
ڕەشەممە،  2ی  بە  بەرامبەر  فێورییە،  21ی 
لەالیەن یونێسكۆوە وەكوو ڕۆژی جیهانیی زمانی 
هەنگاوە،  لەو  مەبەست  و  كراوە  ناودێر  دایك 
كولتووری  و  زمانی  فرەچەشنیی  پاراستنی 
ڕاگەیەندراوە. بەپێی ماددەكانی 1و2و7 و بەندی 
3ی ماددەی 26ی جاڕنامەی جیهانیی مافەكانی 
مرۆڤایەتی  كۆمەڵگەی  تاكێكی  هەر   ، مرۆڤ 
دەتوانێ  بە بێ  هیچ چەشنە جیاوازییەك لە بواری 
هەموو  لە  هتد،  و  كولتوور  دین،  زمان،  ڕەگەز، 
ماف و ئازادییە دەستنیشان كراوەكان، لەوانە مافی 
زمان سوودمەند بێت و هەموو لە بەرامبەر یاسادا 
سەرەڕای  ئێران  واڵتی  هەیە.  یەكیان  وەك  مافی 
مرۆڤی  مافەكانی  جیهانیی  جاڕنامەی  ئەوەی 
واژۆ كردووە، ڕۆژی جیهانیی زمانی دایكیی لە 

ڕۆژژمێری خۆی سڕیوەتەوە.
كولتووریی  هەڵسوكەوتی  جیاوازیی  نێوان  لە 
مرۆڤدا هەندێ  تایبەتمەندیی هاوبەش هەن. كاتێك 
بەدی  كۆمەڵگادا  كۆی  لە  تایبەتمەندییانە  ئەم 
كولتووری.  گشتیی  تایبەتمەندیی  دەبنە  بكرێن، 
هیچ كولتوورێكی ناسراویش بە بێ  بوونی زمانێك 
كە خاوەنی ڕێساگەلی ڕێزمانی بێت، بوونی نییە. 
لە  بەتایبەتی  و  نووسین  لە  كۆمەڵگەكان  هەموو 
زمان  گواستنەوەی  كەرەستەی  وەكوو  ئاخاوتن 
و  بەهێز  نەتەوەیی  ئەدەبیاتێكی  وەردەگرن.  كەڵك 
گۆش بوون بەو زمانە ئەدەبیە پانتایی زمان فراوان 
دەكات و دەرفەتی گەیاندنی هزر لە ڕێی زمانی 
دایكییەوە دەڕەخسێنێت. نووسینی بەرهەمە ئەدەبی 
بۆ  نەتەوەیی  و  خۆجێیی  زمانی  بە  هزرییەكان  و 
مانەوە و ژیانی نەتەوەیەك پێویستییە و هیچ كەس 
ناتوانێ  نكۆڵی لەوە بكات كە بوونی زمان یەكێك 

لە بنچینەییترین مافەكانی مرۆڤە.
كۆی ئەو مافانەی كە لەسەر بنەمای بیرۆكەی 
بە  سروشتی"  "یاسای  بەپێی  سروشتی"  "مافی 
بووەتە  دراوە  تاكەكانی مرۆڤ  بە  بەرابەر  شێوەی 
ناوەندە  و  مرۆیی  بوونی  دانەبڕاوی  بەشێكی 
نێونەتەوەیی(  و  دادوەرییەكان)نێوخۆیی  و  یاسایی 
بەوەیكە  سەرنجدان  بە  بكەن.  لێ  بەرگریی  دەبێ  
یەكێك لە مەبەستە سەرەكییەكانی هەر سیستمێكی 
بەرامبەر  لە  مرۆڤ  لە  كردنە  بەرگری  یاسایی 
ستەمدا، لە خاڵیی بەرامبەریدا و بە پێچەوانەیەوە، 
ستەم لە شێوەی هەاڵواردنی زمانی وەكوو یەكێك 
بەرجەستە  نەتەوەیی  ستەمی  ڕەهەندەكانی  لە 

دەبێتەوە. 
بێبەشبوون لە خوێندن و  هەاڵواردنی زمانی و 
پێشێلكردنی  پێی  بە  دایكیی  زمانی  بە  نووسین 
لێوە  باسیان  ڕێساگەلەی  و  یاسا  و  پێوەر  ئەو 
ژێر  ئێرانی  لە  نەتەوەیی  زمانی  ئەوەیكە  و  كرا 
دەسەاڵتی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی بە گشتی 
وەك زمانێكی مردوو دێتە هەژمار و تاكە زمانی 
و  دەسەاڵت  خاوەن  نەتەوەی  زمانی  زیندوو، 
بااڵدەستە، ستەمێكی نەتەوەیی بە یاسایی كراوە.

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی
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رۆژی جیهانیی زمانی دایك

بەیاننامەی یەكیەتیی پێشەیی مامۆستایانی 
كوردستانی ئێران بە بۆنەی رۆژی 

جیهانيی زمانی دایكی

لە یادی 68 ساڵەی دامەزرانی یەكیەتیی الوانی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران

بە دەسپێكی خولی دووهەمی وتووێژەكانی 
ن��ێ��وان ڕێ��ژی��م��ی ئ��ێ��ران و واڵت��ان��ی 1+5، 
ك��ارەب��ەدەس��ت��ێ��ك��ی ب����ااڵی ئ��ەم��ەری��ك��ا لە 
لەهەمبەر  خ���ۆی  گ��وم��ان��ی  ئ��اخ��ەوت��ن��ێ��ك��دا 

سەركەوتووبوونی ئەم وتوێژانە دەربڕی.
بەرپرسە  ئەم  ئەلعەرەبییە،  ڕاپۆرتی  بەپێی 
وتووێژەكانی  ك��ە  گوتوویەتی  ئەمریكاییە 
بەرنامە  لەسەر  ئێران و واڵتانی 1+5  نێوان 
و  ت��اق��ەت��پ��ڕووك��ێ��ن  واڵت���ە  ئ��ەم  ناوكییەكانی 
حەتمی  سەركەوتووبوونی  و  دەبێ   درێژخایەن 

نییە.
ئەم بەرپرسە ئەمریكاییە پێداگریشی كردەوە 
كە واڵتەكەی خوازیاری ئەم وتووێژانە زیاتر 
لە شەش مانگ نەخایەنێ. هەروەها گوتی: 
ئەم  م��اوەی  لە  كە  ئەوەیە  ئێمە  "مەبەستی 
ناوكییەكەی  پرسە  ل��ەس��ەر  مانگەدا  ش��ەش 
هەمیشەیی،  رێككەوتنێكی  بگەینە  ئێران 
بۆ سەركەوتووبوونی  بەاڵم هیچ گەرەنتییەك 

وتوێژەكانی ڤییەن نییە."
خامنەیی  عەلی  كە  لەكاتێكدایە  ئەمە 
دووشەممەی  ئێرانیش  ڕێ��ژی��م��ی  ڕێ��ب��ەری 
ڕابردوو لە ئاخەوتنێكدا گوتبووی كە لەهەمبەر 
وتوێژەكاندا لەگەڵ شەش زلهێزەكەی جیهاندا 

گەشبین نییە.

نوێی  خ����ول����ی 
ئێران  وتووێژەكانی 
زلهێزەكان  واڵت��ە  و 
پرسی  ل�����ەس�����ەر 
كۆماری  ناوكیی 
ڕۆژی  ئیسالمی 
29ی  س��ێ��ش��ەم��م��ە 
ڕێبەندان لە شاری 
پێتەختی  ڤ��ی��ی��ەن، 
دەستی  ئ��وت��ری��ش 

پێكرد.
وتووێژانە  ئ���ەم 
جێگری  ئاست  ل��ە 
دەرەوەی  وەزی��ران��ی 
واڵتانی  و  ئ��ێ��ران 
5+1 كە بریتین لە 
ئەمریكا، فەرانسە، 
ڕووسیە،  بریتانیا، 
چ��ی��ن و ئ��اڵ��م��ان و 

و  دەچێ   بەڕێوە  ئوروپا،  یەكیەتیی  هەروەها 
بەپێی ڕاپۆرتی هەواڵدەرییەكان بڕیار وایە كە 

تا سێ  رۆژ درێژە بكێشێت.
ئێران و گرووپی 5+1 سەرەتاكانی مانگی 
سەرماوەزی ئەمساڵ لە شاری ژێنێڤی سوییس 

بەپێی  و  كاتیی  ڕێككەوتنێكی  گەیشتنە 
ئەتۆمییەكانی  بەرنامە  تاران  ڕێكەوتنە  ئەو 
ڕۆژئاواییەكانیش  تاكوو  دەكاتەوە  بەرتەسك 
سەر  گەمارۆكانی  لە  بەشێك  بەرامبەردا  لە 
خولە  ئ���ەم  ه��ەڵ��گ��رن.  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
ئەم  بنەمای  ل��ەس��ەر  ه��ەر  وتوێژەكانیش  ل��ە 

ڕێككەوتنە بەڕێوە دەچێت.
كارناسان دەڵێن ئەم هەوڵە نوێیە بۆ كۆتایی 
كۆماری  ناوكییەكەی  ق��ەی��ران��ە  پێهێنانی 
ئیسالمی، درێژخایەنتر و تەنانەت ئەستەمتر 

لە وتوێژەكانی پێشترە.

ئەمریكا،  دەرەوەی  وەزی���ری  كێری  ج��ان 
ڕێژیمی بەشار ئەسەد بەوە تاوانبار دەكات كە 
بە پاڵ دان بە رووسیە و ئێران و هاوپەیمانەكانی 
مانەوەی  ئاكام  بێ   ه��ۆی  ب��ووەت��ە  دی��ك��ەی، 

وتوێژەكانی ژێنێڤی دوو.
بەپێی ڕاپۆرتی هەواڵدەریی رۆیتێرز، جان 
كێری كە لە سەفەر بۆ ئاسیا و ڕۆژهەاڵتی 
گوتی:  دەبات،  بەسەر  جاكارتا  لە  ناوەڕاست 
وتوێژەكان  رێگای  لەسەر  سووریە  "رێژیمی 
بەربەستی دانا. جگە لە بوردمان و كوشتنی 
كارێكی  واڵت��ەك��ەی  كردنی  وێ��ران  و  خەڵك 
بڵێم  كە  داخە  بۆ من جێگای  ناكات.  دیكە 
ڕۆژ  پشتیوانیی  بە  كردەوەكانی  ڕێژیمە  ئەم 
و  حیزبوڵاڵ  ئ��ێ��ران،  زی��ات��ری  ڕۆژ  ل����ەدوای 

ڕووسیە بەڕێوە دەبات".
هەروەها داوای لە ڕووسیە كرد كە گوشاری 
زۆرتر بۆ رێژیمی ئەسەد بێنێ  تاكوو نەرمیی 
زۆرتر بنوێنێ  و گوتی: "ڕووسیە دەبێ  بەشێك 
نەوەك هەموو  پرسە  ئەم  لە چارەسەریی  بێت 

پشتیوانیی  لەوان  یەك  و  پشتیوانییەك  جۆرە 
چەك و چۆڵ لە رێژیمی سووریە بكات".

گوتبووی  هەینی  رۆژی  ئۆباما  ب��اراك 
ك��ە ل��ە ه��ەوڵ��ی تاوتوێی ڕێ��ك��اری ن��وێ  بۆ 
زۆرتركردنی گوشارەكانی سەر ڕێژیمی بەشار 

ئەسەددان.
دەستپێكی  ل��ە  و  لەوەپێش  س��اڵ  س��ێ   ل��ە 
لە  ڕووسیە  تاهەنووكە  سووریەوە  قەیرانەكانی 
بەرامبەر گوشارەكانی رۆژئاوادا پشتیوانیی لە 
رێژیمی ئەسەد كردووە. تا ئێستا ڕووسیە سێ  
بڕیارنامەی رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ 
گوشار خستنە سەر رێژیمی بەشار ئەسەدی 

ڤێتۆ كردووە.
چ�����اوەدێ�����ری م���اف���ەك���ان���ی م�����رۆڤ كە 
ئاماری  دوایین  لە  لەندەندایە،  لە  بنكەكەی 
نێوخۆیی  شەڕی  كوژراوانی  ژمارەی  خۆیدا 
س��ووری��ەی ب��ە زی��ات��ر ل��ە 140 ه���ەزار كەس 

بەراوەرد كردووە.

كۆمیسیۆنی  س���ەرۆك���ی  ك��ێ��رب��ی،  م��ای��ك��ێ��ل 
ڕێكخراوی  م��رۆڤ��ی  م��اف��ەك��ان��ی  ت��وێ��ژی��ن��ەوەی 
نەتەوەیەكگرتووەكان، لە كۆنفڕانسێكی هەواڵدەریدا 
باكوورەوە  كۆریای  بە  پێوەندیدار  ڕاپۆرتی  لەمەڕ 

چەند ڕوونكردنەوەیەكی پێشكەش كرد.
لە ڕاپۆرتی كۆمیسیۆنی توێژنەوەی مافەكانی 
هاتووە  نەتەوەیەكگرتوەكاندا  ڕێكخراوی  مرۆڤی 
كۆریای  لە  مافەكانی مرۆڤ  كردنی  پێشێل  كە 
باكوور بەرباڵو، ڕێكخراو و بۆ پاراستنی دەسەاڵتی 
سیاسییە. لەم ڕاپۆرتەدا ڕێبەری كۆریای باكووری 
لە تاوانەكانی دژی مرۆڤایەتیدا بە تاوانبار زانیوە 
دیوانی  لە  ناوبراوە  كردنی  دادگایی  خوازیاری  و 

نێونەتەوەیی دادوەریدا.
مرۆڤ  مافەكانی  كردنی  پێشێل  خاڵەكانی 
دەستدرێژی،  ب��ەك��ۆم��ەڵ،  ئیعدامی  ل��ە  بریتین 
ئەشكەنجە، لەبار بردنی مندااڵ بە شێوەی زۆرەملێ  

و بە كوەیلە كردنی مرۆڤەكان.
كەمپی  لە  كە  هاتووە  ڕاپۆرتەدا  لەم  هەروەها 
بە  نزیك  شارێكە،  گەورەیی  بە  كە  بەندكراوەكاندا 

120 هەزار كەس دەستبەسەر كراون.

پشكێنەرانی  چوونی  ئیزنی  باكوور  كۆریای 
ڕێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان و سازكردنی پەنێل 
بۆ لێكۆڵینەوەی نەدا. لە ڕەوتی لێكۆڵینەوەكاندا، 
كە  پەنێل  داوای���ەی  ئ��ەو  نەدایە  گوێی  پێكەنیش 
خوازیاری سەردان بوو بۆ سەر سنووری نێوان چین 

و كۆریای باكوور.
كۆمیسیۆنی  دەس��ك��ەوت��ەك��ان��ی  ل���ەم���ڕووەوە، 
مافەكانی مرۆڤی ڕێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان 
وتووێژ  و  ماهوارەییانە  وێنە  ئەو  بنەمای  لەسەر 
ڕاستەوخۆ  كە  كەسانەیە  ل��ەو  ك��ەس   80 لەگەڵ 
لەم  زۆر  بەشێكی  ب���وون.  ت��اوان��ان��ە  ئ��ەو  بینەری 
ش��اه��ی��دان��ە ل��ە ك��ۆری��ا ه���ەاڵت���وون و ل��ە كەمپی 
سنووری  لە  و  ك��ردووە  دەرب��از  خۆیان  بەندكراوان 

چینەوە هەڵهاتوون.
شایانی باسە كە لەم سااڵنەی دواییدا كۆریای 
باكوور بەردەوام لە ریزی هاوپەیمانانی سووننەتیی 
واڵت��ان��ی س��ەرك��وت��ك��ەری وەك رێ��ژی��م��ی ئ��ێ��ران و 
پرۆژەی  لە  بەرچاوی  رۆڵێكی  و  بووە  سووریەدا 

ئەتۆمیی ئەم واڵتانەدا گێڕاوە.

ئەمریكا: ئێران و ڕووسیە هۆكاری سەرەكیی 
سەرنەكەوتنی ئاشتین لە سووریە

ڕێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان: ڕێبەرانی 
كۆریای باكوور، تاوانبارانی دژی مرۆڤایەتین
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

سەردانی مستەفا هیجری لە دوكتور كەماڵ مەزهەر 
لە شاری هەولێر

سەردانی دوو پارتی سیاسیی كوردستانی توركیە 
لە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات

شاندێكی حیزبی دێموكرات لە ساڵڕۆژی دامەزرانی 
كۆمەڵە بەشداریی كرد

د. ئیسماعیل بێشكجی، تاجەگوڵینە ی لەسەر مۆنۆمێنتی 
شەهیدانی ڤییەن دانا

هاودیتنی دوو شاندی حیزبی دێموكرات و یەكگرتووی 
ئیسالمیی كوردستان لە هەولێر

سەردانی شاندێكی حیزبی دێموكرات لە حیزبی كۆمۆنیستی فەڕانسە

بەیاننامەی یەكیەتیی پێشەیی مامۆستایانی كوردستانی ئێران 
بە بۆنەی رۆژی جیهانيی زمانی دایكی

رێكەوتی 17ی رێبەندانی 1392ی هەتاوی، مستەفا هیجری سكرتێری گشتیی 
باری  لە  ئاگاداربوون  نزیكەوە  لە  مەبەستی  بە  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  حیزبی 
كورد،  ن��اوداری  كەسایەتیی  و  مێژوونووس  مەزهەر''  كەماڵ  ''دوكتور  تەندروستیی 
دەربڕینی  وێڕای  مەزهەر  كەماڵ  كرد.دوكتور  ناوبراوی  سەردانی  هەولێر  شاری  لە 
لەو هاودیتنەدا  دێموكرات،  لە سەردانی سكرتێری گشتیی حیزبی  خۆشحاڵی خۆی 
بارودۆخی ناوچە و كوردستان و هەروەها دۆخی ئێستاى حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران ئاڵوگۆڕی بیروڕا كرا.دوكتور كەماڵ مەزهەر ساڵی 1937ی زایینی لە كەركووك 
لە دایك بووە و دامەزرێنەری بەشی مێژووی زانكۆی بەغداد بووە و چەندین كتێبی 

مێژوویی لەسەر كورد و كوردستان نووسیوە و هەنووكە لە شاری هەولێر نیشتەجێیە.

رێكەوتی 29ی رێبەندانی 1392ی هەتاوی شاندێكی هاوبەشی پارتی واڵتپارێزی باكوور 
و پارتی سوسیالیستی باكوور بە سەرپەرەستیی ''نیزامەدین تاج'' ناسراو بە "بۆتان" سەردانی 
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانیان كرد  و لەالیەن شاندێكی حیزبەوە بە 
سەرپەرەستیی ''مستەفا هیجری'' سكرتێری گشتیی حیزب پێشوازیی لێ كرا.لەم هاودیتنەدا 
نیزامەدین تاج ئامانج لەم سەردانەی بۆ حیزبی دێموكرات بۆ ئاڵوگۆڕی نەزەر لەسەر كۆمەڵێك 
پرسی سیاسیی پێوەندیدار بە كورد  و رەوشی سیاسیی باكووری كوردستان  و پرۆسەی ئاشتی 
لەگەڵ دەوڵەتی توركیە  و هەروەها ئاستەنگەكانی سەر رێگای ئەو رەوتەی ئاماژە پێكرد. لەو 
پێوەندییەدا بەڕێز سكرتێری گشتی حیزب لەسەر بارودۆخی رۆژهەاڵتی كوردستان، سیاسەتی 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی ئێران و روانگەی بە نیسبەت پرسی كورد بەگشتی قسەی كرد.
هەروەها سپاسی هەر دوو حیزبی دۆستی لە باكووری كوردستان بۆ سەردانەكەیان كرد  و لەسەر 

پێوەندی برایانە  و دۆستانەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لەگەڵیان جەختی كردەوە.

رێكەوتی 26ی رێبەندانی 1392ی هەتاوی، شاندێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بە سەرپەرەستیی "كەریم پەرویزی" ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات لە رێوڕسمی 
كرد.شاندی  بەشداریی  ئێران  كوردستانی  زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی  دامەزراندنی  ساڵڕۆژی 

حیزبی دێموكرات برووسكەی پیرۆزبایی خۆی لەو رێوڕەسمەدا پێشكەش كرد.

كەسایەتیی  بێشكچی  ئیسماعیل  دوكتور  هەتاوی،  1392ی  رێبەندانی  رێكەوتی24ی 
و  ئەندامان  و  كوردستانییەكان  پارتە  نوێنەرانی  لە  كۆمەڵێك  بەشداری  بە  ت��ورك،  ناسراوی 
الیەنگرانی حێزبی دێموكرات و كوردانی دانیشتووی ڤییەن، تاجەگۆڵینەی لە سەر مۆنۆمێنتی 

شەهید د. قاسملوو و هاوڕێیانی لە ''ڤییەن''ی پێتەختی ئوتریش دانا.
لە كاتی سەردانی بێشكچی لە مۆنۆمێنتی شەهیدانی ڤییەن، نوێنەرانی یەكیەتیی نیشتمانیی 
كوردستان، پارتی سوسیالیستی كوردستان �� باكوور، حیزبی شیوعیی كوردستان، حیزبی شیوعی 

عێراق و كۆمەلەی ژنانی كورد لە ڤییەن، بەشدار بوون.

رێكەوتی 17ی رێبەندانی 1392ی هەتاوی، شاندێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
سەردانی  حیزب،  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی  ق��ادری''  نەزیف  ''محەممەد  سەرپەرستیی  بە 
مەكتەبی سیاسیی یەكگرتووی ئیسالمیی كوردستانیان لە شاری هەولێر كرد و لەالیەن شاندێكی 
كرا.  لێ  پێشوازیی  گشتییەوە  ئەمینداری  فەرەج''  ''محەممەد  سەرپەرستیی  بە  یەكگرتووەوە 
ئامانجی سەردانی شاندی حیزبی دێموكرات لە یەكگرتووی ئیسالمیی كوردستان پیرۆزبایی 
كردنی یادی 20 ساڵەی دامەزرانی ئەو حیزبە بوو. لەو هاودیتنەدا ''محەممەد نەزیف قادری'' 
پیرۆزبایی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بەبۆنەی 20ەمین ساڵیادی 

دامەزرانی یەكگرتووی ئیسالمیی كوردستانیان بە رێبەرانی ئەو حیزبە راگەیاند.

ل��ەگ��ەڵ واڵت���ان���ی 1+5، ق��س��ەی ك���رد و 
س��ەب��ارەت ب��ە س��ەرك��ۆم��اری ن��وێ��ی رێژیمی 
دەرەوەی  لە  كە  چەند  ه��ەر  وت��ی:  ئێرانیش، 
دەوڵەتە  ئەو  بۆ  زۆر  پڕوپاگەندەیەكی  واڵت 
میانەڕەو  دەوڵەتێكی  وەك��وو  و  خ��راوە  وەڕێ 
نێوخۆی  ل��ە  راستیدا  ل��ە  ب��ەاڵم  دەیناسێنن، 
نەداوە و بگرە  ئاڵوگۆڕێك رووی  ئێران هیچ 
كوردستان  لە  بەتایبەت  ئیعدام  و  سەركوت 
توندتر  ئ��ێ��ران  دی��ك��ەی  نەتەوەكانی  باقی  و 
حیزبەكانی  هەنووكەیی  دۆخ��ی  ب��ووەت��ەوە. 
نەتەوەكانی  كۆنگرەی  ئ��ێ��ران،  كوردستانی 
ئێرانی فیدراڵ، دەسكەوت و پێشكەوتنەكانی 
وتووێژەكانی  رەوت���ی  ك��وردس��ت��ان،  هەرێمی 
دۆخی  توركیە،  دەوڵ��ەت��ی  و  پ كە كە  نێوان 

1392ی  رێ��ب��ەن��دان��ی  21ی  رێ��ك��ەوت��ی 
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  ش��ان��دێ��ك��ی  ه���ەت���اوی، 
''حەسەن  سەرپەرستیی  بە  ئێران  كوردستانی 
شەرەفی'' جێگری سكرتێری گشتیی حیزب، 
سەردانی حیزبی كۆمۆنیستی فەڕانسەی لە 
پاریس كرد و لەالیەن شاندێكی ئەو حیزبەوە بە 
سەرپەرستیی ''لیدا سەمەر بەخش'' بەرپرسی 
حیزبەوە  ئ��ەو  نێودەوڵەتییەكانی  پێوەندییە 
شەرەفی  هاودیتنەدا  لەو  كرا.  لێ  پێشوازیی 
س��ەب��ارەت ب��ە ب��ەرن��ام��ەی ن��اوك��ی��ی رێژیمی 
ئێران و ئەنجامی تەحریمە نێودەوڵەتییەكان و 
ئابووریی  لەسەر  تەحریمانە  ئەو  كاریگەریی 
ئیران و ژیانی رۆژانەی خەڵك و پاشەكشەی 
رێككەوتن  بە  ناچاربوونی  و  ئێران  رێژیمی 

كۆمەڵە  س��ووری��ە،  كوردستانی  هەنووكەیی 
سكرتێری  جێگری  كە  بوون  دیكە  بابەتێكی 
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لەو دیدارەدا پرژایە سەریان.لیدا سەمەربەخش، 
كۆمۆنیستی  حیزبی  شاندی  سەرپەرستی 
خۆشحاڵیی  دەرب��ڕی��ن��ی  وێ����ڕای  ف��ەڕان��س��ە 
خۆی لە دیداری شاندی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران و هەڵوێست و بۆچوونەكانی 
كۆمۆنیستی  حیزبی  پشتیوانیی  حیزبە،  ئەو 
فەڕانسەی لە پێوەندی هەڵوێستەكانی حیزبی 
دێموكرات بە نیسبەت ناوچەكە و ئازادیخوازان 

و هێزە پێشكەوتنخوازەكان دووپات كردەوە.

ل���ە گ��ری��ن��گ��ي��ی زمانی  ك����ردن  ب���اس 
دایكی زیاتر لە چەند دێڕێك هەڵدەگرێت 
پەڕتووك  و  كتێب  س��ەدان  بە  پێویست  و 
ئەم  گرینگيی  ل��ەب��ەر  ه���ەر  و  دەك����ات 
چەمكە مەزنەی  كولتووری مرۆڤایەتی 
پەروەردەیی  و  ك��ول��ت��ووری  رێ��ك��خ��راوەی 
یۆنسكۆ  واتا  یەكگرتۆكان  نەتەوە  سەربە 
21ی  رۆژی  زاینی  1999ی  ساڵی  لە 
فێوریيەی هەرساڵەی وەك رۆژی جیهانی 
دەست  زگ��م��اك��ی  زم��ان��ی  ل��ە  لێنان  رێ��ز 
نیشان كردووە و لەو ساڵەوە زۆربەی هەرە 
زۆری واڵتان بۆ بووژاندنەوەی ئەو زمان 
كۆمەڵگاكانیاندا  لەناو  كە  زاراوان��ەی  و 
بوونیان هەیە كەوتوونەتە كار و هەوڵەكانیان 
كە  ئێران  ئێمەش  واڵت��ی  وەگەڕخستووە. 
و  كولتوور  ف��رە  و  ن��ەت��ەوە  ف��رە  واڵتێكی 
گرینگی  خەزێنەیەكی  خاوەنی  زمانە، 
جێگای  ك��ە  جیهانییە  و  م��رۆڤ��ای��ەت��ی 
بەاڵم   مرۆڤایەتی.  گشت  بۆ  شانازیيە 
پاوانخوازانەی  و  س��ەرەڕۆ  دەسەاڵتە  ئەو 
ك��ە ل��ە م���اوەی ئ��ەم ی��ەك س���ەدەی���ەدا لە 
ئێران هاتوونەتە سەركار، نەتەنیا ئەم فرە 
زمانییەیان بە خێر و بەرەكەت نەزانیوە و 
بۆ  هەوڵێكیان  هیچ  و  نەناوە  پێدا  دانیان 
بەڵكوو  ن��ەداوە،  پەرەپێدانی  و  ب��ووژان��ەوە 
تەنانەت چاویان بەرایی ئەوەشی نەداوە كە 
گەالنی  لە  مرۆڤ  میلیۆنان  بە  زمانی 
بە  تەنیا  و  بناسن   بەفەرمی  ئێران  ناو 

زاراوە و "گویش" ناویان دەبەن.
رووناكبیرانی  و  م���ام���ۆس���ت���ای���ان 

كوردستان:
رێ��ژی��م��ی ك���ۆم���اری ئ��ی��س��الم��ی وەك 
ئەوالی  و  ئ��ەم��ال  ب��ێ  گرێكی  م��ی��رات 
لەمەڕ  نەتەنیا  پ��اش��ای��ەت��ی  دەس��ەاڵت��ی 
ناو  نەتەوەكانی  زمانی  چەوساندنەوەی 
وەدوا  پێشوو  دەس��ەاڵت��ی  ل��ە  هیچ  ئ��ێ��ران 
زیاتر  ق��ات  بەچەند  بەڵكوو  ن��ەك��ەوت��ووە 
بردنی  لەبەین  و  ك��ردن  ئاسمیلە  هەوڵی 
ئێران  لێكراوەكانی  زوڵ��م  ن��ەت��ەوە  زمانی 
داوە.  ك��وردی  زمانی گەلی  ل��ەوان  یەك 
لە نوێترین بڕیار و هەڵوێستی دەسەاڵتی 
كۆماری ئیسالمییدا، كاتێك كە كۆمەڵێك 
كەس لەناو دەوڵەتی تازەی رێژیمدا باسی 
یاسای  15ى  ئەسڵی  ك��ردن��ی  جێبەجێ 
ئەو  هەموو  س���ەرەڕای  واڵت،  بنەڕەتی 
كرد،  تێیدایەیان  كە  ك��وڕی��ان��ەی   كەمو 
ناوەندی ژێر ڕكێفی وەلی فەقیهی رێژیم 
فارسی  زمانی  فەرهەنگستانی  ن��او  بە 
دژی وەها بڕیارێك ڕاوەستا و هەرچەشنە 
هەنگاوێك بۆ پەرەپێدان و شەرعیەت دان 
بە زمانە دایكيیەكانی نەتەوەكانی دیكەی 

