
لە نێوان ژمارەی 609 تا ژمارەی 610ی رۆژنامەی كوردستان گەلێك رووداوی 
ناخۆش دڵی كۆمەڵگای كوردستانی هەم شاد كرد و هەم خەمبار. هەواڵی  خۆش و 
بەستنی یەكەمین كۆنگرەی نەتەوەیی كورد لەو هەواڵە خۆشانە بوو كە بوو بە هۆی 
خوشحاڵيی هەموو كوردێكی نیشتمانپەروەر. بەاڵم مخابن هەواڵی كۆمەڵكوژيی خەڵكی 
پرشنگداری  ئەستێرەی  دوو  لەدەستدانی  هەواڵی  و  سووریە  كوردستانی  تاوانی  بێ 
ئاسمانی ئەدەب و فەرهەنگی كوردی، واتە كۆچی دوایی مامۆستا فەلەكەدین كاكەیی 
و مامۆستا شێركۆ بێكەس لەو هەواڵە ناخۆشانە بوون كە هەموو خەڵكی كوردی تووشی 
پەژارە و خەمێكی بێ پایان كرد. وەك رۆژنامەی كوردستان مزگێنی بەستنی كۆنگرەی 
نەتەوەیی كورد بە هیوابەخش دەزانین. تاوانی كۆمەڵكوژيی خەڵكی كوردستانی سووریە 
ئەدەبیی  و  فەرهەنگی  كۆمەڵگای  پ��ەژارەی  و  خەم  لە  خۆمان  و  دەكەین  مەحكووم 

كوردستاندا بە بۆنەی كۆچی دوایی ئەو دوو ئەستێرە پرشنگدارە بە شەریك دەزانین.

ئیسالمیی  كۆماری  رێبەری  رابردوو،  شەممەی 
ئێران بە فەرمیی دەسەاڵتی سەرۆك كۆماریی ئێرانی 
شەممەی  یەك  و  كرد  رووحانی  حەسەنی  رادەستی 
ئیسالمیی  شورای  مەجلیسی  لە  رابردووش، 
كۆماری  سەرۆك  وەكوو  رووحانی  حەسەنی  ئێران 
رێوڕەسمی  لە  خوارد.  سوێندی  فەرمیی  بە  ئێران 
لە  هەندێ   مەجلیس،  نوێنەرانی  سوێندخواردنەكەیدا 
نوێنەرانی  و  ئیسالمی  كۆماری  بااڵی  بەرپرسانی 
بەاڵم  دەكەوتن،  بەرچاو  بیانیش  واڵتانی  لە  هەندێ  
دوو  ئامادەنەبوونی  بوو  سەرنج  جێگەی  ئەوەی 
سەرۆك كۆماری ئابڕوو زڕاوی پێش رووحانی بوو. 
سەرۆك كۆماری نوێ  سوێندی خوارد پارێزگاری لە 
مەزهەبی فەرمیی واڵت، نیزامی كۆماری ئیسالمی 
و یاسای بنەڕەتیی واڵت بكات. سوێندی خوارد لە 
سەرەڕۆیی دوور بێت و رێز لە كەرامەت و ئازادی و 
مافی شارۆمەندی لە چوارچێوەی یاسای بنەڕەتیدا 
بگرێت. بەاڵم پارێزگاری كردن لە مەزهەبی فەرمیی 
فەرمیی  بە  عەشەری،  ئەسنا  شیعەی  واتە  واڵت 
پێشێل كردنی مافی پەیڕەوانی مەزهەبەكانی دیكە 
نیزامی  لە  كردن  پارێزگاری  ئێراندایە.  واڵتی  لە 
كۆماری ئیسالمی و یاسا بنەڕەتییەكەی، درێژەدانە 
ئێراندان  بنەڕەتیی  یاسای  لە  پێشێلكارییانەی  بەو 
نیزامی  چوارچێوەی  لە  ناسینیەتی  فەرمیی  بە  و 
ئێراندا. پارێزگاری كردن لە نیزامێكی  دیكتاتۆریی 
دیكتاتۆر و دوورمانەوە لە سەرەڕۆیی لە خەیاڵیشدا 
رێك ناكەون و لەو كۆبەندە سەرنجڕاكێشەشدا رێزگرتن 
لە ئازادی و كەرامەت و مافی شارۆمەندان هەرگیز 
مسۆگەر نابێت. رووحانی بە رادەستكردنی پێڕستی 
كابینەكەی بە مەجلیس هەوڵی خۆی دا بۆ ئەوەی 
پێكەوەهەڵكردن  و  شایستەساالری  بەناو  لە  رواڵەتێك 
كابینەكەی  لە  ناو دەسەاڵت  باڵەكانی  ئاشتەوایی  و 
نیشان بدات و دووهەمیش ئەوەیكە لە بواری سیاسەتی 
دەرەكیدا هەوڵی چارەسەری قەیرانی ئابووری واڵت 
ناوكیدا  بەرنامەی  لە  شەفافییەت  رێی  لە  دەدات 
بۆ  بەاڵم  نێونەتەوەیی.  متمانەی  كردنی  درووست  و 
ئێراندا  لە  ئاڵوگۆڕێك  هیچ  كە  روونە  كەس  هەموو 
لە ئارادا نابێت مەگەر ئەوەی خامنەیی هەستی بە 
قووڵیی قەیرانی زاڵ بەسەر ئێراندا كردبێت و بیەوێ  
بە بێ  ئەوەی ئاڵوگۆڕێك لە بۆچوون و سیاسەتەكانی 
بەرامبەر بە مەسەلەی ناوكیدا پێك بێنێ  بە زمانێكی 
نەرمتر بەرامبەر الیەنەكانی دەرەوە بدوێ  و تراویلكەی 
بەمجۆرە  تا  بكات  درووست  ئەوان  الی  هیوایەك 
بە  سەبارەت  و  واڵتیشدا  نێوخۆی  لە  بكڕێت.  كات 
نێوان  لە  كاسەییەك  یەك  رەنگە  نێوخۆییەكان،  كێشە 
میللی  ئاشتی  ناوی  بە  دەسەاڵت  ناو  الیەنەكانی 
پێك بێنێت، بەاڵم ئەم ئاوانس دانە بە باڵە سیاسییە 
ناكات  ناكۆكەكان چارەسەری كێشەكانی خەڵك  پێك 
هیچیشی  نە  و  بڕیاردەرە  نە  بۆخۆی  رووحانی  و 
پێدەكرێت، مەگەر ئەوەی خامنەیی هەستی بەو دوو 

گرینگییە كردبێت.

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی
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كۆنگرەی نەتەوەیی كورد، مزگێنیی 
یەكگرتوویی، ئاشتی و پێكەوەژیان

دادگایی كردنی ئەندامانی حیزبوڵاڵ لە دادگایەكی نێونەتەوەییدا بە تۆمەتی تیرۆری حەریری

توندتربوونەوەی 
گەمارۆكان بۆ سەر 

كۆماری ئیسالمی
گەاڵڵەی  ئامریكا  نوێنەرانی  مەجلیسی 
توندتر بوونەوەی گەمارۆكانی دژ بە ئێران بە 

پەسەند گەیاند.
400 نوێنەر دەنگی ئەرێنییان بەم گەاڵڵەیە 
داوە و لە بەرامبەردا 20 نوێنەر دەنگی نەرێنییان 
داوە. بە پێی ئەم گەاڵڵەیە، ئامریكا كڕیارانی 
نەوت لە ئێران ناچار دەكات لە ماوەی ساڵێكدا 
لە كۆی هاوردەی نەوتی خۆیان، رۆژانە یەك 

ملیۆن بەرمیل كەم بكەنەوە.
ئەم كردەوەی مەجلیسی نوێنەرانی ئامریكا 
هاتنەسەركاری حەسەن  پێش  رۆژ  تەنیا چەند 
بە  دەبێت  گەاڵڵەیە  ئەم  دا.  رووی  رووحانی 
باراك  و  بگات  ئامریكاش  سێنای  پەسەندی 

ئۆباماش واژۆی بكات.
هاوكات  گ��ەالوێ��ژ  13ی  رۆژی  ه��ەروەه��ا 
حەسەن  بە  دەسەاڵت  رادەستكردنی  بە  لەگەڵ 
رووح��ان��ی ل��ە الی��ەن رێ��ب��ەری رێ��ژی��م��ەوە، 76 
نوێنەری سێنای ئامریكا لە نامەیەك بۆ باراك 
ئۆباما، خوازیاری توندتر بوونەوەی گەمارۆكان 

دژی ئێران بوون.
خۆیاندا  ن��ام��ەك��ەی  ل���ە  ن��وێ��ن��ەران��ە  ئ���ەم 
بەرنامە  پێشكەوتنی  كە  كاتێ  تا  نووسیویانە 
رانەوەستێ،  ئیسالمی  كۆماری  ناوكییەكانی 
ئ��ەم واڵت��ە دەبێ  گ��وش��اری ئامریكا بۆ س��ەر 
بژاری  بەكارهێنانی  ئەگەری  و  بكرێ  زی��اد 
سەربازی بۆ راوەستانی ئەم پرۆگرامانە دەبێ 

بەهێزتر بێت.
باڵوی  رۆی��ت��رز  هەواڵنێریی  ل��ەم��ە،  پێش 
و  ژاپ��ۆن  هێند،  ك��ردب��ووەوە كە واڵتانی چین، 
كۆریای باشوور، كە لە هاوردەكەرانی گەورەی 
گوشارەكانی  ژێ��ر  ل��ە  ئێرانن،  خ��اوی  ن��ەوت��ی 
ئەم  كێشەكانی  ب��ە  ب��ەس��ەرن��ج��دان  و  ئامریكا 
تا  ژانویە  مانگەكانی  نێوان  لە  هاوردەكردنە، 
ژووەنی ئەمساڵدا، كڕینی نەوتی خۆیان لە ئێران 
بە رادەی یەك لە پێنج دابەزاندووە و ئەگەری 
گوشارەكانی  ژێ��ر  لە  رادەی���ە  ئ��ەم  هەیە  ئ��ەوە 

ئامریكادا كەمتریش ببێتەوە.

زنجیرە دانوستانەكانی حیزبە كوردستانییەكان 
بە مەبەستی بەڕێوەبردنی كۆنگرەی نەتەوەیی 
ك���ورد ل��ە ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان دەس��ت��ی بە 
كارەكانی كرد و لێژنەیەك لە حیزبی دێموكراتی 
بەڕێز  سەرپەرشتیی  بە  ئێرانیش  كوردستانی 
حیزب  گشتیی  سكرتێری  هیجری،  مستەفا 
كۆنگرەیەدا  ئ��ەم  ك��ران��ەوەی  دانیشتنی  ل��ە 

بەشداریی كرد.
بەپێی هەواڵی ماڵپەڕی كوردستان میدیا، 
رۆژی دووشەممە رێكەوتی 31ی پووشپەڕی 
هەولێر،  ش�����اری  ل���ە  ه���ەت���اوی  1392ی 
بە  دانیشتنێك  كوردستان،  هەرێمی  پێتەختی 
سەرۆكی  بارزانی"  "مەسعوود  دەسپێشخەریی 
حیزب  ئامادەبوونی  بە  و  كوردستان  هەرێمی 
و رێكخراوە سیاسییەكانی هەر چوار پارچەی 

وتووێژ  و  ب��اس  مەبەستی  ب��ە  ك��وردس��ت��ان، 
لەمەڕ پێكهێنانی كۆنگرەی نەتەوەیی كورد و 
دیاریكردنی ئەندامانی كومیتەی بەڕێوەبەریی 

ئەم كۆنگرەیە بەڕیوە چوو.
لە سەرەتای  سەرۆكی هەرێمی كوردستان 
لێدوانێك،  پێشكەشكردنی  بە  دانیشتنەدا  ئەم 
كۆنگرەیەی  ئ��ەم  ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی  ل��ە  ئامانج 
گەیشتنی حیزب و الیەنە سیاسییەكانی هەر 
و  ئیستراتیژی  بە  كوردستان  پارچەی  چوار 
ئاخێوێكی نەتەوەیی هاوبەش بۆ بەدواداچوونی 
كورد  ن��ەت��ەوەی  ئامانجەكانی  و  داخ����وازی 
و گ��ەی��ان��دن��ی پ��ەی��ام��ی ئ��ەم ن��ەت��ەوە لەسەر 
بە  پێكەوەژیان  و  بەرابەری  ئاشتی،  بنەمای 
نەتەوەكانی دیكە راگەیاند. پاشان نوێنەرانی 
كوردستان  پارچەی  چ��وار  ه��ەر  حیزبەكانی 

پێكهێنانی  وەسفكردنی  گرینگ  بە  وێ��ڕای 
ئەم كۆنگرەیە، روانگە و بیر و بۆچوونەكانی 
پێوەندی لەگەڵ هەلومەرجی هەر  لە  خۆیان 

چوار پارچەی كوردستان دەربڕی.
لە  كەسی   21 لێژنەیەكی  دانیشتنەدا  لەم 
هەڵبژێردرا  ئامادەكار"  "كومیتەی  ناوی  ژێر 
ماوەی  ل��ە  كۆنگرەكە  بەستنی  ب���واری  ت��ا 
دانیشتنەكانی  لە  بكەن.  خ��ۆش  مانگێكدا 
ئەندامانی  هەڵبژاردنی  مەبەستی  بە  دواتردا 
لە كۆی 21 كورسی،  ئامادەكار،  كومیتەی 
كرا  تەرخان  ئێران  كوردستانی  بۆ  كورسی   5
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  نوێنەری  كە 
هەروەها  بوو.  نوێنەرە  پێنج  لەو  یەكێك  ئێران 
لە 2ی  كورد  نەتەوەیی  درا كۆنگرەی  بڕیار 

خەرمانانی ئەمساڵدا بەڕێوە بچێت.

چەواشەكاری سەرۆك 
كۆماری نوێ 

دادگایەكی نێونەتەوەیی لە الهە لە سەرەتای 
ساڵی 2014دا 4 كەس لە ئەندامانی حیزبوڵاڵی 
لوبنان بە تۆمەتی بەشداری لە تیرۆری رەفیق 
هەینی،  رۆژی  دەك���ات.  دادگ��ای��ی  ح��ەری��ری��دا 
دادگایەكی  كە  راگ��ەی��ەن��درا  گ��ەالوێ��ژ،  11ی 
تایبەتی پێراگەیشتن بە تیرۆری رەفیق حەریری، 
سەرۆك وەزیرانی  و  هەڵكەوتوو  سیاسەتڤانی 
2014دا  ساڵی  سەرەتای  لە  لوبنان،  پێشووی 

كارەكانی خۆی دەست پێدەكات.

رێ��ك��خ��راوی ن��ەت��ەوە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان لەسەر 
داوای دەوڵەتی لوبنان، دادگایەكی نێونەتەوەیی 
پێك هێناوە كە 4 كەس لە چاالكانی "حیزبوڵاڵ" 
دادگایی دەكات كە بریتین لە: مستەفا بەدران 
)51س������ااڵن(، س��ەل��ی��م ع��ەی��اش )48س�����ااڵن(، 
سەبرا  ئەسەد  و  )38س��ااڵن(  عەنیسی  حوسێن 
لە  كە  تۆمبەتبارن  كەسانە  ئ��ەم  )35س���ااڵن(. 

تیرۆری رەفیق حەریریدا دەستیان بووە.
تەقینەوەیەكی گەورەدا كە رۆژی 14ی  لە 

مارسی 2005 بەیرووتی هەژاند، رەفیق حەریری 
لەگەڵ 22 كەسی دیكە گیانیان لە دەست دا.

دادگای ناوبراو لە یەكەمی مارسی 2009دا 
كارەكانی خۆی لە دەڤەری الهەی هولەند دەست 
30ی  لە  لێكۆڵینەوە  م��اوەی��ەك  پ��اش  و  پێكرد 
دەستبەسەركردنی  حوكمی  2011دا  ژووەن���ی 

تۆمەتبارەكانی دەركرد.
حیزبوڵاڵی لوبنان دادگای ناوبراو بە درێژەی 
و  دەزان��ێ  ئامریكایی   � ئیسراییلی  پیالنێكی 

دادگا  رادەستی  تۆمەتبارە   4 ئەو  نییە  ئامادە 
خۆیدا  ج��ۆری  لە  جیناییە  دادگ��ا  ئ��ەم  بكات. 
ئامادەبوونی  ب��ێ  ب��ە  ك��ە  دادگ��ای��ە  یەكەمین 
تۆمەتباران و تەنیا بە ئامادەبوونی پارێزەرانیان 

رەوتی دادگایی كردنەكە دەپێوێ.
ئۆرووپا  ی��ەك��ی��ەت��ی��ی  ك���ە  ب��اس��ە  ش��ای��ان��ی 
حیزبوڵاڵی  س��ەرب��ازی��ی  لقی  دوای��ی��ان��ەدا  ل��ەم 
گرووپە  لیستی  ن��ێ��و  ه��اوی��ش��ت��ۆت��ە  ل��وب��ن��ان��ی 

تیرۆریستییەكانەوە.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە پێوەندی لەگەڵ 
كۆمكوژیی خەڵكی كورد لە كوردستانی سووریە

رێوڕەسمی كردنەوەی كۆنگرەی ٧ی یەكیەتیی الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بەڕێوەچوو

بەشداریی شاندێكی حیزبی دێموكرات لە كۆنفڕانسی 
شەشەمی یەكیەتیی دێموكراتی كورد لە سووریە

راگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران بە بۆنەی كۆچی دوایی شاعیری 

ناوداری كورد شێركۆ بێكەس

فەلەكەدین كاكەیی كەسایەتیی سیاسی و ئەدەبیی 
كوردستانی عێراق كۆچی دوایی كرد

هاوواڵتییانی بەڕێز،
ئۆگرانی مافی مرۆڤ،

ماوەیەك لەمەوبەر لە سووریە، بەرەیەكی سەر بە رەوتی بناژۆخواز 
 و توندڕەوی ئیسالمی جیهادی، لە دژی هێزە كوردییەكان پەنای بردە 
لە  كورد  نەتەوەی  بە  دژ  جیهادی  فتوای  ئایینییەكان  و  بنەما  بەر 
كوردستانی سووریە دەركرد و بەپێی فەتواكەیان خوێنی پیاوی كورد 
و هەروەها ژن و ماڵ و منداڵیان بە حەاڵڵ بۆ تیرۆریستەكانیان ناو 
برد و هێرشێكی دڕندانەیان دژ بە نەتەوەی كورد و خەڵكی ئاسایی  و 

بێ چەك و بێ پەنا دەست پێ كرد.
لە درێژەی ئەو شەڕە جیهادی و بەناو موقەدەسەدا  و لەژێر ناوی 
دەستیان  توندئاژۆكان،  رەوتە  بە  سەر  چەكدارانی  ئیسالمدا،  ئایینی 
دایە كۆمەڵكوژی و لە چەندین شوێنی كوردستانی سووریە وێڕای بە 
بارمتەگرتنی خەڵكی ئاسایی و ژن  و منداڵی كورد، چەندین تاوانی 
تیرباران  تێكڕا  بە  گوندیان  چەند  خەڵكی  و  خولقاند  دژەمرۆییشیان 
كردووە و كوشتاری بەكۆمەڵیان وەڕێ خستوە كە تاوانەكانی هێزەكانی 
رێژیمی خومەینی دوای دەركردنی فەرمانی جیهاد بە دژی كوردمان 

وەبیر دێنێتەوە.
كۆڕ و كۆمەڵە مرۆڤدۆستەكان،

بناژۆيیەكانی سەلەفی جیهادی  رەوتە  لە  هێندێك  كە  كاتێكدا  لە 

لە سووریە تاوانی لەو شێوە دەرحەق بە نەتەوەی كورد بەڕێوە دەبەن، 
بێدەنگ بوون لە بەرامبەر ئەو رەشەكوژی و تاوانی شەڕەدا، سیمای 
الیەنگری لە تاوان بە خۆوە دەگرێ  و داواكارین كە وێڕای مەحكووم 
كردنی ئەو تاوانانە، یارمەتیی مرۆیی خێرا بەو خەڵكە بگەیەنرێ  و 
لە بەرامبەر تیرۆریستان و تاوانباراندا پشتیوانی لە خەڵكی بێ تاوانی 

كورد لە سووریە بكرێ.
هەروەها وەبیری هێزە كوردییەكان لە كوردستانی سووریە بە تێكڕا 
بەتاوانی  تەنیا  و  یەكدەستە  و  یەكگرتوو  دێنینەوە كە دوژمنی كورد 
كورد بوون دەیانكوژێ و بۆیە داوا لە هەموو هێزە كوردییەكان دەكەین 
كە بە قبووڵ كردنی یەكتر و بە هاوئاهەنگی و هاوكاریی بەڕێز و 
حورمەتی یەكسان و هاوتاوە، بۆ پاراستنی گەلەكەمان لە كوردستانی 
رووداوانە  ئەم  ناوچەكە هەنگاو هەڵبگرن،  بەڕێوەبردنی  بۆ  سووریە و 
نیشانیان دا كە لە پرش و باڵوی و قبووڵ نەكردنی یەكدیدا، تەنیا 

دوژمنان قازانج دەكەن.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

12ی گەالوێژی 1392
3ی ئووتی 2013

هەینی  رۆژی 
4ی  رێ������ك������ەوت������ی 
1392ی  گ��ەالوێ��ژی 
رێوڕەسمی  ه��ەت��اوی، 
كۆنگرەی  ك��ردن��ەوەی 
7ی یەكیەتیی الوانی 
دێموكراتی كوردستانی 
بەشداریی  ب��ە  ئ��ێ��ران 
"مستەفا  ب�����ەڕێ�����ز 
سكرتێری  ه��ی��ج��ری" 
ژمارەیەك  و  گشتيی 
ل������ە ئ����ەن����دام����ان����ی 
حیزبی  رێ����ب����ەری����ی 
نوێنەرانی  دێموكرات، 
الوانی  رێكخراوەكانی 

هەرچوار پارچەی كوردستان، ئەندامانی هەڵبژێردراوی كۆنگرەی 7 
و ئەندامانی یەكیەتیی الوانی دێموكرات، بەڕێوەچوو. رێوڕەسمەكە بە 
خوێندنەوەی سروودی نەتەوایەتیی "ئەی رەقیب" و راگرتنی خولەكێك 
بێ دەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی سەرجەم شەهیدانی كورد و 
كوردستان و بەتایبەت شەهیدانی یەكیەتیی الوانی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران دەستی پێكرد. پاشان پەیامی كردنەوەی كۆنگرە لەالیەن "عەلی 
كەسنەزانی" ئەندامی دێرینی یەكیەتیی الوانی دێموكراتی كوردستانی 
كۆمیتەی گشتیی  پەیامی  ئەوەش  دواب��ەدوای  و  خوێندرایەوە  ئێران 
بەڕێوەبەری و دەستەی ئامادەكاریی كۆنگرەی 7ی یەكیەتیی الوانی 
ئەندامی  "زەینی كوردستانی"  لەالیەن  ئێران،  دێموكراتی كوردستانی 
پەیامی  دواتر  خوێندرایەوە.  یەكیەتییەوە  ئەو  بەڕێوەبەریی  دەستەی 
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لەالیەن بەڕێز 
"حەسەن شەرەفی" جێگری سكرتێری گشتیی حیزبەوە خوێندرایەوە. 
بەڕێزیان لە پەیامەكەیاندا وێڕای دووپات كردنەوەی پشتیوانیی حیزبی 
لە  الوان��ی  گرینگیی  و  رۆڵ  باسی  الوان،  یەكیەتیی  لە  دێموكرات 
لە  كۆنگرەكەتان  كە  "ئاواتەخوازین  وتی:  و  كرد  كۆمەڵگایەكدا  هەر 
بەجێ هێنانی ئەركەكانی سەركەوتوو بێ و بەڕێوەبردنی رێكوپێك و 
بەوەختی كۆنگرەكەتان دەرخەری باوەڕی راستەقینەتان بە دێموكراسی 
و پێداچوونەوە بە كاروباری راب��ردوو و داڕشتنی پالن بۆ داهاتوو و 
دەستنیشان كردنی رێوشوێنی گونجاوتر بۆ بڕینی مەودای گەیشتن 
دەچێت  بەڕێوە  هەلومەرجێكدا  لە  كۆنگرەكەتان  ئامانجەكانتانە.  بە 
لە  شوێندانەریی  جیهانییەكان،  ئاڵوگۆڕە  و  ناوچە  رووداوەكانی  كە 
ناوچەكە و كوردستان  سەر ژیانی كۆمەاڵیەتی و سیاسیی خەڵكی 
بەتایبەتی داناوە، بۆیە لەم كاتە هەستیارەدا رۆڵی الوان بۆ پێشخستنی 
خەباتی رەوای گەلەكەمان زیاتر بەرجەستە دەبێتەوە". لە بڕگەیەكی 
دیكەی ئەو رێوڕەسمەدا پەیامی خوشكە نەسرین قاسملوو، هاوسەری 
"لەیال  لەالیەن  فارسی  زمانی  بە  قاسملوو  عەبدولڕەحمان  دوكتور 
نەسریندا  پەیامی خوشكە  بەشێكی  لە  محەممەدی"ەوە خوێندرایەوە. 
هاتبوو: "لە ئێستادا میلیۆنان هاوواڵتیمان لە هەژاری و نەداریدا دەژین 

و رێژیمە دیكتاتۆرەكانی 
دیانهەوێ  واڵتەكەمان 
خەباتی  ب�����ە  پ���ێ���ش 
گەلەكەمان بگرن، بەاڵم 
خ��ەب��ات��ی گ��ەل��ی كورد 
درێژەی  و  ب���ەردەوام���ە 
گەورەی  ش��ۆڕش��ی  ب��ە 
ئێوەش  و  داوە  خ���ۆی 
وەكوو یەكیەتیی الوانی 
كوردستانی  دێموكراتی 
و  هێنانەدی  ب��ۆ  ئ��ێ��ران 
ئازادی  كردنی  جێگیر 
خەبات  دێموكراسی  و 
پەیامی  پاشان  دەكەن". 
نەتەوەكانی  كۆنگرەی 
پەیامی  و  خوێندرایەوە  باریكە"ەوە  "س��ۆران  لەالیەن  فیدراڵ  ئێرانی 
كرمانج یوونس نوێنەری رێكخراوی نێودەوڵەتیی تۆڕی جیهانیی الوانی 
الوانی  یەكیەتیی  7ی  كۆنگرەی  كردنەوەی  بەبۆنەی  ئاشتی پارێز، 
دواتر  كرا.  پێشكەش  ناوبراوەوە  لەالیەن  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 
"رۆژین  لەالیەن  سوسیالیست  الوانی  نێونەتەوەیی  یەكیەتیی  پەیامی 
رێوڕەسمەدا  ئەو  دیكەی  بڕگەیەكی  لە  و  خوێندرایەوە  ئەشرەفی"یەوە 
پێشكەش  دی��ار"ەوە  "ئ��ازا  لەالیەن  باكوور  كوردستانی  الوان��ی  پەیامی 
ئێران  كوردستانی  الوان��ی  رێكخراوەكانی  فیدراسیۆنی  پەیامی  كرا. 
فیدراسیۆنەوە  ئەو  گشتیی  سكرتێری  ساڵحی"  جەالل  "سەید  لەالیەن 
خوێندرایەوە. پاشان پەیامی الوانی كوردستانی باشوور لەالیەن "سامان 
پەیامی الوانی  ئەوەش  دواب��ەدوای  و  كراو  پێشكەش  قەرەچۆغی"یەوە 
هەروەها  خوێندرایەوە.  زوبێر"ەوە  "سیپان  لەالیەن  رۆژئ��اوا  كوردستانی 
كۆمیتەی  دەس��ت��ی  ب��ە  پیرۆزبایی  ب��رووس��ك��ەی  و  پ��ەی��ام  كۆمەڵێك 
ناوی كۆنگرەی  لەژێر  لە  پاشان كۆنگرەكە  ئامادەكاری گەیشتبوون. 
''دەرخستنی تواناكان'' و لەژێر دروشمی ''خۆسازدان بەرەو دواڕۆژێكی 
سێ شەممە  رۆژی  ئ��ێ��وارەی  و  ك��رد  ك��ارەك��ان��ی  ب��ە  دەس��ت��ی  روون''، 
رێكەوتی 8ی گەالوێژ، پاش 4 رۆژ كاری ب��ەردەوام بە هەڵبژاردنی 
بەڕێوەبەریی نوێ سەركەوتوانە كۆتایی بە كارەكانی هێنا. ئەندامانی 
بەشداری 7مین كۆنگرەی یەكیەتیی الوانی دێموكراتی كوردستان لە 
لەنێو  دێموكراتیدا  و  ئازاد  لە كەشێكی  كۆنگرە  كاری  دوایین رۆژی 
كاندیداكانی خوازیاری بۆ بوونە ئەندامی بەڕێوەبەریی نوێی یەكیەتیی 

الوان، بەڕێوەبەریی رێكخراوەكەیان هەڵبژارد.
ئەندام  كچانی  بۆ  كۆتا  سیستەمی  كۆنگرەدا  كاری  لە  بەشە  لەم 
لە  بەرچاو  رادەیەكی  بە  توانییان  كچان  كە  كرا  پێڕەو  كۆنگرەدا  لە 
بەڕێوەبەریی الواندا جێ بگرن. پاشان لە یەكەمین كۆبوونەوەی دەستەی 
بەڕێوەبەریی هەڵبژێردراوی كۆنگرەی 7دا، بەڕێز ''فواد خاكی بەیگی'' 
بۆ جارێكی دیكە وەكوو سكرتێری گشتیی یەكیەتیی الوانی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران هەڵبژێردرا.

