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هێنری كس������ینجێر، وه زیری پێشووی 
ڕۆژهه اڵت������ی  بارودۆخ������ی  ئه مری������كا 
ناڤیینی زۆر به  مه ترس������یدار زانیوه . به  
ئینگلیس������ی  پێی ڕاپۆرتی ڕۆژنامه ی 
گاردیه ن، كس������ینجێر ك������ه  وه ك یه كێ له  
سیاسه تی  تیۆریسیه نه كانی  سه ره كیترین 
ده ره كی ئه مریكا له  ده یه ی 50ی زایینیدا 
له  قه ڵه م ده درێت، بارودۆخێكی ناله باری 
بۆ ڕۆژهه اڵتی ناڤیین پێشبینی كردووه .

ڕۆژنامه ی گاردیه ن به  پێی وتارێكی 
كسینجێر كه  بۆ ڕۆژنامه ی ساندی تایمز 
نووسیویه تی، هێناویه تی كه  ڕۆژهه اڵتی 
ناڤیین له  به رده م مه ترسییه ك گه وره تر له  

شه ڕه  ئایینییه كانی ئۆرووپادایه .
ئه مریكا  پێش������ووی  ده ره وه ی  وه زیری 
له م وتاره دا نووسیویه تی: " ڕۆژهه اڵتی 
ناڤیین به  ش������ه ڕگه لێ هاوشێوه ی شه ڕه  
به ڕه وڕوویه ،  ئۆرووپ������ادا  له   ئایینییه كان 

به اڵم پانتای ئه م شه ڕانه  له  ڕۆژهه اڵتی 
ناڤییندا زۆر به رباڵوتر ده بێت."

ئه م وتاره  كه  به  ناوی " ش������ه ڕێك له  
س������ه رووی ش������ه ڕه  دینییه كانی ئۆرووپا" 
باڵو بوه ته وه ، له  هه ندێ به ش������ی كتێبی 
"ته كووزمه ندي������ی جیهانی������ی" به رهه می 
ك������ه   وه رگی������راوه   كس������ینجێر  هێن������ری 
له وێ������دا بارودۆخی جیهان له  س������ێبه ری 
وه رچه رخان������ه كان و گۆڕانكارییه كان������ی 

ڕۆژهه اڵت������ی ناڤیی������ن ڕاڤه  و ش������ڕۆڤه  
كراوه .

ئه گه ر  ناوب������راوه وه   ڕوانگ������ه ی  ل������ه  
ناڤیین  ڕۆژهه اڵتی  وه رچه رخانه كان������ی 
ببێت������ه  ه������ۆكاری ڕووخان������ی واڵتانی 
به شداربوو له  شه ڕدا ئه وكاته  ڕۆژهه اڵتی 
ناڤیین ده بێته  ناوچه یه ك بۆ باشاری هێزه  

ناوچه ییه كان.
ناوبراو جه خ������ت ده كاته وه كه  چه رخی 

تیرۆریسم و خۆكوژه كاندا و له  سه رده می 
په ره سه ندنی چه كه  كۆمه ڵكوژه كان ده بێت 
ملمالنێ ئایینییه كان و ناوچه ییه كان وه ك 
بكرێن،  پێناسه   جیهانی  مه ترس������ییه كی 
چونكوو ئ������ه م مه ترس������یانه  ده بنه  هۆی 
ئه وه یكه  ناوچه گه لێكی به رفراوان له گه ڵ 
ته نگه ژه  و توندوتیژییدا به ره وڕوو ببنه وه . 
له  وه ها هه لومه رجێكدا توندئاژۆیی وه ك 
ئاگرێك ده دا له  ئاخوڕ و په ره  ده ستێنێ.

ل������ه  درێژه ی  وه زاره ت������ی خه زێنه داري������ی ئه مریكا 
ڕاگه یه نراوێكدا گه مارۆی چه ندین كۆمپانیا، بانك و 

شارۆمه ندی ئێرانی ئاشكرا كرد.
ئه م كه س و كۆمپانیانه  به  هۆی هه وڵدان بۆ پێشێل 
كردنی گه م������ارۆ ئابوورییه كانی كۆمه ڵگای جیهانی 

دژی كۆماری ئیسالمی كه وتوونه ته  به رگه مارۆ.
ڕۆژی هه ین������ی، حه وته م������ی خه رمانانی س������اڵی 
1393ی هه ت������اوی، وه زاره تی خزێنه داریی ئه مریكا له  
ڕاگه یه نراوێكدا، گه م������ارۆی 25 كه س و كۆمپانیای 

ئێرانی ڕاگه یاند.
هه ر ل������ه م پێوه ندییه دا، "كۆمێرتز بانك"ی ئاڵمانییش 
كه  له  الی������ه ن ئه مریكاوه  تۆمه تبار كرابوو به  پێش������ێل 
كردنی گه مارۆكانی سه ر ئێران، به  دانی 650 میلیۆن 

دۆالر غه رامه  مه حكووم كرا.
به  پێی ڕاپۆڕتی هه واڵنێری������ی ڕۆیتێرز، یارمه تی 

دانی ڕێژیمی ئێران بۆ ده ورلێدانه وه ی گه مارۆ 
ن������ى  ئابوورییه كا

ئه مریكا كه  دژی ئه م ڕێژیمه  په سه ند كراون، كۆمێرتز 
بانكی له گه ڵ غه رامه یه كی قورس به ڕه وڕوو كرده وه .

ئه م بانكه  ئألمانییه  له  الیه ن ئه مریكاوه  به  تۆمه تی 
یارمه تیدانی ئێران بۆ ئاڵوگۆڕه  بازرگانی و داراییه كانی 
بۆ هێڵه كانی كه شتیڕانی ڕێژیمی ئێران، به  دانی 650 

میلیۆن دۆالر غه رامه ی نه ختی مه حكووم كراوه .
به رپرس������انی كۆمێرتز بان������ك، ڕایانگه یاندووه  كه  به  
مه به ستی پێشگیری له  درێژه كێشانی لێكۆڵینه وه كانی 
ئه مریكا له  پێوه ندی له گه ڵ پێشێل كردنی گه مارۆكانی 
س������ه ر ئێران، ئه و غه رامه یه  ده ده ن������ێ كه  بۆیان دیاری 

كراوه .
له  كات������ی به ڕێوه بردن������ی گه مارۆكان������ی ویالیه ته  
یه كگرتووه كانی ئه مریكا دژی ڕێژیمی ئیران، ژماریه كی 
زۆر له  كه س������ه كان یان كۆمپانیا و دامه زراوه گه لێ كه  
له  پێن������اوی یارمه تیدان به  ڕێژیمی 
ئێران، له  هه وڵ������ی ده ورلێدانه وه ی 
گه مارۆكان������دا ب������وون، له  الیه ن 

ئه مریكاوه ده سنیشان كراون.
ل������ه  5 س������اڵی ڕاب������ردوودا 
ئه م ك������ه س ی������ان دامه زراوانه  
زی������اد ك������راون به  لیس������ته ی 
ئه مری������كا.  گه مارۆكان������ی 
هه ندێ������ك له وانه ش به  پێی 
نێونه ته وه یی������ه كان  یاس������ا 
س������زا دراون كه  یه كێ له م 
سزایانه ، دانی غه رامه ی 

نه ختییه .

باراك ئۆباما، س������ەركۆماری ئه مریكا، داوای 
پێكهاتنی بەرەیەك������ی نێودەوڵەتی بۆ بەره نگاریی 
لەگەڵ هەڕەشەكانی دەوڵەتی ئیسالمی )داعش( 

كرد.
بە پێ������ی ڕاپۆرتی دوێچەوێلە، س������ەركۆماری 
ئامری������كا ل������ە كۆنفڕانس������ێكی ڕۆژنامەوانیدا لە 
ئەستۆنی وتی بۆ بەربەرەكانێ لەگەڵ جیهادگەرا 
توندڕەوەكان پێویس������تە كە بەرەیەك������ی نێودەوڵەتی 
پێ������ك بێ������ت تاكوو ن������ە تەنیا له  ڕێگه ی هێرش������ە 
ئاسمانییەكانه وه  بەڵكوو لە زەوییشه وه  تیرۆریستەكان 
تێك بش������كێنین. ئ������ەو وتی كە دوورخس������تنەوەی 
تیرۆریس������تەكانی "دەوڵەتی ئیس������المی" لە خاكی 

عێراق ماوەیەك دەخایه نێت.
ئۆباما ڕوونی كردەوە كە بەم نزیكانە جان كێری، 
وەزی������ری دەرەوە و چاك هێگێ������ل، وەزیری بەرگری 

ویالت������ه  یەكگرت������ووەكان بۆ وتووێژ لەگ������ەڵ واڵتانی 
ناوچەك������ه  و هاوئاهەن������گ كردنی خەب������ات لە دژی 
چەكدارانی "دەوڵەتی ئیس������المی" سەفەرێك دەكەن بۆ 

ڕۆژهەاڵتی ناڤیین.
لە واش������ینگتۆن ڕاگەیه نراوە كە بەم نزیكانە ئۆباما 
لەگ������ەڵ هاوپەیمانە ئۆرووپاییەكان������ی ئەندامی ناتۆ 
چاوپێكەوتن دەكا تاكوو لەمەڕ ئیس������تراتیژی هاوبەش 
لە بەرامبەر ئەم گرووپە تیرۆریستییە لەگەڵیاندا ڕاوێژ 

بكا.
هەر لەم پێوەندییەدا جۆ بایده ن ڕاوێژكاری سەركۆمار 
بەڵینی دا ك������ە ئەمریكا بە زووتری������ن كات "دەوڵەتی 

ئیسالمی" دەنێرێتە " دەروازەكانی جەهەنەم".
فرانسوا ئۆالناند سەركۆماری فەرانسەیش جەختی 

لە س������ەر پێویس������تیی بەره نگاربوونه وه  لەگەڵ هێرشی 
تیرۆریستەكانی"دەوڵەتی ئیسالمی" كردووەتەوە. ناوبراو 
وتوویەتی كە ئەگەر پێویس������ت بكات دەبێ بە شێوازی 
سەربازی و بە لەبەرچاوگرتنی یاسا نێونەتەوەییەكان، 

لەگەڵ تیرۆریستەكان بەره نگار ببینه وه .
فیلی������پ هێمۆند، وەزیری دەرەوەی ئۆس������ترالیایش 
ل������ە لێدوانێكدا ڕایگەیاند ك������ە دەوڵەته كه ی بە هەموو 
توانایه وه  لە بەرخودانی حكوومەتی هەرێمی كوردستان 
لە بەرامبەر ئەم گرووپە تیرۆریستییە پشتیوانی دەكا.

یەكیەتی������ی ئۆرووپ������ا ڕۆژی چوارش������ەممە )3ی 
س������پتامبر( ل������ە ڕاگەیه نراوێك������دا كە لە بروكس������ێل 
باڵوكرای������ەوە، وتی كە "زیاتر لە ه������ەر كاتێكی دیكە" 
سوورین لە سەر بەربەرەكانێ لەگەڵ تیرۆریستەكانی" 

دەوڵەتی ئیسالمی".

كسینجێر 
داهاتووی 

ڕۆژهه اڵتی 
ناڤیین به  
مه ترسیدار 

ده زانێ

"دەوڵەتی ئیسالمی" جیهانی كردووەتە دژی خۆیپێشێلكارانی گه مارۆكانی سه ر ئێران سزا دران

شاندێكی "هاك پار" و حیزبی دێموكراتی كوردستانی
 ئێران چاوپێكەوتنیان كرد

لە هەولێر شاندێكی BDP سەردانی دەفتەری پێوەندییەكانی 
حیزبی دێموكراتی كرد 

لە بلژیك نوێنەری حیزبی دێموكرات سەردانی پارلمانی 
هەرێمی فالندرێنی كرد

پـەیڤ

سەالم ئیسماعیل پوور

ش������ەڕەكان  و  مرۆیی������ەكان  كارەس������اتە 
خراپەكانیان  كاریگەرییە  هەموو  س������ەرەڕای 
لەس������ەر كۆمەڵگای مرۆڤایەت������ی، ژینگە، 
فەرهەن������گ و بیرگ������ەی مێژوویی گەالن، 
هێندێ������ك جار دەتوانن بەس������تێنی گەش������ە و 
دەركەوتن������ی بەهاكانی وەك مرۆڤدۆس������تی، 
هەس������تی هاوپێوەندی، گیانی فیداكاری و 

ئازایەتی بن.
ڕق و ترس������ی مرۆڤەكان لە ئاكامەكانی 
شكست لەو ش������ەڕانەدا كە تووش������یان دەبن، 
ب������ۆ یەكگرتوویی  زۆرجار بۆت������ە هۆكارێك 
تاكەكان������ی نەتەوە و هەوڵدانی������ان لە پێناوی 

گەشە و پێشكەوتندا.
گەلی كورد هەمیشە لە ڕیزی پێشەوەی 
ئ������ەو گەالنەدا بووە كە مێ������ژووی خوێناویی 
ل������ە هەر چوار  خەبات������ی ڕزگاریخوازانەی 
پارچەی كوردس������تاندا دەرب������ڕی ئەوەیە كە 
ئەم گەلە ئازا، بوێر و لەخۆبردووە س������ەرەڕای 
دڕندایەت������ی، ش������ەڕخوازی و كاولكاری������ی 
دوژمنان������ی، هەمیش������ە لە هەڵس������وكەوتیدا 
بەرانبەر ب������ە نەتەوەكانی دەورووبەری هەوڵی 
داوە خۆ لە پەنا بردن بۆ ش������ەڕ و توندوتیژی 
ببوێرێت و ش������ەڕی نەك وەكوو ئامرازێك بۆ 
زاڵبوون بە سەر گەالنی دیكە و سڕینەوەیان، 
بەڵكوو وەكوو دوایی������ن ڕێگەچارە بۆ مانەوە 
و ئازادی������ی خۆی لە قەڵ������ەم داوە. هەر بۆیە 
بەرزترین بەها مرۆییەكان لە ڕەوتی خەباتی 
ڕزگاریخوازانەی گەلی كورد و هەڵسوكەوتی 
خەباتگێڕانی رێگای ئازادیی كوردس������تان و 
تاكەكانی ئەم نیش������تمانەدا بەرانبەر بە یەكتر 
و ژینگەی دەوروب������ەر و تەنانەت بەرانبەر بە 
دوژمنان������ی دڵ������ڕەق و بێبەزەیی گەلی كورد 

ڕەنگیان داوەتەوە.
كوردستان لەم ڕۆژانەشدا هەروەك مێژووی 
دوورودرێ������ژی خ������ۆی، لەگەڵ ش������ەڕێكی 
ب������ە دوژمنانێكی  بەرانب������ەر  سەرانس������ەری 
بەدڕەوشت دەستەویەخەیە كە چاویان بە دیتنی 
شارستانییەت و مرۆڤتەوەریی ئەم گەلە هەڵ 
نایەت و بە مەبەس������تی بڕینی ریش������ەكانی 
ئەم س������نەوبەرە پیرەی مێژووی مرۆڤایەتی و 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، تەوری نەزانی و ڕق 
و قینیان لە تاریكستانی زەینی ئیدئۆلۆژیك 
و وەهم لێ������دراوی خۆی������ان دەرهێناوە و هاودڵ 
و هاوش������ان لەگ������ەڵ ڕێژیمە س������ەرەڕۆكانی 
كوردس������تانیبوونی  ت������اران،  ڕێژیم������ی  وەك 
شارس������تانییەتی كورد و ڕابوونی مەزنی ئەم 

گەلەیان كردۆتە ئامانج.
ئ������ەوەی ب������ە س������ەر ش������نگال و ناوچە 
بەركەوتووی  دیك������ەی  كوردس������تانییەكانی 
ئیسالمیدا  دەوڵەتی  تەكفیرییەكانی  شااڵوی 
ه������ات، چەقینی نەش������تەرێك ل������ە قوواڵیی 
ویژدان������ی مرۆڤەكان بوو ك������ە چاوی دنیای 
بە ڕووی هەڕەش������ەی لەنێوچوونی كیانێكی 
مرۆی������ی مۆدێڕن لە بەرانب������ەر هۆڤانییەتی 
ئایدۆلۆژییەكی ڕەش������ی بەناو پیرۆزدا كردەوە 
و چەخماخ������ەی لە خەرمان������ی وەهمەكانی 
نەیارانی نەت������ەوەی كورد دا. ل������ەم نێوانەدا 
رەنگە ئ������ەوەی كە بۆ دوژمنانی ڕق لە دڵی 
وەك ڕێژیمی تاران زیاتر لە پشتیوانییەكانی 
كۆمەڵگای جیهانی بۆ هەرێمی كوردس������تان 
ئازاردەر بووبێت، شكۆی یەكگرتوویی گەلی 
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ڕێكەوتی 10ی خەرمانانی س������اڵی 1393ی هەتاوی بە مەبەستی مەحكووم  كردنی 
هێرش������ی داعش بۆ س������ەر هەرێمی كوردستان و پشتیوانی لە پاراس������تن و بەرگریكردن 
لە كەرامەتی نەتەوەیی و كیانی سیاس������ی كورد لە باش������ووری كوردستان و ڕۆژئاوای 
كوردستان، كوردانی هەر چوار پارچەی كوردستان بە بەشداریی كۆمەڵێك چاالكڤانانی 
نۆروێژی و دۆس������تانی كورد لەو واڵتە، لە ژێر دروشمی "نا بۆ داعشییەكان و بەڵێ بۆ 
سەربەخۆیی كوردستان" خۆپێشاندانیان ساز كرد. ئەم خۆپێشاندانە بە خوێندنی سروودی 
نەتەوەی������ی "ئەی رەقیب" و ڕاگرتنی خولەكێك بێدەنگ������ی بۆ ڕێزلێنان لە گیانی پاكی 
شەهیدانی كوردس������تان و بەتایبەتی قوربانییانی كارەساتی ش������نگال و كوبانی دەستی 
پێكرد. پاشان خۆپێشاندەران بە وتنەوەی دروشم بە "دژی داعش" و هەروەها "پشتیوانی لە 
سەربەخۆیی كوردستان" ڕێپێوانیان ئەنجام دا. لە بڕگەیەكی دیكەی ئەو خۆپیشاندانەدا، 
نوێنەری حەوت پارتی سەرەكی نۆروێژ، چەندین باس و بابەتیان پێشكەش بە ئامادەبوان 
كرد و بە پێداگریی لەس������ەر "ئێمە كوردس������تان بە تەنیا جێ ناهێڵین"، جەختیان لە سەر 
هاوكاری و پش������تیوانی دەوڵەتی نۆروێژ لە حكوومەتی هەرێم و خەڵكی كوردستان كرد.
ئەم خۆپێش������اندانە بە خوێندنی چەندین س������روودی نیش������تمانی و شۆڕشگێڕانە كۆتایی 

پێهات.

ڕێكەوت������ی 6ی خەرمانانی 1393ی هەت������اوی، ش������اندێكی نوێنەرایەتیی حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران بە سەرپەرس������تیی ''جەمیل فەتحی'' نوێنەری حیزب لە 
واڵتی بلژیك، س������ەردانی پارلمانی هەرێمی فالندرێنیان كرد و لەگەڵ چەند ئەندامێكی 
س������ەر بە فراكس������یۆنی گەورەترین حیزب������ی هەرێمی فالندرێن وات������ە ''یەكیەتیی نوێی 
فالمان'' دیداری پێكهێنا. كورتەیەك لە مێژووی حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران، 
دێموكراتیزە كردنی ئێران وەكوو ئامانجی ئێستای خەبات و بە دەستهێنانی مافی ڕەوای 
نەتەوەی كورد لە ئێرانێكی فیدراڵدا، دۆزینەوەی ڕێگا چارەی ئاشتییانەی چارەسەریی 
پرسی كورد، رێفۆرم هەڵگرنەبوونی ڕێژیمی كۆماری ئێسالمی، سەركۆماريی حەسەن 
ڕوحان������ی و وادە و بەڵنییەكانی و داعش وەكوو هەڕەش������ەیەكی تیرۆریس������تی بۆس������ەر 
هەموو ناوچەكە و بەتایبەت كوردس������تان، كۆمەڵە بابەتێ������ك بوون كە لە الیەن نوێنەری 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانەوە وروژێنران و باس������یان لە س������ەر كرا. نوێنەری 
حی������زب داوای كرد كە حكوومەت������ی بلژیك لە پارلمانی ئورووپا و ك������ۆڕ و كۆبوونەوە 
نێونەتەوەییەكاندا پێش������ێلكارییەكانی مافی مرۆڤ و لە سێدارەدانی الوانی كورد، بخاتە 
بەر باس. دەس������تێوەردانەكانی ڕێژیمی كۆماری ئیس������المیی ئێران لە واڵتانی دیكەی 
ناوچە و جیه������ان، ڕەوانەكردنی تیرۆریزم بۆ ئەو واڵتانە، پش������تیوانی و پڕچەك كردنی 
هێزە تیرۆریستییەكانی وەكوو ئەنسارولئیسالم و جیهادییە سەلەفییەكان، لەو دیدارەدا لە 

سەریان باس و ئاڵوگۆڕی بیروڕا كرا.

لە شاری تڕۆندهایم، بەمەبەستی 
مەحكووم كردنی هێرشەكانی داعش بۆ سەر 

كوردستان خۆپیشاندان ساز كرا

لە بلژیك نوێنەری حیزبی دێموكرات 
سەردانی پارلمانی هەرێمی فالندرێنی كرد

لە هەولێر شاندێكی BDP سەردانی دەفتەری پێوەندییەكانی حیزبی دێموكراتی كرد 

نوێنەری پارتی سوسیال دێموكراتی سوێد، 
سەردانی ناوەندی یەكیەتیی كوردان لە ڤێسترۆسی كرد

لە بلژیك نوێنەری حیزبی دێموكرات و ئەندام پارلمانێكی ئورووپا چاوپێكەوتنیان كرد

لە دانمارك شاندێكی كۆمیتەی حیزبی دێموكرات بەشداری لە كۆبوونەوەی حیزبی 
Enhedslist ی كرد

شاندێكی "هاك پار" و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران چاوپێكەوتنیان كرد

خەرمانان������ی  ٨ی  ڕێكەوت������ی 
س������اڵی 1393ی هەتاوی، شاندێكی 
پێكهات������وو   BDP پێوەندییەكان������ی 
ل������ە بەڕێزان خاتوو ش������یالن و جەمال 
دەفت������ەری  س������ەردانی  جۆش������كۆن 
پێوەندییەكان������ی حێزب������ی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێرانی لە هەولیر كرد. 
ش������اندی پارتی ئاشتی و دێموكراسی 
لە الیەن بەڕێز محەمەد ساڵح قادری 
حیزبی  ناوەندیی  كۆمیتەی  ئەندامی 
دەفتەری  بەرپرس������ی  و  دێموك������رات 
هەولێر،  ل������ە  حیزب  پێوەندییەكان������ی 
پێش������وازیی لێكرا. لە س������ەرەتای ئەم 
چاوپێكەوتنە دا، شاندی پێوەندییەكانی 
هیوای  دەربڕینی  وێ������ڕای   ،BDP
س������ەركەوتنی حیزب������ی دێموكرات لە 
خەبات������ی ڕۆژهەاڵتی كوردس������تاندا، 

باسی هەلومەرجی ئێستای ناوچەكە 
و هاتن������ە ئارای دەرفەت������ی نوێ بۆ 
كورد لەو قۆناغەدا كرد. هەروەها ئەو 
ش������اندە لە درێژەدا وەالنانی كێش������ەی 
الیەنە سیاسییەكان و پاراستنی گەلی 
پێویس������ت زانی. شاندی  بە  كوردیان 

لە درێژەدا،   BDP پێوەندییەكان������ی
حیزب������ی دێموكرات������ی كوردس������تانی 
ئێرانیان بۆ بەش������داری لە "حەوتەمین 
كۆنگ������رەی جڤ������اكا دێموكراتیك" بە 
فەرمی بانگهێش������ت كرد، كە بڕیارە 
ل������ە دیاربك������ر بەڕێوە بچێ������ت. دواتر 

بەڕێز محەمەد ساڵح قادری، وێڕای 
دەربڕینی خۆش������حاڵی لە س������ەردانی 
بیروڕا  شاندی BDP، گۆڕینەوەی 
لەو هەلومەرجەدا و كاركردن لە س������ەر 
پێویس������تییەكی  بە  هاوبەش  بنەمای 
هەنووكەی������ی بۆ الیەن������ە كوردییەكان 
زان������ی و هەڕەش������ەی داعش و پیالنە 
ناوچەییەكان دژ بە گەلی كورد و بە 
تایبەت ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی بە 
دەستێوەردانی لە ناوچەدا بە مەترسی 
بۆ سەر ئاسایش و سەروەری هەرێمی 
كوردس������تان و جوواڵن������ەوەی كورد لە 
هەموو بەش������ەكانی كوردستاندا وەسف 
ك������رد. لە كۆتاییدا ش������اندی هەر دوو 
الیەن لەسەر یەك  هەڵوێست  بوونی هێز 
و الیەنە كورستانییەكانیان پێداگرییان 

كردەوە.

نوێن������ەری  تێلیەب������ەك"  "ئاندێ������ش 
پارتی سوس������یال دێموكراتی سوێد لە 
شاری ڤێس������ترۆس سەردانی دەفتەری 
یەكیەتیی كوردانی لەو ش������ارە كرد و 
بە سەرپەرس������تیی  ش������اندێك  لەالیەن 
فەخرەدین فەسێح بەرپرسی كۆمیتەی 
یەكیەتی������ی ك������وردان لە ڤێس������ترۆس 
پێش������وازیی ل������ێ كرا. لە س������ەرەتای 

دانیشتنەكە دا نوێنەری پارتی سوسیال 
دێموكرات باسی لە پالن و بەرنامەی 
پارتەكەی بۆ گەش������ەپێدانی ش������اری 
ڤێس������ترۆس كرد و لەم پێوەندییەش������دا 
داوای لە ناوەندی یەكیەتیی كوردانی 
ڤێسترۆس كرد پێشنیارەكانی خۆیان بۆ 
پێش������كەوتن و گەشەسەندنی هەرچی 
زیاتری ڤێس������ترۆس بخەن������ەڕوو. لەو 

دی������دارەدا پرس������ی هەڵبژاردنەكان������ی 
پارلمان، پارێزگار و ش������ارەوانییەكانی 
س������وێد باسی لە س������ەر كرا و داوا لە 
ك������وردان كرا  یەكیەتی������ی  ناوەن������دی 
ك������وردی لە ڤێس������ترۆس و  ڕەوەندی 
دەوروبەری هان بدات بۆ بەش������داریی 
چاالكانەی������ان ل������ە هەڵبژاردنەكاندا.لە 
باس  كۆبوونەوەكەدا  دیكەی  بەشێكی 

لە مەس������ەلەی داعش و هێرشەكانی 
ئەم ڕێكخراوە تێرۆریس������تییە بۆس������ەر 
ڕەوش������ی  و  كوردس������تان  ناوچەكانی 
ئاوارەكان لە هەرێمی كوردستاندا كرا، 
ل������ەو پێوەندییەدا "ئاندێ������ش تێلیەبەك" 
پش������تگیری تەواوی پارتەكەی خۆی 
بۆ هەرێم������ی كوردس������تان و خەڵكی 

كوردستان دەربڕی.

ڕێكەوتی 11ی خەرمانانی 1393ی 
هەت������اوی، جەمیل فەتح������ی نوێنەری 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە 
واڵتی بلژیك و "بارت س������تاس" ئەندام 
پارلمانی ئورووپ������ا چاوپێكەتنیان كرد. 
قسەكانیدا  لەسەرەتای  فەتحی  جەمیل 
مێژووی������ی  دامەزران������ی  زەروورەت������ی 
حیزبی دیمۆكراتی كوردس������تانی ئێران 

كە ب������ووە هۆی دامەزراندنی "كۆماری 
كوردستان"ی خستە بەر باس. لە بەسێكی 
دیك������ەی دیدارەك������ەدا نوێنەری حیزب 
باس������ی لە هۆكارەكانی هاتنەسەركاری 
حەسەن رۆحانی س������ەركۆماری ڕێژیم 
كرد. لە درێژەدا خاتوو مۆنیك سمیتس 
حیزبی  پێوەندییەكانی  بەشی  هاوكاری 
لە سەركوژرانی  ڕاپۆرتێكی  دێموكرات 

س������نوورەكان،  لە  ك������ورد  كۆڵبەران������ی 
ئیع������دام و زیندان������ی كردن������ی الوانی 
كورد، پێش������ێلكردنی مافی مرۆڤ و 
پش������تیوانیی ڕێژیمی ئێران لە گرووپە 
كوردستان،  لە  مەزهەبییەكان  توندئاژۆ 
پێشكەش بە ئەندامی پارلمانی ئورووپا 
كرد. "بارت ستاس" نوێنەری سەوزەكان 
لە پارلمان������ی واڵتی بڵژیك و ئەندامی 

پارلمان������ی ئورووپا خۆش������حالی خۆی 
لە مەڕ ئ������ەو چاوپێكەوتن������ە دەربڕی 
و هەروەه������ا هی������وای خواس������ت كە لە 
داهاتوودا لە سەر دانیشتنەكان بەردەوام 
ب������ن و لە س������ەر گونجاندنی ناوەڕۆكی 
ڕاپۆرتەكانی نوێنەری حیزبی دێموكرات 
لە بەرنام������ەی كاری داهاتووی خۆیدا 

پێداگری كرد.

س������اڵی  ڕێكەوتی 10ی خەرمانی 
1393ی هەتاوی، لە سەر بانگهێشتی 
فەرم������ی حیزبی Enhedslist ی 
واڵتی دانمارك، ش������اندێكی كۆمیتەی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 
لەو واڵتە لەكۆبوونەوەیەكی ئەو حیزبە 
كە لە پارلمان������ی دانمارك بەڕێوەچوو، 
بەش������داریی كرد. نیك������ۆالی پی وی 
 ،Enhedslist پارلەمانتاری حیزبی
لەو كۆبوونەوەیەدا لە سەر پرسی تیرۆر 
و تیرۆریزم چەند بابەتێكی پێش������كەش 
كرد. هەروەها چەن������د بابەتی دیكەی 

وەك، یەكگرتن������ی حیزبە كوردییەكانی 
كوردس������تان،  پارچ������ەی  چ������وار  هەر 
پرس������ی گرووپی تیرۆریس������تی داعش 
و س������رینەوەی ناوی پارتی كرێكارانی 
لە   )PKK( توركی������ە كوردس������تانی 
لیس������تی تی������رۆر بەش������ێكی دیكە لە 
قس������ەكانی ئ������ەو ئەن������دام پارلمانەی 
دانماركی پێ������ك هێنابوو.نیكۆالی پی 
وی لە درێژەی قسەكانیدا، پشتیوانی 
خۆی لە داخوازیەكانی گەلی كوردی 
دەرب������ڕێ. كۆبوونەوەك������ە پ������اش یەك 

كاتژمێر كۆتایی پێهات.

