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جێژنی  ن��وێ و  ساڵی 
هه موو  ل��ه   ن���ه ورۆز 
گ��ه الن��ی ج��ی��ه��ان به  
کورد  گه لی  گشتی و 
پیرۆز  تایبه تی  ب��ه  
که   هیوایه   ب��ه و  ب��ێ . 
ن���ه ورۆزی ئ��ه م ساڵ 
سه ربه خۆیی و  ببێته  

به هاری کوردی

ئەو یاسایە پەستم دەکا ،
! دەستێنێ  لێ  دەسەاڵتم 
بێزارم لەو بەسەرهاتەی ،
! دەشکێنێ  فڕینم  باڵی 
تووڕەم لەهەر دەسەاڵتێ ،
! دەشێوێنێ  کوردوستانم 

ک.د.ئازاد
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دهوریدووههم،ساڵیدوازدهههم

مارسی2٠١٣یزایینی رەشەمەی2٧١2یکوردی

‘‘یه کیه تیی الوانی دێمۆکڕاتی ڕۆژهه اڵتی کوردستان ده ری ده کا
‘‘

49-48

سهیدجهاللساڵحی
jalalsalehi@yahoo.com

علیبوداغی

مەنسوورسەممار
کاوەڕۆژهەاڵتی

عەباسحەقبین
ئارشلۆڕستانی

شێرکۆسادقپوور
www.lawan.com/farsi
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سه رنووسه ر:

بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ئەمده سته ی نووسه ران:
ماڵپەڕانە بکەن:

بەرگ:
ئهیووبشههابیڕاد

دیزاینی ناوه وه:

سیامەندشێخەپوور
تایپ:

لەبەرەبەرییازدەیەمینخولی
هەڵبژاردنیسەرکۆماریدا

کوردوگۆڕانکاریەکانیناوچە

خ����وێ����ن����دنون���ووس���ی���نب��ه
زم���ان���یزگ��م��اک��یم��اف��یبێ
ئ���هم���اوالیه���هرم��رۆڤ��ێ��ک��ه!

ه��هڵ��ب��ژاردن��هک��ان��یئ��ی��ت��ال��ی��اوتوندوتیژیدژبەژنانلەئێراندا
قهیرانی ل��هس��هر ک��ارت��ێ��ک��هری��ی
لهوواڵتەدا ئابووریی سیاسیو
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 وته ی ژماره

به ههستیان کۆمهڵگادا لهنێو دادپ���هروهری یهکسانیو نهبوونی بههۆی مرۆڤهکان ههرکات مێژوو، درێژایی به
زوڵموزۆروچهوسانهوهیحاکمانیدهسهاڵتداروزاڵمکردبێ،بهجۆرێکلهجۆرهکانلهناویانبردوون.لهدووسێ
له زۆرێک بهختی تهختو کێشاو ناویندا رۆژههاڵتی بهسهر باڵی دێمۆکڕاسیخوازی رهوتێکی راب��ردووشدا ساڵی
دهسهاڵتدارهسهرهڕۆودیکتاتۆڕهکانیناوچهیوهپێشخۆیداولهسهرگۆیزهویسڕینهوه.ئهمرهوتهلهخهباتکه
بهخهباتیمهدهنیوجهماوهریبهناوبانگهوبۆرووخانوالوازکردنونهمانیدیکتاتۆڕهکانه،بهستراوهیهبهیهکیهتیو
که وایه الفاو وهک جهماوهری خهباتی دهبینین ههروهک کۆمهڵگا. توێژهکانی چینو ههموو یهکریزی یهکگرتووییو
هاتهیچیبهرگهناگرێوههمووشتێکلهگهڵخۆیرادهماڵێ.یانبهواتایهکیترداخوازیوداواکاریشۆڕشگێڕانو
خهباتکارانلهبزووتنهوهجهماوهریهکانداوهدییهاتنیبنهماکانیدێمۆکڕاسییهکهیهکسانیودادپهروهریلهکۆڵهکهو
بنهماسهرهکییهکانیدێمۆکڕاسیین.ههرچهندئهمشنهبایئازادییهیلهرۆژههاڵتیناڤینههڵیکردوهوتابهئاکام
گهیشتنیبهخێراییرێیخۆیدهپێوێوبهرهوپێشهوهدهڕوا،بهاڵمبهداخهوهئهوشێوهئارامیوهێورییهیکهدهبێ
پاششۆڕشبگهڕێتهوهنێوواڵت،ئێستاشیلهگهڵبێلهزۆربهیئهوواڵتانهداکهویستیجهماوهروخهڵکهکهیهتی،
نهگهڕاوهتهوه.ئهوهشدهگهڕێتهوهبۆچهندهۆکار،یانقازانجوبهرژهوهندیواڵتهزلهێزهکانلهونائارامیوئاڵۆزییه

دایهیانئهوهتاپاشماوهیدیکتاتۆڕهکانلهنێوواڵتداماونوبهربههێوربوونهوهیواڵتدهگرن.
بهههرحاڵئهوهیپێویستهودهبێزیاترئاوڕیلێوهدهین،پرسیکورده!کوردیشبههۆیههڵکهوتیجوغڕافیایی
ئهوشوێنهیلێینیشتهجێیهکهوتۆتهرۆژههاڵتینێوهڕاستوبهسهرچوارواڵتدادابهشکراوه.بهخۆشییهوهیهک
بهشی تهنیا بهعس، رێژیمی چنگ له ئێڕاق رزگاربوونی پاش ئێڕاقه. واڵتی ک��راوه، ئازاد تێدایهو کوردی که لهوان
کوردستانهکهیهتیکهلهچاوناوچهکانیدیکهیعێڕاقئاراموهێورترهومهکۆیپشتوپهنایهبۆپارچهکانیتریش.ئهوهش

دهگهڕێتهوهسهرگهشهکردنوبهرهوپێشهوهچوونییهکگرتووییویهکریزیکوردلهمبهشهلهکوردستاندا.
بازنهیرووداوهکانیخۆیهوهوخهڵکبهشێوهی ناوهڕاستسووریهشیخسته رهوتیئاڵوگۆڕهکانیرۆژههاڵتی
مهدهنیبۆداخوازهرهواکانیانهاتنهسهرشهقامهکان،بهاڵمدیکتاتۆڕانیپاشماوهیبهعسیسووریوازیاترلهدوو
ساڵهدهستیانلههیچجۆرهجینایهتێکنهپاراستووهوزیاترلهسهدههزارکهسیانقهتڵوعاموبهمیلیۆنانکهسیشیان
ئاوارهودهربهدهروپهڕیوهیههندهرانوواڵتانیدراوسێکردوه،ئهوهشبهداخهوهبهپشتیوانیواڵتهزلهێزهکانیوهک
رووسیهوچینوبهتایبهتیئێرانکهقازانجوبهرژهوهندییانلهوهدایهتائێستاشیلهگهڵبێههروادرێژهبهکوشتو
کوشتاریخهڵکیبێگوناحدهدا،رۆژنیهلهزۆربهیشارهکاندابهسهدانکهسلهژنومنداڵیبێگوناحڕابگرهتا
بهقهولیخۆیاننهیارهکانینهکوژێ.کوردهکانیرۆژئاواشکهیهکێکلهپێکهاتهنهتهوهیییهسهرهکییهکانیئهوواڵته
بهزمانیزگماکیخۆیهتی ئینسانێککهقسهکردن لهسهرهتاییترینمافیههر پێکدێننو،سااڵنێکیدوورودرێ��ژه
لێیبێبهشنو،تهنانهتپێناسهشیاننیه،وێڕایخهڵکهکهیدیکهداخوازیمافهرهواکانیانن.بههیوایههرچیزووتر

رزگاربوونوبهئاواتوئامانجگهیشتنیکوردیشلهوپارچهیهیکوردستان.
رهوتیرووداووئاڵوگۆڕهکانیناوچهوجیهانبهگشتیئهوهمانپێدهڵێنکهرزگارینهتهوهبندهستوزوڵم
دهوڵهت که دهیبینین تورکیه له ئێستا که ئهوهی ههر دهگ��هن. ئازادییهکانیان مافو به ههموو نزیکهو لێکراوهکان
راستهوخۆلهگهڵکوردهکاندادهنیشێونوێنهریخۆیبۆالیرێبهرانی“پ.ک.ک”دهنێرێودیلدهگۆڕنهوه،جێگایدڵ
خۆشییه.ههرچهندکوردلهسهرمێزیوتووێژباجیزۆریداوهونهیارهکانیههمیشهلهبۆسهدانبۆی،بهاڵمنهئهم
سهدهیهیکهتێیداینکهبهعهسریمیدیاوکۆمپیۆتێرناسراوه،وهکسهدهکانیپێشوووایهونهکۆمهڵگایجیهانیش

ئهوهدهخوازێ،ههربۆیهبۆئهوهدهبێمرۆڤدڵیپێیخۆشبێوچاوهڕوانیداهاتوویهکیگهشبکا.
لهوکۆمهڵگایانهیوهکئێرانکهسهرکوتوزهبروزهنگوداپڵۆسینونهبوونییهکسانیودادپهروهریزۆره،زۆر
سروشتییهکهرهوتیخهباتیجهماوهریشهێدیتربچێتهپێش.دهنائهگهرتۆزێکبۆدووربگهڕێینهوهههمیشهئهوجۆره
خهباتهلهئێرانهوهسهریههڵداوهوپاشانگوازراوهتهوهبۆدهوروبهر.بهوهیوایهیگهالنیئێراننهورۆزیئهمساڵ
بهمانایوشهبیکهنهجێژنوشادی،بهتایبهتکهههڵبژاردنیسهرۆککۆماریلهپێشه،خهڵکوهکههڵبژاردنیساڵی
1388بێنهوهشهقاموساڵینوێبکهنهدهستپێکیخهباتێکیجهماوهریسهرتاسهریوهکشۆڕشی1357یههتاوی

ساڵی1392بکهنهساڵیلهنێوچوونیدهسهاڵتیئاخوندهکانبهسهرگهالنیئێراندا.

شنة  بای ئازادی

سه رنووسه ر
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ک������وردو گ���ۆڕان���ک���اری���ەک���ان���ی ن��اوچ��ە

‘‘
‘‘

فايلى ذمارة
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ئا: کاوه  رۆژهه اڵت

لەدەستپێکیسەدەیبیستەمەوە
هەتارۆژگاریئەمڕۆ،پرسیکورد
یەکێکلەسەرەکیترینپرسەکانی
رۆژه����ەاڵت����ین���اوەڕاس���ت���هک���هتا
ه��هن��ووک��هشل��ەه��ەرچ��وارواڵت��ی
وسووریهدا تورکیە ئێڕاق، ئێران،
بەردەوامە.بوونیئەوپرسهرێگای
ل��ەب�����ەردەمک��ۆم��ەڵ��ێ��کق��ەی��رانو
ک��ارەس��ات��یدڵ��ت��ەزێ��نل��ەم��ێ��ژووی
کردۆتەوهو هەرێمەدا ئەم گەالنی
ژینۆسایدی سەرەڕای ئەنجامدا لە
ف��ی��زی��ک��یرۆژان�������ەه��ەڵ��م��ەت��ێ��ک��ی
بەرفراوانیسیاسیبۆژینۆسایدی
ک��وردهک��ان سیاسی ف��ەره��ەن��گ��یو
ب���ەڕێ���وەدەچ�����ێ.ئ���ەمس��ی��اس��ەت��ە
ئاستی لە گشتی بە نادێمۆکڕاتیکە
دەرک��هی نێوەڕاستدا رۆژه��ەاڵت��ی
دەرفەتی لەنێوچوونی ب��ەردەم لە
برایانەی هاوبەشو ژیانی ئاشتی،

گەالنیئەمهەرێمەکردۆتەوە.
رۆژئ����اواو واڵت��ان��ی سیاسەتی
واڵت��ان��یه��ەرێ��م��ی،ئ��ەوەب��ووەکە
جیهانی نەزمی دەرەوەی لە کورد
بهێڵنەوەوبەهیچشێوەیەکدەرفەتی
سیاسی���� ستاتۆیەکی سازبوونی

ئێستاشی تا ن��ەدرێو پێ حقووقی
ئاراوەی هاتنە بە پێش بێ، لهگهڵ
بواریبەشداریسیاسییکوردلە
نەزمی هاوسەنگییەکانیهەرێمیو
جیهانیدەگیردرێودەویسترێکە
بیستو س��ەدەی لە سیاسەتە ئەم

یەکەمداههررهچاوبکرێ.
ئەمڕۆدەرکەوتووەکەسەرەڕای
هەمووسیاسەتەچەوسێنەرهوەکان،
کوردهکانتوانیویانەبوونیخۆیان
هێزە ل��ە یەکێک وەک ب��پ��ارێ��زنو
سەرەکییەکانیهەرێمیرۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدەربکەونکەهێزوتواناو
دێمۆکڕاتیزەکردنی پۆتانسیەلی
ناوەڕاستیان رۆژه��ەاڵت��ی هەرێمی
ه����ەی����ە.ب����ەدرێ�����ژای�����یس�����ەدەی
ب��ی��س��ت��ەموئ���ەوت��ێ��ک��ۆش��ان��ەیکە
سەدەی سەرەتاکانی لە هەنووکە
ب��ی��س��توی���ەک���ەمدال��ەئ����ارادای���ە،
کوردهکانئەوەیاننیشانداوەکە
دێمۆکڕاتیک گۆڕانکاری خوازیاری
لەگەڵ ه��ەرێ��م��ەک��ەنورۆژان����ە ل��ە
تێکۆشانێکی داخ���وازیی���ەش ئ��ەم
ب���ەرف���راوان���یس��ی��اس��یل��ەش��ک��ری
پێناویشیدا ل��ە دەب����ەنو ب��ەڕێ��وە

قوربانیدەدەن.
لێرەداپیویستهسهرهتابهتایبهت

ب��اس��یرۆژه���هاڵت���یک��وردس��ت��انو
ئێرانبکهین.

لە یەکێک ئهمڕۆ ک��ورد پرسی
سەرەکیترینپرسەکانیئێرانچلە
ئاستینێوخۆییوچلەئاستیدەرەکی
ئەوراستییە، بەشانی دایه.شان
کوردهکان بەرفرهوانی ناڕەزایەتی
کولتووری، ئایینی، بوارەکانی لە
کۆمەڵگای ئ��اب��ووریدا، سیاسیو
پ��ۆت��ان��س��ی��ەل��ێ��ک��ی وەک ک������وردی
سەرەتا لێکردوە. بەهێز دژب��ەری
ب��ەش��ێ��کل��ەن��اڕەزای��ەت��ی��ەک��انبۆ
نەتەوەیی چەوساندنەوەی بوونی
ک�����وردهک�����اندەگ����ەڕێ����ت����ەوەک��ە
بەسەردا فارسبوونی ناسنامەی
بۆ دەرەتانێک هیچ دەسەپێندرێو
نیە. نەتەوەیی ناسنامەی بە ژی��ان
بەشێکیترلەناڕەزایەتیکوردهکان
ئایینییهکهیان چەوساندنەوەی بۆ
دەگەڕێتەوە،چونکهبەشێکیزۆریان
لە ئایینییهکانیان مافە سوننینو
مەزهەبەوە شیعە دەوڵەتی الی��ەن
ل�������ێزەوتک�������راوهوئ���ەم���ەب��ۆت��ە
سەرەکییەکانی فاکتهرە لە یەکێک
بەشێکیتر کوردهکان. هەاڵواردنی
ئایینی ب���ە س���ەر ک����وردهک����ان ل���ە
یارساننودەوڵەتهیچتۆلێڕانسێکی

قه یرانه کانی  له   ک��وردان  سه رکه وتنی  رێگای  ته نیا 
رۆژهه اڵتی نێوه ڕاست دا بوونیان به  ستاتۆیه کی ماینده یه! 
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لەبەرامبەربوونیئەمئایینەلەنێو
نادا. نیشان خۆی لە ک��وردهک��اندا
بەشێکیترلەکوردهکانلەئێراندا
ب��ەاڵم شیعەنە. ئ��ای��ی��نزای س��ەرب��ە
شیعەیەککەلەهەمووبوارەکاندا
لەناکۆکی لەگەڵشیعەیدەوڵەتی
دایەودەوڵەتزیاترینهێزووزهو
کوردانی دژی لە چەوساندنەوەی
س���ەرب��ەئ��ای��ی��نزایش��ی��ع��ەپێش
لەئاستێکداکەزیاترین خستووە.
رێ�����ژەیب���ێ���ک���اری،خ��ۆک��وش��ت��نو
خۆسووتاندنلەوهەرێمانەلەئارا
دایەکەکوردانیسەربەئایینزای
شیعەتێیدادەژین.هاوکاتزۆرترین
رێژەیگهنجانیکوردلەشۆڕشی
پەژاک کە ئێران لە ک��وردان نوێی
ئەو لەگهنجانی پێشەنگایەتیدەکا
راستییە ئ��ەم ب��ەاڵم ه��ەرێ��م��ان��ەن.
هەتائێستاکەنەبینراوەوچاوپۆشی
ل����ێک����راوەک���ەل���ەدەرئ���ەن���ج���امدا
ئیسامی ک���ۆم���اری ق��ازان��ج��ی ب��ە
هەموو سەرەڕای هەڵگەڕاوەتەوە.
ئەونایهکسانییانههێشتاکوردهکان
لەئێراندامافیپەروەردەبەزمانی
زگماکیاننیەوسەرەڕایئەوەیکە
لەیاسایبنەڕەتیدایاسایەکیلهم
چهشنههەیە،بەاڵمکاریپێناکرێو
ئەممافەلەکوردهکانزەوتکراوه.
ئەمڕۆکەدەگەڵرەوتیبەهاری
گ���ەالنک��ەل��ەت��وون��س��ەوەدەستی
گەیشتووە سووریە تا پێکردوەو
دەرف��ەت��ێ��ک��ین��وێب��ۆس��ەرل��ەن��وێ
داڕش����ت����ن����ەوەیدێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک��ی
ه��ەرێ��م��ەک��ەرەخ���س���ان���دوە،ب��ەاڵم
که خ���اڵ دوو ئ��ەم��ە س������ەرەڕای
ئەنجامدا لە یهکترنو تهواوکهری
ب��ەردەم لە ئاستەنگی گەورەترین
گۆڕانکاریدێمۆکڕاتیکیهەرێمەکە

سازدەکەن،لەئارادانە.
خاڵییەکەمئەوەکەبەدرێژایی
راستییە ئەو راب��ردوو دووساڵی
دەرک�����ەوت�����ووەک���ەه��ی��چج���ۆره
هەوڵدانێکبۆچارەسەریبنەڕەتی

ک��ێ��ش��ەک��انن��اب��ی��ن��درێوپ��ڕۆس��ەی
لە ح��ق��ووق��ی سیاسی���� گ��ۆڕان��ی
ه���ەم���ووواڵت���ەک���انب���ەن��ی��وەچ��ڵ��ی
لێگەڕێنی وات���ە دەب����رێ. ب��ەڕێ��وە
نیە. ئارادا لە بنەڕەتی چارەسەری
زۆر لە جارو زۆر گۆڕانکاریەکان

شوێنبهرەواڵەتیدەمێننەوە.
خاڵیدووهەم،بۆخۆیدووخاڵ
الیەن لە کە یەکەم دەگ��رێ. لەخۆ
واڵت��ان��یرۆژئ����اواوەدهرک��هوت��ووه
ب��ۆش��ەڕلە ک��هک��وردهک��انتەنیا
ستاتیکۆپارێزەکانی ه��ێ��زە دژی
ئ��ەوەی بەبێ بێنن بەکار هەرێمی
چارەسەری بۆ بەرنامەیەکیان کە
هیچ تەنانەت هەبێ. ک��ورد پرسی
ئ���ەوەیک��ەب��ەرن��ام��ەی��ەکب��ۆئەمە
ههوڵی ل��ه بهڵکوو نیە، ئ���ارادا ل��ە
ک��ەشوهەوایەکی کە دان ئ��ەوەش
پرسی مژاری لە ناروون شیلوێو
خ��ود ی���ان ئ����اراوە بێننە ک����ورددا
پرسی لەسەر بێدەنگییەکی ئەوه
ک����وردوم��اف��ەک��ان��یل��ەئ���ارادای���ە.
لەسەر کاریگەری ههموو ئەمانه
الیەنەکانی هەڵوێستی ت��ەن��ان��ەت

ئۆپۆزیسیۆنیشکردوەکەلەئاکامدا
ئەوانیشئامادەنابنلەسەرپرسی
بەرنامە گ��ەل��ە ئ��ەم م��اف��ی ک���وردو
دێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک هەڵوێستێکی ی���ان
لێک بواری ئەنجامدا لە بخهنهگهڕ.
ئۆپۆزیسیۆنو ب��وون��ەوەی نزیک
یەکێتیویەکڕیزییالوازبووە.

هێزەکانی ک��ە دووه���ەم الی��ەن��ی
دەیان هەرێمەکەن ستاتیکۆپارێزی
بۆ بێنن بەکار ک��وردهک��ان ه��ەوێ
درێژ تەمەنیان تۆزێک کە ئ��ەوەی
بن ئ��ام��ادە ئ���ەوەی بەبێ بکەنەوە
ن��ەت��ەوەی��یی��ه- م��اف��ە ب��ە ک��ەدان
ک���ورددا گ��ەل��ی دێمۆکڕاتیکەکانی
بنێنولەوچوارچێوەیەداهەنگاوێک
هەڵوێستی ب���ەاڵم ه��ەڵب��ه��ێ��ن��ن��ەوە.
ک��وردهک��انل��ەس��ووری��ەدائ��ەوەی
ئەگەرههبێو سەلماندکەشۆڕش
هەموو لە رهخنە نەبێو بنەڕەتی
پێکهاتەیکۆمەڵگانەکاوئاسۆیەکی
هاوبەشیئازادبۆهەمووکۆمەڵگا
سەرکەوتن ناتوانێ ئ��ەوه نەهینێ،
ب���ەدەس���تب��ێ��ن��ێوت��ەن��ی��اپ���ەرەبە
ئاڵۆزیومانهوهیقەیرانهکاندەدا.
رۆژهەاڵتی ئاستی لە ئەمڕۆكە
ناوەڕاستبەگشتیتابلۆیەكمانلە
ئەم نرخاندنی پێی بە كە بەرچاوە
هاوکێشهکانو تابلۆیەرووخساری
ش���ێ���وازیه��ەڵ��سوك��ەوت��یالی��ەن��ە
زۆر دەرەك��یی��ەك��ان��م��ان هەرێمیو
ب��ەڕوون��یب��ۆدەردەك����ەوێ.دوای
رووخ���ان���یه��ەن��دێ��كل��ەخ��ان��ەدان��ە
دەس�����ەاڵت�����دارەك�����انل���ەواڵت���ان���ی
ت���وون���س،م��ی��س��ر،ل��ی��ب��یودەس���ت
بڕێك لە پێكدادان پێكردنیشەڕو
ئاڵۆزییەكانو هەنووكە واڵتیتر،
رابردوودا لە ناوخۆییەكان قەیرانە
ب���ەدەی�����انق���اتزی���ات���رب���ۆت���ەوە.
لەو ئاڵوگۆڕ سەرەڕایئەوەیكە
ح��ك��ووم��ەت��ان��ەداك���را،ئ��ەوان��ەیكە
نەیان كاریشن لەسەر ئێستاكە وا
ویستو وەاڵمدەرەوەی ت��وان��ی��وە
داخ��وازیی��ەك��ان��یگ���ەلب���ن.وات��ە

یەکێک  ئه مڕۆ  کورد  پرسی 
پرسەکانی  سەرەکی ترین  لە 
ئ��اس��ت��ی  ل���ە  چ  ئ���ێ���ران 
ئاستی  ل��ە  چ  نێوخۆیی و 
دەرەکی دایه . شان بە شانی 
ناڕەزایەتی  راستی یە،  ئەو 
ب��ەرف��ره وان��ی ک��ورده ک��ان 
ئایینی،  ب��وارەک��ان��ی  ل��ە 
ک���ول���ت���ووری، س��ی��اس��ی و 
کۆمەڵگای  ئ���اب���ووری دا، 
پۆتانسیەلێکی  وەک  کوردی 

دژبەری بەهێز لێ کردوە 
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ل��ەدەرەن��ج��ام��یئ��ەمئ��اڵوگ��ۆڕان��ە
ش��ۆڕش��یچ�����اوەڕوانك���راوپێك
شۆڕش پێناسەی بۆیە نەهاتووە.
بەكار ناتوانین ئاڵوگۆڕانە ئەم بۆ
ب��ه��ێ��ن��ی��ن.ت��ەن��ان��ەتب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی
چەندە رێفۆڕمیش دەس��ت��ەواژەی
ل��ەج��ێدای����ە،ئ��ەوی��شدی���ارنییە.
واڵتانەی ئەو هەموو لە بێگومان
ك�����ەوادەس���ەاڵت���ەك���ەیگ�����ۆڕدرا،
رۆڵێكی دەرەك���ی دەس��ت��ێ��وەردان��ی
ئەم ئینكاری ه��ەب��وو. ب��ەرچ��اوی
ب��اب��ەت��ەن��اك��رێك��ەل��ەه��ەم��ووی
ئ��ەوواڵت��ان��ەن��اڕەزای��ەت��یگ��ەالنلە
ئاستی لە دەسەاڵتەكان بەرامبەر
گرینكو خاڵی ب��ەاڵم دای���ە. لوتكە
واتەپرسیاریگرینگیشئەوەیەكە
دەرەكییەكان دەستێوەردانە ئایا
سەرهەڵدانی كە دا ئەوەیان ئیزنی
خۆیدا رەوت��یسروشتی بە گەالن
شۆڕشێكی ب����ەرەو ب���ێو ت��ێپ��ەڕ
تەنانەت ن��ا؟ ی��ا ب���ڕوات ب��ن��ەڕەت��ی
دەستێوەردانیدەرەكییشهەنووكە
لە ج��ی��اوازت��ر زۆر سیاسەتێكی

