
ژیانی  بووەوە.  نوێ   زایینی  ساڵی 
مرۆڤایەتی تەژییە لە ساتە خۆش و ناخۆشەكان 
و ئەو ساتانەن كە كاریگەریی لەسەر داهاتوو 
ساڵێك  و  دادەنێن  مرۆڤەكان  چارەنووسی  و 
كە  دەكەن  تۆمار  مرۆڤایەتیدا  مێژووی  لە 
دەتوانێت جێی شانازی بێت یان شایانی نەفرەت 

لێكردن. 
واڵتی  لە  ساڵ  بوونەوەی  نوێ   كە  راستە 
ئێران بە رێكەوتی زایینی نییە و ساڵی هەتاوی 
بە رۆژژمێری سروشتی و هاتنەوەی بەهارەوە 
لە  زۆرێك  بەاڵم  ساڵەكانە،  جێگۆڕكێی  كاتی 
ئامارەكان و رووداوە ناوچەیی و جیهانییەكان بە 
رێكەوتی زایینی هەڵسەنگاندنیان بۆ دەكرێت. 
بەو موناسبەتەوە بەجێیە كە كورتە ئاوڕێك لە 
لە  ئیسالمی  كۆماری  تاوانەكانی  دۆسیەی 

ساڵی رابردووی زایینیدا بدەین.
بە هەرچەشنە  تاوان  بەوەیكە  بە سەرنجدان 
ماف  پێشێلكاریی  كە  دەگوترێت  كردارێك 
تاوان  یاسا،  بەاڵم  بووبێت،  بەدواوە  یاسای  و 
پێناسەی  واڵتێكدا  هەر  لە  تاوانكارییش  و 
سیاسی  چاالكیی  نموونە  بۆ  هەیە.  خۆی 
زۆرێك  لە  )ئێرتێداد(  وەرگەڕان  دین  لە  یان 
وەك  و  هەژمار  نایەنە  تاوان  بە  واڵتاندا  لە 
ئازادییەكی تاكە كەسی، رێزی لێدەگیردرێت، 
سزای  ئێران،  وەكوو  واڵتانێكیشدا  لە  بەاڵم 
مەرگی بەدواوەیە. چونكە یاساكانی كۆماری 
ئیسالمی ئەو مافەیان لە خەڵك زەوت كردووە 
تا چاالكی سیاسی ئەنجام بدەن یا لەسەر بیر 

و رای خۆیان بڕیاڕ بدەن.   
الیەن  لە  سااڵنە  ئامارانەی  لەو  یەكێك 
رێكخراوە پەیوەندیدارە لۆكاڵی و جیهانییەكانەوە 
دەدرێت و رادەی شەفاف بوون و متمانە پێكراو 
حكومەتی  تاوانی  بە  واڵتێك  دەتوانێ   بوونی 
تاوانبار  خۆی  شارۆمەندانی  بە  بەرامبەر 
بكات، ئاماری ئێعدامی شارۆمەندان بە تاوانە 
جۆراوجۆرەكان و پلە بەندیی واڵتە جیاوازەكانە 

لەو بوارەدا.
رێژەی  ئامارێكدا،  لە  كوردپا،  ماڵپەڕی 
بەڕێوەبردنی سزای ئێعدامی لە واڵتی ئێراندا 
كە  هاتووە  ئامارانەدا  لەو  كردۆتەوە.  باڵو 
 726 ئێران،  لە  زاینییدا  2013ی  ساڵی  لە 
تاوانگەلی جیاوازی كۆمەاڵیەتی و  بە  كەس 
سیاسییەوە لە سێدارە دراون. راستی و دروستی 
سزا سەپێندراوەكان لە خۆیدا جێگەی گومانە 
بە مەبەستی چەواشە كردنی رای  و زۆرجار 
گشتی، زیندانییە سیاسیەكان بە ناوی دژایەتی 
خودا و یان تاوانی كۆمەاڵیەتی لە سێدارەدراون. 
بەاڵم مەبەستی سەرەكی دەسەاڵتدارانی ئێران 
چاوترسێن  ئێرانی،  هاوواڵتیانی  كوشتاری  لە 
كەشێكی  خولقاندنی  و  خەڵك  كردنی 
تۆقێنەرە بە مەبەستی رێگری لە هەرچەشنە 
جواڵنەوەیەكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی لە دژی 
ساڵێكدا  لە  كەس   726 كوشتنی  دەسەاڵت. 
مرۆڤایەتی  دژی  لە  تاوانە   726 مانای  بە 
و ئەوەش وەكوو پەڵەیەكی رەش بە نێوچاوانی 

كاربەدەستانی ئێرانەوە دەمێنێتەوە.

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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كەیهان 
یووسفی

ئاشكرابوونی پیالنێكی دیكەی ئێران لە بەحرەین
726 ئێعدام لە ساڵێكدا

پەیامی پیرۆزبایی بەڕێز مستەفا هیجری،  بە بۆنەی سەری ساڵی نوێی زایینییەوە

بەبۆنەی جێژنی سەری ساڵی تازەی زایینی، پیرۆزبایی خۆم پێشكەش بە هەموو مەسیحییەكانی 
جیهان، بەتایبەت خوشك و برا مەسیحییەكانی دانیشتووی كوردستانی ئێران دەكەم. هیوادارم ساڵی نوێ  

بۆ هەموو الیەك ساڵێكی پڕ لە خۆشی و شادی بێ.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی
مستەفا هیجری

بە  ئێرانی  پ��اس��داران��ی  س��وپ��ای  بەحرەین 
تەقینەوە  عەمەلیاتی  راهێنانی  و  فێركاریی 
بە میلیشیا دژبەرەكانی خۆی تۆمەتبار كرد. 
ئێران  رێژیمی  ئامانجی  مەنامە  بەرپرسانی 
لە  هێرش  پالنی  بەڕێوەبرەدنی  بە  ك��ارە  لەم 

بەحرەیندا دەزانن.
گشتيی  سەردۆزگەری  عوفی،  ئوسامە 
ژانوییە،  3ی  هەینی،  رۆژی  ب��ەح��رەی��ن، 
بە پشتبەستن  بەفرانبار،  بە 13ی  بەرامبەر 
بە راپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی و زانیاریی 
مەحفوز  "ئەحمەد  كە  رایگەیاند  واڵت��ە  ئەم 
تەقینەوەیەكی  زنجیرە  بەحرەینی"  مووسەوی 
ئامانجەكەی  ك��ە  داڕش���ت���ووە  تێروریستی 
ئیستراتژیكییەكانی  ن��اوچ��ە  و  دام����ەزراوە 
ب���ە وتەی  ب������ووە.  ب���ەح���رەی���ن  پ��اش��ای��ەت��ی 
لە  سەردۆزگەری گشتی، ئەحمەد مەحفوز 

ئێستادا لە ئێران دەژی.
فەرانسە،  ه��ەواڵ��دەری��ی  ڕاپ��ۆرت��ی  بەپێی 
ئێن  "ب��ی  دەوڵەتیی  ه��ەواڵ��دەری��ی  زاری  لە 
ئەی"ی بەحرەین، عوفی هەروەها وتوویەتی 
كە 5 گومانلێكراو لەم پێوەندیەدا دەسبەسەر 
كراون. عوفی وتوویەتی "ئەم كەسانە دانیان 

گرووپێك  ئەندامی  بوونەتە  كە  ن��اوە  ب��ەوەدا 
و  ببەن  ب��ەڕێ��وە  تیرۆریستی  پ��ەالم��اری  ت��ا 
سەربازییەكانی  بنكە  لە  تا  ئێران  چوونەتە 
سوپای پاسداران خولی سەربازی ببینن و بەم 

بۆنەوە بڕە پاریەكیشیان وەرگرتووە."

دووشەممە،  ڕۆژی  بەحرەینی  بەرپرسانی 
پاپۆڕێكی  كە  رایانگەیاند  دێسامبر،   30
ئێران و سووریەیان گرتووە كە  دروستكراوی 
ویستوویەتی بچێتە سنووری ئاویی بەحرەین 
و كەرەستەی تەقینەوەی قاچاخی پێ بووە.

دەسپێكی  بە  و  بەمالوە   2011 ساڵی  لە 
بەحرەین،  ل��ە  شێعەكان  ناڕەزایەتییەكانی 
دەستێوەردانەكانی رێژیمی ئێران لە كاروباری 
نێوخۆی ئەم واڵتە بووەتە هۆی رەشبینی و 

ساردبوونەوەی پێوەندیەكانی ئەم دوو واڵتە.

ئامریكا،  راگەیەنەكانی  راپۆرتی  بەپێی 
حیزبوڵاڵی لوبنان لە مقەڕەكانی خۆیەوە لە 
دوورهاوێژەكانی  مووشەكە  سووریە،  خاكی 

ئەو واڵتە دەگوازێتەوە بۆ لوبنان.
ه��ەی��ن��ی، 3ی  راگ��ەی��ەن��ان��ە رۆژی  ئ��ەم 
ژانوییە، بە پشتبەستن بە  لێدوانەكانی رۆنێن 
بێرگمەن، شرۆڤەكاری ئەمنیەتیی ئیسراییل 
رایانگەیاند، لەو مووشەكانە دەكرێ هێما بۆ 
"ئیسكاد دی" بكرێت كە دەتوانێ ئیسراییل 

بكاتە ئامانجی خۆی.
رۆژنامەی  ل��ە  بێرگمەن  ل��ێ��دوان��ەك��ان��ی 
ت���ای���م���ز" باڵو  "ن���ی���ۆی���ۆرك  ئ��ام��ری��ك��ای��ی 
ك����راوەت����ەوە. م��ووش��ەك��ی "ئ��ی��س��ك��اد دی" 
دەتوانێ مەودای700 كیلۆمێتر ببڕێت. ئەم 
مووشەكانە پارچە پارچە دەكرێن و لە خاكی 

سوورییەوە قاچاخ دەكرێن.
كە  بێرگمەن  زاری  لە  تایمز"  "نیۆیۆرك 
پێوەندیەكی نزیكی لەگەڵ هێزە زانیارییەكانی 
میليشیاكانی  دەنووسێ،  هەیە،  ئیسراییلدا 

سنووری  ن��زی��ك  ل��ە  س��ووری��ە  ل��ە  حیزبوڵاڵ 
تا  كردووەتەوە  لە مقەڕاتیان  تۆڕێك  لوبناندا 
دواتر  و  بكەن  هەمبار  لەوێدا  مووشەكەكان 
"ق���وواڵی���ی ئ��ێ��س��ت��رات��ی��ژی��ك"ی خ��ۆی��ان پەرە 

پێبدەن.
تایمز"  نیۆیۆرك  ئامریكایی"  رۆژنامەی 
نووسیویانە،  ژوورن�����اڵ"  ئێستریت  "وال  و 
هەروەها  حیزبوڵاڵ  گ��رووپ��ی  ئەندامەكانی 
سیستمی  پارچەكانی  قاچاخی  سەرقاڵی 
لە  بەرهەمهاتوو  مووشەكی  دژە  قەڵغانی 

رووسیە بۆ خاكی لوبنانن.
بە  دا،  هەوڵی  ڕاب��ردوو  ساڵی  ئیسراییل 
لە  ئاسمانی  هێرشێكی  زنجیرە  ئەنجامدانی 
سووریە، ئەو چەكانە لە ناوبەرێ كە تایبەت 
دوو  ئ��ەم  ل��وب��ن��ان.  حیزبوڵاڵی  ب��ۆ  ك��راب��وون 
كە  هۆیەوەیە  بەم  هەر  دەنووسن،  رۆژنامەیە 
حیزبوڵاڵی لوبنان بڕیاری گواستنەوەی ئەم 

چەكانەى بۆ دەرەوەی خاكی سووریە داوە.

رۆژی   20 ل��ە  كەمتر  ك��ە  كاتێكدا  ل��ە 
"ژێنێڤی  بەڕێوەچوونی كۆنفرانسی  بۆ  ماوە 
ئۆپۆزیسیۆنی  لە  دیكەش  گرووپێكی   "2
كۆنفرانسەدا  ل��ەم  كە  رایانگەیاند  س��ووری��ە، 

بەشداری ناكەن.
ئینقالبییەكانی  ن��ەت��ەوەی��ی  "ش����ۆرای   
سووریە" كە یەكێك لە گرووپە سەرەكییەكانی" 
هاوپەیمانیی نەتەوەیی سووریە"یە رایگەیاند، 
بەشداری   "2 ك��ۆن��ف��ران��س��ی"ژێ��ن��ێ��ڤ��ی  ل���ە 
ئەندامە  لە  یەكێك  نەشەر،  سەمیر  ناكات. 
سەركییەكانی ئەم گرووپە دژبەرەی دەوڵەتی 
بەشار ئەسەد، ئێوارەی هەينی)3ی ژانویە(، 
ئەم  فەرانسە  هەواڵدەریی  لەگەڵ  وتووێژ  لە 

هەواڵەی راگەیاند.
 ئەم كەسایەتییە دژبەرەی دەوڵەتی ئەسەد 
"هاوپەیمانیی  رەنگە  رایگەیاند:  ه��ەروەه��ا 
نەتەوەیی سووریە"یش بەم ئاكامە بگات كە 

لە كۆنفرانسی ژێنێڤ بەشداری نەكات.
حكوومەتی  دژب������ەرەی  گ���رووپ���ە  ئ���ەم 

سووریە كە یەكێك لە مەزنترین گرووپەكانی 
زۆرجار  سووریە"یە،  نەتەوەیی  "هاوپەیمانیی 
دووپاتی كردووەتەوە، تا كاتێك بەشار ئەسەد 
لە حكوومەت نەكشێتەوە، هەر جۆرە بەشداری 
كردن لە كۆنفرانس بە مەبەستی ئاشتی بێ 

مانایە.
كاتی كۆنفرانسی ژێنێڤی 2 دوای وتووێژ 
رێ��ك��ەوت��ی  22ی  و راگ��ۆڕی��ن��ەوەی زۆر، 
كە  حاڵەشەوە  بەم  كرا،  دی��اری  بۆ  ژانویەی 
بەاڵم  بچێت،  بەڕێوە  ژێنێڤ  لە  بوو  بڕیار 
ش��وێ��ن��ەك��ەی ب��ۆ ش��ارۆچ��ك��ەی م��ون��ت��رۆ لە 

نزیكی ژێنێڤ گۆڕدرا.
"سوپای ئازادی سووریە"ش كە گرینگترین 
لە  پێشتر  ئۆپۆزیسیۆنە،  سەربازيی  هێزی 
ژێنێڤی  لە  كە  رایگەیاندبوو  نوامبر،  26ی 
كاتی  ئاگربەستی  و  ن��اك��ات  ب��ەش��داری   2
قەبووڵ ناكات. گرووپە توندئاژۆكان و نزیك 
رایانگەیاندووە  راشكاونە  بە  ئەلقاعیدەش  بە 

كە لەم كۆنفرانسەدا بەشداری ناكەن.

حیزبوڵاڵ مووشەكە دوورهاوێژەكانی سووریە بۆ 
لوبنان دەگوازێتەوە

شۆرای ئینقالبیەكانی سووریە، كۆنفرانسی ژێنێڤی 
2ی بایكۆت كرد
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

پەیامی سەرەخۆشیی حیزبی دێموكرات لە دەرەوەی واڵت بە بۆنەی كۆچی دوایی رەزا مەرزبان

دەقی وتووێژى مستەفا هیجری لەگەڵ گۆڤاری" وااڵ 
پریس" لە زانستگای تەورێز باڵو كرایەوە

پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران بۆ كۆنگرەی چوارەمی یەكیەتیی خوێندكارانی 

دێموكراتی كوردستانی ئێران

رۆژنامەنووسێكی مەهابادی  
رەوانەی زیندان كرا

ئاگرگرتنی سۆبەی نەوتی، گیانی منداڵێكی 
لە سەردەشت ئەستاند

رێژیم بە كۆكردنەوەی ماهوارە 
پێش بە بينينى كاناڵەكانی 

ئۆپۆزسیۆن دەگرێ

لە تاران هێزە 
ئیتالعاتییەكان 

سینەماكارێكی كوردیان 
دەسبەسەر كرد

سەردانی شاندێكی حیزبی دێموكرات لە كۆمەڵەی 
زەحمەتكێشانی كوردستان 13٩2ی  ب��ەف��ران��ب��اری  7ی  رێ��ك��ەوت��ی 

ه��ەت��اوی، رەزا م��ەرزب��ان رۆژن��ام��ەن��ووس و 
و  پشتیوان  و  ئێرانی  ناسراوی  ئازادیخوازی 
�� دێموكراتیكی  بزووتنەوەی میللی  پاڵپشتی 
رێبەرانی  نزیكی  دۆس��ت��ی  و  ك��ورد  گەلی 
شەهیدی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، 
دوكتور قاسملوو و دوكتور شەرەفكەندی، لە 

تەمەنی ٨5 ساڵیدا كۆچى دوایی كرد.
دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزبی دێموكراتی 
واڵت  دەرەوەی  ل���ە  ئ���ێ���ران  ك���وردس���ت���ان���ی 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە، دۆستان، كۆمەڵگای 
رۆژنامەنووسان و تێكڕای ئازادیخوازانی ئێران 
دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك 

و بەشدار دەزانێت.

13٩2ی  ب��ەف��ران��ب��اری  ٩ی  رێ��ك��ەوت��ی 
حیزبی  الیەنگرانی  و  ئ��ەن��دام��ان  ه��ەت��اوی، 
تەواوی  دەقی  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 
سكرتێری  ه��ی��ج��ری   م��س��ت��ەف��ا  وت���ووێ���ژی 
گشتیی حیزبی دێموكرات  لەگەڵ گۆڤاری 
بارودۆخی  لەگەڵ  لەپێوەندی  پرێس''،  ''وااڵ 
ئێستای حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
و خەباتی نەتەوەی كورد لە كوردستانی ئێران، 

لە نێو خوێندكاران و مامۆستایانی زانستگای  
تەورێز، لە كۆلیژەكانی دارووسازی، پزیشكی، 
علووم پایە و كتێبخانەی گشتیی زانستگای 
تەورێز، ئوستاد سەرا )ژووری مامۆستایان( 
كووی  لە  كچانە  و  ك��وڕان��ە  خەوتنگەكانی 
ئەو  نێوەرۆكی  كە  ك���ردەوە،  ب��اڵو  وەلیعەسر، 
وتووێژە لەالیەن خوێندكاران و مامۆستایانەوە 

پێشوازی لێ كراوە. 

ئ��اژان��س��ی ه��ەواڵ��دەری��ی ك��وردپ��ا باڵوی 
رۆژنامەنووس  ئەحمەدی"  "قاسم  ك���ردەوە، 
شاری  خەڵكی  فەرهەنگیی  چ��االك��ی  و 
زیندانی  س��اڵ   2 حوكمی  ك��ە  م��ەه��اب��اد، 
تێپەڕاندنی  بۆ  ك��راب��ووی��ەوە،  پشتڕاست  بۆ 
ماوەی حوكمەكەی رەوانەی زیندان كرا. ئەو 
چاالكە فەرهەنگییە، كە مانگی گەالوێژی 
ئ��ەم��س��اڵ ح��وك��م��ی 2 س���اڵ زی��ن��دان��ی بۆ 
ناوەندیی  زیندانی  لە  هەنووكە  ب��ڕدراب��ۆوە، 
تێپەڕ  حوكمە  ئ��ەو  م��اوەی  مەهاباد  ش��اری 
دەكات. قاسم ئەحمەدی یەكێك لە چاالكانی 
خوێندكاریی پێشوو و هەروەها سەرنووسەری 
پێشووی وەرزنامەی خوێندكاریی "رۆژەڤ" 

بوو كە لە زانكۆی تاران باڵو دەكرایەوە.

ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا باڵوی كردەوە، 
دەرهێنەری  و  سینەماكار  كەریمی  ك��ەی��وان 
ب�����راوەی خەاڵتی  و  ب��ان��ە  خ��ەڵ��ك��ی ش���اری 
فێستیڤاڵی قوتابییانی فیلمی ''فیلۆفیست''، 
لە  رێ��ژی��م  ئەمنییەتییەكانی  هێزە  ل��ەالی��ەن 
شاری تاران دەسبەسەر و راپێچی بەندیخانەی 
''ئەڤین'' كراوە. هۆكاری دەسبەسەركرانی ئەو 
سینەماكارە كوردە لەالیەن هێزە ئەمنیەتییەكانی 

رێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە رانەگەیەنراوە.

كچە چاالكێكی مافی مرۆڤ لە زانكۆی ورمێ دەستبەسەر كرا
قادری  شەرمین  بەفرانبار،  11ی  رێكەوتی  كردەوە،  باڵوی  كوردپا  هەواڵدەریی  ئاژانسی 
كچی "محیەدین" تەمەن 2٩ ساڵ و خوێندكاری كارناسیی بااڵی رشتەی "مودیرییەت" لە 
زانكۆی ورمێ، كە بەهۆی وەرگرتنی پارە لە قوتابییان  لە الیەن بەرپرسانەوە، چەندین نامەی 
بۆ ئیدارەی پەروەردە و بارهێنانی ئوستانی ورمێ نووسیبوو، لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەكانەوە 

دەستبەسەر كرا و بۆ شوێنێكی نادیار راگوێزراوە.

13٩2ی  ب��ەف��ران��ب��اری  ٩ی  رێ��ك��ەوت��ی 
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  ش��ان��دێ��ك��ی  ه���ەت���اوی، 
بەڕێز  سەرپەرستیی  ب��ە  ئ��ێ��ران  كوردستانی 
ه��ی��ج��ری'' س��ك��رت��ێ��ری گشتی،  ''م��س��ت��ەف��ا 
زەحمەتكێشانی  ك���ۆم���ەڵ���ەی  س����ەردان����ی 
كوردستانی كرد و لەالیەن شاندێكی كۆمەڵەی 
''عومەر  سەرپەرستیی  بە  زەحمەتكێشانەوە 
پێشوازیی  گشتی،  سكرتێری  ئیلخانی زادە'' 
لێ كرا. لەو دیدارەدا كۆمەڵێك باس و باتی 
پێوەندیدار بە ئێران، كوردستانی ئێران، واڵتانی 
ناوچەكە و بەتایبەت ئەو واڵتانەی كە خاكی 
تاوتوێ  كراوە،  دابەش  بەسەردا  كوردستانیان 
هەیئەتەكان  سەرپەرستی  لە  هەركام  و  كران 
روانگەی  لە  ئیلخانی زادە  و  هیجری  بەڕێز 
حیزبی خۆیانەوە لێكدانەوەی خۆیان دەربڕی.

بەڕێز هیجری وێڕای هێما بۆ سیاسەتەكانی 
هەڵبژاردنی  پ���اش  ئ��ی��س��الم��ی  ك���ۆم���اری 

سەركۆماری نوێ، وتی: رێژیمی ئیسالمیی 
گەمارۆ  و  رۆژئ��اوا  گوشاری  ژێر  لە  ئێران 
سیاسەتە  ل��ە  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ی��ەك��ان،  ئ��اب��ووری��ی��ە 
هەتا  و  ك���ردووە  پاشەكشەی  ناوكییەكانی 
ئێستا مەرجەكانی رۆژئاوای قەبووڵ كردووە 
دەرەوەی  دون��ی��ای  لەگەڵ  س��ازان  بەمەش  و 
گرتووەتە پێش، بەاڵم لەهەمبەردا لە نێوخۆی 
واڵت، گرتن و زیندانی كردنی ئازادیخوازان و 
هەاڵواردنی نەتەوەكان و ئیعدامی زیندانییان 
لە ئێراندا، درێژەی پێ داوە و بگرە توندتریشی 
باسەكان  دی��ك��ەی  ت��ەوەرێ��ك��ی  ك���ردووەت���ەوە. 
لەمەڕ  پێشوو  هەوڵەكانی  چڕكردنەوەی  بۆ 
هاوهەڵوێستیی  و  ه��اوف��ك��ری  چۆنیەتیی 
دۆزینەوەی  و  ئێران  كوردستانی  حیزبەكانی 
میكانیزمی گونجاو بۆ ئەو هاوفكرییە بە لە 
بەرچاوگرتنی دۆخی رۆژهەاڵتی نێوڕاست و 
هەموو بەشەكانی كوردستانى، لەخۆ گرتبوو.

رێكەوتی 5ی بەفرانباری 13٩2ی هەتاوی، 
لە گوندی ''گروێس''ی ناوچەی ''ئاالن''ی 
س��ەردەش��ت، ل��ە پ��ارێ��زگ��ای ورم���ێ بەهۆی 
هاوواڵتییەك  ماڵی  سۆبەی  نەوتی  نەشتی 
بەناوی ''ئازاد''، ئاگركەوتنەوەیەك رووی دا و 
لە ئەنجامدا منداڵێكی تەمەن ٩ ساڵەی ئەو 
محەممەدپوور''  ''هێمن  بەناوی  هاوواڵتییە 

لە  ئاگركەوتنەوە  ئەو  سووتا.  ئاگردا  نێو  لە 
منداڵە  ئەو  باوكی  و  دای��ك  كە  بوو  كاتێكدا 
لە ماڵەوە نەبوون و بەهۆی تەشەنەی ئاگركە 
ماڵەكە  ژوورەك��ان��ی  هەموو  ماڵەكە،  نێو  بۆ 
گیانی  منداڵە  ئەو  ئەنجامدا  لە  و  سووتاوە 

لە دەست داوە.

13٩2ی  ب��ەف��ران��ب��اری  ٨ی  رێ��ك��ەوت��ی 
هەتاوی، هێزە ئینتزامییەكانی رێژیمی ئێران 
كۆكردنەوەی  داوەت��ە  دەستیان  پاوە  شاری  لە 
رێژیمی  هێزەكانی  هاوواڵتییان.  م��اه��وارەی 
هێرشیان  فەرهەنگیان  گ��ەڕەك��ی  ل��ە  ئ��ێ��ران 
و  هاوواڵتی  ژمارەیەك  ماڵی  سەر  كردووەتە 
ئێران  رێژیمی  ك��ردوون.  زەوت  ماهوارەكانیان 
سیاسەتەكانی  بردنی  بەرەوپێش  راستای  لە 
ماهوارە  كۆكردنەوەی  داوەت��ە  دەستی  خۆی 
پێشی  و  ئێران  كوردستانی  ناوچەكانی  لە 
كوردییەكان  كاناڵە  بەرنامەكانی  بينينى  بە 
گرتووە. رێژیمی ئێران لە چەند ساڵی رابردوودا 
ئاسەوارە  پێشهاتەكانی  بە  سەرنجدان  بێ  بە 
پاڕازیت  شەپۆلی  باڵوكردنەوەی  نەرێنییەكان 
لە كوردستانی ئێران، شەپۆلی پارازیت دەنێرێتە 
ئۆپۆزسیۆن  تەلەفزیۆنەكانی  سەر فرێكانسی 
كوردییەكان  كاناڵە  باڵوكردنەوەی  بە  پێش  و 

دەگرێت.

یەكیەتیی  ب���ەڕێ���وەب���ەران���ی  ب����ەڕێ����زان 
خوێندكاران

چوارەمی  كۆنگرەی  بەشدارانی  بەڕێزان 
یەكیەتیی خوێندكاران

پێش لە هەموو شت پێویستە پیرۆزبایی 
گرتن و بەڕێوەچوونی كۆنگرەی چوارەمی 
رێ��ك��خ��راوەك��ەت��ان ل��ێ ب��ك��ەی��ن ك��ە خودی 
رێكخراوێكدا،  ل��ە  كۆنگرە  ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی 
لە  دێموكراتیك  و  گ��رن��گ  هەنگاوێكی 
هەر  نوێكردنەوەی  و  بەرەوپێشبردن  پێناوی 
گ���رووپ و رێ��ك��خ��راوێ��ك��ی س��ی��اس��ی، یان 
مەدەنی یان پیشەییە و نیشاندەری ئەوەیە كە 
رێكخراوێكی چاالك و ئامادە لە گۆڕەپانی 
تێكۆشانی  و  ك��ار  ئ��ەوەن��دە  ت��ێ��ك��ۆش��ان��دا، 
و  هەوڵ  مێژووی  لە  قۆناغێك  كە  هەبووە 
چاالكییەكانیدا بڕیوە و دەیەوێ  دەورانێكی 
دیكە و قۆناغێكی نوێ  دەست پێ  بكا و 
لە  زیاترەوە،  ئەزموونێكی  و  هێز  و  ورە  بە 
پێناوی گەشەدان و پێگەیاندنی رێكخراوەكە 
بداتە كرداری نوێ  و  و ئەندامانیدا دەست 

جیهانێكی دیكە ببینێتەوە.
بەڕێزان!

