
رۆژی 5ی پووشپەڕ، هاوكات بوو لەگەڵ رۆژی جیهانیی خەبات دژ 
بە ماددە سڕكەرەكان. بەم بۆنەیەوە بە سەرنجدان بە بارودۆخی هەستیاری 
بەاڵ  ئەم  لەگەڵ  پێوەندی  لە  كوردستان  تایبەتی  بە  و  ئێران  كۆمەڵگای 
حیزبی  گشتیی  سكرتێری  هیجری،  مستەفا  كاك  بەڕێز  ماڵوێرانكەرەدا، 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە پەیامێكدا كە لە تەلەفیزیۆنی تیشك باڵو 
كرایەوە، داوای لە خەڵكی كوردستان و هەموو هێز و الیەنە سیاسیی و 
كۆمەاڵیەتییەكان كرد كە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم دیاردە ماڵوێرانكەرە بە 
شێوەی یەكپارچە هەڵوێست بگرن. دەقی تەواوی ئەم پەیامە لە الپەڕەی 

4ی ئەم ژمارەیەدا هاتووە. 

كولتووری تيرۆر

ناوی كۆماری ئیسالمی و دیاردەی تيرۆری 
دەوڵەتی بە شێوەیەك پێكەوە گرێدراون كە باس 
كردن لە هەر كامیان، بە شێوەی ئاسایی ئەوی 
دیكەمان وەبیر دێنێتەوە. ئەگەر الیەنی مێژوویی 
بە  بۆ گەیشتن  ئامرازێك  وەك  تيرۆر  دیاردەی 
بنێین، تيرۆر  ئێراندا وەال  ئامانجی سیاسی لە 
وەكوو كولتووری بە رێكخراوكراوی سیاسی لە 
رێكخراوی فیدائیانی ئیسالمەوە بۆ خومەینی 
بە میرات مایەوە، بەاڵم خومەینی ژیانێكی نوێی 
بەو فەرهەنگە بەخشی و رەوایی بە تيرۆر وەكوو 
لە سەرەتای  بۆیە هەر  دا.  ئامرازی دەسەاڵت 
ئیسالمییەوە،  كۆماری  دەسەاڵتی  دامەزرانی 
تيرۆر و مرۆڤكوژی بوون بە بەشێكی بنەڕەتی 
و  ئێراندا  لە  ئیسالمی  لە كولتووری كۆماری 
بە شێوەی بەرباڵو لە الیەن دەسەاڵتەوە لە دژی 

دژبەران و رەخنەگرانی رێژیم بە كار برا.
كۆماری  روانگەی  لە  تيرۆر  رەوایی 
ئیسالمیيەوە دەگەڕێتەوە بۆ تێڕوانینی رێژیم بۆ 
پڕژاندنی تۆوی شۆڕشی ئیسالمی لە هەموو 
سەلماندنی  بۆ  سنوور  نەناسینی  و  جیهاندا 
تواناییەكانی الیەنگرانی رێژیم لە بەرەوپێشبردنی 
بەرژەوەندی و ئامانجەكانی ویالیەتی موتلەقەی 
فەقیهدا. لەو روانگەیەوە هەر كەس یا الیەنێك 
كە بە شێوەیەك پەیوەندیی لەگەڵ ئێران هەبێ، 
دەسەاڵت  بۆ  خومەینی  راوبۆچوونی  بەاڵم 
ببرێ.  ال  رێگا  سەر  لە  دەبوایە  نەكا  قبووڵ 
بۆیەش هەموو ئەو بڕیارانەی كە خومەینی لە 
نێوبردنی  لە  بۆ  ١٣٦٠دا  تا   ١٣5٧ ساڵەكانی 
رەخنەگرانی دابوونی، دەبوایە بە هەر نرخ و لە 
هەر شوێنێك كە دەرفەت بۆ الیەنگرانی رێژیم 

هەڵكەوێ بەڕێوە بچێ.
فەرهەنگی  تيرۆر،  فەرهەنگی  لە  بێجگە 
ناڕاستی و درۆش یەكێك لە بنەما فیكرییەكانی 
پاراستنی  پێناو  لە  كە  ئیسالميیە  كۆماری 
بەرژەوەندییەكانی خۆیدا دەستەو داوێنی دەبێ و 
بە شێوەی ئاسایی پاساوی دینی بۆ دێنێتەوە. 
ئەو دیاردەیە ئەوەندە لە نێو فەلسەفەی سیاسی 
بە  كە  داكوتاوە  ریشەی  رێژیمدا  دینیی  و 
راشكاوی باسی دەكرێ، دەپارێزرێ و بە دەیان 
حەدیس و ریوایەتی درۆینی لە زمان ئیمام و 
بۆ ریز  ئیمامزادە خەیاڵیەكانی وەلی فەقیهەوە 
دەكرێتەوە تا خەڵكی ئاسایی بڕوای پێ بكەن.

كە  هاوڕێیانی،  و  قاسملو  دوكتور  تيرۆری 
دەستی  بە  مانگەدا  لەو  لەمەوبەر  ساڵ   ٢4
لە  ئێران  ئیسالميی  كۆماری  تيرۆریستەكانی 
دیارترین  درا،  ئەنجام  ئوتڕیش  ڤییەنی  شاری 
تيرۆر،  كولتووری  پێكەوەگرێدراویی  نموونەی 
ناڕاستی و درۆ و باوبوونی ئەو كولتوورە دزێوە 
لە كۆماری  بەرزی دەسەاڵت  ئاستی هەرە  لە 

ئیسالمیدایە.

پـــەیـــڤ

ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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پەیامی 
بەڕێز 

مستەفا... 

نەتەوە 
یەكگرتووەكان، 

ئامرازێك...

شانۆگەری 
گاڵتەجاڕی

...
كۆبوونەوەی 

قەتەر

چاوخشاندێك 
بەسەر 

هەڵبژاردنی...

خرۆشی تەحریر، مۆرسيی رووخاند

وەزیری ئیتالعاتی ئیسراییل:

رووحانی »گورگێكە لە پێستی مەڕ«دا
ئیستانبول، خانەخوێی دژبەرانی بەشار ئەسەد

یووال ئەشتاینتز، وەزیری ئیتالعاتی ئیسراییل، 
و  رووحانی  حەسەن  كەمگرتنی  بە  لە  ئوروپای 

گەشبین بوون بە ناوبراو ئاگادار كردەوە. 
رۆژنامەی  ل��ەگ��ەڵ  وت��ووێ��ژ  ل��ە  ئەشتاینتز 
كە  وت��ی  ئالگماینە«  »فرانكفۆرتێر  ئاڵمانی 
حەسەن  و  ن��ژاد  ئەحمەدی  ئەدەبیاتی  هەرچەند 
بەاڵم  هەیە،  جیاوازیان  یەكتر  لەگەڵ  رووحانی 
ئیسراییل لە كردەوەدا جیاوازیەك لە نێوان ئەم دوو 

كەسەدا نابینێ .
وەزیری ئیتالعاتی ئیسراییل وتی كە ئەحمەدی 
نژاد »گورگێگ لە پێستی گورگ«دا بوو بەاڵم 
دەتوانێ   دیپلۆماتكارێك  و  یاسازان  وەك  رووحانی 

رۆڵی »گورگێگ لە پێستی مەڕ«دا بگێڕێ.
لە  ب��اس  ب��ۆ  هێمای  نموونە  وەك  ئەشتاینتز 
ئێرانەوە  الی��ەن  لە  ئۆرانیۆم  پیتاندنی  راوەستانی 
رووحانی  بەرپرسایەتی  كاتی  و   ٢٠٠٣ ساڵی  لە 
وتوویەتی  و  كرد  رۆژئ��اوا  لەگەڵ  وتوێژەكان  لە 

دەرەتانی  لە  ك���ردەوە  بە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  كە 
بەهێزكردنی  بۆ  كاتيی،  پیتاندنیی  هەڵپەساردنی 
پێكهاتەی بەرنامە ناوكییەكانی خۆی و زیادكردنی 

سانتریفیوژەكان كەڵكی وەرگرت.
وەزیری  ب���ڕوای  ب��ە  ئیدعایە  ئ��ەم  ب��ەڵ��گ��ەی 
ئیتالعاتی ئیسراییل وتەكانی رووحانی لە ماوەی 
واڵمی  ل��ە  ك��ە  ب��وو  هەلبژادنەكاندا  كێبەركێی 
تۆمەتی سازشكاريی لە دۆسیەی ناوكی هەموو 
نەبووە  كاتیی  هەڵپەساردنی  كە  وتویەتی  ك��ات 

بەربەست بۆ پیتاندن.
یووال ئەشتاینتز پێش لەمەیش بە راگەیەنەكانی 
ئیسراییلی وتبوو كە ئێرانییەكان لە هێلی سووری 
بە  نزیك  چوونكە  بوونەتەوە،  نزیك  زۆر  نتانیاهو 
لە   ٢٠ خستی  بە  ئۆرانیۆمی  كیلۆگرەم   ٢٠٠
سەدیان هەیە. ئەو وتبووی كاتێ ئەوان ٢5٠كیلۆ 
ئۆرانیۆمیان بەم خەستیە هەبێ، دەتوانن ئۆرانیۆم 

بە خەستی 9٠ لە سەد بەرهەم بێنن.

ئەسەد،  ب��ەش��ار  دژب���ەران���ی  ه��اوپ��ەی��م��ان��ی��ی 
لە  پێنجشەممە  رۆژی  س��ووری��ە  س��ەرك��ۆم��اری 
تاكوو  پێكهێنا  ك��ۆب��وون��ەوەی��ەك��ی��ان  ئیستانبول 
ئەندامانی رێبەریی ئەم هاوپەیمانییە هەڵبژێرن. 
پێشڕەوییە  بەرامبەر  لە  دەدەن  ه��ەوڵ  دەژب���ەران 
یەكگرتوو  بەرەیەكی  دەمیشقدا  سەربازییەكانی 

پێك بێنن.
ه���ەواڵ���دەری���ی ف��ەران��س��ە ل��ە راپ��ۆرت��ێ��ك لە 
ئەندامی  پێنج  كە  رایدەگەیەنێت  ئیستانبولەوە 
موعاز  جێگریی  بۆ  خۆیان  دژب��ەران  سەرەكیی 
رابردوودا  مارسی  مانگی  لە  كە  ئەلخەتیب، 
پااڵوتووە.  كشاندەوە،  خۆی  بەرەكە  رێبەریی  لە 
شوورای  پێشووی  سەرۆكی   غەلیوون  بورهان 
نەتەوەیی سووریە، جۆرج سەبرا سەرۆكی كاتیی 
هاوپەیمانیی دژبەران، موستەفا ئەلسەباغ كاتب 
و لوویی سافی یەكێك لە وتەبێژانی هەنووكەیی 
ئەم هاوپەیمانییە و دوایین كەس ئەحمەد ئێسی 

بەرهەڵستكاری  كیۆ  میشێل  گرووپی  لە  جاربا 
لەو  بەشێكن  دەمیشق  حكوومەتی  ن��اس��راوی 
لە  كە  رایانگەیاند  دژبەران  هەروەها  پاڵێوراوانە. 
كۆبوونەوەی ژێنێڤی ٢ كە بڕیارە بە پشتوانیی 
بەشداری  بچێت،  ب��ەڕێ��وە  رووس��ی��ە  و  ئامریكا 

ناكەن.
كە  چووە  بەڕێوە  لەكاتێكدا  كۆبوونەوەیە  ئەم 
رێژیمی بەشار ئەسەد بە پشتیوانیی حیزبوڵاڵی 
راب�����ردووەوە  ل��ە رۆژی دووش��ەم��م��ەی  ل��وب��ن��ان 
ستراتیژیكی  شاری  دژی  بەرباڵویان  هێرشێكی 
حكوومەتی،  سوپای  و  دەستپێكردووە  حەمەس 
دەمیشق و دەوروبەرەكەی خستووەتە بەر هێرشی 

ئاسمانی.
لە  روسییە  و  چین  هەینی  رۆژی  هاوكات، 
كرد  ڤیتۆ  بڕیارنامەیەكیان  نەتەوەیەكگرتووەكاندا 
كە ئامانجی ئەو بڕیارنامەیە ناردنی یارمەتیی 

مرۆڤدۆستانە بۆ خەڵكی حەمەس بوو.

ئەرتەشی میسر ئێوارەی رۆژی چوارشەممە 
لە  م��ۆرس��ی  م��وح��ەم��م��ەد  پ��ووش��پ��ەڕ  ١٢ی 
ئەو  بنەڕەتی  یاسای  و  الب��رد  س��ەرك��ۆم��اری 

واڵتەی هەڵپەسارد.
دوابەدوای خۆپیشاندانی سەدان  بڕیارە  ئەم 
تایبەت  بە  مۆرسی،  دژبەرانی  كەسی  هەزار 
لە مەیدانی تەحریری قاهیرە بە خواستی دەس 
بە  دەس���ەاڵت،  لە  ن��اوب��راو  كێشانەوەی  لەكار 
ژێنێڕاڵ  لە الیەن  راگەیەندراوێ  خوێندنەوەی 
گشتیی  فەرماندەری  سیسی،  عەبدولفەتتاح 
گشتی  رای  ب��ە  میسر  چ��ەك��دارەك��ان��ی  هێزە 

گەیەنرا.
ئەرتەشی میسر بە راگەیاندنی مۆڵەتێكی 
كاتی  ل��ە  داب���وو  ه��وش��داری  كاتژمێری   48
كۆتایی ئەم مۆڵەتە، »نەخشە رێگە« یەك بۆ 
روو. موحەممەد  دەخاتە  واڵتە  ئەم  داهاتووی 
م��ۆرس��ی ئ���ەم م��ۆڵ��ەت��ەی ق��ەب��ووڵ ن��ەك��رد و 
خ��وازی��اری ئ��ەوە ب��وو ك��ە ئ��ەرت��ەش دەس لەم 

ویستەی هەڵ بگرێت.
كە  ك��ردەوە  جەختی  سیسی  عەبدولفەتتاح 
نزیك  سیاسەت  لە  نایهەوێ  میسر  ئەرتەشی 
خوازیاری  كە  خەڵك  دەنگی  بە  ب��ەاڵم  بێتەوە 
پاڵپشتیی لە نیشتمان و شۆڕشەكەی خۆیانن، 
بە پێی ئەركی نەتەوەيی خۆی هەڵدەسووڕێت.
رایگەیاند،  میسر  قێبتی  كلێسای  پاپی 

تەندروستی  ئ���ەرت���ەش،  رێ��گ��ەی  ن��ەخ��ش��ەی 
نیشتمان و شارۆمەندان گارەنتی دەكات. شێخی 
ئەلئەزهەر، حیزبی سەلەفی نوور، بزووتنەوەی 
پاڵپشتی  ئەلبەرادعی،  موحەمەد  و  تەمەڕۆد 

خۆیان لە نەخشەی رێگەكەى راگەیاندوە.
دوای ئەم راگەیەندراوە، سەدان هەزار كەس 

لە دژبەرانی دەوڵەت لە قاهیرە، ئێسكەندەرییە 
بەیان  و  دەمە  تا  میسر  دیكەی  شارەكانی  و 
خەریكی جێژن و سەما بوون و پاڵپشتییان لەم 

كارەی ئەرتەش كرد.
بە دوای ئەوەدا، لە بەرەبەیانی پێنجشەممە 
مەنسوور،  مەحموود  عەدلی  پووشپەڕ  ١٣ی 

ب��ەرپ��رس��ی دادگ����ای ی��اس��ای ب��ن��ەڕەت��ی وەك 
خوارد.  سوێندی  میسر  كاتیی  سەركۆماری 
هێزە سەربازییەكانی میسر جەختیان كردەوە كە 
دوای لەسەر كار البردنی موحەممەد مۆرسی، 

ناوبراو لە ژێر چاوەدێریدایە.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

شاندێكی حیزبی دێموكرات سەردانی مامۆستا شێركۆ بێكەس شاعیری ناوداریان كرد

هەیئەتێكی رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێرانیان كرد 

حیزبی دێموكرات بەشداریی لە جێژنی نەتەوەیی ئەمریكا، لە شاری هەولێردا كرد

شاندێكی حیزبی دێموكرات 
بەشداریی لە پرسەی نادر هەورامی  لە شاری هەولێردا كرد

بەشداریی شاندێكی حیزبی دێموكرات و یەكیەتیی 
ژنان لە »حەوتووی رۆشنبیری« لە هەرێمی كوردستان

فێستیڤاڵی نەتەوەكانی ئاسیا لە دانمارك بەڕێوە چوو

دیداری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات لەگەڵ 
ئەندامانی بەڕێوەبەريی ناوەندی نێرگز

بە  س��وی��د  ل��ە  دێ��م��وك��رات  حیزبی  كۆمیتەی  ش��ان��دی 
سەرپەرستیی مستەفا زارعی بەرپرسی كۆمیتە، پەیامی 
حیزبی  گشتیی  س��ك��رت��ێ��ری  ه��ی��ج��ری  مستەفا  ب��ەڕێ��ز 
بنەماڵەی  بە  پێشكەش  حیزبیان  رێ��ب��ەری  و  دێموكرات 
بوونەوەیان  چاك  هیوای  و  كرد  بێكەس  شێركۆ  مامۆستا 
بۆ ئەو دۆستە دێرینەی حیزبی دێموكرات خواست. شاندی 
حیزبی دێموكرات لەالیەن خاتوو نەسرین كچی مامۆستا 
بێكەسەوە پێشوازیان لێكرا و هەروەها ئەو هەوڵەی حیزبی 

دێموكراتی بەرز نرخاند.

»سوكول كوندی« بەرپرسی مەكتەبی نەتەوەیەكگرتووەكان لە 
ئەو  لە سكرتاریەتی  ڤیتۆینچ«  كوردستان  و »برایان  هەرێمی 
رێكخراوە لە نیۆیۆرك  و بەشی كار وباری سیاسی لە رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست  و رۆژئاوای ئاسیا لە سەردان بۆ دەفتەری سیاسی، 
لەالیەن سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات بەڕێز مستەفا 
بۆ  هەیئەتە  ئەو  سەردانی  لە  لێ كرا.  پێشوازییان  هیجری 
و  ب��اس  كۆمەڵێك  دێ��م��وك��رات  حیزبی  سیاسیی  دەف��ت��ەری 
بابەتیان تاوتوێ  كران. لەو دانیشتنەدا لەسەر كۆمەڵێك پرسی 
سیاسی لەسەر رەوشی سیاسيی ئێران، رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 
س��ووری��ە، ع��ێ��راق، پ��ڕۆس��ەی دی��ال��ۆگ��ی  p.k.k لەگەڵ 
لەگەڵ رۆژئ��اوا  و  ئێران  رێژیمی  توركیە، كێشەی  دەوڵەتی 
كرا.  بیروڕا  ئاڵوگۆڕی  رووحانی،  حەسەن  هاتنەسەركاری 
هەیئەتی رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان لەسەر ئوپۆزیسیۆنی 
ئێران  و رۆڵی سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، 
نەتەوەكانی  كۆنگرەی  رۆڵ��ی  ئێران  و  نەتەوەكانی  خەباتی 

ئێرانی فیدراڵ باسێكیان هێنایە گۆڕێ . رێزدار هیجری وێڕای 
پێشكەشكردنی باسێكی سیاسی، وەاڵمی سەرجەم پرسیارەكانی 

شاندی میوانی دایەوە.

میدیا،  كوردستان  ماڵپەڕی  هەواڵی  بەپێی 
رۆژی  ئەمریكا  نەتەوەیی  جێژنی  رێوڕەسمى 
چوارشەممە رێكەوتی ١٢ی پووشپەڕ لە شاری 
هەولێر بەڕێوە چوو و شاندی حیزبی دێموكرات 
لەالیەن نوێنەرانی سیاسيی ئەمریكاوە پێشوازییان 
بە خوێندنەوەی سردوودی  ئاهەنگە  ئەو  لێكرا. 
نەتەوەیی ئەمریكا، عێراق  و سروودی نەتەوەیی 

كورد، )ئەی رەقیب( دەستی پێكرد.
بڕگەیەكی دیكەی بەرنامەكە پێشكەش كردنی 
راپۆرتێكی سیاسی لەسەر كار  و چاالكییەكانی 
كۆنسولخانەی ئەمریكا لە هەرێمی كوردستان  و 

خزمەتگوزاریيە سیاسی  و ئابوورییەكانی بوو.
راگەیاندنی  رێوڕەسمەكە  دیكەی  بەشێكی 
ئاڵوگۆڕ لە نوێنەرایەتیی سیاسیی ئەمریكا لە 
هەرێمی كوردستان بوو و كۆنسوولی نوێیان لە 

هەرێمی كوردستان بە بەشداران ناساند.
كوردستان  هەرێمی  س��ەرۆك��ی  ب��ارزان��ی  م��ەس��ع��وود  ب��ەڕێ��ز 
سپاسی  وەرگ��رت  و  فەرمی  بە  ئەمریكای  نوێی  كۆنسوولی 

كارەكانی كۆنسوولی پێشووی كرد.
وت��ار  و  پێشكەشكردنی  ئاهەنگە  ئ��ەو  دیكەی  بڕگەیەكی 
بەخێرهاتنی كۆنسوولی نوێ   و سپاس  و پێزانینی سەرۆكایەتيی 
هەرێمی كوردستان لە كۆنسوولی پێشووی واڵتەیەكگرتووەكانی 

نوسینگەی  بەرپرسی  لەالیەن فەالح مستەفا  كە  بوو  ئەمریكا 
پێوەندییەكانی دەرەوەی حكوومەتی هەرێمی كوردستان پێشكەش 

كرا.
شاندی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە سەرپەرستیی 
رێوڕەسمەدا  لەو  دێموكرات  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  رێ��زدار 
لەگەڵ كۆمەڵێك كەسایەتی سیاسی و دۆستی دێرینی حیزب 

دیداری كرد.

بە  ئ��ێ��ران  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی  هەیئەتێكی 
دەفتەری  ئەندامی  ق��ادری  محەممەدنەزیف  سەرپەرستيی 
ن��ادر هەورامی  پ��رس��ەی  رێ��وڕەس��م��ی  ل��ە  ب��ەش��داری��ی  سیاسی 
پێشمەرگەی دێرینی پارتی دێموكراتی كوردستاندا كرد. شاندی 
حیزب، پەیامی هاودەردی  و سەرەخۆشيی حیزبی دێموكرات  و 
بەڕێز مستەفا هیجری سكرتێری گشتییان بە بەرپرسانی پارتی 

دێموكرات  و بنەماڵەی كوردپەروەری نادر هەورامی تێكۆشەری 
دێرینی گەلی كورد و ئەندامی سەركردایەتیی پارتی دێموكراتی 

كوردستان راگەیاند.
شاندی حیزبی دێموكرات لەالیەن ئەندامانی رێبەريی پارتی 
هەورامییەوە  ن��ادر  خوالێخۆشبوو  ك��وڕی  ه��ەورام��ی  سەرباز   و 

پێشوازییان لێكرا.

حەوتووی  لەژێرناوی  كۆنفرانسێكی  نوێكار  رێكخراوی  پووشپەڕ  ٢ی  رێكەوتی 
رۆشنبیری لەشاری كۆیە پێكهێنا و تاهیر مەحموودی ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی 
یەكیەتیی  بەرپرسی  چایچی  ئیلهام  و  حیزبە  ئەو  نوێنەراتی  بە  دێموكرات  حیزبی 
ژنان و سەفیە مەحموودی بەرپرسی كۆمیتەی یەكیەتی ژنان، بەشداری كۆنفرانسەكە 
بوون. رێكخراوی نوێكار، رێكخراوێكی مەدەنیی سەربەخۆیە و مەبەستی سەرەكیان لە 
پەروەردەیی و  بواری رۆشنبیری و  بە  زیاتر  ئەم كۆنفرانسە، گرینگیدانی  پێكهێنانی 
بەهێزكردنی گیانی بە یەكەوە ژیان و زیاتر سوود وەرگرتن لە تواناكانی یەكترە. ئەو 
كۆنفرانسە بۆ ماوەی یەك حەوتوو درێژەی هەبوو و لەم كۆنفرانسەدا شاندی حیزبی 

دێموكرات وەكوو كۆڕگێر باس و بابەتی پێوەندیداری پێشكەش كرد.

رێكەوتی ١ و ٢ی پووشپەڕ، فێستیڤاڵی نەتەوەكانی ئاسیایی نیشتەجێ  لە دانمارك 
و یەك لەوان نەتەوەی كورد، لە شاری ئاڵبۆرگ بەڕێوە چوو. فێستیڤاڵەكە لە چەندین 
بڕگەی جیاوازدا و تایبەت بە نەتەوەكانی ئاسیایی، وەكوو بەشی موزیك، هەڵپەڕكێ، 
خواردنی هەركام لە نەتەوەكان و نمایش كردنی كۆمەڵێك كەلوپەلی مێژوویی بەڕێوە 
و  كولتوری  رێكخراوێكی  وەكوو  كورد  یەكەمی فێستیڤاڵەكەدا ماڵی  لەرۆژی  چوو. 
مەدەنی بە هاوكاریی رێكخراوەكانی یەكیەتيی ژنان و الوانی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران هەڵپەڕكێ و مووزیكی كوردی بەڕێوە برد. لە رۆژی دووهەمدا ماڵی كورد بە 
دێرینی  شتی  كۆمەڵێك  و  جلوبەرگ  نیشاندانی  و  كوردی  چێشتی  كردنی  دروست 
كوردەواری لە فێستیڤاڵەكەدا بەشدارییان كرد. لەو نێوەدا ماڵی كورد چەند زانیاریەكی 
بە  بەگشتی  كورد  كولتوری  و  مێژوو  و  كوردستان  جوغرافیایی  چوارچێوەی  لەسەر 

زمانی دانماركی بە شێوەی چاپكراو پێشكەش بە ئامادەبوان كرد.

رێزدا مستەفا هیجری   پووشپەڕ  لەبەیانی رۆژی چوارشەممە رێكەوتی 5ی  سەر 
دەفتەری سیاسی  لەئەندامانی  لەگەڵ ژمارەیەك  سكرتێری گشتیی حیزب، هاوڕێ  
لەگەڵ نوێنەرانی هەڵبژێردراوی دووهەمین خولی هەڵبژاردنەكانی بەڕێوەبەریی ناوەندی 
ئێران  نێرگز، بۆ پەروەردەی فیكری و هونەریی مندااڵن و مێرمندااڵنی كوردستانی 
دیداری پێكهێنا. لەو كۆبوونەوەیەدا نوێنەری مندااڵنی ئازادی، ناوەندی ١، ناوەندی ٢، 
ناوەندی ٣ ی كوردستان، كەمپی شێرەوەن و باریكە بەشدار بوون و داواكارییەكانی خۆیان 
بە رێزدار مستەفا هیجری راگەیاند. سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
نێرگز، پشتیوانیی  ناوەندی  بەڕێوەبەریی  نوێی  ئەندامانی  لە  پیرۆزبایی  ئێران وێڕای 
حیزبی دێموكراتی بۆ ئەو داواكاریانە دەربڕی. بەڕێز هیجری باسى لە چۆنیەتیی خۆ 
پێگەیاندن و فێربوونی مندااڵنی بە زانست  و ئەو دەسكەوتە زانستیانەی كرد كە لە 
دونیای پێشكەوتووی ئەم سەردەمە رێوشوێنی ئەرێنییان هەیە و دەتوانێ  لە كاروانی 
پێشكەوتندا خزمەت بە ئامانجەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران  و گەلی كورد 
بكات و لە داهاتوودا پێشڕەو و پێشەنگی مندااڵنی كورد بن  و ببنە نموونەی مرۆڤی 
پێشكەوتوو لە هەموو بوارەكاندا. رێكەوتی ١4ی جۆزەردانی ساڵی ١٣9٢ی هەتاوی 
پڕۆسەی هەڵبژاردنی مندااڵنی ناوەندی نێرگز بە ئامادەبوونی نوێنەرانی كۆمسیۆنی 
ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  چاوەدێريی  كۆمسیۆنی  و  نیزامی   � سیاسی 

دەستی پێكرد و لەماوەی ٢ رۆژدا تەواو بوو.
كوردستانی  مێرمندااڵنی  و  مندااڵن  بە  تایبەت  ناوەندێكی  تەنیا  نێرگز  ناوەندی 
ئێرانە كە لە تاراوگە دامەزراوە و تاكە رێكخراوێكیشە لەنێو رێكخراوەكانی مندااڵنی 
كوردستان لە چوار پارچە كە ئەندامانی بەڕێوەبەرییەكەی لەرێگەی دەنگدانەوە لەنێو 

خودی مندااڵندا هەڵدەبژێردرێت.
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پێشانگایەكی شێوەكاری بەبۆنەی ساڵڕۆژی بوردمانی 
شیمیایی سەردەشت، لەو شارە كرایەوە

ئەنجومەنی بەرگری لە قوربانیانی سەردەشت باڵوی كردەوە، لە ٢٦ەمین 
ساڵڕۆژی كارەساتی بوردمانی شیمیایی شاری سەردەشتدا، پێشانگایەكی 

وێنە و نیگاركێشی لەالیەن هونەرمەندانی ئەو شارەوە كرایەوە.
لەو پێشانگایەدا زیاتر لە ١٠٠ وێنە و تابلۆ لە بەرهەمەكانی هونەرمەندانی 
ساڵی  پووشپەڕی  مانگی  پێشانگاكە.  بەشدارانی  بەردیدی  خراوەتە  كورد 
ئێران  رێژیمی  ماڵوێرانكەری  ش��ەڕی  ئەنجامی  ل��ە  ه��ەت��اوی  ١٣٦٦ی 
بۆمبە  هێرشی  بەر  كەوتنە  دانیشتوانەكەی  و  سەردەشت  شاری  بەعس  و 

شیمیاییەكان.
لەئەنجامی ئەو بوردومانەدا نزیك بە ٢٠٠ هاوواڵتیی مەدەنیی گیانیان 
چەكە  ئەو  بەركەوتنی  هۆی  بە  كەسیش  ٢ه��ەزار  لە  زیاتر  و  دا  لەدەست 

شیمیاییە تووشی نەخۆشی بوون.