هاونیشتمانانی خۆشەویست:
ماندوویی  و  رووناكبیر  مامۆستایانی 

نەناس:
زمان  ئاگادارین  هەموومان  ه���ەروەك 
توانایی  بنەمایی ترین  و  ترین  سەرەتایی 
لە  و  دن��ی��ای  هاتنە  پ��اش  هەرمرۆڤێكە 
كە  گرینگەوەیە  چەمكە  ئ��ەم  رێ��گ��ای 
یەكەمین وشەكان لەناخی دا هەڵدەقوڵێت و 
گرینگە  بەشە  ئەو  دەبڕێت.زمان  دەری��ان 
لە توانایی هەر مرۆڤێكە كە لە ڕێگای 
خواست  نێوان  پێوەندی  پ��ردی   ، ئ���ەوەوە 
بیروباوەڕەكانی  و  ئ����اوات  و  وی��س��ت  و 
نێوان  پێوەندی  و  دەبێت  مرۆڤایەتی چێ 
مرۆڤەكان بە كەڵك وەرگرتن لەم تواناییە 
زمانی  دەهێندرێت.لەونێوەدا  پێك  زاتییە 
هەوەڵین  و  ترین  سەرەتایی  وەك  دایكی 
لەگەڵ  م���رۆڤ  ئاخافتنی  ئ���ام���رازی 
دنیای دەوروبەری گرینگێكی چەند قات 
دەگرێتە خۆ. زمانی دایكی ئەو زمانەیە 
كە شووناسی هەر تاكێك پێك دێنێت و لە 
كەلتوور  مرۆڤەكان  زمانەوە  ئەم  رێگای 
نەوەیەكەوە  ل��ە  نەریتەكانیان  و  داب  و 
حەز  و  بەڕێدەكەن  داهاتوو  نەوەكانی  بۆ 
،ئاوات  لەگەڵ  رابردۆكانیان  خولیای  و 
گرێ  داه��ات��ووان  بەرزەكانی  ئامانجە  و 
دەدەن . هەر لەم ڕوەوەیە كە كۆمەڵگای 
و  ناسین  دوای  ب��ە  ئ��ەگ��ەر  مرۆڤایەتی 
ئاشنایەتی لەگەڵ مێژووی كۆن و ژیانی 
ئەمڕۆكە و داهاتووی دوارۆژی هەر گەل 
و نەتەوەیەك بن ، ئەركی فێر بوونی زمان 
ئ��ەو گەل  ئاخافتنی  ش��ێ��وەی  و  وێ��ژە  و 
ئامانجەكانیان  س���ەرەوەی  لە  نەتەوانە  و 
دادەنێن.هەر لە پێوەندی لەگەڵ گرینگی 
؛زانا  هایدیگێر  كە  دای��ە  دایكی  زمانی 
وەك  دایكی  زمانی  ئاڵمانی  بلیمەتی  و 
دڵی هەست و خولیاكانی مرۆڤ پێناسە 
دەكات . لەڕاستیدا ئەوە زمانی دایكییە 
بە  م��رۆڤ  هیواكانی  و  ه��زر  كە گشت 
دەگ��ەی��ەن��ێ��ت��ە الیەنی  ش��ێ��وە  ج��وان��ت��ری��ن 
سێبەری  لەژێر  و  مرۆڤەكان  بەرامبەری 
بیرمەند  سەدان  بە  كە  دایكیدایە  زمانی 
نێو  جوانيیەكانی  ن��ووس��ەر  و  شاعیر  و 
هزریان تێكەڵ بە كولتووری نەتەوەكانیان 
كردووە و لە رۆمان و پارچە هەڵبەستێك 
بارەگای  پێشكەشی  پ��اراودا  هزرێكی  و 
هۆیەش  ب��ەم  ه��ەر  ك���ردووە.  مرۆڤایەتیان 
و  ئاخافتن  لە  هەرتاكێك  كردنی  بێبەش 
بیر كردنەوە بەم تواناییە زاتییە بەرامبەرە 
لەگەڵ ژێنۆسایدی هزری و فكريی ئەو 

مرۆڤە.
هاونیشتمانانی بەڕێز:

بۆ  مەترسی  و  س��وور  هێڵی  وەك  ئێرانی 
سەر زمانی داسەپاو واتا زمانی فارسی 
دیكە  جارێكی  ج��ۆرە  ب��ەم  و  ك��رد  ناودێر 
لە  رێژیمی  هەمەالیەنەی  دوژمنایەتی 
و مەوجودیەتی  و مان  هەمبەر شووناس 

گەالنی ناو ئێرانیان دووپات كردەوە.
خ���ەڵ���ك���ی وش����ی����اری رۆژه����ەاڵت����ی 
ڕێژیم  كە  ڕەوشێكدا  لەوەها  كوردستان، 
زمانی  دژی  ت���ەواو  ب��ەرووه��ەڵ��م��ااڵوی��ی 
زمانی  ل��ەوان  ی��ەك  و  ئێران  نەتەوەكانی 
پاراوی كوردی دەوەستێتەوە، ئەركی تاك 
بەتایبەت  و  كوردستان  خەڵكی  تاكی  بە 
توێژی خوێندەوار و مامۆستا بۆ پاراستنی 
زمانی ك��وردی بە چەند قات قورس تر 
دەبێت. لە وەها قۆناخ و سەردەمێكدا كە 
بە  ك��وردی  جوانەكەی  زمانە  دوژمنانی 
پێشكەوتنی  و  گرتن  پ��ەرە  ڕاشكاویيەوە 
زمانی نەتەوەكانی ئێران بەتایبەت زمانی 
ك���وردی ب��ە م��ەت��رس��ی ب��ۆ س��ەر زمانی 
شێلگیرتر  دەب��ێ  ئێمە  دەزان��ن،  بااڵدەست 
بۆ  بخەین  وەگەڕ  هەوڵەكانمان  جاران  لە 
داهاتوومان  ئەمڕۆ و  ن��ەوەی  ئ��ەوەی كە 
هەرچی زیاتر لەگەڵ ئەم مافە سەرەتایی 
و بنەڕەتییە ئاشنا بكەین و فێر كردنیان 
ك����وردی بكەینە  ب��ە زم��ان��ی ش��ی��ری��ن��ی 
ئامانجێكی پیرۆز و سەرەكی خۆمان و لە 
هەموو ڕێگایەكەوە دژی ئاسمیلە كردنی 

زمانی دایكیمان بوەستینەوە.
لە كۆتاییدا ئێمە وەك یەكیەتیی پێشەیی 
وێڕای  ئێران  كوردستانی  مامۆستایانی 
پیرۆزبایی گەرم بە بۆنەی 21 فێوریيەی 
زمانی  جیهانی  رۆژی  ڕەشەممە"  "2ى 
كوردستان،  خەڵكی  هەموو  لە  دایكیی 
ڕادەگەیەنین كە لە خەبات بۆ بووژاندنەوە 
ئێمە  نەتەوەكەمان  زمانی  پاراستنی  و 
پشكی شێرمان بەر كەوتووە و چاالك تر لە 
جاران بۆ ئەم چەمكە پیرۆزە هەوڵ دەدەین 
و با دووژمنانی گەل و نەتەوەكەمان بزانن 
كە تا زارۆك و مناڵێكی كورد بە زمانی 
دایك  پ��ی��رۆزی  ن��اوی  دایكیی  شیرینی 
،هەموو  زم��ان  س��ەر  بێنێتە  نیشتمان  و 
زمانەكەمان  نەهێشتنی  بۆ  هەوڵەكانیان 
لە  ڕەش��ی  روو  و  س��ەرئ��او  بڵقی  ئەبێتە 
م���ێ���ژوودا ه���ەر ب��ۆ دوژم��ن��ان��ی گەاڵن 

دەمێنێتەوە.
رۆژی  رەش��ەم��م��ە  ب��ێ��ت 2ی  پ��ی��رۆز 

جیهانی زمانی دایكی.
مامۆستایانی  پ��ێ��ش��ەی��ی  ی��ەك��ی��ەت��ی 

كوردستانی ئێران
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كۆچی دوایی ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە مەریوان

دەورەی 210ی سەرەتایی پێشمەرگەی كوردستان كۆتایی پێ هات

كەسایەتییەكی نیشتمانپەروەری ناوچەی مەهاباد 
كۆچی دوایی كرد ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران لە شنۆ 
مااڵوایی لە ژیان كرد

ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران لە شاری 
سلێمانی كۆچی دوایی كرد

كەسایەتییەكی 
نیشتمانپەروەر لە مەهاباد 

مااڵوایی لە ژیان كرد

هەتاوی،  1392ی  رێبەندانی  20ی  رێكەوتی 
مەهاباد  ش��اری  نیشتمانپەروەری  كەسایەتییەكی 
بەناوی ''غەفوور خدرنژاد'' ناسراو بە ''غەفووری 
ب��ە ه���ۆی نەخۆشیی  م���ام ك��ەری��م��ی گ���اگ���ەش'' 
شێرپەنجە لە تەمەنی 73 ساڵیدا لە مەهاباد كۆچی 
دوایی كرد. ناوبراو لە سەرەتای هێرشەكانی رێژیمی 
ریزی  چ��ووە  كوردستان،  بۆسەر  ئێران  ئیسالمیی 
هێزەكانی پێشمەرگەی كوردستان. غەفوور خدرنژاد 
لە  هەتاوی  1361ی  خاكەلێوەی  25ی  رێكەوتی 
شەڕێكی قارەمانەی هێزی پێشەوا لەگەڵ رێژیمی 
كەوتووەتە  برینداری  بە  دواتر  كرا.  بریندار  ئێراندا 
دەس��ت��ی هێزەكانی رێ��ژی��م ب��ۆ م���اوەی 7 س��اڵ لە 
زیندانی ورمێ دەسبەسەر و بەهۆی پێڕانەگەیشتی 
پزیشكانی نەخۆشخانە برینەكەی لێ قووڵ بووەوە و 
لە ئەنجامدا تووشی نەخۆشیی شێرپەنجە بوو و هەر 

بەو هۆیەوە كۆچی دوایی كرد.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشی 
لە بنەماڵە و كەس و كاری كاك غەفوور دەكا و 
بەشدار  و  شەریك  بە  پەژارەیاندا  و  خەم  لە  خۆی 

دەزانێت.

بەهۆی تەقەی هێزە نیزامییەكان، هاوواڵتییەكی سنەیی 
كوژرا و دووی دیكەش بریندار بوون

هێزە  رێ����ب����ەن����دان،  22ی  رێ���ك���ەوت���ی 
نیزامییەكانی رێژیمی ئیسالمیی ئێران لە بەر 
درگای زیندانی ناوەندیی شاری سنە تەقەیان 
لە ئۆتۆمبیلێكی جۆری پرایدی كە هەڵگری 

3 هاوواڵتی بوو، كرد. لە ئەنجامی تەقەی 
شۆفیری  نیزامییەكان،  هێزە  راس��ت��ەوخ��ۆی 
پرایدەكە كوژراوە و دوو سەرنشینەكەی دیكەش 

بە توندی بریندار بوون. 

گوندنشینەكانی بۆكان خۆیان رێگای هاتوچۆیان
 نۆژەن دەكەنەوە

ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
خەڵكی  ئەفسەری''  ''تۆفێق  بەناوی  ئێران 
گوندی ''نێ''ی سەربە شارستانی مەریوان، 
تەمەنی  ل��ە  شێرپەنجە  نەخۆشیی  ب��ەه��ۆی 
ناوبراو  ك���رد.  دوای���ی  ك��ۆچ��ی  س��اڵ��ی��دا   60
مرۆڤێكی دڵسۆز و نیشتمانپەروەر بوو و ئەركە 
حیزبییەكانی بەوپەڕی دڵسۆزییەوە جێ بەجێ 
دەكرد. تۆفێق ئەفسەری ساڵی 1367 لەالیەن 
ئیسالمیی  رێژیمی  ئیتالعاتییەكانی  هێزە 

مانگ   6 م��اوەی  بۆ  و  دەسبەسەر  ئێرانەوە 
زیندانی كرا و لەم سااڵنەی دواییشدا لەژێر 
رێژیمی  ئەمنیەتییەكانی  هێزە  چاودێریی 

ئیسالمیی ئێراندا بوو.
ئێران،  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری كاك 
تۆفێق دەكا و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە 

شەریك و بەشدار دەزانێت.

رێبەندانی  20ی  ی��ەك��ش��ەم��م��ە  رۆژی 
سیاسی  ف��ێ��رگ��ەی  ل��ە  ه��ەت��اوی،  1392ی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  نیزامیی   ��
پێ  كۆتایی  ب��ۆن��ەی  ب��ە  رێوڕەسمێك  ئ��ێ��ران 
پێشمەرگە  سەرەتایی   210 دەورەی  هاتنی 
بەڕێوەچوو. سەرەتای رێوڕەسمەكە بە خوێندنی 
پاشان  و  رەقیب''  ''ئ��ەی  نەتەوەیی  س��روودی 
هەروەها  و  سەرنێزە  شەڕی  نیزامی،  رێ��ژەی 
بڕینی ''مەیدانی مەوانیع'' دەستی پێ كرد. 
جێگری  ئەندامی  چایجی''  ''ئیلهام  پاشان 
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  ن��اوەن��دی��ی  ك��ۆم��ی��ت��ەی 
كوردستانی ئیران و بەرپرسی یەكیەتیی ژنانی 
دێموكراتی كوردستان، بەبۆنەی كۆتایی هاتنی 
سەرەتایی  210ی  دەورەی  سەركەوتوانەی 

پ����ێ����ش����م����ەرگ����ەی 
ك��������وردس��������ت��������ان 
وتەیەكی  چ���ەن���د 
لە  ك��رد.  پێشكەش 
بڕگەیەكی دیكەی 
رێوڕەسمەدا  ئ���ەو 
بەشداربوانی دەورەی 
سەرەتایی  210ى 
پ����ێ����ش����م����ەرگ����ەی 
ك�������وردس�������ت�������ان، 
خوێند  سروودێكیان 
و لە درێژەدا ''بوداغ 
مامۆستایانی  و  راه��ێ��ن��ەران  ل��ە  ب��وداغ��ی'' 
فێرگەی سیاسی �� نیزامیی حیزبی دێموكرات، 
خوێندەوە.  دەورەك���ەی  ئامووزشیی  راپۆرتی 
سەرەتایی  210ی  دەورەی  راپ��ۆرت��ی  دوات��ر 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  فێرگەی 
ئێران، لەالیەن ''عەبباس زەندی'' بەشداربووی 
دەورەوە خوێندرایەوە. لە كۆتایی رێوڕەسمەكەدا 
س��ەرك��ەوت��وان��ی خ��ول��ەك��ە ل��ە ب���واری ن���ەزم و 
دیسیپلین و هەروەها نومرە دەرسییەكانییانەوە 
حیزبەوە  پ����ەروەردەی  كومیسیۆنی  ل��ەالی��ەن 
رێوڕەسمەدا  ئ��ەو  نێواخنی  ك��ران.ل��ە  خ��ەاڵت 
چەندین گۆرانی و شیعر لەالیەن بەشداربوانی 

خولەكەوە پێشكەش كرا.

كۆمەڵگای  ب��ەرپ��رس��ی  پ��ەس��وەی��ی''  ''خ��ەل��ی��ل 
كەمەندامانی مەهاباد و كەسایەتیی نیشتمانپەروەری 
ناوچەی موكریان، بەهۆی جەڵتەی دڵ لە تەورێز 
كرد.  ژی��ان  لە  م��ااڵوای��ی  ساڵیدا   50 تەمەنی  لە 
باشوور  كوردەكانی  ئاوارەیی  سەردەمی  لە  ناوبراو 
ئاوارەكان  كەمپی  بەرپرسی  ئێران،  كوردستانی  لە 

پێشكەش  یارمەتییەكی زۆری  و  بووە  لە مەهاباد 
بەشداریی  بە  ئاوارانە كرد. تەرمی پەسوەیی،  بەو 
خەڵكێكی زۆر لە شاری مەهاباد بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئیران، سەرەخۆشی 
لە بنەماڵە و كەس و كاری كاك خەلیل دەكات و 

خۆی لە خەمیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.
رەحیم دامەنگیر ناسراو بە ''شەمێڵە'' ئەندامی 
خەڵكی  و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
پیرانشار،  شارستانی  سەربە  ''جەڵدیان''ی  گوندی 
 67 ت��ەم��ەن��ی  ل��ە  شێرپەنجە  نەخۆشیی  ب��ەه��ۆی 
ساڵیدا مااڵوایی لە ژیان كرد. ناوبراو ئەندامێكی 
بە وەفا و دڵسۆزی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران بوو كە ئەركە حیزبییە پێ سپێردراوەكانی بە 
باشی جێ بەجێ دەكرد. كاك رەحیم پێستر لە ساڵی 
1361ی هەتاوی هەتا 1364 پێشمەرگەی حیزب 

بووە.
دێموكرات  ح��ی��زب��ی  ئ��ەن��دام��ەی  ئ���ەو  ت��ەرم��ی 
بە  پیرانشار  ناوچەی  سەربە  ''ت��وان''ی  لەگوندی 

خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئیران، سەرەخۆشی 
لە بنەماڵە و كەس و كاری دەكا و خۆی لە خەم و 

پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

هەتاوی،  رێبەندانی 1392ی  رێكەوتی 20ی 
ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە 
ناوی "ئەحمەد قادر زادە" ناسراو بە "ئەحە چكۆل" 
"دەرەتفێ"ی  گ��ون��دی  خەڵكی  ع��ەل��ی،  ك���وڕی 
لە  نەخۆشی  بەهۆی  مەریوان،  شارستانی  سەربە 
كۆچی  سلێمانی  ش��اری  لە  ساڵیدا   67 تەمەنی 
دوای��ی ك��رد. ن��اوب��راو ه��ەر لە س��ەرەت��ای شۆڕشی 
پێشمەرگەكانی  رێزی  بە  پەیوەست  57ەوە  ساڵی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو و لە هێزی 
"زرێبار" لە شاری مەریوان سازمان درا. قادرزادە 
لە ماوەی پێشمەرگایەتیدا لە بەرەكانی شەڕ دژی 
كرا. بریندار  جار  دوو  ئێران  ئیسالمیی  رێژیمی 
و  دانیشت  كوردستان  هەرێمی  لە  دواییانەدا  لەم 
وەك ئەندامێكی دڵسۆزی حیزب درێژەی بە كار و 
باری حیزبیی خۆی دا. لە بنەماڵەی قادرزادە، 4 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  شەهیدی  كەسیان 

ئێران و رێگای رزگاریی كوردستانن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشی 
لە بنەماڵە و كەس و كاری كاك ئەحمەد دەكا و 
بەشدار  و  بە شەریك  پەژارەیاندا  و  خەم  لە  خۆی 

دەزانێت.

رێگای هاتوچۆی چوار گوندی شارستانی 
ئەسپۆغە،  كەند،  ''ئاڵی  بەناوەكانی  بۆكان 
هەباس ئ��اوا و م��ەاڵ ل��ەر'' بە م��ەودای 20 
كیلۆمیتر، كە زیاتر لە چوار ساڵە چاوەڕێی 
بەرپرسانی  ساڵێك  هەموو  و  نۆژەنكردنەوەیە 
رێژیمی ئێران بەڵێنیی چاك كردنەوەی دەدەن، 
هەڵناگرن.  ب��ۆ  ه��ەن��گ��اوێ��ك��ی  ه��ی��چ  ب���ەاڵم 
بۆنە  ل��ە  ساڵێك  ه��ەم��وو  رێ��ژی��م  بەرپرسانی 

بەڵێنیی  ئیسالمیدا  رێژیمی  تایبەتییەكانی 
چاككردن و نۆژەنكردنەوەی ئەو 20 كیلۆمیتر 
چوار  ئەو  خەڵكی  بۆیە  هەر  دەدەن،  رێگایە 
بە  و  پارە  كۆكردنەوەی  بە  خۆیان  بۆ  گوندە 
كرێ گرتنی لۆدێر و گریدێر دەستیان داوەتە 
نۆژەنكردنەوەی رێگاكە و خیزڕێژیان كردووە.

گیان لەدەست دانی گوماناویی زیندانییەكی كورد لە بۆكان

دایكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان
 لە سەواڵوا كۆچی دوایی كرد

3 ئەندامی بنەماڵەیەكی نیشتپانپەروەر بەهۆی رووداوی 
هاتوچۆ گیانیان لە دەست دا

كۆچی دوایی كەسایەتییەكی ناسراوی شار سەقز

كۆچی دوایی باوكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان 
لە ناوچەی سەواڵوا

ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا باڵوی كردەوە، 
دادڕەس  سامان  رێبەندان،  23ی  رێكەوتی 
كوڕی محەممەد، خێزاندار و خەڵكی شاری 
بۆكان، كە لە زیندانی  ئەو شارە، بە شێوەیەكی 
هۆكاری  داوە  دەست  لە  گیانی  گوماناویی 
تەرمی  نەبۆتەوە.  روون  دانی  لەدەست  گیان 
پ��اش 3 ڕۆژ ڕاگ��ی��ران لە پزیشكی  ن��اوب��راو 

بنەماڵەكەی  ڕادەستی  ش��ارە،  ئەو  دادوەری��ی 
زیندانییە  ئەو  سپێردراوە.  خاك  بە  كراوەتەوەو 
بووە،  زینداندا  لە  س��اڵ،   12 سەرجەم  ك��وردە 
كە پاش 5 ساڵ ڕاگیران لە زیندانی بۆكان، 
گیانی  گومانی  بەشێوەیەكی  سەرئەنجام 

لەدەست داوە.

عەتییە عەبدی دایكی شەهید تەها عەبباسی 
شارستانی  سەربە  ''دەگ��اگ��ا''ی  گوندی  خەڵكی 
''سەواڵوا'' لە پارێزگای سنە، بەهۆی نەخۆشیی 
دوایی  كۆچی  سنە  شاری  نەخۆشخانەی  لە  دڵ 
كرد. عەتییە عەبدی ژنێكی ئازا و نیشتمانپەروەر 
و  حیزب  ئەندامی  بە  ب��وو   1364 ساڵی  كە  ب��وو 
بەجێ  حیزبییەكانی  ئەركە  دڵسۆزییەوە  بەوپەڕی 
هێزەكانی  لەالیەن  جار  چەندین  دەگەیاند.ناوبراو 
رێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە دەسبەسەر و ئەشكەنجە 
تەها  شەهید  ك���راوە.  زیندانی  ماوەیەكیش  بۆ  و 

گوندی  لە  ه��ەت��اوی  1341ی  ساڵی  عەبباسی 
دەگاگا لە دایك بووە و لەسەرەتای ساڵەكانی 57 
و  دێموكرات  حیزبی  پێشمەرگەكانی  ریزی  هاتە 

وەكوو سەرپەلێك ئەركە حیزبییەكانی بەڕێوەدەبرد.
لە  ''ژان''  گ��ون��دی  ل��ە   1361 ساڵی  ن��اوب��راو 
شەڕیكی قارەمانانەدا شەهید كرا و تەركەمەی لە 

ئاوایی بێساران بە خاك سپێردراوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرخۆشی 
لە بنەماڵە و كەس و كاری دەكا و خۆی لە خەم و 

پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

هەتاوی،  رێبەندانی 1392ی  رێكەوتی 22ی 
لە  بۆكان،  بۆ  تارانەوە  لە  گەڕانەوەیان  كاتی  لە 
ئاكامی رووداوێكی هاتوچۆدا لە نزیك بیجار، سێ 
ئەندامی بنەماڵەیەكی خەڵكی بۆكان بە ناوەكانی 
حاجی  پ��وور،  ئیسماعیل  عەبدولكەریم  "حاجی 
شاناز ئیسماعیل پوور، دوكتور بەهار سۆفی زادە" 
گیانیان لە دەست داوە. هاوواڵتییەكی دیكەش لەو 

لە  هەنووكە  و  ب��ووە  بریندار  توندی  بە  رووداوەدا 
حاڵەتی كۆما دایە.

ئێران،  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  ح��ی��زب��ی 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كار و دۆستانی 
حاجی عەبدولكەریم دەكات و خۆی لە خەمیاندا 

بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

هەتاوی،  رێبەندانی 1392ی  رێكەوتی 24ی 
كوڕی  ن��ی��ل��ووف��ەری''  س��اب��ی��ر  خەلیفە  ''ح��اج��ی 
''م��ح��ەم��م��ەد ح��وس��ێ��ن'' ك��ەس��ای��ەت��ی��ی ن��اس��راو و 
 102 ت��ەم��ەن��ی  ل��ە  س��ەق��ز  ش���اری  خۆشەویستی 
لەوەی  جگە  ناوبراو  كرد.  دوای��ی  كۆچی  ساڵیدا 
لەو  یەكێك  ب��وو،  دڵسۆز  نیشتمانپەرەوەرێكی  كە 
و  ك��وردس��ت��ان  دێرینەكانی  و  ن���اودار  وەرزش��ك��ارە 

شاری سەقز بوو كە لە بواری زۆرەوانيی باستانیدا 
لە  یەكێك  ناوبانگی هەبوو. حاجی خەلیفە سابیر 
جەراحە ناوچەییەكان بوو كە بە درێژایی تەمەنی 

بێ بەرامبەرخزمەتی خەڵكی كردووە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشی 
لە بنەماڵە و خزم و كەس و كاری دەكات و خۆی 

بە شەریكی خەمیان دەزانێ.

هەتاوی،  1392ی  رێبەندانی  22ی  رێكەوتی 
''حەمە  شەهید  باوكی  م���ورادی''  فەتحوڵاڵ  ''م��ام 
سەعید مورادی'' ناسراو بە ''شاهۆ'' خەڵكی ئاوایی 
''پایگەالن''ی سەربە شارستانی سەواڵوا، ، بەهۆی 
پیری و بەساڵداچوون لە تەمەنی 85 ساڵیدا كۆچی 
دوایی كرد. مام فەتحوڵاڵ كەسێكی خۆشناو و جێگای 
بوو و تەرمەكەی  ناوچەكە  رێز و متمانەی خەڵكی 
ناوچەكەدا  خەڵكی  ئ��اپ��ۆرای  لەنێو  رۆژە  ئ��ەو  ه��ەر 
)شاهۆ(  سەعید  محەممەد  شەهید  سپێردرا.  بەخاك 

مورادی ساڵی 1341 لە ئاوایی ''پایگەالن''ی سەربە 
شارستانی سەواڵوا لەدایك بوو. ناوبراو پێشمەرگەی 
لە  ك��ە  ب��وو  ئ��ێ��ران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
رێكەوتی 22ی سەرماوەزی ساڵی 1362ی هەتاوی 

لە شوێنێك بە ناوی ''گڵیە'' شەهید بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشی 
ك��اری م��ام فەتحوڵاڵ  ك��ەس و  بنەماڵە و  لە  خ��ۆی 
ب��ە ش��ەری��ك��ی خەمیان  م����ورادی دەك����ات و خ���ۆی 

دەزانێت.

ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە پیرانشار كۆچی دوایی كرد

ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بەناوی ''رەحیم سوڵتانی ئازەر'' كوڕی ''مەحموود''، 
''خوڕخوڕە''ی سەربە شارستانی  خەڵكی گوندی 
لە  گیانی  هاتوچۆ  رووداوی  هۆی  بە  مەهاباد، 
دەست دا. ناوبراو شۆفیری تانكێرێكی سووتەمەنی 
لە  ت��ان��ك��رەك��ەی  ئاگرگرتنی  ب��ەه��ۆی  ك��ە  ب���ووە 
كوردستان  هەرێمی  ''چ��ۆم��ان''ی  ش��ارۆچ��ك��ەی 
گیانی لە دەست داوە. تەرمەكەی رەوانەی پیراشار 

گۆڕستانی  لە  خەڵدا  ئاپۆرای  نێو  لە  و  كرایەوە 
''ك��ۆن��ە خ��ان��ێ'' ب��ە خ��اك س��پ��ێ��ردرا. ك��اك رەحیم 
ئەندامێكی دڵسۆز و بەوەفای حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران بوو كە ئەركە حیزبییەكانی خۆی 

بە باشى جێ بەجێ دەكرد.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی 
لە بنەماڵە و كەس و كاری دەكات و خۆی لە خەم 

و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.
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راپۆرتی سیاسیی  پەسەندكراوی  دەقی 
ناوەندیی  كۆمیتەی  شەشەمی  پلینۆمی 
 12 ڕێكەوتی  كە  دێموكرات  حیزبی 
هەتاوی  1392ی  رێبەندانی  14ی  هەتا 

بەڕێوەچوو.