ج���ارانل��ەمواڵت��ان��ەداوب��ەگشتی
رۆژه���ەاڵت���ین���اوەڕاس���تپ��ەی��ڕەو
یەكگرتووەكانی ویایەتە دەك��ات.
ك��ش��ان��دن��ەوەی دوای ل��ە ئ��ام��ری��ك��ا
سیاسەتێكی ئێڕاق لە هێزەكانیان
پەیڕەو ئاستیهەرێمدا لە نوێیان
كرد.ئەمجارەیانئەمالیەنەبەجێی
ئ����ەوەیك��ەب��ۆخ��ۆیراس��ت��ەوخ��ۆ
هەرێم الی��ەن��ەك��ان��ی رووب�����ەڕووی
ناكۆكییەكانی زەمینەی بێتەوە،
ئامادەكردوهەنووكەلەدوورەوە
نێوان ملمانێیەتی بەدواداچوونی
چەندەی دەك��او هەرێم هێزەكانی
ناكۆكییەكانلەهەرێمەكەداقووڵتر
بێتەوە،ئەوەندەزەمینەبۆبەجێیی
تایبەتەكانی بەرژەوەندییە كردنی
خۆیلەهەرێمەكەدادەڕەخسێنێت.
سووریادا ئەمڕۆكەی رەوش��ی لە
ب��ەرێ��وەچ��وون��ی ئ��اش��ك��را ب��ە زۆر
دەبینرێ. چەشنە لەم سیاسەتێكی
ه��اوك��اتل��ەرەوش���یئ��ەم��ڕۆك��ەی
ئ��اش��ك��را ب���ه زۆر س�����وری�����اشدا
الیەنەكانیتوركیاوپشتیوانەكانیو
هاوكاتئێران،رووسیاوچیننكە
چارەنوسیئەمواڵتەدیاریدەكەن.
توركیا دەوڵەتانی لێدوانەكانی لە
وئ��ێ��رانداراش��ك��اوان��ەب��اسل��ەوە
ئ��ەمش��ەڕەهیئەوانە دەك��رێكە
خۆیان چ��ارەن��ووس��ی ت��ەن��ان��ەت و
سهرنهکهوتنی یان سەركەوتن لە
ن��اوەدا ل��ەم دەبینن. ئ��ەمش���ەڕەدا
قەتڵوعام زۆر یەكجار خەڵكانێكی
ئاوارەییو رووب��ەڕووی دەكرێنو
ئێشوئازارەكانیشەڕدهبنەوە.ئەو
موخالەفەتەیكەلەالیەنتوركیاوە
پ��ش��ت��گ��ی��ریدەدرێ������تل���ەرەوت���ی
دەرك��ەوت��ووەو خ��ۆی راستەقینەی
ئ��ەوی��شورژێ��م��ەك��ەیب��ەرام��ب��ەری

دەستیبەقەتڵوعامكردوە.
بانی لەسەر مرۆڤەكان فڕێدانی
دەیان بە وەرگرتنی قاتەوەو چەند
هەزارلیرەیتوركیبۆسەربڕینی
موخالەفەتی الی��ەن ل��ە م��رۆڤ��ەك��ان

بەتوركیاوە،چۆندەتوانرێ سەر
ئایا لێیبكرێ؟! ناویموخالەفەتی
ئەم س��ەرك��اری هاتنە ئ��ەگ��ەری لە
چارەنووسی موخالەفەتە چەشنە
ك��ۆم��ەڵ��گ��ایس��ووری��اب����ەرەوك��ام
ئ��اراس��ت��ەدادەچ����ێوئ��ای��اه��ەم��ان
عەقڵیەتیزاڵیئێستاكەبەشێوەیەكی
خ��راپت��رب�����ەردەوامدەب���ێی��انا؟
هێشتائەمموخالەفەتەهیچشتێكی
نییە ئامادە نەكەوتووە، وەدەس��ت
كەمافیكوردانقەبووڵبكات،ئیتر
داهاتووچیلێدێتزۆرئاشكرایە.
باس الیەنەكان ئێستاكە هەرچەندە
لەچارەسەریكێشەكانبەرێگای
زەمینەی گ��ۆی��ا دەك����ەنو دی��ال��ۆگ
بەاڵم دەك��ەن، ساز رێككەوتنەكان
سیاسیانەی مامەڵە ئ��ەو ه��ۆی بە
كەلەپشتپەردەوهبەرێوەدەچن،
سووریارووبەڕوویداهاتوویەكی
كورد گەلی مەترسیدارە. و نادیار
ل��ەئ��اس��ت��یه��ەرێ��م��یوج��ی��ه��ان��یدا
هەنووكەخاوەنپێگەیەكیگرینگی
سیاسییە.لەدەرەنجامیتێكۆشانی
ب��ەدەی���انس��اڵ��ەیگەلیك��وردلە
ه��ەم��ووب��ەش��ەك��ان��یك��وردس��ت��ان،
قورسایی خ��اوەن ك��ورد ئەمڕۆكە
هاوسەنگییە لە و تایبەتە سیاسی
خ��اوەن ه��ەرێ��مدا سیاسییەكانی
رۆڵ���ێ���ك���یب�����ەرچ�����اوهوت��ەن��ان��ەت
ساز ب��ەخ��ۆی تایبەت هاوسەنگی

كردوە.
ئیستراتیژیكی واڵت��ی چ��وار لە
ه��ەرێ��م��ەك��ەگ��ەل��یك����وردخ���اوەن
پێشەنگایەتی و ئەكتیڤە تێكۆشانی
دێمۆكڕاسیخوازی ئازادیخوازیو
دەك�����ات.گ��ەل��یك���وردب��ەهەست
پ��ێك��ردنب��ەه��ەڵ��ەك��ان��یخ���ۆیلە
هەنووكە راب����ردوودا قۆناغەكانی
ب���ەش���ێ���وەی���ەك���یس���ەرب���ەخ���ۆلە
پ��ێ��ن��اوس��ەق��ام��گ��ی��رك��ردن��یم���افو
تێدەكۆشێو خۆی ئازادییەكانی
ب��ەپ��ێ��یرەوش����یئ��ۆب��ژێ��ك��ت��ی��ڤو
دەباو بەڕێوە سیاسەت بابەتییانە

هەست  ب��ە  ك���ورد  گ��ەل��ی 
هەڵەكانی  ب��ە  پ��ێ ك��ردن 
خ���ۆی ل��ە ق��ۆن��اغ��ەك��ان��ی 
راب�����ردوو دا ه��ەن��ووك��ە بە 
لە  سەربەخۆ  شێوەیەكی 
سەقامگیر كردنی  پێناو 
خۆی  ئازادی یەكانی  ماف و 
تێ دەكۆشێ و بە پێی رەوشی 
بابەتییانە  و  ئۆبژێكتیڤ 
دەب��او  ب��ەڕێ��وە  سیاسەت 

ئەنجام وەردەگرێ.
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ئ��ەن��ج��اموەردەگ������رێ.س����ەرەڕای
ئ�����ەوەیك���ەه��ەت��ائ��ێ��س��ت��االی��ەن��ە
هێزە رۆژئاواو موداخەلەگەرەكانی
ستاتۆپارێزەكانیهەرێم،هیچكامیان
ئ��ازادیوستاتۆی بەمافو دانیان
گەلیك��ورددان��ەن��اوە،ب��ەاڵمگەلی
كە توانیویانە پێشەنگەكانی كوردو
كورد گەلی بە تایبەت هاوسەنگی
هێزە دوو ئ��ەم ئەگەر بكەن، س��از

پەسەندیشینەكەن.
ئێستاش هەتا ئ��ێ��ران دەوڵ��ەت��ی
ك��ورد كێشەی هەبوونی ب��ە دان��ی
ل���ەچ���وارچ���ێ���وەیئ����ەمواڵت�����ەدا
كاربەدەستانی لێدوانەكانی نەناوە.
كورد كێشەی بە سەبارەت ئێران
ل��ەپ��ارچ��ەك��ان��یت��ریك��وردس��ت��ان
ب��ەاڵم پۆزێتیڤە، س��هرن��جراك��ێ��شو
ل��ەچ���وارچ���ێ���وەیئ���ێ���رانداوەه��ا
نیشاندەداكەئەمكێشەیەبوونی
بۆ دەوڵ���ەت ك��ە پێناسەیەك نییە.
كێشەیكوردهکانیئێراندەیكا،لە
ئابووری ئاسایشیو چوارچێوەی
دای��ەكەوێ��ڕایئ��ەوەیكەراست
نییە،بەاڵمتەنانەتلەچوارچێوەی
ئابووریشداهیچهەنگاوێكلەئارادا
لە ئێرانو راگەیاندنەكانی لە نییە.
الیەنهەندێكلەكاربەدەستانیئەم
كوردانی بە سەبارەت دەوڵ��ەت��ەوە
هەندێك ك��وردس��ت��ان رۆژئ�����اوای
نییە دی��ار هەڵبەت دراوە. ل��ێ��دوان
رادەی��ەك چ تا هەڵوێستانە ئەم كە
یان دەوڵ��ەت��ە س��ەرج��ەم بۆچوونی
ه��یت��اك��ەك��ەس��ەك��ان��ە.ب���ەاڵمب��اس
ل��ەچوارچێوەی ك��ە دەك���رێ ل��ەوە
كوردهکان سووریادا سنوورەكانی
چارەنووسی كردنی دی��اری مافی
خ���ۆی���انه���ەب���ێ.ب���ێگ���وم���انئ��ەم
كرداری بەشێوەی فۆڕمۆالسیۆنە
لەرۆژئ��اوای لەالیەنگەلیكورد
بەاڵم بەڕێوەدەچێ، كوردستانەوە
ئایاچەندەدەوڵەتیئێرانبۆگەلی
كوردستان رۆژه��ەاڵت��ی ل��ە ك��ورد
پەسند هاوشێوە فۆڕمۆالسیۆنی

دەكا،دیارنییە.هەتائێستادەوڵەتی
ئێرانهیچهەنگاوێكیبۆچارەسەری
نەناوەتەوە.دەبێئەمئەزموونەلە
رۆژئاوایكوردستانزۆربەباشی
ببینرێتكەگەلیكوردتەنیاوتەنیا
سروشتییەكانی هەرە مافە داوای
دوژمنایهتی نییهتی دەك���او خ��ۆی
هەمان نییە. الیەنێكدا هیچ لەگەڵ
ئەقڵییەتلەنێوگەلیكوردلەهەموو
بەتایبەت كوردستانو بەشەكانی
هەیە. كوردستاندا رۆژهەاڵتی لە
الیەنە كە ناكرێ لێ حاشای ئەمە
بەكارهێنانی ویستی دەرەكییەكان
بەرامبەر ل��ە ك��وردیی��ان كێشەی
دەوڵەتەكانیهەرێمدایە،بەاڵمئەمە
ویستیكۆمەڵگایکوردهوارینییە.
لەمێژوویتێكۆشانیگەلیكورددا
زۆرجارئەمبابەتەبینراوەكەهەم
الیەنە هەم دەرەكییەكانو الیەنە
پارتە ك��وردو گەلی هەرێمییەكان
هێناوەو ب��ەك��ار ك��وردیی��ەك��ان��ی��ان
پارتانە گەلو لەم خیانەتیان دواتر
كردوهوگوێرایهڵبوونیانکردبە
چارەنووسیگەلیكورد.بۆجاری
تێكۆشانەدا ئەم مێژووی لە یەكەم
گ��ەل��یك���وردب��ەش��ێ��وەی��ەك��یزۆر
بەستن پشت بە تەنیا سەربەخۆو
ب��ەه��ێ��زیج���ەوه���ەریخ���ۆیوبە
نوێوە ئایدیۆلۆژیایەكی چەمكی
هیچ ك��ردوە. تێكۆشان بە دەستی
كوردو گەلی كە نییە تێدا گومانی
سیاسی قورسایییەكی كوردستان
واڵتێكی واڵت��ە ئەم و گرینگە زۆر
هەتادواییستراتیژیكییە.دەوڵەتی
ئێرانبەچارەسەركردنیكێشەی
كوردستان رۆژه��ەاڵت��ی ل��ە ك��ورد
نادا، دەست لە شتێك هیچ نەتەنیا
لەئاستیهەرێمدادەتوانێ بەڵكوو
پێگەیەكی خ����اوەن م��ۆدێ��ل وەك
م����ەزنب��ێ��ت.ئ��ەم��ڕۆك��ەرەوش���ی
بەرچاوە.الیەنە لە توركیا رێژیمی
رژێمی دەیانویست دەرەكییەكان
مۆدێل وەك توركیا دواك��ەوت��ووی

بەسەرهەرێمەكەدابسەپێنن.بەاڵم
سەبارەت دەوڵەتە ئەم نزیكایەتی
قەتڵوعامو ئەو بەكێشەیكوردو
هێرشانەیكەلەسەرگەلیكوردی
لێی ت��ەواوی بە پیانانە ئەم ك��رد،
پ��ووچ��ەڵب���ۆوە.ه��ەم��ووپ��ی��انو
دەرەكییەكانی ناوخۆییو پ��ڕۆژە

توركیاپوچەڵبۆتەوە.
دی��داری پڕۆسهی پێشخستنی
بهڕێز گ��هڵ ل��ه ب��هدهپ��ه نوێنهرانی
ع��هب��دوڵ��ائ���وج���االنل��هڕاس��ت��یدا
ب��ێچ��ارهی��یدهوڵ���هت���یت��ورک��ی��ای
س��هل��م��ان��د.دهوڵ����هت����یت����ورکبه
تهواویحاکمیهتیخۆیبهنیسبهت
رۆژئ���اوای تایبهت ب��ه و س��ووری��ا
ههر داوه. ل��هدهس��ت ک��وردس��ت��ان
سهر له که ح��هولدا زوری چهند
هێزه که رێفوڕماسیۆنێک بنهمای
بهخشیوه پ��ێی��ان هێژمونیکهکان
رۆژئ��اوای و سووریا نیسبهت به
ک��وردس��ت��انت��هڤب��گ��هڕێ،ب��هاڵم
ئهو رۆژئ��اوا کوردانی بهرخۆدانی
پووچهڵ تورکهکانی سیناریۆیهی
ک�����ردهوهوب��هن��اچ��ارب��ۆئ���هوهی
رێ��گ��رب��ێل��هب�����هردهمپ��ڕۆس��هی
نهتهوایهتیکورد،لهالیهکتیرۆری
پێش »پ.ک.ک« ب��هڕێ��وهب��هران��ی
دهزگای کاری رۆژهڤی له خستو
م��ی��تدادان����ا.ت���ی���رۆریس��ێژن��ه
چاالکوانهکهیپ.ک.کبههاوکاری

پ��ڕۆس��ه ی  پێش خستنی 

دیداری نوێنه رانی به ده په  

عه بدوڵاڵ  به ڕێز  گه ڵ  له  

ئ���وج���االن ل��ه ڕاس��ت��ی دا 

ب��ێ چ��اره ی��ی ده وڵ��ه ت��ی 

تورکیای سه لماند.
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دهوڵ���هت���یف��هڕان��س��هوس��اپ��ۆڕت��ی
مۆدێڕنیتهی نهتهوهکانی دهوڵ��هت
جێگای ب���وارهدا ل��هم کاپیتالیستی
س���هرن���جورام���ان���هول��هالی��هک��ی��ش
دا ئیمڕالی دیدارهکانی به رێگای
بنهمادادهوڵهتیتورک له کردهوه.
نیسبهت ب��ه ب��هرپ��رس��ای��هت��ی ی���هک
رۆڵێککهئامریکاپێیبهخشیوهله
ناوچهکهداههیه.ئهویشسازکردنی
سووریایه. له تامپۆن ههرێمێکی
بنهمادا له که تامپۆنه ههرێمه ئهو
بۆ گرینگ ه��هره سهنگهری وهک
بۆ دێ ئهژمار به ت��ورک دهوڵهتی
تهڤگهری و پ.ک.ک. نێوبردنی له
یهپهگهیه،بهاڵمههتائیستائهنجامی
وهرنهگرتووه.هوکاریئهوئهنجام
نهگرتنی لهبهرچاو وهرنهگرتنهش

ک��وردهک��انو راستهقینهی ه��ێ��زی
لۆژیکینهتهوهپهرستانهیدهوڵهتی
تورکیایه.خوێندنهوهیتورکهکانبۆ
سهقهته، خوێندنهوهیهکی باشوور
سیناریۆی بنهمایهش ئ��هو لهسهر
داگ��ی��رک��ردن��یرۆژئ����اوایل��هسهر
دایهبۆئهوهیلهداهاتوودابتوانێ
وهکئاوانتاژێکلهبهرانبهرپرسی
دهوڵ��هت��ه و ئامریکا ل��هگ��هڵ ئ��ی��ران
رۆژئ��اوای��یی��هک��انب��هک��اریبێنێ.
ئیرادهیهکی هیچ تورکهکان مخابن
ناودا له راستهقینهیان چارهسهری
بوونهوهیان نزیک ناکرێو بهدیی
دوایدیدارلهگهڵعهبدوڵائوجاالن
زور »پ.ک.ک« ب��ه ب��هران��ب��هر ل��ه
جیاوازتره.هێرشهئاسمانییهکانیان
ئۆپراسیۆنه ک���ردۆت���هوهو چ��ڕت��ر
بهو پ��ێداوه. پ��هره سهربازیهکانی
هیوایکهبتواننکوردهکانتهسلیم
لهم میژویییه بهاڵ ئهو وهربگرنو
به ت���ازه دیزاینێکی ک��ه ق��ۆن��اغ��هدا
له ناوهڕاست رۆژههاڵتی نیسبهت
خۆیاندا بهرژهوهندی له دایه ئارا

بشکێنهووه!!
ب���هوهب���هرچ���اوگ���رت���ن���یرۆڵ���ی
دهوڵهتیتورکوئهرکهسیاسیهکهی
فندامێتالیزمی پ��ێ��دان��ی پ���هره ک��ه
شوڤینییهکهیو ج��ۆری له نهرمه
پاڕادۆکسێککهلهنێوانهێزهکانی
ن��ێ��وخ��ویت��ورک��ی��اداه��هی��ه.وهک
»جهههپه« نهتهوهپهرستی بهرهی
ل��هب��هران��ب��هرپارتی و»م��هه��هپ��ه«
ئ��هردۆغ��ان پێدانی« گهشه »دادو
ئ��اس��ۆیئ��اش��ت��یی��هک��یم��ای��هن��دهو
ئارامی دیپلۆماسی پڕاکتیزهکردنی
ب��اک��وورو نیسبهت ب��ه تایبهت ب��ه
رۆژئ������اوایک��وردس��ت��انب��ههیچ
شێوازێکبهدیناکرێوداهاتووی
ت��ورک��ی��اداه���ات���ووی���هک���یئ��اڵ��ۆزو
ن��اس��هق��ام��گ��ی��ردهب����ێ.ل���همن��ێ��وهدا
ئاڵتێرناتیڤ ستاتۆی وهک ئێران
دهک��او سهیر خ��ۆی ناوچهکهدا له
ل��هرۆژئ�����اواوبه ح���هولدهداک��ه

ت��ای��ب��هتئ��ام��ری��ک��ان��زی��کب��ێ��ت��هوهو
مۆدێڕنیته ل��ه خ��ۆی ن��وێ��ی رۆڵ���ی
هێژموونیکهکهی واڵت��ه ههشت و
ئێران چونکه وهرب��گ��رێ، جیهان
تورکیا کێشهکانی راستی له باش
بنهمایه ئ��هو ل��هس��هر گهیشتووهو
م��ع��ام��هل��هوس��ی��اس��هتدهک����ابۆ
له خۆی دهسهاڵتداریهتی مانهوهی

ناوچهکهدا.
ل���ەک���ۆت���ای���یدائ�����ەوەوەب��ی��ر
بەهۆی ک��ورد پرسی کە دێنمەوە
ئ����ەوەیک��ەل��ەس��ەرچ���وارواڵت��ی
نێوەڕاستدا رۆژهەاڵتی سەرەکی
دابەشکراوەیەکێکلەسەرەکیو
بنەڕەتیترینپرسەکانیرۆژهەاڵتی
ناوەڕاستە.هەربۆیەچارەسەریئەو
پرسەرێگابۆکۆمەڵێکگۆڕانکاری
دەکاتەوەو هەرێمەکەدا لە بنەڕەتی
ب�����واریه��ات��ن��ەئ������اراوەیک���ەشو
هەوایەکینوێیسیاسیوئابووری
باشترین م��ن ب���ەڕای دەخ��وڵ��ق��ێ��ت.
ف��ۆڕم��ۆالس��ی��ۆنک��ۆن��ف��ێ��دڕال��ی��زم��ی
دێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک��ەک��ەدەت���وان���ێبەبێ
سنوورەکانی لە دەست کە ئەوەی
دهستکردیئیستاوەربدرێوبەبێ
دان��ان��ی ب��ە پێویستی ک��ە ئ����ەوەی
ک��ۆم��ەڵ��ێ��کس��ن��وورین���وێهەبێ
دەت��وان��ێچ��ارەس��ەریی��ەک��یهەمە
الیەنەبۆپرسیکوردپێشبخات.
دێسێنتڕالیزم بەکارهێنانی لێرەدا
دێمۆکڕاتیک، پڕەنسیپێکی وەک
زەمینەی کە سەرەکییە شەرتێکی
ک��وردان سیاسی کردنی خۆبەیان
لە ه��اوک��اتدەرگ��ا ئ���اراوە. دێنێتە
برایانەی هاوبەشو ژیانی بەردەم
گ�����ەالندەک�����ات�����ەوەوزەم��ی��ن��ەی
وەک گ��ەالن��ی پرسی چ��ارەس��ەری
ع���ەڕەب،ب��ەل��ووچوئ��ازەری��شساز
دەکا.لەکۆتاییداتەنیاچارەسەری
بنەڕەتیدانپێدانانبەستاتۆیەکی
سیاسی����حقووقییەکەبتوانێمافە
گارانتی ک��وردان دێمۆکڕاتیکەکانی

بکات.