11ی  رێكەوتی  هەینی  رۆژی  میدیا،  كوردستان  ماڵپەڕی  هەواڵی  بەپێی 
دێموكراتی  حیزبی  پێوەندییەكانی  شاندێكی  هەتاوی،  1392ی  گەالوێژی 
ئەندامی  قادری''  ساڵح  ''محەممەد  بەڕێز  سەرپەرستیی  بە  ئێران  كوردستانی 
كومیتەی ناوەندی، لە شەشەمین كۆنفڕانسی رێكخستنی یەكیەتیی دێموكراتی 

كورد لە سووریە بەشداریی كرد.
شاندی پێوەندییەكانی حیزب لەالیەن شاندێكی یەكیەتیی دێموكراتی كورد لە 
سووریە بە گەرمی پێشوازیی لێ كرا و شاندی حیزب پیرۆزبایی خۆی بەبۆنەی 

بەستنی كۆنفڕانسەكەیان لەو یەكیەتییە كرد.
لەو كۆنفڕانسەدا جێگری سكرتێری پارتی ناوبراو لەسەر شۆڕشی سووریە و 
پێشكەش  پەیوەندیداری  باسێكی  كوردستاندا  بەشەی  لەو  كوردەكان  بارودۆخی 

كرد.
لەو  كوردستان  پارچەی  هەرچوار  سیاسییەكانی  حیزبە  بەرچاوی  بەشێكی 

كۆنفڕانسەدا بەشدار بوون.

هاونیشتمانە بەڕێزەكان !
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان !

رۆژی یەكشەممە 13ی گەالوێژی ساڵی 1392ی هەتاوی بەرانبەر بە 
4 ئاگۆستی ساڵی 2013ی زایینی بەداخەوە دڵی گەورە و پڕ لە ئەوینی 
شاعیری ناوداری كورد شێركۆ بێكەس لە یەكێك لە نەخۆشخانەكانی واڵتی 
سوئید لە لێدان كەوت  و بۆ هەمیشە ماڵئاوایی لە ژیان  و لە ئۆگرانی شیعر 

 و ئەدەبی كوردی  و بەگشتی لە رۆڵەكانی نەتەوەی كورد كرد.
لەدەستچوونی شێركۆ بێكەس وەك بلیمەتێكی ئەدەبی كوردی  و شاعیرێكی 
سامانی  لە  گەورەیە  خەسارێكی  بێ گومان  كورد  ن��اوب��ەدەرەوەی  ناسراو  و 
ئەدەب  و روناكبیریی نەتەوەی كورد  و خەمێكی گرانە كە قورسایی خستە 

سەردڵی ئەوینداران  و نیشتمانپەروەرانی كورد.
شێركۆ بێكەس یەكێك لە كۆڵەكەكانی پاراستنی زمان  و كولتوری كوردی 
 و لە راستیدا  ئاوێنەی بااڵنوێنی شیعری هاوچەرخی كوردی  و گەنجینەی 
بەنرخ  وشە و پەیڤی رەسەنی كوردی  و براوەی خەاڵتی ئەدەبی " تۆخۆلۆسكی" 
شیعر و  گۆڕەپانی  فەرهەنگی  و  ژیانی  لە  بێكەس  شێركۆ  مامۆستا  بوو. 
ئەدەبی كوردیدا سوارچاك بوو  و لە مەودای تەمەنیدا چەندین دیوانی شیعری 

بەرهەم هێناوە كە دوا دیوانی شیعری "خێراكە مردن خەریكە بگا" بوو.
شێركۆ  مامۆستا  دەستچوونی  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
لەو  دەزان��ێ  و  كورد  نەتەوەی  رۆلەكانی  سەرجەم  بۆ  خەسارێك  بە  بێكەس 
ئەدەبی  لە گۆڕەپانی  شاعیرە گەورەیە  ئەو  نەمانی  كەلێنی  كە  بڕوایەدایە 

كوردیدا بە هاسانی پڕ نابێتەوە.
لە هەمانكاتدا بە بۆنەی كۆچی دوایی مامۆستا شێركۆ بێكەس سەرەخۆشی 
لە سەرجەم رۆڵەكانی نەتەوەی كورد، شاعیران  و ئەدیبانی كورد  و دۆست  و 
ئاشنایانی  و لە بنەماڵەی بەڕێزی مامۆستا شێركۆ بێكەس دەكا  و خۆی لەو 
خەمە گرانەدا بە شەریك  و بەشدار دەزانێ  و سەبووری بۆ هەموو الیەك بە 

ئاوات دەخوازێ  و لە یاد  و یادگارە بەنرخەكانی رێزدەگرێ.
رۆحی شاد

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
1392/5/14 هەتاوی 

2013/8/5 زایینی

رێكەوتی 9ی گەالوێژی 1392ی هەتاوی، فەلەكەدین كاكەیی كەسایەتیی 
سیاسی و ئەدەبی و وەزیری پێشووی رۆشنبیریی هەرێمی كوردستانی عێراق بە 

هۆی تێكچوونی كتوپڕی باری تەندروستی، لە هەولێر كۆچی دوایی كرد.
فەلەكەدین سابیر حموود ناسراو بە فەلەكەدین كاكەیی ساڵی 1322ی هەتاوی 
لە شاری كەركووك لە دایك بووە و لە پۆستەكانی وەكوو ئەندام پارلمان، وەزیری 

رۆشنبیری و راوێژكاری سەرۆكی هەرێمی كوردستان، بەرپرسایەتیی هەبووە.
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رۆژی چوارشەممە رێكەوتی 2ی گەالوێژی 1392ی هەتاوی، مێهدی 
كۆمیتەی  جێگری  ئەندامی  باباخانی،  مووسا  باوكی  باباخانی،  خان 
ناوەندیی حیزبی دێموكرات، لە شاری كرماشان و لە تەمەنی 78 ساڵیدا بە 
هۆی نەخۆشییەوە ماڵئاوایی لە ژیان كرد. مێهدی خان باباخانی ئەندامی 
بنەماڵەیەكی گەورە و بەناوبانگی ناوچەی كرماشان و سەحنە و هەروەها 

كەسایەتییەكی خوشناوی نێو خەڵكی ناوچەكەدا بوو. 

دیواندەر:
هەتاوی،  1392ی  گ��ەالوێ��ژی  2ی  رێكەوتی  چوارشەممە  رۆژی   
دایە مەعسوومە، دایكی شەهید حوسێن رەحیمی خەڵكی گوندی زاخەی 
لە  دڵتەزێن  رووداوێ��ك��ی  بەهۆی  دی��وان��دەرە  ن��اوچ��ەی  سەربە  خ���وارووی 

نەخۆشخانەیەكی شاری تەورێز ماڵئاوایی لە ژیان كرد.

مەهاباد: 
كەسایەتییەكی  خ��اڵ��ەی"  "ق���ادری  ب��ە  ن��اس��راو  ئ��ەق��دەم  شەریفی  ق��ادر 
مەهاباد،  ش��اری  ئاختاچی"ی  "م��ەح��اڵ��ی  ن��اوچ��ەی  نیشتمانپەروەری 
لەتەمەنی 92ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.كاك قادر لە نێو خەڵكی مەهاباد 
بوو و  رێز  ئاختاچی خۆشەویست و جێگای  ناوچەی مەحاڵی  بەتایبەت 
و  بە ماف  و  دەدا  هان  نەتەوایەتییەوە  بواری  لە  الوەكانی  بەردەوامی  بە 
ئەركەكانی خۆیانی ئاشنا دەكردن. تەرمی كاك قادر بە بەشداری خەڵكێكی 

بەرچاو لە گوڕستانی بوداق سوڵتان بەخاك سپێردرا.

هەواڵ و راپۆرت

چاالكێكی كرێكاری لە شاری سنە 18 مانگ زیندانی 
بەسەردا سەپا

كۆمیتەی هاودەنگی بۆ پێكهێنانی دامەزراوە كرێكارییەكان باڵوی كردەوە، 
شەش  و  ساڵێك  سنەوە  شاری  "ئینقالب"ی  دادگ��ای  لەالیەن  حوسێنی  غالب 
لەالیەن  كرێكاری  چاالكی  حوسێنی  غالب  سەپا.  س��ەردا  بە  زیندانى  مانگ 
دادگای رێژیمەوە لە دوو حوكمی جیاوازدا زیندانی بەسەردا سەپاوە. ئەو چاالكە 
تاوانی  بە  و  زیندان  ساڵ  یەك  بە  ئۆپۆزیسیۆن  لەگەڵ  هاوكاری  تاوانی  بە 

پڕوپاگەندە بەدژی "نیزام" شەش مانگ زیندانی بەسەردا سەپاوە.

غالب حوسێنی رێكەوتی 29ی رەشەممەی ساڵی 1391ی هەتاوی لەالیەن 
هێزە ئیتالعاتییەكانی رێژیمی ئێرانەوە لە شوێنی كارەكەی لە سنە دەستبەسەر 

كرابوو.

لە شاری بۆكان داوا لە فەرمانبەران كراوە كە 
بە مەبەستی شەڕ بچنە سووریە

ئیدارەی موخابەراتی شاری بۆكان بە ژمارەیەك لە فەرمانبەرەكانی وتووە، 
پێویستە بە مەبەستی پشتیوانی لەبەشار ئەسەد بچنە سووریە. ئەو داواكارییە 
لەالیەن ئیدارەی موخابەرات و سپای پاسدارانەوە لە كارمەندانی بەسیجی كراوە، 
بەاڵم ژمارەیەك لەو كارمەندانە كە ناویان لە بەسیجدا نووسیوە، وتوویانە: ئامادە 

نین ئەو كارە بكەن.
ب��ەوت��ەی س��ەرچ��اوەی��ەك��ی ئ��اگ��ادار، ئ��ی��دارەی م��وخ��اب��ەرات ب��ە فەرمانبەرە 
بەسیجییەكانیانى راگەیاندووە، ئەگەر بێت و سەرپێچی لەو بڕیارە بكەن، لەسەر 
كارەكانیان دەردەكرێن. سەرچاوەكە ئەوەشی خستە روو كە ئەگەری ئەوە هەیە ئەو 

داواكارییە ئیدارەكانی دیكەی شاری بۆكان بگرێتەوە.

لە چەندین ئاوایی مەهاباد دەست و 
پێوەندییەكانی سپای پاسداران سەرقاڵی 

باڵوكردنەوەی مادە سڕكەرەكانن

دارەلەك،  "قەرەقشاڵق،  مەهاباد  شاری  شاروێرانی  ناوچەی  گوندەكانی  لە 
كۆسەكەرێز و قزڵقۆپی" ژمارەیەك لە دەست و پێوەندییەكانی سپای پاسدارانی 
رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران، دووكانیان لەژێر ناوی "كافەتریا"دا كردوتەوە 
و لەوێدا خەرێكی كڕین و فرۆشی مادە سڕكەرەكانن. بە وتەی كەسانی ئاگادار 
بە  لەالیەن كەسانی سەر  تریانە  ئەو دووك��ان و كافە  ناوچەیە،  ئەو  و خەڵكی 
و  بیر  بەالڕێدابردنی  سەرقاڵی  رێگایەوە  لەو  و  كراونەتەوە  پاسدارانەوە  سپای 
هۆشی الوانی ئەو ناوچەیەن. لەالیەكی دیكەوە ماوەیەكە وەرزێڕانی ناوچەی 
شاروێران لەگەڵ دڵەڕاوكێی دزینی سیم و كابڵی ماتۆرخانەكانیان بەرەوڕوون. 
بەرقی  سیمی  و  كابڵ  نەناسراوەوە  كەسانێكی  لەالیەن  مانگە  چەند  م��اوەی 
ماتۆرخانەكانی ئاواییەكانی ناوچەی شاروێران دەدزرێت و لەو پێوەندییەدا خەڵك 
داوایان لە ناوەندە پێوەندیدارەكان كردووە و بەدواداچوون بۆ ئەو پرسە بكەن، بەاڵم 

تا ئێستا هیچ وەاڵمێكیان وەرنەگرتووەتەوە.

كانگایەكی زێڕ لە ناوچەی پیرانشار دۆزرایەوە
"شەبەكەی خەبەر"ی ئێران باڵوی كردەوە، ئەو كانگا زێڕە كە لە ئاوایی خراپەی 
پیرانشار دۆزراوەتەوە، 196هەزار تۆن بەردی زێڕی بە عەیاری 1.38ی تێدایە. 
پیرانشارە و بەپێی دوایین سەرژمێری  ئاوایی خراپە سەر بە ناوچەی الجانی 
زیاتر لە 50 بنەماڵە تێیدا ژیان بەسەر دەبەن. پارێزگای ورمێ  پلەی یەكەمی 
لە بواری كانگای زێڕ لە ئێراندا هەیە و لەو پێوەندییەدا هاوواڵتیان ناڕەزایەتیی 
ئەوەیان هەیە كە ئەو سامانە بۆ پارێزگاكانی دیكەی ئێران سەرف دەكرێت. هەر 
لەو پێوەندییەدا دوو كانگای دیكەی زێڕ لە شاری تیكاب بوونی هەیە. كانگای 
زێڕی "ئاق دەرە" كە لەدوای كانگای زێڕی ئیسفەهان بە دووهەمین كانگای 
زێڕ لە ئێران دێتە ئەژمار و سااڵنە دوو تۆن و 200 كیلۆگەرم زێڕی عەیار 
3گەرم لە هەر تۆنێكدا لێی بەرهەم دەهێندرێت. كانگای زێڕی "زەرە شوان"یش 
هەر لە تیكابە و نزیكەی 7میلیۆن تۆن بەردی زێڕی بە عەیاری 5 گرمی لە 

هەر تۆنێكدا تێدایە.

دووكان و بازاڕەكانی شاری بانە بە نیشانەی 
ناڕەزایەتی دەربڕین بە بێ  رێزی ئیرانسێل بە 

مەزهەبی سوننە داخران
و  هاوواڵتیان  لە  ژم��ارەی��ەك  گەالوێژ  9ی  رێكەوتی  چوارشەممە  رۆژی 
دوكاندارەكانی شاری بانە بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین بەرامبەر بە سووكایەتی كردنی 
نەبوون  ئامادە  و  باوەڕی خەڵك مانیان گرت  و  بە مەزهەب  دەزگاكانی رژیم 
بە  سەر  كە  ئيرانسێل  كۆمپانیای  لەمەوبەر  ماوەیەك  كارەكانیان.  سەر  بچنە 
سپای پاسدارانە، لە كێبەركێیەكدا سووكایەتیی بە كەسایەتییەكی جێی باوەڕ و 
پەیڕەوانی مەزهەبی سوننی كردبوو و ئەو سووكایەتی كردنەی لە كورتەنامەدا 

باڵو كردبووەوە.

هێزەكانی ئیدارەی ئیتالعات، هاوواڵتییەكی 
كوردیان لە شاری شنۆ دەستبەسەر كرد

رێكەوتی 8ی گەالوێژی 1392ی هەتاوی، ''ئەبووبەكر مەعرووفی'' كوڕی 
لەنێو  ''شنۆ''وە،  شاری  ئیتالعاتی  ئیدارەی  هێزەكانی  لەالیەن  قادر''  ''حاجی 
نێو  لە  كاتێكدا  لە  مەعرووفی  ئەبووبەكر  كرا.  دەستبەسەر  خۆیدا  ماڵەكەی 
ئیتالعاتی  ئیدارەی  هێزەكانی  لەالیەن  كە  كراوە  دەستبەسەر  خۆیدا  ماڵەكەی 
رێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە بێ حورمەتییەكی زۆر بە خۆی و بنەماڵەكەی كراوە 

و پاشان دەستبەسەریان كردووە.

بنەماڵەی چاالكانی سیاسیی كورد لە شاری روانسەر، 
لەژێر گوشاری هێزەكانی رێژیمی ئێراندان

ماوەیەكە رێژیمی ئیسالمیی ئێران بە شێوەی بەردەوام و بە شێوازگەلی 
كە  ك��ورد  سیاسیی  چاالكانی  بنەماڵەی  ب��ۆ  گ��وش��اری  ج��ۆراوج��ۆر، 
رۆڵەكانیان پەیوەست بە حیزبە كوردییەكان بوون، هێناوە. عادڵ مورادی، 
سیاسیی  چاالكی  سێ  ن��اوی  ئەنگوشتان،  فوئاد  و  ن��ەزەری  بەختیار 
كوردە كە ماوەیەك پێش ئێستا بە دانانی بارمتەی 50 میلیۆن تمەنی لە 
زیندانەكانی رێژیم ئازاد كرابوون، بەاڵم هەنووكە لەالیەن هێزەكانی رێژیمی 
ئیسالمیی ئێرانەوە گوشاریان بۆ بنەماڵەكانیان هێناوە و پێیان راگەیاندوون 

كە دەبێ رۆڵەكانیان لە نێو حیزبە كوردییەكاندا بگەڕێننەوە.
رێكەوتی 21ی خەزەڵوەری 1391ی  لە  كوردە  ئەم سێ هاوواڵتییە 
هەتاوی، بەتۆمەتی پڕوپاگەندە لەدژی رێژیم و ئەندامەتی لە یەكێك لە 
حیزبە كوردییەكانی دژبەری رێژیمی ئیسالمیی ئێران لەالیەن ئیدارەی 
ئیدارەی  كرابوون.  زیندانی  و  دەستبەسەر  روانسەرەوە  شاری  ئیتالعاتی 
چاالكانەی  ئەو  بنەماڵەی  بە  روان��س��ەر،  ش��اری  لە  رێژیم  ئیتالعاتی 
و  بچن  هەیە  دەرفەتیان  گەالوێژ   10 رێكەوتی  هەتا  كە  راگەیاندووە، 
رۆڵەكانیان كە پەیوەست بە ریزی حیزبە كوردییەكانەوە بوون، بگەڕێننەوە 

و ئەگەر ئەو كارە نەكەن، بارمتە 50 میلیۆنییەكەیان زەوت دەكرێت.

مامۆستایانی پارێزگای ورمێ  
مووچەی مانگانەیان پێ  نەدراوە

م��ووچ��ەی مانگی  ورم��ێ   پ��ارێ��زگ��ای  بارهێنانی  و  پ����ەروەردە  ئ��ی��دارەی 
نەداوە.  ورمێ   پاریزگای  فەرهەنگییەكانی  و  مامۆستایان  بە  پووشپەڕیان 
هەر لەو پێوەندییەدا بەشی ئیداری � ماڵیی ئیدارەی پەروەردە و بارهێنان بە 
مامۆستایانی راگەیاندووە كە بووجەیان لەبەر دەستدا نیە. ژمارەیەكی بەرچاو 
لە مامۆستایانی پارێزگای ورمێ  تەنیا داهاتیان ئەو مووچەیەیە و زۆرجار 
ئەو پارەیەی كە وەریدەگرن بەشی خەرجی مانگانەیان ناكات. لەالیەكی دیكەوە 
هەرچەندە  ب��ەرەوڕوون،  كێشە  ئەو  لەگەڵ  "حەقولتەدریس"یش  مامۆستایانی 
دادەمەزرێن،  فەرمی  بەشێوەی  كە  پێداون  بەڵێنیان  ساڵە  چەندین  م��اوەی 
بوو بۆ هەر  بڕیار  بواری جێبەجێ كردنەوە. هەروەها  ئێستا نەچۆتە  تا  بەاڵم 
مامۆستایەك بڕی 100 هەزار تمەن و بۆ هەر مودیرێكیش بڕی 150 هەزار 
تمەن پارە زیاد بكرێت، بەاڵم ئەو مووچەیە لە فیشی مووچەی مانگانەیاندا 

زیاد نەكراوە.

هێــزە نیزامییەكان گیانی هاوواڵتییەكی 
مەهابادییان ستاند

بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، رۆژی شەممە 
رێكەوتی 12ی گەالوێ��ژ بەهۆی وەرگەڕانی ماشینی 2 برای مەهابادی، 
گیانی  دەستبەجێ  رەحیم  كوڕی  شامحەممەدی"  "خدر  بەناوی  كەسیكیان 

لەدەست دا.
شایەتحاڵێك وێڕای پشتڕاستكردنەوەی ئەم هەواڵە بە هەواڵنێری كوردپای 
راگەیاند، هێ��زە ئینتزامییەكان تەنیا بە گومانی هەڵگرتنی كەلوپەلی قاچاخ 
لە نزیك پردی "حاجی مامیان"ەوە هەتا گوندی "هەمزاوا" بەشوێن ئەو ماشينەدا 

رۆیشتوون و لە ئەنجامدا ماشێنی ئەو 2 هاوواڵتییە كوردە وەرگەڕا.
ئەو شایەتحاڵە ئەوەشی خستەڕوو، یەكێك لەو دوو برایە كە تەمەن 27 ساڵ 

بوو دەستبەجێ گیانی لەدەست دا و ئەو برایەی دیكەشیان رزگاری بوو.
ئەو دوو برایە خەڵكی گوندی "سیاقوڵی سەروو"ی سەربە شاری مەهاباد 

بوون.
دەیان  سااڵنە  گەیشتوون،  كوردپا  ئاژانسی  بە  راپۆرتانەی  ئ��ەو  بەپێی 
هاوواڵتیی كورد تەنیا بەگومانی هەڵگرتنی كەلوپەلی قاچاخ لەالیەن هێزە 
نیزامییەكانی حكوومەتی ئیسالمیی ئێ��رانەوە دەدرێنە بەر دەستڕێژی گول�لە  

و گیان لەدەست ئەدەن.
و  خوشك  گەالوێژ  5ی  رێكەوتی  شەممە  رۆژی  پەیوەندییەدا  لەو  هەر 
برایەكی سەردەشتی، لە جادەی پیرانشار – سەردەشت و لە ئەنجامی تەقەی 

هێ�زە نیزامییەكاندا بوونە قوربانی.
هەروەها رۆژی هەینی رێكەوتی 4ی گەالوێژی ئەمساڵ هاوواڵتییەكی 
دیكە بەناوی "ساالر فەخری" تەمەن 30 ساڵ و كوڕی عەبدوڵاڵ لە ناوچەی 
"نەڵۆس"ی سەردەشت بە دەستی  هێ��زە نیزامییەكانی حكوومەتی ئیسالمیی 

ئێران گیانی لێ ئەستێندرا.

چارەنووسی چاالكێكی مەدەنیی كوردی 
دەستبەسەركراو ناڕوونە

مورادی"  كوردستان،"مادێح  مرۆڤی  مافی  رێكخراوی  هەواڵی  بەپێی 
خەڵكی ئاوایی "سەرهویە"ی سەر بە پارێزگای كوردستان ماوەی حەووتەیەك 

لەمەوبەر لە الیەن هێزە ئەمنیەتیەكانی رێژیمەوە دەستبەسەر كراوە.
هەتا كاتی باڵو بوونەوەی ئەم هەواڵە، هۆی دەستبەسەركرانی ئەو چاالكە 

نەزانراوە.
بنەماڵەی ئەم چاالكە مەدەنییە لە دەستبەسەركرانی كوڕەكەیان نیگەرانن و 
لە هۆكار و شوێنی دەستبەسەربوونی لەالیەن هێزە ئەمنيیەتیەكانی رێژیمەوە، 

ئاگادار نین.
هاوواڵتیانی  لە  كەس   31 ئێستا،  هەتا  پووشپەڕەوە  مانگی  سەرەتای  لە 
كورد بە تۆمەتی جۆراوجۆری وەكوو ئەندامیەتی لە حیزبەكانی ئۆپۆزیسیۆنی 
رێژیمەوە  هێزەكانی  الی��ەن  لە  "ئەمنییەتی"  و  م��ەدەن��ی  چاالكی  ك���وردی، 

دەستبەسەر كراون.
ژمارەیەك لەو دەستبەسەر كراوانە بە دانانی وەسیقە ئازاد كراون و ژمارەیەكی 

دیكەشیان هێشتا لە گرتووخانە و گرتنگەكانی ئیتالعاتی رێژیم دان.