دێموكراتی  خ��وێ��ن��دك��اران��ی  ی��ەك��ی��ەت��ی 
رێكخراوێك  ئێستادا  لە  ئێران،  كوردستانی 
و چەترێك بۆ كۆكردنەوە و پێكەوەگرێدانی 
تاكەكانی نێو كۆمەڵگای فێربوون و زانست 
لە كوردستانی ئێرانە كە دوای چەندین ساڵ 
لە دامەزراندنییەوە تاكوو ئێستا، لە مەیدانی 
چاالكیی  ك��ۆس��پ  و  ك��ەن��د  پ��ڕ  و  دژوار 
كوردستاندا،  و  ئ��ێ��ران  ل��ە  خ��وێ��ن��دك��اری 
توانیویەتی بوون و واتای خۆی بسەلمێنێ  و 
دوای قۆناغی دامەزران و خۆپێناسەكردن، 
سەقامگیریی  و  س��ەل��م��ان��دن  ق��ۆن��اغ��ی 
پێویستە  دواوە،  بە  ئێستا  لە  و  تێپەڕاندووە 
كە بە دید و روانینی بەرفراوان و ئاوەاڵ و 
دەروەستەوە خۆی بۆ وەئەستۆگرتنی ئەركی 
قورستر و گەشەكردنی زیاتر و جێگیركردنی 
و سەلماندنی گوتاری تایبەتی، لە نێو زانكۆ 
و زانستگاكان و لە كۆمەڵگای خوێندكاری 

لە كوردستانی ئێراندا ئامادە بكا.
چاالكیی  ری����زی  ن��ێ��و  ت��ێ��ك��ۆش��ەران��ی 

خوێندكاری!
لەم سەردەمە هەستیارەدا كە دیكتاتۆری 
كێشاوە  واڵت��دا  بە سەر  باڵی  و سەرەڕۆیی 
و  رەش  بانگەشەی  ن��اوچ��ەدا  هەموو  بە  و 
ت��اری��ك��ی ب��ی��رە ك��ۆن��ەپ��ەرەس��ت��ان��ەك��ەی دەكا 
وێڕای  ئێرانیشدا  كۆمەڵگای  نێو  ل��ە  و 
نەتەوە  ناسنامەی  و  ب��وون  ل��ە  ح��اش��اك��ردن 
بەرنامەی  و  پیالن  ب��ە  ستەملێكراوەكان، 
دەیەوێ   ج��ۆرب��ەج��ۆرەوە  چ��ەواش��ەك��اران��ەی 
خەڵكی ئێران و نەتەوەبندەستەكانی بەالڕێدا 

ل��ە چ��اوی ه��ەم��وو خەڵكانی  ببا و خ��ۆڵ 
ئێران و بەتایبەت مرۆڤی كورد بكا، ئەركی 
زانست  و  خ��ەب��ات  سەنگەری  پێشڕەوانی 
قورستر دەبێتەوە و پێویستە كە بزووتنەوەی 
خ��وێ��ن��دك��اری��ی ن��ەت��ەوەس��ت��ەم��ل��ێ��ك��راوەك��ان و 
بە  ك���ورد،  خوێندكاریی  ب��زاڤ��ی  بەتایبەت 
خوێندنەوەیەكی  بە  و  نەتەوەیی  پێناسەی 
ن��وێ  بۆ دۆخ��ی داس��ەپ��او و بە بەرنامەی 
رووبەڕووبوونەوەی  بۆ  ئەمڕۆیی  و  واقعی 
دەس��ەاڵت��ی چ��ەواش��ەك��اری بێتە م��ەی��دان و 
یەكیەتی خوێندكارانی  ئەركی  نێوەشدا  لەو 
دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران ق���ورس و 
دژوارتر لە هەمیشە دەنوێنێتەوە و یەكیەتیی 
خوێندكاران پێویستە كە لە كۆنگرەی خۆیدا 
بە دیدی هەمەالیەنەوە شرۆڤەی واقیع بكا 
و بەرنامەی بۆ داهاتووی گەشە و كار و 
زەحمەت و چاالكیی زیاتر و بە نێوەرۆكتر لە 

رابردوو دابڕێژێ .
ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
وەكوو رێكخراوێكی سیاسی نێو گۆڕەپانی 
نەتەوەیی  رزگ��اری��ی  پ��ێ��ن��اوی  ل��ە  خ��ەب��ات 
داهاتوویەكی  بە  كۆمەڵگا  گەیشتنی  و 
دێموكراتیك، وێڕای پیرۆزبایی لە بەستنی 
كۆنگرەكەتان، لە پێناوی خەبات و تێكۆشانتان 
نەتەوەیی  چ��االك��ی��ی  پ��ێ��ن��اس��ەك��ردن��ی  ب��ۆ 
دێموكراتیزەكردنی  و  ك��ورد  خوێندكارانی 
قووڵتركردنەوەی  و  بەرفراوانتر  و  كۆمەڵگا 
پاڵپشت  دێموكراتیكدا   � نەتەوەیی  خەباتی 
لە  چ��ۆن  وەك  ه��ەر  و  دەب��ێ   پشتیوانتان  و 
ریزەكانی ئەم حیزبەدا چاالكانی خوێندكاری 
و خوێندكار و خوێندڤانانی دەروەست بەشدار 
و  تێگەیشتوو  رۆڵ���ە  ب��ە  ش��ان��ازی��ش  ب���وون، 
پێگەیشتووەكانی كورد دەكا كە لە پێناوی 
ئازادیی نەتەوەكەیان و بەربەرەكانێ  لەگەڵ 
هروژمی گوتاری داگیركەر و ستەمكاردا، 

لەخۆبردوویی و ئازادیی دەنوێنن.
ل��ە ك��ۆت��ای��ی��دا، ج��ارێ��ك��ی دی��ك��ە وێڕای 
كۆنگرەیەكی  پێكهاتنی  و  بەستن  ئاواتی 
سەركەوتوو و پڕنێوەرۆك بۆ رێكخراوەكەتان، 
پیرۆزبایی لە هەموو ئەندامانی یەكیەتیی 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  خوێندكارانی 
چوارەم  كۆنگرەی  بەشدارانی  بەتایبەت  و 

دەكەین.
سەركەوتن بۆ ئ��ازادی و دادپ���ەروەری و 
ژیانی بەختەوەرانەی مرۆڤەكان و بەتایبەت 

مرۆڤی كورد
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
4ی بەفرانباری 13٩2

25ی دێسامبری 2013
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بەفر و سەرما، گیانی سێ 
كۆڵبەری ئەستاند

سزای زیندان بەسەر دوو چاالكی كرێكاریی كورددا سەپا

سپای پاسداران هەوڵی داوە خەڵكی گوندی ''تووە سووران'' 
بە زۆر چەكدار بكا

کەسایەتییەکی ناسراوی ناوچەی بۆکان کۆچی دوایی کرد

بەهۆی قەرزداری، كارەبای 
8 قوتابخانەی شاری سنە 

پچڕا

وەرگرتنی پارە لە 
قوتابییانی كورد 

ناڕەزایەتیی خەڵكی 
نەغەدەی لێ كەوتەوە

ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا باڵوی كردەوە، 
كۆڵبەری  س��ێ  بەفرانبار  12ی  رێكەوتی 
لە  بریتییە  كەسیان   دوو  ن��اوی  كە  ك��ورد، 
و  س��اڵ   2٨ ت��ەم��ەن  تەماشاخانە،  "ش���ۆڕش 
باغان"  ك��ووچ��ە  ت��اه��ی��ر  ك���وڕی رەس����ووڵ و 
لە كوێستانەكانی  كێلەشین  ناوچەی  خەڵكی 
"سپی ڕێز" خەرێكە كاسبكاری بوون،  بەهۆی 
هەاڵتوویی  رەق  تووشی  سۆڵەوە  و  سەرماو 

بوون و گیانیان لەدەست داوە.

حوكمی زیندانیی 
هەتاهەتایی بۆ دوو 

هاوواڵتیی كورد
ئ��اژان��س��ی ه��ەواڵ��دەری��ی ك��وردپ��ا باڵوی 
و  ساڵ   3٨ تەمەن  مامەدی  سابیر  ك��ردەوە، 
نەرمین حەیدەری تەمەن 40 ساڵ و خەڵكی 
گ��ون��دی "دێ���رك"ی س��ەرب��ە ش��اری سەڵماس 
ل��ەالی��ەن دادگ���ای ئینقالبی ئ��ەو ش���ارەوە بە 
كوردیدا  حیزبێكی  ل��ە  ئەندامەتی  ت��اوان��ی 
بڕایەوە.  بۆ  هەتاهەتاییان  زیندانیی  حوكمی 
ناوچەی  خەڵكی  ه��اوواڵت��ی��ی��ەی  دوو  ئ��ەو 
لەالیەن  ئ��ەم��س��اڵ  ب��ان��ەم��ەڕی  س��ەڵ��م��اس، 
"سەڵماس"ەوە  ش��اری  ئیتالعاتییەكانی  هێزە 
م��اوەی 2 مانگ  بۆ  و  كرابوون  دەستبەسەر 
زیاتر لە ناوەندە ئەمنییەكانی ئەو شارە لە ژێر 
ئەشكەنجەدا بوون. ئەو دوو زیندانییە سیاسییە 
كوردە هەنووكە لە زیندانی شاری سەڵماس لە 
تێپەڕ  حوكمەكەیان  ماوەی  و  دەستبەسەریدان 

دەكەن.

لە كرماشان 153 گوند لەگەڵ كێشەی بێ ئاوی بەرەوڕوون
هەواڵدەریی مێهری رێژیمی ئێران باڵوی كردەوە، زیاتر لە 153 گوندی كرماشان تووشی 
ئ��اوی خ��واردن��ەوە چ��اوەڕوان��ی تانكێرە  ب��وون و رۆژان��ە بۆ دابینكردنی  ئ��اوی  كێشەی ك��ەم 
ئاوهەڵگرەكان دەكەن. دانیشتوانی ئەو گوندانە رۆژانە بە شێوەی جیرەبەندی، ئاوی خواردنەوەیان 
لە تانكێرە ئاوهەڵگرەكان دابین دەكەن. لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا كێشەی كەمئاوی و 
بێئاوی لە ناوچە كوردنشینەكانی ئێران رووی لە زیادبوون كردووە و بەرپرسانی پێوەندیداری 

رێژیم بۆ چارەسەریی ئەو كێشەیە هیچ هەوڵێكیان نەداوە.

شاری  فێركاریی  و  پ����ەروەردە  ئ��ی��دارەی 
نەغەدە رایگەیاندووە: كە هەر قوتابییەك دەبێ 
بڕی 100 هەزار تمەن بە قوتابخانەكان بدەن و 
ئەگەر قوتابییان ئەو بڕە پارەیە نەدەن ئەگەرى 
دەركرانیان هەیە. داواكردنی ئەو بڕە پارەیە و 
ئەگەری  لە  قوتابییان  دەركردنی  هەڕەشەی 
ن��ەدان��ی ئ��ەو پ��ارەی��ە، ن��اڕەزای��ەت��ی��ی خەڵكی 
بەدواداچوونی  س��ەرەڕای  و  كەوتووەتەوە  لێ 
خەڵك و باوك و دایكی قوتابییان بۆ ئیدارەی 
هەڵوەشاندنەوەی  لەمەڕ  بارهێنان  و  پ��ەروەردە 
ئەو بڕیارە، هیچ ئاكامێكی نەبووە و بێ وەاڵم 

ماوەتەوە.
پەروەردە  ئیدارەى  كە  كاتێكدایە  لە  ئەوە   
بۆ  زیاتر گوشار  نەغەدە  فێركاریی شاری  و 
ناوچە  تەنانەت  و  دێنن  ك��وردەك��ان  قوتابییە 
خزمەتگوزاریی  ب���اری  ل��ە  كوردنشینەكان 

ئامووزشییەوە فەقیر و هەژارترن.

پێالنیكی دێكەی رێژیمی ئێران بە بیانووی پێدانی وام 
بە قوتابییان

ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا باڵوی كردەوە، 
"قەرارگای بەسیجی سازەندگی" شاری شنۆ، 
بەسیجی  ح���ەوزەی  ب��ە  بەخشنامەیەكدا  ل��ە 
قوتابخانەكانی ناوچەی "شنۆ"ی راگەیاندووە، 
وامی  بەسیج،  ببێتە  قوتابییەك  هەر  ئەگەر 
ك��ەم ب��ەه��رەی پ��ێ ئ��ەدرێ��ت. ئ��ەو گەاڵڵەیە 

بەرباڵو  بەشێوەیەكی  قوتابخانەكاندا  نێو  لە 
لەالیەن پایەگای موقاومەتی قوتابخانەكانەوە 
و  ت��رس  ئەمەش  دەك��رێ��ت.  بۆ  پڕوپاگەندەی 
نیگەرانیی الی بنەماڵەی قوتابییان دروست 
كردووە و بنەماڵەی قوتابییان ئەو هەوڵەیان بە 

فریودانی قوتابییان لەقەڵەم داوە.

پێنج هاوواڵتیی كورد لەالیەن هێزەكانی رێژیمەوە 
دەسبەسەر كران

دوو الوی كورد بەدەستی هێزە ئینتزامییەكانی حكوومەتی 
ئێران كوژران

چاالكی  ن��اوەن��دەك��ان��ی  راپ��ۆرت��ی  بەپێی 
مافی مرۆڤ، لقی یەكی دادگای ئینقالبی 
رێژیمی ئیسالمیی ئێران لە شاری سنە،6 ساڵ 
ئەفشین  بەسەر  زیندانی  و ٨ مانگ سزای 
س��ەب��ووری چاالكانی  م��ێ��ه��رداد  و  ن��ەدی��م��ی 
كرێكاریدا سەپاند. مێهرداد سەبووری تەمەن 
24 ساڵ و خەڵكی شارستانی سنە و ئەفشین 
ك��ام��ی��اران و  ن��ەدی��م��ی خەڵكی ش��ارس��ت��ان��ی 

بۆ  هاوئاهەنگی  كۆمیتەی  ئەندامانی  لە 
دوو  ئە  كرێكارییەكان،  دام��ەزراوە  پێكهێنانی 
چاالكە كرێكارییە پاش  نزیك بە دوو مانگ 
كوردستان  هەرێمی  لە  گ��ەڕان��ەوە  كاتی  لە 
بێ سەروشوێن بوون، بەاڵم پاش ماوەیەك لە 
رێكەوتی 6ی خەزەڵوەری 13٩2ی هەتاوی 
ئیدارەی  لەالیەن  دەسبەسەركرانیان  هەواڵی 

ئیتالعاتی شاری كامیارانەوە باڵو بووەوە.

سپای پاسدارانی رێژیمی ئیسالمیی ئێران 
لە گوندی ''ت��ووە س��ووران'' داوای لە خەڵك 
چەك  و  سپایە  ئ��ەو  ئەندامی  ببنە  ك���ردووە 
خەڵكەوە  لەالیەن  داوایە  ئەو  بەاڵم  هەڵبگرن، 
گوندی  لە  پاسداران  سپای  ك��راوەت��ەوە.  رەت 
سەر  ''سەرشیو''  ناوچەی  س��ووران''ی  ''تووە 
و  الوان  لە  داوای  م��ەری��وان،  شارستانی  بە 

خەڵكی ئاوایی كردووە كە لە جیاتیی چوون 
ئ��ەن��دام و  ببنە  ل��ەو سپایەدا  س��ەرب��ازی،  ب��ۆ 
چەك هەڵبگرن. ئەو داوایەی سپای پاسداران 
سووران''�ەوە  ''ت��ووە  ئاوایی  خەڵكی  لەالیەن 
رەت كراوەتەوە و نەچوونەتە ژێر باری داوای 
ناڕەوای سپای پاسداران و وتوویانە ئێمە قەت 

لە دژی خەڵكی خۆمان چەك هەڵناگرین.

ناوچەی  ب��ەدەرەوەی  ناو  و  ناسراو  ژنێکی 
گوندی  خ��ەڵ��ک��ی  و  ب���ۆک���ان  ت���ورج���ان���ی 
''ه��ەب��ەک��ی''ی ن��اوچ��ەی گ��ەورک��ی سەقز، 

بەهۆی نەخۆشی کۆچی دوایی کرد.
خاتوو رابیعە ژنێکی دڵسۆز و خەمخۆری 
بەرانبەر  ب��ێ  هەمیشە  و  ب��وو  خەڵکەکەی 
ماددی  چ��اوەڕوان��ی��ی��ەک��ی  هیچ  ب��ێ  ب��ە  و 

دەدا  ئەنجام  نەخۆشەکان  بۆ  نەشتەرگەری 
ب��ووە خۆشەویست و  ب��ەو ه��ۆی��ەش��ەوە  و ه��ەر 

کەسێکی ناسراوی ناوچەکە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران پرسە 
و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و کەس و کاری 
ناوبراو دەکات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا 

بە شەریک و بەشدار دەزانێت. بەهۆی كەمیی بوودجە و تەرخان نەكردنی 
قوتابخانەی   ٨ كارەبای   پێویست،   پ��ارەی 
و  پ��ەروەردە  ''یەكی  ناوچەی  لە  شاری سنە 
بۆ  زۆری  كێشەیەكی  و  پچڕاوە  فێركاریی'' 
كارەبای   پچڕانی  ك��ردووە.  دروست  قوتابییان 
پارەی  نەدانی  بەهۆی  قوتابخانەی   ٨ ئ��ەو 
هاتووەتە  كارەباوە  ئیدارەی  الیەی  لە  كارەبا 
ئاراوە و س��ەرەڕای بەدواداچوونی ب��ەردەوام ، 
هیچ هەنگاوێك بۆ  چارەسەریی ئەو كێشەیە 
ئەنجام نەدراوە و ئەمەش پرۆسەی خوێندنی 
بۆ قوتابییانی ئەو ٨ قوتابخانە تووشی گرفت 

و دژواری كردووە.

13٩2ی  ب��ەف��ران��ب��اری  ٨ی  رێ��ك��ەوت��ی 
گوندی  خەڵكی  هاوواڵتیی  پێنج  هەتاوی، 
تەخت''  ''هەورامانی  ناوچەی  ''دەرەك��ێ''ی 
كە  كاتێكدا  لە  س��ەواڵوا،  شارستانی  سەربە 
چووبوونە ''چیای دەربەن''، لەالیەن هێزەكانی 
چوار  ناسنامەی  كراون.  دەسبەسەر  رێژیمەوە 
كەس لەو دەسبەسەركراوانە بریتییە لە: سەباح 
مەحموودی كوڕی سوبحان، ئەحسەن حوسێنی 

كوڕی  حوسێنی  قوتبەدین  حەسەن،  ك��وڕی 
حەسەن و عادڵ محەممەی كوڕی محەممەد 
دەسبەسەركراو  پێنجەم  ناسنامەی  عەلی. 
هەنووكە  ه��اوواڵت��ی��ی��ە  پێنج  ئ��ەو  ن���اڕوون���ە، 
دواداچوونی  ب��ە  س����ەرەڕای  و  دەس��ب��ەس��ەرن 
لە  زانیارییەك  هیچ  بنەماڵەكەنیان،  جیددی 
چارەنووس و شوێنی راگیرانیان لەبەر دەستدا 

نییە.

ئ��اژان��س��ی ه��ەواڵ��دەری��ی ك��وردپ��ا باڵوی 
كردەوە، كاوە مستەفایی تەمەن 24 ساڵ  و 
شاری  ئ��اوای  كەریم  گ��ەڕەك��ی  دانیشتووی 
ئەو  ئینتزامییەكانى  ه��ێ��زە  ل��ەگ��ەڵ  س��ەق��ز، 
ئەوەی  بێ   و  ب��ووە  دەمەقاڵە  تووشی  ش��ارە  
یەكێك  دابێت  لەالیەن  ئەنجام  تاوانێكی  هیچ 
گیانی  و  لێكراوە  تەقەی  مەئمورەكانەوە  لە 

لێ  ئەستێندراوە.  
هەر لەو پێوەندییەدا و لەدرێژەی كوشتنی 

الوان���ی ك����ورددا، الوێ��ك��ی "ش��ائ��اب��اد"ی لە 
ئەسەدی  پووریا  بەناوی  كرماشان  پاریزگای 
ت��ەم��ەن 30 س���اڵ ل��ەن��او ش����اردا  ل��ە الیەن  
شارە،   ئەو  ئاگاهی  ئیدارەی  دەرەجەدارێكی 
بەناوی "رەشیدیان" تەقەی لێكراوە و لە ئاكامدا 
كوژراوە، سەرەڕای سكااڵی بنەماڵەی پووریا 
ئێستا  ن��اوب��راو هەتا  دەرەج����ەدارە،  ئ��ەو  لەسەر 

دەستبەسەر نەكراوە.

لەشاری شنۆ زیندانییەكی سیاسیی 
بە هۆی سەرما و سۆڵەوە گیانی لە دەست دا

باوكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان لە بۆكان 
كۆچی دوایی كرد

كەسایەتییەكی ناوچەی هەوشار كۆچی دوایی كرد

كەسایەتییەكی ناسراوی شاری ورمێ كۆچی دوایی كرد

كۆچی دوایی كەسایەتییەكی نیشتمانپەروەری ناوچەی مەهاباد 

ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا باڵوی كردەوە، 
قادرزادە"  "سمایل  بەفرانبار  11ی  رێكەوتی 
مامۆستای  و  پێشوو  سیاسیی  زیندانیی 
ئەمینی"  "س��ەع��دی  قوتابخانەی  پێشووی 
شاری شنۆ،  كە بەهۆی ئەشكەنجەی هێزە 
ئیسالمیی  حكوومەتی  ئیتالعاتییەكانی 
دەروونى  كێشەی  تووشی  زینداندا   لە  ئێران 
تێك  م��ێ��ش��ك��ی  ت��ێ��ك��چ��وون��ی  ه����ەروەه����ا  و 

زیندان،  لە  ب��وون  ئ��ازاد  پاش  تەنانەت  ببوو، 
نەناسیوەتەوە و لە كۆاڵنەكانی  كەسوكاریشی 
شاری شنۆ ئاوارە و سەرگەردان بووە، بەهۆی 
بەفر و سەرما و سۆڵەوە  رەق هەاڵتووە. سمایل 
قادرزادە ساڵی 1373 هەتا ساڵی 13٨4 لە 
تومەتی  بە  ورمێ  شاری  ناوەندیی  زیندانی 
هاوكاری حیزبیكی كوردی لەزینداندا بووە. 

13٩2ی  ب��ەف��ران��ب��اری  3ی  رێ��ك��ەوت��ی 
باوكی  بەننایی''  عەبدوڵاڵ  ''م��ام  هەتاوی، 
شەهید ''محەممەد ساڵح بەننایی'' لە گوندی 
لە  پیری  بەهۆی  سیت''  رەس��وول��ە  ''ق��ەاڵی 
كرد.  دوای���ی  كۆچی  ساڵیدا   ٩0 تەمەنی 
شەهید ساڵح بەننایی سەرپەلی ''پەلی شەهید 
ئەبووبەكر پارنج'' لە ''لكی دووی هێزی 110ی 
رێكەوتی 7ی سەرماوەزی  كەلە  بوو  بەیان'' 
ساڵی 1362ی هەتاوی لە گوندی ''نۆبار'' 
لە ناوچەی ''پیرمحەممەد''ی بۆكان شەهید 

كرا. مام عەبدولاڵ بەننایی ناسراو بە ''عەبە 
بەننا'' كەسێكی نەتەوەپەروەر و نیشتمانپەروەر 
بوو كە بە تۆمەتی بەشداری لە بزووتنەوەی 
مافخوازانەی كوردستان چەندین جار لەالیەن 

رێژیمەوە گیرا و ئەزیەت و ئازار درا.
ئێران،  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی 
كاری  و  ك��ەس  و  بنەماڵە  ل��ە  س��ەرەخ��ۆش��ی 
دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك 

و بەشدار دەزانێت.

13٩2ی  ب��ەف��ران��ب��اری  3ی  رێ��ك��ەوت��ی 
ه��ەت��اوی ح��ەس��ەن ك��اك��ای��ی ك���وڕی عەلی 
هەوشار  ن��اوچ��ەی  ''ق��ۆزڵ��وو''ی  گوندی  لە 
ل��ە تەمەنی  ب��ەه��ۆی راوەس��ت��ان��ی دڵ��ي��ي��ەوە 
ناوبراو  ك���رد.  دوای���ی  ك��ۆچ��ی  س��اڵ��ی��دا   57
نیشتمانپەروەری  و  خۆشناو  كەسایەتییەكی 
ناوچەی هەوشار بوو كە چەندین جار لەالیەن 

هۆی  بە  سایین قەاڵوە  ئیتالعاتی  ئ��ی��دارەی 
نیشتمانپەروەرییەوە هوشداریی پێدرابوو.

ئێران،  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی 
سەرەخۆشی لە خزم و كەس و كاری حەسەن 
كاكایی دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا 

بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

13٩2ی  ب��ەف��ران��ب��اری  4ی  رێ��ك��ەوت��ی 
كەسایەتیی  حاتەمی''  ''وەج���دی  ه��ەت��اوی، 
شاری  چ��االك��ی  فەرهەنگی  و  خۆشناو  و 
خزمەتی  درێژ  دوور  و  سااڵنێكی  كە  ورمێ 
كرد،  ك���وردی  ك��ول��ت��ووری  و  فەرهەنگ  ب��ە 
بەهۆی راوەستانی دڵ مااڵوایی لە ژیان كرد. 
''وەجدی حاتەمی'' ساڵی 132٨ی هەتاوی، 
لە گوندی ''لۆرزین'' سەربە شارستانی ورمێ 
لە بنەماڵەیەكی ناسراوی هەركی لە دایك بوو 
و دەورانی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیی لە 
شاری ورمێ بە پلەی باش و بەرچاو تەواو كرد 
و لە زانستگای كرمان لە بواری ئەندازیاریی 
خانووسازی و ئاوەدانیدا خوێندنی بااڵی تەواو 
دەست  بنەماڵەیەكی  لە  هەرچەند  كرد.ناوبراو 
ب��واری فەننیدا  لە  بوو  و  دای��ك  لە  رۆیشتوو 
رەنج  لەگەڵ  ب��ەاڵم  كردبوو،  ت��ەواو  خوێندنی 
و مەینەتییەكانی گەلەكەیدا ئاشنا بوو و بۆ 
خزمەت بە نەتەوە و نیشتمانەكەی لە بواری 
فەرهەنگی و كولتووریدا چاالكیی نواند. لە 
ئێران  گەالنی  شۆڕشی  سەرەتای  ساڵەكانی 
بەاڵم  بوو،  فەرهەنگی  چاالكیی  بە  تێكەڵ 

نەیتوانی  رێژیم،  گوشارەكانی  لەبەر  دوات��ر 
بدا هەتا كوو ساڵی 13٨1  ك��ارە  بەو  درێ��ژە 
كە هەوڵی دامەزراندنی ناوەندێكی كولتووری 
ك��وردی لە ش��اری ورم��ێ دا  و فەرهەنگی 
كۆنگرەی  یەكەم   ،)13٨2( دوات��ر  ساڵی   و 
ناوەندی فەرهەنگی ''ئەحمەدی خانی'' بەڕێوە 
برد  و لەم چەند ساڵەدا خزمەتێكی بەرچاوی 
ك��وردی كرد.  ئەدەبی  و  كولتوور  و زمان  بە 
بەداخەوە، دەوڵەتی تازەی كۆماری ئیسالمی 
كە بەڵێنی كرانەوەی فەرهەنگی و سیاسی بە 
فەرهەنگی  ناوەندی  ئەمساڵ  دەدا،  خەڵكی 
''خانی"یان داخست و ئەم دەالقەیەی خزمەت 

بە فەرهەنگی كوردیان بەست.
بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
حاتەمی''  ''وەج���دی  دوای��ی  كۆچی  بۆنەی 
فەرهەنگی  و  كۆمەڵگای  لە  سەرەخۆشی 
مەدەنی كوردستان و شاری ورمێ  و هەروەها 
ب��ە شەریكی  ب��ن��ەم��اڵ��ەك��ەی دەك���ا  و خ���ۆی 

خەمیان دەزانێ.

