ئهردۆغ������ان زۆر به باش������ی توانیویهتی
كهڵ������ك ل������هم ههلومهرج������ه وهربگرێت و
ههڵه یهك ل������هدوای یهكهكانی پ.ك.ك
لهمهڕ هێرش بۆ سهر كهسانی مهدهنی

كوردهكانی به پرس������ێكی ئیمپریالیستی
و له چوارچێوهی كێش������ه س������ازكردن بۆ
نهتهوهكانی ناوچه و دابهش كردنی واڵتان
و گۆڕینی خهریتهی ڕۆژههاڵتی ناڤین
لهقهڵهم دا .پ.ك.ك به خهونی خهبات
لهدژی ئیمپریالیزمی جیهانی و خهیاڵی
سازكردنی شۆڕشێكی جیهانی لهدژی
كاول������كاری ،له كۆتاییدا و له س������اڵی
 2013ئاگربڕی كاتی لهگهڵ دهوڵهتی
توركیه واژۆ ك������رد .ئاگربڕێكی ناتهواو
و كاڵ ك������ه  2ڕووداوی خوێناوی واته
تهقینهوهی «سۆروچ» و كوژرانی دوو
پۆلیسی تورك كۆتایی پێهێنا.
بهڵێ بۆ شهڕ ،نا بۆ ئاشتی
ڕهج������هب تهیب ئهردۆغ������ان پێش له
دهس������پێكی س������هفهره فهرمییهكهی بۆ
واڵت������ی چین ل������ه ژوئهن������ی  2015له
وتووێژێكدا باسی له ڕاوهستانی ڕهوتی
وتوێژهكانی ئاش������تی نێوان پ.ك.ك و
دهوڵهت������ی توركیه كرد و وتی« :بههیچ
شێوهیهك ناكش������ێینهوه» .ئهم وتهش به
مانای كۆتایی دانووس������تانهكان بوو كه
پالن������ه كردهكییهكهی ل������ه چوارچێوهی
گهاڵڵهیهكی  6ماددهیی لهالیهن دهوڵهتی
توركی������ه و ل������ه بهرهب������هری ههڵبژاردنه
س������هركۆمارییهكانی ئهو واڵته له ساڵی
 2014بۆ پارلمان نێردرا .گهاڵڵهیهك كه
پێشمهرجه سهرهكییهكهی بریتی بوو له
«دانانی چهك لهالیهن پ.ك.ك»ـهوه.
ههڵبژاردنهكان������ی 7ی ژوئهن������ی
2015ی پارلمان������ی توركیه و له كیس
چونی زۆرینهی كورس������ییهكان لهالیهن
حیزب������ی حاكمهوه  -كه كۆتایی هێنا به
 12ساڵ دهسهاڵتداری ڕههای ئاكهپه به
سهر پارلمان – سهرجهم ئاوات و خهونه
زێدهخوازییهكانی ئهردۆغانی له نێو برد
و ناوبراوی ناچار كرد كه بهپێچهوانهی
ویس������تی خ������ۆی «ئهحم������هد داوود
ئۆغڵوو»ی س������هرۆك وهزیران ڕاسپێرێت
ب������ۆ مهئمووریهتێكی نال������واو كه بریتی
بوو له پێكهێنانی دهوڵهتی هاوپهیمانی.

ئهم مهس������هله دهرهتانێك������ی زێڕینی بۆ
سیاس������هتمهداره به ئهزمونهكانی توركیه
و ئیس���ل��امگهراكان بهدوای خۆیدا هێنا
تاكوو له ماوهی یهك مانگی ڕابردوودا
به كهڵك وهرگرتن له ههڵهكانی پ.ك.ك
لهمهڕ بهرێوهبهری قهیران و پهالمارهكانی
گری���ل��اكان و كوژرانی  30كهس له هێزه
سهربازییهكانی توركیه و ههروهها كهڵك
وهرگرتن ل ه ههس������ته ناسیۆنالیس������تی و
برینداركراوهكان������ی توركهكان و تووڕهیی

بكرێ������ت كه بهه������ۆی بوون������ی فهزای
كراوهی سیاسی و ههڵبژاردن له توركیه
و باشتر بوونهوهی ههلومهرجی ئابووریی
و چوونهس������هری ئاس������تی خۆشبژێوی،
ڕێژهی پهیوهس������ت بوونی ك������وردهكان به
پ.ك.ك له ماوهی یهك دهیهی ڕابردوودا
كهمی كردووه .هۆكاری س������هرهكی ئهم
پرسهش ڕوونه ،كاتێك كه تاكێكی كورد
له توركیه دهتوانێ ل������ه ههڵبژاردنێكی
ئازاد و دێموكراتێكدا بهڕێوهبهری شورا

و ب������ه ڕۆڵ گێڕانی ناسیۆنالیس������تیان ه
ل������ه چوارچێ������وهی داكۆكی ك������ردن له
یهكپارچهی������ی خاكی توركیه ،بهش������ێك
له كۆمهڵگای نهتهوهپهرس������تی تورك ـ
كه ناوبراویان وهك پاڵپش������تی كوردهكان
لهم������هڕ پارچهپارچه كردن������ی توركیه
تۆمهتب������ار دهكرد ـ ب������هرهو الی خۆی
ڕابكێش������ێ .لهالیهكی دیكهش������هوه زۆر
ب������ه ئاس������انی دهتوانێ دهنگ������ی كورده
ناڕازییهكان لهههمبهر دۆخی ههنوكهیی
و پشتیوانانی پێش������ووی حیزبهكهی كه
پهیوهس������ت به هادهپ ببوون بۆ جارێكی
دیك������ه بۆ الی خ������ۆی ڕابكێش������ێتهوه
و زۆرین������هی دهنگهكان������ی پارلمان له
ههڵبژاردنهكان������ی داهات������وودا بۆ خۆی
مسۆگهر بكات.
ئهگهری زۆره ل������هم كهش و دۆخهدا
هادهپ لهگهڵ كهمبوونهوهی دهنگهكانی
بهرهوڕوو بێت و بهم هۆیهش������هوه ڕێژهی
پێویس������ت بۆ چوونه نێو پارلمان وهدهست
نههینێ������ت كه ئهم مهس������هله ،ههبوونی
سیاسی ئهم حیزبه دهخاته ژێر پرسیارهوه.
مهگهر ئهوهیكه تاكتیكی خۆی بگۆڕێت
و له چوارچێوهی قهواره و لیس������تێكی
هاوبهش بێته نێ������و گۆڕهپانهكهوه تاكوو
النیكهم ڕێگه له س������ڕینهوهی خۆی له
پانتایی سیاسی توركیه بگرێت.
بێ شك بهشداری هادهپ له پارلمان
و وهدهس������تهێنانی پێگ������هی پارلمان������ی
لهالیهن ئ������هم حیزبهوه ،ئاس������تی هێزی
ماددی و مهعنهوییهكهی دهبرده سهرێ
و ئهگ������هری س������هربهخۆیی بڕیاردان و
چاوخش������اندنهوه بهسهر بهس������تراوهییان
ب������ه پ.ك.ك و ههروهه������ا خێراتركردنی
پڕۆسهی ئاشتی و دێمۆكراتیزاسیۆنی
توركیه ،وهدیهێنانی مافه نهتهوهییهكانی
گهلی ك������ورد و ڕێگری كردن له پاوان
كردنی دهس������هاڵت لهالیهن ئهردۆغانی
بهدوای خۆی������دا دههێنا ك������ه بهداخهوه
ههلوم������هرج ب������ۆ ئهزم������ون كردنی ئهم
گریمان������ه نههاته ئاراوه .هیچ ش������كێك

پ.ك.ك دهسكهوتهكانی یهك دهیه خهباتی
كۆمهڵگای سیاسی و مهدهنی كوردهكانی بۆ
وهدهستخستنی بهرهیهكی یهكگرتوو لهمهڕ
گهیشتن ب ه دێموكراسی ،یهكسانی و ئاشتی
له ساتێكدا لهنێو برد و ئهو بیانووهی دا ب ه
توركی ه ك ه ب ه ئاسانی ڕكهبهره سیاسییهكهی
خۆی وات ه هادهپ ل ه سهر ڕێگه البهرێت
كورده ناڕازیی������هكان له پێوهندی لهگهڵ
ههلومهرجی ئهمنیهتی و شهڕه نوێیهكه
ئهگ������هری وهدهستخس������تنی زۆرینهی
مهجلیس������ی له ههڵبژاردنهكانی داهاتوو
بۆ حیزبی داد و گهشهپێدان زیاتر كرد.
ههڵبهت پێویسته هێما بۆ ئهوهش بكرێت
كه ئاكهپه تهنیا الیهنی براوهی ئهم یارییه
نییه .به پهرهسهندنی ڕۆژ له گهڵ ڕۆژ
زیاتری تهش������هنه و جێگ������ه و پێگهی
ه������ادهپ له كوردس������تان و كۆمهڵگای
توركیه و ههروهها بوونی كهسایهتیهكی
خۆشناوی وهك س������هالحهدین دهمیرتاش
و زاڵبوون������ی ڕۆحی گش������تگیرخوازی

و شارهدارییهكانی ناوچه كوردنشینهكان
به حیزبی جێگهی پهس������ند و دڵخوازی
خۆی بس������پێرێت ی������ان تهنی������ا له یهك
ههڵبژاردندا  80نوێنهری خۆی ڕهوانهی
مهجلیس بكات ،چ پێویست دهكات ڕوو
له پ.ك.ك بكات كه چیدیكه بهتهمای
سازكردنی دهوڵهت نییه؟
لهڕاس������تیدا بهو هۆیهوه كه پ.ك.ك
نایه������هوێ خۆی لهگ������هڵ ههلومهرجی
زاڵدا بگونجێنێ ئهم الیهنه سیاس������ییهی
هێنایه سهر ئهو باوهڕهی كه تهنیا ڕێكار
بۆ پاراس������تنی هێ������ز و تواناییهكانی له
كوردستانی توركیه بریتییه له دهسپێكی

لهوهشدا نییه كه پ.ك.ك دهسكهوتهكانی
یهك دهیه خهباتی كۆمهڵگای سیاسی
و مهدهنی كوردهكانی بۆ وهدهستخستنی
بهرهیهكی یهكگرتوو لهمهڕ گهیش������تن
به دێموكراس������ی ،یهكس������انی و ئاشتی
له س������اتێكدا لهنێو برد و ئهو بیانووهی
دا ب������ه توركیه كه به ئاس������انی ڕكهبهره
سیاس������ییهكهی خ������ۆی وات������ه هادهپ
له س������هر ڕێگه البهرێ������ت .ئهزمونێكی
مێژووی������ی كه بههۆیهوه ب������ۆ یهكهمین
ج������ار حیزبێكی ك������وردی دهیتوانی به
ههیئهتێكی  80نوێنهرییهوه بهش������داری
كاروباری پارلمان بێت و دهوڵهت بخات
ژێر پرسیار و ڕهوتی دێموكراتیزاسیۆنی
توركی������ه و ڕهوتی ئاش������تی لهو واڵتهدا
خێراتر بكات.
دهبێ چ بكرێت؟
«ڕهج������هب تهیب ئهردۆغ������ان» له
28ی ژوئ������هن خوازی������اری البردن������ی
حیسانهی یاسایی نوێنهرانی هادهپ و
موحاكمه كردنیان به تۆمهتی پێوهندی
و هاریكاری پ.ك.ك بوو .تاكتیكێكی
سیاس������ی كه زیاتر له كوودتایهكی نهرم
لهدژی ڕكهبهره سیاسییهكانی دهچوو.
ماوهیهكی زۆر بهسهر ههڵوهشاندنهوهی
بهدهپ������ه تێناپهڕێ ،ب������هاڵم وا وێدهچێ
كه سیاس������هتڤانه كوردهكان وهك پێویست
وانهی������ان ل������هم ڕووداوه وهرنهگ������رت.
س������هرهڕای ئهم������هش «دهمیرتاش» له
سهفهرێكدا به ڕێكهوتی 28ی پوشپهڕ
بۆ برۆكس������ێل  ،بهپهل������ه چاوپێكهوتنی
لهگ������هڵ ڕێبهرانی یهكیهت������ی ئۆروپا
ئهنجام دا تاكوو داوایان لێبكات ڕۆڵی
نێوبژیوان ل������ه نێوان دهوڵهت������ی توركیه
وپ.ك.ك بگێ������ڕن و ڕێگری بكهن له
درێژهكێشانی شهڕ .لهالیهكی دیكهشهوه
چاوی به كهس������ایهتییه سیاسییهكانی
نیزیك له پ.ك.ك كهوت تاكوو بتوانێ
ههلومهرجی نوێیان بۆ شی بكاتهوه و له
كۆتاییش������دا له وتووێژێكدا له سهرهتای
مانگی خهرمان������ان داوای له پ.ك.ك
كرد تاك������وو چهك دابنێن ،پرس������ێك كه
وهبیرهێنهرهوهی چیرۆكی «نۆشداروی
پاش مهرگی سۆهراب» بوو.
بیرگ������هی مێژووی������ی ،چهمكێكی
نائاش������نا و لێڵه له ڕۆژههاڵتی ناڤیندا،
بهچهش������نێك ك������ه دووبارهكردن������هوهی
ههڵهكان بۆخۆیان دهبنه سهرباشقهیهكی
دووبارهبوو كه ئهس������تهمترین تهكانهكان
له پهیك������هری بزوتن������هوه ئازادیخوازانه
و دێموكراتیكهكان������ی ناوچ������ه دهدهن و
له كۆتاییش������دا دهبنه هۆی بۆش������ایی
ئهزمونی سیاسی و نهناسینی دروستی
ههلومهرج������ی مهكانی و كاتیی ،كه له
ش������وێنی خۆیاندا بوونهت������ه هۆكارێكی
بههێز لهمهڕ شكست هێنان له كۆنتڕۆڵی
قهیرانهكان .چارهنوس������ێكی تاڵ كه له
كۆتاییدا بهرۆكی هادهپیشی گرتهوه.
ب������هاڵم ئهوهیكه له ڕووداوهكان و یهك
دهیه خهباتی سیاسی كوردهكان لهدژی
دهوڵهتی توركیه خۆی حهش������ار داوه و
پێویسته وهك وانهیهكی مێژوویی چاوی
لێ بكرێت و ببێته سهرباش������قهی كاری
سیاس������هتڤانه كوردهكان ،ڕهچاوكردنی
سیاس������هتێكی س������هربهخۆ له بهرنامه
ئیدئۆلۆژیكهكانی پ.ك.ك و نهلكاندنی
داهاتوی سیاسی خۆیان به چارهنووسی
ئهم حیزبهوهیه .لهڕاستیدا «گهمه كردن
ب������هو مۆرهگهلهی كه ئ������هوان دیارییان
ك������ردووه و پێڕهوی كردن ل������ه ڕێبازی
ئیدئۆلۆژیك������ی پ.ك.ك جگ������ه ل������ه
چارهنووسی هادهپ هیچ شتێكی دیكه
بهدوای خۆی������دا ناهێنێت .ڕهچاوكردنی
سیاس������هتێكی س������هربهخۆ له پ.ك.ك
وانهیهكی ت������اڵ بهاڵم پێویس������تییهكی
حاش������اههڵنهگره ب������ۆ سیاس������هتمهداره
كوردهكان .ههڵبهت ئهگهر ئهردۆغان و
حیزبهك������هی واته ئاكهپه ئهم دهرفهته له
نێو نهبهن و به ههوڵدان بۆ درێژهپێدانی
ش������هڕی ئێس������تایان نهبنه ه������ۆكاری
بههێزت������ر بوونی كهش������ی ئهمنیهتی و
خاپووركردن������ی كۆمهڵگای دێموكراتیك
و خهس������ارههڵگری توركیه كه ئهمهش
له ش������وێنی خۆیدا دوور له چاوهڕوانی
نییه.
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ساڵهی حیزبی دێموكرات

ڕۆژەڤـ

 ٧٠ساڵ پاڵپشتی و داکۆکی کردن لە یەکسانی و دابین بوونی مافی ژنان
نیشتمان ڕۆحانی
 ٧٠س������اڵ پێش کە کوردس������تانی
ڕۆژه������ەاڵت بە دەس������تی س������تەمی
پاش������ایەتی ،نیزامی ،دەرەبەگایەتی،
کۆمەڵگای نەریتی و کولتووری پیاو
ساالری دەینااڵند ،یەکەم ڕێخکراوی
سیاس������ی خاوەن بەرنامە و دیسیپیلین
دادەم������ەزێ کە ئامانجی س������ەرەکی
دابین بوون������ی ماف������ی نەتەوایەتی،
ئازادی و یەکسانی بۆ سەرجەم چین و
تۆێژەکانی کۆمەڵگای کوردی بوو،
کە توانی ببێتە دامەزرێنەری یەکەم
کۆم������اری کوردس������تان .دامەزرانی
حزبی دێموکرات بوو بە سەرەتایەک
بۆ یەکەم قۆناغی بەش������داریی ژنانی
ڕۆژهەاڵتی کوردس������تان ،لە سەرجەم
کایەکانی کۆمەڵ������گا بەتایبەتی لە
بواری سیاسی.
ل������ەو س������ەردەمەدا ک������ە ب������ە پێی
تایبەتمەندی کۆمەڵ������گای کوردی
ژن������ان لە کەمترین مافی سیاس������ی
و کۆمەاڵیەت������ی بێب������ەش ب������وون،
و پیاوس������االری ل������ە تایبەتمەندیی������ە
سەرەکییەکانی ئەو س������ەردەمە بوو،
بەڕێوەبەران������ی حیزب������ی دێموکرات و
کۆماری کوردس������تان ،لە س������ەرووی
هەموویانەوه پێشەوا قازی محەممەد
هەس������تی بەو کەلێنە کرد کە هیچ
کۆمەڵگای������ەک ناتوانێ گەش������ە و
پێش������کەوتن بەخۆوە ببین������ێ بە بێ
بەشداری سەرجەم تاکەکانی کۆمەلگا
بەتایبەت������ی ئەگەر گرنگ������ی بە هێز
و توانای نی������وەی کۆمەڵگا نەدرێ،
چەمکەکانی وەک «دێموکراس������ی،
ئ������ازادی و یەکس������انی» هەروەه������ا
بەرەوپێش بردن و گەش������ەی کۆمەڵگا
بێ دابین کردنی مافی ژنان و بەبێ
بەشداری کردنی نیوەکەی کۆمەڵگا
و بێبەری بوون ل������ە هێز و تواناکانی
ئەوان دەستەبەر نابێت.
لە سەردەمێکدا کە لە کۆمەڵگا
ڕۆژهەاڵتی������ەکان ژن ب������وون هی������چ
مافێک������ی نەب������وو و تەنه������ا ئەرکی
بەخێوک������ردن و ماڵداری بوو ،تەنانەت
لە زۆریک لە واڵتانی پێشکەوتووش
ژنان مافی دەنگدانی������ان نەبوو ،ژنان
بۆ یەکەم جار بە هەوڵ و پش������تیوانی
حیزب������ی دێموکرات ڕێگەی������ان پێدرا
ژنانە بەشداری کایە کۆمەاڵیەتی و
سیاس������ییەکان بن ،تا بتوانن لە پاڵ
داواکاری ب������ۆ ماف������ە نەتەوەییەکان،
خوازیاری بەدەس������تهێنانی خواس������ت
و مافەکان������ی ژنانی چەوس������اوەی
کۆمەڵگای پیاوساالر و نەریتی ئەو
کاتی کۆمەڵگای کوردی بن .پێشەوا
قازی محەممد ب������ۆ هاندانی ژنان لە
چاالکیە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکان
و ب������ۆ ڕزگار کردن������ی ژن������ان ل������ە
دواکەوتوویی و نەخوێن������دەواری لەو
س������ەردەمە ،لە بنەماڵەی خۆی دەست
پێدەکات.
دامەزران������ی ڕێکخراویکی تایبەت
بە ژن������ان لە ژێر ن������اوێ «یەکیەتی
یای������ان» بە یەکێک ل������ە گرنگترین
دەس������تکەوتەکانی کۆم������ار هەژمار
دەکرێ و ئەمەش بوو بە دەستپێکێک
بۆ بزوتنەوەی ژنانی کورد کە تا ئەو
کات جواڵنەوە شۆرش������گێرییەکان بەو
ش������یوەیە گرنگیان بە پرس������ی ژنان و
هەوڵدان بۆ دەس������تەبەر کردنی مافی
ژنان و بەشداری پێکردنیان لە جواڵنەوە
ڕزگاریخ������وازەکان نەداب������وو .ئەمەش
س������ەرەتا و گرنگترین قۆن������اغ بوو لە
بزووتنەوەی یەکسانی خوازی ژنانی
کورد و ب������ە وەرچەرخانێکی گرنگ
لە ڕێرەوی خەباتی نەتەوایەتی حزبی
دێموکرات دادەنرێ.
هەر لە سەرەتاوە حیزبی دێموکرات
باوەری بەوە هەبوو کە دەبێ خەبات بۆ

دەستەبەر کردنی مافی ژنان هاوتەریب
لەگ������ەڵ خەباتی نەتەوەیی بێت .بۆیە
لەو س������ەروبەندە دا بە هۆی نەبوونی
ئەزم������ون و دواکەوتوویی کۆمەڵگا
لە ئاس������تێکی بەرچاو نەبوو ،بەاڵم تا
ڕادەیەک ژنان بەشدار دەبوون لە بوارە
جۆراوج������ۆرەکان و بەتایبەتی گرنگی
زۆر بە پرسی خوێندنی کچان دەدرا و
هەروەها لە ڕێکخستنەکانی حیزب لە
ئاست تواناکانیان بەشدارییان دەکرد.
لە دوای جوانەمەرگ بوونی کۆمار،
یەکیەت������ی ژن������ان و چاالکیەکانی
ژنانی������ش وەک چاالکیەکانی حیزب
دابرانێکی بەخ������ۆوە بینی ،بەاڵم بێ
هیوا نەبوون و هەوڵدان بۆ یەکسانی و
دەستەبەر کردنی مافی ژنان لە ناخی
کۆمەڵ������گای کوردی و ژنان چرۆی
کردبوو.
بە کۆتایی هاتنی تەمەنی کومار،
کە دیسان دەسەاڵتی پاشایەتی باڵی
بەسەر کوردستان کێشایەوە هەر جۆرە
چاالکیەک س������ەرکوت ورێگری لێ
دەک������را ،کە بوە ه������ۆی پەرش و باڵو
بوون������ی ڕێکخس������تنەکانی حی������زب.
س������ەرەرای ئەوەش بە شێوەیەکی الواز
و نهێن������ی هەندێ چاالک������ی دەکرا
و ژن������ان بەتایبەتی ژنان������ی بنەماڵە
حیزبیەکان پاڵپش������ی پی������اوان بوون و
ل������ە زۆر لە چاالکی و ڕێکخس������تنە
نهێنی������ەکان هاوکاریی������ان ل������ە ژنان