ب��ه  وه ب��ه رچ��اوگ��رت��ن��ی رۆڵ��ی 
ده وڵ���ه ت���ی ت����ورک و ئ��ه رک��ه  
پێدانی  په ره   که   سیاسیه که ی 
فندامێتالیزمی نه رمه  له  جۆری  
پاڕادۆکسێک  شوڤینی یه که ی و 
که  له  نێوان هێزه کانی نێو خوی 
به ره ی  وه ک  هه یه .  تورکیادا 
و  »جه هه په«   نه ته وه په رستی 
پارتی  به رانبه ر  له   »مه هه په«  
»دادو گه شه  پێدانی« ئه ردۆغان 
مایه نده و  ئاشتی یه کی  ئاسۆی 
دیپلۆماسی  پڕاکتیزه  کردنی 
نیسبه ت  به   تایبه ت  به   ئارامی 
کوردستان  رۆژ ئ��اوای  باکوور و 
به  هیچ شێوازێک به دی ناکرێ و 
داهاتووی تورکیا داهاتوویه کی 

ئاڵۆز و ناسه قامگیر ده بێ .
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ئەحمەد مەکاڵویی

ل��ەرۆژه���ەاڵت���ین��ێ��وەڕاس��تدا
سەرەکی کێشەی گەلێک لەمێژە
ه��ەنک��ەب��ەچ��ارەس��ەرن��ەک��راوی
ماونەوەولەالیەندەسەاڵتدارانی
بەهێزیجیهانهوهئاوڕیجیددیان
کە نادرێتەوە ن��ەدراوەت��ەوەو لێ
زەبر زۆری ک��ورد نێوەشدا لەو
وێکەوتووەوتووشیزۆرکێشە
ه���ات���ووەوک��ەوت��ۆت��ەن��ێ��وئ��اگ��ری
ک��ێ��ش��ەک��انوم��ەس��ەل��ەرەواک����ەی
پ��اشگ��وێی��انخ���راوە.ئەگەربە
وردیئاوڕلەکێشەکانیناوچەکە
بدەینەوە،کێشەکانئەوەندەزۆرو
ئ��اوا وت��ارێ��ک��ی ل��ە ک��ە مێژوویین
ک����ورتدان��اک��رێب��اس��یه��ەم��وو
بکرێ، الیەکوگشتالیەنەکانیان
بەاڵمئاماژهواریباسیهێندێکیان
دهک��هی��نوپ��اش��اندەچ��ێ��ن��ەسەر

کێشەیمەسەلەیکورد.
فەلەستین ئیسرائیلو کێشەی 
ل��هم��ێ��ژه زۆر س���ااڵن���ێ���ک���ی ک����ە
بەردەوامەوزۆرکێشەیئاڵۆزیشی
لێکهوتۆتهوهکهزۆریانزیانبە
خەڵکیعەڕەبو...،گەیاند.یهکێک
لە ئاوڕنەدانەوەبوو لهوزیانانه
لە تاباس ک��ورد،چونکه کێشەی
نێوەڕاست رۆژهەاڵتی کێشەکانی

فەلەستینو  مەسەلەی لە دەک��را،
ئ��ی��س��رائ��ی��لداخ��ۆالس��ەدەب����ۆوە.
ب��ەه��ەرح��اڵک��ەک��ێ��ش��ەک��ەی��انتا
ئێستاش کرا، چارەسەر رادەیەک
هەر کێشە ئ��ەو ئێران قسەی بە
ت��ەواوی بە ئاگرەکە م��اوەت��ەوەو
بۆ نامرکێو داش دان��ەم��رک��اوەو
ئاگرە ئەم یهکجاری ک��وژان��ەوەی
م��ەالی��ان ح��ک��ووم��ەت��ی پێویستە
جگە نەمێنی. ب��ڕۆنو ئ��ی��راندا لە
مەسەلەی کێشەی کە کێشە لەو
کوردیلەرۆژهەاڵتینێوەڕاستدا
وەدواخست،مەسەلەیئەفغانستان
ب�����ووک����ەچ���ەن���دس���اڵ���ێ���کئ���ەو
خەواندو مەسەلەی ئەو کێشەش
دون���ی���اچ����اویب��ڕی��ەم��ەس��ەل��ەی
ئەفغانستانو تاڵەبانو ئەلقاعیدهو
مەسەلە ئ��ێ��رانو ه��اوک��ارەک��هی��ان
کێشەی کە بەاڵم ئەتۆمییەکەی،
بوو، دروس��ت عێڕاق کووهیەتو
بەدوایئەویشداکێشەیئەمریکاو
عێڕاق ل��ەگ��ەڵ ه��اوپ��ەی��م��ان��هک��ان��ی
ه��ات��ەگ��ۆڕێوس��ەرەن��ج��امحیزبی
بەعسیعێڕاقیرووخاوکوردلەم
بەشەداقازانجیکردوخۆیلەنێو
دەسەاڵتیعێڕاقدادیتەوەوتوانی
حکوومەتیکوردیشلەکوردستان
بە ک��ورد بۆ ئەمە کە دامەزرێنێ

گشتیسەرکەوتنێکیگەورەبوو
لە ک��وردی مەسەلەی و ههیه و
پێش. بردە زۆر دەرەوە دونیای
بەدوایئەوەداکەکێشەیواڵتانی
ع��ەڕەب��یه��ات��ەئ�����اراوە،ل��ەزۆر
هەبوو. باشی کاردانەوەی شوێن
بەاڵملەمیسرکێشەکەچارەسەر
نەکراوەوخەڵکهەروالەکێشەی

کورد
لە نێو ملمالنێ و کێشەکانی رۆژهەاڵتی 

نێوەڕاست دا

ک���ە ک��ێ��ش��ە ی ک���ووه ی���ەت و 
بە دوای  بوو،  دروست  عێڕاق 
ئەمریکا و  کێشەی  ئەویش دا 
لە گەڵ  ه��اوپ��ەی��م��ان��ه ک��ان��ی 
عێڕاق هاتە گۆڕێ و سەرە نجام 
عێڕاقی  ب��ەع��س��ی  ح��ی��زب��ی 
بەشە دا  لە م  ک��ورد  رووخ��ا و 
لە نێو  خۆی  ک��رد و  قازانجی 
دیتەوە و  عێڕاق  دا  دەسەاڵتی 
کوردیش  حکوومەتی  توانی 
دامەزرێنێ  ک��وردس��ت��ان  ل��ە 
گشتی   بە  کورد  بۆ  ئەمە  کە 
بوو  گ��ەورە  سەرکەوتنێکی 
کوردی  مەسەلەی  و  هه یه   و 
لە دونیای دەرەوە زۆر بردە 

پێش.
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١٠

ند چە
دەستەیی تاقمیو

دانووەزعەکەئارامنیە.ئەمانەش
مەسەلەی ل��ەس��ەر ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆ
هەبوو خراپیان کاریگهری کورد
ئێستاشی ت��ا پێویست وەک ک��ە
زلهێزانی ل��ەالی��ەن ب��ێ ل��ەگ��ەڵدا
دون�����ی�����اوەل����ەب����ەرک��ێ��ش��ەک��ان��ی
ئاوڕ گشتی بە عەڕەبی واڵتانی
ل��ەم��ەس��ەل��ەیک���وردن��ادەن��ەوەو
ت���هن���ان���هتک��ۆس��پ��ی��شدهخ���هن���ه
ژێر له بوونی نهجات ڕێی سهر
دهستی.ئێستاکەكێشەیخەڵکی
بە ئەسەد حکوومەتی سووریەو
توندیلەگۆڕێداهەیەورۆژنیە
خەڵکیبێتاوانبەدەیانوسەدان
چەوتی سیاسەتی قوربانی نەبنە
کەم تاقمهکهی، دهستو ئەسەدو
کوردیش مەسەلەی کورتێک تا
لەرۆژئاوا ئ��اراوەوکورد هاتۆتە
خۆیدەبینێ،بەاڵمئێرانوتورکیە
ب��ەدووم��ەب��ەس��تن��ای��انه��ەوێ
کوردلەمبەشەدازەقبێتەوەوبە

مافیخۆیبگات.
کە دەت��رس��ێ خ��ۆی لە تورکیا
ک��وردەک��ان س��ەرک��ەوت��ن��ی دوای
ل���ەس���ووری���ەح��ەت��م��ەنن���ۆرەی
دێ ویش واڵتهکهی کوردستانی
شارەکانی نێو شۆڕشەکهیان کە

وێ��ی
گ�����رت�����ۆت�����ەوەو

گشت گەیاندۆتە  خۆیان دەنگی
لەشەقامەکاندا بەلێشاو جیهانو
لە دەکەنەوە. بەرز کوردی ئااڵی
نایهەوێ ئێران الیەکیتریشەوە
بڕووخێو نزیکی دۆستی ئەسەد
ب��ەش��ەدابەمەسەلەی ل��ەم ک��ورد
چونکه ب���ێ، ش���اد خ���ۆی رەوای
ب��ێگ��وم��انرووخ��ان��یئ��ەس��ەدبۆ
دەب��ێو خراپی کاریگهری ئێران
ئێرانە ن��ۆب��ەی س���ووری���ە دوای
ب���ڕواتک��ەه��ەرئێستا ودەب���ێ
کە خستووە دەری���ان معادڵهکان
ن��ۆرهی��هت��یوکاتیک��ورت��یم��اوە.
رێگایەکی ه��ەر ل��ە ئێستا ئ��ێ��ران
بۆیبگونجێهەوڵدەداپێشبەم
لەسووریەدا ئەمڕۆ کە رەوت��ەی
هاتۆتەپێشبگرێونەهێڵیئەسەد
هەروا دەرچێو دەسەاڵت لەسەر

درێژەبەئیستبدادیخۆیبدا.
گهمارۆکانو مەسەلەی بەاڵم 
ل���ەژێ���رپ��ێن��ان��یم��اف��یم���روڤ
دوای��ن ئ��ێ��ران ت��ەزان��دوەو ئێرانی
تێپەڕ خ��ۆی تەمەنی رۆژەک��ان��ی
دەک�������اوم���ەس���ەل���ەیک������وردل��ە
تورکیاشداگەیشتۆتەچڵەپۆپهولە

سووریەشدا
ق�����ەتک����ورد
ئ�������������������ەوەی
ب�����ەخ�����ۆی�����ەوە
ن����ەدی����ت����وەول��ە
ب���������اش���������ووری
کوردستانیشئەوەیەکەدەیبینینو
ل���ەئ��ێ��ران��ی��شه���ەن���گ���اوەک���انبۆ
چارەسەریکێشەنێوخۆیییەکان
روویانلەهەڵگرتنە.جائێستابە
هەموو ئ��ەو نێو لە ک��ورد گشتی
ئ��اڵ��ۆزی��ان��ەدادەب���ێب��زان��ێچ��ۆن
دهجووڵێتهوه.ئێستاکەمەسەلەی
قۆناغێکیترو گەیشتۆتە ک���ورد
نوخبەکان کە هاتووە ئەوە کاتی
بدەنێو بکەونەخۆ،دەبێدەست
نەبنەتەماشاچیوبکەونە چیتر
خۆوزیاترمەسەلەیکوردبکەنە
م��ەس��ەل��ەی��ەک��ین��ێ��ون��ەت��ەوەی��یو
یەکگرتوویی دەسەاڵتێکی ب��ەرەو
کورد چیتر بنێنو هەنگاو کورد
ب��ەرەو نەهێڵنەوەو ق��اڵ��ب��ەدا ل��ەو
س��ەرب��ەخ��ۆی��یه��هن��گ��اوب��ن��ێکە
ب��ێگ��وم��انس��ەرک��ەوت��ن��یب���ەدوادا
دێودەچێتەقۆناغیدوڵەتداریو
ئ���ااڵیل��هن��ێ��وواڵت��ان��یزله��ێ��زی
حیسابی دەشەکێتەوەو دون��ی��ادا
خۆیبۆدەکرێولەژێردەستی

خەالسیدەبێ.
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ت��ورک��ی��ه و ب��اک��ووری 
ک��وردس��ت��ان ، ئ��ێ��ران و 
کوردستان  رۆژه��ه اڵت��ی 
کاک  ده گ��ه ڵ  دیمانه   له  

کەماڵی کەریمی دا

دیمانه : سه ید جه الل ساڵحی

پرسی کورد له  ئاڵ وگۆڕه کانی ناوچه ی 
رۆژهه اڵتی نێوه ڕاست و پارچه کانی کوردستان

له  وتووێژ له گه ڵ به ڕێزان کاک که ماڵ که ریمی، کاک ئێقباڵ سه فه ری و کاک حه سه ن 
حاته می  ئه ندامانی ده فته ری سیاسی، کۆمیته ی ناوه ندی و جێگری کۆمیته ی ناوه ندی 

حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان!

‘‘

ل��ە ت�����ورک�����ی�����ە  الوان:
ئاڵوگۆڕەکانیرۆژهەاڵتیناوین
مێحوەری ئەکتەرێکی وەک���وو
کاتێکدا لە دەرخستووە، خۆی
ئ���ێ���رانب����ەوه���ەژم���وون���یی���ەی
تورکیەرازینیەوبەپێچەوانەی
پ��ان��ەک��ان��یت���ورک���ی���ەه��ەن��گ��او
ه���ەڵدەگ���رێ���ت���ەوە،پ��ێ��ت��انوای���ە
لە رک��اب��ەری��ان��ە هاوکێشەو ئ��ەم
لەم ک��ام قازانجی بە کۆتاییدا

دووواڵتەدەشکێتەوە؟

ش���اردراوەی کێشەی وه اڵم:
رۆژه��ەاڵت��ی ل��ە تورکیە ئ��ێ��رانو
دوو ک��ێ��ش��ەی ن�����اوەڕاس�����تدا،
هەر راستە جیاوازە. ستڕاتیژی
ئ����ەوەدان ه��ەوڵ��ی ل��ە ال دووک
خۆیان نفووزی پەرەپێدانی بە
لەگەڵ پێوەندی لە ناوچەداو لە
ناوچەکەدا خەڵکی دەس���ەاڵتو

ناوچەدا لەو خۆیان هێژموونی
مەبەستەش ئ��ەم ب��ۆ بسەپێنن.
ل���ەئ���ام���رازەک���ان���یئ���اب���ووریو
دەرخستنی دیپڵۆماسیو پ��ووڵ،
کەڵک چەکدارییەکانیان ت��وان��ا
وەردەگ�����رن،ب���ەاڵمه��ەرک��امبە
شێوازیخۆی.کۆماریئیسامی
ئێرانبەدوایدامەزرانیدازۆر
پەرەپێدانی بیری کەوتە پەلە بە
سیاسی دەسەاڵتداری سنووری
خ���ۆیل��ەن���اوچ���ەدا.رێ��ب��ەران��ی
تەنیا ک���ە ئ��ی��س��ام��ی ک���ۆم���اری
رووکەشیانەیان خۆێندنەوەیەکی
هاویشتن پەل دەسەاڵتداریو لە
ب����ۆس����ەرواڵت����ان����یه���اوس���ێو

ن��زی��که���ەب���وو.دەس��ت��ی��انک��رد
ب��ەخ����ەرجک��ردن��یئ���ەوپ��ووڵ��ە
زۆروزەوەن��دەیکەلەفرۆشی
ن���ەوتدەس��ت��ی��اندەک����ەوتوبە
دەستەی گ���رووپو سازکردنی
جیاجیا ش��وێ��ن��ی ل��ە ت��ون��دئ��اژۆ
پەشێوییو خۆڵقاندنی ه��ەوڵ��ی
ئاژاوەیاندەداهەتاجێپێیەک
بە ئەوجار خۆیانبکەنەوە. بۆ
خستنی وەرێ چ��ەک��دارک��ردنو
چەکداریو تیروریستیو شەڕی
الیەنێکیمەسەلەکە لە الیەنگری
بۆچارەسەری هەوڵدان بەناوی
کێشەکەخۆیاندەخزاندەمەیدانە
جۆرە ب��ەم دیپلۆماسییەکەوەو
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ش��اردراوەی  کێشەی 
ئ���ێ���ران و ت��ورک��ی��ە 
ل����ە رۆژه����ەاڵت����ی 
ناوەڕاست دا، کێشەی 
س��ت��ڕات��ی��ژی  دوو 
ج���ی���اوازە. راس��ت��ە 
لە  ال  دووک  ه���ەر 
بە  ئ��ەوەدان  هەوڵی 
نفووزی  پەرەپێدانی 
ناوچەداو  لە  خۆیان 
لەگەڵ  پێوەندی  لە 
خەڵکی  دەس����ەاڵت و 
ناوچەکەدا هێژموونی 
ناوچەدا  لەو  خۆیان 
ب���س���ەپ���ێ���ن���ن. ب��ۆ 
ئ���ەم م��ەب��ەس��ت��ەش 
ل��ە ئ��ام��رازەک��ان��ی 
ئ��اب��ووری و پ��ووڵ ، 
دی���پ���ڵ���ۆم���اس���ی و 
توانا  دەرخ��س��ت��ن��ی 
ن  نیا کا ری یە ا کد چە
وەردەگ���رن،  کەڵک 
ب���ەاڵم ه��ەرک��ام بە 

شێوازی خۆی.

ل��ەن���اوچ���ەداب���ووب��ەالی��ەن��ێ��ک
ل��ەک��ێ��ش��ەک��انودەشزان������نکە
شیعە ئایینی لە وەرگرتن کەڵک
کەرەسەیەکیسەرەتاییبووبۆ

گەرمکردنیئەمکێشانە.
دەوڵ�����ەت�����یت���ورک���ی���اشک��ە
ل��ەن���اوچ���ەداه��ەم��ی��ش��ەب��ەه��ۆی
ئەمریکاو لەگەڵ پێوەندییەکانی
ه��ەب��ووە ئێعتباریکی رۆژئ�����اوا
ق����ەتب���ێم���ەی���لن���ەب���ووەل��ەم
م��ەی��دان��ەداخ��ۆدەرب��خ��ا.ئ��ەوەی
دەگ��ەڕێ��ت��ەوەس��ەرح���وزووری
بە کێشانەدا لەو تورکیا دی��اری
شێوەیجیددیلەمچەندساڵەی
دوای���یوب��ەدوایب��ەدەس��ەاڵت
گەیشتنیپارتیدادوگەشەپێدان
بە تورکەکان دەک��ەوێ. بەرچاو
پێچەوانەیئێرانکەمترهەوڵیان
داوەکێشەلەوواڵتانەدادروست
دەخاڵەت بەهۆیەوە هەتا بکەن
کێشەکانی ئ��ەوان بەڵکوو بکەن،
قۆستۆتەوەو ناوچەیان خەڵکی
بەوەختپشتگیرییانکردوونو
لەمرێگەوەبوونەتەکاراکتێرێکی

گرینگلەکێشەکانیناوچەدا.
جیاوازییەکانیئێرانوتورکیا
لەسێخاڵبخەینە تەنیا ئەگەر
ب���ەرچ���اوب��ەح��اس��ان��یوەاڵم���ی
پرسیارەکەماندەستدەکەوێ.
یهکهم:باریئابووری:ئهگهر
فهلهستینو لوبنانو س��ووری��او
لهم که عهڕهبییانهی واڵته ئهو
دووساڵهیرابردووداشۆڕشیان
به بکهین، باس ب��وو، بهرپا تێدا
ئێرانزۆتر حاسانیدهبینینکه
رێگهی له ک��ردوه خ��هرج پووڵی
فرۆشتنی بێبهرامبهر، یارمهتی
نهوتیههرزانوتهنانهتناردنی
ن��هوت��یخ���ۆڕای���یب��ۆس��ووری��ا.

ئهگهرئێستاسهیربکهیندهبینین
س��وودی گ��هڕان��هوهی کهمترین
ئابووریبۆئێرانلهوناوچانهدا

نهبووه.
وهک تورکیه ب��هرام��ب��هردا له
پووڵی دۆالر میلیارد به ئێران
بهاڵم ن��هک��ردوه، خ��هرج خۆڕایی
بوونهته شوێنانه ئ��هو زۆرب��هی
ب��ازاڕێ��ک��یئ��اب��ووریگ���هورهبۆ

کاالکانیتورکیا.
دووه�����هم:ب���اریچ��هک��داری:
سی له زیاتر ئێران حاڵێکدا له
گرووپی چهکدارکردنی به ساڵه
جۆراوجۆرودابینکردنیچهکی
گرووپانهو ئ��هو بۆ ج��ۆراوج��ۆر
ت���هرخ���انک��ردن��یب��ووج��هی��هک��ی
ن��ادی��ارب��ۆی��ارم��هت��یس��هرب��ازی
تهنانهت هاوپهیمانهکانیو ب��ه
زۆر ژمارهیهکی کوشتدانی به
لهو پاسدارهکانی فهرماندهو له
جێ داوه ه���هوڵ���ی ن���اوچ���ان���هدا
به تورکیا بکا. قایم خ��ۆی پێی
لهو ه��هر راستهوخۆ پشتیوانی
خهڵکهوبهههزینهیهکیزۆرکهم
وهکهێزێکیئامادهورێگهپێدراو
به یارمهتیدان بۆ لێکراوه چاو

چارهسهریکێشهکان.
س�����ێ�����ه�����هم:ل�������هب���������واری
ئاشکرا به ئێستا دیپڵۆماسیدا:
دهب���ی���ن���درێک���هب���وون���یئ��ێ��ران
ل���هوش��وێ��ن��ان��هداب��هگ��وم��ان��هوه
بێ لهڕاستیدا ل��ێدهک��رێو چاو
لهو ئێران دیپڵۆماسی ئێعتباری
ناوچانهدادهردهخا.لهبهرامبهردا
کارا دهرخستنی خۆ به تورکیا
فاکتهرێکی بووهته واڵتانهدا لهو
یهکایی بۆ دیپڵۆماسی گرینگی
ک�����ردن�����هوهیک���ێ���ش���هک���انوبه
ب��زووت��ن��هوهک��ان��ی ل��ه پشتگیری
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ه���ه واڵن���ه ی  ئ����ه و   
ع��ه ب��دوڵ��اڵ ئ��ۆج��ه الن 
ب���ه  ق��ۆس��ت��ن��ه وه ی 
ڕووبه ڕووی  هه له کان 
تورکیای  ده وڵ��ه ت��ی 
ده توانن  ک��ردۆه ت��ه وه  
باش  یارمه تی ده رێکی 
ده سه اڵتدارانی  بۆ  بن 
ئیستای تورکیا که  له  
گۆڕانیان  باره وه   زۆر 
ب��ه س��ه ر ت��ورک��ی��ادا 
هێناوه  که  ئه م کارانه  
سیاسه تێکی  وه ک 
درێ���ژخ���ای���ه ن چ��او 
دوای دا  به   لێ بکه ن و 
ب���ڕۆن. ک��وردی��ش له  
گه یشتوه ته   تورکیا 
له   ن��وێ  قۆناغێکی 
ئیتر  ئێستا  خه بات و 
ش��اره ک��ان ن��اوه ن��دی 
سه ر  بۆ  فشارهێنان 
ته نیا  نه ک  ده وڵه تن 

چه ک و شاخ،

خ��هڵ��کئ��ێ��ع��ت��ب��ارێ��ک��یب���ۆخ��ۆی
بهدهستهێناوه.

ب��ەب��ێ ت��ورک��ی��ە ئ��ای��ا الوان:
چ���ارەس���ەریپ��رس��یک����وردلە
چ���وارچ���ێ���وەیواڵت����یخ���ۆیدا
دەتوانێببێتەمۆدێلیحوکمڕانی
ب��ۆب��اق��یواڵت��ان��یرۆژه��ەاڵت��ی
واڵتانەی ئەو تایبەت بە ناوینو
دابەش بەسەریاندا کوردستان

بووە؟

س���اڵ���ی س�����ی ل�����ه وه اڵم:
راب�����ردووداک���وردس��هرچ��اوهی
بنهڕهتیبووهبۆکێشهسیاسیو
ئ���اب���ووریی���هک���ان���یت��ورک��ی��ابه
ت��ای��ب��هتل��هن��ێ��وواڵت���یخ���ۆیدا،
دوای��یدا ساڵهی چهند لهم تهنیا
بهندکردنهکان ش��هڕو ههرچهند
سیاسهتی م����اوه، خ���ۆی وهک
سیمای لهسهر شوێنی دهوڵ��هت
ئهگهر دان���اوه. تورکیا سیاسیی
رهوتی به درێژه بتوانێ تورکیا
بدا، ک��ورد کێشهی چ��ارهس��هری
بێگومانئهوهندهقازانجدهباکه
بتوانێخۆیوهکمودێلێکینوێ
له کاسیکی دهسهاڵتداری لهنێو

ناوچهدادهربخا.

ه��ەن��گ��اون��ان��ی ئ���ای���ا الوان: 
بۆچارەسەری تورکیە دەوڵەتی
پ��رس��یک���وردووت��ووێ��ژلەگەڵ
تەنیا ئۆجەالن عەبدوڵا بەڕێز
یان کاتییە تەبلیغاتی مانۆڕێکی
سەرەتایپانێکیدرێژخایەنەبۆ

چارەسەریئەوپرسە؟

ت��ورک��ی��ا ل���ه ئ�����هوهی وه اڵم:
دهب���ی���ن���درێوئ����هوه���هواڵن���هی

عهبدوڵائۆجهالنبهقۆستنهوهی
دهوڵهتی ڕووب���هڕووی ههلهکان
ت��ورک��ی��ایک��ردۆهت��هوهدهت��وان��ن
ی��ارم��هت��یدهرێ��ک��یب���اشب��نبۆ
دهسهاڵتدارانیئیستایتورکیاکه
بارهوهگۆڕانیانبهسهر لهزۆر
کارانه ئهم که هێناوه تورکیادا
درێژخایهن سیاسهتێکی وهک
بڕۆن. دوایدا به لێبکهنو چاو
گهیشتوهته تورکیا له کوردیش
ق��ۆن��اغ��ێ��ک��ین���وێل���هخ��هب��اتو
ن��اوهن��دی ش��ارهک��ان ئیتر ئێستا
فشارهێنانبۆسهردهوڵهتننهک
تهنیاچهکوشاخ،ئهمهشدهکرێ
فاکتهرێکیبههێزبێبۆئهوهههم
پاڵپشتیههوڵهئاشتیخوازانهکان
ب����ێوه����همم���هت���رس���یی���هکبێ
ب��ۆس���هردهوڵ����هتل��هئ��هگ��هری
پاشگهزبوونهوهیلهچارهسهری

ئاشتیخوازانهیمهسهلهکه.

الوان:وەکدەبیننرۆژهەاڵتی
ن��ێ��وەڕاس��تل���ەمچ��ەن��دس��اڵ��ەی
ئ��اڵوگ��ۆڕو کۆمەڵێک دوای����یدا
گۆڕانکاریبەسەرداهاتووەیان
بڵێین دهتوانین واتایەکیتر بە
بەهاریعەڕەبیروویتێکردوە،
بەپێیئەوهەمووقەیرانانەیکە
روویانلەواڵتەکەیئێمەشواتە
ئێرانو داهاتووی کردوە، ئێران
پارچەیەی لەو کورد تایبەتی بە

کوردستانچۆندەبینی؟

ل��هو ب����اس ئ���هگ���هر  وه اڵم:
ساڵی سێ دوو گۆڕانکاریانهی
لهرۆژههاڵتی بکهین راب��ردوودا
ناوهڕاستدا،ئهوهکهبهجۆرێک
لهگهڵ پێوهندی له ه��هوێ بمان
ههڵی ئ���ێ���راندا رووداوهک����ان����ی
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له  سی ساڵی رابردوودا 
ک���ورد س��ه رچ��اوه ی 
ب��ن��ه ڕه ت��ی ب���ووه  بۆ 
ک��ێ��ش��ه  س��ی��اس��ی و 
ئ��اب��ووری ی��ه ک��ان��ی 
تایبه ت  به   تورکیا 
له نێو واڵتی خۆی دا، 
چه ند  ل���ه م  ت��ه ن��ی��ا 
س���اڵ���ه ی دوای�����ی دا 
ه���ه رچ���ه ن���د ش���ه ڕو 
ب���ه ن���دک���ردن���ه ک���ان 
م��اوه ،  خ��ۆی  وه ک 
ده وڵ��ه ت  سیاسه تی 
ش���وێ���ن���ی ل���ه س���ه ر 
سیاسیی  س��ی��م��ای 
ت��ورک��ی��ا دان�����اوه . 
ئه گه ر تورکیا بتوانێ 
درێ����ژه  ب��ه  ره وت���ی 
کێشه ی  چ��اره س��ه ری 
بێ گومان  بدا،  کورد 
ده با  قازانج  ئه وه نده  
ک���ه  ب��ت��وان��ێ خ��ۆی 
نوێ  مودێلێکی  وه ک 
ده سه اڵتداری  له نێو 
ناوچه دا  له   کالسیکی 

ده ربخا.