قۆناغی  لە  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی 
تێپەڕبووندا )گوزار(

بە دوای بەهاری عەرەبیدا، سەقامگیریی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و النیكەم بەشێك لە 
باكووری ئەفریقا تێكچووە و بەگشتی تا 
ئێستا لە حاڵی تێپەڕبووندان و ماوەیەكی 
دیكەشی پێ دەچێ  تا سەقامگیری بێتەوە 

ئاراوە:
و  ئاڵوگۆڕ  چەخماخەی  توونس،   �
بشێوی: بە پەسندكردنی یاسای بنەڕەتی 
لەسەر  خۆی  سەقامگیری  خەریكە 
رێڕەوێكی تا رادەیەك دێموكراتیك بەدەست 

ب�ێنێتەوە.
� میسر لە ماوەی كورتی چوار ساڵیدا 
یاسای  پەسندكردنی  كواڵندایە،  لە  هەر 
رابردوودا  مانگی  لە  لەوێ   بنچینەیی 
بەرەو  و  بەرەوپێش  بەرچاوی  هەنگاوێكی 
مەودای  هێشتا  بەاڵم  بوو،  سەقامگیری 
هێشتا  ئەخوانولموسلمین  ماوە،  زۆری 
و  بەربەرەكانێ  خەریكی  زۆرەوە  بەهێزی 
دەتوانن  بۆیە  نوێن،  دەسەاڵتی  دژایەتیی 
درێژتر  تێپەربوون  پرۆسەی  ماوەی 

بكەنەوە.
بێ  هۆی  بە  زۆرتر  سووریە  لە   �
و  رۆژئاوا  و  ئەمریكا   هەڵوێستیی 
خێرای  رووخاندنی  بۆ  دەستێوەرنەدانیان 
هەلومەرجێكی  ئەسەد  بەشار  حكوومەتی 
كە  پێكهات  ئەلقاعیدە  و  ئێران  بۆ  لەبار 
شۆڕشی خەڵكی ئازادیخوازی سووریەیان 
بە الڕێدا برد تا ئەو جێگایەی كە بەشار 
ئەكتەری  بوونە  ئەلقاعیدە  و  ئەسەد 
سووریە  لە  ئێستا  كە  كایەیەك  سەرەكیی 
بەردەوامە، ئەوەش بوو بە مەترسییەك بۆ 

رۆژئاوا، ئیسرائیل و توركیە. 
ئێستاش دوای 2 ساڵ كوشتار و وێرانی 
لە  چ  ئاڵۆزی  چەقی  هەروا  سووریە  لە 
باری تەشەنەكردنی ئاڵۆزی و چ لە باری 
كاریگەریی ئەو رووداوانە لەسەر سیاسەتی 

واڵتانی دراوسێ  ، شوێندانەر بووە.
دەسەاڵت  بە  دوای  بە  كە  توركیە   �
ئاك  ئیسالمگەرای  حیزبی  گەیشتنی 
لە  ئەرتەش  كردنی  بێ دەسەاڵت  و  پارتی 
گەشەی  خێرایی  بە  سیاسییەوە،  بواری 
كرد و خەریك بوو لە بواری بەڕێوەبردنی 
حكوومەت بە پێكهێنانی تەبایی لە نێوان 
ببێتە  سوننە  ئیسالمی  و  دێموكراسی 
چەند  بە  بەاڵم  ناوچەدا،  لە  ئولگوویەك 
لە  شێوەیەك  بە  تێوەگالنی  وەكوو  هۆی 
هەروەها  سووریە  و  شەڕی  لە  شێوەكان 
زۆر  ژمارەیەكی  دەربڕینی  ناڕەزایەتی 
پاركی  جەرەیانی  لە  سێكوالرەكان  لە 
تێوەگالنی  و  رابردو ودا  هاوینی  لە  گزی 
ئەردۆغان  دەوڵەتی  ئەندامانی  لە  بەشێك 
لە گەندەڵی و دژایەتیكردنی دەوڵەتەكەی 
دیكەی  بەنفووزی  كەسایەتیەكی  لەالیەن 
گویلەن"  "فەتحوڵاڵ  وەك  ئیسالمگەرا 
بووە.  نێوخۆیی  تووشی كۆسپی گەورەی 
بەوانەشەوە ئێستاش بەپێی راپرسی حیزبی 
ئەو واڵتە كە  یەكەمە.  ئاك پارتی حیزبی 
شوێندانەرترین هێزی دەرەكیی یارمەتیدەری 
ئوپۆزسیۆن بۆ البردنی ئەسەد بوو، خەریكی 
چاوخشاندنەوە بە سیاسەتەكانیدایە و بۆ ئەو 

مەبەستە خەریكە 
لەگەڵ ئێران نزیك 
رەنگە  و  ببێتەوە 
سیاسەت  لە 
كردەوەكانی  و 
پێوەندییەدا  لەو 
پێك  ئاڵوگۆڕ 

بێنێ.
عێراقی  لە   �
كشانەوەی  دوای 
هێزەكانی ئەمریكا 
لە  بەتایبەت 
 8  ��  7 ماوەی 
رابردوودا  مانگی 
بڵێین  ئەگەر 
نییە  حكوومەتێك 
زۆرمان نەگوتووە. 
هێزی توندئاژۆی 
دەوڵەتی عێراق و 
ناوی  بە  كە  شام 

ناسراوە  "داعش" 
نزیك  ناوچەیەكی  چەند  بەسەر  دەستی 
خستووەتە  بەغدای  و  گرتووە  پێتەختدا 
و  بەهێزبوون  مەترسیی  مەترسییەوە. 
و  ئەمریكا  داعش،  زیاتری  پەرەگرتنی 
سەركوت  مەبەستی  بە  ئێرانی  و  عێراق 

كردنی ئەو هێزە لێك نزیك كردووەتەوە.
لە  یەكێك  كە  سعوودی  عەربستانی   �
یارمەتیدەرانی ماڵيی بە هێزى چەكدارەكان 
لە سووریەدایە، سیاسەتەكەی تووشی گرفت 
بووە و لە ئاڵوگۆڕی هاوكێشە سیاسییەكان 
دەتوانێ  ئاڵوگۆڕە  ئەو  زیانی لێ دەكەوێ . 
شوێندانەریی خۆی لەسەر مەسەلەی كورد 
سازانی  و  دابنێ  توركیە  و  سووریە  لە 
هێزە زەبەالحەكان بەتایبەت ئێران و توركیە 
قوربانی كردنی PYD لە سووریەی لێ 
لەچنگ  دەرفەتەكەی  كورد  و  بكەوێتەوە 
بچێ و لە توركیەش هەنگاوێكی كردەیی 

ئەوتۆ بۆ وەزعی كورد هەڵ نەگیرێ.
ناوچەیەدا  لەم  تێپەڕین  قۆناغی  لە 
دووبارە،  سەقامگیریی  بە  گەیشتن  تا  و 
بێجگە لەو واڵتانەی كە ئاماژەمان پێكردن 
ئێستادا  لە  كە  دیكە  واڵتی  هەندێك  و 
�� 6 مانگی  شوێندانەرییان كەمترە، لە 5 
رابردوودا درێژەی شەڕی نێوخۆیی سووریە 
ئێران  دەرەكیی  سیاسەتی  ئاڵوگۆڕی  و 
بوونەتە چەقی  ناوكییەكەی  پرۆژە  لەمەڕ 

ئاڵوگۆڕی هاوكێشە سیاسییەكان.
لە ئێراندا چ رووی داوە؟

ملراكێشانی ئێران بۆ بڕیاری كۆمەڵگای 
بەرنامە  بە  سەبارەت  نێونەتەوەیی 
ناوكییەكەی هەروەك لە پلینۆمی پێشوودا 
گەیشتین  ئاكامە  بەو  پێنجەم(  )پلینۆمی 
ئابوورییەوە  وێرانیی  بواری  لە  رێژیم  كە 
تەسلیم  لە  بێجگە  كە  خاڵێك  گەیشتووەتە 
بوون لە بەرامبەر رۆژئاوادا هیچ رێگایەكی 
رادەكێشێ ،  مل  و  نەماوەتەوە  بۆ  دیكەی 
كاتی  رێككەوتنی  نۆڤامبر  24ی  رۆژی 
لەنێوان گرووپی 1 + 5 و نوێنەرانی ئێران 

راگەیەندرا:
� ئاكامی ئەو رێككەوتننامە بە كورتی 
بریتییە لەوەی بەرهەمی 20 ساڵ كاركردن 
لەسەر پرۆژەی ناوكی و سەرفی تێچوویەك 
كە هێندێك الیەن بە 170 میلیارد دۆالری 
دەخەمڵێنن، لە دەست دەدا و لە بەرامبەردا 
4,2 میلیارد دۆالر لە پارە بلۆكەكراوەكانی 
و  قیستی  شێوەی  بە  بانكەكاندا  لە  ئێران 
لەوە،  بێجگە  دەكرێ،  ئازاد  مانگدا   6 لە 

سنوورداردا  خاڵێكی  لە چەند  گەمارۆكان 
شل دەكرێتەوە.

بەرهەمی  كە  بڕوایەدان  لەو  شارەزایان 
بریتی  ساڵەدا   20 لەو  ئیسالمی  رێژیمی 
 %5 تا  ئورانیۆمی  كیلو   7000 لە  بوو 
بەپێی   .%20 تا  كیلو   195 و  پیتێندراو 
نرخێك كە رووسیە بەرهەمی وزەی ئەتۆمی 
بەرهەمەی  ئەو  هەموو  بایی  دەفرۆشێ ، 

ئێران لە 7 میلیۆن دۆالر تێناپەڕێ.
 6 كاتیی  رێككەوتننامەی  بەپێی 
 5  +  1 گرووپی  و  ئێران  مانگەی 
ئورانیۆمی پیتێندراوی 20% دەبێ بكاتەوە 
بە ئوكسیدی ئورانیۆم و رادەی ئورانیۆمی 

5% پیتێندراویش نابێ زیاد بكرێت.
� بەاڵم تێچووی الوەكيی پێداگریی ئێران 
زۆر  ئورانیۆم  پیتاندنی  درێژەدانی  لەسەر 

زیاتر لەوانەش بووە:
لە 8 ساڵی رابردوودا بە هۆی پەسندكرانی 
گەمارۆكان، ئێران نەیتوانیوە تەنانەت یەك 
كە  جنووبی''  ''پارسی  فازەكانی  لە  فاز 
پەرەپێدانی بەرهەمی گازە، جێبەجێ   بكا. 
فازانە  ئەو  بیتوانیبا  ئەگەر  حاڵێكدا  لە 
گازی  بەرهەمی  بەرهەمهێنان،  بگەیەنێتە 
ئێران دەكرا 1/8 میلیارد میتری سێ جا لە 
رۆژدا زیاد بكا، كە ئەوە دەیتوانی سااڵنە 
داهاتى  واڵت  بۆ  دۆالر  میلیارد   100 تا 

هەبێ.
زیادە تێچووی بازرگانیی ئێران بە هۆی 
میلیارد  دەیان  سااڵنە  گەمارۆیانەوە  ئەو 

دوالرە.
هەناردە  لە  دراوی  داهاتی  دابەزینی 
 60 سااڵنە  ماوەیەدا  لەو  نەوت  كردنی 

میلیارد دۆالرە.
ماوەی  كە  رێككەوتووە  ئێستا  تا  ئێران 
كە  دیكە  تەواوكەرەكانی  بەڵێنە  ساڵ   3
دەكەوێتە سەرشانی )دوای ئەو 6 مانگە( 
بەڕێوەی بەرێ  تا ئەو گەمارۆیانە لەسەری 
ئەو  دەكا  داوا  ئەمریكا  بەاڵم  هەڵگیرێ ، 
دەبێ 10  دروستی(  )تاقیكاریی  ماوەیە 
پێ  مافەی  ئەو  ئێران  تاكوو  بێ ،  ساڵ 
پێویست  پیتێندراوی  ئورانیۆمی  بدرێ   كە 
بۆ كار وباری وزە و دەرمان، بەرهەم بێنێ.

و  سەرەڕۆیی  ئاكامی  كارەساتە  ئەو 
نەزانكاریی رێبەرانی رێژیم لە پالندانان و 
بەدواداچوون و حیساباتێكی هەڵەیە كە 20 
بەردەوام  پرۆژەیە  ئەو  لەسەر  ساڵ   25  ��
بوون و ئەو هەموو خەسار و زیانە ماددییە 
و زەربەیەكی گەورە لە ئاستی جیهاندا لە 

ئێران  ئیعتباری 
سەرەڕای  كەوت، 
سەرانی  ئەوانەش 
رێژیم دروشم دەدەن 
كە رۆژئاوایان بە 

چۆكدا هێناوە.
نەوەی  نگدا ە ر
ئەو رێككەوتننامە 
ئاستی  لە 

نێونەتەوەییدا:
رۆژئاوا  لە 
رۆژهەاڵتی   و 
ا  ستد ا ر ە نێو
بۆچوونە  ئەو 
زۆرتر  خەریكە 
كە  دەگرێ  جێ 
دەوڵەتی رووحانی 
و  گوتار  بە 
تێكی  سە سیا
هاتووەتە  جیاواز 
نی  پا ە ڕ گۆ
دەورانی  پێچەوانەی  بە  ئێران،  سیاسەتی 
8 ساڵەی دەوڵەتی ئەحمەدی نژاد دەوڵەتی 
نێونەتەوەیی  بڕیارەكانی  بۆ  رێژیم  تازەی 
پیتاندنی  راگرتنی  باری  لە  رۆژئاوا  و 
ئورانیۆم، مل رادەكێشێ و ئەدەبیاتی نەرم 
كە بۆنی جۆرێك سازان و گوێڕایەڵيی لێ  
سیاسەتی  گۆڕینی  هۆی   دێ ،  بووەتە 
نێونەتەوەیی لە سەرووی هەموویان ئەمریكا 

و سەركۆمارەكەی بە نیسبەت ئێرانەوە.
ئێران  بازاڕی  دەستهێنانی  بە  لەسەر 
ئابڵۆقە  كردنەوەی  شل  چوارچێوەی  لە 
ئاسایی  سنوورداردا  و  بواری  هێندێك  لە 
كێبەركێ   پێوەندییەكانیان،  كردنەوەی 

 دروست دەكا.
ئورووپا  و  پارلمانيی  هەیئەتی  هاتنی 
سەفەری  بەرنامەی  ئێران  و  بۆ  بریتانیا 
لەندەن،  بۆ  ئێران  پارلمانی  هەیئەتی 
دەرگایەكی تازەی دیپلۆماسی بۆ رێژیمی 

كۆماری ئیسالمی دەكاتەوە.
هێندێك دەوڵەت لە ناوچەدا سیاسەتەكانیان 
لەگەڵ ئێران لەسەر بنچینەی دوژمنایەتیی 
ئێران  ملنەدانی  و  ئێران   لەگەڵ  ئەمریكا 
پیتاندنی  لەسەر  نێونەتەوەیی  بڕیاراتی  بۆ 
ملنەدانەی  ئەو  كە  داڕشتبوو  یورانیۆم 
رێژیمی ئێران جار وبار لێكدانەوەی هێرش بۆ 
سەر رێژیمی ئێرانی لێدەكەوتەوە. ئەم سازانە 
بۆ رێبەری رێژیمی ئێران  و گرووپی 5+1 

هەڵوێستی ئەوانی گۆڕیوە، بۆ وێنە:
� سەفەری ئەردوغان بۆ ئێران  و هەروەها 
عەرەبستانی سعوودیش لە هەوڵی ئاسایی 
كردنەوەی پێوەندیەكانی لەگەڵ ئێران دایە.

زۆرتر  بارەوە  لەو  خەلیج  واڵتانی   �
چوونەتە پێش.

ئاڵوگۆڕەكانی دیكەی ناوچە لە هێندێك 
بواردا ئێران  و ئەمریكای هاوئاراستە كردوە. 
بۆ وێنە مەترسیی بەهێزبوونی ئەلقاعیدە لە 
سووریە  و عێراق كە بەرژەوەندییەكانی هەر 
هەڵوێستی  مەترسییەوە،  خستوەتە  دووالی 
یەكسانی الی هەردووكیان دروست كردوە، 

بەتایبەت لە عێراقدا  و بە دژی"داعش".
گرفتی  هێندێك  سەرەڕای  وادیارە 
بەرە وپێشچوونی  رێگای  لەسەر  بچووك 
دەچێتە  رەوتە  ئەو  رێكەوتننامەكە،  رەوتی 

پێشێ بەو هۆیانەوە:
ماوەیەدا  لەو  ئێران  حكوومەتی   �1
هەموو رێگا سەختەكانی تاقی كردەوە كە 
بتوانێ  دەستی بە چەكی ئەتۆمی بگات. 

نەكەوت  و  دەست  ئاكامێكی  هیچ  بەاڵم 
ئێران  رێژیمی  كۆتایی.  خاڵی  گەیشتە 
بە ویستی خۆی نەچووەتە ژێر باری ئەو 
و  ناچارییەوە   رووی  لە  بەڵكوو  بەڵێنانەوە، 
بۆ مانەوەی خۆی  و پاراستنی رێژیمەكەی 
بۆڵەبۆڵەكانی  هەڵبژاردووە،  رێگایەی  ئەو 
پارلمان  و هێندێك لە مەالكان بە جێگایەك 
ناگا لەبەر ئەوەی وەلیی فەقیه تێگەیشتووە 
و  نیە   دیكە  رێگایەكی  لەوە  بێجگە  كە 

قسەی كۆتایش ئەو دەیكا.
ئەمریكا  و  بەتایبەت  و  رۆژئاوادا  لە 
رازین،  رێكەوتننامە  بەو  ئیسرائیلیش 
چوونكە ئەوەی ئەوان لێی دەترسان دەست 
ئەتۆمی  چەكی  بە  ئێران  راگەیشتنی 
ئەو  بۆ  ئەو رێكەوتننامەیە جێگایەك  بوو، 
ئێزن  كۆتاییدا  لە  و  ناهێلێتەوە  مەترسییە 
بۆ  یورانیۆم  پیتاندنی  بۆ  ئێران  پێدانی 
مەبەستی خزمەتگوزاری، بۆ رۆژئاوا زۆر 
ئاسایییە، چوونكە ئەوان هەر لە سەرەتاوە 
رایانگەیاندبوو كە ئێران وەك هەموو واڵتانی 
دیكە مافی ئەوەی هەیە وزەی ناوكی بۆ 
مەبەستی ئاشتیخوازانە بەدەست بێنێ ، بەو 
مەرجەی بیسەلمێنێ  كە لە هەوڵی دەست 

پێڕاگەیشتن بە چەكی ناوكی نادا.
لە درێژخایەندا كۆمەڵگای نێونەتەوەیی 
رازی  ئیسالمی  كۆماری  لە  بەوە  هەر 
بەڵكوو  نەبێ ،  ئەتۆمیی  چەكی  كە  نابێ  
گرووپە  دەوڵەت  و  بە  یارمەتیدانی 
حیزبوڵاڵ، سوریەی  وەك  تیرۆریستییەكانی 
خستنی  مەترسی  لە  و...  ئەسەد   بەشار 
رۆژهەاڵتی  لە  رۆژئاوا  بەرژەوەندییەكانی 

نێوەراست  و شوێنەكانی دیكەى دنیا.
باقی  ئیسرائیل  و  لە  كردن  هەڕەشە 
هاوپەیمانانی ئەمریكا لە ناوچە  و... هەموو 
بەتایبەت  رۆژئاوا  نێوان  ناكۆكیی  خاڵی 
ئیسالمییە،  كۆماری  لەگەڵ  ئەمریكا 
ئێستا كە خاڵی الوازی رێژیمیان دیوەتەوە 
كە دەتوانن بە گوشارهێنان داخوازییەكانی 
چاوەڕوان  بسەپێنن،  بەسەردا  خۆیانی 
دەكرێ  بە دوای وەڕێ  خستنی یەكجاریی 
ئەوجارە  ناوكی،  پرۆسەی  سازانی  رەوتی 
گوشارەكانی رۆژئاوا بە شێوەی گونجاوی 
بكاتەوە  پێ   دەست  رێژیم  سەر  بۆ  خۆی 
عەقڵییەتی  ئیدئۆلۆژی  و  كە  بەتایبەت 
لە  كە  بەهایانەن  نۆرم  و  ئەو  دژی  رێژیم 
ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  تێپەڕینی  قۆناغی 
بۆ شكڵگرتنێكی دیكە  و سەقامگیریی ئەو 
بە  دەدا  بۆ  هەوڵی  ڕۆژئاوا  كە  ناوچەیە 
بۆیەش  هەر  دابرێژێتەوە،  خۆی  دڵخوازی 
ئیسالمی  كۆماری  ملهوڕیی  درێژەدانی 
بەرە و  رێژیمەكە  بوونی  بگرە  ناوچە  و  لە 

كۆتایی دەچێ .
لە  ئێران  نێوخۆی  لە  رێژیم  سیاسەتی 

دەوڵەتی رووحانیدا
"سازان  كردبوو  پێشبینیمان  پێشتر  وەك 
نێوخۆ"  لە  سەركوت  رۆژئاوا  و  لەگەڵ 
تەواوی  بە  رووحانیدا  حەسەن  دەوڵەتی  لە 
دەچێ .  بەڕێوە  ئێستادا  لە  و  بووە   ڕوون 
بە  خەڵك  ڕاپەرینی  لە  ترس  هۆكارەكەی 
ستەم   چوونكە  ناڕەزایەتییەكانیانە،  هۆی 
ناوچانەی  لەو  بەتایبەت  ناڕەزایەتی  و 
زیاترە،  تێیدا  فارس  غەیرە  نەتەوەكانی  كە 
ئیعدام،  ژمارەی  بەربەرینترە،  بەهێزتر  و 
زیندانی  و كوشتاری خەڵكانی ئەو ناوچانە 

راپۆرتی سیاسیی پلینۆمی شەشەمی كۆمیتەی 
ناوەندیی حیزبی دێموكرات

درێژەی لە الپەڕە 5≫ 
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رۆژەڤ

ئاشتی  وتووێژی  ئەوەی  لەگەڵ  هاوكات 
ئۆپۆزیسیۆنی  و  سووریە  دەوڵەتی  نێوان  لە 
ئەو واڵتە لە ژێر چاودێریی رێكخراوی نەتەوە 
یەكگرتووەكان و زلهێزانی جیهان لە ژنێڤ بەڕێوە 
دەچوو، شەڕ و كوشتاری خەڵك لە سووریە هەر 
درێژەی هەبوو. دەوری دووهەمی وتووێژەكانیش 
هات،  كۆتاییان  ناكامی  و  ناسەركەوتوویی  بە 
بەاڵم ئەمجارە قامكی تاوان بۆ الی دەوڵەتی 
رووسیە راكێشرا. واشینگتۆن پۆست راپۆرتێكی 
ناوی  ژێر  لە  رۆیتێرزەوە  هەواڵدەریی  زار  لە 
نادڵنیاییدا  خاڵێكی  لە  سووریە  "وتووێژەكانی 
رووسیەدا  لەگەڵ  ئەمریكا  ناكاميی  لە  و 
تێیدا  كۆتایی پێ دێت"ى باڵو كردووەتەوە كە 
ئاماژە بە كۆتاییهاتنی وتووێژەكانی ئاشتی لە 
نێوان حكوومەتی سووریە و ئۆپۆزیسیۆنی ئەو 
حكوومەتە دەكات. راپۆرتەكە بەم دێڕانە دەست 
پشتیوانیی  بە  كە  وتووێژانەی  "ئەو  پێدەكات: 
لەئارادابوون،  سووریە  بۆ  یەكگرتووەكان  نەتەوە 
رۆژی یەكشەممە لەكاتێكدا گەیشتە بنبەست 
و كۆتایی هات كە نیشانەی ئەوەی بە كەمی 
دەست  وتووێژەكانیان  بەشداران  كە  دەبینرا  تێدا 
پێبكەنەوە و هاوكات بەڕێوەبەرایەتیی ئەمریكا، 
رووسیەی بە هۆكاری سەرنەكەوتنی وتووێژەكان 
زانی و بە درێژكردنەوەی شەڕەكە تۆمەتباری 

كرد". 
وتی:  ئۆباما  بەڕێوەبەرایەتیی  بەرپرسێكی 
"ئەوان ناتوانن هەردوو ڕێگەكە لەبەر بگرن" كە 
مەبەستی رووسیە بوو كە پشتیوانی سەرەكی و 
نێونەتەوەیی بەشار ئەسەدە و هاوكات پشتیوانی 
بانگهێشتكردنی  بۆ  ئەمریكا  بیرۆكەكەی  لە 
بەرپرسەكە  كرد.  وتووێژ  بۆ  دووالیەنەكە  هەر 
وتوویەتی:  بێت،  ئاشكرا  ناوی  نەیویستووە  كە 
رووسیە ناتوانێ  بڵێ لێڕوانینی ئاشتیخوازانەی 
لە  دەوێ   شادی"  "ئۆلەمپیكێكی  و  هەیە 
كاتێكدا  كە "بەشێك و پارسێلی پشتیوانیكردنی 
خەڵك  شێوە  دڕندانەترین  بە  كە  رێژیمەیە  لەم 

دەكوژێ ". 
كە  "بەوەی  هاتووە:  دیكەدا  بەشێكی  لە 
رێكەوتێك بۆ دەستپێكردنەوەی وتووێژەكان دیاری 
نەكراوە، وێدەچێ  توندوتیژییەكان زیاتریش بن. 
كە  داوە  ئاگادارییان  رۆژئاواییەكان  دیپلۆماتە 
دوای  ئەوەی  بۆ  "دووهەم"یان  پالنێكی  هیچ 

ناكامی وتووێژەكان چی بكەن، نییە."
قسەكانی  بە  ئاماژە  دیكەدا  بەشێكی  لە 
جان مەك كین، سێناتۆری كۆماریخواز كراوە و 
نووسراوە: "سێناتۆر جان مەك كین، ڕەخنەگری 
لەمەڕ  سپی  كۆشكی  سیاسەتی  بەردەوامی 
سووریە وتی ئەوە جێی سەرسووڕمان نيیە كە 
دەوری دووهەمی وتووێژەكان لە سویس بوو بە 
هیچ، لە كاتێكدا باس و وتووێژ لەگۆڕدا بوو، 

كوشتوبڕ لە سووریە بەكردەوە زیادی كرد.
بۆ  گشتی  سیاسەتی  وتی:  كین  مەك 
بنەمای  لەسەر  ئێستا  ژنێڤ  لە  سەركەوتن 
ئەوەیە كە رووسیە گوشار بخاتە سەر حكوومەتی 
سووریە بۆ ئەوەی رێگەیەكی سازندە و جیدی 
پێشی  دواییانەدا  لەم  لە حاڵێكدا  بەر.  بگرێتە 
پێویستی  زۆر  بڕیارنامەیەكی  پەسندبوونی  بە 
ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ گەیاندنی 
سووریە  هیوای  بێ  خەڵكی  بە  یارمەتی 
پڕچەككردنی  بە  درێژە  كاتێكدا  لە  گرتووە، 
روونی  بە  رووسیە  دەدات. حكوومەتی  ئەسەد 
نیە و  لە سووریە  ئاشتی  دیارە كە هەڤپشكی 
ناكرێ  بۆ یارمەتیدان بە گەیشتن بە ئاكامێكی 

سەركەوتووانە پشتی پێ  ببەسترێ ". 

سەرچاوە: 
washingtonpost.com

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

ناكاميی وتووێژەكان و 
درێژكردنەوەی قامكی تاوان

 بۆ الی رووسیە

لەماوەی 5 � 6 مانگی هاتنە سەردەسەاڵتی 
رووحانی بە هەڵسەنگاندنێك لەگەڵ ماوەی 
ئەو  نژاد،  هاوشێوەی سەردەمی ئەحمەدی 
راستییە ئاشكراتر دەكا. ئاكامی ئەو شێوە 
رەفتارە لە كۆتاییدا نەك هەر یارمەتیدەری 
نابێ ،  سەقامگیری  مانەوە  و  بۆ  رێژیم 
بۆ  بەهێز  فاكتەرێكی  دەبێتە  بەڵكوو 

لەناوبردنی رێژیم.
گرفت  و كێشە كۆمەاڵیەتی، ئابووری، 
ئەمنییەتییەكان  و... هەروا بەردەوامن، لەو 
نەهاتووەتە  كرانەوەیەك  هەر  نەك  ماوەیەدا 
پێش، بەڵكوو لە هەموو بوارەكاندا دۆخەكە 

خراپتر بووەتەوە:

لەسەر   � سڕكەرەكان  مادە  بە  تووشبوون 
ئەم پرسە ژمارەی جۆراوجۆر باس دەكرێ ، 
بەاڵم بە تێكرا ژمارەكە روو لە زیاد بوون 

بووە.
ئێران  ئاماری  ناوەندی   � ئابووری 
نرخی  رایگەیاند  رێبەندان  7ی  رۆژی 
 %./5 بە  نزیك  پێشوو  مانگی  هەاڵوسان 
خۆراك  قیمەتی  نێونجیی  بەاڵم  دابەزیوە، 
هەڵسەنگاندن  بە  سەرماوەزدا  مانگی  لە 
لە   %26 لە  زیاتر  پێشوو  مانگی  لەگەڵ 
هەڵسەنگاندن  بە  سەرێ   و  چووەتە  تاران 
لەگەڵ ئەو مانگە لە ساڵی رابردوودا %51 

زیادی كردووە.
ئەگەر لە 1 �2 مانگی دوای پێكهێنانی 
بیچمی  هیوایەك  رووحانی  حكوومەتی 
جێبەجێ دەكا  و  بەڵێنەكانی  كە  گرتبوو 
ئازادیی  دەربڕین،  ئازادیی  لە  كرانەوەیەك 
كەشی  الوازكردنی  سیاسی،  زیندانیانی 
كار وكاسبی  بڕەوپێدانی  ئەمنییەتی  و 
پێچەوانەكەی  بە  ئێستا  تاكوو  پێكدێ ، 
ئەوەی  هۆی  بووەتە  ئەوەش  روویداوە، 
پڕوپاگەندەیان  ئەوانەی  زۆربەی  تەنانەت 
بۆ رووحانی  و بەرنامە  و بەڵێنەكانی دەكرد، 
سازان  بەاڵم  بوون.  هیوا  بێ   پەشیمان  و 
هەڵگرتنی  هیوای  بە  رۆژئاوا  لەگەڵ 
لە  خەڵكی  جارێ   ئابووری  گەمارۆی 

چاوەڕوانیدا هێشتوەتەوە.
ئوسولگەراكان  و  نێوان  لە  دووبەرەكی 
حیسابی  میانەڕەو  الیەنی  بە  كە  دەوڵەت 
لە  بەتایبەت  ئێستادا  لە  دەكرێ   لەسەر 
لەسەر  رێژیم  سازانی  لەگەڵ  پێوەندی 
بووە   توندتر  یورانیۆم،  پیتاندنی  راگرتنی 
خۆی  قسەی  راستیی  بۆ  الیەنێك  هەر  و 
ئەویش  دەبا،  خامنەیی  قسەی  بۆ  پەنا 
دوای ئەوەی جارێك بە ئاشكرا پشتگیری 
بوو ،  بێ دەنگ  كرد  وتووێژكەری  تیمی 
رەفتاری  پارێزەوە  بە  زۆر  پێوەندییەدا  لەم 
وتووێژەكان  ئاكامی  ئەوەی  بۆ  كردووە 
ئەگەر شكستیان هێنا بە خراپ بەسەریدا 

نەشكێتەوە.
دەورانی  لە  ئەگەر  رێفۆرمخوازان 
هەڵبژاردندا دەنگیان لێوە دەهات  و بازاڕیان 
هاشمی  لە  بێجگە  ئێستا  بوو،  گەرم 
رەفسەنجانی، قسە و باسێكی ئەوتۆیان لێ  

نابیسرێ .
بەگشتی دۆخی سیاسیی ئێران بێجگە لە 
ناوچەی نەتەوەكانی غەیری فارس، تەنانەت 
بە توركەكانیشەوە فەزایەكی بێدەنگە، بەاڵم 
گومانی تێدا نیە بەرهەڵستی دژی رێژیم 
بە شێوەی تاك لەالیەن ئازادیخوازانەوە هەر 
بەردەوامە كە بەداخەوە زۆر شوێندانەر نییە، 
رواڵەتییە  ئارامییە  بێدەنگی  و  ئەو  بەاڵم 
دەتوانێ  رێژیمە  دڵخۆشی  جێگای  كە 
ئارامیی پێش زریان بێ  كە لەكاتی خۆیدا 

دەتەقێتەوە.
نوێنەرانی  كە  دابوو  بەڵێنی  رووحانی 
لە  ئاینییەكان  كەمینە  نەتەوەكان  و 
15ی  بەندی  دەبن.  بەشدار  كابینەكەیدا 
یاسای بنەڕەتی ڕێژیم سەبارەت بە خوێندنی 
بە زمانی دایك لە قوتابخانەكاندا جێبەجێ 