13٩2ی  ب��ەف��ران��ب��اری  1ی  رێ��ك��ەوت��ی 
ه����ەت����اوی ك��ەس��ای��ەت��ی��ی��ەك��ی خ���ۆش���ن���او و 
بەناوی  مەهاباد  ناوچەی  نیشتمانپەروەری 
رووداوی  ب��ەه��ۆی  م��ح��ەم��م��ەدی''  ''رەح��ی��م 
ت��ەم��ەن��ی 60 س��اڵ��ی��دا گیانی  ل��ە  ه��ات��وچ��ۆ 
لە  گەڕانەوە  كاتی  لە  ناوبراو  دا.  دەست  لە 
لە  یەكێك  ماڵی  لە  یەڵدا  رێوڕەسمی شەوی 

زۆرەوە  خێراییەكی  بە  ماشینێك  هەڤاڵەكانی، 
لە نێو پیادەڕەودا خۆی پێدا دا و لە ئەنجامدا 

گیانی لە دەست دا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە 
كاری  و  كەس  و  بنەماڵە  لە  سەرەخۆشی  و 
دەكا و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك 

و بەشدار دەزانێت.
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)بەشی  سێیەم(

لە  یەكیەتی  بۆچوونەی  ئەو  وااڵپرێس: 
بە  بەرامبەر  گرتبوو  سەرچاوەی  چییەوە 

ئێوە؟
هیجری: بە راستی بۆ خۆشم نازانم، من 
ماوەیەدا  لەو  ئەگەر  وتم  كرد  باسم  لەوێدا 
بەرپرسیارێتی حیزبیم هەبووە، بەرپرسیارێتی 
خۆشە  پێم  هەمیشە  هەبووە،  سەرەكیشم 
دانیشتنێكدا،  لە  كۆبونەوەیەكدا،  لە  ئەگەر 
شتێكی  بڕیارێكدا،  لە  نووسینێكدا،  لە 
ئاوا هەیە پێم بڵێن، دەنا ئەوەی ئێوە دەیڵێن 
بنەمایەكی   هیچ  و  راستییە  لە  دوور 
كەس  هەندێك  كە  لەوەی  بێجگە  نییە، 
هەر  یان  خۆیان  بەرژەوەندیی  و  قازانج  بۆ 
لەگەڵ  مەسەلەیان  ئەو  سیاسی  بابەتێكی 
ئێوە باس كردووە و هیچ ئەسڵ و ئەساسی 
تەبلیغاتی الیەنی جیابۆوە  لەوانەشە  نییە. 
سەروبەندی  كۆنگرەی  لە  حیزب  لە 
لە  الی  هێندێك  بۆچوونەی   ئەو   سێزدەدا 

هاوڕێیانی یەكیەتی دروست كردبێ .
كاك  كورتی،  بە  یەعنی  وااڵپرێس: 
وابوو  پێی  نیشتمانی  یەكیەتیی  مستەفا 
دەرچوونی تۆ بە سكرتێر و دەرنەچوونەوەی 
نەخشی  زادە  حەسەن  عەبدوڵاڵ  مامۆستا 

پارتیی تیایە؟
خوێندنەوەی  لێ   دەكرێ  ئەو  هیجری: 
بكرێ ، من ئەوەشم خوێندەوە كە یەكیەتیی 
لەوە  خۆی  نیگەرانی  ویستی  نیشتمانی 
سكرتێری  بوومەتە  من  ئێستا  كە  دەربڕێت 
نیشتمانی  یەكیەتیی  لەگەڵ  حیزب، 
ئەندازەیە  بەو  و  دەبێت  زۆر  فاسیلەمان 

پێوەندیمان لەگەڵ پارتی بەهێزتر دەبێت.
وااڵپرێس: تا ئێستاش؟

هیجری: رەنگە تا ئێستاش ئەو بۆچوونە 
هەڵەیە لە الیەن ژمارەیەكی  كەم لە برادەرانی 
 یەكیەتی دا هەبێ ، بەاڵم دەمهەوێ  ئەوە بڵێم 
بێت  كاریگەری  ناتوانێت  الیەنێك  هیچ  كە 
لە كۆنگرەی ئێمەدا، چونكە كۆنگرەی ئێمە 
بەدەنەی  لە  ئازاد  بەشێوەی  نوێنەرەكانی 
حیزبدا هەڵدەبژێردرێن بەشێوەی دێموكراتیك 

دێنە سەرێ و ئەوان بڕیاردەدەن.
نازی  یەكیەتی  رەنگە  بەاڵم  وااڵپرێس: 
حیزبی  وایە  پێی  كە  كردبێت  ئەوەی 
مێژوویەكی  قاسملوو  حیزبی  دێموكرات، 
مام  بەڕێز  نێوان  لە  هەیە  درێژی  و  دوور 
جەالل و شەهید د. قاسملوو بەتایبەتی كە 
یەكیەتیی نیشتمانی لە 1٩٨2 پشتیوانی لە 
خەباتی چەكداری ئێوە دەكات لە كوردستان، 
بووبێت  لەوە  گلەییەكانی  رەنگە  وایە  پێی 
یەكیەتیی  لە  دێموكرات  حیزبی  دەبێت  كە 

شێوەیەك،  بەهەر  بێت  نزیك  نیشتمانییەوە  
بەهەر دەلیلێك؟

هیجری: لەو كاتەدا یەكیەتیی نیشتمانی 
كرد  حیزب  بە  گەورەی  زۆر  یارمەتییەكی 
لەمێژووی  كە  بوو  شتێك  ئەوە  بەتایبەت 
جوواڵنەوەی گەلی كورددا شتێكی زۆر دیارە 
حیزبی  وەك  ئێمەش  پۆزەتیڤ،  بەشێوەیەكی 
دێموكرات ئەوەمان لەبەرچاوە  و قەدر زانی لەو 

هەڵوێستە دەكەین.
كۆنگرەی  كە  ئێستادا  لە  وااڵپرێس: 
یەكیەتی  سەركردەكانی  حازرە،  نەتەوەیی 
نەتەوەیی هی مام  دەڵێن فكرەی كۆنگرەی 
جەالل و شەهید قاسملووە لە هەشتاكاندا باس 
دەڵێت  كوردستان  دێموكراتی  پارتی  كراوە، 
لە حەفتاكاندا ئیدریس بارزانی ئەوەی باس 
ئێمەیە،  فكرەی  دەڵێت  پەكەكەش  كردووە، 
یەكیەتیی  ئەوەی  بەتایبەتی  وایە  پێت  تۆ 
كۆنگرەی  فكرەی  كە  دەیڵێت  نیشتمانی 
نەتەوەی هی مام جەالل و شەهید قاسملووە، 

ئەمە كە ئاگات لێیە لەنزیكەوە چۆنە؟
هیجری: من ئاگام لێیە كە لە ساڵەكانی 
لە  پێشێ،  هاتە  فكرە  ئەو  حەفتا  دوای 
نێوان سەركردەكانی كورددا كە كۆنگرەیەكی 
مەرجەعێكی  كورد  كە  بێت  پێك  نەتەوەی 
كە  یەك  وەكوو  هەموویان  بەگشتی  هەبێت 
كوردستانی توركییەی تێدا بوو، مام جەاللی 
لەوە  باس  بوو،  تێدا  د.قاسملووی  بوو،  تێدا 
دەكرا كە ئەو كۆنگرەیە پێك بێت، بەاڵم دوای 
ئەو  درێژ گەیشتینە  و  دوور  لێكدانەوەیەكی 
قەناعەتەی وەزعیەتی دنیا و مەنتیقە ئامادەی 
ئەوەی نییە تۆ كۆنگرەیەكی ئاوا پێك بێنیت 
كە بتوانێت درێژە بە كارەكانی خۆی بدات، 
چونكە لەهیچ كام لە بەشەكانی كوردستاندا 
ئەو فرسەتە نەبوو كە ئەو كۆنگرەیە پێك بێت 
و نەكەوێتە ژێر هەڕەشە، تەنانەت باس لەوە 

كرا زۆر باشم لەبیرە.
وااڵپرێس: ساڵی چەند؟

بیر  لە  ساڵەكەیم  دەقیقەن  هیجری: 
سەركاری  هاتنە  دوای  بەاڵم  نەماوە، 
بوو،  ئیسالمی  جمهووری  دەسەاڵتی رێژێمی 
پێك  ئورووپا  لە  كۆنگرەكە،  كرا  ئەوە  باسی 
بسپێردرێت  بەرپرسیاریەتییەكەی  بەاڵم  بێت، 
ئورووپی،  ناسراوی  كەسایەتییەكی  بە 
بەشێوەی  بەشەكان  هەموو  حیزبەكانی  بەاڵم 
باری  لە  بن  پشتوانی  و  یارمەتیدەر  نهێنی 
ئەندامانی  لە  هەندێك  تەنانەت  ئابوورییەوە، 
حیزبەكانیش ئەندام بن لە كۆنگرە، بەاڵم نەك 
دونیادا  لە  ئەوانەی  و  ناسراوەكانی  ئەندامە 
وەزعیەتەكە  دەمی  ئەو  چونكە  بن،  ناسراو 
پێوەندییەدا  لەو  نەبوو  گونجاو  كارە  ئەو  بۆ 
دوای بەحسێكی زۆر بە نەتیجە نەگەیشتین 

و مەسەلەكە تائێستا ماوە.
نێوان  لە  تۆ  بۆچوونی  بە  وااڵپرێس: 
شەهید  بارزانی،  ئیدریس  خوالێخۆشبوو 
قاسملوو، مام جەالل جاران فكرەی سەرەكی 

ئەم كۆنگرەیە هی كێیە بە بۆچوونی تۆ؟
تێیدا  ئەوانە  بزانم  ئەوەندەی  هیجری: 
نازانم كە  ئەوە  بە روونی  بەاڵم  بەشداربوون، 

كامیان دەستپێشخەر بوون.
بانگێشت  توركیە  و  ئێران  وااڵپرێس: 
نەتەوەیی،  كۆنگرەی  بۆ  میوان  وەك  كراون 
بەاڵم ئیبراهیم عەلی زادە سكرتێری كۆمەڵە 
ئەو  ناچمە  من  دەڵێت  دیداریدا  دوایین  لە 
كۆنگرەیەوە كە نوێنەری كۆماری ئیسالمی 
نموونەیەكت  دەمەوێت  بێت، من  تێدا  ئێرانی 
واڵتانی  جامیعەی  نموونە  بۆ  بهێنمەوە،  بۆ 
بانگ  ئیسرائیل  نەبووە  رۆژێك  عەرەبی 
چ  ئەوە  خۆیان،  كۆبوونەوەكانی  بكەنە 
داوە  بڕیارتان  نەتەوەیی  كۆنگرەی  لێرە  خێرە 
كۆماری ئیسالمی ئێران و توركیە و سووریە 
و ئێران و عێراق بانگ بكەن، كە لە كاتێكدا 
كورد  كە  ئەوەیە  مەرامەكەی  كۆنگرەكە 
بێت  یەكگرتوو  كورد   � لەمانە  بێت  نەجاتی 
و بتوانێت بەئاشتی بژی، ئەگەر قەرار بێت 
كورد دەوڵەتی خۆی دروست بكات رزگاری 

بێت؟
لەنێوان  هەیە  جیاوازییەك  هیجری: 
جامیعەی عەرەبی لەگەڵ ئێمە، لە جامیعەی 
تا  عەرەبی  واڵتانی  لە  بەشێك  عەرەبیدا 
ئێستا ئیسرائیلیان بە ڕەسمی نەناسیوە، بۆیە 
ئەو  رەسمی  نوێنەری  كە  تەبیعییە  شتێكی 
ناوچەییدا  كۆبوونەوەكانی  و  كۆڕ  لە  واڵتە 
لە كۆڕ و كۆبوونەوەكانی نێونەتەوە بەشداری 
دەكەن، ئەوان بەشداری نەكەن، بەاڵم كۆماری 
هەیە،  حكومەتێك  وەكوو  ئێران  ئیسالمی 
ئێستا ئێمە قبوڵمان نییە وەك حكوومەتێكی 
كە  گەلی  حكومەتێكی  وەكوو  دێموكرات، 
لەسەر رەئی ئازادی خەڵك پێكهاتبێت، ئەوە 
راستە مەسەلەی  توركیە  و سووریە  و عێراقیش 
جیاوازن، بەاڵم من لەو باوەڕەدام هەڵومەرجەدا 
بەرنامەكانی  یان  داخوازەكان  و  ویست  كە 
نوێنەری  رادەگەیەنرێت  نەتەوەیی  كۆنگرەی 
بێبەش  تێدا  كوردیان  كە  واڵتانەی  ئەو 
با  لەوێ حزوریان هەبێت،  ئەوانیش  با  كراوە 
نوێنەری كۆماری ئیسالمی حزوری هەبێت، 
ئێرانیش  ئۆپۆزسیۆنی كوردی  لەوێدا هێزی 
بدات،  خۆی  وتاری  بكات،  خۆی  قسەی 
نابینم  خراپ  بە  ئەوەی  پێوەندەدا  لەو  من 
تێیدا  ئەمڕۆ  كە  واقعيەتەی  ئەو  بەتایبەتی 
هەڵكەوتووین، دەبێت ئەوەش لەبەرچاو بگرین، 
رۆژهەاڵت،  كوردی  وەك  ئێمە  هەر  نەك 
پێمان  ئێستاش  تا  دیكە  كوردەكانی  بەڵكوو 

ئەوە  بۆ  دەلیلێك  هیچ  من  چونكە  نابینم، 
نابینم كە كۆماری ئیسالمی گەیشتبێتە ئەو 
كورد  گەلی  مافەكانی  لەسەر  قەناعەتەی 
 و باقی نەتەوەكانی تر قسە بكات، كۆماری 
ئیسالمیی ئێران تا ئێستا ئامادە نییە مافی 
وەفادارترین كەسایەتییەكانی كە حكوومەتی 
بە  دامەزراندووە  ئیسالمییان  كۆماری 
و  كەڕوبی  مەهدی  بناسی ،  رەسمی 
كە  دان  زیندان  لە  مووسەوی  حوسێن  میر 
ئەوان  خۆ  سەوزن،  جوواڵنەوی  رێبەرانی 
هیچ مافێكیان داوانەكردووە، ئەوان باوەڕیان 
بە  باوەڕیان  هەیە،  ئیسالمی  كۆماری  بە 
قانوونی ئەساسی هەیە، باوەڕیان بە ویالیەتی 
فەقیه� هەیە، تەنیا داوایان ئەوە بوو كە بتوانن 
ئەوانەی  بەاڵم  بن،  بەشدار  حكوومەتدا  لە 
لەباری  كە  رەفسەنجانی  هاشمی  نەهێشت، 
زۆر  خامنەیی و  لە  تواناترە  بە  سیاسییەوە 

تەئسیری  بێت  ناخۆش  پێمان  بێت،  خۆش 
حكوومەتەكانی واڵتەكانمان بەسەرەوە هەیە، 
حكوومەتی  كاتەی  ئەو  بینیمان  هەروەك 
لەسەرەتادا  هات  پێك  كوردستان  هەرێمی 
كەوتنە  توركیا  ئێران  و  ئیسالمی  كۆماری 
دژایەتی كردن و بەهەموو جۆرێك كۆسپیان 
هەرێمی  حكوومەتی  بەاڵم  دەهێنا،  پێك 
بەڕوونكردنەوەی  بەخۆشییەوە  كوردستان 
كە  بكەن  وا  كارێكی  توانیان  مەسەلەكان 
كەمبكەنەوە،  حەددێك  تا  دوژمنایەتییە  ئەو 
بەپێكهاتنی  خۆشە  دڵیان  ئەوان  ئێستا  ناڵێم 
لەو دوژمنایەتییە  بەاڵم  حكوومەتی هەرێم، 
ئاشكرایەی خۆیان كەم كردووەتەوە، بۆیە من 
نابینم  ئەوتۆ  موشكیلەیەكی  پێوەندەدا  لەو 
ئیسالمی  كۆماری  نوێنەری  تەنانەت  كە 

ئێرانیش لە كۆنگرەكەدا حزووری هەبێت.
كۆنگرەكە  ئاڕاستەی  ئەگەر  وااڵپرێس: 
بڕوات  شكڵە  بەو  ئێران  بانگێشتكردنی  و 
پەراوێز  لە  لێبكرێت  ئەوەتان  تەكلیفی  كە 
كۆماری  وەفدی  لەگە ڵ  كۆبوونەوەكان  و 

ئیسالمی دابنیشن، ئامادەن؟
كە  دانووستانانە  جۆرە  بەو  من  هیجری: 
كتوپڕ بێت و لەناكاو و بێ بەرنامە بێت، زۆر 
باوەڕم پێی نییە، چونكە ئەگەر حكوومەتی 
حكوومەتێك  هەر  یان  ئیسالمی  كۆماری 
بیەوێت لەگەڵ هێزی ئوپۆزسیۆنی خۆی قسە 
بكات، پێویستیی بە هەندێك زەمینەسازی و 

ئامادەكاری هەیە.
زەمینەیەك  هیچ  ئێستادا  لە  وااڵپرێس: 
كۆماری  لەگەڵ  دانیشتن  بۆ  نابینیت 

ئیسالمی؟
زەمینەیەك  هیچ  ئێستادا  لە  هیجری: 

نزیكتر بووە لە خومینی و لە دامەزرێنەررانی 
ناكات  قبووڵی  ئێرانە،  ئیسالمیی  كۆماری 
و لە كاندیداتۆری سەركۆماری وەالی دەنێت، 
كە  بكەین  چاوەڕێی ئەوە  ئێمە  دەبێت  چۆن 
مافی  لەسەر  بیەوێت  ئیسالمی  كۆماری 
كورد و ئازادی و دێموكراسی و ئەو شتانە 
ئەو  مەگەر  بكات،  قسە  ئێمە  لەگەڵ 
كاتەی بیهەوێ پیالنێكی دیكەی خۆی دژی 

 ئێمە جێبەجی بكات.
هیچ  ئێستادا  لە  ئێوە  وااڵپرێس: 
رێگەچارەیەك نابینن لە كۆماری ئیسالمیی 

ئێران بۆ دانووستان كردن؟
هیجری: ئێمە ئێستا هیچ ئومێدێك نابینین 

كە كۆماری ئیسالمی بكەوێتە ئەو خەتە.
وا  داوایەكی  ئێران  ئەگەر  وااڵپرێس: 
بكات تۆ دابنیشی لەگەڵیاندا وەك سكرتێری 
ئەو  دابنیشیت  حەزدەكەیت  لەكوێ  حیزبێك، 
كێ،  ئامادەبوونی  بە  بەڕێوەبچێت  دیالۆگە 

ئەمریكا، ئورووپا، حكوومەتی هەرێم؟
نەكردووەتەوە،  لێ  بیرم  ئێستا  هیجری: 
ئێران  كە  نەبوومە  باوەڕەدا  لەو  چونكە 

داوایەكی ئاوا بكا.
یەكەمجارە  بۆ  ساڵە  چواردە  وااڵپرێس: 
پێنج سكرتێری حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە 
هەرپێنجتان )موهتەدی، عەلی زادە، هیجری، 
خالید عەزیزی و ئێلخانیزادە( لە بارەگاكەی 
ئێوە لە كۆیە كۆبوونەوە، ئایا ئەمە سەرەتای 
بۆ  و  رۆژهەاڵت  بۆ  باشە  هەنگاوێكی 
هەست  رۆژهەاڵت،  كوردی  ئوپۆزسیۆنی 
یان  یەكیخستوون،  بەمەترسییە  كردن 
بە  كردن  هەست  وتت  لەسەرەتاوە  تۆ  ئەوەی 
شۆڕشگێڕانە  تازەی  پەرپرسیاریەتییەكی 
كامییانە،  واتە  نەتەوەیی یە،  و  ئەخالقی  و 
بۆ  نەتەوەی  كۆنگرەی  كەواتە  لەمبارەیەوە 
پێنج  كەم  النی  تازەیە،  هەنگاوێكی  ئێوە 
ساڵی  چواردە  لەماوەی  حزب  سكرتێری 

رابردووا یەكەمجارە پێكەوە دابنیشن؟
هیجری: بە بۆچوونی من هەر دووكیەتی، 
هەم مەترسییە هەم هەست بە بەرپرسیارێتییە، 
رووبەڕووی  ئێمە  كە  بارەوە  لەو  مەترسی 
لە  تەنانەت  ناوچەدا،  لە  زۆرین  هەڕەشەی 
ئیسالمیی  كۆماری  بەبوونی  عێراقیشدا 
ئێرانەوە ناكرێت ئێمە بێخەیاڵ بین، پێمان وابێت 
نابێتەوە،  هیچ مەترسییەك رووبەڕووی ئێمە 
ئەوە بەشێكێتی، بۆیە پێویستە یەكگرتوو بین 
و بەرنامە و پڕۆژەی هاوبەشمان هەبێت لەزۆر 
خاڵدا، مەسەلەی دووەم ئەوەی كە باستان كرد 
مەسەلەی بەرپرسیاریەتییە، بەرپرسیارییەتی 
و  نەبین  یەكگرتوو  ئەگەر  ئێمە  ئەوەی  بۆ 
زۆر  كە  گشتییەكان  خاڵە  لەسەر  نەتوانین 
پێكەوە  دەگرێتەوە  نەتەوایەتی  مەسەلەی 
بەرنامەی هاوبەشمان هەبێت لە داهاتوودا لە 
ئاڵوگۆڕەكانی كە چاوەڕوان دەكرێت لە ئێراندا 
بێتە پێشێ نەتوانین بەو جۆرەی كە پێویستە 
لە خزمەت ئامانجەكانی نەتەوەكەماندا بین و 
ئەو باڵوی و دەنگی جیاواز و گێرە و كێشەكان 
جارێكی دیكە بەخۆمانەوە مەشغووڵمان بكەن 
و فرسەتەكانمان لە دەست بچێت، بۆیە هەردوو 

الیەنی تێدا دەبینم.
هەرپێنجتان  و  خۆشبوو  پێتان  وااڵپرێس: 

شتێكی باشبوو؟
هەوڵمدا  پێشتریش  من  بەڵێ،  هیجری: 
كە ئەوكارە بكەین، بەاڵم سەرنەكەوت، بەاڵم 

بەخۆشییەوە ئەمجارە جێبەجێ بوو.
تۆ  كە  لەوەی  رێگربوو  كێ  وااڵپرێس: 

سەرنەكەوتی؟
رێگربوو،  كێ  بڵێم  نامەوێ  هیجری: 
بەاڵم بۆ مەسەلەی مەشوەرەت كردن لەسەر 

وتووێژی گۆڤاری ''وااڵپرێس'' ژمارە ٦٥ لەگەڵ 
                                        بەڕێز مستەفا هیجری 

كۆماری ئیسالمیی 
ئێران تا ئێستا 
ئامادە نییە 

مافی وەفادارترین 
كەسایەتییەكانی 
كە حكوومەتی 

كۆماری ئیسالمییان 
دامەزراندووە بە 

رەسمی بناسی 
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وتارێكی  دەرەكی"  "سیاسەتی  ماڵپەڕی 
ژێر  لە  مورتەدا"  "هانیا  قەڵەمی  بە 
دوژمنە  ئیسالمییەكانی  "دوژمنە  ناوی 
ئیسالمییەكانمان" باڵو كردەوە. لە وتارەكەدا 
كراوە  ئیسالمی"   "بەرەی  باسی  بەگشتی 
كە "ڕەنگە بە زوویی ببێ بە دۆستی نوێی 
پێشبینی نەكراوی ڕۆژئاوا لە سووریە" لە 
بەرامبەر "بەرەی ئەلنوسرە" و "حكوومەتی 
ئیسالمی لە عێراق و شام"دا كە هەردووكیان 

سەر بە ئەلقاعیدە و توندڕەوەن. 
لە سەرەتادا وتارەكە بە باسكردن لە كەسێك 
پێدەكات.  دەست  موحەنەد  ئەبوو  ناوی  بە 
2013دا  لە  بەشێك  و   2012 لە  ناوبراو 
 )FSA( ئەندامی سوپای ئازادی سووریە
بووە و هەنووكە وازی لە شەڕكردن بۆ ئەو 
كە  سوپایە  ئەو  چونكە  هێناوە،  سوپایە 
هێزەكەی  هەنووكە  بووە،  پاڵپشتی  ڕۆژئاوا 
بۆ  زیاتر  مەیدانەكەی  و  نەماوە  جارانی 
چۆڵ  ئیسالمییەكان  توندڕەوە  ڕێكخراوە 
كردووە. ئەبوموحەنەد لە الیەن ئیسالمگەرا 
لە  دراوە.  كوشتنی  حوكمی  توندڕەوەكانەوە 
وتووێژێكی ئینتێرنێتی ئەبوموحەنەد لەگەڵ 
شەڕكەرێكی الوی فەڕانسەیی حكوومەتی 
ئیسالمی عێراق و شامدا )ISIS(، الیەنە 
لە  كە  دەكا  تۆمەتبار  بەوە  ئەو  توندڕەوەكە 
ئیسالم الی داوە و وەك خۆی دەڵێ: "ئەو 
شێوەیەكی  بە  كە  دەكا  تۆمەتبار  بەوە  من 
جیاتی  لە  من  چونكە  سێكۆالرم  شاراوە 
هێما  ئیسالمی  ئەمارەتێكی  وەكوو  ئەوەی 
بۆ واڵت بكەم، نیشتمانپەرەرانە قسەم كرد. 
من پێمگوت ئەو پێویست ناكات لە بارەی 

ئایینەكەی خۆمەوە شتم فێر بكات". 
نووسەر دواتر دەنووسێ : "ئەبوو موحەنەد 
وەك زۆر لە شەڕكەرە هیوابڕاوەكانی دیكە 
نوێ  ئیسالمی  بەرەیەكی  لەسەر  هەنووكە 
مەرج دەبەستێ ". ناوی "بەەری ئیسالمییە" 
بە  بەڵكوو  جیهادگەرا،  بە  نەك  خۆی  و 
كردووە  پێناسە  نیشتمانپەروەر  ئیسالمیی 
مانگی  سەرەتای  لە  ئەمریكا  نێردراوی  و 
كۆبوونەوەی  و  دانیشتن  داوای  ڕابردوودا 
بەرەو  سەرنجیان  هەم  تا  كردووە  لەگەڵ 
الی پشتیوانی لە پڕۆسەی ئاشتی لەگەڵ 
بەنیسبەت  هەم  و  ڕابكێشن  ئەسەد  بەشار 
نزیكبوونەوەیان لە ڕێكخراوە ئیسالمییەكانی 
بەاڵم  پێدا،  هۆشداریان  قاعیدە  بە  سەر 
رێبەری ئەو بەرەیە بە بێ  هێنانەوەی هیچ 

بیانوویەك، دیدارەكەی ڕەت كردووەتەوە. 
ئەسەد  بۆچوونەكانی  بۆ  هێما  نووسەر 
كە  دەكات  سیاسی  چاالكێكی  كانجو، 
بەدگومانە.  ئیسالمی  "لەمەڕ حكوومەتی 
ئەو لەو بڕوادایە كە ISIS دواجار هەردوو 
بەرەی ئیسالمی و گرووپە سێكۆالرەكان دەدا 
بە شەڕێكی راستەوخۆ. ئەویش وەك زۆرێك 
گەیشتووە  قەناعەتە  بەو  سوورییەكان  لە 
وەكوو  ئەلقاعیدە  بە  سەر  گرووپی  كە 
شۆڕشەكە  دژی  بە  و  رێژیم  بۆ  پۆششێك 

كار دەكات." 
دژایەتیی  جۆرە  ئەو  دواتر  نووسەر 
و  توندڕەوە  ئیسالمییە  نێوان  لە  بۆچوونانە 
گوتاری  بە  نیشتمانپەروەرەكان  ئیسالمییە 
ئەسەد  بەشار  ئۆپۆزیسیۆنی  نێو  سەرەكیی 
شەڕەكە  وایە  پێی  و  دەزانێ   سووریە  لە 
سوپای  كە  دەڕوات  ئاقارە  ئەو  بەرەو 
و  ببێتەوە  كاڵتر  رەنگی  سووریە  ئازادی 
ئیسالمگەرا  لە  پشتیوانی  ڕۆژئاواییەكان 

میانەڕۆكان بكەن. 

سەرچاوە:
foreignpolicy.com        

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

سوریە، دژایەتیی نێوان 
ئیسالمگەراكان

چوارەمین كۆنگرەی یەكیەتیی خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێران

لە وتووێژ لەگەڵ بەڕێز كەیهان یووسفی

تەنانەت لە 
عێراقیشدا بەبوونی 
كۆماری ئیسالمیی 
ئێرانەوە ناكرێت 
ئێمە بێخەیاڵ 

بین پێمان وابێت 
هیچ مەترسییەك 
رووبەڕووی ئێمە 
نابێتەوە، ئەوە 

بەشێكێتی

بەفرانباری  6ی  رێكەوتی  هەینی  رۆژی 
یەكیەتیی  چوارەمی  كۆنگرەی   ،13٩2
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  خوێندكارانی 
بەردەوامبوون  دەورە  سێ   بە  نزیك  پاش 
گوتاری  "یەكگرتوویی  دروشمی  ژێر  لە 
سێهەمین  لە  كورد"  خوێندكاری  بزووتنەوەی 
ئەم  بۆ  پێهات.  رۆژی كاری خۆیدا كۆتایی 
مەبەستە و زانیاری زیاتر لەمەڕ ئەم كۆنگرەیە 
كەیهان  بەڕێز  لەگەڵ  پێكهێناوە  وتووێژێكمان 
چوارەمین  هەڵبژێردراوی  سكرتێری  یووسفی 
كۆنگرەی یەكیەتیی خوێندكارانی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران
چۆنیەتی  و  شێواز  لەسەر   هەندێك  پ: 

گرتنی كۆنگرەی خوێندكاران بۆمان بدوێن؟
یەكیەتیی  پێڕەوی  و  بەرنامە  بەپێی  و: 
خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێران، ئەم 
رێكخراوە هەر 2 سال جارێك دەبێت كۆنگرەی 
خۆی ببەستێت، بۆ ئەم مەبەستەش لە كۆمیتە 
جیاجیاكانی ئەم رێكخراوە چەن مانگێك پێش 
كۆنفرانس  گرتنی  بۆ  ئامادەكاريی  كۆنگرە 
كۆنگرەوە  بە  پێوەندیدار  كاروبارەكانی  و 
لە  كۆنگرە  لە  بەشداربوو  نوێنەرانی  دەكرێت. 
كۆنگرەش  لە  و  هەڵدەبژێردرێن  كۆنفرانسەكان 
دیاریكراوەكانی  بابەتە  تاوتوێكردنی  دەكەونە 
و  بەڕێوەبەريی  لێژنەی  الیەن  لە  كە  كۆنگرە 

بەپێی پێڕەوی نێوخۆ ئامادە كراون.
هەڵومەرجی  بە  سەرنجدان  بە  پ: 
خوێندكاری نێوخۆی ئێران، پێت وایە گرتنی 

كۆنگرە دەتوانێ چ پەیامێكی هەبێ؟
شك  بێ  كۆنگرە  پەیامی  یەكەمیان  و: 
چونكوو  دێموكراسيیە،  بە  باوەڕمەنديی 
هەر  بۆ  كۆنگرە  گرتنی  و  هەڵبژاردن 

بە  باوەڕمەندی  لە  باس  رێكخراوێك 
دێموكراسی و دێموكراتیك بوونی ئەو رێكخراوە 
دەكات. هەر بۆیەش كۆنگرە دەتوانێت پەیامی 
نێوخۆی  خوێندكارانی  بۆ  دێموكراسیخوازی 
دێكتاتۆریەتدان  سەركوتی  ژێر  لە  كە  ئێران 
هەبێت و هەروەها بە لەبەرچاوگرتنی دروشمی 
كۆنگرە واتا "یەكگرتوویی گوتاری بزووتنەوەی 
خەبات  پێكەوە  پەیامی  كورد"  خوێندكاری 
و  هاوبەش  گوتارێكی  چەتری  ژێر  لە  كردن 
نێوخۆ  خوێندكاریی  چاالكانی  بە  نەتەوەییدا 
راستییە  ئەو  لەسەر  پێداگری  كە  دەدات 
لە  ئێمە  سەركەوتنی  رەمزی  كە  دەكاتەوە 

یەكگرتوویی و هاودەنگیدایە.
لە  كورد  خوێندكارانی  هەلومەرجی  پ: 

ئێران چۆن هەڵدەسەنگێنی؟
و: خوێندكارانی كوردیش وەكوو خوێندكارانی 
و  گوشار  ژێر  لە  ئێران  دیكەى  نەتەوەكانی 
بێگومان  و  زاڵدان  سیستمی  زەنگی  و  زەبر 
بواری  لە  هەم  نیە،  باشیان  زۆر  دۆخێكی 
بواری  لە  هەمیش  و  خوێندندا  و  ئامووزشی 
كاروباری چاالكيی خوێندكاری و مافەكانی 
خۆیان. هاتنی رووحانی لەگەڵ پڕوپاگەندەی  
بەتایبەت  و  سیاسی  فەزای  كراوەبوونی 
خوێندكاری  چاالكيی  و  زانستگە  فەزای 
كە  ئەوەیە  راستییەكەی  بەاڵم  بوو،  هاوڕێ 
لە  كۆمەڵگا  و  سیاسی  فەزای  كراوەبوونی 
ئیسالمیدا  كۆماری  سیستمی  چوارچێوەی 
شتێكی نەلواوە و بێگومان تراویلكەی هاتنی 
رووحانیش ناتوانێت خوێندكاران دڵنیا بكات بۆ 

دەستەبەركردنی مافەكانیان.
یەكیەتی  رێكخستنەوە  باری  لە  ئایا  پ: 
خوێندكاران توانیویەتی لە بیاڤی خوێندكاری 
رۆڵ  كوردستاندا  بەتایبەت  و  ئێران  لە 

بگێڕێ؟

كە  دەڵێم  بەرپرسایەتییەوە  بە  بەڵێ  و: 
هاوڕێیانمان  و  ئێمە  بەاڵم  توانیویەتی، 
كە  بووین  باوەڕە  ئەو  لەسەر  كۆنگرە  لە 
و  پۆتانسیەل  خاوەنی  خوێندكاران  یەكیەتیی 
بتوانێت  ئەوەیكە  بۆ  زیاترە  زۆر  زەرفیەتێكی 
و  بكات  بەرباڵوتر  و  بەهێزتر  رێكخستنەكانی 
كۆنگرە  راسپاردەكانی  لە  یەكێك  بۆیەش  هەر 
بە  زیاتر  هەرچی  گرنگیيەكی  كە  بوو  ئەوە 
بدرێت  كوردستان  و  ئێران  نێوخۆی  كاروباری 
بۆ گەشەكردن و وەدیهاتنی هەرچی زیاتری 
ئامانجەكانی یەكیەتیی خوێندكاران. یەكیەتیی 
خوێندكاران لە رابردوو و لە ئێستاشدا یەكێك 
لە ئەركە سەرەكییەكانی خۆی بە رێكخستنی 
بێگومان  و  دەزانێت  كورد  خوێندكارانی 
خوێندكاران،  یەكیەتی  دامەزرانی  فەلسفەی 
چاالكيی  كاروباری  كردنی  رێكخراوە  بە 

خوێندكاران لە نێوخۆی واڵت بووە.
یەكیەتی  داهاتووی  بەرنامەی  پ: 
خوێندكاران بۆ رێكخستن و كاری رێكخراوەیی 

لە كوردستان چۆن دەبێ؟

و: لە راستیدا باسكردن لە بەرنامە و پالن بۆ 
رێكخراوێك كە لە الیەن دەسەاڵتەوە بە نافەرمی 
دەناسرێت و باوەڕمەند بە دەسەاڵتی زاڵ نیە 
و رێگاچارە بە نەبوونی دەسەاڵتی هەنووكەیی 
لە كۆمەڵگادا دەزانێت، ناكرێت لە راگەیاندندا 
و  بكرێت  لێوە  باسی  ئاشكرا  شێوەی  بە  و 
بەتایبەت لە كاروباری رێكخستندا، بەاڵم ئێمە 
هەوڵمان ئەوەیە كە بەپێی چیەتیی كاروباری 
خۆمان و هەروەها بەپێی جەوهەری كاروباری 
چاالكییەكانی  خوێندكاری،  بزووتنەوەی 
خۆمان لە راستای بە ئاگاكردنی كۆمەڵگای 
گوتاری  و  كولتوور  پەرەپێدانی  و  كوردستان 
بكەین.  بەرفراوانتر  جاران  لە  زیاتر  نەتەوەیی 
پێوەندییەكانمان لەگەڵ رێكخراو و چاالكانی 
خوێندكاریی نەتەوە ستەملێكراوەكانی دیكەی 
ئێران كە خاوەنی ژانێكی هاوبەشین بەرباڵوتر 
هاوپێوەندییەكی  كە  بدەین  هەوڵ  بكەین، 
پێكەوە  و  بێنین  پێك  ئەوان  لەگەڵ  پتەو 
گەیشتن  بۆ  بكەین  هاوڕاستا  هەنگاوەكانمان 

بە ئامانجەكانمان.