خەرمانان������ی  1٤ی  ڕێكەوت������ی 
هاك  ش������اندێكی  هەت������اوی،  1393ی 
پار ب������ە سەرپەرس������تی بای������رام بوزئیل 
س������ەردانی دەفتەری سیاس������یی حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانی كرد و 
لەالیەن ش������اندی حیزب������ی دێموكرات بە 
قادری،  نەزیف  محەممەد  سەرپەرستی 
ئەندامی دەفتەری سیاس������یی حیزبەوە، 
لێك������را. لەو دانیش������تنەدا  پێش������وازیی 
"بایرام بوزئیل" وتی: "ئێمە بۆ بە س������ەر 
سەفەری  شنگال  ئاوارەكانی  كردنەوەی 
باش������ووری كوردس������تانمان لە ش������اری 
ده������ۆك  و دەوروب������ەری هەولێر كردووە  و 
لەگ������ەڵ چەند الیەنی مرۆڤ دۆس������ت 
 و ڕێكخ������راوی یارمەتی������دەر لە بواری 

كار وباری مرۆڤایەتیدا پێوەندیمان گرتووە 
ك������ە بە هانای ئاوارەكان������ەوە بێن. بایرام 
بوزئیل لە درێژەی قسەكانیدا ئاماژەی 

بە پرۆس������ەی ئاش������تی ل������ە باكووری 
كوردستان  و ئاستنگەكانی سەر ڕێگای 
ئەو پرۆس������ەیە  و هەوڵەكانی خۆیان بۆ 

وەدیهێنانی ماف  و داخوازییەكانی كورد 
لە باكووری كوردستان كرد.

دواتر بەڕێز"محەممەدنەزیف قادری"، 
ئەندام������ی دەفتەری سیاس������یی حیزبی 
دێموكرات خۆشحاڵی حیزبی دێموكراتی 
لەمەڕ س������ەردانی "هاك پار" دەربڕی  و 
لەسەر ئەو باس  و بابەتانەی كە هەیئەتی 
هاك پار باسیان لێوە كرد، ڕا وبۆچوونی 
حیزبی دێموكراتی باس كرد  و لەس������ەر 
حەشیمەتی  و  كوردس������تان   ڕۆژهەالتی 
ك������ورد ل������ە ئێ������ران  و پێكهاتەكان������ی، 
ڕوونكردنەوەیان دا. لە بەشی كۆتایی ئەو 
كۆبوونەوەكە  بەشدارانی  چاوپێكەوتنەدا 
س������ەرنج  و تێبینیەكان������ی خۆیانیان باس 

كرد.

كورد و بە تایبەتی پش������تیوانیی بێ درێغ و ش������وێندانەری خەڵك و حیزبە ڕەس������ەن و خەباتكارەكانی 
كوردس������تانی ئێران لە كیان و دەس������كەوتەكانی هەرێمی كوردستان بوو كە بۆ جارێكی دیكە مێژووی 
ش������كۆدار و پڕشانازیی پش������تیوانیی بێ چاوەڕوانیی خەڵك و حیزبەكانی كوردستانی ئێرانی لە خەڵك 
و بزووتنەوە ڕەواكانی بەش������ەكانی دیكەی كوردس������تان و گیانبازییەكانی ئەوانی لەم پێناوەدا وەبیری 

هەمووان هێنایەوە.
كوردس������تانی س������تەملێكراو بەاڵم خۆڕاگری ڕۆژهەاڵت كە ش������انازی بەربەرەكانێیەكی ئازایانە، 
لەمێژینە و دوژمن ش������كێن لەگ������ەڵ دڕندەترین دوژمنی مێژووی نەت������ەوەی كوردی بۆ خۆی تۆمار 
كردووە، هەرگیز ئەوەی لە بیر نەكردووە كە دەكرێ لە ئازادی بێ بەش بیت، بەاڵم لە پێناوی ئازادیی 

كەسانی دیكەدا فیداكاری بكەی و ئەوە شانازییەكە ڕەنگە هەموو نەتەوەیەك پێی نەگەیشتبێت.
كۆماری ئیس������المیش زۆر باش دەزانێ كە لە نێوان پاڵپشتیی بەرباڵوی مادی و مرۆیی خەڵكی 
دەس������كورتی كوردستانی ئێران لە خەڵكی بەاڵلێدراوی شنگال و خرۆشی قارەمانانەی پێشمەرگەكانی 
حیزبەكان������ی وەك حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لە ش������ەڕی بەرەنگاربوونەوەی هەموو جۆرە 
تێرۆریزم و داگیركارییەكدا، چ پێوەندییەكی مەعنەویی قووڵ هەیە. هەربۆیە لە الیەكەوە ئامادەبوونی 
پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات لە شەڕی داعشدا بۆتە چقڵی چاوی ڕێژیم و لە الیەكی دیكەوە، 
س������ەرەتا بە بانگكردن و هەڕەشە و گوش������ار بۆ سەر چاالكانی كەمپەینەكانی كۆكردنەوەی یارمەتیی 
مرۆیی هەوڵی دەدا پێش بە س������ەركەوتنی ئەم حەماس������ەیە بگرێت و دواتر بە ناردنی بەكرێگیراوانی 
خ������ۆی لەگەڵ كاروانی یارمەتییە مرۆییەكانی خەڵك بۆ هەرێمی كوردس������تان، هەوڵی دەدا ئیرادەی 
هاوچارەنووسیی نەتەوەی كورد لە دوو دیوی سنوور بشارێتەوە و ئەم حەماسەیە بە ناوی خۆیەوە تەواو 
بكات، بەاڵم ئەوەی لە بیر كردووە كە لە س������ەدەی ڕابوونی نەتەوە ژێردەستەكاندا خەڵكی كوردستانی 
باشوور باشتر لە هەر كەسێك كە نایهەوێ لە ڕاستییەكان تێ بگات، دەنگی لێدانی دڵی كوردستانێكی 

دیكە لەو دیوی دیوارەكانی سنوورەوە دەبیستن. 

پاشماوه ی سه روتار
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دوو  دایكی  كابان،  دایە  هەتاوی،  1393ی  ساڵی  خەرمانانی  ٨ی  ڕێكەوتی 
فەرماندەری شەهیدی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە نەخۆشخانەی شاری 
بۆكان مااڵوایی لە ژیان كرد. دایە كابان كەسایەتییەكی خۆشناو و جێگای ڕێزی 
كۆڕە  ڕێبازی  بە  ژیانی  ساتەكانی  دوایین  هەتا  و  بوو  بۆكان  ناوچەی  خەڵكی 
پێشمەرگەكانی وەفادار مایەوە. تەرمی دایە كابان لە نێو ئاپۆرای خەڵكی ناوچەكە 
لەسەر وەسییەتی خۆی لە گوندی "گردی قەبران" بە خاك سپێردرا. شەهید ئەحمەد 
خزری فەرماندەری لكی هێزی بەیان، ساڵی 13٤2ی هەتاوی لە گردی قەبران 
سەر بە شاری بۆكان لە دایك بووە و لە ڕێكەوتی 23ی خەرمانانی ساڵی 1365 
لە شوێنێك بە ناوی "حەشیاباد" لە شەڕێكی نەخوازراودا شەهید بوو. شەهید تاهیر 
خزری فەرماندەری پەلی هێزی بەیان، ساڵی 13٤٤ی هەتاوی لە گردی قەبران 
سەر بە شاری بۆكان لە دایك بووە و لە ڕێكەوتی 12ی پووشپەڕی ساڵی 1363ی 
هەتاوی لە شاروێران شەهید بووە. هەروەها كوڕێكی دیكەی دایە كابان بە ناوەكانی 
"قادر خزری" ئەندامی ڕێكخراوەیەكی چەپ، لەبەرەنگاربوونەوە لەگەڵ هێزەكانی 

رێژیمی كۆماری ئیسالمی لە شیمالی ئێران شەهید كراوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی خۆی لە بنەماڵە و كەس  

وكاری دایە كابان دەكات و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

ڕێكەوتی 31ی گەالوێژی ساڵی 1393ی هەتاوی، ئەحمەد ساڵح دوای سێ 
ساڵ بەربەرەكانی لەگەڵ نەخۆشییەكی درێژخایەن لە تەمەنی ٧0 ساڵیدا مااڵوایی 
خەڵكی  و  بوو  ناوچەكە  دیاری  خۆشناو  و  كەسایەتییەكی  ناوبراو  كرد.  ژیان  لە 
ناوچە بە هۆی كەسایەتی شۆڕشگێڕ و ڕەوشتی بەرزی كۆمەاڵیەتی حورمەتی 
تایبەتییان بۆی هەبوو. ماڵی ناوبراو شوێنی حەسانەوەی پێشمەرگەكانی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو، هەر بۆیە چەند جار لە الیەن هێزەكانی ڕێژیمی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران دەستبەسەر و ئەشكەنجە كرابوو. تەرمی خوالێخۆشبوو 
لە نێو ئاپۆرای خەڵكی ناوچەی گەوركی سەر بەشاری سەقز لە گوندی كەرەویان 

ئەسپەردەی خاك كرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری 

ئەحمەد ساڵح دەكا و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

حەمە  بە  ناسراو  ئەمیری"  "محەممەد  شەهید  باوكی  ئەمیری"  "نیعمەتولاڵ 
لە  دیكتارۆف خەڵكی گوندی شوانكارە لە ناوچەی هەبەتوو، بەهۆی نەخۆشی 

نەخۆشخانەیەكی شاری سەقز لە تەمەنی ٨0 ساڵیدا مااڵوایی لە ژیان كرد.
دوایین  هەتا  و  بوو  خۆشەویست  پێشمەرگە  و  نیشتمانپەروەر  كەسێكی  ناوبراو 
ساتەكانی ژیانی بە ڕێبازی دێموكرات وەفادار مایەوە. شەهید محەممەد ئەمیری 
ڕێكەوتی 9ی گەالوێژی ساڵی 1362ی هەتاوی لە گوندی باشباڵخ لە شەڕێكی 

قارەمانانەدا بۆ بەرگری لە خاكی پیرۆزی كوردستان شەهید بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری 
كاك نیعمەتوڵاڵ ئەمیری دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار 

دەزانێت.

ڕێكەوتی 12ی خەرمانانی ساڵی 1393ی هەتاوی، "حاجی كەریم كاوە" ناسراو 
بە "كەریم عاسە" و خەڵكی گوندی "نێ"ی سەر بە مەریوان بەهۆی نەخۆشی لە 
تەمەنی ٧5 ساڵیدا مااڵوایی لە ژیان كرد. ئەم كەسایەتییە نیشتمانپەروەرە، باوكی 
ئەمیر و سۆران  ئیدریس،  "ئەبووبكر،  ناوەكانی  بە  زیندانيی سیاسیی كورد  چوار 

كاوە" بوو.
"حاجی كەریم كاوە" لە دەیەی شەستی هەتاویدا بەهۆی ئەندام بوونی یەكێك لە 
كوڕەكانی لە یەكێك لە حیزبە كوردیە دژبەرەكانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران، چەندین 

جار لەالیەن هێزە ئەمنیەتییەكانی ڕێژیمەوە ئازار و ئەشكەنجە كرابوو.
كاری  و  وكەس  بنەماڵە  لە  ئێران، سەرەخۆشی  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
ئەو كەسایەتییە خۆشناو و نیشتمانپەروەرە دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە 

شریك و بەشدار دەزانێت.

لە دەڤەری سيلڤانا سەربە شاری ورمێ، 3 كەس لە دەست  و پێوەندییەكانی رێژیمی كۆماری 
ئیسالمیی ئێران كە خەڵكی شاری ''ئەراك'' سەربە پارێزگای ''مەركەزی''ن، زەوی و باخی 
تەماح  و  پارە  بە  دەیهەوێ  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  ڕێژیمی  دەك��ڕن.  كوردەكان  هاوواڵتییە 
وەبەرنان زەوی و زاری كوردەكان لە دەستیان دەربهێنێت و ئەو ناوچەیە لە كەسانی ناخۆجێی پڕ 
بكات. ئەو كەسانە زەوی و زاری كوردەكانیان بە بڕە پارەیەكی زۆر كڕیوە و قۆرخیان كردووە. 
هەر لەو پێوەندییەدا چەندین كەسی دیكەش لە دەست  و پێوەندییەكان ڕێژیمی ئێران لە شاری 
گۆڕینی  بۆ  ك��راوە،  لی  پشتیوانییان  ورم��ێ،  لە  ڕێژیم  كاربەدەستانی  لەالیەن  كە  زەنجانەوە 
دێموگرافی ئەو ناوچەیە، لە شارەكی ڕاژان مڵك و سامانی دانیشتوانی ئەو ناوچەیان كڕیوە.

لە  هێكتار  هەزار  تێكڕای 52٧  لە  كردەوە،  ئێران باڵوی  هەواڵدەریی خوێندكارانی 
چوون.  لەناو  و  وشكبوون  هیكتاری  هەزار   120 كرماشان،  پاریزگای  دارستانەكانی 
دارستانەكانی  تێكڕای  وت��ووی��ەت��ی:  كرماشان  سروشتییەكانی  س��ەرچ��اوە  ئ��ی��دارەی 
وشكبوونیان  مەترسیی  دارب��ەڕووەك��ان،  بەتایبەت  و  كرماشان  پارێزگای  لە  زاگ��رۆس 
و  ئاگركەوتنەوە  و  ه��ەوا  زیانبەخشى  گ��ەردی��ل��ەی  هەبوونی  وشكەساڵی،  ل��ەس��ەرە. 
هەروەها كەمتەرخەمیی بەرپرسانی پێوەندیداری ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران لە 
گرینگی نەدان بە ژینگە، هۆكاری وشكبوونی دارستانەكانی كوردستان لە پارێزگای 

كرماشانە.

ئەندامی  ڕێكەوتی ٨ی خەرمانانی ساڵی 1393ی هەتاوی، غەفار فەیزی، 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران خەڵكی ئاوایی سەرهوویەی ناوچەی ژاوەرۆی 
مەریوان لە تەمەنی ٧1 ساڵیدا كۆچی دوای كرد. غەفار فەیزی ساڵی 1363ی 
هەتاوی پێوەندی بە حیزبی دێموكراتەوە دەگرێت و یەكێك لەو ئەندامە هەڵسووڕ 
كادر  هاوكاری  و  یارمەتیدەر  شێوەیەك  بە هەموو  كە  دەبێت  و چاالكانەی حیزب 
حەسانەوەی  شوێنی  ن��اوب��راو  ماڵی  ب��وو.  دێموكرات  حیزبی  پێشمەرگەكانی  و 

پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری كاك 

غەفار فەیزی دەكا و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

بەپێی ڕاپۆرتی هێرانا، دوو هاوواڵتی 
كوردی خەڵكی مەهاباد بە ناوەكانی 
"زانیار سامان پوور" و "كامران قورەیشی" 
لە بەردەم زانكۆی ئەو شارەدا لە الیەن 
دەسبەسەر  ئێرانەوە  ڕێژیمی  هێزەكانی 

لیباس  شەخسییەكانی  ه��ێ��زە  ك���ران. 
ئێران  ڕێ��ژی��م��ی  پ��اس��داران��ی  س��پ��ای 
پ���اش دەس��ت��ب��ەس��ەر ك��ردن��ی ئ���ەو دوو 
هاوواڵتییە، ماڵی ئەو دوو هاوواڵتییە 
بە  دەستییان  و  پشكنیوە  ك��وردەی��ان 

وەك  شەخسییەكانیان  كەلوپەلە  س��ەر 
كۆمپیوتر و فایلى دەنگی و گرتەی 
ڤیدیۆیی و كامێرادا گرتووە. هەر وەها 
كردووەتەوە،  ب��اڵوی  سەرچاوە  هەمان 
بە  دی��ك��ەش  ك���وردی  هاوواڵتییەكی 

هێزە  لەالیەن  قورەیشی"  "كەریم  ناوی 
كۆماری  ڕێژیمی  ئیتالعاتییەكانی 
ئێسالمیی ئێرانەوە لە پارێزگای سنە 
بانگهێشتی ئیدارەی ئیتالعات كراوە.

باڵوی  كوردپا  هەواڵدەریی  ئاژانسی 
كردەوە، ڕێكەوتی 5ی خەرمانانی 1393ی 
تەمەن 31  خ��وس��رەوی،  فاتێح  ه��ەت��اوی، 
تیمی  ئەندامی  و  محەمەد  كوڕی  سال، 

والیباڵی شاری بۆكان و وێنەگەر، لەالیەن 
دادگای شۆڕشی مەهابادەوە بە دادوەریی 
زیندانی  س��اڵ   1 حوكمی  كیا  ج���ەوادی 
تەعزیری بۆ بڕایەوە. ئەو وەرزشوانە كوردە، 

تۆمەتی  ب��ۆك��ان��ەوە  ئیتالعاتی  ل��ەالی��ەن 
لە  "الیەنگری  و  نیزام"  دژی  بە  "تەبلیغ 
دراوەتە  كوردییەكان"ی  لەحیزبە  یەكێك 
پارێزەر  بەبێ  كە  خوسرەوی  فاتێح  پ��اڵ. 

بەسەردا  ئەو حوكمەی  و  كراوە  دادگایی 
گرتنگەی  لە  ئێستا  هەتا  سەپێندراوە، 
ڕەوانەی  ڕاگ��ی��راوە  مەهاباد  ئیتالعاتی 

زیندانی گشتیی نەكراوە.

1393ی  خەرمانانی  ٧ی  ڕێكەوتی 
پاسدارانی  سپای  ئەندامێكی  هەتاوی، 
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران بەناوی 

كەسانێكی  الی���ەن  ل��ە  زەی��ن��ال��ی،  ه��اش��م 
ك����وژراوە. هاشم  ب��ە فیشك  ن��ەن��اس��راوەوە 
زەیناڵی یەكێك لە دەست  و پێوەندییەكانى 

ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی لە ناوچەی 
ئەزیەتێ  و  ئ����ازار  ل��ە  ك��ە  ب���وو  ب��ۆك��ان 
سیاسیی  چاالكانی  بنەماڵەی  و  خەڵك 

و  هەبووە  سەرەكی  ڕۆڵی  ناوچەكەیدا 
لە ئەنجامیشدا هەر لە الیەن خەڵكەوە 

بە سزای تاوانەكانی خۆی گەیشت.

ك��ردەوە، سەاڵم  باڵوی  هرانا  ماڵپەڕی 
فروشیی  شیرینی  خ��اوەن��ی  ئ��ەح��م��ەدی 
ناوی  ن��ەگ��ۆڕی��ن��ی  ب���ەه���ۆی  ''الوان'' 
بۆسەر  كوردییەوە  زمانی  لە  دووكانەكەی 

وێنەی  نەخشاندنی  ه��ەروەه��ا  و  فارسی 
ئااڵی كوردستان لەسەر كیكێك دەسبەسەر 
بۆ  هێرشەدا  ل��ەو  ڕێ��ژی��م  هێزەكانی  ك��را. 
س��ەر دووك��ان��ی ئ��ەو ه��اوواڵت��ی��ی��ە كوردە، 

پشكنیوە  دووك��ان��ەك��ەش��ی��ان  كامپیۆتێری 
كۆمپیوتێری  پشكنینى  دواب�����ەدوای  و 
دووكانەكەی، بە تۆمەتی دروست كردنی 
كیكێك بە ئااڵی كوردستانەوە دەسبەسەر و 

پاشان ڕەوانەی ئیدارەی ئیتالعاتی ڕێژیم 
لە ورمێ كراوە. ئەو هاوواڵتییە كوردە پاش 
چەند ڕۆژ ڕاگرتن لە ئیدارەی ئیتالعاتی 

ڕێژیم، ڕەوانەی زیندانی ورمێ كراوە.

1393ی  خەرمانانی  5ی  ڕێكەوتی 
هەتاوی، نەوید فەتحی یەكێك لە دەست  
و پێوەندییەكان������ی ڕێژیم������ی كۆماری 
ئیس������المیی ئێران، لە الیەن ڕێژیمەوە بە 
تاوانی ئەنجامدانی قەتڵی كەس������ێك لە 
س������ێدارە درا. ئەو دەس������ت  و پێوەندییەی 

ڕێژی������م، ل������ە س������اڵەكانی ٧2 و ٧3 بە 
پێ  مەئمووریەتی  ڕێژی������م  پیالنێك������ی 
س������پێردرابوو، وەك عامڵ������ی نف������ووزی 
ببێت������ە ئەندامی حی������زب و لەو ڕێگەوە 
پیالنەكانی ڕێژی������م لە ڕیزەكانی حیزبدا 
جێبەجی بكات. ناوبراو سەرەنجام ساڵی 

پێش������مەرگەی  دوو  هەتاوی،  13٧5ی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانی 
بەناوەكانی ''شەهید ساڵح شەریفی ناسراو 
بە س������اڵح س������ەقزی'' و ''عەتا رەزاپوور 
ناسراو بە عەتا كێلەشینی'' پێشمەرگەی 
مەڵبەندی 2ی كوردس������تانى دەرمانداو 

ك������رد و لە ئەنجامدا پ������اش چەند ڕۆژ 
بەربەرەكانێ لە گەڵ مەرگ، ش������ەهید 
ئەو كەسانەی  بوون. سەرئەنجام هەموو 
كە دەبنە مۆرەی دەستی ڕێژیم و پاشان 
وەك مۆرەیەكی سووتاویان لێ دێت، لە 

الیەن خودی ڕێژیمەوە لەناو دەبرێن.

غەریبی  ساحیب  مەال  مامۆستا 
مزگەوتی  پ��ێ��ش��ووی  پ��ێ��ش��ن��وێ��ژی 
گوندی  پێشنوێژی  و  نێ  گوندی 
بەهۆی  بانە،  ش��اری  ''ق��ای��ب��ەرد''ی 
بانگەشەكردن  بە  نەبوونی  ملكەچ 

ڕێژیمی كۆماری  بۆ سیاسەتەكانی 
مینبەری  ل���ە  ئ���ێ���ران  ئ��ی��س��الم��ی��ی 
هێزە  گ����وش����اری  و  م���زگ���ەوت���ەوە 
ئیتالعاتییەكانی ڕێژیمی ئیسالمیی 
ئێران مافی پێشنوێژی و وتارخوێنیی 

م���ەال ساحیب  س���ەن���دراوی���ەوە.  ل��ێ 
غەریبی خەڵكی گوندی هەورامانی 
تەخت سەربە شاری سەواڵوا، پێشتر 
پێشنوێژ و وتارخوێنی نوێژی هەینیی 
گوندی نێ سەر بە شاری مەریوان 

مامۆستا  ئ���ەو  ه���ەروەه���ا  ب����وو. 
نێ  گ��ون��دی  ل��ە  پێشتر  ئایینیيە 
مافی وتار خوێندن و پێشنوێژیی 
لەو مزگەوتەداى لێ سەندرابوویەوە 

و بۆ شاری بانە دوورخرابووەوە.

فێستیڤاڵە  ئەم  كرانەوەی  رێوڕەسمی 
كورد  هونەرمەندانی  گۆرانیبێژيی  بە 
ب��ە ژەن��ی��ن��ی دووئ��ام��ێ��ری��ی "دەه�����ۆل و 
و  "زەرب  دووزەل����ە"،  و  "زەرب  زوڕن���ا"، 
هونەرمەندانی  الی��ەن  لە  ن��ای"،  نەرمە 
شارەكانی مەهاباد، نەغەدە، سنە، ئیالم 
لە  چ��وو.  بەرێوە  باكوور،  خوراسانی  و 
یەكەم بەشی ئەو فێستیڤاڵەدا كە تایبەت 

بە ئامێرەكانی ژەنین وەكوو نەرمە نای، 
دووزەلە و زووڕنا بوو، الوانی هونەرمەنی 
سەرووی تەمەن 23 ساڵ لە شارەكانی 
بانە، بۆكان، سنە، سەردەشت و سەقزەوە 
بەشدارییان لە كێبڕكێی ئەو فێستیڤاڵەدا 
و  فێستیڤاڵەكەدا  درێ����ژەی  ل��ە  ك���رد. 
بۆ  س���اڵ،   23 ژێ��ر  ت��ەم��ەن  كێبڕكێی 
یەكەمین جار "نەشمیل عالەمی" خەڵكی 

و  سنە  خەڵكی  ك��ش��اوەرز"  "پگا  سقز، 
نەغەدە  خەڵكی  سەعیدی"  "م��وژگ��ان 
بۆكانەوە  ش��اری  لە  رەحیمی"  "زی��الن  و 
بەشی  لە  ژن  بووانی  بەشدار  ن��اوی  بە 
كێبركێی "نای ژەنین"، بەشدارییان كرد. 
هونەرمەندە  فێستیڤاڵەكەدا،  درێژەی  لە 
شیروان،  ك��ام��ی��اران،  پێشكسوەتەكانی 
سەقز، مەهاباد، سنە، بجنوورد، شنۆ و 

كرماشان بە ژەنینی دوو ئامێریی "زەرب 
و نەرمەنای"، "دایرە و دووزەل��ە"، "تەك 
ژەنینی  ئامێری  دوو  و  دی��وان"  ژەنینی 
"زوڕنا ودەهۆل "بەشدارییان كرد. بەشی 
كۆتایی ئەو فێستیڤاڵە بۆ خوێندنەوەی 
پ���ەی���ام���ێ"ع���ەل���ی ئ��ەك��ب��ر م������ورادی" 
هونەرمەندی كرماشانی تەرخان كرابوو.

دایكی دوو شەهیدی حیزبی دێموكرات
 لە بۆكان كۆچی دوایی كرد

لە سەقز ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران كۆچی دوایی كرد

لە سەقز باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی 
كوردستان كۆچی دوایی كرد

كەسایەتییەكی خۆشناو و نیشتمانپەروەری 
مەریوان كۆچی دوایی كرد

ڕێژیمی ئێران لە ورمێ، هەوڵی كڕینی
 زەوی كوردەكان دەدات

120 هەزار هێكتار 
لە دارستانەكانی كرماشان وشك بوون

لە ناوچەی ژاوەرۆی مەریوان، ئەندامێكی 
حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد

سێ هاوواڵتی كورد لە الیەن رێژیمی ئێرانەوە دەستبەسەر كران

لە بۆكان، وەرزشوانێك بە 1 ساڵ زیندانی تەعزیری مەحكووم كرا

لە بۆكان، ئەندامێكی سپای پاسدارانی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی كوژرا

لە ورمێ شیرینی فروشێك بەهۆی نەخشاندنی ئااڵی كوردستان لەسەر كیكێك دەسبەسەر كرا

بكوژی دوو پێشمەرگەی حیزبی دێموكرات 
بە تاوانی كوشتنی كەسێك لە زیندانی سەقز ئیعدام كرا

ماموستای گوندێكی سەربە شاری بانە، مافی پێشنوێژی و وتارخوێنیی لێ سەندراویەوە

لە بۆكان فێستیڤاڵی "ژەنینی نەرمە نای" بە ڕێوە چوو
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وتووێژی به ڕێز مستەفا هیجری سکرتێری 
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

له گه ڵ گۆڤاری لڤین، ژمارە 2٧6

مەس������ەلەی  لڤی������ن:  گۆڤ������اری 
لە  ک������وردی  دەوڵەتی  س������ەربەخۆیی 
باش������وری کوردس������تان و  ڕۆژئ������اوا 
بۆت������ە جێ������گای ب������اس وخواس������تی 
چییە؟  ئەم������ە  ه������ۆکاری  هێزەکان، 
ئایا بارودۆخێک������ی لەبار بۆئەو بابەتە 

خولقاوە؟
مس������تەفا هیج������ری: هەلومەرجی 
سیاس������ی ل������ە باش������وور و خۆرئاوای 
کوردس������تان دوو پرس������ی بە تەواوی 
لێک جیاوازن و پێویس������تە هەرکام بە 
لەبەرچاوگرتن������ی ئ������ەو جیاوازییانەوە 

شرۆڤە بکرێن:
�� باش������ووری کوردستان سااڵنێکی 
زۆرە کە بە گوێرەی یاس������ای عێراق 
حکوومەتێکی �� نیمچە س������ەربەخۆی 
هەی������ە � ئ������ەو حکوومەتە س������ەرەڕای 
کۆسپ و تەگەرەکانی سەر ڕێگای 
ل������ەو ماوەیەدا ڕۆژب������ەرۆژ هەنگاوی 
بەرەوپێ������ش ن������اوە. هەرچەن������د ئ������ەو 
هەنگاوانە زۆر بە لەس������ەرەخۆیی بووە 
و تا ئێس������تاش کێشە و کەموکۆڕیی 
زۆری تێدا بەدی دەکرێ . لەو ماوەیەدا 
حکوومەتە  و  هەرێ������م  حکوومەت������ی 
لەالیەن  )پارێزگاکان(  ناوچەیی یەکان 
خەڵک  هەڵبژێ������ردراوی  نوێنەران������ی 
بەڕێوەچوون و تا گەیش������تووەتە ئێستا 
ک������ە حکوومەتی بنکەف������راوان پێک 
هاتووە  و نوێنەران������ی زۆربەی زۆری 
خەڵک ئەو حکوومەتانە بەڕێوە دەبن، 
ب������ە کورتی لەو ماوەدا کوردس������تانی 
باشوور لە پرۆسەی تاقیکردنەوەیەکی 

دێموکراسیدا بووە.
� ل������ەو ماوەی������ەدا ک������ورد هەوڵی 
زۆری داوە بۆ مانەوە لە چوارچێوەی 
لەژێر چەتری حکوومەتێکی  عێراقدا 
دێموکراتیک کە مافی یەکس������انی 
پێکهاتەکان������ی عێ������راق بە ک������ردەوە 
بپارێزێ  و پابەندی یاس������ا بێ ، بەاڵم 
پێچەوانەوە  ب������ە  ناوەندی  حکوومەتی 
ڕۆژبەرۆژ تێکۆش������اوە بۆ ئەوەی ئەو 
مافان������ەی گەلی کورد پێش������ێل بکا 
ک������ە تەنانەت لە یاس������ای بنچینەییدا 
پەس������ند کراوە، تا لەم دوایییانەدا کار 
گەیش������تە بڕینی بوودجەی کوردستان 
و س������ازکردنی گیروگرفتی گەورە بۆ 
حکوومەتی هەرێم و لە ڕاستیدا بەغدا 
بە کردەوە کوردس������تانی لە عێراق جیا 

کردووەتەوە.
� ل������ە هەم������ان کاتدا کوردس������تان 
نەوتی خ������ۆی هەناردە دەکا بە نەوتی 
کەرکووکیش������ەوە، ئەم هەناردە کردنە 
هەرچەند لە ئێس������تادا کێشەی زۆری 
لەس������ەرە، بەاڵم بەو حاڵەش������ەوە دوورە 
دیمەنی س������ەربەخۆیی ئاب������ووری ئەو 

بەشە نیشان دەدا.
� هەرێمی کوردس������تان ئێستا بووەتە 
ناوەندێک������ی سیاس������ی ناوچەی������ی و 
جیهانی، ژمارەیەکی زۆر لە واڵتانی 
ناوەڕاس������ت  و خۆرهەاڵتی  خۆرئ������اوا  
لێ   خۆی������ان  کونس������وولگەرییەکانی 
بەرپرس������ە سیاس������ییە  دامەزراندووە  و 
پلەبەرزەکان������ی ئەو واڵتان������ە بەردەوام 
س������ەردانی س������ەرۆک و حکوومەتی 
هەرێ������م دەکەن، ئەوان������ە و زۆر خاڵی 
دیکە لەسەر یەک ش������وێندانەر بوونە 
بۆ ئەوەی مەسەلەی سەربەخۆیی ئەو 
بەش������ە بووەتە جێگای باس و خواستی 

هەموو الیەک.
دەیتوانی  خۆرئاواش  کوردستانی   �
زەمین������ەی ئەرێنی سیاس������یی زۆری 
تێدا پێک بێ ، بەاڵم بە داخەوە لەوێدا 
ئەو ڕەوتە نەچووەتە پێش، ئەو بەش������ە 
لە خاکی کوردس������تان تا ئێستاش لە 

ژێر دەس������ەاڵتێکی تاکڕەهەندی دایە، 
لە  نوێنەران������ی الیەنە سیاس������ییەکان 
بەڕێوەبەری ئەو بەش������ەدا بەشدار نین 
بەڕێوەبەرییەک  هی������چ  تەنان������ەت  و 
ب������ە ن������اوی بەڕێوەبەري������ی ک������ورد و 
کوردستانی لە ئارادا نییە و بەگشتی 
هیچ زەمینەیەکی ناوخۆیی و دەرەکی 
بۆ سەربەخۆیی و تەنانەت لەوە کەمتر 
بۆ ئوتۆنۆمیش نەهاتووەتە ئاراوە، بۆیە 
ئەگەر لەو بەشەدا ڕەوتی ڕووداوەکان 

ه������ەر وەک ڕاب������ردوو بچێت������ە پێش، 
چارەنووس������ی خەڵکی ئەو بەشە تەم  و 

مژاویی بە دیار دەکەوێ.
گۆڤ������اری لڤی������ن: ب������ەاڵم داعش 
هەرچ������ی بێت بە ش������ێوەیەکی جیدی 
شەڕی لەگەڵ حکومەتی هەرێم نییە، 

ڕووی داعش لە دەوڵەتی شیعەیە؟
مس������تەفا هیجری: داعش شەڕی 
لەگەڵ هەم������وو الی������ەک  و هەموو 
ناوچەیە بە شیعە  و سوننە  و کوردەوە، 
بەاڵم ئەولەویەتەکەی شەڕی شیعەیە 
لە عێراق  و سووریەدا  و ئەگەر بتوانێ 
بە تەواوی بەسەر حکوومەتی شیعە لە 
عێراقدا زاڵ بێ  ش������ەڕی کوردیش بە 

شێوەی جیدیتر دەست پێ  دەکا.
گۆڤاری لڤین: ئەگەر ئێس������تا کە 
دەوڵەتی ناوەندی الوازە و بە ش������ەڕی 
داعش������ەوە خەریکە، فرسەتێکی لەبار 
نییە بۆ ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی، ئەو 

فرسەتە کەی دەبێ؟
مستەفا هیجری: ئێستا فرسەتێکی 
لەب������ارە بۆ ڕاگەیاندنی س������ەربەخۆیی 

ئەگەر بێت:
� الیەنە سیاس������ییەکانی کوردستان 
هەموو ب������ە بێ دوودڵ������ی یەکدەنگ 
بوایەن لەسەر ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی 
و پش������تگرتنی، من بەش بەحاڵی خۆم 

ئەو یەکدەنگییە نابینم.