وەردەگرت بەتایبەتی لە گواستنەوەی
کەس������ەکان ،حەش������اردان یا هاوردن و
بردنی نامە و باڵوکراوەی حیزبی ،یا
بە کۆکردن������ەوەی پارە و یارمەتی بۆ
ئەندامان������ی حیزبی .تەنانەت بە پێی
هەندێک لە سەرچاوەکان ئەو ژنانەی
کە لە زانکۆکان������ی تاران خوێندکار
ب������وون پ������ارە و یارمەتی������ان بۆ هێزی
پێشمەرگە کۆ دەکردەوە .ئەگەرچی بە
هۆی فەزای ئەو کاتی کوردستانی
ڕۆژه������ەاڵت چاالکییەکان������ی ژنان
زۆر کز و الواز بوو تا س������ەرهەڵدانی
خۆپێش������اندان و نارەزایەتیەکان و بەرپا
بوونی شۆرشی گەالنی ئێران.
لە س������ەروبەندی شۆرشی گەالنی
ئێران ،ژنانی ک������ورد جارێکی دیکە
ل������ە کونج������ی ماڵەکان هاتن������ەدەر و
بەشدارییان لە شۆڕش کرد ،دەرفەتی
ئەوەیان بۆ ڕەخس������ا ب������ەردەوام بن لە
خەب������ات ب������ۆ مافەکانی ژن������ان و بە
ڕێژەیەکی بەرچاو وەکوو پێشمەرگە
یا ئەندام بەش������دارییان ل������ە ڕیزەکانی
حیزبە سیاسیەکان بەتایبەتی حیزبی
دێموک������رات دەک������رد بەتایبەتی ژنان
لە حیزب ئەو دەرفەتەیان بۆ ڕەخس������ا
کە بتوانن چاالکانەتر بەش������داری لە
سیاسەت بکەن ،لە کۆنگرەی چواری
حیزب������ی دێموکرات ژنانیش هاتنە نێو
ڕیزی بەرێوەبەری و ئهوهش بووە هۆی
چاالکانەتر بەش������داری کردنی ژنان

لە سیاس������ەت و بەرێوەبەریدا و هەوڵی
گەیاندن وگرێدانی دەنگی خۆیان بە
بزووتنەوەی سەرانسەری ژنانی جیهان
و کۆمەڵ������گای جیهان������ی دەدا .بۆیە
پشکێکی بەرچاویان لە قوربانیدان لە
پێناو دابین بوونی مافە نەتەوایەتی و
ئینسانیەکانی بەرکەوت ،کە نموونەی
زۆریان لە قارەمانەتی و گیان فیدایی
ژنان لە مێ������ژووی حیزبی دێموکراتدا
تۆمار کردوە.
ژنانێکی زۆر بە هۆی پێوەندییان
بە حیزبی دێموکرات تووش������ی ئازار و
ئەشکەنجەی زۆر بوونەتەوە و تەنانەت
زۆر کەس������یان بە ه������ۆی ئەوەی کە
تەسلیمی خواست و ستەمکارییەکانی
کۆماری ئیس���ل��امی نەب������وون لە ژێر
ئەش������کەنجە یا بە ئیع������دام گیانیان
پێش������کەش بە ئ������ازادی کوردس������تان
کردوە .شەهیدان « ئامینە ئەحەدی بە
هۆی ئەشکەنجە ،شاەزنان باجەاڵنی،
خەدیج������ە ئیبراهی������م پوور،کولس������وم
حوسێنی ،سەعدیە خالیدی ناسراو بە
لەیال ،ئیحت������رام مینبەری و چەندها
ش������ەهیدی دیکە لە دوای دەستبەسەر
کرانی������ان و ئەش������کەنجەیەکی زۆر
ئیعدام کراون ،ئەوان نموونەی بەرزی
نەمری و قارەمانیەت������ی لە مێژووی
حیزبی دێموکرات������ن .یا ژنانی ئازا و
شۆرشگێڕی وەک « تەورێز ڕەحمانی
ناسراو بە چنوور ،سوریا نگەدار ناسراو
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بە ئاس������ۆ ،پەروین ڕوح������ی ،ئامینە
مستەفایی ،مریەم ئیبراهیمی ،سەعدە
عەبدواڵه������ی ،عەزیمە عوس������مانی،
خورش������ید مەحم������وودی ،س������ەبری
محەممەدی و دەی������ان ژنی دیکە لە
س������ەنگەرەکانی بەرخۆدان هاوشان لە
گەڵ پیاوان تا دوا ساتەکانی ژیانیان
قارەمانانە شەریان کردوە.
حیزب������ی دێموکرات ب������اوەری بەوە
بوو کە پێویستە ژنان زیاتر بەشداری
لە سیاس������ەت بکەن ،ولە ناوەندەکانی
بریاردان بن ،بیر و هزر ژنانی بە گرنگ
دەزانی لەو خەباتە ڕزگاریخوازانەیە.
لە دوای شۆرش������ی گەالن ئێران و ئەو
دۆخەی هاتبوە ئاراوە ژنانی کۆردیش
هەستیان بە گرنگی بەشداری کردنی
خۆیان کرد و بە پێویستیەکیان دەزانی
هەربۆی������ە لە کۆنگ������رەی ٤ی حیزب
بەوال ژنانیش دێنە نێ������و ڕێبەرایەتی
حیزب ،هەروەها لە ڕیزەکانی حیزبی
دێموک������رات لە ه������ەر جێگە و بە هەر
ئاس������تێک پێیان کرابێ������ت چاالکانە
هەوڵیان بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی
خۆیان داوە ،تەنانەت ئەو کاتەی کە
حیزب ش������ەری نەخوازراوی بە سەردا
س������ەپا وبە ناچ������اری بنکەکانی بۆ
شاخەکانی کوردس������تان گواستەوە لە
قەندیل ژنان بۆ یەکەم جار ڕێورەسمی
هەش������تی مارس������یان بەرێوە برد .کە
لەگەڵ پیشوازێکی بەرچاو بەرەو ڕوو
بوو تا ئەوەی کە ،دوکتور قاس������ملوو
خۆی وێرای بەش������داری کردنی ،ئەو
ڕێورەس������مەی زۆر بە گرنگەوە وەسف
ک������رد و جەختی ک������ردەوە کە حیزبی
دێموکراتی������ش هەم������وو کات خەبات
بۆ دەس������تەبەر بوون������ی مافی ژنانی
لە پاڵ خەبات������ی نەتەوایەتی زانیوە و
دەبێ هاوتەریب بن ل������ە گەڵ یەکتر
چون بە بێ دابی������ن بوونی ئازادی و
دێموکراسی بۆ تاکەکانی کۆمەڵگا
ئەوا ناتوانرێ کۆمەڵگایەکی یەکسان
و ئازاد هەبێ.
بەتایبەت������ی دوای بەرێوەبردنی ئەو
ڕێورەس������مە لە الیەن ژنان������ی حیزبەوە
و چاالکیەکان������ی دیکەیان ،دوکتور
سەعید ش������ەرەفکەندی بریاری دوبارە
ڕێکخس������تنەوەی یەکیەت������ی ژنانی
دای������ەوە و چەند کەس������ێکی بۆ ئەو
مەبەستە دیاری کرد ،کە ئەمەش بە
قۆناغێکی گرنگ لە بەش������داری ژن
کورد لە بواری سیاس������ەتدا دەزانرێ.
لەو ڕێکەوتە بە دوا کچان و ژنان لە
نێو حیزب چ وەک پێشمەرگە یا وەک
ئەندامی ڕێکخ������راوەکان چاالکییان
هەبوو .حیزبیش هەستی بەو گرنگیە
کرد کە پێویستە زیاتر هاندەر بێت بۆ
ژنان لە بەشداری پێکردنیان لە کایە
سیاس������ی و کۆمەاڵیەتی������ەکان ،بۆیە
ل������ە کۆنگرە ،ئورگان و ڕێکخس������تنە
حیزبیەکان بەردەوام ژنان بەشدار بوون
و حیزبیش هاندەر و پاڵپش������تێکی زۆر
گرنگ بوو بۆ ژنان������ی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان.
یەکیەتی ژنان وەک دەستکەوتێکی
کۆماری کوردس������تان ب������ەردەوام لە
الیەن حیزبەوە پش������تیوانی لێکراوە تا
ئەوەی ک������ە توانیویانە ببنە ئەندامی
ڕێکخ������راوی جیهانی ئەنترناس������یونال
سوسیالیس������تی ژنان ،هەروەها حیزب
ش������ێلگیرانە گرنگی بە پرس������ی ژنان
داوە و پشتگیری کردوە لە هەر جۆرە
چاالک������ی و بزووتنەوەیەکی ژنان بۆ
گەیشتن بە مافەکانیان .ئەو ژنانهی
کە نەیانتوانیوە وەک پێش������مەرگە بن
لە ڕیکخراوی ژنان چاالکیان کردوە
و خۆیان پەیوەست کردوە بەو بزووتنەوە
ئازادیخوازیی������ە ،هەروەها زۆرێک لە
کچان و ژنانە ل������ە ڕێکخراوی الوان
ڕۆڵ������ی و پێگەیەک������ی بەرچاوەی������ان
هەبوە.

ئامادەبوونی هێزەكانی
ڕووسیە لە سووریە
و :ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

ماڵپەڕی «نیوزویك» ڕاپۆرتێكی
لە ژێر ن������اوی «ئەمریكا لە نزیكەوە
تاوتوێ������ی ئەو ڕاپۆرتان������ە دەكات كە
باس ل������ە بوونی هێزەكانی ڕووس������یە
ل������ە س������ووریە دەكەن» ب������ە قەڵەمی
«دامین شاركۆڤ» باڵو كردووەتەوە.
ڕاپۆرتەكە باس لە تێوەگالنی سەربازی
ڕووسیە لە شەڕی نێوخۆیی سووریە
بە الیەنگری لە دەوڵەتی بەشار ئەسەد
دەكات .ئەمە لە كاتێكدا ڕاپۆرتێكی
دیكە هەر لەم ماڵپەڕە باڵو بووەتەوە كە
باس لەوە دەكات ڕووسیە ڕایگەیاندووە
كە بەشار ئەسەد ئامادەیە ئۆپۆزیسیۆن
لە دەوڵەتدا بەشدار بكات .لە سەرەتای
ڕاپۆرتی پەیوەندیدار بە ئامادەبوونی
س������ەربازی ڕووس������یە ل������ە و واڵتەدا
هاتووە« :كۆش������كی سپی لە نزیكەوە
خەریكی تاوتوێی ئەو ئیدیعایانەیە كە
دەڵێن ڕووسیە خەریكی ئامادەسازی
بۆ دەس������تێوەردانێكی س������ەربازی بە
پشتیوانی لە ڕێژیمی بەشار ئەسەد لە
س������ووریەیە ،ئەوەش پاش ئەوە دێت كە
ڕاگەیێنەكانی بەریتانیا و ئیس������رائیل
بەڵگ������ەی بەرچاویان لە بوونی پیاوان
و چەكوچۆڵی ڕووسیە لەو واڵتە باڵو
كردەوە».
ل������ە بەش������ێكی دیك������ەدا هاتووە:
«وتەبێ������ژی كۆش������كی س������پی،
ج������اش ئیرنێس������ت ب������ە هەواڵدەریی
ئاسۆشییەیتێدپرێس������ی وت :ئێم������ە
ئاگاداریی ئ������ەو ڕاپۆرتانە هەین كە
باس لەوە دەكەن ڕووس������یە پێرسۆنێلی
س������ەربازی و فڕۆكەی شەڕكەری بۆ
سووریە بەڕێ كردووە و ئەو ڕاپۆرتانە
ل������ە نزیكەوە تاوت������وێ دەكەین...هەر
پشتیوانییەكی سەربازی لە ڕێژیمی
ئەس������ەد بۆ ه������ەر ئامانجێك بێت ،جا
لە ش������كڵی پێرسۆنێلی س������ەربازی،
كەرەس������تەی فڕۆكەی ش������ەڕكەر و
چەكوچ������ۆڵ بێت ی������ان دابینكردنی
بودجە ،دەبێتە هۆی ناسەقامگیری و
كاریگەری خراپی دەبێت».
لە بەش������ێكی دیكەدا هاتووە« :لە
سەرەتای ئەم حەوتووەدا ،ڕۆژنامەی
«یێنێ������ت»ی ئیس������رائیلی وتەیەكی
لە «س������ەرچاوەیەكی دیپلۆماتیكی
ڕۆژئاوایی» باڵو كردووەتەوە كە دەڵێ
ڕووس������یە هەر ئێستا هێزی سەربازی
بۆ سووریە بەڕێ كردووە و دەیهەوێ
لە چەند حەوتووی داهاتوودا هەزاران
پێرسۆنێلی س������ەربازی خۆی بەڕێ
بكات.
ه������ەر ل������ەو كات������ەدا ،ڕۆژنامەی
بەریتان������ی «تایمز»ی������ش باس������ی
ڤیدیۆیەكی سێ دەقیقەیی كرد كە لە
تەلەفزیۆنی سووریە باڵو كراوەتەوە كە
تێیدا میلیشیا وەفادارەكان بە ئەسەد لە
پاڵ كەرەس������تەیەكی قەڵغانی BTR
ی ڕووس������یە ڕاوەستاون و هاوكات بە
ڕوونی دەنگێكی ڕووسی دەبیسترێ
ك������ە فەرم������ان دەدات .ل������ە كۆتایی
ڕاپۆرتەكەدا نووس������راوە« :وتەبێژی
كرێملی������ن ،دمیت������ری پێس������كۆڤ
هۆشداری بە خەڵك داوە كە بڕوا بەم
جۆرە ڕاپۆرتان������ە نەكەن و ئەوەی ڕەد
كردووەتەوە ك������ە خەریكی پالنڕێژی
ب������ن بۆ ناردن������ی هێز بۆ س������ووریە و
زیادكردن������ی هاری������كاری تەكنیكی
مۆسكۆ لەگەڵ س������ووریە .هەروەها
وتوویەتی كە :ڕووس������یە بەردەوامە لە
هاریكاری س������ەربازی و تەكنیكی بۆ
سووریە و پشتیوانی لێ دەكات .ئەمە
پرۆس������ەیەكی بەردەوام������ە .هاوكات،
سەرۆكی هێزە ئاسمانییەكانی ڕووسیە
لە س������ەرەتای ئاگۆستدا سیگناڵێكی
جیاوازی نارد و بە ئاژانسی دەوڵەتی
ڕووس������یە« ،ئیتارت������اس»ی وت كە
پیاوەكان������ی ئام������ادەی یارمەتیدانی
س������ووریە لە بەرامبەر تیرۆریستاندان
[و.تا هەنووكە دەوڵەتی ڕووس������یە بە
ئۆپۆزیس������یۆن و خەڵكی خەباتگێڕی
سووریە دەڵێت تیرۆریست]».
سەرچاوە:
Newsweek.com

6

ژمارە  660ـ 15ی خهرمانانی 1394

بێكاری و پیشه درۆیینهكان كهتوارێكی نێو ئابووریی ئێران
شهماڵ تهرغیبی
ه������اوكات لهگ������هڵ واژۆكردنی
ڕێككهوتننامهی ڤییهن ژمارهیهك له
خهڵكانی ئێران ڕژانه سهر شهقامهكان
و جێژنی بهناو سهركهوتنیان بهڕێوه
برد .بهش������ێكی بهرچاو لهم خۆشی
و ش������ادییه كه له س������هر شهقامی
ش������اره گهورهكانی ئێراندا بیندرا ،بۆ
هیوادارب������وون لهههمبهر نهمانی ئهو
دۆشدامانییه ئابوورییه دهگهڕێتهوه
كه له م������اوهی النیكهم یهك دهیهی
ڕاب������ردوودا بهس������هریاندا س������هپاوه.
واته خهڵ������ك بهو هیوای������هی كه به
واژۆكردن������ی ڕێككهوتننامهك������ه،
گهمارۆكان الدهچن و باری ماڵی و
ئابووریی خهڵك و واڵت بهرهو باشتر
بوون دهڕوات دهستیان كرد به خۆشی
ك������ردن .غافڵ لهوهیكه بهش������ێكی
بهرچاو ل������ه داتهپین������ی ئابووریی
زاڵبوو به سهر كۆمهڵگای ئێراندا له
سیستمی بهڕێوهبهری و ئیجرایی و
گهندهڵییه دهوڵهتییهكانهوه سهرچاوهی
گرت������ووه و كاریگ������هری گهم������ارۆ
نێونهتهویی������هكان تهنی������ا یهك ڕووی
س������ككهی ه ،كه ب������ه ئاوڕدانهوهیهكی
خێرا بهسهر بارودۆخی كۆمهڵگای
ئێران ئ������هو ڕاس������تییهمان زیاتر بۆ
دهردهكهوێت .به مهبهستی گهیشتن
ب������ه دهرهنجامێكی ئاوهزپهس������ندیش
دوو دی������اردهی پێوهندیدار به دۆخی
ئابووریی واڵت دهخهینه بهرچاو:
عهل������ی ش������همس ئهردهكان������ی
دامهزرێنهری ناوچهی ئازادی قێشم
له وتووێژێك������دا لهگهڵ ڕۆژنامهی
ش������هرق دهڵێت «ه������هر ناوچهیهكی

ئێران پادش������ایهكی قاچاخچی ههیه
و س������ااڵنه نیزیك ب������ه  35میلیارد
دۆالر س������ووتهمهنی و ش������تومهك
قاچ������اخ دهكرێت» .له درێژهش������دا
باس ل������هوه دهكات كه ئهم پڕۆس������ه
بهش������ێوهیهكی سیس������تماتیك و ب������ه
ساپۆڕتی دامهزراوه حكوومهییهكان
ئهنج������ام دهدرێت كه ئهم������ه وێنای
ڕاس������تهقینهی گهندهڵییهك������ی كپ
و بێدهنگی ئی������داری و ئابوورییه له
واڵتدا».
لهالیهكی دیكهوه بههۆی نهبوونی
بهرنام������ه و پالن������ی تۆكمه له باری
خزمهتگوزارییه گش������تییهكانی وهك
خانووب������هره و تهندروس������تی و كار
و ههروهه������ا پاڵپش������تی نهك������ردن له
جووتیاران و ئاژهڵ������داران و باخداران
و ههوڵنهدان بۆ بهڕۆژكردنی ژیانی
دانیشتوانی گوندهكان ،شهپۆلهكانی
كۆچ كردنی گوندنش������ینهكان بهرهو
شارهكانی خێراتر و زیاتر كردووه كه
زۆربهی ههره زۆری ئهم حهشیمهته
به ناچاری له پهراوێزی ش������ارهكاندا
نیش������تهجێ دهب������ن .بهپێ������ی دوایین
ئامارهكانی������ش دانیش������توانی ئ������هم
ناوچان������ه زیاتر ل������ه ههموو خهڵكی
دیكه مهترسی و ئهگهری توشبوون
به خهس������اره كۆمهاڵیهتییهكانی وهك
ئێعتیاد ،لهش فرۆش������ی ،نهخۆشییه
پێس������تی و چڵكاوییهكان و ئهیدزیان
له س������هره .وهزیری شارسازی ڕێژیم
لهمبارهوه دهڵێ :له كۆی حهشیمهتی
 55میلیۆنی ش������ارهكانی ئێران زیاتر
له  18میلیۆن كهس  -یهك له سهر
سێی حهشیمهتی شارنشینی ئێران –
له ناوچه مهترسیدارهكانی پهراوێزی
شارهكاندا دهژین .ئهگهر لهم ڕهههندهوه

سهیری پرس������ی پیشه درۆیینهكانی
نێوبازاری كاری ئێران بكهین دهبینین
كه بهش������ی زۆری ئهو كهسانهی كه
ڕوو ل������ه ژیانی شارنش������ینی دهكهن
ناچار دهبن ب������ۆ دابینكردنی بژێوی
ژیان ،خۆیان بخهنه ژێر گوش������اری
ئهم ج������ۆره كارانهوه ك������ه به وتهی
عهلی ڕهبیعی وهزیری كاری ڕێژیم

«نۆرهگر»(نوب������ت گیر)« ،ش������ین
گێڕ»(گری������ه ك������ن)« ،هێڵڕاگری
تاكس������ی»(خط نگهدار تاكس������ی)،
«بهخێوك������هری نهخ������ۆش» (همراه
بیمار)« ،نێونجیگهری»(داللی)،
«فرۆش������یاری نێ������و مێت������رۆ»،
«باڵوكهرهوهی كارت»(كارت پخش
كن) و. .....

و :شاگردێكی هاواركهری كارامهمان پێویسته

 7میلیۆن كهس واته  30له سهدی
حهشیمهتی  23میلیۆن كهسی بهناو
خ������اوهن كاری ئێران س������هرقاڵی ئهم
چهش������نه چاالكییه ئابوورییانهن كه
هیچ كاریگهرییهكیان لهسهر باشتر
كردنی ڕهوش������ی ئابووری������ی واڵتدا
نییه و بهپێچهوانهشهوه شوێندانهری
نهرێنیان ههیه .پیش������هگهلێكی وهك
«ج������اڕدهر»(دادزن)« ،یاریدهدهری
ج������اڕدهر» (كم������ك دادزن)،

یهكێك له هۆكارهكانی پهرهسهندن
و باڵوبوونهوهی خێرای ئهم چهشنه
بهن������او چاالكیه ئابوورییان ه كه زیاتر
له %20ی بازاڕهكانی ئێرانیان داگیر
ك������ردووه ،بریتییه له داتهپینی بازاڕه
فهرمییهكان������ی كار ،ب������ه واتایهكی
دیكه ناتوانای������ی حكوومهت لهمهڕ
سازكردنی پیش������ه و كاری نوێ بۆ
گهالنی ئێران بووهته هۆكارێك لهمهڕ
دروست بوونی بازاڕێكی هاوتهریب

لهگهڵ ب������ازاڕی فهرمی كار كه به
پیش������ه درۆیین یان ژێرزهوینییهكان
له ئێراندا دهناس������رێت كه له ههندێك
حاڵهتدا داهاتی ئهم چهش������نه كارانه
به بهراورد لهگهڵ كاره فهرمییهكان
النیكهم  10قات زیاتره.
ڕوونه ك������ه یهكهم هۆكاری هاتنه
ئ������ارای ئهم كهش و دۆخه نالهبارهش
بریتییه له كێش������هی بێ������كاری كه
بۆخۆی یهكێك له دهرهاویشتهكانی
ئابوورییهك������ی نهخ������ۆش و الوازه.
لهمب������ارهوه وهزی������ری كاری ڕێژیم
ڕێكهوتی 25ی مانگی ئاگۆست به
ههواڵدهری������ی «مێهر»ی ڕاگهیاند:
«دهوڵ������هت ناتوان������ێ تهنان������هت له
دورهدیمهنی س������ااڵنی داهاتووش������دا
كێش������هی بێكاری بهتایبهت بێكاری
الوانی خوێندهوار چارهس������هر بكات
و تهنی������ا بۆ پێش������گیری ك������ردن له
زیادبوونی نرخی بێكاری ،ئابووریی
ئێران پێویستی به گهشهی سهروو8
لهسهد ههیه واته پێویستی به زیاتر له
 350میلیارد دۆالر سهرمایهدانانی
نوێ تهنیا له كهرتی نهوت و گاز و
پێترۆشیمی ههیه».
ئهمهش لهحاڵێكدای������ه كه نرخی
گهش������هی ئابووریی ئێ������ران بهپێی
ئامارهكان������ی ناوهن������دی ئام������ار له
س������اڵهكانی  91و 92و  93ل������ه ژێر
سفرهوه بووه.
ه������هر لهمب������ارهوه ناوهن������دی
لێكۆڵینهوهكانی مهجلیسی ڕێژیم له
ڕاپۆرتێكدا ئاشكرای كردووه كه له
ساڵی 1400دا و له باشترین حاڵهتدا
واته نرخی گهش������هی  5له سهدی،
ڕێ������ژهی بێكارهكان������ی واڵت (ك������ه
مهبهس������ت بێكاری ڕههایه) دهگاته

4میلیۆن و  100ههزار كهس و نرخی
بێكاری بۆ  %16پهره دهستێنێ.
بهپێ������ی دوایی������ن لێكۆڵینهوهكان
ئهگهر حكوومهت������ی ئێران بیههوێت
ئامانجهكانی بهرنامهی شهش������همی
گهشهپێدان بپێكێ پێویسته له ساڵدا
النیكهم  900ههزار پیش������هی نوێ
ساز بكات ئهمهش له حاڵێكدایه كه
چاوهڕوان دهكرێ تا ماوهیهكی دیكه
 4میلی������ۆن و  500ههزار دهرچووی
زانك������ۆی خوازیاری كار ،تێكهڵ به
حهشیمهتی بێكاری واڵت بن كه له
باشترین حاڵهتدا ناچار دهبن ڕوو له
«پیشه درۆیینهكان» بكهن.
ڕوون و ئاشكرایه كه سهرهكیترین
س������هرچاوهی داهاتی ئێران ،داهاتی
نهوت و پیش������ه پێوهندی������دارهكان به
نهوتهوهی������ه ك������ه ههموی������ان له ژێر
س������هاڵحیهت و دهس������هاڵتی سهرانی
حكوومهته و ههر لهو ڕاستایهش������دا
داب������هش كردنی ئهم س������هرچاوانهش
لهوانه داه������ات و داراییهكان ،هێز و
دهسهاڵت و زانست و زانیارییهكانی
پێوهندیداری������ش ل������ه چوارچێ������وهی
دهس������هاڵتی دهس������هاڵت بهدهستانه و
خهڵك له پرسی دابهشكردنی هێزی
سیاس������ی و ئابووریی هیچ ڕۆڵ و
دهورێكیان نیه و ئهمهش وای كردووه
كه كهلێن������ی چینایهتی ئێس������تای
كۆمهڵگای ئێران زیاتر و زیاتر بێت و
دیاردهگهلێكی وهك پیشه درۆیینهكان
ببن������ه دیاردهیهك������ی س������هلمێنراوی
حاشاههڵنهگر .پیش������هگهلێك كه له
ناخی خۆیاندا بهستێنی دهیان كێشه
و گرفت و الدان������ی كۆمهاڵیهتییان
حهشار داوه.