ژنە رۆژنامەنووسێكی كوردستانی رۆژهەاڵت خەاڵتی 
رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكانی پێ  بەخشرا

بە  توانی  مەهاباد  خەڵكی  ك��وردی  رۆژنامەنووسی  ژنە  كەریمی  ژیال 
نووسینی  لەپێشبڕكێكانی  پ��ەن��اب��ەران،  بە  تایبەت  راپۆرتێكی  نووسینی 
)باكووری  نەتەوەیەكگرتووەكان  پەنابەرانی  بااڵی  كۆمیسیۆنی  رێپۆرتاژی 
عێراق( سەركەوتن بەدەست بێنێت. ژیال كەریمی لەو پێوەندییەدا سێ  راپۆرتی 
نووسیوە و ئەو راپۆرتەی لەبارەی كەمپی دومیزەوە بوو، سەركەوتنی بەدەست 
پەنابەر  ژنێكی  ناوی »گفتگۆی  لەژێر  كەریمی  راپۆرتەكەی ژیال  هێنا. 
لەگەڵ پەیامنێرێكی پەنابەر« بوو. ئەو ژنە رۆژنامەنووسە لەالیەن وەزارەتی 
رۆشنبیریی حكوومەتی هەرێمی كوردستان و بەرپرسی پەنابەرانی رێكخراوی 

نەتەوە یەكگرتووەكانەوە خەاڵتی پێ بەخشرا.

پزیشكێكی كورد، لەالیەن ناوەندە ئەمنیەتییەكانەوە 
لە درێژەدانی خوێندنى بااڵ بێبەش كرا

خوێندكارێكی كورد لە قۆناغی پسپۆڕیی بااڵی نەخۆشییەكانی هەناو 
حەراسەتەوە،  ئ��ی��دارەی  و  ئەمنیەتی  ن��اوەن��دى  لەالیەن  ت��اران،  زانكۆی  لە 
لەدرێژەدانی خوێندن بێبەش كرا. دوكتور مووسا ئەحمەدی لە تاقیكارییەكانی 
بااڵی   پسپۆڕیی  قۆناغی  لە  توانیبووی   ١٣9١ ساڵی  رێبەندانی  مانگی 
نەخۆشییەكانی هەناو لەزانكۆی تاران سەركەوتن بەدەست بێنێت. ئەو پزیشكە 
رێكخراوی هەڵسەنگاندنی  لە ماڵپەڕی  ناوی  كوردە خەڵكی شاری سنە، 
ئیدارەی  لەالیەن  م��اوەی��ەك  دوای  و  هاتبووەوە  رشتەیە  ئ��ەو  بۆ  پزیشكی 

حەراسەتەوە ناوی رەش كراوەتەوە.

ئیتالعاتی بۆكان لەگەڵ راگواستنی دوو زیندانیی 
سیاسیی كورد بۆ زیندانى ئەو شارە دژایەتیی كرد

ئیدارەی ئیتالعاتی شاری بۆكان لەگەڵ راگواستنی دوو زیندانیی 
سیاسیی كورد لە گرتووخانەی شاری مەهابادەوە بۆ بۆكان دژایەتی 
كرد. قاسم رەحیمی ئازەر و جەالل ناسری لەالیەن ناوەندە پێوەندیدارەكانی 
رێژیم لە شاری مەهاباد رەزامەنديی ئەوەیان لەگەڵ كراوە ئەو ماوەیەی 
تێپەڕی  بۆكان  لە گرتووخانەی شاری  دەتوانن  لە حوكمەكەیان ماوە، 
بكەن. ئەمە لەحاڵێكدایە كە ئیدارەی ئیتالعاتی شاری بۆكان دژایەتیی 
لەگەڵ راگواستنی ئەو دوو زیندانییە بۆ گرتووخانەی شاری بۆكان 
دەربڕیوە. قاسم رەحیمی ئازەر و جەالل ناسری بە نیشانەی ناڕەزایەتی 
پێداچوونەوەدا  دادگای  لە  ئەو حوكمەیان  و  مانیان گرت  بەو حوكمە 
كرایە 4 ساڵ زیندانی بۆ هەر كامیان. هەروەها قاسم رەحیمی ئازەر، 
جەماڵ قادر نژاد و جەالل ناسری زیندانییانی سیاسیی دەسبەسەركراو 
 ١٣9٢ ساڵی  كۆنكووری  لەتاقیكارییەكانی  بەشداری  مەبەستی  بە 
خۆیان ئامادە كردبوو، لەالیەن ناوەندە ئەمنیەتییەكانی رێژیمەوە پێشیان 

پێگیرا.

داوای  دانانی بارمتەی یەك میلیارد تمەنی بۆ ئازاد 
كردنی چوار زیندانیی سیاسیی كورد كرا

كەمپەینی بەرگری لە زیندانیانی سیاسی باڵوی كردەوە، مەنسوور دەریانووش، 
شۆڕش، سوڵتان و وەلی ئەفشاری لەالیەن دادگای »ئینقالب«ی شاری »ورمێ «وە 
داوای یەك میلیارد تمەن بارمتەیان لێ كراوە. هەر لەو پێوەندییەدا دادوەری دۆسیەكە 
بدات.  سپیش  چەكی  دادەن��ێ   بارمتەكە  كەسەی  دەبێ  ئەو  كە  راگەیاندوون  پێی 
تاوانی  بە  ورمێەوە  شاری  »ئینقالب«ی  دادگ��ای  لەالیەن  هاوواڵتییە  چوار  ئەو 

»هەوڵدان دژی تەناهيی نەتەوەیی« هەركام بە 5 ساڵ زیندان حوكم درابوون.

ئەفشین ئۆسانلوو چاالكی كرێكاری، لە زینداندا 
گیانی لەدەست دا

هەواڵدەریی »هرانا« باڵوی كردەوە، ئەو زیندانییە سیاسییە رۆژی پێنجشەممە 
بوو.  تووشی جەڵتەی دڵ  رەجایی شار  لەگرتووخانەی  رێكەوتی ٣٠ ی جۆزەردان 
زیندان  دەرەوەی  نەخۆشخانەی  رەوانەی  پزیشكی  بەمەبەستی چارەسەری  ئەفشین 

كراوە و هەر ئەو رۆژە گیانی لەدەست داوە.
برای  و  شۆفێران  سەندیكای  دامەزرێنەرانی  هەیئەتی  لە  ئوسانلوو  ئەفشین 
مەنسوور ئۆسانلوو دامەزرێنەری سەندیكای كرێكارانی »شێركەت واحێد« بوو. ئەو 
چاالكە كرێكارییە لەالیەن دەزگا قەزاییەكانی رێژیمی ئێرانەوە بە تاوانی رێكخستنی 

كۆبوونەوەی نایاسای بە 5 ساڵ زیندان حوكم درابوو.

كۆڵبەرێكی كورد لەناوچەی شنۆ بە تەقەی هیزە 
ئینتزامیيەكان كوژرا

یوونس مكایلی كوڕی ئەحمەد و خەڵكی ئاوایی تاچیناوێی  شاری شنۆ لەگەڵ 
لە  پووشپەڕ  ٣ ی  رێكەوتی  دووشەممە  شەوی  كورد  دیكەی  كۆڵبەری  كۆمەڵێك 
هیزە  راستەوخۆی   تەقەی  هۆی  بە  »خنێرە«  سنووری  خاڵی  بەناوی  شوێنێك 
ئینتزامیيەكان رێژیمەوە كوژرا. یوونس خێزاندار و خاوەنی منداڵێكی 5 سااڵن بوو و 
خەڵكی ئاواییەكی سەربە شاری مەهاباد بوو و ماوەی 5 ساڵە لە ئاوایی تاچیناوێی 
شاری شنۆ نیشتەجێ  بوو و بەهۆی بێ دەرەتانی و نەبوونی پیشەیەكی شیاو رووی 

لە كاری كۆڵبەری كردبوو.

زیندانییەكی سیاسیی كورد لە گرتووخانەی ورمێ  
مانی لە خواردن گرت

وێبالگی ئاژانسی موكریان باڵوی كردەوە، محەممەدئەمین عەبدوڵاڵهی خەڵكی 
ئیسالمی  كۆماری  دژب��ەری  حیزبێكی  لەگەڵ  ه��اوك��اری  تاوانی  بە  كە  بوكان 
لە  ساڵە   8 م��اوەی  درا،  حوكم  زی��ن��دان  س��اڵ   ١8 بە  نیزام  دژی  پڕوپاگەندە  و 
گرتووخانەی شاری ورمێ  دەسبەسەرە و لە رێكەوتی ٢ ی پووشپەڕەوە مانگرتنی 
بەرپرسانی  پێڕانەگەیشتنی  بەهۆی  سیاسییە  زیندانییە  ئەو  راگەیاندووە.  وشكی 
زیندان بە دۆخی جەستەیی و هەروەها پشتگوێ  خستنی داواكارییەكانی مانگرتنی 

راگەیاندووە.

چاالكێكی فەرهەنگيی كورد لە بۆكان 
رەوانەی زیندان كرا

دەزگا  لەالیەن  حوسێن زادە  رەحمان  ك��ردەوە،  باڵوی  موكریان  ئاژانسی  وێبالگی 
نیزام«  دژی  »پڕوپاگەندە  تۆمەتی  بە  ئێرانەوە  ئیسالمیی  رێژیمی  قەزاییەكانی 
بە شەش مانگ زیندان حوكم دراوە و بۆ ئەو مەبەستە رەوانەی زیندان كراوە. ئەو 
چاالكە فەرهەنگییە پێشتر لەالیەن دادگای شاری مەهابادەوە بە یەك ساڵ زیندان 
حوكم درابوو و دواتر لە دادگای پێداچوونەوەی ئوستانی ورمێدا حوكمەكەی كرا بە 
شەش مانگ زیندان. رەحمان حوسێن زادە لە شاری بۆكان خاوەنی كتێبفرۆشی بوو 
و ساڵی ١٣89 لەالیەن هێزە ئەمنیەتییەكانەوە دەسبەسەر و دوای یەك مانگ راگرتن 

لە گرتنگەی ئیدارەی ئیتالعاتدا بە دانانی بارمتە ئازاد كرابوو.

دایك و باوكی چەند شەهیدی رێگای رزگاریی 
كوردستان لە چەند ناوچەی كوردستان كۆچی 

دوايیان كرد

كامیاران:
رێكەوتی ١ ی پووشپەڕ مام نەبی محەممەدی، پێشمەرگەی دێرین 
و باوكی دوو شەهیدی حیزبی دێموكراتی كوردستان لەتەمەنی 8١ 
ساڵیدا كۆچی دوایی كرد. مام نەبی محەممەدی خەڵكی گوندی 
خانەبای سەر بەناوچەی شاری كامیاران و لەدایكبووی ساڵی ١٣١١ 

هەتاویی بوو.
ئەو هاوواڵتییە شۆڕشگێڕە لەماوەی ساڵەكانی ١٣٦٠ تا ١٣٦4 
هەروەها  و  بووە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پێشمەرگەی 
ساڵی  كە  محەممەدی،  ئیبراهیم  ناوەكانی  بە  شەهیدە  دوو  باوكی 
١٣٦٠ لە گوندی ماویانی كامیاران شەهید بوو و كەریم محەممەدی 

كە ساڵی ١٣٦٢ لەگوندی ساڵح ئاوای كامیاران شەهید بوو. 

سنە:
رەحمانی، كچی محەممەد  حەبابە  دایە  پووشپەڕ  رێكەوتی ٦ ی 
دایكی  و  ش��اری سنە  ب��ە  س��ەر  گ��ون��دی »م��ی��راو«ی  و خەڵكی 
شەهیدێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، بە هۆی نەخۆشی 

كۆچی دوایی كرد.
دایە حەبابە دایكی شەهید تەورێز )چنوور( رەحمانی بوو و ئەو 
ژنە تێكۆشەرە لە نێو خەڵكی ناوچەكەدا جێی متمانە و خۆشەویست 

بوو.

شنۆ:
مەالزادە مودەڕسی كچی مەال ساڵح و دایكی شەهیدێكی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ئاوایی »پرداوێ«ی سەر بە شاری 
شنۆ كۆچی دوای��ی كرد. م��ەالزادە ژنە تێكۆشەری ك��ورد، دایكی 
شەهید »ئیبراهیم تاهیری« كە ساڵی ١٣٧4ی هەتاوی لە زیندانی 

ورمێ لەسێدارە درا، بوو.
ئاوایی  لە  هەتاوی  ١٣١٧ی  ساڵی  لەدایكبووی  م��ەالزادە  دایە 
»جەڵدیان« سەر بە شاری پیرانشار و دانیشتووی ئاوایی پرداوێی 

سەر بە »شاری شنۆ« بوو.

مەهاباد:
حیزبی  لەمێژینەی  ئەندامى   عەزیز  كوڕی  دانیشمەند  مستەفا 
لە  مەهاباد  شاروێرانی  ناوچەی  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 

تەمەنی ٦9 ساڵیدا بە هۆی نەخۆشی مااڵوایی لە ژیان كرد.
مستەفا دانیشمەند )مستەفای عەیز ئامانی( لەسەرەتای شۆڕشی 
وەك  و  ك��ردووە  دێموكراتەوە  حیزبی  بە  پێوەندیی  ئێرانەوە  گەالنی 
ئەندامێكی چاالك لە ناوچەدا سەرقاڵی بەڕێوەبردنی ئەركی حیزبی 
بووە. ئەو ئەندامەی حیزبی دێموكرات ساڵی ١٣٦5ی هەتاوی لەالیەن 
كرابوو.  زیندانی  پێنج ساڵ  بۆماوەی  و  دەسبەسەر  ئێرانەوە  رێژیمی 
كاك مستەفا دوای ئازادبوونی لە زیندان ورەی شۆڕشگێڕانەی خۆی 

لەدەست نەدا و وەك دڵسۆزێك درێژەى بە رێبازەكی خۆی دەدا.
تەرمی كاك مستەفا لەنێو جەماوەری خەڵكی ناوچەی مەهاباد 

لە گۆڕستانی گردی یاقوب بە خاك سپێردرا.
 

بۆكان:
هەتاوی،  ١٣9٢ی  پ��ووش��پ��ەڕی  ١١ی  س��ێ ش��ەم��م��ە،  رۆژی 
لە  باوكی شەهید »عەلی عەباسی«  رەحمان عەباسی«،  »فەقێ  
نەخۆشییەوە  بەهۆی  بۆكان  ناوچەی  لە  شێخان«  گوندی »قالوێ 
و  پ���ەروەر  نیشتمان  كەسێكی  رەح��م��ان  فەقێ   ك��رد.  دوای��ی  كۆچی 
پشت وپەنای  دشوارەكاندا  هەلومەرجە  لە  و  بوو  گەلەكەی  دلسۆزی 

پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات بوو.
لە   ١٣٦5 گ��ەالوێ��ژی  9ی  رێكەوتی  عەباسی،  عەلی  شەهید 
شەڕێكدا  لە  قارەمانانە  بۆكان  ناوچەی  »دارگ��ردەڵ��ە«ی  گوندی 

شەهید كرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵەكانی، 
مام نەبی، دایە حبابە، دایە مەالزادە  و كاك مستەفا، مەال مەحەممەد، 

فەقێ  رەحمان دەكات و خۆی بەشەریكی خەمیان دەزانێت.

كۆچی دوایی كەسایەتییەكی خۆشناو لە 
ناوچەی سەردەشت

رێكەوتی ١٠ ی پووشپەڕ مامۆستا مەال محەممەد مەكاری 
گوندی  خەڵكی  ت��وێ «  ئاغای  »م��ام  خوالێخۆشبوو  ك��وڕی 
»توێ  «ی سەر بە ناوچەی بلفەتی سەردەشت بەهۆی نەخۆشی 

كۆچی دوایی كرد.
مامۆستا محەممەد كەسایەتییەكی خۆشناو بوو و خەڵكی 
و  لێ دەگرت  تایبەتییان  رێزێكی  سەردەشت  بلفەتی  ناوچەی 

جێگای باوەڕی خەڵك و هاوواڵتیانی سەردەشت بوو.
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هاونیشتمانانی خۆشەویست!
خوشك  و برا بەڕێزەكانم!

بەرباڵوەكانی  ب���ەری���ن  و  خ���ەس���ارە 
ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی م���اددەس���ڕك���ەرەك���ان، لە 
ئ��اس��ت��ی ه���ەم���وو ج��ی��ه��ان��دا  و ت����رس  و 
لەو  نێونەتەوەیی  كۆمەڵگای  دڵەڕاوكێی 
پێكهاتنی  هۆی  بووە  ماڵوێرانكەرە  بەاڵ 
مەبەستی  بە  نێونەتەوەیی  كۆنفرانسێكی 
قاچاخی  ئێعتیاد  و  لەگەڵ  بەربەرەكانێ 
ڤییەن  ش����اری  ل���ە  م���اددەس���ڕك���ەرەك���ان 
٢٦ی  ه��ەت��ا   ١٧ ل��ە  ئوتریش  پێتەختی 
)٢٧جۆزەردان  زایینی  ١98٧ی  ژوئەنی 
١٣٦٦ی  ساڵی  پ��ووش��پ��ەڕی  5ی  هەتا 
بەڵگەیەك  كۆنفرانسەدا  ل��ەو  ك��ۆچ��ی(. 
ئ���ەو بەڵگەیە  ب��ەپ��ێ��ی  پ��ەس��ەن��د ك���را ك��ە 
پێوەندی لەگەڵ  لە  رێكارێكی گشتگیر 
كۆنتروڵكردنی ماددە سڕكەرەكان لە الیەن 
واڵتانی بەشدار لە كۆنفراسەكە دیاری كرا 
كە ئەوانی ئەركدار كرد لە ئیقدامگەلێكی 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  نێونەتەوەیی  جیددی 
ماددە  قاچاخی  ل��ەگ��ەڵ  ب��ەرب��ەرەك��ان��ێ 
سڕكەرەكان، ئەو سەنەدە لە رۆژی ٢٦ی 
لەو  ك��را  و  ئیمزا  پووشپەڕ،  5ی  ژوئ��ن، 
جیهانی  رۆژی  وەك  رۆژە  ئ��ەو  ك��ات��ەوە 
سڕكەرەكان  م��اددە  لەگەڵ  بەربەرەكانی 

دیاری كرا.
ئەوەی  س���ەرەڕای  ئ��ێ��ران  حكوومەتی 
ی��ارم��ەت��ی��ی��ەك��ی دارای������ی ب���ەرچ���او لە 
رێ��ك��خ��راوی ن��ەت��ەوەی��ەك��گ��رت��ووەك��ان بە 
قاچاخی  لەگەڵ  بەربەرەكانێ  مەبەستی 
م���اددە س��ڕك��ەرەك��ان وەردەگ�����رێ ، بەاڵم 
ئێستا بۆ خۆی بۆتە یەكێك لە تۆڕەكانی 
ه���ەن���اردە ك��ردن��ی ئ���ەو م�����ەوادە  و باڵو 
كردنەوەی لە نێوخۆی ئێراندا بە مەبەستی 
بەرەوپێشبردنی بەرنامەیەكی سیاسی، بە 
كۆماری  پاسدارانی  سپای  كە  شێوەیەك 
ئەركە  ئ��ەو  خ��ۆی  ب��ۆ  ئ��ێ��ران  ئیسالمی 

جێبەجێ  دەكا.
پ��ێ��وەن��دی��ی��ەدا رۆژن���ام���ەی تایمز  ل���ەو 
ماددەسڕكەرەكان  قاچاخی  نووسیویەتی، 
بۆ  داهاتی  دۆالر  میلیاردان  بە  سااڵنە 
سپا هەیە و هەروەها یەكێك لە بەرپرسانی 
رۆژنامەی  ب��ە  ئیسالمیش  ك��ۆم��اری 
هاندەرانی  لە  یەكێك  گ��وت��ووە  تایمزیان 
سپای پاسداران بۆ ئەو كارە زەربە وەشاندنە 

لە واڵتانی رۆژئاوا.
پاسداران  س��پ��ای  ئ��ێ��ران  ن��ێ��وخ��ۆی  ل��ە 
ماددەسڕكەرەكان بە مەبەستی تێكشكاندنی 
بەجۆرێك  بەكار دێنێ ،  تاكەكان  كەسێتی 
كە هەموو ئاگادارن لە زیندانەكانی رێژیم 
لێپرسینەوەی  و  چ��اوەدێ��ری  ل��ەژێ��ر  ك��ە 
دایە  زی��ن��دان��ەك��ان  ئ��ی��دارەی  توند وتێژی 
لەو  كەڵكوەرگرتن  دەس��ت��اودەس��ت��ك��ردن  و 
مەوادە زۆر بە هاسانی جێبەجێ  دەكرێ 
  و كەم نین ژمارەی ئەو الوە ئازادیخواز  و 
زینداندا  لە  كە  كەسایەتییە سیاسییانەی 

موعتاد بوونە.
ئەو سیاسەتە دزێو  و دژە مرۆڤایەتییە 
نەتەوەكانیش رەچاو  تەنانەت دەرحەق بەو 
دەكرێ  كە الوەكانیان هەستی نەتەوایەتییان 
نەتەوەیییەكانیان  داخ����وازە  ب��ۆ  ب���ەرزە  و 
خەبات دەكەن، یەك لەو نەتەوانە نەتەوەی 
كوردە كە چەند ساڵێكە كەوتۆتە بەر ئەو 
لەپێناو  تاقیكاریە دژوار  و ماڵوێرانكەرە. 
وایان  كەشوهەوایەكی  سیاسەتەشدا  ئەو 

بە  زۆر  سڕكەرەكان  م��اددە  كە  پێكهێناوە 
كوردستان  شوێنێكی  هەموو  لە  هاسانی 
پێوەندكانی  دەس���ت  و  دەك����ەوێ ،  دەس���ت 
بۆ  دەكەنەوە  باڵو  م��ەوادە  ئەو  كە  رێژیم 
زۆربەی خەڵكی شارەكان  و بێ گومان بۆ 
دەكرێ  ناسراون،  رێژیمیش  كاربەدەستانی 
 بڵێین بە بێ  ترس  و نیگەرانی ئەو كارە 
بێ  شەرمانەیە درێژە دەدەن بە بێ ئەوەی 
نیگەرانیان لە دەست بەسەركردن  و سزادان 

هەبێ .
ئاكامی ئەو كارەی رێژیم بوەتە هۆی 
ئەوەی كە ژمارەی تووشبوان بەو مەوادە 
بەتایبەت لە نێو الواندا رۆژبەرۆژ بچێتە 
بۆ  زۆری  نیگەرانییەكی  ئ��ەوەش  س��ەر، 

هەموو بنەماڵەكان پێكهێناوە.
بەربەرەكانێ  بەناو  پولیسی  بەرپرسی 
پارێزگای  لە  ماددەسڕكەرەكان  لەگەڵ 
كوردستان باس لە ٢١هەزار تووشبوو بەو 

حاڵەش  بەو  دەكا،  پارێزگایە  لەو  م��ەوادە 
بەرپرسانی  لە  یەكێك  نوروزی«  »سردار 
ئیالم  پاش  »كوردستان  دەڵێ :  بوارە  ئەو 
لەگەڵ  ل��ەپ��ێ��وەن��دی  پ��ارێ��زگ��ا  پاكترین 
بە  سڕكەرەكاندایە«.  ماددە  بەكارهێنانی 
پێی وتەی ئەو بەرپرسانەی رێژیم ئەگەر 
پاكترین  پارێزگای كوردستان  بەو حاڵەوە 
دیكەی  پارێزگاكانی  وەزعی  دیارە  بێ ، 

كوردستان دەبێ  چۆن بێ ؟

خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان!
رۆژانە لەبەر چاومان، دراوسێ كەمان، 
ه�����اوك�����الس�����ەك�����ەم�����ان، م������ن������دااڵن  و 
خۆشەویستەكانمان بە هۆی خووگرتن بە 
ماددەسڕكەرەكان مۆمی تەمەنیان دەتوێتەوە 
توانەوە،  ئ��ەو  ل��ەگ��ەڵ  ل���ەوان  ه��ەرك��ام   و 
خۆیان  ل��ەگ��ەڵ  بنەماڵەیەكیش  ژی��ان��ی 
بەر  ئاورێك  وەك  بەاڵیە  ئەو  دەتوێننەوە، 
بۆتە كۆمەڵگەكەمان  و خەریكە نەك هەر 
ئیستا بەڵكوو داهاتووی كۆمەڵگاكەشمان 
دەكێشێ.  رۆژەڕەش������ی  وێ���ران���ی  و  ب��ە 
لەو  پارێزگاری  دەب��ێ  كە  حكوومەتیش 
بە  الوەكانن،  كە  بكا  گەورەیە  سەرمایە 
كەڵك  دیاردەیە  لەو  سیستماتیك  شێوەی 
پۆتانسێەل  و  ناوبردنی  لە  بۆ  وەردەگ��رێ 
كورد  و  رزگاریخوازی  خەباتی  توانایی 

بەستینی ئەو خەباتە.
بین كە رێژیم  نابێ چاوەڕوان  كەوابوو 
لەو  نەتەوەكەمان  رزگ��اری  بۆ  رێگاچارە 
بۆ  بەڵكوو  ب��دۆزێ��ت��ەوە،  گ��ەورەی��ە  كێشە 
بەرگری  بۆ  بین  ك��ار  بە  دەس��ت  خۆمان 
ك���ردن ل��ە ت��ووش��ب��وون��ی الوەك��ان��م��ان بەو 
تووشبووان.  چارەسەركردنی  نەخۆشیە  و 
هەموو تاكێكی كورد لەو بارەوە بەرپرسە  و 
ئەركی سەرشانيەتی كە بە گوێرەی توانا 
بەرەوپێشبردنی  یارمەتیدەری  بەشدار  و 
منداڵەكانمان  دەن��ا  ب��ی،  پڕۆسەیە  ئ��ەو 
 و الوەك��ان��م��ان ك��ە س��ەرم��ای��ەی ئ���ەوڕۆ  و 
نامانبەخشن.  واڵتەكەمانن  داه��ات��ووی 
نیشان  لەخۆبردوویی  ك��ارەدا  لەو  ئەگەر 

سڕ،  كۆمەڵگایەكی  داهاتوومان  نەدەین 
رۆژێك  هەتا  بۆیە  م��ردووی��ە،  نەخۆش  و 
بین گیانی چەند  ك��ار  بە  زووت��ر دەس��ت 
الوێكمان رزگار كردوە  و بەردێكمان لەسەر 
زیندوو و  كۆمەڵگایەكی  بینای  بناغەی 
بەختەوەری داهاتوو داناوە كە منداڵەكانی 

ئێمەن.
ئ��ەو ئ��ەرك��ە پ��ێ��رۆزە دووب����ەش ل��ە خۆ 
ئەرك  دووك  ه��ەر  پێویستە  ك��ە  دەگ���رێ 

شانبەشانی یەكتر بەڕێوە بچێ:
وریا  پێشگیری  و  بەشی  بەش،  یەكەم 
كردنەوەی ئەندامانی كۆمەڵگا بەتایبەت 
بەشەدا  ل���ەو  م��ێ��رم��ن��دااڵن��ە،  الوەك����ان  و 
دەتوانن  ك��ە  كۆمەڵگا  هێزەكانی  زۆرن 