باری  ل������ە  � خەڵکی کوردس������تان 
سیاسی و س������ایکۆلۆژییەوە ئامادەیی 
هەب������ێ  ک������ە کەموکوڕی و کێش������ە 
ئاب������ووری و زەختەکان������ی دوژمنانی 
سەربەخۆیی کوردستان بۆ کورت ماوە 
تەحەمولی بکا وەک ئەوەی سااڵنی 
نەوەدەکان دوای پاشەکشەی هێزەکانی 
سەددام حسەین و گەمارۆی ئابووری 
ناکرێ   چونکە  دیتمان،  کوردس������تان 
خەڵ������ک س������ەربەخۆیی ڕابگەیەنێ  و 

تووشی هیچ کەموکۆڕیش نەبێ .
�� بێجگ������ە لەوانە ڕێگایەکی کراوە 

بە ڕووی دنیادا هەبێ.
گۆڤاری لڤین: کەس نییە موخالفی 
دەوڵەتی کوردی بێت، بەاڵم کەسیش 
نییە بە جیددیی و بەڕەسمی کاری بۆ 

بکات و ڕایگەیەنێت؟
مس������تەفا هیجری: ب������ە بۆچوونی 
م������ن ڕانەگەیاندنی بە ڕەس������می و بە 
دەگەڕێتەوە  دەوڵەتی کوردی  جیددی 

س������ەر واڵمی پرسیارەکەی پێشوو ئەو 
نیگەرانییانەی ل������ەو پێوەندییەدا دێنە 
لەس������ەر ڕاگەیاندنی  و ڕێگرن  ئاراوە 
س������ەربەخۆیی، بۆی������ە زۆر پێویس������تە 
هەم������وو الیەک )ب������ە حکوومەت و 
خەڵکەوە( تێبکۆش������ن بۆ ڕەواندنەوەی 

ئەو نیگەرانی و کۆسپانە.
گۆڤاری لڤین: پرس������یارێکی سادە 
دەوڵەتی کوردی  ئەوەیە، ڕاگەیاندنی 
کارێکی لە ئیم������کان هاتووە یان نا، 

وە بۆچی؟
مس������تەفا هیج������ری: بێ گوم������ان 
ئەگ������ەر کار بکرێ  ب������ۆ ڕەواندنەوەی 
نیگەرانیی������ەکان ) ک������ە کۆس������پ و 
نیگەرانی گەورە نی������ن( بە یەکریزی 
خەڵ������ک  و حکووم������ەت کارێکی لە 

ئیمکان هاتووە.
گۆڤاری لڤین: تێڕوانینی واڵتانی 
ناوچەک������ە چییە، ب������ە بۆچوونی تۆ، 
ئێران  لەگەڵیەتی،  تورکی������اش  گوایا 
دژایەتی و عێراق نیگەرانە و س������وریە 

بۆخۆی گیرۆدەیە؟
مس������تەفا هیجری: وا هەڵکەوتووە 
ه������ەر کام ل������ە واڵتان������ی دراوس������ێی 
دەس������ەاڵتداری  هەرێم  حکوومەت������ی 
بەشێک لە کوردستانی دابەش کراون، 
بۆ ئ������ەوەی حوکم������ی دیکتاتۆرانەی 
بەشی  بەس������ەر کوردس������تانی  خۆیان 

خۆیان لە دەس������ت ن������ەدەن  و وەک بۆ 
خۆیان دەڵێن واڵتەکەیان دابەش نەبێ  
هەموویان دژی سەربەخۆیی باشووری 

کوردستانن.
گۆڤ������اری لڤین: لە نێ������وان پارتی 
و یەکیەت������ی لە هەرێمی کوردس������تان 
هەیە  ڕاوبۆچوون  جی������اوازی  دەوترێت 
سەبارەت بەدەوڵەتی کوردی کە گوایا 
پارتی حەماس������ەتی زیات������ری هەیە و 
یەکیەتی دەڵێت کەس لە ئێمە دڵسۆزتر 

نییە، بۆ ئەو مەسەلەیە؟
جیاوازی������ی  هیج������ری:  مس������تەفا 
ڕا وبۆچ������وون ل������ە نێ������وان یەکیەتیی 
نیش������تمانیی کوردس������تان  و پارت������ی 
دێموکرات������ی کوردس������تان، لە پێوندی 
لەگەڵ ئەم مەس������ەلەیەدا زۆر گرنگە 

هیوادارم لەو مەسەلە چارەنووس سازەدا 
هەر دووال بە یەکدەنگی تەواو بگەن.

گۆڤ������اری لڤین: هەڵوێس������تی ئیوە 
وەکو الیەنی ڕۆژهەاڵت چییە لەسەر 

دروستبوونی دەوڵەتی کوردی؟
مستەفا هیجری: حیزبی دێموکراتی 
دیاریکردنی مافی  ئێران  کوردستانی 
چارەن������ووس بۆ گەلی کورد بە مافی 
بێ ئەمال و ئەوالی ک������ورد دەزانێ   و 
ئێمە ٧0 س������اڵە بۆ بەدەستهێنانی ئەو 
مافە ل������ە کوردس������تانی خۆرهەاڵت 
خەب������ات دەکەی������ن  و قوربانی دەدەین، 
ئاواتمانە دەوڵەتی کوردی پێک بێ ، 
ئێمە بۆ ئیرادەی یەکگرتووی خوشک  
و براکانمان لە هەرکام لە بەشەکانی 
دەوڵەتی  دروستکردنی  بۆ  کوردستان 
کوردی ڕێز دادەنێین  و پشتیوانی لێ  

دەکەین.
لەگ������ەڵ ئەم  لڤی������ن:  گۆڤ������اری 
باس������ە دەوڵەتی ئێس������رائیل بەرەسمی 
لە  پش������تیوانی  »ک������ە  ڕایگەیان������د 
دەوڵەتی کورد دەکات<< ئەمە چۆن 

دەخوێندرێتەوە؟
مستەفا هیجری: بە بۆچوونی من 
دەوڵەتی ئیس������راییل لەو ڕاگەیاندنەدا 
پێکهاتن������ی  ڕاس������تگۆیە چونک������ە، 
دەوڵەت������ی ک������وردی لە باش������ووردا، 
دەوڵەتێک������ی دێموکراتی������ک دەبێ  و 

یارمەتیدەر دەبێ  بۆ بەرەوپێش������چوونی 
خۆرهەاڵتی  لە  دێموکراتی  پرۆسەی 
ناوەڕاست کە بە قازانجی ئیسرائیلە  و 

زۆر هۆی دیکە.
گۆڤاری لڤین: سەبارەت بە پرسی 
ڕیفران������دۆم ب������ۆ س������ەربەخۆیی کەبە 
گەرمی باس������ی لێ دەکرێ������ت دەڵێن 

چی؟
مس������تەفا هیجری: ئەگەر بڕیاری 
کۆتایی بۆ س������ەربەخۆیی کوردستان 

بدرێ  پێویستە لە پێش هەموو شتێکدا 
ڕیفراندۆم بکرێ   و بۆچوونی خەڵک 
ل������ەو پێوەندیی������ەدا وەرگیرێ ، چونکە 
ئەو مەس������ەلەیە پێوەندیی بە خواستی 
دانیش������تووی  تاکەکان������ی  هەم������وو 
کوردس������تانەوە هەیە، بۆی������ە من پێم 

وایە ڕیفراندۆمێک بۆ ئەو مەبەس������تە 
ئەرکێکی  دێموکراتیک  و  کارێکی 

حکوومەتە.
گۆڤ������اری لڤین: خەڵک������ی دەڵێن 
کوردس������تان  هەرێمی  حکوومەت������ی 
ناتوانێ������ت ئ������او و کەرەب������ا و بەنزین 
دابین بکات چ������ۆن دەتوانێت دەوڵەت 

ڕابگەیەنێت؟
ئەوە  بەڵ������ێ ،  هیجری:  مس������تەفا 
یەکێ������ک ل������ە نیگەرانییەکانە کەلە 
پرسیارەکانی پێشوودا هێمام پێ کرد، 
س������ەربەخۆیی  داوای  کە  خەڵکێک 
ئامادەیی هەبێ  بۆ  پێویس������تە  دەکا، 
نەبوونی بەنزین، کارەبا  و زۆر ش������تی 
دیک������ە چونکە هەم س������ەربەخۆیی  و 
ه������ەم بوونی هەموو ش������تێک پێکەوە 
ل������ە ئێس������تادا نەگونجاون، ش������ەهید 
دوکتور قاس������ملوو فەرموویەتی : « 
گەلێک ئازادی ب������وێ دەبێ  ئامادە 
بێ  نرخەکەیشی بدا...« من هیوادارم 
کوردستان  باشووری  دانیشتوانی  کە 
داوای سەربەخۆیی  ئامادەیی یەوە  بەو 

بکەن.
گۆڤاری لڤین: کۆنگرەیی نەتەوەیی 
زۆر کەس وەک������وو الیەنی گرینگ 
س������ەیری دەکەن بۆ ئەم هەلومەرجە، 
وات������ا دەتوانێت ڕۆڵی گەورەی هەبێت 
دەوڵەت������ی کوردی،  پش������تیوانیی  لە 

ئەگەر وایە بۆ زیندووی ناکەنەوە؟
ت������ا کاتێک  مس������تەفا هیجری: 
گیانی خۆبەزلزانی  و هیژمونیخوازی 
لە نێ������وان الیەنە کوردییەکاندا هەبێ ، 
پێکهاتن������ی  چاوەڕوان������ی  ناک������رێ  
کۆنگ������رەی نەتەوەیی یەک بین کەلە 
خزمەت دۆزی کورد بە گش������تی لە 

هەموو بەشەکانیدا بێ.
گۆڤ������اری لڤی������ن: ئایا چانس������ی 
پێکەوەژی������ان لەگەڵ عێ������راق نەماوە، 

بۆیە ب������اس لە ڕیفران������دۆم و دەوڵەت 
دەک������رێ ، ی������ان داعش ئەم باس������ەی 

هێناوەتە پێشەوە؟ 
چانس������ی  هیج������ری:  مس������تەفا 
پێکەوەژیان لەگەڵ عێراقدا ماوەیەکە 
نەم������اوە، هاتنە کای������ەی داعش بەم 
ش������ێوەیە لە مەیدانی سیاسی عێراقدا 

یارمەتیدەری ئەو چانسە بووە.
س������ەرلەنوێ   لڤی������ن:  گۆڤ������اری 
عێ������راق، ڕووداوگەلێکی نەخوازراوی 
بەخۆی������ەوە بین������ی )پەالمارەکان������ی 
داعش( س������یناریۆکانی پشتی چین، 
ئامانجەکان������ی کامان������ەن، کێ  ئەم 

یارییە مەترسیدارانە دەجوڵێنێت؟
پەالمارەکانی  هیجری:  مس������تەفا 
داعش ش������تێکی تازە نین لە عێراقدا، 
تەنی������ا ئەوە نەبێت کە هەڵەی بەرنامە 
سیاس������ییەکانی حکوومەت������ی بەغدا 
ناڕەزایەتی خەڵکی  ئاکامەکەی  کە 
عێراقی بە کورد، س������وننە  و تەنانەت 
ش������یعەوە ڕۆژبەرۆژ زیاتر کرد تا کار 
گەیش������تە ئەو جێگای������ەی داعش لەم 
ناڕەزایەتییان������ە کەڵک������ی وەرگرت  و 
توانیی پش������تیوانیی هێندێک الیەنی 
س������ووننە بۆ الی خۆیان ڕابکێشێ  و 
هێرش������ەکانی خ������ۆی بەرباڵوتر بکا، 
هەر وەک چۆن کۆماری ئیسالمیی 
ئێران ل������ەو هەڵەکارییانە بە قازانجی 
خۆی کەڵکی وەرگرتووە  و دەسەاڵتی 
خۆی بەس������ەر هەم������وو جومگەکانی 
حکوومەتی بەغدادا سەپاندووە، بەاڵم 

بە شێوەیەکی دیکە.
گۆڤاری لڤین: پەالماردانی موسڵ 
لەالیەن داعشەوە چەندە مەترسییە بۆ 
س������ەر مالیکی و حکوومەتی عێراق، 
هێندەش مەترس������ییە بۆس������ەر ئێران و 
بلۆکی پان ش������یعیزم، کەواتە ئێران و 
مالیک������ی لەبەرامبەردا چی دەکەن؟ 

یان دەبێت چی بکەن؟
بەڵ������ێ ،  هیج������ری:  مس������تەفا 
پەالمارەکانی داعش  و بەهێزبوونی لە 
عێراقدا مەترسییە بۆ هەموو الیەک، 
بەاڵم سیاسەتی مالیکی کە درێژەی 
ئیسالمی  کۆماری  سیاس������ەتەکانی 
ئێرانە لە ناوچەدا  و لە عێراقیشدا، لە 
مێژ ساڵە شکس������تی تەواوی هێناوە، 
چونکە ئەو سیاسەتە ) کە سیاسەتی 
چارەسەری  ئیس������المییە(  کۆماری 
ناوخۆی  ب������ە  هەم������وو گرفت������ەکان 
پیالنگێری،  سەرکوت،  لە  ئێرانیشەوە 
دەزانێ ،  هێژمونیخ������وازی  تەفرەقە  و 
ن������ەک دۆزین������ەوەی ڕێگاچ������ارەی 
دێموکراتیک  و ئاشتیخوازانە، لەسەر 
بنەمای عەداڵەت و یەکسانی. کێشەی 
فەلس������تین، لوبنان، سووریە، عێراق  و 
نێوخۆی ئێران نموونەی زیندووی ئەو 
ڕاستییەن کە ئێستا لەبەرچاوی ئێمە  
و جیهان دایە، بۆیە من لەو باوەڕە دام 
تا ئەو کاتەی ئەم سیاس������ەتە ڕەچاو 
ئاش������تی،  چاوەڕوانی  ناب������ێ   بکرێ  

ئارامی  و تەبایی لە ناوچەدا بین.
تێبینی:

1 �������� ئ������ەم وتووێژە ل������ە گۆڤاری 
لڤی������ن لە ژمارە 2٧6 ل������ە ڕێکەوتی 
201٤/٨/10ی زایین������ی لە هەرێمی 

کوردستان باڵو کراوەتەوە.
2 �� ئەم وتووێژە لە پێش هێرش������ی 
دەوڵەتی ئیس������المی )داعش( بۆسەر 

هەرێمی کوردستان ئەنجام دراوە.

هەلومەرجی سیاسی لە باشوور و خۆرئاوای کوردستان دوو
 پرسی بە تەواوی لێک جیاوازن و پێویستە هەرکام بە 

لەبەرچاوگرتنی ئەو جیاوازییانەوە شرۆڤە بکرێن

کوردستانی خۆرئاواش دەیتوانی زەمینەی ئەرێنی سیاسیی زۆری تێدا 
پێک بێ ، بەاڵم بە داخەوە لەوێدا ئەو ڕەوتە نەچووەتە پێش، ئەو بەشە 
لە خاکی کوردستان تا ئێستاش لە ژێر دەسەاڵتێکی تاکڕەهەندی دایە
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وتووێژی به ڕێز حه سه ن شه ره فی، جێگری سكرتێری گشتیی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران له گه ڵ تیشك تیڤی

س������ه ره ڕای  بۆچی  تیش������ك: 
له   زۆر  ماوه یه ك������ی  تێپه ڕبوونی 
س������ه رهه ڵدانی خه ڵكی سووریه  و 
له   داعیش  گرووپی  ده ورگێڕانی 
وه رچه ره خانه كان������ی ئه م واڵته دا و 
له گه ڵ ئه وه یكه  له  یه ك س������اڵی 
به رچاو  پێش������كه وتنێكی  دواییدا 
ل������ه  ئیش و كاره كانی ئه م گرووپه  
له  س������ووریه  نابیندرێن، به اڵم هه ر  
ئه م هێزانه كاتێك  به  ش������ێوه یه كی 
جی������ددی هاتنه  نێ������و گۆڕه پانی 
بینیمان  عێراق،  وه رچه رخانه كانی 
له  جوگرافیای  به رچاو  به شێكی 
عێ������راق كه وت������ه  ژێ������ر ڕكێف و 

ده سه اڵتی ئه م گرووپه ؟
و: ئ������ه م ك������رده وه  ده گه ڕێته وه  
بۆ جیاوازی������ی گۆڕه پانی كرده وه  
كار  ئ������ه و  و  تیرۆریس������تییه كان 
و چاالكییان������ه ی ك������ه  ده وڵه تی 
ئیسالمی له  دوو واڵتی سووریه  
و عێراق������دا به ڕێ������وه ی ب������ردووه . 
ده بینین كه  له  س������ووریه دا وێڕای 
حكوومه تی ناوه ندی و سوپای ئه م 
واڵته ، له  شه ڕ له گه ڵ دژبه راندا 
گرووپگه لێك������ی دیكه ش بوونیان 
هه یه  بۆ وێنه  ئه لنۆسره  و هه مان 
ده وڵه تی ئیس������المی یان داعش، 
ك������ورده كان و هه موو ئه مانه  جگه  
له وه یكه  له  چوارچێوه ی سووریه دا 
خه ریكی ش������ه ڕن، ل������ه  به رامبه ر 
س������وپای  ناوه ندیدا،  حكوومه تی 
ئازاد یان كورده كان یان ئه لنۆسره  
یان هه ر ئه م ده وڵه تی ئیسالمییه  
و  هاوگرتوویی  ل������ه   چه ش������نێك 
هاوكاریی������ان تێدا به دی نه ده كرا و 
ناشكرێ. جگه  له مه ، ڕه نگه  هه ر 
كامه یان زیات������ر له وه یكه  له گه ڵ 
حكوومه تی ناوه ندیی به شار ئه سد 
له گه ڵ  بن،  به ره نگاربوونه وه دا  له  
و  ڕووبه ڕووبوونه وه دان  له   یه كتردا 
ئه مه  ده بێته  هۆی ئه وه یكه  پانتای 
ئیس������المی  ده وڵه تی  چاالك������ی 
له  س������ووریه  به  ه������ۆی هه بوونی 
له   دیك������ه  جگه   ڕه وتگه لێك������ی 
ده وڵه تی ئیسالمی به رته سكتر بێ 
و له سه ره خۆتر به ڕێوه  بچێت، به اڵم 
پانتای چاالكییه  تیرۆریستییه كان 
و هه وڵ������ه  تێكده رانه كان������ی ئ������ه م 
گرووپه  له  عێراقدا به  شێوه یه كی 
دیكه یه . ده یبینن ك������ه  له  ناوچه  
سوننه   سوننه نشینه كاندا، عه شیره  
ناوچه كان������ی  مه زهه به كان������ی 
مووس������ڵ و تكریت و دیاله  له  
ڕاستیدا له  حكوومه تی ناوه ندی 
و ده وڵه ت������ی ئاغ������ای مالكی 
ناڕازیی ب������وون و دژایه تییان 
و  كار  له گ������ه ڵ  ده ك������رد 
كرده وه كانی ده وڵه تی ناوبراودا. 

و  نه قشبه ندییه كان  له مانه ،  جگه  
پاش������ماوه كانی ڕێژیمی پێشووی 
به عس������یش بوونیان هه ی������ه  و له  
ڕاس������تیدا ده ك������رێ بوت������رێ كه  
ناوچه كانی مووس������ڵ و تكریت و 
ئه مانه  ئاخێزگه ی حیزبی به عس 
بوون. هه ر بۆیه ، وێڕای ئه وه یكه  
ئه مانه  له وانه یه  هه ندێ جیاوازییان 
له گه ڵ ده وڵه تی ئیس������المی یان 
باری  له   پێشوو  هه مان داعیشی 
سیاسی یان ڕه نگه  له  باری كرده وه  
و ڕه فت������اره وه  كه  ل������ه  ناوچه كه دا 
به ڕێ������وه ی ده ب������ن، هه بێت، به اڵم 
به گشتی جۆرێك له  هاوگرتووی 
و یه كگرتووییان پێكه وه  هه یه  كه  
ده توان������ن له  به رامب������ه ر ده وڵه تی 
ناوه ندی������دا ده س������ت بده ن������ه  وه ها 
ئۆپراس������یۆنێك كه  له  ماوه ی یه ك 
دوو ڕۆژدا ناوچه یه كی به رفراوان 
بخه نه  ژێر ڕكێفی خۆیانه وه . له م 
پێوه ندییه دا هێما كردن بۆ پرسێكی 
دیكه ش گرینگه  و ئه وه ش ئه مه یه  
كه  بۆچی سوپای عێراق به مشێوه  
پاشه كشه ی كرد؟ وێڕای ئه وه یكه  
ئه و الیه نانه ی كه  هێمام بۆ كردن 
هه مووی������ان هاوكار بوون و ڕه نگه  
ل������ه  به رامبه ر س������وپای عێراقدا 
هاوپه یم������ان بوون به اڵم س������وپای 
عێراقیش له م ناوچه یه دا سوپایه ك 
نه ب������وو ك������ه  پاڵپش������تی خه ڵكی 
عێراق  س������وپای  بێ������ت.  له گه ڵ 
له  س������ه رده می ئاغ������ای مالكیدا 
به  ش������ێوه یه ك پاكت������او كرابوو كه  
زیاتر له  هه ش������تا له  سه دی ئه و 
س������وپایه  له  په یڕوانی مه زهه بی 
ش������ێعه  پێكهاتبوو. وه ها سوپایه ك 
به   سوننه نش������ینه كاندا  ناوچه   له  
ش������ێوه یه كی سروش������تی پاڵپشتی 
خه ڵكیان له گه ڵ نابێت، سوپایه ك 
كه  پاڵپشتیی خه ڵكی له گه ڵ نییه  
و ڕه نگه  ل������ه  ڕوانگه ی خه ڵكی 
عه شیره  بااڵده ستانی  و  ناوچه كه  
س������وننه كان و ته نان������ه ت ده وڵه تی 
نه قش������به ندییه كان  و  ئیس������المی 
به عس  حیزبی  پاش������ماوه كانی  و 

بێگانه یه ك  وه ك  ته نیا 
بكرێ  س������ه یر 

ك������ه  له وێدا 
نی������ان  بوو
هه ی������ه . 
ئه م������ه  

و  بو
كه 

ناوچه یه دا  ل������ه م  ئ������ه م گرووپانه   
ناوچه كه یان  هاوكاریی خه ڵك������ی 
ت������ا ڕاده ی������ه ك له گه ڵ������دا بوو و 
هاوگرتوویی ئه م هێزانه  سه ره ڕای 
ئ������ه و جیاوازییان������ه ی كه  له گه ڵ 
ی������ه ك هه یانبوو، ب������وو به  هۆی 
ئه وه یكه  ئه و شته ی كه  له  سووریه  

به  هێواش������ی ده چ������ووه  پێش، له  
عێراق هه م به رینت������ر بێت و هه م 

به رباڵوتریش به ڕێوه  بچێت.
داگیركردنی  پ������اش  تیش������ك: 
شه نگال، هۆكاری پێشڕه ویی خێرا 
و س������ه ره تایی هێزه  ئیسالمییه كان 
له  خاكی هه رێمی كوردس������تان تا 
نزیك شاری هه ولێر و ڕاوه ستان و 

پاشه كش������ه یان له  رۆژانی دواتردا 
چ بوو؟

و: ئه م پێشڕه وییانه ی ده وڵه تی 
ئیس������المی له  ڕۆژه  یه كه مه كاندا 
ده رئه نجام������ی دوو پ������رس بوون، 
یه ك������ه م ئه وه یك������ه  حكوومه ت������ی 
هه رێمی كوردستان یان خه ڵكانی 
كوردستان  هه رێمی  نیش������ته جێی 
به  ش������ێوه یه ك خاڵف������ان، یانی به  
هێزانه   ئه م  ئه وه یكه   دووره دیمه نی 
ده وڵه تی  له گه ڵ  به ره نگاربوونه وه  
كاریی  ئه جندای  ل������ه   ناوه ندییان 
و  دان������اوه  و داگیركردن  خۆیاندا 
له   به غدادیان  ده سبه سه رداگرتنی 
به رنامه دا ب������وو، پێیان وانه بوو كه  
به مشێوه  و به م جۆره  هێرش بكه نه  
س������ه ر ناوچه كانی ژێر دسه اڵتی 
هه رێم������ی كوردس������تان. هه ربۆیه  
جۆرێك نائاماده یی له  نێو هێزی 
پێشمه رگه دا ده بینرا. جگه  له مه ، 
هێزه كان������ی ده وڵه تی ئیس������المی 
له  باری كه ره س������ته ی سه ربازیی 
زۆر ته یارتر ب������وون  به و چه ك و 
چۆاڵنه ی كه  له  س������وپای عێراق 
به  ده سكه وت به ده ستیان هێنابوو، 
پێش������مه رگه   هێزه كان������ی  دژی 
به كاری������ان هێنا، ل������ه  حاڵێكدا كه  
ئه و كه ره سته  و چه ك و چۆاڵنه ی 
ك������ه  ده بوایه  له  ده س������تی هێزی 
پێشمه رگه ی هه رێمی كوردستاندا 
پاراستنی  و  به ره نگاریی  بۆ  بێت 
هه رێمه كه  ل������ه  به رامبه ر چه ك و 
چۆڵی ده وڵه تی ئیس������المیدا زۆر 
ناهاوس������ه نگ بوو. ب������ه اڵم پاش 
چه ن ڕۆژ كه  هێزی پێش������مه رگه  
سازمانده ییه كی نوێیان به  خۆیانه وه  
بینی و ئه و ئاماده كارییانه ی كه  
بۆ به ره كانی ش������ه ڕ كران و پاشان 
یارمه تی  سه ربازیی و چه ك 
و چۆڵی واڵتانی بیانی 
ده ستی  گه یش������ته   كه  
هێزه كانی پێش������مه رگه  
پاش  ك������ه   بینیم������ان 
چه ن ڕۆژ پێش������ڕه ویی 
ده وڵه ت������ی  س������ه ره تایی 
ئیس������المی توانی������ان له  
یه كه م������دا،  هه ن������گاوی 
ئ������ه م پێش������ڕه وییه ی ده وڵه تی 
ئیس������المی بوه س������تێنن و له  
دووهه مدا  قۆناغ������ی 
ن  شه كش������ه یا پا
بكه ن.  پ������ێ 
ئه م پرس������ی 
خافڵبوونه ، 
س������ی  پر

نێ������وان چه ك و  ناهاوس������ه نگیی 
چۆڵ������ی ده وڵه تی ئیس������المی و 
هه موو  و  پێش������مه رگه   هێزه كانی 
ئه مانه  بوون به  هۆی ئه وه یكه  كه  
له  ڕۆژه كان������ی یه كه مدا ده وڵه تی 
پێش������ڕه ویی  ئیس������المی هه ندێ 
بكات به اڵم له  ڕۆژه كانی دواتردا 
پێش به م پێش������ڕه وییانه  گیردرا و 
ل������ه  ڕۆژانی دیكه ش������دا بینیمان 
هه رێم  پێش������مه گه ری  هێزی  كه  
پێش������ڕه وییان كرد و پاشه كشه یان 
به  هێزه كانی ده وڵه تی ئیس������المی 