‘‘
‘‘

سهنگێنین،ئهمنههمیشهپێمباشه
پهسوپێشێک جیاوازییهک، که
ب��خ��همل���هوم���هس���هل���هدا،چ��ۆن
لهگهڵ بۆخۆی ئێران لهڕاستیدا
ب��ێرێژیمی ئ���هوهیک��هرهن���گ
دیکتاتۆڕ ئێرانزۆر ئیستیبدادی
م��هن��ش��ان��هدهس���هاڵت���یب��هس��هر
رێگهی له سهپاندووهو ئێراندا
بێبهزهیییانهتر زۆر سهرکوتی
ل��هواڵت���ان���یع���هڕهب���ی،ئ��ێ��ران��ی
لهگهڵ ب��هاڵم ب��ردوه، بهرهوپێش
لهنێوخهڵکی ئهوهیفهرههنگێک
ئێرانیانبڵێملهنێونهتهوهکانی
ئ�����ێ�����رانداه�����هب�����ووهئ���هوی���ش
ب��هرهن��گ��ارب��وون��هوهو فهرههنگی
لهڕاستیدا رووبهڕووبوونهوهو،
ناڕهزایهتییهکانیان دهربڕینی
تایبهتی قۆناغێکی لهههر ب��ووه
ل��هم��ێ��ژوویدهس��هاڵت��داری��هت��ی
تایبهتیله٣4ساڵی ئێراندا،به
ل��هو ج���ی���اواز ئێمه راب������ردوودا
خ��هب��اتوب��هرب��هرهک��ان��یی��هیله
ناوچهکانی زۆر له کوردستانو
دی��ک��هیئ��ێ��ران��ی��شدادی��م��انکه
ک��ۆم��اری نیزامی رووب�����هڕووی
لهنێو ههر تهنیا ب��ۆوه ئیسامی
شارهکانیشدابۆزۆرمهسهلهی
کۆمهاڵیهتی، کێشهی چ تایبهتی
کێشهی چ ئابووری، کێشهی چ
که دیتمان ج��ار زۆر سیاسی،
ئێعتڕازیان راپ���هڕی���ون، خ��هڵ��ک
ک�������ردوه،ئ����همن����اڕهزای����هت����یو
عهڕهبیدا واڵتانی له راپهڕینانه
زۆرکهمبهدیکراون.ههربۆیه
دهکرێبڵێینلهئێراندابۆخۆی
وهک�����ووش��ت��ێ��ک��یک���ول���ت���ووری،
دهربڕینی راپ��هڕی��نو فهرههنگی
شکڵی ئێعتڕازات ن��اڕهزای��هت��یو
خۆیههبووهوههتائێستاشههر

بهردهوامبووهو،تهنانهتدهکرێ
بڵێینبهجۆرێکزۆرجاردهوترێ
ک��هرهن����گب��ێخ��ۆپ��ی��ش��ان��دانو
ناڕهزایهتییهکانیخهڵکیئێرانو
ساڵی رووداوهک��ان��ی تایبهتی به
ههڵبژێردرانهوهی دوای ١٣88ی
سهپاندنهوهی ن��هژادو ئهحمهدی
بهسهر ک��ۆم��ار س���هرۆک وهک
گهالنیئێراندا،بۆخۆیرهنگبێ
دهرسێکبووبێیانئهزموونێک
ب���ووب���ێب���ۆگ���هالن���یع���هڕهب���ی
ناوهڕاست رۆژههاڵتی ناوچهی
کهئهوانیشگوێیاندایهدەنگی
راپهڕینوناڕەزایەتییەکان،بهاڵم
ئهگهربڵێینئهوجارلهالیدیکەوە
خۆپیشاندانو ئ��هم درێ��ژهی که
گۆڕانکاریانهیکهبهدوایداهات
ماوهی له عهڕهبیدا واڵتانی له
سێساڵیرابردووداکاریگهریان
رهنگه ب��ووه، چی ئێران لهسهر
ه��هن��دێ��کک��اری��گ��هریم��هن��ف��یو
موسبهتیشی کاریگهری ههندێک
موسبهت کاریگهری ههبووبێت،
ل���هوب���ارهوهک��هالن��یک��همئیتر
ئ��هگ��هرب��هش��ێ��کل��هک��ۆم��هاڵن��ی
خهڵکلهواڵتێکداکەخۆیانبه
دهبینن که ئێستا ببیننهوه تهنیا
ئ��هم��هب��اس��ێ��ک��یگ��ش��ت��گ��ی��رهوله
ههموو لهنێو واڵت���اندا ه��هم��وو
نهتهوهکان،لهنێوههمووگهالندا،
که م��هرس��ووم��ه شتێکی ئ��هم��ه
ناڕهزایهتییهکی خهڵک ئ��هگ��هر
بوو،ناڕهزایهتیخۆیدەرببڕێ،
بکاو خۆپیشاندان بکا، ئێعتڕاز
رووب��هڕوویدهس��هاڵتببێتهوه.
بۆ بێ هاندرێک بێ رهن��گ ئهمه
ئهمه ب��زان��ن ک��ه ئ��ێ��ران خهڵکی
لهو تهنیا ئ��هوان که نیه شتێک
ن��ێ��وهدام��اون��هوهورووب���هڕووی
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ئێران  ح��اڵ��ێ��ک دا  ل��ه  
زیاتر له  سی ساڵه  به  
گرووپی  چه کدارکردنی 
ج���ۆراوج���ۆرو داب��ی��ن 
کردنی چه کی جۆراوجۆر 
ب��ۆ ئ��ه و گ��رووپ��ان��ه  و 
ت����ه رخ����ان ک���ردن���ی 
ب��ووج��ه ی��ه ک��ی ن��ادی��ار 
سه ربازی  یارمه تی  بۆ 
هاوپه یمانه کانی و  به  
ته نانه ت به  کوشت دانی 
له   زۆر  ژم��اره ی��ه ک��ی 
فه رمانده و پاسداره کانی 
هه وڵی  ناوچانه دا  له و 
خۆی  پێی  ج��ێ  داوه  
به   تورکیا  بکا.  قایم 
راسته وخۆ  پشتیوانی 
به   خه ڵکه و  ل��ه و  ه��ه ر 
که م  زۆر  هه زینه یه کی 
ئاماده و  هێزێکی  وه ک 
رێ��گ��ه  پ���ێ���دراو چ��او 
لێ کراوه بۆ یارمه تی دان 
ب����ه  چ�����اره س�����ه ری 

کێشه کان.

دهس���هاڵت���ێ���ک���یس���هرک���وت���ک���هر
دهرسێکه بهڵکوو ب��وون��ەت��ەوه،
گهڕانهوهی وهک��وو دهتوانن که
ئهزموونێکلهسهرخۆیانکهڵکی
ل��ێوهرب��گ��رن،ه��هروهک��ووئێستا
بهرباو ناڕهزایهتییهکی دهبینن
ه��هی��هل��هش���ارهگ���هورهک���اندا،
ه������هررووداوهک���������ان���������یئ���هو
بێ رهن��گ ئیسفههان رۆژان���هی
دهڵێن ق��هول به شتێکی لهسهر
م��هع��م��وول��یوس���ادهب���ێ،ب��هاڵم
پێوهندی که شتێکه لهڕاستیدا
بهژیانیخهڵکهوهوهههیهوههر
شتێک خهڵک ک��ه گرینگه ئهمه
خۆیانهوه ژیانی به پێوهندی که
نیسبهتهوه به ناڕهزایهتی ههیه،
خۆپیشاندانو ی��ان دهردهب����ڕن.
ئهو که کاریگهری ئێعتساباتی
رۆژان����هک��رێ��ک��ارانک��هل��هژێ��ر
قورسی زۆر ئێجگار فشارێکی
ئ���اب���ووریداژی���اندهب��هن��هس��هر،
ش��اره ل��ه رۆژان�����ه ئێستا ه���هر
ج����ۆراوج����ۆرهک����ان����یئ���ێ���راندا
ن��اڕهزای��هت��یه��هی��ه،چ��وون��هبهر
وهزارهتیکارلهکارخانهکانداو
ئهمه سنفهکانیتریشدا. زۆر له
وهکووبڵێیشتێکیکۆمهاڵیهتی،
سیاسیشی الیەنی ئهگهر بگره
پێبدهی،ههرئێستاناڕهزایهتی
لەسەر ئ��هوهی نیسبهت به زۆر
ه��هڵ��ب��ژاردن��هک��اندەگ���وت���رێکە
داه��ات��وودا مانگی س��ێ دوو ل��ه
ل���هئ����ێ����رانداب���هڕێ���وهدهچ����ێ،
کۆماری، س��هرۆک ههڵبژاردنی
لهڕاستیداههرئهوجموجۆاڵنهی
تهئسیر لهوێجۆرێک ئێستا که
ل��هم بڵێین دهک����رێ وهرگ���رت���ن
رهوت�����هل���هگ��ۆڕان��ک��اری��هک��ان��ی
رۆژه����هاڵت����ین���اوهڕاس���ت���ی���شدا

ئومێد به ببینینکهخهڵک دهبێ
له ئ��اڵوگ��ۆڕێ��ک هێنانی پێک به
داه��ات��ووی��هک��ین��زی��کداب��ی��رله
ئهمه دهک���هن���هوهو ه��هڵ��ب��ژاردن
وهرگرتنێکه تهئسیر ب��ۆخ��ۆی
لهمگۆڕانکاریانه،جیاوازلهوهی
سیاسی رهههندێکی ل��ه ئ��هگ��هر
ببینین م��هس��هل��هک��ه گ���هورهت���ردا
تێدا گ��وم��ان��ی ج��ێ��ی ئ��هم��ه ئیتر
گۆڕانکاریانهی ئ��هم که ن��هم��اوه
کهلهیهکهیهکهیئهمواڵتانهی
رۆژه����هاڵت����ین����اوهڕاس����تداله
بکهین حیسابی ک��ه ل��ی��ب��یی��هوه
ت���ادراوس����ێی����هت����یئ���ێ���رانکه
گرتۆتهوه، واڵتانهی ئهو ههموو
ب���ێگ���وم���انگ���ۆڕان���ک���اری���هک���ان،
ناتوانن ک��ه گۆڕانکاریگهلێکن
ناکرێ ببێ، بێبهش لێ ئێرانی
ه���هم���ووئ���همواڵت����هدی��ک��ت��ات��ۆڕ
گۆڕانیان یهکه یهکه ل��ێدراوان��ه
ب�����هس�����هرداب���ێ���ت،ئ��ێ��ران��ێ��ک��ی
له ل��ێ��رهدا س���هرهڕۆ موستهبدو
گۆڕانکاریانهدا ههموو ئهو ژێر
بۆیه بمێنێتهوه، بپارێزێو خۆ
ئهم که نیه ل��هوهدا گومانم هیچ
ئ��اڵوگ��ۆڕان��هی��ارم��هت��یدهردهبن
که نێوخۆیییانه هێزه ئ��هو ب��ۆ
نزیکدا داهاتوویهکی له بتوانن
بێننو پێک ئێراندا له گۆڕانیش
مومکین ئ���هگ���هر ب����دهن ه����هوڵ
بێتب��ۆی��انل��هورێ��گ��هیک��هله
کرا، ئهزموون عهڕهبی واڵتانی
ل��هرێ��گ��هیگ��وش��ارل��هنێوخۆی
دهربڕینی رێ��گ��هی ل��ه واڵت����هوه،
ن���اڕهزای���هت���یوخ��ۆپ��ی��ش��ان��دانو
دهسهاڵت، رووبهڕووبوونهوهی
ئێرانیشدا له رێگهوه ل��هو ه��هر
ئ��اڵوگ��ۆڕو هێنانی پێک ههوڵی
گ���ۆڕان���ک���اریی���هک���یگ�����هورهله
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ئهمه ببێتو ئ��ێ��راندا نێوخۆی
رهنگهههموونیزامیشههروهکوو
لهههمووواڵتاندائهزموونکرا،
ههموونیزامبخاتهژێرپرسیارو
رووخانی هۆی ببێته نیهایهتهن
رێژیمیکۆماریئیسامی.

تا ج��ەن��اب��ت��ان ب���ەڕای الوان:
چ��ەن��دەک����وردل��ەرۆژه���ەاڵت���ی
توانیویەتی بەگشتی کوردستان
م��ام��ەڵ��ەل���ەگ���ەڵئ����ەوه��ەم��وو
ئاڵوگۆڕانەیکەلەدەوروبەری

روویانداوە،بکا؟

له ب���ۆخ���ۆی ک�����ورد وه اڵم:
رۆژه���هاڵت���یک��وردس��ت��اندایان
بڵێینلهچوارچێوهیجوغڕافیایی
ئێراندامێژوویهکیدوورودرێژی
ل��هب��هرب��هرهک��ان��یول��هه��هوڵ��دان
ب�����ووهب���ۆدهس���ت���هب���هرک���ردن���ی
٣4 ل��ه خ���ۆی. رهواک���ان���ی داوا
ئهوهی لهگهڵ راب���ردوودا ساڵی
رووبهڕوویزۆرترینسهرکوت
ب���ۆوهل��هئ���ێ���راندا،ه��هروهک��وو
زیاتر دهدهن نیشان ئامارهکان
ئێعدام زیندانیو لهسهدی له6٠
کراوهکانیئێرانهیناوچهکانی
کوردستانن،ئهمهنیشاندهداکه
ئهم لهسهر سهرکوت زۆرترین
ئێرانه ل��هم ب��وو بچووکه ناوچه
گهورهدا،بهاڵملهگهڵئهوهیکه
ههر بهربهرهکانی موقاومهتو
درێ��ژهیه��هب��ووه،ب��هاڵمئ��هوهی
ک��اری��گ��هریی��هک��ی چ بڵێین ک��ه
ه��هی��هل���هس���هرئ���اڵوگ���ۆڕهک���ان
ی��انچک��اری��گ��هریی��هک��یدهب��ێ،
راس���ت���یی���هک���هیت��هن��ی��اوت��هن��ی��ا
هێز فاکتهری به بهستراوهتهوه
هێزه لهنێو ک��وردس��ت��انداو ل��ه

کوردییهکاندا.
خ��هڵ��ک��یک��وردس��ت��انئ���هوهی
ک���هت��هح��هم��م��ول��یئ���همه��هم��وو
ئ��هوهی ی��ان ک��ردوه سهرکوتهی
ت��هح��هم��م��ول��یف��ی��داک��ردن��یئ��هم
ک��ردوه، خ��ۆی ه��هم��ووخهڵکهی
قوربانیو زۆرترین تهحهممولی
سیاسی زی��ن��دان��ی��ان��ی زۆرت��ری��ن
ک��هخهڵکێک ک���ردوه،دهردهخ����ا
ه��هی��هب��ۆخ��ۆیب��ەک�����ردەوەله
له بڵێین که بۆوهی دایه مهیدان
راستیدابهکردهوهههوڵیداوه
له کاریگهردانان له بێ بهشدار
گ��ۆڕان��ک��اری��هک��ان،ب���هاڵمئ��هوهی
کاریگهری سهر دهگهڕێتهوه که
ل����هس����هرگ����ۆڕان����ک����اری����هک����ان،
سیاسییه. بهرنامهی لهڕاستیدا
ب���هرن���ام���هیس��ی��اس��ی��ی��شالی
حیزبه ک��وردیی��هک��ان��ه، ح��ی��زب��ه
بهستراوهتهوه کوردییهکانیش
بهوهیچهێزێکیانههیه،ئهوهی
م��نب��ۆخ��ۆمزۆرت����رپ��ێ��موای���ه،
دهگ��هڕێ��ت��هوهس���هرئ����هوهیکه
دهتوانین کاریگهرییهک چ ئێمه
کاریگهرییهکمان چ یان دابنێین
ئێمه که ئهوهیه لهسهر دان���اوه،
پڕ راب���ردووه ب��هو پشتیوانی به
شانازییهیکهکوردههیهتیله
رۆژههاڵتیکوردستاندا،ههمیشه
ههبووه رهوان��ی��م��ان ک��اری��گ��هری
لهسهر ئ��ێ��رانو خهڵکی ل��هس��هر
هێزهسیاسییهکانیئێران.بهاڵم
ئهوهیکهبهستراوهتهوهبهوهی
ل��هه��اوک��ێ��ش��ەک��اندائ��ێ��م��هچی
لهسهر کاریگەریمان چۆن بینو
داهاتوو ههڵبژاردنی بهرنامهی
ه��ەب��ێ،م��اوهت��هوهب���هوهیک��هچ
هێزێکمانههیه،ئهمهێزهههتا
بهداخهوه، پڕشوباوە ئێستاش

کوردستانی حیزبهکانی چ��ۆن
نهگهیشتووینهته ئێستاش ههتا
بهیهکهوه بتوانن که خاڵەی ئهو
هاوبهشیان بهرنامهڕێژییهکی
ههبێبۆرووبهڕووبوونهوهلهگهڵ
رووبهڕووبوونهوه بۆ داهاتوو،
ل����هگ����هڵئ�����اڵوگ�����ۆڕهک�����ان،ب��ۆ
ئهم لهگهڵ رووب��هڕووب��وون��هوه
فاکتهرانهیکهوێدهچێکتوپڕ
بدا، سەرهەڵ بهرامبهرماندا له
ئیسامی ک��ۆم��اری ئێمه ئێستا
دهبینینلەرووبهڕوویخۆماندا،
هێندێک کتوپڕ لهوانهیه ب��هاڵم
شین پ��هن��ام��اندا ل��ه فاکتهریتر
بهیهکهوه پێویستە ک��ه ببنهوه
رووبهڕوویانببینهوه،ئێمهههتا
ئێستابهداخهوهنهگهیشتووینهته
ئهوخاڵهزهروورهیکهپێویسته
ب���ۆداب���ی���نک���ردن���ین��ی��ازهک��ان��ی
له ک��ورد ب��زووت��ن��هوهیسیاسی
من که ئهوهیه ئهمه داهاتووداو،
ناتوانین ئێمه ئهمه بهبێ دهڵێم
فاکتهریهێزبینوهێزمانههبێ،
ناتوانینبههێزهوهبچینهمهیدانی
بێ رهنگ ئهمه گۆڕانکاریهکانو،
ب��هداخ��هوهت��وان��ای��یک���وردیبۆ
کاریگەریلهسهرئاڵوگۆڕهکانی
دهزانن کردبێتهوه. کهم داهاتوو
ه���هم���ووه���ێ���زهک���ان���یک����وردی
بۆخۆیانههرکاملهالیخۆیانهوه
ک��ار دهدەن، ه����هوڵ چ���االک���ن،
دهکەن،بهاڵمئهوراستییهههیه
کههیچهێزێکیکوردیبهتهنیا
ههتائێستانهیتوانیوهوناشتوانێ
گومانی هیچ بکاتو، مهیدانداری
نههێشتۆتهسهرئهوهیکهئهگهر
قهراربێئێمهبیرلهوهبکهینهوه،
ک���هب���ی���ریل���ێدهک���هی���ن���هوهو
ههمیشهقسهیلهسهردهکهینو
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که ئ��هوهی لهسهر بینهوه س��اغ
چ داه��ات��وودا له دهتوانین ئێمه
ههبێ جیددیمان کاریگهرییهکی
ل��هس��هرگ��ۆڕان��ک��اری��هک��ان،جگە
ئ��هوهکه ل��هوهکهدێینهوهسهر
هاوبهشمان بهرنامهیهکی دهبێ
هاوبهشه ب��هرن��ام��ه ئ��هم ه��هب��ێ،
بێت پشتیوانهیهک سیاسییه
له ناوچهداو له ک��ورد هێزی بۆ
رۆژه���هاڵت���یک��وردس��ت��ان،جگە
کاریگەری ناتوانین ئێمه ل��هوه
جیددیدابنێینو،پێموایهبۆئهو
بگهیینه حهتمهن دهبێ مەبەستە
ئهوخاڵەلهپێکهاتنولهدروست
ک���ردن���یه��ێ��زێ��کک���هب��ت��وان��ی��ن
فاکتهرێکبینبۆکاریگەریدانان
رهنگه که الیهنهکانیتر لهسهر
ب��هرن��ام��هڕێ��ژیب��ۆداه���ات���ووی
ئ��ێ��رانوداه��ات��وویرۆژه��هاڵت��ی
ک���وردس���ت���انو،ت��هن��ان��هته��هر
ئاڵوگۆڕێکیگهورهتریشکهوێ
دهچێناوچهشبگرێتهوه،لهوانهیه
کهئهسڵهنگۆڕانکاریهکانوابێ،
سنوورهکانی بهسهر گۆڕانکاری
شتێک ئهمه بێ، کوردستانیشدا
نیهکهلهئیرادهیئێمهدابێیان
مومکینه بێو، ئێمهدا توانای له
بههێزتر توانای ئیرادهو هێندێک
ئهو تهنانهت که ههبێ ئێمه له
قسه بێنێ، پێک گۆڕانکاریانهش
له ئێراق،قسه دابهشبوونی له
داب���هشب��وون��یس��ووری��ه،ئهمه
ه���هم���ووش��ت��هه��ای��هک��نک���هوێ
گۆڕانکاریانهی ئهو پێش دهچێ
ک��هب��هس��هرئ��ێ��ڕاقوس��ووری��هدا
نهکراوهتهوه. لێ بیری هاتبێتن
ل��هوهپ��ێ��شبیری ک��هس٣س��اڵ
کهسووریه ن��هدهک��ردهوه ل��هوه
داب������هشب���ک���رێب���هس���هرسێ

ناوچهیسوننهوشیعهوکوردی،
یان دهب��ێ عهمهلی ئێستا ب��هاڵم
عهمهلینابێئهوهینازانم،بهاڵم
ئهم لهسهره. قسهی ئێستا ههر
قسهنیشانهیئهوهیهکههێندێک
فاکتهریالوهکیههنلهپهناماندا
کهئهمانهدێنکاریگهریدهکهنه
سهرئاڵوگۆڕهکانبهبێئیرادهی
تواناییهکانی ل��ە ب���ەدەر ئێمهو
ئ��ێ��م��ه.ب���ۆی���هدهڵ���ێ���مت��هن��ان��هت
ل��هوه ئ���اڵوگ���ۆڕهک���ان مومکینه
گهورهتریشبنکهئێمهبیریلێ
دهکهینهوه،لێرهدایهکهپێویستی
کردنی دروس��ت پێکهوهبوونو
ه��ێ��زێ��ک��یج���ی���ددیک�����وردیبه
ههموومانزیاترخۆیدەردەخا
ب���ۆک���اری���گ���ەریدان���انل��هس��هر
ئاڵوگۆڕهکانیداهاتوو.

نزیک ب���ەرەب���ەری ل��ە الوان:
سەرۆک هەڵبژاردنی بوونەوەی
ئێرانی دای��ن، ئێران لە کۆماری
پ��اشه��ەڵ��ب��ژاردنچ��ۆندەبینی،
ئ��ای��اپ��ێ��ت��انوای����ەب��ەپ��ێ��یئ��ەو
لەنێو دووبەرەکییانەی قەیرانو
ئێران دان، حاکمیەت دەزگ���ای
ب��ەرەوپ��ش��ێ��ویزی���ات���ردەب���نو
رەوتیراپەڕینەجەماوەرییەکان

بۆئێرانیشدەگوازرێتەوە؟

ئ������هزم������وون������ی وه اڵم:
و ١٣88 س��اڵ��ی ه��هڵ��ب��ژاردن��ی
دوو رووب�����هڕووب�����وون�����هوهی
الی���هن���یب��هه��ێ��زین���اون��ی��زام��ی
ک����ۆم����اریئ��ی��س��ام��ی،الی��هن��ی
م���وح���اف���زهک���ارهک���انوالی��هن��ی
ل��هڕاس��ت��یدا ئیساحتهڵهبهکان.
بووبههۆیئهوهیکهئهمهببێته
دەرفەتێکهەتاخهڵکیئێرانبێن

خۆیان راستهقینهی دهنگی لێره
دهرب��ب��ڕن.ئ��همدهنگهرهن��گبێ
شایهد یان نهکرا دەرفەتەدا لهو
دهنگێک ببێته دهت���وان���را ن���هش
دژین��ی��زام،ب��هاڵمالن��یک��همله
دهنگ دهنگه. بهو بوو الیهکهوه
نهدانبهکاندیداتۆڕیرێبهر،به
ئهحمهدی که نیزام کاندیداتۆڕی
ن���هژادب���وو،ل��هڕاس��ت��یدادهن��گ
نهدانبووبههەموونیزام.یانی
ل��هڕاس��ت��یدائ���هوق��س��هب���ووکه
نهی بیکاتو ویست دهی خهڵک
دهتوانیبیکا.خهڵکدهیویست
بڵێمهرگبهرکۆماریئیسامی،
بهاڵمچووه نهیدهتوانی، بهاڵم
س���هرس��ن��دووق��هک��انب��هدهن��گ
نهدانبهئهحمهدینهژادنهخێری
ب��هه��هرح��اڵ خ��ام��ن��هی��یوت. ب��ه
فێڵەکانوایکردجێگهی فرتو
ئهحمهدی و گ���ۆڕاو دهن��گ��هک��ان
ن��هف��هرییهکهمو به ب��وو ن��هژاد
چارهنووسیان ئیتر دیکه ئهوانی
دیارەکەلهنیزامداچیانبهسهر
دەری ئهمه ههر ب��هاڵم هاتووه،
خ��س��تک��هخ��هڵ��کل��هدەرف����ەت
دهنگی که ئ��هوهی بۆ دهگ���هڕان
دوایی دهرببڕن. خۆیان راستی
کهدیتیانتهنانهتئهوهەلەشیان
هەلە ل��هو نایهڵن ن���ادەنو، پ��ێ
نیسبهتهنقانوونییهشدادیسان
ههڵببڕن. خۆیان دهنگی قسهو
دیمانکهرووداوهکانبهرهوئهو
خۆپیشاندانەمیلیۆنیهیکهئێرانی
گرتهوهوبهتایبهتیتارانوشاره
ئاقاره ئ��هو ب���هرهو گ��هورهک��ان،
رۆییکهالنیکهمبۆساڵونیوێک
ک��رد. پشێوی ت��ووش��ی ئ��ێ��ران��ی
زۆر زۆر ئ��ەزم��وون��ێ��ک��ی ئ��هم��ه
بۆ مهدهنی، خهباتی بۆ گرینگه
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ئێران  وای���ه   پێم  م��ن 
چه کی  توانیوه   ن��ه ی 
ن����اوک����ی دروس������ت 
حاسانیش  وا  ب��ک��او 
ئه تۆم  بۆمبی  ناتوانێ 
دروس�����ت ب��ک��ا. ب��ه و 
ج���ۆره  زان��ی��اری��ان��ه ی 
ل��ه  ب���ه دواداچ���وون���ی 
ه���ه واڵ���ه  س��ی��اس��ی و 
زانستی یه کان دا ئینسان 
ره ن��گ  بیستێ  ده ی 
ده ڵێن  که   ل��ه وه ی  بێ 
چه کی  وا  ئێران  ئه ها 
ده کا،  دروس��ت  ناوکی 
ل���ه ڕاس���ت���ی دا زی��ات��ر 
دروست کردنی کەشێکی 
ره وانی یه  دژی ئێران  له  
کۆمەڵگای جیهانی و به  

تایبه تی له  ناوچە دا.