یارمەتیدەربن:
مامۆستایانی قوتابخانە  و زانكۆكان كە 
توێژی وریا، زانا و بەرپرس لەكۆمەڵگای 
وریاكردنەوەی  روون��ك��ردن��ەوە  و  ئێمەدان، 
مۆحیتی  دەرس  و  كالسی  لەسەر  الوان 
لێبكەن  و  چ��او  ئ��ەرك��ێ��ك  وەك  ك��اری��ان��دا 
مەرگهێنەرە  م��اددە  مەترسی  لە  الوەك��ان 
و  دایك  بكەنەوە،  كارەساتبارەكان  وشیار 
ئاگاداری  شیاو  بەشێوەیەكی  باوكەكان 
چۆنیەتی  منداڵەكانیان  و  هەڵسوكەوتی 
ماوەی  لە  بەتایبەت  ب��ن،  هاوڕێكانیان 
پشووی هاویندا كە قوتابخانەكان تەعتیلە 
 و زۆربەی قوتابی  و خۆیندكارەكان بێكارن 
 و ئێمكاناتی تەفریح  و رابواردنی سالمی 
نیە  شارۆچكەكاندا  ش��ار  و  ل��ە  رۆژان���ە 
یان زۆر كەمە. پێویستە دایك  و بابەكان 
منداڵەكانیان  ماوەیەدا  لەو  كە  تێبكۆشن 
گوێرەی  بە  بەكەڵك  باش  و  كارێكی  بە 

ئێمكاناتی خۆیان خەریك بكەن.
مامۆستایانی ئایینی نیشتمانپەروەر لە 
مزگەوتەكان  و دانیشتنیان لەگەڵ خەڵك 
لە هەر شوینێك، مەترسییەكانی تووشبوون 
بە ماددەسڕكەرەكان  و ئاسەواری ئەو كارە 
لە بارەی ئایینی  و كۆمەاڵیەتییەوە باس 

بكەن  و لێی ماندوو نەبن.
ب���ەاڵم ب��ەش��ی دووه��ەم��ی ئ��ەو ئەركە 

پیرۆزە یارمەتیدانە بۆ تەرك پێكردنی ئەو 
كەسانەیە كە دووچاری ئەو بەاڵیە بوون، 
دەوڵەمەندە  دەكەمە  روو  پێوەندیەدا  ل��ەو 
واڵتەكەم  نیشتمانپەروەركانی  خێرخۆاز  و 
ب��ۆ ئ���ەوەی ب��ە ت��ەن��ی��ا، ی��ان ب��ە كۆمەڵ 
لەشارەكاندا هیندێك ناوەندی توانا بەخشی 
 و تەرككردنی ئیعتیاد پێكبێنن  و ئێمكاناتی 
دەرمانی  و رەوان دەرمانی لەو ناوەندانەدا 
پزیشكانی  بكەن،  فەراهەم  تووشبوان  بۆ 
ئەم بوارە  و زانایانی بواری كۆمەڵناسی 
پێویستە لەو ناوەندانەدا یارمەتی بكەن بۆ 
سەركەوتنی پڕۆسەكە. ئەو بەشداریكردنە 
لەباری ئەخالقی، نەتەوەیی  و ئایینیيەوە 
ئەركی سەرشانی هەموو الیەكە. ئەوەی 
كە  ئەوەیە  بكەم  پێ  ئیشارەی  ماوەتەوە 
توشبوواندا  لە عیالجكردنی  بەشە  و  لەم 
نەخۆشێك  وەك  تووشبوو  تاكی  پێویستە 
تاوانبارێك  و  وەك  ن��ەك  بكرێ  لێ  چ��او 
لە جیاتی ئەوەی پەراوێزیان بخەن  و لەو 
لەسەر  مەرگێكی  راستیدا  لە  كە  ژیانە 
خۆ  و كارەساتبارە، بەتەنیا بە جێیان بێڵێن، 
لە باری رووحی  و دەروونییەوە یارمەتییان 
تەرك  بۆ  ببەخشین  پێ  ورەی��ان  بكەین  و 
نەخۆشیەی  لەو  كردن  و دووركەوتنەوەیان 

كە تووشی بوون.
دڵنیام ئەگەر هەركەس لەو پێوەندییەدا 
ئەركی خۆی بە باشی بەڕێوەبەرێ، زۆر 
دەك��رێ��ن  و  چ��ارەس��ەر  نەخۆشانەمان  ل��ەو 
زۆر كەمتریش تووش دەبن  و لە ئاكامدا 
زیندووتر و  س��ال��م��ت��ر،  ك��ۆم��ەڵ��گ��ای��ەك��ی 
ب��ەخ��ت��ەوەرم��ان دەب���ێ، ب��ا ه��ەم��ووم��ان لە 
شانازيی  كۆمەڵگایەدا  ئ��ەو  بنیاكردنی 

بەشداربوونمان هەبێ.
سوپاستان دەكەم

مستەفا هیجری
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران
4 ی پووشپەڕی ١٣9٢ی هەتاوی

پەیامی بەڕێز مستەفا هیجری بە بۆنەی رۆژی جیهانی 
بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ ماددە سڕكەرەكان

“
هەتا رۆژێك زووتر 
دەست بە كار بین 

گیانی چەند الوێكمان 
رزگار كردوە  و 
بەردێكمان لەسەر 
بناغەی بینای 
كۆمەڵگایەكی 

زیندوو و بەختەوەری 
داهاتوو داناوە كە 
منداڵەكانی ئێمەن
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كارەساتی بوردمانی شیمایی سەردەشت و لێكەوتەكانی

شۆڕشتان دەوێ ؟

شرۆڤەیی  وتارێكی  رۆزكۆف«  »دەیڤید 
لە ژێر ناوی »ئێوە دەڵێن شۆڕشتان دەوێ ؟« 
بەهاری  راپەڕینەكانی  و  شۆڕش  لەسەر 
لە  خەڵك  خۆپیشاندانەكانی  و  عەرەبی 
توركیە و برێزیل نووسیوە كە لە ماڵپەڕینی 
بووەتەوە.  باڵو  دەرەكی«دا  »سیاسەتی 
لەگەڵ  راپەڕینانە  ئەو  سەرەتادا  لە  ناوبراو 
بەراورد  ئورووپا  ١848ی  شۆڕشەكانی 
دەكات. ناوبراو لەم بارەوە دەنووسێ : »ئەگەر 
ئەو راستییە لەو الوە دابنێین كە زۆرێك لەو 
و  عەرەبی  جیهانی  ناڕەزایەتیدەربڕینانەی 
ناوچەكانی دیكە كە لەم دواییانەدا بە هۆی 
رابوونی مەدەنییەوە هاتنە ئاراوە، بەپێی هەر 
پێناسەیەكی لۆژیكی هێشتا لە الیەن توێژی 
مام ناوەندییەوە نین، شیكارییەكە رەهەندێكی 
تایبەتی و گرینگی دەردەخات: شۆڕشەكانی 
١848 لە پێكهێنانی گۆڕانكاریی راستەقینە 
لە  ئەوان  خوارد.  شكستیان  دەستەجێدا  و 
سەركەوتوو  دامەزراوەكاندا  رووخاندنی 
هەبوو  درێژخایەنیان  دەستكەوتی  و  بوون 
بەگشتی  بەاڵم  بن.  ون  لەبەرچاو  نابێ   كە 
خوارد:  شكستیان  گرینگ  هۆیەكی  لەبەر 
ناڕازییەكاندا  شۆڕشگێڕەكان لە رێكخستنی 
بەدامەزراوەكردنی  لە  تا  بوون  باشتر 
بەرهەمهێنان  و  خوڵقاندن  و  بزووتنەوەكەیان 
و دەسەاڵتبەخشین بەو رێبەرانەی كە بتوانن 

دامەزراوەكان بەڕێوە ببەن.«  
نووسەر دواتر ئاماژە بە شۆڕشی ئەمریكا 
كە  دەكات  سەركەوتنی  هۆكارەكانی  و 
بەتایبەتی دامەزراندنی بنیاتەكانی دەسەاڵت 
دەستاودەستكردنی  سیستمی  جێخستنی  و 
»سەیری  دەنووسێ :  دواتر  بووە.  دەسەاڵت 
جەماوەرییەكانی  رابوونە  لە  هەندێ  
ئەمدواییانە بكەن كە لە دوو دەیەی رابردوودا 
بەخشیوە.  وێناكردنەكانمان  بە  شكڵیان 
كە  راپەڕینانەكەی  ئەو  تیانامین،  مەیدانی 
لێكەوتەوە،  سۆڤیەتیان  یەكیەتیی  رووخانی 
تەحریر،  مەیدانی  ئێران،  لە  سەوز  شۆڕشی 
شوێنەكانی  و  توونێس  لیبی،  شۆڕشەكانی 
دیكەی واڵتانی عەرەبی، مەیدانی تاكسیم. 
كە  لەوانەی  تەنانەت  هەركامیاندا،  لە 
شۆڕش گۆڕانكاریی بەرچاوی بەدواوە بووە، 
خۆپیشاندەران بە كەمی لە نێو ئەوانەدا بوون 

كە زۆرترین دەستكەوتیان هەبووە.«
ئەو  بەاڵڕێداچوونی  بە  ئاماژە  نووسەر 
شۆڕشانە دەكات و بەتایبەتی لە راپەڕینەكانی 
واڵتانی عەرەبی نموونە دەهێنێتەوە. ئەو لەو 
بڕوادایە لە سەردەمی ئێستا و بەتایبەت بە 
هۆی دەستڕاگەیشتنی خەڵك بە ئامرازەكانی 
ئاسانی  بە  ناڕازییان  گشتی،  پێوەندیی 
و  بكەن  خۆپیشاندان  دەتوانن  خێرایی  بە  و 
ئەگەر  بەاڵم  ببنەوە،  كۆ  یەكتر  دەوری  لە 
ئەجێندای  راستەقینە،  »رێبەرانی  خاوەنی 
روون، دامەزراوەی سیاسی بەهێز و بەرنامەی 
كاریگەر بۆ پیادەكردنی بەهاكانیان لەوكاتەدا 
ئەوان  نەبن«  دەست،  دەگرنە  دەسەاڵت  كە 

شكست دەخۆن. 
پێی  پاراگرافدا  دوایین  لە  نووسەر 
هەیە  شكستان  ئەم  بۆ  چارەسەرێك  وایە 
ئاسانە.  »خۆپیشاندان  دەنووسێ :  و 
كە  ئەوانەی  دژوارە.  دواتر  گۆڕانكاری 
دیكە  شوێنەكانی  و  عەرەبیدا  جیهانی  لە 
تەركیز  دەبێ   هیوادارن  گۆڕانكارییانە  بەو 
لە  ئۆپۆزیسیۆن  پەروەردەكردنی  سەر  بكەنە 
دەسەاڵت  گرتنەدەستی  درێژخایەنی  یاری 
كەمتر  و  دەسەاڵت  یەكگرتووكردنی  و 
گرینگی بەو قسانە بدەن كە لەمڕۆژانە لە 
» CNN« و » Twitterverse«دا 

هەر دووپات دەبنەوە. 

سەرچاوە:
ForeignPolicy.com

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

دەرك��ێ��ش��ان��ی ن����اوی ح���ەس���ەن رووح���ان���ی لە 
سندووقەكانی دەنگدانی هەڵبژاردنی سەركۆماریی 
لەو  یەكێك  راب���ردوودا  حەوتووی  لەچەند  رێژیم، 
گرینگترین هەوااڵنەی بوو كە سەرنجی راگەیەنە 
گشتییە نێونەتەوەییەكانی بۆ الی خۆی راكێشا. 
بەدەر لە هەموو الیەنەكانی ئەو رووداوە و ئاكامە 
رەنگە  كە  ئەوەی  نێونەتەوەییەكانی،  و  نێوخۆیی 
گشتیی  پەیامی  و  هاوبەش  خاڵی  بە  بتوانین 
و  هەموان  پێداگریی  بزانین،  شانۆگەرییەی  ئەم 
بەرپرسانی  و  كاربەدەستان  دانپێدانانی  تەنانەت 
رێژیم و باڵە جۆراوجۆرەكانی بە ئاسەواری خراپی 
قبووڵكردنی  و  رێژیم  ئیستای  تا  سیاسەتەكانی 
دۆخی قەیراناوی و ئالۆزی لە نێوخۆ و دەرەوەدا 

بوو.
پێشوازیی زۆرینەی دەنگدەران لە دروشمەكانی 
الیەن  ل��ە  ه��ەڵ��ب��ژاردن  بایكۆتكردنی  رووح��ان��ی، 
بەشێك لە خەڵكەوە، هاوكاتبوونی ئەم شانۆگەرییە 
دێ ،  و  ش��ار  شووراكانی  هەڵبژاردنی  گ��ەڵ  لە 
رووداوەكانی  دووپاتبوونەوەی  لە  رێژیم  تۆقانی 
نەیاڕانی  لە  خامنەیەی  پ��اڕان��ەوەی   ،88 ساڵی 
راستیدا  لە  )و  واڵت  كردنی  رزگ��ار  بۆ  رێژیم 
گشتی  سیاسەتە  هەڵنەگریی  پاساو  و  رێژیم( 
رەوتی  و  ناوكی  پرسی  وەك  ئیستراتژیكەكانی  و 
بەڕێوە بردنی لە مونازرەكاندا، نیشانەكانی قەیران 
و دانپێدانانی هەموان بە شكستی سیاسەتەكانی 
بە  دانی  رێژیم  بوو.  بوارەكاندا  هەموو  لە  رێژیم 
ئ���ەوپ���ەڕی دام����اوی و دۆش��دام��ان��ی خ���ۆی لە 
و  نێوخۆیی  گوشارە  قورسی  شەپۆلی  بەرانبەر 
فڕوفیشاڵەكانی  س��ەرەڕای  و  ناوە  دەرەكییەكاندا 
شرۆڤە  ل��ە  دەوروب�����ەری،  كەسانی  و  خامنەیی 
ئیستراتژیكەكانی خۆیدا بەم ئاكامە گەیشت كە 
باشتر وایە دان بە خراپیی بارودۆخەكەدا بنێت و بە 
پێی هەڵومەرجی هەستیاری هەنووكەیی هەنگاو 
دۆخی  نە  دەدا  نیشان  كە  هەلومەرجێك  بنێت، 
نێوخۆیی واڵت و نە پێگەی نێونەتەوەیی رێژیم لە 
هەنووكەیی  سیاسەتی  هەڵگری  داهاتوودا  ساڵی 

رێژیم نابێت.
لەم روانگەیەوە دەبینین كە خامنەیی سەرەڕای 
ئۆتۆریتە  لە  الیەنگرانی  كە  درۆیین  وێنەیەكی 
دەیخەنەڕوو،  دۆخەكەدا  سەر  بە  ئەو  زاڵبوونی  و 
ب��ۆ ی��ەك��ەم ج���ار وێ����ڕای دڵ���دان���ەوەی كەسانی 
هۆی  بە  مەشایی  رەحیم  و  رەفسەنجانی  وەك 

و  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ه��ات��ن��ەس��ەرك��اری 
سیاسەتی هەناردەكردنی شۆڕش و ئیسالمی 
رێگای  وەك  دروشمگەلێك  دان���ی  و  شێعە 
سیاسەتە  و  تێدەپەڕێ«  كەربەاڵوە  لە  قودس 
ئەوكاتی  ك��ارب��ەدەس��ت��ان��ی  ت��ون��دئ��اژۆك��ان��ی 
گەیشتووی  دەس�����ەاڵت  ب��ە  ت����ازە  رێ��ژی��م��ی 
بااڵنسی  تێكچوونی  و  ئیسالمی  كۆماری 
ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ان ل��ە ن��اوچ��ە، ی��ەك��ێ��ك بوو 
شەڕێكی  هەڵگیرسانی  ه��ۆك��ارەك��ان��ی  ل��ە 
ماڵوێرانكەر لە نێوان واڵتی عێراق و كۆماری 
ئیسالمی بە تێڕوانینێكی بە تەواوەتی شێعە 
مەزهەب، شەڕێك كە كاربەدەستانی كۆماری 
هەستی  ورووژان��دن��ی  بە  توانیان  ئیسالمی 
بەرەكانی  ت��ەن��ووری  ن��ەت��ەوەی��ی  و  ئایینی 
شەڕی پێ گەرمتر بكەن و خۆیان لە ئێراندا 

سەقامگیر بكەن.
بەرباڵوی   س��ن��ووری  ه��ۆی  بە  كوردستان 
لەگەڵ واڵتی عێراق یەكێك لەو ناوچانە بووە 
بۆ  گرینگی  ئێستراتژیكیەوە  ب��واری  لە  كە 

بێدەنگییانەوە پاش رەتكرانی سەالحیەتیان سپاسی 
وتەی  بە  كە  پ��اڕای��ەوە  كەسانێك  لە  ی��ان  ك��ردن، 
دان  ئیسالمین و  نەیارانی كۆماری  ئەو،  خودی 

بەوەدا دەنێت كە واڵت )رێژیم( لە مەترسیدایە.
سیاسەتدانانی  دەزگ��ای  و  خامنەیی  ئەگەر 
رابردوویان  ساڵی  چەند  باوی  سیاسەتی  رێژیم، 
كاندیدا  ب��ە  رێ��گ��ە  ن���ەدەب���وو  ك��ردب��ای��ە،  پ��ێ��ڕەو 
ئوسوولگەرا گوێ لە مستەكانی خۆیان بدەن كە 
بە زۆر بوونی خۆیان ببنە هۆی پەرشوباڵوبوونی 
دیكەوە،  الیەكی  لە  ئوسوولگەراكان.  دەنگەكانی 
لە هەلومەرجێكدا كە ساختەكارییەكی تەنیا ١%ی 
دەكێشایە  هەڵبژاردنی  دەنگەكاندا،  ژماردنی  لە 
تووشی دۆڕان  رووحانی  رەنگە  و  دووەم  قوناغی 
هاتبا، ئەنجامدەرانی ساختەكاریی بەرباڵوی 88 
رێگەی ئەوەیان بە رووحانی دا كە كلیلی شەقامی 
بەشێك  نێو  لە  تەنانەت  و  بكات  لەمل  پاستۆر 
ئاراوە كە  لە ئوسوولگەراكاندا دەنگۆیەك هاتۆتە 
گوایە ئەم جارە رێژیم بە ساختەكارییەكی ٧%ی 
لەو  پشتگیریی  بەكردەوە  رووحانی،  قازانجی  بە 
قسانەی ئەو كردووە كە دەربڕی پێویستیی رێژیم 
بە گۆڕینی تاكتیك و رواڵەتی گوتاری سیاسی 
پێویستیی  بەرهەمی  رووحانی  راستیدا  لە  و  بوو 
رواڵەتیی  یان  راستەقینە  خ��واردن��ەوەی  بە  رێژیم 

جامی ژەهری شكست بووە.
ئەوە چاوەڕوانییەكە كە لەم رۆژانەدا كۆمەڵگای 
هاوپەیمانیی  واڵت����ان����ی١+5،  ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی، 
تایبەتی  بە  دۆستانی سووریە و دنیای رۆژئ��اوا 
ئەمریكا و ئیسراییل لە شێخی دیپلۆماسیی رێژیم 
هەیانە، لەنێوخۆی واڵتیشدا چین و توێژ و الیەنە 
دەنگدەران(  )بەتایبەتی  خەڵك  جۆراوجۆرەكانی 
كە  هەیە  رووح��ان��ی  لە  چاوەڕوانییان  كۆمەڵێك 
بەدیهێنانیان بە واتای دانپێدانان بە هەڵە بوون و 

كاولكەر بوونی سیاسەتیەكانی رابردوو دەبێت.
تاقمە  و  خامنەیی  چ��اوەڕوان��ی��ی  ت��ەن��ان��ەت 
سیاسی و ئەمنیەتییەكانی رێژیمیش لە رووحانی، 
چارەسەركردنی دۆخی شپرزە و بێ سەرە و بەری 
ئ��اب��ووری، ل��ە رێ��گ��ەی الب��ردن��ی گ��ەم��ارۆك��ان و 
كەمكردنەوەی گوشارەكان و بە دەستهینانی پێگە 
و پرێستیژێك لە دەرەوەدا بۆ كۆماری ئیسالمییە. 
لە  یەك  خواردنەوەی  بە  پێویستی  ئەم مەسەلەیە 
دوای یەكی جامە ژەهركان لە سووریە، فەلەستین، 
لوبنان، ئەنجومەنی ئاسایش، ئاژانسی نێونەتەوەیی 
و...  عێراق  بەحرەین،  عەرەبستان،  ناوكی،  وزەی 

دەبێت.
خواردنەوەی ئەم جامە ژەهرانە كاری رێبەری 

باشترین  لە  كە  س��ەرك��ۆم��ارەك��ەی  ن��ەك  رێژیمە، 
حاڵەتدا تەنیا دەتوانێ رۆڵی ساقیی بۆ بگێڕێت. 
خامنەیی لە رۆڵی رووحانی بۆ فریودانی واڵتانی 
ئاگادارە  ناوكییەكاندا  وت��ووێ��ژە  لە  رۆژئ��اوای��ی 
درێژەدانی  بۆ  پۆتانسێلە  لەم  خۆی  نایهەوێ  و 
تا  كات  كڕینی  و  ناوكییەكانی  چەواشەكارییە 
ئەتۆمییەكەی،  بەرنامە  لووتكەی  بە  گەیشتن 
كە  دەبینین  پڕێكدا  لە  بۆیە  هەر  بكات.  بێبەش 
لێكچوونێك لە وتەكانی ئەو و حەسەن رووحانی لە 

مەڕ دۆسیەی ئەتۆمیدا دێتە ئاراوە.
بوونی  نالەبار  سەلمێنەری  كە  دیكە  خاڵێكی 
پەیامەكانی  و  نامە  نێوەڕۆكی  رێژیمە،  دۆخ��ی 
بازنەی  دەرەوەی  و  نێوخۆ  ل��ە  ك��ە  پیرۆزباییە 
رووحانی  ئ��اراس��ت��ەی  رێ��ژی��م��ەوە  خ��ودی��ی��ەك��ان��ی 

دەكرێن. 
یەكێك لەوانە، لێدوانەكانی ئایەتوڵاڵ دەستغەیب، 
نوێنەری مەجلیسی خیبرەگانی رێژیمە. دەستغەیب 
ئیسالمی،  ش����وورای  »مەجلیسی  دەن���ووس���ێ: 
دەسەاڵتی دادوەری و دەسەاڵتی بەڕێوەبەری هیچ 
دەسەاڵتێكیان لە خۆیان نەبووە و نیە، رەنگە بكرێ 
بڵێین لەو سێ دەسەاڵتەدا تەنیا٢٠% لە كاروبارە 
بۆ8٠%ی  و  كراون  جێبەجێ  واڵت  گرینگەكانی 
دیكە لە شوێنی دیكە بڕیار دەدەرێت و هەروەها 
هەموو  لە  دەست  كە  سپا  و  بەسیج  دەستوەردانی 
و  زوی��ر  هۆیەشەوە  ب��ەم  خەڵك  و  وەردەدەن  شتێك 

رەنجاون«.
زەهرا  و  م��ووس��ەوی  میرحوسەین  كچەكانی 
رەهنەوەردیش سەركەوتنی رووحانی بە »ئاكامی 
خۆڕاگر  بەسەبرو  خەڵكی  هەوڵەكانی  خۆشی 
و ل��ێ��ب��ووردە« ن��او دەب���ەن ك��ە ل��ە خ���ودی خۆیدا 
و  دۆخەكە  نالەباربوونی  پ��ەڕی  ئەو  نیشاندەری 
لە  لێبوردەیی خەڵك  و  بە سەبر  رێژیم  پێویستیی 

بەرانبەر ئەواندایە.
ئیسالمی«  ئێرانی  م��وش��ارك��ەت��ی  »ب���ەرەی 
رێژیمیش  ئیسالحخوازەكانی  الیەنە  لە  یەكێك 
وێڕای ناوبردن لە دەوڵەتی رووحانی وەكوو دەوڵەتی 
كەڵەكەبوونی  دەنووسێت:  نیشتمانی«  ئاشتەوایی 
كێشەكان تا رادەیەكە كە هیچ كەسێك چاوەڕوانیی 
لە  كێشەكان  چ��ارەس��ەری  و  )موعجیزە(  پەرجۆ 
كورتخایەندا لە ئێوە ناكات... هەموومان دەزانین 
كە پێكهاتەی راستەقینەی حكوومەت لە واڵتی 
بەدیهێنانی  ك��ە  ج��ورێ��ك��ە  ب��ە  ئ��ێ��م��ەدا  ئ��ازی��زی 
دڵخوازانەی  بەڕێوەچوونی  و  خەڵك  ئاواتەكانی 

بەرنامەكانی ئێوە زۆر دژوار دەكات«.
ئەم دانپێدانانی راشكاوانە بە چاكسازیهەڵنەگر 

لە  حكوومەت  راستەقینەی  پێكهاتەی  بوونی 
واڵتی ئازیزی ئێمەدا«، لە الیەن رەوتێكەوە كە لە 
سااڵنی رابردوودا هەمیشە الفی ئیسالحخوازیی 
لێ داوە و پێكهاتەشكێنی و هەوڵدان بۆ رووخاندنی 
رێژیمی بە كارێكی نەشیاو زانیوە، سەیر و جێگەی 

تێڕامانی زیاترە.
نوێنەرانی خولەكانی پێشووی مەجلیسی رێژیم 
لە دەرەوەی واڵت، یان »ئۆپۆزیسێونی دەستكردی 
رێژیم« داوایان لە رووحانی كردووە كە بە تەگبیر 
و هیوا، قفڵی زیندان و دوورخستنەوەی نەیاران و 
و  بشكێنێ  خۆیان(  هاوبیرانی  )واتە  رەخنەگران 
سێبەری شوومی شەڕ و گەمارۆ و خوێنڕشتن لە 

سەر ئێران ال ببات.
هەمووی ئەم پەیامانە، دەربڕێ تۆقانی رێژیم 
لە دۆخێكە كە لەچەند ساڵی رابردوودا خۆی تێدا 
و  هەڕەشە  بە  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  چەقاندووە، 
ئەم  زلهێزی،  الفی  لێدانی  و  كردنەوە  چاوسوور 
ترسەی خۆی تا رادەیەك لە بەر چاوی بیروڕای 
گشتی شاردۆتەوە. ئێستا هەر ئەو خامنەییە كە 
چندین جار راشكاوانە و ناڕاستەوخۆ گوتبووی: 
نین،  ئەبیتالیبدا  دۆڵ��ی  هەلومەرجی  لە  »ئێمە 
بەڵكوو لە هەلومەرجی بەدر و خەیبەرداین«، بە 
هێنانە دەری رووحانی لە سندووق و هێواداربوون 
بە پەرجۆی كلیدی سیحراویی ئەو، دەری دەخات 
كە رۆحی زاڵ بە سەر دەسەاڵتدارانی رێژیمدا نەك 
بەڵكوو  رواڵەتییە،  لە خۆبایبوونە  و  ئەو هەیبەت 
تۆقان و ترسنۆكی و حەپەسان بەرانبەر بەو دۆخەیە 
دوای  بە  ئێستا  و  خولقاندوویانە  خۆیان  بۆ  كە 
چارەسەر و تەگبیردا دەگەڕێن و ئەو تەگبیرەش 
مەبەستی  بە  ژەهر  جامی  خواردنەوەی  بێگومان 
گشتیی  بیروڕای  بەالڕێدابردنی  و  كات  كڕینی 
بەرهەمی  نێونەتەوەییەكانە.  هێزە  و  نێوخۆیی 
وەها ترسنۆكی و تۆقانێك )كە بە تەگبیر ناوی 
دەبەن( هێنانەدەری حەسەن رووحانی لە سندووقی 

سیحری هەڵبژاردنەكان بوو.
دەتوانێ  رادەی��ەك  تا چ  رووحانی  كە  ئ��ەوەی 
سەركەوتوویی  بە  خۆی  پێئەسپێردراوی  ئەركی 
پێوەندیی  ك��ە  م��ەس��ەل��ەی��ەك��ە  ب��ك��ات،  جێبەجێ 
بۆ  رێبەرەكەی  و  رێژیم  ئامادەبوونی  رادەی  بە 
پاشگەز بوونەوە یەك لەدوای یەكەكان بەرانبەر بە 
لە  ن��اڕازی  كۆمەاڵنی  گۆڕانخوازیی  ئ��ێ��رادەی 
ئاستی  لە  بەرانبەرەكانیان  نێوخۆ و هێز و الیەنە 

نێونەتەوەییدا دەبێت.