كرد.
تیش������ك: حیزب������ی دێموكراتی 
هه مان  ل������ه   ئێران  كوردس������تانی 
ڕۆژانی یه كه می هێرشی داعیش 
بۆ س������ه ر كوردستان به  ده ركردنی 
پاڵپش������تی  وێڕای  ڕاگه یه نراوێك 
ل������ه  خه ڵك و هه رێمی كورس������تان 
هه رێمی  ئه گ������ه ر  كه   ڕایگه یاند 
كاربه ده س������تانی  و  كوردس������تان 
بكه ن  داوام������ان لێ  پێوه ندی������دار 
ئاماده ین كه  ته نانه ت له  به ره كانی 
ش������ه ڕ له گه ڵ ئه م گرووپه دا هه م 
هێ������ز ڕه وان������ه  بكه ین و ه������ه م به  
شێوه یه كی ڕاسته وخۆ و چاالكانه  
به ش������داریی بكه ین له و شه ڕه دا و 
له  ڕۆژانی دواتردا به  كرده وه  ئه م 
كاره ی  ك������رد، هانه ی ئه م حیزبه  
بۆ ئه م كرده وه یه  واته  ئاماده بوونی 
سه ربازیی له  به ره كانی شه ڕ دژی 

ده وڵه تی ئیسالمی چ بوو؟
حیزبی  ئه وه یك������ه   یه ك������ه م  و: 
كه   ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
چ������ه ن ڕۆژ پێش ئێس������تا جێژنی 
ساڵوه گه ڕی  نۆهه مین  و  شه ست 
دامه زران������ی خ������ۆی به ڕێوه  برد، 
ل������ه  هه موو ئه م م������اوه دا به رده وام 
دێموكراس������ی  دابینكردنی  ب������ۆ  
و ده س������ته به ركردنی مافه كان������ی 
نه ته وه ی كورد بۆ به ره وپێش بردنی 
دادوه ری، به راب������ه ری، هاوتایی و 
سڕینه وه ی هه ر چه شنه  سته مێك 
له  كۆمه ڵ������گادا خه باتی كردووه ، 
دژی تی������رۆو و خه ڵك ڕفاندن و 
كاولكاری������ی بووه  و هیچ كام له م 
شێوازانه ی نه  ته نیا له  ئه جندای 
كاری������ی خۆیدا دانه ن������اوه  به ڵكوو 
ده توانی������ن بڵێین كه  ئیدانه ش������ی 
بینیمان  كاتێ  هه ربۆیه ،  كردووه . 
كه  هێزێكی چه كداری دواكه وتوو 
و  دواكه وتووانه   ئایدیایه ك������ی  به  
هێرشیان  له ڕاده به ده ر  توندوتیژی 
كردووه ته  س������ه ر خه ڵكی هه رێمی 
كوردس������تان و خوشكان و برایانی 
ئێم������ه و به زه ییان به  كچان و ژنان 
و پی������ران و په ككه وت������ان نایه ت، 
سروشتییه  له  وه ها هه لومه رجێكدا ، 
ل������ه  به ره ی  ك������ه  خۆی  حیزبێك 
جیهان������ی دژی تیرۆر ده بینێته وه ، 
له م ش������ه ڕه دا دژی  ئاماده یه  كه  

ڕۆژەڤـ

كەڵكی هەرە تەواو: 
نهێنییەكەی سەركەوتنی 

دەوڵەتی ئیسالمی
و: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

جوورناڵ«  »والس������تریت  ماڵپ������ەڕی 
وتارێك������ی لە ژێ������ر ن������اوی » كەڵكی 
هەرە ت������ەواو: نهێنییەكەی س������ەركەوتنی 
دەوڵەتی ئیسالمی« بە قەڵەمی سوبحان 
گورمەن، نوور ماالس و مات برادڵی باڵو 
كردووەتەوە. وەك ل������ە ناوەكەی ڕا دیارە، 
وتارەكە باس������ی نهێنییەكانی سەركەوتنی 
داعەش ل������ە ش������ەڕەكانی ئەمدواییانە و 
بەتایبەت ئەندامگی������ری خێرا و بەرینی 
دەكات.  تیرۆریستی  ڕێكخراوێكی  وەكوو 
لە لیدی وتارەكەدا هاتووە: »ئەم گرووپە 
تاكتیكی س������ەربازی لەگەڵ تیرۆریزمی 
عەش������یرەتییەكان،  پەیوەندییە  نەریت������ی، 
هەڕەش������ەوناچاركردن و پێكهاتەیەكی زۆر 

ڕێكخراو ئاوێتە دەكات«.
ل������ە پاراگراف������ی یەكەم������دا هاتووە: 
»دەوڵەتی ئیسالمی لەم هاوینەدا خەریكە 
سەركەوتنێكی سەرنجڕاكێش تۆمار دەكات، 
بە ش������ێوەیەك كە بە خێرایی هێزەكانی لە 
باكووری عێراق و سووریە باڵو كردەوە، لە 
پێكهاتەیەكی بە زۆری ڕێكخراوەوە كە لە 
الیەن گرووپێكی بچووكی زۆر ناسیاوی 
یەكترەوە كونتڕۆڵ دەكرا، بوو بە گرووپێك 
كە لە الیەن توندڕەوێكی ئیس������المگەراوە 
رێب������ەری دەك������رێ  ك������ە ل������ە هەڵەكانی 
ڕێكخراوی دایكی، واتە ئەلقاعیدە وانەی 

وەرگرتووە.«
دواتر نووس������راوە: »بەپێی قس������ە ئەو 
بەرپرس������ە رۆژئاوای������ی و رۆژهەاڵت������ی 
نێوەڕاس������تییانەی ك������ە ل������ە بزووتنەوەی 
تون������دڕەوی دەكۆڵنەوە، ئ������ەم گرووپە بە 
تێكەاڵوكردن������ی ك������ردەوە تیرۆریس������تییە 
ئاش������ناكانی وەك تەقاندنەوەی ماش������ین 
نەریتییەكان،  سەربازییە  تاكتیكە  لەگەڵ 
هێ������زی خ������ۆی ب������ە ه������ۆی پەیوەندییە 
عەشیرەتییە خۆجێییەكان و شارەزاییەكانی 
جێنێراڵەكانی پێش������ووی س������وپای سەدام 

حوسێن زیاتر دەكات
ئاوێتەبوون������ە،  ئ������ەم  لەپێش������گرتنی 
س������تراتیژییەكی كاریگەرە بۆ سەرلەنوێ  
ئەندامگیری � هەندێ  لە پیاوە الوەكانی 
پێیان  دەستبەس������ەرداگیراوەكان  ناوچ������ە 
گوتراوە، پێمان پەیوەس������ت بن یان بمرن � 
كە بەدەس������تهێنانی ئەو سامانەی كە لە 
لۆكاڵییەكانەوە  بازاڕیی������ە  ناچاركردن������ی 
بەدەس������ت دێ������ت و هەروەها راكێش������انی 
لە ژێر  فاندەمێنتالیس������تە مەزهەبییەكان 
ناوی هەبوونی خەالفەتێكی ئیس������المی 
نوێ لە ناوچ������ە داگیركراوەكاندا، لەگەڵ 

خۆی دەهێنێ .«
»ئاكامەك������ەی لەدایكبوونێكی نوێی 
ڕێكخراوێكی تیرۆریستییە. بروك هوفمەن، 
شارەزایەكی بواری تیرۆریزم لە زانستگای 
جۆرج تاون وتی: ئەوان راس������ت گەشەیان 
بەو كارە داوە كە ئەلقاعیدە كردی، بەاڵم 

لە قەوارەیەكی زۆر گەورەتردا«.
لە درێژەی وتارەكەدا بە وردی باس������ی 
ئ������ەوە دەكرێ  كە داع������ەش چۆن لە دڵی 
ئەلقاعیدەی عێراق سەریهەڵدا، هۆكارەكەی 
بوو لە س������ووریە ئۆپەراسیۆنەكانی  چی 
دەس������تی پێكرد و دواتر بە كورتی باسی 
ژیانی ئەبووبەكر بەغدادی و س������ێ  كەس 
لە فەرماندەكانی ئ������ەم رێكخراوە و خاڵە 
بەهێ������ز و الوازەكانیان لە كەس������ایەتی و 

فەرماندەییان دەكرێ .  
لە بەش������ێكی دیكەدا هاتووە: »بەپێی 
وت������ەی بەڕێز لیس������ێر لە دام������ەزراوەی 
برووكینگ������ز، بەغ������دادی كابینەیەك������ی 
ش������ەڕ و ش������وورایەك یان كۆڕێكی خوبرە 
مەزهەبییەكان لە كاری یاسادانانی هەیە. 
وێڕای ئەوەش، رێبەری دەوڵەتی ئیسالمی 
كابینەیەك������ی وەزی������ران و ش������وورایەكی 

فەرماندارە ئۆستانییەكانی هەیە«.
چەن������د پاراگرافی كۆتای������ی وتارەكە 
تەرخان ك������راوە بۆ باس������كردنی هۆكاری 
هەڵبژاردنی ناوچەی عەمەلیاتی نزیك لە 
ناوچە شێعەنشینەكان و ئەندامگیری ئەم 

ڕێكخراوە لە واڵتانی رۆژئاوایی.
سەرچاوە:

WSJ.com 

وتووێژ: سه الم ئیسماعیلپوور

و: كوردستان

سوپای عێراق 
له  سه رده می 
ئاغای مالكیدا 
به  شێوه یه ك 
پاكتاو كرابوو 
كه  زیاتر له  

هه شتا له  سه دی 
ئه و سوپایه  
له  په یڕوانی 

مه زهه بی شێعه  
پێكهاتبوو

≫ درێژەی لە الپەڕە ٨
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خەم نامە

"هاوین ڕۆیشت بە هەڵمی لەشیەوە، ماندوو."
شەپۆالن ئەدا دەریا 

بە تاسەی تریفەیەوە تاریك و پڕ شكۆ،
دەپرژێ خەیااڵنی بە تاشەبەردانا

زیوین و خاش
چەشنی وشەكانم

لە شیعرانی پڕ ئیشتیاقا بۆ
تۆ.

نە كەنار ئارامی دەكات
نە وەنەوزی ماسی گران،

بە ئاكاری من
لە نۆشینی دوایین تنۆكی خەونم بە جامی سەحەر

پڕ لە یادی نیگات
قاوەیی خومار.

داڵدەم بدا مەگەر لە خەراباتی ترێ دا 
مەی

لێوت ڕەنگ 
كە سروود بێژی ئەشقێكی مەمنووعم

لەم شەوە ڕەشانەدا
بێدار.

هاوین ڕۆیشت بە هەڵمی لەشیەوە
ماندوو 

دەگەڕێیتەوە دڵنیام
بە تەنیشت گەنمەشامییەكاندا

بە باوشێ خولیاوە 
هێور.

دەبووژێتەوە ژیان
بە نەرمیی دەنگت سروە سا. 

دێنە سەما ساتەكان
لە بۆنی شیرینی لیمۆ

هەڵفریوو لە یەخەی ترازاوت
شەنگ.

قاسیدێكم دەوێ
 دەمەوێت نامەیەك بۆ خودا بنێرم.

قاسیدێكم دەوێت  خەمی ناو
ئەم خەم نامەیەم 

بگەیەنێتە دەستی خودا  و
وەاڵمێكم بۆ بێنێتەوە.

قاسیدێك لەڕەشی هەوری
 سەر نیشتیمانی من ڕەشتر بێت
 تا لەشەوە سورەكاندا نەبیندرێ،

قاسیدێكم دەوێت 
قاسیدێك كە سڵ لە هیچ نەكاتەوە و

 لە هیچ مزگەوتیك بۆ نویژی عیشا النەدا و
 نەترسێت لەبینینی جەستە سەر بڕاوەكان 

كەبەناو مخلوقێكدا تێپەڕی
ڕانەچڵەكێت نا

كە بادەیان پڕ بوو لەخوێن و
سەر مێزەكانیان بەكەللە سەر ڕازندبۆوە.

قاسیدێكم دەوێت قاسیدێك
هەر ئاوڕیش لەوانە نەداتەوە 

خەم نامەكەی من پڕ پڕن لەو خەمانەی
كەبۆ خودام نووسیوون 

پڕن لەو سكااڵیانەی كەئەم مەخلوقە بەناوی ئەوەوە
هەموو ئاوەزە خۆشەكانی ژیانیان سوتاندوە و

پڕن لەخنكانی ماسیەكان و هەڵوەرینی
 باڵی پاساریەكان بەسەر حنجەكردنی ئەلف و بێی 

 ناو پەرتووكەكەی ئەو
 پڕن لەڕژاندنی كچێنی كچەكان بەسەر ڕیشی 

 علی و هەمزەكانی مۆدێرندا  و پڕن لە خۆكوشتن
قاسیدێكم دەوێ ئەمن 

نامەكەم بگەێنیتە دەستی خوادااااا و
هاوار بكات

ئەو وەاڵمەم بۆ بێنێتەوە ئاخۆ خواش نازانێت لەكوێن!؟
دەمەوێت بزانم ئاخۆ خوداش نازانێت 

كچەكانمان لەكوێن!؟

یا ایهاالذین قاتلون...!
ئەی پیاوانی فێرگەی دڕندەی بیابان

ئەی ئەوانەی هەرگیز تامی میوەی ــ 
شەرەف و ویژدان و مرۆڤبوونتان نەكردووە

وەرن ئێرە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی نەفتین، جێژوانتانە

وەرن، ئەنفال سوورەی سفرەی بۆ ڕاخستوون
خوێنتان دەوێ؟

لە گەردنی چیای ژینمان كانی چێكەن
كچتان دەوێ؟

ڕۆحی پیس و پێی گاڵوتان
بە سەر پشكۆی جەستەماندا ڕێكەن

شراب الطهوراتان دەوێ؟
خوێناوی فرمێسكی دیجلە و

مەرگستانی ڕەزەوانم چاوەڕێتان...
بۆ تەشەنای زامی مێژووم،

ئێوەی تاریك وەرنە غەزای،
خەڵك و خاكی موقەددەسی كافرستان...

وەرن وەرن 
یا ایهالذین قاتلون...

  
  

    "رەحیم لوقمانی"

پاڵتۆیێك بە لێوار پردێكەوە
شۆڕدەبیتەوە و دەڕشێتەوە

كۆڵتێك سوار دەبێ و
جگەرەیێك سااڵنێكی زۆر

سووتووەكەی دەڕژێنێتە دەریا،
 

دەمیاوێنی پشیلەیێك و
چڕنۆك لە بیرەوەری دەگرێت

زەوی و هێڵەكانی تا دوگمەی ژێر مل
هاتوون،

 
 شەمەندەفەرێك ڕێ دەكەوێ

بیر لە وێنەی سەربازێك دەكەمەوە
كە كچێك ماچ دەكا

من بەرەو هیچ كوێ بلیتێك ناكڕم
ماچەكانم دەدەمە سەگێك

كە كلكە سووتەم بەدەوردا دەكات و،
 

هەموو ئەم شیعرە دەسڕمەوە و
لە نوێوە دەنووسم:

 
من واڵتمم دەوێ

باشارەزا بم خۆم لە كوێ بەڕێ بكەم.
--------------

شاعیرەكان دەتوانن
وشەكانیان هەزاران جار

بە گوێی هەزاران كەسدا بچرپێنن
شاعیرەكان

درۆزنەكانی بەردەوامی ژیانن
كە دەتوانن هەزاران جار 

دەست لە دەستەكان بئاڵینن و
بلێن: بیرت دەكەم

شاعیرەكان
مێهربانترین وبەخشەندەترین مرۆڤەكانی زەوین

       بەهار حسێنی

 “فەریدوون ئەرشەدی”
     

      ئەفسانە ســروش
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 ك.د.ئازاد 

كەریم دافێعی ناسراو بە "ك.د.ئازاد" لە ساڵی 1339 لە ناوچەی سەردەشت 
لەدایك بووە، قوناخەكانی س������ەرەتایی و ناوەندی لە شارەكانی سەردەشت و بانە 
تەواو كردووە و بۆ خوێندنی دواناوەندی چووەتە ش������اری دیواندەرە. ساڵی 135٧ 
دیپلۆمی وەرگرتووە. كارناسیی ڕاوێژكاریی لە زانستگای تەورێز وەرگرتووە و 
بڕوانامەی لیسانس������ی خۆی لە سەر )كوردی سۆرانی( نووسیوە لە ژێر ناوی 
)ناس������اندنی تایبەتمەندییەكانی فەرهەنگی كوردانی س������ۆرانی( كە ئەو ساڵە 

بووەتە یەكێك لە باشترین بڕوانامەكان و پلەی یەكەمی بەدەستهێناوە.
لە س������اڵی 135٤ بۆتە هۆگری ش������ێعر و ئەدەب و هەر لەو ساڵەوە شێعری 
وتووە. س������اڵی 136٤ یەكەمین ش������ێعری لە گۆڤاری "سروە" باڵو كردووەتەوە و 
لە زۆربەی كتێب و گۆڤارە فارس������ی و كوردیی������ەكان) لە نێو ئێران، ئۆرووپا و 

گۆڤارەكانی كوردی دونیا( شێعر و بەرهەمی چاپ كراون.
زیاتر ل������ە ٧00 بەرهەمی) ش������ێعر و چیرۆك و بەرهەمی دەروونناس������ی و 
بابەتەگەلی ئەدەبی( لە گۆڤارەكان و كتێبەكانی ئێران و جیهان باڵو بووەتەوە.

"ك.د. ئازاد" 39بەرهەمی ) بە شێوەی كتێب( هەیە كە بە هۆی گیروگرفت 
و بێ دەس������ەاڵتی نەیتوانیوە چاپیان بكات. كە بەرهەمی 30 س������اڵ كاری بێ 

وچانی ئەدەبی و هونەریی ناوبراون و بەشێكیان بریتین لە:
"نیش������تمانی تازەی شێعرم"، "شەیدایی"،"یاخی"، پایزە خەم"، "غەریبانە"، "بۆ 
خەمێك������ی بێ كۆتایی" و دەیان بەرهەمی دیكە. كتێبی " چیبكەم تا تۆ قەت 
بەهارت لێ  نەتۆرێ)چاپی س������وێد("،" و چریكەكانی خامۆش، چاپی تاران � 

نشر ئانا �1393" لەم هونەرمەندە چاپ كراون.
ك.د.ئازاد ساڵی 136٨ بە دامەزراندنی ئەنجوومەنی ئەدەبی لە شاری بانە 
پەرەی بە تێكۆش������انی خۆی داوە كە ئ������ەم ئەنجوومەنە یەكەمین ئەنجوومەنی 
ئەدەبی بووە لە نێو ش������ارە كوردنش������ینەكانی ئێراندا كە بە ش������ێوەی فەرمی بە 
دوو ش������ێوە زاری س������ۆرانی و التینی وانەی كوردی تێدا وتراوەتەوە.بێجگە لە 
كارە هونەرییەكانی بۆ ماوەی 30 س������اڵە مامۆستای قوتابخانەیە و هەروەها لە 

دواناوەندییەكانی بانە وەك ڕاوێژكاری بنەماڵە خەریكی كارە.
ناوبراو س������اڵی 13٨٨ خەاڵتی یەكەمی بەردەنگانی لە فس������تیڤاڵی شێعری 

هاوچەرخ لە پیرانشار وەرگرتووە.

كاتێك تار دەستەكانی تەنیاترین ژن ماچ دەكات

چیرۆكی چاوپێكەوتنی مامۆس������تا 
حوسێن عەلیزادە س������یمای هەڵكەوتوو 
ئێران لەگەڵ  و گەورەی موس������یقای 
خاتوون������ی نەخۆش و ل������ە بیر كراوی 
موسیقای كوردستان فەتانەی وەلیدی، 
لەوێوە دەس������تی پێكرد كە من بۆ وێنە 
گرتن لە ڕوخساری مامۆستا عەلیزادە 
و باس و ئاش������نایی لەگەڵ چۆنیەتی 
شێوازی كاری من لە بواری "پۆرترێت"، 
پوستێری دوایین پێشانگام بە ناوی"سیر 
عش������ق" ك������ە ل������ەودا لە ڕوخس������اری 
هونەرمەندی گەورە فەتانەی وەلیدی 
كەڵكم وەرگرتبوو پیش������انی ناوبراو دا. 
فەتانەی  پۆرترێی)ڕووخسار(  بینینی 
وەلیدی بە ش������ێوەیەك لە سەر ڕۆحی 
پاك و بەهەستی ئەم هونەرمەندە گەورە 
كاریگ������ەری هەبوو ك������ە دەس بەجێ  
پێشنیار و داوكاریی منی سەبارەت بە 
سەردانمان بۆ الی فەتانەی قبووڵكرد. 
منیش سەبارەت بەم خاتوونە گەورەیە و 
هەروەها ئەو زوڵمانەی كە ئەو تووشی 
بووە هەندێ  باس������م بۆ ك������رد، ئەوەش 
زیاتر هانیدا كە سەردانی ئەم خاتوونە 

گەورەی موسیقای كوردی بكات.
هەموو ش������تێك بە ئاسانی ڕوویدا و 
من هەرگی������ز بە خەیاڵم دا نەدەهات كە 
ڕۆژێك مامۆس������تا حوسینی عەلیزادە 
س������ەردانی فەتانە وەلیدی بكات و لە 
نیزیكەوە چاوی پێی بكەوێت. سەیرتر 
لەوەش ئەوەبوو كە تا ئەو كاتە مامۆستا 
عەلیزادە هیچ ئاشنایەتییەكی لەگەڵ 
فەتانەی وەلی������دی دا نەبوو، بەاڵم هەر 
كە ئاگادار بوو كە ئەو هونەرمەندێكی 
بواری موسیقا بووە و ئێستا زیاتر لە ٤0 
ساڵە تووشی ئازار و نەخۆشی بووە، بە 
ئەركی خۆی زانی كە سەردانی ناوبراو 
بكات و دڵی بداتەوە. بۆ ئاش������نایەتی 
زیاتری مامۆس������تا لەگەڵ بەرهەم و 
دەنگی فەتانەی وەلیدی، بە یارمەتی 
هاوڕێ������ی پەیامنێ������ر و خۆشەویس������تم 
"فەیزوڵ������اڵ پیری" كە هەمیش������ە لەم 
جۆرە كارانەدا یارمەتیم دەدات و منی 
تەنیا نەهێشتۆتەوە، چەند گۆرانییەكی 
فەتانەی وەلیدیم������ان ئامادە كرد و لە 
ڕێگای ڕۆیش������تن بۆ ماڵی فەتانەی 
وەلی������دی لەگەڵ مامۆس������تای تاری 
ئێران لە نێ������و ئۆتۆمبیلەكەدا گۆێمان 
لێگ������رت. دوای گوێگرت������ن لە چەند 
گۆرانییەك، لە نێزیكی ماڵی فەتانەی 

وەلیدی لە حەسەن ئاوای سنە پرسیارم 
پایەبەرزی موسیقا،  لە مامۆس������تای 
حوس������ێن عەلیزادە كرد كە بە بێ  پەردە 
ڕای خۆی لە س������ەر دەنگی فەتانەی 

وەلیدی باس بكات.
مامۆستا دوای چەند چركە وەستان 
و بێدەنگ������ی ك������ە دەرئەنجامی داخ و 
پەژارەی دەروونی ب������وو بۆ ڕابردووی 
تاڵ������ی فەتان������ەی وەلی������دی، دەنگی 
ئوس������توورەیی  و  بێ  هاوتا  فەتان������ەی 
وەسف كرد و بە "قەمەر"ی كوردستان 
ناوزەدی كرد. بەداخبوونی مامۆس������تا 
بۆ ئەوە ب������وو كە ئەم خاتوونە گەورەیە 
هەرگی������ز س������ەردەمی لوتكە و كامڵ 
بوونی دەنگی خۆی ئەزموون نەكرد. 
لێ������رەدا بوو كە داخ������ی ئێمە زیاتر بوو 
كە كوردس������تان چ بەهرەیەكی بێ  وێنە 
و ئەستێرەیەكی بێ  هاوتای لە هونەری 
موسیقی دا لە دەست داوە و مخابن كە 

چەندە بێڕەحمانە لە بیر كراوە.
بەڵێ  فەتانەی وەلیدی لە ترۆپكی 
الویەت������ی و لە تەمەنی كەمتر لە 22 
ساڵەیی بۆ هەتا هەتایە بە ناچاری و 
بە هۆی نەخۆشی ڕۆحی و دەروونی 
لە ژیان و دونیای هونەر دوور كەوتەوە 
و ئێستا لە سوچی تەنیایی و بێكەسی 
خۆیدا ه������ەر ئەوەیە هەناس������ەیەك بە 
بەریەوە ماوە و ب������اری زیندوو بوون و 

ژیانی بە كۆڵ هەڵگرتووە.
لە ماڵ������ی فەتانە نزیك ببووینەوە و 
هەناسە لە س������ینگماندا قەتیس مابوو 
بۆ ئەوەی دیداری ئەم دوو هونەرمەندە 

ببینین. چەندە خەمهێنەر و وروژێنەر 
ئەم چاوپێكەوتنە. چاوپێكەوتنێك  بوو 
كە مامۆس������تا خوازیار بوو بێجگە لە 
م������ن و ئاغای پیری ك������ە ناچار بوو 
ئامادە بوونمان قب������وول بكات، بە بێ  
وێن������ە و هەواڵ بێ  و حەزی لێ نەبوو 
كە لە ڕاگەینەكان������دا باڵو بكرێتەوە. 
ب������ۆ ڕێزلێن������ان و باڵوكردنەوەی  من 
بە  لە كۆمەڵگا،  ئەخالقی  ڕۆحیەتی 
ناچار بە بێ  ڕەزامەندی مامۆس������تا 
باڵوم كردەوە. لەوەی كە مامۆس������تای 
ئاكار و هونەری ئێران حوسێن عەلیزادە 
ڕاس������تگۆیانە دەس������تەكانی فەتانەی 
وەلیدی م������اچ كرد و ل������ە بەرامبەر 
ئەودا و هەروەها ئ������ەو ڕەنجانەی كە 
كێشاویەتی سەری كرنۆشی لە ڕووی 
ئ������ەدەب و ئەمەگناس������ی دانەواند و 
بەبۆنەی فەتانە، ئەم دەنگە هەمیشە 
زۆر  موس������یقایەكی  پارچە  زیندووەوە 
هونەرمەندان������ەی ژەنی و تەواوی ئەو 
بوونی  ل������ەوێ   كەمە خەڵك������ەی كە 
تووش������ی پەژارە كرد و منیش بەداخم 
ب������ۆ هونەرمەندە گەورە كوردەكان و بە 
تایبەت ئەوانەی لە تاران نیش������تەجێن 
و كات������ی خ������ۆی لەگ������ەڵ فەتان������ە 
دەس������تیان پێكرد و گەیش������تنە لوتكە، 
هی������چ كات ت������ا ئ������ەو جێگایەی من 
لە بی������رم بێ  بێجگە ل������ە "محەممەد 
جیددی  شێوەی  عەندەلیبی"بە  جەلیل 
هەوالێكی������ان لەم خاتون������ەی كردار و 
موس������یقا نەپرس������ی. بەاڵم مامۆستا 
عەلیزادە بە دوای بیستنی ڕابردووی 

تاڵی ئەم هونەرمەندە چوو بۆ سەردانی 
تا بیسەلمێنێ  كە لە لوتكەی ناوداری 
و گەورەیی هونەردا، هەستی ئینسانی 
و ئەخالقی گەورەترە لە هەموو شتێك 

و هونەر بە ئەخالقەوە بایەخی هەیە.
فەتانەی وەلیدی هونەرمەندێكە كە 
مامۆستا "هادی زیائەددینی"ئەوی لە 
ڕووی ئەخالقی بێ  هاوتاوە بە یەكێك 
لە ژنە گەورەكانی مێژووی سەرەتای 
ئیسالم ش������وبهاندووە. بەاڵم ئەمڕۆكە 
ئاكارەكان بە ش������ێوەیەك لە كۆمەڵگادا 
نەم������اوە ك������ە كەس������ێك ب������ە تایبەت 
هونەرمەندەكان بۆ س������ەردانێكی چەند 
بەڕەوشت  لە هونەرمەندێكی  خولەكی 
وەك������وو فەتانەی وەلیدی كاتیان نییە. 
هونەرمەندێ������ك كە دەنگ و گۆرانییە 
نەمرەكانی ڕۆح و دەروونی خەڵكەكەی 
میوانی خۆش������ی و ش������ادی دەكرد، 
ئێس������تا بۆ خۆی سااڵنێكە میوانی لە 

بیركراویی و خەمە.
مامۆس������تا عەلیزادە بە بیس������تنی 
سووكە دەنگێك كە لە فەتانەی وەلیدی 
م������اوە و هەروەه������ا ئ������ەو تامەزرۆیی 
و ش������ەیداییەی ك������ە ئ������ەم خاتوون������ە 
گەورەی موسیقا لەم دۆخە ناخۆش و 
نەخۆشییەدا بۆ گۆرانی وتن هەیەتی 
بە ئەس������پایی گریا ، بەاڵم لە چاوی 
كامێراكەی من نەشاردرایەوە و بوو بە 
پەندێك كە یەكتری ل������ە بیر نەكەین. 
خۆزگ������ە دڵس������ۆزییەكانمان لە كاتی 
ژیاندا پێش������كەش دەكرد و گێڕەرەوەی 

دڵسۆزییەكانی دوای مردن نەبین.

داهاتی كۆنسێرتێك لە سنە پێشكەش بەشنگال و كوبانی كرا

   ن: ئەفشین فەتتاحی
   و: ئیسماعیل ڕەحمانی

ه������اوكات لەگ������ەڵ بەڕێوەچوونی 
كۆنسێرتێكی خێرخوازیی هونەرمەندێك 
س������نە، چاالكی������ی كەمپەینی  ل������ە 
كۆكردنەوەی یارمەتی بۆ شنگال لە" 

ئیسالم ئاباد" كۆتایی پێهات.
ئاژانس������ی  ڕاپۆرت������ی  بەپێ������ی 
هەواڵدەری������ی كوردپ������ا، كۆنس������ێرتی 
هونەرمەند عادڵ نادری بە ئامانجی 
شنگال  لێقەوماوانی  لە  پش������تیوانی 
و كوبان������ی لە س������اڵۆنی هونەری � 

فەرهەنگی سنە بەڕێوە چوو.
ئەو كۆنس������ێرتە كە لەژێر ناوی " 
ش������یوەنی ش������نگال" و بە هاوكاری 
چوو،  بەڕێ������وە  "ئاگری"  گرووپ������ی 
لەگەڵ پێشوزایی گەرمی هاوواڵتییان 

بەرەوڕوو بوویەوە.
س������ەرجەم گۆرانی و مۆسیقاكانی 
ئەو كۆنس������ێرتە ك������ە ڕێكەوتی 6 ی 
خەرمان������ان بەڕێوە چوو، هاودەردی و 
هاوسۆزی لەگەڵ ئاوارەكانی شنگال 
بوو، كە بەوتەی بەڕێوەبەران، سپاسی 
بە  س������ەبارەت  كوردستانیش  خەڵكی 

هاوكاریەكانیان كراوە.
داهاتی ئەو كۆنس������ێرتە پێشكەش 
ئاوارەكانی ش������نگال و كوبانی  ب������ە 

دەكرێت.