كۆچی دوایی دایكی شەهیدێكی رێگای رزگاری و 
كەسایەتییەكی خۆشناو

 باوكى پێشمەرگەیەكی حیزبی دێموكرات كۆچی 
دوایی كرد
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پ����������اش س�����ااڵن�����ێ�����ك 
بڕیار  چ����اوەڕوان����ی 

ل����ە 2ی  وای�������ە 
نی  نا ما ر خە

 ، ا ڵد مسا ئە
بە  ك��ورد  ن��ەت��ەوەی��ی  كۆنگرەی  یەكەمین 
بەشداریی هەموو هێز و الیەنە سیاسییەكانی 
سەرجەم پارچەكانی كوردستان لە هەولێری 
پێتەختی هەرێمی كوردستان بەڕێوە بچێت. 
بۆ زانیاری زیاتر لەمبارەوە و تاوتوێكردنی 
كۆنگرەیە  ئ��ەم  ج��ۆرواج��ۆرەك��ان��ی  الی��ەن��ە 
حەسەن  كاك  بەڕێز  لەگەڵ  وتووێژێكمان 
دەف���ت���ەری سیاسی  ئ��ەن��دام��ی  ش��ەرەف��ی 
حیزبی  گشتیی  س��ك��رت��ێ��ری  ج��ێ��گ��ری  و 

دێموكراتی كوردستانی ئێران پێك هێناوە.
پ: لە چەند رۆژی راب��ردوودا هەواڵی 
نەتەوەیی  كۆنگرەی  یەكەمین  بەستنی 
الیەنە  و  حیزب  هەموو  ئاستی  لە  ك��ورد، 
سیاسییەكانی هەر چوارپارچەی كوردستان 
ك���وردی و  باسی میدیا  ب��ووەت��ە رۆژەڤ���ی 
پێوەندییەدا  ل��ەو  دەرەك��ی��ی��ەك��ان.  ت��ەن��ان��ەت 
بیرۆكەی  كە  بفەرموون  لەوە  باس  سەرەتا 
بەستنی ئەم كۆنگرەیە بۆ كەی دەگەڕێتەوە 
لەسەر  هەبێت  ئاسەوارێكی  چ  دەتوانێ   و 

دۆخی هەنووكەی نەتەوەی كورد؟
یەك  و  ی��ەك��دەن��گ��ی  ب���ی���رۆك���ەی  و: 
لە  ك��ورد  نەتەوەی  رۆڵەكانی  ستراتیژيی 
بە  هەرجارەش  و  ب��ووە  گۆڕێدا  لە  كۆنەوە 
هەموو  ب���ەاڵم  دراوە  ب��ۆ  ه��ەوڵ��ی  ج��ۆرێ��ك 
و  ناوچەیی  هەلومەرجی  هۆی  بە  جارێ 
دۆخی كورد لە هەر پارچەیەك و پیالن و 
كارشكێنيی واڵتانی زاڵ بە سەر كوردستاندا 
پەكی كەوتووە و سەرنەكەوتووە. تا ئەوەی 
لە دوو ساڵ بەر لە ئێستا جارێكی دیكە 
هەرێمی  سەرۆكی  لەالیەن  پێویستییە  ئەو 
كوردستانەوە هاتەوە گۆڕێ و هەوڵی بۆ درا 
و تا دەروازەی پێكهێنان نیزیك بوەوە، بەاڵم 
كەندوكۆسپ  لەگەڵ  ئەوجارەش  بەداخەوە 
ل��ە دوو حەوتووی  ب��ەر  ت��ا  ب��وو  ب����ەرەوڕوو 
رابردوو دیسان بە داهێنان و هێنانەگۆڕی 
كوردستان  هەرێمی  س��ەرۆك��ی  الی���ەن  ل��ە 
بە  ئەمجار  ب��ارزان��ی��ەوە،  مەسعوود  بەڕێز 
لە  و  لێكراو  باسی  زی��ات��ر  لێبڕاوەییەكی 
نامەیەكدا كە سەرۆكی هەرێمی كوردستان 
رێكخراوی هەر  و  بە 40 حیزب  نزیك  بۆ 
داوای  ن��ارد،  كوردستانی  پارچەی  چ��وار 
لێكردن كە هەموو الیەك لە كۆبوونەوەیەكی 
ئامادە  بەڕێزیان  ئامادەبوونی  بە  بەریندا 
ب��ن. ئ��ەوە ب��وو كە ئ��ەم ژم��ارە لە حیزب و 
رێكخراوەكانی هەر چوار پارچەی كوردستان 
هەر كام بە هەیئەتێكی دوو كەسی لە پلەی 
سەعات  رێكخراوەییدا  و  حیزبی  ب��ەرزی 
2ی دوانیوەڕۆی رۆژی دووشەممە 31ی 
بوون.  ئامادە  كۆبوونەوەكەدا  لە  پووشپەڕ 

سیاسییەكانی  الیەنە  كۆبوونەوەیەدا  ل��ەو 
هەر چوار پارچەی كوردستان هەلومەرجی 
پ��ارچ��ەك��ان��ی ك��وردس��ت��ان��ی��ان ب���اس ك���رد و 
جیهانیان  و  ناوچە  گشتيی  هەلومەرجی 
ئاماژە پێدا و لە ئاكامدا لەسەر پێویستيی 
پێكهێنانی یەكەم كۆنگرەی نەتەوەیی كورد 

هاودەنگ و هاوڕا بوون.
كۆدەنگی  ئ���ەو  ل��ەب��ەرچ��اوگ��رت��ن��ی  ب��ە 
كۆنگرەی  پێكهێنانی  ب��ۆ  پێویستییە  و 
بۆوە كە  كورد، كۆبونەوەكە ساغ  نەتەوەیی 
بۆ ئەو مەبەستە لیژنەیەكی 21 كەسی وەك 
لێژنەی ئامادەكار پێك بێ  كە ئەمەش بەڕێوە 
چوو. ئەوە كە ئەو كۆنگرەیە چ ئاسەوارێك 
لەسەر دۆخی كورد دادەنێ  پێویستە بڵێم كە 
بكرێ،  لێ  موعجزەی  چاوەڕوانی  ناكرێ 
بێگومان  ب��ەاڵم  تاقیكارییە،  یەكەم  چ��ون 
نەتەوەی  رۆڵەكانی  لەسەر  شوێندانەری 
و  حیزب  نێوان  پێوەندیی  و  دادەن��ێ   ك��ورد 
پارچەی  چ��وار  هەر  لە  ك��ورد  الیەنەكانی 

كوردستان، سالمتر و كەم كێشەتر دەكا.
ناوچەییدا  و  نێونەتەوەیی  ئاستی  ل��ە 
یەكدەنگ  شێوەیەكی  ب��ە  ك��ورد  كێشەی 
دەخاتە بەرچاو و جۆرێك لە پاڵپشتیی كورد 
لە هەر چوار پارچەی كوردستان بۆ یەكتر 
ئەو  سەرەتای  لە  ئەوانە  كە  كایەوە  دێنێتە 

رەوتەدا دەكرێ  بە ئەرێنی سەیر بكرێ .
بەشداریی  میكانیزمی  و  شێواز  پ: 
پارچەكانی  لە  سیاسییەكان  الیەنە  و  هێز 
كوردستان لەم كۆنگرەیەدا بە چ شێوەیەكە 
و پشكی هەر پارچەیەكی كوردستان بەپێی 

چ پێوەرێك لەم كۆنگرەیەدا دیاریكراوە؟
كەسەكە،   21 دابەشكردنی  شێوازی  و: 
بەمجۆرە بوو كە باكوور بە knkی��ەوە 7، 
رۆژئاوا 4، رۆژهەاڵت 5 كەس و باشووریش 
بە  پێوەندی  ئ��ەوەی  ب��ەرك��ەوت.  كەسی   5
كەسە   5 ئەو  هەیە،  ئێرانەوە  كوردستانی 
بەشداری  بە  و  ئ��ازاددا  هەڵبژاردنێكی  لە 
9 الیەن هەڵبژێردران. بەاڵم لە پارچەكانی 

دیكە بە شێوازی دیكە دیاری كراون.
و  سیاسییەكان  الیەنە  لە  هەندێك  پ: 
دیاریكردنی  ش��ێ��وازی  لە  حیزبەكان  وردە 
ن��وێ��ن��ەران��ی پ��ارچ��ەك��ان��ی ك��وردس��ت��ان و 
ب��ەت��ای��ب��ەت��ی رۆژه���ەاڵت���ی ك��وردس��ت��ان لە 
میدیاكاندا رەخنەیان گرتووە، چۆن وەاڵمی 

رەخنەی ئەم الیەنانە دەدەنەوە؟
و: ئەوەی دەكەوێتەوە سەر شێوەى دیاریكردن 
لە كوردستانی ئێران دەبێ بڵێم دروستتر و 
لەبارتر لە هەڵبژاردن دەتوانێ چ بێ ، بەاڵم 
ئاساییە كە لە هەر هەڵبژاردنێكدا الیەنێك 
كە هەڵنابژێردرێ ناڕازی دەبێ ، گرینگ 

ئەوەیە كە هەڵبژاردنەكە سالم بووە و هەر 9 
الیەنی بەشداربوو رازی بوون بە هەڵبژاردن 
بێ ، لە دەنگداندا و دەنگ وەرگرتن بەشدار 
بوون و تەنانەت بەشێك كە دواتر رایانگەیاند 
ناڕازین، پاش هەڵبژاردنەكە پیرۆزباییان لە 
پێوەندی  هەڵبژیردراوان كردووە. ئەوەش كە 
بە پارچەكانی دیكەوە هەیە باشترە خۆیان 
باس  دیاریكردنەكە  یا  دابەشكردن  شێوەی 

بكەن.
پ: ئ���ەم ك��ۆن��گ��رەی��ە دەت���وان���ێ  ت��ا چ 
رادەیەك كاریگەریی دابنێ  لەسەر هاوكێشە 
و  سنوورەكان  نێو  لە  ك��ورد  سیاسییەكانی 
پارچەی  چوار  هەر  سنوورەكانی  دەرەوەی 

كوردستان؟
كە  كۆنگرەیە  یەكەم  كۆنگرەیە  ئەو  و: 
ب��ەڕێ��وە دەچێ ،  ئ��ەو ه��ەم��ووە ساڵە  پ��اش 
بۆیە  ن��اب��ێ،  ك��ەم��ووك��ۆڕی  ب��ێ  بێگومان 
بێ  دروس��ت  ئ��اوا  چاوەڕوانییەكی  ناكرێ 
شوێندانەری  و  گ��ەورە  زۆر  بەرهەمی  كە 
بكا.  موعجیزە  یا  لێبكەوێتەوە  ئ��ەوت��ۆی 
پارچەكانی  لە  و  كورد  نێوخۆی  لە  بەاڵم 
كوردستاندا دەتوانێ  ببێتە هەوێنی تەبایی 
و الیەنە  ح��ی��زب  ن��زی��ك��ب��وون��ەوەی  ل��ێ��ك  و 
بكا  جێگیر  فەرهەنگە  ئەو  سیاسییەكان، 
و  حیزب  نێوان  ناكۆكییەكانی  و  كێشە  كە 
لەگەڵ  پارچەیەك  ه��ەر  لە  رێكخراوەكان 
دیكەی  پارچەكانی  الیەنەكانی  و  حیزب 
ك��وردس��ت��ان ل��ە رێ��گ��ای دی��ال��ۆگ و بە 
بكرێ  چ��ارەس��ەر  سەردەمیانە  شێوەیەكی 
كارێكی  بە  ك��ورد  ك��ورد دژی  و ش��ەڕی 
لە  جۆرێك  دەتوانێ  پاشان  دابنرێ.  ناڕەوا 
پشتیوانیی كورد لە پارچەیەك لە كورد لە 
مەسەلەی  و  بكا  زیاتر  دیكە  پارچەكانی 
لە  بەشێك  وەك  پارچەیەك  ه��ەر  لە  ك��ورد 
مەسەلەی كورد بەگشتی چاو لێبكرێ و 
كوردی هەر پارچەیەك لە رەوتی خەبات و 
پێوەندییەكانی خۆیدا بەرژەوەندیی خۆی لە 
زیان گەیاندن بە بەرژەوەندییەكانی كوردی 

پارچەكانی دیكەدا نەبینێ.
دەتوانێ  كۆنگرە  كوردستان  دەرەوەی  لە 
كۆمەڵە  و  ك����ۆڕ  ل���ە  ك�����ورد  ح������زووری 
و  یەكدەنگتر  بەرفراوانتر،  نێونەتەوەییەكان 
یەكداخوازتر بكا و كوردی هەر پارچەیەك 
لەو كۆڕ و كۆمەاڵنە و لە بیروڕای گشتیدا 
كوردی  ب��ۆ  خ���ۆی  پشتیوانیی  و  س���ۆز 
ماڵی  نێو  و  بدا  نیشان  دیكە  پارچەكانی 

كورد بە رێكخراو و تەبا دەر بخا.
پ: پەیامی ئەم كۆنگرەیە چی دەبێت 
ب��ۆ ن��ەت��ەوەی ك��ورد و واڵت��ان��ی جیهان و 

بەتایبەت واڵتانی دراوسێی كوردستان؟

و  ئ���اش���ت���ی  پ���ەی���ام���ی  پ�����ەی�����ام،  و: 
دڵسۆزی  و  تەبایی  پ��ێ��ك��ەوەه��ەڵ��ك��ردن، 
ب��ۆ ه��ەم��وو ك����ورد دەبێ .  ن��ش��ی��ان��دان 
پەیامی بۆ بیروڕای گشتیی واڵتانی 
جیهان و دراوسێكان ئەوە دەبێ  كە كورد 
مێژوویەكی دوور و درێژی لە خەباتێكی 
خوێناوی هەیە، بوونی حاشای لێدەكرێ، 

ئینسانی و  پێشێل دەكرێ ، داخوازە  مافی 
بە  و  توندی  بە  نەتەوەییەكانی  و  سیاسی 
سەركوت، زیندانی و ئێعدام و تیرۆر وەاڵم 
خەباتەكەی  رەوایی  بەگشتی  و  دەدرێتەوە 
ب��ان��گ��ەوازی ژیانی  ب���ەرچ���او،  دەخ��رێ��ت��ە 
سەردەمیانە و تۆلۆرانس لەگەڵ نەتەوەكانی 
دیكە دەدا و ئاگاداریان دەكاتەوە كە كورد 
حەزی لە چارەسەركردنی كێشەكانیەتی لە 

رێگای هێمنانە و ئاشتیخوازانەوە.
داب��ی��ن��ب��وون��ی م��اف��ە دێ��م��وك��رات��ی��ك و 
گەل  هیچ  زیانی  بە  كورد  نەتەوەییەكانی 
دەبێتە  پێچەوانە  بە  نابێ ،  تەواو  و واڵتێك 
ه��ۆی ئ��ارام��ی و ب��ەرەوپ��ێ��ش��چ��وون��ی هەر 
واڵتێك و تەنانەت ناوچەكەش. بۆیە پێویستە 
لە هەموو  بیروڕای گشتی  و  رووناكبیران 
واڵتێك پشتیوانی لە كورد و داخوازییەكانی 
نەبردووەتە سەر هیچ  بكەن، كورد هێرشی 
سەر،  كراوەتە  هێرشی  بەڵكوو  نەتەوەیەك 
مافی كەسی پێشێل نەكردووە بەڵكوو مافی 
پێشیل كراوە. حەزی لە شەڕ و خوێنڕشتن 
و  سەپاوە  بەسەردا  شەڕی  بەڵكوو  نەبووە، 
راستییە  ئەو  كە  پەیامێك  رژاوە.  خوێنی 

ئینسانیی  سیمای  راستیدا  لە  دەردەب��ڕێ  
كورد دەردەخات.

كۆنگرە  دوایین  كۆنگرە  ئ��ەم  ئایا  پ: 
سااڵنی  و  داهاتوو  لە  ئەوەیكە  یان  دەبێت 

داهاتووشدا بەردەوام دەبێ؟
كۆنگرەیە  ئەو  پێكهێنانی  و  بەستن  و: 
گرینگە  چەندە  ئێستادا  هەلوومەرجی  لە 
كۆنگرەی  ه��ات��ن��ی  دوادا  ب��ە  ئ���ەوەن���دەش 
دی��ك��ەش دەت��وان��ێ  ش��وێ��ن��دان��ەر ب��ێ  و بۆ 
تایبەت  ك��ۆن��گ��رەی  ه��ەل��ووم��ەرج��ێ��ك  ه��ەر 
و  ك��ارە  ئەو  ه��ی��وادارم  بۆیە  بهێنرێت،  پێك 
سەرنجی  كۆنگرەیەدا  لەم  پێویستییە  ئەو 

پێ بدرێ .
ئەم  ئیجرایی  میكانیزمەكانی  پ: 

كونگرەیە چین؟
ئیجرایی  میكانیزمەكانی  ئێستا  تا  و: 
بەاڵم  ن��ەك��راوە،  لێ  باسی  كۆنگرەیە  ئ��ەو 
سروشتییە هەر كۆنگرەیەك كە پەیام و بڕیار 
دامەزراوەی  پێویستە  دەب��ێ   هەڵوێستی  و 
واشی هەبێ  كە پاش كۆتایی كۆنگرە بۆ 
جێبەجێكردن و بەدواداچوونی ئەو مەبەستانە  
كارەكان  راپۆرتی  و  بكات  ب��ەردەوام  كاری 
دواتر  كۆنگرەی  بە  تێكۆشانی  ئاكامی  و 
بدا. كەم و كووڕییەكان دەستنیشان بكا و 
شوێندانەرتر  و  باشتر  بۆ  تاقیكارییانە  لەو 
كەڵكیان  دوات��ر  كۆنگرەكانی  بەڕێوەبردنی 

لێ وەربگرێ .
پ: میكانیزمەكانی بەردەوامبوونی ئەم 
كۆنگرە و بەدواداچوونی داخوازییەكانی ئەم 
كۆنگرە لە واڵتانی جیهان و بە تایبەت ئەو 
بەسەردا  كوردستانیان  كە خاكی  واڵتانەی 

دابەش كراوە چۆن دەبێ؟
و: وەك لە واڵمی پرسیاری پێشوودا باسم 
كرد جارێ  لەوبارەوە باس نەكراوە و چونكە 
بڕیاری  بەتایبەت  باسانە  و  ب��اب��ەت  ئ��ەو 
كۆتایی بەدەست لیژنەی ئامادەكاری نییە، 
لەو  كە  كۆنگرەكەیە  خ��ودی  ئ��ەوە  بەڵكوو 

بوارانەدا باس دەكا و بڕیار دەدا.
حیزبەكانی  پ��ێ��گ��ەی  و  رۆڵ  پ: 
رۆژهەاڵتی كوردستان و بەتایبەتی حیزبی 
دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران ك��ە لەم 

كۆنگرەیەدا بەشدارن چۆن دەنرخێنن؟
دێموكراتی  حیزبی  ئەگەر  ئاساییە  و: 
كوردستانی ئێران پێكهاتنی ئەم كۆنگرەیەی 
لەو  ك��ردب��ا  هەستی  ی��ا  نەزانیبا  ب��اش  ب��ە 
شوێندانەری  و  بەرچاو  نەقشی  كۆنگرەیە 
نەدەكرد. حیزب و الیەنە  بەشداریی  نابێ ، 
سیاسییەكانی كوردستانی ئێرانیش هەر بەم 

جۆرە سەیری كۆنگرەكە دەكەن.
عێراق،  ئێران،  واڵتانی  هەڵوێستی  پ: 
چییە؟  پێوەندییەدا  لەم  سووریە  و  توركیە 
بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەیكە هەندێك الیەنی 
سیاسی وای لێكدەدەنەوە كە ئەم كۆنگرەیە 
دەسپێكێكە بۆ درووستبوونی كوردستانێكی 

یەكپارچە؟
حكوومەتی  ل��ە  بێجگە  ئێستا  ت��ا  و: 
ئاواتی  خۆیدا  هەڵوێستی  لە  كە  توركیا 
ئەوەی خواستووە كە ئەم كۆنگرەیە پەیامی 
حكوومەتەكانی  باقی  ب��ێ ،  پ��ێ   ئاشتی 
نەگوتووە،  شتێكیان  ف��ەرم��ی  ب��ە  دی��ك��ە 
بێ گومان ئەگەر بە رواڵەت ناڕەزایەتیشیان 
دەرنەبڕیبێت لە واقعێدا پێی خۆشحاڵیش نین 
و دوور نیە بەتایبەت كۆماری ئیسالمیی 
ئێران بۆ تێكدان یا سەرنەكەوتنی هەنگاویش 

بنێ .

كۆنگرەی 
نەتەوەیی كورد

لە وتووێژ لەگەڵ كاك حەسەن شەرەفی 
جێگری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێراندا
وتووێژ: كوردستان】

“
دابینبوونی 

مافە دێموكراتیك 
و نەتەوەییەكانی 

كورد بە زیانی هیچ 
گەل و واڵتێك تەواو 
نابێ ، بە پێچەوانە 

دەبێتە هۆی ئارامی 
و بەرەوپێشچوونی 

هەر واڵتێك و 
تەنانەت ناوچەكەش. 

بۆیە پێویستە 
رووناكبیران و 
بیروڕای گشتی 
لە هەموو واڵتێك 

پشتیوانی لە كورد و 
داخوازییەكانی بكەن
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رۆژەڤ

پەیمانی سیڤەر یەكێك لەو دەگمەن پەیمانە 
نەتەوەیەك  وەك  بوو كە كوردی  نێونەتەوەییانە 
پەیمانە ساڵی 1920  ئەم  ناسی.  بە فەرمی 
كرا.  واژۆ  جیهانی  یەكەمی  ش��ەڕی  دوای 
لە  ب��وو  ئاشتی  پەیمانێكی  سیڤەر  پەیمانی 
ئیتالیا،  بریتانیا،  فەرانسە،  واڵت��ان��ی  نێوان 
رۆمانی،  ئ��ەرم��ەن��س��ت��ان،  ب��ل��ژی��ك،  ژاپ�����ۆن، 
ماددە   422 لە  كە  چێكۆسلواكی  پورتەغال، 
دەربارەی  بەندەكانی )62�63�64(  پێكهاتبوو. 
و  بوو  كوردییەكان  ناوچە  و  كورد  مەسەلەی 
بەشی  كە  دەیویست  بریتانیا  پەیمانەدا  ل��ەم 

هەرێمی  و  بكاتەوە  جیا  توركیە  كوردستانی 
مووسڵیش بخاتە سەری و دەوڵەتێكی كوردی 
سەربەخۆ دابمەزرێنێ . بەاڵم سێ ساڵ دواتر 
واتە لە رێكەوتی 24ی 7ی1923 لە ناوچەی 
بەسترا  كونگرەیەك  سوویس  واڵتی  لە  ل��ۆزان 
بە مەبەستی ئاشتی نێوان توركیە و یونان و 
پەیماننامەیەكی تێدا واژۆ كرا كە بە پەیمانی 
بە  بەڵێنەی  ئ��ەو  تێيدا  و  بەناوبانگە  ل��ۆزان 
كورد درابوو لە پێوەندی لەگەڵ دامەزراندنی 
دەوڵەتی سەربەخۆی كوردی پشتگوێ خرا و 
قوربانيی  بە  بوو  دیكەش  جارێكی  بۆ  كورد 

ئەو  داگیركەر.  و  زلهێز  واڵتانی  بەرژوەنديی 
خرانی  پشتگوێ  ه��ۆی  ب��وون��ە  ه��ۆك��اران��ەی 
پەیمانی  دەرئەنجامدا  لە  و  سیڤەر  پەیمانی 
لۆزانی لێكەوتەوە بریتی بوون لە: بەهێزبوونی 
رێ��ب��ازی كەمال  ك��ەم��ال��ی��ی��ەك��ان )پ��ێ��ڕەوان��ی 
كە  بریتانیا  سیاسەتی  لە  گۆڕان  ئاتاتورك(، 
كورد  مافەكانی  لە  پشتگیری  س��ەرەت��اوە  لە 
ئەمەیش  لێهێنا كە  وازی  دوات��ر  بەاڵم  دەك��رد 
دەرەن��ج��ام��ی الوازي����ی س��ەرك��ردای��ەت��ی كورد 
نێوان  دۆستایەتيی  بەهێزبوونی  ه��ەروەه��ا  و 
ترسێكی  كە  بوو.  كەمالییەكان  و  رووسەكان 

بۆ بریتانیاییەكان درووست كرد كە نەبا بیری 
نێوان  دۆس��ت��ای��ەت��ی  ه��ۆی  ب��ە  كۆمۆنیستی 
كاتی  ئ��ەو  ك��ۆم��اری  و  سۆفیەت  یەكیەتی 
بۆیە  هەر  بێتەوە.  باڵو  ناوچەكەدا  لە  توركیە 
خۆیدا  سیاسەتەكانی  لە  گ��ۆڕان  بە  بریتانیا 
لەهەمبەر پرسی كورد هەوڵی دا كەمالییەكان 
بۆ الی خۆی رابكێشێ. گۆڕان لە سیاسەتی 
لە  ئەرمەنییەكان  ترسی  ه��ەروەه��ا  و  ی��ون��ان 
سەربەخۆی  دەوڵ��ەت��ێ��ك��ی  ب��وون��ی  درووس����ت 
كوردی. پەیمانی لۆزان دەریخست كە نەتەوەی 
كورد جیا لە توانا و هێزی خۆی و چیاكانی 
كوردستان هیچ پشتیوانێكی نیە و بۆیە خەباتی 
ئینسانییەكان  مافە  ب��ە  گەیشتن  ب��ۆ  ك��ورد 
خەباتی  و  ران��ەوەس��ت��ا  نەتەوایەتییەكانی  و 
دژی  كوردستان  لە  خوێناوی  و  پڕشانازی 
بەردەوامە.  هەر  هەنووكەیش  تا  داگیركەران 
رێكخراوە  و  ك���ورد  ئێستادا  س��ەردەم��ی  ل��ە 
لۆژیكییان  خوێندنەوەیەكی  دەبێ  سیاسیەكان 
بۆ پرسی كورد هەبێ و بتوانن بە یەكگرتوويی 
و یەكدەنگی و بە گوتارێكی هاوبەش پرسی 
لە رۆژهەاڵتی  نەتەوەیەكی گەورە  كورد وەك 
نێوەراست بكەنە پرسێكی جیهانی و سەرەنج و 
پشتیوانيی زڵهێزەكان بۆالی ئەم پرسە رابكێشن 
و بە یەكخستنی نێوماڵی كوردی دەرەتان بە 
دەسەاڵتداران و نەیارانی كورد نەدەن كە كەلێن 

بخەنە نێو ریزەكانی نەتەوەی كوردەوە.

تاران � رێبەری بااڵی ئێران ئایەتوڵاڵ عەلی 
هەموو  س��ەر  بە  س��اردی  ئاوێكی  خامنەیی، 
كرد  دواییانەدا  ئەو  تێكۆشانەی  و  هەوڵ  ئەو 
پێوەندییە  وەگەڕخستنەوەی  دووب���ارە  بۆ  كە 
ویالیەتە  و  ئ��ێ��ران  ن��ێ��وان  دیپڵۆماسییەكانی 
بۆ  وت��ی  دراب���وون.  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی 
ئەوەی لە دانووستانەكاندا بگەنە هەر چەشنە 
رێككەوتنێك گەشبین نیم. ئەگەرچی لە سەر 
پرۆگرامی  كێشەی  وەك  گرینگەكان  بابەتە 
ناوكی و ئاڵۆزییەكانی سووریە، وتووێژی رەت 

نەكردەوە.
كۆبوونەوەیەكدا  لە  یەكشەممە  رۆژی    
سەرۆك  دەورەی  ت��ەواوب��وون��ی،  بەبۆنەی  ك��ە 
كۆماریی مەحمود ئەحمەدی نژاد و كابینەكەی 
من  كە  وت��ی  خامنەیی  ئاغای  پێكهاتبوو، 
لەسەر ئەو باوەڕە نیم كە وتووێژی راستەوخۆ 
بۆ  سودبەخشی  ئاكامێكی  ئەمریكا  لەگەڵ 
ئێران بەدواوە بێ . هەروەها وتی ئەمریكاییەكان 
جێگای باوەڕ و متمانە نین. قسەی حیسابیان 
ناچێتە مێشكەوە، لە هەڵسوكەوتەكانییاندا سادق 
بە  سەبارەت  ئەو  روانگەی  نین.  دروستكار  و 
ئەمریكا لە سەر بنەمای وتووێژەكانی پێشویە، 
چونكە پێی وابوو ئەوان قسە و كردەوەیان یەك 
نییە، فێڵی خۆیان لە ژێرەوە هەیە و وەك ئەو 

كێشانەی لە عیراقدا هێشتوویانەتەوە. 
   ح��ەس��ەن رووح��ان��ی س���ەرۆك كۆماری 
لە  گ��ەالوێ��ژ  13ی  رۆژی  كە  هەڵبژێردراو، 
ئێران دەسەاڵتی سەرۆك كۆماریی بە دەستەوە 
هەڵبژاردنەكانی  ملمالنێی  كاتی  لە  گ��رت، 
كە  هێنایەوە  پاساو  زۆری  كۆمارییدا  سەرۆك 
ئەگەر ببێ  بە سەرۆك كۆمار هەم لە نێوخۆ 
و هەم لە سیاسەتی دەرەوەدا ئاڵوگۆڕ دەكات، 
ب��وو لەگەڵ "س��ەرۆك��ی ئاوایی"  وت��ی واب��اش 
وتووێژی  كە  ئەوەبوو  مەبەستی  كرابا،  قسە 
راستەوخۆ لەگەڵ ئەمریكا گرینگی پێ بدرێ ، 
هاوپەیمانە  ل��ەگ��ەڵ  ق��س��ەك��ردن  ج��ی��ات��ی  ل��ە 
دانوستان  ئەمریكا  لەگەڵ  ئورووپاییەكانی، 
دەست  و  سوێندخواردن  رێوڕەسمی  لە  بكرێ . 
بەكاربوونی ئاغای رووحانی جیا لە دوو واڵتی 

جیهان  واڵتانی  هەموو  ئیسراییل  و  ئامریكا 
بانگێشتن كرابوون.