دەكات  و چاوەدێریی ئەمنیەتی زاڵ بەسەر 
ئەو ناوچانەدا الدەبا. بەاڵم تا ئێستا كە نزیك 
بە 6 مانگ لە هاتنە سەر كاری رووحانی 
تێدەپەڕێ هیچ هەنگاوێك لەو پێوەندییەدا 
هەڵنەگیراوە، لەجیاتی نوێنەری " بەقەولی 
وەك  كەسێكی  قەومییەكان"،  كەمە  ئەوان 
"عەلی یونسی" وەزیری ئیتالعاتی پێشوو 
وەكوو ڕاوێژكاری تایبەتیی سەرۆك كۆمار 

لەو بەشەدا دیاری كراوە.
ئەم  جێبەجێ كردنی  باسی  جار وبار 
لە  داویەتی  ڕووحانی  كە  بەڵێنانەی 
ڕاگەیەنەكاندا دێنە گۆڕێ، بەاڵم تا ئیستا 
هیچ بەرنامەیەكی جیددی بۆ ئەو مەبەستە 
كوردستان  لە  فەزاكەش  نیە  و  ئارادا  لە 
دیاریكردنی  بە  كراوەتەوە،  ئەمنییەتیتر 
یونسی بۆ ئەم بەرپرسایەتییە، نەك فەزای 
النەچووە،  ناوچانە  ئەو  لەسەر  ئەمنییەتی 
بەڵێنەكانی  بووەتەوە  و  توندتر  بەڵكوو 
رووحانی  و دەورووبەرەكەی بۆ دیاری كردنی 
ئوستانداری خۆجێیی جێبەجێ  نەبووە، بەاڵم 
زیاتر لە رابردوو خەڵكی كورد سووكایەتیی 
وەزیری  فەزلی  رەحمان  كە  كاتێك  پێكرا. 
نا وخۆ لە رێوڕەسمی ماڵئاوایی  و ناساندنی 
دەڵێ  كوردستان  كۆنی  تازە  و  پارێزگاری 
خۆجێی  هەڵبژاردەیەكی  گەڕام  "هەرچی 
نەكردوە، زۆرم  پەیدا  شیاو بۆ ئۆستانداریم 

پێخۆش بوو كەسێكی خۆجێی بۆ پارێزگار 
دیاری بكەم، بەاڵم كەسێك بە تایبەتمەندیی 

باس كراوم بۆ نەدۆزراوە".
یونسی  عەلی  قسەكانی  خراپتر  لەوەش 
"آرمان"  رۆژنامەی  لەگەڵ  وتوویژ  لە 
مەحروومیەتی  "هۆی  دەڵێ  ناوبراو  دایە. 
دەوڵەتەكان  كردەوەی  قەومییەكان  ناوچە 
لە  خوێندن  ئەوەی  هۆی  بە  بەڵكوو  نیە، 
قەومنشین  سوننەت  و  ئەهلی  شوێنەكانی 
شایستە  پێوەرەكانی  بۆیە  بووە،  كەمتر 
سەركەوتوو  كەمتر  ئەواندا  نێو  لە  ساالری 
بەدەست  بەرپرسایەتیانە  ئەوەى  بۆ  دەبن 

بێنن".
بە  سەبارەت  دیكەی  رووداوێكی  لە 
زمانی دایكی  و بەتایبەت زمانی كوردیدا 
فارسی  ئەدەبی  زمان  و  فەرهەنگستانی 
دژایەتیی خۆی بۆ خوێندن بە زمانەكانی 
دیكە لە تەنیشت زمانی فارسی راگەیاند، 
بەرنامەی  خوێندن  و  لەسەر  ناوەندە  ئەو 

زمانەوانی لە ئێراندا سەرچاوەی بڕیارە.
وەزارەتی  سپاە،  بوودجەی  حاڵێكدا  لە   �
ئەمنییەكان  هێزە  ئەرتەش  و  ئیتالعات، 
زیادی   %33 لە  زیاتر   1393 ساڵی  بۆ 
عەرەب  كورد،  پارلمانەكانی  ئەندام  كردوە، 
بووجەی  ئەوەی  بەر  لە  لوڕستان   و 
شوێنی  خزمەتگوزاری  كردنەوە  و  ئاوەدان 
هەڵبژاردنیان كەم بووەتەوە هەڕەشەی دەست 

لە كار كێشانەوەیان كردبوو.
دەوڵەتەكانی  وەك  رووحانی  دەوڵەتی 
پێشوو ئامادە نەبوو كە بەرپرسایەتیی بااڵ 
بە بەكرێگیراوترین مۆرە كوردەكان  و باقی 
نەتەوەكان كە لە ویالیەتدا تواونەتەوە  و لە 
نەتەوەكان  دژی  لە  رێژیم  جینایەتەكانی 
رووحانی  كردەوەی  ئەو  بسپێرێ،  بەشدارن، 
دەسەلمێنێتەوە  دیكە  راستییە جارێكی  ئەو 
بن  و  ملكەچ  هەرچەند  ناخودییەكان  كە 
خزمەتیی  بۆ خۆش  خۆیان  خەڵكی  دژی 

هەر  دیسان  بكەن،  جینایەت  رێژیمە  بەو 
جێی باوەڕی رێبەرانی رێژیم نین.

بە  تووشبوون  پەرەگرتنی  بە  سەبارەت 
مادەیە  ئەو  فرۆشتنی  سڕكەر  و  مادەی 
بەداخەوە  و  بیستوە  زۆرمان  كوردستان  لە 
لەو  ئەوەی  بەاڵم  راستن،  هەمووشیان 
و  رابوردو  مانگی  چەند  لە  پێوەندییەدا 
بەرهەمهێنانی  بوو،  ئاشكرا  كوردستان  لە 
ماددەی هۆشبەری شیشەیە كە بە كەرەسەی 
سەرەتایی لە هیندێك لە بنكەكانی هاوبەشی 
جاش  و پاسداران لە ناوچەی سەردەشت  و 
لە  و  دێت   بەرهەم  دیكە  شوێنێكی  چەند 
شارەكانی دەوروبەر بە هۆی بەكرێگیراوانی 
رێژیم بە قیمەتی زۆر هەرزان دەفرۆشرێ. 
لەگەڵ  ماددەیە  ئەو  نرخی  بوونی  هەرزان 
ماددەكانی  لەچاو  زیاتر  بوونی  كوشەندە 
دیكە، مەترسیی دووچاربوونی گەنجەكانی 

كورد  و لە ناوچوونیان زۆر زیاتر دەكا.
گرفتە  نەخۆشی  و  بەگشتی، 
كۆمەاڵیەتییەكانی وەك بێكاری، تووشبوون 
بە مادە سڕكەرەكان، تەاڵق  و باڵوكردنەوەی 
وەك  كوردستاندا  لە  هۆشبەرەكان  ماددە 
حاڵی  لە  ئێران  دیكەی  شوێنەكانی  باقی 

پەرەسەندندا بوون.
لە كاتی هەڵبژاردنی سەرۆك كۆماریدا  
ناوی  ژێر  لە  كەسانێك  ئیستاش  تا  و 

سوننی،  ئایینی  پەیڕەوانی  وەك،  جیاوازى 
مەجلیس،  پێشووی  دەورەكانی  نوێنەرانی 
ژێر  لە  كورد  و...  تەڵەبانی  ئیسالح 
كورد  و  مافی  لە  بەرگری  دەمامكی 
بەڵێنەكانی  وەدوای  مەزهەبەكان  سوننی 
بە  ماوەیەك  كەوتوون،  رووحانی  تەبلیغاتی 
هیوای وەزارەتێك لەو بەشەدا و دواتر وەك 
پاشان  نەبوو و  ئەوەش  بەرز،  موشاویرێكی 
بۆ  ئیستاش  بێگومان  پارێزگارێك  و  وەك 
تا  بەاڵم  هەڵدەسووڕین،  فەرماندار  و... 
ئیستا بۆ هەمووی ئەو داخوازییانە واڵمی 

"نا"ی خۆیان وەرگرتۆتەوە.
مرۆڤ  مافی  ژێرپێنانی  لە  باری  لە 
لەكوردستان وەك نموونە ئاماژە بە هێندێك 
لە  رێژەیەك  دەرخستنی  بۆ  دەكەین  ئامار 

راستییەكان.
لەسەرەتای مانگی خەرمانان تا سەرەتای 

رێبەندانی 1392 هەتاوی:
هێزەكانی  دەستڕێژی  هۆی  بە   � ئا 
مەدەنی  خەڵكی  لە  كەس   21 ئینتزامی 
كوژراون و 23 كەسیش بریندار بوون، 21 
بریندار  كەسیش   28 و  كوژراون   كۆڵبەر 
بوون، 87 كەس لە هەڵسووڕاوانی سیاسی، 
فەرهەنگی، ئایینی  و كرێكاری، سەرجەم 
زیندانی  مانگ   3 ساڵ  و  حوكمی 135 
بەسەردا  ئەبەدیان  كەس   3 تەعزیری  و 

سەپاوە.
ب � لەو ماوەیەدا بە هۆی تەقینەوەی مین 
5 كەسی مەدەنی كوژراون  و 16 كەسیش 
بریندار بوون. 265 كەس لە هەڵسووڕاوانی 
سیاسی، فەرهەنگی، ئایینی  و كرێكاری 
بازداشت كراون: 3 زیندانيی سیاسیی كورد 
ئیعدام كراون  و 3 كەسی دیكەش حوكمی 
زیندانیی   11 سەپاوە.  بەسەردا  ئیعدامیان 

عەقیدەتی حوكمی ئیعدامیان پێدراوە.
� لە ساڵی 1392دا 9 خوێندكاری  پ 
كورد لە خوێندن بێبەری كراون  و ژمارەی 

كە  فەرهەنگیش  سیاسی  و  چاالكانی 
بە  ناچار  رێژیمدا  زۆری  زەخت  و  ژێر  لە 

بەجێهێشتنی واڵت بوون، 12 كەسە.
رووحانی  دەوڵەتی  پێكهێنانی  دوای 
رێكبخەنەوە  خۆیان  خەریكن  رێفورمخوازان 
كورد  رێفۆرمخوازانی  كوردستانیش  لە  و 
بۆ  دەستدایە  و  لەبەر  وایان  بەرنامەیەكی 
ئەو مەبەستە هێندێك مۆرەی ناسراو باس 
دانانی كەسانی  بۆ  زۆرتر هەوڵ  دەكەن  و 
ئۆستانداری  پۆستی  لە  دەستنیشانكراویان 

 و فەرمانداریدا، دەدەن.
گرووپێكی دیكە لەو كەسانەی نێۆخۆی 
رێكخستنێك  دەوری  لە  كەسانێكن  واڵت 
كورد"  یەكگرتووی  "بەرەی  بەناوی 
كاردەكەن، ئەوانیش بە تەمای رێكخستنێكی 
نوێ و پالتفوڕمێكن بۆ دەستنیشان كردنی 

كۆمەڵێك رێ  و شوێنی كار كردن.
كانتۆنەكانی  راگەیاندنی  بە  سەبارەت 

كوردستانی رۆژئاوا
راگەیاندنی  بە  سەبارەت  پلینۆم 
لەو  رۆژئاوا  كوردستانى  كانتۆنەكانی 
ئیدارەكردن   سپاردنی  كە  بوو  باوەڕەدا 
بەشەكانی  لە  هەركام  بەڕێوەبردنی  و 
بەشانە  ئەو  بە خەڵكی خۆجێی  كوردستان 
لە رێگای هەڵبژاردنێكی ئازاد  و یەكسان 
دەستی  كردنەوەی  كورت  دێموكراتیك  و   و 
لە  سەرەڕۆكان  دیكتاتۆر  و  حكوومەتە 
دێموكراتیكی  و  رەوا   ویستێكی  كوردستان 

خەڵكە  و پشتیوانی لێ دەكا.
لە هەمان حاڵدا پلينۆم نیگەرانیی خۆی 
ناشارێتەوە لە هەر چەشنە خۆ سەپاسندن  و 
تاكڕەوی لەو پێوەندییەدا، لە الیەن هەر الیەن 
 و گرووپ  و حیزبێكەوە بێ ، چوونكە ئەم 
ناڕەزایەتی  مەترسیی  هەڵسووكەوتە  شێوە 
دەرفەتەكانی  لەدەستچوونی  خەڵك  و 
و  راگەیاندن   لە  هەروەها  لێ دەكەوێتەوە، 
و  هێما  هیچ  كانتۆنانەدا  ئەو  دیاریكردنی 
ناسنامەیەكی كوردستانی  و نەتەوەیی وەدی 
ناكرێ  و جێگای رەخنەگرتنە، بۆیە پلینۆم 
هیواداریی دەربڕی كە خوشك  و براكانمان 
رووحێكی  بە  كوردستان  بەشەی  لەو 
چەشنە  هەر  لە  دوور  بە  دێموكراتی  و 
دەسەاڵتخوازییەك، پێكەوە بۆ دامەزراندن  و 
بەڕێوەبردنی كیانێكی نەتەوەیی  و سیاسی 

لەو بەشەدا هەوڵ بدەن.
دوو  لەسەر  باسكردن  كۆتایی  بڕگەی 
هاوڕێیانی  دێموكرات  و  حیزبی  گەاڵڵەی 
لەو  بوو.  یەكگرتنەوە  بە  سەباەرت  پێشوو 
كە  بوو  بڕوایەدا  لەو  پلینۆم  پێوەندییەدا 
وتووێژەكانی  ئامادەیە  دێموكرات  حیزبی 
مەبەستی  بە  پێشوو  هاوڕێیانی  لەگەڵ 
دێموكراتی  حیزبی  یەكگرتنەوەی 
كوردستانی ئێران لەگەڵ هاوڕێیانی پێشوو 

لەسەر ئەو بنەمایانە درێژە بدا:
دێموكراتی  حیزبی  گرتنەوەی  یەك   �1
پێشوو  هاوڕێیانی  و  ئێران   كوردستانی 
لەسەر بنەمای پەسندكراوەكانی كۆنگرەی 
سێزدە، دوایین كۆنگرە پێش لە جیابوونەوە 
ئەو  كراوە.  پەسند  هەمووانەوە  لەالیەن  كە 
ئەو  هەموو  ئارم  و  ناو،  كراوانە  پەسند 
لەو  كە  دەگرێ   لەخۆ  حیزب  پێناسانەی 

كاتەدا دەنگی بۆ دراوە.
كە  پێویست  وردەكارییەكانی  باقی   �2
هەروەها  دەكەن،  بەهێز  حیزب  یەكریزی 
چۆنیەتی ئامادە كردنی كۆنگرەی هاوبەش 
لەسەر  تەوافوقی  كۆنگرە  پێش  پێویستە 
رەواڵی  بە  داهاتوو  كۆنگرەی  و  بكرێ   
عادی بە مەبەستی دیاریكردنی سیاسەتی 
گشتی كە لە راپۆرتێكی سیاسیدا پێشكەش 
بە كۆنگرە دەكرێ   و دەنگی بۆ وەردەگیرێ ، 
پەسند كردنی بەرنامە  و پێڕەوی نێوخۆ  و 
پێك  رێبەرایەتی  ئەندامانی  هەڵبژاردنی 
دێ   و هەموو الیەك پابەند دەبن بە بڕیارات 

 و پەسندكراوەكانی كۆنگرە.

درێژەی الپەڕە 4≫ 

رێژیمی ئێران بە ویستی خۆی 
نەچووەتە ژێر باری ئەو بەڵێنانەوە، 
بەڵكوو لە رووی ناچارییەوە  و بۆ 

مانەوەی خۆی  و پاراستنی رێژیمەكەی 
ئەو رێگایەی هەڵبژاردووە
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فروغ فەڕۆخزاد

هاوچەرخی  ش��اع��ی��ری  ف���ەڕۆخ���زاد  ف���روغ 
ئێرانی، رۆژی 8ی بەفرانباری ساڵی 1313 
ی هەتاوی لە تاران لەدایك بووە. ناوبراو پێنج 
نموونەیەكی  دیوانە شێعری باڵو كردۆتەوە كە 

بەرچاوی شێعری هاوچەرخی فارسین.
فروغ بە كۆمەڵە شێعرەكانی "دیل" ، "دیوار" 
و "سەرپێچی" لە چوارچێوەی شێعری نیماییدا 

دەستی بە نوسین كرد.
ل��ە گەڵ  ه��اوك��اری  ب���وون و  ئاشنا  دوات���ر 
فیلمسازی  و  ن��ووس��ەر  گوڵستان،  ئیبراهیم 
گۆڕانێكی  هۆی  ب��ووە  ئێرانی،  ناوبانگی  بە 
لە  ئ��ەدەب��ی  ب���واری فیكری و  ل��ە  ب��ن��ەڕەت��ی 
بۆ  دووبارەیدا  گەڕانەوەی  لە  ناوبراو  فروغدا. 
كۆمەڵەی  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  بە  نووسین،  شێعر 
"لە دایك بوونێكی دیكە لە گەڵ ستایشێكی 
شیعری  كۆمەڵە  ب���ووەوە.  رووب����ەڕوو  ب��ەرب��اڵو 
وەرزێكی سارد"ی  بە سەرەتای  بهێنین  "ئیمان 
پاش ئەوە باڵو كردەوە بۆ ئەوەی شوێن پەنجەی 
وەكوو  ئێرانیدا  هاوچەرخی  شێعری  لە  خۆی 

شاعيرێكی شوێندانەر جێگیر بكات.
لەگەڵ  هاوتەریب  فروغ  یوشیج،  نیما  پاش 
سالس  ئەخەوان  میهدی  و  شاملوو  ئەحمەدی 
شێعری  پێشەنگانی  لە  سپێهری  سۆهراب  و 
هاوچەرخی فارسین. نموونەی زەق و چڵەپۆپەی 
شێعری نوێی فارسی لە بەرهەمەكانی فروغ و 

شاملوودا دەركەوت.
فروغی فەڕۆخزاد نیوەرۆی 8ی بەفرانباری 
ساڵی 1313 لە شەقامی موعێزوسەڵتەنەی2، 
كۆاڵنی خادەمیی ئازاد لە گەرەكی ئەمیریەی 
دایكێكی  و  "ت��ەف��رش"ی  باوكێكی  ل��ە  ت���اران 

"كاشان"ی، لە دایك بوو.
گەورەتری  خوشكی  ف��ەڕۆخ��زاد  پ��وران��ی 
فروغ، ماوەیەك لەوەو پێش رایگەیاند كە فروغ 
داوای  و  بووە  دایك  لە  بەفرانبار  8ی  رۆژی 
لە لێكۆلەران كرد تا لەو بارەوە هەڵەكان راست 

بكەنەوە.
وەزیری  ت��وران��ی  چ��وارەم��ی  منداڵی  ف��روغ 
فەڕۆخزادە.ئەندامانی  محەممەدی  و  تەبار 
فەرەیدوون  لە  بریتین  بنەماڵەكەیان  دیكەی 

فەڕۆخزاد و پوران فەڕۆخزاد.

هاوسەرگیری لە گەڵ پەرویز شاپوور
فروغ ساڵی 1330، لە تەمەنی 16 ساڵیدا لە 
گەڵ كوڕەپوورێكی دایكی بە نێوی پەرویزی 
شاپوور كە یەكێك بوو لە كاریێكلێماتۆر و تەنز 
ئەم  پێكهێنا.  هاوبەشی  ژیانی  ئێران  نووسانی 
ساڵی  لە  و  نەخایاند  زۆری  هاوبەشە  ژیانە 

كۆتاییهات.  ب��وون��ەوە  جیا  لێك  ب��ە  ا344دا 
بەرهەمی ئەو ژیانە هاوبەشەیان كورێك بوو بە 

ناوی كامیار.
پەرویز  گەڵ  لە  هاوسەرگیری  پێش  ف��روغ 
لەگەڵ  خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی  ن��ام��ەی  ش���اپ���وور، 
دەگۆڕیەوە، كۆی ئەم نامەگەلە و هەروەها ئەو 
پەرویزی  بۆ  جیابوونەوەیان  پاش  نامەگەلەی 
كامیار  الی��ەن  لە  دوات��ر  نووسیون،  ش��اپ��ووری 
كتێبیكدا  لە  سەالحییەوە  عومران  و  شاپوور 
بە ناوی"یەكەم خۆرپە عاشقانەكانی دڵم" باڵو 

كرایەوە.

سەفەر بۆ ئۆرووپا

پاش جیا بوونەوە لە شاپوور، فروغ فەڕۆخزاد 
رۆژانە،  هوریای  و  ه��ات  لە  ب��وون  دەرب��از  بۆ 
ژیانی داخراو و یەك جۆر پێوەندی تاكەكەسی 
و ئەنجومەنی، چوو بۆ سەفەر. لەم سەفەرەدا 
ئاشنا  رۆژئ��اوا  فەرهەنگی  گەڵ  لە  هەوڵیدا 
بێت. هاوكات لەگەڵ دژواریی ژیانی رۆژانە، 
موزەخانەشی  و  ئ��ۆپ��ێ��را  و  ش��ان��ۆ  س��ەردان��ی 
دەكرد. هەر لەو كاتەدا زمانەكانی ئیتالیایی و 
فەرانسی و ئاڵمانی فێر بوو. سەفەرەكانی فروغ 
فەرهەنگ  گەڵ  لە  ئاشنایی  و  رۆژئ��اوا  بۆ 
ب��ووە هۆی پەرە  و هونەر و ئەدەبی رۆژئ��اوا، 
سەندنی هزر و بیری و بەستێنی گۆرانكاريی 

فیكريی لەودا خۆش كرد.

ئاشنایی لە گەڵ ئیبراهیم گوڵستان و كارە 
سینەماییەكانی فروغ

گوڵستان،  ئیبراهیم  گ��ەڵ  ل��ە  ئاشنایی 
نووسەر و فیلمسازی ناسراوی ئێرانی، گۆڕانی 
بەسەر ئەو بۆشاییە كۆمەاڵیەتیەدا هێنا كە تێی 
كەوتبوو و لە ئاكامدا گۆڕانكاری فیكری و 

ئەدەبی لە فروغدا دروست كرد.
لە ساڵی 1337دا، سینەما سەرنجی فروغ 
ب��ۆ الی خ��ۆی رادەك��ێ��ش��ێ  و ل��ەم رێ��گ��ادا لە 
ئەم  و  دەب��ێ   ئاشنا  گوڵستان  ئیبراهیم  گ��ەڵ 
و  دەگ��ۆڕێ   فروغ  ژیانی  رەوت��ی  ئاشنایەتییە 
فیلمی  ساڵی 1341دا  لە  دوات��ر  س��اڵ  چ��وار 
گولەكانی  ئاسایشتگای  لە  رەش��ە"ی  ماڵ   "

"باباغی" تەوریز دروست كرد.
"شەش  ن��م��ای��ش��ن��ام��ەی  ل��ە   1342 س��اڵ��ی 
كەسایەتی لە گەڕان بە دواى نووسەردا" رۆڵێكی 
بەرچاوی گێڕا. هەر لە زستانی ئەو ساڵەدا، 
رەشە"بووە  "م��اڵ  فیلمی  كە  گەیشت  ه��ەواڵ 
هاوزن"  "ئۆبێر  فێستیواڵی  یەكەمی  براوەی  بە 
دایك  "ل��ە  شیعری  كۆمەڵە  ساڵە  ئ��ەو  ه��ەر  و 
بوونێكی دیكەی" بە تیراژی سەرەوەی 3 هەزار 

مرواریدەوە  دەزگ��ای چاپی  الی��ەن  لە  ب��ەرگ 
چاپ و باڵو كرایەوە. ساڵی 1343 سەفەری 
بۆ ئاڵمان و ئیتالیا و فەرانسە كرد. یەك ساڵ 
دوای ئەوە بەشداريی لە دووهەمین فێستیواڵی 
دەرهێنەرانی  كە  دەك��ات  سینەمایی"نووسەر" 
پێ   فیلمی  چەند  ك��ردن��ی  دروس���ت  سوئێدی 
رۆژئاوایی  باڵوكەرەوەكانی  و  دەك��ەن  پێشنیار 
تامەزرۆی باڵو كردنەوەی بەرهەمەكانی دەبن. 
دوای ئەو دەورە ناوبراو كۆمەڵە شیعری لە دایك 
بوونێكی دیكە باڵو دەكاتەوە. شێعرەكانی فروغ 
لەم كتێبەدا ستایشێكی بەرباڵوی لێدەكەوێتەوە. 
پاش ئەوەش كۆمەڵە شیعری " ئیمان بهێنین بە 

سەرەتای وەرزێكی سارد"ی باڵو كردەوە.

كۆتایی ژیان

دوایین كۆمەڵە شێعری فروغ فەڕۆخزاد كە 
خۆی چاپ و باڵوی كردەوە، كۆمەڵە شیعری 

لە دایك بونێكی دیكەیە.
ئەم كۆمەڵە شێعرە 31 پارچە شێعر لە خۆ 
نێوان سالەكانی 38 تا 42 دا  دەگرێ  كە لە 
نووسراون. بە گوتەیەكی دیكە دوایین بەرهەمی 
ئەو" ئیمان بهێنین بە سەرەتای وەرزێكی سارد"ە 
كە پاش مردنی باڵو كرایەوە. لە نێوان ساڵەكانی 
خۆكوژی  هەوڵی  جارێك  فروغ  43دا،  تا   42
دەدات، بەاڵم خزمەتكارەكەی لە كاتی ئێوارەدا 
پێی زانی و  گەیاندیە نەخۆشخانەی ئەلبورز.

24ی  رۆژی  ل���ە  ف����ەڕۆخ����زاد  ف���روغ���ی 
لە  و  ه��ەت��اوی  س��اڵ��ی 1345ی  رێ��ب��ەن��دان��ی 
لێخوڕینی  ك��ات��ی  ل��ە  س��اڵ��ی��دا،  ت��ەم��ەن��ی 32 
ئۆتۆمبیلی تایبەتیی خۆی بە هۆی پێكدادان 
لە شەقامی دەروس – قولهەك لە تاران گیانی 
لە دەستدا. تەرمی ناوبراو رۆژی چوارشەممە 
و  نووسەران  بوونی  ئامادە  بە  رێبەندان  26ی 
هاوكارانی لە گۆرستانی زەهیرۆلدەولە بە خاك 

سپێردرا.

ئاواتی فروغ لە زمانی خۆیەوە: 
"ئ���اوات���ی م��ن ئ���ازادی���ی ژن��ان��ی ئ��ێ��ران و 
پیاوان. من  لە گەڵ  ئەوانە  مافی  بەرابەریی 
ب��ەو ئ��ازاران��ەی كە خوشكەكانم ل��ەم واڵت��ە بە 
هۆی نادادپەروەریی پیاوانەوە دەیبینن بە جوانی 
ئاگادارم و نیوەی هونەرم بۆ وێنا كردنی دەرد و 

رەنجی ئەوان بە كار دەبەم.
بۆ  لەبارە  پێكهێنانی شوێنێكی  ئاواتی من 
تێكۆشانی زانستی و هونەری و كۆمەاڵیەتی 

ژنان".

فرۆشگای  ماشینی  وێستگەی  سووچی  لە 
مێرمنداڵ،  كوڕی  دوو  دیكسی،  وین  زنجیرەیی 
دەك���ردەوە.  ب��ەرز  زەوی  س��ەر  ل��ە  ب���ەدار شتێكیان 
كەوێت.  لێی  دەستیان  نەیاندەویست  بوو،  هەرچی 
دەڕوانی،  ل��ە وان��م  وانێتەكەم  فەرمانی  پشت  لە 
توند  دەوری  لە سەر  بان و كولێرم  دابوە  شووشەم 
ب��ووم كە بە  ه��ەڵ ك��ردب��وو، چ��اوەڕێ��ی هاوڕێكەم 
دەكرد  شەرمم  بگەڕێتەوە.  سیگارەوە  خواردنە وە  و 
بە و  ل��ەگ��ەڵ��ی بچمە دووك��ان��ەك��ە و  ك��ە  ل���ە وەی 
سێنتی  و   10 وردە  پووڵە  خەریكە  ئەو  كە  شێوە 
دەربخەم  وا  سەرمێز،  ئەڕژێنێتە  سێنتیەكان   25

جووتێكی هەژارین. 
لە  نێوەگیانیان  مارێكی  مێرمنداڵەكان  ك��وڕە 
ئە والدا  الو  بەم  مارەكەیان  هەڵدەسووڕان،  ح��ەوادا 
زیندوو  هێشتا  زەوی.  سەر  ب��ادەدا  وئەیانخستەوە 
بوو. بە شێوەیەكی ناسروشتی خۆی هەڵدەگڵۆفی، 
تلی  زەوی  لە سەر  نەبێت.  راستی  بە  بڵێی  وەك 
ئەخوارد و لە دارەكە دەئااڵ. كوڕە قژ قاوەییەكە كە 
خستەوە  دیسان  مارەكەی  بوو،  دەستەوە  بە  داری 
سەر زەوی و هەر دووكیان چاویان لە ڕۆشتنەكەی 
كرد: كوڕەكان نزیك بە یەك وەستا بوون، سووكێ  
بوو  دی��ار  نابوو،  پێكەوە  سەریان  و  چەمابوونەوە 
خەریكن نەخشە ئەكێشن. كوڕە قژ كاڵەكە دارەكەی 
چاوەدێری  شوانێك  وەك  وێستا  و  رێك  هەڵگرت، 
كرد  دەستی  قاوەییەكە   قژ  كوڕە  بوو.  مارەكەی 
دەستگیرەكانی  ماشینەكاندا،  نێو  بە  گ��ەڕان  بە 
هەوا  ك��راوەی��ە.  كامیان  بزانێ   تا  دەك���ردەوە  تاقی 
بەر  ل��ە  خ��ەڵ��ك  بڵێی  وەك  ب���وو،  گ���ەرم  ئ��ەوەن��دە 
نەبوون  ئ��ام��ادە  فرۆشگاكە  نێو  فێنكی  ه��ەوای 
بەم  پێدەچوو هەر  بێنە دەرێ ، هاوڕێكەی منیش 
قاوەییەكە  قژ  ك��وڕە  خایاندبێت.  زۆری  هۆیەوە 
نەبوو،  قفڵ  دەركەكەی  كە  دۆزییەوە  ماشینێكی 
كوڕە قژ كاڵەكە مارەكەی بەدار هەڵگرت. لەسەر 
كورسیی شۆفیڕەكەی دانا  و دەركەی ماشینەكەی 

داخستەوە بە ڕای من ژیرانە بوو.
خواخوام بوو هاوڕێكەم بڕێك زۆرتری بخاێنێت 
پشت  لە  كوڕەكان  ببینم.  دەرئەنجامەكە  بتوانم  تا 
بنچكێك لە نزیك وانێتەكەی من خۆیان شاردەوە، 
كە  ب��ب��وون  نەخشەكەیان  م��ار  و  نوقمی  ئ��ەوەن��دە 

نەیانزانی من لە نێو وانێتەكە دام.
خەڵكی یەك یەك و دوو دوو لە فرۆشگا دەهاتنە 
دەرەوە. من  و كوڕە مێرمنداڵەكان چاومان بڕیبوە 
راگرتنی  شوێنی  تا  خەڵكمان  ڕێگەی  و  دەرك��ە 
بزانین  بووین  چ��اوەڕێ   دەك��رد،  سەیر  ماشینەكان 
شۆخییە  ئەم  قوربانیی  ببێتە  كەسێك  چ  ق��ەرارە 

شەیتانیە.
پیاوێكی كز  و ژنێكی قەڵەو كە هەر دووكیان 
ب��ەرگ��ی گ��ەرم��ی��ان ل��ە ب��ەر ك��رد ب���وو، سەبەدی 
كڕینەكەیان بەرەوالی ماشینی تەنیشت ماشینێك 
كە مارەكەی تێدا بوو پاڵ پێوە دەنا. ژنێكی ڕەش 
قژی  شێوازی  دەر،  هاتە  دەرك��ە  لە  پیر  پێستی 
جوان بوو، تا ئە وكاتە شتی وام نەدیبوو، قژڕێسە 
خۆڵەمێشییەكانی لە پشت سەری كۆ كردبووەوە. 
بێت  ماشینەكە  خ��اوەن  خاتوونە  ئ��ەم  نەكا  ترسام 
ب��ەاڵم ب��ەخ��ت��ەوەران��ە س���واری وانێتێك ب��وو ك��ە لە 
كۆتایی وێستگەكەدا ڕاگێرابوو. پیاوێكی بەخۆ، 
بەستەیەك  "ب���ووش"  و  م��ارك��ی  قووتوویەكی  ب��ە 
بۆالی  دەر  و  ه��ات��ە  فرۆشگاكە  ل��ە  خ���واردن���ەوە 
ماشینەكە چوو. هەرسێكمان تێگەشتین هەر ئە و 
كەسەیە كە چاوەڕێمان دەكرد. دەركەی پشتەوەی 
لە  وخواردنەوەكانی  "ب��ووش"  قووتووی  و  ك��ردەوە 
پێشەوەی  دەرك��ەی  فڕێدا،  پشتەوە  كورسیی  سەر 
كردەوە كە سوار بێت. بە تەواوەتی لە نێو ماشینەكە 
دانەنیشتبوو، كە لە ناكا و دەر پەڕی، مارەكەی بە 
دەست بەرز كردەوە  و خستیە سەر زەوی و جنێوی 

دا:
� "بە لەعنەت بی!"