هەر دوو بەرەی شەڕەكە بووە و ئەم ناوچەیە 
بوو بە یەكالكەرەوەی بەشێكی زۆر لە شەڕە 
گەوەرەكانی هەر دوو واڵت. كە لە ئاكامدا بە 
هەزاران خەڵكی سڤیل لە ناوچە كوردنشینەكان 
بوون بە قوربانی ئەم شەڕە نەخوازراوە. یەكێك 
شەڕی  سەردەمی  لە  كە  تراژیدیایانەی  لەو 
هەر دوو واڵت بەرۆكی خەڵكی كوردستانی 
گرتەوە، بوردمانیی شیمیایی شاری سەردەشت 
لە پارێزگای ورمێ بوو كە لە رۆژی حەوتی 
بە  ك��ەوت��ە  ه��ەت��اوی  پ��ووش��پ��ەڕی ١٣٦٦ی 
ئەم  ئاكامی  لە  و  بەعس  رێژیمی  هێرشی 
كردەوە دژە مرۆيیەدا بەپێی ئاماری ئەوكاتی 
رۆژنامەی كیهان نزیك بە ٦٠ كەس كوژران و 
٢٠٠٠ كەسیش بریندار بوون. دیارە ئەو ئامارە 
لە  بەعس  رێژیمی  كەڵكوەرگرتنی  هۆی  بە 
گازی »خردل« و دەركەوتنی شوێنەوارەكانی 
رێژەی  دوات���ردا  ساڵی  ل��ە چەند  گ��ازە  ئ��ەم 
ك��وژراوەك��ان زی��ادی ك��ردووە و نزیك بە ٣٠٠ 
ئێستا  تاكوو  ك��ردەوەدا  ئەم  ئاكامی  لە  كەس 
كوژراون و نزیك بە 8٠٠٠ هەزار برینداریشی 
لێ كەوتووەتەوە. بەپێی ئاسەواری خراپی ئەم 
جۆرە چەكە شیمیاییە لە داهاتووشدا، ئەگەری 

بەرزبوونەوەی ئەم ئامارانە هەر هەیە. ئەوەی 
جێگای داخە ئەوەیە كە تاكوو ئێستا كۆماری 
ئیسالمی هەوڵی بە جینۆساید ناساندنی ئەم 
بەشێكی  و  ن���ەداوە  مرۆییانەی  دژە  ك���ردەوە 
زۆری بریندارەكان ئێستایشی لەگەڵدا بێ بە 
دەست شوێنەوارەكانی ئەم كردەوەوە دەناڵێنن وبە 
كۆماری  كاربەدەستانی  كەمتەرخەمی  هۆی 
پێویست  دەرم��ان��ی  و  دەوا  ل��ە  ئیسالمییەوە 
بێبەشن و شوێنەواری دەروونیی خراپی لەسەر 
خەڵكی ئەم ناوچانە داناوە و هەروەهایش لە 
ئاكامی ئەم هێرشەدا خەساری قەرەبوو نەكراوە 
وەبەر سروشتی دڵڕفێنی ئەم ناوچانە كەوتووە. 
نێوەرۆكی  لە  نەتەنیا  عێراق  و  ئێران  شەڕی 
خۆیدا بێ مانا و لە كردەوەدا هیچ ئاكامێكی 
لێنكەوتەوە. بەڵكوو شوێنەوارەكانی ئەم شەڕە 
كە  ناوچانەی  ئەو  ت��ەواوی  لە  ماڵویرانكەرە 
شەڕی تێدا بوو دیار و رێژیم كەمترین هەوڵی 
و  گیانيی  ئ��اس��ەوارەك��ان��ی  لەنێوبردنی  ب��ۆ 

سروشتيی ئەو ناوچانە نەداوە.

سەالم ئیسامعیل پوور

هیوا میرزایی

“
ئەوەی جێگای 
داخە ئەوەیە كە 

تاكوو ئێستا كۆماری 
ئیسالمی هەوڵی بە 
جینۆساید ناساندنی 

ئەم كردەوە دژە 
مرۆییانەی نەداوە 
و بەشێكی زۆری 

بریندارەكان 
ئێستایشی لەگەڵدا 

بێ بە دەست 
شوێنەوارەكانی ئەم 
كردەوەوە دەناڵێنن
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زمانی نوردیك )زمانی واڵتانی سكاندیناڤی(
)بەشی یەكەم(

ئەم وتارە لەم بابەتانەی خوارەوە پێكهاتووە:  
و  سوئێد  لەنۆروێژ ،  زمان  سیاسەتی  و  زمان  رەوشی   •

دانمارك
بەراوردكردنێكی رەوش و سیاسەتی زمان  لە نۆروێژ ،   •

سوئێد و دانمارك
رەوشی زمانی »سامی« لە نۆروێژ، روناكی بەخشین   •

بەزمانی نۆروێژی و سیاسەتی بەنۆروێژیكردن
نوردیك، زمانی هاوبەش

زمان  یەك  لەراستیدا  دانماركی  و  سوئێدی  نۆروێژی ،  زمانی 
بوون. ئەم سێ زمانە ئێستاش ئەوەندە لەیەك دەچن كە خەڵكی ئەم 
سێ واڵتە لەقسەی یەكتر تێدەگەن. نۆروێژ ، سوئێد و دانمارك، وەك 
یەك مەڵەبەندی زمانی حیساب دەكرێن كە بەچوار شێوەزاراوەی 
فۆنتی  هەریەك  دانمارك  و  سوئێد  نۆروێژ ،  دابەشدەكرێن.  جیاواز 
خ��ۆی��ان ه��ەی��ە،  ن��ۆروێ��ژ خ��اوەن��ی دو زاراوەی�����ە ، »ب��وك��م��ۆڵ« و 
كۆمەڵگەی  یەك  یەكەوە،  بەسەر  واڵت��ە  سێ  ئەم  »نینۆشك«. 

زمانین بە ٢٠ ملیۆن حەشیمەتەوە.
كاربەدەستانی نۆروێژی ، سوئێدی و دانماركی گرینگیەكی زۆر 
ئەم  بۆ  واڵتە  ئەم سێ  نوردیك.  لەزمانی  تێگەیشتن  بۆ  دادەنێن 
مەبەستە لێژنەیەكی زمانەوانیيان هەیە و هاوكاريی یەكتر دەكەن. 
زێدە لەمەش ئەم سێ واڵتە پەیمانێكی نێونەتەوەییان بەستووە بۆ 

راگرتن و پاراستنی كەمایەتیە نەتەوەییەكان.
زمانی سامی لەنۆروێژ بەپێی یاسا پارێزراوە و زمانی سامی 
هەیە  تایبەت  بڕیاری  ه��ەروەه��ا  فەرمیە،  زمانێكی  واڵت��ە،   ل��ەم 
و  پاراستن  بۆ  دان��اوە  یاسایەكی  سوئێد  زمانی »كوێنسك«.  بۆ 
هێشتنەوەی زمانی سامی، فینلەندی و تورنەدالی. جگە لەمانە 
رەسمیەی  دوو شێوەنووسینە  ئەو  پاراستنی  بۆ  كاركراوە  لەنۆروێژ 

بوكمۆڵ و نینۆشك.
نوسینی  لێدەژین،  سوئێدیزمانی  ه��ەزار   ٣٠٠ لەفینلەندیش 
سوئێدیش لەوێ شێوەنوسینێكی فەرمیە. لە فینلەندیش یاسا هەیە 

بۆ پاراستنی زمانی سامی.

كاریگەریی ئینگلیسی لەسەر زمانی نوردیك
زمانی  لەسەر  ئینگلیسی  زمانی  كاریگەریی  دواییدا  ساڵەی  پەنجا  لەم 
كە   وەرگیراوانەی  وشە  ئەو  ژمارەی  بووە.  زیادبوون  لە  روو  ب��ەردەوام  نوردیك 
چەندها  ن��ەك��ردوە.  زی��ادی��ان  ئەمڕۆ  هێندەی   ق��ەت  ه��ات��وون،  ئینگلیسیەوە  لە 
ئینگلیسی چاالكی  وەرگرتنی وشەی  بە  نۆروێژ دژ  لە  لێژنەی زمان  ساڵە 
وشەی  هاوردنی  وای��ە  الی��ان  دانمارك  و  لەسوئێد  لەمێژە  زۆر  ب��ەڕێ��وەدەب��ات. 
ئینگلیسی شتێكە ناتوانن بیوەستێنن، ناشبێت بیوەستێنن، بەاڵم باسەكە هەردێت 
و زۆرتر دەكەوێتە بەرسەر نج. لەساڵی ٢٠٠٠دا ناوەندەكانی لێكۆڵینەوەی بواری 
سیاسەتی زمانەوانی لەسوئێد و دانمارك دەستیان بەكاركردووە و لەوانە بابەتی  

وشەی وەرگیراوی ئینگلیسی  كەوتووەتە بەرباس.
لەمەڕ  ستراتێژیكی  گەاڵڵەیەكی  ٢٠٠5دا  لەساڵی  زمانەوانی  لێژنەی 
زمانی نۆروێژی باڵوكردەوە. لەم گەاڵڵەدا رەوشی زمانی نۆروێژی كەوتووەتە 
بەرباس، هەروەها بەرنامەیەكی رێنوێنی زمانی نۆروێژی بۆ سااڵنی داهاتوو 

پێشنیاركراوە. 
دەست  و  ئەوپێشنیار  بابەتە،  ئەو  لەسەر  واڵت��ە  سێ  ئەم  لێكۆڵینەوەكانی 

پێشخەریانە لەخۆدەگرێت كە زمانی نەتەوەیی  بەهێزدەكەن.

رەوش و سیاسەتی زمان لە نۆروێژ
ئامۆژگاریی  دەب��ێ��ت  زم��ان��ەوان��ی  هەركێشەیەكی  ل��ەس��ەر  زم��ان  لێژنەی 
بدات، بەاڵم ئەمە حكومەتە كە لە رێگەی وەزارەت��ی پ��ەروەدەوە  بڕیار دەدات 
زمانی  نۆروێژ،  دانیشتوانی  زۆرینەی  بكرێت.  بۆ  دەستپێشخەری   كامیان 
زمانی  ئێمە  هەروەها  نەتەوایەتییە،  زمانی  نۆروێژی  نوروێژییە.  دایكییان 
زۆر  لەمانە  جگە  هەیە،  »كوێنسك«مان  و  »سامی«  كەمە نەتەوەییەكانی 

زمانی دیكەمان   لەناو كۆچەراندا هەیە. 
زمانی هاوبەش مەرجێكی پێویستە بۆ راگرتن وپاراستنی دێموكراتیەتێكی 
زیندوو، هەروەها گرینگیشە بۆ ئاسوودەیی و كاریگەریی لەهەموو بوارێكی 
كۆمەڵگەدا. سروشتییە زمانی نۆروێژی، وەك زمانێكی نەتەوەیی بمێنێتەوە � 
چونكە هەم میراتی فەرهەنگیمانە و هەم زمانی دایكیی زۆرایەتیمانە. جگە 
زمانی  وا  ئەوانەی  لەنێوان  بێت  پەیوەندی  زمانی  دەتوانێت  نۆروێژی  لەمە، 
جۆراوجۆریان هەیە، بەاڵم نۆروێژی نابێت هەڕەشە بێت بۆسەر زمانەكانی دیكە 
كە  نوسراوە  زمانەوانیدا  لێژنەی  لەبەرنامەی  بگرێتەوە.  جێگەیان  ناشبێت  و 

 سیاسەتی زمانی نۆروێژی دەبێت لەسێ بواراندا بناخەی خۆی قایم بكات. 
مافی زمانی نەتەوایەتی  -١

مافی زمانی دایكی  -٢
مافی فێربوونی زمانی بێگانە  -٣

بمێنێتەوە،  نەتەوەیی  بۆ دڵنیایی لەوەی كە  زمانی نۆروێژی، وەك زمانی 
دەبوایە خەمخۆر بین بۆ دۆزینەوەی وشە و زاراوەی نۆروێژی لەنێو هەر لقێكی 

زانیاریدا.
شتێك كە  زۆرتایبەتە بۆ نۆروێژی، ئەوەیە كە ئێمە دووشێوە نوسینی رەسمی 
و جیاوز لەیەك، بەاڵم هاوتامان هەیە، »بوكمۆڵ« و »نینۆشك«. نزیك بە 
85 تا 9٠ لەسەدی خەڵكی نۆروێژ شێوەنوسینی »بوكمۆڵ«یان هەیە، بەاڵم 

جەماوەرێكی بەرچاو لەخەڵك، كەمتر لەقسەكردنیاندا »بوكمۆڵ« بەكاردێنن، 
چونكە بەكارهێنانی زاراوەی جۆراوجۆر،  زۆربەرینترە. 

یەك لەچواری كۆمۆنەكانی نۆروێژ بڕیاریانداوە شێوەنوسینی »نینۆشك« 
لەپارێزەگەكانی«رۆگەالند«،  زۆرینەیە  شێوەنوسینی  »نینۆشك«  بەكاربێنن. 
پارێزگەكانی  لەهەموو  رۆم��س��داڵ«.  »م��ورە  و  و  فیوردانە«  و   »سۆگن 
سەرەتاییەكاندا  لەفێرگە  بەكاردێنن.  »نینۆشك«  كە  كەسانێك  هەن  دیكەشدا 

8٦٠٠٠ قوتابی »نینۆشك« فێردەبن. 
»بوكمۆڵ« زمانی زاڵە بۆ نوسین لەنۆروێژ. ئەمەش هەموو ناوچەیەكی ئەم 
واڵتە دەگرێتەوە، بەاڵم سیاسەتی فەرمیی زمان ئەوەیە كە  هەردوك زمانەكان، 
مێژووی  بەشێكی گرینگی  شێوەنوسینە  دو  ئەم  بپارێزرێت.  شێوەنوسینەكەیان 
نزیك و میراتی فەرهەنگیمانە. بۆیە زۆر گرینگە وەك زمانێكی كەمینە هەموو 
دوو  ئەم  ئەوانەی  كەوایە  ئامادەبكەین،  پێشكەوتنیان  و  بۆ مانەوە  زەمینەیەك 
شێوەنوسینە بەكاردێنن، دەبێت وەك یەك چاویان لێ بكرێت، و مافی وەك یەكیان 
هەبێت. لە كتێبە دەرسییەكان و نووسینە ئیدارییەكان، وەك یەك لەبەردەستدابن. 
گرینگە  بكەین،  بەهێز  نەتەوەیی  زمانی  وەك  نۆروێژی،  پێمانخۆشە  گەر 
� لەژیانی فەرهەنگی، پیشەسازی،  نینۆشك و بوكمۆڵ لەهەموو میدیاكاندا 

بازرگانی و كاروبارەكانی دیكەدا بەكاربێنین. 
بەستێنێكی دیكە كە  بەتایبەت زۆرگرینگە � هەم لەبەر هەڕەشەی زمانی 
بەكاربهێنرێت،  بەرباڵو  بەشێوەیەكی زۆرخێرا و  لەبەرئەوەی  ئینگلیسی و هەم 
هەم  و  لەكار  هەم  خەڵك  زۆرب��ەی  كۆمپیوتێرە .  و  ئێلێكترۆنیكی  سیستەمی 
پڕۆگرامەكانی  لە  ئینگلیسی  زمانی  بەكاردێنن.  كۆمپیوتێر  لەمااڵندا 
وایە وشە و  لێژنەی زمانەوانی بڕوای  بەردەوامدایە.  كۆمپیوتێردا لەگەشەی 
زاراوەی نۆروێژی لەجێگەی وشە ئیگلیسییەكان  دابنێین و هەروەها زانیارییە 

تەكنۆلۆژییە كانمان بەزمانی نۆروێژی بنووسرێن. 
لەهەموو  خوێندنەكان  هەموو  بنچینەی  كە  زۆرگرینگە  بەتایبەت  ئەمەش 
بەڕێوە  نۆروێژی  بەزمانی  لەزانستگەكاندا  و  بەرزەكان  لەفێرگە   � ئاستێكدا 
زمانی  لەپاڵ  هێڵەكاندا  لەهەموو  نۆروێژی  زاراوەی   تێرمینۆلۆژی   بچێت. 

ئینگلیسی، یان هەر زمانێكی دیكەدا گەشە بكات.  

زمانی كەمایەتییەنەتەوەییەكان لە نۆروێژ
ئەوانەی بەزمانی كەمایەتییەكان دەدوێن سێ دەستەن:

سامییە هاوواڵتییەكان  •
كەمایەتییەكانی دیكە  •

كۆچەران  •

سامی
گەر نەمزانیبایە  

من منم و لە خەڵكێكی ترم
نەشمدەزانی تۆش تۆی و 

ئەم دنیایەش خەڵكانێكی زۆری تێدایە. 
»نیلس ئاسالك ڤالكێپۆ«، شاعیری سامی

دانیشتوانی دێرین و كۆن
لەناوچەكانی  لەكۆنەوە  سامی  سەدهەزار  تا  پەنجا  نزیكەی 
خۆیان كە  ئێستا لە نۆروێژ، سوئێد، فینلەند و رووسیا هەڵكەوتووە، 
لەنۆروێژ  سامییەكان  لەسەدی  حەفتا  نزیكەی  بوون.  نیشتەجێ 
دەژین. سامییەكان ئەو گرووپە خەڵكەن كە كۆنترین  دانیشتوانی 
ئەم ناوچەیەن، یانی بەر لەدروستبوونی دەوڵەتی ناوەندی لەوێ 
هەم  و  نۆروێژ  لە  هەم  سامییەكان  لەبەر  ئەمە   بوون.  نیشتەجێ 
رەسەن  و  ك��ۆن  دانیشتوانی  وەك  نێونەتەوەییدا،  لەچوارچێوەی 

چاویان لێدەكرێت. 

نەخشەی ساپمی یان واڵتی سامییەكان
سامییەكان  كە  ناوچەیە  ئەو  سامییەكان  واڵتی  یان  ساپمی 
لێیدەژین، هەر لە«ئێنگێرداڵ«ەوە لەباشووری نۆروێژ و »ئیدرێ« 
لەرووسیادا  »ك��ۆال«  نیوە دوورگەی  هەتا  سوئێدەوە  لەباشوری 

بەردەوام دەبێت. 

سامییەكان لەمێژوودا
وا شێمانە  دەكرێت یەكەم مرۆڤەكان كەهاتوونە ئەم ناوچانەی 
باكووری نۆروێژ، سوئێد، فیلەند و رووسیاوە بگەڕێتەوە بۆ ١١٠٠٠ 

هەزار ساڵ لەمەوبەر. 
ئەوەی كە ئەم خەڵكانە سامیی بووبن یان نا، ئێمە زانیارییەكمان 
هەزار   ٣٠٠٠ تا   ٢٠٠٠ لە  سامییەكان  وادەزان��ی��ن  ب��ەاڵم  نییە، 
لە«ئالتا«  گرتووە.  سەرچاوەیان  كولتورەوەوە   لەم  لەمەوبەرەوە 
كە  لەمەوبەرە  ه��ەزار ساڵ  كە هی ٦٠٠٠  دۆزراوەت���ەوە  بەردێك 
وێنەی ئاسك و كەڵەكێوی و ماسی و باڵدار و مرۆڤ و بەلەمی 
ڕێوڕەسمی  و  راوك��ردن  و  گرتن  وێنەی  هەروەها  لێهەڵكەندراوە، 

ئایینی تێدا دەبیندرێت.
نوسراوەی  لەسەرچاوەیەكی  یەكەمجار  بۆ  سامییەكان  ناوی 
لە  ه��ات��ووە.  زای��ی��ن��ی��ەوە  ل��ە 98ی  مێژویی روم���ی »ت��ای��ت��وز« 
»سنۆرە«ی ئەفسانەی پاشاكان نوسراوە كە »هاراڵدهۆرفاگرە«، 
»سنۆفرید«كچی یەكێك لەسەرۆك خێڵەكانی سامیەكانی هێناوە. 
»سنۆرە« دەڵێت سامییەكان وەستا بوون لەدروستكردنی بەلەمدا. 
ئەوان كەشتی وەها گەورەیان دروستكردوە كە دوانزە سەوڵلێدەر لەم الو و دوانزەش 
كەس  رویشتوون  خێرا  ئەوەندە  لەسەردەریا  كەشتیانەش  ئەم  دابنیشن،  ال وە  لەو 

نەیتوانیوە بیانگاتێ. 
ژمارەیەكی زۆر لەسامییەكان زمانی خۆیان لەدەستداوە، بەاڵم لەوانەیە ٢٠ 
قسەبكەن.  خۆیان  بەزمانی  زۆر  و  ك��ەم  بتوانن  هێشتا  ك��ەس  ه��ەزار   ٣5 تا 
و  ئوگری«   � »فینلەندی  زمانیەكانی  گرووپە  لە  بەشێكە  سامی  زمانی 
نزیكە لەزمانی فینلەندی، بەاڵم ئەم دوو زمانە زۆر لەیەك جیاوازن. زۆربەی 
سامییەكان، نزیك 9٠ لەسەدیان بەزمانی سامی باكوور دەدوێن. جگە لەسامی 
بەلولەسامی  ئەوانەی  هەیە.  باشوریشمان  سامی  و  »لولەسامی«  باكوور 
دەدوێن، دوهەزار كەسێك دەبن كە لەمبەر و ئەوبەری سنوری نوروێژ و سوئێد 
دەژین. ئەوانەش كە بە سامی باشوور دەدوێن، هەزار كەسێك دەبن. جیاوازیی 
و  نۆروێژی  نێوان  جیاوازیی  هەروەك  باشوور  و سامیی  باكوور  نێوان سامیی 
بەكاردەبرێت،  نۆروێژ  لە  كە  سامی  فەرمیی  نوسینی  زمانی  ئایسلەندییە. 
بەرچاو  هەمەالیەنە  و  دەوڵەمەند  ئەدەبیاتێكی  زمانەدا  لەم  باكوورە.  سامی 

دەكەوێت.
شارەوانیی  پێنج  لە  دەخوێنن.  سامی  بەزمانی  قوتابی   ١٠٠٠ نزیكەی 
»ترۆمس«،  شارەوانییەكانی  لە  هەریەك  لە  و  »فینمارك«دا  پارێزگەی 
خوێندنی  تەمەنی  لە  ئ��ەوان��ەی  هەموو  »ن��ورت��رۆن��دەالگ«  و  »ن��ورالن��د« 

سەرەتاییدان، مافی ئەوەییان هەیە بە زمانی سامی بخوێنن.   
مافی  ك��ەس،  دە  بگاتە  خ��وازی��اران  ژم��ارەی  گەر  دیكەش  لەناوچەكانی 

خوێندنیان بەزمانی سامی هەیە،.
سامییەكان كە وەك خەڵكێكی خۆماڵی چاولێدەكرێن، مافی پاراستنی زمان 
بنەڕەتی  یاسای  5ی  و   ١ م��ادەی  لەخاڵەكانی  هەیە.  خۆیان  كولتووری  و 
سامییەكان كە پەیوەندی هەیە بە زمانی  سامییەكان، سەلمێندراوە كە  نۆروێژی 
فەرمییە  زمانێكی  سامی  زێدە  لەمەش  هەیە.  یەكیان  وەك  مافی  سامی  و 

لەوشارەوانیانەی كە  لەسەرەوە  ناومان هێناون.
بەزمانی  خوێندنیان  مافی  ناوچەكە  كۆنی  دانیشتوانی  وەك  سامییەكان 
سامی هەیە. گرووپە كەمایەتییەكانی دیكەش تەنیا مافی ئەوەیان هەیە تا 
زمانی  كەواتە  بخوێنن.  خۆیان  زمانی  فێردەبن،  نۆروێژی  زمانی  ئەوكاتەی 
كەمایەتییە  زمانی  لەناو  وتایبەتی  هاوتا  بێ  جێگەیەكی  نۆروێژ  لە  سامی 

نەتەوەییەكانی دیكەدا هەیە. 

كەمایەتییەنەتەوەییەكانی دیكە
لەنۆروێژ لەنێوان دە تا پانزدە هەزار كەس »كوێن«ی دەژین، لەمانە رەنگە 
دوو هەزار كەسێكیان بەفینلەندی بدوێن. رۆمانیەكانیش هەزار كەسێك دەبن كە 
بەزمانی خۆیان � رۆمانی � دەدوێن. سێ سەد � چوارسەد كەسیش بەعیبری 

مودێڕن دەدوێن.

سەرچاوە:
 signatur ناوی بە  نۆروێژ  لە واڵتی  وانەیەكی خوێندن  لە  بابەتە  ئەم 

وەرگیراوە

نە
 می

و:
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فستیڤاڵی تیاتری ئێرانی لە لەندەن

رەخنەی ئەدەبی چیە؟

)romantisme( رۆمانتیسیسم
رۆمانتیسیسم ناوی بزووتنەوەیەكی هونەرییە كە لە كۆتاییەكانی سەدەی هەژدەهەم 
و سەرەتاكانی سەدەی نۆزدەهەمی زایینی بیچمی گرت. لە واتای گشتیدا، بەو 
سەردەمانە دەگوترا كە چۆنایەتی سۆزداریی و خیاڵیی لە هونەر و ژیاندا جەختی 
لەسەر دەكرایەوە. سەردەمی شكۆداری ئەم بزووتنەوەیە لە نێوان ساڵەكانی ١9٧٠ تا 
١84٠ بوو و لە راستیدا ئینگلستان شوێنی لەدایكبوونی ئەم شێوازەیە. نێوەڕۆكی 
سروشتیيە  دیمەنە  بۆ  خۆشەویستی  ل��ە:  بریتین  رۆمانتیك  هونەری  پێوەرەكانی 
جوانەكان و كارە رازاوییە سەیرەكان لە هەر رواڵەت و روخسارێكدا، مەیلی زۆر بۆ 
هێزە كۆنترۆڵنەكراوەكان، خەمی غوربەت و تاراوگە، مەیلی لەرادەبەدەر بۆ ئازادی 

و... )رۆمانتیك لە وشەدا بە واتای خەیاڵی، ئەفسانەیی و بێ بنەما(یە.

بەهار حوسێنی ژنە شاعیری كوردستانی رۆژهەاڵت، خەاڵتی یەكەمی لە بواری 
شێعردا بەدەست هێنا.

بەهار حوسێنی لە رۆژانی ١١ و١٢ ی پووشپەڕ بەشداریی لە فێستیڤاڵی ئەدەبی 
»كەڤاڵ« لە هەرێمی كوردستاندا كرد و لە بەشی شێعردا خەاڵتی یەكەمی بەدەست 

هێنا.
هەر لەو پێوەندییەدا شاعێرێكی دیكەی كوردستانی رۆژهەاڵتیش بە ناوی كەماڵ 
ئەمینی توانی لە بەشی شێعردا خەاڵتی سێهەمی فێستیڤاڵەكە بۆ خۆی مسۆگەر 

بكات.
لەالیەكی دیكەوە لە بەشی چیرۆك نووسیشدا ئەمجەد غوالمی پلەی دووهەمی 

بەدەست هێنا.
شایانی باسە كە خەاڵتی یەكەمی فستیڤاڵی كەڤاڵ لە بورای شیعردا لە نێوان 
١١8 شیعردا بە شێوەی هاوبەش بە دوو شاعیر بەخشرا كە خاتوو ژاوێن شاڵی براوەی 

دیكەی خەاڵتی یەكەم بوو.
و ماوەی  بووە  لەدایك  لە شاری سەقز  بەهار حوسێنی ساڵی ١٣٦٢ی هەتاوی 

چەندین ساڵە لە هەرێمی كوردستان دەژی و سەرقاڵی كاری ئەدەبیە.

...
ان

دو
ێ 

ب

تیاتری  فێستیڤاڵی  خولی  یەكەمین 
ئێرانیی لەندەن، هەینی ٧ی پووشپەڕ لە 

باكووری لەندەن كرایەوە.
ئێرانیی  تیاتری  پێشتر فێستیڤاڵگەلی 
جیاواز لە شارە جیاوازەكانی جیهان بەڕێوە 
ئ��ەوان دەبێ  لە گرینگترینی  دەچ��وو كە 
لە  ئێرانی  تیاتری  فێستیڤاڵی  بۆ  هێما 
ئاڵمان  لە  سااڵنە  كە  بكەین  »ك��وڵ��ن« 

بەڕێوە دەچێ.
میوانی  ك���ە  ل���ەن���دەن  ش����اری  ب����ەاڵم 
خاوەنی  ه��ی��چ��ك��ات  ئ��ێ��ران��ی��ی��ەك��ان��ە، 
فێستیڤاڵێكی تیاتری ئێرانی نەبووە و ئەمە 
بۆ یەكەمین جارە كە وەها فێستیڤاڵێك لەم 

شارەدا بەڕێوەدەچێ.
بەڕێوەبەری  س��ام  ت��ی��ات��ری  گ��رووپ��ی 
فەڕۆخنیا  س��ووس��ەن  فێستیڤاڵەیە،  ئ��ەم 
پێش  ل��ە  و  تیاترە  ئ��ەك��ت��ەری  ك��ە خ��ۆی 
ئەمڕۆ  تاكوو  ئێرانەوە  گەالنی  شۆڕشی 
درێژە  خ��ۆی  تیاترییەكانی  چاالكییە 
لە  فێستیڤاڵەی  ئەم  بەڕێوەبەریی  داوە، 

ئەستۆیە.
بە هۆی كەمیی بودجەوە لەم یەكەمین 
دەچێ   بەڕێوە  ئەمساڵ  كە  فێستیڤاڵەدا 
و  ب��ەش��دارن  لەندەنییەكان  گ��رووپ��ە  تەنیا 
لە  گ��رووپ  بانگهێشتكردنی  دەرەت��ان��ی 

شارەكانی دیكەی جیهان نییە.
لە فێستیڤاڵی ئەمساڵدا یازدە گرووپ 
لەو گرووپانە،  یەكێك  دەبێ كە  ئیجرایان 
گرووپێكی ئەفغانییە، بەڕێوەبەران هەوڵ 
تاجیكییەكان  و  ئەفغانی  بینەرانی  دەدەن 

بكێشنە نێو فێستیڤاڵەكەوە.
لەو  بریتین  ب��ووەك��ان  ب��ەش��دار  گ��رووپ��ە 
گرووپانەی كە پێشتر لە لەندەن ئێجرایان 

نزیكانە  بەم  كە  گرووپانە  ئەو  و  هەبووە 
ك����ردووە، بە  تیاتر  ك���اری  ب��ە  دەس��ت��ی��ان 
هۆی ئاستەنگەكان، فرەچەشنی ژانر لە 

ئیجرای گرووپەكاندا نابینرێ و زۆربەی 
بەرهەمەكان، كۆمێدین.