ڕووحانی و ڕەوشی مافی مرۆڤ
شەهاب خالیدی
دوای ئەوەی كە الیەنگرانی حەسەن
ڕووحانی پروپاگەندەی ئەوەیان كرد كە
ڕووحانی كەسێكی میانەڕەو و پشتیوانی
مافی خەڵك و كلیلی چارەسەركردنی
كێشەكانە لە ئێراندا و ناوبراویش توانی
بە دروش������مگەلێكی بریق������ەدار خەڵك
فریو بدات و پۆس������تی سەركۆماری بە
دەست بێنێ ،بە داخەوە ڕەوشی مافی
مرۆڤ نە تەنیا باش������تر نەبووە ،بەڵكوو
بە پێچەوانەوە ،زوڵم و زۆرداری ،فەرق
و جیاوازیدانان ،گەندەڵی و بە گشتی
پێشێلكردنی مافی مرۆڤ گەیشتوەت ه
ئەو پەڕی خۆی.
بە پێی ڕاپۆرتی ڕێكخراوی مافی
مرۆڤ النیكەم  687كەس لە س������اڵی
 2013لە س������ێدارە دراون كە  %68یان
لە شەش مانگی سەرەتای هەڵبژاردنی
ڕووحانی������دا لە س������ێدارە دراون ،و 411
كەسیش لە ش������ەش مانگی سەرەتای
ساڵی  2014لە سێدارە دراون ،هەروەها
شەش چاالكی سیاس������ی و مەدەنی و
النیكەم هەشت كەسی ژێر تەمەنی 18
س������اڵیش لە نێو ئەو كەس������انەدان كە لە
سێدارە دراون.
ل������ە ڕاس������تیدا ڕەوش������ی ماف������ی
مرۆڤ ل������ە دەوڵەت������ی ڕووحانیدا بەم
ش������ێوەیەیە ،هەر بۆیە «بان كی مون»
سكرتێری گش������تیی ڕێكخراوی نەتەوە
یەكگرت������ووەكان ،ل������ە ڕاپۆرتی خۆیدا
كە بەر لە ڕێككەوتن������ی ناوكی نێوان
ئێران و واڵتان������ی  5+1باڵو كرایەوە،
ڕایگەیاند كە ڕێژیمی ئێران لە س������ەر
پێشێلكردنی مافی مرۆڤ بەردەوامە
ێ بە وتووێژ لەگەڵ
و ئێستاش دەیهەو 
واڵتان������ی  ،5+1ناچاری������ان بكات كە

لەو وتووێژانەدا پرس������ی مافی مرۆڤ
نەورووژێن������ن .هەروەها كۆمیس������ێری
پایەب������ەرزی مافی مرۆڤی ڕێكخراوی
نەت������ەوە یەكگرت������ووەكان خاتوو «ناوی
پیالی» ل������ە ڕێك������ەوت 3ی ژوئیەدا
داوای لە الیەنەكانی دانووس������تاندنكار
كرد كە ل������ە كۆبوونەوەكان������ی خۆیاندا

پرس������ی مافی مرۆڤی������ش بورووژێنن.
بەاڵم ب������ە داخەوە ئەو پرس������ە گرینگە
ل������ەو وتووێژانەدا نەورووژێن������درا و لە
س������ەر مژاری پرۆگرام������ی ناوكییش
ڕێككەوتنێك كرا كە تا ئێستاش لە الیەن
كۆنگرێسی ئامریكاوە پەسەند نەكراوە.
زۆر لە كارناسانی سیاسیش لە سەر ئەو

بڕوایەن كە ئەو ڕێككەوتنە دەبێتە هۆی
ئەوەی كە ڕێژیمی ئێران زیاتر و توندتر
لە جارانیش مافی مرۆڤ پێش������ێل بكا
و دەستێوەردان لە نێو كاروباری واڵتانی
ناوچەكەدا بكات ،و ل������ە ژێر پەردەی
ئایینی ئیس���ل��امدا درێژە بەو جینایەتە
هۆڤان������ەی خۆی وەك ئەش������كەنجە بە

هەموو ش������ێوەكانی و بڕینی ئەندامانی
لەش������ی تۆمەتبارەكان و ...هتد بدات،
كە لە ڕاس������تیدا ئەم شێوە سزادانانە بۆ
چاوترس������اندنی خەڵك������ە و دەكرێ وەك
فاشیزمی ئایینی پێناسە بكرێ.
ئەزموونی ئەو چەند ساڵەی دوایی
لە بواری جێبەجێ كردنی س������زای لە

سێدارەدان سەلماندوویەتی كە ڕێژیمی
ئێ������ران بۆ فریودانی بیروڕای گش������تی
ب ه س������ەرنجدان بە ڕەگ و ڕیش������ەی
كێش������ە كۆمەاڵیەتیی������ەكان ،ب������ەردەوام
پڕوپاگەن������دەی ئەوە دەكات كە ئەوان بە
لە س������ێدارەدانی گیراوان ،دەتوانن كێشە
كۆمەاڵیەتیی������ەكان چارەس������ەر بكەن و
ئاسایش و تەناهی بگەڕێننەوە بۆ واڵت،
بەاڵم بە پێچەوانەوە نە تەنیا ئاس������ایش
جێگر نەبووە و كێشە كۆمەاڵیەتییەكان
چارەس������ەر نەكراون ،بەڵك������وو تاوانەكان
گەیشتوونەتە ئاستێك كە وەزیری دادی
كابین������ەی ڕووحانیش دەنگی لێ بەرز
بووەتهوه و دەڵێ ڕێ������ژەی تاوانەكان لە
ڕێژەی حەشیمەتی ئێران زیاتر بووە.
لەسەر بنەمای ئەو ڕاستیانە مرۆڤ
دەتوانێ بگات������ە ئەو ئەنجامە كە هیچ
س������ەركۆمارێك ناتوانێ لە چوارچێوەی
سیستەمی ویالیەتی فەقیهدا ،ڕیفۆرم
ل������ە بەرژەوەندی������ی خەڵكدا ب������كات ،و
وەلی فەقیهـ و دەسەاڵتدارانی دیكەی
پایەب������ەرزی ڕێژیم ،مان������ەوەی خۆیان
تەنی������ا و تەنیا لە پێش������ێلكردنی مافی
مرۆڤ و كار و كردەوەی ئاژاوەگێڕانە
و تیرۆریستی لە دەرەوەی سنوورەكانی
خۆیاندا دەبینن و تەنیا ڕێگای پێشگرتن
لەو سیاسەتانە ،یەكگرتن بۆ خەبات لە
دژی ئ������ەو ڕێژیمە گەندەڵ و خوێنمژە
و ڕووخاندنیەت������ی .ك������ە ئەمە دەتوانێ
كۆتایی بە ئەش������كەنجە ،لەسێدارەدان،
تیرۆر و پێشلكردنی مافی كەمایەتیە
ئایین������ی و نەتەوەیی������ەكان بێن������ێ (كە
ڕووحانی س������ەرەڕای ئەوەی كە بڵێنی
چارەس������ەركردنی پرس������ی كەمایەتییە
ئایین������ی و نەتەوەییەكانی دابوو ،بەاڵم
تا ئێس������تاش هەر پێچەوانەی ئەوەمان
بینیوە!).
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شەڕی زێڕینگەری لە پێناوی دەسەاڵتخوازیدا
سەالم ئیسماعیلپوور
ل������ە حاڵێكدا كە ح������ەوت مانگ
تا بەڕێوەچوون������ی هەڵبژاردنەكانی
دوو مەجلیس������ی شوورای ئیسالمی
و خوبرەگانی ڕێژی������م ماوە ،باڵ و
تاقمە س������ەرەكییەكانی نێو كۆماری
ئیسالمی دیس������ان بە نانەوەی هات
و هاوار و مقۆمقۆ لەس������ەر هێندێك
بابەتی وەك چاوەدێریی ئیستسوابیی
ش������وورای نیگاب������ان دەیانه������ەوێ
كوورەی ساردوسڕی ڕەوایی ڕێژیم
ب������ە ش������انۆگەرییەكی دیكە گەرم
بكەن .دیارە ئەوەی كە لەم نێوانەدا
جێگەی مشتومڕی هەردوو الیەنە،
نەك خودی چاوەدێریی ئیستسوابی
وەك پرس������ێكی دیاریك������راو ،بەڵكوو
دەرهاوێش������تە ی������ان دەرئەنجامەكان
و چۆنیەتی������ی بەڕێوەچوونی وەها
پرۆسەیەكە.
ل������ە چەند حەوت������ووی ڕابردوودا
حەس������ەن ڕووحانی ،س������ەركۆماری
ڕێژیم وێڕای رەخنەگرتن لە ڕۆڵی
پاوانخوازان������ەی ش������وورای نیگابان
ل������ە هەڵس������ەنگاندنی لێهاتووی������ی
كاندیداكاندا ،جەختی لە سەر ڕۆڵی
هەیئەتە ئیجراییەكان واتە ئامرازەكانی
حكوومەت لە هەڵبژاردندا كردەوە و
ئەوانەی بە بەرپرسی ڕاستەقینەی
بەڕێوەبردن������ی هەڵبژاردنەكان زانی
و ڕایگەیاند« :ش������وورای نیگابان
تەنی������ا چاوەدێرە ن������ەك بەڕێوەبەر.
بەڕێوەبەری هەڵبژاردن ،حكوومەتە.
حكوومەت بەرپرس������ی بەڕێوەبردنی
هەڵبژاردنەكانە و دامودەزگایەكیش
دانراوە بۆ ئ������ەوەی كە چاوەدێر بێت

تاكوو س������اختەكاری لە هەڵبژاردندا
نەكرێت .ش������وورای نیگابان چاوە و
چاو ناتوانێ كاری دەست بكات ...
دەبێ بە تەواوی سەرنج بدەینە یاسای
بنەڕەتی و كاری پێ بكەین».
ئ������ەوە ل������ە حاڵێكدای������ە ك������ە
خامنەی������ی ماوەیەك������ی زۆر لەمەو
پێش������تر ڕایگەیاندب������وو ك������ە« :لە
پێوەن������دی لەگەڵ هەڵس������ەنگاندنی
لێهاتووییەكان������دا  ...ئەوەندەی من
بزانم ،ئەوە ئەركی شوورای نیگابانە
و بە ناچار دەبێ شیاوی و لێهاتوویی
كاندیداكان هەڵبسەنگێنێ».
لەم نێوانەدا س������ەرۆكی دەزگای
ب������ە ن������او دادوەری ،فەرمان������دەی
گشتیی سپای پاسداران ،كۆمەڵێك
لە نوێنەران������ی مەجلیس و  ...یەك
لە دوای یەك وێڕای هەڕەش������ە لە
س������ەركۆماری ڕێژی������م ،داوایان لێ
كرد ڕەچاوی هێڵە سوورەكانی نیزام
بكات.
وتەبێ������ژی ش������وورای نیگابانیش
لێدوانەكانی رووحانیی بە هەنگاوێك
ب������ۆ لەرزۆككردن������ی كۆڵەكەكانی
سیس������تمی هەڵبژاردن ل������ە قەڵەم دا
و داوای ل������ێ كرد تێچووەكانی دوو
هەڵبژاردنی داهاتوو بۆ ڕێژیم زیاتر
ن������ەكات .وتەبێ������ژی دەزگای بەناو
دادوەریی ڕێژیمیش لەو پێوەندییەدا
ڕایگەیاند« :شوورای نیگابان هەم
چاوە و هەم دەست».
هەروەه������ا س������ادق الریجان������ی،
سەرۆكی ئەو دەزگایەش لێدوانەكانی
ڕووحانی������ی ب������ە هات و ه������اوار بۆ
نان������ەوەی گێچەڵ ل������ە قەڵەم دا و
داوای لە ش������وورای نیگابان كرد لە
پرسی هەڵبژاردندا لە سەر بەهاكانی

بەناو شۆڕشەكەیان پتەو ڕاوەستێت.
بەاڵم لە ڕاستیدا و بە پێچەوانەی
ئەوەی كە دێتە پێش چاو ،ڕووحانی
و هاوڕێب������ازە سیاس������ییەكانی ب������ە
هێنانەگ������ۆڕی پرس������ی چاوەدێریی
ئیستسوابی ،تەنیا هەوڵ دەدەن پێش
ب������ەوە بگرن كە الیەن������ی ڕكابەریان
بە ئاس������انی پرۆسەی هەڵبژاردن بە
ئاراستەی دڵخوازی خۆیدا ببات و بەم
شێوەیە ڕێگا نەدەن مەجلیسێك بێتە
سەر كار كە لە ژێر ڕكێفی زۆرینەی
ڕەهای سەر بە ئوسوولگراكاندا بێت
و ش������وێندانەرییەكی ئەوتۆی خۆیان
بە س������ەریەوە نەبێت .لەم پێوەندییەدا
مش������تومڕ لەس������ەر چاوەدێری������ی
ئیستسوابی ،لە ڕاستیدا نیشاندانی
الن������ی زۆری داواكارییەكانی������ان لە
ڕێبەری ڕێژیم و تاقمی بەرانبەریانە
تاك������وو ل������ەم ڕێگەی������ەوە ناچاریان
بكەن دان بە بەش������ێك لە داخوازییە
باندییەكانیان بۆ وەرگرتنی پشكێكی
گونجاو لە دەسەاڵتدا بنێن.
ل������ە قس������ەكانی ڕووحان������ی و
هاوبیرانی������دا لە خاتەمیی������ەوە بگرە
تا هاش������می ڕەفس������ەنجانی لەمەڕ
چاوەدێریی ئیستس������وابیی شوورای
نیگابان ،ئیرادە یان نەخشەڕێگایەك
بۆ البردن یان گۆڕینی ئەم یاس������ایە
وە بەرچ������او ناكەوێت .ئەوەش دەری
دەخ������ات كە ئەم جۆرە هەڵوێس������تانە
لە ڕاس������تیدا تاكتیك������ی و كاتین.
ڕووحان������ی ل������ە حاڵێكدا ب������اس لە
هەیئەت������ە ئیجرایی������ەكان وەكوو تاقە
الیەنی یاس������ایی بۆ هەڵسەنگاندنی
لێهاتووی������ی كاندی������داكان دەكات كە
بۆ خ������ۆی دەزانێت بەپێی ئەس������ڵی
99ی یاس������ای بنەڕەتی������ی ڕێژیم،

ئەو دەس������ەاڵتە لە ڕووی یاساییەوە
لە پاوان������ی ش������وورای نیگاباندایە
و خ������ودی ناوب������راو و كەس������انی
دیكەی پێش ئەوی������ش لە مەجلیس
و حكوومەت������دا هەر ب������ەو ڕێگایەدا
تێپەڕیون بۆ ئەوەی بگەیەنە كۆشكی
سەركۆماری و مەجلیس .ناوبراو لە
حاڵێكدا ئەم شرۆڤە سەیروسەمەرانە
لە یاس������ای بنەڕەتیی ڕێژیم دەكات
كە بۆ خۆی (وەكوو یاساناس نەك
وەكوو سەرهەنگ) باش دەزانێت كە
ئەسڵی 98ی ئەو یاسایەش شوورای
نیگابان بە تاقە دامەزراوەی یاسایی
بۆ ڕاڤە و ش������رۆڤەكردنی یاس������ای
بنەڕەت������ی دادەنێت و س������ەرچاوەی
چاوەدێریی ئیستس������وابی ،ویستی
وەلی فەقیه و شرۆڤە و لێكدانەوەی
ش������وورای نیگاب������ان لە یاس������ای
بنەڕەتی������ی ڕێژیمە .كەوابوو بە پێی
یاس������ا ،نە س������ەركۆمار و نە هیچ
كەس������ی دیكەش مافی ئەوەیان نیە
لێكدانەوەكانی شوورای نیگابان لە
یاس������ای بنەڕەتی ببەنە ژێر پرسیار
و لێكدان������ەوەی تایبەتیی خۆیان بۆ
ئەو یاسایە هەبێت .بەم پێیە ،ئەگەر
ڕووحانی یان خاتەمی یان هەر كەس
و الیەن و دامەزراوەیەكی س������ەر بە
ڕێژیم بە ڕاس������تی دژی چاوەدێریی
ئیستس������وابیی شوورای نیگابان بن،
دەبێ خوازیاری گەڕانەوە بۆ دەنگی
خەڵك (ڕێفراندۆم) و پێداچوونەوە بە
یاسای بنەڕەتیدا بن.
ب������ەاڵم ب������ە ئاوڕدانەوەی������ەك لە
كارنامەی ڕابردوو و هەڵوێستەكانی
ئێس������تای ئەم الیەنە لە  1376بەم
الوە بۆمان دەردەكەوێت كە هەمیشە
كاكڵی سەرەكیی دروشمەكانیان نەك

«چاكسازی یان ئاڵوگۆڕ لە یاسای
بنەڕەتیدا» بەڵكوو «جێبەجێكردنی
ب������ێ ئەمالوئەوالی ئەو یاس������ایە»
بووە و ئێس������تاش هەر وایە .كەوابوو
ئیس���ڵ��احخوازان ب������ە پێچەوان������ەی
تێگەیشتنێك كە لە ناوی تاقمەكەیان
هەی������ە ،هەرگیز نە ل������ە كردەوە و نە
تەنانەت لە دروشمیشدا بۆ چاكسازی
ل������ە یاس������ای بنەڕەتی������ی كۆماری
ئیسالمیدا وەكوو سەرچاوەی هەموو
س������تەم و هەاڵواردنەكان هەنگاویان
هەڵنەگرتووە و دژایەتیی حەس������ەن
ڕووحانی لەگەڵ فیلتێری شوورای
نیگابانیش شتێك بە دەر لە هووتاڤە
ڕەنگین و فریودەرانەكانی پێشووی
ئەو تاقمە و مش������تومڕیان لەگەڵ
قۆڵ������ی پاوانخواز ب������ۆ زیادكردنی
پشكی خۆیان لە دەسەاڵتدا نیە.
الیەن������ی بەرانبەری������ش زۆر باش
دەزان������ێ كە ویس������تی ئ������ەم تاقمە
«البردنی چاوەدێریی ئیستس������وابی
وەكوو ئامرازی ڕێژیم بۆ هێشتنەوەی
كەسانی نامۆ و ناخودی لە دەرەوەی
كەش������تییەكە و موهەندیس������یی
هەڵبژاردن������ەكان» نی������ە ،هەر بۆیە
هۆكاری دڵەڕاوكێ و تووڕەییان لەو
پێوەندییەدا ،نەك ئەگەری هەڵگرتنی
ئ������ەم كااڵ بەنرخ������ە لە س������ەوەتەی
سیاس������یی ڕێژیم ،بەڵكوو ئەگەری
ئەوەیە كە ناچار بن لەو كااڵ بەنرخە
بەشی تاقمێكی نەیار و ڕكابەریش
ب������دەن و لێرەدای������ە ك������ە دەتوانین لە
نەرمی نواندن و سازانەكانی جار نا
جاری نێوان باڵەكانی ڕێژیم لە دوای
هەموو شەڕە زێڕینگەرییەكانیان تێ
بگەین و دەتوانین لەوەش تێ بگەین
كە هەر دوو باڵی ڕێژیم س������ەرەڕای

هەم������وو ناكۆكییەكانیان ،لە س������ەر
ئەسڵێكی بنەڕەتی هەمیشە كۆكن،
ئەویش رەچاوكردنی ڕاسپاردەیەكی
بەناوبانگی خومەینییە كە دەیگوت:
«ڕێگا مەدەن ئەم شۆڕش������ە (واتە

نە سەركۆمار و نە
هیچ كەسی دیكەش
مافی ئەوەیان نیە
لێكدانەوەكانی
شوورای نیگابان
لە یاسای بنەڕەتی
ببەنە ژێر پرسیار
و لێكدانەوەی
تایبەتیی خۆیان
بۆ ئەو یاسایە
هەبێت
دەس������ەاڵتی ئەم ڕێژیم������ە) بكەوێتە
دەس������تی كەس������انی نامۆ و نەشیاو
(واتە كەس������انی لێهاتووی دەرەوەی
بازنەی مافیایی دەسەاڵت)».