هەڵبژاردنی سەركۆماری ئێران و هەڵوێستی 
هاوبەشمان من هەوڵمدا هەموومان لەجێیەك 
كۆ ببینەوە، لەهەر جێگایەك كە پێیان باش 
بێت، كۆ ببینەوە ئەوە هەندێك الیەن موخالیف 
لەهەوڵی  لەمێژە  ئەوەیە  مەبەستم  بوون، 
ئەوەدام، بەاڵم ئەمجارە بەخۆشییەوە جێبەجێ 

بوو، زۆر خۆشحاڵم.
وااڵپرێس: مێژوویەكی تاڵیشتان هەیە ئەم 

پێنج سەركردەیە بەیەكەوە؟
هیجری: زۆر.

بنووسن  پەیمانێك  نەتاندەتوانی  وااڵپرێس: 
ناوخۆ  شەڕی  كە  پێنجتاندا  هەر  نێوان  لە 
تەحریم كەن، هەڕەشە نەبن لەسەر یەكتر، یان 

لە ئایندەدا شتێكی ئاوا بەنیاز نین؟
كۆمەڵەی  لەگەڵ  ئێمە  هیجری: 
كوردستانی  زەحمەتكێشانی  شۆڕشگێڕی 
سەرۆكایەتییەكەی  عەبدوڵاڵ  كاك  كە  ئێران 
دەكات هاوپەیمانییەكمان هەیە، هەندێك خاڵی 
رامانگەیاندووە،  و  ئیمزاكردووە  هاوبەشمان 
مەسەلەی  لەسەر  سەرئەوەی  دەمێنێتەوە 
یان  یەكتری  لەگەڵ  چەكداری  شەڕی 
چ  نییە  ئەوە  گرنگ  دیكە،  خاڵی  زۆر 
گرنگ  ئیمزادەكەین،  و  دەنووسین  شتێك 
چونكە  پێیەتی،  باوەڕمان  چەند  ئەوەیە 
هاوپەیمانی  و  قەرارات  زۆر  ناوچەیەدا  لەو 
ئیمزاكراوە و باڵوكراوەتەوە و راگەیەنراوە، بەاڵم 
عەرزم  لەسەرەتادا  وەكوو  تێكچووە،  دوايی 
پێم  رابردوو  تااڵنەی  تەجروبە  ئەو  كردیت 
وایە ئێمەی هێنا بێتە سەر ئەو باوەڕە چونكە 
هیچ كامێكمان نە وەك حیزبێكی سیاسی نە 
ئێمە  لێناكەین،  قازانجی  خەڵكەكەمان  وەك 
گەیشتوینەتە ئەو قەناعەتە، بۆیە پێمان وایە 
كە لەگەڵ هیچ هێزێكی كوردی نامانەوێت 

تووشی بەربەرەكانییەكی چەكداری بین.
وااڵپرێس: تۆ باسی ئەوەت كرد بۆ نموونە 
كۆمەڵەی  لەگەڵ  هەیە  رێكەوتنێكتان 
شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كاك عەبدوڵاڵی 
موهتەدی، بەاڵم بەشێكی، رەخنەتان لەسەرە 
ئەم دوو هێزە خۆیان جیاكردووەتەوە بۆ نەدەكرا 

هەموو هێزەكان بەیەكەوە بن؟
موشكیلەكە،  نەبوو،  زەمینەی  هیجری: 
موشكیلەی  نەبوو،  ئێمە  موشكیلەی 
لەنێو  هێزانەی  ئەو  بوو،  دیكە  بەشەكانی 
ئێمە  دەنا  هەبوو،  موشكیلەیان  خۆیاندا 
ئێستاش هەوڵ دەدەین بۆ فراوانتر كردنی ئەم 

هاوپەیمانی یە.
ئێوە  كە  ئەوەیە  وااڵپرێس:  مەسەلەكە 
زەحمەتكێشان  تەنیا كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 

بەڕەسمی وەكوو كۆمەڵە ئەناسن؟
خۆیاندا  نێوخۆی  لە  ئەوان  هیجری: 
رێكخراوێك  هەر  ئێمە  الی  هەیە،  كێشەیان 
بەو ناوەی كە هەیە ئێمە پێوەندیمان لەگەڵیان 
ئاسوودەین  زۆر  نییە،  كێشەمان  و  هەیە 

لەگەڵیان لە پێوەندییەكاندا.
وااڵپرێس: خاڵی هاوبەشتان هەیە لەگەڵ 

كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشان؟
هەیە  خاڵمان  هەندێ  بەڵێ،  هیجری: 
كردووەو  ئیمزامان  لەپەیماننامەكەدا  كە 

رامانگەیاندووە.
لە  بكەن  فراوان  ئەوە  بەنیازن  وااڵپرێس: 

داهاتوودا؟
ئەو  ئەگەر  دەدەین  هەوڵ  هیجری: 
كێشەیەی نێوان خۆیان چارەسەر بێت ئێمە لە 

هەوڵی ئەوە داین كە بەرفراوانتری بكەین.
 �� كوردستانی  كۆمیتەی  وااڵپرێس: 
ئێران  كرێكاریی  كۆمۆنیستی  حیزبی 
نین  ئامادە  ئێمە  دەڵێت  داوە  راگەیاندنێكی 
بچینە ژێر ئەم پالنگێڕییەوەو ئەوە هەوڵێكی 
ئێران،  لەگەڵ  سازشە  بۆ  ناسیۆنالستانەیە، 
بارەیەوە  لەم  ئێوە  دەبات  ناو  وای  تەنانەت 
قسەیەكتان هەیە لەسەر حیزبی كۆمۆنیستی 

كرێكاریی ئێران؟
كرێكاریی  حیزبی كۆمۆنیستی  هیجری: 
تەواو  جیهانبینییەكی  ئێمە  ئێران  و 
ئێران،  نیسبەتی  بە  هەیە  لێكجیاوازمان 
دنیا،  نیسبەتی  بە  ناوچە،  نیسبەتی  بە 
و  بیر  ئەو  نەتەوایەتی  مافی  نیسبەتی  بە 
لەگەڵ  كورد  وەكوو  هەمانە  كە  باوەڕەی 
ئەوان بەتەواوی لەجیاوازی دایە، ئەوان هەر 
هەر  كوردی،  هێزەكانی  نزیكبوونەوەی  لێك 
لە  هەمووی  پێوەندی یەدا  لەو  ئاڵوگۆڕێك 

چوارچێوەی بیری كۆمۆنیزمدا دەبینن، پێیان 
وایە هەموو شتێك ئەمریكایە رێكی دەخات 
و بەخۆشییەوە ئەو بیر و بۆچوونانە هەم لە 

ئێراندا هەم لە ناوچەدا زۆر الواز بووە.
وااڵپرێس: كاك مستەفا كەسایەتییەكانی 
یارسان و پارتێكی یارسانەكان گلەیی دەكات 
لەنێوان  رۆژهەاڵت  كورسییەكانی  دەڵێت  كە 
الیەنەدا  پێنج  ئەو  لەنێوان  یان  حیزبدا  دوو 
دابەشكراوە، حسابیان بۆ یارسانەكان نەكردووە، 
كە كوردن و خۆیان پێ كوردە و باسی ئەوە 
دەكات كە هیچ كەس لە كوردەكان لە ئیالم 
و كرماشان و خوراسان دەعوەت نەكراون، ئێوە 

جوابێكتان هەیە بۆ یارسانەكان؟
هیجری: بەڵێ، یارسانەكان كوردن، كوردی 
داخوازییەكانی  و  ویست  لەگەڵ  و  رەسەنن 
حیزبی  لە  نییە  جیاوازییەكیان  كورد  گەلی 
ژمارەیەكی  ئێراندا،  كوردستانی  دێموكراتی 
یارساندا  ناوچەی  لە  هەیە  یارسانمان  زۆر 
خۆی  قایمی  پێی  جێ  دیموكرات  حیزبی 
لێ  بۆچوون  هەندێك  ئەگەر  بەاڵم  هەیە، 
بۆ  من  بۆچوونی  بە  ئەوانە  بووە  دروست 
و  قازانج  بۆ  بەڵكوو  نییە،  یارسان  قازانجی 
كەسایەتی یانەیە،  لەو  هێندێك  بەرژەوەندی 
كۆنگرەی نەتەوەیی هێشتا پێك نەهاتووە چ 
مەعلووم لە ناوچەی كرماشان و ئیالم خەڵك 
لەالیەكی  لەالیەك،  ئەوە  ناكەن،  دەعوەت 
تریشەوە ئەوەش بۆ خۆی دەچێتە ژێر پرسیار 
ئێران  نێوخۆی  لە  كەسانێك  ئوسووڵەن  ئایا 
بەو فەزایە سیاسییەی لە ئێراندا حاكمە ئایا 
دەوێرن بێنەدەرێ، ئێران ئیجازەیان دەدات بێن 
لە كۆنگرەی نەتەوەییدا بەشداری بكەن؟ ئەوە 

بۆ خۆی جێگای باسە.

دیمانە: هیوا میرزایی
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مانەوە و گێڕانەوە
فەلسەفەی گێڕانەوە لە ڕوانگەی عەباس مەعرووفییەوە

ئەڵێن دێیت!!!
سەرلەنوێ  ..لە دووپاتبوونەوەی مێژوودا

لە بەرزایی كاجێكی سپی پۆشەوە
بە ئەستێرەیەكی داگیرساوەوە لەسەر سەرت و 

بەفر دەبارێت...
مەگەر ئارام بووبێتەوە زامەكانت! و

گوڵی گرتبێت تاجە دڕكاوییەكەی سەرت
بۆ كوێ ؟

بۆ كام زەوی دێیت؟
یەهوودا تۆوێكی پرش و باڵوە.. لە وەرز وەرزی خەیانەتدا

مەڕە بێ ئازارەكان، بێ شوان ماونەتەوە..
گورگن!!!

دان تیژ و تینووی خوێن
دڕندەییان شارستانییەتی كەون دەلەرزێنێت

گەر بێیت... سەرلەنوێ  گەر بێیتەوە

دوو خاچ دەنێنە سەر شانەكانت و
بزمار بە چاوتدا دەكوتن

.........
درەنگە مەسیحە نەجیبەكە

جاڵجاڵووكەی ئیدز لە مابەینی پرچەكانی مادلێندا هێالنەی كردووە
مەبادا بە فرمێسكە پیسەكانی پێیەكانت داپۆشێت

ئەوجارەیان زەوی 
ئازارە گردبووەكانی مرۆڤ

لە جۆلجۆتای خاچەكەی تۆوە هەڵدەدات
بگەرێوە

لە عرووجە هەمیشەییەكەتدا
الی خودا بمێنەوە

ئێرە زەوییە، تەژی لە گەلەگورگ و
تا چاو هەتەر دەكات خاچ و خاچ و...خاچ

بگەڕێوە..

)3 � 1(
بەشی یەكەم � واقیعی داستانی

دەست  ب��ی��رەوەری  داس��ت��ان��ی]1[،  واقیعی 
بە   تێ وەردراوی واقیعی مەوجوودە. نووسە ر 
چاوی خۆی ڕووداوەكە نابینێ و نایگێڕێتەوە، 
بەڵكوو بە كامێرایێكی تایبەتی دەپەرژێتە سەر 

نەخشاندنی وێنە و ڕووداو و كەسایەتییەكان.
لە  یەكێك  ك��ام��ێ��را،  گرتنی  دەس��ت��ەوە  ب��ە 
و  چیرۆك  نووسینی  سەرەكییەكانی  تەكنیكە 
ڕۆمانە و نەزانینی ئەم تەكنیكە كارێكی سانا 
مەوجوود  واقیعی  نەلواو.  كارێكی  بە  دەك��ا 
دەبێ دەستی تێ وەردرێ. واقیعی مەوجوودی 
ه��ەر ڕووداوێ����ك، م���ادەی خ��او و هەڵرژاوی 
بابەتێكە كە نووسەرێكی لێزان وەكوو چیرۆكێك 
خەیانەت  نووسەر  دەیگوورێنێ.  و  دەیگۆڕێ 
ئەمەگی  هەتا  دەك��ا  م��ەوج��وود  واقیعی  ب��ە 

هونەرەكەی بداتەوە.
كێشەی زۆریەك لە نووسەرانی تازەكار ئەوەیە 
كە ناتوانن بە دروستی كامێراكەیان دابمەزرێنن. 
نازانن شوێنی گونجاوی كامێراكەیان لە كوێیە، 
لە چ گۆشەنیگایێكەوە چیرۆكەكەیان دەست 
بكەن .  دی��اری  گ��ێ��ڕەرەوە  وەك  و كێ  پێبكەن 
ئەو  بدەن.  كامێراكەیان  یاریدەی  نابێ  نازانن 
نووسەوە تازەكارانە بەو خولیایەی هەموو شتی 
ئ��ەوەی لە چاوی  ب��ەڕە،  ب��ەڕە بێننە سەر  بن 
كامێراكەیان نەدیو ماوەتەوە، ئاشكرای دەكەن. 

كەچی نابێ هەموو شت لەقاو بدەن.

چۆنیەتی بەدەستەوە گرتنی كامێرا  
بكەوینە  كلیلێكە وە  ك��ون��ی  ل��ە  ئ��ەگ��ەر 
نیگای  ئەوەی  لەچاو  گێڕانەوەی چێرۆكەوە، 
باڵو  ژوورەك�����ەدا  ت���ەواوی  ب��ەس��ەر  كامێراكە 
كەینەوە، بەرهەمێكی یەكجار بەهێزترمان دەبێ 
كامێرای  دی��ت  ڕا  خۆمان  دە  كاتێك  ه��ەر  و 
تاقەت  كلیل دا  كونی  لەناو  چیرۆك نووسیمان 
خۆمان  بە  ئ��ەوەن��دەش  بتوانین  دەب��ێ  بكەین، 
كە  بگرین  جەرگمانەوە  بە  ددان  و  بوەستین 
وەفادار  پێی  و  الن��ەدەی��ن  گۆشەنیگایە  ل��ەو 
بمێنینەوە و نەهێڵین هۆكاری دیكە لە دەرەوەی 
كامێراكەمانەوە خۆ دە ڕووداوەكان هەڵقوتێنن.

خراپ  ه��ۆی  بە  چیرۆك نووسان  زۆرب��ەی 
بابەتێكی  لە  ناتوانن  كامێراوە،  دامەزراندنی 
مام ناوەندیش  چیرۆكێكی   ت��ەن��ان��ەت  ب��اش 
"دوو  چیرۆكی  ئ��ەگ��ەر  ك��ەچ��ی  بخولقێنن. 
بخوێنینەوە،  هێمینگوەی  ئ��ی��س��ك��ی ب��از "ی 
هەر  بە  چیرۆكە  ئەم  گێڕانەوەی  تێ دەگەین 
كامێرایێكی تر، یا بە هەر گێڕانەوەیەكی تری 

جگە لەوە، بەرهەمێكی شاكاری لەبار دەبرد و 
سەقەتی دەكرد.

هێمینگوەی و دوو ئیسكی بازەكە
دێنە  ئاڵپ  لە  كێوەكانی  ئیسكی باز  دوو 
خوار و لە حاڵێكدا برسیەتی هێرشی بۆ هێناون 
و ڕێگایان بەرەو رێستۆرانێك خوار كردووەتەوە،  
سێ  دەبینن  و  دەك��ەون   قەبرستانێكدا  بەسەر 
كەس  خەریكی ناشتنی تەرمێكن، الدێییەك 
ئیسكی بازەكان  قەشەیێك.  و  قەبرهەڵقەنێك  و 
كابرای  برسییە.  زۆریان  و  رێستۆران  دەگەنە 
قاوەچی دێتە الی مێزەكەیان و وێڕای ئەوەی 
خواردن و خواردنەوەیان بۆ دێنێ، خەبەر و باسی 
ناشتنی ژنە الدێییەكەشیان بۆ دەگێڕێتەوە و 

هەرجارەی بەشێك لە دەنگ وباسەكە دێنێ. 
كامێراكە  ش��وێ��ن��ی  ن��ە  چ��ی��رۆك��ە دا  ل���ەم 
دەگۆڕێ و نە كامێرای الوەكی بۆ یاریدەدانی  
گێڕانەوەكە كەڵكی لێ وەردەگیرێ. هەرچی 

هەیە لە واقیعێكی ئارامدا دەچێتە پێش.
ق��اوەچ��ی دەگ��ێ��ڕێ��ت��ەوە: "ك��اب��رای الدێیی 
و  تۆف وبەند  لە  لەمەوبەر  مانگ  چەند  كە 
مردووە،  ژن��ەك��ەی  زستاندا  سەهۆڵبەندانی 
تەرمی  ]ناعیالج[  ڕێگاوبان  گیرانی  لەبەر 
ژن���ەك���ەی دەب���ات���ە ع��ەم��ب��اری م��اڵ��ەك��ەی و 
لەسەر تەختێكی درێژ دەكا. بەاڵم هەرجارەی 
دەچێتە عەمبارەكە، تەرمەكە لەگەڵ دەرگای 
عەمبارەكە تێك هەڵدەنگوون و كابرا، كێشەی بۆ 
ساز دەبێ. كابرای الدێیی بڕیار دەدا جێگای 
دەداتێ  زەینی  كە  ب��ەاڵم  بگۆڕێ.  تەرمەكە 
ژنەكەی   تەرمی  بەستەڵەكەدا[  ]لەو  دەبینێ 
لێوەنابێ[.  ]و  نووساوە  ژێرییەوە  تەختەی  بە 
ل��ە الی  ت��ەرم��ەك��ەوە  ب��ە  تەختەكە  ن��اع��ی��الج 
ژنە  زاری  هەڵدەپەسێرێ.  دی��وارەوە  بە  دەرگا 
بەهۆی سەرسوڕمانەوە  ئەوەی  مردووەكە وەك 

لێك داپچرابێ وایە."
ل��ە گ��ون��دەك��ە لێی  ئ���ەوەی ئێستا ه��ەم��وو 
ئاگادار بوونەتەوە  ئەوەیە كە ڕوومەتی مەیتەكە 
پەیتا  قاوەچی  كابرای  داپڵۆخاوە.  و  سووتاوە 

پەیتا دەڵێ "ئەو دێهاتییانە حەیوانن!" 
كابرای  ڕووی داوە؟  چ���ی  ب���ەڕاس���ت���ی 
هەڵپەساردووە  دیوارەوە  بە  تەرمەكەی  الدێیی 
و ه���ەرج���ارەی دەچ��ێ��ت��ە ع��ەم��ب��ارەك��ە بۆی 
هەڵناسوورێ فانووسەكەی هەاڵوەسێ، چونكە 
هەڵدەواسی  پێ  فانووسەكەی  بزمارەی  ئەو 
زاری  م��ەی��ت��ەك��ەوە .  پشت  ك��ەوت��ووەت��ە  ئێستا 
الدێیی  كابرای  داپ��چ��ڕاوە.  لێك  مەیتەكەش 
ناعیالج دەبێ فانووسەكە بە ددانی ژنەكەیەوە 

هەاڵواسێ. ڕووداوەكە ئاوا ساكارە.

ئەو بەرهەمە هەر بەم تەكنیكە ساكارەوە 
ل���ە زم����ان ق���اوەچ���ی���ی���ەوە  ب���ۆ دوو 

ئەم  دەگێڕدرێتەوە.  ئیسكی بازەكە 
و  خواردنن  نان  خەریكی  دووان��ە 
هەرجارێكی  ق��اوەچ��ی  ك��اب��رای 
لەو  پشكێك  دێنێ،  بۆ  شتێكیان 
خۆی  لەگەڵ  سەیرەش  ڕووداوە 

دێنێ.
كەس خەتابار نییە، نە قاوەچی 

نە ئەو ژنەی ناوەخت مردووە و نە 
ئەوەندەیە  ه���ەر  م��اخ��ۆم��ردە.  الدێ��ی��ی 

وەك  دەخولقێ.  هێمنگوەی  چیرۆكەكەی 
ئ���ەوەی خ���ودا ل��ە ك���اری خوڵقان داب���ێ و 
نەبووبێ بە قازی و هەر بەتەنیا گێڕەرەوەی 
واقیعێكی  ل���ەب���ەر  ك���ە  ب���ێ   راس��ت��ی��ی��ەك 

مەوجوودەوە  هەڵگیرابێتەوە. 

قوربانیی و قارەمان
قوربانی  ]ك��ەس��ێ��ت��ی[  ك��ردن��ی  پ����ەرداخ 
كاتێك دژوار دەبێ كە كەسایەتی قوربانیی 
خولقاندنی  ق���ارەم���ان.  دژە  ب��ە  ن��ەب��ووب��ێ 

كەسایەتی قارەمانیش زۆر سانایە، وەك چۆن 
مێژووییەوە  كەسایەتییەكی  لە  مێژوونووسان 
قارەمانێكی نەتەوەیی دروست دەكەن و خەڵكیش 
لە ڕاپەڕینێكدا پەیكەرەی قارەمانە نەتەوەییەكە 
كە  داستانی  كەسایەتییەكی  خ��وار.  دەكێشنە 
قەت خوو و خدەی قارەمانانی نەبێ  بە هیچ 

شۆڕش و ڕاپەڕینێك داناڕووخێ.

ئێرنێست هێمینگوەی و كێوی سەهۆڵ
چیرۆكی هێمینگوەی وەك كێوی سەهۆڵ 
وان كە لە حەوت بەش، شەش بەشیان لەئاودا 
حەوتیان  لە  یەك  بەتەنیا  هەر  خوێنەر  و  بێ 
ب���ەدی ب��ك��ا، ب���ەاڵم س��ەرل��ەب��ەری��ان تێ بگا و 
وەباڵیان بۆ بكێشێ. ]دابین كردنی[ زانیاریی 
دەستەاڵتێكی  دێ��ڕەك��ان  ن��ێ��وان  ش�����اردراوەی  
دێڕەكانی  خوێنەر  هێمینگوەیە.  تایبەتی  
دەكا  هەست  وا  ب��ەاڵم  دەخوێنێتەوە  چ��ی��رۆك 
دەفیچقێننە  زیادتر  زان��ی��اری  شوێنێكەوە  لە 
چیرۆكەكانی  ب��ۆی��ە  ه��ەر  و  خوێنییەوە  ن��او 
چیرۆكی  ]وەك[  ناچنەوە.  لەبیر  هێمینگوەی 
یەكێك لە كەم ئەندامانی شەڕ كە بە گۆچانی 
بن هەنگڵییەوە و القێكی بڕاوە بە شەقامێكی 
دوورودرێژدا وەڕێ كەوتووە هەتا میدالیای پلە 
یەكی قارەمانەتیی شەڕ بفرۆشێ و ژەمەنانێكی 
دە هەناوی كا، بەاڵم جامخانەی دوكانەكانی 
تێشكاو  قارەمانی  و  میداالنە  لەو  پڕە  ئەوێ 
بۆی هەڵناسووڕێ ئەو میدالە بكا بە نان یا 

ئاو.
شێوازی هێمینگوەی بە تەعبیری نەجەفی 
كە  خلیسكە  تراویلكەیەكی  دەری��اب��ەن��دەری 
هەڵخەڵەتاندووە.  الس��اك��ەرەوان��ی  لە  زۆری���ەك 
خۆی  وەك  ن��ەی��ت��وان��ی��وە  ك��ەس  هێشتا  ب���ەاڵم 
السای بكاتەوە. هێمینگوەی وەك ڕێبوارێكی 
تێدەپەرێ  چیرۆكدا  بەالی  كە  وایە  بێدەنگ 
لە چیرۆك  نووسەر  و شوێنەواری خۆی وەك 
دەنووسێ  زی���ادت���ر  ه��ەرچ��ی  دەس��ت��ڕێ��ت��ەوە. 
لە  یەكێك  دەب��ێ��ت��ەوە.  ساكارتر  نووسینەكەی 
ئەوە؛  ه��ی  جیهان  چیرۆكەكانی  كورتترین 

چیرۆكێكی وا كە لەبیر ناكرێتەوە:
" ك��ات��ژم��ێ��ر ش��ەش ون��ی��وی ب��ەی��ان��ی شەش 
وەزیری كابینەیان لەبەر دیواری خەستەخانەیێك 
تیرباران كرد. چەند شوێن لە حەسارێ ئاوی 
تێدا ڕاوەستابوو. لەسەر فەرشی حەسار گەاڵی 
تەڕی مردوو باڵو ببوونەوە. بارانێكی بە غوڕەم 
بە  خەستەخانەیان  پەردەكانی  دەب��اری. گشت 
بزمار كوتابوو. یەكێك لە وەزیرەكان نەخۆشیی 
كەوتوویی هەبوو. دوو سەرباز هێنایانە خوارێ 
پێش  لە  دا  هەوڵیان  بردیان.  بارانەدا  بەناو  و 
دیوارەكە بەسەرپێوە ڕایگرن. بەاڵم كابرا لە نێو 
بە  زۆر  دیكە  پێنجەكەی  دانیشت.  ئاوەكەدا  

ئاخیری  ڕاوەستان.  دیوارەكە  پێش  لە  هێمنی 
لەخۆڕا  گ��وت  سەربازەكانی  بە  ئەفسەرەكە 
حەول نەدەن بەسەر پێوە ڕایگرن. كاتێك هەوەڵ 
لەسەر  س��ەری  و  دانیشتبوو  كرد  تەقەكانیان 

ئەژنۆی دانابوو."
ن���ەج���ەف���ی دەری�����اب�����ەن�����دەری وەرگ���ێ���ڕی 
دەست ڕەنگینی بەرهەمەكانی هێمینگوەی ]بۆ 
سەر زمانی فارسی[ لە پێشەكیی "پیرەمێرد و 
دەریا"دا دەنووسێ: ئەوەی ئەو تەوسیفە ڕەسەر 
دەخا ون بوونی نووسەر لە مەیدانە. نە ڕوون  
نە  تەنانەت  دەربڕینێك،  ڕا  نە  كردنەوەیێك، 
تەعبیر  كە  ئاوەڵكردارێك  یا  ئاوەڵناو  هێنانی 
بكا.  نووسەرەكەی  زەینییەتی  و  ڕوانگە  لە 
نزیكترین وشەكان لە ئاوەڵناوە زەینییەكان، "تەڕ" 
بوونی  "بەغوڕەم"  و  مردووەكان  گەاڵ  بوونی 

بارانەیە، كە بابەتگەلێكی تەواو عەینین.
سەرسوڕهێنی  ڕستەیەكی  ب��ە  بەشە  ئ��ەم 

ئێرنێست هێمینگوەی كۆتایی پێ دەهێنم:

ڕۆدەچی  نووسین دا  بەناو  زیادتر  "هەرچی 
زیادتر بەتەنێ دەمێنییەوە."