ئێعتڕازاتی مهدهنیو ناڕهزایهتی
نیزامی ش��اریکهرووب���هڕووی
رهنگ ب��ۆوه. ئیسامی کۆماری
بهرامبهردا له ئەزموونە ئهم بێ
چۆنیهتی ئهزموونی رێژیمیش
سهرترو سهرکوتی پێشگرتنو
ج��ی��ددیت��ریدهس����تک��هوت��ب��ێ،
تهعاروفی ل��هوک��ات��هدا ههرچهند
سهرکوتی منهت بهبێ ن��هک��ردو
بێ رهن����گ ئێستا ب����هاڵم ک����رد.
ئهویشئهزموونیئهوهیدهست
ههڕهشهکانی له ه��هر کەوتبێ،
نیگهرانن ک��ه دی���اره ئێستایان
رووداوی هێندێک ک��ه ل���هوهی
ئێستاوه ل��ه رووب����دات����هوهو وا
بۆ دهردهب���ڕن خۆیان ئامادهگی
رووداوێ��ک��ی ه��هر ل��ه پێشگیری
لهوچهشنه،بهاڵملهڕاستیدامن
بڵێمبهپشتبهستنبهوپێشینه
ئێعتڕازاتی ل��ه ف��هره��هن��گ��یی��هی
النیکهم که ئێراندا له مهدهنی
زۆر راب����ردوودا س��هدساڵی له
جاردیومانه،ههمئهوئهزموونه
گومانم ،١٣88 ساڵی ت��ازهی��هی
ل����هوهدان��ی��هک��هخ��هڵ��ک��یئ��ێ��ران
ئ��هوه دیسانیش دهدهن ه���هوڵ
که ئ��هوهی بۆ دهرفهتێک بکهنه
ئهوهی دهرببڕن. خۆیان دهنگی
ک��هگ��وت��من��ی��زام��ی��شرهن���گبێ
لهوانه. وهرگرتبێ ئهزموونێکی
رهنگبێههوڵبدهنبۆئهوهی
کهبەرێگەیەکدابیبهنهپێشکە
بهجۆرێکبەربهوهبگرن،بهاڵم
ئێراندا له ئهوهی راستییهکهی
ئێراندا له ئ��هوهی دهبیندرێتو
که ئ��هوهی��ه دهک���رێ، پێ ههست
خهڵکیئێرانئهوهندهناڕازیینله
نیزامولهبارودۆخهکانکهههوڵ

دهرفهتێکی ئ���هوهی ب��ۆ دهدهن
دی��ک��هب��ق��ۆزن��هوهب��ۆئ���هوهیکه
ن��اڕهزای��هت��یخ��ۆی��اندهرب��ب��ڕن.
ئهمندیارهپێشبینیئهوهناکهم
کهدیسانیشههڵبژاردنهکانببێته
ئ��هوهی ب��ۆ قانوونی مهجالێکی
کهڵکی 88 س��اڵ��ی وهک����وو ک��ه
ل��ێک��را،خ��هڵ��کب��ێل��هومهجاله
ناڕهزایهتی دهنگی قانوونییهدا
خۆیدهرببڕێو،تهنانهتئهوهش
بینی پێش ئێستاوه ل��ه سهخته
بکرێکهئایارووداوهکانیدوای
دیسان 88 س��اڵ��ی ه��هڵ��ب��ژاردن��ی
دێنه خهڵک دهبێتهوهو دووپاته
قابیلی کهم النی ب��هاڵم دهرهوه.
ئهگهر خ��هڵ��ک ک��ه بینییه پێش
بتواننلهههڵبژاردندادیسانیش
دهنگینابهنیزامبدهنلهرێگهی
ب��هش��دارین��هک��ردن��یب��هرب��اوی
خهڵکلهههڵبژاردندا،لهرێگهی
دان���یدهن��گ��یس��پ��یک��هئ��هگ��هر
سهر بچنه بن ناچار ئێحتماڵهن
نیه گومانم بهاڵم سندووقهکان،
نهبێ، یان ببێت ههڵبژاردنه ئهو
ئێراندا له رهوت��یرووداوهک���ان
قابیلی که ل��هوهی��ه خێراتر زۆر

پێشبینییه،دەچێتهپێشهوه.
دڵنیایی به خهڵک ئێعتڕازاتی
ببێت ههڵبژاردن دهبێ، بهرینتر
رهنگه ببێ ئهگهر که نهبێ ی��ان
ئ���هوهی ب��ۆ ب��ی��ان��ووی��هک ببێته
م��هی��دان، ن���او بکێشێته خ��هڵ��ک
ه����همن���ی���زامه�����هوڵب����داب��ی��ان
بۆ سندووقهکان س��هر کێشێته
دێمۆکڕاتیک، خۆدنمایییهکی
ه��همخ��هڵ��کب��ۆخ��ۆیب��یه��هوێ
شهقام بێته فرسهتێکیتردا ل��ه
ناڕهزایهتییهکان. دهربڕینی بۆ
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دهچێته رهوته ئهو وایه پێم من
پێشهوهولهڕاستیدارێگهیپێک
ئ��ێ��رانو ل��ه گ��ۆڕان��ک��اری هێنانی
ههر ئیسامیدا کۆماری نیزامی
ئهورێگهدهبینم.خهڵکچاالکن،
نیسبهت ب���ه ج��ی��ددی��ن خ��هڵ��ک
ئهوهوه.تهنیاکهئیشکالێکببینم
لهوبهینهدائهوهیهکهتائێستاش
به ههست خهڵکه ئهو بهداخهوه
له بوونیرێبهرییهکناکاتکه
پێشخۆیهوهبیبینێکهوهدوای
گهورهترین ئهمه شایهد ک��هوێ.
ک���هل���ێ���ن���هل����هب����زووت����ن����هوهی
ناڕهزایهتیخهڵکیئێرانبهدژی
که ئیسامی ک��ۆم��اری ن��ی��زام��ی
رێبهرییهکی ئیستا تا بهداخهوه
دی�����ارین��ی��ی��ە.ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ی
نهی ئ��ێ��ران ل��ه واڵت دهرهوهی
وهک کهسایهتییه ئ��هو توانیوه
بۆخۆی رێبهری کهسایهتییهکی
وێ��ن��اب��ک��اتک��هخ��هڵ��کب���اوهڕی
واڵتیشدا لهنێوخۆی بکهن پێ
خهڵکنهزهروهردهگرن،جارێک
ش���وێ���نک����هڕووب����یدهک������هون،
ج���ارێ���کش���وێ���نم���ووس���هوی
دهکهون،جارێکشوێنخاتهمی
ئهمانهش دهه��هرح��اڵ دهک���هون.
چۆن کاتین، شتگەلێکی ههموو
ئ��هوان��ی��شب��هت����هواوین��ات��وان��ن
وابکهن ئێعتڕازێکی حهرهکهتێکی
نیزامی ل��ه پێکهاتەشکێنی ک��ه
ک���ۆم���اریئ��ی��س��ام��یداب��ک��هنو،
ئهم کێشەی گ��هورهت��ری��ن ئهمه
بزووتنهوهخهڵکییهیهلهئێراندا.
ئهمه نیهکه ل��هوهدا ب��هاڵمشکم
رێیخۆیدهپێوێتولهئاکامدابه
ئێراندا له ئاڵوگۆڕ هێنانی پێک
ئ��اڵوگ��ۆڕهی ئ��هو دێ. کۆتایی

ک��هچ�����اوەڕواندهک���رێشایهد
الن��یک��هم باشتر داه��ات��ووی��هک��ی
بڵێینبۆگهالنیئێرانبهگشتیو
کورد بۆ تایبهتی به بڵێم شایهد
ل��هرۆژه���هاڵت���یک��وردس��ت��اندا

دهنهخشێنێ.

پرسیار، دوایین وهک الوان:
راب����ردوودا رۆژهی چ��هن��د ل��هم
دان��ی��ش��ت��ن��ێ��کب���ۆچ���ارهس���هری
له ئ��ێ��راندا، له ئهتۆمی کێشهی
ک��راوه، ئێراندا ئامریکاو نێوان
پ��ێ��توای���هئ���هودان��ی��ش��ت��ن��ان��هتا
ئێران ئێستا که ل��هوهی چهنده
قهڵهم له موسبهتی به بۆخۆی
هیچ ههروهتر، ئامریکاش دهداو
لێدهکهوێتهوه باشی ئاکامێکی
چاوبهستنێکه ب��ۆ ن��هخ��ێ��ر ی���ان
ب���ۆوهیک��هب���هرهوه��هڵ��ب��ژاردن
دهچین،چاوبهستنێکیخهڵکیبێ
یان ئ��هوان، بهستنێکی چاو یان
بهچهکی ئێراندهستی ئهسڵهن
ناوکیراگهیشتووهوئهوانهههر

بۆکاتبهسهربردنبێت؟


ئێران پێموایه نا،من وه اڵم:
نهیتوانیوهچهکیناوکیدروست
بکاوواحاسانیشناتوانێبۆمبی
جۆره ب��هو بکا. دروس��ت ئهتۆم
ب��هدواداچ��وون��ی له زانیاریانهی
ههواڵهسیاسیوزانستییهکاندا
بێ رهن��گ بیستێ دهی ئینسان
وا ئێران ئهها دهڵێن که ل��هوهی
چ��هک��ین��اوک��یدروس����تدهک���ا،
لهڕاستیدازیاتردروستکردنی
کەشێکیرهوانییهدژیئێرانله
تایبهتی به جیهانیو کۆمەڵگای
پێنجساڵه ئیسراییل ناوچەدا. له

چهکی ئ��ێ��ران ساڵێکیتر دهڵ���ێ
ههر ئهوه دهکا، دروست ناوکی
لهڕاستیدا نهکرد. دروستیشی
رهوانییهیه ش��هڕه ئ��هو زۆرت��ر
ک���هل���هگ���هڵئ���ێ���راندهی���ک���هن،
ئ��هوان��ی��شب��ۆخ��ۆی��اندهزان����نو
ب��هاڵم دهزان���ن، ئێرانییهکانیش
پڕۆسهیهی ئ��هم ج��هرهی��ان��ی ل��ه
دهس���تراگ��هی��ش��ت��ن��یئ��ێ��رانبه
فشارانهی ب��هم ن��اوک��یو چهکی
ئێرانی ب��ۆس���هر ک��هرۆژئ�����اوا
هێناوه،لهڕاستیداپێموایهئێران
ئێران لهمێژهشکستیخواردوه.
تهنیا به پڕۆسهیه ئ��هم ناتوانێ
تهواوبکات،ئهمهئیتردروشمی
کۆماریئیسامیوئهوهئهوهنده
س��ان��ت��ری��ف��ووژهیت��رم��اندهس��ت
کهوتووهوچیوچی؟!بهاڵمئهمه
بهبێ ناتوانێ ئێران پڕۆسهیهکه
واڵتانیگهورهببێتبهساحێبی
تێکنۆلۆژییئهتۆمیتائەورادەی
ناوکی. چەکی خ��اوەن��ی بە ببێ
باکوور، کۆرهی دهشڵێی ئهگهر
ئهوه توانیوه نهی تهنیا به ئەو
بکات،لهڕاستیداکۆرهیباکوور
چینو راستهوخۆی یارمهتی به
ئاسته ئهو بگاته توانی رووسیه
تێکنۆلۆژی ل��ه تێگهیشتن ل��ه
بۆخۆی دوای��ه ئیتر که ئهتۆمی
ئێستاش بکات. تهکمیلی توانی
رووسیهی چینو موستهشاری
رهنگهلهالبێ.بهاڵمئێرانئێستا
ئێستا چونکه ل��هوه، بێبهرییه
لهگهڵ رووس��ی��هش چینو ئیتر
ب��هرژهوهن��دی بۆخۆیان ئ��هوهی
بهاڵم ئێراندای��ه، له جیددییان
هیچیانرازینینبهوهیکهئێران
تێکنۆلۆژی ناوکیههبێو چهکی
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دروستکردنیچهکیناوکیبه
ئێرانبدهن.رهنگهبهکورتیئهم
ببات، بهرهوپێش ههر پڕۆسهیه
ب���ڕوایم��نزهحمهته ب��ه ب���هاڵم
ئ��ێ��رانب��ۆخ��ۆیب��ت��وان��ێچهکی
ناوکیدروستبکات.لهڕاستیدا
ئێرانلهژێرتهوژمهدیپلۆماتیکو
ئ��اب��ووری��ان��هدا،ه��همئ��هوفشاره
دیپلۆماسیانهیکهبهدانیبڕیارو
بڕیارنامانەی ئ��هم دهرک���ردن���ی
ل��هس��هریه��هی��هو،ل��هالی��هک��هوه
ئیتر که ئابوورییهکهی تهوژمه
تهحریمی بانکهکانو گ��هم��ارۆی
پ���ووڵ���یوت��هح��ری��م��ین��هوت��یو
وای ئێران شتانه، ئ��هم ههموو
ئیترداماوە، لێهاتووهکهئێستا
قسهکانیان، ت��هواوی لهڕاستیدا
ئ��هگ��هرت��هس��هورک��هنل��هچهند
بڵێین تهنانهت راب��ردوودا مانگی
دهرهوهیواڵتیش ئۆپۆزیسیۆنی
لهژێرئااڵیپاراستنیتهمامیهتی
ئهرزیئێران،ئیساحتهڵهبهکان،
کهس ههموو موحافزهکارهکان،
داوا خ��ام��ن��هی��یی��ه، ل���ه رووی
ل��هخ��ام��ن��هی��یدهک����اتک��هبابه
لهگهڵ راستهوخۆ م��وزاک��هرات��ی
ئامریکاقهبووڵبکهن.ئهحمهدی
����دیارهئهمهدهیههوێ نهژاد
بکا��� خامنهیی لهگهڵ پێشبڕکێ
دهڵ����ێ:"ئ���هگ���هرئ��هم��ری��ک��ائ��هوه
بۆخۆم ئهمن ب��ک��ات، جێبهجێ
ئامادهمراستهوخۆلهگهڵئامریکا
گهیوهته ئێران لێرهدا دابنیشم".
وایه پێم بۆخۆم ئهمن جێیهک،
شکسته. دووڕێی���ان���ی ل��هس��هر
ئهو گهیوهته کهم النی خامنهیی
درێ��ژه چ خامنهیی مهوقعیهته،
نههایهتهن ب��دا پ��ڕۆس��هی��ه ب��هم

که ئ���هوهی چ دهخ����وا، شکست
م��وزاک��هرهی ک��ه بکا ق��هب��ووڵ��ی
ه���هرشکستی ب��ک��ا راس��ت��هوخ��ۆ
ههردووکیان ئاکامی خ���واردوه.
کۆماری شکانی تێک لهڕاستیدا
دانیشێ ئ��هوهی جا ئیسامییه،
وتووێژکا،قسهیهکیجوانیههیه
خامنهیی،دهڵێ:"ئهمریکایییهکان
درۆم�����انل���هگ���هڵدهک�����هنه��هر
ئ���هوهن���دهیج���اریی��هک��همپێت
گوتنب��هڵ��ێ،دوای���هدهس��ت��تلێ
ههڵناگرن،یهکبهدواییهکدا
دهک��هن". لێ ت��ازهت داوایشتی
ئ��هول��هڕاس��ت��یدادهزان����ێئ��هوه
نیزامی رێ��ب��هریو بۆ شکستێکه
دهبێ ئیتر که ئیسامی کۆماری
ئهوهی ببێو ئهمریکا تهسلیمی
کهههرداوایهکیانلێکرددهبێ
ئ��هوه ب��هس��هرچ���او،دهن���ا بڵێن
بیانوویدیکەیپێدهگرن.ئەوان
رێبەریش نابهنو ال گەمارۆکان
قهبووڵناکاکهتووشیشکست
ب��ووه.ههرئهورۆژان��هتهنانهت
م��هق��ام��ات��یرهس���م���یک��ۆم��اری
که دهڵ��ێ��ن ئاشکرا ب��ه ئیسامی
فاجعهبار گهمارۆکان کاریگهری
شت، بوونی کهم گرانی، ب��ووه.
مهوادی بوونی کهم لهڕاستیدا
کارخانهکانیان، ب��ۆ س��ەرەت��ای��ی
نهوتی داهاتی هاتنهخوارهوهی
ه��هت��ان��زی��ک��هی6٠%ل��هداه��ات��ی
بینیکراو،کهمبوونهوهی پێش
ههنارده،کهمبوونهوهیهاورده،
بارودۆخه لهو ئهمانه ههمووی
ئابوورییهخراپهیکهبۆئێران
هاتۆتهپێشهوهکهئهمهمومکینه
لهساڵییهکهمداههمووواڵتێک
بهرگهیبگرێ،بهاڵملهدرێژهی

ئیتر دووهمدا ساڵی له ئ��هوهداو
کۆماری دهوڵهتی من بڕوای به
ئیسامیلهئێرانداناتوانێشتێک
بکاتبۆئهوهیکهپێشیخێرایی
ک���اری���گ���هردان���ان���یگ��هم��ارۆک��ان
خێرایییهکی ب��ه ئهمه ب��گ��رێو،
م��وخ��هڕهب��ی تهئسیراتی زی��ات��ر
ئێران ئ��اب��ووری ل��هس��هر خ��ۆی
دادهنێکهههرئهوهیکهمومکینه
ب��ب��ێ��ت��هه���ۆیدروس�����تب��وون��ی
لهوهی بهرینتر ناڕهزایهتییهکی
ئیترکۆماری ئێستاههیهکه که
کۆنتڕۆڵ قابیلی ب��ۆی ئیسامی
نهبێ.بۆیهدهههرحاڵبهنهزهری
کهوتۆته ئیسامی کۆماری من
چ شکست، دووڕێی���ان���ی س��هر
دۆخه ئهو رووب��هڕووی نهیکات
کارهساتبارهدهبێتهوهبهنیسبهت
ئهوڕۆوه،بهنیسبهتنیزامهوه،چ
بیکاتکهدیسانتهسلیمبووهو
قسه به شتێکیان ههموو دهب��ێ
بکاتههروهکووخامنهییدهڵێت.
بۆیهبهبڕوایمنلهدرێژهیئهو
پڕۆسهداکۆماریئیسامییهکه
بازییه ئهم شکستیخ��واردوهو
دهک��رێ��تو ک��ه دیپلۆماتیکانهی
ئ���هودهڵ���ێش��ک��ورب��اش��هوئ��هو
لهڕاستیدا نهبوو، خ��راپ دهڵ��ێ
دیپلۆماتیکه قسەیەکی ج���ۆره
ک���هه���هردووک���ی���انل���هئ��اق��اری
سیاسهتەکانی بردنی بهرهوپێش
دهروون��ی کاریگهری خۆیانداو
ل���هس���هرخ��هڵ��کئ��هم��هدهک����هن.
کە دهزان����ێ ئهمریکا دهوڵ��هت��ی
ک��ۆم��ەڵ��گ��این��ێ��ودەوڵ��ەت��یدەب��ێ
وەرگرتنی بۆ بێ ئامادە زیاتر
پێشنیارەکانیئەوانولەبەرئەوە
ئێرانیش ناکا، نائۆمێدیان جارێ
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خهڵکهکهی ب��ه دهیه���هوێ ه��هر
ئ��هوه مهبن ن��ی��گ��هران کاکه بڵێ
دهکهوین، رێ��ک خهریکه شکور
ل��ەب��ەرئ����ەوەیخ��هڵ��ک��یئ��ێ��ران
پێخۆشە، ک��هوت��ن��ەی ڕێ��ک ئ��هو
ه��همدهیه��هوێ��تج��ۆرێ��کبه
دۆس��ت��هک��ان��یدهوروب�����هریبڵێ
نیگهران زۆر کاکه ئ��هوهت��ا ک��ه
م��هب��نئ���ێ���رانل���هوق���ودرهت���هدا
بگا بهرێکهوتن بتوانێ ماوهکه
دهقیقهن ئهویش بۆیه لهگهڵیان،
لهوراستایهداتهفسیردهکادهنا
ئ����هوهیک��هل��هدهوروب��هری��ان��ن
م����هس����هل����هنه�����هرس���هرۆک���ی
نهتهوهیهکگرتووهکان رێکخراوی
بهنیگهرانییهوهداوادهکادهڵێ:
"ه��هرچ��یزووت����رئ��ێ��راندهب��ێ
رێگایهکخۆشبکاتبۆئهوهی
ک��هدام������هزراوهن��اوک��یی��هک��ان��ی
پ��ارچ��ی��نب��پ��ش��ک��ن��درێ".ئ��هم��ه
ئێستاش ک��ه ئ��هوهی��ه نیشانهی
ڕێکهوتنو لهسهر ههیه کۆسپ
نزیکبوونهوهوئهورێکهوتنانهی
کهئهوانبهدڵخۆشییهوهباسی
پێموای��هجگە دهک��هن،بۆیهمن
لەراوێژێکیدیپلۆماتیکوجیالە
ههرکامهیان کردنێکی خۆش دڵ
هیچ خۆیان، خهڵکهکهی الیهنی
که نهبووه وا کهوتێکی دهس��ت
لهسهر خۆشکهری دڵ ه��هواڵ��ی

باوبکرێتهوه.

ئ���ێ���ڕاق و  ب���اش���ووری 
دیمانه   له   کوردستان 
ئێقباڵ  ک���اک  ل��ه گ��ه ڵ 

سه فه ری 

الوان:واڵتیعێراقوهکوو
فره نهتهوهو فره پێکهاتهیهکی
ئایینلهبهرامبهرئاڵوگۆڕهکانی
ن��اوچ��هدات��ارادهی���هکتووشی
پ���اڕادۆک���سه��ات��ووه،ع��هڕهب��ی
واڵتانی ب��هرهی بهسهر سوننه
الیهکی له و تورکیه سوننیو
ب��هس��هر شیعه ع��هڕهب��ی دی��ک��ه
)ئ��ێ��ران(داب��هش ب���هرهیشیعه
بووه.ئاکامیئهمدابهشبوونه

چۆندهبینی؟

وه اڵم:کهباسیفرهنهتهوه
دهک����رێ،ب��هوم��ان��ای��هی��هک��هله
واڵت����ێ����کداچ��هن��دی��نن���هت���هوه
دهژی.وهکوێنهپێکهێنهرانی
نهتهوه ش��هش له ئێران واڵت��ی
ههمویان ههر که هاتوون پێک

پ��ێ��ن��اس��هین��هت��هوهی��ی��انه��هی��ه.
نهتهوهیی پێناسهی گرینگترین
له ک���راوه. دی���اری جوغڕافیای
که ههیه نهتهوه دوو عێڕاقدا
ههڵگریئهمپیناسهن.یهکهمیان
کوردهوئهویدیکهشعهڕهب.
ئ���هوان���یدی��ک��هی��هک��هی��هک��نکه
ی����انک���ۆچ���هرنی����انب��هه��ۆی
جێگیر واڵت��ه لهم شهڕهکانهوه
دهب��ێ ه��هنو ئێستاش ب���وونو
کولتووریان فهرههنگو له رێز
کولتووریو مافهکانی بگیرێو
فهرههنگیانبپارێزرێ،بهاڵمهیچ
کاملهوانهپێناسهینهتهوهییان
نییه.لهههمانکاتداواڵتێکی
ئهو ئایینه. فره مهزههبو فره
ت��هن��گ��هژان��هیک��هرووب����هڕووی
ههڵکهوت به بوونهتهوه، عێڕاق
ناگهڕێتهوهبۆ نییهوریشهکهی
پاشرووخانیدهسهاڵتیبهعس.
جیهانی، یهکهمی ش��هڕی پ��اش
دام���هزران���یدهوڵ���هت���یع��ێ��ڕاق
ل��هس��هروی��س��توب��هرژهوهن��دی
س��ی��اس��یوئ����اب����ووریوب��گ��ره
نهگ ب��ووه، زلهیزهکان ئهمنی
دانیشتوانی داخ��وازی ویستو
ک��راوی داب��هش ئیمپڕاتۆڕی له
ل��هوهش بێجگه عوسمانیهکان.
بلووکی دوو ن��ێ��وان ملمانێی
رۆژئ���اواورۆژه���هاڵتلهباری
س��اردهوه ش��هڕی ئایدۆلۆژیو
ل��هگ��هڵدهس��ت��ێ��وهردان��هک��انچ
ل��هرێ��گ��ایک��ودی��ت��اوهب��ێی��ان
هێندهی داگیرکاریهوه، ش��هڕو
گرژتر ئ��اڵ��ۆزی��هک��ان��ی دی��ک��هش
کردۆتهوه.لهوانهشدهربچێبه
ئێران له ش��ۆڕش سهرکهوتنی
دهسهاڵت به و لهساڵی١9٧9
شیعه موسوڵمانانی گهیشتنی
لهوواڵته،ناکۆکیوئاڵۆزیهکان
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ئه وه نده ی شاره زاییم 
پێکهاته ی  ل��ه س��ه ر 
ک���ۆم���ه اڵی���ه ت���ی، 
تایفی  س��ی��اس��ی، 
ع���ه ڕه ب���ی ع��ێ��ڕاق��ی 
ناکه م  بڕوا  هه بێ، 
پڕۆسه ی  رێگای  له  
ئه و  دێمۆکڕاسیه وه  
ک��ورد  ک��ه   مافانه ی 
ده سته به ر  هه یه تی 
ب���ک���رێ. چ��ون��ک��ه  
بیچم  ف��ه ره��ه ن��گ��ی 
گرتوو له و عێراقه ی 
مه به ستمه ،  من  که  
ئ����ام����اده گ����ی ب��ۆ 
کێشه  و  چاره سه ری 
ک��وردی  گرفته کانی 

نی یه .