فەرهاد جەهانبەیگی بە ماڵپەڕی 
پێش������وازیی  وتووە:  وەس������ان" ی  "تاق 
خەڵكی زۆر ب������اش بووە و چاالكانی 
فەرهەنگ������ی، هون������ەری و مەدەنی 
زۆرترین یارمەتیان پێشكەش كردووە.

جێی وەبیر هێنانەوەیە كە لە پرۆسەی 
كۆكردنەوەی یارمەتی بۆ لێقەوماوانی 
شەنگال و كوبانی سەرەڕای پشتیوانی 
هونەرمەندانی  خەڵ������ك،  بەرچ������اوی 
ڕۆژهەاڵتی كوردس������تانیش ڕۆڵێكی 
بەرچاویان هەبووە بۆ هاندانی خەڵك 
و بە نووسین و بەرهەم و بوونیان لەو 
ش������وێنانەی كە بنكەی كۆكردنەوەی 
مایەی  بوونەت������ە  ب������ووە،  یارمەتی 
دڵخۆش������ی خەڵك و سەلماندنی ئەو 

ش  ستیە ا ڕ
ك������ە 

هونەرمەن������دی 
كورد كەسێكی دابڕاو و 

جیاواز نیە لە كۆمەڵگا و هەمیش������ە 
دڵیان لە الی ئازارەكانی نیش������تمان و 

خەڵكەكەیانە.
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بكات.  به ش������داریی  تیرۆریس������م 
ده زان������ن كه  حیزب������ی دێموكراتی 
خۆی  به رده وام  ئێران  كوردستانی 
قوربانی������ی تیرۆریس������م ب������ووه  و 
ئه مه ش هۆكارێكه  بۆ هاوسۆزیی 
و هاوده نگی له گه ڵ خوشك و برا 
كورده كانمان له  كوردستانی عێراق. 
دووهه م ئه وه یكه  ڕه نگه  پازده  هه زار 
كوردستانی  كورده كانی  له   كه س 
ئێران به  هۆكاری سیاسی له  ژێر 
به دواداچووندان و بۆ ده ربازبوون و 
خۆ ڕزگار كردن له  به دواداچوون 
و ئه شكه نجه  و ئیعدامی ڕێژیمی 
كۆم������اری ئیس������المی په نای������ان 
هێن������اوه  بۆ كوردس������تانی عێراق، 
هه ربۆیه  بمانهه وێ و نه مانهه وێ، 
ناڕاس������ته وخۆ  و  ڕاس������ته وخۆ 
چاره نووس������ی ئه م پ������ازده  هه زار 
كه س������ه  كه م یان زۆر گرێدراوی 
چاره نووسی خه ڵكانی كوردستانی 
عێراق������ه  و بۆیه  هه ر ئاماده بوونێ 
له م به رانه  و داكۆكی له  هه رێمی 
كورستان به  شێوه ی ڕاسته وخۆ و 
ناڕاس������ته وخۆ داكۆكی له م پازده  
هه زار كه سه یه  كه  له  كوردستانی 
ئێرانه وه  هاتوون بۆ كوردس������تانی 
عێراق. هه ر بۆیه  به  پێی باوه ڕی 
ئێمه  به  دێموكراسی و خه بات دژی 
تیرۆریسم و بۆ پاراستنی گیانی 
ئه مانه  و له  ته نیش������ت ئه مانه شدا 
ب������ۆ هاوس������ۆزیی، هاوده نگی و 
كوردستان،  هه رێمی  له   پاڵپشتی 
كه   ده رك������رد  ڕاگه یه نراوێكم������ان 
ئه گ������ه ر داوام������ان ل������ێ بكرێت، 
ده ڕۆین������ه  به ره كان������ی ش������ه ڕه وه . 
بۆچ������ی وتمان ئه گ������ه ر داوامان 
ل������ێ بكرێت؟ چونك������وو له  وه ها 
هه لومه رجێكی هه ستیاردا ئه گه ر 
بڕواته   س������ه ره ڕۆیانه   هێزێك  هه ر 
نێو كێش������ه كه وه  و ل������ه  پالندانان و 
هه ڵكه وته كانی گۆڕه پانی جه نگ 
و تێكهه ڵچوون������ه كان زانیارییه كی 
خه س������ارێكی  له وانه یه   نه بێ������ت، 
ب������ه ر كه وێت و ل������ه  هه مان حاڵدا 
كاروباری  له   ده س������تێوه ردان  وه ك 
به ش������ێكی دیكه ی كوردستان له  
قه ڵه م ده درێت كه  ئێمه  دژی ئه م 
له   كه   به اڵم  ده س������تێوه ردانانه ین، 
ئێمه  داوا كرا، به  هه مان شێوه  كه  
وتم له  ئاست توانای خۆماندا له  
به ره كانی ش������ه ڕ ئاماده  ده بین، به  
ش������ه وێك ده فته ری سیاسی ئێمه  
بڕی������اری دا و له  هه مان ش������ه ودا 
توانیمان فه رمانده رانی سه ربازیی 
و ژماری������ه ك له  هێزه كانی خۆمان 
ڕێك بخه ین و له  ڕاستیدا ستادی 
عه مه لیاتیمان پێك هێنا و هه مان 
ئه و ش������ه وه  تا به یانی ئه م ستاده  
پێش������مه رگه كانیان ئام������اده  كرد. 
كاتژمێ������ر 6ی به یان������ی هه مان 
ڕۆژ بینیم������ان كه  هێزه كانی ئێمه  
ئاماده ، س������ه رزیندوو و ئۆگرانه  و 
به  شانازییه وه  به ره و به ره كانی شه ڕ 
وه ڕێ كه وتن. له وێش ده س������به جێ 
پاش گه یشتنیان و جێگیربوونیان 
له  مه ته رێزه كانی پێش������ه وه ی ئه م 
شه ڕه  هه ندێ سه ركه وتنیان تۆمار 
كرد و دوو گوندی������ان ئازاد كرد، 
چه ن سه یاره ی هێزه كانی ده وڵه تی 
ئیسالمیان ئاگر تێبه ردا، هه ندێ 
كه سیان له  نێو برد و كه سانێكیشیان 
به  دیل گرت و ئه مه  سه ركه وتنێ 
بوو. دواتر داوا ل������ه  ئێمه  كرا كه  
بگه ڕینه وه  بۆ شوێنه كانی خۆمان 
و ئێم������ه ش به  هه مان ش������ێوه  كه  
داوامان لێ كرا و ڕۆیش������تین، به  
هه مان شێوه ش كه  داوامان لێ كرا 

گه ڕاینه وه .
تیش������ك: ب������ه  س������ه ره نجدان به  
هێماكانی ئێوه  كه  پێشمه رگه كانی 
حیزب له م ش������ه ڕه دا به  شێوه یه كی 
س������ه ركه وتووانه  ئاماده  بوون و به  
پێ������ی ئه وه یكه  له س������ه ر بڕیاری 

هیوابڕاویی ل������ه  دڵی كۆمه اڵنی 
خه ڵكی كوردستاندا چاندووه ، به اڵم 
ده بینێ كه  ئه م هیزه  به  ش������ه وێك 
ده چێته  نێو ش������ه ڕێكی مه زنه وه  و 
ئه م ئاماده یی������ه ی هه یه  كه  یه ك 
ش������ه وه  هێزه كانی ته ی������ار بكات و 
ڕه وانه ی به ره كانی شه ڕیان بكات 
پێشه وه ی  مه ته رێزه كانی  بڕۆنه   و 
ش������ه ڕ و ده بینین كه  ئه م ساوێری 
دێموكراته   حیزب������ی  له نێوچوونی 
ئه و كسانه ش������ی  نێو  له   ته نانه ت 
به م ڕێژیمه یه  ، ده بێته   بڕوایان  كه  
بڵقی سه ر ئاو و ئه وان ده بینن كه  
نا به مشێوه یه  نییه . سێهه م ئه وه یكه  
كۆماری ئیسالمی كاتێ كه  بینی 
حیزبی  پێش������مه رگه ی  هێزه كانی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران له  
شه ڕ  پێش������ه وه ی  هه ره   ڕیزه كانی 
سه رقاڵی ش������ه ڕ له گه ڵ ده وڵه تی 
ئیسالمی بوون، به  هه زاران كه س 
له  گه نجانی كورد له  كوردستانی 
ئێران ئاماده یی خۆیان ده ربڕی و 
به  ئێمه یان ڕاگه یاند كه  خوازیارن 
هه رچ������ی خێراتر پێوه س������ت بن به  
حیزبی  پێش������مه رگه ی  ڕیزه كانی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێران 
و له م ش������ه ڕه دا به شداریی بكه ن. 
ئه مه ش به دڵی كۆماری ئیسالمی 
كۆماری  ئه گه ر  هه ربۆیه   نه بوو. 
بێ  ناته با  به ڕاس������تی  ئیسالمی 
له گه ل ده وڵه تی ئیس������المیدا و به  
بانگه شه  ده كات  هه مان شێوه  كه  
ئ������ه و ده وڵه ته  به  دژ یان دوژمنی 
خ������ۆی ده زانێ، به  ش������ێوه یه كی 
بنه ڕه تی ده بوایه  پێش������وازیی لێ 
كردبای������ه  ، ب������ه اڵم ب������ۆ كۆماری 
ئیس������المی ئه و شتانه ی كه  باسم 
كردن، گرینگت������ر له مه  بوون كه  
بتوان������ێ ئاماده بوون������ی هێزێكی 
ئێران  سیاسی كوردی كورستانی 
له  به ره كانی شه ڕدا قبووڵ بكات. 
به  هه مان شێوه  كه  وتم، ئێمه  به  پێی 
ویس������ت و داواكاریی حكوومه تی 
هه رێمی كوردس������تان له و شه ڕه دا 
ئاماده  بووین و كاتێكیش داوایان 
لێ كردین بگه ڕینه وه ، گه ڕاینه وه . 
س������ه ره كییه كه ی  هۆكاری  به اڵم 
ل������ه  ش������وێنه  پێوه ندیداره كانه وه  به  
ته نیا  گوایه   ڕانه گه یه ندرا.  ئێمه  
بووه ،  له م������ه دا  به رژه وه ندییه ك������ه  
به اڵم  به  هه ر هۆكارێ،  ئێس������تا 
هۆكارانه ی  به و  س������ه ره نجدان  به  
كه  باس������م كردوون، ئاماژه  كان وا 
پیش������انی ده ده ن كه  هۆكاری ئه م 
ل������ه  الیه ن  داواكارییه ، گوش������ار 

كۆماری ئیسالمییه وه  بووه .
نزیكبوونه وه ی  پاش  تیش������ك: 
هێزه كان������ی داعیش ل������ه  هه ولێر، 
پێته خت������ی هه رێمی كوردس������تان 
ده بینین كه  واڵتانی ڕۆژاوایی و 
له  سه رووی هه موویانه وه  ویالیه ته  
خێرا  ئه مریكا  یه كگرتووه كان������ی 
دژكرده وه ی������ان له  خۆیان  پیش������ان 
دا و فه رمان������ی دا ك������ه  فڕۆكه  
ش������ه ڕكه ره كانی ئ������ه م واڵت������ه  له  
ئه نجرلیكی  س������ه ربازی  بنكه ی 
توركیی������ه وه  بف������ڕن و بنكه كانی 
داعیش بوردمان بكه ن و هه ر به م 
پاڵپشتییه   هه روه ها  و  پاڵپشتییانه  
ئاواره كانی  ل������ه   مرۆییه كانی������ان 
ئ������ه م ش������ه ڕه ، بارودۆخه ك������ه  به  
قازانج������ی هه رێمی كوردس������تان 
گۆڕدرا. به  س������ه ره نجدان به وه یكه  
و  س������ووریه   وه رچه رخانه كانی  له  
ته نان������ه ت ل������ه  وه رچه رخانه كانی 
عێراق پێش له  هێرش������ی داعیش 
بۆ سه ر كوردس������تان چه ندین جار 
داواكاریی سه ربازیی له  ئامریكا 
هات������ه  گۆڕێ، ب������ه اڵم ئه مریكا 
خ������ۆی ل������ه م داواكارییانه  به دوور 
گرت، ب������ه اڵم بۆچی له م بڕگه دا 
به  قازانجی هه رێمی كوردس������تان 
ب������ه م خێراییه  هاته  س������ه ر خه ت؟ 
هه ڵسه نگاندنی ئێوه  له  ئامانج و 
هانه كانی ڕۆژاوا له م پێوه ندییه دا 

چییه ؟

و: یه ك������ه م ئه وه یك������ه  واڵت������ه  
ڕۆژاوایی������ه كان و له  س������ه رووی 
به رده وام  ئه مری������كا  هه موویانه وه  
هه ستیار بوون له هه مبه ر هه بوونی 
گرووپه  تیرۆریس������تییه كان، به اڵم 
ئه مری������كا له  پێوه ن������دی له گه ڵ 
ڕاده یه ك  تا  س������ووریه دا  پرس������ی 
له هه مبه ر ده ستێوه ردانی سه ربازیی 
و هێ������رش ب������ۆ س������ه ر گرووپ������ه  
پارێزی  هه ندێ  تیرۆریستییه كان 
ئه مه یه   و هۆكاره كه ش������ی  هه بوو  
كه  له  س������ووریه  ده وڵه ت و س������وپا 
هه یه ، پاڵپش������تی ڕووسیه  هه یه ، 
پاڵپش������تی كۆماری ئیس������المی 
هه یه ، هه م������وو ئه مانه  پێش به وه  
ده گرن كه  ئه مریكا یان ڕۆژاوا به  
ش������ێوه یه كی گشتی له وێدا یان به  
ته نانه ت  یان  ده ستێوه ردان  شێوه ی 
هاوكاریك������ردن له گه ڵ ده وڵه تانی 
ڕووس������یه  و كۆماری ئیسالمیی 
ئێ������ران بڕۆن������ه  نێ������و گۆڕه پانی 
ش������ه ڕه كه ، چونكوو ئه م كرده وه  له  
ڕاس������تیدا جۆرێ������ك یارمه تیدانی 
دیكتاتۆری به ش������ار ئه سه د دێته  
هۆكاره كه ی  ڕه نگ������ه   ئه ژم������ار، 
ئه مه  بووبێ به اڵم له مه ڕ به غداد 
شتێكی دیكه یه . ڕاست كه  ده ڵێن 
ده وڵه تی ئیس������المی مه به س������تی 
داگیركردن و كونتڕۆڵی به غدادی 
ب������ووه  به اڵم ده وڵه ت������ی عێراق بۆ 
س������ه ربازیی  كه ره س������ته ی  خۆی 
چاوه ڕوان������ی  ئه مری������كا  و  زۆره  
ئه وه ی نه ده كرد كه  ئه م س������وپایه  
كاتژمێ������ردا   ٤٨ م������اوه ی  ل������ه  
چه ندین پارێ������زگای گه وره  و پڕ 
حه ش������یمه تی خۆی چۆڵ بكات 
و ب������ۆی ده رچێ و كه ره س������ته  و 
چه ك و چۆڵه كانی بداته  ده ستی 
بۆیه   هه ر  ئیسالمییه وه ،  ده وڵه تی 
له م پێوه ندیی������ه دا هه ندێ پارێزی 
بوو، به اڵم له  هه رێمی كوردستاندا 
حكوومه تێك������ی  ك������ه   ده بین������ێ 
ناوچه یی هه یه  كه  له  ڕۆژهه اڵتی 
ناڤییندا له باری دێموكراس������ی و 
له  ب������اری هاوگرت������ووی له گه ڵ 
كه لتووری ڕۆژاوا و ئه مانه  خاڵی 
وه رچه رخانێكه  بۆ ڕۆژاواییه كان و 
وێڕای ئه مه  پێشتریش ڕوویداوه  كه  
به عسی  حكوومه تی  به رانبه ر  له  
عێ������راق هێڵ������ی 36 ده ره جه ی بۆ 
پاڵپش������تی و یارمه تیدان و ڕه نگه  
له  چوارچێوه ی هه مان ئه و شته دا 
ی������ان بگره  زیاتر ل������ه وه  له هه مبه ر 
هه لومه رجی ئێستای كوردستاندا 
هاوكاریی كردووه . یارمه تییه كانی 
ڕۆژاوا له  ڕاس������تیدا دوو جۆره : 
سه ربازییه كانه   یارمه تییه   یه كیان 
كه  هه ڵبه ته   یه كه  سه ربازییه كان و 
هێزی سه ربازیی و ئه م شته  نییه ، 
چونك������وو كوردس������تانیش ئه وه نده  
پێویستی به م شتانه  نییه ، زۆربه ی 
بریتی  ڕۆژاوا  یارمه تییه كان������ی 
ده بێ له  كه ره س������ته ی سه ربازیی 
كه  ئێرانیش ئه م شته ی پێ خۆش 
ده كاته وه   بی������ر  وا  نییه ، چونكوو 
كه  ئ������ه م یارمه تییانه  به  تایبه تی 
له  ب������واری چ������ه ك و چۆڵدا بۆ 
هه رێمی كوردستاندا له  داهاتوودا 
به  قازانجی حكوومه تی ناوه ندیی 
شیعه ی عێراق نابێت. به م حاڵه ش 
یارمه تیی������ان دا و ڕێ������ژه ی ئه م 
یه ك  به رفراوان������ه .  یارمه تییان������ه  
واڵت، دوو واڵت و ته نانه ت چوار  
واڵت نی������ن، زۆرب������ه ی واڵتانی 
دونی������ا ئه وان������ه ی ك������ه  توانای 
هه یه ،  س������ه ربازییان  یارمه ت������ی 
ئه وانه ی كه  توانای به ش������داریی 
ل������ه  ش������ه ڕ دژی تیرۆریس������میان 
واڵتانه   ئ������ه م  هه م������وو  هه ی������ه ، 
پاڵپشتییان له  هه رێمی كوردستان 
ك������ردووه ، جگ������ه  ل������ه  یارمه تییه  
زۆربه ش������یان  س������ه ربازییه كان، 
مرۆڤدۆستانه ش������یان  یارمه ت������ی 
كردووه . خۆتان ده زانن كه  ژماره ی 
ئاواره كان زۆرن، پاش������ان واڵتانی 
ڕۆژاوایی ب������اش ده زانن كه  هه م 

حكوومه تی هه رێمی كوردس������تان 
بڕیارت������ان دابوو ك������ه  هێزه كانتان 
ڕه وانه ی به ره كانی ش������ه ڕ بكه ن، 
بۆچی به م خێراییه  كاربه ده ستانی 
هه رێم������ی كوردس������تان داوای������ان 
له  حیزب كرد كه  پاشه كش������ه  به  
هێزه كان������ی ب������كات و وێڕای ئه م 
ده سپێكه  س������ه ركه وتووانه ، پێشیان 
به  ئاماده بوونی پێش������مه رگه مانی 
به ره كانی  ل������ه   حیزبی دێموكرات 
شه ڕ گرت؟ ده وترێ كه   هۆكاری 
ئ������ه م كرده وه ی������ه ، گوش������اره كانی 
ڕێژیمی ئێران بۆ سه ر حكوومه تی 
هه رێمی كوردس������تان بووه . به اڵم 
بۆچی ده بێ كۆماری ئیسالمی 
وه ها داوایه ك بكات له  حكوومه تی 

هه رێمی كورستان؟
و: ه������ۆكاری ئ������ه م پرس������ه  به  
ڕوونی بۆ خۆیش������مان دیار نییه . 
ئێوه مان  پرس������یاره ی  ئ������ه م  ئێمه  
له  ش������وێنه  پێوه ندیدار و جێگه ی 
حكوومه ت������ی  متمانه كان������ی 
هه رێمی كورس������تان كردووه ، به اڵم 
نه گرتووه ته وه ،  وه ر  وه اڵمێكم������ان 
به اڵم به  هه مان شێوه  كه  هێماتان 
بۆ كرد ئه گه ری ئه وه یكه  له  ژێر 
ئیسالمیدا  كۆماری  گوش������اری 
بۆچی؟  به هێ������زه ،  زۆر  بووب������ێ 
یه كه م ئه وه یكه  سه ره ڕای ئه وه یكه  
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی 
بووه   ئێران حیزبێك������ی دێموكرات 

و هه یش������ه  و بۆ دێموكراس������ی و 
دژی دیكتاتۆریه ت و حكوومه ته  
كۆماری  وه ك  دواكه وتووه كان������ی 
بۆ  و  ده كات  ئیس������المی خه بات 
خۆیش������ی قوربانیی تیرۆریزمه  و 
ڕێبه رانێك وه ك دوكتۆر قاس������ملوو 
و دوكت������ۆر ش������ه ره فكه ندی ل������ه  
الیه ن تیرۆریس������ته كانی كۆماری 
و  بوون  ش������ه هید  ئیس������المییه وه  
چه ن س������ه د ك������ه س ل������ه  كادر و 
پێش������مه رگه كانمان ل������ه  ش������وێنه  
ته نانه ت  و  حیه������ان  جیاجیاكانی 
ل������ه  الیه ن  هه رێمی كوردس������تان 
كۆم������اری  تیرۆریس������ته كانی 
به م  كراون،  تیرۆر  ئیس������المییه وه  
ئیس������المی  كۆماری  حاڵ������ه ش 
ب������وون له   تۆمه تی تیرۆریس������ت 
حیزب������ی دێموك������رات ده دات. بۆ 
كۆم������اری ئیس������المی ق������ورس 
ت������ه واو ده بێت ئه و هێ������زه ی كه  به  
تیرۆریست تۆمه تباری ده كات له  
ده ره وه ی خاكی خۆیدا خه ریكه  له  
گه ڵ تیرۆریسم ش������ه ڕ ده كات و 
ته نانه ت ئه و كه سانه ی كه  ڕه نگه  
ئیس������المی  به  كۆماری  بڕوایان 
هه بێت ده یبینن كه  به مشێوه  نییه  
و له  ڕاس������تیدا ئه مه  تۆمه تێكی 
ب������ێ بنه مایه . دووه������ه م ئه وه یكه  
ب������ه رده وام  ئیس������المی  كۆماری 
وتوویه تی ك������ه  حیزبی دێموكرات 
حیزبێكی هه ڵوه ش������اوه یه  و ئه مانه  
له نێو چوون و ئاس������ه وارێكیان لێ 
نه ماوه . له م پێوه ندیه شدا سااڵنێكی 
دوور و درێژ تۆی ڕه ش������بینی و 
و  خه مس������اردی  و  دووبه ره ك������ی 

ل������ه  ڕه وتی قه یرانی س������ووریه  و 
دواتریش له  ناوچه  ناوه ندییه كانی 
ناوچ������ه ی  ه������ه م  و  عێراق������ه وه  
مووس������ڵیش و.... هه ركه س ڕای 
كردبوو و ئ������اواره  ببوو په نایان بۆ 
دوورگ������ه ی ئارام������ی ناوچه كه، 
هه رێمی كوردستان  هێنابوو. یانی 
حكوومه تی هه رێمی كوردس������تان 
خۆی له  ب������اری چه ك و چۆڵه وه  
توانایه كی ئه وه ن������ده ی نییه  و له  
وه ها هه لومه رجێك������دا ده ژی. له  
كاتێك������دا كه  نزیك به  یه ك ملوێن  
ئ������اواره  له  نه ته وه  جی������اوازه كان و 
پێڕه وانی ئایینه  جیاوازه كانیش������ی 
ده بوایه  په نا بدابایه . جگه  له مه ، 
ئێمه  بین������ه ری ئ������ه وه  بووین كه  
وه زیران������ی ده ره وه ی زۆربه ی ئه م 
واڵتانه  بۆ خۆیان هاتن بۆ هه رێمی 
كوردستان، خۆیان بارودۆخه كه یان 
له  نزیكه وه  بینی، تاوتوێیان كرد و 
بینیان كه  به  ڕاستی میوانداریی 
ی������ه ك میلیۆن ئ������اواره  له  توانای 
كوردستاندا  هه رێمی  حكوومه تی 
نییه ، ئه ویش به م دۆخه  ئابوورییه 
و به و دژایه تییانه ی كه  له  الیه ن 
ده وڵه تی ناوه ندییه وه  له باری دارایی 
به  سه ریدا سه پاوه ، زۆربه یانی هان 
دا كه  یارمه تییه  مرۆڤدۆستانه كانی 
خۆیان به  زووترین كات هه نارده ی 
هه رێمی كوردس������تان بكه ن و ڕێز 
له  خۆڕاگری هێزی پێش������مه رگه  

بگ������رن و ل������ه  به رامب������ه ر ئ������ه م 
گرووپه  تیرۆریس������تییه دا له باری 
سه ربازیشه وه  به هێزی بكه ن. هه ر 
بۆیه  هاتوچۆی ئه م هه موو لێژنه  
دیپلۆماتیك������ه  و وه زیرانی ده ره وه  
هه ڵكه وته یه ك������ی زۆر له باری به  
هه رێمی  پێته ختی  وه ك  هه وڵی������ر 
جگه   به خش������یوه .  كوردس������تانی 
له مان������ه ، كورده كانی پارچه كانی 
دیكه ی كوردستانیش هه م له باری 
پشتیوانی مه عنه وی  و  پاڵپشتی 
و ه������ه م ئاماده بوون له  ش������ه ڕ و 
كۆكردن������ه وه ی یارمه تییه  دارایی 
و غه یری دارایی������ه كان چاالكانه  
هاتن������ه  گۆڕه پانه ك������ه . هه ر بۆیه  
ده بینین له  شاره كانی كوردستانی 
ئێران������دا یارمه تییه ك������ی زۆر بۆ 
ئاواره  ئیزه دیی������ه كان و ئاواره كانی 
ناوچه كان������ی دیكه  ل������ه  هه رێمی 
كوردستاندا كۆ كرایه وه . كۆماری 
هه ركام  به رامبه ر  له   ئیسالمییش 
ل������ه  ناوه نده كانی كۆكردنه وه ی ئه م 
بۆ  ناوه ندێكیش������ی  یارمه تییانه ، 
غه ززه   خه ڵك������ی  یارمه تیدان������ی 
له وانه ی������ه  خه ڵك  ك������ه   داناب������وو 
یارمه تی هه ر دووی ئه وانه  بده ن، 
به اڵم به داخه وه  تا ئه و جێگه ی كه  
ئێمه  زانیارییم������ان هه یه  ته نانه ت 
بوو  بڕیار  یارمه تیانه شی كه   ئه و 
هه ن������ارده ی هه رێمی كوردس������تان 
ئیس������المی  كۆماری  بكرێ������ت، 
هه ر  ده كات.  غه ززه ی  هه نارده ی 
بۆیه  پشتیوانی كردن له  كورده كان له  
نێونه ته وه ییه وه ،  الیه ن كۆمه ڵگای 
و  مرۆڤدۆس������ته كان  ڕێكخ������راوه  

یارمه تییه  سه ربازییه كان هه موویان 
پێگه یه ك������ی وایان ب������ه  هه رێمی 
كوردستان به خشی كه  بۆ به راورد 
ك������ردن له گه ڵ س������ه رده می پێش 
ئیسالمی  ده وڵه تی  هێرش������ی  له  

نابێت.
تیشك: هێماتان كرد كه  زیاتر له  
یه ك میلیۆن ئاواره  له  كوردستانی 
بوونیان هه یه  و زۆربه ی  عێراقدا 
ك������ه  هێماتان پێ  ئاوارانه ی  ئه م 
كردن، ئ������ه و عه ره بانه ن  كه  ڕه نگه  
س������ه رده مێك له  كاتی ده سه اڵتی 
به عس������دا له  كوردستان نیشته جێ 
كراب������وون. زۆركه س نیگه رانن كه  
ئه م ئاواره  عه ره بان������ه  كه  په نایان 
ب������ۆ هه رێم  هێناوه ، دواتر بیانووی 
نائه من������ی و یان هه ر هۆكارێكی 
دیكه  نه یانه������ه وێ بگه ڕێنه وه  بۆ 
ش������وێنه كانی خۆیان و ئه م پرسه  
پێكهاته ی حه شیمه تیی كوردستان 
به  تایبه ت ل������ه  ناوچه گه لێ وه ك 
كه ركووك بگۆڕێت و نه گه ڕانه وه یان  
هه رێمی كوردستان تووشی كێشه  
بكات، ئێوه  تا چه ن ئه م ش������ته  به  
نیگه رانی ده زانن و هه ڵویس������تی 
كوردستان  هه رێمی  حكووومه تی 
ل������ه  په نا دان ب������ه م ئاوارانه  چۆن 

هه ڵده سه نگێنن؟
ك������ه   ئ������ه و هه ڵوێس������ته  ی  و: 
حكوومه تی هه رێمی كوردس������تان 
له  خۆی پیشانی داوه  له  ڕاستیدا 
هه ڵوێستێكی زۆر مرۆڤدۆستانه یه  
و یارمه تی������دان به  ئ������اواره كان له  
هه ر نه ته وه  و ئایینێك پرس������ێكی 
ئه رێنیی������ه  كه  دونی������ا ده یبینێ. 
ناوچه كانی  عه ره به كانی  ئه وه یكه  
دیك������ه ش وه ك ئ������اواره  هاتوون بۆ 
له وێ  و  كوردس������تان  هه رێم������ی 
نیش������ته جێ بوون، ڕه نگه  به شێك 
له م سیاس������ه ته  له  الی������ه ن حیزبی 
به عس ل������ه  چوارچێوه ی ته عریب 
یان ته عبیس یانی به  به عس������ی 
به اڵم  به ڕێوه  چووبێ������ت،  ك������ردن 
ئه و ئاكامه ی كه  لێی ش������ین بووه   
ئه وه ن������ده  به رچاو نه بوو  و جگه  له  
كه ركووك،  وه ك  ناوچه ی  هه ندێ 
له  باقی ناوچه كانی دیكه دا زۆر 
سه ركه وتوو نه بوو، به م حاڵه ش هه ر 
ئێستاش ئه گه ر ده وڵه تی ناوه ندی 
دڵنی������ا بوایه ت كه  ل������ه  ئه گه ری 
جێبه جێ كردنی مادده ی 1٤0 و 
سه رژمێری ژماره ی دانیشتووانی 
ئ������ه و ناوچانه ی كه  هێش������تا له  
چوارچێوه ی ئیداره ی حكوومه تی 
نی������ن،  كوردس������تاندا  هه رێم������ی 
ب������ه  قازانجی ئه وان  ئاكامه كه ی 
ته واو بوایه ، تا ئێستا مادده ی 1٤0 
و  داواكارییه كانی دیكه  كورده كان 
كه  له  یاسای بنه ڕه تی ئه م واڵته دا 
خانه ی  ده خس������ته   گونجێندراوه ، 
جێبه جێ كردنه وه  و به ڕێوه نه بردنی 
ئه م ك������رده وه ش هۆكاره كه ی ئه مه  
ب������ووه  كه  ده وڵ������ه ت دڵنی������ا نییه  
ك������ه  به مش������ێوه  سیاس������ه ته كه ی 
س������ه ركه وتن به ده ست دێنێ و هه ر 
بۆی������ه  نیگه رانه . دیاره  له  كۆڕ و 
كۆبوونه وه كاندا كورده كان باس له م 
نیگه رانییه   ده كه ن، به اڵم من پێم 
وانیه  كه  كورده كان جارێكی دیكه  
ئیزنی ئه وه  بده ن كسانێك كه  وه ك 
ئاواره  بوونه ته  میوانی كورده كان، 
ئه گ������ه ر ناوچه كانی خۆیان ئازاد 
ك������را و داخوازییه كانیان جێبه جێ 
كرا، بیانهه وێ دیسان له  هه رێمی 
كوردس������تان بمێنن������ه وه . پێم وایه  
ل������ه م پێوه ندییه دا كورده كان ئه گه ر 
بیانهه وێ له هه مبه ر ئه م گۆڕانی 
ناوچه كان������ی  دێمۆگرافیی������ه  
كوردستان  هه وڵێك دژی نیشته جێ 
بوونی ئه و ئاوارانه  بده ن، بایه خی 
هی������چ كام ل������ه و خزمه تانه ی كه  
ك������ورده كان كردوویانه  به م ئاوارانه  
له  بیروڕای گشتیدا كه م نابێته وه   
و ئه م������ه  ماف������ی كورده كانه  كه  
ئه وان بگه ڕێننه وه  بۆ ناوچه كانی 

خۆیان.

حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی 

ئێران حیزبێكی 
دێموكرات بووه  
و هه یشه  و بۆ 
دێموكراسی و 

دژی دیكتاتۆریه ت 
و حكوومه ته  

دواكه وتووه كانی 
وه ك كۆماری 

ئیسالمی خه بات 
ده كات و بۆ خۆیشی 
قوربانیی تیرۆریزمه

ئه م هیزه  به  
شه وێك ده چێته  
نێو شه ڕێكی 

مه زنه وه  و ئه م 
ئاماده ییه ی هه یه  
كه  یه ك شه وه  
هێزه كانی ته یار 
بكات و ڕه وانه ی 
به ره كانی شه ڕیان 

بكات و بڕۆنه  
مه ته رێزه كانی 
پێشه وه ی شه ڕ 
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ڕووحانی لە قەیراندا

بوومەلەرزەی موورمووری ئیالم

سەالم ئیسماعیل پوور

پ������اش تێپەڕبوونی زیاتر لە س������اڵێك 
لە دەس������ەاڵتدارێتیی حەس������ەن ڕووحانی 
وەكوو سەرۆكی دەسەاڵتی جێبەجێكاری 
كۆم������اری ئیس������المی، وێدەچێ������ت كە 
س������ەردەمی ش������اردنەوەی ناكۆكییەكانی 
خامنەی������ی ڕێبەریی ڕێژیم و حەس������ەن 
گەیش������تۆتە  س������ەركۆماریش  ڕووحانی 
خاڵی كۆتایی. بانگكردن و الدانی ڕەزا 
فەرەجی دانا، وەزیری عولووم و توێژینەوە 
و تێكنۆل������ۆژی لە پۆس������تەكەی خۆی، 
وتەكان������ی عەلی خامنەی������ی بە بۆنەی 
حەوت������ووی دەوڵ������ەت و وەاڵمدانەوەكانی 
حەس������ەن ڕووحان������ی لە چەن������د ڕۆژی 
ڕابردوودا قۆناغێكی نوێی لە شەڕێكی 
لەمێژینە دەس������ت پێك������رد كە لە درێژەی 
كاری دەوڵەت������ی ڕووحانیدا ڕەنگە زیاتر 

لەوەش پەرە بستێنێ. 
ئەم ئاڵوگۆڕانە لەوێوە دەس������تیان پێ 
كرد ك������ە وەزارەتی عولووم������ی دەوڵەتی 
ڕووحانی بە باڵوكردنەوەی لیس������تەیەك، 
پەردەی لەس������ەر گەندەڵیی بەرباڵوی نێو 
كابینەكانی نۆه������ەم و دەیەم لە پێوەندی 
لەگەڵ بوورس������ییەكانی خوێندنی زانكۆ 
الدا كە بەو پێیە نزیك بە 3هەزار كەس لە 
كەس������انی نزیك بە دەوڵەت و مەجلیس بە 
بێ  لە بەرچاو گرتنی پێوەرە یاساییەكانی 
وەكوو بوورس������ییە، چوونەت������ە نێو زانكۆ 
نێوخۆی������ی و دەرەكییەكان. باڵوبوونەوەی 
ئەم لیستەیە لە الیەن وەزارەتی عولوومەوە 
بوو ب������ە هۆی بانگكرانی بۆ مەجلیس و 

البردنی لە سەركار. 
لە ڕەوتی ملمالنێی نێوان پشتیوانان و 
عولوومدا،  وەزیری  بانگكرانی  نەیارانی 
نامەیەك لە نێو مەجلیس باڵو كرایەوە كە 
تێیدا دروستبوونی بڕوانامەی دوكتۆرای 
خودی حەس������ەن ڕووحانیش چووبووە ژێر 
پرس������یار و بەو پێیە، حەس������ەن ڕووحانی 
لە خولی یەكەمی مەجلیس������ی شوورای 
ئیسالمییەوە بە بڕوانامەی »دوكتۆرا«وە 
پۆس������تی نوێنەرایەتیی مەجلیس������ی لە 
ئەس������تۆ بووە لە حاڵەتێك������دا كە بەپێی 
راپۆرتی ماڵپ������ەڕی ناوەندی لێكۆڵینەوە 
ئێس������تراتێژیكەكانی كۆڕی دیاریكردنی 
بەرژەوەندی������ی ڕێژی������م، ئەو ل������ە ماوەی 
س������اڵەكانی پێش 13٧٤دا بۆ خوێندن لە 
قۆناغی ماس������تەر و دوكتۆرادا لە یەكێك 
ل������ە  زانكۆكان������ی بریتانیا ناونووس������یی 

كردووە.

لەوانەیە ه������ەر لەب������ەر باڵوبوونەوەی 
ئ������ەم نامەی������ە بووبێت ك������ە ڕووحانی بە 
پێچەوانەی نەریتی پێشوو بۆ بەرگریكردن 
لە وەزیری بانگك������راو، نەچووە مەجلیس 
و لە دانیش������تنی پێوەندیداردا كە ڕۆژی 
بەڕێوە  گەالوێ������ژ  29ی  چوارش������ەممە 
چوو، وەزیری عول������ووم بە 1٤5 دەنگی 
بەڵ������ێ، 110دەنگی ن������ا و 15 دەنگی 
بێ الیەن لە س������ەركار البرا. لە بەرانبەردا 
ڕووحانی وەك������وو دژكردارێك بەرانبەر بە 
نەیارانی خۆی لە مەجلیسدا، وەزیری لە 
سەركار البراوی وەكوو ڕاوێژكاری خۆی 
لە كاروبارە زانس������تی و پەروەردەییەكاندا 

دیاری كرد.
ڕووحانی هەروەها وێڕای رەخنەگرتن 
لە مەجلیس������ی ڕێژیم، ڕایگەیاند كە ئەم 
جۆرە هەڵسوكەوتانە ناتوانن ببنە ڕێگر لە 
بەردەم سیاسەتەكانی دەوڵەتدا. دوابەدوای 
ئەوە بوو كە خامنەیی ل������ە لێدوانەكانی 
ڕۆژی پێنج ش������ەممە 6ی خەرماناندا بە 
دیاریكردنی هێڵی س������وور لەگەڵ كەس 
و الیەنەكانی ناس������راو ب������ە ڕەوتی فیتنە 
و پێویس������تی دووركەوتنەوەی دەوڵەت لە 
ڕەوتی فیتنە و كەس������انی س������ەر بە ئەو 
ڕەوتە، بە كردەوە پش������تیوانیی لە كاری 

مەجلیس كرد.
ئەم وتانەی ڕێبەری ڕێژیم، لە ڕۆژی 
ش������ەممە ٨ی خەرماناندا وەاڵمدانەوەی 
س������ەركۆماری  كەوتەوە.  لێ  ڕووحانیی 
ڕێژیم بە بێ ئ������ەوەی ناوێك لە خامنەیی 
ببات، بە تان������ە و توانج وەاڵمی دایەوە. 
ڕووحان������ی كە ل������ە پێگەی ب������ەدەر لە 
یاس������ای خامنەیی بە باش������ی ئاگادارە، 
بە دەستنیش������انكراوی ناونیشانی یاسای 
وەبی������ری وەل������ی فەقیه هێنای������ەوە و لە 
بەرانب������ەر حوكمی وەلی فەقیهدا بڕیاری 
دادگای بە پێوەری كاركردن دانا كە ئەمە 
دەتوانێ سەرەتایەك بۆ هاتنەئارای قسە و 
باسی زیاتر لەسەر پا بەندنەبوونی ئەو بە 
ویالی������ەت لە الیەن ڕەوتی نەیارانییەوە لە 

داهاتوودا بێت. 
كۆنفرانس������ە  لە  هەروەها  ڕووحان������ی 
ئاماژەكردن  ب������ە  ڕۆژنامەوانییەكەی������دا 
ب������ە وتەكان������ی خامنەیی ك������ە »ڕەوتی 
فیتنە«ی بە هێڵی سووری ڕێژیم زانیبوو 
و داوای لە وەزی������رەكان كردبوو مەودای 

نێ������وان خۆیان و فیتنەگ������ەران بپارێزن و 
بەرانبەر ب������ە بەڵێنەكانی خۆیان لە كاتی 
وەرگرتنی دەنگی متمانەدا دەروەست بن، 
ڕایگەیاند:« ئێمە لە چوارچێوەی یاسادا 
كار دەكەین، پێوەری ئێمە یاسایە و ئەگەر 
كەسێك حوكمێكی بە سەردا سەپێنراوە و 
ل������ە الیەن دادگاوە بڕی������ار دراوە لە مافە 
كۆمەالیەتییەكانی بێ بەش بكرێت، ئێمە 
یاس������ا ڕەچاو دەكەین، بەاڵم باس������كردن 
لەوەی كە كەسێك لە نێو وێنەیەكدا هەیە، 
ئەوەی كە بۆ چی چووە؟ و بۆ سەیركردن 
چووە ی������ان چ جۆرە دروش������مێكی داوە، 
بەپێی  بیهەوێ  ناكەین كەس������ێك  قبووڵ 
وەهم و خەیاڵی خۆی، كەسێك مەحكووم 
بكات یان بە دەوڵەت بڵێت كە ئەم كەسە 
لە مافە كۆمەاڵیەتییەكانی بێ بەش������ە. 
بێ بەش������كران لە مافە كۆمەاڵیەتییەكان 
پێویس������تی بە بڕیاری دادگایە. ئێمەش 

بەپێی بڕیاری دادگا كار دەكەین«. 
لە گەرماگەرمی ئەم ملمالنێیە و لە 
كاتێكدا كە لەم ڕۆژانەی دواییدا خامنەیی 
ب������ە ڕاش������كاوی وێ������ڕای ڕەتكردنەوەی 
بانگەشەكانی تاقمی ڕووحانی �� زەریف، 
هەر جۆرە س������ەركەوتنێكی لە دانووستانە 
ناوكییەكان لەگەڵ ڕۆژئاوادا رەت كردەوە 
و بە كردەوە پشتیوانیی لە هەڵوێستەكانی 
تاقمی پارێزكاری ناس������راو بە »نیگەرانە 
ناوكیی������ەكان« كردب������وو، ڕۆژی هەینی 
٧ی خەرمان������ان دەوڵەتی ئەمریكا ناوی 
كۆمەڵێك لە كۆمپانی������ا و بانكەكانی بە 
هۆی هاوكاریكردن������ی لەگەڵ كۆماری 
ئابڵۆق������ە  پێش������ێلكردنی  و  ئیس������المی 
نێونەتەوەیی������ەكان، خس������تە نێو لیس������تی 
داهاتوودا  ڕۆژان������ی  لە  گەمارۆكانەوە. 
بێ گومان ئ������ەم بابەتە وەل������ی فەقیه و 
نیگەران������ەكان بوێرت������ر دەكات و ڕێبەری 
ڕێژیم بە شێوەیەكی راشكاوانەتر لە ریزی 
پێشەوەی ڕەخنەگران لە دەوڵەتی ڕووحانیدا 
ڕادەوەستێ. هەربۆیە بە ئاگاداربوون لەم 
بارودۆخە بوو كە حەس������ەن ڕووحانی لە 
لێدوانی ڕۆژی شەممە ٨ی خەرماناندا 
بەرپرسیارێتیی تەواوی دانووستانەكانی وە 
ئەستۆی خۆی گرت، بەاڵم وێدەچێت كە 
تێپەڕینی كات و بە بنبەس������ت گەیشتنی 
چەواش������ەكارییە ناوكییەكانی ڕووحانی، 
كاری س������ەركۆمار و الیەنگرانی دژوارتر 
دەكات تاكوو نەیارانیش������ی یەك لە دوای 
بێنە  تەریككەوتوویی سیاس������ی  لە  یەك 
دەرەوە و پشتئەس������توور بە هەڵوێستەكانی 
ڕێبەری ڕێژیم، شمش������ێرەكانیان لە كاالن 

دەر بكێشن. 

پرس������یارەكانی  دوات������ر  نامەیە  ئ������ەم 
خوارەوە لە پێوەندی لەگەڵ »بڕوانامەی 
دێنێتە  ڕووحانی  حەس������ەن  دوكتۆرا«ی 

گۆڕێ:
»1. لە ماوەی نێوان خولی یەكەمی 
مەجلیسدا تا س������اڵی ٧٤ كە بڕوانامەی 
دوكت������ۆرای وەرگرت������ووە ل������ە مووچە و 
ئێمتیازەكانی پێوەندی������دار بە بڕوانامەی 
دوكت������ۆرا كەڵك������ی وەرگرت������ووە یان نا؟ 
ئەگەر وەاڵم بەڵێ بێت، بە چ پاساوێكی 

یاسایی و شەرعییەوە بووە؟
2. چلۆن هاوكات لەگەڵ خویندن لە 
بریتانیا، لە چەند پۆستی گرینگی وەك 
جێگری س������ەرۆكی مەجلیس، سكرتێری 
شوورای ئەمنییەتی میللی و ... كاری 

كردووە؟
3. ڕووحانی لە لیژنەی زانستیی كام 
زانكۆ و بەپێی كام پێشینەی لێكۆڵینەوە، 
ناسناوی »مامۆس������تای تەواو«ی پێ 

دراوە.
٤. ل������ە كاتی خوێندن������دا كەڵكی لە 
بوورسیە وەرگرتووە یان بە خەرجی خۆی 
لە بەریتانیا خوێندوویە؟ ئەگەر بوورسیە 
بووە، بەپێی بەشداربوون لە كام تاقیكاری 
و بە چ بەڵگەیەكی یاساییەوە كەڵكی لە 

بوورسیە وەرگرتووە؟«.

ڕۆژی دووش������ەممە 26ی گەالوێ������ژ 
س������ەعاتی ٧و2 خولەك ب������ە كاتی تاران، 
بوومەلەزەی������ەك ش������ارى موورمووری لە 
ناوەندی  لەران������دەوە،  ئی������الم  ئوس������تانی 
ل������ە 3 كیلۆمێتریی  ئ������ەم بوومەلەرزەیە 
موورمووری مۆسیان و٤1km  دێهلوران 

لە ئوستانی ئیالم بووە.
بوومەل������ەرزەی ڕۆژی 26ی گەالوێژ 
چەند بەش������ێك لە ئوستانەكانی كرماشان، 
خوزس������تانی  و  مەرك������ەزی  لورس������تان، 

لەراندووەتەوە.
 »موئەسەسەی ژێئۆفیزیكی« تاران 
بومەلەرزەیە  ئ������ەم  بەهێزی  ڕایگەیاندووە 
ش������ەش و یەك دەهوم پلەی ڕیش������تێر لە 

ئاستی شەپۆلەكانی نێو زەوی بووە.
هەروەها ئەو بوومەلەرزەیە تا ئێس������تا 
چەند دوا لەرزەی دیك������ەی بەدواوە بووە 
كە بووەتە ه������ۆكاری ترس و دڵەڕاوەكێی 
هاوواڵتیان و ل������ە موورمووری و هێندی 
شوێنی دیكەی ئیالم، هەر بۆیە لە چەند 
ش������وێنێك خەڵك لە ترسی بومەلەرزە شەو 

تا بەیان لە شەقامەكاندا بوون.
لەب������ەر الوازی چواچێوەی ئەو مااڵنە 
كە بوومەلەرزەیان لێ دراوە، زۆربەی ئەو 
گوندانە وێران بوونە و بە سەدان كەسیش 

بریندار و ڕەوانەی نەخۆشخانە كراون.
ل������ە گرفتە س������ەرەكییەكانی ڕوودانی 
ئەو بوومەلەرزەیە، نەبوونی ئاوی خواردن 
بووە كە لە ڕوانگەی خەڵكەوە ڕەخنەیەك 
بوو لەسەر بەرپرسانی ڕێژیم لەو ناوچەیە 

ئەو ناوچەیەش تووشی بێ  ئاوی بوونە.
خەڵكی ئابدانانی������ش هەروەك خەڵكی 
موورمووری لە ترسی هاتنی بوومەلەرزە 
ل������ە نێو ش������ەقامەكان دەخ������ەون، خەڵكی 
موورمووری و ئابدانان زۆر لەوە ناڕازین، 
ل������ە پێڕاگەیش������تنی ئ������ۆرگان و ناوەندە 
پێوەندی������دارەكان لە ئوس������تانی ئیالم بەو 
دۆخ������ە نالەبارەی كە پ������اش بوومەلەرزە 
لەو ش������وێنگەلە پێش هات������ووە زۆر الواز 
ب������ووە. ئۆس������تانی ئیالم ل������ە هەژارترین 
سروشتی  سەرەڕای  ئێرانە،  ئۆستانەكانی 

جوان كە ب������ە بووكی زاگرۆس ناس������راوە 
خاوەن سەرچاوەی ژێر زەوینی وەك گاز، 
واتە 15 تا 20 دەرس������ەدی گازی ئێران 
لەو ئۆس������تانەدایە، كەچی لە هەژارترین 
ئۆس������تانەكانی ئێرانە و ب������ە پێش هاتنی 
ڕووداوێكی سروش������تی وەك بوومەلەرزەی 
ئەم دواییانە بەرپرسانی ڕێژیم ئەو پەڕی 
كەمتەر خەمی خۆیان لە هەمبەر ئاكامی 
ئەو ڕووداوە نیشان داوە كە بووەتە هۆكاری 
ناڕەزایەتی خەڵكی ئ������ەو ناوچەگەلە لە 

بەرپرسانی ڕێژیم لەو ئۆستانە.

واتە بۆ دەبێ  لە ئوستانێك ئیمكاناتی وا 
نەبێ كە بتوان������ن گرفتی بێ  ئاوی یان 
كەم ئاوی چارەسەر بكرێ  بە جۆرێك كە 
لەم ڕووداوەدا لە ئۆستانی لورستان ئاوی 
خواردنیان بۆ خەڵك هێن������اوە هەروەها لە 
ش������اری ئابدانانیش بوومەلەرزە هاتووە و 
بینای موخابراتی ئەوە شارەی بە گشتی 
وێران كردووە. ئێس������تا بە هۆی پچڕانی 
كارەبا و كەرەستەگەلی دیكەی پێوەندی، 
ئیمكانی گەیاندنی زانیاری لەس������ەر ئەو 
ش������وێنانەی ئابدانان بوونی نیە و خەڵكی 

مووسا باباخانی

جووت حەوت

هەوراز

� تەباتەبایی نژاد، ئیمام جومعەی ئیس������فەهان داوای لە 
ژنان كردووە نەبن������ە ئەندازیاری كانگا )مەعدەن(، چوونكە 
ئ������ەوان ناتوانن لە مەعدەنەكاندا پیاو و ژن لێك جیا بكەنەوە، 
یان پەردە لە نێوانیان بكێشن، یان لە بنەڕەتدا مەعدەنی ژنانە 
و مەعدەنی پیاوانە دروس������ت بكەن، یان كانزاكان بە پیاوانە 
)وەك ئاسن( و ژنانە )وەك زێڕ( دابەش بكەن، یان كانگاكان 
لە بیابان بگوازنەوە بۆ ناوەڕاس������تی ش������ار، یان پاسگایەك، 
زیندانێ������ك، حەوزەیەكی عیلمییە ل������ە ژێر زەویدا بكەنەوە بۆ 
ئیرش������ادی ژنان. بە كورتی ئەم ب������رادەرە دەیهەوێ بە ژنان 
بڵێ: "هەر ل������ەم دەوروبەرەی خۆمان، لە بەر چاوی خۆمان 
بس������ووڕێنەوە با ئاگامان لێتان بێت. ب������ۆ دەچنە نێو كاری 
مەع������دەن؟ گالراوتانە؟ دەچنە ئەو تاریكییەی بن عەرز كە 

چاوتان بە ئێمە نەكەوێت؟"
� سەرپاس������دار محەممەد حوس������ەین نەجات، فەرماندەی 
پێش������ووی بادیگاردەكانی خامنەیی دەڵ������ێ ئاغا جارێك بە 
گۆڕینی جلی خۆی بۆ ماوەی 2 سەعات لە كۆاڵنەكانی 

بەم خوالوەتەوە و كەسیش نەیناسیوە.
ئەم كابرایە دەیهەوێ بڵێ خامنەیی زۆر خاكی و خەڵكییە، 
دەیهەوێ بڵ������ێ خامنەیی لە خەڵك ناترس������ێ و وەك ئەوان 
لە ش������اردا دەس������ووڕێتەوە. پێی وایە كەس نازانێ ئەگەر بە 
كۆاڵنێكدا خامنەیی تێپەڕ بێت، پێشتر كۆالنەكە ئیستریلیزە 
دەكەن و تەنانەت دووپشكیشی تێدا بێت، بە مەقەست كلكی 
دەپەڕێنن. پێی وایە كەس نازانێ كە ئەگەر خامنەیی جلی 
خ������ۆی بگۆڕێت و خ������ۆی بكاتە رێبوارێكی ئاس������ایی نێو 
كۆاڵنەكانی بەم، ئیسكۆرتەكانیشی دەتوانن ئەو كارە بكەن و 
خۆیان بكەنە دوكاندار و قەس������اب و  قابلەمەفرۆشی شاری 

بەم و پێشوازی لە ئاغاكەیان بكەن. 
� ئاخوند مورتەزا ئاغاتیهرانی، سكرتێری "جبهەی پایداری" 
دەڵێ: " ڕۆژئاواییەكان لە موسڵمانەكان دواكەوتووترن، بەاڵم 

ئەوە موسڵمانەكانن كە السایی ڕۆژئاواییەكان دەكەنەوە".
پێم وابێ ئاغا مورتەزا ویس������توویە بڵێ موس������ڵمانەكان 
لە ڕۆژئاواییەكان پێش������كەوتووترن، ب������ەاڵم چوونكە ئاخوند 
لە بنەڕەتدا كەیفی بە وش������ەی پێش������كەوتن نایەت، وەهای 
ل������ێ كردووە كە بڵێ ئەوان لە ئێم������ە دواكەوتووترن، واتە بۆ 
س������ووكایەتیكردن بە ڕۆژئاوا ئامادە بووە س������ووكایەتی بە 
خۆیانیش بكات و بڵێ ئێم������ەش دواكەوتووین )كە هەڵبەت 
هیچ گومان لەم بەش������ەی فەرمایشتەكەیدا نییە و ئێمەش 

وەكوو دانپێدانانێك قبووڵی دەكەین(.
� ناوب������راو كە هەڵبەت پێش������تر ناوم������ان نەهێنابوو، واتە 
جەواد كەریمی قودووس������ی، نوێنەریی مەجلیس������ی ڕێژیم 
دەڵ������ێ دەس������كەوتی دەوڵەتی حەس������ەن ڕووحان������ی لە یەك 
س������اڵی ڕابردوودا ل������ە دەرەوە "زیاتربوون������ی گەمارۆكان و 
س������ووكایەتییەكان و هەڕەش������ەكان بۆ سەرمان" و لە نێوخۆدا 
"بەزاندنی هێڵە س������وورەكانی نیزام" ب������ووە. یەكێك لەو هێڵە 
سوورانە بە باوەڕی ئەو )كە ئێستا ئیتر دەتوانێ شانازی بە 
خۆی بكات كە لە قاوەخانەی جووت حەوت بووە بە ناوبراو(، 
باس������كردنی ڕووحانی و عەلی یوونسی لە پرسی ئایینزا و 
پێكهاتە جیاوازەكانە كە هەڕەشەیە بۆ سەر بەها نەتەوەیی و 
نیش������تمانی و ئیسالمییەكانی كۆماری ئیسالمی. هەڵبەت 
مەال حەسەنی بەنەوش زادەی ڕووحانی تەنیا ئەوەی گوتووە 
ك������ە ئێمە لە ئێراندا نەت������ەوەی جیاوازمان نییە و هەموومان 
لە یەك قوماش������ین، بەاڵم ئاغای قودووس������ی پێی وایە هەر 
ئەوەندەش بەس������ە بۆ ئ������ەوەی كە باس������ی نەتەوەكانی ئێران 
بورووژێنرێت، بۆیە ئێستا ڕووحانیش تەجزیەتەڵەبە چوونكە 
زەرفیەت و تاقەتی نیزامی لەم بوارەدا لە بەر چاو نەگرتووە 
و خەریكە بە گوتنی ئەوەی كە "ئێمە فاڵنە كێشەمان نیە"، 

دەبێتە هۆی كەوتنە بەر باسی كێشەكان.
� ئایەتوڵاڵ موحس������ین حەیدەری، نوێنەری خووزستان لە 
مەجلیسی خوبرەگان گوتوویە: "لە پێشكەوتووترین زانكۆكانی 
ئەمریكادا خوێندكارانی كچ و كوڕ لێك جیا كراونەتەوە و ئەو 

كارە دەبێتە هۆی گەشەی زانستیی زانكۆكان".
نازانم ئەم شوێنە زانستییانە لە كوێی ئەمریكادان كە هەر 
ئاخوندەكانی ئێران ڕێیان پێ بردوون و شوێنیان دەزانن. بەاڵم 
لەوە دڵنیام كە لە زانكۆ پێشكەوتووەكانی ئەمریكا و تەنانەت 
بۆركینافاس������ۆی مەزنیش ناهێڵن ئاخوند هەر دەم بكاتەوە. 
ئەگەر گەش������ەی زانكۆتان دەوێ، ئێوە تەنیا وازی لێ بێنن 

تا بۆ خۆی گەشە بكات. 
� ئایەتوڵاڵ میس������باحی یەزدی، دەڵ������ێ "لە حكوومەتی 
ئیسالمیدا خەڵك ئازادن كە ڕێگای ڕۆژڕەشی و بەدبەختی 

هەڵبژێرن".
ئ������ەوە یەكەم جارە ل������ە پاش دێموكراس������ییە بەرباڵوەكانی  
س������اڵی 5٧ی نۆفل لووشاتۆ و بەهەش������تی زەهرا جارێكی 
دیكە بەو ش������ێوەیە دێموكراس������ی لە ئێراندا تیۆریزە دەكرێت. 
جاری پێشوو دێموكراسی بو ئاوەدانكردنی قەبرستان بوو، ئەم 
جارە بزانین كوێی مەبەستە؟ ئەوەتا شێخ فتوای داوە كە ئێمە 
ئازادین قوڕ بە سەری خۆماندا بكەین، ئازادین كە دەنگ بە 
ویالیەتی فەقیه بدەین، ئازادین لە نێوان میسباح و مەكارمی 
شیرازیدا یەكێكیان بكەینە بەرپرسی ئەشكەنجەدانی خۆمان. 

خوایە مردین لەو خۆشییە.