كۆماری ئیسالمی و ئەزموونێكی شكست خواردوو
عارف وەڵزی
هەر ل������ە بەرەب������ەرەی ڕووخانی
ڕژیم������ی پەهل������ەوی ،خۆمهینی و
هاوبیران������ی بە كەڵ������ك وەرگرتن لە
هەس������تی مەزهەبی و هەڵگرتنی
درووش������می بریق������ەدار ل������ە هەموو
بوارەكانی ئابووری و كۆمەاڵیەتی
و سیاس������ی و نەتەوەی������ی ،توانیان
هەستی شۆڕش������گێڕیی ئەوكاتی
گەالن������ی ئێران كونت������رۆڵ بكەن و
سواری ش������ەپۆلەكانی خۆپیشاندان
بن ،ب������ەاڵم ه������ەر زۆری نەخایەند
و دوای س������ەركەوتنی ش������ۆڕش و
بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی،
یەك یەك و دەستە دەستە چاالكانی
سیاس������ی نەت������ەوە جۆراوجۆرەكانی
ئێران و كەس������ایەتییە ئازادیخواز و
جیابیرەكان ،هەر یەكە و بە شێوەیەك
س������ڕدرانەوە یان خود پەراوێز خران و
بەم ش������ێوەیە خەرمانی شۆڕشێكی
بەرهەق و گەورەیان بە با دا.
دوای پاكانە حسێب و پاكسازی
جیابیران و خۆڕێكخستنی خومەینی
و هاوبیران������ی ،ئیت������ر سیاس������ەتی
عەمەڵی كۆماری ئیسالمی لە سەر
ئەساسی «دژایەتی ئەمپریالیست»
و «هەناردەكردن������ی ش������ۆرش»،
هەڵبەت بە مەبەس������تی سەپاندنی
حكوومەتی شەریعەتی ئیسالم ،واتە
ویالیەتی موتڵەقەی فەقیهـ بەسەر
موسوڵمانانی جیهاندا داڕێژرا و بوو
بە ستراتێژی درێژخایەنی كۆماری
ئیس���ل��امیی ئێران .لێ������رەدا بوو كە
خومەینی و هاوبیرانی پشتیوانیی
و خۆنیزی������ك كردنەوە ل������ە هەموو
جوواڵنەوە ئیسالمییەكان بە گشتی
و لە سەرووی هەموویان شیعەكان لە

ناوچە و جیهانیان ،بە پێویستییەكی
میژوویی زانی و خستیانە قۆناغی
جێبەجێ كردنەوە.
هەر بۆی������ە دەبینین كە لە یەكەم
هەنگاوی سیاسەتی پاوانخوازانەی
كۆماری ئیسالمیدا ،بە پشتیوانی
كردنی ش������یعەكانی عێراق ،شەڕی
ماڵوێرانكەری  8س������اڵەی ئێران و
عێڕاقی هەڵگیرساند و خەسارێكی
قەرەبوو نەكراوەی گیانیی و ماددی
ل������ە خەڵكی ئێران دا ،و هەر ئەوەش
بوو بە س������ەرەتایەك كە وردە وردە لە
ژێ������ر ناوی دامەزراندن������ی ناوەندی
جۆراوجۆری دینی و فەرهەنگی و
ئابووری و لە ڕێگەی سپای پاسداران
و ل������ق و پۆكانییەوە ل������ە ناوچەكە
نفووزی خۆی پەرە پێ بدات .بۆیە
هەنووكەش دەبینین كە لقی قودسی
سوپای پاس������داران بە سەرفكردنی
خەیاڵیی س������ەرمایەی واڵتی ئێران،
لە زۆربەی واڵتانی وەكوو عێڕاق و
یەمەن و س������ووریە و لوبنان و لیبی
و فەلەس������تین و ئەفغانستان و ...
هتد ،گرووپی تیرۆریستی چ شیعە
و چ سوننە پەروەردە و تەیار دەكات
و بەم ش������ێوەیە دەبینین كە ،ئەگەر
نەڵێین بە ت������ەواوی ،دەتوانین بڵێین
كە كەم و زۆر دەس������تی لە زۆربەی
ئاڵۆزییەكانی ئەم������ڕۆی ناوچەكە
هەیە.
ئێس������تاش دوای نیزی������ك ب������ە 4
دەیە دەس������ەاڵتداری ،ڕاس������تە كە
ب������ە كەڵ������ك وەرگرتن لە هەس������تی
مەزهەبی و داهاتی بێ س������نووری
ن������ەوت و گازی ئێ������ران ،كۆماری
ئیسالمی توانیویەتی دەست بخاتە
نێو كارووباری زۆرب������ەی واڵتانی
ناوچەكە و شەڕ و ئاڵۆزی درووست
بكات .ب������ۆ نموونە بە پش������تیوانی

كردنی گرووپە تیرۆریستیەكانی
وەك حەم������اس و جیه������ادی
ئیسالمی و بەرەی خەڵكیی لە
فەلەستین ،تا ئێستا لەمپەڕ بووە
لە هاتنە ئارای ئاشتی لە نێوان
فەلەستین و ئیسڕائیلدا .یا خود
بە پشتیوانی كردنی حیزبوڵاڵی
لوبنان و تالیبان لە ئەفغانس������تان
و حیزبوڵاڵ و عەس������ائبی ئەهلی
ه������ەق و داع������ش لە عێ������راق و
حووس������ییەكانی یەمەن و دەست
و پێوەندییەكانی بەش������ار ئەسەد
و بناژۆخوازكان������ی لیبی و ....
هت������د ،توانیویەتی ك������ە ئارامی
ناوچەك������ە بش������ێوێنێ و ببێت������ە
هاوكار و هۆكاری سەرهەڵدانی
ش������ەڕی تایفی و مەزهەبی كە
تا ئێستا خوێنی بە سەدان هەزار
ژن و منداڵ و خەڵكی بێتاوانی
تێدا ڕژاوە.
بەاڵم لێرەدا پرس������یارێك دێتە
ئاراوە ك������ە ئەویش ئەوەیە ،گەلۆ
كۆماری ئیسالمی لە سیاسەتی
شۆڕش������دا
هەناردەكردن������ی
سەركەوتوو بووە؟
بێگومان ن������ە ،چوونكە دەبینین
كە ئیدی بە النیكەمەوە بەش������ێكی
بەرچاو لە خەڵكی فەلەس������تین ئەو
ڕاستییە دەزانن كە پشتیوانییەكانی
كۆماری ئیس���ل��امی لەوان ،تەنیا
لە چوارچێوی درووش������مدا مانەوە
و زیات������ر وەكوو كارتێكی گوش������ار
لە دژی ئیس������ڕائیل و ب������ە واتای
خۆیان س������ەهیوونیزم و ئەمپریالیزم
بەكاریان هێناون .یا خود لە یەمەن،
بە پێكهینانی هاوپەیمانی عەرەبی
بە سەرپەرەس������تی س������عوودییا ،وا
خەریكە جارێكی دیكە س������ەنعای
پێتەخت كونترۆڵ دەكەنەوە و یەمەن

پاكس������ازی دەكرێتەوە لە دەس������ت و
پێوەندییەكانی كۆماری ئیسالمی.
لە عێڕاقیش دەبینین كە بێجگە لە
تاقمێكی گوێ لە مس������تی خۆیان
نەبێت ،تەنانەت شیعەكانیش بە دژی
سیاس������ەتەكانی كۆماری ئیسالمی
لە هەمبەر عێڕاق ڕژاونەتە س������ەر
شەقامەكان و داوای كورتكردنەوەی
دەستی ئێران لە واڵتەكەیان دەكەن.
لە سووریەش دەبینین كە ئۆپۆزسیۆن
وا گەیش������تۆتە بناگوێی دیمەشقی
پێتەخ������ت و ،دەس������ەاڵتی بەش������ار
ئەسەد كە هاوپەیمانی ستراتژیژیی
كۆماری ئیس���ل��امییە لە ناوچەكە،
ڕۆژ بە دووای ڕۆژ لە لەنێوچوون و
نابوودی نیزیكتر دەبێتەوە.

بەگش������تی و ل������ە كۆتایی������دا
دەتوانی������ن بەم ئاكام������ە بگەین كە
كۆماری ئیسالمی دوای  37ساڵ
دەس������ەاڵتداریی ڕەها بەسەر خاكی
ئێران������دا ،س������ەرەڕای بەكارهێنانی
داهات������ی ن������ەوت و گاز و كان������گا
ژێرزەوی و س������ەرزەوییەكانی ئێران،
بۆ پشتیوانی كردن لە دەستە و تاقم
و بە گش������تی بیری بناژۆخوازی و
تێكدەران������ەی ڕۆژهەاڵتی ناڤین بە
مەبەس������تی هەناردەكردنی شۆڕش،
نەك هەر سەركەوتوو نەبووە ،بەڵكوو
لەالی������ەك بەهۆی بە فی������ڕۆدان و
سەرفكردنی ڕێژەیەكی یەكجار زۆر
گەورە لە داهات������ی ئێران ،ئابووری
واڵتی وا فەلەج كردووە كە ئەمڕۆ

دەبینین برسییەتی و بێ دەرەتانی و
بێكاری بەرۆكی خەڵكی كەم داهاتی
واڵتی گرتووە و لە الیەكی دیكەوە
سیاس������ەتی هەناردەكردنی شۆڕش
ئاكامی پێچەوانەی لێكەوتووەتەوە
و س������یمایەكی زۆر دزێو و ناحەزی
لە كۆماری ئیس���ل��امی پیش������انی
واڵتانی ناوچە و جیهان بە گشتی
داوە .هەر ئ������ەوەش بۆتە هۆكار كە
چیدی كۆماری ئیسالمی جێگەی
باوەڕی هیچ كەس و الیەن و واڵتێك
نەبێت و تەنانەت ئامادە نەبن كە بە
هیچ ش������ێوەیەك و لە هیچ بوارێكدا
هاوكاریی كۆماری ئیسالمی بكەن
و یان خود لە بەرەیەكدا و بە یەكەوە
كار بكەن.
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ئێران وشك دهبێت چ واتایهكی ههیه؟
(لێكدانهوهی سیاسهته فاشیستی و پان ئێرانیستییهكان ل ه پالندانان ه مهزنهكانی ئاو له ئێراندا)

ن :كرماشان
و :نهكهڕۆز
ئهوهیكه  75لهسهدی ڕووبهری
زهوی ئاو دایپۆشیوه و لهم بڕه تهنیا
 2لهس������هدی بۆ خواردنهوه دهبێ و
لهم قهبارهش تهنیا  1لهس������هدی بۆ
بهكارهێن������ان و بهرههمهێنان دهبێ،
بۆ خ������ۆی پیش������اندهری قوواڵیی
كارهساتهكه و كهمبوونی سهرچاوه
ئاویی������هكان له ئاس������ت جیهاندایه.
بهاڵم زێدهبوونی ڕێژهی دانیشتوانی
زهوی له جۆری مرۆڤ له ماوهی
یهك سهدهی ڕابردوودا ،پیس بوونی
س������هرچاوه ئاوییهكان ،بهكارهێنانی
لهڕادهبهدهر و نهگونجاو له سهرچاوه
ئاوییهكان ،زێدهبوونی قهبارهی گازه
گوڵخانهییهكان ،گهرم بوونی گۆی
زهوی و گۆڕین������ی سهرباش������قهی
سیس������تمی بارین ،دۆخهكهی زیاتر
ئاڵۆز كردووه تا له ئهنجامدا ناوی
«قهیرانی ئاو» بگرێته خۆی.
ههوڵ������ی بێوچان������ی گرووپ������ه
مرۆیی������هكان ب������ۆ زاڵبوون بهس������هر
س������هرچاوه ئاوییهكاندا ،به درێژایی
مێ������ژوو ش������هڕ و ملمالنێی زۆری
ب������هدواوه بووه ك������ه ئهمرۆكهش به
ش������ێوه ملمالنێ ئاوییهكان له نێوان
واڵتان������دا و یان خ������ود نهتهوهكاندا
خۆی دهنوێنێ .پرسێك كه «عادل
دهروێش» ـ نووسهر و ڕۆژنامهوانی
ع������هرهب ـ ب������ه تێروتهس������هلی له
كتێبی «شهڕ ،تێكههڵچوونهكانی
داهات������ووی ڕۆژههاڵتی ناڤیین»،
پرژاوهته سهری و له سااڵنی دواییدا
دروستبوونی لێكدانهوهكانی ناوبراو
لهپێوهندی لهگهڵ س������اردبوونهوهی
پێوهن������دی واڵتان������ی ناوچهكه به
ڕوونی دهبینرێن.
لهم نێوانهدا زاڵبوونی دهوڵهتهكان
بهسهر س������هرچاوه ئاوییهكانی نێو
سنوورهكانی خۆیاندا كه له ناوچه
«نهتهوهی������ی ـ ئێتنیكییهكان»ـدا
ههڵكهوت������ووه و ڕاگواس������تنی ئهم
سهرچاوانه بۆ ناوچه خوازراوهكانی
حكوومهتی ناوهندی ،كێش������هیهكی
دیكهی������ه ك������ه ل������ه س������ووچی
س������ێههمی ڕاگهیهن������ه نهتهوهیی و
نێونهتهوهییهكان������دا جێگی������ر بووه،
كێشهیهك كه له ماوهی سهد ساڵی
ڕابردوودا به خهس������تی و توندی و
به ئامانج������ی گۆڕینی چنراوهی
نهتهوهیی و ژێئۆپۆلۆتیكی ناوچهكه
تا به ئهمرۆ درێژهی بووه.
كوردستان باش������ترین نموونه بۆ
ئهم بهس������هرهاتهیه ،نیش������تمانێكی
پ������ان و بهرین كه له نێ������وان چوار
واڵتی ڕۆژههاڵتی ناڤییندا دابهش
كراوه و زیاتر له  60لهس������هدی ئاوه
شیرینهكانی ڕۆژههاڵتی ناڤیینی
له خۆیدا ج������ێ كردووهتهوه ،بهاڵم
سهرهڕای ههموو ئهمانهش نهبوونی
ئ������اوی خواردنهوهی تهندروس������ت
یهكێك له گهورهترین كهڵكهڵهكانی
خهڵكانی ئهم ناوچهیه ،به شێوهیهك
كه ل������ه پارێزگای لوڕس������تاندا كه
 17لهس������هدی ئاوه سهرزهوییهكانی
ئێرانی تێدایه ،تهنیا  %05بهكاری
دێنن.
بڕوا بێنین به سهرهتای «چهرخی
بێ ئاوی»
كهڵكهڵه ئاوییهكانی ههر واڵتێ
دهتوانرێ به دوو بهشی سنووری و
نێو سنووری پۆلێنبهندی و بهپێی
ئهوهش دهس������ت بدهینه لێكدانهوهی
ملمالن������ێ ئاوییهكانی ئێس������تا و
داهاتووی ئهم ناوچانه .كهڵكهڵهیهك
كه به تهواوی واتا ڕهنگ و بۆنی

سیاسی گرتووهته خۆی و ملمالنێ
ناوچهییهكان و نێونهتهوهییهكانی له
داهاتوودا لێدهكهوێتهوه.
گهاڵڵهی دروست كردنی بهنداوی
«ئهلنههزه« لهسهر سهرچاوهكانی
ڕووب������اری نی������ل ل������ه ئێتیۆپی������ا
وهه������ا تووڕهبوونی سیاس������هتهڤانه
میس������رییهكانی ـ  %95ئ������اوی
خواردنهوهی میسر لهم ڕووباره دابین
دهكرێ ـ لێكهوت������هوه كه گهاڵڵهی
هێرشی ئاسمانی بۆ سهر ئێتیۆپی و
یان پێكهێنانی شهڕێكی نێوخۆیی
لهم واڵت������هدا ،بوو ب������ه ئهجیندای
كاربهدهس������تانی ئهم واڵته .پاكستان
و هێند به چهندین كهڕهت لهس������هر
پش������كی ئاوی ڕووباری «سێند»
تا ئاس������ت ش������هڕێكی ههمهالیهنه
چوون .ئۆزبهكس������تان ،قێرقیزستان

ههیه ،ههر لهم چوارچێوهیهدا بهشی
لێكۆڵینهوهكانی ناوچهیی ناسا ل ه
ڕاپۆرتێكی تێروتهس������هلدا كه دهقه
چاپكراوهكهی له س������اڵی 2012دا
باڵو كراوهتهوه پێشبینی كردووه كه
له سێ دهیهی داهاتوو ،گۆی زهوی
لهگهڵ جۆرێك گۆڕینی سیستمی
بارین ب������هرهوڕوو ببێتهوه كه لهوێدا
ڕێژهی بارین له ناوچه وشكهكاندا
ئێج������گار دادهبهزێ و ڕێژهی بارین
له ناوچه نماوییهكاندا زیاد دهكات.
ئهوهیكه مارك تواین ـ نووسهری
ئهمریكی ـ دهڵێ« :ڤیس������كی بۆ
خواردنهوهی������ه و ئاو بۆ ئهوهیه ببێته
ههوێنی شهڕ» ڕاستییهكی تاڵه و
ههڵقواڵو لهم كهتوارهیه كه تا ساڵی
 2030زایین������ی ڕێژهی داواكاریی
ئ������او  %40له خس������تنهڕووی زیاتر

ڕووبهری ئێران دهبێت������ه بیابانێكی
وش������ك و ڕووت و  50له سهدیشش
دهبێته پێدهشت .ئهمه له كاتێكدایه
كه بهپێی ئام������اره دهوڵهتییهكانی
ئێران س������ااڵنه  50ه������هزار دۆنم به
بیابانهكانی ئهم واڵته زیاد دهبن .به
شێوهیهك كه وهزیر وزه به دۆشدامانی
تهواوهوه له ههشتهمین كونفرانسی
نهتهوهیی ڕۆژی جیهانیی ژینگه
ڕایدهگهیهن������ێ ك������ه « :واڵت
به قۆناخ������ی تهنگ������هژهی ئاویی
گهیش������تووه و دهوڵهت به تهنیایی
ناتوانێ ل������هم قهیرانه خۆی دهرباز
بكات .».ههر ل������هم چوارچێوهیهدا
قسهكانی سهرپهرهشتی جێگرایهتی
«ئابفای» ئ������هم وهزارهته جێگهی
تێڕامانه كه دهڵێ :له  609دهشتی
واڵت 240یان دهشتی قهدهغهكراوه ـ

ناسا له س������اڵی  2013دا بینهری
چڕبوون������هوهی ڕاگهیهنه فارس������ی
زمانهكان لهس������هر بابهتی قهیرانی
ئ������او و ئهگ������هری وش������كبوونی
بهش������ێكی بهرچاو له ئێران بووین.
لهم م������اوهدا ڕاپۆرتهكان ،وتارهكان،
لێ������داوان و دهیان ج������ۆر گردبوونهوه
و كۆنفرانس س������از كراون و ههوڵی
پێكهێنانی كهشێك له ترس ئهویش
له جۆری «وشك»كهیان داوه و به
هیچ ش������ێوهیهك باسی جوگرافیای
ئ������هم وش������كبوونهیان نهك������ردووه و
تهنیا ب������هم نێوهڕۆكه كه ئێران بهرهو
وش������كبوون دهڕوات ،دهستیان داوهته
پڕوپاگهندهی ڕاگهیهنی.
ئهوهیكه  %75خاكی ئێران بیابانه و
ئهم بیابانانه ژینگهژینی فارسهكانه
و ههشت پارێزگا فارسنشینهكهی

و تاجیكس������تان پ������اش داڕمان������ی
یهكیهتی سۆڤییهت و بهدهستهێنانی
س������هربهخۆیی س������هرقاڵی ملمالنێ
ئاوییهكان������ن .عێراق ،س������ووریه و
توركیهش پاش س������اڵهكانی كۆتایی
80ی زایینی و به دهس������پێكردنی
گهاڵڵهی «گاپ» ـ دروستكردنی
بهنداوگهلێ لهس������هر سهرچاوهكانی
دیجل������ه و فۆڕات له كوردس������تانی
باكوور ـ تێكهڵ ب������هو واڵتانه بوون
كه پێكهوه كێش������هی ئاویان ههیه و
له باتیدا س������ووریه ب������ۆ پێكهێنانی
زهخت و گوش������ار لهسهر توریكه و
بهدهس������تهێنانی پش������كی زیاتر له
ئ������اوه ههمباركراوهكان ههس������تا به
پاڵپشتی كردن له پارتی كرێكارانی
كوردستانی توركیه.
بهس������هر
چاوخش������اندنێك
لێكۆڵین������هوهكان و داتاكان������ی
كهشناس������ی ئهم دواییان������ه دهتوانێ
ئێم������ه له تێگهیش������تنی گرینگیی
زاڵبوونی دهوڵهتهكان بهسهر سهرچاوه
ئاویی������هكان و كونت������ڕۆڵ كردنیان
زیاتر نزیك بكات������هوه .ڕێكخراوی
نهتهوهیهكگرت������ووكان له ڕاپۆرتێكدا
كه بارودۆخی ئاویی واڵتان تا ساڵی
 2025زایینی وێنا دهكات له بوونی
 30واڵت له ئاستی تهواو قهیرانیدا
ئاگادار دهكاتهوه كه لهم ڕێژهیه 18
واڵتی بهرس������هرنج له ڕۆژههاڵتی
ناڤیین و ش������اخی ئافریقادا بوونیان

دهكات .پرس������ێك ك������ه ئ������او دهكاته
گهاڵی براوه و چهكێكی ستراتژیك
له داهاتوویهكی نه ئهوهنده دووردا،
ڕاس������تییهك كه ڕهنگ������ه «كامران
ئینان» ،كاتێ كه گهاڵڵهی گاپی
دادهڕش������ت ،زانیبووی ت������ا چهنده
گرینگه.
كوردستان كه زیاتر له  %60ئاوه
شیرینهكانی ڕۆژههاڵتی ناڤیینی
تێدایه ،بۆ خۆی له نێو واڵتانێكدا
داب������هش ك������راوه كه ل������ه ئهوپهڕی
قهیرانی ئ������اودا ـ ههڵبهت جگه له
توركیه ـ بهس������هر دهبهن .كوردهكان
به هۆی نهبوونی دهوڵهت تا ئێستا
نهیانتوانیوه لهم س������امانه سروشتییه
له پێناو قازانج و بهرژهوهندییهكانی
خۆیان كهڵك وهربگرن .بهڵكوو بوون
به سهرچاوی دابین كردنی ئاو بۆ
ناوچ������ه ناوهندییهكانی ئهم واڵتانه.
به ئاوڕدانهوهیهكی بارودۆخی ئێران
و كوردستان و زاڵبوونی حكوومهت
بهس������هر س������هرچاوه ئاوییهكان������دا
كۆمهڵێ ئاكامی لۆژیكیمان دهست
دهكهوێ.
له درێ������ژهی ڕاپۆرتی بهش������ی
ناوچهیی ناس������ا كه بۆ یهكهمجار
به شێوهیهكی پۆخت و ههمهالیهنه
تاوتوێ������ی س������هرچاوه ئاوییهكانی
كوردس������تان و بیاڤ������ی دیجل������ه و
فۆراتی كردبوو ،هاتووه كه :تا سێ
دهیهی داهاتوو  30تا  40لهسهدی

یانی ئهو دهشتانهی كه ههڵگۆزینی
ئاو لهواندا به كۆتایی گهیشتووه ـ
ناوب������راو له درێ������ژهدا دهڵێ « :ئهم
دهشتانه له پارێزگاكانی خوراسانی
باكوور ،ڕهزهویی ،باش������وور ،یهزد،
كرمان ،س������منان ،تاران و قوم»دان،
عهلی������ڕهزا دایمی هێم������ا بۆ ناوچه
پڕئاوهكان������ی واڵت دهكات و دهڵێ،
« پارێزگا پڕئاوهكان له ڕۆژئاوای
واڵت»دان.
بهاڵم كێش������هی ڕۆچوونی زهوی
كه ب������ه ه������ۆی كهمبوون������هوه یان
كۆتایی پێهاتنی س������هرچاوه ئاوییه
ژێرزهوییهكان������ه ،ل������ه دهیهكانی ئهم
دواییان������هدا بووهته ئارێش������هیهكی
ژینگهی������ی .ل������هم چوارچێوهیهدا
بهپێی ئاماره دهوڵهتییهكان ،دهشتی
مهش������ههد  120س������انتی متر ،و
تاران  40س������انتی مت������ر داتهپیوه.
لهڕاس������تیدا ڕۆچوون������ی خ������اك،
هۆكاری تێداچوونی خاكی بهپیت
و له ئاكامدا لهنێوچوونی ئهگهری
وهرزێڕی ل������هم ناوچانهدایه .جگه
لهمه ،ڕۆچوونهكان به ش������ێوهیهكی
كارهس������اتبار ههڕهش������هیه بۆ سهر
تهناه������ی بهرههمهێنان و دروس������ت
كردنه مرۆییهكان.
ئێران وشك دهبێ یانی...
له س������ااڵنی دواییدا به تایبهت
دوای باڵوبوون������هوهی ڕاپۆرت������ی
بهش������ی لێكۆڵینهوهكانی ناوچهیی