دی��ک��هوهو قۆناغیکی نایه پێی
ناوچانه ل��هم هێز پ��ارس��هن��گ��ی
ئ����اڵوگ����ۆڕیب���هس���هرداه���ات.
ئێرانو ساڵهی ههشت ش��هڕی
بهرچاوی وێنهیهکی عێڕاقیش
ئ���هوئ��اڵ��ۆزی��ان��هب���وو.ک��هواب��ێ
ش��ی��ع��ه و ک���ێ���ش���هیس���ون���ن���ه
بهعسیش حیزبی ری��ش��هدارهو
سوسیالیست خۆیهوه الی که
دهسهاڵتی بنهمای لهسهر بوو!
له پ��ێ��ش. دهچ���ووه سوننهکان
ئهگهرچی پاشایهتیش ئێرانی
دهدوا! گ���هوره ت��هم��هدون��ی ل��ه
ب������هاڵمم���هزه���هب���یرهس���م���ی
بنهمای ل��هس��هر واڵت�����هدا ل���هو
گرت. بیچمی شیعه مهزههبی
دهسهاڵت بۆشایی راستیدا له
زۆرینهی ل��هالی��هکو عێڕاق له
گهیشتوو ب��هدهس��هاڵت شیعهی
خ��هری��ک��هب��هن����اویزۆری��ن��هو
دێمۆکڕاسیهوه!تۆڵهیرابردوو
دهربچێ، ل��هوان��هش دهک��ات��هوه.
ئ��ای��دول��ۆژی م��اڵ��یو پشتیوانی
عێڕاقو ل��ه سیاسی ئیسامی
گهلێکواڵتیدیکه،عهڕهبستانی
سعودیهنهگتورکیا.بهاڵمپاش
ع��هڕهب��یو زری��ان��ی ههڵکردنی
تورکیا عهڕهبی، بههاری نهک
ب��ۆت��هئ��هک��ت��هرێ��ک��یس��هرهک��ی
ملمانێیهکانیناوچهییوئێستا
قهتهریشیپێ دهوڵهتیمیسرو
ئهو باوهڕیمن به بووه. زیاد
دهستی عێڕاق له که رهوت��هی
پێکردوه،گهڕانهوهیبۆنییهونه
سوننهئامادهیهملبۆدهسهاڵتی
بکا، شۆڕ مالکییهکان مالکیو
ههڵگری دهس���ت ش��ی��ع��هش ن��ه
دهسهاڵته.بهسهرنجدانبهوهش
ک��هف��هره��هن��گ��یت��ون��دوت��ی��ژیو
بیرو بهسهر زاڵه تایفهگهریش

الی��اندا، ه���هردووک بۆچوونی
بۆ سهقامگیر داه��ات��ووی��هک��ی
باوهڕ ناکرێ. پێشبینی عێڕاق
دهک����همک��هئ���هورهوت�����هشبه
ه���هم���ووزی��ان��هک��ان��یگ��ی��ان��یو
دهکهوێتهوه، لێی که ماڵییهوه
دهورانێکه ل��ه گ���وزاره ئاکامی
له که کێشه، پڕ دهورانێکی بۆ
کۆتاییداعێڕاقبهرهوقۆناغێکی
دابهش له بێجگه و دهبا نوێوه
کردنیعێڕاق،چریگاچارهیهکی

دیکهچاوهڕوانناکرێ.

ناوچه ئاڵوگۆڕهکانی الوان:
ئ��اڵ��ۆزیی��هک��یزۆری گ���رژیو
حکوومهتی پێوهندییهکانی له
ن����اوهن����دیع���ێ���ڕاقوه��هرێ��م��ی
ئایا ه��ێ��ن��اوه، پێک ک��وردس��ت��ان
ئ��همق��هی��ران��هف��اک��ت��هرێ��کنابێ
ب��ۆپ��اڵپ��ێ��وهن��ان��یک����وردانبۆ
ب����هرزک����ردن����هوهیداواک������اری

سهربهخۆیی؟

ب��هم دان����هوه وهاڵم وه اڵم:
پرسیارهههرواسانانییه.بهاڵم
لهسهر ئ��هوهن��دهیش��ارهزای��ی��م
سیاسی، کۆمهاڵیهتی، پێکهاتهی
ههبێ، عێڕاقی ع��هڕهب��ی تایفی
پڕۆسهی رێگای له ناکهم بڕوا
دێمۆکڕاسیهوهئهومافانهیکه
کوردههیهتیدهستهبهربکرێ.
گرتوو بیچم فهرههنگی چونکه
لهوعێراقهیکهمنمهبهستمه،
ئامادهگیبۆچارهسهریکێشهو
گرفتهکانیکوردینییه.ئهوهش
کهئێستالهئارادایه،بابهتێکهکه
بههێزی فاکتهرێکی وهک کورد
رووخ����ێ����ن����هریح��ک��ووم��هت��ی
بهعسوبهوهێزهیکهههیهتی،
سهپاندوویهتی. بهغدادا بهسهر
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ل����هالی����هک����یدی�����ک�����هوهئ���هو
پێشهوهچوونهش گهشهکردنو
کهلهکۆمهڵێکبواردالهههرێمی
کوردستاندهبینرێ،گهڕانهوهی
نابێ ئ��ام��اده ک��ورد و نییه ب��ۆ
ج��ارێ��ک��یدی��ک��هح��وک��م��یی��هک
بهغدا س��هرهڕۆی��ان��هی و الیانه
بمانهوێ ئ��هگ��هر بکا. ق��هب��ووڵ
فاکتۆرهی دوو لهو ئاکامگیری
ک���هل����هس����هرهوهب����اسک���ران
بکهین،واتهتێڕوانینیدهوڵهتی
ع��ێ��ڕاقب��ۆب��اب��هت��یف��ی��دڕاڵ��یو
چارهسهری وهک دێمۆکڕاسی
له ک��ورد گرفتهکانی کێشهو
الی�����هکوه��هڵ��وێ��س��توه��ێ��زی
ملمانێو گ��ۆڕهپ��ان��ی ل��ه ک��ورد
ئ�����اڵوگ�����ۆڕهک�����اندا،ن���اک���رێو
موعهجزه چ��اوهڕوان��ی ناشبێ
تێڕوانین، ئهگهر بین. بهغدا له
ب���ۆچ���وون���هک���انوه��هڵ��وێ��س��ت��ی
نهگۆڕیههردووالشسهبارهت
بهکێشهیناوچهجێناکۆکهکانی
پێی کوردستانیش دهرهوهی
سهربهخۆیی تهنیا کهین، زیاد
دهم��ێ��ن��ێ��ت��هوهک��هچ��ارهس��هری
لهگهڵ کورد کێشهی یهکجاری

بهغدایهکاییبکاتهوه.

ههرێمی حکومهتی الوان:
ک�����وردس�����ت�����اندهت������وان������ێچ
پرسی بهسهر کهریگهرییهکی
ک�����ورددال���هپ��ارچ��هک��ان��یت��ری

کوردستانههبێ؟

گ��وم��ان��م ل�������هوهدا وه اڵم:
کوردستان ههرێمی ک��ه نییه
ب����وارداش��وێ��ن��هواری ل��هزۆر
بهشهکانی ل��هس��هر پ��ۆزهت��ی��ڤ��ی
دی���ک���هیک���وردس���ت���اندان�����اوه.
میدیایو کارتێکهری بهتایبهت

ئارادایه، له که ئازادییهی ئهو
ل��ێب��ووردهی��یو گیانی ه��ی��وای
پێکهوهکارکردنیبهشێوهیهکی
بهرچاوبهرزکردۆتهوه.لهوهش
له ههرێم حکوومهتی دهربچێ
بواریسیاسیودیپڵۆماسییهوه
له ههم ن��اوهو باشی ههنگاوی
ههمیش کوردستانو باکووری
ل���هرۆژئ���������اوایک���وردس���ت���ان
ش��وێ��نپ��هن��ج��هیدی�����اره.ئ��هو
ههرێمیو دیپڵۆماسییه مانۆڕه
حکوومهتی که نێودهوڵهتیانهی
ههرێملێرهولهوێدهیاننوێنێ،
ژیانێکی ب��ه گهیشتن م���ژدهی
ئاسوودهتربهخهڵکیباشووری
وا ئ��هم��هش دهداو ک��وردس��ت��ان
دهکاکهکێشهیکوردلهههموو
پ��ارچ��هک��ان��یک���وردس���ت���انبه
بایهخهوهئاوڕیانلێبدرێتهوه.
تاهاتووهلهرێگایکهناڵهکانی
ت��هل��هڤ��ی��زی��ۆن��ی،س��هن��ت��هرهک��ان��ی
ک��ول��ت��ووریو م��هدهن��ی، سنفی،
نوێنگهی بۆته فهرههنگییهوه
ئ���هوف���هره���هن���گوک��ول��ت��ووره
رهن��گ��اورهن��گ��هیک��وردس��ت��ان
ل��هه��هم��ووب��هش��هک��ان.ئ��هوهی
یان پ��ێک��ردوه، ههستم بۆخۆم
دهیان دهیبینمو بهچاویخۆم
ههرێمی ح��ک��ووم��هت��ی بیستم،
ب����واردا زۆر ل���ه ک���وردس���ت���ان
گیانی ل��هس��هر ب��اش��ی شوێنی
ژی��انو پێکهوه ل��ێب��ووردهی��ی،
گهشتر دواڕۆژێکی بۆ خهبات
ل��هک��ۆم��هڵ��گ��ایک��وردس��ت��انبه
رۆژه��هاڵتو باکوور، باشوور،

رۆژئاواوهداناوه.

س��ووری��ه و رۆژئ����اوای 
دیمانه   له   کوردستان 
حه سه ن  ک��اک  ده گ���ه ڵ 

حاته می

دەس��������ەاڵت��������ی الوان:
ب��ەش��ارئ��ەس��ەدل���ەس���ووری���ە،
راپەڕینیخەڵکیئەوواڵتەیبە
سووریە دژی رۆژئ��اوا پیانی
دژە ب���ەرەی ک��ردن��ی الواز ب��ۆ
ناوین رۆژهەاڵتی لە ئیسرائیل
ئەو وایە پێتان ک��ردوە، ناودێر

بانگەشەیەتاچەندەراستە؟
وهاڵم:سەبارەتبەوپرسیارە
ماوەیەکبۆدوورتربگەڕێنەوە،
دەب��ێ. پتر ب��ەرچ��اوڕوون��ی��م��ان
جیهانی ئاڵوگۆڕەکانی ڕەوت��ی
ل���ەدوای���ی���ندەی�����ەیس���ەدەی
دەستیان ١989ڕا لە بیستەمدا،
پێکرد.ماوەیەیپترلەدهساڵی
کێشاکەزۆربەیهەرەزۆری
واڵت��ان��یروژه��ەاڵت��یئ��ورووپ��ا
رەنگینەکان شۆڕشە رێگای لە
دنیایدووجەمسەریانپساندو
بەمیژوویانسپارد.لەوبوارەدا
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تورکیە  ن��اک��رێ 
دەس��ەاڵت��ی  وەک 
یا  ک��ودێ��ت��ای��ی 
ساڵی  پێش  وەک 
٢٠٠٢ی زای���ی���ن���ی 
س���ەی���ر ب��ک��رێ و 
نکاریەکانی  گۆڕا
ن���ێ���وخ���ۆی���ی و 
دەرەک��������������ی و 
ب���ەت���ای���ب���ەت���ی 
موعامەلەی لەگەڵ 
ک��وردەک��ان��ی��ش 
بگیرێ،  ب��ەک��ەم 
ب������ەاڵم ئ���ەگ���ەر 
پ���ڕاگ���م���ات���ی���ک 
دەرک�����������ەوێ، 
موخالیفی  نابێ 
لە  ف��ێ��دڕال��ی��زم 
سووریە بێ. ئەگەر 
دەم���ارگ���رژان���ە 
ه���ەڵ���س وک���ەوت 
بچێتە  بۆی  بکا و 
دژایەتیی  پێش، 
ل��ەگ��ەڵ ه��ەم��وو 
چەشنەکانی مافی 

کوردان دەکا. 

واڵت��ی سەرنجە، جێی ئ���ەوەی
پێشوویەکەماوەی یوگساوی
رێگای ل��ە ک��ە کێشا ساڵی ده
واقعیان ئەمری ناتۆوە، نیزامی
پێسەلماندونەتەوەکانیبەرایی
ئ����ەوواڵت����ەب��ەه��ێ��ن��دگ��ی��رانو
واڵتاتی دران یارمەتی ئیزنو
س��ەرب��ەخ��ۆیخ��ۆی��اندروس��ت

بکەن.
جینایەتکارانەی رووداوی
هێرشی سێپتامبرو ی����ازدهی
تێڕۆڕیستیلەنێوئەمریکادا،ئەو
واڵتەزلهێزەوزۆربەیواڵتانی
گ��ەش��ەک��ردووی دێمۆکڕاتیکو
س��ی��اس��یوئ���اب���ووریت��ووش��ی
ن���وێوچەند ه��ەلوم��ەرج��ێ��ک��ی
شەڕینەخوازراولەرۆژهەاڵتی
قاڕڕەی لە بەشێک نێوڕاستو
ئ��اف��ری��ق��اک�����رد.ئ����ەووەزع����ە
کاریگەرینەرێنیلەسەررەوتی
دێمۆکڕاتیزاسیۆنیجیهانیدانا.
فێندەمێنتاڵ)بناژۆ(ی ئیسامی
س��ی��اس��یک���ەس���ەرچ���اوەک���ەی
لەگەڵ نێوهڕاستە، رۆژهەاڵتی
کەوتە پێشکەتوو رۆژئ�����اوای
ماوەی لە خوێناوی. ملمانێی
،����2٠١١ تا 2٠٠١���� س��اڵدا ده
وەدەس��ت ب��ەرچ��او گۆڕانکاری
هاتودەسەاڵتەسەرەڕۆیەکانی
تاڵیبانوبەعسیلەئەفغانستانو
عێڕاقنەمان.بارودۆخێکینۆێ

لەوناوچەیەهاتەئاراوە.
ن��اڕەزای��ەت��یو 2٠١١دا، ل��ە
ت��ی��ک��ۆش��انل���ەچ���ەن���دواڵت���ی
عەڕەبیلەئەفریقاورۆژهەاڵتی
ن��ێ��وەڕاس��تدەس��ت��یپ��ێک��رد.
تا پێشڕەوی بە ب��وو توونێس
خوێنو ک��ەم زۆر رادەی���ەک���ی
ئاڵوگۆڕەکاندا. لە تێچوو کەم
پ���اش���انل���ەم��ی��س��ر،ی���ەم���ەن،

لیبیو... ئەلجەزایر، ئ���ۆردۆن،
دەستیان ڕاپەڕین سەرهەڵدانو
پێکردوهەریەکەوبەگوێرەی
دەس��ەاڵت��داران��ی هەڵسوکەوتی
ن������اوەن������دیوه���ەلوم���ەرج���ی
موخالیفان،گۆڕانروویاندا.

س����ووری����ەشل���ەب���ازن���ەی
ک��ەوتو 2٠١١ رووداوەک���ان���ی
خ��ەڵ��کل��ەن��ێ��وخ��ۆب��ەش��ێ��وەی
م��ەدەن��یداخ�����وازەرەواک��ان��ی
هێنا لەسەرشەقامەکان خۆیان
گ���ۆڕێ،ب���ەاڵمدەس��ەاڵت��داران��ی
دیکەی دی��وهک��ەی س����ەرەڕۆی
بیانووی بە س��ووری��ە بەعسی
سنووریجوغڕافیاییودژایەتی
ل���ەگ���ەڵواڵت����یئ��ی��س��رائ��ی��لبۆ
جوواڵندنیهەستیعەڕەبەکانی
دژیئیسرائیلیوبیانوودیتنەوە
بۆسەرکوتیموخالیفان،پیانی
رۆژئ�����اوادەک��ات��ەپ��اس��اوی2
کۆی تاکو بە کوشتاری ساڵ
ت��ائێستاب��ەپێی ن��اڕازی��انک��ە
ماڵپەڕی نووسراوەی تازەترین
بیبیسی،نزیکەیحهفتاهەزار
ک���ەسک�������وژراونوه�����ەزاران
ک��ەس��ی��شئ������اوارەوپ��ەڕی��وەی

هەندەرانبوون.
رۆژئ���اوا ک��وردان��ی الوان: 
چ��وارچ��ێ��وەی ل��ە ئێستا ت��اک��وو
پێناسە خ��ۆی��ان ب�����ەرەدا دوو
کردوە،بەرەینزیکلەPKKو
بەرەینزیکلەPDK،ئایائەم
نێگەتیڤی ئاکامی دەستەیە دوو
لە ک��ورد پرسی دوارۆژی ب��ۆ

سووریەجێناهێڵێ؟
ب����ەرەی دوو ئ����ەو وهاڵم:
ئ��ام��اژەت��انپ��ێک��رد،ئ��ەگ��ەربە
نەتەوەییو داخ���وازی ئ��ی��رادەو
ساڵەی 5٠٠ بەگژداچوونەوەی
لەنێوان کوردستان دابەشینی



چە
او

ی ن
کان

یە
کار

ڕان
گۆ

و 
رد 

کو
ە: 

مار
 ژ

لی
فای

25

داگ���ی���رک���ەرانداه��ەڵ��سوک��ەوت
ب��ک��ەنوب��ەی��ەک��گ��رت��ووی��یوبە
پلەی بە کورد پرسی قازانجی
بنو هاوخەبات پێکەوە یەکەم،
ل��ەدەرف��ەت��ەک��انب��ەق��ازان��ج��ی
کەڵکی س��ەرەک��یی��ەک��ە کێشە
پۆزێتیڤ دەتوانێ لێوەرگیرێ،
ب�����ێ.ئ����ەگ����ەرب����ەپ��ێ��چ��ەوان��ە
ب���ێوب��ەت��ای��ب��ەت��یک��ارت��ێ��ک��ەری
عێڕاق، ئێران، بەرەی پڕڕەنگی
س���ووری���ە،ح��ی��زب��وڵ��ا)ه��ی��ال��ی
رووس��ی��ەو پشتیوانی شیعە(و
جێگای زۆر بێ، لەسەر چینی
بە ب��ەداخ��ەوە دەب���ێ. مەترسی
قەولیجەنابت"ئاکامینێگهتیڤی
لە کورد" پرسی دوارۆژی بۆ

رۆژئاوایکوردستاندەبێ.

ئاستێک چ تا تورکیە الوان:
لەگەڵبوونیدابینبوونیمافی
کوردستان رۆژئ��اوای کوردانی
لەگەڵ ئایا دەب��ێ؟ رەزام��ەن��دی
س��ووری��ە ل��ە ف��ێ��دڕاڵ��ی مۆدێلی

دژایەتیناکات؟
کێشەکانی لە تورکیە وهاڵم:
نێواندەسەاڵتدارانیسووریەو
ئ���ۆپ���ۆزی���س���ی���ۆن،الی���ەن���گ���ری
ئۆپۆزیسیۆن لە گەرم ئاشکراو
ئاڵوگۆڕەکانی لە دەکا.بێشک
داهاتوویئەوواڵتەدا،دەورێکی
بەاڵم دەبێ. گرینگی و بەرچاو
بۆچوونی ک��ورد بە س��ەب��ارەت
ل��ەگ��ەڵ ه���ەی���ە. الی���ەن���ەی دوو
هەڵوێستی "پ.د.ک"، ب���ەرەی
پێی زۆری���ش نییەو نیگاتیڤی
النیکەم بێ، بەهێز نییە خۆش
لەداهاتوودا.بەاڵمبەنیسبەتی
"پ���ەی���ەدە"ی��اب���ەرەین��زی��کلە
نیگاتیڤو بۆچوونی "پ.ک.ک"،
هێندێکجاردژبەرانەشیهەیە.

فاکتەرێکی تورکیە ئەگەر بۆیە
نەمانی دوای ب��ەه��ێ��زی زۆر
رێ��ژی��م��یب���ەش���ارئ���ەس���ەدبێ
ی��اس��ووری��ەل��ەن��ێ��وانسوننی
عەلەویوکورددادابەشبکرێ
یاشێوەبەڕێوەبەرییەکیوەک،
هەبێ، کوردستانی ب��اش��ووری
ن��اچ��اردەب���ێ،هەموو ت��ورک��ی��ە
کوردەکانیرۆژئ��اواوەکیەک
س��ەی��رن���ەک���اوخ��وێ��ن��دن��ەوەی

جیاوازیلەسەریانهەبێ.
وەک ت����ورک����ی����ە ن�����اک�����رێ
وەک ی��ا کودێتایی دەس��ەاڵت��ی
پ��ێ��شس��اڵ��ی2٠٠2یزای���ی���ن���ی
گۆڕانکاریەکانی بکرێو سەیر
بەتایبەتی دەرەکیو نێوخۆییو
موعامەلەیلەگەڵکوردەکانیش
ب��ەک��ەمب��گ��ی��رێ،ب���ەاڵمئ��ەگ��ەر
نابێ دەرک������ەوێ، پ��ڕاگ��م��ات��ی��ک
موخالیفیفێدڕالیزملەسووریە
ب����ێ.ئ���ەگ���ەردەم����ارگ����رژان����ە
بچێتە بۆی بکاو هەڵسوکەوت
هەموو لەگەڵ دژایەتیی پێش،
چەشنەکانیمافیکورداندەکا.
ئ��ەوەش��م��انل��ەب��ی��رن��ەچ��ێکە
بەرەوپێشڤەچوونی چۆنیەتی
دان����وس����ت����ان����ەک����ان،ل���ەگ���ەڵ
ب��ەڕێ��زئ���ۆج���ەالنو"ب���ەدەپ���ە"،
خ���ۆێ���ن���دن���ەوەیت���ورک���ەک���ان
س���ەب���ارەتب��ەک���وردەک���انلە
سووریەسەنگوسووکدەکا.
فاکتەر، گەورەترین لەونێوەدا
خەباتکارانی یەکگرتووی هێزی
کوردەکەدەتوانێچارەنووسی
دیاری زۆر ڕادەیەکی تا خۆی

بکا.