ڕووحانی كە لە پێگەی 
بەدەر لە یاسای خامنەیی 

بە باشی ئاگادارە، 
بە دەستنیشانكراوی 

ناونیشانی یاسای وەبیری 
وەلی فەقیه هێنایەوە 
و لە بەرانبەر حوكمی 
وەلی فەقیهدا بڕیاری 
دادگای بە پێوەری 

كاركردن دانا كە ئەمە 
دەتوانێ سەرەتایەك بۆ 

هاتنەئارای قسە و 
باسی زیاتر
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داوودئۆغلۆ هەوڵ بۆ سفر كردنی كێشەكان دەدات

پێنج پرسیاری بنەڕەتی لەبارەی شەڕ دژی داعشەوە

داعش كە بە دەوڵەتی ئیس������المی لە 
عێ������راق و س������ووریا ناس������راوە، دیمەنێكی 
نوێیی ل������ە تیرۆریزم������ی نێونەتەوەیی لە 
بەرامبەر چاوی ئامریكا و هاوپەیمانانی 

ڕۆژئاواییدا كێشا.
هەنووكە تەركیز لە ئامریكا و واڵتانی 
دیكە لەس������ەر ئەوەیە كە ئای������ا ئۆباما و 
ڕێبەرانی دیكە لەمبارەوە دەیانهەوێت چی 

بكەن؟
لێرەدا 5 پرس������یاری بنەڕەتی كە زۆر 

گرنگە دەخەینە بەرباس:
1( كێ جێمز فلۆیی كوشتووە؟

باڵوێ������زی بریتانیا ل������ە ئامریكا، پیتر 
ویس������ت ماك������وت  ڕۆژی ش������ەممە بە 
س������ی ئێن ئێنی  وتبوو كە بەرپرس������انی 
فەرمی بریتانیا شوناسی ئەو چەكدارەی 
داعش كە س������ەری فلۆی، ڕۆژنامەوانی 
ئامریكایی كە س������اڵی 2012 لە سووريە 
دەس������تگیر كرابووى بڕیوە، باڵو دەكەنەوە. 
ئەو نەیتوان������ی وردەكاری زۆرتر لە بارەی 
شوناس������ی بكوژەكە، ئەو كەسەی كە لە 
ڤیدیۆی������ەك كە لە چەن ڕۆژی ڕابردوو لە 
یۆتیۆبدا باڵو كرابووەوە و خەریكی بڕینی 

سەری فلۆی بوو، باس بكات.
و  گ������ەڕان  گ������ەڵ  ل������ە  »ئێم������ە 
بەدواداچوونێك������ی گەورەدا بەرەوڕووین«، 
ئەو وت������ی كە ئێمە ب������ۆ دۆزینەوەی ئەو 
كەسە لە تیكنۆلۆژییەكی زۆر پێشكەوتوو 
بۆ ئانالی������زی دەنگی ئەو كەس������ە كەڵك 

وەردەگرین.
ل������ە ڤیدیۆكەدا فلۆیی ٤0 س������اڵە، لە 
بەرانبەر پیاوێكدا كە جلی ڕەشی لەبەردایە 
كەوتۆتە س������ەر ئەژنۆ، ئەو بە پێی قسەی 
كارناسان بە شێوازێكی ڕوون و بە زاراوەی 

ئینگلیزی بریتانیایی دەدوێت.
كارناس������انی زمان بە پێی لێدوانەكانی 

ئ������ەم پیاوە لە ڤیدیۆك������ەدا، پێیان وایە كە 
ئ������ەو الوێك������ی تەم������ەن كەمت������ر لە 30 
س������ااڵنە. ئەوان هەر وەها دەری دەخەن كە 
ناوبراو ل������ە تەمەنی الویەتیەوە لە بریتانیا 
خوێندوویەتی و خەڵكی باشووری بریتانیا 

یان لەندەنە.
2� ئایا ئامریكا هێرش������ە ئاسمانیەكانی 
خۆی بۆ س������ەر مۆڵگەكان������ی دەوڵەتی 

ئیسالمی لە سووریە پەرە پێ دەدات؟
گوش������ارەكان بۆ س������ەر ئۆباما دوای 

ئەوەیكە دەوڵەتی ئیس������المی لە هەر دوو 
واڵتی عێراق و س������ووريە سنوورەكانی لە 
بەرچاو نەگرت و لە بنەڕەتدا س������نوورێك 

لەو نێوەدا نەما، زۆرتر بوو.
حەوتووی ڕابردوو چاك هێگل وەزیری 
بەرگری و س������ەرۆكی س������تادی هاوبەش 
ژن������راڵ مارتی������ن دیمپس������ی وتبوویان كە 
هێرش بۆ س������ەر دەوڵەتی ئیس������المی لە 
سووريە تەنیا ڕێگای شكست دانی سوننە 

جیهادییەكانە.
ب������ۆ ئۆباما ئەم هەن������گاوە دەتوانێت بە 
پێچەوانەی خۆب������واردن و دووری كردنی 
ئەو بۆ ماوەی 3 سااڵن لە دەستێوەردانی 

سەربازی لە سووريەدا بێت، هەرچەند كە 
لە ژێر گوش������اری یەكێك لە وەزیرەكانی 
خۆیدا بوو، واتا هیالری كلینتۆن، وەزیری 

پێشووی دەرەوەی دەوڵەتەكەی.
وتەبێژی كۆشكی سپی، جۆش ئێرنست 
ڕۆژی دووشەممە وتبووی كە : »ئۆباما 
نایهەوێت كە هیچ بڕیار یان فەرمانێكی 
سەربازی  ئۆپراس������یۆنی  بۆ  س������ەربازی 
لە س������ووريە دەربكات،« ب������ەاڵم ئەگەر و 

گوشارەكان هەروا بەردەوامن؟
س������ێناتۆری  گراهم������ەن  لیندس������ی 
كۆنەپارێزی كارۆلینای باش������وور ڕۆژی 
»كۆشكی  كە:  وتبووی  دووش������ەمەممە 
س������پی لە هەوڵدایە بۆ النیكەم كردنەوەی 
هەڕەش������ەكان، ئێمە لە گەڵ پاساوهێنانەوە 
بۆ نەگۆڕینی س������تراتژییەكی شكس������ت 

خواردوو، ڕووبەڕووین«.
پیتر بێرگن ش������رۆڤەكاری ئاسایش������ی 
نێونەتەوەیی سی ئێن ئێن دەڵێت: »بە بێ 
كەڵك وەرگرتن لە هێزی سەربازی)مرۆیی( 
شكست دانی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق 
و س������ووريە دەتوانێت دژوار بێت، زۆر شت 
بە ڕوونی دژی ئۆبامایە«. ئەو هەروەها 
دەنووس������ێت كە دەس������تێوەردانی سەربازی 
ل������ە س������ووريە دەتوانێ������ت بەرەنجامەكەی 
دروس������تبوونی جوگرافیایەكی س������ەیر و 

سەرمەرە بێت.
بێرگن لە درێژەدا هەروەها دەڵێت: »دوو 
هێزی گەورەی ش������وێندار لە س������ووريەدا 
خەریكی ش������ەڕن، ئەلقاعیدە یان گرووپە 
ش������وێنكەوتووەكانی و گرووپگەلێك وەكوو 
حیزبۆڵاڵی لوبنان كە ئێران پش������تیوانیان 
دەكات.« كەوا بوو ئەگەر ئێوە دەستێوەردان 
بك������ەن، ڕەنگە ئێ������وە یارمەت������ی ئێران و 

حیزبۆڵاڵ و ڕێژیمی ئەسەد بكەن.«
ئۆباما پێشتر ڕاوێژكاری سەربازیی بۆ 
عێراق ناردبوو و بۆردمانە ئاس������مانیەكانی 
بۆ پشتیوانی لەوان و گرووپە كەمینەكانی 
ژێر دەس������ەاڵتی ش������ەڕكەرانی داعش لە 

باكووری عێراق ئەنجام دابوو.
وتە بێژی كۆش������كی سپی لە هەفتەی 

ڕابردوودا وتبووی كە ئۆباما پێی باشە كە 
پێش لەوەی هەر هەنگاوێك لە س������ووریەدا 
هەڵبگرێت لەگەڵ كۆنگرێسی ئەم واڵتە 
هاوفیكری و ڕاوێژ بكات. سەرۆك كۆمار 
هەروەها دەیهەوێت هاوپەیمانیەكی ئاسنین 
كە لە خۆگ������ری هاوپەیمانە ناوچەییەكان 
و هەروەها پش������تیوانی ڕێكخراوی نەتەوە 
یەكگرت������ووەكان و یەكیەتی������ی ئۆرووپا و 
بەرپرس������انی پلە ب������ەرزی واڵتەكەی كە 
هەڵوێس������تێكی ڕوونیان هەی������ە، تاوتوێ 

بكات.
3( ئای������ا ڕێژیمی س������ووريە دەیهەوێت 
كە ئۆباما لەگەڵ یارمەتیدان بۆ شەڕی 

داعش دژایەتی بكات؟
ئۆباما دەیهەوێت كە بەش������ار ئەسەد لە 
سەر دەس������ەاڵت وەالبنێ، بەاڵم هەنووكە 
ڕێژیمی س������ووريە خەریكی ش������ەڕ دژی 
ئۆپۆزیس������یۆنێكە كە ئامریكا بەڵێنی داوە 
بۆ یارمەتی دان دژی دەوڵەتی ئیسالمی 

لەعێراق و سووريە هاوكارییان بكات.
وەلی������د موعەل������م ، وەزی������ری دەرەوەی 
سووریە ڕۆژی دووشەممە ڕایگەیاند كە 
حكوومەتك������ەی  ڕەزامەندە بە نیس������بەت 
پش������تیوانی ئامریكا و واڵتانی دیكە بۆ 
ل������ە ژێر چەت������ری ڕێكخراوی  كاركردن 
نەت������ەوە یەكگرت������ووەكان بۆ ش������ەڕ دژی 

تیرۆریستان)داعش(.
موعەلیم وێڕای هۆش������دار بە نیسبەت 
هەر چەش������نە كردەوەیەكی یەك الیەنە یان 
بۆردمانی ئاس������مانی لە خاكی سووریە بە 
بێ هاوكاری لە گەڵ ڕێژیمی س������ووريە 
ڕایگەیاند: »هەر هەوڵێك یان هێرشێك بۆ 
سەر تیرۆریس������تان دەبێت بە هاوئاهەنگی 
لەگەڵ ڕێژیمی سووریە ئەنجام بدرێت.«

حەوتووی ڕابردوو هۆف فرێدریك شارەزا 
لە مەسایلی سووریە و ئەندامی پلەبەرزی 
نات������ۆ وتبووی كە  گرووپی ڕزگاریدەری 
ئامریكایی لە س������ەرەتای ئەمس������اڵدا بۆ 
دۆزینەوەی فلۆی بۆ سووريە ڕۆیشتبوون، 
ب������ەاڵم لە دۆزینەوەی ئەودا س������ەركەوتوو 
نەب������وون و بەڕێوەبردن������ی ئۆپراس������یۆنی 

س������ەربازی لە س������نووری عێ������راق بە لە 
بەرچاو گرتنی تێبینی یاس������ایی و لەوانە 
داواكاریی دەوڵەتی خانەخوێ)سووريە( لە 

گەڵ شكست بەرەوڕوو بوو.
ه������ۆف هەروەها وتب������ووی كە : »ئەو 
چەشنە قەدەغەبوونە یاساییە كە ڕێگر بوو 
لە ئەنجامی هەركارێك لە خاكی سووريە، 
هەنووك������ە وێدەچێت كە ئیدی نەماوە و با 

بردوویەتی«.
یارمەتی  بۆ  سووریەییەكان  پێشنیاری 
لە شەڕ دژی داعش دوای ئەوەوە دێت كە 
ڕێژیمی بەشار ئەسەد بەستێنی شەڕێكی 
نێوخۆیی لە سووريە ڕەخسان و پەرەی پێ 
دا. ش������ەڕكەرانی داعش هێرشیان كردۆتە 
س������ەر هێزەكانی ئۆپۆزیسیۆنی سووری و 
هێزە س������ەربازییەكانی ڕێژیمی سووريە و 
هەروەها بەش������ێك لە خاك������ی حكوومەتی 
سووريەیان كۆنترۆڵ كردووە. سەربازەكانی 
ئەس������ەد لەم دواییەدا هێرش������ی ئاسمانیان 
دژی بنكەكان������ی داعش ئەنج������ام داوە و 
هۆف ش������ی دەكاتەوە كە قەیران  لە نێوان 
گشت گرووپەكان لە سەر پارە � لەم بارەوە 
ئەو بیرە نەوتان������ەی كە داعش كۆنترۆڵی 

كردووە - هاتۆتە ئاراوە.
٤( ئایا داعش دەیهەوێت هێرش بكاتە 

سەر ڕۆژئاوا؟
هەندێك كەس لە ئامریكا و بە تایبەت 
ڕەخنەگرانی باراك ئۆباما، پرس������یارێك نە 
بە ئەگەر و ئایا، لەبارەی كاتی هێرش������ی 
دەوڵەتی ئیسالمی بۆ سەر بەرژوەندییەكان 
و تەنان������ەت خاك������ی ئامری������كا دەخەن������ە 

بەرباس.
میشێل هایدێن، سەرۆكی پێشووی سی 
ئای ئەی ڕۆژی شەممە بە سی ئێن ئێنی 
وتبوو كە : »دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق 
و سووريە، ڕێكخراوێكی ناوچەیی زۆر بە 
هێزە و ڕەنگە و بەڵگەمەندیش بە هێزترین 
ئەم  بەاڵم  ناوچەیە،  تیرۆریستی  گرووپی 
ڕێكخراوە فرەخوازی نێونەتەوەیشی هەیە و 

ئامرازی ئەم كارەشی لە بەردەستدایە.«
نێو  ل������ە  هی������چ هاوڕاییەك������ی ڕوون 

ئەوەیكە  لەبارەی  زانیاریی  كۆمەڵگایەی 
ئایا داعش لە حاڵی حازردا توانایی زەربە 
لێدان و هێرش بۆ س������ەر ڕۆژئاوای هەیە، 

بوونی نیە.
ئ������ەم وتانە مەبەس������تی هایدێن بوو كە 
دەڵێت: »هیچ ڕێگایەكی زۆر بە هێز بۆ 
نیش������اندانی بەڵگەیەكی جێی متمانە لە 
نێو كۆمەڵی جیهادی لە مەڕ ڕەزامەندی 
ئەوان بۆ هێرش بۆ س������ەر ڕۆژئاوا بوونی 

نیە.«
5( ئای������ا دەتوانرێ������ت ڕەوت������ی پارەی 

دەوڵەتی ئیسالمی ڕابگیردرێت؟
دزی ل������ە بان������ك، ڕفاندن������ی منداڵ، 
قاچاغ، فرۆشتنی نەوت لە بازاڕی ڕەش 
�  مەجالی وەدس������ت خستن و دۆزینەوەی 
پارەی بۆ ئەم ڕێكخ������راوە لە زۆر ڕێگاوە 

ڕەخساندووە. 
بەرپرسان دەڵێن كە ئەم گرووپە دەتوانێت 
لە ڕۆژدا نزیك بە 3 میلیۆن دۆالر نەوت 
بە نرخكێكی زۆر نزم ل������ەو بیرە نەوتیانە 
كە لە عێراق كۆنترۆڵی كردووە بە دەس������ت 
بێنێت. ئەم پارەیە هەروەها دەستبەس������ەردا 
گرتن������ی میلیۆنه������ا دۆالری دزراو ل������ە 
بانك������ەكان و لەوانە بانكی ناوەندی عێراق 

لە مووسڵیش لە خۆ دەگرێت.
دەتوانن  ڕۆژئاوای������ی  هاوپەیمانان������ی 
داهاتەكانی ئەم گرووپە لە ڕێگەی نەدانی 
غەرامەی شەڕ بۆ ئەو هاوواڵتیانەی كە 
دزراون و گوش������ار بۆ س������ەر حكوومەتە 
ناوچەییەكان ب������ۆ ڕاگرتنی ئەو پارانەی 
كە بۆ تەندروستی هاوواڵتیان بۆیان بەڕێ 

دەكەن، كەم بكەنەوە.
م������اری ه������ارف وتەبێ������ژی وەزارەتی 
دەرەوەی ئامری������كا حەوت������ووی ڕاب������ردوو 
ڕایگەیاندب������وو ك������ە ئامری������كا لە گەڵ 
حكوومەتگەلی ناوچەیی و لەوانە كوەیت، 
قەتەر و عەرەبس������تانی سعوودی خەریكی 
ڕاگرتنی داهاتەكان������ی ئەم گرووپە و بە 
قس������ەی ئەوان ئەوەی كە پ������ێ دەوترێت 

هاوكاری زۆر نهێنییە. 
CNN :سەرچاوە

س������ەركەوتنە یەك لە دوای یەكەكانی 
ش������ارەوانی  هەڵبژاردنەكانی  لە   AKP
و پارلەم������ان و هەروەها لە ڕیفراندۆم بۆ 
پێكهێنانی كۆمەڵێك ڕیفۆرم لە یاس������ای 
بنەڕەتی������ی توركی������ەدا، دەس������ەلمێنن كە 
AKP بە هۆی كەمیی كێش������ە لە نێو 
ئەندامەكان������ی خۆیدا لە چاو حیزبەكانی 
دیكەی ڕكابەری خ������ۆی و هەروەها بە 
هۆی ڕچاوكردنی سیاسەتێكی جیاواز لە 
سیاسەتی حیزبە سوننەتیەكانی چەپ و 
راس������ت و نەتەوەپەرەستەكانی پێش خۆی 
� ك������ە ئەو حیزبان������ە ب������ۆ توركیاییەكی 
ناوەندگەرای ئەوتۆ كاریان دەكرد كە تێیدا 
نەتەوەی تورك باالدەست بێ، كە ئاكامی 
ئ������ەو سیاس������ەتەش كودیت������ا و نائارامی 
و ش������ەڕ و خوێنڕێژی ل������ەو واڵتەدا بوو 
� توان������ی پێگەی خۆی ل������ە نێو خەڵكی 
خۆیدا بەهێ������ز و بەهێزتر بكات. چونكە 
خەڵكی ئەو واڵتە و نەوەی نوێی توركیە، 
توركیەییەكیان دەوێ كە تێیدا ئاس������ایش 
و گەشەی ئابووری و ژیانێكی ئاسوودە 

هەبێ.
ئەردۆغانیش  ئەم جارەی  سەركەوتنی 
ئەم  س������ەركۆماریدا  هەڵبژاردن������ی  ل������ە 
ڕاستیەی سەلماند كە سەرەڕای هەبوونی 
لە س������ەر ڕێگای  كێش������ەگەلێكی زۆر 
ناوبراو، هەر ئێس������تاش ل������ە نێو خەڵكدا 
ناوب������راو پێگەییەكی بەهێزی جەماوەریی 
هەیە. بەاڵم دوای ئەوەی كە داوودئۆغلۆ 
بوو بە س������ەرۆك وەزیران، ئەو پرسیارە كە 
ئاخۆ داوودئۆغلۆش هەر لە سەر بناغەی 
پێش������ووی ئەردۆغان كار  سیاسەتەكانی 
دەكات، یان سیاسەتێكی جیاواز دەگرێتە 

پێش، مێش������كی زۆر لە سیاسەتڤانان و 
میدیاكارانی جیهانی بە خۆیەوە خەریك 

كردووە.
 داوود ئۆغلۆ كە بۆ خۆی لە س������اڵی 
2002 ەوە تا س������اڵی 2009 ڕاوێژكاری 
س������ەرۆك وەزیران و س������ەرۆك كۆماری 
توركی������ە ب������ووە، و لە س������اڵی 2009ەوە 
وەزیری كاروباری دەرەوەی توركیە بووە، 
و ئەردۆغانیش وەك سەرۆك وەزیر لە سەر 
بنەمای پێشنیارە سیاسی و ئابورییەكانی 
ناوبراو كاری كردووە، هەر بۆیە چاوەڕوان 
دەكرێ كە ئێس������تاش ناوبراو وەك سەرۆك 
وەزیران������ی توركی������ە، هەر لە س������ەر ئەو 
ڕێچكەی������ە بەردەوام ب������ێ، بۆ ئەوەی كە 
»ڕەوتی ئاش������تی« بگەیەنێتە ئاستێكی 
ب������اش � بە تایبەتی كە ئێس������تا باس لەوە 
دەكرێ ك������ە ڕەنگبێ بەڕێز ئۆجەالن، بۆ 
یەكەم جار پەیامێكی ڤیدیۆیی بۆ قەندیل 
بنێ������رێ و جەمیل بایاكی������ش ئامادەیی 
قەندیلی بۆ دانووس������تانی ڕاستەوخۆ لە 
گەڵ دەوڵ������ەت ڕایگەیاندوە � و هەروەها 
ه������ەوڵ دەدات ب������ۆ ئەوەی كێش������ەكانی 
لەگەڵ واڵتانی ئەرمەنس������تان و یوونان 
و ئیس������رائیل بە وتەی خۆی بگەیەنێتە 
ئاستی »س������فر« و لەگەڵ كوردستانی 
باشووریش پەیوەندییەكی بەهێزتر لە جاران 
دابمەزرێن������ێ و دژایەتی������ی دیاریكردنی 
كوردس������تانی  بۆ  ماف������ی چارەن������ووس 
باش������وور نەكات و هەوڵ������ی جیدی بدات 
ب������ۆ بەئەندامبوونی توركیە لە یەكیەتیی 

ئەوروپادا.
ب������ەاڵم بۆ ئێمەی كورد پرس������ی هەرە 
گرینگ، هەنگاوهەڵگرتنی بە كردەوە بۆ 
چارەس������ەركردنی پرسی كورد و دژایەتی 
نەك������ردن لەگ������ەڵ دیاریكردن������ی مافی 
چارەنووسی كوردستانی باشوور لە الیەن 

داوودئۆغلۆ و حیزبەكەی ناوبراوەوەیە. بێ 
گومان ئەگەر داوودئۆغلۆ و حیزبەكەی 
بە تەنیا چارەس������ەركردنی پرسی كورد لە 
چەكدانانی PKK و چۆڵكردنی قەندیل 
لە الیەن ئەوان������ەوە ببینن، ئەمە ئەوكات 
چاوەڕێ دەكرێ كە ئەو پێڤاژۆیە درزی 
تێبك������ەوێ. بەاڵم ئەگ������ەر هەنگاوی بە 
كردەوە بۆ چارەس������ەركردنی پرسی كورد � 
نەك تەنیا پرسیPKK  � هەڵبگیردرێ، 
ه������ەم توركی������ا هەنگاوێ������ك زیات������ر بە 
بەئەندامب������وون لە یەكیەتی������ی ئەوروپادا 
نزی������ك دەبێتەوە و هەمیش دەتوانێ خێراتر 
ل������ە ڕابردوو ڕەوتی پێش������كەوتنی خۆی 
لە ب������واری سیاس������ی و ئابووریدا بپێوێ 
و دەتوانێ ببێت������ە نموونەیەكی زۆر باش 
بۆ واڵتانی ناوچەكە لە بواری سیاسی، 
ئابووری و پێكەوە ژیانی هەموو چین و 
توێژەكانی كۆمەڵ������گای توركیە بە هەر 

نەتەوە و ئایینێكەوە بێ.

و: كەیهان یووسفی 

ن: تام چوین 

شەهاب خالیدی

پیتر بێرگن شرۆڤەكاری 
ئاسایشی نێونەتەوەیی 
سی ئێن ئێن دەڵێت: 

»بە بێ كەڵك 
وەرگرتن لە هێزی 

سەربازی)مرۆیی( شكست 
دانی دەوڵەتی ئیسالمی 

لە عێراق و سووريە 
دەتوانێت دژوار بێت، 

زۆر شت بە ڕوونی
 دژی ئۆبامایە«
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شەنگال و كوبانی بە بۆنەی ڕۆژی جیهانیی نەهێشتی كۆیالیەتی
زامێكی مێژویی لە جەستەی نەتەوەیەك

و  موس������ڵ  ڕووداوی  پ������اش 
خۆبەدەس������تەوەدانی س������وپای عیراق لە 
ناوچە س������وننە نیش������ینەكان و كونتڕوڵ 
كردن������ی پارێزگاكانی س������وننە لە الیەن 
داعش و عەش������یرە س������وننەكانەوە و خۆ 
ئام������ادە كردنی������ان  بۆ گرتن������ی بەغدا، 
عێراق  ناوەندیی  دەوڵەتی  پێوەندییەكانی 
و حكوومەت������ی هەرێم������ی كوردس������تان  
لەوپ������ەڕی ئاڵوزی������دا بوو. ب������ەاڵم پاش 
بادانەوەی هێرش������ەكانی داعش  لە نزیك 
بەغداوە بۆ س������ەر هەرێمی كوردستان و 
نزیك بوونەوەی شەڕ لە هەولێر، دۆخێكی 
لە هەرێم������ی كوردس������تان و ناوچەكەدا 
هێنایە كایەوە كە ئامریكای ناچار كرد، 
بێتە هاوكێش������ەیەكی مەیدانی بۆ ئەوەی 
بارودۆخەكە بگ������ۆڕێ . بوونی ئەمریكا 
و هێرش������ی ئاسمانیی ئەو واڵتە بۆ سەر 
داعش و پاراس������تنی خاكی كوردستان، 
ئۆرووپاش������ی وەجووڵە خست كە لە شەڕ 
بە دژی داعش������دا بەشێوازی جۆراوجۆر 
بەشداریی بكات. هێرشی داعش بۆ سەر 
هەرێمی كوردس������تان، ئەو ناوچەیەی كە 
واڵتانی ڕۆژئاوا بە بەشێكی سەركەوتوو 
لە عێراق ناوی دەب������ەن، ئاڵوگۆڕی لە 
نێو یاریی������ە سیاس������ییەكانی ناوچەكەدا 
پێكهێن������ا. ناردنی ڕاس������تەوخۆی چەك 
و تەقەمەن������ی بۆ هێزی پێش������مەرگەی 

هەرێم������ی كوردس������تان، دۆخەك������ەی بە 
قازانجی پاراس������تنی هەرێمی كوردستان 
جیهانی  دیپلۆماسیی  ئێستاكە  گۆڕی. 
ڕووی لە هەرێمی كوردس������تان كردووە، 
دەیەوێت  ئیسالمییش  كۆماری  ڕێژیمی 
لەو یارییەدا بەش������دار بێ������ت. هەر بۆیە 
ڕێژیم������ی ئێ������ران ب������ە فی������ڵ و تەڵەكە 
خ������ۆی خەزاندە نێو یارییەك������ەوە. بەاڵم 
ئامانج و سیاس������ەتی  ڕێژیمی كۆماری 
ئیس������المی لە بەش������داریی  لە یارییەكە 
و لە یارمەتیی س������ەربازیی بە هەرێمی 
كوردستان، بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ 
داعش، لە الیەك بۆ مانەوەی لە هەرێمی 
كوردس������تان و گۆڕینی پارسەنگی هێزە 
ل������ەو هەرێمەدای������ە و لە  كوردیی������ەكان 
الیەكی دیكەوە بۆ گوشارهێنانە بۆ سەر 
هەرێمی كوردس������تان تا پێش بە ناردنی 
ئێران  كوردستانی  پێش������مەرگەی  هێزی 
و ب������ە تایبەت پێش������مەرگەكانی حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران، لە شەڕ 
ب������ە دژی داعش و بەرگ������ری لە خاكی 
هەرێمی كوردس������تان بگ������رێ . ئەوە لە 
كاتێكدایە كە سیاسەتی فەرمی ڕێژیمی 
ئێران لە نێوخۆی واڵتدا لەمەڕ كێشەی 
كورد، س������ەركوت و خەفەقان و نكۆڵی 

كردن لە ویستە ڕەواكانی نەتەوەی كوردە. 
بۆ ئەم مەبەستەش ناڕاستەوخۆ یارمەتی 
س������ەرهەڵدانی ئیس������المییە توندڕەوەكان 
ل������ە كوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت دەدا تا 
لە الی������ەك ببێتە ه������ۆی ئەویكە بوونی 
هەستی مافویس������تی و نیشتمانپەروەری 
لە كۆمەڵگای كوردستانی ڕۆژهەاڵتدا 
س������ەركوت ب������كا و لە الیەك������ی دیكەوە 
ئێران  ئیس������المیی  كۆم������اری  ڕێژیمی 
هەوڵ دەدا خەباتی ڕەوای نەتەوایەتیی و 
دێموكراتیكی كورد لە ڕێگای هاندانی 
تاقمە توندڕەوەكان بۆ بشێوی و كردەوەی 

تیرۆریس������تی، خەوشدار بكات.هەر بۆیە 
توندڕەوەكانی كوردستان هان دەدا كە لە 
شارەكاندا بش������ێوی و كردەوەی تێكدەرانە 
بەڕێ������وە ببەن و پش������تیوانی لە داعش و 
تاقم������ی ئەلقاعیدە بەكەن ت������ا ڕێژیم بە 
بیانوی گرتن������ی ئەندامانی ئەو تاقمانە 
دەس������تی لە ڕاودوونان، گرتن، زیندانی 
كردن و ئیعدامی ڕۆڵە نیشتمانپەروەرەكانی 
كورد ئاوەاڵتر ب������ێ و لە دنیای دەرەوەدا 
تۆمەتی تیرۆریس������تیان ل������ێ بدا. هەر 
بۆیە ناردنی چەك و هێزی سەربازی لە 
الیەن ڕێژیمی كۆماری ئیسالمییەوە لە 

الیەك بۆ الوازكردنی هەرێمی كوردستان 
و س������ازكردنی كێش������ە لە نێوان هەرێمی 
كوردس������تان و ئامریكا لەمەڕ پشتگوێ 
خستنی گەمارۆ نێونەتەوەییەكان لە سەر 
ئێران لە الیەن هەرێمی كوردستانەوە و لە 
الیەكی دیكەوە ڕێژیمی ئێران هەوڵ دەدا 
كە كێش������ەكانی خۆیان لەگەڵ واڵتانی 
ڕۆژئ������اوا لە هەرێمی كوردس������تان یەكال 
بكاتەوە، بەبێ ئەوەی هیچ تێچوویەكی 
ب������ۆ ڕێژیم هەب������ێ.  ڕێژیمی كۆماری 
هەرێمی  بارودۆخ������ەدا  لەم  ئیس������المی 
كوردس������تانێكی  الوازی دەوێت، چونكە 
كاربەدەس������تانی ڕێژیمی ئێران لەس������ەر 
ئ������ەو بڕواین كە ناردن������ی چەك لە الیەن 
ئەمریكاوە بۆ هەرێمی كوردس������تان، بۆ 
چەواشەكاری و الدانی ڕای گشتییە لە 
پرسی غەززە، هەر بۆیە جواد زەریف لە 
هەولێر دەڵی: یەكپارچەیی خاكی عێراق  
بۆ ئیمە گرینگە. مەبەس������تی ڕێژیمی 
ئێران������ش زۆر ڕوون������ە ل������ە یەكپارچەیی 
خاك������ی عێ������راق، ئەوی������ش دەوڵەتێكی 
بەهێزی ش������یعەی بەستراوە بە خۆیەتی. 
هەروەه������ا لە كاتێكدا ئەمریكا و هەندێك 
واڵتی ئوورووپای بۆ پاراستنی هەرێمی 
كوردستان لە ئاسمان و خاكی هەرێمەوە 

كۆماری  بوونەتەوە،  داعش  ڕووبەڕووی 
ئیسالمی لە ژێرەوە خەریكە بە گوێرەی 
بەرژەوەندییەكان������ی خ������ۆی عێراق ڕێك 
بخات������ەوە. بەاڵم ئەوی گرینگە ڕێژیمی 
ئێ������ران ناتوانێت بارودۆخەك������ە بۆ پاش 
ڕووداوی موسڵ بگەڕێنێتەوە. ئەگەرچی 
بارودۆخی ئێستا عێراق و ناوچەكە زۆر 
ئاڵۆزە و هەرێمی كوردس������تانی تووشی 
دانووس������تاندنی سیاسی لەگەڵ ڕێژیمی 
ئێران كردووە، بەاڵم مەنتقی سیاس������ەت 
وا دەخوازێت كە پێویس������تە بەرپرس������انی 
هەرێمی كوردستان، زۆرترین بەرژەوەندی 
لەو دانووستاندنەدا بۆ هەرێمی كوردستان 
دابین بك������ەن. چونكە پ������اش ڕووداوی 
موسڵ ڕێژیمی ئێران گڵۆڵەكەی كەوتە 
لێژێ و بۆی خڕ نەبووتەوە. ئیبتیكاری 
عەمەلی لەدەس������ت دەرچووە، ڕۆڵی لە 
عێراق بە تین و تاوی جاران نەماوە. هەر 
بۆیە دەیەوێ������ت  دەورێ جاران لە عێراق 
كوردس������تان  هەرێمی  بەاڵم  وەرگرێتەوە، 
ئەمجارە توانی  پش������تیوانیی جیهانی لە 
ئاس������تێكی بەریندا بۆ خۆی مسۆگەر 
بكات. هەر بۆیە دەبی ڕێژیمی كۆماری 
ئیس������المی  ئەوە بە باش������ی بزانێ، كە 
ش������ەڕی هەرێمی كوردس������تان بە دژی 
داع������ش، ش������ەڕێكی مەزهەب������ی نییە، 
بەڵكو ش������ەڕێكە بۆ پارێزگاری لە خاك، 
مرۆڤ  مافی  دێموكراس������ی،  ئازادی، 
و پێكەوەهەڵكردن������ی گەالن������ی هەرێمی 

كوردستان بە هەموو ئایینزاكانیەوە.