ئەندامی   131 پ��ێ��ش،  ل���ەوە  ح��ەوت��وو  دوو 
كرد  واژۆ  نامەیەكیان  ئەمریكا،  كۆنگرێسی 
كە ئەو نامە بە نوێنەرایەتی لە الیەن چارڵی 

و  كۆماریخواز  دێنت، 
پێنسیلوانیا  نوێنەری 
ئ����ەی  دەی����ڤ����ی����د  و 
و  دێموكرات  پڕایسی 
كارۆلینای  نوێنەری 
كە  نووسرابوو،  باكوور 
ئ���اراس���ت���ەی س���ەرۆك 
لەو  ك��رد.  ئۆبامایان 
ن���ام���ەی���ەدا س����ەرۆك 
دابوو،  هان  ئۆبامایان 
ئاغای  ئ��ێ��س��ت��ا  ك���ە 
رووحانی بۆتە سەرۆك 
ك��ۆم��اری ئ��ێ��ران، ئەو 
هەلە گونجاوە لەكیس 
رێگای  ل���ە  و  ن����ەدا 
كێشەكان  وت����ووێ����ژ 
لەگەڵ ئێران چارەسەر 
پێوەندییان  و  ب��ك��ا 
ل�����ەگ�����ەڵ ب����گ����رێ . 
بەشێكی  ه��ەرچ��ەن��د 
ئەندامانی  ل��ە  زۆر 
وایە  پێیان  كۆنگرێس 
دەبێ  گەمارۆی زیاتر 
تا  ئێران  سەر  بخرێتە 
ئەو  ك��ارب��ەدەس��ت��ان��ی 
لە دۆخی  ئاوڕ  واڵتە 

شپرزەی ئابووری واڵت بدەنەوە و لە بەرنامەی 
هۆی  بە  ب��وو  ئەمش  ه��ەر  بێنن،  واز  ناوكی 
كۆنگرێسی  راب���ردوودا  حەوتووی  لە  ئەوەیكە 
بە  دژ  گەمارۆكان  نوێی  گەاڵڵەی  ئامریكا 
ئێرانی پەسەند كرد كە بە یەكێك لە توندترین 
لە  پەسەندكردنیدا  ئەگەری  لە  گەمارۆكان 
ئۆباماوە  ب��اراك  الیەن  لە  واژۆكردنی  و  سێنا 

بە ئەژمار دێت.

بڕیاری  ك��ە  خامنەیی  ئ��ای��ەت��وڵ��اڵ  ب���ەاڵم 
كۆتایی وتووێژەكان لە ژێر دەسەاڵتی ئەودایە 
رواڵەت  ب��ە  الی��ەك  ل��ە  ئەمریكاییەكان  وت��ی، 
ئێران  بانگەشەی دۆستایەتی لەگەڵ خەڵكی 
دەكەن، لە الیەكی دیكەوە دەستییان كردوە بە 
بەرباڵوی  گ��ەم��ارۆی 
نەوتییەكان  و  بانكی 
لەسەر ئێران و لەگەڵ 
ئاكارە  ه���ەم���ووە  ئ���ەو 
 ، ن شیا نە ا ر منكا ژ و د
پێداگرن لەسەر ئەوە كە 
دوژمنایەتییان  نابێ  

بكرێ . 
ح�������ەم�������ی�������دڕەزا 
چاالكوانی  ت��ەرەق��ی، 
س��ی��اس��ي��ی ن���زی���ك لە 
خامنەیی،  ئ���اغ���ای 
ب�����اس�����ی گ�����ەم�����ارۆ 
ئابوورییەكانی كرد كە 
بە  ئەمریكاوە  لەالیەن 
سەپاون،  ئێراندا  س��ەر 
"نووسینی  وت�������ی: 
لەالیەن  ن���ام���ەی���ەك  
ئامریكاوە  كۆنگرێسی 
بۆ سەرۆكی ئەو واڵتە 
نییە.  ب��ەس  تەنیا  ب��ە 
نیشاندانی  ب��ۆ  ئ���ەوان 
دەست  دەبێ   نیازپاكی 
البردنی  ب����ە  ب���ك���ەن 
ئەوە  كە  گەمارۆكان. 
چراسەوزێكی  دەتوانێ  

راستەقینە بێ  بۆ چارەسەری كێشەكان".
 ئ���اغ���ای خ��ام��ن��ەی��ی و دەورووب���������ەر و 
بوون  ئەوە  خوازیاری  جار  زۆر  الیەنگرەكانی، 
دەست  نیازپاكی،  نیشاندانی  بۆ  ئەمریكا  كە 
بكا ب��ە الب��ردن��ی گ��ەم��ارۆ ئ��اب��ووری��ی��ەك��ان و 
بە  كە  بكاتەوە  زیانانە  ئەو  هەموو  قەرەبووی 
ئێرانی گەیاندووە و دان بە هەڵە مێژووییەكانیدا 
بنێ ، وەك، كودتای موهەندیسی كراو لەالیەن 

ئەمریكاییەكان لە ساڵی 1953دا و بەردانەوەی 
فڕۆكەیەكی مەدەنيی ئێران لە ساڵی 1988دا. 
ك��ەس��ان��ی ن��زی��ك ل��ە خ��ۆی��ان وت��ی��ی��ان، ئاغای 
خامنەیی كە لە ساڵی 1989ەوە بۆتە رێبەری 
هێندێك  لەسەر  داوە،  رێگای  ئ��ێ��ران،  ب��ااڵی 
رێككەوتنی نەهێنی و رامیاری وتووێژ بكرێ  
بە  دان  زان��ی��اری  و  پشتگیری  لە  بریتین  كە 
ب���ەرەی ش��ەڕی دژی ت��اڵ��ەب��ان ك��ە ل��ە ساڵی 
بەڕێوەی  ئەفغانستان  لە  ئەمریكا  2001دا 
دەبرد و دامەزراندنی دوو دەوڵەتی ئەفغانستان 

و عێراق.
رۆژی یەكشەممە ئاغای خامنەیی جەختی 
ئامادەیە  ئێران  كە  ك���ردەوە  قسەكانی  لەسەر 
لەگەڵ  جیهان هەڵسوكەوت بكا، ئەوە یەكێك 
هەڵبژاردنەكانی  سەرەكییەكانی  بەڵێنە  ل��ە 
س���ەرۆك ك��ۆم��اری��ی ب��وو ك��ە ل��ەوێ��دا ئاغای 
رووحانی پەیمانی دا. بەاڵم ئاغای خامنەیی 
جیهان  لەگەڵ  هەڵسوكەوتەكان  "ئەگەر  وتی: 
ئامانجەكانمان  لە  ئێمە  كە  بێ   ئەوە  مەبەست 

پاشەكشە بكەین ئەو تێكشكانی ئێمەیە."
ئاغای  باڵی  بە  س��ەر  نزیكانی  لە  یەكێك 
رووحانی كە سەبارەت بەو وەزعە قسەی كرد، 
نەیویست خوی  باسەكە  بە هۆی هەستیاریی 
بناسێنێ،  وتی كە پێی وابوو قسەكانی ئاغای 
سەرۆك  قسەكانی  پشتیوانیی  بۆ  خامنەیی 
كۆماری نوێیە كە دەڵێ : "ئەوە ئاشكرایە ئێمە 
ئەگەر الیەنەكەی دیكە  وتووێژ،  بو  ئامادەین 
وتووێژانە  جۆرە  ئەو  ئاكامی  كە  بكا  راڤ��ەی 

چی دەبێ ؟"
بنەڕەتی  دەستوری  گوێرەی  بە  ئێراندا  لە 
ئەو  سەرەكيی  سیاسەتی  بااڵ  رێبەری  واڵت، 
واڵت��ە دی��اری دەك��ات و هەموو دەس��ەاڵت لە 
ناتوانێ   كۆمار  س��ەرۆك  ئەودایە.  كۆنتڕۆڵی 
ئەمریكا  و  ئ��ێ��ران  ب���دا.  ك��ۆت��ای��ی  ب���ڕی���اری 
زۆر  ناكۆكیی  ن��اوەڕاس��ت��دا  رۆژه��ەاڵت��ی  ل��ە 
سەری  چارە  رەنگە  هەیە.  پێكەوە  گرینگیان 

ئەو كێشانە ئاسان نەبی. 

www.NYTimes.com

پێوەندیی نێوان ئێران و ئەمریكا

بریتانیا  پۆست"ی  "هافینگتۆن  رۆژنامەی 
ساختەكاریی  لەسەر  تێروتەسەلی  راپۆرتێكی 
باڵو  ئێران  سەركۆماری  رووحانی،  حەەسەن 
كردووەتەوە. وتارەكە لە ژێر ئەم سەردێڕەدا باڵو 
بووەتەوە: "ئایا سەركۆماری ئێران لەمەڕ هەبوونی 
لە  لەندەن  زانستگای  لە  دۆكتۆرا  مەدرەكی 

ساڵەكانی 1980 تا 1999 ساختەكاری كرد؟"
حەسەن  كە  هاتووە  راپۆرتەكەدا  سەرەتای  لە 
حەوتوویەكی  لە  كەمتر  ماوەی  لە  رووحانی 
رێژیم  مەجلیسی  بە  خۆی  كابینەی  دیكەدا 
دەناسێنێ و هاوكات ئەو پرسە زەق بووەتەوە كە 
ئێران بەڕاستی كێیە و  نوێیەی  ئەم سەركۆمارە 
هەندێ  بەڵگە خراونەتە ڕوو كە دەریدەخەن ناوبراو 
درۆی  دۆكتۆراكەی  مەدرەكی  بوونی  لەمەڕ 
كردووە و ئەمەش سەرنجی راگەیێنە ئینگلیسی 
و جیهانییەكانی بۆ الی خۆی راكێشاوە. دواتر 
زیاتر  كە  زانیارییانەی  ئەو  "بەپێی  كە:  هاتووە 
دەردەكەوێ   بوونەتەوە،  باڵو  دواییانەدا  لەم 
مەدرەكی  لەوەی  پێش   � رووحانی  حەسەن  كە 
لیسانس"ی  "فوق  تەنانەت  یان  بگرێ   دۆكتۆرا 
كە  كردووە  ئیدیعای  1979دا  لە   � هەبێ  
لەندەن  زانستگای  لە  دۆكتۆرای  دەرەجەی 
ناوبراو  1980دا،  مارسی  9ی  لە  وەرگرتووە. 
جومهوری  رۆژنامەی  لەگەڵ  وتووێژێك  لە 
ئیسالمی، یەكێك لە پڕتیراژترین رۆژنامەكان لە 
بواری  لە  دۆكتۆراكەی  كە  وتوویەتی  ئێراندا. 
لەندەن  زانستگای  لە  یاسایی  كۆمەڵناسی 
كە  نووسیویەتی  ئێران  رۆژنامەكەی  وەرگرتووە. 
ئەو لە 1979دا دۆكتۆراكەی گرتووە، واتە بیست 
ساڵ پێش لەوەی رووحانی بەكردەوە دەرەجەیەكی 
وەرگرت،  دیكە  زانستگایەكی  لە  زانستگایی 

زانستگای گالسكۆ كالێدۆنییەن."
كە  روو  خراوەتە  بەڵگە  راپۆرتەكەدا  لە 
شوورای  مەجلیسی  دەورەی  پێنج  بۆ  رووحانی 
ئیسالمیی رێژیم بەو جۆرە خۆی كاندیدا كردووە 
كە دۆكتۆرای هەیە و تەنانەت لە دەورەیەكیشدا 
دۆكتۆرا،  لە  جگە  كە  راگەیاندووە  درۆ  بە 

مەستێرێكیشی هەیە. 
دواتر پۆستەكانی رووحانی لەو ماوەیەدا یەك 
بۆ  ناوبراو  كە  نوسیویەتی  و  ژماردووە  یەك  بە 
هەموو ئەو پۆستانە بە مەدرەكی ساختەوە كاری 

كردووە.
دواتر نووسراوە: "بەپێی بەندی 527ی یاسای 
لێژنەی ئیسالمیی ئێران، هەر بەرپرسێك كە لە 
بكات،  درۆ  فێركارییەكەیەوە  مەدرەكی  بارەی 
دەرەجەی  یان  بێت  زانكۆكەی ساختە  مەدرەكی 
ساختەی زانستگایی بۆ خۆی درووست بكات، 
بە  مەحكووم  مانگ   36 بۆ  ساڵەوە  یەك  لە 

زیندان دەبێ ". 
لە درێژەدا هاتووە: "سەرەڕای ئەمە، وێناچێ  
حكوومەتی ئێران حەسەن رووحانی لەبەر كارەكانی 
رووحانی  بزانێ .  تۆمەتباركردن  شایانی  بە 
بە  وەفادارییەكەی  حكوومەتییە،  مەحرەمێكی 
سیستمی  لە  سەلماوە،  خامنەیی  و  خومەینی 
الیەن  لە  و  كردووە  خۆی  قازانجی  ئاخوندی 
سەركۆماری  كاندیداتۆری  بۆ  سپاوە  شوورای 
پەسند كرابوو. دیسانیش، ساختەكردنی دەرەجەی 
رووناكبیرێكی  وەكوو  خۆنیشاندانی  و  دۆكتۆرا 
لەندەن  فێركاریی  سیستمی  لە  خوێندەوار 
یارمەتیدانی  لە  بەرچاوی  رۆڵێكی  بێگومان 
رووحانی بۆ چوونەسەرەوە لە نەردیوانی سیاسی 
هەڵبژێردراو  سەركۆماری  بە  بوونی  تەنانەت  و 
زۆر  گرینگی  ئێران  خەڵكی  زۆربەی  گێڕاوە. 
بە خوێندن دەدەن و ئەو كاندیدایانەیان الپەسەندە 
لە  بەتایبەتی  هەیە،  دۆكتۆرایان  مەدرەكی  كە 
واڵتانی رۆژئاوایی كە لەو بڕوایەدان سیستمی 

پەروەردەیان رووناكبیرانەترە."

سەرچاوە: 
www.huffingtonpost.com

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

“
بەشێكی زۆر لە 

ئەندامانی كۆنگرێس 
پێیان وایە دەبێ  
گەمارۆی زیاتر 

بخرێتە سەر ئێران 
تا كاربەدەستانی ئەو 
واڵتە ئاوڕ لە دۆخی 

شپرزەی ئابووری واڵت 
بدەنەوە و لە بەرنامەی 
ناوكی واز بێنن، هەر 
ئەمش بوو بە هۆی 

ئەوەیكە لە حەوتووی 
رابردوودا كۆنگرێسی 
ئامریكا گەاڵڵەی نوێی 

گەمارۆكان دژ بە ئێرانی 
پەسەند كرد

ن: تۆماس ئیردبرینك】

و: موعتەسەم نوورانی】

پەیمانی لۆزان و چەند سەرەنجێك
هیوا میرزایی
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وەك خوێنەرێكی 
ئەم كتێبە

ئەی رەنگی مەرگ!
رەنگی ژیان منی زۆرتر ترساندووە

نەك رەنگی تۆ، لێت ناترسم
چەند هێمنە، چەند بێ وەیە، چەند بەسزمانە رەنگی تۆ

تۆ كە هاتی، هەر یەك جار دێیت..
تۆ كە هاتی، ئیتر من ناگەڕێمەوە ناو مردنە كاتیەكان 

و
تۆ كە هاتی، بە رێزەوە، بە راكشاوی ئەمبەیت و

كەچی ژیان هەر بە پێوە كەرتم ئەكا و ناشمكوژێ  و
لە رۆژێكدا ئەو مردنی رەنگاوڕەنگی

هەزار جار دێ !..
ئەی رەنگی مەرگ

لە نوختەیەكی سەرسامدا چاوەڕێم بە!..
كوت و مت وەك سەرسامبوونی واڵتەكەم،

لەبەردەم مێژووی چەقۆدا!..
لە نوختەیەكی سەرسامدا چاوەڕێم بە

خۆت و گۆچانە كۆنەكەت.
خۆت و نەهێنی ژێر پاڵتۆو بزەبزی چاوەكانت و 

ورتەورتی پایزێك و خشەخشی گەاڵڕێزان.
خۆت و دەریایەكی تەڵخ و چرایەكی ئێجگار كزو
كەشتییەكی بێ  ئارام و بەندەرێكی بێ  ناونیشان!

ئەی ڕەنگی مەرگ!
ئەی ڕەنگی كپی و هێوری و خوێنی سارد و بێ  

دەربەستی و 
سووڕانەوەی ئەو پرسیارەی كە بەردەوام لە تەندورەو

لە گێژاوی ئەم شیعرەدا ئەمدا بەدەم نادیارەوەو
گێژم.. گێژم.. گێژم ئەكات.

چاوەڕێم بە!
ئەی ڕەنگی مەرگ

چاوەڕێم بە!
تۆ كە ڕەنگی سەرسامبوونی! من كە هاتم

لەگەڵ خۆمدا ڕەنگی بەختی شاعیر و واڵتێكت
بۆ ئەهێنم كە نەتدیبێ  و من ڕەنگێكت نیشان ئەدەم

ئەو ڕەنگەی تۆیش سەرسام بكات!

سوید/ستۆكهۆڵم/ئێنستا
2001/3/7

بێكەس
ركۆ 

مەدەنی، شێ خ��ەب��ات��ی  و  م���ەدەن���ی  ك��ۆم��ەڵ��گ��ای 

بەرهەمی هاوبەشی"جین شارپ و رابێرت هێلوی"یە 

و كاك تالب قەیسەری ئەندامی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران، وەریگێڕاوەتە سەر زمانی كوردی. 

لەو كتێبەدا باس لە جیاوازی بیروڕا و دژایەتی نێوان 

خەڵك و دامەزراوە مەدەنییەكان لەگەڵ حكومەتدا 

هاوتەمەنی  و  ه��اوڕێ   خەبات  ئەویكە  و  دەكرێت 

بۆ  مرۆڤایەتی  كۆمەڵگای  و  مرۆڤایەتییە  ژیانی 

خەباتدا  لە  هەردەم  شیاو  ژیانێكی  بووە. دەستەبەركردنی 

چاپ  بۆ  موكریانی  خانەی  لە  وەرگێڕانە  ئەم 

بەردەستی  خراوەتە  و  كراوە  كردنەوە چاپ  باڵو  و 

خ��وێ��ن��ەران. وێ���ڕای دەس��ت��خ��ۆش��ی ل��ە ك��اك تالب 

قەیسەری هیوای بەردەوامیی بۆ دەخوازین.

بارەی  ل��ە  قاسملوو  "ئەندێشەكانی  پ��ەرت��ووك��ی 
دێموكراسی بۆ ئێرانی فرە نەتەوە" چاپ و باڵو كرایەوە.  
ئەم پەرتووكە عەلی مونەزەمی بە زمانی ئینگلیزی 
یووسفى سكرتێری  لە الیەن كەیهان  و   نووسیویەتی 
یەكیەتی خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە 
وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی فارسی. پەرتووكەكە باس 
دوكتۆر  م��ەزن،  رێبەری  ئەندێشەكانی  و  ئایدیا  لە 
قاسملوو لە مەڕ دێموكراسی بۆ ئێران و چارەسەری 

كێشەی كورد لە كوردستانی رۆژهەاڵت دەكات.
بارەی  ل��ە  قاسملوو  "ئەندێشەكانی  پ��ەرت��ووك��ی 
دێموكراسی بۆ ئێرانی فرە نەتەوە" ، 140 الپەڕە لە خۆ 
دەگرێت و لە الیەن كۆمیتەی راگەیاندنی یەكیەتیی 
خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە چاپ و 

باڵو كراوەتەوە.

باڵوكراوەینوێ

خوێندوومەتەوە،  م��اوەی��ەدا  ل��ەو  كتێبانەی  ل��ەو 
رۆمانی "بابەالق درێژ"بوو كە مام ئەنوەر سوڵتانپەنا لە 
زمانی فارسییەوە وەریگێڕاوەتە سەر زمانی كوردی.

ئەم رۆمانە بە پێنووسی خاتوو جین وێبستێرە)1916� 
1876( كە نووسەرێكی ئامریكاییە. كتێبە، رۆمانێكی 
بە قەوارە بچووك بەاڵم بە ناوەرۆك سەنگین، شیرین و 
هەست بزوێنە. بۆ من كە دەستم بە خوێندنەوەی كرد، 
ئەوەندە سەرنجڕاكێش بوو، حەزم دەكرد هیچ كارێكیتر 

نەكەم تا بە تەواویی دەیخوێنمەوە. 
ئەوەندە  بێژم:  دەتوانم  سەرپێیی،  نرخاندنێكی  وەك 
بوو، چەند  بۆ من سەرنجڕاكێش  كتێبەكە  ناوەرۆكی 
ئەوەندەش زمانی وەرگێڕانەكە لەالم شیرین بوو. بۆیە 
بۆچوونی خۆم  و  را  خوێنێك  كتێب  وەك  كرد،  حەزم 
"مام  وەرگێڕ  وەرگێڕانی  نووسینی  زمانی  سەر  لە 

ئەنوەر"، دەربڕم:
مام ئەنوەر خەڵكی سەرشیوی سەقزە. ئەو ناوچەیە 
باشترە  یان  دراوە  دەورە  زاراوە  بن  و  زاراوە  چەند  بە 
ئەردەاڵنی،  زاراوەك��ان��ی  گەڵ  لە  خەمڵێندراوە.  بڵێم 
هەورامی، كوردی خوار یان كرماشانی، موكریانی و 

بابانی )سلێمانی و بانە(  هاوتخووبە. 
ئەگەرچی مام ئەنوەری وەرگێڕ، وەك ناوچەی لە 
دایك بوونی لە كرمانجی سەروو نەختێك تەرەیە، بەاڵم 
بە هۆی بەشداری لە شۆڕشی رۆژهەاڵتی كوردستان 
و ژیانی پێشمەرگایەتی و دواتر گیرسانەوە لە دەرەوەی 
زاراوەیەش  ئەو  ئاخێورانی  لەگەڵ  )ئورووپا(،  واڵت 
كردووە.  پەیدا  گرێدانەوەیەكی  و  تێكەاڵویی  سووكە 
ئەنوەرخان  درێ��ژ"دا،  "بابەالق  وەرگێڕانەكەی  لە  بۆیە 

توانیویەتی رەنگاڵەیەكی هەمە 
چەشنە لەو زاراوە و بن زاراوانە 
لە سەر یەك كۆكاتەوە و زمانی 
ن��ووس��ی��ن��ەك��ەی پ��ێ ش��ی��ری��ن و 
دیكە،  واتایەكی  بە  كا.  رەوان 
وەرگێڕ بە زمانێكی پاراو و بە 
بە  رێگەپێدراو)  دەسەاڵتێكی 
زاراوەكاندا(،  لە  پێی شارەزایی 
پێنووسی  رەوانبێژیدا  لەوپەڕی 
خستۆتە گەڕ و بابەالق درێژ كە 
بەرهەمی ساڵی 1912ی جین 
وێبستێرە، ئەوەندە جوان و سادە 
زمانی  سەر  هێناوەتە  ساكار  و 
وەك  ناوگەلی  ئەگەر  ك��وردی، 
نەبایە،   ... و  ئ��اب��ووت  ج��ودی 
بە  بنەڕەتدا  لە  هەر  وامدەزانی 

كوردی نووسراوە. 
ئەگەر  س��ەرن��ج��ێ��ك  س��ووك��ە 

هەمبێ، لە هێنانی هەندێ دەستەوشەیە كە ئەویش 
كوردستان  دیكەی  ناوچەیەكی  بۆ  ناوچەیەكەوە  لە 
دەگۆڕدرێ. بۆ وێنە، مام ئەنوەر پرمەی پێكەنینی 
لە گەڵ گریان  پڕمە  ئێمە  بەاڵم الی  هێناوە  بەكار 
دێ. بۆ وێنە: فاڵنی بە بیستنی ئەو هەواڵە ناخۆشە، 
لە پڕمەی گریانی دا. لە ناوچەی زەهاو و گەرمیان، 
نزم  دەنگی  بۆ  و  پێكەنین  تریقەی  بەرز  دەنگی  بۆ 
كار  بە  پێكەنین،  ه��وڕی  و  فیق  ی��ان  حیلكەحیلك 
وشەگەلێكی  پێكرد،   ئاماژەم  وەك  ئەمەش  دەبرێ. 
شوێنێكیتر  بۆ  شوێنێكەوە  لە  دەك��رێ  و  ناوچەیین 
واتایان بگۆڕدرێ. ناشكوریش نەبێ، هێشتا زمانێكی 

ببنەوە.  كەم  جیاوازییانە  ئەو  تا  نییە  یەكگرتوومان 
بۆیە ئەم سەرنجە وەك هەڵسەنگاندنێكی سەركەوتوو 

چاولێدەكەم و بە بەرزەوە وەرگێڕانەكە دەنرخێنم.
خوێنەرێكی  وەك  دێ��ڕەدا،  چەند  ئەم  كۆتایی  لە 
رۆمانی "بابەالق درێژ" دەست خۆشی لە مام ئەنوەر 
دەك��ەم و ه��ی��وادارم تەمەن درێ��ژ و ب���ەردەوام بێ لە 
نووسین و وەرگێراندا. داوا لە ئێوەی هێژای خوێنەری 
ئەم دێڕانەش دەكەم، ئەو كتێبە بە كوردی بخوێننەوە، 
وەرگێڕانە  بەو  سەبارەت  من  گەڵ  لە  دڵنیام  ئەوسا 

هاوڕا دەبن.

قادر ئەلیاسی
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ئەو ئەستێرانەی نەخۆشیی 
دەروونیان هەیە

ئاشنایی لەگەڵ وێنەی سێ رەهەندی
مەبەست لە وێنەی سێ رەهەندی )dimeension 3( وێنەیەكە كە دەتوانرێ لە سێ 
رەهەندی پانایی و بەرزایی و درێژایی بناسرێتەوە. بە واتایەكی دیكە وێنەیەك كە بتوانرێ بە 
هۆی دیمەنەكەیەوە، هەڵكەوتەی شتەكان لە فەزادا بە شێوەی راستەقینەتر )راستەقینە تر لە 

وێنەی دوو رەهەندی( ببینین، وێنەی سێ رەهەندی پێ دەوترێ.
وێنەی سێ رەهەندی بە دوو شێوەی ئانالۆگ و دیجیتاڵی دەرەتانی درووستكردنی هەیە.

وێنە سێ رەهەندییەكان كاتێ وێنا بە خۆیەوە دەگرێ كە هاوكات و بە بێ بەراوەردی شوێن و 
فەزا دوو وێنەی هاوشێوەی یەك بە یەكەوە پیشان دەدەرێ و وێنایەكی سێ رەهەندی لە زەینی 
بینەردا درووست دەكات. ئەڵبەت دەبێ ئەمەش بوترێ كە ئەم وێنانە بەتایبەتی لە سینەمادا 
دەبێ لە رێگەی چاویلكەی تایبەت بەم وێنانە سەیر بكرێت ئەگینا بینەر ناتوانێ وێنەكان لە 

زەینی خۆیدا بیچم بدات.
بەرهەم هاتوون  رەهەندی  بەشێوەی سێ  لە فیلمە پڕفرۆش و سەركەوتووەكانی جیهان كە 

دەكرێ هێما بۆ "ئاواتار" و "سەفەرەكانی گالیوێر" بكەین.