ی  و ا د و و ر
ی  نە ا ر تکا یە جینا
سێپتامبر و  یازده  ی 
هێرشی تێڕۆڕیستی 
ئەمریکادا،  لەنێو 
ئەو واڵتە زل هێزە و 
واڵتانی  زۆرب���ەی 
دێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک و 
گ���ەش���ە ک���ردووی 
س������ی������اس������ی و 
تووشی  ئ��اب��ووری 
ه��ەل وم��ەرج��ێ��ک��ی 
ن�������وێ و چ���ەن���د 
نەخوازراو  شەڕی 
ل���ە رۆژه���ەاڵت���ی 
بەشێک  نێوڕاست و 
لە قاڕڕەی ئافریقا 
ک��رد. ئ��ەو وەزع��ە 
نەرێنی  کاریگەری 
ل���ە س���ەر رەوت���ی 
دێمۆکڕاتیزاسیۆنی 

جیهانی دانا.
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ن: اردشیر زارعی قنواتی
و: سه ید جه الل

بارودۆخی له تورکیه کۆماری
ناوچهیی زلهێزێکی بۆته ئێستادا
ک����هب����هه����ۆیئ�����هورۆڵ��������هیل��ه
گۆڕانکاریهکانیناوچهکهداههیهتی،
کردوه. پهیدا تایبهتی گرینکییهکی
پێکهاتهی لهنێو هاوکات واڵته ئهم
س��ی��اس��ی����������ک��ۆم��هاڵی��هت��یی��هک��هی
خۆشیدابههۆیدهسهاڵتیحیزبی
گهشهپێدان« »دادو ئیسامخوازی
تهییب »رهج��هب سهرۆکایهتی به

ئ����هردۆغ����ان«س�����هرۆکوهزی����رو
میراتی لهسهر جیاوازی ناکۆکیو
ئهتاتورک«دا »کهماڵ الئیسیتهی
لهگهڵ بهردهوام کهوتۆتهشهڕێکی
سێکۆالرهکانو سیاسییه حیزبه
شهڕوکێشهو ب��اس��ی ئ���هرت���هشدا.
دژایهتیکردنیمێژووییکوردهکانی
دانیشتوویتورکیهدهگهڵدهوڵهتی
دوازده کهمایهتییهکی که ناوهندی
تا دێ��ن��نو پێک ملوێنی پ���ازده ت��ا
ئ��ێ��س��ت��اش��یل���هگ���هڵب���ێب��هه��ۆی
بهسهر دهس��هاڵت��دار دهوڵهتهکانی
کێوی« »ت��ورک��ی وهک ئ��ان��ک��ارادا

تهنانهتشوناسینهژادییهکهشیان
دووههمین نهناسراوه، فهڕمی به
پێکهاتهی له گ��هوره ت��رازان��ی لێک
ن���هت���هوهی���یئ���همواڵت����هدای����هکه
تورکی گ��هورهپ��ی��اوان��ی ب����هردهوام
دوو ماوهی له ئهوهی داوه. ئازار
ساڵیرابردوودالهواڵتانیعهڕهبی
ع��هڕهب��ی ب��هه��اری ب��ه داو رووی
سهرنجدان به دهرک���رد، ناوبانگی
ب��هرۆڵ����یوهک��ال��هت��یت��ورک��ی��هله
ئهمجوواڵنهوانهو بردنی بهالڕێدا
ئیسامی قۆناغی ک��ردن��ی دی���اری
ک���ۆن���هپ���ارێ���زیس��ون��ن��یب���ۆی���ان،

ئانکارا له  ترسی ڕوودانی به هاری کوردی!
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باسی شه ڕوکێشه و دژایه تی 
کردنی مێژوویی کورده کانی 
ده گه ڵ  تورکیه   دانیشتووی 
ده وڵ���ه ت���ی ن���اوه ن���دی که  
تا  دوازده   که مایه تی یه کی 
پازده  ملوێنی پێک دێنن و تا 
ئێستاشی له گه ڵ بێ به هۆی 
ده سه اڵتدار  ده وڵه ته کانی 
ئ��ان��ک��ارادا وه ک  ب��ه س��ه ر 
ته نانه ت  کێوی«  »تو رکی 
نه ژادی یه که شیان  شوناسی 
ب��ه  ف��ه ڕم��ی ن��ه ن��اس��راوه ، 
ترازانی  لێک  دووهه مین 
گ�����ه وره  ل���ه  پ��ێ��ک��ه��ات��ه ی 
دایه   واڵته   ئه م  نه ته وه یی 
گه وره پیاوانی  به رده وام  که  

تورکی ئازار داوه .

یهکهمدا پێدانی فۆڕم له ههرچهند
رۆڵی»ئهڵترناتیڤی«بۆئانکاراگێڕا،
ئیدارهی بهقهستی پێدانی به بهاڵم
کوردییهکان ناوچه خودموختاری
ل���هالی�����هنح��ک��ووم��هت��یئ��هس��هد
ل��هس���ووری���هدا،ک��اری��گ��هریی��هک��ی
لهسهر ئ��اژاوهگ��ێ��ڕان��هی وێ��ران��هو
ن���اک���ۆک���یودژای����هت����یت��ورک����������
ک�����وردل���هواڵت�����یدراوس����ێ����یدا
ج��ێه��ێ��ش��ت.خ��ۆت��ێه��هڵ��ق��وت��ان��دنو
دهس��تت��ێ��وهردان��یراس��ت��هوخ��ۆی
قهتهر عهڕهبستانو لهگهڵ ئانکارا
ل��هگ��ۆڕان��ک��اری��هک��ان��یس��ووری��هدا

تووشیدژکردهوهیدهمێشقبۆوه
ب��ۆه��ان��دانوب��ردن��هس��هریئاستی
که تورکیه کوردهکانی داواک���اری
رووب��هڕووی ئهردۆغانی دهوڵهتی
ک��ێ��ش��هیدووب����هرهک����یون��اک��ۆک��ی

پێکهاتهیینێوخۆکردهوه.
ل����هالی������هکئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ی
ههڵهی ب��هه��ۆی تورکیه سیاسیی
ل��ێ��کدان��هوهک��ان��یئ���هردۆغ���انبۆ
ڕووخ��ان��یب��هوزووان���هیئهسهدو
نهرێنییهکانی دهرهنجامه ئاکامو
ل��هس��هرس��هق��ام��گ��ی��ریت��ورک��ی��هدا
رهخنهکانیان داواک����اریو ئاستی

دیکهوه الیهکی له س��هرێو، ب��رده
ک���وردهک���ان���یب���ێب���هشل���هم��اف��ه
تورکیهدا ل��ه سهرهتایییهکانیان
بارودۆخی له وهرگرتن ئیلهام به
ک��وردهک��ان��یرۆژئ���اوا)س���ووری���ه(،
بزووتنهوهسیاسی�����نیزامییهکامی
ناوهندی دهوڵهتی دژی به خۆیان

زی����ادک����رد.ب���وون���یچ��االک��ان��هی
ناوچه ل��ه »پ.ک.ک« هێزهکانی
ک���وردن���ش���ی���ن���هک���ان���یس����ووری����هو
کرێکارانی حیزبی ئااڵی ههڵدرانی
بیناو ل���هس���هر ت��ورک��ی��ه ک�����وردی
ئهم ن��زی��ک س��ن��ووری پاسگاکانی
واڵت�����ه،ب���هش��ێ��وهی��هک��یب��هه��ێ��زو
جیددیی ه��هڕهش��هی��هک��ی ک��ردهی��ی
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تا ئه و کاته ی گرژی و 
درێژخایه ن  ئاڵۆزی 
به رده وام  ناوچه دا  له  
جۆر  هیچ  ب��ه    ب��ێ، 
ح��ازر  »پ.ک.ک« 
ب��ه  دان��ان��ی چ��ه ک و 
دۆخی  له   پاشه کشه  
ئێستای به بێ وه ده ست 
هێنانی رێک که وتنێکی 
ده گ��ه ڵ  ستڕاتێژیک 
ده وڵ��ه ت��ی ن��اوه ن��دی 

تورکیه دا نابێ.

ب��ۆس���هرئ��ان��ک��اراس��هی��ردهک����را.
ش��هپ��ۆل��یدرگ��ی��ریی��هک��ان��ین��ێ��وان
هێزهکانی تورکیهو نیزامییهکانی
مانگی چهند ماوهی له »پ.ک.ک«
خواردنی له مانگرتن راب����ردوودا،
کوردهکان زیندانییه له کۆمهڵێک
بۆماوهیپهنجارۆژوخۆپیشاندانه
له ک��ورد خهڵکی ب��هردهوام��هک��ان��ی
رۆژههاڵتی باشووری ناوچهکانی
ئ��هوانکه لهپشتیوانی ئ��همواڵت��ه
ه��اوک��اتب���وول��هگ��هڵس��هرک��وت��ی
ئهردۆغانی ش��ۆڕش، دژه پۆلیسی

خستهحاڵهتیبهرگرییهوه.

ئاشکراکانی ش��اراوهو وتووێژه
ئیتاعاتی سیاسی����� مهئموورانی
ت���ورک���ی���هدهگ�������هڵ»ع���هب���دوڵ���ا
ئ���ۆج���االن«رێ��ب��هریب��هن��دک��راوی
»ئیمڕاڵی« بهندیخانهی له ک��ورد
له ئێستا ن��اس��هق��ام��گ��ی��ری ل��هم��هڕ
ن���اوچ���هک��وردن��ش��ی��ن��هک��اندا،ئ��هو
بۆ دژوارهی ئ��اڵ��ۆزو ب���ارودۆخ���ه
لێکهوتۆتهوه. ئهردۆغان دهوڵهتی
ب��هپ��ێ��یه��ێ��ن��دێ��کراپ�����ۆڕتک��هله
حکوومییهکانی س��هرچ��اوه الی��هن
ئهنجومهنهکانی ک���ۆڕو ت��ورک��ی��هو
رهسمییهکانی حیزبه ب��ه ن��زی��ک
ماوهی له بۆتهوه، باو ک��وردهوه
چ���هن���دح����هوت����وویراب��������ردوودا
ج��ۆراوج��ۆر چاوپێکهوتنگهلێکی
ل��هن��ێ��وانب��هرپ��رس��ان��یف��هڕم��یو
ئۆجهالندائهنجامدراوه.بهڕواڵهت
ههوڵینوێنهرانیدهوڵهتیناوهندی
رازیکردنیئۆجهالنبۆرێکهوتن
ک��ردنو چ��هک ئاگربهست، لهسهر
له »پ.ک.ک« چ����وون����هدهرهوهی
خاکیتورکیهودهستتێوهرنهدانی
ئهمهێزانهلهپۆلێنبهندی)چیدمان(
یهقهومییهنوێیهکانلهسووریه
تا ک��ه دای���ه لهحاڵێک ئ��هم��ه دای���ه.
بهڵگهدار راپ��ۆڕت��ێ��ک��ی هیچ ئێستا
لهسهرئیمتیازوپوانهکانیدهوڵهتی
ن��اوهن��دیبهک��وردهک��انلهم��اوهی
قهبووڵ ئێحتماڵیو رێکهوتنه ئهم
مێژوویییهکانی داخوازییه کردنی
ک���وردیب��اک��وورل��هالی��هنحیزبی
دهس��هاڵت��داریئ��هردۆغ��ان��هوهباو

نهکراوهتهوه.
ئ���هوهیک��هع��هب��دوڵ��ائ��ۆج��االن
سهمبولیک ش��ێ��وهی ب��ه ئێستاش
رێ���ب���هریم��ێ��ژووی��یک��وردهک��ان��ی
ئهزموون ئ��هژم��ارو، دێته ب��اک��وور
زیاتر ئ���هوان ک��ه خستووه دهری
گ���وێب��ۆراس��پ��ارهک��ان��یدهگ���رن،
ل���هک��ات��یت��اک��ت��ی��ک��یب���وون���یئ��هم

وت���ووێ���ژان���هوق���هب���ووڵن��هک��ردن��ی
الن���یک���هم���یداخ����وازیی����هک����ان����ی
کوردهکان،وێناچێئاکامێکیباشی
ل��ێب��ک��هوێ��ت��هوه.ل��هب��ارودۆخ��ێ��کدا
حیزبه ت��هن��ان��هت ئێستا ه���هر ک��ه
ف���هڕم���یوی��اس��ای��یی��هک��ان��یک��ورد
پ��ێ��وهن��دیی��انلهگهڵ ب��ی��ان��ووی ب��ه
ژێ��ر ک��هوت��وون��هت��ه »پ.ک.ک«دا
نوێنهره ل��ه تاقمێک ت���هوژم���هوهو
پاڕڵمانییهکانیانلهبهندیخانهدان،
سهرووی ههزارو ههشتا له زیاتر
ههر ک��ورد رۆژنامهنووسی پهنجا
بهندیخانهکانی له بیانووهوه ب��هو
ت���ورک���ی���هداح���هپ���سک�������راونوچ
بهشێوهییاساییوچفهڕمیئهوه
ک��ردن س��هرک��وت ئاستی ک��ه هیچ
که دووره زۆر ن��هک��ردوه، کهمی
ئ��ۆج��االنب��هش��ێ��وهیی���هکالی��هن��ه
وهاڵمێکیلهباروشیاوبهداخوازی
دهوڵهتیناوهندیوهداو،یائهوهی
»پ.ک.ک« ئێستای رێ��ب��هری ک��ه
بهبێگهیشتنبهرێکهوتننامهیهکی
ب��ن��هڕهت��یوهاڵم��ێ��ک��یئ��هرێ��ن��یبهم
داخ��وازی بابهتی بداتهوه. ههواڵنه
ک��وردهک��ان��یب��اک��وورب��هرل��هوهی
کێشهیهکیمهدهنیوگرووپیبێکه
رێکهوتننامهیهکی رێگای له بکرێ
ت���اک���ت���ی���ک���یی���هوهڕێ�����کب���ک���هون،
داخ���وازیی���هک���یم��ێ��ژووی��یی��هبۆ
چارهنووسو کردنی دی��اری مافی
لهبهرچاوگرتنیالنیکهمیمافهکانی
چوارچێوهی له هاوواڵتیبوونیان

یهکواڵتیتورکیهدا.
ئهردۆغانلهگهڵهاندانیخهڵکی
زۆربوونی بردنهسهرو بۆ تورکیه
تا زاوزوو رێ���ژهی ح��هش��ی��م��هتو
ئ��اس��ت��یالن���یک���همس��ێم��ن��داڵبه
حهشیمهت گهشهی به سهرنجدان
لهناوچهکوردنشینهکانسهلماندی
کهسهرۆکوهزیرلهتێکچوونی
تورکیهی له حهشیمهتیی پێکهاتهی

‘‘
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جمو نیگهرانه. زۆر داه��ات��ووشدا
ج��ووڵ��هت��ازهک��ان��یئ���هردۆغ���انبۆ
ههرێمی حکوومهتی له نزیکایهتی
گۆڕینی راس��ت��ای ل��ه ک��وردس��ت��ان
ج��وغ��ڕاف��ی��ای��یئ���ۆردووگ���اک���ان���ی
سووریه بۆ عێڕاق له »پ.ک.ک«
»مهسعوود دهس��هاڵت��ی رادهی له
ئ��اڵ��ت��ێ��رن��ات��ی��ڤ��ی وهک ب����ارزان����ی«
وت���ووێ���ژ،دهوڵ���هت���یئ��ان��ک��اراب��هم
ئێستادا ب���ارودۆخ���ی ل��ه ح��اڵ��هش
له ناتوانێرۆڵیچارهنووسسازی
له ههبێ. داهاتوودا ئاڵوگۆڕهکانی
بارودۆخێکداکهناوچهجموجۆڵی
کوردستان باشووری تێکهوتووه،
هاوکێشه سهقامگیریو پێگهی له
ئ��اس��اک��اندا،هیچج��ۆره ش��هری��ک
ناوچهی ب��هس��هر کاریگهرییهکی
راستییه ئهم نیهو دهوروب���هریدا
نوێ دهس��هاڵت��ی ن��اوهن��دی ئاستی
ل��هن��اوچ��هیواڵت��یس��ووری��هدابۆ
رۆڵگ��ێ��ڕیل��هن��ێ��وانک��وردهک��ان��ی
ناکۆکیو سهرێ. دهباته تورکیهدا
دووب���هرهک���یرێ��ب��هران��یک���وردی
سووریهکهزیاترلهژێرکاریگهری
»پ.ک.ک«وباشووریکوردستان
ن��ێ��وان ل���ه م��ل��م��ان��ێی��هک��ی دان،
هێناوه پێک ناوچهکهدا کوردهکانی
ک��هالن��یک��همل��هپ��ێ��وهن��دیلهگهڵ
تورکیهدا، لهسهر کاریگهرییهکهی
خسته رۆژئ�������اوای ک���وردهک���ان���ی
کوردهکانی بهسهر بانتر پێگهیهکی

باشووردا.
لۆژیکی ل��هچ��وارچ��ێ��وهی ه��هم
ب��ارودۆخ��ێ��کدا ل��ه ه��هم سیاسیو
پێشمهرگهکانی جار یهکهم بۆ که
ئاوهاڵتریان دهستێکی »پ.ک.ک«
پشتهوهو ناوچهکانی له جهوله بۆ
قهراغداههیهوشهپۆلیناڕهزایهتیو
پ��ڕۆت��ێ��س��ت��ۆیداواک���اری���هک���انله
ن����اوچ����هشداب���هت���ون���دیل��هح��اڵ��ی
ئهوان دایه، پهرهگرتن زۆرب��وونو

ب��ارودۆخ��ێ��کدابهبێ ل��هژێ��رهیچ
وهدهس������ته��ێ��ن��ان��یئ��ی��م��ت��ی��ازات��ی
ستڕاتێژیکپاشهکشهبۆپێکهاتنێکی
ت��اک��ت��ی��ک��ین���اک���هن.ه����هروهه����اله
ئهردۆغان دهوڵهتی که دهرفهتێکی
داواکاریهکانی به گوێی ئێستا تا
تورکیه دان��ی��ش��ت��ووی ک��وردهک��ان��ی
نهداوهوسهرکوتیپێباشتربووه
ت��اک��وورێ��کک��هوت��ن،ب��ۆدهوڵ��هت��ی
پاشهکشهی ئ��ان��ک��اراش ن��اوهن��دی
گهورهیه باجێکی دانی ستڕاتێژیک
کهوێناچێحازربهههڵگرتنهوهی
ئهوههنگاوهبنوئهوکارهبکهن.

نێوخۆییو کهشهڕی کاتێک تا
ناسهقامگیریلهسووریهدابهردهوام
رۆژئ��اوا کوردهکانی دۆخ��ی ب��ێو،
نزیک س��ن��ووری نهبێ، سهقامگیر
کوردنشینهکانی ناوچه تورکیهو
دهب��ن. ناسهقامگیر واڵت���هش ئ��هم
ئاغای تورکیهو گ��هورهی قوماری
ئ���هردۆغ���انل��هس��هرگ��ۆڕان��ک��اریو
وهرچ���هرخ���ان���هک���ان���یس���ووری���هو
رۆڵ���یئ��همواڵت���هل��هپ��هرهپ��ێ��دان��ی
ناسهقامگیریلهناوچهدا،ههڵهیهکی
که بوو نهکراو تاوتوێ دڵتهزێنی
ئهمڕۆکهبهرۆکیخۆیانیگرتۆتهوه.
ئاڵۆزی گ��رژیو کاتهی ئ��هو تا
ب��هردهوام ناوچهدا له درێژخایهن
»پ.ک.ک« ج����ۆر ه��ی��چ ب���ه ب����ێ،
پاشهکشه چ��هکو دانانی به ح��ازر
وهدهس��ت بهبێ ئێستای دۆخ��ی له
ستڕاتێژیک رێککهوتنێکی هێنانی
تورکیهدا ناوهندی دهوڵهتی دهگهڵ
ن���اب���ێ.ئ���همرهوش�����هک���هل��هس��هر
مێژوویییهکانو ئهزموونه بنهمای
داواکاریهکانی خستنی وهسهریهک
ک�������وردیل����هدروس�������تک���ردن���ی
سهبارهت تورکیهدا سهرکوتگهری
پێشنیاری ب��ه ت��هن��ان��هت ب���هوان���ه،
نوێنهری چهند ناردنی ئۆجهالنو
راس��ت پشت ب��ۆ پاڕڵمان ک���وردی

به پێشنیارانهش ئ��هم ک��ردن��هوهی
هیچشوێنێکناگا.

ه������همئ������ۆج������هالنوه��هم��ی��ش
به س��هب��ارهت تورکیه کوردهکانی
دۆخ����یخ���ۆی���انوالوازیی���هک���ان���ی
دهوڵ�������هت�������یئ��������هردۆغ��������انل��ه
له پ��هی��داب��وو ئێستای ب��ارودۆخ��ی
به ن��اوچ��هی��یدا گۆڕانکارییهکانی
ب��اش��یئ���اگ���ادارن،ه��هرب��ۆی��هبهبێ
یاریکردنلهیاریگایهکیبراوهدا،

قهتبراوهلهیاریگاناچێتهدهر.
سه رچاوه : 

www.akhbar- روز: اخبار
rooz.com
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ئ����ه وه ی ک��ه  ع��ه ب��دوڵ��اڵ 
به   ئێستاش  ئ��ۆج��االن 
ش���ێ���وه ی س��ه م��ب��ول��ی��ک 
رێ����ب����ه ری م���ێ���ژووی���ی 
دێته   باکوور   کورده کانی 
ده ری  ئه زموون  ئه ژمارو، 
زیاتر  ئه وان  که   خستووه  
راسپاره کانی  ب��ۆ  گ��وێ 
ده گرن، له  کاتی تاکتیکی 
وتووێژانه و  ئه م  بوونی 
ق����ه ب����ووڵ ن���ه ک���ردن���ی 
النی که می داخوازی یه کانی 
ک���ورده ک���ان، وێ ن��اچ��ێ 
ئ���اک���ام���ێ���ک���ی ب��اش��ی 

لێ بکه وێته وه .
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وەک������یل����ەم�����ێ�����ژووین�����وێدا
خ���وێ���ن���دووم���ان���ەت���ەوەوئ���ەوەن���دەی
خۆشمانوەبیرماندێکوردقەتبۆ
ساتەوەختێکلەخەباتبۆگەیشتنبە
ڕانەوەستاوە. نەتەوەییەکانی ئامانجە
ل���ەدرێ������ژەیئ����ەوڕێ���گ���اس��ەخ��تو
چەڵەمەیەدا، تەنگو لە پڕ خوێناویو
ک��ورددروش��موپانیج��ۆراوج��ۆری
بۆگەیشتنبەسەرمەنزڵیمەقسوود
هەلومەرجو بەپێی کردوونو دیاری
ل��ێ��کدان��ەوەیوەزع��یخ��ۆیوالیەنی
بەرامبەریهەرجارەیلەڕێگایەکەوە
خۆیدەرخستووە.هەرلەجێداگۆڕینی
دروشمودانانیپانیجۆراوجۆربۆ
تێکۆشەرانی ئەرکی خەبات درێ��ژەی
ڕێگایئازادیوحیزبەسیاسییەکانی
هەتا ک���وردە. خەباتی ب��ەڕێ��وەب��ەری
کایەی کورد خەباتی سەرکردایەتیی
دەگ��ەڵ بکاو دروشمەکانی بە زیاتر
پێک تێدا ئاڵوگۆڕیان زەمان ڕەوتی
بێنێ،باشتردەتوانێکۆمەاڵنیخەڵک
بۆ ک���ات���ەوەو ک��ۆ خ���ۆی دەوری ل��ە

گەیشتنبەئامانجڕێکتریانبخا.
ل��ەڕۆژه���ەاڵت���یک��وردس��ت��انوبە
تایبەتلەقۆناغیدوایهاتنەسەرکاری

ک��ۆم��اریئ��ی��س��ام��یدا،ب��زووت��ن��ەوەی
گرتۆتە ج��ۆراوج��ۆری ڕێگای ک��ورد
بەربۆئەوەیبەالنیکەمیمافەکانی
خۆیبگا.بەاڵمهەروەکدەبینینهەتا
ئێستاچووکترینئاڵوگۆڕیموسبەت
ئەم دەسەاڵتدارانی بیروبۆچوونی لە
چارەسەرکردنی بە سەبارەت واڵت��ە
هەر نەک نابیندرێ. کورد مەسەلەی
بگرە دەس��ەاڵت��داران، بیروبۆچوونی
ئیسامییش کۆماری ئۆپۆزیسیۆنی
دەکاو ب��وون دیمۆکڕات ئیدیعای کە
پێیوایەبناخەیسیستمیداهاتووی
ئ��ێ��راندەب���ێل��ەس��ەردێ��م��ۆک��ڕاس��یو
کە دام��ەزرێ، ئازادانە ژیانی پێکەوە
ڕێگای کورد مەسەلەی سەر دەگاتە
بەهەمانعەقڵییەت دەگ��ۆڕێو خۆی
لێیچ��اوەڕواندەکرێ. کاردەکاکە
س��ەرەڕای دەبینین کە بۆیەشە ه��ەر
سیاسییەکانی حیزبە زۆری هەوڵی
گەیشتن بۆ ک��ورد بزووتنەوەی نێو
ب��ەرێ��گ��اچ��ارەی��ەک��یگ��ون��ج��او،گرێ
بە هەر ک��ورد موشکیلەی پووچکەی
ن��ەک��راوەی��یم��اوەت��ەوەووێ��شناچێ

ئاڵوگۆڕێکیباشیتێدابکرێ.
بە ئ���اواداو هەوایەکی ک��ەشو لە
نێو ل��ە ئ��ەوت��ۆ عەقڵییەتێکی ب��وون��ی
کۆماری ئۆپۆزیسیۆنی دەس���ەاڵتو

ئیسامیدا،بزووتنەوەیکوردناچارە
ڕێگاینوێبدۆزێتەوەولەدەروازەی
دیکەوەخۆیبەژوورێدابکا.ئەوەی
هەتائێستاتاقیکراوەتەوەهەرچەند
زەحمەتیزۆریبۆکێشراوەوتەنانەت
بە ب���ەاڵم دراوە، ب��ۆ زۆری خوێنی
سەریش ئەگەر دەرکەوتووە کردەوە
ب��گ��رێوەاڵم����یوی��س��توداخ����وازی
لەم هەربۆیە ن��ادات��ەوە. ک��ورد گەلی
خەباتی دروش��م��ی ب����ەدواوە قۆناغە
هەنگاوێک بگۆڕدرێو باشترە کورد
دروشمەش ئەم باوێژێ. پێشەوە بۆ
بکرێتەوە زەق لەمەودوا پێویستە کە
بۆ چارەنووس کردنی دی��اری “مافی
قازانجەکانی بزانین با کورد”ە. گەلی
خەباتی بۆ دروش��م��ە ئ��ەم هەڵگرتنی

کوردچیە؟!
م���اوەی ل��ە گ��وت��م��ان ه���ەروەک
زی��ات��رل��ەس��ێدەی���ەیڕاب�����وردوودا
ن���ەدەس�����ەاڵت�����داران�����یئ����ێ����رانونە
ئۆپۆزیسیۆنیئەوڕیژیمەچووکترین
داخوازەکانی بە داشکانیانسەبارەت
کوردنەکردوەوتەنانەتهەتاهاتووە
بارەیەوە لەو زیاتریان حەساسییەتی
نیشانداوە.دروشمی“خودموختاری”
کەداوایالنیکەمیمافەکانیکوردی
ئەوهەموو تێداگونجابووسەرەڕای

گرینگیی بەرزکردنەوەی دروشمی »مافی دیاری کردنی 
چارەنووس« بۆ کورد!