ل������ه خۆی������دا ج������ێ كردووهت������هوه،
ڕاس������تییهكه كه كهمتر هێمای بۆ
دهكهن و ب������هردهوام ئهم ڕاس������تییه
وهپهراوێز دهخرێ و دیس������ان ئهوهش
وهپهراوێز دهخهن كه  240دهش������تی
قهدهغهكراو به تهواوی لهم ناوچانهدا
ههڵكهوت������وون .ئهگهر تا ئهمڕۆش
پارێزگا ناوبراوهكان نهبوونهته بیابان،
تهنیا به هۆی ههڵمژینی ش������یرهی
س������هرچاوه ئاوییهكانی كوردستان ـ
زاگڕۆس ،له ماوهی س������ێ ساڵی
دواییدا بووه .دروستكردنی تۆنێلی
ڕاگواس������تنی ئاو ژماره  1و  2و
3ی كووهڕهن������گ كه پێش و پاش
له شۆڕش������ی گهالنی ئێران لهسهر
سهرچاوه ئاوییهكانی چوارمهحاڵ و
بهختیاری لێ دراون ،نموونهیهكی
چووكه لهم سیاسهتانهن.
له ڕاستیدا پێناسهی وردی ئهم
واتای������ه «ئێران وش������ك دهبێ» له
قسهكانی وهزیری وزهدا دهبینرێ كه
له دهیهمین كۆبوونهوهی كومسیۆنی
هاوكارییه هاوبهش������هكانی ئابووری
ئێران و تاجیكس������تان هێنایه س������هر
زار و ڕایگهیان������د« :تاران ،كهرهج،
ئیس������فههان ،س������منان ،یهزد ،قوم و
مهش������ههد له قهیرانی ئاودا بهسهر
دهبهن».
بهخهو شایه كهری داماو...
بوونی بیابانه پان و بهرینهكانی
و ههڵكهوتنی������ان ل������ه پارێ������زگا

ناوهندییهكانی ئێران لهم ڕیخاوگانهدا،
داخێك������ی گران������ه كه ل������ه ههمان
ڕۆژه یهكهمهكان������ی بیچمگرتنی
حكوومهت������ی ناوهندی تا به ئهمڕۆ
بهرۆكی دهركهوته ئێرانییهكانی بهر
نهداوه و وهك زووخاوێكی مێژوویی
له مهودا جیاوازه زهمهنییهكاندا له
گهاڵڵه ساوێرییهكانی ئاكادێمسیهنه
ناوهندخوازهكان خۆی نواندووه.
ل������هم چوارچێوهی������هدا و ب������ۆ
هێوركردنهوهی ئ������هم زووخاوه كۆنه
ئهندازی������ار «هوومهن ن������ژاد» له
س������اڵی 1345ی ههتاوی������دا یهكهم
گهاڵڵ������هی گۆڕین������ی كهوی������ری
ئێرانی بۆ زهریاچه دایه ڕێكخراوی
«توێژین������هوه نهتهوهیی������هكان» .به
پێی ئ������هم گهاڵڵهیه ل������ه رێگهی
گواس������تنهوهی ئ������اوی زهریاچهی
خهزهر بۆ ناوچه ناوهندییهكانی ئێران
دهكرێ چهندین زهریاچهی جیاواز تا
سنووری دهریای عوممان پێك بێت
كه له ئهنجامدا به گرێدانی ئهم دوو
دهریا پێكهوه دهكرێ كێشهی ئاو له
وشكاڕۆی ناوهندیی ئێران چارهسهر
بكرێ .پاش شۆڕشی گهالنی ئێران
و لهسهردهمی سهرۆك وهزیریی میر
حوسێن مووس������هوی« ،مهسعوود
ق������ی» له درێ������ژهی گهاڵڵهیهكدا،
پێش������نیاری به دهوڵهت كردبوو كه
به دروس������ت كردن������ی قهناوی درێژ
ك������ه تا دهریای عومم������ان درێژهیان
ههبوو ئ������هم دوو دهریا پێكهوه گرێ
بدهن .ههروهها له س������اڵهكانی  74و
76ی ههت������اوی كۆمهڵی پێكهاتوو
له  130كارناس و پسپۆڕی ئێرانی
گهاڵڵهیهكیان لهسهر دروستكردنی
كاناڵ������ی پاپۆڕوانی������ی خ������هزهر ـ
عومم������ان ـ كهن������داو ،هێنایه ئاراوه
كه ل������هم ڕێگهی������هوه دهتوانن ئاوی
وش������كاڕۆی ناوهندیی ئێران دابین
بكهن .بهاڵم ئهم ساوێر داڕمێنهرانه
تهنیا تایبهت به پسپۆڕانی نێوخۆی
واڵت نهب������وو ،بهڵك������وو ئێرانیانی
دانیشتوی ئهمریكاش به پێشنیاری
دروس������تكردنی كاناڵ������ی تڕانزیتی
ك������هل و پهل و نهوت لهنێوان دهریای
خ������هزهر و عومم������ان چوونه ڕیزی
ساوێرلێدراوانی داڕمێنهری ژینگه.
گهاڵڵ������ه ناوب������راوهكان ن������ه به
ئامانج������ی كهڵكوهرگرتنی گونجاو
له سهرچاوه سروشتییهكان بهڵكوو له
چوارچێوهی گۆڕینی ژینگهژینی
نهتهوهكانی گهمارۆدراو له ئێراندا
و تێدابردنی ژینگهی ئهم ناوچانه،
داڕێژراون.
له ڕاپهڕینی بهڕوو تا سهرههڵدانه
مهدهنییهكان
ئهوهیك������ه ئێران بیچ������م گرتووی
ساوێره فاشیس������تییهكانی دهركهوته
ناوهندخوازهكان������ه كه به ڕش������تنی
خوێنی نهتهوهكانی گهمارۆدراو له
ئێراندا پێك هاتووه و به سهركوت و
سهرنێزه سنووره دهسكردهكانی تا به
ئهمڕۆ پارێزراوه ،پرسێكی مێژووییه
ك������ه بین������هری لێكهوت������ه قورس و
مرۆیی و ژینگهییهكانی له س������هد
ساڵی ڕابردوودا بووین.
چوارمهح������اڵ و بهختی������اری به
ههبوونی  %15سهرچاوه ئاوییهكان
ههموو واڵت له نێو  10پارێزگای
ههژار و دواكهوتوودایه له كاتێكدا
كه پارێزگای ی������هزد كه یهكێك له
وش������كترین ناوچهكانهی ئێران بووه
و ئێس������تاش ههیه ،بهپێ������ی ئاماره
دهوڵهتیی������هكان پل������هی یهكهم������ی
گهشهسهندنی واڵتی له ساڵهكانی
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دهی������هی 80ی ههتاوی بهدهس������ت
هێناوه ،بابهتێ كه له چوارچێوهی
هیچ هاوكێش������هیهكی لۆژیكیدا بۆ
ڕوونكردنهوه نابێ.
كاولك������رای و بهتااڵنبردن������ی
حكوومهت������ی ناوهندخوازی ئێران له
ماوهی یهك سهدهی ڕابردوودا ئهوهنده
به ئۆسلووب و سیستماتیك بهڕێوه
چووه كه پڕئاوتری������ن پارێزگاكانی
واڵت ـ ئاو ه������ۆكاری دیاریكهری
بهردهوام������ی
گهشهس������هندنی
نیش������تمانێك دێته ئهژم������ار ـ وهك
ئازهربایجان ،سنه ،كرماشان ،ئیالم،
لوڕستان ،چوارمهحاڵ و بهختیاری
و كۆهگیلویه و بۆی������ر ئهحمهد به
بهردهوامی������ی ل������ه  10پارێزگای
بهش������خوراو و گهشهنهس������هندووی
ئێران بوون ،ل������ه كاتێكدا كه یهزد،
ئیس������فههان ،تاران و خوراس������ان كه
ل������ه وش������كترین ناوچهكانی واڵت
دێنه ئهژمار ،گهشهس������هندووترین
پارێزگاكانی واڵتن.
گهاڵڵ������ه
بهڕێوهچوون������ی
بهرفراوانهكانی ڕاگواس������تنی ئاو و

سیاسی له ئاو به نادادوهرانه وهسف
دهكات و بانگهشهی بابهتێ دهكات
ـ دادوهری و ئینساف ـ كه چهندین
س������هدهیه له كوردهكان درێغ كراوه،
پیش������اندهری بێ ئاگایی ناوبراو له
ههلومهرجی زاڵه.
لوڕستان س������ێههمین پارێزگای
پڕئ������اوی واڵت ـ  %17س������هرچاوه
ئاوییهكان������ی واڵت������ی تێ������دا
ههڵكهوت������ووه و تهنی������ا %5ی ئهم
ئاوه بهكاردههێن������رێ لهو پارێزگایه
ـ نموونهیهك������ی گونج������اوه بۆ ئهم
بهس������هرهاته .بهڕێوهبهری گشتیی
دهفتهری گوندهكان������ی پارێزگای
لوڕس������تان ب������ه ڕاگهیاندن������ی ئهم
بابهته له درێژهدا دهڵێ « :بهش������ی
زۆری گوندهكان و كێڵگهكانی ئهم
پارێزگای تووش������ی بێ ئاویی بون
و له زۆرب������هی گۆندهكاندا ئاوی
خواردنهوهی تهندروست بوونی نییه
به شێوهیهك كه  104گوند له ئاوی
خواردنهوهی تهندروست بێ بهش و
 500گوند لهگهڵ كێش������هی بێ
ئاوی بهرهوڕوون ».بارودۆخهكه له
ئازهربایحانی ڕۆژئاوادا له لوڕستان
باش������تر نیی������ه و بهپێ������ی وتهكانی
بهڕێوهبهری گش������تیی ئابفای ئهم

ئاوا» و «گواڵو» پیش������ان بدهن،
حهش������یمهتێ زیاتر ل������ه  25ههزار
كهس ڕژانه س������هر ش������هقامهكانی
«ش������اری كورد» و به ههڵگرتنی
الفیته و دروشم ناڕهزایهتی خۆیان
لهههمب������هر بهڕێوهچوون������ی ئ������هم
گهاڵڵهی������ه دهرب������ڕی .بهرفراوانی
ناڕهزایهتییهكان به ش������ێوهیهك بوو
ك������ه دهس������بهجێ دهوڵهت������ی ئێران
داواكاری خۆپیش������اندهرانی قبووڵ
كرد و فهرمانی ڕاگرتنی تۆنێلی
ناوبراوی������ان ـ كه تا ب������ه ئهمڕۆ به
میلیارد دۆالر تێچووی بووه ـ دهكرد
و تا به ئێس������تاش ه������هروا نیوهچڵ
ماوهتهوه .ههڵبهته پێش������تر لوڕهكان
له ڕهشهمهی 1392ی ههتاویدا به
كۆبوونهوهیهك������ی بهرفراوان و چهن
ههزار كهس������ی له «فهرڕوخ شار»
و ههروهها له سهرماوهزی 1392ی
ههتاویدا به پێكهێنانی زنجیرهیهكی
مرۆی������ی ل������ه ش������اره جیاوازهكانی
چوارمهحاڵ و بهختیاری دژایهتی
و ناڕهزایهت������ی خۆی������ان لهههمبهر
دروس������تكردنی ئهم تۆنێالنه پیشان
دابوو.
ههر ل������هم چوارچێوهی������هدا و له
دژایهت������ی لهگهڵ دروس������تكردنی

سروش������تییهكانی
بهرجهوهن������ه
ناوچهك������ه و لهنێوچوون������ی ئاوی
وهرزێ������ڕی ،گهاڵڵهی ناوبراویان به
پاساوههڵنهگر زانی.
س������تراتژیكیی
گرینگی������ی
كوردستان له ڕۆژههاڵتی ناڤیینی
وشكدا
كۆڕی نێونهتهوهیی گۆڕانكارییه
ههرێمیی������هكان ـ  IPCCـ ل������ه
ڕاپۆرتێك������دا ل������ه س������اڵی 2014
هۆش������داری داوه ك������ه زێدهبوونی
وشكهس������اڵی و پهرهس������هندنی
بیابانهكان ،دهتوان������ێ هۆكارێكی
شوێندانهر بێ له سهرههڵدانی شهڕه
نێوخ������ۆی و توندووتیژیی������هكان له
نێوان گرووپه جیاوازهكاندا .ههروهها
له ڕاپۆرتی سااڵنهی نووسینگهی
س������هرۆكی «زانیاری نهتهوهیی»
ئهمریا له س������اڵی 2014دا هاتووه
كه « ڕكابهری لهس������هر سهرچاوه
ئاوییه بهرتهس������كهكان دهبێته هۆی
تهنگ������هژهی نێوخۆی������ی ل������ه نێو
واڵتاندا».
پێشبینییه هێمابۆكراوهكان ئهگهر
ل������ه هیچ ش������وێنێكی دونیا نهیهنه
دی ،بێگوم������ان ل������ه ڕۆژههاڵتی
ناڤییندا ڕوو دهدهن ،له ههلومهرجی

ههروهها تۆنێلی «بهههش������ت ئاوا»
تۆنێلی «گواڵو» ،كۆی تۆنێلهكانی
ژم������اره  1و  2و 3ی كووهڕهنگ
و ی������ان پڕۆژهكانی بهنداوس������ازیی
بێ پاس������او بوونهته هۆی گۆڕینی
ژینگ������هی كوردس������تان ،كۆچ������ی
بهرفراوان و تێداچوونی لێرهوارهكانی
زاگڕۆس .له ڕاستیدا دهركهوتهكان
و سیاس������هتڤانانی ئێرانی ،بهرنامه
درێژخایهنهكان������ی خۆی������ان له دوو
فازی هاوتهریبدا گهاڵڵه و بهڕێوه
بردووه .له الیهكهوه ڕاگواس������تنی
سهرچاوه ئاوییهكان له زاگڕۆسهوه
بۆ وش������كاڕۆی ناوهنجی ئێران له
ئهجین������دای كاری دهوڵهتدایه و له
الیهكی دیكهوه سیاسهتی «زهوی
س������ووتاو»یان له پێ������ش گرتووه.
پێكهێنان������ی  12ناوهندی تهپ و
تۆز له پارێ������زگا پڕئاوهكانی وهك
چوارمهحاڵی بهختیاری له ماوهی
دهیهكانی ڕاب������ردوودا تا به ئهمڕۆ
و گۆڕین������ی بهكاربهریی زیاتر له
 %80ت������ااڵوی «هوورۆلعهزی������م»
له خووزس������تان و ڕژاندنی پاشماوه
پیس������كهرهكانی نهوتی بۆ نێو ئهم
تااڵوه ،نموونهیهكی ئاش������كران له
بهڕێوهبردنی سیاس������هتی «زهوی
سووتاو».
كاتێ كه ئێسحاق جههانگیری،
جێگری س������هركۆمار ل������ه درێژهی
وتووێژێك������دا ،كهڵكوهرگرتن������ی

پارێزگای������ه 507 ،گوند بێبهش������ن
له ئاوی خواردنهوهی تهندروس������ت.
چوارمهحاڵ������ی بهختیاری كه %15
س������هرچاوه ئاوییهكان������ی واڵت������ی
تێ������دا ههڵكهوتووه ،ب������ه زێدهبوونی
ڕێژهی كۆچكردن������ی گوندییهكان
بۆ ش������ارهكانی ئهو پارێزگایه یان
ناوهندی واڵت ب������ه هۆی نهبوونی
ئاوی تهندروست بهرهوڕوون.
ل������هو كات������هوه ك������ه «ئهس������هد
خانی بێهداروهند» بۆ پاراس������تنی
لێرهوارهكان������ی ب������هڕووی زاگڕۆس
لهبهرامب������هر دهس������درێژییهكانی
حكوومهت������ی ناوهن������دی ئێ������ران و
فرۆش������تنی ئ������هم درهختان������ه ب������ه
فهرهنس������ییهكان ڕاپهڕی زیاتر له
 200س������اڵ تێناپ������هڕێ .بهردهوام
خهڵكانی ئهمه نیشتمانه لهبهرامبهر
دهس������تئاوهاڵیی و بهخش������هندهیی
زاگ������ڕۆس س������هری كڕنۆش������یان
دانهوان������دووه ،خهڵكانێ كه ژیانی
خۆیان ق������هرزداری كێوه بهرزهكان و
كێڵگه بهپیتهكانی ئ������هم ناوچهیه
دهزانن ،ههر بۆی ه كاتێ كه گهنجان
و خوێندكارانی لوڕ له بانگهوازێكی
گش������تیدا داوایان ل������ه هاوزمانانی
خۆیان كرد كه له 28ی خاكهلێوهی
1393ی ههت������اوی بڕژێنه س������هر
ش������هقامهكان و ناڕهزایهتی خۆیان
لهههمبهر دروستكردنی تۆنێلهكانی
ڕاگواس������تنی ئاوی «بهههش������ت

تۆنێله جیاوازهكانی گواس������تنهوهی
ئ������اوی زاگ������ڕۆس ب������ۆ پارێزگا
ف������ارس نش������ینهكان ،خهڵك������ی
«چغاخۆر» له س������اڵی 1378ی
ههتاویی������هوه ب������ه ش������ێوهی جیاواز
لهههمبهر بهڕێوهچوونی گهاڵڵهی
دروستكردنی تۆنێلی «سهوزه كێو»
و تێداچوونی تااڵوی «چغا خۆر»
ناڕهزایهتییان دهربڕیوه و لهوێڕا كه
له ماوهی  7س������اڵی ڕابردوودا ئهم
كارهی������ان هیچ ئاكامێك������ی نهبوو،
له پووش������پهڕی ئهمساڵدا هێرشیان
كرده س������هر كانێك������س و بیناكانی
«ق������هرارگای خاتهمولئهنبی������ای
س������پا» ـ بهڕێوهب������هری گهاڵڵه ـ و
دهركردنی فهرمانبهرانی ،ئاگریان
بهردایه دامهزراوهكانیان .ڕووداوێ
ك������ه تێكههڵچ������وون و بارگرژی و
خۆپیشاندانی زۆری لێكهوتهوه .له
«تهنگه سوور»ی بۆیر ئهحمهریش
خهڵ������ك ل������ه درێ������ژه ناڕهزایهتییه
بهردهوام������هكان ك������ه ل������ه 27ی
گهاڵڕێزان������ی 1392ی ههت������اوی
ب������ه لووتك������هی خۆی گهیش������ت،
ههڵوهش������اندنهوهی
خوازی������اری
مۆڵهتی بهخێوكردنی ماس������ی له
سهرچاوه ئاوییهكانی ئهم ناوچهیه
بوون .ناڕازیان به دهربڕینی ئهوهیكه
دهركردن������ی مۆڵهت������ی بهخێوكرنی
ماسی له سهرچاوه ئاوییهكاندا دهبێته
هۆی پیس بوونی ئاو ،تێداچوونی

داهاتوودا كه ههموو داتاكان باس له
سێ دهیه وشكهساڵی و گۆڕانكاری
توندی سهرباشهقهی بارین دهكهن،
كوردستان وهك خاوهنی %56ی ئاوه
ش������یرینهكانی ڕۆژههاڵتی ناڤیین
له پێگ������ه و ش������وێنێكی تایبهتیدا
جێگی������ر دهب������ێ .بهو ش������ێوهی كه
دیاره ،ڕابوونی نهتهوهیی خهڵكانی
زاگ������ڕۆس و زێدهبوون������ی ڕادهی
زانیاری ئهوان لهههمبهر س������روهت
و س������امانی نهتهوهییان ،پرسێكی
حاشاههڵنهگره .بێگومان بزووتنهوه
خهڵكیی������هكان له پێناو پاراس������تنی
سهرچاوه ژینگهییهكانی زاگڕۆس
پهره دهستێنێ و له ئهنجامدا دهزگای
سهركوتی دهوڵهتییش به توندییهكی
زیاترهوه دهجووڵێت������هوه .لهم نێوانهدا
ئاڵوگۆڕی ئهزموونهكان ،چاالكی
بهردهوام و ئامانجدار ،زانیارییدانی
ب������هردهوام ،پاڵپش������تی بهرب���ڵ��او و
بهردهوام������ی حیزب������ه كوردییهكان،
تهرخان كردن������ی بهرنامهی لوڕی
له كهناڵه ئاس������مانییه كوردییهكان
و پێوهن������دی سیس������تماتیك لهنێوان
چاالكان������ی زانكۆ و ژینگهپارێزی
زاگڕۆس ل������ه پێداویس������تییهكانی
بهردهوامبوونی بزووتنهوهكانی ئهم
دوواییان������ه و دابی������ن بوونی مافه
نهتهوهییهكانی كورد دێنه ئهژمار.
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جووت حەوت