دوای كۆتاییهاتنی مۆڵەتی ناردنی بەرهەمەكان بۆ هەشتەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی 
تیاتری سەرشەقامی مەریوان، كاری لێكۆڵینەوەی پالنە شانۆییەكان لە الیەن شانۆنامەنووس 
و دەرهێنەری كرماشانی شەهرام كەرەمی، شانۆنامەنووس و دەرهێنەری سەقزی عەلی زەفەر 

قارەمانی و شانۆكار جەالل تەجەنگی دەستی پێكرد.
بەپێی راگەیاندنی بەڕێوبەری بەردوامی فێستیڤاڵەكانی تیاتریی ئێران، ئەندامانی لێژنەی 
هەڵبژاردنی پالنە شانۆییەكان لە شاری تاران دەبن و لە نێوان 96 پالنی تیاتریدا باشترین بەرهەم 

هەڵدەبژێرن و بە بەڕێوبەرایەتیی فێستیڤاڵەكانی تیاتری رادەگەیەنن.
هەشتەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی تیاتری سەرشەقامی مەریوان، بە بەرپرسیاریی 
قوباد  كوردستان  پارێزگای  ئیسالمی  ئیرشادی  و  فەرهەنگ  دای��رەی  گشتیی  بەڕێوەبەری 

مەیمەنەت ئابادی، لە پاییزی ئەمساڵدا لە شاری مەریوان بەڕێوەدەچێت.

فیلمی تازەی "پیاوی ئاسن" بۆ ئەم هەفتەیە لەسەر ئاستی سینەمایەكانی ئەمریكای باكور 
بە فیلمی پڕداهات دەستنیشانكرا ، دوای ئەوەی لەماوەی نمایشكردنیدا توانی 113.1 ملیۆن 

دۆالر كۆبكاتەوە.
و  شنایدەر"  "زاك  دەرهێنانی  لە  سوپەرمان  فیلمەكانی  زنجیرە  لە  یەكێكە  كە  فیلمە  ئەم 

پاڵەوانیەتيی هنری كافیل و ئامی ئادەمزە. 
بە  ئەویش  ه��ات،  دووەم  پلەی  بە  كۆتاییە"  "ئەمە  بەناونیشانی  ت��ازەی  فیلمی  هەروەها 

كۆكردنەوەی 20.5 ملیۆن دۆالر لەم هەفتەیەدا.
فیلمەكەش لە دەرهێنانی ئیڤان گۆلدبیرگ و سیس رۆگنە، وە جیمس فرانكو و جونا هیل 

و سیس روگن رۆلی پاڵەوانیەتی تێیدا دەبینن.

بەپێی هەواڵێكی ئاژانسی رۆیتەرز فیلمی "جادوگەری بانك" پاش ئەوەی هەفتەی رابردوو 
پلەی  بە كۆكردنەوەی 10.3 ملیۆن دۆالر گەڕایەوە  ئەم هەفتەیە  بۆ  دووەمدابوو،  پلەی  لە 

سێیەم.
روفالو  ئیزنبرگ و مارك  پاڵەوانیەتيی جیسی  و  یتریر"  "لویس  دەرهێنانی  لە  فیلمەكەش 

یە.

"Man of Steel" پڕداهاتترین فیلمی ئەم 
هەفتەیەی ئەمریكای باكورە

...
وان

ێ د
ب

جار  زۆر  دەوڵەمەندی،  و  ناسراويی  و  ناوبانگ 
باجی خۆی هەیە، باجەكەش هەندێك جار قورسە و 
دەگاتە رادەی گیان لەدەستدان، هەندێك جاریش دەبێتە 
ئاستەنگی  و  گرفت  چەندین  دروستبوونی  ه��ۆی 
ئاستی  و  هێز  بە  پێوەندیی  ئەمەش  كۆتایی،  بێ 

رۆشنبیری و تێگەیشتنی هونەرمەندەكەوە هەیە.
بۆیە ئاساییە ئەگەر ببینین هەندێك لە هونەرمەندان 
مەترسی تووشبوونیان بە نەخۆشیی دەروونی لێدەكرێت 
میدیاكان  لە  بەشێك  ئ��ەوا  نەبن  تووشیش  ئەگەر  و 
باڵو  دەروون��ی  نەخۆشیی  بە  تووشبوونیان  هەواڵی 
دەكەنەوە، هەندێكجار هەر لە منداڵییەوە ئەستێرەكان 
تووشی نەخۆشیی دەروونی بوون و كاتێك ناوبانگ 
پەیدا دەكەن ئەوا بە باشی سەرهەڵدەدات، هەندێكی 
پەیدا  ناوبانگ  و  بوون  دەوڵەمەند  دوای  ديكەشیان 
كردن تووشی دەبن، هەروەها هەندێكجار هونەرمەندان 
زیاد لە پێویست گرنگی بە كەسایەتی خۆیان دەدەن 

تا دەگاتە ئاستی تووشبوون بەم نەخۆشیانە.
ئەمەی خوارەوە ناو و جۆری نەخۆشیی هەندێك 

لەو ئەستێرانەیە كە تووشی بوون:
)دووانە  نەخۆشیی  تووشی  الڤ��ات��ۆ:  دیمی   -1
نەبوونی  ب����ووە(، ه��ەروەه��ا چ���ارەس���ەری  ج��ەم��س��ەر 

ئارەزووی خواردن و خۆ ئازاردان بەكاردەهێنێت.
2- میل گیبسۆن: دووچاری حاڵەتێكی توندی 

خەمۆكی بۆتەوە.
نەخۆشیی  ت��ووش��ی  ج��ۆن��ز:  زی��ت��ا  ك��اس��ری��ن   -3

تێكچوونی دووانە جەمسەر بۆتەوە.
4- جیم كاری: بۆ ماوەیەكی زۆر حەبی پرۆزاكی 

دژە خەمۆكی بەكار دەهێنا.
دووچاری  منداڵبوون  دوای  شیلدز:  ب��رۆك   -5

حاڵەتێكی توندی خەمۆكی بۆوە، تەنانەت بیری لە 
خۆكوشتنیش كردۆتەوە.

6- ئیما سومبسۆن: ساڵی 2010 دانی بەوە نا 
كە تووشی نەخۆشیی خەمۆكی بووە بە رێژەی جیا 

و ئەمەشی بە كارێكی باو زانی.
ب��ەوە نا كە دوای فیلمی  7- زی��ك ب��اف: دان��ی 
و  خ��ەم��ۆك��ی  ت��ووش��ی   )Garden State(

خەمێكی زۆر بۆوە.
8- شیرلی كرۆ: ساڵی 2003 بۆ ماوەی شەش 

مانگ تووشی حاڵەتێكی توندی دڵەڕاوكێ بووە.
ئەو  گەیشتە  ج��ار  چەندین  وینتز:  پیتی   -9
ئەنجامی  لە  بكاتەوە   خۆكوشتن  لە  بیر  رادەی���ەی 

كاریگەری ماددە هۆشبەرەكان.
10- جان كالودیۆ ڤاندام: لە تەمەنی 13 ساڵییەوە 
دووانە  تێكچوونی  نەخۆشیی  تووشی  كە  دەرك��ەوت 
جەمسەر بووە و تا ئێستاش كاریگەریی بەسەرییەوە 

هەیە.
باوكی  ساڵی   20 تەمەنی  لە  ه��ان:  ج��ۆن   -11
دڵەڕاوكێیەكی  ت��ووش��ی  ك��ات��ەوە  ل��ەو  و  دەس��ت��دا  ل��ە 

درێژخایەن بۆتەوە.
نووسی  تایبەتی  كتێبێكی  ج��ود:  ئاشلی   -12

دەربارەی تووش بوونی بە دڵەڕاوكێ.
زۆر  دڵییەكی  دوو  تووشی  بێكهام:  دیڤید   -13
بووە و ساڵی 2006 دانی بەوە ناوە، ئەم نەخۆشییە 
ناچاری دەكات رۆژانە چەندین جار ماڵەكەی خۆی 

رێك بخات بۆ ئەوەی ببێتە ژوورێكی نموونەیی.
14- هالی بیری: دوای تەاڵقدانی یەكەم تووشی 

خەمۆكی بۆوە و بیری لە خۆكوشتنیش كردەوە.

مۆدێرن  پ��ۆس��ت  س��ی��ن��ەم��ای  چ��ەم��ك��ی 
الیەن  ل��ە   1922 س��اڵ��ی  ل��ە  ج��ار  یەكەمین 
سەر  لە  كە  رەخنەیەك  لەمەڕ  وول��ن��ەوە  پیتر 
فیلمی "گەرانەوەی بەتمەن" نووسیبووی هاتە 
رەخنەگران  لە  بەشێك  سەردەمەدا  لەم  ئاراوە. 
"كلینت  "ن��اب��خ��ش��ودە"ی  ب��ۆ  چەمكەیان  ئ��ەم 
ئیستوود"یش بەكارهێناوە. لە نێوان دیەی 90 
شێوازە  بەم  كە  ب��وون  زۆر  دەرهێنەرگەلێكی 
ئالێن  وودی  هێناوە:  رووی��ان  فیلمسازی  لە  
� براكانی كویین � كویینتین تارانتینۆ � هال 
هارتلی و رەنگە لە هەمووی بەناوبانگتر جیم 

جارمووش بێت.
ج��ارم��ووش ل��ە دی��ەی 1980 بە 
بەهەشت"  لە  "سەیرتر  درووستكردنی 
هێنا  بەرهەم  جیاوازی  سینەمایەكی 
و لە دیەی 90 بە درووس��ت كردنی 
و  م��ردوو"  "پیاوی  وەك  فیلمگەلێك 
"گوست داگ" بە كردەوە سینەمای 
بەرزترین  گەیاندە  مۆدێرنی  پۆست 

ئاستی خۆی.
سینەمای  تایبەتمەندییەكانی 

پۆست مۆدێرن
1� گاڵتە:

 ت��وخ��م��ی گ��اڵ��ت��ە ی��ەك��ێ��ك لە 
سینەمای  نیشانەكانی  گرینگترین 
فیلمەكانی  وەك  م��ۆدێ��رن��ە.  پۆست 
كە  ئ��ال��ێ��ن  وودی  90ی  دی�����ەی 
گاڵتەیە:  توخمی  بنەمای  لەسەر 
)هەجوی  م��ژ  و  ت��ەم  و  سێبەرەكان 
سینەمایی جنایی(، رازی جنایەتی 
جنایی  سینەمای  منهەتن)هەجوى 
نموونەگەلی  گ��ن��گ��ێ��س��ت��ری(.  و 
هارتلی(  )ه���ال  ئ��ام��ات��ۆر  دی��ك��ە: 
و  گنگێستری  سینمایی  ه��ەج��وى 

پۆرنۆگرافی.
ئێستا پرسیارێك كە دێتە گۆڕێ 

پۆست  فیلمە  لە  گاڵتە  توخمی  كە  ئەمەیە 
لەگەڵ  هەیە  جیاوازیكی  چ  مۆدێرنەكاندا 
توخمی گاڵتە لە فیلمی دەرهێنەرگەلێك وەك 
مێل برووكس یان زوكرها؟ بۆ تێگەیشتن لەم 
مێل  ئاگرینەكان"ی  "زینە  دەتوانن  جیاوازیە 
برووكس لەگەڵ "پیاوی مردوو"ی جارمووش 
بەراوەرد بكەن. هەر دووكیان سینمای وێستێرن  
تەنیا  یەكەمیان  ب���ەاڵم  دەگ����رن.  گاڵتە  ب��ە 
لە  دووهەمی  كاتێكدا  لە  كومێدیە  فیلمێكی 
)بۆ  وێستێرن  سینەمایی  گاڵتەی  تەنیشت 
نموونە "جانی دێپ" بە پێچەوانەی هەموو ئەو 
دەمانچەی  لەگەڵ  دەیناسین  كە  كابۆیانەی 

فیشەك  دەنگی  لە  و  بێگانەیە  تیر  ح��ەوت 
و  جیددی  چەمكێكی  ج��ۆر  دادەچ��ڵ��ەك��ێ(، 

پڕنێوەرۆك دێنێتە ئاراوە.
2� گەڕانەوە بۆ فیلمەكانی دیكە: 

فیلمەكانی وودی ئالێن پڕ بوو لە گەڕانەوە 
جۆرەكانی  بۆ  گەڕانەوە  و  خۆی)ئالێن(  بۆ 
فیلمی  ن��م��وون��ە  ب��ۆ  ی��ان  سینەما.  دی��ك��ەی 
بۆ  گ��ەڕان��ەوە  لە  پ��ڕە  كە  ونبوو  ئۆتووبانی 
سوننەتی سووریالیستی و فیلمە پلە دووەكانی 

هالیوود.
3� گرینگی داستان:

پێچەوانەی  بە  مۆدێرنەكان  پۆست  فیلمە 
فیلمە مۆدێرنەكان بە زۆری داستانییە 
بۆ  كالسیكەكان(  فیلمە  وەك  )ه��ەر 
یان  بۆرتۆن"  "تیم  نموونە فیلمەكانی 
داستان  لەواندا  كە  كویین"  "براكانی 
لە  زۆری  رۆڵێكی  داستانبێژی  و 

فیلمەكاندا دەگێڕێ.
پ��ەرەس��ەن��دن��ی ك��ەل��ت��ووری و   �4

فرەچەشنی رەگەزیی بەرباڵو:
جارمووش  جیم  فیلمەكانی  ل��ە   
وەبەرچاو  داتاگەلێك  وەه��ا  زۆرج���ار 

دەكەوێ. 
5� پێكهێنانی مەودا لە نێوان بینەر 

و فیلم: 
بۆ  ش��ێ��وەی��ەك  وەك  م����ەودادان����ان 
لە  زەینی  ملمالنێی  درووستكردنی 
كارایی  مۆدێرندا  پۆست  سینەمای 
ه��ەی��ە. م��ەب��ەس��ت ل��ە م���ەودا دانان، 
خولقاندنی دۆخی كۆمیك گاڵتەئامێز 
یان خەیاڵی رازاویی لە فیلمدایە. بە 
شێوەیەك كە وەبیر بینەر دێنێتەوە كە 
تەنیا خەریكی سەیركردنی فیلمە نە 
مردوو"  "پیاوی  لە  نموونە  بۆ  زیاتر! 
فیشەكێك بەر دڵی جان دێپ دەكەوێ 

بەاڵم ئەو زیندوو دەمێنێتەوە.

بەرهەمەكانی هەشتەمین خولی 
فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی تیاتری 
سەرشەقامی مەریوان، دیاریكران
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پاش قسەكانی حەسەن رووحانی، لە رۆژی 
لە  ك��ە  ه��ەت��اوی��دا  پ��وش��پ��ەڕی 1392ی  25ی 
كۆبوونەوەیەكدا وتبووی: "دەبێ یارمەتی بكەین 
و  تێپەڕین  جیاوازییەكان  و  كێشەكان  لە  كە 
كێشەكان زۆر نەكەین یانی ئەوانەی خوازیار و 
ئامادەی گەڕانەوە  بۆ نێوخۆی واڵتن  رێگای 
هاتنەوەیان بۆ ئاسان بكەین، چونكە "تۆبە" بۆ 
موحسینی  غواڵمحسەین  كەسێكە".  هەموو 
و  دادپ����ەروەری  دەس��ەاڵت��ی  وتەبیژی  ئێژەیی 
 31 رێكەوتی  لە  واڵت،  گشتیی  دادستانی 
پووشپەڕ  لە لێدوانێكی  هەڕەشە و گوڕەشاویدا 
پێوەندی  ل��ە  ك��ە  "ك��ەس��ان��ێ��ك  ب����ڕی،  دەری 
هەتاوی  1388ی  ساڵ  رووداوەك��ان��ی  لەگەڵ 
بگەڕێنەوە  دەتوانن  دەرەوە،  چوونەتە  واڵت  لە 
واڵت ب���ەاڵم ه��اوك��ات ل��ەگ��ەڵ گ��ەڕان��ەوە بۆ 
بەدواداچوونی  و  ژێرچاوەدێری  دەكەونە  واڵت 
ئاكامی  راگ��ەی��ان��دن��ی  پ��اش  دادگ���ەری���ی���ەوە". 
لە  سەركۆماری  دەهەمی  خولی  هەڵبژاردنی 
ساڵی 1388ی هەتاویدا بە هۆی ساختەكاریی 
لە  ن��ژاد  ئەحمەدی  مەحموود  دیاریكردنی  و 
سەركۆماری  وەك��وو  خامنەییەوە  باندی  الیەن 
بەرینی  خۆپێشاندانی  و  ن��اڕەزای��ەت��ی  دەه��ەم، 
وەزاڵەهاتوو،  ناڕازی و  ملیۆن كەسی خەڵكی 
ئێرانی  دیكەی  گەورەكانی  ش��ارە  و  ت��اران  لە 
بێسەروشوێنبوونی  و  ك��وژران  پاش  لێكەوتەوە. 
زێندانی كردنی هەزاران كەس  سەدان كەس و 
لە  ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی  ریسوايی  و 
و  ئەوین  و  تەوحید  و  كەهریزەك  زیندانەكانی 
كەس  س��ەدان  بە  رێژیم،  دیكەی  زیندانەكانی 
و  سیاسی  چاالكانی  و  رۆژن��ام��ەن��ووس��ان  ل��ە 

لێپرسێنەوە  ب��ەر  كەوتنە  ناڕازییان  و  مەدەنی 
و زی��ن��دان��ی ك���ران. ه��ەر ب��ۆی��ە زۆر ك��ەس لە 
و  كۆمەاڵیەتی  ومەدەنی،  سیاسی  چاالكانی 
زیندان  و  گیران  لە  دوورب��وون  بۆ  فەرهەنگی 
و گوشاری هێزە ئەمنییەتی و ئیتالعاتییەكان 
پاش  ك��ران.  ئێران  لە  چ��وون��ەدەرەوە  بە  ناچار 
هەڵبژاردنی  لە  رووحانی  حەسەن  سەركەوتنی 
خولی یازدەهەمی سەركۆماری  بە پشتێوانی 
دارودەستەی  و  حكوومەتی  ریفۆرمخوازانی 
رەفسەنجانی، لە هێندیك لە كۆڕوكۆبوونەوەكاندا 
باسی گەڕانەوەی بەشێك لە چاالكانی سیاسی 
رووحانی  الیەنگری   واڵت  دەرەوەی  لە  كە 
بوون  و دەنگیان بە ناوبراو داوە هاتە گۆڕێ. 
بەاڵم  باسی گەڕانەوەی چاالكانی سیاسی و 
مەدەنی لەگەڵ دژكردەوەی باڵی ئوسوولگەرا 
بەروڕوو بووتەوە. تەنانەت باشگای هەواڵنێرانی 
ب��ە سپای پ��اس��داران��ی رێ��ژی��م، لە  الوی س��ەر 
سیاسی  كەسانی  لە  ژمارەیەك  بەرنامەیەكدا 
و فەرهەنگی كە پاش رووداوەكانی 1388 لە 
و  خەیانەتكار  بە  ئەوانی  دەرەوە،  چوونە  ئێران 
لە  كە  ئیژەیی  موحسین  ب��رد.  ناو  فیتنەگەر 
سیاسی  چاالكانی  كردنی  زیندانی  و  كوشتار 
و مەدەنی لە ناڕەزایەتییەكانی ساڵی 1388ی 
هەتاویدا وەك قازی دادگا دەستی بااڵی هەبووە 
و ئێستاش رق و قینی سەبارەت بە چاالكانی 
سیاسی و مەدەنی هەر لە مێشكدا ماوە و بەم 
هەڕەشە و گوڕەشانە لە گەڕانەوەی چاالكانی 
رێژیمی  ماهییەتی  م���ەدەن���ی،   و  سیاسی 
هەر  دژی  ل��ە  ئ��ێ��ران   ئیسالمیی  ك��ۆم��اری 
چونكە  دەك��ات،  ئاشكراتر  كرانەوەیەك  چەشنە 

داخوازییەكانی  و  ویست  هەمبەر  ل��ە  رێ��ژی��م 
و  نییە  وەاڵمدەر  ئێراندا  لە  چاالكانی سیاسی 
سیاسی  چاالكانی  نێوان   لە  م��ەودا  هەربۆیە 
ئیسالمی،   كۆماری  رێژیمی  وكاربەدەستانی  
رۆژ بە رۆژ بەرێنتر دەبێتەوە. بەم پێیە هێچكات 
رێژیم بیر لە ماف و داخوازییەكانی چاالكانی 

سیاسی و مەدەنی  ناكاتەوە، چونكە تەنیا لە 
بیری پاراستنی بەرژەوەندییەكانی وەلی فەقیه 
لە  و  توتالیتیرەدایە  سیستمە  ئەم  پاراستنی  و 
هیچ كردەوەیەكی نامرۆڤانە بە دژی چاالكانی 
ناكاتەوە.  سڵ  دێموكراسیخوازی  بزووتنەوەی 
ئاغای ئێژەیی  و هاوفكرانی  دەبێ ئەوە بزانن 

گەالنی  دێموكراسیخوازی  ب��زووت��ن��ەوەی   كە 
ئێران لە رووی پرۆسەی سیاسی و فەرهەنگی 
سیاسییەوە قوناغی ترس و هەڕەشە و گوڕەشەی 
ت��ێ��پ��ەڕان��دووە، ك��ە گ��ەڕان��ەوەی ب��ۆ دواوە زۆر 
ئەستەمە. رەنگە بزووتنەوەی دێموكراسیخوازی 
بە هۆی  كاتی  شێوەیەكی  بە  ئێران   گەالنی 
لە  توندوتیژی و گرتن و زیندان  بەكارهێنانی 
بەاڵم  راوەستێت،  ماوەیەك  بۆ  رێژیمەوە  الیەن 
هەر راوەستانێك بە مانای مردن و شكست نییە، 
بایەكی  بەڵكوو وەك ژيلەمۆ، هەر كات سۆزە 
لە  دووب��ارە  رەخسابێت  بۆ  هەلێكی  و  لێدابێت 

جاران بە گوڕتر سەری هەڵداوەتەوە.
پاش قسەكانی رووحانی چاالكانی سیاسی 
و تەنانەت رێفۆرمخوازانی حكوومەتێش، كەڵك 
وەرگرتنی حەسەن رووحانی لە وشەی "تۆبە" بۆ 
ناڕازییان و كەسانێك كە بە هۆی گوشارەكانی 
هێزە ئەمنییەتی و ئیتالعاتییەكانەوە ناچار بە 
چوونەدەرەوە لە ئێران كراون، لەگەڵ دژكردەوەی  
تەنانەت  بووە.  رووب��ەڕوو  ئەوان  ناڕەزایەتیی  و 
بێهەوێت  ئ��اغ��ای ح��ەس��ەن رووح��ان��ی  ئ��ەگ��ەر 
بەڵێنییەكانی لە سیستمی كۆماری ئیسالمیدا 
جێبەجێ بكا، ئەوە بە هۆی بوونی كەسێك وەك 
وەلی فەقیه و یاسایەكی بنەڕەتی نادێموكراتیك 
توانای جێبەجێی كردنی بەڵێنیەكانی نییە. هەر 
بۆیە هەڕەشە و گوڕەشەكانی ئێژەیی پێش لە 
چاالكانی سیاسی و مەدەنی رووی لە حەسەن 
زیاتر  خۆی  بەڕەكەی  لە  پێی  كە  رووحانییە 
رانكێشێت. دەبێت ئەوەمان لە بەر چاو بێ كە 
لە رێژیمی كۆماری ئیسالمیدا بەپێى یاسای 
بنەڕەتيی ئێران سەركۆمار بڕیاردەری یەكەم نیە 

واتا خامەنەییە  نیزام  رێبەری  ئەوە  بەڵكوو 
كۆتایی  قسەی  و  سەرەكییە  ب��ڕی��اردەری  كە 
سیاسی  چاالكانی  كە  رێژیمێكدا،  لە  دەكات. 
و  نیە  مافیان  نەتەوەكان  دەگیرێن،  مەدەنی  و 
ئازادییەكانیان  لە ماف و  ئایینییەكان  كەمینە 
ب��ێ��ب��ەش��ن. ح��ەس��ەن رووح���ان���ی ب���ەم ق��س��ان��ە وا 
نیشاندەدا كە زەرفیەتی  كرانەوە لە چوارچێوەی 
رێژیمدا هەیە. بەاڵم لە الیەكی دیكەوە ئێژەیی 
كە  دەدات  نیشان  گوڕەشانە  و  ه��ەڕەش��ە  ب��ەم 
رێژيم لە نێوخۆدا توانای كرانەوەی نیە، چونكە 
بناغەكانی  كرانەوەیەك  جۆرە  هەر  دەزانن  باش 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی هەڵدەوەشێنێتەوە و 

بەرەو رووخانی دەبات.
ساڵ   34 ب���ە  ن���زی���ك  دوای  ك�����ەواب�����وو، 
دەسەاڵتداری  و  حاكمییەت  كردنی  ئەزموون 
ئێران  خەڵكی  ئیسالمی،  ك��ۆم��اری  رێژیمی 
و  و مەدەنی  تایبەت چاالكانی سیاسی  بە  و 
بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان دەبێ بەو قەناعەتە 
گەیشتبێتن، كە  ئەگەر زۆرجار لە بەڕێوبەرانی 
كە  ب��ی��س��ت��راوە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  رێ��ژی��م��ی 
چاالكانی مەدەنی و چاالكانی سیاسیی حیزب 
و رێكخراوەكان "تۆبە" لە كردەوەی خۆیان بكەن، 
شایانەی  و عفوی  رەحمەت  بەر  دەكەونە  ئەوە 
رێبەری رێژیم، بەاڵم پاش گەڕانەوە  تووشی 
گرتن و ئەشكەنجە و زێندان و ئێعدام دەبنەوە. 
ئەزموونەكان و دڵ  ئەزموونكردنی،  بۆیە  هەر 
پێخوش كردن بەم هەراوهوریایە هیچ قازانجێكی 
بۆ  نە  و  و مەدەنی  بۆ چاالكانی سیاسی  نە 
گەالنی  دێموكراسیخوازی  بزووتنەوەی  رەوتی 

ئێران هەیە. 