دۆخەكە تێك چوو. ئە و پیاوە زیرەكتر لەوە بوو كە 
چاوەڕێی بووین. تێگەیی كە یەكێ  سەری نا وتە 
سەری، دیار بوو بۆ خۆیشی پێشتر مێرمنداڵێكی 
وێستگەی  ب��ەری  و  دەور  پیاوەكە  ب��وە،  هاروهاج 
دی  و  بنچكەكەدا  پشت  لە  كوڕەكانی  پشكنی، 

هێواشی  بە  ك��وڕەك��ان  هەڵگرت،  دەوری  بۆالیان 
هەستان. 

ڕابكەن.  كە  ب��وون  ل��ەوە  ژیرتر  من  كوڕەكانی 
پیاوە كە دەستی كرد بە هات  و هاوار. شووشەكەم 
كوڕەكان  پێش"  هاتوەتە  ی��ەك  كێشە  دادای�����ەوە،" 
نێو  لە  من  نەیانزانیبوو،  ئە وكاتە  تا  عەبەسران. 

وانێتەكەدام.  
� "تۆ دایكیانیت؟" 

بوون  ترسا  كوڕەكان  مناڵەكانی منن"  "بەڵێ    �
 و چاویان تێ  بڕیبووم. خۆیشم نەمدەزانی بۆچی 

ڕزگاریان ئەكەم  و بەرگرییان لێدەكەم.
� "ئەزانی چییان كردووە؟ مارێكی كۆڵەواریان 

خستوەتە نێو ماشینەكەم. بۆ ئاگاداریان نیت؟"
"دەیجا مناڵن ئیتر."

نێو وێستگەی فرۆشگادا  لە  "بەخیاڵت چی؟ 
دانیشتووی لە تەك ئەم مناڵە قڕ تێ  كەوتوانەت، 
ئەمە  وائەزانی  خەڵك.  ماشینی  نێو  دەخەنە  مار 

پێكەنینی هەیە؟ مناڵەكانت تەواو شێتن."
قسە  ئ���اوا  م��ن  مناڵەكانی  ب��ە  "س���ەب���ارەت   �

مەكە."
سەیر  پێیان  كە  كوڕەكان  كردە  ڕووی  پیاوەكە 
بوو و بە قاچیان كایەیان بە وردە بەردەكانی سەر 
زەوییەكە دەكرد. "ئەمە چ دایكێكە هەتانە؟ ها؟"

قژ  نیە"  ئێمە  "دای��ك��ی  وت��ی:  قاوەییەكە  ق��ژ 
كاڵەكە درێژەی دا"ئاغا ئێمە هەر نەشماندەزانی لە 
نێو ماشینەكەدایە"، گوتم: "منداڵەكان ئەوە دەڵێن 
چی؟" و بە پیاوەكەم گوت: "سەبارت بە مارەكە 
كایە  خەریكن  زان��ی  وام  ئەكەم،  لێبوردن  داوای 

ئەكەن. كوڕەكان سواربن!" 
قژكاڵەكە هاواری كرد: "نا!" و لە پیاوە كە نزیك 

بووەوە. "ئە و دایكی ئێمە نیە" 
كردە  "یانی؟" ڕووی  كرد:  پرسیاری  پیاوە كە 
كوڕە قژ كاڵەكە، " بەراست ئێوە لە كوێ  ئەژین؟ 

نەكا كێشەتان بۆ پێش هاتبێ ؟"
 قژ قاوەییەكە وتی: "ئێمە ئەم خاتوونە ناناسین. 

ئەو خەریكی سیخوڕیی ئێمە بووە. " 
بەسەرهاتووە؟"  لێ  چیتان  "مناڵەكان!  گوتم: 
پیاوەكە، خەریكبوون دژ بە من  كوڕەكانی من  و 
یەكبگرن. پیاوەكە پرسی: "ئەمانە مناڵەكانی تۆ 
نین؟" كوڕەكان لە پیاوەكە نزیك كەوتنەوە  و وا دیار 

بوو پشتی ئەو بگرن.
كوڕەكان  ئەكەن.  قسە  لەخۆڕا  "ئ��ەوان  گوتم: 

گاڵتە بەسەئیتر، سەركەون!"
چاوی قژ قاوەییەكە ئاوی تێ  زابوو و ڕوو لە 
لێبوردن  داوای  بەڕاستی  ئاغا   " پیاوەكە گوتی: 

ئەكەم"
ق��ژ ك��اڵ��ەك��ە ك��ە دەس��ت��ی پ��ی��اوەك��ەی گ��رت و 

گووتی: "ئاغا منیش داوای لێبوردن ئەكەم."
بۆالی  نیە"  "كێشەێك  دان���ەوە:  دڵ��ی  پیاوەكە 
وانێتەكە هات  و لە تەنیشت پەنجەرەكە نەوی بوو، 
من  ئەڵێم.  چی  بزانە  بگرە  گوێ   باش  "خاتوون 
نازانم خەریكی چیت، بەاڵم باشترە زووتر گۆڕت 
ئ��ەم منااڵنەوە  ك��اری  ب��ە  ك��ارت  ك��ەی،  ون  لێرە 

نەبێت!"
پ��ش��ت م��اش��ی��ن��ەك��ەوە و دیسان  پ��اش��ان چ���ووە 
هەڵگرتوە... جی  پالكەكەتم  "ژمارەی  گەڕایەوە: 

كێی ئێل 532... بڕۆ ئیتر" 
� "خیاڵت خاوە. ئەگەر وائەزانی مناڵەكانم وێڵ 

ئەكەم و ئەڕۆم، خراپی بۆ چووی "
پیاوەكە  ه��ات��ەدەر.  فرۆشگاكە  لە  هاوڕێكەم 
هەر  "تۆ  ماشینەكەدا،  بە  ئەیكوتا  توند  بەمشت 
دایك نیت". ئەو لە مستەكانی بەردەوام بوو، من 
پێم لە سەر گاز دانا و رێكەوتم و لە وێستگە هاتمە 
بەجێ هێشت.  وێستگەكەدا  نێو  لە  دەر، هاوڕێكەم 
تەواوی وێستگەگە گەڕا دواجار زانی رۆیشتووم، 
ئەڕوانی  پیاوەكە وكوڕەكانم  لە  ئاوێنەی دواوە  لە 

كە ئەیانتوانی مناڵەكانی من بن. 
قژ قاوەییەكە و قژ كاڵەكە دەستی پیاوەكەیان 
توند گرتبوو. پیاوەكە شتێكی پێ  وتن و گشتیان 
بنەماڵەیەكی  لە  ڕێكەوتن.  ماشینەكەی  بۆالی 
چووكە دەچوون. لەوانەیە چەشنی بنەماڵەی من 

لە داهاتوودا، ئەگەر رۆژێك بەجێیان بهێڵم". 
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روكوو بە مانای وردە بەردە. ئەم شێوازە بە جۆرێك ناڕەزایەتییە لە دژی ژیانی شاهانەی 
پڕشكۆ و دەرباری سەدەی هەژدەهەم كە پاش مردنی لویی چواردەهەم)1715( لە فەرانسە 
هاتە گۆڕێ. ئەم شێوازە زۆرتر دەپڕژێتە وردەكاری و هەستیارییەكان لە رێگەی هێڵە چەماوە 
چووكەكانەوە و بە جۆرێك لە رەتكردنەوەی گەورەیی و وشكيی وێنەكێشانی بارۆك و دەرباری 

بوونی بارۆك  ڕوو لە ژیانی گوندی دەكا.
سەرخۆشی، شادەمانی، كەیف خۆشی لە نیشانەكانی شێوازی روكووە. هەڵبەت وێنەكێشانی 
ئەم شێوازە دواتر خۆیان بە جۆرێك تووشی خۆشبژێوی بوون كە سەرچاوەگرتوو لە كێشانەوەی 
ژیانی تاكەكان بوون كە ژینگەكانی دوور لە گوندیان وەك شوێنێك بۆ رابواردن هەڵبژاردبوو.

روكوو

كوردییان  گۆرانی  و  مۆسیقا  كۆنسێرتێكی  نەكەرۆز  هونەرمەندانی  گرووپی  سەقز  لەشاری 
بەڕێوە برد.

بەپێی هەواڵی گەیشتوو بەئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، لەشاری سەقز كۆنسێرتێكی تایبەت بە 
بۆنەی نزیك بوونەوە لەنەورۆز لەالیەن گرووپی هونەريی نەكەرۆزەوە ڕێكخرابوو.

ئەو گرووپە بە سەرپەرەستیی عەلی عابدی كۆنسێرتەكەیان بەڕێوەبرد و تێیدا هەر دوو هونەرمەند 
جەماڵ حەسەن نژاد و مەجید ئەحمەدی چەندین پارچە گۆرانیان پێشكەش بە ئامادەبوان كرد.

بڕیار بوو ئەو گرووپە مانگێك لەمەوبەر ئەو بەرنامەیە بەڕێوە ببن، بەاڵم بە وتەی سەرچاوەیەكی 
ئاگادار ئیدارەی فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسالمیی شاری سەقز ڕێگری لێدەكردن.

هۆڵی  لە  مۆسیقایان  پارچە  چەند  عابدیش  عەلی  مامۆستا  قوتابیەكانی  كۆنسێرتەدا  لەو 
فەرهەنگیی شاری سەقز پێشكەش بە بەشداران كردووە.

لەمامۆستا سەركەوتووەكانی  بەیەكێك  و  لەدایكبووی شاری سەقزە  مامۆستا عەلی عابدی 
بواری هونەر و ئەدەب دێتە ئەژمار و هەتا ئێستا چەندین كەس لەسەر دەستی ئەو مامۆستا كوردە 

فێری ژەنینی ئامێرەكانی مۆسیقایی بوون.
ئەو هونەرمەندە كوردە ساڵی 1348 لە شاری سەقز لەدایك بووە و لە ساڵی 1363ى هەتاوییەوە 
دەستی بە هۆنینەوەی شێعر كردووە و لە ساڵی 1365ی هەتاویشەوە بە مامۆستایەتی موجتەبا 

میرزادە خۆى فێری ژەنینی ئامێری ویۆڵۆن كردووە.
عەلی عابدی ماوەی ساڵەكانی 1368 هەتا 1370 بەرپرسی ئەنجومەنی مۆسیقای سەردەشت 

و ئاوازدانەریی گروپی مۆسیقای سروە و نەكەرۆزیشی لە ئەستۆ بووە.
ئەو هونەرمەندە كوردەی خەلكی شاری سەقز ماوەی نزیك بە 20 ساڵە بە كاری هونەرییەوە 
دوو  و  ك��ردووە  ك��ورد  هونەرمەندانی  لە  بەرچاو  ژمارەیەكی  بۆ  ئاوازدانانی  ك��اری  و  سەرقاڵە 

بەرهەمیشی بەناوەكانی "بەتەنیا جێم مەهێڵن" و " لە دڵمایە"ی چاپ و باڵو كردۆتەوە.

سێ ساڵ بەسەر باڵوبوونەوەی ئاڵبۆمێك كە بوو بە هۆی ناوبانگی جیهانی بۆ ئەدێل تێدەپەڕێ. 
ئەگەرچی چاالكيی ئەدێل وەك گورانیبێژێك لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا كەوتووەتە پەراوێزی 
پڕداهاتترین  و  هەروا خۆشەویستترین  بەاڵم  ك��ردووە،  كاری  كەم  زۆر  و  ئەوەوە  دایەكایەتی  ئەركی 
پۆندی  ه��ەزار   32 ڕۆژان��ەی  داهاتێكی  ئەو  دەگوترێ  دێ.  ئەژمار  بە  هالیوودی  گۆرانیبێژی 

هەیە.
لە   21 ناوی  بە  ئاڵبۆمەكەی  باڵوكردنەوەی  هۆی  بە  ئینگلیسییە  ساڵە   24 گۆرانیبێژە  ئەم 
ساڵی 2011دا ناوبانگی جیهانی بەدەست هێنا. ئەم ئاڵبۆمە لە تەمەنی 21 ساڵی ئەدێل و پاش 
جیابوونەوەی ئەو لە خۆشەویستەكەی بەرهەم هاتووە و تاكوو ئێستا 26 میلیۆن كۆپی لەو سی دییە 
لە جیهاندا فرۆشراوە. مانگی ڕابردووی زایینیش ئەم ئاڵبۆمە نازناوی یەكەمین ئاڵبۆمی دیجیتاڵی 
كە توانیویەتی 3 میلیۆنی لێ  بفرۆشریتی وەرگرت. ئەدێل خاوەنی چەند كارخانەیەكی گەورەی 

بازەرگانییە و زۆربەی داهاتەكەی لە ڕێگەی بازەرگانيی جیهانییەوە بەدەست دێنێ. 

پڕداهاتترین گۆرانیبێژی هالیوودی 
هەڵبژێردرا

...
وان

ێ د
ب

ئ���ەم���ە ن�����اوی ف��ی��ل��م��ێ��ك��ی ك������وردی � 
نۆروێژییە كە دەرهێنەرەكەی، هیشام زەمان، 

كوڕەكوردێكی خەڵكی شاری كەركووكە.
وەك  س��اڵ��ی��دا،   17 تەمەنی  ل��ە  هیشام 
پەنابەر لە واڵتی نۆروێژ گیرساوەتەوە. بۆ 
ئ��ەو تەنگ و  خ��ۆی مرۆڤێكی ش���ارەزای 
چەڵەمانەیە كە خەڵكی بیانی لە واڵتانی 

ئورووپاییدا تووشی دەبن.
 15 و  كاتژمێر   1 ماوەكەی  فیلمە  ئەم 
خولەكە. ناوەرۆكی دراماكە باس لە كێشەی 
لە  دەكا كە  نەتەوە جیاوازەكان  پەناخوازانی 
وەرگرتنی  هیوای  بە  جیاجیاكانەوە  واڵتە 
واڵتی  گەیاندۆتە  خۆیان  پەنابەری  مافی 
نۆروێژ. ئەم فیلمە، لە ماوەی 75 خولەكدا، 
بینەر لە گەڵ ئەو كێشانە ئاشنا دەكا كە 
پەناخوازی  و  ك��ورد  پ��ەن��اخ��وازی  م��رۆڤ��ی 
ن��ەت��ەوە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان تووشی  دی��ك��ەی 

دەبن.
چەند  پێشتر  فیلمە،  لەم  جگە  هیشام، 
هونەری  ه��ەگ��ب��ەی  ل��ە  دی��ك��ەی  فیلمی 
خ���ۆی���دا ت���ۆم���ارك���ردووە ك���ە ب��ری��ت��ی��ن لە: 
"واڵتی زستان  "باوكە")كورتەفیلم 2005(، 

و  )درام���ا2006(  سەهۆڵبەندان"  واڵت��ی   ��
"بەر لەوەی بەفر ببارێ")دراما2012(.

درامای فیلمی "نامەیەك بۆ پاشا"، وەك 
ناوەرۆكدا  لە  پێكرد،  ئاماژەم  سەرەتاوە  لە 
یانە  و  النە  هەتڵەی  پەناخوازانی  كێشەی 
شێواوی كۆمەڵێك مرۆڤی سەرگۆی زەوییە 
نەتەوانەیە. عەلی  لەو  یەكێك  كە كوردیش 
كوردی  پیاوێكی  پیرە  سەلیمی،  ب��ەگ 
گۆران  ناوچەی  باشی  قۆشچی  گوندی 
فیلمەدا  لەو  یارسانەكان،  كوردە  بە  سەر  و 
پاشای  بۆ  نامەیەكە  بیرۆكەی  هەڵگری 
واڵت��ی ن��ۆروێ��ژ، ك��ە ل��ەو ن��ام��ەی��ەدا باسی 
ڕەواكەی  دۆزە  و  كورد  كێشەی  كۆمەڵێك 
لە  ئ��ەو  دەك��ا.  كوردستان  داگیركەرانی  و 
نامەكەدا دەنووسێ: لە واڵتی نۆروێژ نەوت 
بەختەوەری بە خەڵكی ئەو واڵتە بەخشیووە، 
"كوردستان"دا،  م��ن،  واڵت��ەك��ەی  لە  ب��ەاڵم 
نەوت بووە بە هۆی شەڕ و ماڵوێرانی...".

ئەو  یەكەمجار  بۆ  ڕۆژی 2014/1/17 
شاری  ڤیكتۆریای  سینەمای  لە  فیلمە 
ئۆسلۆ پیشان درا. هونەر بە گشتی و فیلم 
و موزیك بە تایبەتی كە لە خانەی كولتووردا 

جێدەگرن، لەو كەرەستانەن كە دەتوانن شان بە 
شانی چاالكییە كۆمەاڵیەتییەكانی دیكەی 
هەر نەتەوەیەك، باشتر ئەو خەڵكە و ژیان و 

خەبات و ئامانجەكانی بە دنیا بناسێنن. 
بە  گرینگی  ئەوەندە  ئێمەدا،  واڵتی  لە 
الیەنەكانی دیكەی خۆناساندن وەك خەباتی 
سیاسی و چەكداری دەدرێ، كە ئەوانەش 
بە نۆرەی خۆیان گرینگن، ال لە هونەری 
ناكەنەوە.  بوارە  ئەو  نواندن و جۆرەكانیتری 
گرینگی هونەر بە گشتی و فیلم و موزیك 
بە تایبەتی لەوەدایە كە بە شێوەی دەنگ و 
رەنگ دەكەوێتە بەرچاو و گوێی بینەر و 
بیسەر و شوێنی ڕاستەوخۆ دادەنێ. وێڕای 
ئازیز،  دەرهێنەری  بۆ  سەركەوتن  هیوای 
هیشام زەمان، ساڵو دەنێرم بۆ گیانی پاكی 
هاوینی  ك��ە  سەلیمی  ب��ەگ  نەمرعەلی 
2013 لە واڵتی نۆروێژ بە غەریبی سەری 

نایەوە.

ژێدەر:  ماڵپەڕی رۆژنامەیvg.no و 
nrk.no تەلەفزیونی

تووڕە نیم، چیرۆكی الوێكی كوردە بە ناوی 
نەوید كە لە زانكۆی تاران دەرس دەخوێنێت و 
لە دوای ڕووداوەكانی دوای هەڵبژاردنەكانی 
ساڵی 88، "ئەستێرەدار" دەبێ و لە خوێندن بێ 
بەری دەبێ. دەركرانی نەوید لە زانكۆ نە تەنیا 
ئابوورییەكانی  گرفتە  تووشی  و  بێكار  ئەو 
جیابوونەوە  لە  دەكاتەوە  نزیكی  بەڵكوو  دەكا، 
لەگەڵ دەزگیرانەكەی "ستارە" )بە ڕۆڵگیڕانی 
باران كەوسەری( و كۆی ئەم بارودۆخە دەبێتە 
نەوید.  دەروون��ی  بارودۆخی  شێواويی  هۆی 
لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  لە  نەوید  ناتوانایی 
لە  بەشێكى  كە  كەمتەرخەم  كۆمەڵگایەكی 
جیا  بەشتێك  دیكەى  بەشێكی  و  هەژاریدایە 
لە بەدەستهێنانی داهات لە هەر رێگەیەكەوە، 
لەم  كاریگەردانەر  و  سەمپاتیك  وێنەیەكی 

كەسایەتیە بۆ بینەر درووست دەكا.
بەرپرسانی  دڵ���ەڕاوك���ێ���ی  و  ن��ی��گ��ەران��ی 
فێستیواڵ لەمەڕ نمایشی فیلم بە ڕادەیەك بوو 
كە نمایشكردنی لە سینەمای "اهالی رسانە" 
پرێس  و  ئەنجامدرا  پێشوو  ڕاگەیاندنی  بێ 
ئەگەرچی  نەچوو،  بەڕێوە  كۆنفرانسەكەی 
ڕەزامەنديی  نەیانتوانی  هەنگاوانەیش  ئ��ەم 

دژبەرانی فیلمەكە ڕاكێشێ. سایتی ڕەجانیوز 
فیلمە،  ئ��ەم  خوێندنەوەی  "س��ف��ارەت��ی"  پ��اش 
بە  كۆنفرانسەكەی  پرێس  بەڕێوەنەچوونی 
جۆرێك هەاڵتن و ترسی بەرهەمهێنەرانی ئەو 
و  پرسیار  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  لە  فیلمە 

دژكردنەوەكان زانی.
هەر ئەم سایتە لە یەكێكی دیكە لە بابەتە 
"ڕەزا  فیلمە  ئ��ەم  ل��ەم��ەڕ  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی 
لە  كە  زان��ی"  فیلمسازێك  بە  درمیشیانی" 
دەستی خەڵكی واڵتەكەی تووڕەیە و بە هۆی 
ئاژاوە)فتنە(  رەوت��ی  لە  نەكردن  پشتیوانی 
دیهەوێ توڵەسەندنەوەی لێ بكا" هەواڵنێری 
ف��ارس��ی��ش ك��ان��دی��دب��وون��ی ئ���ەم ف��ی��ل��م��ەی " 
بۆ  ئێرشاد  وەزارەت����ی  ئەرێنی  سیگناڵێكی 
لە  پشتیوانی  فیلمگەلێكی  بەرهەمهێنانی 
بێرێزیكردن  بە  فیلمەی  ئەم  و  زان��ی  فیتنە" 
ئەم  كۆمەڵگا"زانی.  دیندارەكانی  و  نیزام  بە 
راگەیەنە بناژۆخوازە لە یەكێك لەو ڕخنانەی 
كە لە سەر ئەم فیلمە باڵوی كردەوە بە توندی 
ڕخنەی لەو وێنەیە گرت كە كەسایەتی نەوید 
ل��ە چ��االك��وان��ی ب��زووت��ن��ەوەی س��ەوز دەیخاتە 

روو.

ئەم  الب��ردن��ی  دەن��گ��ۆی  ك��ە  حاڵێكدا  ل��ە 
هاتبووە  پ��ێ��ش��وودا  ڕۆژی  چەند  ل��ە  فیلمە 
فێستیواڵی  كۆتایی  ڕێورەسمی  لە  گ��ۆڕی، 
كە  ڕایگەیاند  بەرنامەكە  بەڕێوەبەری  فەجر، 
ئامادەكاری ئەم فیلمە "محەممەد ئەتابایی" 
خۆی  كێبەركێ  بەشی  لە  بەشداریكردن  لە 
بواردووە. هەر چەند پرسی خۆبواردنی فیلمێك 
خەاڵتی  وەرگرتنی  لە  زۆری  شانسێكی  كە 
سیمورغ هەیە، خۆی لە خۆیدا ئەوەندە نامۆیە 
گومانەوە  و  شك  دەخاتە  بیسەرێك  ه��ەر  كە 
دژكردەوەی  پ��ەردە.  پشتی  ڕووداوەك��ان��ی  لە 
ئەم  م��ەڕ  ل��ە  ج���ۆراوج���ۆرەك���ان  كەسایەتییە 
روونی  بە  ئەو  دیكەى  الیەنەكانی  بابەتەیش 

شی دەكاتەوە.
لە  ب��ێ��رل��ی��ن  فسێتیواڵی  ل��ە  فیلمە  ئ���ەم 
بە هۆی  و  ك��راوە  نمایش  "پ��ان��ورام��ا"  بەشی 
گێڕانەوەیەكی ڕوون لە هەڵومەرجی الوەكانی 
ئ��ەوەی كە لە م��اوەی ئەم  ئەمڕۆی ئێران و 
چ���وار س��اڵ��دا ل��ە ئ��اب��ووری ئ��ێ��ران ب��ە هۆی 
زۆری  پێشوازییەكی  رووی��داوە  گەمارۆكانەوە 

لە الیەن بینەرانەوە لێكراوە.