درێژەی هەیە 

و: ناهید حسێنی نیكوو سیاهكووهی
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قوتابخانەی باربیزۆن
سەدەی  نێوەڕاستەكانی  لە  كە  بوو  فەرانسەیی  نیگاركێشيی  قوتابخانەیەكی 
نۆزدەهەمدا سەری هەڵدا، كە خۆی بەشێك بوو لە بزووتنەوەی ناتۆڕیالیزم. باربیزۆن 
پشكێكی زۆری لە پێكهێنانی ریالیزم لە نیگاركێشیی "سروشت"ی فەرانسەدا هەبووە. 
سەرەڕای ئەوەیكە پەیڕەوانی ئەم قوتابخانەیە لە ژێر كاریگەريی گەڕانی بزووتنەوەی 
رۆمانتیك بۆ ئارامی لە سرووشتدا بوون، بەاڵم هەر بەو رادەیە لە هاوشێوەسازيی 
و  كالسیك  نەریتە  لە  هەروەها  و  دەپاراست  خۆیان  رۆمانتیكەكان  دیمەنە  نمایشی 
یا  مێژوویی  چیرۆكە  بۆ  پشتبوارێك  وەك  تەنیا  دیمەن  لە  كە  ئاكادیمیكیەكانیش، 

چارەئەندێشانەكان كەڵكیان وەردەگرت خۆیان دەبوارد.

حوسێن یووسف زەمانی ژەنیار و موزیكزانی سنەیی بە هۆی نەخۆشییەوە لە شاری 
تاران مااڵوایی لە ژیان كرد.

پاش 50 ساڵ  زەمانی  یووسف  حوسێن  كوردپا،  هەواڵدەریی  ئاژانسی  هەواڵی  بەپێی 
كاری فەرهەنگی و هونەری لە بوارەكانی "سەمفۆنیك، ئۆپێڕای تاران، ئۆركێسترای رادیۆ 
و تەلەویزویون" لە رێكەوتی 10ی بەفرانباری 13٩2ی هەتاوی، لە تەمەنی ٨0 ساڵیدا 

كۆچی دوایی كرد.
ئەو هونەرمەندە ساڵی 1312 لە شاری سنە لەدایك بووە و لە  1337 بە مەبەستی 
درێژەدان بە خوێندن لە شاری سنەوە چووەتە تاران و توانیویەتی بڕوانامەی "كونسێرواتواری 

بااڵی مۆسیقا" بەدەست بێنێت.
بواری  لە  "ڤیۆڵۆن" دا شارەزایەكی بێ هاوتای هەبوو و هەروەها  لە  ئەو ژەنیارە كوردە 

ئاوازدانەریشدا، چەندین بەرهەمی ناوازەی ئافراندووە.
شادییە  ن��ەب��ەرد،  مارشی  ش��ەپ��ۆل،  شاهین،  مارشی  س��ۆه��راب،  مەرگی  سەمفۆنی 
بچكۆالنە، بۆنی باران، پەیامی من، هاوسەنگەر، سەمای باران و دەمهەوێ  قسە بكەم، 

بەشێك لە بەرهەمەكانی مامۆستا "حوسێن یووسف زەمانی" ین.

گروپی شانۆیی "سنوور" لە شاری ورمێ، لەالیەن ئیدارەی فەرهەنگ و ئیرشادی ئەو 
شارەوە هەڵوەشێندرایەوە.

بەپێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، ئیدارەی فەرهەنگ و ئیرشادی ورمێ 
لە  دەت��وان��ن  حاڵەتێكدا  لە  راگ��ەی��ان��دووە،  سنووریان  شانۆیی  گرووپی  بەڕێوەبەرانی  بە 

چاالكییەكەیان بەردەوام بن، كە تەنیا بە زمانی فارسی شانۆ نمایش بكەن.
هەڵوەشانەوەی گرووپی شانۆيی سنوور لە كاتێكدایە كە ئەو گرووپە ماوەی 1 ساڵە 
مۆڵەتی چاالكیی لە ئیدارەی فەرهەنگ و ئیرشادی ورمێ وەرگرتووە و لەو ماوەیەدا 

كۆمەڵێك چاالكیی شانۆییان لە شاری ورمێ بەڕێوە بردووە.
گرووپی شانۆی سنوور بە سەرپەرستیی محەمەمد عەبباسی نزیك بە 20 ئەندامی 
شانۆكاری هەیە و نیوەی ئەندامانی ئەو گرووپەش لە ژنان و كچانی شانۆكاری كوردی 
خەڵكی شاری ورمێ پێكهاتووە، كە بە بڕیاری ئیدارەی فەرهەنگ و ئیرشادی ورمێ 

مۆڵەتی چاالكییەكەیان هەڵوەشێندرایەوە.

ئیدارەی فەرهەنگی ورمێ، مۆڵەتی 
چاالكیی گروپێكی شانۆی كوردیی 

هەڵوەشاندەوە

...
وان

ێ د
ب

پێرستی  س�����ەرەوەی  ل��ە  ت��وان��ی  م���ادۆن���ا 
دونیای  كەسەكانی  پڕداهاتترین  س��ااڵن��ەی 

موسیقی جێی خۆی بكاتەوە. 
هەروەكوو  فوریس  بەناوبانگی  گۆڤاری 
پڕداهاتترین  پ��ێ��رس��ت��ی  پ��ێ��ش��وو  س���ااڵن���ی 
گۆرانیبژەكانی ساڵی 2013ی باڵو كردەوە. 

لەم پێرستەدا مادۆنا بە داهاتێك زیاتر 
پلەی  ل��ە  دۆالر  م��ی��ل��ی��ۆن   125 ل��ە 
ی��ەك��ەم��دای��ە و ل��ی��دی گ��اگ��ا ب��ە ٨0 

میلیۆن دۆالر لە پلەی دووهەمدایە.
1� مادۆنا)125 میلیۆن دۆالر(

میلیۆنها  ل��ە  ب���ەرچ���او  ب��ەش��ێ��ك��ی 
بە  هەیە  پێوەندی  ئەو  داهاتی  دۆالر 
دۆالریەكەی.  میلیۆن   305 گەشتی 
هەروەها یەكێكی دیكە لە هۆكارەكانی 
فرۆشتنی  داه��ات��ەك��ەی،  زێ��دەب��وون��ی 
و  ب��ووە  كونسێرتەكانیدا  لە  شتومەك 
و  م��ۆدە  ب��واری  لە  هەروەها چاالكی 

جلوبەرگ و بۆندا.
2� ليدی گاگا)٨0 میلیۆن دۆالر(

ARTPOP ئ��ال��ب��ۆم��ی  ئ��ەگ��ەرچ��ی 
ئێمە  هەڵسەنگاندنی  قۆناغی  پاش  ئەو  ی 
باڵو كراوەتەوە، بەاڵم ئەو بە داهاتێكی 16٨ 
میلیۆنی لە گەشتی جیهانیی، ئەو توانایەی 
پێبەخشی كە تا كۆتایی ساڵ بە 200میلیۆن 

دۆالر بچێتە سەرەوەی پێرستەكەوە.
3� بن جووی) 7٩ میلیۆن دۆالر(

راكێرە نیوجرسيیەكان بانگەشەی ئەوە دەكەن 
كە ئێمە باشترینین. ئەوان لە كونسێرتەكانیاندا 
میلیۆن   3 لە  زیاتر  توانیان  شارێك  هەر  لە 

دۆالر بەدەست بێنن.
4� توبی كیت)65 میلیۆن دۆالر(

ساڵی   5 لە  كیت  كانتری  ئالبۆمەكانی 

رابردوودا 270میلیۆن دۆالر فرۆشی هەبووە. 
بێجگە لەمانە ئەو لەم سااڵنەدا 1٨ رێستورانی 
ك���ردووەت���ەوە ك��ە رێ���ژەی داه��ات��ی سااڵنەی 
بردووەتە سەرەوە. بە راستی كە ئەو كابۆیەكی 

سەرمایەدارە.
5� كلدپلی) 64میلیۆن دۆالر(

ئەم پاپ راكێرە ئیرلەندیە بە هۆی گەشتە 
لەم  پێگەیە  ئەم  توانیویەتی  جیهانییەكەیەوە 

شارێك  هەر  لە  كە  بێنێ  بەدەست  پێرستەدا 
بەدەست  دۆالر  میلیۆن   3 لە  زیاتر  توانی 

بێنێ.
میلیۆن  ئێسپرینگستێن)62  ب���روس   �6

دۆالر(
 ئەو پاش ماوەیەكی زۆر گەڕایەوە بۆ ئەم 
پێرستە. ئەویش دەبێ سپاسی گەشتە 
جیهانییەكانی بكا كە لە هەر شارێك 
یەك میلیۆن دۆالری بەدەست هێناوە.

میلیۆن  ب��ی��ب��ێ��ر)5٨  ج��اس��ت��ی��ن   �7
دۆالر(

الوە.  سەرمایەداریەكی  ئەو  ئێستا 
لەو كاتەوە كە ساڵی رابردوو وێنەكەی 
ل��ە س��ەر ب��ەرگ��ی ف��ۆري��س دەرك���ەوت 
و ل��ە گ��ۆش��ە و ك��ەن��اری ك��ان��ادا بۆ 
سەرانسەری جیهان سەفەری كرد، 5٨ 

میلیۆن دۆالری بە دەست هێنا.
میلیۆن   55  ( سویفت  تیلور   �٨

دۆالر(
لە  ك��ە  ن��وێ��ی��ەك��ەی  ئالبۆمە  ب��ە  سویفت 
دۆالری  میلیۆن   1\2 یەكەمدا  ح��ەوت��ووی 
ئالبۆمی   100 نێوان  لە  توانی  فرۆشرا  لێ 

پرفرۆشدا جێی بێتەوە.
٩� ئالتون جان)54 میلیون دۆالر(
10� بیناسە)53 میلیۆن دۆالر(

لەمەوپێش  س����اڵ   125
ئاوریلی  16ی  رۆژی  ل��ە 
1٨٨٩ی زایینیدا، "سێر چالز 
بە  ن��اس��راو  چاپلین"  ئسپنسر 
بلیمەتی  چاپلین،  چ��ارل��ی 
شاری  لە  سینەما   جیهانی 
چارلی  ب��وو.  لەدایك  لەندەن 
لە  ل��ە تەمەنی 5 س��اڵ��ی��دا،  
ش���ان���ۆدا خ���ۆی ن��وان��د و بە 
دەركرد.  ناوبانگی  خێرایی  
ن��اوب��راو ل��ە س��اڵ��ی 1٩25ی 
زایینیدا، دەرهێنەریی  فیلمی 
"الی���م الی���ت"ی ك��رد و پاش 
ئەوە، دەستی كردە گەڕان لە 
چاپلین  فیلمەكانی  جیهاندا. 
خەم،  گاڵتە،  لە  تێكەاڵوێكە 

بە  و عشق  ب��وێ��ران��ە  رەخ��ن��ەی 
مرۆڤایەتی كە بەناوبانگترینیان "بەدواداگەڕانیی 
ئاڵتوون"، "ژیانی سەگی" و "دیكتاتۆری مەزنە". 
زۆركەس چارلی چاپلین تەنیا وەك كومێدیەنێكى 
بواری  لە  ئ��ەو  كاتێكدا  لە  دەزان���ن،  سەركەوتوو 
خۆی  ل��ە  زۆری  لێهاتوویيەكی  مووسیقاشدا 
فیلم،  مووسیقای  دروس��ت��ك��ردن��ی  داوە.  نیشان 
كاری ئاسایی ئەو بووە و بە گشتی توانیویەتی 
مووسیقای 23 فیلم تەواو بكات. ئەو توانایەكی 
زۆری لە چێكردنی مووسیقادا هەبوو. لە ساڵی 

1٩72 بوو بە براوەی خەاڵتی ئۆسكار.
كاریگەرترین  و  گرینگترین  چاپلین  چارلی 
نمایشدەری  منداڵی  و  سێنت"  "م��ەك  قوتابيی 
تاالرە خوجێیەكانی مووسیقا، منداڵیی خۆی لە 
گۆڕەپانە سەرقاڵكەرە چێژبەخشەكان تێپەڕاندبوو. 
وێنای ئەو لە جیهان، هەر وەك "چارڵز دیكێنز" و 
"د.و. گریفیس"  بە هەموو جۆرەكانی هەژاری و 
دەستكورتی قۆناغی منداڵی و الویەتی رەنگپرژێن 
هەمبەر  لە  خۆیدا  تەمەنی  م��اوەی  لە  و  كرابوو 

لە  نیشاندا.  قووڵی  هاوسۆزییەكی  ه��ەژارەك��ان 
ساڵی 1٩13، كاتێك كە بە مووچەی سەد و پەنجا 
دوالر بۆ یەك حەوتوو لە كومپانیای "كی ئیستون" 
نمایشەكانی"  گ��ەرۆك��ی  ئەكتەرێكی  دام���ەزرا، 
فیلمی  یەكەمین  لە  بوو.  ئامریكایی  ودوی��ل"ی 
كە بە ناوی " هەوڵدان بۆ م��ووچ��ە")1٩14( بۆ 
مەك سێنت  رۆڵی گێڕا. رۆڵی خۆش پۆشێكی 
فیلمی  ب��ە  ب���ەاڵم  گ��ێ��ڕا،  ئینگلیسی  ئیپێكی 
موبیل")1٩14(  نامۆی  "ئ���اژاوەی  دووه��ەم��ی، 
كاراكتێر و شكڵی رواڵەتی بەڕەاڵیەكی چووكەی 
پیشان دا، كاراكترێك كە چاپلینی بەناوبانگ كرد 
و ئەوی كردە سەمبولێكی جیهانی لە گۆڕەپانی 

سینەمادا.
دیمەنێك لە فیلمی "بەدواداگەڕانیی ئاڵتوون" 
 1٩17 ژوئەنی  تاكوو  چاپلین،  دەرهێنەریی  لە 
رووەوە،  ل��ەم  هێنا.  ب��ەدەس��ت  زۆری  بایەخێكی 
گرێبەستێكی یەك میلیۆن دۆالری لە الیەن "فێرست 
نشنال" بە ئەو پێشنیار كرا تاكوو هەشت فیلم بە 
شێوەی دڵخواز بۆ ئەم كومپانیایە بەرهەم بێنێ. 

بۆ  دەرەتانی  گرێبەستە  ئەم 
ئەو رەخساند تاكوو بۆ خۆی 
دابمەزرێنی  س��ت��ۆدی��ۆی��ەك 
تا  فیلمەكانی  ه��ەم��وو  و 
بەرهەم  لەوێدا  ساڵی 1٩52 
بوو  ساڵێك  )ئ��ەم��ە  بێنێ. 
جێ  ئامریكای  چاپلین  كە 
سەركەوتووترین  ه��ێ��ش��ت( 
ل��ە فێرست  ك���اری چ��ارل��ی 
فیلمی  ی��ەك��ەم��ی��ن  ن��ش��ن��اڵ 
بڵیندی ئەو )كوڕە گچكە، 
فیلمە  ئ���ەم  ب���وو.   )1٩21
چیرۆكی  و  ب��وو  ك��وم��ێ��دی 
كەسێكی بێكارە كە عاشقی 
لە  دەب��ێ  گچكە  كوڕێكی 
هەژارنشیندا.  گەرەكێكی 
گچكە،  ك�������وڕە  ف��ی��ل��م��ی 
دەنگدانەوەیەكی زۆری بوو لە جیهاندا و زیاتر لە 
ئامادەكارەكەی  بۆ  قازانجی  دۆالر  میلیۆن   2|5
بەرچاوترین  ئاڵتوون"،  "بەدواداگەڕانیی  هەبوو. 
بەرهەمی چارلی چاپلین بوو كە هەنووكەیش هەر 
لە  خەڵكە.  ئۆگريی  جێی   1٩25 ساڵی  وەك��وو 
فیلمی دواتری خۆیدا بە ناوی "سیرك" )1٩2٨( 
ببێت  كە  بیری  كەوتە   چووكەیە  گەڕیدە  ئ��ەو 
پێكهاتەیەكی  بە  بێدەنگ  فیلمێكی  دەڵقەك.  بە 
جوان كە لە رەوتی دەنگداربوونی سینەما بەرهەم 
هات و لە ساڵی 1٩2٩دا، خەاڵتی ئۆسكاری بۆ 
باشترین  و  دەرهێنەر  ئەكتەر،  باشترین فیلمنامە، 

فیلم) ئامادەكاری( بە دەست هێنا.
 ٨3 و  تەمەن  ٨٨س��اڵ  پ��اش  چاپلین  چارلی 
و  تیاتر  گۆڕەپانەكانی  لە  هونەری  ژیانی  ساڵ 
ساڵی  دیسامبری  25ی  رێكەوتی  لە  سینەما، 
سینەما  جیهانی  و  ژی��ان  لە  مالئاوایی   1٩77

كرد. 

حوسێن یووسف زەمانی 
هونەرمەندی ناسراوی كورد 

كۆچی دوایی كرد

پڕداهاتترین كەسایەتییە مووسیقاییەكانی 
ساڵی 2013

چارلی چاپلین
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چەند رۆژ لەمەوبەر ئەنجومەنی نیشتمانیی 
یەكیەتیی  پ��ارت��ی  و  س��ووری��ە  ك��وردس��ت��ان��ی 
كێشە  چارەسەركردنی  پێناو  لە  دێموكراتیك، 
پێكەوە  هەولێر  ش��اری  لە  ناكۆكییەكانیان  و 
كردەوە  بە  كە  ناكۆكیانەی  ئ��ەو  كۆبوونەوە. 
ك��ۆم��ەڵ��گ��ای ك��وردس��ت��ان��ی س���ووری���ەی بە 
ب���ەرەی الی��ەن��گ��ران��ی ENKS و  س��ەر دو 
الیەنگرانی PYD  دابەش كردووە. بێگومان 
شێوە  ئەو  و  ناكوكیانە  ئەو  چارەسەرنەكردنی 
پیالنە  یارمەتیدەری  دەت��وان��ێ  دابەشبوونە، 
لە  كورد  گەلی  دوژمنانی  جۆراوجۆرەكانی 
لەو  كوردی  دەسەاڵتێكی  دامەزراندنی  دژی 

بەشەی كوردستاندا بێ.
كوردستانی  ناكۆكەكانی  سیاسییە  الیەنە 
سووریە دوای چەند رۆژ كۆبوونەوەی چڕوپڕ، 
نەبێ،  ه��اوب��ەش  خاڵێكی  چەند  ل��ە  بێجگە 
دیسانەوەش نەیانتوانی لەسەر پرسە گرینگ 
ب��ك��ەون. بەپێی  و چ��ارەن��ووس��س��ازەك��ان رێ��ك 
 ENKS زانیارییەكان یەكێك لە داخوازەكانی
لە  هەڵوێستی خۆی   PYD كە  ب��ووە  ئ��ەوە 
كە  بكا  ئاشكرا  سووریە  رێژیمی  بەرامبەر 
ئاخۆ ئەوان لەگەڵ رێژیمی بەشار ئەسەددان، 

بەاڵم  ئەسەدن؟  بەشار  رێژیمی  دژی  لە  یان 
ناكۆكییە سەرەكییەكانیان لە سەر كومیتەكانی 

دارایی، سەربازی و ئەمنیەتی بووە.
  ENKS،سەربازی كۆمیتەی  لەمەڕ   
هێزێكی  ك���ە  ك�����ردوە  ئ�����ەوەی  پ��ێ��ش��ن��ی��اری 
یەكگرتووی سەربازی لە كوردستانی رۆژئاوا 
پێك بێنن بە شێوەیەك كە ئەم هێزە یەكگرتووە 

پاراستنی  هێزەكانی  لە 
  YPG گ������ەل 

باشوور  كوردستانی  لە  كە  كوردانەی  ئەو  و 
داب��م��ەزرێ. بەاڵم  دی��وە  خولی س��ەرب��ازی��ی��ان 
بەم  هێزێكی  كە  ن��ەك��ردووە  قبووڵی   PYD
 YPG شێوەیە و بە ناوێكی دیكە بێجگە لە

لەوێ دابمەزرێ.   
الیەنەكان  دو  ه��ەر  ك��ە  دی��ك��ە  پرسێكی   
نەیانتوانی لە سەری رێك بكەون پرسی دارایی 

بوو. ENKS دەیهەوێ كە لەگەڵ 
رۆژئاوای  ئەنجومەنی 

ك����وردس����ت����ان 

)EGRK( لە هەموو سەرچاوە داراییەكاندا 
هاوبەش بن، بەاڵم لە سەر ئەو پرسە گرینگە 
دڵخواز.  ئەنجامێكی  بگەنە  ن��ەی��ان��ت��وان��ی 
ل��ە كۆنفرانسی  ب��ەش��داری  ل��ەس��ەر  ه��ەروەه��ا 
رێككەوتنێكی  بگەنە  نەیانتوانی  ژنێڤیش 
جێگای هیوا و ئومێد. بەاڵم بڕیاریان دا كە 
هەر  نوێنەرایەتیی  كە  كورد  بااڵی  دەستەی 
دەكات  الی��ەن  دو 

هەموو  دەس��ت��ەی��ە  ئ���ەو  و  ب��ك��رێ  چ����االك 
دۆزینەوەی  بۆ  بێنێ   ك��ار  بە  خ��ۆی  هەوڵی 
لە  ك��ورد  بەشداریی  پێناو  لە  چارەسەریيەك 
و  هەڵوێست  یەك  بە  دوو  ژنێڤی  كۆنفرانسی 
یەك داخوازی هاوبەش، بۆ ئەوەی كە بتوانن 
پشتیوانیی واڵتە زلهێز و كاریگەرەكان بۆ الی 

مافە نەتەوەییەكانی خۆیان راكێشن.     
بێگومان هەر كوردێكی ئازادیخواز كە دڵی 
ئ��ازادی و دیمۆكراسی لێ دەدا، زۆر بە  بۆ 
وردبینی و بە هەستیارییەوە بەدواداچوون بۆ 
پرسی كورد لەو بەشەی كوردستاندا دەكات و 
بە ئاكام نەگەیشتنی وەها كۆبوونەوەگەلێكیش 
ئەوان  بۆیەش  هەر  دەك��ات.  نیگەرانیان  زۆر 
سیاسییەكانی  الی���ەن���ە  ك���ە  ه���ی���واخ���وازن 
ئ���ەو ب��ەش��ەی ك��وردس��ت��ان ب��ە درێ������ژەدان بە 
وتووێژەكانیان لە پێناو بەرژەوەندییە نەتەوەیی 
رێككەوتنێكی  بگەنە  نیشتمانیەكانیان،  و 
دیمۆكراسی  و  ئ��ازادی  بتوانن  و  ستراتیژی 
بە  گەلەكەیان  بۆ  یەكجاری  سەركەوتنی  و 

دیاری بێنن.  

پێشێلكاری  هەمیشە  ئێران  حكوومەتی 
مافی مرۆڤ و مافی كەمینە نەتەوەيی و 
ئەمە  هەیە.  و  ب��ووە  واڵت��ە  ئەم  ئایینیەكانی 
لە حاڵێكدایە كە نەتەوەكانی ئێران، ژێرخانی 
فەرهەنگی  بنیاتنەری  و  ئێرانن  شوناسی 
ئێرانن. هەبوونی  نەتەوەی جۆراوجۆر لە هەر 
واڵتێكدا وەكوو سەرمایە یان دەسكەوتێك سەیر 
دەكرێت. هەر بۆیە، ئەم سەرمایە و دەسكەوتانە 
دەبێ  بناسرێن و وەاڵمی داخوازییە رەواكانیان 
بدرێتەوە و ئیمكانات و سەرچاوە داراییەكانیان 
بە شێوەی عاداڵنە و یەكسان  و بەبێ  هیچ 

جیاوازییەك  بە سەریاندا دابەش بكرێت.
پ���رژان���ە س���ەر پرسی  ك����ردن و  ت���اوت���وێ  
لە  بەشێك  ئایینیەكان  كەمینە  و  نەتەوەكان 
حەسەن  ب��ان��گ��ەش��ەی  ك��ات��ی  بەڵێنییەكانی 
بووە  سەركۆماری  هەڵبژاردنی  بۆ  رووحانی 
رووحانی   حەسەن  ئ��ەوەی  پ��اش  ب��وو  بڕیار  و 
بۆ  گ��رت،  بەدەستەوە  سەركۆماری  پۆستی 
ئێران  نەتەوەكانی  پرسی   بە  پێڕاگەیشتن 
پێ   "بنیاتی  مافەكانیان  دەستەبەركردنی  و 
كەمینە  و  ن��ەت��ەوە  ك��اروب��اری  بە  راگەیشتن 
ئەم  ب��ەاڵم  داب��م��ەزرێ��ت،  ئ��ێ��ران"  ئایینیەكانی 
بنیاتە یان ناوەندە لە جێگری سەركۆمارەوە بۆ 
تایبەتی ئەو گۆڕدرا و پۆستێك  یاریدەدەری 
لە ژێر ناوی "یاریدەدەری تایبەتی سەركۆمار 
ئایینییەكان"  كەمینە  و  نەتەوە  كاروباری  بۆ 
عەلی  بە  بەرپرسیارەتییەش  ئەم  و  پێكهات  
نێو  لە  ئەمنییەتی  پێشینییەكی  كە  یوونسی 
دەزگا ئیتالعەتییەكانی رێژیمی ئێراندا هەیە، 

سپێردرا.
جەنگەی  و  ب����ەرەب����ەر  ل���ە  رووح����ان����ی 
بۆ  بانگەشەی  ب����ەردەوام  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��دا 
ژێردەستەكانی  نەتەوە  پرسی  چارەسەركردنی 
ئێران كردووە و لە راگەیاندراوی ژمارە سێهەمی 
خۆی كە بەتایبەتی لە پێوەندی لەگەڵ نەتەوە 
باڵو  و  كرابوو  ئامادە  ئاينییەكان  كەمینە  و 
كرایەوە، لە 10 خاڵدا بەرنامەكانی خۆی لەو 
بارەوە خستە بەردەست بیروڕای گشتی. ئەو 
فێڵبازانەیە  ئاخاوتنە  شێوە  بەم  راگەیاندراوە 
دەستی پێكردبوو: "واڵتی جوانی ئێمە، ئێران، 
باخچەیەكی رەنگاورەنگ لە هەر هەرێم، زمان 
و ئايینە جیاوازەكانە" و لە خاڵی چوارەمیش 
دا هێمای كردبوو: خوێندن بە زمانی زگماكی 

)كوردی، ئازەری، عەرەبی و ....( بە شێوەی فەرمی لە ئاستی 
كردنی  جێبەجێ   لەگەڵ  پێوەندی  لە  زانكۆكان  و  قوتابخانە 
ئەسڵی پازدەی یاسای بنەڕەتی ئێران". هەروەها بەشداری 
گشتی بە بێ  لەبەرچاوگرتنی زمان و رەگەز و ئايین لە 
بەڕێوبەرایەتییە بااڵكانی واڵت و جێبەجێ  كردنی ئەسڵی 
ئیداری،  و  سیاسی  ئاستەكانی  هەموو  شایستەساالری 
و  یەكسان  بەشێوەی  هاواڵتیان  هەموو  كە  شێوەیەك  بە 
عاداڵنە ئیمكانی بەشداری لە هەموو ئاستەكان تەنانەت  

و  ملمالنێ  و  هەبێت  وەزیرانیان  ئەنجومەنی  ئەندامەتی  تا 
مشتومڕ لە سەر بەدەستهێنانی پۆستەكان، بە پێی لێهاتوويی 

لە  ئايینەكەی  یان  نەتەوە  بە هۆی  كەس  هیچ  و  بێت 
هیچ دەرفەتێك بێبەش نەكرێت، لە بەڵێنە 

رووحانی  سەرنجڕاكێشەكانی 
بە خەڵك بوون.

كردەوە  ب��ە  ب���ەاڵم 
كە  ب���ی���ن���ی���م���ان 
لە  رووح�����ان�����ی 
نی  پێكهێنا
 ، ا ید كە بینە كا

دەسەاڵتی بە دەستەوە گرتووە، ئەم لێدوانانەی 
سەر  "وادەی  ب��ەرچ��اوی  نموونەی  یوونسی، 
بە  گاڵتەكردن  و  خەڵك  بە  ئ��ەوان  خەرمانی" 
عەقڵی كۆمەڵ دێتە بەرچاو. بە پێچەوانەی 
هەڵبژاردندا  كاتی  ل��ە  ك��ە  بەڵێنیانەی  ئ��ەو 
تەنانەت  داوە،  خەڵكی  بە  رووحانی  حەسەن 
ئەو بەشە لە بەرپرسانی سەر بە نەتەوە زوڵم 
وەفاداريی  كە  ئایینیەكاندا  و كەمینە  لێكراو 
خۆیان بە كۆماری ئیسالمی لە ماوەی 35 
كاروانی  ل��ە  س��ەل��م��ان��دووە،  راب����ردوودا  ساڵی 
دانان و دەسنیشان كردنەكانی دەوڵەت بێبەش 
كردەوەیە،  ئەو  كە  ئاشكرایە  و  روون  ك��راون. 
بەڵێنیەكانی  ئاشكرای  نەكردنی  جێبەجێ  
رووحانی لە كاتی هەڵبژاردنەكانیاندایە كە لە 
راگەیەندراوی ژمارە سێهەمی خۆی هێمای 

كردبوو. 