هەوراز

نازانم ئەنگۆ ناوی بەهلوولی زاناتان بیس������تووە یان نا؟ ئێ
دەی باشە ،كێش������ە نیە ،منیش نەمبیستووە .هەر وا ناوم هێنا
وتم با هەموومان پێكەوە بۆ یەكەمجار بیبیستین .ئەوەندەی وە
بیرم بێت لە گوندەكەی الی ئێمە دەیانگوت لە بەغدا ش������ێتێك
هەبوو كە ش������ێتیش نەبوو بەاڵم پێیان دەگوت «بارۆڵە شێت».
جارێك لێی دەپرس������ن دەتوانی ناوی هەموو ش������ێتەكانی بەغدا
بێنی؟ ئەویش لەو كاتەدا كە بەغدا هەرگیز وەك ئێس������تا شێت
ب������ازاڕ نەبوو ،دەڵێ نەوەڵاڵ گەورەم! ئەوەم پێ ناكرێ ،من تەنیا
چەند كەس������ێكی عاقڵ لەم شارەدا ش������ك دەبەم ،ئەوانی دیكە
هەموو شێتن.
ئێس������تا ئێمەش رێك ئەو گیرەی بارۆڵە شیتمان خواردووە بە
دەس������تی عولەمای ئەعالم و ئایاتی عیزام و حوجەجی ئیسالم
و فوزەالی حەوزە و زوعەمای ئوممەتی «ش������ین و ڕەوزە»وە
كە دەست بۆ هەرچی دەبەین ،دەماری ملیان هێندەی ئێسترێك
ئەستوور دەبێ و چاومان لێ زەق دەكەنەوە و یان دەڵێن حەرامە،
یان دەڵێن سیاس������ییە و دژی بنەماكانی ش������ەریعەتی پیرۆزە و
پیالنی س������ەهیۆنیزم و ئیمپریالیزم و كاپیتالیزم و ناس������یۆنالیزم
و ئی������زم و میزمەكان������ی دیكەیە ك������ە هەموویان ه������ەر بۆ بە
چۆكداهێنانی ئاخوند جەماعەت كار دەكەن.
ئەوە س������ی و چەند ساڵە لە شەقامەكانی ئێراندا دا هەر كە
بایەك هەڵ دەكا و چارش������ێوی ژنێك هەڵ دەداتەوە ،ئایەتوڵاڵ
فاڵنزادە دەڵێ ئەوە كارێكی سیاس������ییە و پیالنی سەهیۆنیزمە.
كۆمەڵێك كچ و كوڕ لە پاركێكی تاران ئاوپرژێنی یەكتر دەكەن،
حوججەتولئیس���ل��ام فیس������ارزادە دەڵێ ئەوە كارێكی سیاسییە و
پیالن������ی فراماس������ۆنەكانە .خەڵكێ������ك بە ه������ۆی گرانبوونی
عەرەبانەكانی «ئێران خ������ودڕەو» دەڵێن ئێمە عەرەبانە ناكڕین،
موهەندیس وانێكزادە «وەزیری ژەنگ و ئاس������نە كۆنە» دەڵێ
ئەوە كارێكی سیاسییە و پیالنی زیددی ئینقالبە .كابرا فیلم ساز
دەكا ،سیقەتولئیس���ل��ام فڕووجزادە دەڵێ ئەوە كارێكی سیاسییە
و دەس������تی ستیڤ ئیسپیلبرگی زایۆنیستی لە پشتە .زیندانی
ئێڤین بەردەوام پڕە لەو ڕۆژنامەوانانەی كە قازی غەزەبوڵاڵهی
پێی وایە بابەتی سیاسی دەنووس������ن و مووچەكانیان بە دۆالر
لە جۆرج س������ۆرۆس و جین شارپ و جیمەیل! و كاسپێرسكای!
وەردەگرن .كچێك لە ش������ایی باوەژنەكەیدا س������ەمای باباكەرەم
دەكا ،سەرداری پاسدار فش������ارعەلیزادە «وەزیری باڵوكردنەوە
و پەرەپێدانی مادە س������ڕكەرەكان» دەڵێ ئێمە زانیاریی وردمان
هەیە كە عەرەبس������تانی س������عوودی ویس������توویە لە ژێر پەردەی
سەمای باباكەرەمدا كوودەتای نەرم دژ بە نیزامی ئێمە بكات.
گۆرانیبێژێك گۆرانییەكی ئاسایی دەڵێ ،دوكتور مەال لوقمانزادە
«وەزیری تێكدانی ژینگە و س������ووتاندنی دارستانەكان» دەڵێ
ئەم گۆرانییە پەیامی رەمز بۆ دەس������تپێكردنی عەمەلیاتێكی
س������ی ئای ئەی و مووساد بووە كە ویس������توویانە ماڵی ئیمام
خامنەیی بۆردمان بكەن .بارانی بەخوڕ دەبارێ و الفاو ش������ار
دەب������ات ،كەربەالیی زوڵفەلی وەزیری ئەش������غاڵ و وێرانكردنەوە
دەڵێ ئەوە پیالنی ئیس������راییلە كە ه������ەورەكان بارگاوی دەكات
ب������ۆ ئەوەی ئێمە الف������او هەڵمان گرێ .ئەگەر ب������اران نابارێ
غواڵمڕەزا سەروپێزادە وەزیری وشكاندنی سەرچچاوە ئاوییەكان
دەڵێ ئەوە پیالنی ئیسراییل و كوڕی شای خائینە كە هەورەكان
لە سەر ئاسمانی خۆیان دادەدۆشن بۆ ئەوەی ئێمە هیچمان پێ
نەگات .نێرگەلە كێشان كارێكی سیاسییە .چەكمە و ساپۆرت
و ش������ەرواڵی لی و بیژامەی یەخە حەوت و قژی خاو و لوول
و س������مێڵی فشی شاعەباسی و سەتەالیت و ڤیدیۆ و شەترەنج و
هێلكە ش������كاندن و خەیار و باینجان و داری كاج كە هەموویان
س������یخوڕی ئیس������تكباری جیهانین .كارتۆنی تۆم و جێری بۆ
گاڵت������ە كردن بە مەقامی موعەزەم������ی ڕەهبەری و ئایەتوڵاڵ
عەلەمولهودا دروست كراوە و سەیركردنی بە واتای شەڕ لەگەڵ
خودایە .مەبەست لە ئێس������پایدرمەن و زۆرۆ و باب ئیسفەنجی
هەمان دەجاڵی دوژمنی ئیمامی زەمانە و ئەوەش نیشان دەدات
كە دەیانهەوێ منداڵەكانمان لە ئێس������تاوە ببنە دوژمنی نیزام و
ئیمامی ئوممەت .خواردنەوە ئەلكولییەكان هێندە سیاس������ین كە
ئیس������راییل بە خۆڕایی لە جیاتی مووشەكی كرووز و فڕۆكەی
تایفۆن ئەوانەمان وەكوو یارمەتی بۆ دەنێرێ .كراس������ی سووری
قوڵكورت ئااڵی ش������ەیتانە و بووكەڵ������ەی «باربی» پیالنێكە
بۆ ئ������ەوەی پیاوانی ئێمە بێ غیرەت بك������ەن و بەرەڵاڵیی دزە
بكاتە نێو بنەماڵەكانی «ئوومەتی هەمیش������ە دەر سەحنە».
ش������كڵی سێگۆش������ە و ژمارەكان������ی  39و  13و  7و  19و
ژمارەكانی دیكەش س������ەمبۆلی فراماسۆنری و بەهاییگەرین
و ناب������ێ كەڵكیان ل������ێ وەربگرین .زانس������تە مرۆییەكانیش كە
ئیم������ام خامنەیی بە فەرمی حەرامی كردوون ،تەنانەت بۆمبی
ئەتۆمیش������ی حەرام كردووە .فەیس������بووك و تووییتر و تانگۆ و
تلێگرام و یاهوو و مایكرۆس������افت و گووگلیش كە هەموویان
سیاس������ی و سیخوڕی ئەم و ئەون .وەرزش������ی ژنانیش كە هەر
باسی مەكە .ژنان كە بە گشتی نوێنەری شەیتانە گەورەكەن.
كوردیش كە هەموو شتێكیان سیاسییە و باشتر وایە لە بنەڕەتدا
هەر نەبن .نەبێتە قس������ەكەی بارۆڵ ،تەنیا دوو شت لەم واڵتەدا
سیاس������ی نین و شوكور هەر ڕێژیمێكیش دێتە سەركار ئەم دوو
خۆشەویس������تە ڕێز و حورمەتیان زێدەتر دەب������ێ ،ئەویش تریاك
و هێرۆیی������ن و بنەماڵەكەیانە كە تا ئیس������تا نە هیچ ئاخوندێك
فتوای حەرامكردنی داون و نە بۆ هیچ كام لە سەردارانی سپا
دەركەوتووە كە ئەم عەزیزانە س������ەر بە سرویسێكی هەواڵگریی
بێگانەن.
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زامێک  36ساڵ بهر ل ه ئێستا (قارنێ)
لوقمان مێهفهڕ

چهند مانگێک بهسهر سهرکهوتنی
شۆڕشی گهاڵنی ئێراندا تێپهر دهبوو،
وات������ه 11ی مانگ������ی خهرمانان������ی
1358ی ههت������اوی بوو ،خهڵکی ئێران
ک������ه به خوێن������ی ڕۆڵهکانیان نیزامی
پاشایهتییان لهناو بردبوو ،بهسهرنجێکی
کهم وێنهو هیوایهکی بهرزهوه له ڕهوتی
ڕووداوهکان و ئاڵوگۆڕهکان������ی دوای
ڕاپهڕین������ی 22ی ڕێبهندانی  57ورد
دهبوونهوه ،تازه ههناسهیهکی ئاسوودهیی
له ک������هش و ههوایهکی ئ������ازادی دا
دهچێشت .س������ێبهری ڕهشی دهسهاڵتی
دیکتاتۆڕیی������ان لهس������هر الچووب������وو،
ههرگیز بیرییان ل������هوه نهدهکردهوه که
جارێکی دیکه ب������هرهو ڕووی ڕۆژی
ڕهش و نههامهتی ببنهوه.
کوردس������تان ل������ه ههلومهرجێک������ی
ئهس������تهمدابوو زیاتر له یهک حهوتوو
بوو کهوتبووه بهر ش������ااڵوی پهالماری
هێرشی دهس������هاڵتی ئاخوندهکان ،شارو
دێیهکانی ب������ه تاوانی ئازادیخوازی و
ک������ورد بوون کهوتبوون������ه بهر الفاوی
ئاگر و ئاسن ،له ههموو الوه به ههزاران
بهکرێگیراوی چهک بهدهست هێرشیان

ب������ۆ هێنابوو ،پاس������دارو کۆمیتهچی،
مهکتهب������ی و حیزبووڵاڵه������ی ،ژ3-
لهش������ان و بێور و قهمه بهدهس������ت لهم
گوند بۆ ئ������هو گوند،
لهو شار بۆ ئهو شاری
کوردس������تان بۆ تااڵن
و دزی وجینای������هت له
گهڕاندابوون .خهڵکی
شۆڕشگێری کوردستان
ڕووی دزێوی ڕێژیمان
له ش������هرهکانی سنهو
نهغدهدا بۆ دهرکهوتبوو،
ئیعدام������ه ی������هک له
دوای یهکهکان������ی
ڕۆڵهکان������ی خۆی������ان
به دهس������تی جهاڵدانێ
وهک خاڵخاڵی له پاوه،
سنه ،مهریوان ،سهقز و
پیرانشار  ...بهچاو ده
دیت ،بۆی������ه به هیچ
ج������ۆر ئام������اده نهبوون
تهسلیمی زهبرو زهنگی
کۆماری ئیس���ل��امی
بب������ن .بۆی������ه وهک
قهالیهک لهپشت هێزی پێشمهرگهی
کوردستان ڕاوهس������تان و بهرگریهکی
ڕهوای������ان له زێد و نیش������تمانی خۆیان

دهکرد.
جینایهتی  11ی خهرمانانی ساڵی
 58له گوندی قارنێ ،نمونهیهکی زهق

پێش������مهرگهکانی حیزبی دێموکراتی
کورستانی ئێران له نێوان ئاواییهکانی
« قارنێ و دووئاو» له ش������وێنێک به

و بهرچاوی بهرێوهبردنی ئهو سیاسهت ه
دژی مرۆڤانهیه س������هبارهت به خهڵکی
کوردستان بوو .چهند ڕۆژێک پێشتر

ناوی جهوالهرهشه ،که لهسهر جاددهی
نهغهده  -پیرانشار ههلکهوتوه ،زهبرێکی
کاریگهریان له هێزهکانی ڕیژیم دابوو،

ڕیژیم بهم بههانهی������ه گوندی قارنێی
گهمارۆدا .لهش������کریانی بهناو ئیسالم
بهنی������ازی دۆزین������هوهی پێش������مهرگه
ڕوی������ان ل������هو ئاواییه
کرد .خهڵکی ئاوایی
لهنێ������و دێ و مووچه
و م������هزرادا خهریکی
ڕۆژان������هو
کاری
کهسابهتی خۆیان بون.
سهرهتا به هۆی ئهوهی
هیچ پێشمهرگهیهک
ل������هو دهوروب������هره نهبو
 ،به دیتن������ی دوژمن
نیگهر ا نیهک������ی
ئهوتۆی������ان ل������ه دڵدا
پێک نههات ،خۆیان
سهخلهت نهکرد .بهاڵم
کاتێک ل������ه ههموو
الیهک������هوه کهوتن������ه
ب������هر دهس������تدرێژی
چهکهکان������ی هێ������زه
س������هرکوتکهرهکان،
دڵهخورپهیان تێکهوت
و بهپهل������ه ب������هرهو
ئاوایی و نێو م������اڵ و منداڵیان ڕایان
دهکرد .هێن������دهی پێ نهچوو هێزێکی
مهغۆل ئاس������ا کهوته گیانی خهڵکی

بێ تاوان .م������هالی ئاوایی که ههمو
ئومێدی قورئانهکهی بو ،به قورئانهوه
ب������هرهو پیلیان چوو ،ب������هاڵم حورمهتی
قورئ������ان و ئومێدی مامۆس������تا مهال
مهحمودی ئیم������ام و خهتیبی ئاوایی،
به ڕێژنه گولهیهک درایهوه .خوێنی
بهسهر الپهرهکانی قورئاندا چۆرایهوه.
خهلکی ئاوایی تێگهیش������تن نیهت و
مهبهس������تی هێزهکان������ی ڕیژیم چییه.
ب������هاڵم بهداخهوه که ڕێگای دهربازبون
و خۆ حهش������اردان نهبو .جینایهتکاران
دهسته به دهسته به نێو ماالن ورهدهبون.
ههرکهس������یان دهدیت ل������ه الو و پیر به
زهبری قۆنداغ������ی تفهنک له ماڵیان
دههێنای������هردهرو لهبهردهرگای ماڵ ،له
نێو کوچه و لهپێش دهرگای مزگهوت
له خوێنی خۆیان شهالڵیان دهکردن.
ئهوهی ئهمرۆ دونیا لێی دهترس������ێ
و باس ل������ه جیناتهتی داعش دهکرێ،
کۆماری ئیس���ل��امی  36ساڵ بهر له
ئێس������تا کردوویهتی .ب������ێ لهبهر چاو
گرتنی دهق������ی مادهکانی جارنامهی
گهردوونی مافهکانی مروڤ و یاسا
و ڕێساکانی نێونهتهوهیی و پێوهرهکانی
شهڕ .ئهویش نهک لهگهل واڵتیکی
بێگانه بهڵکوو لهگ������هل هاوواڵتیانی
خۆی..؟!

ههنارده كردنی شۆڕشی ئیسالمی ل ه كاتێكی جیاوازدا
چهنگیز شكاك
كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران له دوای
ڕووخانی سهددام حوسهین ،دیكتاتۆری
پێشووی عێراق دهرفهتێكی زێڕینی بۆ
جێبهجێكردنی خهونهكهی خومهینی بۆ
ههناردهی بهناو شۆڕش������هكهی «صدور
انقالب» بهدهستهێنا ،كه چهندین ساڵه
بههۆی شكس������تهكانی لهمبارهوه ،ئهو
بیرۆكهیه له ئهدهبیاتی سیاسی سهرانی
ڕێژیم پهراوێز خرابوو.
پالنداڕێژهران������ی ئ������هم بیرۆكهیه ،تا
پێش ڕووخانی ڕێژیمی بهعسی عێراق
بهه������ۆی ناتوانایی ل������ه ههناردهكردنی
شۆڕشه ئیس���ل��امییهكهیان ،تێچوونێكی
زۆریان خستبووه س������هر شانی گهالنی
ئێ������ران ،بهتایبهتی ئهو نهتهوه و گرووپه
ئایینیان������هی كه ل������ه دهرهوهی بازنهی
سیستهمی كۆماری ئیسالمی بوون .له
دروش������می «شهڕ شهڕ تا سهركهوتن»،
ش������هڕی  8س������اڵهوه بگره تا سهپاندنی
ش������هڕێكی ناڕهوا بهس������هر گهلی كورد
له ڕۆژههاڵتی كوردس������تان و ملیتاریزه
كردن كوردس������تان و س������زا نێودهوڵهتییه
سیاسی و ئابوورییهكان و پهراوێزخستی
ئێران لهس������هر ئاس������تی ناوچه و جیهان
و ههروهه������ا س������هركوتی ئازادیخوازان و
دروستكردنی كهش������ێكی خۆفهێنهری
كوشتار و برس������ییهتی و سهرقاڵكردنی
خهڵك به كێشهكانی ڕۆژانهی ژیان بۆ
ژیانێكی مهم������ره و مهژییان بۆ خهڵك
بهدیهێناوه.
چهند ساڵ پێش ئێستا ،شای ئوردن
س������هبارهت به مانگی ش������یعی «هالل
شیعه« هۆش������داری دابوو كه باسی له
تهشهنهی ئێران له بهغداوه بۆ بهیرووت
كردبوو .ههرچهنده ئهم لێدانهوه لهس������هر
ئاس������تی نێودهوڵهتی بهتایبهتی واڵتانی
ڕۆژئ������اوا به جی������دی وهرنهگیرا ،بهاڵم
وهزیری پێش������ووتری ئهمری������كا هێنری
ئالفێ������رد كس������ینجێر له ش������رۆڤهكردنی
«كتێبی سیس������تهمی جیهان������ی» به
وردی باس ل������ه كهمهربهندی ش������یعه
ل������ه الیهن ئێران������هوه دهكات و دهڵێت ئهو
كهمهربهنده له ڕێگهی بهغداوه دهگاته
بهیرووت و به درێژكراوهی سیاس������هتی
ئیمراتۆرییهتی س������هردهمی كۆن وهسف
دهكات ك������ه ئهمجاره بهناوی ش������یعهوه
ئیمپراتۆرییهكهی له ناوچهكه دروس������ت
دهكات .ههروهه������ا ههڕهش������هی ئێران به
گهورهتر ل������ ه ههڕهش������هی ڕێكخراوی

تیرۆریستی داعش وهس������ف دهكات كه
پێ������ی وایه ئهم گرووپه بۆ س������هپاندنی
خۆی پێویس������تی ب������ه توانایی و خاكی
زیاتر ههیه ،كه ئێ������ران زیاتر لهوهی له
بهردهستدایه.
بهه������اری عهرهبی ل������ه الیهكهوه بۆ
كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران تهواوكهری
دهرفهتی زێڕین������ی ڕووخانی ڕێژیمی
سهددام بۆ ههناردهكردنی شۆرهشهكهی
به ڕێگهی ش������یعهكانی ئ������هم واڵته و
دهس������تێوهردانی ڕاس������تهوخۆ و ئاشكرا
بوو .ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران بههۆی
توندووتیژییهكانی ناوچهكه به هاوكاری
هاوپهیمانانی توانی بهش������ێكی زۆر له
پیالنهكان������ی بۆ دهستبهرس������هداگرتنی
ناوچهكه جێبهجێ بكات.
كۆماری ئیسالمیی ئێران ،پایتهختی
چوار واڵتی عهرهبیی ناوچهكهی له ژێر
دهستدایه ،عێراق به پراكتیك بۆته بهشێك
له خاكی ئێران كه ماوهی دوو ساڵێكه
بهبیانووی ش������هڕی دژی تیرۆریستانی
داعش ب������ه ئاش������كرا و فهرمی بوونی
سهربازیی خۆی س������هپاندووه كه پێشتر
تهنیا له ڕێگهی گرووپه توندڕهوهكانی
شیعهوه پیالنه ئهمنی و سهربازییهكانی
جێبهجێ دهكرد .بهاڵم ئێس������تا سوپای
قودس و فهرماندهكهی به ئاش������كرا له
بهرهكانی شهڕی دژی داعش له ناوچه
سوننهكانی عێراق خۆیان نمایش دهكهن،
بهبێ ئهوهی كه كۆمهڵگهی نێودهوڵهتی
بهتایبهت������ی ویالیهت������ه یهكگرتووهكانی
ئهمری������كا ههوڵێك������ی پراكتیك������ی بۆ
پێش������گرتن له دهس������تێوهردهكانی ئێران
له عێراق بدهن كه واش������نگتۆن بههۆی
ڕێككهوتن������ی ئهمنی لهگ������هڵ عێراق
بهرپرس������ایهتییهكی ئهخالقی لهس������هر
شانه.
سووریه
پێشكهش������كاری ناس������راوی كهناڵی
ئهلجهزیرهی عهرهبی ،فهیس������هل قاسم
له كۆمێنتێك������دا دهڵێت ئێ������ران له ژێر
ئابلۆقهی نێودهوڵهتیدا دهس������تی بهسهر
عێ������راق ،س������ووریه ،لوبن������ان و یهمهندا
گرتووه ،پاش ههڵگرتنی سزاكان دهگاته
كوێ؟
كۆماری ئیسالمیی ئێران به ئاشكرا
له سووریه بوونی س������هربازی ههیه كه
به بیان������ووی هاوپهیمانی س������تراتیژی
لهگ������هڵ ڕێژیمی بهش������ار ئهس������هد و
پاراستنی مهزارگهكانی شیعه بهههموو
ش������ێوهیهكی س������هربازی ،ههواڵگری و
لۆجس������تیكی یارمهتی ڕێژیمی بهعس

دهدات ،ك������ه ههر ئهویش ب������ووه هۆی
مانهوهی بهش������ار ئهسهد لهسهر كورسی
دهس������هاڵت ،ههرچهنده زۆرب������هی ههره
زۆری خاكهكهی لهدهستداوه.
ههناردهی ش������ۆڕش لهالیهن سهرانی
ڕێژیمی ئێران بۆ سووریه پێش بههاری
عهرهب������ی جیاوازبوو لهو پیالنهی كه بۆ
واڵتان������ی دیكه ههبوو .لهبهر ئهوهی كه
حافیز ئهس������هدی باوك������ی هاوپهیمانی
ستراتیژیی ئێران بوو ،ئهوكات پێویستی
به دهستێوهردانی ڕاستهوخۆ له كاروباری
نێوخۆی������ی س������ووریه نهب������وو ،چونكه
لهنێ������و واڵتان������ی عهرهبی������ی ناوچهكه

دهبێته بڵقی س������هرئاو .ههربۆیه تهواوی
ههوڵ و ئیمكاناتی خۆی لهسهر ئاستی
نێوخۆیی ،ناوچهیی و نێودهوڵهتی خسته
گهڕ بۆ ڕزگاركردنی دهسهاڵتی بهشار
ئهسهد .كه تا ئێس������تا به سهدان ههزار
كهس بههۆی پشتگیری ئێران له ئهسهد
بوونه قۆربانی و نیوهی هاواڵتیانی ئهم
واڵته له نێوخۆ و واڵتانی دراوسێ ئاواره
و پهنابهر بوونه و زۆرێك له ش������ارهكانی
ئهم واڵته خاپوور كراون.
بهحرهین
زۆرینهی ش������یع ه له بهحرهین لهكاتی
س������هرههڵدانی بههاری عهرهبی هاتنه

ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران
بههۆی توندووتیژییهكانی
ناوچهكه ب ه هاوكاری
هاوپهیمانانی توانی بهشێكی
زۆر ل ه پیالنهكانی بۆ
دهستبهرسهداگرتنی ناوچهك ه
جێبهجێ بكات
نوێنهرایهتی سیاس������هت و ههڵویس������تی
ئێرانی دهكرد .س������ووریه ئهو كات زیاتر
ڕێرهوێكی س������تراتیژیی ئێران بۆ لوبنان
بوو كه توانی له ڕێگهی س������ووریهوه،
حیزبوڵاڵیهك دروس������ت بكات كه ئێستا
ههیمهنهی بهس������هر تهواوی حكوومهتی
لوبناندا ههی������ه ،ئهوه بێجگه له گرووپه
هاوپهیمانهكانی له فهڵهستینه.
بههاری عهرهبی ههرچهنده دهرفهتێكی
زێڕین بۆ ئێران له ههندێ واڵتی عهرهبی
ڕهخساند ،بهاڵم له سووریه بهپێچهوانهوه
زهنگێكی هۆش������دار بوو كه له ئهگهری
ڕووخان������ی بهش������ار ئهس������هد ،ههرچی
لهماوهی سێ دهیهی ڕابردوو لهم واڵته
و تهنان������هت له لوبنانی������ش بنیات نراوه

سهرش������هقام و به دروش������می ئازادی و
دێموكراس������ی دژایهتی خۆیان بهرامبهر
سیاس������هتی پاشای س������وننه مهزههبی
واڵتهكهی������ان دهربڕی .ب������هاڵم بههۆی
نێزیك������ی ئهم واڵت������ه له س������عوودیا و
ئهندامهتی ل������ه ئهنجومهنی هاوكاری
كهنداو ،سعوودیا هێزی سهربازی خۆی
بۆ ئهم واڵته نارد كه حكوومهتی بهحرهین
توانی س������هرههڵدانی شیعهكانی سهر به
ئێران سهركوت بكات .ئهم ڕووداوه بووه
هۆی دروستبوونی ناكۆكی و دهمهقاڵێی
سیاس������ی نێوان ئێران و واڵتانی كهنداو،
بهتایبهتی لهگهڵ سعوودیا و بهحرهین.
بهحرهین بههۆی زۆرینهی شیعهوه بۆ
كۆماری ئیسالمیی ئێران پوتانسێلێكی