بە  ك��ە  ك��ەس��ان��ەی  ئ���ەو  زۆرن ژم�����ارەی 
ژیانی  ئارمانجێك،  و  مەبەست  هەڵبژاردنی 
مرۆییەكان  بەها  و  مرۆڤایەتی  ب��ۆ  خ��ۆی��ان 
تەرخان كردووە و دەیكەن. لە خۆبردووانێك كە 
دامودەزگاكانی  زۆری  شمشێری  بەرانبەر  لە 
دەسەاڵتدا سەر دانانوێنن و ئازادی و یەكسانی 

و عەداڵەت لەالیان بەرزترین بەهاكانە.
ل�����ەم رێ�����ب�����ازەدا ق����ەڵ����ەم ب����ەدەس����ت����ان و 
رۆژن��ام��ەوان��ان��ی دەروەس����ت و ب��اوەڕم��ەن��د بە 
بەرپرسایەتيی رۆژنامەوانی  لەو كەسانەن كە 
دەسەاڵت  ناوەندێكی  هیچ  پشتیوانی  بێ  بە 
بە  لێدراودا،  دیكتاتۆر  و  داخ��راو  واڵتانی  لە 
پێكۆڵە  زاڵ  دەسەاڵتی  خۆیان  نووسراوەكانی 
دەكەن و ئەركی رۆشنگەری بیروڕای گشتی 

بەڕێوە دەبەن.
و  ه��ەواڵ  دان��ان��ی  بە  كە  رۆژنامەوانانێك 
رۆژنامەكانیاندا  ستوونی  لە  زانیاریگەلێك 
خۆیان  كۆمەڵگاكانی  ل��ە  ك��ە   دەیانهەوێت 
لە  كە  گۆڕانێك  بكەن،  دروست  گۆڕانكاری 
بەرەنجام و  ببێت،  ئەندێشە و فیكردا دروست 
ئاسەوارەكەی لە كۆمەڵگادا زیاتر هەستی پێ 

دەكرێت.
دێموكراسی  چ��وارەم��ی  ه��ێ��زی  ب��ك��ەران��ی 
و  تۆتالیتر  دەس��ەاڵت��ێ��ك��ی  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە 
بۆ  ئیسالمیدا  كۆماری  وەكوو  تئیۆكراتیكی 
بە ئەنجام گەیاندنی بەرپرسایەتیەكەیان دەبێت 
تێچوویەكی قورس بدەن. راستییەكەی ئەوەیە 
رۆژنامەوان  توێژی  واڵتانێكدا  وەه��ا  لە  كە 
گشتی  بیاڤی  بیهەوێت  كە  كەسێك  ه��ەر  و 
بەهێزتر  مەدەنی  كۆمەڵگای  و  دێموكراتیزە 
بكات، ئاگایانە بۆ پێشوازی مەرگ دەڕوات، 
ئەشكەنجە دەكرێت، بەند دەكرێت، ناچار دەبێت 

واڵت بەجێ بهێڵت و... .
راپۆرتنێرانی بێ سنوور لە راپۆرتێكدا كە 
بۆتەوە،  ب��اڵو  ئەمساڵ  گ��ەالوێ��ژی  یەكەمی 

زایینی  ساڵی  سەرەتای  لە  كە  رایگەیاندووە 
دژی  هەڕەشە  بابەت   70 لە  زیاتر  2013ەوە 
واڵت  درەوەی  وێبالگنووسانی  و  رۆژنامەوان 
واڵت  دەروەی  راگەیاندنەكانی  لەگەڵ  كە 

هاوكاری دەكەن، تۆمار كراوە.
ناوەندەكانی مافی مرۆڤ،  هەموو ساڵێك 
دادەنێن  واڵت��ان��ەدا  ئەو  پێڕستی  نێو  لە  ئێران 
ناوزەد  رۆژنامەوانان  جەهەننەمی  وەك��وو  كە 
رۆژنامەوانی   52 ح��ازردا  حاڵی  لە  دەكرێن. 
بە  زۆری��ش  ژمارەیەكی  و  بەنددان  لە  ئێرانی 

ناچار واڵتیان بە جێ هێشتووە.
بەاڵم لە كوردستاندا چاالكی مافی مرۆڤی 
كوردستان و بەرپرسی رۆژنامەی "پیام مردم" 

هێشتا لە بەندیخانەدایە.
پشتی  ل��ە  هێشتا  ح��ەس��ەن��پ��وور  ع���ەدن���ان 
ئەوەی  ئیزنی  تائێستاش  زیندانەوە  میلەكانی 

پێ نەدراوە كە بێتە مورخەسی.
بە  لە چوارمانگە  زیاتر  كوردپوور  برایانی 
بێ دادگایی لە گرتووخانەدان و كۆمەڵێكی 
ل��ە رۆژن��ام��ەوان��ان��ی ك���ورد مەترسيی  دی��ك��ە 
هەڕەشەیان لەسەرە و چیرۆكی رۆژنامەوانانی 
ك��وردی ئ���اوارەی ئ��ۆرووپ��ا و س��ەرگ��ەردان لە 
هەرێمی باشووری كوردستانی ئیدی بمێنێت.

بە  و  راگەیاندنەكان  ئازاديی  پلەبەندی  لە 
خانووی   "freedom house" وت��ەی 
ئازادی، ئێران لە نێوان 197 واڵتی جیهاندا لە 

پلەی 191دایە.
واتا لەم واڵتەدا، پێنووسەكان دەبێت بكەونە 
خزمەتی دەسەاڵت و هەر كەسیش سەرپێچی 
تێچوویەكی  ك��ە  ب���ەوەی  مەحكوومە  بكات 

قورس بدات.
"ئاكامای"  ماتماتیكی  و  ئامار  ناوەندی 
مانگی  چ��وار  لە  خۆیدا  نوێی  راپ��ۆرت��ی  لە 
ئینێرنێتی  دۆخ���ی   2013 س��اڵ��ی  ی��ەك��ەم��ی 
پلەبەندییەدا  لەم  و  ك��ردووە  تاوتوێ  جیهانی 

ئێران، خاوەنی خاوترین ئینتێرنێتە لە جیهان.
دۆخ���ی ن��ال��ەب��اری رۆژن��ام��ەوان��ان��ی ئێران 
سەر  ب��ە  زاڵ  یاساكانانی  ب��ۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 

ئێراندا.

ئیسالمی  ك��ۆم��اری  وەك���وو  رێژیمگەلێك 
هەڵدوورینی  و  پێنووسەكان  شكاندنی  ب��ە 
زارەكان بە دوای نائاگا هێشتنی هاوواڵتیانی 
خۆیانەوەن، بەاڵم ئایا هەوڵدانێكی بەم چەشنە 
بە پێشكەوتنی زانست و گەشەی تێكنۆلۆژی 

دەتوانێت كاریگەر بێت؟
ئێراندا  لە  دێموكراسی  چ��وارەم��ی  هێزی 
كۆرپەیەكی بەندكراو و دیلە. دەسەاڵتی رەشی 
زاڵ بە باشی ئەوی ناسیوە و لە بەهێزبوونی 
ئەمنیتی  فەزایەكی  بۆیەش  هەر  هەراسانە. 
كاروبارەكانی  گشت  كۆنترۆڵی  و  خوڵقاندووە 
ب��ەدەس��ت��ەوە گ��رت��ووە. ه��ەر رس��ت��ەی��ەك ك��ە لە 
چ��وراچ��ێ��وەی س��ن��ووری دی��اری��ك��راوی ئەودا 
نەنووسرێت، گوللەباران دەكات و هەر وتەیەكیش 

كە رووی لە ئەو بێت، لە سێدارەی دەدات.
وەكوو  داخ���راو  و  تیۆكراتیك  رێژیمێكی 
و  پێنووس  ل��ە  ئ��ێ��ران،  ئیسالميی  ك��ۆم��اری 
رۆژنامەیەك  ستوونی  تۆقیوە.  بیركردنەوە 
توانای ئەوەی هەیە كە بە دانانی رستەیەك، 
وات���ا ویالیەتی  رێ��ژی��م  ك��ۆڵ��ەك��ەی س��ەرەك��ی 
ف��ەق��ی��ه ت��ووش��ی ق��ەی��ران��ی رەوای�����ی بكات. 
لەالیەن  "ن��ەت��ەوە"  وەك��وو  چەمكێك  نووسینی 
ئیستیدالل،  هەموو  ك���وردەوە  هاوواڵتیيەكی 
بە  رێژیم  هەنووكەیی  هەڵسوكەوتی  و  لۆژیك 

پێكۆڵە دەكێشێت.
هەربۆیەشە كە ئەم رێژیمە فەزای داخراوی 
پێنووسەكانی  سەپاندووە،  كۆمەڵگادا  بەسەر 
شكاندووە، زارەكانی هەڵدووریوە، رۆژنامەكانی 
میلەكانی  پشت  لە  رۆژنامەوانانی  و  زنجیر 
زیندانەوە بەند كردووە و لە یاسای ئەم رێژیمەدا 
پێناو  لە  كە  رستەیەك  و  وشە  هەر  نووسینی 
ئازادی و عەداڵەت و ماف ویستیدا بێت یان 
دەبێت تیرباران بكرێت و یان لە سێدارە بدرێت.

ئاغای ئێژەیی  و 
هاوفكرانی  دەبێ ئەوە 
بزانن كە بزووتنەوەی  

دێموكراسیخوازی 
گەالنی ئێران لە رووی 

پرۆسەی سیاسی و 
فەرهەنگی سیاسییەوە 

قوناغی ترس و 
هەڕەشە و گوڕەشەی 

تێپەڕاندووە

چاالكانی سیاسی لە نێوان "تۆبە" و هەڕەشە و گوڕەشەدا 
ناسر ساڵحی ئەسڵ

          ئەو چەمكانەی كە دەبێ گوللەباران بكرێن
كەیهان یووسفی 
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زێڕینترین  ل��ە  یەكێك  ك��ۆت��ای��ی  ل��ە 
ئێراندا  دەس��ەاڵت��داری��ی  خ��ول��ەك��ان��ی 
ئێستا،  تا  ك��وورش��ەوە  س��ەردەم��ی  لە 
خواوەندی  و  فشە  موڵكی  سوڵتانی 
سەید  دوك��ت��ور  سیاسی،  فشقیاتی 
م���ەح���م���وودی ئ���ەح���م���ەدی ن����ژاد، 
بەجێ  ت��اران��ی  پاستۆری  شەقامی 
ئێستاوە  لە  حەوتی  جووت  و  هێشت 
تووشی ساردوسڕیی بازاڕی بوورسی 

فشە كرد.
سیاسەتە  بۆ  وەف��ای��ەك  وەك��وو  لێرەدا 
بانكە  و  مەحموود  ئابوورییەكانی 
مەبەستی  ب���ە  و  ن��اوەن��دی��ی��ەك��ەی 
گ���ەڕان���دن���ەوەی دۆخ���ی ج����اران بۆ 
ب��وورس��ی ج��ووت ح���ەوت، كۆمەڵێك 
لە  مەحموود  نرخەكانی  بە  وت��ە  لە 
8ساڵی راب��ردوودا دەخەینە بازاڕ، بە 
بتوانێ  رووحانی  كە  ئەوەی  هیوای 
جێگای بەتاڵی مەحموودمان بۆ پڕ 

بكاتەوە.
1� بریتانیا دوورگەیەكی بچكۆالنەیە 

لە رۆژئاوای ئەفریقا .
2� خەڵك لە بیستنی ناوی دێموكراسی 

رشانەوەیان دێت.
3� ئەو مەمەیە لوولوو بردی.

جێگای  دەڕژێننە  ئاوەكە  بۆچی   �4
دیكە؟ ئاو بڕژێننە ئەو جێگەی كە 

دەقرچێتەوە.
ن���ەوت دێنمە  ك���ەی گ��وت��م  5� م��ن 
س����ەر س���ف���رەت���ان؟ م���ەگ���ەر ن���ەوت 

خواردەمەنییە؟
6� نیۆنجی تەمەنی زانایانی ناوكیی 

ئێمە 17ساڵە.
7� رووناكبیران بە قەد كارژیلەیەكیش 

نازانن.
8� ئەوەندە بڕیارنامە دەر بكەن هەتا 

بڕیارنامەدانتان كون دەبێت.
بۆ  جیهان  واڵت��ان��ی  رێ��ب��ەران��ی   �9
نزیكبوونەوە لە ئێمە ریزیان بەستووە، 
سەفدا  نێو  لە  كە  پیرەژنەكان  وەك��وو 

زەنبیل دادەنێن.
شیراز  لە  س��ااڵن   16 كچێكی   �10
لە ژێرزەوینی ماڵی خۆیان، ئۆرانیۆم 

دەپیتێنێت.
ئەگەر  كە  هەیە  زەویناسێكمان   �11
ب��ك��ات، دەزان����ێ لە  س��ەی��ری زەوی 
چەندمیتریدا چ كانگایەكی تێدایە.

نیویۆرك كوڕێكی 4 سااڵن  لە   �12
پێشانی  منی  ئیسپانی  زمانی  بە 
دایكی دەدا و دەیگوت: "دایە! دایە! 

مامووت، مامووت"
گەڵ  لە  رۆژێ��ك  هۆگۆچاڤێز   �13
زەمان و  ئیمامی  و  حەزرەتی عیسا 

پیاوچاكانی ئایینی دەگەڕێتەوە.
ئێراندا  شەقامەكانی  لە  ئەگەر   �14
سەبارەت بە تەحریم لە خەڵك بپرسی، 
پێدەكەنن و دەڵێن:" تەحریم نەمەنە؟"

15� ئێوە ناتوانن ئاوی لووتی خۆتان 
بسڕن.

16� قەسابێكی بە شەرەف لە تەنیشت 
هەموو  لە  ئاگای  كە  ئێمەیە  ماڵی 
زانیارییە  من  و  خەڵكە  كێشەكانی 

ئابوورییەكانم لەو وەر دەگرم.
چوونی  ب��ۆ  پ��ێ��چ��ەوان��ەی  ب��ە   �17
ژنانی  وای��ە  پێم  ك��ەس، من  هێندێك 
خۆیان  نامووسی  سنووری  گیالنی 

دەپارێزن.
بتوانین  ئ�����ەگ�����ەر  ئ���ێ���م���ە   �18
ه���ەزار  ت���ا 35  م��ووش��ەك��ەك��ان��م��ان 
بە  لەوە  بنێرێن،  زەوی  كیلۆمیتریی 

دواوە ئیدی "بەرەو خواركە"یە.

جووت حەوت

هەوراز

زۆر  لە  رۆژان��ەی میسر  ئەم  رووداوەكانی 
كە  چ��او  پێش  دێنێتە  رۆژان��ێ��ك��م��ان  ب����وارەوە 
زۆرێك لە خەڵكی ئێران و بگرە رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاستیش لە دوورەدیمەنی سیاسەتی رۆژدا 
وێ��ن��ای دەك���ەن و ئ��اوات��ی ب��ۆ دەخ����وازن. ئەم 
لە  پشتگیری  واتای  بە  نە  كورتە  پێشەكییە 
توندوتیژیی رووت و رەهای نێو شەقامەكانی 
لێواری  لە  میسر  نزیكبوونەوەی  و  قاهیرە 
وێناكردنی  واتای  بە  نە  و  نێوخۆیی  شەڕی 
كەشێكی دڵخوازانە لە هەلومەرجی قەیراناوی 
پێوەندییەكانی  س��ەر  ب��ە  زاڵ  هەستیاری  و 
بەڵكوو  واڵتە،  ئەم  سیاسییەكانی  هێزە  نێوان 
بە هۆی هەنگاونانی میسر بەرەو دەربازبوون 
لە بەرزەخی ناڕوونییە ئیدئۆلۆژیكەكان بەرەو 
یاریزانانی  رووب���ەڕووب���وون���ەوەی  گ��ۆڕەپ��ان��ی 

كایەیەكی سیاسیی كەتوارخوازانەیە.
كۆمەڵگای  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  راس��ت��ی��ی��ەك��ەی 
رووخانی  پاش  كورتی  ماوەیەكی  لە  میسر 
تۆشبوون  شۆكی  توانیی  موبارەكدا  حوسنی 
بە بناژۆخوازیی خەوتوو لە هەناوی شۆڕشدا 
تێپەڕێنێ  و پێش ئەوەی توندڕەویی تەیار بە 
ئایینییەكانەوە،  و  سیاسی  ئارمانجە  چەكی 
بە تەواوی باڵی بەسەردا بكێشێت، كاتژمێری 
رووخانی  پاش  بۆ خاڵی  سیاسیی گەڕاندەوە 
موبارەك، بەو جیاوازییەوە كە میسری ئێستا 
یەك  دەسەاڵتی  لە  ئەزموونگرتنی  هۆی  بە 
وێنایەكی  م��ۆرس��ی،  م��وح��ەم��م��ەد  س��اڵ��ەی 
و  دی��ن  ن��ێ��وان  پێوەندیی  ل��ە  راستەقینەتری 
س��ی��اس��ەت، دی��ك��ت��ات��ۆری، دێ��م��وك��راس��ی و 
شێوازی  دوو  ه���ەر  ل��ە  س��ی��اس��ی  ئیسالمی 

ئیخوانی و سەلەفیدا هەیە.
ئیدئۆلۆژیی  سەرهەڵدانی  س��ەرەت��ای  لە 
و  بیرۆكە  لە  كە  نوێوە  سیاسیی  ئیسالمی 
بەرهەمەكانی كەسانی وەك سەید جەماڵەدین، 
م��وح��ەم��م��ەد ع��ەب��دۆ، ح��ەس��ەن ب��ەن��ا، سەید 
لە  هاوبیرانیان  و  ش��وێ��ن��ك��ەوت��ووان  و  ق��وت��ب 
واڵتانی موسڵماننشیندا سەرچاوەی گرتووە، 
ئیسالمی"  "راچڵەكانی  بە  ناسراو  بیرۆكەی 
و رێكخستنی سیاسی و كاری رێكخراوەیی 
ئایینزایەكی  ب��ن��ەم��ای  س���ەر  ل��ە  م���ۆدێ���ڕن 
هێرشبەر، پەرەخواز و سیاسەتلێدراو كە هەرگیز 
وەكوو هێزیكی سیاسیی زەوینیی دەستەویەخە 
نەكرابووەوە،  تاقی  رۆژ  راستییەكانی  لەگەڵ 
بنچینەی دژایەتیی خۆی لەگەڵ سێكۆالریزم 
بنەمای  لەسەر  سیاسەت  لە  دین  جیایی  و 
رەخنەگرتن لە سیاسەتە چەوتەكانی دیكتاتۆرە 
لەم  ه��ەر  و  دان��اب��وو  ن��اوچ��ە  سێكۆالرەكانی 
سۆنگەیەوە سێكۆالریزم، الئییستە و تەنانەت 
تاكەكەسییەكانیشی  ئازادییە  و  دێموكراسی 

دەدایە بەر توانج و رەخنە.
ئااڵهەڵگرانی ئەم بزاڤی بەناو "راچڵەكان" و 
رابوونە، سەرەڕای رەخنەگرتنی بێبەزەییانە لە 
هەموو رێبازە سیاسییە مۆدێڕنەكان و قامك 
خستنەسەر ئەو خاڵە الوازانەیان كە بە هۆی 
جێبەجێكردنی ئەم رێبازانەوە لە سەر عەرزی 
خۆی  سیاسی  ك��ەت��واری  و  سیاسەت  رەق��ی 
رای  بەرانبەر  لە  النیكەم  خۆیان  دەردەخست، 
گشتیدا بەختی ئەوەیان هەبوو كە نەدەكەوتنە 
و  كردەكی  سیاسەتی  لە  رەخنە  پ��الری  ب��ەر 

رابردووی سیاسییان.
داماڵراویی  پارێرزاوییەش،  ئەم  هۆكاری 
دەرنەكەوتنی  و  واقعییەت  لە  تیۆرییەكانیان 
لە مەیدانی  ئاستەنگ و كەموكووڕییەكانی 
كردەوەدا بوو. لەبەر ئەوەی كە تا كۆتاییەكانی 
كۆماری  هاتنەسەركاری  و  بیستەم  س��ەدەی 
ئیسالمی  ب��ی��رۆك��ەی  ئ���ێ���ران،  ئ��ی��س��الم��ی��ی 
پێشینەیەكی  جۆرە  هیچ  هاوچەرخ  سیاسیی 
كاری و میراتێكی جێگەی باسی لە بواری 
ئ��ەم نەبوونی  ن��ەب��وو و ه��ەر  دەس��ەاڵت��داری��دا 
پاشخانی حكومەتییەش، جۆرێك بێگەردبوون 
بۆ  خەیاڵی  و  وەه��م  بە  تێكەڵ  كاریزمای  و 
نێو  لە  سیاسی  ئیسالمی  رێكخستنەكانی 
ئایینیدا  و  ب��اوەڕم��ەن��د  خەڵكی  كۆمەاڵنی 
پ��ێ��ك ه��ێ��ن��اب��وو. ت��ەن��ان��ەت م��ێ��ژووی رەشی 
لە  ئێران  بە سەر  زاڵ  ئایینیی  بناژۆخوازیی 
بۆ  نەبوو  بەس  ساڵەشدا  هەموو  ئەم  م��اوەی 
واڵتانی  باوەڕمەندی  كۆمەاڵنی  كە  ئ��ەوەی 
دەسەاڵت  بە  بۆ  تینوێتییان  موسڵماننشین، 
لە  رێكخستوو  خۆ  ئایینفرۆشانی  گەیاندنی 

واڵتەكانیاندا بشكێت.
ئەم بابەتە لە الیەكەوە بە هۆی سیاسەتی 
كۆماری  دەس��ەاڵت��داران��ی  چ��ەواش��ەك��اران��ەی 
دەسەاڵتی  رازان���دن���ەوەی  ل��ەم��ەڕ  ئیسالمی 
رەش��ی��ان ب��ە دروش��م��گ��ەل��ی سپی ب���ووە و لە 
الیەكی دیكەوە بوونی دیكتاتۆرە سێكۆالرەكان 
و رێژیمە سەركوتكەر نائایینییەكان لە ناوچەدا 
و هەروەها پشتیوانیی واڵتانی رۆژئاوایی و 
رێبەرانی جیهانی ئازاد لە وەها رێژیمگەلێك لە 
بەرانبەر هەڕەشەی پەرەسەندنی كۆمۆنیزمی 
هەلی  درێژ  و  دوور  سااڵنێكی  رۆژهەاڵتدا، 
ئ����ەوەی ب��ۆ گ��وت��ارب��ێ��ژان��ی م��ی��ن��ب��ەرەك��ان و 
كە  رەخساندبوو  مەزهەبییەكان  ئیدئۆلۆگە 
دێموكراسیی  و  دیكتاتۆری  س��ێ��ك��ۆالری��زم، 
ت���ەرازووی���ەك���ەوە و  ت��ای  رۆژئ���اوای���ی بخەنە 
هەموویان لە جێدا بە هۆكاری رۆژرەش��ی و 
چەوساندنەوەی كۆمەاڵنی خەڵكی موسڵمان 
بواری  راستییەكانی  ك��ە  كاتێك  بناسێنن. 
ئەواندا  ب��ان��گ��ەش��ەك��ان��ی  ل��ەگ��ەڵ  س��ی��اس��ەت 

بە  ب��وون  زۆر  خەڵكێكی  دەگ��رت��ەوە،  یەكی 
گوێبیست و وەرگری پەیامی رزگاریبەخشی! 
و  ورد  رێكخراوە  و  "بێداری"  پەیامهێنەرانی 

درشتە سیاسی – ئایینییەكان.
لە  م��ۆدێ��ڕن��ەك��ان!  ئایینییە  ئیدئۆلۆگە 
يۆتۆپیاییەكانی  دروش���م���ە  گ��ون��ج��ان��دن��ی 
حەزی  و  رۆژ  سیاسەتی  ل��ەگ��ەڵ  خۆیاندا 
بەمجۆرە  و  بوون  سەركەوتوو  بەرامبەرەكانیان 
بوو كە جیهانی سەرمایەدارییان وا تێگەیاند كە 
ئەوان تاقە رێگا بۆ پێشگرتن بە پەرەسەندنی 
لە  موسڵماننشیندان.  واڵتانی  لە  كۆمۆنیزم 
رۆژهەاڵت،  بلۆكی  لەگەڵ  پێوەندییەكانیاندا 
خۆوە  بە  ئیمپریالیستیان  دژە  روخسارێكی 
بەسەر  زاڵ  دیكتاتۆرەكانی  لە الی  دەگرت، 
نەرم  ئاڵترناتیڤێكی  بە  خۆیان  واڵتەكانیاندا 
و  شۆڕشگێڕەكان  كۆمۆنیستە  لە  نیانتر  و 
دێموكراسیخوازە لیبڕاڵەكان لە قەڵەم دەدا، لە 
سێكۆالرەكانی  حیزبە  لەگەڵ  پێوەندییەكانیان 
حكوومەتانەشدا  ئ��ەو  ه��ەر  ئۆپۆزیسیۆنی 
خۆیان بە الیەنگری ئازادی، دادپ��ەروەری و 
لەسەر  و  دەنواند  ستەمكاران  بە  دژ  خەبات 
و  رەش  كۆمەاڵنی  بە  بەرانبەر  مینبەرەكاندا 
رووت، خۆیان وەكوو ئااڵهەڵگرانی ئیسالمی 
و  یەكسانیخواز  راستەقینە،  رزگ���اری���دەری 
حەماسەخولقێن پێناسە دەكرد و بەمجۆرە بوو 
كە داوێكی دڵڕفێنیان لەسەر رێی كۆمەڵگا 
لە ژێر عابای فریویانەوە كۆمەڵێك  دادەنا و 
ئیسالمی،  ك��ۆم��اری  وەك  وشترگاپڵینكی 
ئایینی،  رووناكبیریی  ئایینی،  دێموكراسیی 
چەپی ئیسالمی و ماركسیزمی شیعی و ... 

سەریان هەڵێنا.
ئەم فریوكارییانە لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی 
دامودەزگای ئاییندا بە جۆرێك بنجی داكوتا 
ك��ە س��اڵ��ەه��ای س��اڵ��ە دوو روخ��س��اری دینی 
و  ئەوپەڕگیری  جلی  ل��ە  رێ��ژی��م  دنیایی  و 
میانەڕەویی درۆییندا، شانۆی كێبڕكێیان لە نێو 
چوارچێوەی رێژیمی ویالیەتی فەقیهدا وەڕێ  
هەر  توانیویە  رێژیم  كە  جۆرێك  بە  خستووە، 
لە نێو ئەم بەناو میانەڕەو و ئیسالحخوازانەی 
پێك  یاسایی  ئۆپۆزیسیۆنیكی  بەناو  خۆی، 
بازنەی  لە  ب���ەردەوام  دەب��ێ   خەڵك  كە  بهێنێ  
ناچاری بە هەڵبژاردن لە نێوانیاندا سەرگەردان 
بیرۆكەیەكی  چەشنە  ه��ەر  رێژیمیش  و  ب��ن 
گ��ۆڕان��خ��وازان��ەی ب����ەرەو ئ��اراس��ت��ەی باڵی 
پاشەكەوتی خۆی كاناڵیزە و بێ ئاكام كردووە. 
ئیخوانولموسلمین  دەسەاڵتی  لە میسر،  بەاڵم 
وەكوو  خۆیان  كە  بوون  میانەڕەوانە  لەو  هەر 
و  دەناساند  رەحمانی  ئیسالمی  الیەنگری 
دادەنا،  خۆیان  ئاڵترناتیڤی  بە  سەلەفییەتیان 

هەر بۆیە خەڵكی میسر، بەتایبەتی ئەوانەی 
كە دەنگیان بە ئیخوان دابوو، ئەم الیەنەیان بە 
دەزانی.  خۆیان  دڵخوازی  ئیسالمیی  رەوتی 
ئەم  تەشكیالتی  چ��االك��ی��ی  دەی���ە  چ��ەن��دی��ن 
رێژیمی  لەگەڵ  بەربەرەكانێ   و  رێكخراوەیە 
میراتگرانی  و  ن��اس��ری��ی��ەك��ان  پ��اش��ای��ەت��ی، 
رێككەوتننامەی كەمپ دەیڤید، پرێستیژێكی 
پاش  بۆیە  هەر  بەخشیبوو،  پێیان  چەندقاتی 
سەركەوتنی شۆڕشی میسر هەلی ئەوەیان بۆ 
رەخسا كە لە رێگەی سندووقەكانی دەنگدانەوە 

خۆیان بگەیەننە سەر تەختی دەسەاڵت.
بەاڵم هەر ئەم ئااڵهەڵگرانەی میانەڕەوی 
و ئیسالمی رەحمانی بە تێپەڕینی ماوەیەكی 
سیاسەتیان  دەسەاڵتیان،  تەمەنی  لە  ك��ورت 
دەسبەسەرداگرتنی قۆناغ بە قۆناغی هەموو 
بە  دەس��ەاڵت  یەكدەستكردنی  و  سەنگەرەكان 
ئاكامەكەی  و  لەپێش گرت  خۆیان  قازانجی 
لە خەڵكی  بوو كە دەیان میلیۆن كەس  ئەوە 
میسر زۆر زووتر لە هاوشێوە ئێرانییەكانیان، لە 
فرت و فێڵی میانەڕەوە ئایینییەكان تێگەیشتن 
بترازێت، بە  ك��ار  لە  ك��ار  ئ��ەوەی كە  و پێش 
حكومەتی  م��ی��س��ر،  س���وپ���ای  ه��اوپ��ش��ت��ی��ی 
مۆرسيیان رووخاند. ئەوەی كە رەنگە زیاتر لە 
سیاسەتەكانی ئیخوانولموسلمین لە سەردەمی 
دەسەاڵتداریدا، زەبری كاریگەر لە داهاتووی 
سیاسەتی  درێ���ژەدان���ی  ب����دات،  س��ی��اس��ی��ی��ان 
مۆرسییە  رووخانی  پاش  ئ��ەوان  هەنووكەیی 
توندوتیژییەكی  گێژاوی  تووشی  میسر  كە 
لە  ئیخوانیش  و  دەك���ات  زی��ادب��وون  ل��ە  روو 
حیزبێكی ئااڵهەڵگری ئیسالمی رەحمانی و 
هەموو  ئەو  )كە  ئاوەزمەندەوە  و  میانەڕەوی 
ساڵە پێی دەناسران( دەكاتە حیزبێكی جیهادی 
و  حیزبوڵاڵ  و  حەماس  وەك  شەڕەنگیزی  و 
پرێستیژێك كە بۆ دەیان ساڵ نەك هەر لە میسر، 
موسڵماننشیندا  واڵتانی  هەموو  لە  بەڵكوو 
دووكەڵی  نووقاندنێك  چاو  بە  ب��وون،  خاوەنی 
ئەوە  ئاكامەكەشی  دەبێتەوە.  بەرز  ئاسمان  بۆ 
دەبێت كە نەك هەر گەڕانەوەیان بۆ دەسەاڵت، 
دەنگدانەوە  سندووقی  رێگەی  لە  تەنانەت 
دژوار دەبێت، بەڵكوو بیرۆكەیەك كە بۆ دەیان 
ئیسالمی  ب��ن��اژۆخ��وازان��ی  يۆتۆپیای  س��اڵ 
كزی  لە  روو  ب��وو،  جیهاندا  سەرانسەری  لە 
نێو  لە  كە  يۆتۆپیایەك  دەك��ات،  ئ��اواب��وون  و 
سیاسەتی  راستییەكانی  دەری��ای  شەپۆالنی 
میسردا وەكوو شاخە سەهۆڵێكی سەرگەردان 

لە توانەوەدایە. 