پێناسەی رەخنەی ئەدەبی لە رابردوودا 
لەگەڵ ئەوەی ئەمڕۆ ئێمە لێی تێدەگەین 
جیاوازە. لە رابردوودا مەبەست لە رەخنە 
كەموكووڕییەكانی  كە  بوو  ئ��ەوە  زۆرت��ر 
نموونە  ب��ۆ  دەك���رد  ب��اس  بەرهەمێكیان 
یان  و  هەیە  هەڵكەوتێكیان  چ  وشەكان 
واتاكەی وەرگیراو لە بەرهەمێكی دیكە 
بێ و بەگشتی لە هەڵكێش و داكێشی 
ئەم  و  دەك��را  قسە  واتاكانی  و  وشەكان 
رەخنە )نقد( خ��ودی وش��ەی  لە  وات��ای��ە 
جیاكەرەوە  رەخ��ن��ە  چوونكە  وەرگ��ی��راوە 
بووە لە نێوان »سرە و ناسرە«دا تێبینی 
بەگشتی  پ��وول  ك��ەون��ارادا  سەردەمی  لە 
پ��وول��ی زي��و »درم« و  ب��وو،  دوو ج��ۆر 

جار  هێندێك  »دینار«،  ئاڵتوون  پوولی 
مسیان  و  دەكرا  ساختەكاری  دیناردا  لە 
بۆیە عەیاری  ه��ەر  و  دەك��رد  زی��اد  پێوە 
سەرەتاكاندا  لە  دادەب���ەزی،  ئاڵتوونەكە 
چاو  بە  ئاڵتوونە  ج��ۆرە  ئەم  ناسینەوەی 
مس  ماوەیەك  دوای  هەرچەند  نەدەكرا 
وردە وردە رەش دەبوو. بەم شێوەیە كاری 
دانی  نیشان  زۆرتر  كەونار  رەخنەگرانی 

الیەنە الوازەكان بووە.
ب���ەاڵم ل��ەم س���ەردەم���ەدا م��ەب��ەس��ت لە 
رەخنەی ئەدەبی هێما كردن بۆ الوازییەكانی 
بەرهەمێك نیە )هەرچەند رەنگە هێمایەك 
بۆ ئەم كارەیش بكرێ ( چوونكە رەخنەی 
و  یەك  پلە  بەرهەمی  تاوتوێی  ئەدەبی 

ئەمجۆرە  و  دەك���ا  ئ��ەدەب��ی  گرینگیی 
ب��ەره��ەم��ان��ە پ��ێ��ش ل����ەوەی ك��ە الیەنی 
الوازیان گرینگ بێ الیەنە بەهێزەكانیان 
ئەدەبی  رەخنەگری  بۆیە  بەرباس.  دێتە 
هەوڵ دەدا بە شیكردنەوە و لێكدانەوەی 
پێكهاتە  سەرەتادا  لە  ئەدەبی  بەرهەمی 
و واتاكەی بۆ خوێنەران روون بكاتەوە و 
پاشان ئەو یاسایانەی كە بوونەتە هۆی 
بەرزبوونەوەی ئەو بەرهەمە ئەدەبیە باس 
الیەك  لە  ئەدەبی  رەخنەی  بۆیە  دەك��ا. 
باس  ئەدەبیەكان  یاسا  لە  كەڵكوەرگرتن 
دۆزینەوەی  دیكەوە  الیەكی  لە  و  دەك��ا 
ئ��ەو ش��ێ��وازە نوێیە ج��ی��اوازان��ەی��ە ك��ە لە 

بەرهەمەكەدا شاراوەیە. 

ژنە شاعیرێكی 
كوردستانی رۆژهەاڵت 

خەاڵتی فێستیڤاڵی »كەڤاڵ«ی 
لە هەرێمی كوردستان پێ  بەخشرا

ئیجرای نمایشی »خالی كۆتایی« 
لە مەریوان

نمایشی »خاڵی كۆتایی« لە نووسین و دەرهێنانی »عەزیز زادسەرا« بە بۆنەی 
لە  پووشپەڕ  9ی  رۆژی  هۆشبەرەكان،  ماددە  لەگەڵ  بەربەرەكانێ   جیهانی  رۆژی 

شاری مەریوان و دەوروبەری ئیجرا كرا.
بە پێی هەواڵی سایتی ئێران تیاتر، ئەم بەرهەمە نمایشیە كە بەرهەمی گرووپی 
ماددە  لەگەڵ  بەربەرەكانێ   جیهانيی  رۆژی  بۆنەی  بە  مەریوانە،  »ئ��ەه��وورا«ی 
هۆشبەرەكان تاكوو رێكەوتی ١١ی گەالوێژ لە چوارچێوەی ٢٠ ئیجرادا لە شاری 

مەریوان و دەوروبەری ئیجرا دەكرێ.
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كاربەدەستانی پلەبەرزی رێژیم لە ژێر هێژموونی ویالیەتی فەقیهدا

شانۆگەری گاڵتەجاڕی هەڵبژاردنی شووراكان لە كوردستان

چەكۆ ئەحمەدی

نارس ساڵحی ئەسڵ

سەرۆك كۆمار، سەرۆك وەزیر و سەرۆكی 
پلە  و  بەرپرسایەتی  ئ��ەم  ه��ەم��وو  پ��ارل��م��ان. 
چاخی  نوێی  دی��اردەی��ەك��ی  حكوومەتییانە 
تێپەڕ  سەدە  چوار  لە  مێژووەكەی  و  مرۆییە 
ن��اب��ێ��ت. ه��ەم��وو ئ���ەم پ��ل��ە ح��ك��ووم��ەت��ی��ان��ە و  
بەتایبەت سەركۆماری، پێوەرێكی دیاریكراویان 
هەیە بۆ هەڵبژاردن و پێوەری سەرەكیش ئیرادە 

و دەنگی خەڵكە.
س��ی��س��ت��م��ی ك���ۆم���اری���ی راس��ت��ەق��ی��ن��ە و 
رێگەی  لە  بەرپرسایەتیانە  ئەم  دێموكراتیك، 
دەنگدانی ئازادەوە هەڵدەبژێرن و بەشدار بوون 
یا نەبوونی زۆرینەی خەڵك نابێتە هۆی ئەوەی 
رێژیمی دەسەاڵتدار گوشار بۆ خەڵكی خۆی 
بێنێت تاكوو بەشداری بكەن. بەاڵم لە واڵتانی 
پێچەوانەی  بە  ت��ەواوی  بە  دیكتاتۆرلێدراودا 
ئەمەیە و نموونەی روونی ئەو رێژیمانە بە ناو 

»كۆماری« ئیسالمی ئێرانە.
سیستمی  لە  خەڵك  دەنگی  و  هەڵبژاردن 
ئیسالمیی ئێراندا و بە گوتەی خودی رێبەر 
بۆ  تەنیا  رێژیم،  پلەبەرزی  كاربەدەستانی  و 
رەواییدان بە رێژیمێكی ئیسالمیی دیكتاتۆرە. 
بە  تەنیا  هەڵبژێردراوەكانیش  و  بەربژێرەكان 
جێبەجێكردنی  باشتر  ه��ەرچ��ی  مەبەستی 
رێبەری  وات���ە  ف��ەق��ی��ه��ە  وەل��ی��ی  ب��ڕی��ارات��ی 

رێژیمن.
بۆ  ه��ەڵ��ب��ژاردن  خولی  ی��ازدە  هەنووكە  تا 
س��ەرك��ۆم��اری ل��ە ئ��ێ��ران��دا ب��ەڕێ��وە چ��ووە كە 

سیستمی  دەرف���ەت���ەك���ان���ی  ل���ە  ی��ەك��ێ��ك 
دێ��م��وك��راس��ی ك��ارت��ێ��ك��ەری��ی ه��ەڵ��ب��ژاردن و 
بەشداریكردنی خەڵكە لە بڕیارە سەرەكییەكاندا. 
هەڵبژاردنی شوورای شار وگوند لە سەردەمی 
دێموكراتیكەكاندا  كۆمەڵگا  لە  و  ئێستادا 
بەشێكی جیانەكراوە لە ژیانی خەڵكە. خەڵك 
لە كۆمەڵگایەكی پێشكەوتوو و دێموكراتیكدا 
بۆ  ش��ار،  ش��وورای  هەڵبژاردنی  پرۆسەی  لە 
راپەڕاندنی كاروباری شار و خزمەتگوزارییە 
بە  ه��ەس��ت  ب��ە  و  ب��ەرپ��رس��ان��ە  گشتییەكان، 

مەسئولییەت كردن بەشدارى دەكەن.
بەاڵم  لە ئێرانی  ژێر حاكمییەتی  رێژیمی 
كۆماری ئیسالمیدا،  بە هۆی نادێموكراتیك 
ناونووسی  لە  ه��ەڵ��ب��ژاردن،  پ��رۆس��ەی  بوونی 
ئورگانێكی  ل��ەالی��ەن  رەدی  یا  تەئید  ك��ردن 
نادێموكراتیك بۆ پاڵێوراوان،  دەست تیوەردانی 
ئورگانە نیزامی و ئەمنییەتییەكان لە كار و 
لەالیەكی دیكەوە  و  لەالیەك  باری شووراكان 
ترسی خەڵك لە بێبەشبوون لە یارانەكان، لەكار 
وەدەرنانی كارمەندەكان، بێبەشكردنی خەڵك لە 
ئیمكاناتی كۆمەاڵیەتی، ئابووری، فەرهەنگی 
و خوێندن، بەشداری لە شانۆگەریی زورەملێی 
و  هەڵبژاردن   بۆیە  هەر  دەكەن.  هەڵبژاردندا 
سیستمێكدا  وەها  لە  هەڵبژاردن  لە  بەشداری 
ژێر  دەخ��ات��ە  هەڵبژاردن  بنەماكانی  چونكە 

پرسیارەوە، واتا و مەفهونی نییە.
لە بنەڕەتدا ماهیەتی پێكهاتەی شووراكان 
بۆ ئیدارەی كاروباری خەدەماتی ناوچەیی لە 
سەر بناغەی »غیرە متمركز«ی ئیداری، لە 
دەكرێ .  دی��اری  ناوچەیە  ئەو  خەڵكی  الیەن 

تەنیا لە خولی یەكەمدا ژمارەی بەربژێرەكان 
و  بووە  تێپەڕ  دەست  قامكەكانی  لە ژمارەی 
توانیویانە لە كێبەركێی سەركۆماریدا بەشدار 
شوورای  فیلتێری  لە  ئەوانەش  هەموو  بن. 
نیگابان تێپەڕ بوون و تەنانەت تاكە كەسێكیش 
رێژیم  رێبەری  دەستەمۆكانی  مۆرە  لە  جگە 
نەیانتوانیوە بەشداری بكات. بەاڵم سەرەڕای 
دیاریكردنی  پ���اش  ت��ەن��ان��ەت  و  ئ��ەم��ان��ەش 
رێژیمەوە،  الیەن  لە  كەس  متمانەپێكراوترین 
فەقیه  ویالیەتی  دەستێوەردانەكانی  ئاستی 
دەتوانن  ئەو كەسانە  بووە كە هەر  هێندە زۆر 
ملكەچی ئەو دەستێوەردانانە بن. بەنی سەدر 
كە هەر لە سەردەمی نیشتەجێبوونی خومەینی 
لە نەجەف و پاریسەوە دۆستی ئەو بوو، پاش 
ئاستی  سەركۆمار،  یەكەم  وەك  هەڵبژاردنی 
دەست  و  رێژیم  رێ��ب��ەری  دەستێوەردانەكانی 
زمانی  و  نەكرا  قبووڵ  پێ  پێوەندییەكانی  و 
شێوەی  لە  و  پیوەندییەدا  ل��ەو  ناڕەزایەتیی 
لە  كە  كردەوە  رێژیم  بەرپرسانی  بەڕێوەبەریی 
ئاكامی ئەم ناڕەزایەتییەدا بە بڕیاری كۆتایی 
خومەینی پلەی سەركۆماریی لێ سەندرایەوە 

و پەڕیوەی هەندەران كرا.
ئەگەر چاوێك لە هەموو سەركۆمارەكانی 
دەردەكەوێ   بۆمان  روون��ی  بە  بكەین،  ئێران 
كە هەموو سەركۆمارەكانی ئەم رێژیمە پاش 
كۆتاییهاتنی بەرپرسایەتییەكەیان داهاتوویەكی 
زۆر باشتر لە بەنی سەدریان نەبووە و نزیك بە 
بە  كەسەكان  نزیكترین  تەنانەت  و  هەموویان 
زۆر  خامنەیی(  چ  و  خومەینی  )چ  رێبەر 
تەنیا  و  خ���راون  پ��ەراوێ��ز  ل��ە  هێورانە  و  ن��ەرم 

خانەنشینییەكی ماقوڵیان پێ  بڕاوە.

رەف��س��ەن��ج��ان��ی ك��ە پ���اش خ��وم��ەی��ن��ی بە 
ئەژمار،  دەهاتە  رێژیم  یەكەمی  كەسایەتیی 
سەركۆمارییەكەی  خولی  تەواوبوونی  پاش 

لێ  دی��ك��ەی  پلەكانی  رۆژ  دوای  ل��ە  رۆژ 
ئەستێندرایەوە. ئەو لە پەراوێزخستنە تا جێگایەك 
هەڵبژاردندا  دوایین خولی  لە  پێش كە  چووە 

و  نەبەخشرا  پێ   سەركۆماریی«  »متمانەی 
رێبەری رێژیم و دەست و پێوەندییەكانی زۆر 
بە روونی بە دنیایان راگەیاند كە ئەوەی بە 
نەبێت،  فەقیه  ویالیەتی  ملكەچی  ت��ەواوی 
بەشدار  رێژیمدا  بەرزەكانی  پلە  لە  ناتوانێ  
بەشێكی  راستیدا  لە  كە  خاتەمیش  بكرێت. 
سیاسی  هزرمەندانى  و  كارناسان  بەرچاوی 
تەمەنی  درێ��ژب��وون��ەوەی  گەرەنتیدەری  وەك 
رێژیم ناودێریان دەكرد و بەراستیش ئەوەندەی 
لە توانایدا بوو بۆ پاراستنی رێژیم و دەسەاڵتی 
هێماكردن  بە  تەنیا  هێنا،  بەكاری  خامنەیی 
كە  رێژیم  بنەڕەتیی  یاسای  بەڕێوەبردنی  بە 
بەر  كەوتە  رێژیمە،  خ��وودی  پەسەندكراوی 
كە  جێگایەك  گەیشتە  كار  و  رێبەر  غەزەبی 
ئەندامانی  ه��اواری  رێژیمدا  مەجلیسی  لە 
خاتەمیی  ل���ەس���ێ���دارەدان���ی  ب���ۆ  م��ەج��ل��ی��س 
وەزیری  س���ەرۆك  م��ووس��ەوی��ی  س��ەرك��ۆم��ار، 
سەرۆك  ك��ەڕووب��ی  و  خومەینی  س��ەردەم��ی 
سەرسووڕمان  جێی  ب���ووەوە.  ب��ەرز  مەجلیس 
ئەوەیە كە ئەو بەربژێر و سەركۆمارانە تەنانەت 
لە یاسای بنەڕەتیی الیان نەداوە، بەڵكوو تەنیا 
خوازیاری جێبەجێبوونی یاسایەكن كە پڕە لە 
هااڵواردن و دژایەتی لەگەڵ پێناسەی باوی 
مافەكانی مرۆڤ. بەاڵم تەنیا ئەو هۆیە كە 
یەك دووجار رایەكی جیا لە رێبەریان دەربڕیوە 
رێبەرێكی  غەزەبی  بەر  دەكەونە  شیوەیە  بەو 

دیكتاتۆر و دژە مرۆڤ.
خامنەیی لە خولی دەهەمی سەركۆماریدا 
تاكوو  خ��س��ت��ەگ��ەڕ  ه��ەوڵ��ەك��ان��ی  ه���ەم���وو 
سەرۆك  وەك  رێژیم  نێو  كەسی  گوێڕایەڵترین 
كۆمار دیاری بكرێت و دانی تێچووییەكەی 

تا رادەی��ەك ب��ەرز ك��ردەوە كە بە ت��ەواوی ئەو 
كەمە رەواییەشی لە دەست دا و بووە وێردی 
تەنانەت  و  سیاسی  كەسایەتییە  زمانی  سەر 

ئاسایيەكانی جیهان.
سەرەڕای  كە  ئەوەیە  لەمانە  سەیرتر  بەاڵم 
ئەحمەدی  ماچكەریی  دەس��ت  و  ئەمانەش 
و  زۆر  هێندە  دەس��ت��ێ��وەردان  ئاستی  ن���ژاد، 
نژادیش  ئەحمەدی  تەنانەت  كە  بوون  بەرچاو 
نیوەچڵ و  بادانێكی  بوو و كەوتە مل  وەڕەز 
راستەوخۆ  جار  چەندين  خامنەیی  بۆیە  هەر 
ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆ دژای��ەت��ی��ی خ��ۆی لەگەڵی  و 

دربڕی.
بەكورتی و لە كۆتاییدا، بە لەبەرچاوگرتنی 
ئەوەی لە مێژووی كۆماری ئیسالمیدا روی 
باشتر  لەوە  ئاكامێكی  چاوەڕێی  دەبێ   داوە، 
كۆتایی!  لە  ئەویش  و  نەبین  رووحانیش  بۆ 
بە  یان وەك خاتەمی  سەرۆك كۆمارییەكەیدا 
كەمترین ناڕەزایەتی خانەنشین دەبێت یان وەك 
رەفسەنجانی تا دوایین ساتەكانی تەمەنی لە 
دەمێنێتەوە.  دەس��ەاڵت  بۆ  گەڕانەوە  ساوێری 
بەاڵم زۆر پێویستە كە وەبیر بێنینەوە كە ئەوە 
لە  و  كورد  كەسایەتییە سیاسییەكانی  و  هێز 
سەرەوەی هەموویانەوە شەهیدی نەمر دوكتور 
رۆژەكانی  یەكەم  لە  ه��ەر  كە  ب��وو  قاسملوو 
رێژیمەوە  ئ���ەم  دەس���ەاڵت���داری���ی  ت��ەم��ەن��ی 
پێشبینی  ئەوانی  قەیرانی  لە  پڕ  دواڕۆژی 
كرد و بە بایكۆتكردنی رێفراندۆمی »بەڵێ « 
نیشانی  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ب��ۆ  »ن���ا«  و 
و  راستی  لە  ب��ووە  پڕ  خوێندنەوەكەی  كە  دا 

حەقیقەت.
  

بەاڵم چونكە زوربەی 
پ���اڵ���ێ���وەران���ی ش����ار و 
كوردستان  گوندەكانی 
ك����اروب����اری شار  ل���ە 
م����ودی����ری����ەت����ی  و 
ش����اری����دا پ��س��پ��ۆڕ و 
ش���ارەزای���ی���ان ن��ی��ی��ە و 
بە  خۆپااڵوتن  ئیزنی 
ك��ەس��ان��ی ش����ارەزا لە 
شاری  مودیریەتیی 
شووراكان  ن�����ادەرێ ، 
لەدایك  م��ردووی��ی  بە 

دەبن.
ئ���������������������������ەرك و 
نی  كا تە حییە اڵ سە

رێژیمی  رێساكانی  و  ی��اس��ا  ل��ە  ش��ووراك��ان 
كۆماری ئیسالمییدا:

گوندەكان  و  ش��ار  خۆبەڕێوەبردنی  مافی 
رێساكانی  و  یاسا  داخ��راوی  لە چوارچێوەی 
ئیسالمییدا  كۆماری  رێژیمی  لە  شووراكاندا 
زور بەرتەسك كراوەتەوە. هەرچەند لە ماددەی 
سەدی یاسای بنەڕەتیی كۆماری ئیسالمیدا 
هاتووە كە »بۆ پێشبردنی خێرای بەرنامەكانی 
ئاوەدانكردنەوە،  ئ��اب��ووری،  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، 
كار  و  ئامووزشی  فەرهەنگی،  بێهداشتی، 
هاوكاریی  رێگای  لە  خوشگوزەرانی  وباری 
خەڵك بە سەرنجدان بە هەلومەرجی ناوچەكە، 
شارۆچكە،  گوند،  ك��اروب��اری  ئیدارەكردنی 
ش��ار، ش��ارس��ت��ان ی��ا پ��ارێ��زگ��ا ب��ە چاودێریی 
شوورایەك بە ناوی شوورای گوند، شارۆچكە، 
شار، شارستان یا پارێزگا بەڕێوە دەچێت كە 
ناوچەیە  ئەو  لەالیەن خەڵكی  ئەو  ئەندامانی 

هەڵدبژیردەرین«.
وسەاڵحییەتی  ئ��ەرك  یاسای  لە  هەروەها 

تێبینی  م��اددە و 9  لە ٢4  ش��ووراك��ان��دا كە 
شوورای  ئەركەكانی  بە  ئاماژە  پێكهاتووە، 
ماوەی  ب��ۆ  ش���ارەدار  هەڵبژاردنی  وەك  ش��ار 
دەستنیشانكردنی   و  ك��ردن  تاوتوێ   س��اڵ،   4
كەموكورییەكان، پێداویستییەكان، كەموكورییە 
ئامووزشی،  ف��ەره��ەن��گ��ی،  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، 
خوشگوزەرانی،  و  ئ���اب���ووری  ب��ی��ه��داش��ت��ی، 
پەسەندكراوەكانی  بەسەر  رێكوپێك  چاودێریی 
ئایینامەكانی  پەسەندكردنی  ش��ار،  ش��وورای 
ش��ارەداری، پەسەندكردنی داهات و تێچووی 
سااڵنەی  بووجەی  پەسەندكردنی  ش��ارەداری، 
شارەداری، پەسەندكردنی گەاڵلەی شارسازی  
و...ك�����راوە. ب���ەاڵم ب��ە ه��ۆی ب��ێ دەسەاڵت 
كەسانی  بە  ن��ەدان  ئیزن  ش��ووراك��ان،  بوونی 
شارەزا  شاری،  مودیریەتی  بواری  لە  شارەزا 
نەبوونی  ئەندامانی شووراكان لە بەڕێوەبردن 
بوونی  ب��ااڵدەس��ت  و  ش��اری  مودیریەتیی  و 
بە  نان  شارەدارییەكاندا،  لە  دیكە  ئۆرگانی 
قەرزدانی شووراكان و بوونی بەرتيل خواردن 
شووراكانی  سەاڵحییەتی  و  ئ��ەرك  دزی،  و 

واقیعی  نیوەڕۆكى  لە 
خ����ۆی ب���ێ  ك���ەڵ���ك و 

بێبەر كردوە.
خەڵكی  هەڵوێستی 
ك������وردس������ت������ان ل����ەم 

شانۆگەرییەدا:
بەشداریكردنی كورد 
ئێران،  كوردستانی  لە 
بەناو  پ����رۆس����ەی  ل���ە 
ئێراندا   هەڵبژاردنەكانی 
جورە  خاوەنی  هەمیشە 
دەربڕینی  دیالیكتیكی 
هەر  بووە.  نارەزایەتیی 
هەمیشە  رێ��ژی��م  ب��ۆی��ە 
ویستوویەتی هەڵبژاردن 
سەر  بە  دەیهەوێت  خ��ۆی  كە  شێوەیەی  ب��ەو 
بۆ  رێژیم  داسەپێنێت.  كوردستاندا  خەڵكی 
خولی  لە  خەڵك  زیاتری  پێكردنی  بەشداری 
چ���وارەم���ی ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی ش��ووراك��ان��ی شار 
و  پیالن  بە  ئێراندا  كوردستانی  لە  گوند  و 
فرتوفێڵ و دانی بەڵێنی و یارمەتیی ماڵی 
بە بەشێك لە كەسانی خۆپااڵوتوو بۆ شوورای 
شار و گوند، وەڕێخستنی كەش و هەوایەكی 
بە  گەيشتن  بۆ  خەڵك،  هاندانی  ئێحساسی، 
بەشداریی  ك��ە  خ��ۆی  س��ەرەك��ی��ی  ئامانجی 
زۆری خەڵك لەم شانۆگەرییەدا بوو، توانیی 
بە زۆرەملێ  ژمارەیەك لە خەڵك بۆ دەنگدان 
سەر  بێنێتە  شووراكاندا  هەڵبژاردنەكانی  لە 

سندووقەكانی دەنگدان.
كوردستان  كە  هەلومەرجێكدایە  لە  ئ��ەوە 
ل��ە ه��ەر چ��ەش��ن��ە  ب��ووج��ەی��ەك��ی »كەاڵن« 
هەمەالیەنەی  پەرەپێدانی  و  بۆژاندنەوە  بۆ 
ئابووری، فەرهەنگی، كۆمەاڵیەتی و سیاسی 

بێبەش و بێبەری كراوە.

هەر بۆیە خەڵكی كوردستان بە دژكردەوەی 
بەرامبەر سیاسەتەكانی رێژیم لە كوردستان، بۆ 
جارێكی دیكە بە شێوەی مێتودی نافەرمانیی 
خۆیان  دژایەتیی  هەڵبژاردنەدا  لەم  مەدەنی 
كۆماری  رێژیمی  سیاسەتەكانی  دژی  بە 

ئیسالمی دووپات و پێداگرییان كردەوە.
لە  ش��ووراك��ان  هەڵبژاردنی  لە  خولە   ل��ەم 
بەتایبەت  ك��وردس��ت��ان��دا  ش��ارەك��ان��ی  هێندێك 
كرماشان،  و  سنە  ورم��ی،  پاریزگاكانی  لە 
كە  هێنایەوە،  زۆری��ن��ەی��ان  دەنگی  كەسانێك 
خەڵك  سەرسووڕمانی  مایەی  دەبنە  لەالیەك 
و نیگەرانیی خەمخۆرانی شار و گوندەكان، 
گاڵتە وگەپی  بەر  دەكەونە  دیكەوە  لەالیەكی 
خەڵكی شار و گوندەكان. خەڵك بە خۆیان و 
بە هەڵبژاردەكەیان و بە عەقڵی كاربەدەستانی 
بخوێننەوە  ئەوان  دەروون��ی  ناتوانن  كە  رێژیم، 

پێدەكەنن.
بەمشێوە  ئ��ێ��ران   ك��وردس��ت��ان��ی  خ��ەڵ��ك��ی 
دەنگی  ش��ووراك��ان  پاڵێوەرانی  بە  دەنگدانە، 
ناڕەزایەتی و ئێعترازیی خۆیان دژی دەسەاڵتی 
ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  نادێموكراتیكی 
بەشداریكردنی  ب��ە  ل��ەالی��ەك   ك��ە  دەردەب����ڕن 
ناچاریی خەڵك لە بەناو هەڵبژاردندا، بەر بە 
گوشاری رێژیم دەگرن. لە الیەكی دیكە بەو 
جۆرە  ئەو  هەڵبژاردنی  بە  و  بەشدارییە  شێوە 
و  هەڵبژێردراوەكان  و  هەڵبژاردن  پاڵێوراوانە، 

بیروڕای گشتیی كوردستان رادەچڵەكێنن.
ئەو مێتودە لە خەباتی خەڵكی كوردستان، 
بەڕێوە  مەدەنی  نافەرمانیی  شێوەی   بە  كە 
بزووتنەوەی  ناڕەزایەتیی   پەیامی  دەچێت، 
میللی – دێموكراتیكی خەڵكی كوردستانی 
ئێرانە دژی سیاسەتەكانی رێژیمی كۆماری 

ئیسالمی لە كوردستان.

“
رێبەری رێژیم 

و دەست و 
پێوەندییەكانی زۆر 
بە روونی بە دنیایان 
راگەیاند كە ئەوەی 
بە تەواوی ملكەچی 

ویالیەتی فەقیه 
نەبێت، ناتوانێ  

لە پلە بەرزەكانی 
رێژیمدا بەشدار 

بكرێت
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نەتەوە یەكگرتووەكان، ئامرازێك بۆ پاراستنی 
بەرژەوەنديی زلهێزەكانی جیهان!