بەڕێوەچوونی كۆنسێرتێك لەشاری 
سەقز لەالیەن گرووپی نەكەرۆزەوە

"نامەیەك بۆ پاشا"

تووڕە نیم

سی
ەلیا

ر ئ
قاد

هەواڵ

سار
: ن

و



ژمارە 623 ـ 30ی رێبەندانی 81392

دی
مە

ەح
ۆ ئ

ەك
سەوەتەی خەمساردیی رێژیم  و سەوەتەی چ

خەمۆكیی خەڵك، لێوانلێوە
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لە یادی 68 ساڵەی دامەزرانی یەكیەتیی الوانی ئا:
دێموكراتی كوردستانی ئێران

سی وپێنج ساڵ لەوەپێش  و لە رۆژانێكی 
تاكەكانی  لە  زۆر  بەشێكی  ئەمڕۆدا  وەك 
ئێران،  نێو واڵت��ی  ن��ەت��ەوە ج��ی��اوازەك��ان��ی  
دەگرت  ج��ەژن  شۆڕشێكیان  سەركەوتنی 
كە موژدەی ژیانێكی ئاسوودە  و واڵتێكی 
دێموكراتیكی بەهەموو جیهان  و دانیشتوانی 
دیكتاتۆر  و  رێژیمێكی  دەدا.  واڵت��ە  ئ��ەم 
هيواكان  ببوو  و  هەڵدێر  تووشی  گەندەڵ 
ئە و شۆڕشە  ئامانجەكانی  بە  بۆ گەیشتن 
سەرانسەرییە گەشاوە بوو. ئاسوودەیی ژیان، 
ئاسایش  و تەناهی، سەقامگیریی سیستمی 
دێموكراتیك، سەربەخۆیی سیاسی  و ئابووری 
پروپاگاندای  لە  دیكە،  بەلێنی  گەلێك   و 
بۆ  "ن��ا"  یان  "بەڵێ "  ریفراندۆمی  لە  پێش 
بەڵێنی  كۆماری ئیسالمدا دەبینرا و وادە  و 

رازاوەتر لە یوتۆپیا بە خەڵك دەدرا.
سەركەوت.  ئ��ێ��ران  گ��ەالن��ی  ش��ۆڕش��ی 
رێ��ژی��م��ێ��ك��ی دی��ك��ت��ات��ۆر وەدەرن���������را. بۆ 
بۆ  ئ��ازاد  كەشێكی  ك��ورت  زۆر  ماوەیەكی 
تاقمێكی  رەخ��س��ا.  حیزبەكان  رۆژن��ام��ە  و 
چۆنیەتیی  ل��ە  وردی  ب��ە  ه��ەل��پ��ەرەس��ت 
ئێران  خەڵكی  ئاینیی  دەروون��ی  و  هەستی 
ك��ەڵ��ك��ئ��اوەژۆی��ان  وەرگ����رت. ل��ە جێگەی 
بەڵێندراوە،  دێموكراتیكە  سیستمە  ئ��ە و 

رێژیمێكی دیكتاتۆرتر، گەندەڵتر  و داخراوتر 
دەستەوە  بە  دەسەاڵتی  پێشوو  رێژیمی  لە 
حیزب  لە  زۆر  بەشێكی  بەداخەوە  گرت  و 
ناوەندیش  سیاسییەكانی  كەسایەتییە   و 
دەسەاڵت  بە  رێخۆشكەری  یارمەتیدەر  و 
دیكتاتۆر  دی��ك��ەی  تاقمێكی  گەیشتنی 
ئاستی  سەرنجە،  جێی  ئەوەی  بەاڵم  بوون. 
لە  هەر  كە  بوو  كورد  نەتەوەی   بیرتیژیی 
پووچ  بە  بەڵێنانەی  وادە و  ئ��ە و  س��ەرەت��اوە 
بایكوت  رێفرانداۆمی  زان��ی  و  بێ بناما   و 

كرد.
پاش 35 ساڵ دەسەاڵتداری  و تێپەڕبوونی 
بە  دەوڵەتێك  كارەساتبار،  قۆناغی  چەند 
دەسەاڵتی  ئومێد"  پڕوپاگاندای"تەدبیر  و 
ماوەدا  كورتترین  لە  كە  گ��رت  بەدەستەوە 
دەركەوت ئەوەی  پڕوپاگاندایان بۆ دەكرد و 
بیریان لە چارەئەندیشی دەكردەوە، تەنیا بۆ 
هەرچی باشتر چە وساندنەوە  و زەبروزەنگ  و 
هااڵواردنی زۆرتر بوو. ئەگەر بەسەر پرسی 
ئامارەكانی  تێپەڕین  و  سیاسی  و مەدەنیدا 
دە ولەتی  ل��ە  س���ێ���دارەدان  ل��ە  ب��ەن��دك��ردن  و 
كردەوەی  تەنیا  هەڵپەسێرین  و  رووح��ان��ی 
ئابوورییەوە چاو لێ   بواری  لە  كابینە  ئەم 
لە  بەڵێنانەی  ئەو  هەموو  دەبینین  بكەین، 

رێژیمە  ئ��ەم  س��ەرك��اری  هاتنە  س��ەرەت��ای 
دەدرا،  خەڵك  بە  خومەینییەوە  ل��ەالی��ەن   و 
گۆڕدرا بە جێگركردنی كولتورێكی "مەمرە 
 و بژی" لە نێو كۆمەڵگای ئێران  و ژیانی 
بووە  هەژاری  تاقەتپڕ ووكێن  و خەمۆكی  و 
بەشێكی سەرەكی لە ژیانی خەڵك  و هەردەم 
چاوەڕوانی بۆ بە دەستهێنانی بژیوی ژیان، 
واتا پێدانی بژیوی رۆژانە لەالیەن دەوڵەتەوە 
كە سووبسیدی زۆری لە سەر بێت یان  بە 
ب��ەردەوام لە زەینی  ت��ەواوی خۆڕایی بێت، 
خەڵكدا جێگر دەكرا  و جۆرێك لە كولتوری 
چ���اوەڕوان���ی ب��ۆ خ��ی��رخ��وازی��ی دەوڵ����ەت لە 
وەك  هەر  دراوە.  پێ   پ��ەرە  كومەڵگادا  نێو 
ئێران  و  ئاكامی  بێ   سەردەمی شەڕی  لە 
عێراقدا بڕە خۆراكی كۆپینی بە خەڵك دەدرا، 
بەڵێنە  بەسەر  س��اڵ   35 تێپەڕبوونی  پ��اش 
لە  جۆرێك  دیسان  خومەینیدا  رەنگاڵەكانی 
بێ ڕێزی كردن بە خەڵك دەستی پێ كردەوە  و 
ئەمجارە بە ناوی پێدانی" سەوەتەی شمەك" 
)سبد كاال( خەڵكی برسی  و رەش  و رووتی 
بواریان  لوا  بۆیان  ئەوەندی  ئااڵند  و  لێك 
ب��ۆ س��ازك��ردن��ی ب��ەرن��ام��ەی ت��ەن��ز  و توانج 
چەند  ك��رد  و  س��از  جیهان  سەرانسەری  لە 
دەرەكیی  واڵتانی  روانگەی  دیكە  هێندەی 

دانیشتوانەكەی گۆڕی.  و  ئێران  بەرامبەر 
دەردەكەوێ ،  لە  وێنە  و  ویدیۆكاندا  ئەوەی 
زیاتر واڵت و خەڵكێكی شەڕلێدراو و ئاوارە 
و قات و قڕی لێدراو لە زەینی مڕۆڤدا وێنا 
دەكات، ئەمە لە حاڵێكدایە كە دەوڵەمەندیی 
و  سەلماوە  الی��ەك  هەموو  بۆ  ئێران  واڵت��ی 

حاشاهەڵنەگرە. 
نالەبارە،  دۆخ���ە  ل���ەم  سەرنجڕاكێشتر 
رەخنەی بەشێكی زۆری كاربەدەستانی رێژیم 
خۆیەتی لەم پرۆسەی دابەشكردنی سەوەتەی 
شمەكەكان  و سەركەوتوو نەبوونیەتی. جێی 
لەكاتی  كە  ئەوەیە  وكەسەر  داخ  و  سەرنج 
دابەشكردنی ئەم شمەكانەدا، بەپێی ئاماری 
نافەرمی شەش كەس بەهۆی قەرەباڵغی  و 
كەوتنە ژێر پێی خەڵكێكی زۆرەوە گیانیان 
بە و  زۆری���ش  كەسانێكی  و  دا  دەس���ت  ل��ە 
هۆیەوە برێندار بوون. ئەم گیان لەدەستدان و 
بریندار بوونەش تەنیا بۆ بڕێكی زۆر كەمی 
خۆراك بوو كە لەوانەیە 10 % پێداویستیی 
مانگێكی بنەماڵەیەكیش دابین نەكات. ئەمە 
گرووپەكەی،  و  رووحانی  كە  لەكاتێكدایە 
گەڕاندنەوەی  وادەی  هەڵبژاردن  لە  پێش 
ئابڕو و شەرافەتی لە دەستچووی خەڵكی 
ئێستا كە  دەدا و  بە خەڵك  ئێرانی  ئێران و 

هاتووە،  بەڵێنەكان  كردنی  جێبەجێ   كاتی 
ل��ە كفن  دەك���رێ  بگوترێ  "س��ەد رەح��م��ەت 

دز".
ئەم  دابەشكردنی  بەندی  س��ەرو  لە  هەر 
"سەوتە"دا، تەوژمێكی بەفر  و سەرما رووی 
زۆرتر  و  ك��رد  ئێران  واڵت��ی  لە  بەشێك  لە 
لە هەموو شوێنێك باكووری ئێرانی گرتەوە 
بەرزبوونەوەیەكی  ه��ۆی  ب��ووە  ئەمەش  كە 
سەرسووڕهێنەری نرخەكان  و كەمبوونەوەی 
س��ەی��ر وس��ەم��ەری خ��واردەم��ەن��ی  و شمەكی 
پێویست. هاوكات بوونی كردەوەی رێژیم بۆ 
روودانی  شمەك  و  سەوەتەی  دابەشكردنی 
رێژیم  بێ توانایی  رووداوە سروشتییە  و  ئەم 
لە فریاكەوتنی خێرا  و بڕانی كارەبا و گاز 
و كەمبوونەوەی پێداویستییەكانی پێویستی 
خەمساردیی  سەلمێنەری  هەمووی  ژی��ان، 
رێژیم و كار بەدەستانی لە هەمبەر دۆخی 
ئەوەی  كە  دەدات  نیشان  و  خەڵكە  ژیانی 
دەسەاڵت  بە  درێ��ژەدان  رێژیم گرینگە،  بۆ 
حكوومەتییەكانە،  پلە  ل��ە  م��ان��ەوەی��ان  و 
تاكەكانی  نەوەك چۆنیەتیی دۆخی ژیانی 
دانیشتوی ئێرانی ئێستا.                    

30ی رێبەندانی ئەمساڵ، 68 ساڵ بە 
سەر دامەزرانی یەكەم رێكخراوی تایبەت 
بە توێژی الوان لە رۆژهەاڵتی كوردستان 

تێدەپەڕێ.
دامەزرانی یەكیەتیی الوانی دێموكراتی 
بیر و  ئێران لە ژێر رێنوێنی  كوردستانی 
قازی  پێشەوا  مۆدێڕنەكانی  ئەندێشە 
كۆماری  دامەزرانی  پاش  لە  محەممەد 
ك���وردس���ت���ان، دەس��ك��ەوت��ێ��ك��ی م����ەزن بۆ 
كۆمەڵگای كوردستان، خەباتی نەتەوەیی 
خزمەت  و  ن��ەت��ەوەك��ەم��ان  دێموكراتیكی 
و  ئەكتیڤ  ت��وێ��ژی  ئامانجەكانی  ب��ە 

داینەمۆی گۆڕان و پێشكەتن بوو.
لەو روەوە دەتوانین خەبات و تێكۆشانی 
ئەم رێكخراوە بە سەر 3 قۆناغدا دابەش 

بكەین.

قۆناغی یەكەم: دامەزران، تا شۆڕشی 
گەالنی ئێران لە ساڵی 1357ی هەتاوی

سەركەوتنی  ل��ە  دووه�����ەم:  ق��ۆن��اغ��ی 
شۆرشی گەالنی ئێران لە ساڵی 1357ی 
گەالوێژی  مانگی  تاكوو  هەتاوییەوە، 

1378ی هەتاوی.

قۆناغی سێهەم :لە گەالوێژی 1378 
تاكوو رێبه ندانی 1392ی هەتاوی.

یه کیه تیی  رێکخراوی  ئەمجارە  بەاڵم 
الوان، بە تاكتیك و ئیستراتێژیی تایبەت 
بە سەردەم درێژە بە تێكۆشان دەدات. لە 

پاییزی 1379دا كۆمیتەكانی یەكیەتیی 
لە  و  خۆیان گرت  كۆنفڕانسەكانی  الوان 
رۆژی 4ی بەفرانباری 1379ی هەتاوی 
یەكەم كۆنگرەی خۆی بەستێت که  هه ر 
بڕیارێك، هەر  به  دواوه  و وەك  لەو کاته  
كۆنگرەی  رێكخراوە  ئەو  جارێك  دووساڵ 
1392ی  ساڵی  تا  و  دەبەستێتەوه  خۆی 

هه تاوی "حه وت" كۆنگرەی به ستووه .
سه رجه م  ل��ه   ک��ه   ئ��ام��اژه ی��ه   جێگه ی 
ئه و  تێکۆشانی  و  ک��ار  قۆناغه کانی 
تێکۆشه ری  س����ه دان  ب��ه   رێ���ک���خ���راوه دا  
باره گای  به   نیشتمان په روه ری پێشکه ش 
ل��ه  کاروانی  ن��اوی��ان  ئ���ازادی ک���ردوه  و 
ش��ه ه��ی��دان��ی ک��وردس��ت��ان دره وش���اوه ی���ه  و 
درێژه   به   ش��ان��ازی  الوان��ی��ش  یه کیه تیی 

پێدانی رێبازەكەیانه وه  ده کات.
و  بوون  بەجێهانی  سەردەمی  ئێستاكە 
قۆناغەدا  لەم  تێكنۆلۆژییە،  پەرەسەندنی 
یەكیەتیی الوان زیاتر لە هەركات لە راستای 
سەرجەم  و  نەتەوەیی  كیشەی  ناساندنی 
كێشەكانی الوان لە كوردستان، خۆی بە 
ئ��ەم مەبەستەش  ئ��ەرك��دار دەزان��ێ��ت و بۆ 
توانیویەتی ناوەنده  جیهانییه کان و واڵتانی 
ده ره وه  بكات بە تریبۆنێك بۆ باس كردن لە 
سەر ویست و داخوازیی الوانی كورد. لەو 
راستایەشدا لە زۆربەی واڵتانی ئوروپایی 
و  دامەزراندووه   كۆمیتەی  ئامریکایی  و 
لەگەڵ زۆربه ی  NGO و رێكخراوەكانی 
پ���ارێ���زەری م��اف��ی م����رۆڤ و ه��ت��د لە 
رێکخراو ێکی  چه ند  ل��ه   و  پێوەندیدایه 
کورد  الوان��ی  نوێنه ری  وه ک  جیهانیش 

ئه ندامه   و لەو رێگایەوە هەوڵی ناساندنی 
دۆزی ره وای کورد و ره واییدان به  خه باته  
بە  کوردستان،  رۆژهه اڵتی  له   ره واکه ی 
رێكخراوە جیهانییەكان دەدات و به  ئه رکی 

رێکخراوه یی خۆی ده زانێت.
4ی  رێ��ک��ه وت��ی  ل��ه   الوان  یه کیه تیی 
گەالوێژی 1392ی هەتاویدا، كۆنگرەی 
حه وته می خۆی لە ژێر ناوی "ده رخستنی 
تواناکان" به  درووشمی "خۆسازدان به ره و 
دواڕۆژێکی روون"  بەست و بۆ جارێكی 
دیكە و بە بەرنامەیەكی سەردەمیانە، درێژە 
به رده وامه   و  ده دا  تێکۆشان  و  بە خەبات 
له  کار و چاالکییه کانی و باڵوکراوه ی 
فه رمیی رێکخراوه که  به  ناوی گۆڤاری 
الوان له  ده وری سێهه میدا و تا به  ئێستا 

52 ژماره ی لێ باڵو بووەته وه .
الوان  یەكیەتیی  حه وته می  كۆنگرەی 
ب��ه  خ��وێ��ن��دن��ه وه ی��ه ک��ی ن��وێ ل��ه  هه مبه ر 
جیهاندا  و  ناوچه   لە  ئاڵوگۆڕانەی  ئەو 
رووده ده ن و کاریگه ریی ده بێ له سەر الوی 
كورد و یەكیەتیی الوان، به رنامه  و پالنی 
ب��ۆ داڕش��ت��ووه  و  درێ���ژه  ب��ه  تێکۆشانی 

رێکخراوه یی ده دات.
تێڕامانە،  و  س��ەرن��ج  جێگای  ئ���ەوەی 
ل���ە ه���ەم���وو ق��ۆن��اغ��ەك��ان��ی خ���ەب���ات و 
داوە  هەوڵی  الوان  یەكیەتیی  تێكۆشانیدا 
بۆ بەرجەستەكردنی داخوازییەكانی الوی 
بە  ئاشناكردنیان  و  رۆشنگەری  ك��ورد، 
ماناكانیان، لە هەموو ئامرازێكی پێوەندی 
سەردەم  ئیمكاناتی  بەپێی  راگەیاندن  و 
"هاواری  دەرچوونی  كە  وەربگرێت  كەڵك 

نیشتمان" وەك زمانحاڵی یەكیەتیی الوان 
سەرنووسەریی  بە  كۆماردا  سەردەمی  لە 
نەمر "سدیق ئەنجیری ئازەر" لە ئاسمانی 
ئەستێرەی  وەك  ك���وردی���دا  ئ��ەدەب��ی��ات��ی 

پرشنگدار دەدرەوشێتەوە.
یەكڕیزیی  پێویستیی  به   هه ستکردن 
به رپرسیاریه تیی  و  كورد  الوانی  زیاتری 
وێڕای  گرینگه ،  خ��اڵ��ه   ئ��ه و  ب��ه رام��ب��ه ر 
رێزگرتن له  بیر  و ئه ندیشه  جیاوازه کان، به 
یه ک کۆکردنه وه ی  له ده وری   مه به   ستی 
ئاستی  ل���ه   الوان  رێ���ک���خ���راوه ک���ان���ی 
هه رچوارپارچه ی کوردستان و به  تایبه ت 
رۆژه���ه اڵت���ی ک��وردس��ت��ان، ب�����ه رده وام له  
کار  له  بیر  و  دای��ه   رشتن  پ��الن  هەوڵی 
و تێکۆشانی هاوبه ش ده کاته وه  و  خاڵه  
هاوبه شه کان ده کاته  بنه مایه ک بۆ لێک 
بۆ  تێگه یشتن  لێک  ب��وون��ه وه  و  نزیک 

کاری هاوبه ش.
یه کیه تیی الوان شانازی به وه وه  ده کات 
که  له  هه رکام له  قۆناغه کان و به پێی 
جۆراوجۆره کانی  شێوه   ل��ه   ه��ه ل��وم��ه رج، 
و  چه کداری  خه باتی   له وانه   و  خه بات 
...هتد،  و  دیپلۆماسی  و  ته شکیالتی 
قۆناغی  ل���ه   و  ه���ه ب���ووه   ت��ێ��ک��ۆش��ان��ی 
بواره کانی  له   چاالکییه کانیدا  ئێستای 
و  پێوه ندی  و  راگه یاندن  و  ته شکیالتی 
الوان،  کردنی  پ���ه روه رده   و  دیپلۆماسی 

درێژە بە تێكۆشانی خۆی دەدات.
یەکێکی دیکە لە ئەرکە گرینگەکانی 
بەهێز  ب��ۆ  ه��ەوڵ��دان  الوان،  یه کیه تیی 
کردنی پێوەندی لەگەل سەرجەم رێکخراوە 

خزمەت  راس��ت��ای  ل��ە  ک��ان   NGO و 
کردنی زیاتر بە الوی کوردە، چ ئەوانەی 
ئاستی  لە  چ  و  کوردستان  ناوخۆی  لە 
و  کوردستان  چوارپاچەی  هەر  و  ئێران 
جیهاندان. هه روه ها لە ئاستی نێونەتەوەییدا 
له  هه وڵی خزمه تکردنه   یه کیه تیی الوان 
ئەم  بۆ  ک��ورد  الوی  و  نەتەوەکەمان  بە 
مەبەستەش پرۆژە و پالنی کورت خایەن 

و درێژ خایەن داده ڕێژێت.
هه وڵی  له   الوان  یه کیه تیی  ه��ەروەه��ا 
گرینگی  و  بوونەوە  نزیک  و  رۆڵگێڕان 
دان به  پێوەندی گرتن لەگەڵ الوانی سەر 
بە نەتەوەکانی دیکەی ئێرانه  لە راستای 
بەرەوپێش چوونی خەباتی ئەو گەالنەش لە 
دژی سیستمە دواکەوتووەکان بەتایبەتی 
هەنگاوی  ئ��ێ��ران،   ئیسالمی  کۆماری 

جیدیی بۆ هەڵده گرێت.
یەكیەتیی الوان دێموكراتی كوردستانی 
لەم  دەروەس���ت،  رێكخراوێكی  وەك  ئێران 
تێكۆشانی  و  خ��ەب��ات  ل��ە  ه��ەل��ووم��ەرج��ە 
خۆی دەستەبەربوونی مافە نەتەوەییەكانی 
ن��ەت��ەوەی ك���ورد ب��ە زام��ن��ی پ��اراس��ت��ن و 
دەستەبەربوونی مافە سینفییەكانی الوی 
كە  بڕوایەیە  ئەو  لەسەر  و  دەزان��ێ  كورد 
كورد  الوی  ن��ەت��ەوەی��ی  م��اف��ی  ت��اك��وو 
مافە  دابینكردنی  ن��ەك��رێ،  دەس��ت��ەب��ەر 

سینفییەكانی ئەستەمە.
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سەییاری،  ح��ەی��ب��ەڵ��اڵ  دەری��������ادار   �����
ئەرتەشی  دەری��ای��ی  هێزی  فەرماندەی 
هەواڵدەریی  لەگەڵ  وتووێژ  لە  مەالكان 
بۆ  رۆیشتین  گوتوویە:"ئێمە  دانشجوو 
كاناڵی سووئێز، نەیاندەهێشت تێپەڕ بین، 
ماینەوە،  ل��ەوێ  ه��ەر  رۆژ  پێنج  چ��وار 
گوتم  بكەین،  چ  دەیانگوت  منداڵەكان 
هێندەمان  بخوێنین،  ت��ەوەس��ول  دۆع��ای 
ئێمە  ت��ا  ك��ە  ت��ەوەس��ول خوێند  دوع���ای 
لەوێ بووین موبارەك رووخا و لە ماوەی 
48 س��ەع��ات��دا رێ��گ��ەی��ان پ��ێ دای���ن بۆ 
تێپەڕبوون، هەموو كەس پێی وابوو ئێمە 
موبارەكمان رووخاندووە، دۆعای تەوەسول 

كاری خۆی كردبوو".
ئ��ەرێ ب��ە خ��وا ك��اری خ��ۆی ك���ردووە!! 
وادیارە  ب��ەاڵم  ك���ردووە،  ك��اری  چاكیش 
دەنا  ن��ەب��ووە،  ئ��ەس��ڵ  جنسەكە  هێشتا 
النیكەم ئەوەندەی كار دەكرد كە خودی 
گومهووری  رەئیس  ببێتە  حەیبەڵاڵخان 
دەستی  ب��ە  ن��ەدا  گورێسەكە  و  میسر! 
مورسییەوە كە لە ماوەی ساڵێكدا رەنجی 
بكات.  لێ  فوو  ئیخوان  ساڵەی  هەشتا 
بە راستی ئەگەر ئەم جنسەی حەیبەڵاڵ 
ساڵی 67 وەدەست موحسین رەزایی یان 
رەفسەنجانی، یان كابرای راحل كەوتبا، 
لە ترسی سوپای عێراق جامی ژەهریان 
سەدامیشیان  ب��گ��رە  و  ن����ەدەخ����واردەوە 
دەڕووخاند و خامنەییان دەكردە سەرۆكی 
شا  خومەینی  مەرگی  پ��اش  و  عێراق 
دەگەڕایەوە و دۆالرەكە دەبوو بە 7 تمەن 

و ماڵیان قەبر دەبوو لە خۆشیدا!!
�� خامنەیی دەڵێ" هێندێك لە بەرپرسانی 
ئ���ەم دەوڵ�����ەت و ئ���ەو دەوڵ�����ەت )وات���ە 
رووحانی( پێیان وایە كە ئەگەر وتووێژ 
دەبێت،  ناوەكی چارەسەر  پرسی  بكەین، 
بەو  بەرانبەر  گوتوومە  پێشتریش  من 
وتووێژانە گەشبین نیم و بە هیچ كوێ 
كەالكی  س��ەر  بە  مەگەر  ن��اگ��ات)وات��ە 

مندا بڕۆن تا بگەن بە شوێنێك(". 
دەدات،  زەل  ئاوی  زەریفەكەتان  كەواتە، 
بەستەزمان خۆی كوشت ئەوەندە السایی 
یان رووحانی كە  دیپلۆماتەكانی كردەوە 
دەڵێ دنیامان بە چۆكدا هێناوە. ئەگەر 
باش تێگەیشتبم قسەی جەنابت مانای 
ئەوەیە كە "تا ئێستا ئەگەر پۆرتیان لە 
لێ  كەسیشمان  پ��ۆزی  نەكرد،  عەالگە 
لە خۆڕا شاگەشكە  ن��ەداوە و رووحانی 
بووە"، واتە هیچیان بە هیچتان، یان بە 

پێچەوانە.
گوتوومە  پێشتریش  من  باسە،  شایانی 
پێشتریش  من  دەڵێن:"  هەر  ئاخری  كە 

گوتوومە".
����� ع��ەل��ی دای�����ی، راه���ێ���ن���ەری تیمی 
تەلەفزیۆنیی  بەرنامەی  لە  پێرسپۆلیس 
90دا گوتی:" هێندێك كەس ئیستعدادیان 
هێندێكی  و  میسی  لیۆنل  دەبنە  هەیە 

دیكەش دەبنە كرێكاری شارەداری".
جەنابیان  ك��ە  نیە  ی��ەك��ەم  ج���اری  ئ���ەوە 
ئەگەر  كە  ئ��ەو  دەشكێنێ،  شەكرەتاڵە 
دەست  بە  سەربەخۆییان  نێپال  و  مالدیو 
بە  ئ��ەردەب��ی��ل��ی��ش  ل��ە  ئێستا  ن��ەه��ێ��ن��اب��ا، 
لە  وەرن��ەدەگ��ی��را،  ش���ارەداری  كرێكاری 
م��ێ��ژە پێی وای���ە، ك���ورد گ��وت��ەن��ی "بۆ 
گوتەنی  ف��ارس  و  جەمسەرێكە"  خۆی 
بڕێك  ئ��ەگ��ەر  ش��ارێ��ك��ە".  "عەلیبادیش 
بڵێ:"  دەب���وو  ه��ەب��وای��ە،  تێگەیشتنی 
هەیە  شعووریان  و  ئەقڵ  كەس  هێندێك 
و  حیجازی  ناسر  و  خانی  قلیچ  دەبنە 
تاریفی  عەیبە  پیاو  دیكەش،  هێندێكی 
ناسر  و  موحەڕڕەمی  مشتەبا  و  خۆی 

محەممەدخانی بكات". 

جووت حەوت

هەوراز

لە سەردەمی ئێستا و لە باكگراوەندی 
بزووتنەوەی  بە  كۆمەڵگادا  سیاسی 
مێتۆدی  بە  و  پێناسە  كۆمەاڵیەتیی 
دەكرێت.  شرۆڤە  سیاسی  كۆمەڵناسیی 
لێڕوانینی ئانتۆنی گیدێنز بۆ بزووتنەوە، 
ئاست  لە  چوارچێوەدار  بەرجەوەنێكی 
كردەوە گشتییەكان دەستنیشان دەكات. بە 
بڕوای ئەم كۆمەڵناسە، بزووتنەوە هەوڵ و 
تیكۆشانی كۆمەڵە كەسێكە بە مەبەستی 
بەرژەوەندییەكی  و  ئامانج  بە  گەیشتن 
تایبەت كە ئەو كردەوە گشتییە لە دەرەوەی 
بیاڤی دامەزراوە فەرمییەكانی ناو جڤاك 
كاروكردەوەی  واتا  دەگات.  ئەنجام  بە 
بەكۆمەڵ زیاتر لەوەی كە گەڕان بە شوێن 
دیاریكراو  كەسانی  مەبەستی  و  ئامانج 
بێدەرەتانی  ئەوا  بێ،  هاوبەرژەوەنددا  و 
كە  داواكارییەكانە  و  مەبەست  ئاست  لە 
ویستی تاكەكەسی لە هەمبەر دەستەبەر 

كردنیدا دەستەوەستانە. 
و  جووڵە  چەشنە  هەموو  ئەوەی  بۆ 
لێك  بزووتنەوە  بە  گشتی  كردەوەیەكی 
تایبەتمەندی  سێ  ئەوا  نەدرێتەوە، 
سەرەكی و سرووشتيی بزووتنەوە لەالیەن 
كۆمەڵناسانەوە دیاری كراوە كە بریتین لە 
تەنانەت  لە هەاڵواردن و  ناڕەزایەتی   )1
 )2 كۆمەڵگا  ناو  نۆرمەكانی  و  بایەخ 
كەمایەتیی  هەمبەر  لە  گوتار  بوونی 
رێبەریی  و  رێكخستن   )3 كۆمەڵگا  ناو 

درێژخایەن.
ئێرانیشدا،  رێفۆرمخوازانی  نێو  لە 
لەالیەن  سیاسی  فەزای  رەخسانديی 
دیكەی  تایبەتمەندییەكی  بە  دەوڵەتەوە 
بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی زیادكراوە تاكوو 
لەالیەن  و  بێ  كەمتر  بزاڤ  تێچووی 
لە  بكرێت.  لێوە  پشتیوانیی  خەڵكەوە 
دوكتور  بۆچوونەشدا،  ئەم  بەرامبەر 
مەجید موحەممەدی باس لە بزووتنەوەی 
لە  و  بەگشتی  كۆمەاڵیەتی  رەسەنی 
هەڵقواڵوی  كە  دەكات  بەتایبەتی  ئێران 
داخوازیی ناو كۆمەڵگا و رەخنەگرتن لە 
روانگە  ئەو  بەپێی  سیاسین.  دەسەاڵتی 
و تایبەتمەندیانە، بزووتنەوی خوێندكاری 
هەرچەشنە  دژایەتيی  كە  ئەوەی  لەبەر 
نادێموكراتیك  یاسایەكی  و  بڕیار  ناوەند، 
دەسەاڵتی  و  دەكات  كۆمەڵگا  ناو  لە 
هەموو  بە  ئێرانیش  ئێستای  سیاسیی 
بازنەدایە  لەو  دامەزراوەكانی  و  پێكهاتە 
و هەروەها  بەو پێوەرانەش كە باسكران، 
دامەزراوەی  خوێندكار،  كەسایەتیی 
سروشتی  لە  بزاڤەكەیشی  و  زانستگە 
خۆیاندا ناتەبان لەگەڵ سیستەمی سیاسی 
� كۆمەاڵیەتیی ئێراندا و پەرۆشیی ئەوان 
نەك  كۆمەڵگادایە  گشتی  بیاڤی  لە 

دااڵنەكانی دەسەاڵت.
تەوەری  كە  سیاسی  كۆمەڵناسیی 
و  لێكدانەوە  چەقی  لە  نەتەوە   � دەوڵەت 
ڤێبەریش  ماكس  و  شیكردنەوەكانیەتی 
چارەنووس سازی  رۆڵی  لە  جەختی 
كۆمەڵگا  ناو  لە  سیاسی  دەسەاڵتی 
كردوەتەوە، دەمانگەينێتە ئەو قەناعەتە كە 
نێو  لە  دەسەاڵتە سیاسییە  ئەو  شۆناسی 
ئێران و بزاڤە خوێندكاریەكەی چۆناوچۆن 

دەبێت، ئایا بزاڤە كۆمەاڵیەتیيەكان و یەك 
لەوانە بزووتنەوەی خۆێندكاريی كورد لە 
سەر شوناسی ئێرانی بوون رادەوەستێ یان 
ئالێن  ئوسووڵی سێ فاقی  بەپێی  ئەویش 
بنەمای  بزووتنەوەكاندا،  لەبارەی  توورێن 
رەسەنایەتیی خۆی  و  دژایەتی  شوناس، 

ساغ و دەستنیشان بكات.
وەك  كورد  خۆێندكاریی  بزووتنەوەی 
نوێیەكان  كۆمەاڵیەتییە  بزاڤە  هەموو 
شوێنكەوتەی  شوناسدا،  و  گوتار  لە 
زاڵی  سیاسیی   � فیكری  پارادایمی 
مێژوویی،  هەلومەرجی  كۆمەڵگایە. 
سیاسی و فەرهەنگیی كوردستان بووەتە 
داخوازیی  و  ویست  كە  ئەوەی  هۆكاری 
بەسەر  تەواوی  هێژمۆنیی  نەتەوەیی، 
بزووتنەوە  و  هەبێ  گۆتارەكاندا  باقی 
كە  ئەوەی  وەك  كۆمەاڵیەتییەكان 
بێت،  ناوەنددا  لە  نەتەوەیی  گۆتاری 
بسووڕێنەوە.  دەوریدا  لە  دیكە  ئەوانی  
بە بێ ئەم یاسا گشتییە، بزاڤ بوونی 
دەبێ بەاڵم زۆر ئەستەمە بتوانێ  گەشە 
لە  بزووتنەوەی خوێندكاری  بۆیە  بكات. 
پارادایمی  لەژێر  كوردستاندا،  و  ئێران 
گەشە  كۆمەڵگادا  سیاسیی  و  فیكری 

و پەرەدەسێنن.
بوونی  كرد،  لێوە  باسمان  پێشووتر  وەك 
و  كۆمەڵگادا  لە  كراوە  سیاسی  فەزای 
هەڵسووكەوتی دەسەاڵتی سیاسی لەگەڵ 
دەرەتان  كۆمەاڵیەتییەكان،  بزووتنەوە 
گەشەی  و  سەرهەڵدان  بۆ  دەرەخسێنێت 
بزاڤی كۆمەاڵیەتی كە ئەم بەستێنە نەك 
بەڵكوو  بەربەستكراوە،  دەوڵەتەوە  لەالیەن 
هۆكاری  مەدەنیش  كۆمەڵگای  نەبوونی 
دیكەی پێكنەهاتن و گەشەی بزووتنەوەی 