بههێزه كه ههر كاتێك ههلی بۆ ڕهخسا و
پێویستی كرد بۆ پێشبردنی پیالنهكانی
بهكاری دێنیت .بهاڵم لهكاتی ئێس������تادا
ل������ه ئهجیندای یهكهمی ئ������هودا نییه و
واڵتی یهمهن بۆته مهیدانی ش������هڕی
ئێران لهگهڵ نهیاره عهرهبییهكانی.
یهمهن
ههرچهنده بههاری عهرهبی له یهمهن
كۆتاییهێنان������ی دهس������هاڵتی «عهل������ی
عهبدوڵاڵ ساڵح»ـی بهدوای خۆیدا هێنا
و سهرۆكێكی هاوبهش لهنێوان دهسهاڵتی
پێش������وو و ئۆپۆزیسیۆن به كۆی دهنگی
ههردوو ال ههڵبژێردرا .بهاڵم ئهوه نهبووه
هۆی س������هركهوتنی بهه������اری عهرهبی
و كۆتاییهێن������ان ب������ه دیكتاتۆرییهك و
قۆرغ������كاری و ه������هژاری ل������هم واڵته
ههژارهدا كه ههر ئهو كاتیش بهدهس������ت
بههێزبوونی گرووپه ئیسالمییهكانی وهك
ئهلقاعیده و یاخیبوونی حووس������ییهكان
دهینااڵند.
عهلی عهبدوڵاڵ س������اڵح ههرچهنده
به فهرمی وهك كهسی یهكهمی یهمهن
نهمایهوه ،ب������هاڵم بنهماڵه و حیزبهكهی
تهواوی بوارهكانی س������هربازی و ئهمنی
و س������تراتیژیی و ئابووریی ئهم واڵتهیان
ق������ۆرغ كردبوو و به پش������تیوانیی ئێران
ڕازی نهبوون دهس������هاڵتی سهربازی و
ئهمنی ڕادهستی سهرۆكی نوێ بكهن.
حووسییهكانی یهمهن كه به یارمهتی
لۆجس������تیكی ئێران بۆ ماوهی چهندین
س������اڵ لهگ������هڵ حكوومهتهكهی عهلی
عهبدواڵ ساڵح له ش������هڕدابوون ،ئێستا
بوونه هاوپهیمانێكی ستراتیژی بنهماڵه
و حیزبهكهی عهلی عهبدوڵاڵ ساڵح.
پیالنی ئێران بۆ سهپاندنی دهسهاڵتی
خ������ۆی ل������ه یهمهن ل������ه س������هرهتادا به
ئاشتكردنهوهی حووسییهكان و عهبدوڵاڵ
ساڵح دهس������تیپێكرد ،حووسییهكان كه به
زۆری له پارێزگای سهعدی باكووری
یهمهن نیشتهجێن ،لهسهرهخۆ دهستیان به
یاخبوونێكی سهربازییانهی ئاشتیانه كرد
و بههۆی بێدهنگی نواندنی بهرپرسانی
ئهمن������ی و س������هربازی ك������ه س������هر به
حیزبهكهی عهلی عهبدوڵاڵ ساڵح بوون
دهستیان بهسهر سهنعای پایتهختدا گرت
و س������هرۆكی واڵتیان له كۆش������كهكهی
زیندانی كرد ،كه له كۆتاییدا ناچارییان
كرد دهس������ت لهكاركێش������انهوهی خۆی
پێشكهش بكات و بههۆیهوه ئازادكرا.
دهستپێكردنی شهڕی نوێنهرایهتی
لهگهڵ ڕاكردنی س������هرۆكی یهمهن
له واڵتهكهی و پهنابردنی بۆ سعوودیا،

چهكدارانی حووس������ی ب������ه یارمهتی
لۆجس������تیكی بهردهوامب������وون لهس������هر
ههوڵهكانیان بۆ دهستبهس������هردا گرتنی
تهواوی یهمهن .بهاڵم دهستێوهردانی ئێران
و یارمهتیدانی سهربازی و لۆجستیكی
ئێران ب������ووه هۆی بهدهنگ������هوه هاتنی
واڵتانی عهرهب������ی ناوچهكه ،بهتایبهتی
عهرهبستانی سعوودیا .سهرۆكی یهمهن
به فهرمی داوای هاوكاری س������هربازیی
عهرهبی له كۆمكاری عهرهبی كرد بۆ
بهرهنگاربوونهوهی حووسییهكان و عهلی
عهبدوڵاڵ ساڵح.
هاوپهیمانی عهرهبی به سهرۆكایهتی
س������عوودیا دهس������تی ب������ه بۆردومان������ی
بنكه س������هربازی و لۆجس������تیكییهكانی
چهكداران������ی حووس������ی و عهبدوڵ���ڵ��ا
س������اڵحیان كرد كه بههۆی سیاس������هتی
ش������هڕخوازانه و سهركێش������انهی ئێران 
شهڕێكی سهرتاس������هری نێوخۆیی لهم
واڵته ڕوویدا و بهه������هزاران كهس بوونه
قوربان������ی و خهس������ارێكی زۆری ب������ه
ئابووریی داتهپیوی واڵتهكه گهیاند كه
هێشتا چارهنووسی دیار نییه و پێدهچێ
ئهم واڵت������ه لهنێوان ه������هردووال دابهش
بكرێت.
كاریگ������هری ڕێككهوتنی ئهتۆمی
لهسهر پاوانخوازی كۆماری ئیسالمیی
ئێران له ناوچهكهدا
ڕێككهوتنی ئهتۆمی ئێران لهگهڵ
گرووپی پێن������ج كۆ ی������هك ،بهتایبهتی
لهگ������هڵ ویالیهت������ه یهكگرتووهكان������ی
ئهمری������كا نیگهرانی������ی و مهترس������ی
زۆرێك له واڵتانی ناوچهكهی بهدوای
خۆیدا هێن������اوه .چونكوو پێیان وایه ئهم
ڕێككهوتنه دهبێت������ه هۆی ئاوهاڵكردنی
دهس������تی ئێران ب������ۆ دهس������تێوهردان له
كاروباری نێوخۆیی واڵتانی ناوچهكه.
عهرهبس������تان و توركی������ا و زۆرێ������ك
ل������ه واڵتان������ی ناوچهكه لهوه دهترس������ن
بههۆی ئهو ڕێككهوتنهوه ،دهسهاڵت و
ههیمهنهی ئێران بهسهر ناوچهكهدا زیاتر
بێت و ئهوهی كه ئێس������تاش له عێراق،
س������ووریه ،لوبنان و س������ووریه ههیه ،به
فهرمی دانپێدا بنرێت و ببێته دیفاكتۆ.
بۆیه س������هردانی بهرپرسانی ئهمریكا
بۆ ناوچهك������ه نهیتوان������ی قهناعهت به
بهرپرس������انی ئیس������رائیل و عهرهبستان
ب������ۆ پرس������ی ڕێككهوتن������ی ئهتۆمی
بێنێت و نیگهرانییهكانی س������هبارهت به
بهرفراوانتربوون������ی ههیمهن������هی ئێران و
دهستێوهردهكانی بڕهوێنتهوه.

ئەدەب و هونەر
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كاتێك بۆ تێكبەزینی كالسیسم و ئاوانگاردیسم
ڕەهبەر مەحموودزادە

ئەگ������ەر «بەرهەم������ی ئەدەب������ی»
ب������ە پێوان������ەی تێۆری������ی ئەدەب������ەوە
هەڵبس������ەنگێندرێ ،هەڵس������ەنگاندنی
«بەره������ەم هێنانی ئەدەب������ی» وەكوو
تێكچن������دراوی[]1
پێواژۆیەك������ی
فەرهەنگ������ی و كۆمەاڵیەتی جگە لە
تیۆریی ئەدەب پێویستی بە تیۆرییەكانی
دەرەوەی ئ������ەدەب و ڕەخنەی ئەدەبیش
هەیە .ئێمە ئێس������تا زیادتر لەسەر ئەو
تێگەیشتنە ئەدەبییانە لەنگەر دەگرین
وا شویندانانی راس������تەوخۆیان لەسەر
ج������ۆری هەڵس������ەنگاندن و نرخاندنی
بەرهەمە ئەدەبییەكان و ش������وێندانانی
ناڕاس������تەوخۆیان لەسەر بەرهەمهێنانی
دەقی ئەدەبی هەی������ە و تا ڕادەیەكیش
ئاوڕێك لە باس������ێكی كۆمەڵناسانە و
مێژوویی لەم بارەیەدا دەدەینەوە.
پیشگریمان������ەی ئەم باس������ە ئەوەیە
كە بۆچوون������ی ئۆتۆریتە و مەرجەعە
ئەدەبییەكان لەس������ەر گەش������ە كردنی
هەندێك لە دەقەكان و لە كەمی دانی
هەندێك دەقی تردا شوێندانەرە.
بەگشتی هەندێك هەڵەكاریی باو لە
بواری هەڵسەنگاندنی دەقە ئەدەبییەكان
لەگ������ۆڕێدا هەن كە ش������یكردنەوەی
وردیان دەتوان������ێ هەنگاوێك لە پێناو
چارەس������ەر كردنیان و لە پێناو گەشە
پێدانی ڕەوتی بەرهەمهێنانی ئەدەبی
بەرەو پێشمان ببا .لە درێژەی ئەم وتارەدا
ئاماژە بە هەندێك ل������ەم هەڵەكارییانە
دەكەین.
قەیرانەكانی پێوەندی������دار بە ئەدەب
بە گش������تی دوو دەستەن :قەیرانەكانی
دەرەوەی ئ������ەدەب و قەیرانەكان������ی ناو
ئ������ەدەب .قەیرانەكانی دەرەوەی ئەدەب
زیادتر پیوەندییان بە دۆخی سیاس������ی
و كۆمەاڵیەت������ی و ئ������ەو پرس������انەی
وا گرێ������دراوی ئەو دۆخان������ەن وەكوو
نەخوێن������دن بە زمانی دایك و دیاردەی
لەم چەش������نەوە هەیە .قەیرانەكانی ناو
ئەدەب خۆیان بە س������ێ دەستە دابەش
دەبن :قەیران������ی خوێندنەوە  ،قەیرانی
نووس������ین و قەیرانی ڕەخنە .ئەم هەڵە
باوانەی لە دووتوێی ئەم وتارەدا قسەیان
لێدەكرێ زیادتر پێوەندییان بە قەیرانی
نووسین و قەیرانی ڕەخنەوە هەیە.
هەڵەكان لە پێنج شێوەی باودا خۆیان
دەردەخەن .ئەم پێنج هەڵەكارییە باوانە
بریتین لە1 :ـ چاو بە ش������ەوارە كەوتن
بەهۆی ئاوانگاردیس������مەوە 2ـ چاو بە
ش������ەوارە كەوتن بەهۆی كالسیسمەوه
3ـ غیاب������ی ڕوانینی مێژوویی 4ـ چاو
بە ش������ەوارە كەوتنی نووسەر بە هۆی
بەرهەم������ی خۆیەوە و 5ـ ڕەچاو كردنی
ڕوانین������ی پلە یەك لە جیاتی ڕوانینی
پلە دوو.
1ـ چاو بەش������ەوارە كەوتن بە هۆی
ئاوانگاردیسمەوە
ئەدەبی ئاوانگارد و خولیای بەرهەم
هێنانی دەق������ی ئاوانگارد ،داینەمۆی
پێشكەوتنی ئەدەبە .ئەدەبێك توانستی
بەره������ەم هێنانی دەق������ی ئاوانگاردی
نەبێ ئەدەبێكی تەپ و پەككەوتەیە.
پێوەندیی نێ������وان ئەدەب������ی ئاوانگارد
لەگەڵ ك������ۆی بەرهەمە ئەدەبییەكانی
گەلێك ،پێوەندییەكی دوو الیەنەیە .لە
الیەكەوە پتانسییەلەكانی ناو مەیدانێكی
تایبەت������ی ئەدەبی (مەی������دان بە مانا
بۆردیۆییەكەی) دەبنە هۆی ئافراندنی
بەرهەمی ئاوانگارد و لەوالوە بەرهەمی
ئاوانگارد كۆی توانستەكانی مەیدانە
ئەدەبییەك������ە بەرەو تەرازێكی س������ەرتر
دەبا .بەاڵم لەن������او هەموو مەیدانێكی
ئەدەبیدا بەرهەمی ئاوانگارد لە باری
چەندایەتیی������ەوە ل������ە كەمترین ڕادەی
بەرهەمهێن������ان دایە .ڕەنگ������ە كەمتر لە
دوو لەس������ەدی بەرهەمە ئەدەبییەكانی
گەلێ������ك بەرهەم������ی ئاوان������گارد بن.
بەرهەمی ئاوانگارد وەكوو كانگایەكی
زێ������ڕی بن عەرد وایە ك������ە لە هەموو
ڕەوەز و زنارێكدا نادۆزرێتەوە .كەوابوو
چاوەروانیی ئاوانگارد بوون لە هەموو

دەق������ە ئەدەبیی������ەكان ـ دوای بەره������ەم
هاتنیان ـ چاوەڕوانییەكی النی زۆرە.
عەیبی ئاش������كرای ئ������ەم چاوەڕوانییە
النیزۆرە پشت گوێ خستنی زۆربەی
ه������ەرە زۆری بەرهەمە ئەدەبییەكان بە
بیانووی ئاوانگارد نەبوونیانە.
بەرهەمی ئاوانگارد سەركەوتووترین
ج������ۆری بەرهەم������ی ئەدەبییە .بەاڵم
بەرهەمە س������ەركەوتووەكان هەر بەتەنیا
بارتەق������ای بەرهەمە ئاوان������گاردەكان
بەرتەسك نابنەوە .پشتگوێ خستنی
ئ������ەو بەرهەم������ە س������ەركەوتووانەی
نەگەیش������توون بە ئاس������تی بەرهەمی
ئاوانگارد ،شانس و شیمانەی بەرهەم
هاتنی خودی بەرهەمی ئاوانگاردیش
كەم دەكاتەوە .ب������ە دەربڕینێكی دیكە
هەرچی ڕێژەی بەرهەمی سەركەوتووی
ژێڕاتر لە ئاستی بەرهەمی ئاوانگارد،
زیادتر بێ ،ش������یمانەی بەرهەم هاتنی
دەقی ئاوانگارد زیادتر دەبێ .بە سووك
ڕوانینی دەقی داهێنەرانەی نائاوانگارد
لە ڕاستیدا كوێر كردنەوەی كانیلەی
وەب������ەر هێنان������ی دەقی ئاوان������گاردە.
بەرهەمی ئاوان������گارد نووكی پێكانی
داهێن������ان ئەدەبییە و هەموو پێكانەكە
نییە؛ لووتكەی كێوی ئەدەبە و هەموو
كێوەكە نییە .ئەگەر پێكانێك لەگۆڕێدا
نەبێ قس������ە ك������ردن لە نووكەكەش������ی
بێمانای������ە و ئەگەر كێوێ������ك بوونی
نەبێ ،لووتكەكەشی لەگۆڕێدا نابێ.
لەناو ئەدەبی گەالندا ئەو بەرهەمانەی
ل������ە بەرهەم������ی هەڕەمەپەس������ندی
ناداهێنەران������ە زۆر لەس������ەرترن ب������ەاڵم
ناگەنە ئاس������تی بەرهەمی ئاوانگارد،
ڕەنگە بیس������ت یا سی لەسەدی كۆی
بەرهەم������ە ئەدەبییەكانی ئ������ەو گەلە
پێك بهێن������ن .هەاڵواردنی ئەم دوو یان
س������ێ لەسەدەی بەرهەمی ئاوانگارد و
ئەو بیست سی لەس������ەدەی بەرهەمی
داهێنەرانە و دانی حەقی هەركامەیان
بە شێوەیەكی تیۆریك و زانستی یەكێك
ل������ە مەرجەكانی گەش������ەی مەیدانی
ئەدەبییە .بەرهەمێكی ئەدەبی ڕەنگە
ئاوانگارد نەبێ بەاڵم داهێنەرانە بێ و
ئەوەی لە باراندا بێ بتوانێ شتێك بە
سامانی ئەدەبیی مەیدانێكی ئەدەبییەوە
زیاد بكا.
2ـ چاو بەش������ەوارە كەوتن بە هۆی
كالسیسمەوە
بەرهەمی كالس������یك بەرهەمێكە لە
بگر ە و ب������ە ر د ە ی
ڕ كە بە ر ا یە ت������ی
ئە د ە بیی������ە و ە
دەرچووب������ێ و
جێگە یە ك������ی
پت������ەو و قایمی
بۆخۆی دەستەبەر
كردب������ێ .دەقی
كالس������یك دەقێكە
ل������ە لێكۆڵینەوە
ئەدەبیی������ەكا ندا
ز یا د تر ی������ن
ئیرجاع������ی پێ
بكرێ و زیادترین
خوێندن������ەوەی بۆ
بكرێ .بەرهەمی
كالسیك پرێستیژ
و ئۆتۆریت������ەی
تایبەت بە خۆی
هەی������ە .ه������ەر
ئ������ەو پرێس������تیژ
و ئۆتۆریتەی������ە
هەندێ������ك ج������ار
ب������هش������ێوەیەكی
هێزەكی (بالقوە)
خۆڕاگرییەك لە
بەرانبەر تێپەڕاندن
و داهێناندا ساز
دەكا .پابەن������د
بوونی زێدەڕۆیانە
ب������ە بەرهەم������ی
كالس������یك و شێوه
داهینانی كالسیك
ڕێگای گەیشتن
بە ئاوانگاردیسم

قەپ������ات دەكا .ئەگ������ەر دوای بەرهەم
هاتنی دەق ،ڕوانینی دروست ئەوە بێ
وا چاوەڕوانی������ی ئاوانگارد بوونمان لە
هەم������وو دەقێك نەب������ێ و حەقی دەقی
ژێڕاتری������ش بدەی������ن ،بەر ل������ە بەرهەم
هاتنی دەق ئاسۆی چاوەڕوانیمان نابێ
كەمت������ر لە دەقی ئاوانگارد بێ .بەر لە
بەره������ەم هاتنی دەق دەبێ النی زۆری
چاوەڕوانیمان هەبێ ،بەاڵم دوای ئەوە
دەبێ ئاستی چاوەڕوانییەكانمان نەختێك
هەموارت������ر بكەینەوە .دەب������ێ ئەوەمان
لەبەرچاو بێ ئەو دەقانەش وا ئێس������تا
بوون بە دەقی كالس������یك ،كاتی خۆی
ب������ە وزەی زیادترین چاوەڕوانییەوە ـ چ
لە الیەن خ������ودی بەرهەمهێنەرەكەیەوە
و چ ل������ە الی������ەن بەردەنگەكانییەوە ـ
بەرهەم هاتوون .ئەگەر ش������ێعری نالی
ئەم������ڕۆ ب������ۆ ئێمە دەقی كالس������یكە،
ڕۆژی خ������ۆی و لە كەش و مەیدانی
ئەدەبی خۆیدا دەقێكی بە تەواو مانا
س������ەرچڵ و یاغی و خۆڕاپسكێن بووە
و ئەگەر زاكوونی ئەدەبیی س������ەختی
نالی و قایل نەبوونی بە هەموو ش������ێوە
بەرهەمێ������ك نەبووایه ،ئەم������ڕۆ نالی
یەكێك لە كالسیكەكانی ئێمە نەدەبوو.
ئەگ������ەر ڕۆژی خ������ۆی نالیش وەكوو
زۆر ش������اعیری هاوس������ەردەمی خۆی
ب������ە بەرهەمی مامناوەن������دی قانع بایە
و ئاس������ۆی بیری هەتا خۆ گەیاندنە
بناری داهێنان������ی ئەدەبی بڕی كردبا
و بیری لووتكە ش������كاندن سەرانسوێی
خەیاڵ������ی نەكردب������ا ،بەرهەمی نالی
ئەمڕۆ كالس������یك نەدەبوو .ئەگەر بەر
لە داهێن������ان ،كەڵكەڵەی بە ئاوانگارد
ب������وون ،نەبێ بە كەڵكەڵەی گش������تی،
ئەو دوو س������ێ لەس������ەدەی بەرهەمی
ئاوانگاردیشمان نابێ.
هەڵەكاریی یەكەم لە خۆبەستنەوەی
لە ڕادەبەدەری ئ������ەدەب بە بەرهەمی
ئاوانگاردەوە س������ەر هەڵ������دەدا كەچی
ئ������ەم هەڵەكارییە لە بە مۆدێل زانینی
هەتاهەتایی بەرهەمە كالس������یكەكانی
ڕابردوووە سەرچاوە دەگرێ.
3ـ غیابی ڕوانینی میژوویی
داهێنەرانەترین بەرهەمە ئەدەبییەكان
لە هەناوی ئەو مەیدان������ە ئەدەبیانەوە
س������ەر هەڵدەدەن كە زیادترین سامانی
ئەدەبی پاش������ەكەوتكراویان هەیە .بە
دەربڕینێك������ی دیك������ە ئاوانگاردترین
بەرهەمە ئەدەبییەكان لە ناو كەشێكی

ئەدەب������یدا بەرهەم دێن ك������ە خاوەنی
زیادترین دەقی كالس������یكن .كەشێكی
ئەدەبیی ئەوتۆ زیادترین شانسی بۆ نوێ
بوونەوە هەیە كە بەتەمەنترین مێژووی
ئەدەبی هەب������ێ .پیرترین ئەدەبیاتەكان
زیادتری������ن كەرەس������تە و دەرەتانی كاژ
فڕێ دانی ئەدەبیی������ان هەیە .كەوابوو
لە كەش������ی ڕەخنەگرانەی ئەم مەیدانە
ئەدەبییان������ەدا نەك ه������ەر خوێندنەوەی
بەرهەمە ئاوانگاردەكان ڕمێنی هەیە،
خوێندن������ەوەی چڕوپ������ڕی بەرهەم������ە
كالسیكەكانیش لە زەمینە و زەمانەی
مێژووی������ی خۆیاندا ب������اوە .بەرهەمی
كالسیك نابێ وەكوو مۆدێلی داهێنانی
پاشەڕۆژ چاوی لێ بكرێ ،بەاڵم نابێ
لە خوێندن������ەوەی چڕوپڕی تایبەت بە
بەرهەمە كالسیكەكانیش بێبەری بێ
و لە پاشخانی ئەدەبیی گەالندا دەبێ
جێگەی ش������یاوی خ������ۆی پێ بدرێ.
مۆدیلی داهێنانی بەرهەمی كالسیك
ناكرێ بۆ خولقاندنی ئەدەبی ئاوانگارد
پشتی پێ ببەس������ترێ بەاڵم نووسەی
ئاوان������گارد ـ تەنانەت ئەگەر بە نیازی
بنەماشكێنیش بێ ـ هەتا ڕادەیەكی زۆر
پێویس������تیی بە داروپەردوو و ماتریاڵی
بەكارهاتوو لە ئەدەبی كالسیك هەیە.
داب������ڕان لە مێژووی ئ������ەدەب ،لەكیس
دانی س������امانێكی داپەس������تراوە كە بە
درێژایی چەندین س������ەدە بەسەر یەكدا
كەڵەكە ب������ووە .خوێندنەوەی مێژوویی
بەرهەمە كالسیكەكان بە مانای پابەند
بوونی كۆنسێرڤاتیستی بەو بەرهەمانە
و خ������ۆ بواردن لە بەرهەم هێنانی دەقی
ئاوان������گارد نییه بەڵكوو بە مانای خۆ
تەیار كردن بە پاشخانێكی ئەوتۆیە وا
لە قەڵەمبازی داهێنەرانەی ئەدەبیدا
زیادتری������ن وزە ب������دا ب������ە داهێنەران و
زیادترین گوژمیان پێ ببەخشێ .بەاڵم
ل������ە خوێندنەوەی بەرهەم������ی دەورانی
ڕابردوو نابێ زەمینە و زەمانەی شەقڵ
گرتنی ئەم دەقە فەرامۆش بكرێ.
4ـ چاو بە شەوارە كەوتنی نووسەران
بە هۆی بەرهەمی خۆیانەوە
ل������ە هەڵەكاریی ج������ۆری یەكەمدا
ڕەخنەگ������ران ب������ە ه������ۆی ئاوانگارد
نەبوون������ی زۆربەی هەرەزۆری دەقەكان
بەش������ێكی زۆر ل������ە بەرهەم������ەكان
پش������تگوێ دەخەن .لەم هەڵەكارییەدا
ك������ە لەناو خاوەن بەرهەم������ەكاندا باوە،
نووس������ەران بەرهەم������ی خۆیانیان پێ