23ی ئاگۆس������ت بە بۆنەی پەس������ەند 
كردن������ی كونوانس������یۆنی پێش������گیری لە 
قاچاخی م������رۆڤ، بێگاری كێش������ان و 
خۆفرۆش������ی لە ساڵی 19٤9 وەك ڕۆژی 
دیاریكرا  نەهێشتنی كۆیالیەتی  جیهانیی 
و ئامانج������ی س������ەرەكی دیاریكردنی ئەم 
نێوبردنی شێوازە ئەمڕۆییەكانی  لە  ڕۆژە 
كۆیالیەت������ی وەك قاچاخ������ی م������رۆڤ، 
كەڵ������كاژۆی جینس������ی، كاری زۆرەملی 
من������دااڵن، پێكهێنانی ژیانی هاوبەش������ی 
زۆرە مل������ی، بە س������ەربازكردنی زۆرەملی 
مندااڵن بۆ بەش������داریی لە تێكهەڵچوونە 

چەكدارییەكانە.
مێژووی كۆیل������ەداری دەگەڕێتەوە بۆ 
هەزاران ساڵ بەر لە ئێستا و بە واتایەكی 
دیك������ە كۆیلەداری و كۆیالیەتی گرێدراوە 
بە مێژووی بوونی مرۆڤ لە سەر گۆی 
زەوی و هەمیش������ە لە شارس������تانیەتەكاندا 
چینێك هەبوون ك������ە لە ڕووی مافەوە لە 
كۆمەڵگادا هیچ مافێكیان نەبووە و بەشێك 
بوون لە سەرمایە و سامانی خاوەنەكانیان 
و ئەم كەس������انە بە ه������ۆی جۆراوجۆرەوە 
وەك هێ������رش بۆ س������ەر ناوچەیەكی دیكە 
و بە دیلگی������ران، ڕفاندن و پێگەی نزمی 
كۆمەاڵیەتی دەكرانە كۆیلە و خاوەنەكانیان 
ه������ەر جۆرێك ك������ە پێیان خ������ۆش بوایەت 
لەگەڵیان هەڵس������ووكەوتیان دەكرد و هەر 
كات حەزی������ان ل������ێ بووبای������ەت ئەوانیان 

دەفرۆشت.
هەر چەند ب������ە ڕواڵەت لە ئەمڕۆدا نە 
ش������تێك بە ناوی كۆیلەداری باوی ماوە و 
نە شتێكی جێگەی پەسەندی كۆمەڵگای 
مەدەنیی������ە بەاڵم لە واقێعدا ئێستایش������ی 
لەگەڵ������دا بێ هەوڵی ب������ە كۆیلەكردن لە 
ئارادایە  لە  الیەن دەسەاڵتە دیكتاتۆرەكان 
ب������ەو مانایەكە هەوڵی ئ������ەوە دەدرێ كە 
خەڵك������ی كۆمەڵ������گا وا ب������ار بهێنن كە 

بە ش������ێوەی خۆڕس������ك و هێندێكجاریش 
كەڵكوەرگرتن لە گوشار ئەوان ملكەچی 
دەس������ەاڵتی خۆیان بكەن و هەر جۆرە كە 
پێیان خۆشە هەڵسووكەوتیان لەگەڵ بكەن 
و ئەوان بكەنە قوربانیی بەرژەوەندییەكانی 
خۆیان، كە دەكرێ وەك نموونە حكوومەتی 
كۆماری ئیس������المیی ئێ������ران بێننەوە كە 
لە ماوەی تەمەنی دەس������ەاڵتداری خۆیدا 
بەردەوام و بە ش������ێوەی سیستماتیك و لە 
ڕێگەی  پەروەردە و فێركردن و ڕاگەیەنە 
داپڵۆس������ێنەرەكانی  هێزە  و  گش������تییەكان 
خۆی������ەوە هەوڵ������ی ئ������ەوەی داوە خەڵكی 
ئ������ەم واڵتە بكاتە ملكەچ������ی بێ ئەمالو 
ئەو الی خۆی و ئ������ەوان بكاتە قوربانی 
بەرژەوەندی������ی كەمایەتییەك������ی ئاخوند و 
سیستمێكی دواكەوتووی سەدەنێوەڕاستی. 
كۆماری ئیس������المی وەك حكوومەتێكی 
دیكتاتۆر و دواكەوتوو لە س������ەر بنەمای 
تێڕوانین و بیركردنەوەی ویالیەتی فەقیهی 
دەسووڕێتەوە و خەڵك و پێگەی ئەوان لەم 
حكوومەتەدا تەنیا و تەنیا دەبێ ملكەچی 
و گوێڕایەڵی بێ بۆ دەس������ەاڵتداران و لە 
س������ەروەی هەموویان ویالیەتی فەقیه� لەم 
سیستمەدا و پێناسەی ڕاستەقینەی خەڵك 
ل������ەم واڵتەدا دەبێت������ە ڕەعیەت و كۆیلەی 
دەس������ەاڵتداران و تەنیا لە بۆنە و ڕێپێوان 
و بە ن������او هەڵبژاردنەكانی ڕێژێمدا خەڵك 
لە الی دەس������ەاڵتداران و بۆ ڕەواییدان بە 
ڕێژیمەكەی������ان ئاوڕیان لێدەدرێتەوە ودوای 
تەواو بوونی ئەمانە دیس������ان بە تێڕوانینی 
حاكمانی ئێران خەڵ������ك دەبنەوە بە كۆیلە 
و ئەوانی������ش دەبن������ەوە بە هەم������ان خاوەنە 
هەمیش������ەیەكانی ئەوان و ه������ەر جۆرێك 
كە پێی������ان خۆش بێت و ب������ێ لە بەرچاو 
گرتن������ی بیروڕای نێوخۆی������ی و جیهانی 
ئەو كەس������انەی كە هەوڵ������ی ڕزگاربوون 
لەم دۆخەدەدەن ل������ە زیندانەكان دەكرێن و 
بە تاوانگەلێكی سەیروس������ەمەرە ئێعدام و 
وەرگرتنەوەی  بە  ئەشكنجە و هێندێكجار 
ناسنامە لە هەموو ئەو مافەكانیان بێبەش 

دەكرێن. 
گرووپگەلێك������ی  جیهانیش������دا  ل������ە 
بناژۆخ������وازی وەك »بووك������وو حەرام« و 
»داعش« هەوڵدەدەن مرۆڤ و مرۆڤایەتی 
بگەڕێننەوە بۆ سەدە نێوەڕاستییەكان و بە 
ڕفاندن������ی ژنان و فرۆش������تنی ئەوان لەم 
سەدە هاوچەرخەدا جارێكی دیكە مرۆڤ 
بگەڕێننەوە بۆ سەدە تاریكەكانی ژیان و 
بە ناوی دین كۆیلەداری و بە كۆیلەكردنی 

تاك و كۆمەڵگا پەرە پێدەدەن.
بانكی م������ون س������كرتێری ڕێكخراوی 
نەتەوەیەكگرت������ووەكان لە بەیاننامەیەك بە 
بۆن������ەی ڕۆژی نەهێش������تنی كۆیالیەتی 
دەڵێت: »زۆر گرینگە كە ئێمە بۆ كۆتایی 
هێنان بە كۆیالیەت������ی مودێڕن هەوڵێكی 
زۆرتر بدەین چوونكە ئەم پرس������ە هەمیشە 
توێ������ژە ه������ەژارەكان و ئ������ەو گرووپانەی 
كە ل������ە كۆمەڵ������گادا دوورخراونەتەوە وەك 
پەنابەرەكان، ژنان، كەمایەتییە ئیتنیكییە 
خێلەكییەكان و خوجێیی������ەكان دەخاتە ژێر 

كاریگەرییەوە«.
ه������ۆكارە بنەڕەتییەكان������ی كۆیالیەتی 
لە س������ەدەی ئێس������تادا دەگەڕێت������ەوە بۆ 
هەژاری������ی و نابەرابەرییە ناوچەییەكان و 
دەستپێڕانەگیشتنی بەشێكی زۆری خەڵكی 
جیهان بە خوێندەواری و بژێوێكی گونجاو 
و خزمەتگوزارییە تەندروستییەكان  و هەر 
ئەمە وایكردووە كە ب������ە پێی ئامارەكانی 
ڕێكخ������راوی جیهانی������ی كار)ILO(  لە 
ئێس������تادا 21 میلیۆن ژن، پیاو و منداڵ 
تووشبووی جۆرە جیاوازەكانی كۆیالیەتین 
لە دونیادا و بۆ نەهێش������تن و بنبڕكردنی 
واڵتانی  هەم������وو  پێویس������تە  كۆیالیەتی 
جیهان هەوڵێكی جیددی تر بدەن و ڕێز لە 
كەرامەتی مرۆڤ بگرن و ببنە بەربەست 
لە ڕێگەی ئەو گرووپ و دەوڵەتانەی كە 
بە هەر ناوێك و لە ژێر هەر ئیدۆلۆژێكدا 
بوونەتە بەربەس������ت لە ڕێگەی ئازادی و 
ژیانێكی خۆش و بە تااڵنبردنی سەروەت 

و سامانی خەڵك و هەژار هێشتنەوەیان.

بڵێین هیچ ش������تێك  ڕەنگە ئەگەر 
ل������ەم جیهانەدا بەدەر ل������ە مێژوو نیە، 
پێچەوانەش������ەوە  بە  نەبێت،  زێدەڕۆیی 
خۆی لە خۆیدا هێمایەك بێت بۆ ڕۆڵی 
ه������ەرە مەزنی مێژوو ل������ە پێكهاتەی 
نەتەوەیەك������دا. ئێمەی كوردیش هەر لە 

سەردەمە كۆنەكانەوە، جا چ لە الیەن 
دەوڵەتە خۆسەپێنەكانەوە بووبێت یان بە 
هۆی كەم توانای������ی خۆمان لە باری 
خوێندنەوەی  واقیع بینانەی هاوكێشە 
سیاس������ی و ئابوورییەكان، سەركوت و 
چاوترسێن كراوین و بە نامرۆڤانەترین 
شێوازەكان هەڵسوكەوتمان لەگەڵ كراوە 
و تەنانەت س������ەرەتاییترین مافەكانمان 
و یەك لەوان مافی بڕیاردان لەس������ەر 
زەوت  لێ  نەتەوەكەمان  چارەنووس������ی 
بنەمایەیە  ئ������ەم  لەس������ەر  كراوە. هەر 
كە هەنووكە نیش������تمانەكەمان و گەلە 
كراوە،  پارچە  پارچە  بەشخوراوەكەمان 
نەوەی  ئەركی سەرش������انی  بۆیە  هەر 
ئەم������ڕۆی كوردس������تانە ك������ە هەوڵی 
یەكخستنی گوتاری نەتەوەیی  بدات 
نەتەوەییەكان  ب������ااڵ  بەرژەوەندیی������ە  و 
بكرێتە زامن������ی یەكبوونی نەتەوەیی، 
هیچ نەبێ لە ب������اری زەینییەوە دەبێ  
بەرنام������ە و پیالن������ی ناحەزانی كورد 
بكەینە بڵقی س������ەر ئاو كە دەیانهەوێ 
پارچ������ە پارچە كردنی كوردس������تان و 

نەتەوەی كورد بكەن������ە ئەمری واقیع و 
لە گۆڕان نەهاتوو. وتەیەكی كۆن هەیە 
كە دەڵێ مێژوو دووپ������ات دەبێتەوە. ئەم 
ڕاستیە لە سەدەی 21دا جارێكی دیكە 
لە كوردستان وەڕاست گەڕا. ناحەزان و 
نەیارانی گەلی ك������ورد جارێكی دیكە 
لە ش������ەنگال و كوبانی، پرۆسەی كورد 
قڕانیان هاوشێوەی جینایەتەكانی قارنێ 
و قەاڵت������ان و هەڵەبج������ە و دەرس������یم و 

قامیشلۆ، دەست پێكرد و بوونە مایەی 
ماڵوێرانی هەزاران تاكی كورد كە تەنیا 
تاوانیان وەك هەمیشە كوردبوونیان بوو. 
ئەم زامە تازە، برینە س������اڕێژنەبووەكانی 
دیكەی  پارچەكان������ی  ل������ە  كوردەكانی 
و  ڕن������دۆك  و  كوالن������دەوە  كوردس������تان 
فرمێسكی خوێناوی لە چاویاندا هێنایە 

خوارێ.
بەاڵم ئەمجارەش هاوشێوەی كۆڕەوی 
كوردانی باش������وور، ئەوە گەلی كورد لە 
كوردستانی ڕۆژهەاڵت بوو كە بە هەست 
بە بەرپرس������یارەتی كردن������ی لە هەمبەر 
چارەنووسی خوشك و براكانی و بە هۆی 
شعوور و تێگەیشتنی بااڵی نەتەوەییەوە، 
بوێرانە هاتە مەیدان و هەم بە داعشەكان 
و هەمیش بە هاوڕەگەزە ڕیش������دارەكانی 
لە تاران سەلماند كە كورد یەك نەتەوەیە 

و كوردستانیش یەك واڵتە.
جوانڕۆ،  ڕوانسەر،  ئیالم،  كرمانشان، 
سنە، سەقز، مەهاباد، سەردەشت، نەغەدە، 
و مەریوان، ناوی چەند شاری كوردستان 
بوون ك������ە لە ماوەی چەن������د حەوتووی 

ڕابردوودا بە بێ گوێدان بە هەڕەش������ە و 
گوڕەشەكانی تەوەرە ڕیشدارەكانی تاران 
ب������ە ئەنجامدانی چاالك������ی جۆربەجۆر 
ل������ە م������ەڕ كۆكردن������ەوەی یارمەتی بۆ 
لێقەوماوانی شەنگال و كوبانی جارێكی 
دیك������ە هەوڵ������ی س������اڕێژكردنەوەی ئەم 
زامە نوێیە مێژووییەیان لە جەس������تەی 
نەتەوەكەی������ان دا. ئەو خەڵكە كوردپەروەر 
و زێدە خۆشەویس������تە بە وەڕێخس������تنی 

ڕێپوان������ی ناڕەزایەتی دژ بە تیرۆریزمی 
داع������ش، وەڕێخس������تنی كەمپەی������ن بۆ 
كۆكردن������ەوەی یارمەت������ی، ئەنجامدانی 
چاالكیی هونەری و وەرزشی و تەنانەت 
فرۆش������تنی گوڵ و بۆیاخكردنی پێاڵو، 
پاڵپش������تییە مەعنەوی و ماددییەكانیان 
ڕەوان������ەی ك������چ و ك������وڕ و پیاوان������ی 
ئاوارەب������ووی ش������ەنگال و كوبانی كرد و 
بە س������ینگێكی فراوان و دڵێكی ئاوەاڵوە 
یارمەتییەكانیان پێشكەش بە ئاوارەكانی 
گیرساوە لە هەرێمی كوردستانی باشوور 
ك������ردووە كە جێگەی ڕێ������ز و پێزانینە و 
نیشاندەری هاوپێوەندی و یەكهەڵویستی 
گەلی ك������وردە. هەرچەند كە كۆماری 
خوێن و سێدارە زۆری هەوڵدا كە ئاقاری 
ئەم جووڵ������ە و بزاوتە سەرانس������ەرییە لە 
كوردستان بەرەو »غەزە«  بگۆرێت بەاڵم 
وەاڵمی هاوواڵتیانی كورد كە گوتیان: 
»ئێمە یارمەتی كەس������ێك نادەین كە بۆ 
خۆیان دەمانكوژن و ئاوارەمان دەكەن« ، 
شیاوترین هەڵوێستە كە مێژووی گەلی 

كورد دەتوانێ شانازی پێوە بكات.

كانیاو

شەماڵ تەرغیبی

هیوا میرزایی
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جیهان له  به رامبه ر ئیبۆالدا ده دۆڕێت

پەلە بکە لە فرۆشتنی ئایفۆنەکەت بۆ البردنی زیپکە سیر بەکار بهێنە

سێو دڵت دەپارێزێت

پزیشكانی   ڕێكخراوی   س������ه رۆكی 
بێ  سنوور ڕایگه یاند كه  دوای  شه ش 
مانگ له  فراوانتری������ن باڵوبوونه وه ی  
نه خۆشی  له  مێژوودا، جیهان جه نگی  
ئیبۆال  ڤایرۆس������ی   كۆنترۆڵكردن������ی  

ده دۆڕێنێت.
ئه م������ڕۆ ج������وان لی������ۆ س������ه رۆكی  
ڕێكخراوی  پزیش������كانی  بێ  سنوور له  
وته یه كدا له ب������ه رده م واڵتانی  ئه ندامی  
ڕێكخراوی  گشتی  نه ته وه  یه كگرتووه كان 
وت������ی : »گه ر واڵت������ه  ده وڵه مه نده كان 
تیمی  پزیشكی  پسپۆڕ له  مامه ڵه كردن 
بایۆلۆژییه كان بۆ  له گه ڵ  كاره س������اته  
نه نێرن،  ئه فریقا  خۆرئ������اوای   واڵتانی  
فراوانتری������ن ش������ه پۆلی  باڵوبوونه وه ی  

ڤایرۆسی  ئیبۆال ڕاناگیرێت«.

جوان لیۆ ئاماژه ی  به وه دا كه  ڕێكخراوه  
و  خێرخوازییه كان  فریاگوزاریی������ه  

خۆرئاوای   حكومه ته كان������ی  
توانای   ئه فریق������ا 

ڕووبه ڕووبوونه وه ی  
ن  ش������ییه كه یا نه خۆ

به   پێویس������تی   و  نییه  
واڵتانی   ده س������تێوه ردانی  

بیانییه .
الی  خۆی������ه وه  جی������م یۆن������گ 

نێوده وڵه تی   بانك������ی   س������ه رۆكی   كیم 
مامه ڵ������ه ی  واڵتان������ی  خۆرئاوای  
باڵوبوون������ه وه ی   له گ������ه ڵ  
واڵتانی   له   ڤایرۆسه كه دا 
به   ئه فریقا  خۆرئاوای  
»كاره سات« ناوبرد و 
وتی : »ژماره یه كی  
خه ڵك  زۆر 
ه   د بێ ه������و

ده مرن«.
له   كی������م 
ا  ێك������د ر تا و
ك������ه  ئه م������ڕۆ 
باڵوكراوه ت������ه وه ، 
»دام������ه زراوه   وت������ی : 
خۆرئ������اوا  ته ندروس������تییه كانی  

ده توانن زۆر به  ئاس������انی  سنوورێك بۆ 
ئه و نه خۆش������ییه  دابنێن«، هانی  واڵته  
ده وڵه مه نده كانیش������ی  دا و ب������ه  پێدانی  
زانی������اری  و ناردنی تیمی  پزیش������كی  
پس������پۆڕ، هاوكاريی  واڵتانی  ئه فریقا 

بكه ن بۆ له نێوبردنی  ئیبۆال.
به هۆی  ڤایرۆس������ی  ئیب������ۆالوه  كه  
19٧6 له  نزیك ڕووب������اری  ئیبۆال له  
كۆم������اری  كۆنگ������ۆی  دێموكراتیكی  
ئێس������تا دۆزرایه وه ، تا ئێستا زیاتر له  
1500 كه س له  خۆرئ������اوای  ئه فریقا 
گیانیان له ده س������ت داوه ، هه روه ك زیاتر 
له  3000 هه زار ك������ه س كه  زۆربه یان 
خه ڵكی  سیرالیۆن و غه نا و لیبیریان، 

تووشی  ئه و ڤایرۆسه  بوون.

ئەگ������ەر تۆی خوێن������ەر یەکێکیت لە 
هەوادارانی مۆبایل������ی جۆری ئایفۆنیت 
و دەتەوێ������ت نوێترین جۆری ئەو مۆبایلە 
بەدەست بهێنێت کە وابڕیارە 9ی مانگی 
س������ێپتامبر بخرێتە بازاڕەکانی جیهانەوە، 
ئەوا پەل������ە بکە لە فرۆش������تنی ئایفۆنە 
کۆنەک������ەت پێ������ش ئ������ەوەی نرخەکەی 

دابەزێت.
لە  یەکێک 

کۆمپانیاکانی کڕین و فرۆشتن بەناوی 
»غ������ەزال« ڕایگەیان������دوە، ک������ە نرخی 
دادەبەزێت   )%20( بەرێ������ژەی  ئایف������ۆن 
ل������ە پێش مانگێک ل������ە دەرچونی جۆرە 

نوێیەکەی.
ئامادەیی  ئ������ەو کۆمپانیایە  هاوکات 
خۆی نیش������انداوە بۆ کڕین������ی ئایفۆنی 
)5S(  بە میم������ۆری )16( گێگابایت 
بەنرخی )290( دۆالری ئەمەریکی لە 

ڕێگەی سایتەکەیانەوە.

زیپکە یەکێکە لەو هۆکارانەی دەبێتە هۆی 
ش������ێواندنی ڕوخس������ار و ئەگەر لە کاتی خۆیدا 
چارەس������ەر نەکرێ������ت ئەوا ئەگەری ئ������ەوە هەیە 
زیپک������ەکان زی������اد ببن و بگاتە ئاس������تێک کە 
کۆنتڕۆڵ کردنی ئاس������ان نەبێت، بەکارهێنانی 
س������یر ڕێگەیەکی سروش������تی کاریگەرە بۆ ئەم 

مەبەستە.
ب������ۆ بەکارهێنانی س������یر ب������ۆ کەمکردنەوە و 
چارەس������ەرکردنی زیپکە، بەم ش������ێوەیە ئامادەی 

بکە:
بک������ە،  یەک س������یر بە جوانی  ورد 
پەرداخ  نی������و  ناو  ئ������اوەوە، بیکەرە 
بۆ ماوەی نی������و کاتژمێر 

تێکەڵەی������ە  ئ������ەم 
پاشان  بەجێبهێڵە، 

ئەم گیراوەیە بدە لە زیپکەکانت، بۆ ماوەی 10 
خولەک پێوەی بهێڵەرەوە.

کاریگەری س������یر لەم بوارەدا دەگەڕێتەوە بۆ 
 Sulfenic( س������ۆلفێنیک  ترشیی  هەبوونی 
Acid(، ئ������ەم ماددەی������ە توان������ای لەنێوبردنی 

چەندین جۆر بەکتریای هەیە.
پێویس������تە لە بەکارهێنانی ئەم چارەس������ەرەدا 
ئاگاداری ئەوە بین کە هەندێک کەس پێستیان 
بە ش������ێوەی جیاواز کاردانەوەی بۆ ئەم ماددەیە 
دەبێت، ئەگەر هەس������تت بە )برژانەوە( کرد ئەوا 

جێ  س������تبە ە ئەم د و  بشۆ  دەموچاوت 
ی������ە  ێگە بەکار مەهێنە.ڕ

س������ێو یەکێکە لەو میوانەی كه  
ناوازەکەیەوە  پێکهات������ە  بەه������ۆی 
سودێکی زۆر بە جەستە دەگەیێنێت 
و ل������ە میان������ەی لێکۆڵینەوەیەکی 
ئەم  درێژخایەندا سودێکی دیکەی 
میوەیە پشتڕاست کرایەوە، سێو دڵ 
لە توش������بوون بە کۆمەڵێک کێشە 

دەپارێزێت.
توێژینەوەک������ە ل������ە واڵتی چین 
بەڕێوەچوو و نزیکەی حەوت ساڵی 
خایاند، لە الیەن توێژەرانی زانکۆی 

ئۆکسفۆردەوە بەڕێوەچوو.
ئ������ەم  ئەنجامەکان������ی  بەپێ������ی 
خواردنی  ڕۆژان������ە  توێژینەوەی������ە، 
یەک سێو و نیو ئەگەری توشبوون 
ب������ە جەڵتەی دڵ ب������ە ڕێژەی ٤0% 

ک������ەم دەکاتەوە و ب������ە ڕێژەیەکی 
بەرچاویش ئەگەری توش������بوون بە 

جەڵتەی دەماخیش کەمدەکاتەوە.
هەروەه������ا ل������ە میان������ەی ئ������ەم 
ب������ە  توێ������ژەران  توێژینەوەی������ەدا، 
بەردەوامی هۆش������داری خواردنی 

می������وە جۆراوجۆرەکانی������ان بە 
گشتی دەدا و لەم بارەیەوە )د. 
ژێنگمین چێ������ن( بە دەیلی 
مەیڵ������ی ڕاگەیان������د: »ئەو 
کەس������انەی کێشەی دڵ و 
پێویستە  هەیە  پەس������تانیان 
تازه   میوەی  بەردەوامی  بە 

بخۆن«.

زایەڵە

فاتێح ساڵحی

دانووستان پڕۆس������ه یه كه  كه  له وێدا هه ر 
الیه نێكی پێوه ندی������دار هه وڵ ده دا تا قازانج 
و به رژه وه ندییه كانی خۆی له  ئه نجامی ئه و 
دانووس������تانه دا دابین بكات. دانووستان به  
به رژه ونده ی  به   ده ستپێڕاگه یشتن  ئامانجی 
به ڕێوه  ده چێت. دانووس������تانكاره  شاره زاكان 
به  گش������تی له م بواره دا پسپۆڕن و به رده وام 
ل������ه  هه وڵدان كه  له  ڕێگه ی دانووس������تانه وه  
قازانجه كانی خۆی������ان بپارێزن و له م بواره دا 
و له  ئه نجامی پاراس������تنی قازانجه كانیاندا، 
كۆی به رژه وه ندییه كانیان دابین بكه ن و له م 
پێناوه ش������دا كۆمه ڵێك به رژه وه ندی نوێ بۆ 

خۆیان مسۆگه ر بكه ن.
ڕوانگه ی������ه ك بوون������ی هه یه  ك������ه ده ڵێ 
دانووستان خاوه نی چوار توخمی سه ره كییه  
واته ، ئێس������تراتیژی، پڕۆس������ه ، كه ره س������ته  
و تاكتیك������ه كان. ئێس������تراتیژی ئامانج������ه  
كه اڵن������ه كان له  خۆی ده گرێ. پڕۆس������ه  و 
كه ره س������ته كان ئه و كار و كرده وانه  له  خۆی 
ب������ۆ چه نه لێدان  ك������ه  ده توان������رێ  ده گرێ 
ل������ه  ڕه وتی دانووس������تاندا ب������ه كار بهێنرێن، 
تاكتیكیش ئه و لێدوانه  وردبینانه  و هه روه ها 
ڕوونان������ه  و كۆمه ڵێك كرده وه  ده گرێته  خۆی 
كه  له  هه ڵوێس������تی الیه نه كانی دانووستاندا 

خۆی ده نوێنێ.
كۆماری ئیسالمی ئێرانیش له  مێژووی 
له   ب������ه رده وام  خۆیدا س������ه لماندوویه تی كه  
دانووس������تان وه ك ئامرازێك������ی گرینگ بۆ 
گه یشتن به  ئامانجه كانی كه ڵك وه رده گرێ 
و له م نێوانه دا بۆ گه یش������تن به و ئامانجانه  
و دابین بوون������ی به رژه وه ندییه كانی له  هیچ 
كرده وه یه ك سڵ ناكاته وه  و له  هیچ ئیشێكی 
تێكدارن������ه  و نامرۆییان������ه  درێغ ناكات. ئه م 
لێڕوانییه  نامرۆییانه  له  هه مبه ر دانووستاندا 
ل������ه  ڕوانگ������ه ی به رپرس������انی كۆم������اری 
ئیسالمییه وه  له  به كارهێنانی دانووستان بۆ 
كۆماری  دژبه ره كانی  كه سایه تییه   تێرۆری 

ئیسالمی به  جوانی خۆی ده نوێنێ.
به اڵم له  پێوه ندی له گه ڵ دۆسیه ی ناوكی 
ئیسالمی  كۆماری  كاربه ده ستانی  ئێراندا، 
زۆر به  توندی هه وڵیان داوه  تا ئه و شوێنه ی 
ك������ه  بۆیان ده كرێ ماوه ی دانووس������تانه كان 
درێژ بكه نه وه  تا ل������ه م ڕێگه یه وه  بتوانن به  
ئامانجی سه ره كی خۆیان كه  نه زۆك كردنی 
هه وڵ������ه  جیهانییه كانه  ب������ۆ به ره نگاربوونه وه  

له گه ڵ ئێرانێكی ناوكیدایه ، بگەن.
به  بێ هیچ ئه مالو ئه والیه ك ئامانجی 
ئێ������ران ل������ه  به دواداچوون������ی پڕۆگرام������ه  
ناوكییه كانی ڕوونه  و كه س ناتوانێ حاشای 
لێ بكات. به اڵم كاربه ده س������تانی كۆماری 
دانووس������تانكاره كانی  لێژنه   و  ئیس������المی 
ك������ه  به  تاكتیكێكی زۆر ئاش������كرا ناوه  ناوه  
گۆڕانیان به سه ردا دێت، سه ره ڕای هه موو 
ئ������ه و گه مارۆیانه ی ك������ه  دژی به رنامه ی 
گوماناویی ناوكی������ی ئێران گیراوه ته  به ر و 
به رده وامیش لیستی گه مارۆكان و كه سانی 
گه مارۆدراو زیاد ده بن، به رده وام له  هه وڵی 
ب������ه  به كارهێنان������ی كارته كانی  ئه ودان كه  
گوش������اری خۆی������ان، وه ك تێكدانی باری 
ئه منی ناوچه كه  و هه اڵیس������انی شه ڕێكی 
ناوچه یی و تایفی، بیڕو ڕای گشتی جیهان 
و الیه نه كانی دانووس������تانكار له  دۆسییه ی 
ناوكی ئ������ه و واڵته دا به اڵڕێدا ببن و تا ئه و 
ش������وێنه ی كه  پێیان ده كرێ به  دانی واده  و 
وه عیدی هاوكاریی كردن له گه ڵ ڕۆژئاوا و 
ئاژانس������ی وه زی ناوكی و هه روه ها هه وڵدان 
بۆ چاره سه ری ئه و قه یرانانه ی كه  له ڕاستیدا 
له  دانووس������تانه كان  خۆی خولقاندوویه تی، 
پ������ووان وه ربگرن و بۆ ماوه یه كی دیكه  درێژ 
بكه ن������ه وه  و ئه م ڕه وته ش ب������ه  دڵنیاییه وه  له  
خولی داهاتووی دانووس������تانه كانی ئێران و 
واڵتانی پێنج زێده  یه ك به رده وام و درێژه ی 

ده بێت.

دانووستانه  
ناوكییه كانی ئێران