شۆڕشی شێخ سەعیدی پیران

دارا ناتق

شەهاب خالیدی

گیانی  دۆستی  ئ��ەس��ەد،  بەشار   ��
تاران،  ئایەتوڵاڵكانی  گیانیی  بە 
پاش رووحانی دەسەاڵتی محەممەد 
رایگەیانید:  ل��ەم��ی��س��ر  م���ۆرس���ی 
نیشانەی كۆتایی سەردەمی  »ئەوە 
پێم  هەڵبەت  سیاسییە«.  ئیسالمی 
بەشار،  حاجی  مەبەستی  وان��ەب��ێ 
ئیسالمیی  ك���ۆم���اری  رووخ���ان���ی 
دۆست و برادەری بێت، بەاڵم بەینی 
خۆمان بێت، پۆرتی مەال خامنەیی 
تەنیا زللەی بەشاری لێ نەكەوتبوو 

كە ئەویشی بەركەوت.
�� شێخ جەعفەر شوجوونی، ئەندامەی 
لە  م��وب��ارز  رووحانیەتی  جامعەی 
وتووێژیك لەگەڵ سایتی »فرارو« 
ئەم شەكرانەی خوارەوەی شكاندووە:

لەدەستی  خەڵك  لە  زۆر  »بەشێكی 
ئەوانەی  )واتە  رووحانییەكان  غەیرە 
ئاخوند نین( وەڕەز بووبوون و پێیان 
هەڵبژاردنەشدا  ل���ەم  ب���وو  خ���ۆش 
سەركۆمارێكی  دی��ك��ە  ج��ارێ��ك��ی 

ئاخوند هەڵبژێرن«.
سەركەوتنی  پ��اش  ك��ەس  هێندێك 
و  شەقامەكان  سەر  رژانە  رووحانی 
دەستیان كردە هەڵپەڕكێ و دروشمی 
و  »مووسەوی  وەكوو  ئەحمەقانەی 
كەڕووبی ئازاد بكەن«. ئەم كەسانە 
لە  دەب��ێ  كە  نەخوێندەوارن  مشتێك 
ئ��ەك��اب��ر دان��ی��ش��ن فێری  ك��ەالس��ی 
ئەم  )خواهەڵناگرێ  بن.  راستیەكان 
نامەعقوول  زۆری���ش  ئاخر  ب��ەش��ەی 

نیە(.
ك��ەڕووب��ی خائینن و  م��ووس��ەوی و 
نازی!  »ن���ازی  بڵێین  پێیان  نابێ 

گوڵی پیازی!«.
ك���ەواب���وو ب���ۆ ن��م��وون��ە دەك�����رێ بە 
جەننەتی،  یان  خاتەمی  ئەحمەدی 
بڵێین  م��وه��ەن��دی��س غ����ەرەزی  ی���ان 
پیازی«  گ��وڵ��ی  ن����ازی  »ن����ازی 
بە  ن��ەك��ردووە  خەیانەتیان   چونكە 

نیزام.
�� غواڵمحسەین ئیلهام، كاریكاتۆری 
ئ����ەح����م����ەدی ن�������ژاد گ���وت���ووی���ە: 
ئیمامی  لەگەڵ  ن��ژاد  »ئەحمەدی 
زەمان دەگەڕێتەوە«. هەروەها مەال 
ئاخوندی  ش��ەری��ف��زادە،  ب��ەه��م��ەن!!! 
گوتوویە:  ن��ژادی��س��ت  ئ��ەح��م��ەدی 
»دوع�����ا ك����ردن ب���ۆ گ����ەڕان����ەوەی 
زەمان  ئیمامی    لەگەڵ  مەحموود 

ئیشكالی شەرعیی تێدا نیە«.
ئەوەیە  ل��ێ��رەدا  ش��ەرع��ی  ئیشكالی 
گوتبووی  پێشتر  م��ەح��م��وود  ك��ە 
ئیمامی زەمان گەڕاوەتەوە و یەكێك 
وەزیرانە  ئەنجومەنی  ئەندامانی  لە 
كە تەنیا من و مەشایی، بەچاوی 
سەر دەبینین! ئێستا ئەمانە هەر بە 
زۆر دەیانهەوێ بینێرن بۆ شوێنێكی 
زەمانێكی  ئیمامی  الی  بۆ  نادیار 

دیكە.
عێزەت  حاجی  ه���ەواڵ:  دوای��ی��ن   ����
سداوسیمای  سەرۆكی  زەرغ��ام��ی، 
هاوكارانی  ل��ەگ��ەڵ  دەڵ���ێ   رێ��ژی��م 
كە  رێك كەوتووین  ك��ووب��ای��ی��م��ان 
بەری  ل��ە  وەرزش�����ی  جل وبەرگی 
ئێران   والیباڵی  یاریی  تەماشاڤانی 
ئێمە  با  بكەن،  ه��اوان��ا  لە  كووبا  و 

بتوانین باڵوی بكەینەوە.

جووت حەوت

هەوراز

لە كۆتاییەكانی ساڵی ١9٢٢ كە ئاتاتۆرك 
ت���ازە دەس���ەاڵت���ی ب��ەدەس��ت��ەوە گ��رت��ب��وو، دوو 
ناوەكانی  ب��ە  ك���ورد  ن���اس���راوی  ك��ەس��ای��ەت��ی��ی 
و  بتلیس  خەڵكی  ن��وێ��ن��ەری  زی���ا«  »ی��وس��ف 
خەڵكی  نوێنەری  ب��ەگ  خالید  سەرهەنگ 
جەبران، كومیتەیەكیان لە ژێرناوی »كۆمەڵەی 
پێك  ئ��ەرزەرۆم  لە شاری  ك��ورد«  سەربەخۆیی 
شارەكانی  لە  كومیتەیە  ئەو  لقەكانی  و  هێنا 
پاشا  نوری  ئێحسان  دواتر  دام��ەزران.  دیكەش 
كە ژێنێراڵێكی ئەرتەش بوو و پلەی ئەفسەریی 
هەروەها  كومیتەیە.  ئەو  ری��زی  چ��ووە  هەبوو، 
لە كەسایەتییە مەزهەبییەكانیش شێخ سەعیدی 
عەبدوڵاڵ  شێخ  و  پالۆ  ش��ەری��ف  شێخ  پ��ی��ران، 
بە  دەستیان  و  ب��وون  زی��اد  كومیتە  بەو  ملكان 
كۆكردنەوەی هێز و راكێشانی كەسانی ناسراوی 
وەك سەرۆك عەشیرەت و كەسایەتیی ئایینیی 

بۆ نێو ئەو كومیتەیە كرد.
لە كاتی هەوڵ و تێكۆشان بۆ دەستپێكردنی 
خالید  سەرهەنگ  و  زی��ا«  »سەید  ش��ۆڕش، 
بەگ لە دامەزرێنەرانی كومیتەكە، دەستبەسەر 
كران و لە رۆژی ١4ی فێوریەی ساڵی ١9٢5، 
رزگاركراوی  ناوچەی  پیران  سەعیدی  شێخ 
»دارهین«ی وەك پایتەختی كاتیی كوردستان 

راگەیاند و بەم شێوەیە شۆڕشەكەی بە شێوەیەكی 
مانگێكدا  م��اوەی  لە  و  پێكرد  دەست  فەرمی 
كوردستانی  خاكی  سێی  لەسەر  یەك  توانیان 
دیاربەكریش  ش��اری  و  بكەن  رزگ���ار  توركیە 
گەمارۆ بدەن و بەرەو باكووری گۆلی وان و تا 
بەرزاییەكانی ئاگری و تا دەگاتە شاری بتلیس 

پێشڕەوی بكەن.
ئەم شۆڕشە توانیی لە ماوەیەكی كەمدا ئەم 
هەموو دەسكەوتە بەدەست بێنێ  و ئەمەش بۆ 
دەوڵەتی توركیە شكستێكی ئەوەندە قورس بوو 
كە بڕیاری دا هەموو هێزی خۆی بەكار بێنێ  
بۆ ئەوەی كە دیسان خاكی كوردستان بخاتەوە 
ژێر چنگی دەسەاڵت. هەر بۆیەش هێزێكی 8٠ 
هەزار كەسیی ئامادە كرد و ٣5 هەزار كەسی 
فەرانسە  دەوڵ��ەت��ی  ئیزنی  لەسەر  هێزەش  ل��ەو 
سووریە  باكووری  ئاسنی  رێگای  لە  كەڵكیان 
دیاربەكریان  ش��اری  رێگایەوە  لەو  و  وەرگ��رت 
»وان«یشیان  ش��اری  رێگای  و  دا  گ��ەم��ارۆ 
لەگەڵ بەشی رۆژهەاڵت و گۆلی وان بڕی.

ساڵی  خاكەلێوەی  مانگی  كۆتاییەكانی  لە 
دوای  ه��اوڕێ��ی��ان��ی  و  سەعید  شێخ   ،١9٢5
دەستبەسەر  بەداخەوە  ئازایانە،  بەرخۆدانێكی 
كران و »یوسف زیا« و سەرهەنگ خالید بەگ 
و  دران  لەسێدارە  دیكە  هاوڕێی  لەگەڵ چەند 
هەتا ئەو كەسانەی كە پێوەندیشیان بە شۆڕشەوە 
نەكردبوو وەك دوكتور فوئاد و ئەكرەم بەگ و 

جەمیل پاشازادە و تەوفیق بەگ لە دادگای 
بەسەردا  ل��ەس��ێ��دارەدان��ی��ان  س���زای  س��ەرب��ازی��دا 
سەپێنرا و لەسەر یەك 5٢ كەس لەسێدارە دران. 
دەستیان  هەروەها  توركیە  دەوڵەتی  بەرپرسانی 
بۆ  بە دروستكردنی دۆسییەی سیخوڕی  كرد 
كەسایەتیی ناسراو و هەروەها سەرۆكی سەنای 
عەبدولقادری  شێخ  واتە  عوسمانی،  دەوڵەتی 
ناوبراویان  ت��ۆم��ەت��ەش  ب��ەو  ه��ەر  و  گەیالنی 

لەسێدارە دا.
دوای ئەو هەموو كوشت و كوشتارەی كورد 
توندی  رەوشێكی  توركیەوە،  دەوڵەتی  لە الیەن 
ئەمنییەتییان بە سەر واڵتدا سەپاند و زۆربەی 
گۆڤارەكان  و  رۆژن��ام��ە  تەنانەت  و  رێكخراو 
بەرپرسێكی  پ��ێ��وەن��دی��ی��ەدا  ل��ەو  ه��ەر  داخ����ران. 
ئارمسترانگ  ن��اوی  بە  ئامریكا  سەربازیی 
دەڵێ : »كوردستان كەوتە نێو ئاگر و پیاوەكان 
تێبەر  ئ��اوری��ان  گوندەكان  و  ك��ران  ئەشكەنجە 
درا، ژن و منداڵ رفێندران و ك��وژران. بەپێی 
ناتەواوەكان نزیك بە ٢٣٠٠ گوند  سەرژمێرییە 
بە ت��ەواوی وێ��ران ك��ران و ١5 ه��ەزار كەس لە 

خەڵكی بێ  دیفاع كوژران«.
دەوڵەتی توركیە بە چەواشەكاری و راكێشانی 
تورك بۆ الی خۆی دەیگوت: »ئەو  خەڵكی 
بزووتنەوەیە رەنگ و رووی مەزهەبی هەیە و 
الیەنگرانی خیالفەت و دژبەرانی جیایی دین 
بوون.  بزووتنەوەیە  ئ��ەو  ه��ان��دەری  دەوڵ���ەت  لە 

دامەزراندنی  ئامانجی  بزووتنەوەكە  هەروەها 
كوردستانێكی سەربەخۆ و دابەشكردنی خاكی 
توركیە بووە. هەروەها دەستی ئینگلستانیش لە 

پشت ئەو شۆڕشەوە بووە«.
نەهرۆ لە كتێبی »نگاهی بە تاریخ جهان« 
دەوڵەتی  ناسیۆنالیزمی  لە  باسی  شێوەیە  بەم 
توركیە دەكات: »توركەكان كە تازە بۆ ئازادی 
سەركوتی  بە  كرد  دەستیان  كردبوو،  خەباتیان 
ئازادییە  ئ��ەو  بۆ  ه��ەر  ئەوانیش  كە  ك��وردەك��ان 
خەباتیان كردبوو. سەیرە كە چۆن ناسیۆنالیزمی 
ناسیۆنالیزمی  ب��ە  دەگ��ۆڕێ��ت  بەرگریكارانە 
هێرشبەرانە و خەبات بۆ وەدەستهێنانی ئازادی 
دەگۆڕێت بە خەبات بۆ زاڵبوون بە سەر ئەوانی 

تردا«.
دڕندانەیە  شێوە  بەم  شۆڕشە  ئەو  هەرچەند 
سەركوت كرا، بەاڵم هەڵگیرسانی شۆڕشەكانی 
دیكە سەلماندیان كە سەركوت و زوڵم و زۆرداری 
هەر چەندە دڕندانەش بێ ، ناتوانێ  گەلی كورد 
لە خەبات بۆ گەیشتن بە مافەكانی پاشگەز 
درێژەی  ئێستاش  تا  شۆڕشە  ئ��ەو  و  بكاتەوە 
هەیە و ئاسۆی گەیشتن بە ئازادی لە هەموو 

كاتەكانی دیكە روونترە.

سەرچاوە: »جنبشهای ملی كرد« 

یەكەمین  بۆ  یەكگرتووەكان«  »نەتەوە  پەیڤی 
جار لەالیەن »فرانكلین روزولت« سەرۆك كۆماری 
ئەوكاتی ئامریكا لە كاتی شەڕی دووهەمی جیهانی 
بەكارهات.  هاوپەیمانەكانیان  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
بەیاننامەی  لە  واژەی��ە  ئەو  ك��اردان��ەوەی  یەكەمین 
ساڵی  ژانویەی  لە  نەتەوەیەكگرتووەكان  یەكەمی 
هاوپەیمانانی  تێیدا  ك��ە  ب��وو  زای��ی��ن��ی  ١94٢ی 
ئەوكات بۆ پشتیوانی كردن لە باڵوكراوەی ئاتالنتیك 
رایانگەیاند كە لە ئاشتی یەكالیەنە لەگەڵ هێزی 
بەرهەڵستكار خۆیان دەبوێرن. بیرۆكەی پێكهێنانی 
كۆنفرانسی  لە  نەتەوەیەكگرتووەكان  رێكخراوی 
موسكۆ، قاهیرە و تاران لە ساڵی ١94٣ی زایینی 
ساڵی  ل��ە  گ��رت.  خ��وی��ەوە  ب��ە  خێراتری  رەوتێكی 
یەكییەتی  ئامریكا،  نوێنەرانی  زایینی  ١944ی 
سەر  لە  چین   و  فەرانسە  بریتانیا،  سۆڤییەت، 
و  ئەندامانی  رۆڵی  و  رێكخراوەیە  ئەو  پێكهێنانی 
چونییەتی وەرگرتنیان چەندین مانگ تاوتوێى ئەو 
پرسەیان كرد و لە ئاكامدا لە ٢4ی ئۆكتۆبەری ساڵی 
نەتەوەیەكگرتووەكان  باڵوكراوەی  زایینی  ١945ی 
رێكخراوی  و  ك��رد  لەسەر  واژۆی���ان   واڵت  پەنجا 
دامەزرا.  فەرمی  شێوەی  بە  یەكگرتووەكان  نەتەوە 
نیۆیۆرك  لە  رێكخراوەیە  ئ��ەو  سەرەكی  ب��ارەگ��ای 
لە  ئەندامن.  تێیدا  واڵت   ١9٣ هەنوكە  و  دەبێت 
ك��ۆی ئ��ەو واڵت��ان��ە  ه��ەری��ەك ل��ە واڵت��ان��ی چین، 
مافی  بە  رووسیە  و  بریتانیا  فەرانسە،  ئامریكا، 
ئەو  ئەمنیەتی  ئەندامانی ئەسڵی شوورای  ڤیتۆوە 
رێكخراوەیە پێك دێنن و دە واڵتی دیكەش بە شێوەی 

دەورەیی ئەندامی ئەم شوورایەن.
نەتەوە  رێ��ك��خ��راوی  سەرەكییەكانی  ئامانجە 

یەكگرتووەكان بریتیین لە:
 - پاراستنی ئاشتی و ئاسایشی نێونەتەوەیی، 
ساڵی  چەند  م���اوەی  ل��ە  ك��ە  حاڵێكدایە  ل��ە  ئ��ەوە 
چەندین  شاهیدی  بەردەوامی  بە  جیهان  راب��ردوودا 
هەر  هەنووكەش  هەتا  و  بووە  ماڵوێرانكەر  شەڕی 
كەس  س��ەدان  بە  كە  نییە  رۆژ  و  هەیە  درێ��ژەی��ان 

ل��ە واڵت��ان��ی وەك  ت���اوان  ب��ێ  ل��ە خەڵكی سڤیل و 
هەروەها  عێراق،  سووریە،  ئەفغانستان،  سۆماڵ، 
فەلەستین  و  ئیسراییل  نێوان  دەیان ساڵەی  شەڕی 
و بزووتنەوەی مافخوازانەی كورد و دەسەاڵتەكانی 
دەبنە  كوردستاندا،  سەر  بە  حاكم  واڵتی  هەرچوار 
ق��ورب��ان��ی ئ��ەو دۆخ��ە ئ��ال��ۆز و م��اڵ��وێ��ران��ك��ەرە، لە 
و  تیرۆریست  گرووپە  پەرەسەندنی  دیكەوە  الیەكی 
بناژۆخوازەكان و تەقینەوە و كردەوە تیرۆریستەكانیان 
بە تەواوی ئاشتی و ئاسایشی هەرێمیی و جیهانیان 
تووشی دۆخێكی نالەبار و مەترسیدار كردووە. بێ 
هەڵوێستی و ملمالنەی نێوان ئەندامە فەرمییەكانی 
ئەو رێكخراوەیە لە سەر حیسابی قازانج و پاراستنی 
بەرژەوەندی زلهێزە جیهانییەكان بۆتە هۆی ئەوە كە نە 
تەنیا كێشەكان یەكال نەكرێنەوە، بەڵكوو زۆر جاریش 
هەڵوێستی بەشێك لە واڵتان دەرفەتی پێویستی بۆ 
دەسەاڵتە دیكتاتۆر و گرووپە تیرۆریستەكان داوە كە 
و سەركووتی  رەشەكوژی  بە  دان  رەوای��ی  پێناو  لە 
خەڵكی مافخواز و بێ تاوانی خۆیان و تێكدانی 
خۆیان  دیكتاتۆریەتی  بە  درێژە  جیهانی  ئاسایشی 

بدەن. 
 � پەرەپێدانی پێوەندی دۆستانە لە نێوان گەالن، 
لە سەر بنەمای رێزگرتن لە سەر بنچینەی یەكسانی 
لەم  ئازادی و مافی چارەنووسی گەالن.  ماف و 
نەتەوە  رێكخراوی  كە  بڵێين  دەكرێت  پێوەندییەشدا، 
ئاشتەوایی  بۆ  پێویست  هەنگاوی  یەكگرتووەكان 
چارەنووسی  و  ماف  یەكسانی  چارەسەركردنی  و 
گەلی  دەی��ان  بە  و  نەهاویشتووە  گەالنیان  مافی 
ملیۆنيی   4٠ گەلی  وەك  بندەستی  و  مافخوار 
كورد بە مێتۆدگەلێكی نامرۆڤانە و دوور لە یاسا 
دەوڵەتی  الی��ەن  ل��ە  مرۆڤایەتيیەكان  پرەنسیبە  و 
ئێران، توركیە و سووریە دەچەوسێندرێنەوە و هەوڵی 
بێدەنگبوونی  دەدرێت.  ئاسمیلەكردنیان  و  تواندنەوە 
جینایەت  هەموو  ئەو  بەرامبەر  لە  رێكخراوەیە  ئەم 
دەكرێت،  نەتەوانە  بەو  دەره��ەق  كە  تراژیدیانەی  و 
نەتەنیا بەپێی ئەو بەندە ئەركەكانی خۆی بە جێ 
نەگەیاندووە، بەڵكوو رێگەخۆشكەریش بووە بۆ ئەو 
نەتەوە  نێوبردنی  لە  ئامانجیان  كە  دەسەاڵتانەی 

بندەستەكانە.

� هاوكاری بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی ئابووری، 
مرۆڤدۆستانەی  و  ف��ەره��ەن��گ��ی  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، 
لە  رێزگرتن  و  هاندان  مەبەستی  بە  نێونەتەوەیی، 
مافی مرۆڤ و ئازادییە بنچیینەییەكان. قەیرانی 
بێكاری، هەژاری، نەبوونی دەرەتانی بژيوی ژیان، 
پەرەسەندنەوەی دەیان دیاردەی دزێوی كۆمەاڵیەتی 
و  فەرهەنگ  نێوبردنی  لە  ئێعتیاد،  و  ئیدز  وەك 
مافی  پێشێلكردنی  بندەستەكان،  نەتەوە  كولتووری 
مرۆڤ و گرتن و ئەشكەنجە و ئێعدام، لە زۆرێك 
چین  وەك  واڵتی  بەتایبەتی  جیهانی  واڵتانی  لە 
كە  جیهانییانەن  كێشە  ل��ەو  هتد.،  و...  ئێران  و 
گۆی  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی  ناوچە  لە  زۆر  بەشێكی 
نەتەوە  رێكخراوی  و  دەناڵێنن  دەستییەوە  بە  زەوی 
ئەو  چارەسەركردنی  بۆ  هەنگاو  یەكگرتووەكانیش 

گرفتانە هاویشتووە.
� هەوڵدان بۆ هەماهەنگ كردنی كرداری گەالن، 
هاوبەشەكان.  ئامانجە  بە  گەیشتن  مەبەستی  بە 
هەڵوێستەكانی  و  بڕیارنامە  لە  ئاوڕدانەوەیەك  بە 
دەردەك��ەوێ��ت كە 5  رێكخراوەیە،  ئ��ەو  راب����ردووی  
نەتەوە  ئەمنییەتی  ش��وورای  هەمیشەیی  ئەندامی 
یەكالكردنەوەی  زۆری  بەشێكی  لە  یەكگرتووەكان 
ك��ێ��ش��ەك��ان��دا، ب��ە ه���ۆی ه��ەب��وون��ی م��اف��ی ڤیتۆ، 
بەرژەوەندییە  پێناو  لە  هەڵوێستەكانییان  قورسايی 
الیەنی  كەمتر  و  بەكارهێناوە  ئابوورییەكانیاندا 
دادپەروەری و ئامانجی هاوبەش لە نێوان گەالنیان 

لە بەرچاو گرتوە.
ئەم  سەر  لە  یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی 

بنەمایە سەرەكیانە كار دەكات:
� رێكخراو لە سەر بنەمای یەكسانیی دەسەاڵتی 

هەموو ئەندامانی خۆی دامەزراوە.
بەپێی  خۆیان،  بەڵێنەكانی  ئەندامان  هەموو   �  

یاسای رێكخراو و بە نیازپاكی جێبەجێ دەكەن.
� ه��ەم��وو ئ��ەن��دام��ان، دژای��ەت��ی ن��ێ��وان خۆیان، 
ئاشتی  ئ��ەوەی  بێ  بە  و  ئاشتیانە  شێوازێكی  بە 
بخەنە  دادپ����ەروەری  و  نێونەتەوەیی  ئاسایشی  و 

مەترسییەوە، چارەسەر دەكەن.
� ه��ەم��وو ئ��ەن��دام��ان ل��ە ه���ەرەش���ەك���ردن، یان 
بەكارهێنانی هێز لە دژی هەر واڵتێكی تر، خۆیان 

دەپارێزن.
هاوكارییەك  ج��ۆرە  هەموو  ئەندامان،  هەموو   �
ل��ەگ��ەڵ ن��ەت��ەوەی��ەك��گ��رت��ووەك��ان دەك���ەن، ل��ە كاتی 
ئەنجامدانی هەر كردارێك كە لەگەڵ قەوارەی ئەو 

رێكخراوەیەدا رێك بێت.
ئەم  رێكخراو،  ت��ری  بەشەكانی  لە  هیچكام   �
ئیجازەیە ناداتە نەتەوەیەكگرتووەكان، كە دەست بخاتە 
بازنەی  دەكەوێتە  راستیدا  لە  كە  كاروبارێكەوە  ناو 

دەسەاڵتەكانی یاسای نێوخۆی هەر واڵتێك. 
و  س���ەرەوە  خ��ااڵن��ەی  ئ��ەو  لەبەرچاوگرتنی  ب��ە 
بەپێی مادەی یەكی باڵوكراوەی رێكخراوی نەتەوە 
لە  دەس���ەاڵت  یەكسانی  ل��ە  ب��اس  یەكگرتووەكان، 
دەكات،  رێكخراوەیە  ئەو  ئەندامانی  سەرجەم  نێوان 
لە كاتێكدا كە لە ماددەكانی دیكەدا، 5 ئەندامی 
هەمیشەیی شوورای ئەمنییەت، بە هەبوونی مافی 
ڤیتۆ و كۆمەلێك ئیمتیازی تایبەتی، دەسەاڵتێكی 
یەكالیكردنەوەیی  ل��ە  و  ك����ردووە  ق���ۆرخ  زۆری����ان 
هاوكێشە سیاسییەكاندا بڕیارنامەكان بە ئاراستەی 
و  دەشكێنەوە  خۆیاندا  تایبەتییەكانی  بەرژەوەندییە 
ئەو  نێو  دادپ����ەروەری  ئ��ەوەی كە  وێ��ڕای  ئەمەش 
رێكخراوەیە دەباتە ژێر پرسیار، هاوكات كاریگەری 

نەرێنی لە سەر تەناهی جیهانی داناوە.
ئاماژەی  س��ەرەوە  لە  كە  شرۆڤانەی  ئەو  بەپێی 
دابەشكردنی  ل��ە  ئ��ەم��ن��ی��ی��ەت  ش����وورای  پ��ێ��ك��را، 
ئیختیاراتی  و  ئیمتیاز  دەسەاڵت،  نادادپەروەرانەی 
رەهای زڵهێزە جیهانییەكان بۆ گەیشتن بە مەرامە 
بۆ  هەوڵ  كە  ئەوەی  جیاتیی  لە  تایبەتییەكانیان، 
ئامانجی سەرەكی كە دابینكردنی تەناهی جیهانییە 
بەرژەوەندییەكانی  پاراستنی  ب��ۆ  زۆرت���ر  ب���دات، 
تێدەكۆشێ.  رێكخراوەیە  ئ��ەو  دایمی  ئەندامانی 
تووشی  جیهان  ئ��ەم��ڕۆ  ك��ە  ك���ردووە  وای  ئ���ەوەش 
قەیرانی ئەمنییەتی و ئابووری بووە و رێكخراوی 
هۆكارانە  ئ��ەو  ه��ۆی  بە  یەكگرتووەكانیش  نەتەوە 
هۆكاری  كۆمەڵێك  و  ك����ردووە  ب��ۆ  هێمامان  ك��ە 
دیكە هیچ كاریگەریەكی كرداری لە چارەسەریی 
و  نییە  جیهانییەكاندا  كێشە  ی��ەك��الك��ردن��ەوەی  و 
پێداچوونەوە  بە  پێویستی  رێكخراوەیە  ئەم  پێكاری 

و گۆرانكارییە.
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كۆبوونەوەی قەتەر

ئاژاوە، تیرۆر و سیخوڕی سێ كوچكەی دەسەاڵتی جەماران

ن: كارن جی دی یانگ

و: موعتەسەم نوورانی

شەماڵ تەرغیبی

رێكەوتی  شەممە  رۆژی   � دوحە  قەتەر، 
پشتیوانانی  زۆرب������ەی  پ���ووش���پ���ەڕ،  ٢ی 
لە  س��ووری��ە  بەرهەڵستكارانی  نێونەتەوەیی 
ق��ەت��ەر رێ��ك ك��ەوت��ن ك��ە »ب��ە پ��ەل��ە هەموو 
مەوواد و كەرەستەی پێویست« بۆ نەیارانی 
بكەن.  ئ��ام��ادە  ئ��ەس��ەد  ب��ەش��ار  حكوومەتی 
چ  كە  نەكردۆتەوە  روونی  رێككەوتننامەكە 
جۆرە چەك و تەقەمەنییەك رەوانە بكرێ ، یا 
بەاڵم  بكرێ .  لێ  پشتیوانییەكیان  جۆرە  چ 
كاربەدەستانی بەشدار لە كۆنفرانسی دۆحەدا 
قەتەر،  و  سعوودی  »عەرەبستانی  گوتیان: 
هاسان  مووشەكی  كە  ئ��ام��ادەن  ئێستا  ه��ەر 
بۆ  تانك  و  فرۆكە  دژە  سەرشان،  هەڵگری 
بە  ئ��ەوەی  بۆ  بنێرن  ئەسەد  بەشار  نەیارانی 
ئەسەد  بەشار  تانكەكانی  و  فڕۆكە  دژی 
پێشكەشكردنی  ل��ەگ��ەڵ  بێنن.  ب��ەك��اری��ان 
هاوئاهەنگكردن  بەڵێنی  و  وادە  كۆمەڵێك 
مانگی  چەند  لە  یارمەتی  زی��ادك��ردن��ی  و 
رابردوودا، پشتیوانانی نەیارانی بەشار ئەسەد 
ناكۆك  هەڵسوكەوتكردنیان  شێوەی  سەر  لە 
بوون. بەاڵم كاربەدەستان پێداگر بوون لەسەر 