داهێنەرانەترین و ئاوانگاردترین جۆری
دەق������ە و بەرهەمی دیكە بە ش������یاوی
بەراورد كردن لەگەڵ بەرهەمی خۆیان
نازانن .لێرەدا نووس������ەر چاوی بەهۆی
بەرهەمی خۆیەوە بە شەوارە دەكەوێ.
هەندێك جار لە دەربڕینی ڕاستەوخۆ و
ناراستەوخۆی نووسەران و شاعیرانەوە
وا دەردەكەوێ كە لە ڕوانگەی ئەوانەوە
مێ������ژووی نوێخوازی ب������ە دەركەوتنی
ئەوان������ەوە ل������ە مەیدان������ی ئەدەب������ی
گەلەكەیاندا دەس������تی پێ كردووە .لەم
هەڵەكارییەدا عادەتەن ئەوە ڕەخنەگرانن
كە لە الی������ەن خاوەنبەرهەمەكانەوە بە
بەرپرس������ی نەدیتران و نەخوێندرانەوەی
بەرهەمەكانیان دادەندرێن.
لە كەشوه������ەوای ئەدەبی كوردیدا
زۆرجار هەڵوێستێكی دژواز لە بەرانبەر
ئاستی شوێندانانی ڕەخنەی ئەدەبی و
ڕەخنەگرانی ئەدەبی ڕەچاو كراوە .لە
الیەكەوە كەس������ێك بەناوی ڕەخنەگر و
كەشێك بە ناوی كەشی ڕەخنەی ئەدەبی
لە بواری ئەدەبی كوردیدا بە دیاردەی
نەبوو داندراوە و هەر لە بنەڕەتدا قسە
لە غیابی ئەم كەشە و ئەم كەسە كراوە
و لەالیەكی ترەوە بۆ لێكدانەوەی هۆی
س������ەرنەكەوتنی بەرهەمە ئەدەبییەكان،
وەكوو خودایەكی دەسەاڵتداری بواری
ئەدەب ـ هەڵبەت خودایەكی ئەهریمەنی
ـ تەماشای دەسەاڵتی ڕەهای ڕەخنەگر
و ش������وێندانانی و وە دەن������گ هاتن و
بێدەنگ بوونی كراوە.
ئ������ەوە ل������ە حاڵێكدای������ە زۆرب������ەی
بەرهەم������ەكان وەك لە بەش������ی یەكەمدا
ئاماژەی پێ كرا لە ئاستی بەرهەمی
ئاوانگارددا نین و لەم ئاستە ژێڕاترن.
جگ������ە لەم������ە هەندێ������ك لێكۆڵینەوە
لە ب������واری مێ������ژوو و كۆمەڵناس������ی
ئەدەب پێش������انمان دەدەن ئاوانگاردترین
نووسەران لە ئاستی جیهاندا بە یەكەم
بەرهەمەكانیان������ەوە نەناس������راون و ئەم
نووسەرە ئاوانگاردانە دوای نەدیتران و
نەخوێندرانەوەی یەكەم بەرهەمەكانیان
نەك هەر لەو بەرهەمە سەرەتایییانەیان
تێپەڕاندووە و بەرهەمی داهێنەرانەتریان
بەتاق������ی كردووەت������ەوە ،بگ������رە زمانی
دیك������ەی جگە ل������ە زمان������ی خۆیان
و واڵت������ی دیكەی جگە ل������ە واڵتی
خۆیانی������ان بەتاق������ی كردووەتەوە ،هەتا
توانیویانە ب������ەرە بەرە بەرهەمی خۆیان
بە هەڕەمەی ئەدەبناسان بناسێنن.
ناسیاوی لەگەڵ چۆنیەتی ناسرانی
بە ر هە م������ی
كە س������ا نێكی
وەكوو ئاگۆس������ت
س������تریندبێرگ،
جیم������ز جۆیس،
سامۆئێل بیكێت،
ڤیالدیمیر ناباكۆف
و زۆر نووسەری
گ������ەورەی دیكە
ئەم ڕاستییەمان
پێدەس������ەلمێنێ.
جیم������ز جۆیس لە
دووبلینی ناوەندی
واڵتی خۆی دەر
كراوە .لە لەندەن
بە هێند نەگیراوە،
لە نیۆیۆرك پێش
ب������ە نووس������ین و
ب���ڵ��او كردنەوەی
بەرهەمەكان������ی
گی������راوە هەت������ا
دواجار لە پاریس
پێش������وازی ل������ە
بەرهەمەكان������ی
كراوە و ناسراوە.
[]2
گە و ر ە تر ی������ن
نو و س������ە ر ا نی
جیهان كەسانێك
نین وا بە یەكەم
بەرهەمەكانی������ان
گو ژ مێك������ی
گەورەی������ان ل������ە
جیهانی ئەدەبدا
پێكهێناب������ێ .جا

ئ������ەم یەكەم بەرهەمان������ە چ بەرهەمی
داهێنەران������ە بووب������ن چ بەرهەم������ی
كاڵوكرچتر بووبن .بە پێچەوانە زۆریەك
لە ئەدیبان������ی ئێمە عادەت������ەن یەكەم
بەرهەمەكان������ی خۆیان ب������ە مۆجزاتی
ئەدەب������ی و یەك������ەم هەوڵەكانی خۆیان
ب������ە بوومەلەرزەیەكی گەورە لە بواری
ئەدەبدا حیس������اب كردووە و هەر بۆیە
نەدیترانی ئ������ەو بەرهەمانە بە پیالنی
هەندێك ئۆتۆریتەی دەستڕۆیشتووی
بواری ئەدەب زانیوە.
5ـ ڕەچاو كردنی ڕوانینی پلە یەك
لەجیاتی ڕوانینی پلە دوو
ڕوانین������ی ڕەخنەگر ب������ۆ بەرهەم و
ڕەوت������ە ئەدەبیی������ەكان ،الن������ی كەم لە
قۆناغە س������ەرەتاییەكانی لێكۆڵینەوە،
روانینێكی پلە دووە .واتە ڕەخنەگر لە
دەرەوە ڕا تەماشای ڕەوتە ئەدەبییەكان
دەكا .لەم ئاستەدا ڕەخنەگر و توێژەری
ئەدەب������ی بینەرن ن������ەك كایەكەر .واتە
ڕخنەگران بە پاراس������تنی مەودایەكی
تایبەت كاری تیۆری لەسەر بەرهەمە
ئەدەبیی������ەكان دەكەن .ئەم كارە تیۆرییە
لە هەن������گاوی یەك������ەمدا دۆزینەوە و
وەس������ف كردن������ی ئ������ادگار[]3ی دیار
ونادیاری ئەم ڕەوتانە و تایبەتمەندییە
ئەدەبیە بەرچاوەكانیانە و لە هەنگاوی
دووەمدا لێكدان������ەوەی ئەم بابەتەیە كە
چ روانێنێك������ی ئەدەبی و دەكار كردنی
چ تەكنیكگەلێكی ئەدەبی ئەم شێوازە
ئەدەبییەی لێ كەوتووەتەوە .نووسەران
و ش������اعیران ،خۆی������ان ڕوانین������ی پلە
یەكیان ب������ۆ بەرهەمەكانیان هەیە .واتە
لە مەیدانی هەڵس������ووڕانی ئەدەبیدا
زیادتر كایەكەرن نەك بینەر؛ ڕەوتێك و
شێوازێكی ئەدەبی هەڵدەبژێرن و ڕەوت
و شێوازێكی دیكە ڕەتدەكەنەوە.
وا نییە ڕەخنەگران هەر لە نەدیتنی
بەرهەمەكان و ڕەوتەكاندا بكەونە بەر
تیروتوانجی نووس������ەران و ش������اعیران؛
ڕەخنەگران تەنانەت لە بەسەر كردنەوەی
تیۆریكی ڕەوتەكانیشدا دەبنە جێگای
ناڕەزامەن������دی ڕەوت������ە خەنیم������ەكان.
نوێنەران������ی رەوتە ئەدەبییەكان عادەتەن
بەرهەمی س������ەر بە ڕەوتە ڕكەبەرەكان
بە ش������یاوی لێكۆڵینەوە و ڕەخنەكاری
نازان������ن .ئەم ب������ە ش������یاو نەزانینەش
تایبەتمەن������دی ڕوانینی پل������ە یەكە.
واتە نووس������ەران بۆیە دەتوانن ڕەوت و
ش������ێوازێكی تایب������ەت دابهێنن چونكە
النیك������ەم ل������ە كات������ی بردنە پێش������ی
پ������رۆژە ئەدەبییەكانی������اندا ڕوانینێكی
موونیس������تی و تاكخوازانەی������ان هەیە
و پ������رۆژەی ئەدەبیی خۆیان لە پرۆژە
ئەدەبییە ڕكەبەرەكان بە دەوڵەمەندتر و
داهێنەرانەتر دەزانن .ئەگەر ڕوانینێكی
لەم چەش������نەیان نەب������ێ ناتوانن كرد و
كۆش و كەندەوەكۆژیی خۆیان لەس������ەر
پتانسیەلە ش������اردراوەكانی پرۆژەكەیان
چ������ڕ بكەنەوە .كەچ������ی ڕەخنەگر بۆ
دیتن������ی ڕەوتە ئەدەبیی������ەكان دەبێ بە
ڕوانینێكی پلۆرالیستی ،هەموو پرۆژە
ئەدەبییە جیددییەكان بەس������ەر كاتەوە.
مەیدان چۆڵ كردنی ش������ێوە ڕوانینی
پلە دوو بە س������وودی ش������ێوە ڕوانینی
پلە یەك ،ڕەخن������ەكاری و لێكۆڵینەوە
خەوشدار دەكا.
هەر وەكوو لە سەرەتای ئەم وتارەدا
ئاماژەی پێ كرا ،كێش������ەكانی بواری
ئەدەب ه������ەر بارتەقای ئەم كێش������انە
بەرتەس������ك نابنەوە .بەاڵم ئەم كێشانە
ڕەنگە بەشێك لە بەرچاوترین كێشەكان
بن.
[ ]1تێكچندراو :پیچیدە
[ ]2كازانووا ،پاس������كال ،جمهوری
جهانی ادبیات،ترجمەی شاپور اعتماد،
نشر مركز 1392 ،ص 136
[ ]3ئادگار :ڕوخسار ،سیما
www.xewat.blogfa.com
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كۆمپیوتهرێكی نوێ له قهبارهی فالشێكدا

زایەڵە

كێ براوهی گهمهكهیه؟
كۆمپانیای ئهیس������وس له پێش������انگای ئهلیكترۆن������ی  IFAل ه بهرلین پهردهی لهس������هر
كۆمپیوتهرێكی نوێ الدا ك ه قهبارهكهی زۆر بچووكهو هێندهی فالشێكی گهورهیه.
كۆمپیوتهرهكهی ئهیسوس ك ه به  VivoStickناسراوه لهڕێگهی بهستنهوهی HDMI
به شاشهیهكهوه دهبهسترێتهوهو بههۆی بلوتوسهوه ماوس و تهختهكلیكی پێوه پهیوهست دهكرێت
بههۆیهوه دهتوانرێت وهك كۆمپیوتهرێكی ئاسایی بهكاربهێنرێت.
ڤیڤۆستك دوو جێگهی  USBو شوێنێكی هێدفۆن و مایكرۆ  USBبۆ بارگاویكردنهوه
و سیستمی بهستنهوهی وای فای و بلوتوسی ههیه.

ڕامی كۆمپیوتهرهك ه  2گێگابایته و بیرگهی ناوهكی  32گێگابایتهو پرۆسێسهری ئینتێل
ئهتۆمی لهسهرهو ب ه سیستمی كارگێڕی ویندۆز  10كاردهكات.
ئ������هم كۆمپیوتهره هاوش������ێوهی كۆمپیوتهرهك������هی كۆمپانیای ئینتی������ل-ه بهناوی Intel
 Compute Stickكه پێشتر لهالیهن ئهو كۆمپانیایهوه ڕاگهیهنراو دواتریش كۆمپانیای
لێنۆڤۆ كۆمپیوتهرێكی هاوشێوهی ڕاگهیاند.
ههرچهنده كاتی خستهبازاڕی ب ه فهرمی ڕانهگهیهنراوه ،بهاڵم ڤیڤۆستیك له كۆمپیوتهرهكهی
ئنیتێل ههرزانتره و ب ه  129دۆالر دهخرێته بازاڕهوه.

بیبهر ئهم سوودهشی ههیه

زهیتون ئارهزووی خواردن زیاتر دهكات

خواردنی بیبهر ڕۆژانه س������وودێكی باش به تهندروس������تیت دهگهیهنێت و چارهسهرێكی
گونجاوه بۆ ئهوانهی تووشی سكچوون دهبن بههۆی ژههراوی بوون یان خواردنهوه ،ههروهها
كاریگهری لهسهر چهوری خوێن ههی ه و وزهش به ڕێژنهكانی ئارهقكردنهوه دهبهخشێت.
دهتوان������ن ڕۆژانه بیب������هر بخۆن،
ئهو كهس������انهش كه كێشی لهش������یان زۆره
تێ������ری بكهیت و ب������ۆ ماوهیهكی
ههس������ت ب ه
وادهكات
چونك������ ه
برس������ێتی نهكهیت ،ههروهها
ب������ه 
ههس������ت
زۆر
بیب������هر چارهس������هره بۆ
بهپێی توێژینهوهكان
نهخۆش������ی ش������هكره
جۆری یهكهمی
«كه پهیوهس������ته ب ه
ئهنسۆلینهوه».

بهكارهێنانی زهیتون و خواردنی جگه لهوهی سوودێكی زۆری بۆ تهندروستی مرۆڤ ههیه و ئارهزووی
خواردن زیاتر دهكات ،لهههمانكاتدا دهتوانین ڕۆژان ه سوود ل ه زهیتی زهیتون ببینین بهچهند شێوهیهك:
 -1تێكهڵكردنی لهگهڵ گلیسیرین بۆ چارهسهری قڵیشی دهست و پێ ودهم و چاو.
 -2بۆ ڕزگاربوون ل ه قژ ههڵوهرین  10ڕۆژ لهسهریهك به ڕۆنی زهیتون قژت چهور بك ه بۆ ماوهی 40
دهقیقه پاشان ب ه ئاوی شلهتێن و سابوون بیشۆ ،ئهوه دهبێت ه هۆی پارستنی قژت ل ه سپی بوون.
چاپخانهكان ب ه پیتی قوڕقوشم كاردهكهن دهتوانن ڕوژان ه
 -3ئ������هو كرێكاران������هی ل������ ه
زهیتون و ی������هك كهوچك ئاوی لیم������ۆ بخۆنهوه بۆ
پێش كارهكهیان یهك كهوچك زهیتی
پاراستنیان له ژههراوی بوون.
بینای������ی چ������او بههێز
 -4زهیتی زهیتون
فرمێسك لێهاتنی
دهكات و ل ه
ڕ ز گا ر ی
چ������ا و
دهكات.

ناسا :زریانێك ی سامناك ڕوو ل ه زهو ی دهكات

ی
ی ڕوو 
ی ئاست 
ی ئهمریكا (ناسا) ڕایانگهیاند ،بهرزبوونهوه 
ش������ارهزایان ل ه ئاژانسی فهزای 
ی
ی سیناریۆ 
ئۆقیانووسهكان دهستیپێكردووه و مرۆڤایهتی له ئایندهیكی نزیكتردا ،ڕووبهڕوو 
زریانێكی كاولكار دهبێتهوه.
ی
ی ئاستی ئاو 
س������تیڤن نیریم له زانكۆی كۆلۆرادۆ ڕایگهیاند ،بهرزبوونهوهی س������ێیهك 
ی گهرما
ی پله 
ی زیادبوونی قهبارهی ئهو ئاوهیه كه بهرزبوونهوه 
ئۆقیانووس������هكان ،وابهس������ته 
ی دهكات ،بهشهكانی تریش ل ه ئاكامی توانهوهی بهفر و بهستهڵهكهكان ،دێنه كایه.
دروست 
ی
بهپێ������ی ئهو وێنان ه بێت كه مانگه دهس������تكردهكان گرتویانه ،لهئێس������تادا ئاس������تی ڕوو 
ی
ی  1.9ملم بهرزدهبێتهوه ،لێژنهی تایب������هت به توێژینهوه 
ئۆقیانووس������هكان س������ااڵنه ب ه بڕ 
ی  2012ڕایگهیاند،
گۆڕانكاریی ه ژینگهییهكانی س������هر ب ه نهتهوه یهكگرتووهكانیش له س������اڵ 
ی ئۆقیانوسهكان سااڵنه بهبڕی  3.2ملم ،بهرزدهبێتهوه.
ی ڕوو 
ئاست 

ی پلهی گهرما ل ه
ی بواری بهستهڵهكان < >Glaciologyپێیانوایه ،بهرزبوونهوه 
زانایان 
ی
جیهاندا ،له وردهكارییهكاندا ڕهچاو ناكرێت و نابێت ه مای هی ئهوهی ب ه خێرایی ئاس������تی ڕوو 
ئۆقیانووسهكان ،بهرزبكاتهوه.
ب������هاڵم ئیری������ك ڕینۆ زانا ل������ه زانكۆی كالیفۆرنی������ا دهڵێت ،ئ������هو وردهكارییانه ،نهك ههر
ی گهرما لهس������هر ڕووی بهس������تهڵهكان ڕهچاودهك������هن ،بهڵكو توانهوه
ی پل ه 
تهنیا بهرزبوونهوه 
و كهوتنهخوارهوهی تۆپهڵ ه زهبهالح ه بهس������تهڵهكان لهنێو ئ������اودا لهبهرچاو دهگرن ،بۆنمون ه ل ه
ی  12كیلۆمهتر چوار گۆشه دهبوو،
گرینالند ،تۆپهڵێكی زهبهالحی بهستهڵهك كه ڕووبهرهك ه 
له سههۆڵبهندانی< >Jakobshavnجیابووهوه.
ی بهستهڵهك ه بكهوتبایات ه نێو ئۆقیانووسهوه ،ئهوا
ی ئهو زانایه ،ئهگهر بهاتبا تهواو 
ب ه وت ه 
ی ئاوی له ئۆقیانووسدا ،بهرز دهكردهوه.
ب ه بڕی نیو مهتر ،ئاستی ڕوو 

فاتیح ساڵحی
ل������ه دوای ڕێككهوتن������ی ناوهك������ی له
ڤییهنی پێتهختی ئۆتریش و پرس و باس������ه
پێوهندییدارهكان بهم ڕێككهوتنه له ههر دوو
الی سهرهكی واته ،ویالیهته یهكگرتووهكانی
ئهمری������كا و كۆم������اری ئیس���ل��امیی ئێران
ئهوهن������دهی نهماوه كه جێبهج������ێ بوون یان
جێبهج������ێ نهبوونی ئ������هم ڕێككهوتنامهیه
یهكالی������ی بكرێتهوه .ههرچهن������د جێبهجێ
نهكردنی ئ������هم ڕێككهوتنامهیه تا ڕادهیهك
دوور له چاوهڕوانیی������ه و ههموو ئاماژهكان
هێم������ا بۆ ئهوه دهكهن كه ئهم ڕێككهوتنه له
ئهنجامدا جێبهجێ دهكرێ .ههرچهند له دوو
واڵتی ناوب������راودا كۆمهڵێ كهس نهیار و له
ڕواڵهتدا دژی ئهم ڕێككهوتنامهیهن.
ل������ه ئهمریكا كۆماریخ������وازهكان ههموو
توانای خۆیان خس������تۆته گ������هڕ تا پێش به
پهس������هند كردنی ئ������هم ڕێككهوتنامهیه له
كۆنگره بگرن ـ ئهویش هۆكاری تایبهت به
خۆی ههیه كه لهم س������توونهدا ناگونجێ ـ
ههرچهند بۆ خۆشیان باش دهزانن ئهگهریش
ل������ه الیهن ئهوانهوه پهس������هند نهكرێ ،بهپێی
ئ������هو  38س������ێناتۆرهی كه پاڵپش������تیان له
ڕێككهوتنامهك������ه كردووه ،ب������اراك ئۆباما
دهتوانێ دهنگی كونگ������ره ڤێتۆ بكات و به
فهرم������ی ڕێككهوتنامهك������ه بڕواته بواری
جێبهجێ كردنهوه.
ل������هم الش������هوه توندئاژۆكان������ی ئێ������ران
ماوهیهكه دستیان كردووه به چاالكی دژی
ڕێككهوتنامهكه و به ش������ێوهیهك له شێوهكان
به مهترس������ییهكی حاش������اههڵنهگر بۆسهر
ئاس������ایش و تهناهی خۆیانی پێناسه دهكهن.
ههڵبهت لێرهدا مهبهس������ت تهنیا وهمهترسی
كهوتنی قازانج و بهرژهوهندییهكانی باڵێكی
دیاریكراوه له نێو دهس������هاڵتدارانی كۆماری
ئیسالمیی ئێراندایه ،نهك ههموو باڵهكانی
نێو ڕێژیم و بهشێوهیهك له شێوهكان خهڵكی
ئێران.
بهاڵم ئهوهیكه لهم پێوهندییهدا ش������ایانی
باس������ه ،لێدوانهكان������ی ئ������هم دوواییان������هی
خامنهییه كه به ئاش������كرا باس لهوه دهكات
ئهگهر گهمارۆكانی سهر ئێران به یهكجاری
ههڵنهوهش������ێنهوه ،معاملهیهك له ئارادا نییه
چونك������وو ئێمه بۆی������ه ئ������هو پوانانهمان به
ئهمریكییهكان داوه كه ئهوان ل ه بهرامبهردا
گهمارۆكانی س������هر ئێران ههڵبوهش������ێننهوه
نهك ئهوهیكه ههڵیپهس������ێرن .ههڵبهت ئهویش
ناڵ������ێ كه ئ������هم ڕێككهوتنه س������هر ناگرێ
بهڵكوو وهك ههمیش������ه دووفاقیانه دهڵێ كه
ئێمهش كردهوهكانمان به ههمان ش������ێوه دهبێ
كه ئهمریكییهكان ههنگاوی بۆ ههڵدهگرن.
واته ئهگهر ئهوان بڕیاره گهمارۆكانی سهر
ئێران ههڵپهسێرن ،ئهوه ئێمهش ئهو وهعدانهی
كه دابووم������ان بۆ وازهێنانی ههمیش������هیی
له بهش������ێك له چاالكیی������ه ناوهكییهكانمان
ههڵدهپهس������ێرین .لێ������رهدا ئ������هم خوێندنهوهیه
لهوانهیه تا ڕادهی������هك دۆخهكه به قازانجی
ئهوان������هی كه نهیار و دژی ئهم ڕێككهوتنه
لهبار بكات ،بهاڵم ب������ ه دڵنیاییهوه ههروهك
چۆن له قسهكانی خامنهییدا ب ه ڕاشكاوی
دهردهكهوێ ك������ه گهمارۆكان بوون به هۆی
ئهوهیكه ئێران ناچار بێ واز له س������هرهڕۆییه
ناوهكییهكانی بێنێ ،له داهاتووشدا ناتوانن
بهرگهی ئهم گهمارۆیانه بگرن و وێدهچێ
خامنهیی بهم قسانهی دهیههوێ له الیهكهوه
دڵی الیهنگرانی خۆی بهدهست بێنێتهوه و له
الیهكی دیكهشهوه به پاڵپشتی ڕووسیا ئهگهر
بۆی كرا پوانێك������ی زیاتر له ئهمریكییهكان
وهربگ������رێ ،ئهویش ل������ه حاڵێكدای ه كه ،وا
تێگهیشتوون ئهمریكاش وهك ئێران پێویستی
بهم ڕێككهوتنهیه .بۆیه ڕووداوهكانی چهن
ڕۆژی داهات������وو و دژك������ردهوهی كونگره و
مهجلیسی شۆرای ئیسالمی لهم پێوهندییهدا
دهتوانێ تا ڕادهیهك بۆمان ڕوون بكاتهوه كه
كێ براوهی ئهم گهمهیه دهبێ.