باسێك  و  س��ەر  ن��ەب��ردە  خ��ۆی  بەڵێنیەكانی 
نەتەوە  لە  كەسانێك  ی��ان  ك��ەس  هەبوونی  لە 
ژێردەستە و كەمینە جیاوازەكان لە كابینەكەیدا، 
لەگۆڕێدا نییە و بۆ پاساو هێنانەوە  بۆ ئەم 
فریوكاری  ب��ە  پ��ەن��ای��ان  ت��ر  جارێكی  بابەتە 
بردووە وتوویانە كە كابینە، تەنیا ئەنجوومەنی 
وەزیران نییە و بەم حاڵەیشەوە هێشتا لە نەتەوە 
ژێردەستەكان لە ئاستی جێگیر یان پۆستەكانی 

دیكەش كەسیان دەسنیشان نەكردووە.
ه��ەر ل��ەم پ��ێ��وەن��دی��ی��ەدا، ع��ەل��ی یوونسی 
وتوویەتی كە سەرنەكەوتن لە دانانی كەسانێك 
لە كەمینە نەتەوەیی و ئایینیەكان لە هەندێك 
لە پۆستەكانی بااڵی حكوومەت بەو مانا نییە 
كە دەوڵەت نایهەوێ  لە داهاتوودا ئەم بەڵێنییە 
لەبەرچاوگرتنی  بە  بۆیە  بكات،  جێبەجێ  
كە  كاتەوە  لەو  رووحانی  دەوڵەتی  كارنامەی 

هیچ خاڵی ئەو راگەیەندراوە كە لە 10 خاڵ 
پێكهاتبوو، لە ماوەی سەد رۆژی سەرەتایی 
و  نەكراوە  جێبەجێ   رووحانیدا  دەس��ەاڵت��داری 
تەنانەت لە راپۆرتی كاریی ئەو سەد رۆژەش 

بە هیچ شێوەیەك هێمایان بۆ نەكراوە.
هەروەها بە پێی یاسای بنەڕەتی رێژیمی 
ئ��ێ��ران، خەڵكی دان��ی��ش��ت��ووی ئ��ەو واڵت���ە بە 
كەسانێك دێنە ئەژمار كە توانای هەڵسەنگاندن 
و لێكدانەوەیان نییە و كەسێك بە ناوی وەلی 
لەم  دەك���ات.  رێبەريیان  و  رێنوێنی  فەقیه 
و  ش��ارۆم��ەن��دی  مافی  ك��ات  هیچ  چەشنە 
هاوواڵتی بوون لە چوارچێوەی ئەم رێژیمەدا 
بێ  واتایە و جێبەجێ  بوونی زۆر ئەستەمە و 
هێنانە ئارای تەنیا بۆ فریودانی كۆمەڵگایە. 
گوشاری  ژێر  لە  رووحانی  حەسەن  هەنووكە 
خەڵكدا هەوڵ دەدات تا بە كەڵكاژۆ وەرگرتن 

پێوەندی لەگەڵ دانانی وەزیرەكان و دەستنیشان 
نەتەوە  بوونی  بێبەری  و  پارێزگاكان  كردنی 
جۆراوجۆرەكانی  ب��وارە  لە  لێكراوەكان  زوڵ��م 
و  واڵت  ئ��اب��ووری  و  سیاسی  ب��ەڕێ��وب��ەری، 
وەزیری  سەركۆمار،  ك���ردەوەی  لە  ناتەبایی 
لە  سەركۆمار  تایبەتی  یاریدەدەری  و  نێوخۆ 
كاروباری نەتەوەكان و پێداگری كردن لە سەر 
بەپێچەوانە نیشاندانی بارودۆخی نەتەوەكان لە 
ماری  كە  دەسەلمێنێ   ئەوە  واڵت،  نێوخۆی 
خۆش خەت و خاڵی كۆماری ئیسالمی كارژ 
دەخات، بەاڵم جەوهەر و نێوەرۆكی وەك خۆی 
دەمێنێتەوە و هیچ گۆڕانێكی بەسەردا نایەت. 
رووحانی  كە  ئاشكرایە  هەمووان  بۆ  كەواتە 
تەنیا بۆ پاراستنی رێژیم هاتووە و ئەركێكی 

دیكە بۆ خۆ دانانێت.

رستەی  كۆمەلێك  چوارچێوەی  لە  و  شارۆمەندییەكانی  مافە  لە 
سەرنجڕاكێش، ناڕوون و فریودەر بۆ ماوەیەك خەڵك سەرقاڵيی 

چەواشەكارییەكانی خۆی بكات.
بەتەواوی  ج��ەوه��ەری  گرتنی  لەبەرچاو  بە  بۆیە 
ئیسالمی،  ك��ۆم��اری  ئایینی  و  ئ��ی��دئ��ۆل��ۆژی��ك 
هەنووكەش،  و  ه�����ەاڵواردن  ل��ە  پ��ڕ  م��ێ��ژووی 

لە ك����������ردەوەی دەوڵ����ەت����ی  رووحانی 

دیسانیش لەسەر ناكۆكییەكانیان كۆك بوون رووكەن

درگا لەسەر گێژەنەی خۆی دەسووڕێتەوە



9 ژمارە 620 ـ 5ی ژانویەی 2014

وور
ل پ

ماعی
ئیس

الم 
سە

سەرۆكی  م��وح��ەم��ەدی،  م��ح��ەم��ەد 
فەقیه  وەلی  نوێنەرایەتیی  دەزگ��ای 
ل��ە زان��ك��ۆك��ان��دا گ��وت��ی:" شۆڕشی 
رۆژئاوای  شارستانیەتی  ئیسالمی، 
"گەلساالری  و  خستۆەتەوە  تەریك 
دینی" تاقە جێگرەوە بۆ شارستانیەتی 
"دۆشاو  راپۆرتی  پێی  رۆژئاوایە".بە 
یارمەتیدانی  ب���ۆ  ب���ڕی���ارە  ن���ی���وز" 
دەرباز  و  دواكەوتووەكان  رۆژئاواییە 
شۆڕشی  گ��ەم��ارۆی  ل��ە  كردنییان 
نەرمشی  خ��ول��ێ��ك��ی  ئ��ی��س��الم��ی، 
بە مامۆستایەتی حەسەن  قارەمانانە 
بۆ  وركشۆپێك  هەروەها  و  رووحانی 
هەڵقۆراندنی  چۆنیەتیی  فێربوونی 
عەلی  مەال  الیەن  لە  ژەهر  كاسەی 
خامنەییەوە بەڕێوە بچێت. بەشداریی 
لەم خوالنەدا بۆ هەموو رۆژئاواییەكان 
بە خۆڕایی و بۆ ئۆباما و ئۆالند و 

مێركل و كامێرۆن ئیجبارییە.
خومەینی  پێشتر   ب��اس��ە  ش��ای��ان��ی 
رووخانی  پ���اش  داب�����وو  م������وژدەی 
واڵتە  ئ��ەو  كۆمونیستی،  سۆڤێتی 
ببێتە كۆماری ئیسالمیی سۆڤێت و 
میخاییل گورباچۆف تاج و تەختی 
جەوادی  ئایەتوڵاڵ  رادەستی  خۆی 
ئ��ام��ول��ی ب��ك��ات و ب��ۆ خ��ۆی ببێتە 
زەل  ئ��اوی  ق��وم  ح���ەوزەی علمییەی 
بدات. مەهدی كووچك زادە، نوێنەری 
مەجلیس گوتوویە:" دانووستانەكانی 
ئیمام  سوڵحی  ل��ە  هیچی  ژێنێف 
حەسەن ناچێت... چۆن دەبێ  یەزید 
و ئیمام لەسەر مێزێك وتووێژ بكەن".

شوبهاندنە  ئ���ەم  ن���ازان���م  ه��ەڵ��ب��ەت 
لە  زۆر  ب����ەاڵم  ب����وو،  چ��ۆن��چ��ۆن��ی 
خسێن  و  "خ���ەس���ەن  م��ەس��ەل��ەك��ەی 
بوون"  موعاویە  كچی  هەرسێكیان 

دەچێت.
كاكی خۆم! خۆت یەكالیی بكەرەوە! 
دەتهەوێ  ئیمام حەسەن بیت یان ئیمام 
بیت،  حەسەن  ئیمام  ئەگەر  حسێن؟ 
زۆر چاكیش دەتوانی وتووێژ بكەی، 
بەاڵم لەگەڵ موعاویە، نەك لەگەڵ 

یەزید.
پ��اش��ان��ی��ش چ���ۆن دەب���ێ  خ��ۆت��ان بە 
بەرامبەرتان  و الیەنی  بزانن  حسێن  
ل��ە حاڵێكدا كە  ئ���ەوەش  ی��ەزی��د؟  ب��ە 
دوژمنەكەتان  ن��اوی  هەڵكەوت،  بە 
ناوی  یەزید،  نەك  حسێنە  )ئۆباما( 
بە  ئێوەش )دیسان  سەرۆك كۆماری 
حسێن.  ن��ەك  حەسەنە،  ه��ەڵ��ك��ەوت( 
گەڕێن  باسە  لەو  باشتروایە  كەوابوو 

و لە كۆڵی مێژوو ببنەوە.
سكرتێری  تێهرانی،  ئاغا  م��ورت��ەزا 
گوتوویەتی:"  پ���ای���داری  ج��ب��ه��ەی 
باش  ی��ەك��ەم  رۆژی  ئەحمەدی نژاد 
بوو، رۆژی دووهەم كەوتە لەقەلەق، 

رۆژی سێهەم داكەوت".
بڵێ :"  واب����وو  درووس���ت���ر  ه��ەڵ��ب��ەت 
كلۆر  یەكەم  رۆژی  ئەحمەدی نژاد 
بوو،  ك��رم��ۆل  دووه���ەم  رۆژی  ب���وو، 
و  ددان��س��از  زب��ری  بە  رۆژی سێهەم 
رامان  پڕكردنەوە  و  كێشان  عەسەب 
كرد  چ���وارەم چڵكی  رۆژی  گ��رت، 
پێنجەم  رۆژی  داڕزاندین،  پۆرتی  و 
كاتێك كە ددانساز بۆی كێشاین، هەر 
لەگەڵ خۆی  ددانمانی  دوو  و  سێ  

هەڵكەند."

جووت حەوت

هەوراز

هێرش بۆ سەر ئێران ببوێرن، لەبەر ئەوەیكە كات، 
لە  وەچ��ە  گۆڕینی  و  حەشیمەت  ئامارەكانی 

ئێراندا بە قازانجی حكوومەتی ئێران نیە".
ل���ە تەنیشت  ئ���ەم روان���گ���ەی���ە  ب���ە دان���ان���ی 
و  ئایینی  روخسارە  لە  كۆمەڵێك  دەربڕینەكانی 
سیاسییەكانی رێژیمدا دەتوانین لە هۆكارەكانی 
لە  ئیسالمی  كۆماری  دەسەاڵتدارانی  تۆقانی 
درێژەكێشانی رەوتی ئێستای گەشەی حەشیمەت 
و جیاوازییەكانی لە ناوەند و دەوروبەری بازنەی 

دەسەاڵت و ساماندا تێ بگەین.
ی��ەك��ەم ج���ار ك��ە ئ���ەم ت��ۆق��ان��ە ب��ە ئاشكرا 
هێندێك گرتەی  ب��اڵوب��وون��ەوەی  ن��وان��د،  خ��ۆی 
ناوی  ب��ە  ئاخوندێك  قسەكانی  ل��ە  وی��دی��ۆی��ی 
وێڕای  تێیاندا  ك��ە  ب��وو  دانیشمەند  م��ەه��دی 
ئەهلی  ئایینزای  باوەڕمەندانی  بە  سووكایەتی 
لە  حەشیمەتی  چوونەسەری  رادەی  سووننەت، 

الیەنی شاراوەی ئامانج 
و مەبەستەكانیان لە 
راستیدا هەڵقواڵوی 

تۆقانی رێژیم لە 
گۆڕانی پێكهاتەی 

حەشیمەت بە قازانجی 
كەمینە ئایینییەكان 
و نەتەوە بندەستەكانە

دەستڕۆیشتووەكانی  تەقلیدە  لە مەرجەع  یەكێك 
سەر بە دەسەاڵت لە رۆژی پێنجشەممە 25ی 
رەزبەری 13٩2 لە كۆنگرەی نێودەوڵەتیی ئیمام 
هەمووان  لە  زیاتر  پێوەندییەدا  ل��ەم  سەججاد 

جێگەی سەرنج و تێڕامانە.
ناوبراو بە دەربڕینی نیگەرانی لە چوونەسەری 
دەڵێ :  ئێراندا  لە  سوننەت  ئەهلی  حەشیمەتی 
كە  دەبینین  مەشهەد  دەوروب��ەری  لە  "هەنووكە 
ئەهلی سوننەت خەریكی كڕینی ماڵ و زەوی 
رێژەی حەشیمەتی خۆیان  تاكوو  لە شیعەكانن 
"ناوەندی  دەڵ��ێ :  هەروەها  ئەو  بكەنەوە".  بەرز 
بۆیە  هەر  ئێرانە،  ئێستادا  لە  شیعە  سەرەكیی 
ئەوان كەوتوونەتە بەربەرەكانێ  لەگەڵ كۆماری 
ئیسالمی و لەم پێوەندییەدا، یەكێك لە بەرنامە 
سەرەكییەكانیان گۆڕینی پێكهاتەی حەشیمەت 
ئەهلی  ح��ەش��ی��م��ەت��ی  رێ����ژەی  زی��ادك��ردن��ی  و 

حەشیمەت یەكێك لە پارامێترە سەرەكییەكانی 
پێكهاتن، مانەوە، پێشكەوتن و دواكەوتوویی هەر 

واڵتێكە.
حەشیمەتدا  جۆراوجۆرەكانی  الیەنە  نێوان  لە 
كە جۆری سیاسەتەكان، ملمالنێیەكان و تەنگژە 
سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان و پێگەی ئابووری، 
تاكتیكەكان و ئیستراتیژییە نێوخۆیی، ناوچەیی 
دەكەن،  دی��اری  واڵتێك  ه��ەر  جیهانییەكانی  و 
بێگومان  حەشیمەت،  پێكهاتەی  ف��اك��ت��ەری 

رۆڵێكی دیاریكەر دەبینێت.
لەم رۆژانەدا كە پرسی پێویستیی زیادكردنی 
لە  سەرەكی  باسێكی  بۆتە  ئێران  حەشیمەتی 
ئەم  بۆ  هۆكار  كۆمەڵێك  سیاسیدا،  رۆژەڤ���ی 
پێویستییە دەخرێنە ڕوو كە لەوانە دەتوانین هێما 
بكەین  بۆ پیربوونی حەشیمەت و مەترسییەكانی 
كەمبوونەوەی  ن��ەت��ەوەی��ی،  تەناهیی  س��ەر  ب��ۆ 
چوونەسەری  و  ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ەر  حەشیمەتی 
بكەین  )ب��ەس��ااڵچ��ووان(  بەكاربەر  حەشیمەتی 
بۆ  رێژیم  پڕوپاگەندەی  ئاشكرای  الیەنی  كە 
نیشاندانی پێویستیی زیادكردنی حەشیمەت پێك 

دێنن.
بەاڵم الیەنی شاراوەی ئامانج و مەبەستەكانیان 
ل��ە راس��ت��ی��دا ه��ەڵ��ق��واڵوی ت��ۆق��ان��ی رێ��ژی��م لە 
قازانجی  بە  حەشیمەت  پێكهاتەی  گ��ۆڕان��ی 
بندەستەكانە.  ن��ەت��ەوە  و  ئایینییەكان  كەمینە 
برژینسكی،  زبیگنیۆ  وتەكانی  پێوەندییەدا  لەم 
ئیستراتیژیستی بەناوبانگی ئامریكایی جێگەی 
سەرنجە كە دەڵێ : "خۆتان لە بیركردنەوە لەمەڕ 

و  تۆقێنەر  بە  ئێراندا  سوننەنشینەكانی  ناوچە 
مەترسییەك بۆ سەر بااڵدەستیی ئایینزای شیعە 
زانیبوو و خوازیاری بەربەرەكانییەكی جیددی و 

هەمەالیەنە لەگەڵ ئەو رەوتەدا بوو.
دەیەی  دوو  لە  فەرمییەكان،  ئامارە  بەپێی 
راب��ردوودا رەوتی زاوزێی گشتی واتە ژمارەی 
ئێراندا،  لە  باب  و  دایك  جێگرەوەی  مندااڵنی 
لە 6/0٨ لە ساڵی 55دا گەیشتووەتە 1/٨ لە 

ساڵی ٨5 و 1/6 لە ساڵی ٨٩دا.
بەپێی نیشاندەرە زانستییەكان، ئەگەر رەوتی 
بەرەبەرە  بێت،  لە 2/1  كەمتر  زاوزێ��ی گشتی 

دەبێتە هۆی كەمبوونەوەی حەشیمەت.
تا ئێرە ئامارەكان هۆكارێكی ئەوتۆ بۆ تۆقان 
لە گۆڕینی پێكهاتەی حەشیمەتی ئێران لە نێو 
بەرپرسانی رێژیمدا ناخەنە روو. كاتێك دەتوانین 
تێبگەین  تۆقانە  ئەم  راستەقینەی  لە هۆكاری 
ك��ە ئ��ەم ئ��ام��اران��ە ل��ەگ��ەڵ ئ��ام��اری گەشەی 
لە  و  پەراوێزكەوتووەكان  ناوچە  لە  حەشیمەت 
نێوان باوەڕمەندانی كەمینە ئایینییەكان )و بەو 

پێیەش لە نێو نەتەوەكاندا( بەراورد بكەین.
ئانالین  شیعە  ماڵپەڕی  پێوەندییەدا،  ل��ەم 
عەلەوی"مامۆستای  "دوك��ت��ور  زاری  ل��ەس��ەر 
"رادەی  ك��ە:  دەگ��ێ��ڕێ��ت��ەوە  مەشهەد  زان��ك��ۆی 
ناوچە  لە  هێندێك  لە  حەشیمەت  زی��ادب��وون��ی 
ناوچە  ل��ە  ب����ەاڵم  7%ە،  س��ون��ن��ەن��ش��ی��ن��ەك��ان��دا 
 ... 1/3%ە  تا   %1 نێوان  لە  شیعەنشینەكاندا 
لە  راب��ردوودا 65%ی  لە  كە  هەیە  گوندێكمان 
هاتبوو،  پێك  لە سوننەكان  شیعەكان و 35%ی 

بەاڵم هەنووكە ٨6%ی حەشیمەتی ئەم گوندە لە 
سوننەكان پێك دێت".

ئەو هەروەها كۆچكردنی سوننەكان بۆ شارە 
مەشهەد،  رەش��ت،  گ��ورگ��ان،  وەك  شیعەكانی 
بیرجەند، كرمان و ... بە هەڕەشەیەكی گەورە 
و هۆكاری گۆڕینی پێكهاتەی حەشیمەت ناو 

دەبات.
ئەم مامۆستای زانكۆیە هەروەها بە هێنانەوەی 
نموونەیەك لە یەكێك لە شارۆچكەكانی مەشهەد 
ئەم  كچانی  مامناوەندیی  "قوتابخانەی  دەڵێ : 
شارۆچكەیە لە ٨0% شیعە و 20% سوننە پێك 
هاتووە، بەاڵم قوتابخانەی سەرەتایی كچانی ئەم 
شارۆچكەیە لە ٨0% سوننە و 20% شیعە پێك 

دێت". 
ناوبراو هۆكاری ئەم جیاوازییە دەگەڕێنێتەوە 
ب��ۆ م��ل��ك��ەچ��ب��وون��ی ش��ی��ع��ەك��ان ب��ەرام��ب��ەر بە 
پێوەندی  سیاسەتەكانی پێشووی حكوومەت لە 
بەرانبەردا،  لە  و  زاوزێ   كۆنتڕۆڵی  لەگەڵ 
)و  سوننە  ئایینییەكانی  زان��ا  پڕوپاگەندەی 
عەرەبستان(  وەك  واڵت��ان��ی  پشتیوانییەكانی 
زیادكردنی  ب��ۆ  ئێراندا  سوننەكانی  ن��ێ��وان  ل��ە 

حەشیمەتییان.
ی��ەك��ێ��ك ل��ە خ��وێ��ن��ەران��ی ئ���ەم م��اڵ��پ��ەڕە بە 
چوونەسەری  رەوت����ی  ل��ە  رەخ��ن��ە  راش���ك���اوی 
حەشیمەتی كوردەكان لە شارەكانی ئازەربایجانی 
رۆژئاوا و هەڕەشە سیاسییەكانی ئەو رەوتە بۆ 

سەر رێژیم دەگرێت.
شیرازی،  مەكارم  ئایەتوڵاڵ  وتەكانی  بەاڵم 

سوننەتە".
چاوپۆشی  هیچ  بێ   بە  ش��ی��رازی  م��ەك��ارم 
بوونی  راشكاوانە  سیاسی،  پارێزكارییەكی  و 
سوننەكان لە ئێراندا بە كێشە و تەنگژە دەزانێ  
و دەڵێ  بەرپرسانی ئاگادار كردۆتەوە كە ئەگەر 
ئەم  چارەسەری  بۆ  ئەندێشەیەك  چارە  ئەمڕۆ 
كە  شوێنێك  بگاتە  كار  رەنگە  نەكەن،  كێشانە 

ئیدی هیچیان لەدەست نەیەت.
ئاخوندە  ئ���ەم  وت��ەك��ان��ی  ل���ە  ئ��ەگ��ەرچ��ی 
حكوومەتییە و ئەوانی دیكەدا، بە رواڵەت ناوێك 
لە  رێژیم  تۆقانی  و  نەتەوە ستەملێكراوەكان  لە 
نەبراوە،  ئەوان  حەشیمەتی  چوونەسەری  رەوتی 
خۆراسان  بەلووچستان،  بۆ  ئاماژەكانیان  بەاڵم 
و توركەمەن سەحرا، كوردستان و ئەهواز وەكوو 
حەشیمەتی  رێ��ژەی  تێیاندا  كە  ناوچانەی  ئەو 
سوننەكان )كە زۆرینەیان لە نەتەوە بندەستەكانن( 
روو لە زیادبوونە، دەرخەری ئەوەیە كە فاشیزمی 
ئایینی و ئاپارتایدی ئیتنیكی و نەتەوەیی لە 
بۆ  رێژیم  هەوڵەكانی  سەرەكییەكانی  هۆكارە 
راس��ت��ی��دا هاندانی  ل��ە  ه��ان��دان��ی ه��ەم��ووان )و 
نەتەوەی  و  فەرمی  ئایینزای  باوەڕمەندانی 
ل��ەم��ەڕ زی��ادك��ردن��ی حەشیمەت و  ب��ااڵدەس��ت( 
میلیۆن   150 بە  ئێران  حەشیمەتی  گەیاندنی 

كەسە.
هەوڵەكانی  كە  راستییە  ئەو  سەلماندنی  بۆ 
رێژیم بۆ زیادكردنی حەشیمەت، نەك هەوڵێكی 
گشتگیر و سەرانسەری، بەڵكوو تەنیا پیالنێك 
ئایینزای  و  نەتەوە  بااڵدەستیی  راگرتنی  بۆ 
تەناهیی  ك��ۆڵ��ەك��ەی  دوو  وەك���وو  دەس���ەاڵت���دار 
ل��ە راس��ت��ی��دا م��ان��ەوەی رێژیمە،  ن��ەت��ەوەی��ی و 
دەتوانین هەر لە وتەكانی ئەم مەرجەع تەقلیدە 

بەناوبانگە نموونە بێنینەوە:
مەكارم شیرازی كە بە راشكاوی چوونەسەری 
پێكهاتەكانی  لە  هێندێك  حەشیمەتی  رێ��ژەی 
خەڵكی ئێران بە هەڕەشەیەك بۆ سەر تەناهیی 
نەتەوەیی دەزانێت، لە شوێنێكدا دەڵێ : "تەنانەت 
بنەماكانی  پەرەپێدانی  بۆ  ریاڵیش  یەك  ئەگەر 
لە  بكرێت،  خ��ەرج  بەیت  ئەهلی  قوتابخانەی 
راستیدا یارمەتیدان بە تەناهی و سەقامگیریی 

نیزامی ئیسالمییە". 
ئەوە بەو واتایەیە كە مەكارم و هاوبیرەكانی 
و  خ��ام��ن��ەی��ی  )ك���ە  ئیسالمیدا  ك��ۆم��اری  ل��ە 
پەرەپێدانی  ری������زەدان(  ل���ەو  الی��ەن��گ��ران��ی��ش��ی 
چوونەسەری  پێیەش  بەو  )و  شیعە  ئایینزای 
بە  ئایینزایە(  ئ��ەم  باوەڕمەندانی  حەشیمەتی 
و  پ��اراس��ت��ن  هەوێنی  و  ئەرێنی  فاكتەرێكی 
پێوەندییەشدا  ل��ەم  و  دەزان���ن  خۆیان  م��ان��ەوەی 
باوەڕیان بە پێویستیی كەمكردنەوەی حەشیمەت 
و زاوزێ  و لە ئەنجامیشدا پاكتاوی رەگەزیی 
جیاواز  ئایینزاكانی  باوەڕمەندانی  و  جیابیران 
بۆیە  هەر  دەسەاڵتە،  فەرمیی  ئیدئۆلۆژیی  لە 
دەتوانین بە روونی تێنوێتیی ئەوان بۆ ژینۆساید 
لەگەڵ  ناهاوچەشن  كەسانی  بنەبڕكردنی  و 
لێدوانەكانیاندا  و  گوتار  دووتوێی  لە  خۆیان، 

ببینینەوە.
بنچینەیی  پێگەی  ل��ەب��ەرچ��اوگ��رت��ن��ی  ب��ە 
ئایینزا و زمانی فەرمی لە ئیدئۆلۆژیی ئایینی 
� رەگەزیی كۆنەپەرەستانی زاڵ بە سەر ئێراندا 
شۆڤێنیستە  لەگەڵ  ئەوان  هاوبەشی  خاڵی  كە 
دەتوانین  دەس��ەاڵت��ە،  دەرەوەی  ئێرانییەكانی 
یەكدەستكردنی  س��ی��اس��ەت��ی  ك��ە  ب��گ��ەی��ن  ت��ێ 
دەیە  چ��ەن��دی��ن  پ��اش  ئ��ێ��ران��دا،  ل��ە  حەشیمەت 
هەوڵ و پالنداڕێژی و سەركوت و نكۆڵیكاری 
لە  جیاواز  شوناسەكانی  و  بنبەست  گەیشتۆتە 
خوێندنەوەی ئیدئۆلۆژیكیی دەسەاڵت، هەنووكە 
بەرانبەریدا،  لە  لەمپەڕێكی راستەقینە  بوونەتە 
بە جۆرێك كە لە بەرزترین تریبۆنەكان و لە الیەن 
كاربەدەستانی بااڵی دەسەاڵتەوە راشكاوانە باس 
سیاسەتەكانی  جێبەجێكردنی  پێویستیی  ل��ە 
بەرەنگاربوونەوەیان  بۆ  حەشیمەت  بە  پێوەندیدار 

دەكرێت.     

زیادكردنی حەشیمەت، فێڵێك بۆ 
ئاپارتاید لە ئێراندا
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�. پێشەكی:
س��ەرەن��ج��دان ب��ە م��اف��ی ك��ەم��ی��ن��ەك��ان لە 
نیگەرانییە لەمێژینەكانی بزووتنەوەی مافی 
مروڤ بووە. ئەوەی گومانی تێدانیە، یەكەم 
ئەوەیكە مافی مروڤ بوونی هەیە، دووهەم 
حكوومەتەكان لە سێ  روانگەوە خۆیان پابەند 
مروڤ  مافی  یاساكانی  رەچ��اوك��ردن��ی  بە 

دەزانن:
بەردەوامبوونی  پ��اراس��ت��ن��ی  ب��ۆ  ال���ف( 

سیاسیی و رەوایی نێوخۆیی
كە  بەڵێنانەی  ئ��ەو  ئەنجامدانی  بۆ  ب( 
بەشێوەیەكی  نێوخۆییەكان  و  یاسا  هۆی  بە 
ئەستۆی  لە  بنەڕەتییەوە،  یاسای  سەرەكی 

دەوڵەتاندایە.
ج( بۆ ئەنجامدانی ئەو بەڵێنانەی كە بە 
نێونەتەوەییەوە،  یاسای  بە  پابەندبوون  هۆی 

دەوڵەتەكان قەبوڵیان كردووە. 
ئەم پرسە هەمان چەمكی "بنەجێ كردنی 
دەس���ەاڵت ل��ە رێ��گ��ەی ی��اس��ا"ی��ە ك��ە دەبێتە 
هۆی ئەوەیكە پابەندبوونی یاسایی واڵتێك، 
جێگیربوونی دەسەاڵت  و كۆمەڵێك بەربەستی 
لێ بكەوێتەوە كە بەسەر هەوڵە بان یاساییەكانی 
دەوڵەتەكاندا تەشەنە دەكا. یان "خۆبەرتەسك 
یاسای  گوێرەی  بە  خۆویستانە"  كردنەوەی 
نێونەتەوەیی، وەكوو بەڵێنگەلێك كە دەوڵەتێك 
كۆمەڵگای  دیكە  و  دەوڵەتانی  بەرانبەر  لە 
نێونەتەوەیی وەئەستۆی دەگرێ   و لە ئەنجامدا 
لە  دەك��ا.  س��ن��ووردار  خ��ۆی  دەسەاڵتدارێتی 
ئەمڕۆكە  كە  نێونەتەوەییشدا  یاسای  بواری 
راستەوخۆ  تاكەكان  دەچێ   ئەوە  بەرەو  زیاتر 
 �� ب��زان��ێ   خ��ۆی  بابەتەكانی  ل��ە  بەشێك  ب��ە 
بەتایبەت لە بابەتەكانی پێوەندیدار بە مافی 
بكرێ   ئەوە  بانگەشەی  دەتوانرێ    �� مرۆڤ 
كە پێویستی رەچاوكردنی مافی مرۆڤ لە 
الیەن دەوڵەتەكانەوە وەكو پرەنسیپێك لە یاسای 
نێونەتەوەییدا خۆی دەرخستووە. هەڵبەت لەم 
نێوەدا نابێ  پەیماننامە نێونەتەوەییەكان لەبیر 

بكرێ .
لە كۆی تایبەتمەندییەكانی پرسی مافی 
زۆربوونی  بابەتەكان  و  فرەچەشنی  مرۆڤ�، 
بەڵگەنامەكانی كە لە الیەنە جۆراوجۆرەكاندا 
الیەنگەلی  ل��ە  دەوڵ��ەت��ەك��ان  دەردەك������ەوێ ، 
پابەندبوونە  پێی  بە  ن��اچ��ارن  ج��ۆراوج��ۆرەوە 
بە  سەبارەت  نێونەتەوەییەكانەوە  نێوخۆیی  و 
رەچاوكردنی مافەكانی سەرجەم هاوواڵتیان، 
بەتایبەت گرووپە جۆراوجۆرە مرۆییەكان كە 
پێویستییان  تایبەتەكانەوە  بە گوێرەی الیەنە 
مندااڵن،  وەك��و  هەیە،  تایبەت  سەرنجی  بە 
ژنان، كرێكاران، كەمینە نەتەوەیی  و ئایینی 
وردی  رەچاوكردنی  لەمەڕ  سیاسییەكان،   و 
دەستپێشخەری  مرۆڤدا  مافی  پێوەرەكانی 
هەركام  پێشێلكردنی  ئەگەری  لە  بكەن  و 
مەیدانە  ل��ە  دەوڵ���ەت���ەك���ان  خ���ااڵن���ەدا،  ل���ەم 
یان  ناوچەیی  نێوخۆیی،  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی 
ملماڵنێ   و  رووب������ەڕووی  ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی��دا، 

گیروگرفت دەبنەوە.
ئەمڕۆكە سەرنجدان بە كەمینەكان لە دوو 

رووەوە ئاوڕی ل�ێ دراوەتەوە:
1. لە رووی رەچاوكردنی مافە مرۆییەكان 
لە  بەهرەمەندبوون  لە  ه��ەاڵواردن  نەبوونی   و 

ماف  و ئازادییە بنەڕەتی  و رەواكاندا. 
ب��ەه��رەم��ەن��دب��وون  و  مافی  رووی  ل��ە   .2
زم��ان��ی  و  ئێتنیكی،  شوناسی  پاراستنی 

ئایینی خۆیاندا.
كۆكردنەوەی  و  مرۆڤ  مافی  گرینگی 
چەشنێكی   ب��ە  ج���ۆراوج���ۆرەك���ان  پ��ەی��م��ان��ە 
گشتگیر، بۆتە هۆی ئەوەیكە دەوڵەتان ناچار 

بە رەچاوكردنی وردی ئەم پێوەرانە بن.