چ��ەك��دارك��ردن، ئ��ام��وزش��ی س��ەرب��ازی و 
پارە  دۆالر  میلیۆن  س��ەدان  تەرخانكردنی 
جیهادی  حەماس  لوبنان،  حیزبوڵاڵی  بۆ 
توندڕەوە  گ��رووپ��ە  فەلەستین،  ئیسالمی 
دەی�����ان گروپی  و  ع���ێ���راق  ل���ە  ش��ی��ع��ەك��ان 
تیرۆریستیی دیكە لە واڵتانی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست، بابەتێكی نوێ  نییە و هەموو كەس 
دەزانێت كە تێز و دوكتورینی هەناردەكردنی 
هەر  دیكە  واڵتانی  بۆ  ئیسالمی  شۆڕشی 
دەسەاڵتی  بەدەستەوەگرتنی  س��ەرەت��ای  لە 
ناڕەوای رێژیم لە ئێراندا، بوو بە یەكێك لە 
دەرەكیی  سیاسەتی  ئەسڵییەكانی  كۆڵەكە 
گەیشتووەكان  دەس���ەاڵت  بە  ت��ازە  ئاخوندە 
كە رەنگە گرینگترین ئاكامی دزیۆی ئەم 
سیاسەتە نادروستە كوژران و بریندار بوونی 
زیاتر لە ١میلیۆن كەس و وێرانبوونی سەدان 
ش��ار و گ��ون��دی ئ��ێ��ران و ع��ێ��راق ب��ە هۆی 

شەڕی 8 ساڵەوە بێت.
سیاسەتی  هەمان  بنەمای  لەسەر  ه��ەر 
هەناردەكردنی شۆڕش، دەبینین كە كۆماری 
دەستێوەردان  سەرقاڵی  ب���ەردەوام  ئیسالمی 
ل��ە ك���اروب���اری ن��ێ��وخ��ۆی��ی واڵت��ان��ی دیكە 
پاكستان،  ئەفغانستان،  عێراق،  بەتایبەت 
لوبنان و هتد بووە. بە چەشنێك كە تەنانەت 
هیچكام لە الیەنەكان ئەم سیاسەتەی تاران 
ناشارنەوە و نكۆلیی لێ ناكەن. بۆ نموونە 
»زیاد نوخاڵە« جێگری سەرۆكی جیهادی 
ئیسالمیی فەلەستین لە وتووێژێكدا لەگەڵ 

و  چەندایەتی  بواری  لە  هەم  نوێیەكان  وادە 
هەم لە بواری چۆنایەتی دەبێ  بە وردی و 

بە باشی بەڕێوە بچن.
كاروباری  وەزی�����ری  ك��ێ��ری،  ئ��ێ��ف  ج���ان 
كۆبوونەوەیەكی  دوای  ئامریكا،  دەرەوەی 
دەرەوەی  كاروباری  وەزیرانی  چوار سەعاتی 
رۆژهەاڵتی  و  رۆژئ����اوای����ی  واڵت����ی   ١١
هێندێك شتی  وت��ی: »ئ���ەوڕۆ  ن��اوەڕاس��ت، 
جیاواز، رووی دا«. چونكە ئێمە بەڵگەمان 
شەڕی  لە  شیمیایی  چەكی  ئەسەد  هەیە 
نێوخۆیی سووریەدا بەكار هێناوە و هێزەكانی 
میلیشاكانی  چەكدار  و  لوبنان  حیزبووڵاڵی 
ئێرانیش لە رێژەی زۆر بەرچاودا لە شەڕی 
بڕیارمان  »ئێمە  وتی:  بەشدارن.  سووریەدا 
داوە هیچ رێگەچارەیەكی دیكەمان نیە ... 
سوپای  هێزەكانی  بە  زیاتر  یارمەتی  دەب��ێ  

ئازادی سووریە بگەیەنین.
ئەگەرچی سوپای ئازادی سووریە چەك 
كەنداو  واڵتانی  الیەن  لە  شەڕیان  تفاقی  و 
پێ گەیشتووە، بە گوێرەی راپۆرت هێندێك 
الیەن  لە  ئاسمانی،  هێزی  دژە  مووشەكی 

لیبی و لە رێگای 
دەستی  ب��ە  ق��ەت��ەر 
ئ���ۆپ���ۆزی���س���ی���ۆن 
گ�����ەی�����ش�����ت�����ووە. 
نی  ستا ە د بە ر كا
گوتیان  ب���ەش���دار 
ب�����ڕی�����اری دوح����ە 
مسۆگەری  ب����ە 
ب�����ەردەوام دەب���ێ  و 
الیەنەكان  ه��ەم��وو 
ب���ەك���اره���ێ���ن���ەر و 
دڵنیا  بەرهەمهێنەر 
بن لەوەیكە چەك و 
كەرەسەكان نەكەونە 

دەست ئیسالمییە چەكدارە توندڕۆكان.
ج��اری چ��وارەم��ی ١١  ئ��ەوە كۆبوونەوەی 
كۆبوونەتەوە،  پێكەوە  ئەوساڵ  كە  بوو  واڵت 
 : لە  دێ   پێك  سووریە  دۆستانی  گرووپی 
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئامریكا، فەرانسە، 
توركیە،  میسر،  ئیتالیا،  ئاڵمان،  بریتانیا، 
و  ئ���ۆردەن  ق��ەت��ەر،  س��ع��وودی،  عەرەبستانی 
ئەماراتی یەكگرتووی عەرەبی بەاڵم مانگێك 
لەوەی پێش لە كۆبوونەوەی رابردووی خۆیاندا 
بە ئاشكرا لە سەر بارودۆخی ئۆپۆزیسیۆن لە 

مەیدانی شەڕدا بە توندی ناكۆك بوون.
ل��ە س���ەرەت���ادا ب��ری��ت��ان��ی��ا و ف��ەران��س��ە و 
ئامریكا  م��ان��گ��ەش��دا  ئ���ەو  س���ەرەت���ای  ل��ە 
جیا،  بە  هەركامیان  لێكۆڵینەوەی  گوتیان 
چەكی  ئەسەد  كە  ئاكامە  ئەو  گەیشتووەتە 
شیمیایی بەكارهێنابوو. سەرۆك ئۆباما وتی 
الیەن  ل��ە  شیمیایی  چ��ەك��ی  بەكارهێنانی 
حكوومەتی سووریەوە هێڵی سوورە و ئامریكا 
بە  دەدات  تەقەمەنی  و  چ��ەك  راس��ت��ەوخ��ۆ 
سوپای ئازاد و پشتیوانیان لێ دەكا. ئەوەى 

زۆر گرینگە دەستێوەردانی ئێران و حیزبوڵاڵ 
ئەو ترسەی زیاد كردووە كە شەڕی نێوخۆیی 
سووریە ئەو دیوی سنوورەكان دابگرێ  و ببێتە 
شەڕێكی نەتەوەیی و مەزهەبی و تایفی و 

هەموو ناوچەكە بگرێتەوە.
چوونەسەری  و  ش���ەڕ  پ��ەرەئ��ەس��ت��ان��دن��ی 
بۆ  پالنەكان  دواكەوتنی  هەروەها  زیانەكان 
ئەو  ئاشتی،  وت��ووێ��ژەك��ان��ی  هێنانەگۆڕی 
هاوینە لە سەر راگواستنی دەسەاڵتی دوای 
كۆبوونەوەی  لە  دەب��ێ .  كاریگەریان  ئەسەد 
یەكدەنگ  رێككەوتنەكە  شەممەدا،  رۆژی 
ن��ەب��وو و ك��ارب��ەدەس��ت��ان گ��وت��ی��ان ئ��اڵ��م��ان و 
بنەڕەتدا  ل��ە  دیكە  بچووكی  دەستەیەكی 
كە  ئەسەدن  نەیارانی  پڕچەككردنی  دژی 
دەكا  بەتینتر  سوریە  مرۆیی  قەیرانی  ئ��ەوە 
ئەوەی  لە جیاتی  دەكا،  ئاڵۆزتر  و كێشەكان 
شەڕی نێوان شیعە و سوننە لە رۆژهەاڵتی 
ناوچە  سوننی  هێزەكانی  كاتەوە،  كەم  ناوین 
ئۆپۆزیسیۆنی  ل��ە  پشتیوانی  بەگشتی 
سوننەی سووریە دەكەن و ئێران و حیزبوڵاڵ و 
عێراق پشتیوانی لە ئەسەد دەكەن، شیعە هەر 
ئەسەدیش  عەلەوی  كەمایەتی  تاقمی  وەك 
دووهەم،  جاسمی  ك��وڕی  حەمدی  شیعەن. 
لە كاتی كردنەوەی  سەرۆك وەزیرانی قەتەر 
كۆبوونەوەی رەسمیی وتی: »هەموو واڵتانی 
ع��ەرەب��ی و ه��ەوڵ��ەك��ان��ی ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی، بۆ 
كۆتاییهێنان بە تراژیدیای سووریە هەرەسیان 
كۆمەڵگای  پ��ێ��ش��ك��ەش��ك��اری��ی  ه���ێ���ن���اوە. 
نێونەتەوەیی وەك چاوەدێرێكی بێ  دەسەاڵت 
هەلومەرجەكەدا  لەگەڵ  ناتوانێ   كە  وای��ە 

هەڵسوكەوت بكا«.
چاوپێكەوتنێكی  ل����ە  ك���ێ���ری  ج�����ان 
كە  نیە  شتێك  »ئ��ەوە  وت��ی:  رۆژنامەوانیدا 
ئ���ەوە شتێكە دەب���ێ  بە  ب��ێ ،  ب��ە قسە  ه��ەر 

كردەوە هەنگاوی بۆ هەڵگیرێ . ئێمە بۆ ئەوە 
كێشەكان  كە  ناكەین،  سەربازیی  هاوكاری 
بەڵكوو  بكرێ   حەل  سەربازیيەوە  رێگای  لە 
ئێمە بااڵنسەكە دەگۆڕین بەڵكوو لە رێگای 
سیاسييەوە بتوانین كێشەكان چارەسەر بكەین. 
رۆژەكانی  و  مانگەكان  لە  كە  شتێكە  ئەوە 
نەكێشێ   زۆر  هیوادارم  پێش  دێتە  داهاتوودا 
جیاواز  دەدا  روو  كۆنفرانسە  لەو  لێرە  ئەوەی 
ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەی ل��ە م��ەی��دان��ی ش���ەڕدا روو 

دەدا«.
نێو  بچێتە  ن��ای��ەوێ   ئ��ەو  كە  وت��ی  كێری 
وردەكارییەكان، لە باری ئەوەیكە هەر واڵتێك 
چ جۆرە كەرەستە و چەكێك ئامادە دەكا هەر 
دەدا. وتی  بڕیاری خۆی  بۆ خۆی  واڵتێك 
واڵتانی  كە  گرینگە  بۆی  ئۆباما  دەوڵەتی 
لەو  هەركامیان  هاوكاریی  جۆری  بڕیاردەر 
یارمەتییانەدا چی دەبێ . بەاڵم لە سەرەتادا 

دەبێ  چەكی سووك و تەقەمەنی بنێرن.
لە  دەرەوە  ك������اروب������اری  وەزی������ران������ی 
راگ��ەی��ەن��دراوەێ��ك��ی ه��اوب��ەش��دا، ب��ە وردی 
نەخشەیان داڕشتووە »بۆ گۆڕینی بااڵنسی 
هێز لە مەیدانی شەڕدا«. ئەوان هەروەها رازی 
یارمەتی مرۆڤدۆستانە  بردنەسەری  بە  بوون 
بۆ نزیك 5 میلیۆن لە خەڵكی سووریە، كە لە 
نێوخۆی واڵتدا ئاوارە بوون یا لە ترسی شەڕ 
بۆ واڵتانی دراوسێ هەاڵتوون، بە گوێرەی 
تا  نەتەوە یەكگرتووەكان  ئاماری رێكخراوی 
لە 9٠ هەزار كەس  زیاتر  لە سووریە  ئێستا 

گیانیان لەدەست داوە.
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كاناڵی عەرەبیی »المنار« رایگەیاند: ئەو 
چەكەی كە ئێمە لە فەلەستین دژی ئیسراییل 
تا  بگرە  فیشكەوە  لە  دەكەین،  پێ  شەڕی 
دەگاتە مووشەك، لە ئێراندا دروست دەكرێت 
»ئەبوتۆرابی«،  یان  دەگات.  بەدەستمان  و 
ب���ەن���او ن���وێ���ن���ەری م��ەج��ل��ی��س��ی ش����وورای 
خۆشحاڵیی  دەربڕینی  وێ��ڕای  ئیسالمی،  
ل��ە ش��ەڕی مووشەكیی ح��ەم��اس و  خ��ۆی 
جیهادی ئیسالمی، روو لە ئیسراییل دەكا و 
دەڵی: »مووشەكی فەجری دروست كراوی 
فەلەستینییەكانەوە  الیەن  لە  ئێران،  دەستی 
رەوانەی تێل ئاڤیڤ كراوە و ئیسراییلییەكانی 
بە  واتە كۆماری ئیسالمی  ترساندووە«.* 
رەچاوكردنی ئەم سیاسەتانە هەموو هەوڵ و 
تواناكانی خۆی لە ماوەی زیاتر لە٣ دەیەی 
ئاوەدانی  و  وەگەڕخستن  باتی  لە  راب��ردودا 
خزمەتی  واڵت،خ��س��ت��ۆت��ە  پێشخستنی  و 
نێوان  لە  ش��ەڕ  خۆشكردنی  و  ئ��اژاوەن��ان��ەوە 
واڵتانی دیكە یان سازكردنی شەڕی گرووپی 
سیاسەتی  چوارچێوەی  لە  هەر  تایفی.  و 
تاران  س��ەران��ی  ك��ە  دەبینین  هێماپێكراودا 
پرۆژەی  مزگەوت،  سازكردنی  بیانوی  بە 
ئاوەدانی، ناوەندی ئاموزشی و فەرهەنگی 
بنكەی  دەی���ان  ن��ەخ��ۆش��خ��ان��ە،  ت��ەن��ان��ەت  و 
سیخوڕیيان لە واڵتانی دیكەدا ساز كردووە و 
رێكخستنی  بەشێوەیەكی كردەكی سەرقاڵی 
و  قازانج  راستای  لە  سیخوڕییەكان  ت��ۆڕە 
فەقیهدان.  وی��الی��ەت��ی  ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ان��ی 
ئیسالمی«!  لە ژێرناوی »بیداری  ئەویش 
سیخوڕییانەوە  ت��ۆڕە  ئ��ەم  رێگەی  لە  ه��ەر 
بەناو  لەالیەن  ناڕاستەوخۆ  و  راستەوخۆ  كە 

رێژیمەوە  كونسولگەرییەكانی  و  باڵوێزخانە 
ئامانجی  دوو  دەك��رێ��ت،  بۆ  كارئاسانییان 
تایبەتە بە  ك��ە  ی��ەك��ەم  س��ەرەك��ی دەپ��ێ��ك��ن: 
واڵتانی  و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  واڵتانی 
ئەویش  و  سێهەمی  جیهانی  و  پاشكەوتوو 
بریتییە لەوەیكە بە هەڵسەنگاندنی دەروونی 
خاڵە  و  ك��راو  دەستنیشان  كۆمەڵگەیەكی 
الوازەكانی ئەو كۆمەڵگە و حكومەتەكەیان  
تێكدانی  ب��ە  و  دەك����ەن  دروس����ت  ب��ش��ێ��وی 
كەڵكی  گوشار  كارتی  وەك  هێز  بااڵنسی 
هێژمونیی  زاڵكردنی  هەوڵی  و  لێوەردەگرن 
نموونە  بۆ  كە  دەدەن  خۆیان  ئایدۆڵوژیكی 
دەتوانین هێما بۆ واڵتانی كەنداو یان دراوسێ  

رۆژهەاڵتییەكانی ئێران بكەین. 
هەمان  وت���ەی���ەش  ئ����ەم  س��ەل��م��ێ��ن��ەری 
پێكهێنانی شوورای هاوكارییەكانی كەنداوە 
گرتنە  بەمەبەستی  دەڵێن  خۆیان  وەك  كە 
هاوبەش  دژكردەوەیەكی  و  هەلۆێست  بەری 
دەستێوەردانەكانی  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە  بەهێز  و 
ن��ێ��وخ��ۆی��ی واڵتانی  ل��ە ك���اروب���اری  ئ��ێ��ران 
ن��اوچ��ەی��ە. ئ��ام��ان��ج��ی دووه����ەم ك��ە زیاتر 
دەگرێتەوە  ئامریكایی  و  ئوروپایی  واڵتانی 
كونترۆڵكردنی  و  چاودێری  لە  بریتییە  و 
ناسراو  كەسایەتییە  دژب���ەران،  رەخنەگران، 
و ش��وێ��ن��دان��ەرەك��ان��ی ن��ێ��و ئ��ۆپ��ۆزی��س��ێ��ون و 
سیاسەتەكانی  دژی  كە  بیانی  بیرمەندانی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران هەڵوێست دەگرن 
تەواویەتی كۆماری ئیسالمیدا  لە دژی  و 
رێكخراوی  ح��اڵ��ەت��ەش��دا  ل��ەم  دەك����ەن.  ك��ار 
ت���ۆڕە س��ی��خ��وری��ی��ەك��ان هەمان  ك���اروب���اری 
كە  ئێرانن  باڵوێزخانەكانی  و  كونسوولخانە 

ئەم  تیرۆركردنی  و  رەشەكوژی  لە  تەنانەت 
دڵنیاییەوە  بە  كە  ناكەن  درێغی  چاالكانە 
الیەنێك  ه��ەم��وو  ل��ە  زی��ات��ر  ك���ورد  ئێمەی 
خەسارمان وێكەوتووە و لە بەر دید و زوومی 
تیرۆری  بوین.  رێژیمدا  تیرۆری  دەزگ��ای 
و  قاسملوو  عەبدولرەحمان  د.  ناجوامێرانەی 
لە  هاوڕێیانیان  و  شەرەفكەندی  س��ادق  د. 
دیكە  نموونەی  دەی��ان  و  بێرلین  لە  و  ڤیەن 

نیشاندەری ئەم حاڵەتەن.
تاران  رێژیمی  هەنگاوانەی  ئ��ەم  ك��ۆی 
بیروڕای  الی  لە  دڕدۆنگی  لە  چەشنێك 
دروست  نێونەتەوەییدا  ئاستی  لە  گشتی 
ت��ا رادەیەكی  ئ��ێ��ران��ی  ك����ردووە ك��ە واڵت���ی 
بەرچاو، خستۆتە پەراوێز و تەریككەووتویی. 
لێكۆڵینەوەكانی  دام����ەزراوەی  نموونە  ب��ۆ 
ژوئەنی  رێكەتی ٢4ی   )pew( »پیۆ« 
كردەوە  باڵو  راپرسییەكی  ئاكامی  ئەمساڵ 
درابوو.  ئەنجام  جیهاندا  واڵتی   ٣9 لە  كە 
ئاكامی ئەم راپرسییە دەریخستووە كە %4٢ 
ناوكییەكانی  چاالكییە  جیهان  خەڵكی  لە 
تاران بە یەكێك لە ئەسڵیترین هەڕەشەكان بۆ 
سەر واڵتانی دیكە دەزانن و پێیان وایە كە 
تێكدانی  مەبەستی  بە  ئیسالمی  كۆماری 
لە  دەستێوەردان  جیهان  گشتیی  تەكووزی 
كاروباری واڵتانی دیكەی جیهان لە هەوڵی 
ئەم  بەپێی  ناوكیدایە.  چەكی  سازكردنی 
راپرسییە، 54% لە خەڵكی ئامریكا، 5٦%ی 
خەڵكی ئوروپا و 58%ی خەڵكی ئیسراییل 
لە ئاكار و كردەوە گوماناویەكانی كۆماری 
لە  كە  نیگەرانییەك  نیگەرانن.  ئیسالمی 
ئاستی ناوچەییدا كەسێك زیاترە و تەنانەت 

و  ملمالنێ  ه��ۆی  ببێتە  دەك��رێ  پێشبینی 
بواری  ل��ە  مەترسیدار  ركەبەرایەتییەكی 
پێشكەوتوو  چەكوچۆڵی  وەدەستخستنی 

بەتایبەت چەكی ناوكی.
* ئاماژە بە دوایین شەڕی نێوان ئیسراییل 

و حەماس لە زستانی ساڵی رابردودا

“
سەرانی تاران بە 
بیانوی سازكردنی 
مزگەوت، پرۆژەی 
ئاوەدانی، ناوەندی 

ئاموزشی و فەرهەنگی 
و تەنانەت نەخۆشخانە، 

دەیان بنكەی 
سیخوڕیيان لە واڵتانی 
دیكەدا ساز كردووە و 
بەشێوەیەكی كردەكی 
سەرقاڵی رێكخستنی 
تۆڕە سیخوڕییەكان 
لە راستای قازانج و 
بەرژەوەندییەكانی 
ویالیەتی فەقیهدان
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

ئاسۆ ساڵح

و: چەكۆ ئەحمەدی چاوخشاندێك بەسەر هەڵبژاردنی ئەم دواییانەدا

ل��ەم وت���ارەدا ه��ەوڵ��دەدرێ وەاڵم��ی دوو 
هەڵبژاردنی  دوایین  بە  سەبارەت  پرسیار 
ئاكامەكانی  و  ئ��ێ��ران  ل��ە  س��ەرك��ۆم��اری 
ب��درێ��ت��ەوە. بە وەالن��ان��ی س��اوێ��ری پیالن و 
كۆماری  حەقیقەتی  لەبەرچاوگرتنی  بە 
ئیسالمی، نووسەر لە سەر ئەو بڕوایەیە كە 
ئامانجی  بە  گەیشتن  بۆ  هەڵبژاردنە  ئەم 
»ح��ەم��اس��ەی م��ی��ل��ل��ی«ب��ووە ك��ە عەلی 

خامنەیی هێناویەتە گۆڕێ.
بكرێت  خاڵە  بەم  هێما  پێویستە  سەرەتا 
ك��ە دەب����ێ گ��وم��ان ه��ەب��ێ��ت ل��ەس��ەر ئەو 
ئامارانەی لە الیەن رێژیمەوە راگەیەندراوە. 
رێژیمیش  ئامارانەی  ئەو  س��ەرەڕای  بەاڵم 
رێژەیەكی بەرچاو لە خەڵك )نزیك بە نیوە(، 
هەڵبژاردنەكانیان  ئاگایانە  شێوەیەكی  بە 
زیاتر  زۆر  رێژەیە  ئەم  و  ك��ردووە  بایكۆت 
لەو كەسانەیە كە ئاگایانە و بە مەبەستی 
سندووقەكانی  سەر  چوونەتە  »گ��ۆڕان« 

دەنگدان.
هەڵبژاردنانە  ئەم  دەگوترێ  بۆچی   �١
چ  ك��راب��وو؟  )موهندیسی(  ئ��ەن��دازی��اری 

هۆكارگەلێك هەیە؟
هەڵبژاردن  ئەندازیاریكردنی  بەگشتی، 
بنەماكانی  ه��ەم��وو  ك��ە  وات��ای��ەی��ە  ب���ەم 
لەالیەن  پێشدا  لە  ئاكامەكەی  و  گەمەكە 
رێژیمەوە دیاری دەكرێت. ئەندازیاریكردنی 
كۆماری  رێژیمی  الی��ەن  ل��ە  ه��ەڵ��ب��ژاردن 
و  نییە  ن���ۆی  ك��ردەی��ەك��ی  ئیسالمییەوە 
دەگەڕێتەوە بۆ مێژووی ئەو و چۆنییەتیی 
هەر  كە  رێژیم  كۆڵەكەكانی.  سەپاندنی 
ساڵی  لە  سەركاریەوە  هاتنە  لەسەرەتای 
نێوەڕۆكی  لەبەرچاوگرتنی  بە  و  5٧ەوە 
بەرەوڕوو  قەیران  كۆمەڵێك  لەگەڵ  خۆی 
بوو، بەردەوام بە روانگەیەكی ئەمنییەتییەوە 
لە  دەدا.  پ��رس��ەك��ان  ه��ەم��وو  س��ەرن��ج��ی 
تا  بگرە  ترافیكەوە  و  پ���ەروەردە  سیستمی 
ئەندازیاریكردنانە  ئەو  هەڵبژاردن.  دەگاتە 
رێژیم  بۆ  تێچوویی  كۆمەلێك  هێندیجار 
سەركاری  هاتنە  نمونە  بۆ  ب��ووە،  ب��ەدواوە 
خ��ات��ەم��ی، م��ەح��م��وود ئ��ەح��م��ەدی ن���ژاد و 
لەئاكامدا ناڕەزایەتییەكانی ساڵی 88. ئەم 
ئەزموونانە رێژیمی بەرەو ئەندازیاریكردنی 
چڕی هەڵبژاردن هان دا، بەم واتایە كە بە 
لەبەرچاوگرتنی ئەو ئامرازانەی كە لەبەر 
بە  تێچووییەوە  كەمترین  بە  دەستیاندایە، 
ئامانجی سەرەكیی خۆی بگات. كەسێك 
بە  سەرنجدان  بە  س��ەرك��ۆم��ار،  دەبێتە  كە 
ئەو،  كەسایەتیی  تایبەتمەندیی  و  رابردوو 

بەشێكە لە ئامانجی رێژیم.
 بەاڵم چ هۆكارگەلێك هەیە كە دوایین 

هەڵبژاردن بە وردی ئەندازیاری بكرێت:
و  بەرپرسان  رادەربڕینی  و  ئاخەوتن   ��
هەڵبژاردن:  لە  پێش  رێژیم  هەڵسوكەوتی 
ئاخەوتنی  ب��ە  هێما  ب����وارەدا  ل��ەم  دەك���رێ 
بەردەوامی خامنەیی لەسەر »ئازاد بوونی 
هەڵبژاردنەكان لە ئێران« و گلەیی كردنی 
»هەڵبژاردنی  لە  باس  كە  كەسانەی  لەو 
ئ����ازاد«ەوە دەك���ەن، دی��اری��ك��ردن��ی ئامانج 
بەشداریی  ب��ە  میللی  »ح��ەم��اس��ەی  ك��ە 
زۆرینەی خەڵك« لە الیەن وەلیی فەقیه تا 
ئاستێك چووە پێش كە تەنانەت داوای لە 
دژبەرانی رێژیمیش كرد لە هەڵبژاردنەكاندا 

بەشداری بكەن. 
گرینگترینی  ل��ەن��اك��اوەك��ان:  ك���ردەوە   ����
ك��ردن��ەوەی هاشمی  رەت  ك��ردەگ��ەل��ە  ئ��ەم 
كردەوە  ئەم  راستیدا  لە  بوو.  رەفسەنجانی 
یەكێك لە ئامرازە گرینگەكان بوو كە لەم 
لێوەرگیرا. پاش  ئەندازیاریكردنەدا كەڵكی 
ئەم رەتكردنەوەیە، ئەم بیرۆكەیە بەهێز بووە 
كەسێكی  بە  دەرف��ەت  تەنانەت  رێژیم  كە 
وەك رەفسەنجانی كە بە رواڵەت رەخنەگری 
تۆڕی  نیۆ  ب��ێ��ت��ەوە  رێ��ژی��م��ە)دی��س��ان��ەوە( 
لە  ك��ە زۆری���ك  ب��وو  بەمشێوە  دەس����ەاڵت. 
ریفۆرمخوازەكانی  رێكخراوە  و  كەسایەتی 
»جبهەی  و  ت����اج����زادە  م��س��ت��ەف��ا  وەك 
موشاركەت« بە دەركردنی راگەیەندراو، بە 

روونی هەڵبژاردنیان بایكۆت كرد.
دژایەتییە  ئ���ەم  دەك����رێ  چ���ۆن  ب���ەاڵم 
وەك  كەسێكی  كاتێكدا  لە  بدرێتەوە  وەاڵم 
رەفسەنجانی رەت دەكرێتەوە بەاڵم كەسێكی 
بەرواڵەت ریفۆرمخواز دەرفەتی ئەوەی پێ 
دەدرێ كە لە سەرەوەی هێزی بەڕێوەبەریی 
دەوڵەتدا جێگر بێت؟ ئەمە لەكاتێكدایە كە 
ناسراوە  كەسایەتییە  لە  یەكێك  رووح��ان��ی 

نزیكەكان بە رەفسەنجانییە! 
یەكێك لە وەاڵمەكان بەم پرسیارە گرێدراوە 
بە ئامانجی »ئەندازیاریی هەڵبژرادنەوە«. 
هاتنە نێو گەمەی هەڵبژاردنی رەفسەنجانی 
پاش چەند حەوتوو باس و داواكاری لە الیەن 
ئەگەرچی  بەاڵم  بوو.  رێكخراوگەلێكەوە 
لە  بەشێك  بۆ  رەفسەنجانی  بوونی  بەشدار 
كۆمەڵگا وەكوو تاكتیك لەبەرچاو دەگیرا، 
لەنێو  ئەو  دزێ��وی  روخساری  نابێ  ب��ەاڵم 
نەگیرێت.  لەبەرچاو  خەڵكدا  زۆری��ن��ەی 
ئەگەرچی پەسەندكردنی سەاڵحییەتی ئەو 
دەبووە هۆی دەنگدانی بەشێك لە تاكەكانی 