كۆمەاڵیەتین.
كۆماری  دەسەاڵتی  پێكهاتەی  لە 
كە  ریفۆرمێك  ئێراندا  ئیسالمیی 
سووڕانی  و  سیاسی  فەزای  كرانەوەی 
ڕێگا  و  وەرناگرێت  بێ ،  بەدواوە  هێزی 
نادات  كۆمەاڵیەتییەكان  بزووتنەوە  بە 
و  گشتی  مەبەستی  و  بەرژەوەندی  كە 
گرووپيی خۆیان دابین بكەن، بۆیە بزاڤە 
كۆمەاڵیەتییەكان یەك لەوانە خوێندكاران 
بە شێوەیەك لە شێوەكان ژێرزەوییانە رۆڵ 
و كاركردی حیزبە سیاسییەكان دەگێڕن و 
ئەم جێگۆڕكێیەش لە بزاڤی خوێندكاريی 
هەستی  و  دەبیندرێ  زەقی  بە  كورددا 

پێدەكریت.
هەموو  كورد  خوێندكاریی  بزاڤی 
وەك  كۆمەاڵیەتیی  بزاڤی  مەرجەكانی 
خوێندكار  توێژی  كۆمەاڵیەتی،  ئاخێزی 
سیاسی  سەرەڕویی  و  هەاڵواردن  لە  كە 
نارازییە و هەروەها گوتار، هەیەتی بەاڵم 
سیاسی  دەسەاڵتی  هەڵوێستی  هۆی  بە 
مەدەنی،  كۆمەڵی  گەشەنەسەندنی  و 
رێبەری بە كۆی، الواز بووە كە دەتوانین 
بزاڤی  سرووشتی  لە  كەموكۆڕیەش  ئەم 
خوێندكاریدا ببینینەوە كە بزووتنەوەیەكی 
درێژخایەن بووە و ئەندامانی ئەم بزاڤە زوو 

بە زوو ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێت.
بزاڤی خوێندكاریی كورد لە كوردستانی 
ئێراندا بە دامەزراندنی زانكۆ و وەرگرتنی 

بەاڵم  پێدەكات  دەست  كورد  خوێندكاری 
وەك بزاڤێكی كرچ و كاڵ كە هێشتا دوو 
كۆڵەكەی گوتار و ڕێبەری لە هەناوی 
سەرەتاكانی  لە  نەرخسابوون.  بزاڤەكە 
خوێندنی خوێندكاری كورد لە زانكۆكاندا 
بەربەرە گوتاری خوێندكاران لە سەر ئەو 
نارەزایەتی و هەاڵواردنانە بنیاد نران كە 

كۆمەڵگای كوردستان پێیەوە دەینااڵند.
خوێندكاری  گوتاری  جیابوونەوەی 
غەیرە  سەراسەریی  بزاڤی  لەگەڵ  كورد 
كورد بە شەهید بوونی سمایل شەریفزادە 
گوتاری  هەڵگری  ئەو  پێدەكات.  دەست 
و  كورد  خوێندكاری  كە  بوو  نەتەوەیی 
داواكاریی  هێندێ   لە  بەدەر  بزاڤەكەی 
سینفی، داخوازیی سیاسی � نەتەوەیی لە 

سەرووی ویستەكانی خۆی دادەنێت. 
ئیسالمی  كۆماری  كاری  هاتنەسەر 
ئێران و كوردستاندا باسی رێبەری و  لە 
كوردی  خوێندكاریی  بزاڤی  رێكخستنی 
گەیاند قەناعەتێك كە مادام خواستێكی 
سیاسی، مەدەنی و سینفی لەالیەن توێژی 
بە  هەروەها  گۆڕێ،  دێتە  خوێندكارەوە 
و  ئێران  سیاسیی  فەزای  بە  سەرنجدان 
و  كۆمەاڵیەتی  فەرهەنگی،  ئاڵوگۆڕی 
ئابووری لە كوردستان و ناسازگاربوونی 
دەوڵەت  و  دەسەاڵتی سیاسی  پێكهاتەی 
و  رێكخستن  ئەوا  گۆڕانە،  ئەو  لەگەڵ 
رێبەری كردنی بزووتنەوەی خوێندكاریی 

كورد پێویستییەكی مێژوویی بوو.
لە زانستی كۆمەڵناسیدا بۆ درووست بوون 
و بيچمگرتنی بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان 
شرۆڤە  و  دەستنیشان  قۆناغ  چەندین 
قۆناغی  بوون  دامەزراوەیی  بە  كە  كراوە 
كۆتاییەتی كە لەوێدا بزووتنەوە لە راكێشان 
و جێگرتنی كەسەكان لە دەوری ئامانج و 
بەرژەوەندییەكی هاوبەش سەركەوتوو بووە 
و رێبەریی سیستماتیك جێگای رێبەريی 
كەسی دەگرێتەوە. بۆیە لە دوای شەڕی 
شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  ئێراق  و  ئێران 
ئەو  بەرەو  كورد  خوێندكاریی  بزاڤی 

ئیستراتژیە هەنگاوی نا.
لە  كورد  خوێندكاری  هەرچەند 
ساڵەكانی ناوەڕاستی  دەیەی 20 چوونە 
دەیەی  كۆتاییەكانی  لە  بەاڵم  زانستگە، 
كە  بوو   50 دەیەی  سەرەتاكانی  و   40
كرماشان  و  ورمێ  شارەكانی  لە  زانكۆ 
 70 دەیەی  ناوەڕاستی  تا  و  دامەزران 
زیادبوون  لە  رووی  كورد  خوێندكارانی 
لێشاوی خوێندكاری كورد رووی  كرد و 
و  و كوردستان كرد  ئێران  زانكۆكانی  لە 
خواست و شوناسی هاوبەش، بووە داینەمۆ 

و دینامیزمی بزاڤی خوێندكاریی كورد.
پاش هاتنەسەركاری دەوڵەتی محەممەد 
خواستی  نەكرانی  جێبەجێ   و  خاتەمی 
و  سەرانسەری  خوێندكاریی  بزاڤی 
خوێندكارانی  لێكترازانی  و  دابڕان 
و  لەو شوناس  ئێران  دیكەی  نەتەوەكانی 
خواستە هاوبەشەی كە پێشتر بزووتەوەی 
دەناسراوە  پێی  سەرانسەری  خوێندكاریی 
ناوەندیشی  خوێندكارانی  ئینشعابی  كە 
پرێسكی  ئیتر  هێنا،  خۆیدا  بەدوای 
سێی  و  بیست  روژی  لە  رووداوانە  ئەو 
رێبەندانی ساڵی 83 بە دەستی ئەو جیلە 
ناوەڕاستی دەیەی  لە  لە خوێندكاران كە 
زانستگاوە  نێو  چووبوونە   )70( رابردوو 
خوێندكارانی  یەكیەتیی  و  لێدراو 
هاتە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
گۆڕپانی خەبات لە پێناو دەستەبەركردنی 

مافی خوێندكارانی كوردستان.
درووست  سەردەمی  لە  ئاوڕێك  ئەگەر 
بدەین،  خوێندكاران  یەكیەتیی  بوونی 
و  ئێران  لە  دامەزراندنی  هەلومەرجی 
بێ   لەگەڵ  بوو  هاوكات  كوردستان 
خوێندكاران  و  بەگشتی  خەڵك  هیوایی 
دەوڵەتی  بەڵێنەكانی  لە  بەتایبەتی 
ئەو  خۆناساندنی سەرۆكی  و  ئیسالحات 
دەوڵەتە بە "ئابدارچیی نیزام" و هەروەها 
بەرزبوونەوەی نرخی نەوت لە بازاڕەكانی 
جیهانی كە هۆكاری زیادبوونی زەخت و 

فشار بۆ سەر كۆمەڵگای ئێران بوو.
خاڵێكی دیكە كە بۆ بزاڤی خوێندكاریی 
كورد و یەكیەتیی خوێندكاران گرینگ و 
چارەنووس سازبوو، كرانەوەی زانستگای 
شاروچكەكانی  و  شار  هەموو  لە  نوێ 
"بومی سازی"  باسی  كە  بوو  كوردستان 
هێنایەبەرباس و كاریگەریی باش و خراپی 
پێكهاتەی  كۆی  لەسەر  دیاردەیەی  ئەو 
و  كوردستان  لە  خوێندن  و  رۆشنبیری 
خوێندكاری  بزووتنەوی  لەسەر  پاشان 

كورد بوو.
دێموكراتی  خوێندكارانی  یەكیەتیی 
تەمەنی  ماوەی  لە  ئێران  كوردستانی 
كۆنگرەی  چوار  خۆیدا  ساڵەی  نۆ 
تایبەتیی  ئامانجی  لە  و  بەڕێوەبردووە 
خۆیدا، پشتگیری و بەشداریی چاالكانە 
لە بزووتنەوەی نەتەوەیی � دێموكراتیكی 
بۆ  هەوڵدان  هەروەها  و  كورد  گەلی 
داڕشتنی تیۆرییەكی بزاڤی خوێندكاری 
رەخنەیی  عەقاڵنییەتی  شێوازی  بە 

راگەیاندووە.

 بزووتنەوەی خوێندكاریی كورد و پێویستیی 
لەدایكبوونی یەكیەتیی خوێندكاران

بە بۆنەی 23 رێبەندان، نۆهەمین ساڵڕۆژی دامەزراندنی یەكیەتیی خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێران

بیبی
 حە
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كە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
جیاوازی  و  ف��ەرق  بێ  بە  و  ئیمكان  بەپێی 
سووریا  كوردەكانی  خەمخۆری  و  پشتیوان 
بووە و لەكاتێكدا كە بەهاری عەرەبی رووی 
و  سووریا  كوردەكانی  و  كردبوو  سووریا  لە 
و  س��ەرەك��ی  الیەنە  و  حیزب  ئ��ەو  بەتایبەتی 
خاوەن رابردوانەی سووریە تریبۆنێكی وایان بۆ 

گەیاندنی دەنگی خۆیان بە خەڵكی نێوخۆی 
كوردستانی سووریە نەبوو، حیزبی دێموكراتی 
و  نەتەوەیی  ئەركێكی  وەك  ئێران  كوردستانی 
نیشتمانی، پەیوەندییەكی دۆستانە و برایانەی 
لەگەڵیان دامەزراند و دەزگاكانی راگەیاندنی 
بتوانن  خۆی خستە خزمەتیان بۆ ئەوەی كە 
خۆیان  نێوان  لە  راب��ردوو  لە  قایمتر  پردێكی 

ئەو  چ��ەوس��اوەی  خەڵكی  و 
ك��وردس��ت��ان دروست  ب��ەش��ەی 

بكەن.
حیزب  ئ��ەو  كە  ئێستاش   
زۆریان  تریبونی  الیەنانە  و 
ئاستی  لە  و  بەردەستدایە  لە 
نێونەتەوەیيشدا بانگ دەكرێن 
و پرس و راوێژیان پێ دەكرێ 
دیكەشەوە  ل���ەالی���ەك���ی  و 
الیەنێك لە بزووتنەوەی كورد 
نێوخۆی  ل���ە  ت��وان��ی��وی��ەت��ی 
خۆبەڕێوەبەرییەك  واڵت����دا 
حیزبی  راب�����گ�����ەی�����ەن�����ێ، 
و  خۆشحاڵە  پێی  دێموكرات 
راگەیاندراوی  لە  وەك  ه��ەر 
"سپاردنی  ه��ات��ووە:  حیزبدا 
ئیدارە و بەڕێوەبەریی هەركام 
كوردستان  ب��ەش��ەك��ان��ی  ل��ە 
ب���ە خ��ەڵ��ك��ی خ��ۆج��ێ��ی لە 
هەڵبژاردنێكی  ڕێ���گ���ای 
ئازاد، یەكسان و دێموكراتێك 
دەستی  ك��ورت ك��ردن��ەوەی  و 
دیكتاتۆرەكان  زۆرداری 
ویستێكی  ك��وردس��ت��ان  ل��ەس��ەر 
حیزبی  و  خ��ەڵ��ك��ە  دێ��م��وك��رات��ی��ك��ی  و  ڕەوا 

دێموكرات پشتیوانیی لێ دەكا.
� ل��ە ه��ەم��ان ح��اڵ��دا ن��ی��گ��ەران��ی��ی خۆی 
دەردەب����ڕی ل��ە ه��ەر چەشنە خ��ۆس��ەپ��ان��دن و 
هەر  ل��ەالی��ەن  كە  پێوەندییەدا  ل��ەو  ت��اك��ڕەوی 
گرووپ و حیزبیكەوە بێ، چونكە ئەم شێوە 

هەڵسوكەوتە بە قازانجی خەڵك تەواو نابێ و 
دەبێتە هۆی لەدەست چوونی دەرفەتەكان".

دێموكرات  حیزبی  راگەیاندراوی  بێگومان 
ئەوە دەگەیەنێ كە ئەگەر ئەو خۆبەڕێوەبەرییە 
ه���ەم���وو الی���ەن���ەك���ان ت��ێ��ی��دا ب���ەش���دار ب���ن و 
دەست  ل��ە  خەڵك  ن��ەب��ێ،  تێدا  خۆسەپاندنی 
دیكتاتۆری رزگاریان دەبێ و بە مافەكانیان 
شاد دەبن. بەاڵم بە پێچەوانەی ئەمە مەترسیی 
زێڕینە  دەرفەتە  ئەو  ك��ورد  كە  هەیە  ئ��ەوەی 
و  لەو هەموو زوڵم  نەتوانێ  بدات و  لەدەست 
كوردیش  نەیارانی  و  بێ  رزگاری  زۆردارییە 
گومانی تێدا نیە كە بۆسەیان بۆ قۆستنەوەی 
دان��اوە، كە بۆ گەلی  ئەو دەرفەتە مێژووییە 

كورد هەڵكەوتووە.
لە الیەكی دیكەشەوە بە داخەوە ئەو كانتۆنانە 
دیار  پێوە  نەتەوەییان  مۆركێكی  و  ناو  هیچ 
دروست  زۆری  گومانێكی  ئەمەش  كە  نیە 
دەكرێ  بۆ  مەترسیداری  شرۆڤەی  و  ك��ردوە 
كە نەكا رێژیمی سووریە ئەكتەری سەرەكیی 
دامەزراندنی ئەو كانتۆنانە بێ بەو شێوەیەی 
كە  پێویستە  بۆیە  دەیبینین.  ئێمە  ئێستا  كە 
لە  خ��ۆب��ەرێ��وەب��ەر  هەرێمی  دام��ەزرێ��ن��ەران��ی 
وەاڵمدەر  مەترسیدارانە  شرۆڤە  ئەم  بەرامبەر 
بەرژەوەندیی  بنەمای  س��ەر  ل��ە  ن��ەك  و  ب��ن 
حیزبی بەڵكوو لە سەر بنەمای بەرژەوەندیی 
دەسەاڵتێكی  دامەزراندنی  بۆ  كار  نەتەوەیی 
بە  و  نەتەوەیی  مۆركی  بە  نەتەوەیی  ت��ەواو 
سیاسییەكانی  الی��ەن��ە  ه��ەم��وو  ب��ەش��داری��ی 
كوردستانی رۆژئاوا بكەن و داخوازیی هەموو 
پێكهاتەكانی نێو كوردستانی سووریە لەبەرچاو 

دەسەاڵتێكی  هەم  كاتە  ئەو  بێگومان  بگرن. 
پتەویان دەبێ و هەمیش دوژمنانی  بەهێز و 
درز  لە  ناتوانن  نەتەوەكەمان  ڕەوای  دۆزی 
خەونە  قازانجی  بە  هێزەكان  نێوان  كەڵێنی  و 

گاڵوەكانیان كەڵك وەرگرن.  
دام�����ەزراون،  ك��ان��ت��ۆن��ان��ە  ئ���ەو  ك��ە  ئێستا 
كە  دیكە  مانگی  چ��وار  تا  هیوادارین  ئێمە 
پێدەكات،  دەس���ت  گشتی  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ێ��ك��ی 
بەڕێوەبەرانی ئەو كانتۆنانە بتوانن بە بێ فەرق 
ئەو  و جیاوازی لە خزمەتی هەموو خەڵكی 
هەرێمانەدا بن كە دەسەاڵتیان تێدایە و بتوانن 
هەموو  ل��ە  دێموكراتیك  و  ئ���ازاد  ڕەوشێكی 
بوارەكاندا پێك بێنن. هەروەها ئێمە هیوادارین 
كوردەكان  داه���ات���وودا  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی  ل��ە  ك��ە 
خۆیان  بۆ  دێموكراتیك  دەسەاڵتێكی  بتوانن 
ئەم  دەرەوەی  لە  الیەنێك  هیچ  و  دابمەزرێنن 
دەسەاڵتە نەمێنی، ئەوكات هەموو كوردێكی 
ئازادیخواز و هەموو حیزبێكی نیشتمانپەروەر 
بە خۆشحاڵییەوە پێشوازییان لێ دەكات و بە 
شانازییەوە پەیوەندییان لەگەڵ دادەمەزرێنێ و 
تەنانەت ئامادە دەبێ كە نرخیشیان بۆ بدات. 
دێموكراتی  حیزبی  ئێستا  تا  ئەوەی  ه��ەروەك 
كوردستانی ئێران زۆرجار بەرژەوەندیی حیزبیی 
خۆی كردۆتە قوربانیی بەرژەوەندیی نەتەوەیی 
كەوابوو  نیشتمان.  دیكەی  پارچەیەكی  لە 
سەركەوتن لە یەكیەتی و یەكدەنگی لە سەر 
لە  پێشكەوتنیش  و  ستراتیژیكەكانە  پرسە 
با هەموومان  بیروڕای جیاوازدایە،  دەنگ و 
بەو ڕوانگەیەوە كار و تێكۆشان بۆ گەیشتن 

بە ئامانجەكانمان بكەین. 

ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی بە هێنانەسەر 
ب��ە پاشەكشێ  ك���اری ح��ەس��ەن ڕووح��ان��ی و 
كردن لەو سیاسەتانەی كە لە ماوەی سەرۆك 
كۆماریی مەحموود ئەحمەدی نژاد پەیڕەوییان 
ئێران  لەگەڵ  داوە جیهان  هەوڵی  دەكرد،  لێ 
ئەتۆمیی  پ��ەرەوەن��دەی  لە  و  بكاتەوە  ئاشت 
خۆیدا بە پاشەكشێیەكی ڕەزیاڵنە توانیوتیەتی 
جیهانی  ل��ەگ��ەڵ  پێوەندییەكانی  سەهۆڵی 
نوێیەی  ئەم سیاسەتە  بكاتەوە.  خاو  ڕۆژئاوا 
وەك  دیكە هەر  ئیسالمی جارێكی  كۆماری 
ڕۆژئاوای  خاتەمی  محەممەد  س��ەردەم��ی 
تووشی گەشبینیەكی درۆیین كردووە و پییان 
لەگەڵ  كێشەكانیان  و  گرفت  دەت��وان��ن  وای��ە 
پێوەندییە  بە  پ��ەرە  و  بكەنەوە  یەكالیی  ئێران 
ئابوورییەكانی خۆیان بدەن و سەفەرە پارلمانی و 
دیپلۆماتیكەكانی خۆیان بۆ ئێران دەسپێكردووە 
و لە دانیشتنەكانیاندا بە گەشبینیەوە دەڕواننە 
ئێران.  ل��ەگ��ەڵ  پێوەندییەكانیان  داه��ات��ووی 
حكوومەتی ئێران ئێستا تووشی گرفتێكی لە 
ڕادەب��ەدەری ئابووری بووە و بۆ دەرب��از بوون 
لەم گرفتە ئابوورییە دەبێ بەردەوام پاشەكشێ 

بكات.
لە  ش��وێ��ن��دان��ەر  وەك واڵت��ێ��ك��ی  ت��ورك��ی��ە 
دوای  لە  بەتایبەت  نێوەڕاست  ڕۆژه��ەاڵت��ی 
گەشەپێدان  و  داد  حیزبی  سەركاری  هاتنە 
سیاسەتێكی  ب��ەری  گرتنە  ب��ە  توانیویەتی 
دوای  لە  یەك  لۆژیكانە  هەلە  و  ئەمڕۆیی 
یەكەكانی ئابووری و سیاسیی بقۆزێتەوە و هەم  
لە باری ئابوورییەوە گەشە بە توركیە بدات و 
هەمیش لە بواری سیاسییەوە توانیویەتی ببێت 
بە یەكێك لە واڵتی یەكالكەرەوەی ناوچەكە و 
بەهاری  گۆڕانكارییەكانی  پاش  بەتایبەت 
ع��ەرەب��ی، ڕۆڵ��ی ئ��ەم واڵت��ە زۆرت���ر بەرچاو 

بووە و پاش سەرهەڵدانی ناڕەزاییەتییەكان لە 
واڵتی سووریە و پشتیوانیی ڕوون و ئاشكرای 
توركیە لە دژبەرانی حكوومەتی بەشار ئەسەد 
كێشەكانی  جەمسەرەكانی  لە  یەكێك  بە  بوو 
و  ڕۆژئاوایی  واڵتانی  پاڵ  چووە  و  سووریە 
ئامریكا، بەاڵم لە بواری نێوخۆییەوە توركیە و 
بەتایبەت حیزبی داد و گەشەپێدان ڕووبەڕووی 
تۆمەتی  و  ب��ووەت��ەوە  نێوخۆیی  دژای��ەت��ی��ی 
گەندەڵيی ئابووری دراوەتە پاڵ ئەم حیزبە و 
ناوەندی  دەوڵەتی  مێژوویی  كێشەی  هەروەها 
یەكێكی  واڵت���ە  ل��ەم  ك���ورد  ل��ەگ��ەڵ  توركیە 
واڵتەیە  ئەم  سەرەكییەكانی  كێشە  لە  دیكە 
ڕابردوودا  ساڵەی  چەند  لەم  چەند  هەر  كە 
چەند هەنگاوێكی ئەرێنی بەاڵم ناتەواوی بۆ 
ئەم پرسە هەڵیناوەتەوە و كەشی نێوخۆیی ئەم 

واڵتەی بەرەو هێوەربوونەوە بردووە. 
لەم نێوەدا پێوەندییەكانی ئێران و توركیە وەك 
دوو واڵتی گەورەی ناوچە هەمیشە زوومی 
سیاسییان لەسەر بووە و بە بایەخەوە سەیریان 
كراوە. كۆماری ئیسالمی ئێران وەك الیەنێكی 
سیاسەتی  ك��ە  دەم���ارگ���رژ  شێعەمەزهەبی 
لە  هەمیشە  سیاسی  ئیسالمی  بە  پەرەپێدان 
دەستێوەردانە  بە  و  ب��ووە  ك��اری��دا  دەس��ت��ووری 
بەرباڵوەكانی لە واڵتانی ناوچە و پشتیوانیی 
ئ��اش��ك��رای ل��ە ت��ی��رۆری��زم و دەم��ارگ��رژی لە 
ن��اوچ��ەك��ە ل��ەالی��ەن واڵت��ان��ی ڕۆژئ���اوای���ی و 
عەرەبیشەوە  واڵت��ان��ی  ت��ەن��ان��ەت  و  ئامریكا 
واڵتێكی  وەك  توركیەیش  و  ك��راوە  تۆمەتبار 
بەڕێوەبەرییەكی  ب���ەاڵم  م��ەزه��ەب  س��وون��ە 
بوون  یەكتردا  بەرابەر  لە  هەمیشە  سیكۆالر 
لەسەری  بوون  هاودەنگ  كە  پرسێك  تەنیا  و 
پرسی كورد لە ناوچە و نێوخۆی خۆیاندا بووە 
و لە ڕابردوودا بە هاوكاریی یەكتر توانیویانە 

پێش بە چارەسەریی پرسی كورد بگرن . هەر 
بۆیە س��ەف��ەری ئ��ەم دوای��ان��ەی ڕەج��ب تەیب 
دەكرێ  و  هەیە  زۆری  بایەخێكی  ئەردۆغان 

بە كورتی هێمای بۆ بكەین.
ئێران بۆ دەربازبوون لە هەڵومەرجی خراپی 
ئابووریی خۆی پێویستی بە توركیە هەیە بۆ 
الوازكردنی گەمارۆكان لە سەری  و توركیەیش 
ئێران  بەرباڵوی  بازاڕی  لە  كەڵكوەرگرتن  بۆ 
بەتایبەت لە بواری نەوت و گازدا دەتوانێ پەرە 
ئەگەری  هەروەها  بدات.  ئابووریی خۆی  بە 
توركیە  نێوخۆیی  ل��ە  ئ��ێ��ران  دەس��ت��ێ��وەردان��ی 
بەتایبەت دوای پرسی گەندەڵیی ئابووری لە 

دەوڵەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغانیش یەكێكی 
بۆ  ئەردۆغان  سەفەری  پرسەكانی  لە  دیكە 
دوو  ئ��ەم  ناكۆكییەكانی  ب���ەاڵم   ب��ووە  ئ��ێ��ران 
واڵتە بەتایبەت لە سەر پرسی سووریە خاڵی 
بۆ  ئ��ەردۆغ��ان  س��ەف��ەرەی  ئ��ەم  پێكنەهاتنی 
ئابووری و  ئەویش پشتیوانیی  بووە كە  ئێران 
سیاسی و سەربازیی ئێران لە دەوڵەتی بەشار 
و  ن��اڕازی��ان  لە  توركیە  پشتیوانیی  و  ئەسەد 
دژبەرانی دەوڵەتی ئەسەدە كە هەر وا خاڵی 
جێی گرفتی ئەم دوو واڵتەیە و هەر ئەمەش 
لە  س��ارد  و  سڕ  پێشوازییەكی  ه��ۆی  بووەتە 
رێزییەكی  ب��ێ  و  ئ��ەردۆغ��ان  تەیب  ڕەج���ەب 

دیپلۆماتیكی زۆر گەورە لە سەرۆك وەزیرانی 
گشتییەكانی  راگەینە  لەالیەن  كە  توركیە 
پێشوازییە  ج��ۆرە  لەو  زۆر  ڕخنەی  توركیەوە 
گیراوە و وەك بێ ڕێزی بە واڵتی توركیەیان 
ڕێكەوتنامەیەك  هەرچەند چەند  شوبهاندووە. 
خاڵە جێی  بەاڵم  ك��راون،  واژۆ  لەم سەفەرەدا 
ماونەتەوە  خۆیان  جێ  لە  هەر  ناكۆكییەكان 
ئومێد  و  چارەنەئەندێشی  ناو  بە  دەوڵەتی  و 
نەیتوانی پێوەندییەكانی خۆی لەگەڵ دەوڵەتی 

توركیە ئاسایی و دۆستانە بكاتەوە.
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

بەشی چوارەم

جووڵە  و  دەسپێك  خاڵی  كە  قوناغەدا  لەم 
بۆ هەڵسان و ڕزگاریی كۆمەڵگاگەلێك وەك 
ڕۆڵێكیان  و  پێگە  ئایینگەراكان  ب��وو،  ئێران 
سەفەركردن،   وەرگ��ێ��ڕان،  خوێندنەوە،  نییە، 
و  نیشتەجێبوون  دەوڵەتییەكان،  مەمورییەتە 
پێشكەوتنی  و  تێكنۆلۆژیا  لە  كەڵكوەرگرتن 
هێنانەگۆڕی  ب��ۆ  ب��وو  دەسپێكێك  ڕۆژئ����اوا 
هۆكارەكانی  ك��ە  س��ەرەك��ی��ی��ە  پ��رس��ی��ارە  ئ���ەم 
دواكەوتوویی ئێمە لەهەمبەر ڕۆژئاوا چییە؟ 
ئەم پرسیارە بنەماكانی لە بیرۆكەی ڕۆژئاواوە 
وەردەگرێ. لە كولتوور و ئەندێشەی خۆجێیدا 
ئەگەر  نییە.  نیگەرانییەك  و  گرفت  وەه��ا 
ب��ە ش��ێ��وەی ورد ب��ڕوان��ی��ن، ئ��ەم پ��رس��ی��ارە لە 
الی���ەن ك��ەس��ان��ێ��ك��ەوە دێ��ت��ە گ���ۆڕێ ك��ە لە 
سەرەوەی كۆمەڵگایەكی سوننەتی و ئایینی 
و  بنەماكان  بەاڵم  مرۆییەكان  پرسە  دەڕواننە 
سەرقاڵییە  و  گۆڕانكارییە  ئەم  بەستێنەكانی 
زەینی و عەقڵییەكان لە كۆمەڵگاگەلێك وەك 
ئێران دابین نەكراون، چونكە نە لە دامەزراوەی 
ئەم  پاشایەتی  دام����ەزراوەی  لە  نە  و  ئایین 
گۆڕانكاریی و مانا و ئەندێشانە لە كردەوەدا 
نەهاتبوونە دی.  ئەم ڕووبەڕووبوونەوە فیكری 
و كردەوەییە لەگەڵ ڕۆژئاوا لە الیەن كەسانی 
لە  كەڵكوەرگرتن  ب��ە  ك��ە  ب��وو  نائایینییەوە 
گۆڕانكارییەكانی ڕۆژئاوا لە هەوڵی گۆڕان 
سەرەڕۆیی  و  ئایینی  دواك��ەوت��ووی��ی  نێو  لە 
دەسەاڵتی سیاسیدا بوون. بەاڵم ئەم بەستێنە 
توانایی  نە  و  بوو  تێدا  ئ��ەوەی  ئامادەیی  نە 
زۆر  ق��وواڵی��ی  ل��ە  گۆڕانكاریی  و  گ��ۆڕی��ن 
پێش  بەرەو  كە ڕۆژئ��اوای  بەرباڵویدا. شتێك 
ڕەوتێكی  سەرمەشقێك،  كردبوویە  و  بردبوو 
مێژوویی و قووڵ بوو. سااڵنێكی جۆراوجۆر 
لە ڕووبەڕووبوونەوە و ملمالنێ  لە نێوان خاوەن 
ڕاكان، دەسەاڵتدارەكانی كلیسا یان بیرمەندانی 
مرۆییەكان،  چەمكە  و  كۆمەاڵیەتی  بیاڤی 
ئایین، خودا و هەروەها دەسەاڵتداریەتی كلیسا 
بە  ملمالنێيەی  ئەم  م��رۆڤ،  چارەنووسی  و 
سەر  لە  گۆڕانكاریی  و  تێپەڕاندبوو  جۆرێك 
سەر  ل��ە  گرتبوو.  بیچمی  بنەماییەدا  ئ��ەم 
ماوەی  ل��ە  ك��ە  ڕۆژئ���اوای���ەك  بنەمایە  ئ��ەم 
هۆی  ب��ە  ی��ەك��دا  ل����ەدوای  ی��ەك  سااڵنێكی 
كۆمەاڵیەتی  ئینقالبە  و  گۆڕانكارییەكان 
بە  بیاڤێكی  ئایین  ...هتد،  و  سیاسیەكان  و 
گرتبوو.  خۆوە  بە  تاكەكەسیانەی  تەواوەتی 
كە  كۆمەاڵیەتییەكان  و  سیاسی  چەمكە 
سیاسیەت  یاسا،  كۆمەڵگا،  بەڕێوەبەريی  بۆ 
بە  دەك����را،  پێشكەش  دی��ك��ە  ب��ی��اڤ��ەك��ان��ی  و 
ئەوان  دام���اڵ���راب���وون.   ئایین  ل��ە  ت���ەواوەت���ی 
سێكۆالریان  و  بابەتی  شكڵێكی  و  وێنەیەك 
ب��ڕواداران بە ئایین  گرتبوو. ئایینخوازەكان و 
ڕۆژئاوا  لە  كە  ئایینییەكان  ڕیفۆرمیستە  و 
پێكهێنابوو.  ئ��ای��ی��ن��دا  ل��ە  گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ان 
سیاسەت،  كۆمەاڵیەتی،  بیاڤی  خاوەنڕاكانی 
بیرۆكەكان،  دیكە،  زانستەكانی  و  ئابووری 
لە  خ��ۆی��ان  ڕوان��گ��ەك��ان��ی  و  هەڵينجانەكان 
و  سیاسیەت  م��رۆڤ،  ئ��اب��ووری،  مافەكان، 
خاوەندارییەتیان لە سەر بنەمای گۆڕانكاری 
ئەنجامدراو لە دامەزراوەی ئاییندا چێ كرد. 
شتێك كە لە ئێرانی سەردەمی مەشرووتییەت 
بەڵكوو هەر لەم  نە تەنیا بیچمی نەگرتبوو، 
تەنیشت  لە  دام��ەزراوەی��ە  ئ��ەم  سەردەمەیشدا 
و لەگەڵ دام���ەزراوەی دەس��ەاڵت بە شێوەی 
بنەڕەتی  و بە شێوەی بنەمایەكی نەگۆڕی 
دەردەكەوێ  مودێرنیتەدا  لەگەڵ  بەربەرەكانێ  
و ل��ە ه��ەم��وو ب��ی��اڤ��ەك��ان��دا خ��ۆی ب��ە خاوەن 
ڕەواییدان  دەزان��ێ،  بریاڕدان  و  ماف، شڕۆڤە 