ج��ۆراوج��ۆرەك��ان  و  پێناسە  یەكەم:  بەشی 
چەمكی كەمینە

الف �� پێناسە جۆراوجۆرەكانی كەمینە
سەبارەت بە پێناسەی كەمینە، روانگەی 
جۆراوجۆر هەیە.  لەمەڕ چەمكی كەمینە 
جێی  كە  نیە  بوونی  یەكدەست  پێناسەیەكی 
دامەزراوە  بیرمەندان  و  سەرجەم  پەسەندی 
نێونەتەوەییەكان بێ   و هەروەها هەوڵێكی زۆر 
نەتەوەیەكگرتووەكان  و  رێكخراوی  الیەن  لە 
دامەزراوەكانی، بۆ خستنەڕووی پێناسەیەكی 
بەاڵم  دراوە،  ك��ەم��ی��ن��ە  ب��ۆ  ت��ۆك��م��ە  ورد و 

سەركەوتنێكی بەدەست نەهێناوە. 
ل����ە ی����ادداش����ت����ێ����ك����دا ك����ە ل����ە الی����ەن 
رێكخراوی  ئ��ەوك��ات��ی  گشتیی  سكرتێری 
ن��ەت��ەوەی��ەك��گ��رت��ووەك��ان ل��ە رێ��ك��ەوت��ی 27ی 
هاتووە:  ن���ووس���راوە،  1٩4٩دا  دێ��س��ام��ب��ری 
"لەگەڵ ئەوەیكە لە روانگەی زانستییەوە، بە 
زەحمەت دەتوانرێ  پێناسەیەكی بەڕاستی وردو 
روو...  بخرێتە  كەمینە  چەمكی  لە  دەقیق 
بەاڵم لەڕاستیدا ئەمڕۆكە چەمكی كەمینە 
بەرتەسكتر  واتایەكی  بە  كاتەكان  زۆرب��ەی 
بەكار دەبردرێ ، هەنووكە باوە كە لەم چەمكە 
بەشێوەی گشتی بۆ دەستەیەكی تایبەتیی لە 
گرووپە  لەو  كە  وەردەگیرێ   كەڵك  كۆمەڵ، 
زاڵەی كە لە واڵتدا دەژی، جیاكراونەتەوە." 

بەاڵم لە چوارچێوەی زانستە سیاسییەكاندا 
خاوەنی  ك��ە  ك���راوە  گەلێك  جڤاك  ب��ۆ  هێما 
)ئێتنیكی،  ت��ای��ب��ەت��ی  ن��ی��ش��ان��ەی  ه��ەن��دێ  

زمانی، كولتوری، ئایینی و هتد( ن. 
ل����ە پ���ێ���ن���اس���ەی���ەك���ی دی����ك����ەدا ك����ە لە 
رێكخراوی  الوەك����ی  كۆمیسیونی  الی���ەن 
كەمینەكان  لەمەڕ  نەتەوەیەكگرتووەكانەوە 
كە  گرووپێك   ...." كە:  هاتووە  خراوەتەروو، 
دانیشتوانی  لەچاو  چەندایەتییەوە  رووی  لە 
دیكەی واڵت لە دۆخێكی "غەیرە حاكم" دان 
 و ئەندامەكانی لە روانگەی ئێتنیكی، زمانی 
كە  تایبەتمەندیگەلێكن  خاوەنی  ئایینی  یان 
جیاوازن  واڵت  دیكەی  دانیشتوانی  لەگەڵ 
ب��ەردەوام خاوەنی   و بە تایبەت  و بە شێوەی 
جۆرێك هەست  و سۆزی هاوپێوەندیین كە لە 
رێگەی ئەوەوە پارێزگاری لە كولتوور، داب و 

نەریت، ئایین  و زمانەكەیان دەكەن."
ه����ەروەه����ا س����ەب����ارەت ب���ە ك��ەم��ی��ن��ە لە 
 2004 ب��ری��ت��ان��ی��ك��ا  "ف���ەره���ەن���گ���ن���ام���ەی 
جۆراوجۆر  پێناسەی   )Britannica(

خراوەتە ڕوو.
بەشێك لەم پێناسانە بریتین لە:

رووی  ل��ە  ك��ە  دی��اری��ك��راو  گرووپێكی   "
لەگەڵ  ئێتنیكییەوە  كولتووری  و  نیژادی، 

گرووپی زۆرینەی حاكمدا دەژین."
لە  كەمینە  دی��ك��ەی  پ��ێ��ن��اس��ەی��ەك��ی  ل��ە 

بریتانیكادا هاتووە:
"چەمكی كەمینە كە لە زانستە سیاسیی 
 و كۆمەاڵیەتییەكاندا كەڵكی ل�ێ  وەردەگیرێ ، 
تاكەكانی  لە  كەمتر  گرووپێكی  لە:  بریتیە 
لەگەڵ  ناچارییەوە  رووی  لە  كە  كۆمەڵگا 
دەژین،  كۆمەڵگایەكدا  لە  زۆرینە  گرووپی 
پرسە  ئەم گرووپە كەمینەیە زۆر گیرۆدەی 
كۆمەاڵیەتییەكان نین  و هەروەها لە ئیمتیاز 
زۆرینەی  لەگەڵ  یەكسان  گەلی  جیاوك   و 
ئەوەش  نابن. سەرباری  بەهرەمەند  كۆمەڵگا 
رووی  ل��ە  كۆمەڵگا  كەمینەی  گ��رووپ��ی 
گرووپی  لە  الوازت��ر  سیاسییەوە  دەس��ەاڵت��ی 

زۆرینەی كۆمەڵگان."
كتێبی  ن���ووس���ەری  ت��رن��ب��ری"  "پ��ات��ری��ك 
كەمینەكان"،  مافی  نێونەتەوەیی  و  "یاسای 
كەمینە بە گرووپێك دەزانێ  كە لە دەسەاڵتدا 
بەشدار نەبێ   و لە رووی ژمارەوە كەمتر لە 
هەمان  لە  بێ ،  واڵت  دیكەی  دانیشتوانی 
واڵتەن  ئەو  هاوواڵتی  ئەندامەكانی،  كاتدا 
ئایینی  ئێتنیكی،  جیاوازی  تایبەتمەندی   و 

دیكەی  دانیشتوانی  لەگەڵ  زمانییان  یان 
هەستی  چەشنێك  خ��اوەن��ی  ه��ەی��ە و  واڵت���دا 
لە  هاوپێوەندی  بەرژەوەندیی  و  یەكگرتوویی 
نەریت،  داب  و  كولتوور،  پاراستنی  راستای 

زمان  و ئایینی خۆیانن.   
"كەمینە  هاتووە:  دیكەدا  پێناسەیەكی  لە 
ئەگەر  خۆیەتی  و  تایبەتمەندیی  خ��اوەن��ی 
نەتەوەیی،  ئێتنیكی،  رووی  لە  گرووپێك 
گرووپەكانی  ل��ەگ��ەڵ  زم��ان��ی  ی��ان  ئایینی 
دەسەاڵتدار جیاواز بێ ، بە كەمینە دانانرێ . 
كەمینە بە گرووپێك لە هاوواڵتییانی واڵتێك 
ئایینی،  نەتەوەیی،  رووی  لە  كە  دەوت���رێ  
گرووپەكانی  ل��ەگ��ەڵ  زم��ان��ی  ن��ی��ژادی  و 
ژمارەوە  رووی  لە  جیاوازە  و  خەڵك  دیكەی 
دەستدا  لە  حكومەتی  دەسەاڵتی  كەمتر  و 

نیە."
لە  كەمینەدا  دی��ك��ەی  پێناسەیەكی  ل��ە 
سیاسییەكاندا  زانستە  فەرهەنگی  كتێبی 
نێونەتەوەییدا  یاسای  لە  "كەمینە  ه��ات��ووە: 
خاوەنی  كە  دەوت��رێ   خەڵك  لە  گرووپێك  بە 
جیا  داب ونەریتی  ئایین  و  كولتوور،  نیژاد، 
كە  واڵت���ەن  ئ��ەو  ئایینی  ف��ەره��ەن��گ و  ل��ە 
دەژین. ماف  و جیاوكە كۆمەاڵیەتی،  تێیدا 
ئابووریی  و سیاسییەكانی كەمینە زۆرجار لە 
یاسای بنەڕەتیی واڵتاندا هێمای بۆ دەكرێ . 
سیاسەتی  خەریكی  زیاتر  كە  واڵتانێك  لە 
كەمینەكان  پرسی  ن��ی��ژادی��ن،  ه��ەاڵواردن��ی 
پێكهێناوە  و  نێوخۆیی  سەرەكی  كێشەیەكی 
هەندێ  جاریش الیەنی نێونەتەوەیی بەخۆیەوە 

دەگرێ ."  

كەمینە لە یاسای 
نێونەتەوەییدا 
بە گرووپێك لە 

خەڵك دەوترێ  كە 
خاوەنی نیژاد، 
كولتوور، ئایین 
 و داب ونەریتی 

جیا لە فەرهەنگ و 
ئایینی ئەو واڵتەن 

كە تێیدا دەژین

كەمینە  نیشانەكانی  چ��ەم��ك  و   ���� ب 
)Minority(

بە سەرنجدان بەو پێناسانەی كە لە كەمینە 
كراوە، دەتوانرێ  نیشانەكانی چەمكی كەمینە 

بەم شێوەیەی خوارەوە ریز بكرێ :
1. كەمینە لە رووی ژم��ارەوە كەمتر لە 
لە  ك��ە  كۆمەڵگایە  دی��ك��ەی  گ��رووپ��ەك��ان��ی 

دەسەاڵت دان. 
2. كەمینە لە حاكمییەتدا پشك  و رۆڵێكی 
پێكهاتەی دەس��ەاڵت  و دەسەاڵتی  لە  نیە  و 

سیاسیدا دەستێوەردانێكی نیە. 
3. كەمینە لە رووی نیژادی، نەتەوەیی، 
لەگەڵ  ئایینی  ی��ان  زم��ان��ی  ك��ول��ت��ووری، 

هەیئەتی دەسەاڵتدار جیاوازی هەیە.
كەمینەكان دەتوانرێ  لەرووی چۆنایەتیی 
ئایینی،  سیاسی، كۆمەاڵیەتی، كولتووری، 
جیهانی،  ناوچەیی،  ئابووریی،  نەتەوەیی، 

نیژادی، حەشیمەت  و هتد دابەش بكرێ . بەاڵم 
بابەتەكانی  گرینگترین خاڵ كە لە تەواوی 
نموونەیەكی  وەك  دەت��وان��رێ   مرۆڤدا  مافی 
گشتگیر باسی لێوە بكرێ ، كەمینە ئێتنیكی 
ئەوان  رادەی حەشیمەتی  ئایینییەكانە كە   و 
ئەوان  هاوپێوەندی  بەستراوەیی  و  هەروەها   و 
ل��ەگ��ەڵ ه��اودی��ن ی��ان ه��اون��ی��ژادەك��ان��ی��ان لە 
بابەتەكانی  چوارچێوەی  لە  دیكە  واڵتانی 

مافی مرۆڤدا باسیان لێوە دەكرێ . 
لە  ك��ە  خەڵكە  كۆمەڵە  ئ��ەم  ل��ەب��ن��ەڕەت��دا 
كەمینەدان بە جۆرێك ئینتمای مەعنەوییان 
ب��ە زۆری��ن��ەی��ەك هەیە  و ل��ەم رێ��گ��ەی��ەوە بە 
ل�ێ دەكرێ .  پشتیوانییان  جۆراوجۆر  شێوەی 
زیاتر  كە  پشتیوانییە  ئ��ەم  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ 
خۆی  دیپلۆماتیك  مەعنەوی  و  بەشێوەی 
دەردەخا، هێندێ جار پشتیوانی ئۆرگانەكانی 
هاوشانی  مرۆڤیش  م��اف��ی  داك��ۆك��ی��ك��اری 

سیاسەتەكانی ئەم دامەزراوانە دەبینرێ . 

بەشی دووهەم: قەوم  و كەمینە ئێتنیكی  و 
نیژادی  و ئایینییەكان

ئەمڕۆكە كەمتر دەوڵەت  و واڵتێك بوونی 
لە  هاوواڵتییەكانی  تاك  و  هەموو  كە  هەیە 
زمانێكی  ئایین  و  خ��اوەن��ی  بن  و  نیژادێك 
یەكدەست  و یەكسان بن. لە زۆربەی واڵتانی 
جیهاندا زۆرینەیەك بوونی هەیە كە لە رووی 
زمان، ئایین، نەتەوە، كولتوور  و مێژوو خاوەنی 
واڵتانەدا  ل��ەم  ه��اوب��ەش��ن.  خاڵی  كۆمەڵێك 
گرووپ گەلێكی بچووكتریش بوونیان هەیە 
كولتوریی  و  زمانی،  ئایینی،  پرسە  لە  كە 
مێژووییەكاندا تایبەتمەندی هاوبەشی خۆیان 
مافی  رەچاوكردنی  بابەتی  هەروەها  هەیە. 
لەنێوان  ه���ەاڵواردن  نەبوونی  كەمینەكان  و 
نەتەوە  سەرنجی  جێی  زۆری��ن��ەدا  كەمینە  و 
 و دەوڵەت  و رێكخراوە نێونەتەوەییەكان بووە  و 
لەسەر ئەم بنەمایە كۆمەڵێك رێسا و ئاسانكاریی 
ب��ۆ رەچ���اوك���ردن���ی م��اف��ی ك��ەم��ی��ن��ەك��ان  و 
دابینكردنی تەناهی  و ژیانی ئاشتیخوازانەی 
لە  گیراوە.  لەبەرچاو  جۆراوجۆرەكان  نەتەوە 
شایەتی  هێندێ جار  ئ��ەم��ڕۆك��ەدا  جیهانی 
دوژمنكارانە  تووندوتیژانە،  تێكهەڵچوونی 
 و وێ��ران��ك��ەری گ��رووپ��ە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان یان 
مرۆڤ  مافەكانی  پێچەوانەی  هەوڵگەلی 
بۆ  كەمینە  دژی  زۆرینە  گرووپی  لەالیەن 
بووین.  كەمینەكان  ئێتنیكی  پاكتاوكردنی 
ه��ەرب��ۆی��ە ب��ۆ ئ��اش��ن��اب��وون ل��ەگ��ەڵ پرسی 
كورتمان  ناسینێكی  پێویستە  كەمینەكان، 

لەوان هەبێ . 
ك��ەم��ی��ن��ەك��ان ب��ەپ��ێ��ی ج���ۆری روان��ی��ن لە 
پرسەكانیان بۆ سەر گرووپ گەلی جۆراوجۆر 

دابەش دەبن:
1. كەمینەی ئێتنیكی: گرووپێكی مرۆییە 

كە كولتووری تایبەت بەخۆی هەیە. 
2. كەمینەی نیژادی: گرووپێكی مرۆییە 
لەگەڵ  رەچەڵەكەوە  نیژاد  و  رووی  لە  كە 
جیاوازی  كۆمەڵگادا  زۆری��ن��ەی  گ��رووپ��ی 

هەیە. 
3. كەمینەی ئایینی: گرووپێكی مرۆییە 
بۆچوونی  داب  ون��ەری��ت  و  رووی  ل��ە  ك��ە 
زۆرینەی  گ���رووپ���ی  ل��ەگ��ەڵ  ئ��ای��ی��ن��ی��ی��ەوە 

كۆمەڵگادا جیاوازە.
دەتوانێ   لەیەك كاتدا  كەمینە  گرووپێكی 
نیژادی  ئێتنیكی،  الیەنە  تەواوی  هەڵگری 
 و ئایینییەكان بێ . لەم كاتەدا دەبێ  سەرجەم 
بە  كەمینەكان  ب��ە  پ��ێ��وەن��دی��دار  رێ��س��اك��ان��ی 
گرینگترین  بەڕێوەبچێ .  ئەوانەوە  نیسبەت 
ملمالنەیەك كە لەم بارەوە لە ئارادایە، ئەوەیە 
كە كەمینە ئێتنیكی، نیژادی  و ئایینییەكان 
خوازیاری بەرابەری  و یەكسانی تەواو لەگەڵ 

هاوواڵتیانی دیكەی كۆمەڵگادان. 
بەشی سێهەم: پێشینەی مێژوویی پرسی 

كەمینەكان
مێژووییەكان  كتێبە  ت��اووت��وێ ك��ردن��ی  بە 
دەتوانرێ  ئیدیعا بكرێ  كە پرسی كەمینەكان 
كەونارا  سەردەمی  بۆ  مێژووییەوە  رووی  لە 
ساڵی  لە  ك��وروش  كە  كاتێك  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە. 
گ��رت  و  بابلی  ش��اری  زایین  پێش  53٨ی 
ئازادیی  ف��ەرم��ان��ی  ش���ارە،  ئ��ەم  نێو  چ���ووە 
ژێردەسەاڵتی  لە  كە  دەركرد  نەتەوانەی  ئەو 

بابلییەكاندا بوون.
بەدرێژایی  ب��ەرەب��ەرە  كەمینەكان  پرسی 
مێژوو الیەنگەلی جۆراوجۆری وەك نەتەوەیی، 
سەرەتای  لە  ئایینی  بەتایبەت  نیژادی  و 
گرتووە،  بەخۆیەوە  نێوەڕاستدا  سەدەكانی 
بەاڵم س��ەرەڕای ئەم پێشینە دوورودرێ��ژە، لە 
كەمینەكان  پرسی  س��ەدەی��ەدا  ئەم  سەرەتای 
كەوتە بەر سەرنجی یاسای نێونەتەوەییەوە.  

رێسا جۆراوجۆرەكانی پێوەندیدار بە مافی 
مرۆڤ  و گرووپە جیاوازە مرۆییەكان، پێش 
پەسەند  كۆكرایەوە  و  یەكەم  جیهانی  شەڕی 
ك��را ك��ە ب��ە ج��ۆرێ��ك هێماى راس��ت��ەوخ��ۆ یان 
ناڕاستەوخۆی بە پرسی كەمینەكان كردووە. 
پاش شەڕی جیهانی یەكەم لە پەیماننامە 
پشتیوانی  ب��ۆ  تایبەتییەكاندا  گشتی  و 
بنەما و  كەمینەكان،  م��اف��ی  نێونەتەوەیی 
دان����ران  و  پ��ەس��ەن��د  و  ن���وێ   رێساگەلێكی 
بوون  دەروەس��ت  دەوڵەتان  لە  ژمارەیەكی زۆر 
زمانی  ن��ی��ژادی  و  كەمینە  ل��ەم��ەڕ  ت��اك��وو 
چوارچێوەی  دانیشتوی  ئایینییەكانی   و 
دەسەاڵتی خۆیان هەڵسوكەوتێكی یەكسانیان 

لەچاو هاوواڵتیانی دیكەی خۆیان هەبێ . 
گەالن،  ك��ۆم��ەڵ��ەی  پێكهاتنی  ل��ەگ��ەڵ 
كۆمەڵگای  ئاستی  لە  كەمینەكان  پرسی 
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی��دا ه���ات���ەئ���اراوە. ت��ەن��ان��ەت لە 
پەیماننامەی  ك��ە  واب���وو  ب��ڕی��ار  س���ەرەت���ادا 
دابینكردنی  بۆ  بەشێكی  گەالن  كۆمەڵەی 
ئەم  ب��ەاڵم  بكا،  تەرخان  كەمینەكان  مافی 
بە دژایەتی هێندێ   گەاڵڵەیە بە سەرنجدان 

لە دەوڵەتەكان، رەتكرایەوە.
گەاڵڵەیە  ئەم  نەكرانی  پەسەند  سەرەڕای 
لە پەیماننامەی كۆمەڵەی گەالن، هیچ كات 
پرسی كەمینەكان لەبیر نەكرا و لە بەشێك لە 
"بەڵێننامەی  وەكو  ئاشتی  پەیماننامەكانی 
10ی  رێكەوتی  ك��ە  ژێ��رم��ن"  سێن  ئاشتی 
سێپتامبری 1٩1٩ لەنێوان دەوڵەتی ئۆتریش 
"بەڵێننامەی  یان  مۆركرا  هاوپەیمانەكان   و 
27ی  رێكەوتی  لە  كە   "Nouei  � نویی 
نوامبری 1٩1٩ لەگەڵ بۆڵغارستان بەسترا، 
هێماگەلى بۆ كەمینەكان  و بارودۆخیان كرا. 
بەاڵم لەم رووەوە كە ئەم بەڵێننامانە بەگشتی 
دەك���رد  و  داب��ی��ن  كەمینەكانی  خواستی  ن��ە 
ن��ە رەزام��ەن��دی دەوڵ��ەت��ان��ی ب��ۆ الی خۆی 

رادەكێشا، ئەوندە درێژەی نەبوو. 
ب��ەاڵم پ��اش ش��ەڕی جیهانی دووه���ەم  و 
نەتەوەیەكگرتووەكان،  رێكخراوی  پێكهاتنی 
س����ەرەڕای ئ��ەو چ��اوەڕوان��ی��ی��ان��ەی ك��ە لەم 
پرسی  بە  تازە دامەزراوە سەبارەت  رێكخراوە 
هەوڵێكی  چەشنە  هیچ  هەبوو،  كەمینەكان 

نوێ  لەم پێوەنديەدا نەدرا.  
ل��ەم��ەڕ پ��رس��ی ك��ەم��ی��ن��ەك��ان ل��ە ساڵی 
1٩2٩ی زایینیدا، كۆنفرانسێكی نێونەتەوەیی 
گەورە لە شاری پاریس پێكهات  و سەرەڕای 
شێوازی  دیاریكردنی  بۆ  كە  زۆر  هەوڵێكی 
ب��ی��ان��ی��ی��ەك��ان درا،  ل��ەگ��ەڵ  ه��ەڵ��س��وك��ەوت 
بەاڵم  نەهات.  وەدەست  ئەرێنی  ئەنجامێكی 
لە  پشتیوانی  "كۆنوانسیونی   1٩٩3 ساڵی 
كەمینە ئێتنیكی  و فەرهەنگییەكان" پەسەند 
كرا كە لە رێساكانیدا پێوەرگەلی جێی پەسەند 
كەمینە  جۆراوجۆرەكانی  توێژە  بۆ  شیاو   و 

ئێتنیكی، نیژادی  و ئایینییەكان دانرا. 
كۆتایی بەشی یەكەم

درێژەی هەیە...

روانینی یاسا نێونەتەوەییەكان بۆ پرسی كەمینەكان
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

بەشی یەكەم

شۆڕشی مەشرووتە یان بە واتایەكی دیكە 
بە هەموو  ئێراندا"  لە  "بزووتنەوەی مەشرووتە 
رەنگ و رووی ئێرانی، رۆژهەاڵتی و هەروەها 
لە الیەن  ئایینیەكان كە  لێكدانەوە جۆراوجۆرە 
بنەمای  سەر  لە  و  دین  سەرپەرشتیارەكانی 
بەرژەوەندییە  و  دوژم��ن��ی  كەمتێگەیشتن، 
هەنگاوی  داس��ەپ��ا،  بەسەریدا  شەرعيیەكان 
بەاڵم  ب��وو.  رزگاریی  بۆ  ئێرانییەكان  ب��ەرزی 
ب��ە ه��ەم��وو ئ��ەم��ان��ەی��ش��ەوە ج��ێ��گ��ەی حاشا 
لێكردن نەبووە و نییە كە دام��ەزراوە فیكری، 
مەعرەفەتی، كۆمەاڵیەتی، یاسایی، سیاسی، 
ئابووری و فەرهەنگی لە بیرۆكەی مودێرنیتە 
پیشەسازییەكانی  و  فیكری  گۆڕانكارییە  و 
سەدەی 1٨ و 1٩ی ئورووپاوە وەرگیراو بوو. 
تێگەیشتوويی  رادەی  بنەمای  سەر  لە  بەاڵم 
خەڵك و بەرداشی وتەبێژان و بەڕێوەبەرانی ئەو 
سیستمی  رووخانی  و  گۆڕانكاری  بۆ  كات، 
كۆتاییەكانی  ئێرانی  ل��ە  دواك��ەت��وو  و  ك��ۆن 
ئاكام  لە  زۆری��ەك  قەجەرییەكاندا،  سەردەمی 
بیچمگرتنی  وەك����وو  ئ���ەو  پێشهاتەكانی  و 
ف��ێ��رك��اری و  ی��اس��اي��ی، سیاسی،  دام�����ەزراوە 
رەوتی  و  ئەزموون  لە  وەرگیراو  مەدەنییەكان 
كۆمەڵگای  بۆ  رۆژئ��اوا  شارستانیەتی  نوێی 
جیاوازییە  ب���ەم  ب����وو.  خ���ۆی  ه��اوچ��ەرخ��ی 
بنەڕەتییە كە، ئەم دامەزراوانە و گۆڕانكارییە 
كۆمەاڵیەتی � سیاسیەكان، رۆژئاوای گەیاندە 
خولگەی  و  رێگە  لە  یان  مەبەست.  شوێنی 

مەشرووتە  سەردەمی  ئێرانی  حەقیقەتەكانی 
و  بكرێت  دەسنیشان  دووب���ارە  ئ��ەوان��دا  نێو  لە 
لە ناكامی ئەم جووڵە گەورە و مێژووییە بۆ 
رزگاریی و ئازادی ئێرانییەكان لە " سەرەڕۆیی 
سیاسی و دیل بوونی ئایینی" باشتر تێبگەین. 
و  خۆێندنەوە  سەربنەمای  لە  و  بنەڕەتدا  لە 
شڕۆڤەی الیەنە جۆراوجۆرەكان، دەتوانرێ ئەو 
و  سەرنەكەوتن  هۆی  بوونە  كە  بەربەستانەی 
بوارەكاندا  هەموو  لە  پێشڤەچوونی مەشرووتە 
بە پێكۆڵ بكێشرێت، نە مەشرووتە و بیرۆكەی 
پێشكەوتن و گۆڕانخوازیی مەشرووتە. كاتێك 
كە بە پێگەی فیكری، خاڵی دەسپێك، بونیادە 
ئامانجەكانی  و  داواكارییەكان  فیكرییەكان، 
ب���زووت���ن���ەوەی م���ەش���رووت���ە ب��اس��ی ل���ە سەر 
دەتوانرێ  روون  زۆر  و  سانايی  بە  دەك���رێ، 
لە  و  بناسینەوە  دوژم��ن��ەك��ان��ی  رێ��گ��ەوە  ل��ەم 
درێژەی  لە  ئ��ەوان  تۆڵەسەندنەكانی  و  پیالن 
وەرچەرخانە كۆمەاڵیەتی � سیاسییەكانی سەد 
ئێراندا  نەتەوەكانی  نێو  لە  راب���ردوودا،  ساڵی 
تێبگەین. مەشرووتە بە هۆی گرینگیەكەی، 
لە  ئەو  بەجێماوی  گاریگەريی  و  بەرباڵويی 
سەر  بزووتنەوە ئازادیخوازییەكان، دادپەروەری، 
سەر  ه��ەروا  ئێراندا،  لە  دێموكراتیكان  ه��اوارە 
زیندوو و چااڵك لە كۆمەڵگادا و لە نێو هێزە 
بوونی  پێشكەوتوو  و  دێموكراتیك  سێكۆالر، 
هەیە، چوونكە لە ماوەی سەد ساڵی رابردوودا 
جووڵەی  س��ەرەت��ای  و  دەسپێك  خاڵی  ئەمە 
مێژووییە  بڕگە  و  ناوچەكان  لە  ئێرانییەكان، 
دەسەاڵتی  لە  بەشداريی  بۆ  ج��ۆراوج��ۆرك��ان 
سیاسی و رۆڵ وەرگری لە چارەنووسی خۆیاندا 