میسر لە يۆتۆپیای دوێنێ  تا كەتواری ئەمڕۆ
سەالم ئیسماعیل پوور
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      كوردستانی رۆژئاوا و رەوشێكی هەستیار
شەهاب خالیدی

     10٧ ساڵ هەوڵ و تێكۆشان بەاڵم بێ  ئەنجام!
شەماڵ تەرغیبی

یەكیەتیی  پارتی  نێوان  شەڕی  لە  جیا 
بەرەی   و   PYD سووریە  دێموكراتیكی 
ئەلنۆسرە و سەرەڕای ناكۆكیی نێوان هێندێك 
باسی  س��ووری��ە،  الیەنەكانی  و  حیزب  لە 
خۆبەڕێوبەری  دەسەاڵتێكی  راگەیاندنی 
لە كوردستانی سووریە بووەتە رۆژەڤی ئەو 

بەشەی كوردستان.
هێندێك الیەنی  لەو چوارچێوەیە دا  هەر 
كوردستان  بەشەی  لەو  بەهێز  و  كاریگەر 
ئامادە  م����ادە دا   60 ل��ە  رەش��ن��ووس��ێ��ك��ی��ان 
ك��ردووە كە لە مادەكانی 3، 31 و 39ی 
ئەو رەشنووسە دا باس لەوە كراوە كە شاری 
قامیشلو پایتەختی هەرێمی خۆبەڕێوبەری 
ئەندامانی  و  رۆژئ���اوای���ە  ك��وردس��ت��ان��ی 
هەر 20  پێی  بە  هەرێمەش  ئەو  پارلمانی 
هەزار كەس یەك ئەندام دەبێ  و دەسەاڵتی 
خۆبەڕێوبەری لە سەرۆكێكی ژن یان پیاو 
الیەن  لە  كە  پێك دێ   وەزی��ر  بیست  لە  و 

پارلمانەوە هەڵدەبژێردرێن.
باڵوبوونەوەی  ل��ەگ��ەڵ  پ��ێ��وەن��دی  ل��ە 

ئەندامانی  لە  یەكێك  رەشنووسە دا،  ئ��ەو 
سەرۆكایەتیی PYD بە ناوی ناسر حاجی 

وتووێژێكدا لەگەڵ ماڵپەری  لە  مەنسوور 
كوردپرێس رایگەیاند: "بڕیار نەبوو كە ئەم 

چونكە  ببێتەوە،  ب��اڵو  زوو  وا  رەشنووسە 
هەموو  لەگەڵ  ئێمە  ب��ەاڵم  م��اوە،  ك��اری 
ئەوەیكە  بۆ  دەكەین  راوێژ  و  باس  الیەنێك 

هەرێمێكی خۆبەڕێوبەری رابگەیەنین".
PYD ه��اوس��ەرۆك��ی  موسلێم   ساڵح 
ئەوان  كە  داگ��رت  ئ��ەوە  لەسەر  پێی  ش، 
و  دەك��ەن  راوێ��ژ  الیەنەكان  هەموو  لەگەڵ 
هەر هەموویان پێكەوە كار بۆ دامەزراندنی 
بەشەی  ل��ەو  خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ردن  سیستمێكی 

كوردستاندا دەكەن.
ئ����ەو ه����ەواڵ����ە وەك  ب����اڵوب����وون����ەوەی 
دژك����ردەوەی  و  هەڵوێست  ه��ەم��ووج��ارێ 
ك��ارب��ەدەس��ت��ان��ی ت��ورك��ی��ای ب����ەدواوە بوو. 
لەو  توركیا  دەرەوەی  ك��اروب��اری  وەزی���ری 
پەیوەندییە دا رايگەیاند: "ئەگەر هەرێمێكی 
ئەو  رابگەیەندرێ ،  ك��وردی  سەربەخۆی 
دەكەن   PYD دژایەتی  عەرەبەكان  كات 
و شەڕی نێوخۆیی روو دەدات كە ئەوەش 
ئەسەد  بەشار  رێژیمی  تاكتیكی  دەتوانێ  
ب��ێ  ب��ۆ ئ���ەوەی ك��ە ك���وردەك���ان ب��ە دژی 

ئوپۆزیسیونی سووریە بەكار بێنێ . بۆیە 
ئەگەر كوردەكان هەرێمێكی وا رابگەیەنن 
ئەوا الیەنەكانی دیكەش پەنا بۆ كارێكی 

وا دەبەن".
هەموو  ئ���ەوە  ب��ەران��ب��ەر  ل��ە  بێ  گومان 
رەنگاورەنگەكانی  پ��ی��الن��ە  و  دژای���ەت���ی 
دوژم��ن��ان��ی ك����ورد، ت��ەن��ی��ا ی��ەك��ی��ەت��ی و 
یەكدەنگییەكەیانە كە دەتوانێ  گەلی كورد 
لەو بەشەی كوردستاندا بە مافەكانی شاد 
و  فرمێسك  هەموو  بەو  كۆتایی  و  بكات 
خوێنە بێنێ  كە تا ئێستا رۆڵەكانی گەلی 
كورد لەو بەشەدا بۆ ئازادی رشتوویانە. لە 
الیەكی دیكەشەوە گرتنە پێشی سیاسەتێكی 
سەردەمیانە و لۆژیكانە دەتوانێ  نەیارانی 
كە  ب��ك��ات  ن���اچ���ار  بەشە  دا  ل���ەو  ك����ورد 
بەرانبەریاندا  ل��ە  دۆستانە  سیاسەتێكی 
لە  خ��ۆی��ان  ب��ەرژەوەن��دی��ی  و  پێش  بگرنە 
ببینن  كوردەكاندا  لەگەڵ  دۆستایەتیكردن 

نەك لە دوژمنایەتی كردنیاندا.

بزووتنەوەی  م���ەش���رووت���ە،  ب���زووت���ن���ەوەی 
مەشرووتییەت،  بزووتنەوەی  مەشرووتەخوازی، 
شۆڕشی مەشرووتە یان شۆڕشی مەشرووتیەت 
كۆمەڵێك دەستەواژەی ناسراو لە نێو ئەدەبیاتی 
سیاسی � ئازادیخوازانەی هاوچەرخی ئێرانن كە 
دەرخەری تێكۆشان و هەوڵ و رووداوگەلێكی 
سیاسی لە كۆمەڵگای ئێراندان و سەرەتاكەی 
دەسەاڵتداریی  س��ەردەم��ی  ب��ۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 
دواتریش  و  ق���ەج���ەر  ش���ای  م���ەزەف���ەرەدی���ن 
محەممەدعەلی شای قەجەر كە تێیدا ویستی 
البردنی حاكمییەتی سەرەڕۆیانە هاتە ئاراوە و 
بوو بە هۆی پێكهاتن و دامەزراندنی یەكەمین 
پەسەندكردنی  و  میللی  ش��وورای  مەجلیسی 
بە  ئ��ێ��ران��دا.  ل��ە  ب��ن��ەڕەت��ی  ی��اس��ای  یەكەمین 
دام��ەزران��دن��ی ق��وت��اب��خ��ان��ەی دارۆل��ف��ن��وون و 
ئاشنابوونی خەڵك لەگەڵ گۆڕانكارییە جیهانی 
و ناوچەییەكان بەرەبەرە ئەندێشە و بیری گۆڕان 
و پێویستیی هەبوونی یاسا و حكوومەتی یاسا 
لە ناخی كۆمەڵگەی ئێراندا بیچمی گرت و 
بە هاتنی كەسانێكی وەك حاج زەینولعابدینی  
مەراغەیی و عەبدولرەحیم تاڵبوف و فەتحعەلی 
گیانێكی  مەشرووتەخوازی  رۆحی  ئاخوندزادە 
نوێی بەخۆوە گرت. ئەم رەوتە بە چاپكردنی 
و  حیكمەت  و  حەبلولمەتین  ب��اڵوك��راوەك��ان��ی 
زیاتریان  خێراییەكی  مەالنەسرەدین،  دواتریش 
دژایەتیكردنی  و  ئ��ازادی��خ��وازی  ب��ی��ری  ب��ە 
سەرەڕۆیی دا. تا ئەوەیكە رووداوی گرانبوونی 
ئێعترازی  و  م��ان��گ��رت��ن  و  ت����اران  ل��ە  ق��ەن��د 
ب��ازاڕی��ان��ی ت���اران ه��ات��ەگ��ۆڕێ  و ل��ە ویستی 
درووستكردنی شوێنێك بۆ دادپەروەری )عدالت 
و  پارلمان  دامەزراندنی  مەسەلەی  خانە(یەوە 
خرایە  شا  دەس��ەاڵت��ی  و  هێز  س��ن��وردارك��ردن��ی 
بەرباس. ئەمەش وای كرد كە مەزەفەرەدین شا 
ناچار بوو لە 14ی گەالوێژی ساڵی 1285ی 
ب��ڕی��اری دام��ەزران��دن��ی حكوومەتی  ه��ەت��اوی 
14ی  لە  دوات��ری��ش  بكات.  واژۆ  مەشرووتە 
لە  یەكەمین مەجلیس  رەزب��ەری هەمان ساڵدا 
تاران دەستی بە كارەكان كرد و یاسای بنەڕەتی 
داڕێژرا كە تێیدا كۆمەڵێك بڕیار و راسپاردەی 
بوودجە،  س���ەر  ب��ە  ك����ردن  چ���اوەدێ���ری  وەك 
قەرارداد  دیاریكردنی  دیاریكردنی سنوورەكان، 
كاریان  و  كران  پەسەند   ... و  بەڵێننامەكان  و 
ئەمە خۆشی و شادیی خەڵك  كرا كە  لەسەر 

بەتایبەت مەشرووتەخوازانی بەدواوە بوو. بەاڵم 
تەمەنی ئەم قۆناغە لە حكوومەتی مەشرووتە 
بوو. پاش مردنی مەزەفەرەدین شا،  زۆر كەم 
سەركار  هاتە  قەجەر  ش��ای  محەممەدعەلی 
كە وەك مێژوونوسان باسی لێوە دەكەن تا سەر 
ئێسك دژی مەشرووتە و الیەنگری حاكمییەتی 
پاشایەتی بوو. لەسەر ئەم ئەساسەش دەبینین 
كە بڕیاری تۆپباران كردنی مەجلیس دەكرا و 
ئەو نیمچە ئازادییەی كە بە هۆی سیستمی 
مەشرووتە پەیدا ببوو، لەنێو چوو و ئێعدامی 
ئەم  كە  پێكرد.  دەستی  سەڵتەنەت  نەیارانی 
سەرەڕۆیی  دەوران���ی  بە  م��ێ��ژوودا  لە  قۆناغە 
دەركرد.  ناوبانگی  صغیر(  )استبداد  ك��ورت 
تۆپباران كردنی مەجلیس كۆمەڵێك دەرەنجامی 
چاوەڕواننەكراوی بۆ محەممەدعەلی شا بەدواوە 
پارلمان،  یەكەمین  پ��ەالم��اردان��ی  دوای  ب��وو. 
شەڕ  و  ناڕەزایەتی  ئێران  ش��اری  چەندین  لە 
گرینگترینیان  كە  ئاراوە  هاتە  تێكهەڵچوون  و 
سەتارخان،  سەرپەرشتی  بە  تەورێز  راپەڕینی 
مۆسیۆ،  ع��ەل��ی  و  ح���ەی���دەرخ���ان  ب��اق��رخ��ان، 
راپ��ەڕی��ن��ی گ��ی��الن ب��ە س��ەرك��ردای��ەت��ی پەیرەم 
تۆنكابۆنی،  محەممەخان  و  ئەرمەنی  خ��ان 
رێبەرایەتیی  ب��ە  بەختیارییەكان  راپ��ەڕی��ن��ی 
س���ەم س��ام��ۆس��ەڵ��ت��ەن��ە و ع��ەل��ی ق��وڵ��ی خان 

هۆزەكانی  كۆكردنەوەی  بە  كەسانە  ئەم  بوو. 
ژێرفەرمانیان و الیەنگرانی مەشرووتە بەرەبەرە 
روویان لە پێتەختی ئێران كرد و توانیان لە 28ی 
پووشپەڕی ساڵی 1288 تاران داگیر بكەن و 
كۆتاییان  شا،  محەممەدعەلی  راونانی  پاش 
و جارێكی  هێنا  "استبداد صغیر"  تەمەنی  بە 
ل��ە 25ی خ���ەزەڵ���وەری س��اڵ��ی 1288  دی��ك��ە 
شێوەیە  بەم  نا.  بنیات  دووهەمیان  مەجلیسی 
خزاندە  خ��ۆی  دیكە  جارێكی  پارلمان  ن��اوی 
ئەوەی  ب��ەاڵم  ئ��ێ��ران،  سیاسی  ئەدەبیاتی  نێو 
و  دەس��ەاڵت  بێ   تەنیا مەجلیسێكی  بینرا  كە 
و  نەشیاو  حاكمانی  ه��ۆی  بە  كە  ب��وو  الواز 
دەستێوەردانەكانی دەوڵەتانی دیكە نەیتوانی بە 
پێناو  لە  پۆزەتیڤ  هەنگاوێكی  هیچ  ك��ردەوە 
بەرژەوەندییەكانی گەالنی ئێران ئەنجام بدات و 
لە راستیدا بەرەبەرە لە ئامانجە سەرەكییەكانی 
یاسا  حاكمییەتی  ك���ەوت���ەوە.  دوور  خ���ۆی 
ئێران  خەڵكی  الی��ەن��ەی  ه��ەم��ە  خواستێكی 
سەقامگیركردنی  ویستی  وێ���ڕای  ك��ە  ب��وو 
نوێگەرایی لە الیەن رۆشنبیرانەوە، توخمەكانی 
مەشرووتەیان پێكهێنا كە هەرگیز ئەم ئامانجانە 
دەسەاڵتی  نەمانی  پ��اش  دی.  نەهاتوونەتە 
رەزاخان  سەڵەتەنەتی  حكوومەتی  قەجەرەكان 
گرتە  ئێرانی  ب��ەڕێ��وەب��ەری  ك��اروان��ی  جڵەوی 

دەست كە لەم قۆناغەشدا دیسان خەڵكی ئێران 
كە  سەرەكییەكانیان  مەبەستە  بە  نەیانتوانی 
هەمان ئازادی، دادپەروەری و نوێگەرایی بوو، 
بگەن. بەاڵم تێپەڕینی ئەم هەموو كەند و لەندە 
نەیانتوانی توخمە پێكهێنەرەكانی ئازادیخوازی 
هەر  بخنكێنن.  ئ��ێ��ران��دا  گ��ەالن��ی  ن��اخ��ی  ل��ە 
ب��ۆی��ە دی��س��ان ن���اڕەزای���ەت���ی دەرب��ڕی��ن��ەك��ان و 
لە  و  هەڵدا  سەریان  جەماوەرییەكان  راپەڕینە 
رێبەندانی ساڵی 1357دا كۆتایی بە تەمەنی 
حكوومەتی "سێبەری خودا لەسەر زەوى" هات 
و جارێكی دیكە فەزایەكی نیمچە ئازاد باڵی 
تەمەنی  مەخابن  بەاڵم  كێشا.  واڵتدا  سەر  بە 
مێژوو  و  ب��وو  ك��ورت  گەلێك  قۆناغەش  ئ��ەم 
بە  سەرەڕۆیی  رەش��ی  ه��ەوری  كە  سەلماندی 

بەرگێكی دیكەوە هاتەوە سەركار.
پاش شۆڕشی ساڵی 57، بە رواڵەت ئەسڵی 
بنەماكانی  لە  یەكێك  كە  یاسا  حكوومەتی 
لە  ب��ەاڵم  ك��را  پەسەند  مەشرووتەیە  شۆڕشی 
حەقیقەتدا ئەم ئەسڵە تەنیا لە پێناو پاراستنی 
دەسەاڵتدار  نیزامی  باڵەكانی  ب��ەرژەوەن��دی��ی 
بەتایبەتی ویالیەتی فەقیه پەسەند كرا. راستە 
كە كۆمەڵێك لە نیهاد و هێما سەرەتاییەكانی 
زانكۆ،  ل����ەوان����ە  ئ����ێ����ران،  ل���ە  ن���وێ���خ���وازی 
دادگوستەری، قوتابخانە، یاسای خاوەندارێتی 

و... دامەزرا، بەاڵم بە كردەوە دەبینین كە 
ئەم دامەزراوگەلە ئەركی راستەقینەی خۆیان 
مافی  و  ئ��ازادی  ئەسڵی  و  ناگەیەنن  بەجێ  
تابۆیەكی  وەك  هەنووكەش  خۆنوسین  چارەی 
بە  ك��ە  تابۆیەك  دەك��رێ��ت.  سەیر  مەترسیدار 
بەردەوامی لە ماوەی 107 ساڵی رابردوودا لە 
الیەن چاالكانی سیاسی و دەركەوتەكانی واڵتەوە 
خەباتی بۆ كراوە و دەكرێ . بەم پێیەش ناكرێ  
حكوومەتگەلێكی  سەركاری  هاتنە  بە  بڵێین 
دیكە جیا لە قەجەرەكان ویستی ئازادیخوازی 
و ئامانجەكانیان وەالنراوە، بە پێچەوانەوە كەش 
و دۆخی ئێستای ئێران ئەو راستییەمان پیشان 
دەدات كە پەیامی ئەسڵی ئازادی هەنووكەش 
سیاسیی  فەرهەنگی  لە  گرینگ  بەشێكی 
ئێرانە كە تێیدا شارۆمەند و مافی شارۆمەند 
پێناسەی بۆ دەكرێت. ئەگەر لە ساڵی 1285دا 
سەرەڕۆیی پاشایەتی بە سەر ئێراندا زاڵ بوو، 
ئەوا ئێستا ئێمە لەگەڵ سەرەڕۆییەكی دینیدا 
بەرەوڕووین. لە الیەكی دیكەشەوە ویستەكانی 
بەرفراوانتردا  پانتایەكی  ل��ە  ئ��ێ��ران  گ��ەالن��ی 
دێموكراسی  لە  بریتین  كە  گۆڕێ   هاتوونەتە 
و ئازادیخوازی، بەاڵم پرسیار لێرەدا ئەوەیە كە 
بۆچی پاش 107 ساڵ لە خەباتی ئازادیخوازانە 
بۆ جیگیركردنی سیتمێكی دێموكراتیك هێشتا 
بە ئەنجام نەگەیشتووە؟ هۆكاری ئەم مەسەلە 
و وەاڵمی ئەم پرسیارە دەكرێ  بەم شێوەیە پۆلێن 
و  كۆدەنگی  نەبوونی  یەكەم  بكرێت:  بەندی 
سیاسییە  الیەنە  و  هێز  نێوان  لە  هاودەنگی 
ئازادیخوازەكان � دووهەم: ملمالنێی ناتەندروست 
لە نێوان هێزە سیاسییەكان و هەوڵدان بۆ سڕینەوە 
و لێدانی یەكتر � سێهەم: زاڵبوونی چەشنێك لە 
نێو خەڵكدا  لە  بە سەر لۆژیك  ئارمانگەرایی 
و چوارەم: الوازبوونی بیرگەی مێژوویی خەڵك 
و هەندێك لە الیەنە سیاسییەكان. بە واتایەكی 
دیكە بە هۆی نەبوونی یەكگرتوویی سیاسی 
ئۆپۆزیسیۆن بۆ رێكخستن و نەبوونی گوتاری 
و  كەلێن  كۆمەڵێك  هێشتنەوەی  و  ه��اوب��ەش 
دەسەاڵتی  وەرگرتنی  كەڵكاژۆ  بۆ  بۆشایی 
سەرەڕۆ لە هەست و خولیاكانی خەڵك، رێژیمە 
یەك لە دوای یەكەكان بەردەوام ئەسپی خۆیان 

لەم گۆڕەپانە نائارامەدا تاو داوە. 
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گۆڕانكارییەكانی میسر لە ئاستی جیهاندا 
ل��ەگ��ەڵ ك����اردان����ەوەی ج���ۆراوج���ۆر ب����ەرەوڕوو 
لەگەڵ  الیەكەوە  لە  گۆڕانكارییانە  ئەم  بۆوە، 
پێشوازی گەرم بەرەوڕوو بوو. بۆ وێنە حاكمانی 
واڵتانی لێواری كەنداوی فارس بە دانی وامی 
خۆشحاڵی  ئ��ەوپ��ەڕی  دۆالری  میلیارد   12
لە الیەكیترەوە  و  دەربڕی  لەم گۆڕانانە  خۆیان 
واڵتانێكی وەك ئەمریكا و باقی هاوپەیمانانی 
رۆژئاوایی میسریش ناڕاستەوخۆ پێشوازیان لەم 
دۆخە نوێیە كرد بەاڵم لەهەمانكاتدا نیگەرانيی 
لەو  دەرب���ڕی.  میسریش  داه��ات��ووی  لە  خۆیان 
دەرحەق  ك���اردان���ەوە  سرنجڕاكێشترین  ن��ێ��وەدا 
لە  میسر  ئەمدواییانەی  گۆڕانكارییەكانی 
هاتە  توركیەوە  ئیسالمتەوەری  دەوڵەتی  الیەن 
ئاراوە، دەوڵەتی عەداڵەت و پێشكەوتنی توركیە 
رێبەری  وەك  خ��ۆی  دەدا  ئ���ەوەی  ه��ەوڵ��ی  ك��ە 
گۆڕانكارییەكانی ئەمدواییانەی دنیای ئیسالم 
بناسێنێت و بە واتایەكیتر بەدوای باڵوكردنەوەی 
نمونەیەكی  وەك  خ��ۆی  سیاسيی  سیستمی 
،توندترین  ب��وو  ع���ەرەب  جیهانی  ب��ە  ت��ورك��ی 
هەڵوێست و كاردانەوەی لە هەمبەر رووداوەكانی 
دا.  نیشان  لەخۆی  جیهان  ئاستی  لە  میسر 
توركیە بەپێچەوانەی باقی هیزە كاریگەرەكانی 
ناوچە ، راشكاوانەتر لە گشت واڵتان جەختی 
سەربازی  كودتایەكی  ب��ەڕێ��وەچ��وون��ی  ل��ەس��ەر 
ئەم  هۆكاری  ك��ردەوە.  میسردا  كۆمەڵگای  لە 
خاڵە  ئ��ەم  بۆ  لەالیەكەوە  توركیە  هەڵوێستەی 
دەگەڕێتەوە كە كۆمەڵێك لە ئەندامانی حیزبی 
دەسەاڵتداری توركیە، واتا عەداڵەت و پێشكەوتن 
عەبدوڵال  شاگردی  كە  بەشەی  ئەو  بەتایبەت 
غەوالنن، دەوڵەتی ئیخوان والموسلمینی  میسر 
كە لە حیزبی ئازادی و پێشكەوتن پێك هاتبوو 
پێشكەوتنیان  و  عەداڵەت  دەوڵەتی  ب��رای  وەك 
ل��ەم��ڕووەوە الی��ان واب��وو كە دەوڵەتی  دەزانین و 
پ��ش��ت��ی��وان��ی ك��ردن��ی لەوان  ئ��ەرك��ی  ت��ورك��ی��ە 
ئەردۆغان  دەوڵەتی  الیەكیترەوە  لە  لەئەستۆیە. 
لە  دۆالری  میلیارد   10 سەرمایەگوزارێكی 
میسر دەس پێكردبوو و لەپاڵ ئەوەشدا وامێكی 
یەك میلیارد دۆالریشی بۆ ماوەی پێنج ساڵ بۆ 
دەوڵەتی میسر دابین كردبوو. ئێستا هەست بەوە 
تەواو ی  دەوڵەتی مۆرسی  دەكات كە رووخانی 
تەوەرێك  ك��ردووە،  بایخ  بێ  خێراتەكانی  و  خێر 
فشاری  كارتێكی  بە  ببێت  هەیە  ئیمكانی  كە 
ناڕەزایەتییەكانی  الیەنگرانی  الی��ەن  لە  دیكە 

ئەمدواییانە دژ بە دەوڵەتی توركیە لە نێوخۆ .
گرینگترین  و  س��ەرەك��ی  ه��ۆك��اری  ب���ەاڵم 
هۆكار لە هەمبەر كاردانەوەی توندی دەوڵەتی 
ئ���ەردۆغ���ان ل��ەه��ەم��ب��ەر رووداوەك����ان����ی میسر 
لە  نیگەرانی  حیزبی دەس��ەاڵت��داردا  لە  دەب��ێ 
دووپ��ات��ەب��وون��ەوەی ئ��ەم ڕووداوان����ە ل��ە توركیە 
بزانین. ئۆردۆغان و الیەنگرانی  ترسی ئەوەیان 
پەسەند  ئ��ەو  و  میسر  رووداوەك��ان��ی  كە  هەیە 
بێدەنگەی  و  ناڕاستەوخۆ  دانپێدانانە  و  ك��ردن 
رۆژئاوا ببێت بە چرا سەوزێك و نموونەیەك بۆ 
دورودرێژی  توركیە كە  ئەزموونێكی  ئەرتەشی 
لە كودتا و روخاندنی دەوڵەتەكانی توركیە  بە 
هیزی سەربازی و تۆپ و تانكدا هەیە. ترسی 
ئۆردۆغان لە دووبارە بوونەوەی ئەو ئەزموونە بە 
شێوەی میسری لە توركیەدا زۆر سەیریش نییە 
ئەمدواییانەی  رووداوەكانی  كە  دەبینین  كاتێك 
توركیە وێچوویەكی زۆری لەگەڵ رووداوەكانی 
بوونەوەی  دووب���ارە  ئ��ەگ��ەری  و  هەیە  میسردا 
بەاڵم  دەدات  توركیەدا  لە  میسر  رووداوەك��ان��ی 
توركیە و گۆڕەپانی  لەبیرمان بچێت كە  نابێ 
لەگەڵ  ب��ەرچ��اوی  ج��ی��اوازي��ی  ئ��ەو  سیاسيی 
ئەگەری  ت��ەوەرەش  ئەم  هەر  كە  هەیە  میسردا 
دووبارە بوونەوەی رووداوەكانی میسر لە توركیە 

زیاتر دەكات.