دەزانێ  خۆی  بۆ  مافێك  داریەتی  خ��اوەن  و 
كە ڕەگەكەی لە الیەن خوداوە دەزانێ، نە لە 
نێو خەڵك و دامەزراوەگەلێك بە نوێنەرایەتی 
خەڵك و یان لە سەر بنەمای لۆژیك و ئیرادەی 
ه��ەوڵ��ی چێ  ل��ە  ی��ان  و  پێكهاتوون  م��رۆڤ 

كردنی ئەوانن.
بزووتنەوەی  و  م��ەش��رووت��ی��ەت  ه��ۆی  ب��ە 
بەرابەری،  و  گۆڕان  بۆ  خەڵك  كۆمەاڵیەتی 
ئ���ەم ق��ون��اغ��ە دژوارت���ری���ن ب��ەش��ی خ��ەب��ات و 
بەربەرەكانێی خەڵك و هێزە ئاگا و پێشەنگەكان 
بۆ گۆڕانكارییە و لە بەرامبەر دامەزراوەیەك كە 
خۆی لە سەرەوەی هەر بیرۆكە و ئەندیشەیەك 
دەزانێ و لەم ڕێگەیەدا لە سەر بنەمای هەر 
فیكری  بەستەڵەكێكی  بووەتە  شرۆڤەیە،  ئەم 
وەك  ئایین  دام�����ەزراوەی  ب����اوەڕی.  ب��ی��رو  و 
بە  شەریكی مێژوویی دامەزراوەی دەسەاڵت 
ماددیی  ئیمكاناتە  و  سەرچاوە  لەدەستدانی 
پێشینەی  بە هەموو هێز و  و مەعنەوییەكان 
م��ێ��ژووی��ی��ەوە ل��ە ب��ەرام��ب��ەر خ��واس��ت��ی خەڵك 

بیرۆكەی  دەك���ا،  خ��ۆڕاگ��ری  مودێڕنیتە  و 
خەڵك  مێژوویی  خواستی  و  مەشرووتییەت 
قورس  بەربەستێكی  ڕووبەڕووی  ئازادی،  بۆ 
خوێندنەوە  ئایینییەكان،  بیروباوەڕە  لە  قایم  و 
ف��ق��ه��ی��ی��ەك��ان، ش���رۆڤ���ەی دواك���ەوت���ووان���ە و 
هەر  دەبێتەوە.  ئاییندا  لە  فیكری  فاشیزمی 
ئێراندا،  لە  بە دوای مەشرووتیەت  چەند دوا 
پاشایەتی و دەسەاڵتی سیاسی  دام��ەزراوەی 
بۆ  خەڵك  خواستی  بەرامبەر  لە  ڕادەی��ەك  تا 
وەاڵمدانەوەی  و  دەسەاڵت  بەرتەسكبوونەوەی 
دامەزراوەكانی  و  خەڵك  بە  دەس��ەاڵت��دارەك��ان 
هەڵقواڵو لە مەشرووتیەت هاتە دی، بەاڵم ئەم 
هەڵومەرجە بە هۆی زاڵبوون لە سەر بیروباوەڕ 
دامەزاروەی  الی��ەن  لە  خەڵك  چارەنووسی  و 
بەرباڵو  ڕێكخراوەیی  و  ئایینی  و  پاشایەتی 
و درێ�����ژی، ئ����ەوی ل���ە خ��ۆن��ەگ��رت��ووە یان 
نوێسازی،  هەلومەرجە،  ب��ەم  ك��ەم��ە.   زۆر 
پێكهێنانی ڕێكخستنێكی چڕ، كەڵكوەرگرتن 
بۆ  جۆراوجۆرەكاندا  بوارە  لە  تیكنۆلۆژی  لە 
ڕووحانییەكان لە پێكهاتەی فێركاری  فەقیهی 
حەوزەی عێلمیە و كاریگەری و پێوەندی لەگەڵ 
ڕێكخراوە  بەم  ئێران  جۆراوجۆرەكانی  ناوچە 
بەخشی.  نوێی  دەس��ەاڵت��ی  و  هێز  ب��ەرب��اڵوە 
پاراستنی  بە  ئەم دام���ەزراوەدا،  لە دڵی هەر 

لێڕوانینی خۆی، لەگەڵ پاراستنی دەسەاڵت 
شەریعەتخوازانە  و  سوننەتی  خوێندنەوەی  و 
لە ئایین، شرۆڤە و لێڕوانیینەكانی دیكە، كە 
شێوازی  و  ئایین  لە  سیاسی  هەڵينجانێكی 

ئیسالمی سیاسییە، سەر هەڵدێنێ.
ئەوان لە ساڵەكانی دوای مەشرووتە، دەستیان 
بیروباوەڕی،  فیكری،  نۆژەنكردنەوەى  دای��ە 
فێقهی و گوتمانی ئایینی خۆیان لە بەرامبەر 
ئیرادەی  خ��ەڵ��ك،  دەس��ەاڵت��ی  س��ی��ك��ۆالری��زم، 
كۆمەاڵیەتی و ئەندێشەی مودێڕنیتە. ئایین 
لە سەر بنەمای نێوەڕۆك و شڕۆڤەی فەقێیانە 
لە ئەو، لەگەڵ فێڵ و تەڵەكەكانی گوتمانێ  
كە لە الیەن بەشێك لە ڕووحانییە ڕادیكاڵەكان 
ئەنجام دراوە. بە هەموو تواناوە هەوڵیان دا كە 
هەبوون و ڕۆڵی خەڵك لە مافی دیاریكردنی 
بكەنەوە.  س��ن��ووردار  و  بەرتەسك  چ��ارەن��ووس 
دا  هەوڵیان  ئیسالمخوازەكان  و  ڕووحانییەكان 
بە كەڵكوەرگرتن لە لە گوتمانێكی هێرشبەرانە 
و فاشیستیانە هەر جۆرە دەنگێك بە دژایەتی 

لەگەڵ ئایین شرۆڤە بكەن. لە ڕێگە و فێڵ 
توانیان  ناسیاسیيەكان  و  شەرعیی  تەڵەكە  و 
دژبەرە بیروباوەڕییەكان و ئەندێشە نائاینیی و 
سیكۆاڵرەكان بخەنە پەراوێزەوە و لە كۆتاییدا 
بیخەنە فازی سڕینەوە. بێگومان سوننەتەكانی 
كولتووری  س�����ەرەڕۆی�����ی،  ك��ۆم��ەڵ��گ��ای��ی 
و  ئایینی  ئیمانی  و  ب��ی��روب��اوەڕ  سوننەتی، 
تەنیشت  ل��ە  خ��ەڵ��ك  ئیخالقییەكانی  ب���اوەڕە 
متمانەی خەڵك و هێزە سیاسیەكانی  دیكە بە 
ڕووحانییەت لە ئێراندا، بۆ بەرەوپێشبردنی ئەم 
كارە لە الیەن ڕووحانییەكانەوە زۆر یارمەتی 
دا. هەروەها ڕووحانییەكان بە شڕۆڤەی فێقهی 
� سیاسی و دیسانەوە خوێندنەوەی مێژوویی لە 
ئایینی،  بەرێوەبەرانی  ئایینی،  بەرپرسایەتی 
ڕێپیشاندەری  ڕۆڵ��ی  و  ئایینییەكان  جووڵە 
لە  كۆمەڵگا  و  م��رۆڤ  ڕێنوێنی  لە  خۆیان 
بەرامبەر چەمكە سەرەكییەكان لە بیاڤەكانی 
ئ��ازادی، یاسا و چەمكەكانی  دادپ���ەروەری، 
و  فیكری  دەزگ���ای  بە  پێوەندیدار  دیكەی 
بیركردنەوەی مودێڕنیتە گەورەترین گوتمانی 
ئایین  گ��ۆڕێ.  هێنا  ئایینی  لە  النی زۆری 
و ڕێ��ك��خ��راوە پ��ێ��وەن��دی��دارەك��ان ب��ە ئ���ەو وەك 
ناوكی ناوەندیی و دژواری ئەو، واتە شرۆڤە 
چوارچێوەی  لە  فێقهییەكان  و  شەریعەتخواز 

دامەزراوەیەكی سوننەتی و بەهێز، بە ئەزموون 
پێوەندی  لە  و  ئایینی  دەزگ��ای  لە  وەرگرتن 
لە  دەس��ەاڵت، النیكەم  لەگەڵ  و هاوڕێیەتی 
دوای  توانی  ئێراندا،  لە  بەمالوە  سەفەوییە 
جۆراوجۆر  شێوازگەلی  ل��ە  مەشرووتییەت 
تەنیشت  لە  جۆراوجۆر  ڕووخسارگەلی  بە  و 
سەرەڕۆكان، پارێزەرانی سوننەتی، خاوەندارەكان، 
بیرۆكە  بەرامبەر  لە  ئێران،  لە  دەس��ەاڵت��دارن 
نوێ و مودێڕنەكاندا بوەستێ. ڕووحانییەكان 
لە سەر بنەمای بیروباوەڕ و شڕۆڤەی خۆیان 
لە ئایین، زۆرتر مودێڕنیتە و سێكۆالریسم و 
سیاسیی  و  بەڕێوەبەری  فیكری،  هەڵگرانی 
دەزانی،  خۆیان  سەرەكی  دوژمنی  بە  ئەویان 
دەسەاڵتداریی  و  پاشایەتی  دام���ەزراوەی  نە 
سیاسی، چونكە هاوڕێیەتی و هاوهەنگاوی 
دابەشكردنی  ل���ە  ی��ەك��ت��ر  ل���ەگ���ەڵ  ئ�����ەوان 
كۆمەڵگا  ڕێنوێنی  و  ئ��ی��داری  دەس����ەاڵت، 
لە  هەیە.  ب��ەردەوام��ی  پێشینەیەكی  خەڵك  و 
ڕوانگەی ئەوانەوە، ئەم ئەندێشە و بیركردنەوە 

نوێیە كە ڕۆڵی سیاسی، دەسەاڵت و ڕەوایی 
بنەڕەتدا  ل��ە  دەك��ێ��ش��ێ.  پ��ێ��ك��ۆڵ  ب��ە  ئ����ەوان 
ئ��ەم��ە ب��ی��رۆك��ەی م��ەش��رووت��ی��ی��ەت��ە ك��ە هەر 
دادپەرەوەری  و  ئ��ازادی  دژب��ەری  هێزی  دوو 
سەر  لە  ه��ەر  دەكێشێ.  پێكۆڵ  بە  هاوكات 
جۆراوجۆرەكاندا  قوناغە  ل��ە  بنەمایە  ئ��ەم 
ڕووبەڕووبوونەوە  و  ت��ۆڵ��ەك��ردن��ەوە  دەپ��ڕژێ��ن��ە 
ئەندێشەی  هەڵگرانی  و  ڕووناكبیران  لەگەڵ 
مودێڕنیتە. ڕووحانییەكانی پێش لە مەشرووتە 
دەسەاڵتی  و  دەسەاڵتداریەتی  لە  ئێراندا،  لە 
بە  و  سوننەتی  ش��ێ��وەی  ب��ە  خ��ۆی��ان  سیاسی 
دەزان��ێ و  بە خاوەن ماف  نەنووسراوە  شێوەی 
چاو  لەبەر  تایبەتیان  پێگەیەكی  خۆیان  بۆ 
بە  مەشرووتییەتدا  دوای  بە  ب��ەاڵم  گرتبوو. 
شڕۆڤەی  لە  خۆیان  شێوازەكانی  و  كاركرد 
بیرۆكە  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  بۆ  ئایینی، 
ن��وێ و م��رۆی��ی��ەك��ان دەس��ت��ی��ان دای���ە شڕۆڤە 
ئایینییەكان، تاكوو پێگە و مافێكی تایبەت 
بۆ خۆیان لە سیاسەت و یاسادانەری پێكبهێنن 
سەر  لە  چ��اوەدێ��ری  و  شڕۆڤە  بیپارێزن.  یان 
یاساكان لە مەجلیسدا و ڕۆڵی تایبەتی ئەو 
لە پاشكۆی یاسایی بنەڕەتی مەشرووتییەت 
هەر لە سەر ئەم بنەمایە لەبەرچاو گیراو و 
رێكوپێك كرا.  ئەو هەر ئەو مافە تایبەتییە بوو 

تاكوو ئەم دامەزراوە دژە ئازادی و مودێڕنیتە، 
بە هەموو هێزییەوە لەو بە قازانجی خۆی و 
وەربگرێ.  كەڵك  خۆی  سوننەتی  پێكهاتەی 
ئەوانی  پێگەی  و  بەشداری  پاشكۆییە،  ئەم 
بە شێوەی  ئێرانی  دەس��ەاڵت و سیاسەتی  لە 
هەر  پێگەیە  ئەم  كرد.  جێگیر  یاسایی  تەواو 
دژایەتی  بۆ  شوێنێك  بە  ب��وو  س��ەرەت��ادا،  لە 
لەگەڵ خواستی خەڵك و هێزە سێكۆالرەكان بۆ 
پێشكەوتن و گۆڕان لە كۆمەڵگادا. خومینی 
لە بایەخی ئەم پاشكۆیە بۆ ئیسالمخوازان و 
دژایەتی لەگەڵ مەشرووتە و هەروەها بە هێما 
بۆ ئەزموونی مەشرووتە و جەخت كردن لە سەر 
لەگەڵ  بەربەرەكانێ  لە  ڕووحانییەت  ڕۆڵی 
هەوڵەكانی  نێوان  پێوەندی  ڕۆڵی  بە  ئەویش 
ئەندێشە  ل��ەگ��ەڵ  دژای���ەت���ی  ل��ە  م���ودەرێ���س 
سێكۆالرەكان و ڕۆحی مەشرووتە و هەروەها 
فەزلوڵاڵ  شێخ  میراتی  ل��ە  ك��ردن  پ��ەی��ڕەوی 
دەڵێت:"  شەریعەخوازەكاندا  بەرەی  لە  نووری 
كەسێكی  چ��ەن��د  شارستانێك،  ه��ەر  ئ��ەگ��ەر 
كارێگەر و فیداكار وەك  مودرێسی بووبایەت، 
مەشرووتە بە شێوەی درووست و ڕەوا دەچووە 
پێشێ و یاسای بنەڕەتی و یان پاشكۆی ئەو، 
ڕێگەی  لە  ن��ووری  فەزلوڵاڵ  شێخ  ح��اج  كە 
ڕۆژئاواییەكاندا  بیرۆكە  لەگەڵ  مرد،  ئەودا 
ئاوێتە نەدەبوو و بەر لەو دەستێوەردانانە دەگیرا 
ئێران  موسڵمانانی  و  ئیسالم  ك��را.  ل��ەودا  كە 
نەدەكێشا"  پڕووكێنانەیان  تاقەت  ڕەنجە  ئەو 
لێدواندەری   ،14 بەرگی  ن��وور،  )سەحیفەی 

22ی ڕێبەندانی ساڵی 1362(.
ئارمانی  و  ب��ڕوا  و  بیر  لە  بەشێك  ئەمە 
ئیسالمی  و  ڕووحانییەت  ئایینی   � فیكری 
ئەم  م��ەش��رووت��ەی��ە.  ب��ە  س��ەب��ارەت  فەقیهی 
ساڵەكانی  لە  سیاسییە   � ئایینی  بیركردنەوە 
دوات��ردا، جووڵەی خۆی لە دژایەتی لەگەڵ 
مەشرووتە، بیرۆكە مودێرنیتەكان، فەلسەفەی 
دەسپێكرد  ڕۆژئ���اوا  كۆمەاڵیەتی   � سیاسی 
لەگەڵ  دژایەتی  بنەمای  سەر  لە  خۆی  و 
پێناسە  ئ��ازاد  بیری  و  ئەندێشە  نێوەڕۆكی 
ئیسالمی  ئینقالبی  خ��وم��ی��ن��ی،  دەك�����ات. 
ئاكامی  ل���ە  خ����ۆی  ئ��ای��ی��ن��ی  ت��ی��ۆری��ی  و 
هەوڵەكانی  و  خ��ەب��ات��ەك��ان  ب��ەرخ��ودان��ەك��ان، 
ڕووحانییەكان شەریعەگەرا لە دژی مەشرووتە 
دەزانێ . خۆی و بزووتنەوەكەی بە میراتگری 
شێخ فەزڵوڵاڵ نووری، مودەرێس، كاشانی و 
هەڵومەرجەی  ئەم  دەزانی.  سەفەوی  نەوابی 
ڕووحانییەتی دژە مەشرووتە بوو كە بە جۆرێك 
بە شێوەیەكی  ڕەزاش��ادا  بەرنامەكانی  لەگەڵ 
هاوڕێيەتی  و  هەڵسووكەوت  الپارێزانە  زۆر 
دەكا. یەكیەتی و هاوڕێیەتی پاشایەتی، زانا 
ئایینییەكان و ڕووحانییەكانی شەریعەخواز لە 
مەشرووتە،  دوای  جۆراوجۆرەكانی  قۆناغە 
بەردەوام سەرچاوەگرتوو لە بێ هێزی و ترس 
و هەڕەشەیەك بوو كە بە گومان و لێكدانەوەی 
خۆی لە مەشرووتەی لە دڵدا بوویان. ئەوان 
لەو بڕوایەدا بوون كە گوتمان و ئەندێشەكانی 
مەشرووتیەت سستی و لێكترازان لە بنەماكان، 
باوەڕەكانی كۆمەڵگای  بنەما فیكرییەكان و 
پێكهێناوە.  ئایینی  گوتمانی  و  سوننەتی 
مەشرووتیەت بە ئەندێشەكان و گوتمانی نوێی 
سنوورداركردنی  گشتی  ش��ێ��وەی  ب��ە  خ��ۆی 
پاشایەتی و سەرەڕۆیی و دەسەاڵتی لە تەنیشت 
ئایینی كە  ب���اوەڕی  دەس��ەاڵت��ی  و  زاڵ��ب��وون 
هۆكاری سەرەكی دواكەوتوویی، سەرەڕۆیی و 
قسەوباسی بێ مانا لە كۆمەڵگایە، كردووەتە 

نیشانە.
كۆتایی بەشی چوارەم

ئیسالمخوازەكان دوای مەشرووتە، لە ئێران
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هەموو وادەكانی سەركۆمار 
)ماددەی هەشتەم(

سەر  هاتنە  بەسەر  مانگ  ش��ەش  لە  زیاتر 
وات���ە دەوڵەتی  ی���ازدەه���ەم  دەوڵ��ەت��ی  ك���اری 
لەم  ت��ێ��دەپ��ەڕێ.  ئومێد  و  چ��ارەئ��ەن��دێ��ش��ی 
ماوەدا بەشێكی زۆر لە خەڵكی ئێران و ئەو 
كەسانەش كە دەنگیان دا بە حەسەن ڕووحانی 
یازدەهەمی  دەوڵەتی  كۆماری  سەرۆك  وەك 
حكوومەتی كۆماری ئیسالمیی ئێران، بۆیان 
دەركەوت كە ئەم دەوڵەتەش وەك دەوڵەتەكانی 
پێشووی ئەم ڕێژیمە تەنیا لەكاتی بانگەشەی 
هەڵبژاردنەكان و پێش گەیشتن بە دەسەاڵت، 
دەبێتە ئااڵهەڵگری دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی 

و ئابووری و سیاسی.
ڕووحانی  كە  وادان��ەی  بەو  بەچاوخشاندنێك 
بە  هەڵبژاردنەكاندا  بانگەشەی  پڕۆسەی  لە 
بە  دا،  ئێرانی  نەتەوەكانی  و  ئێران  خەڵكی 
ڕێژیم  چەواشەكارانەی  سیاسەتی  ئاشكرا 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  ڕێژیم  كاربەدەستانی  و 
و  كۆمەاڵیەتی  سیاسی،  ئازادییە  و  م��اف 
فەرهەنگییەكانی خەڵكانی دانیشتووی واڵتی 
زیاتر  پێویستییە  ئەم  دەنوێنێ و  ئێران خۆی 
لە هەر قۆناغێك گرینگی پەیدا دەكات كە 
چیدیكە خەڵكی ئێران و بەتایبەت كەمایەتییە 
ئایینی و نەتەوەكانی ئێران بە خوێندنەوەیەكی 
ئەم  ن��ەم��ان و ڕووخ��ان��ی  پێناو  ل��ە  دروس���ت 
بەدوا  لەمەو  و  هەڵبگرن  هەنگاو  ڕێژیمەدا 
ئەم  پڕوپاگەندەییەكانی  داوە  نێو  نەكەونە 
پاراستنی  و  مانەوە  لە چوارچێوەی  ڕێژیمە 

دەسەاڵتی خۆیدا.
" س��ڕی��ن��ەوەی هەموو  ه��ەش��ت��ەم:  م����اددەی 
و  ڕەهەند  هەموو  لە  نابەجێكان  ه��ەاڵواردن��ە 

شێوازەكانیدا."
سەر  لە  ئەگەر  هەڵبژاردنییە  دروشمە  ئ��ەم 
بنەمای لۆژیك و ئەندێشەی جێبەجێكارانەدا 
بێت بێگومان دەتوانێ بە تەنیا خۆێ ببێت بە 
هەوێنی سەركەوتنی كاندیدایەك لە پڕۆسەی 
هەموو  چونكوو  واڵت��ێ��ك��دا.  ل��ە  ه��ەڵ��ب��ژاردن 
تاكەكان لە كۆمەڵگاكاندا بە درێژایی مێژوو 
بە دوای سڕینەوەی هەاڵواردن و دابینبوونی 
چاو  لە  ب��وون  ب��ەراب��ەر  و  یەكسان  ژیانێكی 

دانیشتوانی دیكەی واڵت.
كە  دەيسەلمێنێ  دروش��م��ە  ئ��ەم  ن��ێ��وەڕۆك��ی 
مێژووی كۆماری ئیسالمیی ئێران لەهەمبەر 
نەتەوەكان و كەمایەتییە ئایینییەكان لێوانلێوە 
لە هەاڵواردن لە هەموو شێوە و شێوازەكانی 
خۆیدا و هەندێجاریش ئەم هەاڵواردنانە هەموو 
وەك  و  بەزاندووە  ئیخالقییەكانیشی  سنوورە 
سەپاندووە  خۆی  حاشاهەڵنەگر  ستەمێكی 
بەسەر داهاتوو و چارەنووسی تاكەكان لە نێو 
ئیسالمیی  كۆماری  دەسەاڵتداریی  بازنەی 
ئێراندا. لە هەمان كاتدا سڕینەوەی هەاڵواردن 
و ئاسەوارەكانی هەاڵواردن كە نیشانەكانی بە 
نەتەوەكان  سیمای  بە  دیارە  شێوەیەك  هەموو 
پێویستی  ئایینییەكانەوە،  كەمایەتییە  و 
ئ��ی��رادەی��ەك��ی ڕاس��ت��ەق��ی��ن��ەی سیاسی و  ب��ە 
ئاشتی  و  ی��ەك��س��ان��خ��وازان��ە  لێڕوانینێكی 
تەوەرانەیە كە بتوانێ لە درێژەی بە كردەیی 
نیشانە  كردنی وەها دروشمێك پاش سااڵنێك 
ئەوەیكە  بەاڵم  بنوێنێ.  ئەرێنییەكانی خۆی 
هەمووان  بۆ  و  داوە  پیشان  خۆی  ئێستا  تا 
و  سیاسی  ئیرادەی  هەمان  نەبوونی  ڕوون��ە 
سڕینەوەی  بۆ  یەكسانخوازانەیە  لێڕوانینی 
تا  كە  ه��ەاڵواردن��ان��ەی��ە  و  ئ��ەو هەموو ستەم 
ئێستا بەسەر نەتەوەكانی ئێران و كەمایەتییە 

ئایینییەكاندا سەپاوە.

زایـــــەڵــــــــە

فاتیح ساڵحی
مۆبایل مەترسی بۆ سەر 

تەندروستی نییە
لەم مانگەدا گاالكسی ئێس 5 

دەكەوێتە بازاڕەوە

خواردنەوە وزەبەخشەكان مەترسیدارن

بە پێچەوانەی هەموو ئەو بۆچوونانەی كە 
پێیان وایە مۆبایل مەترسی بۆ سەر تەندروستی 
بریتانیایی  توێژینەوەیەكی  هەیە،  مرۆڤ 
 11 ماوەی  كە  توێژینەوەیەك  دوای  دەڵێ، 
ساڵی خایاند لە بریتانیا، هیچ بەڵگەیەك نییە 
لەسەر ئەوەی مۆبایل بەرهەم هێنی مەترسی 

بێت بۆ سەر تەندروستی مرۆڤ.   
ڕاپۆرتەكە دەڵێ: مۆبایل هیچ مەترسییەك 
زگی  نێو  كۆرپەلەی  منداڵی  سەر  لە 
دێیڤید  دوكتور  و  ناكات  دروست  دایكیش 

توێژینەوە  بەرنامەی  سەرۆكی  كۆگنی، 
تەندروستی  وەزارەتی  تەندروستییەكانی 
مەترسی  لەسەر  گومان  زۆر  دەڵێ:  بریتانیا 
پێی  ئێمە  ئەوەی  بەاڵم  هەبوو،  مۆبایل 
گەیشتین ئەوەیە كە ئەوەی دەگوترێ لەسەر 
هیچ  و  نییە  راست  مۆبایل  مەترسییەكانی 

بەڵگەیەك نییە بۆ سەلماندنیان.
كە  لەوەی  دڵنیاین  ئیستا  هەروەها گوتی 
ئەوەی گوتراوە لەسەر مەترسییەكانی مۆبایل 

دوورن لە راستییەوە.

خۆی  كۆریا  لە  سامسۆنگ  كۆمپانیای 
پێنجەمی  نەوەی  ئەوەی  بۆ  ئامادەكردووە 
لەم  بازاڕەوە  بخاتە   5 ئێس  گاالكسی 

مانگەدا. 
24ی  ئێوارەی  لە  كۆرییەكە  كۆمپانیا 
تایبەت  مانگەدا چاالكییەكی  ئەم  فێورییەى 
بۆ خستنە ڕووی بەرهەمە نوێیەكەی ئەنجام 

دەدات.
پسپۆڕان پێیان وایەن كۆمپانیای گاالكسی 
ماوەی  لە  كە  كارە  بەم  كردووە  دەستی  بۆیە 
سااڵنی پێشوودا بە تایبەت دوو ساڵی ڕابردوو 
واتە  كۆمپانیایە  ئەو  دیكەی  بەرهەمی 

گالێكسی 4 نەیتوانی ڕەزامەنديی كڕیارانی 
بەدی بێنێ و لە چاو بەرهەمی كۆمپانیای 
ئەپڵ، واتە ئەپڵ 5 تواناكانی كەمتر بووە و 
كۆمپانیای  بەرپرسانی  كردووە  وای  ئەمەش 
بازاڕی  نەدانی  دەست  لە  بۆ  گالكسی 
دیاری  وادەی  لە  زووتر  خۆیان،  فرۆشی 
بۆ  بانگەشە  بە  بكەن  دەست  خۆی  كراوی 

بەرهەمە نوێیەكەيان واتە گالێكسی 5.
و  تایبەتمەندی  نوێیە  مۆبایلە  ئەم 
بەرهەمەكانی  لەچاو  زۆری  گۆڕانكاریی 

پێش خۆی تێدایە.

تووشی  كەسێك  چەند  ئەوەی  دوای 
یان  هاتن  دڵ  لەناكاوی  ڕاوەستانی 
زیان بەمێشكیان گەیشت، سەرلەنوێ 
و  وزەبەخشەكان  خواردنەوە  بابەتی 

مەترسییەكانیان سەریان هەڵدایەوە. 
بریتانی  میلی  دەیلی  رۆژنامەی 
ئاشكرای كرد كە ڕاپۆرتێكی پزیشكانی 
بریتانیا پێوەندیی دۆزیوەتەوە لە نێوان 
ڕاوەستانی دڵ و جەڵتە بەهۆی بڕی 

ئەو كافێئینانەی كە تێیدایە.
ئەو  باڵوبوونەوەی  لە  پزیشكان 
و  مندااڵن  نێو  لە  خواردنەوانە 
مێرمندااڵندا هۆشدارییان دا و داوایان 

كرد یاسایەك ئەوە قەدەغە بكات.