مەبەست  شوێنی  ب��ە  گەیشتن  ب��ۆ  دروس���ت 
تووشی  ئێرانییەكانی  ب��ەاڵم  ك��رد.  جێگیرى 
سەرلێشێواوی، ناكامی، قەیران و بێ شوناسی 
نێوان  لە  كە  شوناسیەك  بێ  و  قەیران  ك��رد. 
مودێرن،   � ن��ەری��ت  وەك  گ��ەورەك��ان��ی  كەلێنە 
� دەوڵ���ەت، دی��ل و  � نەتەوە و ئایین  دەوڵ��ەت 
سەرقاڵ كرد. زۆریەك لە خاوەنڕا و لێكۆلەرانی 
پرسی ئێران، هۆكارگەلێكی جۆراوجۆریان بۆ 
ناكاميی و یان شكستی مەشرووتە هێناوەتەوە. 
ت��ا شوێنێك ك��ە ئ��ەم ه��ۆك��اران��ە زۆری����ەك لە 
بابەتگەلی پێكهاتەیی، فەرهەنگی، فێركاری، 
لە  دەرەك��ی  و  نێوخۆیی  سیاسی،  ئ��اب��ووری، 
خۆدەگرێ. بۆ هەركام لەم هۆكارانە، بۆچوون، 
تایبەتیشیان هەیە. كە  لێكدانەوەی  و  روانگە 
دەتوانرێ  بابەتەكاندا  لە  زۆریەك  لە  بێگومان 

بۆ  لە هەر چوارچێوەیەك  بووە. مەشروتییەت 
ئ��ەم خەڵكە، رووب��ەڕووب��وون��ەوە بۆ گ��ۆڕان و 
كۆمەاڵیەتی،  چەمكەكانی  ل��ە  ئ��اڵ��وگ��ۆر 
سیاسی  بازنەی  سیاسی،  دەسەاڵتی  بیاڤی 
تایبەت  ب��ە  ب��ی��روب��اوەڕی دەس��ەاڵت��دارەك��ان  و 
سیستمی پاشایەتی، دەربار، شا، دامەزراوەی 
ئایینی، ئاخوندەكان و  گوێڕایەاڵنی سیستمی 
لە  خەڵك  چوونكە  ی��اد.  دێنێتەوە  دەس���ەاڵت 
هەموو ئێران كە بەردەوام" دەسەاڵتی سیاسی بە 
بەشداریی ئایین" بە سەریاندا داسەپاوە. وەكوو 
كویڵەگەلێك، بێ ئیرادە و ملكەچ بوون. ئەوان 
هیچ مافێكیان نەبوو، چوونكە لە بنەڕەتدا نە 
مافێك پێناسە كرا بوو و نە دەقێكی یاسایش 
نووسرابوو و لەبەر دەستدا بوو، تا لەو رێگەیەوە 
ئەو خەڵكەیش ببنە خاوەن ماف. لە بنەڕەتدا 

هێزە  و  ئ��ێ��ران  خەڵكی  الی���ەن  ل��ە  م���ەزن���ەدا، 
سیاسی و پێشڕەوەكان لە دەسەاڵتی سیاسیدا 
رازاوەتەوە  ئایینی  سەرەڕۆیی  بە  ئەمڕۆ  كە 
داوا دەك��رێ. ل��ەم گ��وت��ارەدا ب��اس ل��ەم بابەتە 
بە  و  بۆچی  دەكەین.  سەرەكییە  و  بنەڕەتی 
جۆرێك  ب��ە  و  ئیسالمخوازی  ش��ێ��وەی��ەك  چ 
گوتمانی شەریعە كە گوتمانێكی سەرەڕۆ و 
ئایینی دژبەری ئازادی و لە بنەڕەتدا لەگەڵ 
بوو،  دژایەتیدا  لە  ئامانجەكانی  و  مەشرووتە 
پاش ئەم هەموو ساڵە توانی بگاتە لووتكەی 
هەر  ی��ان  شەریعە  سیاسی؟  دەس��ەاڵت��داری��ی 
چوارچێوەی  ل��ە  ئایینیە  س���ەرەڕۆی���ی  ئ���ەو 
ش��ێ��خ ف��ەزڵ��وڵ��اڵ ن����ووری ك��ە س��ەردەم��ێ��ك لە 
و  سێكۆالر  پێشكەوتوو،  پێشڕەو،  هێزە  الی��ەن 
ئازادیخوازەكانەوە بە پشتیوانيی خەڵكی ئێران، 

یەكێك لە خواستە سەرەتايی و بنەڕەتییەكانی 
بە  و  دادوەرخانە"  پێكهێنانی"  مەشرووتەیش، 
زمانێكی دیكە پێكهێنانی" یاسا و بزووتنەوەی 
و  كۆمەاڵیەتی  یاخیبوونی  یاساخوازی"بوو. 
سیاسی كۆمەڵگا، بە دوای خۆیدا رێبەری، 
لە  رووناكبیرەكانی  ئ��ام��ادەب��وون��ی  و  ج��ووڵ��ە 
لێ   مەشرووتەی  داخوازییەكانی  نێوئاخنی 
سەرەتاوە  لە  هەر  كە  داخوازیگەلێك  كەوتەوە. 
خ���وازی���اری" ه��ەڵ��وەش��ان��ەوی پ��اش��ای��ەت��ی" و 
"جێگیركردنی یاسا"یە و بە خێرايی دەگۆڕدرێ 
بۆ داواكاريی بنەڕەتی و گشتیی كۆمەڵگا و 

هێزە پێشكەوتووەكان.
بە  مەشرووتییەت  بنەمایە  ئ��ەم  س��ەر  ل��ە 
یاسا،  سیاسەت،  بواری  لە  نوێ  گوتمانێكی 
دادپەروەری، بەرابەری و چەمكە بنەڕەتییەكانی 
رۆژئاوا،  لە شارستانییەتی  وەرگیراو  دیكەی 
لە  ت��اك��ەك��ان  كۆمەاڵیەتییەكانی  م��اف��ە  ب��ۆ 
سیاسی  سەرەڕۆیی لێدراوی  ك��ۆم��ەڵ��گ��ای 
و  م��ەزن  زریانێكی  ئایینی،  بەدیلگیراوی  و 
ئێران  كۆمەڵگای  لە  ئەمڕۆ  تاكوو  هەرمان 
لە  زۆریەك  بنەمای  لە سەر  دەكات.  دروست 
توێژینەوەكان، زانیارییەكان و راستییە هەرمانە 
ئێرانی  ل��ە  س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان  و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 
لە  ئەو  كاریگەرییەكانی  دەتوانرێ  ئەمڕۆدا، 
سێكواڵرەكان،  حیزبە  سیاسییەكان،  هێزە  نێو 
ك��ەس��ای��ەت��ی��ی��ەك��ان و چ��ااڵك��ەك��ان��ی ب���واری 
روونی  بە  فیكریدا  و  فەرهەنگی  سیاسی، 
و  داواك���اری  ئێراندا  لە  هەنووكەش  ببینین. 
مەشرووتیەت،  بەدەستنەهاتووەكانی  خواستە 
ئەم گۆڕانە  بەسەر  تێپەڕبوون  دوای سااڵنێك 

ویستی داگیركەرانی تاران، پشتیوانی بەشێك 
لە ئیسالمخوازەكانی پەیڕەوی مەشرووتییەت و 
رووناكبیرەكان كرا بە پەتی سێدارەوە، چۆن و بە 
چ شێوەیەك توانی بێتە گۆرەپانی سیاسی یان 
دەسپێراگەیشتن بە دەسەاڵتی سیاسی و دەست 

بداتە پێكهێنانی حكوومەتێكی ئایینیەوە؟ 
هۆی  ب��ە  ب��وو  ك��ە  هۆكارگەلێك  و  پیالن 
مللی  ش���واری  مەجلیسی  ت��وپ��ب��اران��ك��ردن��ی 
سەرەڕۆیی  درووس��ت��ب��وون��ی  درێ���ژەی���دا  ل��ە  و 
بیرۆكە  لە  رەگ��ی  صغیر(.  چووكە)استبداد 
ئازادی  دژی  مەشرووتە،  دژی  ئایینیەكانی 
سەرەڕۆیی  م���ان���ەوەی  خ����وازی����اری  ب����ەاڵم 
باڵی  دوو  ب��ە  س��ەرەڕۆی��ی  ب��وو.  پاشایەتیدا 
تواناگەلی  و خاوەنی  تێكچنراو  كۆنەوە،  زۆر 
دارایی و بەرباڵو لە بەرانبەر ئیرادە و ویستی 
بۆ  خەڵك  و  پێشكەوتنخواز  سیاسیەكان،  هێزە 
ئازادی و دادوەری راوەستا بوون. هەموو ویست 
پێكهینانی  كە  مەشرووتەخوازەكان  هەوڵی  و 
سیستمێكی دێموكراتیك، یاسامەند، پێشەنگ 
دادوەری  و  پەرەسەندن  خ��وازی��اری  یاساو  لە 
بوون لە الیەن هێز و دەست وپێوەندییە ئاشكراو 
شاراوەكانی دامەزراوەكانی سەرەڕۆیی و دژی 
رابوونی ئێرانییەكان كەوتە بەر هێرشەوە. چ لە 
سەرەتاییەكان  جموجۆڵە  و  بزووتنەوەكان  كاتی 
خەبات  بۆ  جیاوازەكان  ش��ۆرا  پێكهێنانی  بۆ 
دژی سەرەڕۆیی، نەزانی و خورافاتی ئایینی 
بە  مەشرووتییەت  كە  سەردەمێكدا  لە  چ  و 

یەكەمین سەركەوتنەكانی خۆی دەگا.
لە بڕگە جیاوازەكانی هەڕەشەدا، هێرش و 
پیالنە بەردەوامەكان بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ 
دامەزراوە  هەیە.  درێ��ژەی��ان  مەشرووتییەتدا 
س��ون��ن��ەت��ی و خ����اوەن دەس���ەاڵت���ی س��ی��اس��ی و 
گۆڕانكارییەكاندا  بەرامبەر  لە  ئایینیەكان 
بە شێوەیەكی جیددی بەرنگاری و بەرخودان 
بەرباڵوی  دواك��ەوت��ووی  هەلومەرجی  دەك��ەن. 
نوێیەكان،  زانستە  لەگەڵ  پێوەندی  لە  ئێران 
ئاستی فێركاری، سەوادی گشتی، كۆمەڵگای 
سوننەتی، دواكەوتوویی فیكری و فەرهەنگی، 
پێكهاتەییەكانی  ه��ەڵ��وم��ەرج��ە  تەنیشت  ل��ە 
دیكەی زاڵ بە سەر ئێرانی ئەو رۆژەدا، ئەو 
دادوەری  و  ئ��ازادی  دوژمنانی  بە  پێگەیەی 
بەخشیبوو تا لە مەترێزی ئایین و پاشایەتیدا 
لە بەرامبەر ویستی خەڵكدا رابوەستن. بەاڵم بە 
بەرەنگارییەكی ئێجگار مێژوویی ئازادیخوازان 
و دوور لە بیروڕای سەرەڕۆكان و دواكەوتووانی 
لە  دیكە  ناوچەگەلێكی  لە  خەڵك  ئایینی، 
ئێراندا و هەروەها پاڵپشتی و هاوڕیی زۆریەك 
كە  نوێخوازانێك  و  ئایینی  مامۆستایانی  لە 
هەر  لە  و  سەرەڕۆیی  لە  خەڵكیان  رزگاريی 
ئایینی  و  فیكری  چەقبەستوویەكی  چەشنە 
بە  بوون  مەشرووتەخوازان،  دەزان��ی،  باشتر  بە 

سەركەوتووی كۆتایی گۆڕەپانەكە.
بە  هەستان  ك��ە  ئ��اخ��وون��دەك��ان  ل��ە  بەشێك 
پاڵپشتی مەشرووتە، كۆمەڵێك كەسایەتی بوون 
بار  لە  ب��ەاڵم  بوو  ئاخووندیەتی  پیشەیان  كە 
و روانگەی فیكری، سیاسی و كۆمەاڵیەتی 
لە ریزی نوێخوازان و رۆژئاواخوازەكاندا بوون. 
خەرقانی  ئەسدوڵاڵی  سەید  وەك  كەسانێك 
كاریگەر  و  بازنەی فیكری  و  نزیكان  لە  كە 
شێخ  ب��وون.  خوراسانیدا  ئاخووند  بەیتی  لە 
تەقیزادە،  حەسەن  سەید  زەنجانی،  ئیبراهیم 
لە  دی��ك��ە  ك��ەس��ان��ی  و  مەلكۆلمۆتەكەلمین 
ئاخووندەكانی  دەگ���ەڵ  ه���اوڕێ  و  تەنیشت 
دی��ك��ە، روون��اك��ب��ی��ران، ب��روك��رات��خ��وازەك��ان و 
پێشكەوتنی  لە  بنەڕەتیان  بازەرگانان رۆڵێكی 
پڕۆگرامەكانی مەشرووتەدا بوو. مەشرووتییەت 
الیەن  لە  ت��اران  دەسبەسەرداگرتنی  دوای  بە 
مەشرووتەخوازەكان و هاوڕیەتی ئەم كۆمەڵە لە 
ئاخووندە نوێخوازەكان، بەسەركەوتنی بنەڕەتی 

ئەو سەركەوتنەوە  دەگ��ات.  و سەرەكیی خۆى 
سەرەڕۆیی  دوورخستنەوەی  هۆی  بە  بوو  كە 
دواكەوتوویی  س��ێ��دارەدان��ی  ل��ە  و  پاشایەتی 
لە  ش��ەری��ع��ە  گوتمانی  وەالن��ان��ی  و  ئایینی 
مەشرووتەوە.  پ��ەی��ڕەوان��ی  و  پاڵپشتان  الی��ەن 
مەشرووتەخوازەكان  سەركەوتنی  دواب���ەدوای 
دوورخستنەوەی  و  س����ەرەڕۆی����ی  س���ەر  ب���ە 
حمەعەلی شا و پاڵپشتانی ئایینی پاشایەتیدا، 
م��ەش��رووت��ی��ی��ەت ب��ە ج��ۆرێ��ك دەك��ەوێ��ت��ە سەر 
رێ��گ��ەی س��ەرەك��ی��ی خ��ۆی��ەوە. ئ��ەم رێ��گ��ە و 
رێبازە، گۆڕانكاری و وەرچەرخان لە چەمكە 
پێكهێنانی  ی��ان  كۆمەاڵیەتیەكان  و  سیاسی 
سەر  ل��ە  كۆمەڵگا  ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی  ب��ۆ  ی��اس��ا 
بنەمای بیرۆكە نوێیەكانە. هەر چەند كە لەم  
دێموكراتێك  هێزە  مەشرووتەخوازەكان،  بڕگەدا 
مەجلیس،  ك��ۆم��ەڵ��گ��ا،  ل��ە  س��ێ��ك��ۆالرەك��ان  و 
دامەزراوەكانی  و  دەوڵ���ەت  چاپەمەنیەكان، 
دەستیان  م��ەش��رووت��ەدا  لە  هەڵقواڵو  دیكەی 
گۆڕانكارییەكان،  بۆ  گ��ەورە  هەوڵێكی  دای��ە 
و  ب��وون  زاڵ  ه��ۆی سااڵنێك  بە  حاڵەش  ب��ەم 
سەر  ب��ە  ئایینی  و  س���ەرەڕۆی���ی  دەس��ەاڵت��ی 
تەشەنەی  و  زاڵبوون  لە  نەیانتوانی  خەڵكدا، 
دی���ن و ی��اس��اك��ان��ی ش��ەری��ع��ەت ب��ە ت���ەواوی 
رزگاریان بێ. چوونكە یاسای بنەڕەتی دەبوا 
لەگەڵ ئایین و شەریعەتی دینیدا پێكناكۆكی 
و دژایەتی نەبێ. واتە ئێمە بینەری دەسەاڵتی 
بیرۆكە و بیروبڕوا ئایینیەكانی شێخ فەزڵوڵاڵ و 
شەریعەتخوازان لە سیاسەت، لە سەر بنەمای 
بنەڕەتی"ین  یاسای  پاشكۆی  هەمان"ئەسڵی 
ك��ە ب��ە س��ەر ی��اس��ای م��ەش��رووت��ە ل��ە ئێراندا 
رۆچنەیەك  ب��ەردەوام  كە  پاشكۆیەك  داسەپا. 
بۆ ئامادە بوون، هەناسەكێشان و لە كۆتاییدا 
گەڕانەوەی یاسا ئایینیەكان و دواكەوتوویی لە 
بەمشێوە كە  بووە.  ئێراندا  لە  بیاڤی سیاسەت 
زۆریەك لە هۆكارەكان لە تەنیشت یەكدا بوون 
بە هۆی ئەوەی كە یاسا ئایینییەكان، بوونی 
مودێرنەكانی  و  نوێ  بیرۆكە  بەسەر  خۆیان 
شارەزایانی  و  روون��اك��ب��ی��ران  ك��ە  كۆمەڵگادا 
دابسەپێنن.  دەك��رد  نوێنەرایەتیان  كۆمەڵگا 
یان بە جۆریەك ئەم رووناكبیر و نوێخوازانەی 
بیاڤی سیاسەت و كۆمەڵ بوون كە بە هۆی 
ئایینی  و  هەلومەرجی كۆمەڵگای سوننەتی 
ماشەڵاڵ  ب��وون.  رازی  رێككەوتنە  بەم  ئێران 
دا  ئێرانی  مەشرووتەی  كتێبی  لە  ئەجودانی 
مولكم  میرزا  وەك  ئێمە  نووسەرانی  دەڵێت:" 
موستشارولدەولە  خانی  یوسف  میرزا  و  خان 
حوكمە  و  ئامووزەكان  نێوان  لە  نادرووست  بە 
رۆژئاوایدا  دێموكراسی  لەگەڵ  ئایینیەكان 
ج��ۆرێ��ك ه��اوت��ای��ی��ان خستە روو وات���ە ی��ەك " 
ئاجودانی  وتەی  بە  پێكهێنا".  اینهمانی"یان 
وەك  وانەگەلێك  بە  رۆژئاواییان  دێموكراسی 
گۆڕی. منكر"  از  نهی  و  معروف  بە  "ام��ر 
ما،  ن��ات��ەواو  ن��ەخ��وارد،  شكستی  )مشرووتە 
داریوشی  لەگەڵ  ئاقایی  زوه��رەی  وتووێژی 
رەح��م��ان��ی��ان، م���ێ���ژووی ئ���ێ���ران(. س����ەرەڕای 
ئ��ەم ب��ارودۆخ��ان��ە و پ��اش سااڵنێك ه��ەوڵ و 
نەهێنییەكان  ش���ۆرا  الی���ەن  ل��ە  رۆش��ن��گ��ەری 
داخوازییەكانی  و  سیاسیەكان  فێركارییە  لە 
زاڵبوونی  و  س��ەرەڕۆی��ی  بەرامبەر  لە  خەڵك 
دواكەوتوویی ئایینی، كە لە الیەن رووناكبیران 
بوو  بەڕیوەچوو  كۆمەاڵیەتییەوە  چاالكانی  و 
بەرباڵوی  هاوڕێیەتی  و  ت��اران  گرتنی  پاش 
هێزەكانی دژی سەرەڕۆیی، بەدەر لە ناوەند لە 
ناوچەكانی دیكەی ئێران بوو بە هۆی بەهێز 

كردنی بەرەی مەشرووتیەت و ئازادیخوازان.
كۆتای بەشی یەكەم

درێژەی هەیە...

ئیسالمخوازەكان دوای مەشرووتە، لە ئێراندا
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هەموو وادەكانی سەركۆمار 
)مادەی پێنجەم(

حەسەن  م��اددەی��ی   10 ڕاگ��ەی��ەن��دراوی 
ڕووحانی دەنگۆیەكی زۆری نایەوە لە نێو 
ئەو كەسانەی كە بانگەشەی هەڵبژاردنیان 
ن��اوب��راو و ب��ەداخ��ەوە هەندێ  دەرك���رد بۆ 
ڕاگەیەندراوە  ئەم  كە  واب��وو  پێیان  كەس 
سێهەم  مەنشووری  بە  كە  م��اددەی��ە   10
بەشێك  ب��ە  ئ���ەوان  دەت��وان��ێ  بەناوبانگە، 
لە  خ��ۆی��ان  داخوازییەكانی  و  ویست  ل��ە 
سیستمی دەسەاڵتداریی ڕێژیمی كۆماری 
ئیسالمیی ئێران و خودی حەسەن رووحانی 
وەك سەركۆماری ئەو سیستمە بگەیەنێت. 
مەنشوورەكەدا  دەق���ی  خ���ودی  ل��ە  چ��ون 
دەرفەتێكی  هەڵبژاردنە،  ئەم  كە  هاتبوو 
م��ێ��ژووی��ی��ە ب��ۆ داب��ی��ن��ب��وون��ی ب��ەش��ێ��ك لە 
داخوازییەكانی نەتەوە بندەستەكانی ئێران. 
ل��ە ژم��ارەك��ان��ی پ��ێ��ش��وودا باسمان ل��ە 4 
ماددەی مەنشوووری سێهەم كردبوو. لەم 
ژمارەیەدا دەپرژینە سەر پێنجەمین مادەی 
مەنشووری سێهەمی حەسەن رووحانی كە 

تایبەت بوو بە مافی نەتەوەكانی ئێران.
ماددەی پێنجەم: " بەهێزكردنی فەرهەنگ 
و ئەدەبیاتی نەتەوەكانی ئێران و پێشگرتن 
و  پاراستن  مەبەستی  بە  ڕۆچوونیان  لە 

پارێزگاری لەم میراتە كۆنەی ئێران."
بەدەر لە نێوەرۆكی ئەم ماددەیە كە ئەركی 
حكوومەتێكە،  و  سیستم  هەر  بنەڕەتیی 
وادەیەدا  لەم  كە  سەرەنجڕاكێش  خاڵێكی 
ڕستەكەدا  لە  ووش��ەك��ان  باقی  لە  زیاتر 
خۆی دەنوێنێ، ووشەی "میرات"�ە. واتە 
ئ��ێ��ران موڵكی بێ  ن��ەت��ەوەك��ان��ی  ه��ەم��وو 
ئەمالو ئەوالی نەتەوەی بااڵدەستن و ئەو 
نەتەوانە خاوەنی فەرهەنگ و كولتووری 
سیستمی  ئ���ەوە  ب��ەڵ��ك��وو  و  نین  خ��ۆی��ان 
خاوەنداریەتی  ك��ە  ئ��ێ��ران��ە  ب��ەس��ەر  زاڵ 
بە  نەتەوانە  ئ��ەم  و  دەك��ات  نەتەوانە  ئ��ەم 
نەتەوەی  پاشكۆی  وەك  مێژوو  درێژایی 
دەس��ەاڵت��دار لە پ��ەرواێ��زی واڵت��ی ئێراندا 
ژیاون. لەوەیكە ئەم نەتەوانە واتە )كورد، 
توركەمەن(  و  ع��ەرەب  ب��ەل��ووچ،  ت��ورك، 
هەمیشە وەك كەسانی بێگانە سەیر كراون 
و لە پەراوێزی دەسەاڵتداریەتی لە ئێراندا 
بە  بەاڵم  نییە.  قسەیەك  هیچ  ماونەتەوە 
هۆی ئەوەیكە هەركام لەم نەتەوانە خاوەن 
كات  هیچ  خۆیانن  سەربەخۆی  شوناسی 
ناتوانن وەك میرات بۆ نەتەوەیەكی دیكە 
بمێننەوە و خاوەنێكیان جگە لە خودی ئەو 
ئەوان  خودی  لە  زیاتر  كە  نییە  نەتەوانە 
پەرەپێدانی  و  بەهێزكردن  پەرۆشیی  بە 

فەرهەنگ و كولتووریان بێت.
بەاڵم بەهەر شێوە تا بە ئێستاشی لەگەڵدا 
لەم  ك���ردەوە  ب��ە  هەنگاوێكی  هیچ  بێت 
و  فەرهەنگ  بەهێزكردنی  واتە،  پێناوەدا 
ئەدەبیاتی نەتەوەكانی ئێران هەڵنەگیراوە و 
بەڵكوو بە پێچەوانە دەبینین كە لە هەندێ 
هەنگاوەكان  ك��وردس��ت��ان،  وەك  ش��وێ��ن��دا 
ڕاستایەدا  لەم  و  دواوەوە  بۆ  گ��ەڕان��ەوەن 
نەتەنیا هیچ بنكە و سەنتەرێكی نوێ بۆ 
پەرەپێدانی فەرهەنگ و ئەدەبیاتی كوردی 
دانەمەزراوە بەڵكوو بە پێچەوانە داخراون. 
هێما  دەتوانین  بابەتە  ئەم  سەلماندنی  بۆ 
"ئەنستیتۆی ئەحمەد  بكەین بۆ داخرانی 
خانی" لە شاری ورمێ و هەڵوەشاندنەوەی 
هونەرییەكان  گرووپە  چاالكی  مۆڵەتی 
كردنی  دەستبەسەر  و  گرتن  ه��ەروەه��ا  و 
نووسەران، رۆژنامەنووسان، سینماكاران و 
هونەرمەندانی كورد لە ناوچە جیاجیاكانی 

كوردستانی ئێران.

زایـــــەڵــــــــە

فاتیح ساڵحی ڤیرووسێك زیاتر لە هەزار دۆلفین لەنێو دەبات

چەند رێگایەكی ئاسان بۆ چارەسەركردنی سەرئێشە
كە  توندەكانە  ئازارە  لە  یەكێكە  سەرئێشە 
ئازار  سێیەم  بە  و  دەبێت  مرۆڤ  تووشی 
ئەندامەكانی  ئازاری  نێوان  لە  دادەنرێت 
لە  زۆر  كەسانێكی  ئێستادا  لە  دیكەدا، 
ئازارە  ئەم  بەدەست  جیهاندا  سەرتاسەری 
ئەمە  چارەسەكردنی  بۆ  بەاڵم  دەناڵێنن. 

دەتوانیت پەیڕەوی ئەم ڕێگایە بكەیت.
1.لە ڕۆژێكدا دووجار یان زیاتر بە قووڵی 

هەناسە بدە.
هۆی  بە  دەكەن  هەست  وا  2.زۆرێك 
ئەم  تووشی  تیژەوە  بۆنێكی  بەكارهێنانی 
وایە  باشتر  ئەمەش  بۆ  دەبن،  سەرئێشەیە 
جۆرە  ئەو  بەكارهێنانی  لە  دووربكەونەوە 
بۆنانەی  لەو  یەكێكە  نەعنا  بۆنی  بۆنە، 

كە سوودی هەیە و كەسەكە هەست بە 
ئارامی دەكات بۆیە دەتوانن بۆ 

ئەم  چارەسەركردنی 
یە  ئێشە ر سە

ن  بۆ

بە نەعناوە بكەن.
لەو  یەكێكە  كردن  پیاسە  واتە  3.رۆشتن 
كردنی  چاالك  هۆی  دەبێتە  كە  دیاردانەی 
سووڕی خوێن و خوێن لە لوولەكانی خوێندا 
لە  دەبێت  بۆیە  دەكات،  هاتوچۆ  باشی  بە 
بكەیت  پیاسە  خولەكێك  چەند  رۆژێكدا 
رۆشتن  سەرئێشەدا  كاتی  لە  زۆرجار  و 
سوودێكی زۆری هەیە بۆ چارەسەركردنی.

نێوانی  پەنجەت  بە  ئازارەكەدا  كاتی  4.لە 
برۆكانت ماساژ بدە، واتە دەبێت پەنجەت لە 
نێوانی برۆكانتەوە ببەیت بۆ الی نێوچەوانت 
ئەمە چەند جارێك دووبارە بكەرەو سوودی 

دەبێت.
شێوازانەی  بەو  ئازارەكەت  ئەگەر  بەاڵم 
سەردانی  دەبێت  نەبوو  چاك  سەرەوە 

پزیشكی تایبەتی بكەیت.

ئەمەریكا،  راگەیاندنەكانی  هەواڵی  بەپێی 
بەهۆی ڤیرووسێكەوە زیاتر لە هەزار ماسی جۆری 

دۆلفین لە ماوەی رابردوودا لەنێوچوونە.  
بوارە  لەم  شارەزا  فوگیریس  ئیرین  لەمبارەوە 
زۆری  كاریگەرییەكی  ڤیرووسەكە  رایگەیاند: 
ئەم  بۆ  ورد  بەدواداچوونی  ئێمەش  و  هەبووە 

كێشەیە دەكەین.
گوتیشی: هیچ ئاماژەیەك نییە بۆ لەنێوچوونی 
دەكەین  هەست  رۆژانە  بەڵكو  ڤیرووسەكە، 

دۆلفینی زیاتر دەكوژێت.
ئاوی  ژینگەی  دەستەی  ئامارەكانی  بەپێی 
هەزار   3٩ نزیكەی  ئەمەریكا  لە  نیشتمانی 
فلۆریدا  رۆژهەاڵتی  كەنارەكانی  لە  دۆلفین 
هەیە، و لەساڵی 1٩٨7 -1٩٨٨ نزیكەی 740 
دۆلفین بەهۆی ئەو ڤیرووسە لەنێوچوون، بەاڵم 
تا ئێستا نازانرێت هۆكاری سەرهەڵدانەوەی ئەو 
ڤیرووسە چییە كە لە رۆژانی رابردوودا زیاتر لە 

15 دۆڵفینی دیكەی لە نێو بردووە.

رۆنی ماسی ئاستی مێشك بەرز دەكاتەوە
تواناكانی  گەشەپێدانی  سەرەكییەكانی  پێكهاتە  لە  سەوزە  و  ماسی  و  زەیتوون 

مێشكن.
ئاساییەكانی  تەندروستییە  سوودە  لە  جیا  دەڵێن  توێژەران 

مێشك  بیركردنەوەی  توانای  خۆراكانە،  جۆرە  ئەو 
و شێوازی بیرهاتنەوە و چەندین سوودی ديكەی 
كە  ئەوەیە  گرنگتر  لەوەش  و  هەیە  مێشك  بۆ 
كە  دەجوڵێنێ  مێشك  بەشی  هەندێك  خۆراكەكە 
بەهۆی زۆرخۆری و تەمبەڵیی جەستەییەوە فیری 

تەمبەڵی بوون.
زاناكان  دەڵێ  بەریتانيايی  میلی  دەیلی  رۆژنامەی 

و  باش  خۆراكی  لە  باش  وزەی  كە  كردووە  ئاشكرایان 
هەڵیان  مێشك  نامانەی  ئەو  و  دێت  بەرهەم  بەسوودەوە 

دەگرێت پەیوەندی بە جۆری ئەو پرۆتۆئینانەوە هەیە كە مرۆڤ 
دەیانخوات.