لەگەڵ  میسر  رووداوەك��ان��ی  وێچوونەكانی 
گۆڕانكارییەكانی توركیە

بنەما  گ�����ۆڕان�����ی  ب�����ۆ  ه������ەوڵ������دان   -
كۆمەاڵیەتییەكان

ه��ەم دەوڵ��ەت��ی ئ��ەردۆغ��ان و ه��ەم دەوڵەتی 
بەپێی  ی����اس����ادان����ان   ب��������ەدوای  م����ۆرس����ی 
رەوتە  گۆڕینی  ب��ۆ  ئایینییەكانن  ب��ۆچ��وون��ە 
میسردا  لە  كۆمەڵگا،  نێو  كۆمەاڵیەتییەكانی 
هۆنینەوەی  ب���ەدوای  ئیخوانییەكان  دەوڵ��ەت��ی 
یاسای بنەڕەتی بەپێی فیقهی ئەهلی سوننەت 
بوو و لە توركیەش دەوڵەت بەدوای هەاڵواردنی 
لێوار و سەیرانگاكاندایە، وێچوونێك  جنسی لە 
كە هێزەكانی دژبەری دەوڵەتی لەهەردوو واڵت 
یەكگرتوو  دەسەاڵت  روخاندنی  بنەمای  لەسەر 

كرد.
م��ێ��ژووی دەس��ت��ێ��وەردان��ی ئ��ەرت��ەش لە 

گۆڕەپانی سیاسی
ئەرتەشی  وەك  میسریش  ئەرتەشی 
توركیە یەكەیەكی سەربازییە كە  خاوەن 
روانگەی سێكۆالرە و مافی دەستێوەردانی 

سەربازی لە بواری سیاسی وەك مافێكی 
ئەرتەشی میسر و  دەزانێت.  بۆ خۆی  پێدراو 

زۆرن  رابردوویەكی  خاوەن  هەردووكیان  توركیە 
لە كودتای سەربازی و بە دە سەاڵت گەیاندنی 
ژنڕاڵەكان لەسەر پۆستی سەركۆماری و سەرۆك 
ئەم ئۆرگانە سەربازییانە   وەزیراندا. هەردووكی 
بە ئامانجی نەتەوەخوازی و سێكۆالر دەس لە 

كاروباری سیاسی واڵتانی خۆیان وەردەدەن.
لە تەوەرەكانی دیكەی وێچوویی گۆڕەپانی 
سیاسی توركیە لەگەڵ میسر، قورسایی پێگەی 

رێبەرانی مێژوویی ئەو كۆمەڵگایانەیە لە 
سەر گۆڕانكاریەكانیان.

ك����ۆم����ەڵ����گ����ای م���ی���س���ر ج���ەم���اڵ 
كۆمەڵگای  و  ه��ەی��ە  ع��ەب��دول��ن��اس��ری 

لە  ئاتاتوركە.  ن��اوی  هەڵگری  توركیە 
كۆمەڵگای میسردا ناوی ناسر و ئامانجەكانی 
گۆڕانكارییەكانی  لەسەر  باندۆری  هەمیشە 
بەتایبەت  ناسر  ئامانجەكانی  هەبوە،  میسردا 
سوورەكانی   هێڵە  ل��ە  س��ێ��ك��ۆالران��ەی  رچ���ەی 
لە  و  سیاسەتمەدارەكان  بۆ  سەربازییەكانە  هێزە 
ئامانجە  و  ئ��ات��ات��ورك  توركیەش  كۆمەڵگای 
روانگە  ل���ە  ك��ۆم��ەڵ��ی��ك  و  س��ێ��ك��ۆالرەك��ان��ی 
لە  بە كۆمەڵێك  ئەو سەبارەت  ئەمنیەتییەكانی 
ویستە نەتەوەییەكانی گەالنی نێو توركیە، هێڵی 
دەسەاڵتدارانی  بۆ  سەربازییەكانە  هێزە  سووری 

ئانكارا.

سەرەڕای ئەوانە لەهەردوو كۆمەڵگای میسر 
بە  دەس��ەاڵت  دژبەرانی  و  نەیاران  توركیەدا،  و 
پشتبەستن بە مێژوویەكی كۆنی دەستێوەردانی 
هێزە سەربازییەكان، خوازیاری خۆهەڵقورتاندنی 
ئەو هێزانە لە گۆڕەپانی سیاسیدا و گرینگتر 
لەوە خوازیاری  دەستێوەردان بۆ هەڵوەشانەوەی 
ئۆپۆزیسیۆن  واڵت��دا،  لەهەردوو  ب��وون.  دەوڵ��ەت 
ئەرتەش  سەیرى  نەتەوەیی  رەزگاریدەرێكی  وەك 

ل����������������������ە و دەك��������������������ەن  
دروشمەكانی 

ی سەرشەقام و  مڕ مشتو
هێزە  و  تانك  هاتنی  داوای  سیاسییەكانیش 
سەربازییەكان بۆ نێو شەقامەكان بۆ لەنێوبردنی 

دەوڵەت بوونی هەیە.
- جیاوازییەكانی گۆڕەپانی سیاسيی توركیە 
و میسر سەرەڕای بوونی وێكچوویی سیاسيی 
لەنێو  بەاڵم  میسر  لەگەڵ  توركیە  كۆمەڵگای 
پانتای سیاسيی ئەمڕۆكەی توركیەدا جیاوازی  
زۆر زەق و بەرچاو بەدی دەكرێت لەگەڵ ئەوەی 
كە ئەمڕۆ لە میسر لە ئارادایە؛ جیاوازیگەلێك 

دووبارەبوونەوەی  كە  ئ��ەوەی  هۆی  دەبێتە  كە 
توركیە  كۆمەڵگای  لە  س��ەرب��ازی  حەرەكەتی 
جیدی  بەربەستی  لەگەڵ  میسر  هاوشێوەی 

بەرەوڕوو بكات.  
- چ��اوەدێ��ري��ی ج���ی���اواز ب��ەس��ەر دەزگ���ای 

ئەمنیەتی و ئاسایشدا
میسر  ئ��ی��خ��وان��ول��م��وس��ل��ی��م��ی��ن��ی  دەوڵ���ەت���ی 
دەسەاڵتێكی ئەوتۆی بەسەر دەزگای ئیتالعات 
و ئاسایشی میسردا نەبوو، لە راستیدا دەوڵەتی 
میسر تەنیا دەرفەتی ئەوەی بۆ رەخسا كە بە 
)عومەر  الیەنگرانی  پشتیوانی  بە  پشتبەستن 
سولەیمان( سەرۆكی دەزگای ئاسایشی میسر 
ل��ەس��ەر ك��ار الب��ەرێ��ت و ئ��ەوت��وان��ای��ەی��ی نەبوو 
نزمتردا  پلە  بەرپرسانی  و  كادرەكان  لەنێو  كە 
زۆرب���ەی   و  بێنێ  پ��ێ��ك  گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ەك 
لەسەر  گۆڕانێك  هیچ  بێ  كارمەندەكان 
ترەوە  لەالیەكی  مانەوە،  خۆیان  پۆستی 
بەشی گرینگ و هەستیاری كۆمەڵگای 
ئ��اس��ای��ش��ی م��ی��س��ر ل��ەن��ێ��و ئ���ەرت���ەش و 
بەرپرسانی فەرماندەیی ئەرتەشی میسر 
هەڵكەوتوە  كە ئەوەش  بە هۆی ئەوەی 
بۆ  ئەوتۆی  توانایەكی  دەوڵەتی مۆرسی  كە 
هێزانەدا  ئەم  لەسەر  دان��ان  باندۆر  و  كردن  دزە 
نەبێت، بەاڵم بە پێچەوانەی میسر، لە توركیە 
دەزگای  بەسەر  باشی  چاوەدێرییەكی  دەوڵ��ەت 
ئاسایشدا هەیە، دەوڵەتی ئیسالمتەوەری توركیە 
دەسەاڵتدارێتی  ساڵ   10 م��اوەی  لە  توانیویە 
ئ��اس��ای��ش��ی توركیە  ب��ەش��ی  ل��ەن��ێ��و  خ��ۆی��دا، 
ئەو  ت��ا  بێنێ  پێك  ب��ەرچ��او  گ��ۆڕان��ك��اری 
ئیدعای  توركیە  میدیاكانی  كە  ئاستەی 
ئەوە دەكەن كە دەوڵەتی ئۆردوغان توانیویە 
نێونجی  و  سەرەكی  بەرپرسانی  ت��ەواوی 
»میت«  توركیە  ئاسایشی  دەزگ���ای 
بە  س��ەر  ئیسالمێكانی  شاگردە  نێو  لە 
دەوڵەتی  روحی  باوكی  غ��ەوالن  عەبدوڵاڵ 
دەزگای  س��ەرۆك��ی  و  هەڵبژێرێت  ئ��ۆردۆغ��ان 
هەواڵگری توركیە »هاكان فیدان«یش لەو هێزە 
ئاسایشیانەیە كە خاوەن بۆچوونی ئیسالميیە و 
پێوەندێكی گەرموگوڕی لەگەڵ رەجەب تەیب 
ئەردۆغان سەرۆك وەزیری توركیەدا هەیە. هەر 
ئاسایشییەكان  بنكە  كە  ئەبینین  لەمڕووەوەیە 
سەربازییەكان  چ��اوەدێ��ری  بۆ  هۆكارێك  وەك 
رۆڵێكی  میسر  خەڵكساالری  كۆمەڵگای  لە 
یەكجار ناچاالكیان هەبوو و تەنانەت بە بێدەنگی 
بوون،  ورەبەخشی هیزە سەربازییەكانیش  خۆیان 
بەاڵم لە توركیە ئۆرگانی هەواڵگری رۆڵێكی 

هێزە  كۆنتڕۆڵی  و  لە چاوەدێری  بەرچاوی 
ناوی  ال نیكەم  تائێستا  و  هەبوە  سەربازییەكاندا 
كودتا  بەتەمای  كە  سەربازی  ئەفسەری  سەد 

بوون لەقاو داوە.
رەوشی ئابووری جیاواز

 لە كۆمەڵگاكاندا توێژی هەژار و كرێكار 
كاریگەر  رۆڵی  سیاسییەكاندا  لە گۆڕانكارییە 
و هەستیاریان هەیە، ئامادە بوونی كرێكاران و 
هەژاران لە ناڕەزایەتییە سیاسییەكاندا وەك وزەی 
سەرەكيی پڕۆسەی روخانی دەسەاڵتە سیاسییەكان  
پێناسە دەكرێت، ئەم وزەیە لە كۆمەڵگای میسر 
زۆر بە باشی لەبەردەست نەیاراندا بوو، چوونكە 
مۆرسیدا  دەسەاڵتدارێتيی  ساڵ  یەك  لەماوەی 
گرینگترین  لە  بێبەش  الیەكەوە  لە  توێژە  ئەم 
بەشی  وات��ا  ژیانیان  دەرام��ەدی  سەرچاوەكانی 
گەشتیاری كرابوون و لەالیەكیترەوە دەوڵەت هەل 
رەوشەكە  باشكردنی  بۆ  پێویستی  ئەزموونی  و 
ناڕەزایەتییەكانی  شەمەندەفەری  بەاڵم  نەبوو. 
دژبەرانی ئۆردۆغان لەم كانگا وزە بەخشە بێ 
ماوەی  لە  توانیویە  ئ��ۆردۆغ��ان  چونكە  بەشە 
بكاتە  توركیە  خۆیدا  دەسەاڵتدارێتی  سال   10
یەكەم   هێزی ئابووری لەناوچەدا و بەشێوەیەكی 
جیدی ئاستی هەاڵوسان و گرانی لە توركیەدا 

دابەزێنێ.
بوونی جیاوازی لەنێو كەمایەتییەكاندا

دەوڵەتی ئیخوانولموسلیمین لەنێو گەورەترین 
كەمایەتی كۆمەڵگای میسردا یانی قێبتييەكان 
كۆمەلگا  لەسەدی   15 بە  نیزیك  رێ��ژەی  كە 
پێكدێنن، خاوەن پێگەیەكی نەرێنی و نێگێتیڤە 
و ت��ەن��ان��ەت ج����اری وای����ە ج��ێ��گ��ای ت���رس و 
ئ��اس��ەواری ئەم روانگەیە  ب��ووە كە  دووب��ەرەك��ی 
قێبتييەكانى  رێ��ب��ەری  قسەكانی  لە  دەتوانین 
میسر  ئەلئەزهەری  رێ��ب��ەری  ل��ەپ��اش  میسر  
كرد  سەربازییەكان  حەرەكەتی  لە  پشتوانی  كە 
ئەردۆغان  دەوڵەتی  توركیە  لە  ب��ەاڵم  ببینین. 
تەنیا دەوڵەتێكە كە  توانی لەگەڵ كەمایەتی 
20 لەسەدی كوردەكانی ئەو واڵتە پێوەندییەكی 
ئەم  پشتیوانی  ل��ەم��ڕووەوە  و  بێنێت  پێك  ب��اش 
لەالیەكیترەوە  لەپشتە.  نەتەوەییەی  كەمایەتییە 
هێزە سەربازییەكانی میسر مێژوویەكی باش لە 
پێوەندیان لەگەڵ قێبتييەكان هەیە، هەر بۆیەش 
بەشێوەیەكی نەریتی  پشتیوانی ئەوانیان هەیە، 
ئەوە لە حاڵێكدایە كە هێزە سەربازییەكانی تورك 
جگە لە كوشتار و كوشت و بڕی كوردەكان هێچ 
شتێكیان لە خۆ بەجێ نەهێشتوە، مێژوویەك كە 
شانازی كردنی ئەم هێزە  كە وەك بەشی سەرەكی 
بۆتە  ئەژمار  دێنە  ئەردۆغان  لەگەڵ  دژایەتی 
دەوڵەتی  لە  ك��وردەك��ان  ب��وون��ەوەی  نزیك  ه��ۆی 

ئانكارا.
ل���ە ك���ۆت���ای���ی���دا دەب�����ێ ئ�����ەوە ب���زان���ی���ن كە 
دووبارەبوونەوەی ئەزموونی میسر لە توركیە نە 
زۆر نزیكە و نە دەشكرێت وەپشت گوێ بخرێت 
و نكۆڵی لێ بكرێت، لەڕاستیدا ئەوە شێوازی 
كایە و كرداری دەوڵەتی ئەردۆغانە كە دووری 
لە  میسر  هاوشێوەی  پێشهاتێك  وەها  نزیكی  و 

كۆمەڵگای توركیەدا نیشان دەدات.
ئ����ۆردۆغ����ان ك��ارت��گ��ەل��ێ��ك��ی وەك�����وو دانی 
ئۆجاالن  عەبدوڵاڵ  بە  ئ��ازادی  یا  مەرەخەسی 
جاران  لە  زیاتر  بەوشێوەیە  تا  دایە  لەبەردەست 
كوردەكان لە پشت خۆی كۆكاتەوە و لەالیەكی 
ناونانی  وەك  كردارەكانی  لە  كۆمەلێك  دیكەوە 
سوڵتانەكانی  ن��اوی  بە  گەڕەكەكان  و  ك��ۆاڵن 
عوسمانی دەتوانێت 12 میلیۆن عەلەوی توركیە 
كردنەوەی  دووب��ارە  بە  یا  كاتەوە  دوور  لەخۆی 
ناڕازییەكاندا،  لەهەمبەر  پۆلیس  سەركوتی 
بەتایبەت لە ناوچە نەتەوەییەكان، دەتوانێت ببێتە 
قەیرانەكانی  سەرلەنوێی  گرتنەوەی  گڕ  هۆی 

ئەمڕۆی نێو توركیە.

                مۆتەكەی میسری ئۆردۆغان
پەیام
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حەوتەمین سەركۆمار

ح��ەس��ەن رووح��ان��ی ل��ە رێ��ك��ەوت��ی 12ی 
هەتاوییەوە،  1392ی  گ����ەالوێ����ژی 
دەیەمی  خولی  هەڵبژاردنەكانی  پ��اش 
شێوەیەكی  بە  ئێراندا،  لە  سەركۆماری 
كۆماری  سەركۆماری  بە  ب��وو  فەرمی 
تەمەنی  بەمشێوە  و  ئ��ێ��ران  ئیسالمیی 
دەستی  ن��اوب��راو  سەركۆماریی  4ساڵەی 

پێكرد.
بارودۆخی  ك��ە  نییە  ش���اراوە  ك��ەس  الی 
دۆخێك،  ه��ەر  ل��ە  زی��ات��ر  ئ��ێ��ران  ئێستای 
و  گرانی  كێشەی  قەیراناوییە.  و  ئاڵوز 
واڵت،  ئابووری  كۆڵەكەكانی  داڕمانی 
رێژەی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  لەگەڵ  ه��اوك��ات 
دیاردە دزێوە كۆمەاڵیەتییەكان و جۆرێك 
لە  كۆمەاڵیەتی  و  فەرهەنگیی  بشێوی 
ئێراندا و لە هەمان  كۆمەڵگای ئێستای 
كاتدا تەریككەوتنەوی ئێران لە هاوكێشە 
سیاسییەكانی جیهان و تا رادەیەك ناوچەكە 
و گەمارۆ نێونەتەوەییەكان، كە لێكەوتەی 
نزیك بە 35 ساڵ تەمەنی دەسەاڵتداری 
لە  پڕ  سیمایەك  ئیسالمییە،  ك��ۆم��اری 
كێشە و ئاڵۆزی بەخشیوە بە قەیراناویترین 
 100 لە  واڵت  بەڕێوەبەردنی  سەردەمی 
دەربازبوون  پێیە،  بەم  و  راب���ردوودا  ساڵی 
لەم كێشە و قەیرانانە بە لەبەرچاوگرتنی 
ئەو داتا و راستییانەی كە لەبەردەستدان 

كارێكی ئەستەمە.
ئێران  ك��ۆم��ەڵ��گ��ای  ك���ە  پ���رۆس���ەی���ەك 
بەرەوتەقینەوەیەكی سیاسی، كۆمەاڵیەتی 
و ئابووری دەبات. رەنگە هەر ئەم پرسانە 
لە نێوخۆ و دەرەوە گوشاریان بۆ رێبەری 
رواڵەت  بە  كەسێكی  كە  هێنابێ  رێژیم 
بكات  قەبووڵ  رووحانی  وەك  میانەڕۆی 
حەوتەمی  س��ەرك��ۆم��اری  ب��ە  ببێت  ك��ە 
برینە  ل���ە  ب��ەش��ێ��ك  ب��ەم��ج��ۆرە  و  ئ���ێ���ران 
كاتیی  ماوەیەكی  بۆ  حكوومەتییەكانی 

سارێژ بكات.
بەاڵم بۆ هەمووان روون و ئاشكرایە، ئەو 
كۆماری  ئێستا  كە  هەنووكەیيە  دۆخ��ە 
بۆ  ت��ێ��دەپ��ەڕێ  پێدا  ئێرانی  ئیسالمیی 
گەڕانەوە  النیكەم  ی��ا  نابێت  گ��ەڕان��ەوە 
ئیسالمی  ك��ۆم��اری  كاربەدەستانی  ب��ۆ 
هەر  دەبێت.  دواوە  بە  قورسی  تێچووی 
رووحانی  حەسەن  سەركاری  هاتنە  بۆیە 
رەنگە لە كورت ماوەدا، جۆرێك لە هیوا و 
گەشبینی لە دڵی خەڵكی وەزاڵەهاتووی 
بكاتەوە  زیندوو  جیهان  واڵتانی  و  ئێران 
چییەتی  گرتنی  ل��ەب��ەرچ��او  ب��ە  ب���ەاڵم 
راستەقینەی كۆماری ئیسالمی ئەم هیوا 
و گەشبینییە زۆر ناخایەنێ و ئەم برینە 
لێدەكرێ،  باسی  لەەویكە  قورستر  كارییە 
و  دەك��ات��ەوە  دەم  زیاتریش  داه��ات��وودا  لە 
نەمان  تا  الوازی  ب��ەرەو  واڵت  جەستەی 

دەبات.
رەنگە هەر ترس لە نێوەرۆك و چییەتی ئەم 
واڵتانی  كاربەدەستانی  كە  بێت  سیستمە 
رۆژئاوایی و بە تایبەت ئامریكا بە هاتنە 
لە  پێش  و  نەوەستان  رووحانی  سەركاری 
هاتنە  لەگەڵ  هاوكات  و  سەركار  هاتنە 
كردنەوەی  تەنگتر  هەوڵی  لە  سەركاری 
كۆماری  س��ەر  بۆ  گەمارۆكان  ب��ازن��ەی 
مێژووی  دڵنیاییەوە  بە  چون  ئیسالمین. 
ئ��ەم رێژیمە  35 س��اڵ��ەی دەس��ەاڵت��داری 
پێیانی سەلماندووە كە لە نێوان ئاخووندی 

دوگمدا هیچ جیاوازییەك نییە.

كابرایەك لە تەمەنی 
108 ساڵیدا بووە 

خاوەن منداڵ
شیری دایك 
سوودی بۆ 
كۆرپە 

و 
دایك 
 وەك 

     یەكە

شیری دایك 
سوودی بۆ 
كۆرپە 

و 
دایك 
 وەك 

     یەكە

زایـــــەڵــــــــە

فاتێح ساڵحی ئیمپراتووری شیعری كوردی ماڵئاوایی 
لە ژیان كرد

شاعیری ناوداری كورد شێركۆ بێكەس، لە تەمەنی 73 ساڵیدا ماڵئاوایی 
لە ژیان كرد. 

رۆژی یەكشەممە، رێكەوتی 13ی گەالوێژی 1392ی هەتاوی، شێركۆ 
بێكەس شاعیری ناوداری كورد، لە یەكێك لە نەخۆشخانەكانی واڵتی سۆئید 

بەهۆی نەخۆشی شێرپەنجە، ماڵئاوایی لە ژیان كرد. 
شاعیری گەورەی نەتەوەكەمان مامۆستا شێركۆ بێكەس بەهۆی نەخۆشییەوە 
ماوەیەك بوو لە نەخۆشخانەكانی ستۆكهۆڵمی پایتەختی سۆئید لەژێر چاودێری 

پزیشكدا بوو.
لە ساڵی 1940ی  بێكەس،  بێكەس كوڕی  شاعیری كورد فایەق  شێركۆ 
زایینی، لە شاری  سلێمانی لەدایك بووە و پاش چەندین دەیە خزمەت بە بواری 
فەرهەنگ و ئەدەبی كوردی لە تەمەنی 73 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد و لە 
دوای خۆی میراتێكی ئەدەبیی گەورەی پێشكەش بە كتێبخانەی فەرهەنگ 
شێركۆ  گ��ەورە  مامۆستای  شیعرییەكانی  بەرهەمە  كرد.  ك��وردی  ئەدەبی  و 
بێكەس تا ئێستا بە چەندین زمانی زیندووی دونیا چاپ و باڵو كراونەتەوە و 
بە یەكێ  لە شاعیرە نوێخوازەكانی  هاوچەرخی  كورد دادەنرێت كە خاوەن رێچكە 

و قوتابخانەیەكی فیكری تایبەت بە خۆیەتی لە بواری شیعر و ئەدەبیاتدا.

پیاوێكی ئێرانی كە تەمەنی 108 ساڵە، بوو بە خاوەنی منداڵێك و ریكۆردێكی 
تازە و دەگمەنی لە جیهاندا تۆمار كرد.

ئێرانە.  مازەندەرانی  پارێزگای  لە  قائێمشەهر  شاری  خەڵكی  نوورئەڵاڵ  حاجی 
دوا  راب��ردوو  حەوتووی  بەاڵم  منداڵە،  ی��ازدە  خاوەنی  و  ساڵە  تەمەنی 108  ناوبراو 
منداڵیان بوو و بەم پێیە خاوەن دوازدە منداڵە و ریكۆردێكی دەگمەنی منداڵبوون لە 

تەمەنی سەرووی سەدساڵی تۆمار كرد.
و كاری  تەمەنی خەریكی كشتوكاڵ  دەڵێ جوتیارە و هەموو  نوورئەڵاڵ  حاجی 
ب��ەردەوام و  جوتیاری بووە و دەڵێت نهێنی ساخ و سەاڵمەتی خۆی، لە كاركردنی 
دەبات.  ناو  ئێستا  دەستكردەكانی  خواردنە  لە  خۆدوورگرتن  و  سروشتی  خواردنی 
هەروەها دەشڵێت ئێستا زۆر خۆشحاڵە و هیچ شتێك نیە ببێتە هۆی نیگەرانیی ئەو 

و بەردەوامیش هەوڵ دەدات دوور لە نیگەرانی و دڵەڕاوكێ بژیت.  

بەپێی  لێكۆڵینەوەیەكی نوێ ، ئەو دایكانەی شیری 
بە  تووشبوون  ئەگەری  دەدەن  كۆرپەكانیان  بە  خۆیان 

بەرزبوونەوەی فشاری خۆێنیان كەم دەبێتەوە. 
لێكۆڵەران دەڵێن ئەم ئەنجامانە بەڵگەكان لەسەر ئەوە 
زیاد دەكات كە شیردانی سروشتی لەوانەیە سوودی بۆ 

دایكانیش هەبێت.
پێشتر زانراوە كە شیری دایك منداڵ دەپارێزێت لە 
نەخۆشییە باوەكانی وەك سكچوون و ئیلتیهابی گوێی 
ئاشكرایان  زانستییەكان  توێژینەوە  پێشتر  و  ناوەڕاست 
بە  تووشبوون  كردبوو كە شیردانی سروشتی ئەگەری 
كۆلیسترۆڵ  رێژەی  و  دەكاتەوە  كەم  شەكرە  نەخۆشی 
دڵ  نەخۆشییەكانی  ل��ە  ئ��اف��رەت��ان  و  دادەب��ەزێ��ن��ێ��ت 

دەپارێزێت.
زانكۆی  توێژەری  گەورە  ستۆبی  ئەلیسۆن  دكتۆر 
هیچ  ب��ە  ئافرەتانەی  ئ��ەو  گ��وت��ی:  كارۆلینا  ن��ۆرس 
شێوەیەك شیری خۆیان نەداوەتە منداڵەكانیان ئەگەری 
تووشبوونیان بە بەرزبوونەوەی فشاری خوێن زیاترە لەو 
ئافرەتانەی شیری خۆیان دەدەنە منداڵی یەكەمیان بۆ 

ماوەی 6 مانگ.
داوا  زان��ای��ان  شێوەیەكی گشتی  بە  پێیە  ب��ەم  ه��ەر 
دەكەن تا شەش مانگی یەكەمی تەمەن تەنیا شیری 
دایك بدرێتە منداڵ و دواتر ئەو شیرە لەگەڵ خۆراكدا 

بەردەوام بێت تا تەمەنێكی گونجاوی منداڵەكە.