نەیدەتوانی  ه��ەرگ��ی��ز  ب���ەاڵم  ك��ۆم��ەڵ��گ��ا، 
چاوەڕێی  رێژیم  شەپۆلەی  ئەو  بەستێنی 
دەكرد لە نێو خەڵك و تەنانەت ئۆپۆزیسیۆندا 

رێك بخات.
ی���ەك���ێ���ك ل����ە ه����ۆك����ارەك����ان����ی رەت����ی 
ئەو  بۆ  پاساوهێنانەوە  ئ��ەو،  سەاڵحییەتی 
روویدابوو،  كە  ب��وو  سەاڵحییەتانە  رەت��ی 
مەشایی،  سەاڵحییەتی  رەت��ی  نموونە  بۆ 
كە  كەسانەی  ل��ەو  زۆرێ���ك  و  فەالحییان 

بەشێك لە رێژیم بوون.
بەمجۆرە رەفسەنجانی رەت كرایەوە و ئەم 
كردەوە لەناكاوانە راچڵەكانێكی دروستكرد كە 
لە ئاكامدا و بە پەسەندكردنی سەاڵحییەتی 
كشانەوەی  پ��اش��ان  و  ع��ارف  و  رووح��ان��ی 
عارف، لە نێو بەشێك لە خەڵكدا بووە هۆی 
سەرهەڵدانی »هیوا بە گۆڕان لە رێگای 
رێژەیەش  ئەو  و  هەڵبژاردنەوە«  ئامرازی 
كە بە ئاگاییەوە دەنگیان بە رووحانی دا، 
نێو  لە  ئەم كەسانە  لەم كۆمەڵە كەسانەن. 
بەشێك  و  كۆمەڵگادان  نێوەنجیی  چینی 
راگەیەنی  كە  مەدەنییانەن  چاالكە  ل��ەو 
ئەو  تەنانەت  و  بەردەستدایە  لە  گشتییان 
ئۆپۆزیسێوندا سەبارەت  لەنێو  باسانەی كە 
لەمەوە  ه��ەر  هەڵدا  س��ەری  هەڵبژاردن  بە 

سەرچاوە دەگرێ.
واتایەیە  بەم  خۆبەخشانە:  ك��ردەوەی   ��
ب��ە مەبەستی  ئ��ەم��ج��ارە ه��ەڵ��ب��ژاردن  ك��ە 
و  ئوسولگەراكان  ب��ەرەی  چەنددەستەیی 
بەشداری نەكردن بە نوێنەرێكی هاوبەشەوە 
مانگ  چەند  لە  كە  ئوسوڵگەراكان  بوو. 
و  داب���وو  ج��ۆراوج��ۆری��ان  لیستەی  پێشتر 
هاوبەش  كاندیدایەكی  سەر  لە  هەموویان 
هاوڕابوون، بەاڵم لە هەڵبژاردندا بە چەند 
تەنانەت  ك���رد.  ب��ەش��داری��ی��ان  پ��اڵ��ێ��وراوەوە 
ت��ا ش��ەوێ��ك پێش ل��ە ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان ئەم 
لە  هێندێ  ك��ە  هێشتبووەوە  گ��وم��ان��ەی��ان 
پاڵێوراوەكانی ئەوان بە قازانجی كەسێكیان 
كشانەوەی  ل��ە  جگە  ب��ك��ەن.  پاشەكشێ  
حەداد عادڵ، ئەم گومانە سەری نەگرت 
و هێندێ لە ئوسولگەراكان ئەم دۆڕاندنەی 
ئەم  دەگ��ەڕی��ن��ن��ەوە.  پرسە  ئ��ەم  بۆ  خۆیان 
»ئەندازیاریی  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە  پ��رس��ە 
رواڵەت  بە  بۆ  پاساوێكە  ه��ەڵ��ب��ژاردن«دا 
دۆڕاندنی ئوسولگەراكان )نەك سەركەوتنی 

ریفۆرمخوازان(.
نموونە  وەك  داه��ێ��ن��ەران��ە:  ك����ردەوەی   ����
یاسای  گ��ۆڕی��ن��ی  ب���ەرب���اس���ی  ه��ێ��ن��ان��ە 
سەركۆماری و هەڵبژاردن، هاوكات كردنی 
هەڵبژاردنەكانی شوورای شار و گوندەكان 
لەگەڵ هەڵبژاردنی سەركۆماری، پەسەند 
لە  زۆر  ژمارەیەكی  سەاڵحییەتی  كردنی 
پاڵێوراوان، دەرفەت دان بە چاالكیی هێندێ 
نایاسایی  بە  پێشتر  كە  دام��ەزراوەك��ان  لە 
هەڵبژاردنی  ل��ە  بەتایبەت  دەژم���ێ���ردران 
لەگەڵ  پێوەندەی  لە  شووراكان، هەموویان 

ئەم ئامانجەدا بوون.
هەڵبژاردنەكەی  رێ��ژی��م  ب��ۆچ��ی   �٢

ئەندازیاری )مهندسی( كرد؟
هەنووكە  قەیرانانەی  بەو  سەرنجدان  بە 
هێما  دەك��رێ  ب����ەرەوڕووە،  لەگەڵی  رێژیم 
لە  كە  بكەین  رێژیم  ئامانجی  چەند  بە 
»هەڵبژاردنی رووحانی« و »راگەیاندنی 
هەڵبژاردندا«  لە  خەڵك  زۆری  بەشداریی 

دەیویست پێی بگات:
بەرامبەر  ل��ە  پاشەكەشێ  ئ��ەگ��ەری   ����
گوشاری گەمارۆكان و ناڕەزایەتیی خەڵك 
لەگەڵ خواستی چارەسەری ناوكی: ئەگەر 
ئیسالمیدا  كۆماری  مێژووی  بە  چاوێك 
پێوەندیی  ك��ات��ێ��ك  دەب��ی��ن��ی��ن  بخشێنین، 
دیپلۆماتیكی رێژیم لەگەڵ رۆژئاوا تووشی 
دەبێتە  میانەڕەو  كەسێكی  دەبێت،  قەیران 
رەفسەنجانی  هاشمی  كاتێك  سەركۆمار. 
و  ئێران  نێوان  پێوەندیی  سەركۆمار،  ب��ووە 
قەیراناویدا  زۆر  بارودۆخێكی  لە  رۆژئ��اوا 
وەك  ئوروپایی  واڵتانی  لە  هێندێ  ب��وو. 
بانگهێشت  خ��وی��ان  ب��اڵ��وێ��زی  ف��ەران��س��ە، 
وەك  رەفسەنجانی  هاتنی  بە  ك��ردب��ووەوە. 
دەگەڕێتەوە  فەرانسە  باڵوێزی  سەركۆمار، 
تاران و لە كاتێكدا میتران )سەركۆماری 
پ��ێ��ش��ووی ف��ەران��س��ە( ب��ۆ رۆی��ش��ت��ن بەرەو 
بەختیار  شاپور  رێكدەخست،  خۆی  ئێران 
دوو  ئەم  پێوندیی  و  كرا  تیرۆر  پاریس  لە 
واڵتە ئاستێكی بەرزتری بە خۆیەوە نەدی. 
كاتێك خاتەمی بووە سەركۆمار، دیسانەوە 
قەیراناوی  رۆژئ����اوا  و  ئ��ێ��ران  پیۆەندیی 
خۆی  بڕیاری  میكۆنووس  دادگای  بوو. 
راگەیاندبوو و هێندێ لە واڵتانی رۆژئاوایی 
باڵوێزەكانیان لە تارانەوە بانگهێشت كردەوە. 
هەڵبژاردندا  پڕوپاگەندەكانی  لە  خاتەمی 
ئامریكای  لەگەڵ  گرتن  پێوەندی  باسی 
و  سەركۆمار  بووە  پاشان  گۆڕی.  هێنایە 
ئاسایی  دۆخ��ی  رادەی��ەك  تا  پێوەندییەكان 
لە  یەكێك  هەنووكەش  بینی.  خۆیەوە  بە 
قەیرانی  رێژیم،  بنەڕەتییەكانی  قەیرانە 

ئەوانە  دیپلۆماتیكی  و  دەرەك��ی  پێوەندیی 
وەك  میانەڕەوی  كەسیكی  هاتنی  بە  كە 
رووحانی دەتوانێ  بۆ ماوەیەك ئەم قەیرانە 

دامركێنێ.
رەوتی  و  ن��ژاد  ئەحمەدی  وەالن��ان��ی   ����
ب��ەو مەبەستە  )ان��ح��راف��ی(  ب��ەالڕێ��داچ��وو 
)چ  دواییانە  ئەم  گرفتەكانی  هەموو  كە 
نێوخۆیی و چ دەرەكی( دەگەڕێتەوە بۆ ئەم 
تاقمە: لەدرێژەی ئەم سااڵنەی دواییدا و بە 
تایبەت پاش ناڕەزایەتییەكانی ساڵی 88، 
چ لە نێوخۆ و چ لە ئاستی نێونەتەوەیدا 
ببوو  وا  قەیرانێكی  تووشی  رێژیم  رەوای��ی 
كە پێویستی دەكرد ئەم رەواییە بەتایبەت لە 
بواری نێو نەتەوەییدا نۆژن بكرێتەوە. هاوكات 
ناكارامەیی  هەمیش  و  گەمارۆكان  هەم 
دەوڵەتی ئەحمەدی نژاد لە بواری ئابووریدا 
ب��ووە ه��ۆی ئ���ەوەی ك��ە رێ��ژی��م یەكێك لە 
ئابوورییەكانی  قەیرانە  مەترسیدارترین 
كردەوەی  بكات.  ئەزموون  خۆی  مێژووی 
سوبسیتەكان،  ك��ردن��ی  ئ��ام��ان��ج��دار  وەك 
دواخستنی پێشكەشكردنی الیەحەی بووجە 
بە مەجلیس و هەڵوەشاندنەوەی هێندێ لە 
دامەزراوە سەرەكییەكانی وەك دامەزراوەی » 
بەرنامە و بووجە« هەموویان یارمەتیدەری 

قووڵبوونەوەی ئەم قەیرانانەی بوون.
قەیران  وەك  دیكەی  قەیرانی  كۆمەڵێك 
ناوكی،  پ��رس��ی  و  دیپلماتیك  ب���واری  ل��ە 
هەموویانی  رێژیم  كە  ب��وون  هانەگەلێك 
خستە ئەستۆی دەوڵەتی ئەحمەدی نژاد و 
كردەوە چەوتەكانی. رێژیم بە »ئەندازیاری 
كردنی چڕی هەڵبژاردن« دەیهەویست بەم 

ئامانجە بگات.
بەشدار  بە  رێژیم  كردنی  یەكدەست   ��
ئوسوولگەرا  ل�����ەو  ب���ەش���ێ���ك  ك����ردن����ی 
ریفورمخوازانەی كە لەگەڵ رەفسەنجانی و 
نێوخۆیی  لیكدابڕانی  هەبوونی  رووحانین. 
و  روون  شتێكی  ئیسالمیدا  كۆماری  لە 
بەرهەستە. بەتایبەت ئەم پرسە لە سااڵنی 
ئاشكراتر  و  سەندوە  پەرەی  زۆرتر  دواییدا 
ب��ووەت��ەوە. رووح��ان��ی دەت��وان��ێ هاوسەنگ 
ك��ردن��ی دووالی���ەن���ی رەق��ی��ب ل��ە چ��ەپ و 
راستی رێژیمی »ریفورمخواز و پاوانخواز 
نێو  بخاتە  پ��ۆك��ان��ی��ەوە«  و  ل��ق  ب��ەه��ەم��وو 
پرۆژەی كارەكانیەوە و دیسانەوە لە بیچمدان 
كاریگەری  ش����ۆڕش«  »ب��ن��ەم��اڵ��ەی  ب��ە 
دەتوانێ   خۆی  بۆ  ئامانجە  ئەم  بنوێنێت. 
ئاراستەكەی بەرەو ئامانجگەلێكی دیكەوە 
بێت، بۆ نموونە ئەمەیكە هێندێ لە خاوەن 
كارەی  بەم  ئێران  وایە  پێیان  بۆچوونەكان 
خۆی بۆ بەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ شەڕی 
سەربازی ئامادە دەكات. ئەگەرچی رێژیمی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران هەنووكە لە حاڵی 
شەڕدایە،  حاڵەتی  لە  ب��ەاڵم  نیە،  ش��ەڕدا 
و  ئابووری  و  دیپلۆماتێك  رووی  لە  وات��ا 
وەك  بارودۆخێكی  خەڵك،  سەر  گوشاری 
بە سەریدا  ساڵەكانی شەڕی هەشت ساڵە 
زاڵە. ئەم لێكدانەوەییە لە سەر ئەم بنەمایەیە 
كە رێژیم بۆ تێپەڕ بوون لەم قەیرانانە كە 
بارودۆخە،  ئەم  بۆ  پاساویكە  راستیدا  لە 
نیزامی(.  )ش��ەڕی  بەشەڕیكە  پێویستی 
رووحانی بە وێنەی كەسێكی میانەڕەو، بە 
رواڵەت الی هێندێ لە واڵتانی رۆژئاوایی 
و ناوچەدا پێگەیەكی تا رادەیەك باشتری 
هەیە، كەواتە بەم پێیە ئەو پوتانسیەلێكی 
تێدایە كە لە ئەگەری روودانی شەڕێكی 
وەك  بارودۆخێكی  ل��ەوەی  پێش  نیزامی، 
عێراق و لیبی دووپات بیتەوە،كۆتایی پێ 

بێنێت.

“
ئەگەر چاوێك 
بە مێژووی 

كۆماری ئیسالمیدا 
بخشێنین، 

دەبینین كاتێك 
پێوەندیی 

دیپلۆماتیكی 
رێژیم لەگەڵ 

رۆژئاوا تووشی 
قەیران دەبێت، 

كەسێكی میانەڕەو 
دەبێتە سەركۆمار
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رابوونی دووهەمی میسر
خەڵكی میسر لە رێكەوتی ٢5ی ژانویەی ساڵی 
٢٠١١ی زایینی، دەستیان كرد بە راپەڕین و پاش 
ناڕەزایەتی  لەسەر  بەردەوامبوون  مانگ  چەند 
دەربڕین و راوەستانی بوێرانە توانیان كارێك بكەن 
كە حوسنی موبارەك سەركۆماری ئەوكاتی میسر 
لە رێكەوتی ١١ی فێورییەی هەمان ساڵدا دەست 
لەكار كێشانەوەی خۆی بە فەرمی رابگەیەنێت.

ئەم راپەڕینەی خەڵكی میسر پاش سەرهەڵدانی 
خ��ەڵ��ك��ی ن����اڕازی واڵت���ی ت��ون��ێ��س، ی��ەك��ێ��ك لە 
گەورەترین راپەڕینەكانی سەدەی بیست و یەكەم تا 
بە ئێستا بووە. ئاكامی ئەم راپەڕینە بوو بە هۆی 
حیزبی  سەرۆكی  مۆرسی  موحەممەد  ئەوەیكە 
ئازادی و دادپەروەری، كە حیزبێكی دامەزراوی 
ئیخوانولموسلمین بوو لە رێكەوتی ١٧ی ژووەنی 
هەڵبژاردنەكانی  دووهەمی  خولی  لە  ٢٠١٢دا، 
سەركۆمارییدا، ببێت بە پێنجەمین سەركۆماری 

مێژووی هاوچەرخی میسر.
مۆرسی  موحەممەد  هەڵەكانی  سیاسەتە  بەاڵم 
كارێكی وایان كرد كە لە یەكەمین ساڵوەگەڕی 
ب��ەدەس��ەاڵت��گ��ەی��ش��ت��ن��ی ئ��ی��خ��وان��ول��م��وس��ل��م��ی��ن و 
موحەممەد مۆرسیدا، خەڵكی میسر بە پاڵپشتی 
ئەرتەشی ئەو واڵتە كە وەك پشتیوانی خەڵك خۆی 
ناساندووە، مەجال نەدەن كە مۆرسی و حیزبەكەی 
دووهەمین مۆمی تەمەنی سەركۆماریی خۆیان 
دابگرسێن و لە رێكەوتی ٣ی ژووییەی ٢٠١٣دا، 
مۆرسیان ناچار كرد كۆشكی سەرۆك كۆماری 
و  ئیخوانولموسلمین  دەس��ەاڵت��ی  و  بكات  چ��ۆڵ 

مۆرسی كۆتایی پێ هات.
چەندین  هەڵگری  میسر  خەڵكی  ك���ارەی  ئ��ەم 
پەیامە بۆ خەڵكانی ئازادیخوازی و وەزاڵەهاتوو 

لە دیكتاتۆری و ئیستبداد.
و  مۆرسی  نەیانهێشت  میسر  خەڵكی  ی��ەك��ەم: 
جەماوری  شۆڕشی  دەسكەوتەكانی  حیزبەكەی 
خەڵكی میسر بۆ خۆیان بڕفێنن و دەست بەسەر 
لەم  رەن��گ��ە  ب��گ��رن.  میسردا  خەڵكی  ش��ۆڕش��ی 
ئاگاداری  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  پێوەندییەدا 
تایبەت  بە  و  دیكە  گەالنی  خەباتی  ئەزموونی 
ساڵی  ل��ە  ك��ە  ببوبێتن  ئ��ێ��ران  گ��ەالن��ی  خەباتی 
شۆڕشەكەیان  دەسكەوتەكانی  زایینیدا،  ١9٧9ی 
بەسەردا  دەستی  ئ��اخ��وون��دەوە  تاقمێك  الی��ەن  لە 

گیرا.
بوێرانە  و  ئ��اگ��ای��ان��ە  میسر  خەڵكی  دووه����ەم: 
كاتێك  و  خۆیان  داخوازییەكانی  شوێن  كەوتنە 
دیتیان كە داخوازییەكانیان لە الیەن حكوومەتی 
میسر و دەوڵەتی ئیخوانولموسلمین و موحەممەد 
پێشیان  دەچێت،  الڕێدا  بە  خەریكە  مۆرسییەوە، 
و  ئیخوانولموسلمین  تاكڕوانەكانی  سیاسەتە  بە 
موحەممەد مۆرسی گرت تا چیدیكە لەوە زیاتر 
و  فەرهەنگی  و  سیاسی  قەیرانی  نێو  نەكەونە 

ئابوورییەوە.
سێهەم: خەڵكی میسر بەو كارەی خۆیان ئەوەیان 
سەلماند كە هەر شۆڕشێك كە دەكرێ و رزگاری 
ناتوانێ  ح��ەت��م��ەن  دەه��ێ��ن��ێ،  خ��ۆی��دا  دوای  ب��ە 
ئیسنانەكان  كەرامەتی  و  ئ���ازادی  دابینكەری 
شۆڕشیان  ك��ە  خەڵكانەی  ئ��ەو  ئ��ەگ��ەر  و  بێت 
كردووە، ئاگاین لە شۆڕشەكەیان نەبێت، زۆر بە 
تااڵن  بە  شۆڕشەكەیان  دەسكەوتەكانی  ئاسانی 
خەساری  پێنەگرن،  پێشی  زوو  ئەگەر  و  دەڕوا 

قەرەبوونەكراو بە دوای خۆیدا دێنێ.
چوارەم: خەڵكی میسر ئەوەیان سەلماند كە ئەگەر 
ئەرتەش و سوپایەك بۆ بەرژەوەندی و پاراستنی 
م��اف��ی ش��ارۆم��ەن��دان��ی واڵت��ێ��ك دام����ەزرا بێت، 
هەرگیز پشت لە ویست و داخوازیی خەڵكەكەی 
خەڵك  پشتیوانی  وەك  هەمیشە  و  ناكات  خۆی 

دەمێنیتەوە. 

مۆبایلی سیخوڕ

زیادبوونی ژمارەی مرۆڤ هەڕەشە لەسەر زەوی دروست دەكات

زایـــــەڵــــــــە

فاتێح ساڵحی شیری دایك ئەگەری گەشەی كۆمەاڵیەتی بەرز دەكاتەوە
بەپێی لێكۆڵینەوەیەكی نوێ لە بریتانیا، ئەو 
كۆرپانەی شیری دایكیان دەخۆنەوە، كە گەورە 
بوون، ئەگەری گەشەی كۆمەاڵیەتییان زیاترە. 
كۆرپانەی  ئ��ەو  لێكۆڵینەوەیە،  ئ��ەم  بەپێی   
ش��ی��ری دای��ك��ی��ان دەخ����ۆن����ەوە، ئ���ەگ���ەری ئەم 

پێشكەوتنەیان سەدا٢5 زیاترە.
 لێكۆڵەران، لە ١٧هەزار كەسی لەدایكبووی 
ساڵی ١958 و ١٦هەزار لەدایكبووی ١9٧٠یان 
كۆڵیوەتەوە و بۆ شیكردنەوەی رێژەی پێشكەوتنی 
ئەوانیان  بارودۆخی كۆمەاڵیەتیی  كەسانە،  ئەم 
تاكو   ٣٣ و  ١١س��اڵ��ی  ت��اك��و   ١٠ تەمەنی  ل��ە 

٣4ساڵی شرۆڤە كردووە.
دایك،  شیری  لێكۆڵینەوەیە،  ئ��ەم  بەپێی   
دەدات  مێشك  خانەكانی  گەشەی  یارمەتیی 
لێكۆلەران  ه��ەروەه��ا  دەك����ات.  زی��ات��ر  ه��ۆش  و 
گ��ەی��ش��ت��وون��ەت��ە ئ����ەو ئ��ەن��ج��ام��ەی ك���ە ئەو 
نیشانەی  ناخۆنەوە،  مندااڵنەی شیری دایكیان 
بە  دی���ارە.  پێوە  زۆرت��ری��ان  سترێس)گوشار(ی 
دەگەڕێتەوە  ئەمە  هۆكاری  زان��ای��ان،  گوتەی 
بۆ ئەو چەورییە تێرنەكراوانەی نێو شیر كە بۆ 

دروست كردنی خانەكانی مێشك بەكار دێت.

باشوور  كۆریای  یاسایی  دامەزراوەیەكی 
كە نوێنەریی ٢٧ هەزار بەكاربەری مۆبایلی 
ئایفۆن دەكات، داوایەكی یاسایی بە كۆمەڵی 
لەسەر كۆمپانیای ئەپڵی ئەمەریكایی تۆمار 
كەسانە  ئ��ەو  ب��ۆ  ق��ەرەب��وو  داوای  و  ك���ردووە 

ئەو  كەسایەتیی  م��اف��ی  دڵ��ێ��ت  و  دەك��ات��ەوە 
بەكاربەرانە لەالیەن ئەو مۆبایلی ئایفۆنەوە كە 

بەكاریان هێناوە، پێشیل كراوە.  
باشوور  كۆریای  دەنگوباسی  كۆمەڵەی 
كۆمپانیای  پارێزەری  چیۆلی  جای  لی  لە 

بەر  ب��ەری��ت��ان��ی  ئ���اب���ووری  پسپۆڕێكی 
توانای  كردبوو  پێشبینی  س��اڵ  س��ەدان  لە 
لە  ئ��ەوان  توانای  لە  زۆربووندا  لە  مرۆڤ 

بەرهەمهێنانی خۆراك تێپەڕ بكات. 
ئێستا كە زەوی ٧ ملیار كەسی لەسەر 
بەرهەمە خۆراكییەكانەوە  رووی  لە  دەژی، 
ئەو  و  دەناڵێنێت  مرۆڤەوە  زۆري��ی  بەدەست 
پێشبینی  وەك  كاتێك  دەبێت  زیاتر  فشارە 
ژم������ارەی   ٢٠5٠ س���اڵ���ی  ل����ە  دەك�������رێ 
كەس  ملیار   9 بگاتە  زەوی  دانیشتووانی 
بەكارهێنانی  ب��واری  شۆڕشێكی  تەنیا  و 
بەر  كات  ئەو  دەتوانێ  زەوی  و  ئاو  و  وزە 
ئەوەی  وەك  كارەساتێكی گەورە بگرێت  لە 

زاناكان بۆی چوون. 
پێشبینی   ١٧98 س���اڵ���ی  م���ال���ت���ۆس 
بەسەر  دانیشتووانی  ژم��ارەی  زیادبوونی 

بەهۆی ژم�����������ارەی  ب���ەاڵم  ك���ردب���وو،  ب��ەره��ەم��ی��ان��ەوە 
پێشكەوتنی تێكنۆلۆژیا و كشتوكاڵ وێڕای 
ئێستا  تا  دانیشتووان  ژم���ارەی  زۆب��وون��ی 

كێشەیەكی گەورە رووی نەداوە.
ل�����ەگ�����ەڵ زۆرب�������وون�������ی ژم�������ارەی 
ئێستا  ك���ە  زەوی�����دا  دان��ی��ش��ت��ووان��ی 
گەشەسەندووەكاندا  واڵت���ە  ل��ە 
زۆربوونی بەرچاو بەخۆیەوە 
بەرهەمە  دەب��ی��ن��ێ��ت، 
نی  كا شتییە و سر
ئ�������اوی  وەك 
ر  گا ز سا
و 

رووبەڕووی  دارستانەكان  و  رووب��ار  و  خاك 
فشاری زۆر بوونەتەوە. 

و  م��رۆڤ  ن��ێ��وان  ناهاوسەنگی  ئ��ەگ��ەر 
بەرهەمە سروشتییەكان بەو شێوەیە بەردەوام 
پڕكردنەوەی  ب��ۆ  ٢٠٣٠دا  ساڵی  ل��ە  بێت 
پێداویستییەكان مرۆڤ دەبێ هەسارەی تر بۆ 
ژیان بدۆزێتەوە، ئەمە بەپێی لێكدانەوەكانی 

تۆڕی گلۆبال فوتبرنت نیتوۆرك.
پرێس اللۆندی دیبلۆماتكاری فەرەنسی 
پرۆگرامی  ل���ە  ی��وئ��ێ��ن  رێ���ك���خ���ەری  و 
 ٢٠٣٠ ل��ە  دەڵ���ێ  م��رۆی��ی  گەشەسەندنی 
زیاد  زەوی  لەسەر  م��رۆڤ  تر  ملیارێكی 
ئاسایش  ئ��ەوك��ات  بتوانین  چ��ۆن  دەك���ات، 
بۆ  خزمەتگوزارییەكان  و  بپارێزین  خ��ۆراك 
ئەو ژمارە زیادەیە دابین بكەین بەبێ ئەوەی 

پێویستمان بە ئاو و زەوی زیاتر هەبێت؟ 

م����ی����ری����ه����ل����ۆی 
لە  كە  گواستەوە 
ب���ەرزك���ردن���ەوەی 
س����������ك����������ااڵی 
كەسەكان بەرپرسە  
كۆكردنەوەی  كە 
لەسەر  زان���ی���اری 
بەبێ  ك��ەس��ەك��ان 
ئاگاداریی خۆیان 
نی  د پێشێلكر
یاسایە و ئێمە ئەو 
دژی  س��ك��ااڵی��ە 
پێناو  ل���ە  ئ��ەپ��ڵ 

پاراستنی مافی بەكاربەرەكاندا دەجوڵێنین.
چ��ی��ۆل��ی گ���وت���ی: ئ����ەو داوای��������ەی بە 
كەسی   ٦9١ و  ه���ەزار   ٢٦ ن��وێ��ن��ەرای��ەت��ی��ی 
هەرێمی  دادگ���ای  ب��ۆ  ئایفۆن  ب��ەك��ارب��ەری 

دەكەوێتە  كە  ك��ردووەت��ەوە  ب��ەرز  وۆن  چانگ 
باشووری سیئۆلی پایتەختی ئەم واڵتەوە. 

سكااڵ بە كۆمەڵەكە دەیەوێ بۆ هەر كەسێك 
لەو كەسانە بڕی یەك ملیۆن وان كە دەكاتە 
9٣4 هەزار دۆالر وەك قەرەبوو لە كۆمپانیای 
ئەپڵ وەربگرێت كە بارەگاكەی لە ئەمەریكایە 
و ئەمەش بەهۆی جێبەجێكردنی بەرنامەیەكەوە 
كە رێگە بە كۆمپانیای بەرهەمهێنی ئایفۆن 
ب��ك��ات و  ب��ەك��ارب��ەران��ی  دەدات چ��اودێ��ری��ی 
ئەو  وای��ە  پێی  كۆرییەكە  یاساییە  كۆمپانیا 
كارە پێشێلكردنی مافی بەكاربەرانە و فشاری 

دەروونی لەسەریان دروست كردووە. 
دادەنێت  ئ��ەوە  پالنی  كۆرییەكە  كۆمپانیا 
ئایفۆن  بەكاربەرانی  لە  كۆمەڵەیەكی دیكە 
بەشی  بۆ  داهاتوو  8ی  مانگی  كۆتایی  تا 

دووەمی سكااڵكەی ئامادە بكات.