هەیاس کاردۆ
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خەباتەخوێناوییەیبۆیکراوتەنانەت
گیانیڕێبەریگەورەیوەکدوکتۆر
بێئاکام دان��درا، لەسەر قاسملووشی
مایەوە.دواتریشکە“فیدڕالیزم”وەک
بەڕێوەبەریی سیستمی گونجاوترین
نێو خزاندە خ��ۆی ئێران حکوومەتی
بەرنامەیحیزبەسیاسییەکانیکوردو
بووبەمیحوەریباسووتووێژەکانی
کوردییەکان، ئێرانیو الیەنە نێوان
کاری پانی نەبۆتە هەر نەک دیسان
وەک ب��گ��رە ئ��ێ��ران��ی، ئۆپۆزیسیۆنی
چ��ەک��ێ��کب��ۆت��ۆم��ەتل��ێ��دانل��ەهێزە
کوردییەکانبەوەکەدەیانەوێئێران
لێوەردەگیرێ. کەڵکی بکەن، داب��ەش
ناچێ وێ دروشمەش ئەم بۆیە هەر
ئێرانییەکانی بداتەوەو خێر کورد بۆ
پێقانعبکرێدانبەمافەکانیکورد
مافی دروشمی حاڵەتەدا لەم دابنێن.
دەتوانێ چ��ارەن��ووس کردنی دی��اری
ڕێگای باشترین و ڕێگا تاقە وەک
مومکینمەترەحبکرێولەورێگایەوە
ح��ی��زب��ەس��ی��اس��یی��ەک��ان��یک����وردب��ەم

مەبەستانەیخوارەوەبگەیەنێ:
ک��ورد سیاسیی ح��ی��زب��ی ی��ەک��ەم،
ئێرانی ئۆپۆزیسیۆنی دەگ��ەڵ کاتێک
ئ��ێ��ران��یدوای ب��اس��ی دادەن���ی���ش���ێو
کۆماریئیسامیدەکاکەدەوداکورد
مەیدانی بگا، خ��ۆی مافی بە بتوانێ
ئێستاوە ل��ە ه���ەر زۆرەو م���ان���ۆڕی
م��ەج��الب��ەن��ەی��اران��یک��وردن��اداڕیز
“تەجزیە بیانووی بە بکەنو بەندی
داوایانە ئەو حاند لە خۆیان تەڵەبی”
گێلبکەن.ئەوەبەومانایەکەحیزبی
کوردیهەمووبڕیارێکدەگەڕێنێتەوە
هیچ ئێستاوە ل��ە خ��ۆی خ��ەڵ��کو ب��ۆ
چوارچێوەیەکدیاریناکا.واتەهەمبە
ئۆپۆزیسیۆنی بە هەم دەسەاڵتدارانو
ئێرانیدەڵێیئەوەخەڵکیکوردستان
خۆیەتیبڕیارلەسەرچۆنیەتییژیانی
خۆیدەداومنناتوانملەئێستاوەلە

جیاتیئەوبڕیاربدەم.لەڕاستییشدا
گونجاوترین دێمۆکڕاتیکترینو ئەوە
دروشمەکەدەتوانێهەمدڵیخەڵکی
ب��ک��اوه���ەمهێرشی ک���وردخ��ۆش��ت��ر
کورد مافەکانی دژب��ەران��ی بەرباوی
دروشمە ئەو مەیدانی بکاتەوە. کەم
هەتاڕادەیەکبەرینەکەجێیهەموو
شتێکیتێدادەبێتەوەوڕەنگەهەرکەس
لەحاندخۆیەوەجۆرێکیلێکبداتەوە.
ئەوەششتێکەحیزبیسیاسییکورد
دەت���وان���ێل��ەه��ەم��وووت��ووێ��ژێ��ک��یدا
کەڵکیلێوەرگرێودەمینەیارانیپێ

ببەستێ.
ئەو کردنەوەی بەرز بە دووه��ەم،
کورد سەربەخۆییخوازانی دروشمە
سیاسییەکان حیزبە لە گلەیی ناتوان
ئاکامی بە ک��ورد نایانەوێ کە بکەن
دڵخوازیخۆیبگا.هەروەکدەبینین
لە توند ه��ەرە رەخ��ن��ەی ئێستا هەتا
حیزبەخەباتکارەکانیکوردئەوەیەکە
خۆیانلەچوارچیوەیئێرانداقەتیس
ب��ەردەم لە لەمپەر بوونەتە ک��ردوەو
ئەم هەڵگرتنی بە کورد. سەربەخۆیی
دروشمەحیزبیسیاسییکوردخۆی
ل��ەورەخ��ن��ەی��ەدەرب���ازدەک���ا،چونکە
ڕادەگ���رێو خەڵک بۆ مافێک هەموو
ئەو دەکا وا ئەوەش ناڵێ. هیچ خۆی
پەرێز دوورە ئێستا هەتا کەسانەی
ب����وونون��ائ��وم��ێ��دیب��اڵ��یب��ەس��ەردا
خۆیان بدەنو پشوویەک کێشابوون،

دەگەڵئەودروشمەرێکبخەن.
س��ێ��ه��ەمول���ەوان���ەشگ��ری��ن��گت��ر،
دروش����م����یم���اف���یدی������اریک��ردن��ی
هەموو ئەو دڵی دەتوانێ چارەنووس
ک���وردەشخ��ۆشبکاکەچ��اوەڕوان��ن
بە س��ەب��ارەت ل��ەب��اردا دەرفەتێکی لە
بکرێو پ��ێ پرسیان چ��ارەن��ووس��ی��ان
بکرێ. ئاوەاڵ بۆ دەنگدانیان مەیدانی
پێناو ل��ە حیزبەکان خەباتی چونکە
دای��ەوئەگەرخەڵکی ئ��ازادی��یک��ورد

پێ پرسی خ��ۆی مافی لەسەر ک��ورد
هاوکاریی بە مەیلی ئاساییە نەکرێ،
ڕووی دڵس���اردی نابێو حیزبەکان
ت��ێدەک��ا.ب���ەاڵمب��ەب���ەرزک��ردن��ەوەی
پاڵپشتیی ئ��ەوان دی��ارە دروشمە ئەو
دەکەنو حیزبەسیاسییەکان زیاتری
دروشمیئەوانبەهیخۆیاندەزانن.
حیزبی دەردەک�����ەوێ ب��ۆی��ان چونکە
سیاسیلەجیاتیوانبڕیارینەداوەو
دەسەاڵتی دەگەڵ ئەوان مافی لەسەر
ف����ەرم����ان����ڕەوا،ی����انئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن
بۆیان چونکە ن��ەک��ردوە. موعامەلەی
تەنیا حیزبیسیاسی دەبێتەوە روون
ئەوە مەجالی ئەوەی بۆ دەکا خەبات
خۆی چارەنووسی خەڵک بێنێ پێک
دەبێ ئاشکرا لێی چونکە بکا. دی��اری
هیچمەیدانێکبۆساتوسەودالەسەر
مافەکانینامێنێوهیچپردێکلەنێوان
خ��ەڵ��کوح��ی��زب��یس��ی��اس��یداب��وون��ی
گرینگترین ل��ەڕاس��ت��یدا ئ��ەوە ن��اب��ێ.
الی��ەن��یب���ەرزک���ردن���ەوەیدروش��م��ی
بە چارەنووسەو کردنی دیاری مافی
ئەورێگایەبێگومان تاقیکردنەوەی
خەباتیکورددەکەوێتەقۆناغێکیزۆر

هەستیارتروگاریگەرتر.
باهەوڵبدەینبەبەرزکردنەوەی
دروش����م����یم���اف���یدی������اریک��ردن��ی
مەیدانی ک��ورد، گەلی بۆ چارەنووس
خ��ەب��ات��ەک��ەم��انب��ەری��نت��روئ��اس��ۆی
بکەین. ڕوونت��ر ویستەکانمان داواو
بە گەیشتن ه��ەت��ا ک���ورد ب��ێگ��وم��ان
ئاواتەکانیمەودایەکیزۆریلەپێشە،
بەاڵمدەکرێبەتاقیکردنەوەیڕێگای
ج���ۆراوج���ۆرئ��ەوم��ەودای��ەک��ورتت��ر

بکرێتەوە.
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دێمۆکڕاسیدروشمنییه،وهک
راه��ی��انک��هرب��هالل��هن��اوچ��اوان��ی
بدهیوبهڕێدابڕۆی،دێمۆکڕاسی
رهف��ت��اره. ک��ول��ت��ووره، سیستهمه،
دێ��م��ۆک��ڕاس��یب��ن��اخ��هک��هیل��هس��هر
پ���اراس���ت���ن���یم���اف���هک���ان���یم���رۆڤ
داڕێ���������ژراوه،ک���هوات���هب���هخ���ۆدا
ناتوانێ سیاسهتمهداران ههڵگوتنی
که بێ راستییه ئهو سهلمێنهری
دێمۆکڕاتیکه. واڵته ئهو سیستهمی
چ���ۆنح��ک��ووم��هت��یت��ورک��ی��اب��هو
تهمهنیدا درێ��ژای��ی ل��ه رهف��ت��ارهی
نواندوویهتی ک��ورد ب��ه ب��هرام��ب��هر
باسی ههڵدێ ڕووی له دهتوانێو
دێمۆکڕاسیتورکیابکات.سیستهمی
ت���ورکودهس���هاڵت���داریت���ورکتا
گهلێکی بوونی به دان��ی ئێستاش
تورکیه نێوخۆی میلیۆنی چهندین
حیسابیان نهتهوه وهک دان��هن��اوه،
ت��ورکداهیچ یاسای له ناکات. بۆ
مافوئازادییهکبۆکورددیاری

سهرهتاییترین تهنانهت نهکراوه.
مافوئازادییهکانیئهوگهلهنهک
بهڵکوو ج��ی��ا، ن��هت��هوهی��هک��ی وهک
وهکمرۆڤیشلهتورکیالهبهرچاو

ناگیرێ.
کولتووریتورکودێمۆکڕاسی
یهکجارزۆرلێکدوورن،ئهوانبۆ
تورکرهنگهبڕهدێمۆکڕاسییهکیان
نهتهوهی به بهرامبهر بهاڵم ههبێ،
دووه���هموات��هک��وردل��هوواڵت��هدا
تورک رهگهزپهرهستی فاشیزمو
دهستهمانی چ��ڕژاونو تێک وهها
سهیری تێکهڵێکی که بوون یهکتر
ل���ێدهره������ات������ووه.ئ����هورهگ����هز
وای رهفتاره فاشیزم و پهرهستیه
کردوهکهلهنێوواڵتێکیگهورهی
ئ����هوهی وێ������ڕای ت���ورک���ی���ا وهک
رۆژنامهی تهلهویزیۆنو بهدهیان
س��هرب��هخ��ۆوئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆنه��هن
جگهلهچهندکهسێکیکهمئهوانی
زهنگهی زهب��رو بهو بهرامبهر دی

متهقیان بهکوردان دژ حکوومهت
ل��هخ��ۆب��ڕی��وهورهن��گ��هل��هدڵ��هوه
زۆریشیانپێخۆشبێکهسهری
ئهوگهلهسهربزێوهپاندهکرێتهوه!
کهواتهئهورهگهزپهرهستیورهفتار
کاربهدهستانی نهتهنیا فاشیستییه
دهوڵهت،بهلكووههموودهمارهکانی
چۆتهخوێنی تهنیوهو کۆمهڵگاشی
تورکانهوه.ههربهوپێیهفاشیهتو
کولتووری بۆته رهگهزپهرهستی
ت��ورک.) کۆمهڵگای گشتی و ب��او
سوریهو ئێرانو بۆ پێناسهیه ئهو
وای��هو ی��هک وهک ه��هر عێڕاقیش
هیچجیاوازییهکیانلهناودانییه(.
چۆندهکرێفاشێزملهدڕندهترین
ش��ێ��وازیخ��ۆیدالهس��هدهی21
ئیدیعایئهوهبکاتکهحکوومهتێکی
ههوڵی ن��اوهو بنیات دێمۆکڕاتێکی
ئهوهبداتبچێتهیهکیهتیئورووپا
ئابووریو ب��هرژهوهن��دی بۆ تهنیا
بازاڕهکانی به راگهیشتن دهس��ت

ئیبراهیم جه هانگیری

دێمۆکڕاسیلهجۆریتورکیه!
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ئورووپابۆئهوهیبتوانێقازانجی
زیاترلهوبارهوهبهسهرمایهدارانی
ت������ورکب���گ���هی���هن���ێ؟ئ���هگ���هرچ���ی
یهکیهتی ب��ۆ ت��ورک��ی��ا ن��هچ��وون��ی
تێدایه، کوردانی زهرهری ئورووپا
بهاڵمشهرمهبۆیهکیهتیئورووپا
تورکیا وهک واڵتێکی بۆ ب��اوهش
دڕن���دهو ه��ێ��ن��ده سیستهمێکی ب��ه
خیلهسهریدژیمرۆڤبکاتهوه.

پاڵپشتی بنیاتنهرو سیستهم
ئهوکولتوورهیهکهخۆیبهرههمی
ه��ێ��ن��اوه،ج��ائ��هوک��ول��ت��وورهئهو
رهف����ت����ارهیل���ێدهک���هوێ���ت���هوهکه
پ���هرهی ن����اوهو بنیاتی سیستهم
ئهمڕۆ بۆکردوهو تهبلیغی پێداوهو
دهبینین، بهرههمهکهی ئاشکرا به
لهوواڵتهدارهحمبهژنومنداڵو
گ���هورهوب��چ��ووکن��اک��رێ،ل��هخۆ
پێشاندانهکانیکوردانیباکوورداکه
هێمنانهبهڕێوهدهچێ،دیمۆکڕاسی
دهبینن، روون���ی ب��ه زۆر تورکیا
دیمهنیوالهرهفتاریفاشیستیانهی
له ک��ه دهک����هوێ ب��هرچ��او پۆلیس
نابینرێ. دنیایه ئهو هیچشوێنێکی
و مانا ت���هواوی ب��ه وهحشیگهری
دڕندهییبهوپهڕیرووههڵماڵراوی
بهسیمایهێزهسهرکوتکهرهکانی
پۆلیسیتورک دهبینرێ. تورکیاوه
ئ��هوکۆمهڵه ک��ه ت��ێگ��هی��هن��راوه وا
ئهویش نینو م��رۆڤ ب��وون��هوهره
ق��هب��ووڵ��یک�����ردوهوبۆیه راس���ت
گ��ورزی سانایی به زۆر دهت��وان��ێ
دابێنێتهوه دار ق��ام��چ��یو گ��ران��ی
س���هروگ��وێ��اک��یرۆڵ���هیک��وردو
نووکهشهقیپۆتینهکانیلهسهرو
ژنو ق���هب���رغ���هی و چ����او دهمو
م��ن��داڵوگ����هورهوب��چ��ووکوهک
ئاوخواردنهوهوابێولهوکردارهش
هیچه��هس��تب��هع��هزاب��یوی���ژدان

ناکات.
دیکتاتۆرهکان الی ک��ردن درۆ

کارێکیئاسایییه!
یهکێکی س��اخ��ت��هگ��هری درۆو 
سیستهمی خهسڵهتهکانی له دیکه
داخراودژیگهلییهولهوبارهوه
باقی وێنهی تورکیاش حکوومهتی
به زۆر دی��ک��ه ح��ک��ووم��هت��هک��ان��ی
هاسانیدرۆدهکاتوپاشئهوهی
بای “ن��ه وهک ب��وو ئاشکرا لێشی
دی��ب��ێون��هب����اران”،ه��هروهس��هر
خۆشیناهێنێ.ئهردۆغانسهرۆکی
تورکیا گهشهی عهدالهتو حیزبی
کۆمهڵێکی مانگرتنی به سهبارهت
چهندسهتکهسیلهمانگرتووانی
کورددهیگوت:شتیواههرنییهو
تهبلیغاتی بۆ کهسێکن چهند ئهوه
دهنوێنن! خۆیان تهلهویزیۆنهکان
گوتی: ئ��هردۆغ��ان پێنهچوو چ��ی
مانی لهخواردن نهفهر یهک تهنیا
جێگری ئارینچ بولهند گ��رت��ووه!
داوای تورکیا وهزیرانی س��هرۆک
له واز ک���ه ک���رد زی��ن��دان��ی��ان ل���ه
ناکات پێویست بێننو مانگرتن
بخهنه گیانیان خواستهکانیان بۆ
م��هت��رس��یی��هوه.ه��هرل��همه���هراو
تورکیا دادی ههنگامهیهداوهزیری
67 له کورد زیندانی 682 دهڵ��ێ:
زیندانیتورکیادامانیانلهخواردن
گ���رت���ووه.ک���هس��هرن��ج��یق��س��هی
ئ���هوب��هرپ��رس��ان��هیح��ک��ووم��هت��ی
ئاشکرا ب��ه زۆر دهدهی���ن تورکیا
روون بۆ ئهردۆغانمان درۆکانی
دهب��ن��هوه.ئ��هوهلهحاڵێکدای��هکه
حکوومهتێکی سهرۆکی ئهردۆغان
ئایینیشه حیزبێکی موسوڵمانو
ههر حهرامه. تێیدا کردن درۆ که
بۆ تهنیا دیسان ئهردۆغانهی ئهو
لهمهو ماوهیهک نان لهسهر کاو
بهرببووبهداکۆکیکارییهکهمی
حهماسوحیزبوڵاودهیههویست
الس����ایس��هالح��هدی��ن��یئ��هی��ووب��ی
ب��ک��ات��هوهق��ودس��یم��وس��وڵ��م��ان��ان

لهسهردهستیئهورزگاربێ.
تورکیادووریگایزیاترلهبهر
چوونه ه��هوڵ��ی ک��ه ئ���هوهی نییه،
به دهدا ئ���ورووپ���ا ی��هک��ی��هت��ی ن��ێ��و
کردارهی ئاکارو بهو دڵنیایییهوه
ک��هب��هرام��ب��هرک���ورددهین��وێ��ن��ێ
تورکهکان کوتانه، س��ارد ئاسنی
زۆرباشدهزاننیهکیهتیئورووپا
ئ��هن��دام ح��ک��ووم��هت��ێ��کوهک ه��ی��چ
حکوومهته ئهو ئهگهر وهرن��اگ��رێ
مرۆڤی مافی خۆیدا واڵتهکهی له
ن��هپ��ارێ��زێول��هب��هرچ��اون��هگ��رێ.
دڵنیایییهوه به تورکیا حکوومهتی
یهکیهتی نێو بخاته پ��ێ ن��ات��وان��ێ
مافو به دان ئهگهر ئ��ورووپ��اوه
دانهنێ. کورد گهلی ئازادییهکانی
خومهینی وهک دهب��ێ یان کهواته
بکاتو نۆش ناوبانگهکه به جامه
ئ��هوالی ئ��هم��او ب��ێ ب��همافی دان
ک����وردب��ن��ێی���اندهب����ێوازل��هو
خۆی بێنێو دێمۆکڕاتیکه ژێسته
که داببینێتهوه خانهیه لهو راست
شایستهیهتی،واتههاوشانیبهشار
ئهسهدوخامنهییوسهدامحوسێن.

http://www.bbc.
co.uk/persian/
world/2012/11/121106_
l45_turkey_kurdish_
hunger_strike.shtml
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عه لی قۆیتاسی

کورته یه ک له  مێژووی واڵتی سووریه 

کورتهیهکلهمێژوویواڵتی
سووریه

عهلیقۆیتاسی
واڵت���یس��ووری��ەب��ەرووب����ەری
چ��وارگ��ۆش��ە کیلۆمیتری ١85١8٠
ئاسیا رۆژئ�������اوای ب���اش���ووری ل���ە
هەڵکەوتووە.هەروهالەگەڵواڵتانی
عێڕاق،تورکیەوئۆردۆن،فەلەستینو
لبناندادراوسێیە.پێویستەبگوتری
س���ووری���ەب��ەش��ێ��کل���ەخ��اک��ەک��ەی
مەدیتهرانە. دەری��ای سەر کەوتۆتە
واڵتی لە بەرچاو بەشێکی هەرچەند
گرینگترین ب��ەاڵم بیابانە، س��ووری��ە
ب��ەرزای��یی��ەک��ان��یل��ەه��اوس��ێی��ەت��ی
ل���وب���ن���ان،ک��ی��وەک��ان��یع���ەل���ەوی���ی،
گرینگترین بشرییە ال���دوز”، “جبل
چۆمەکانیشیفۆڕات،خابور،عاسی،

عفرین،قویقودیجلەیە.

سووریە  دانیشتوانی  پێکهاتەی 
بەم جۆرەیە:

88لهسهدیخەڵکەکهیعەڕەبە،
6/٣لهسهدیکورده،2/8لهسهدیشی
دانیشتوانی لهسهدی ئەرمەنییه.88
م��وس��وڵ��م��ان��ن.س��ون��ن��ی،ع���هل���هوی،
دروزیو١2لهسهدیشیمەسیحییه.



واڵتی  مێژووی  لە  کورتەیەک 
سووریە:

کۆنترین ل��ە ی��ەک��ێ��ک س���ووری���ە
ئاسیایە بووهکانی نیشتهجێ ناوچە
ولەهەزارەیسێهەمیپێشزایینه.
لەوێ ئاموری سامیو قەومەکانی
حکوومەتێکیان کە ب��وون نیشتەجێ
پێش تاساڵی١٧٠٠ی کە هێنا پێک
زای��ی��ندرێ���ژەیه��ەب��وو.بەشێکلە
خاکیسووریەشلەسەدەکانیپێش
لوبنانی وات��ە فینیقیە سهربه زایین

ئەمڕۆبوو.
ل���ەک���ۆت���ای���یی���ەک���ان���یس����ەدەی
پازدهههمیپێشزایینقەومێکیدیکە
جێگیر سووریە لە ئارامی ناوی بە

بوون.
لەسەدەکانیپێشزایینسووریە
میسریەکان، الی���ەن ل��ە ج���ار زۆر
ئێرانیەکان بابولیو، ئاشووریەکان،

داگیرکراه.
زای��ی��ن پ��ێ��ش ٣٣١ی س��اڵ��ی ل���ە
ه���ەروەک���ووب��ەش��ێ��ک��یب���ەرچ���اولە
ن��اوچ��ەک��ان��یڕۆژه����ەاڵت����یئ��اس��ی��ا،
کۆنتڕۆڵی ژێ��ر ک��ەوت��ە س��ووری��ەش
ئ���ی���م���پ���ڕات���ۆڕیئ���ەس���ک���ەن���دەری
م��ردن��ی دوای دوات����ر م��ەق��دوون��یو
ئ��ەس��ک��ەن��دەرس��ووری��ەک��ەوت��ەژێر
پاشماوەی کە سلوقیەکان دەستی
6٣ی ساڵی ل��ە ب��وو. مەقدونیەکان
گ��ەورەی ئیمپڕاتۆڕی زایین دوای
ڕۆمس��ووری��ەیداگ��ی��رک��ردک��ەبۆ
ماوەیەکیزۆرحکوومەتیئەشکانیو

کۆنتڕۆڵکردنی لەسەر ڕۆمییەکان
س��ووری��ەش��ەڕی��انب��وو.دوایدوو
سووریە ڕۆم دەوڵەتی بوونی لەت
دەس���ت ک���ەوت���ە زای���ی���ن ٣95ی ل���ە
واتە ڕۆژه��ەاڵت رۆم��ی ئیمپڕاتۆڕی
حکوومهتی بهرهبهره بهاڵم بیزانس.
داڕم��ان ب��هرهو سووریه له بیزانس
چ����ووول���هزهم����ان����یح���هزرهت���ی
خهلیفهی دووه��هم��ی��ن ئ��هب��ووب��هک��ر
»خالیدی الیهن له سووریه ئیسام
کوڕیوهلید«هوهداگیرکراولهدوو
بیزانسهکاندا لهگهڵ گهوره شهڕی
واڵت���یس��ووری��ەی��انش��امب��ووبە
له ئیسامی. مەمالیکی ل��ە بەشێک
ئیسام سێههمی خهلیفهی زهمانی
واتهحهزرهتیعوسمان،بهڕێوهبهری
»موعاویهی دهست درای��ه سووریه
موعاویهش سوفیان«، ئهبوو کوڕی
لهزهمانیخهلیفهیچوارهمیئیسام
به عهلی،شۆڕشی ح��هزرهت��ی وات��ه
دژیعهلیک��ردوپ��اشئ��هوهکهبه
خ��هالف��هتگ��هی��ش��ت،دی��م��هش��قب��وو

پێتهخت.
زایینی ٧25ی ساڵی تا دیمەشق
ناوەندی مانگی ١2٧یک��ۆچ��ی وات��ە
خ��ەالف��ەت��یئ��ەم��ەوی��ەک��انب���ووکە
بە ئێرانیەکان ل��ەالی��ەن س��اڵ��ەدا ل��ەو
س��ەرۆک��ای��ەت��ی›‹ئ��هب��ووم��وس��ل��ی��م��ی
دەسەاڵتی بە کۆتایی خۆڕاسانی‹‹
بهنیئۆمەویهاتوبووههۆیئەوە
بە کار. بێنەسەر کەعەباسییەکان
الوازبوونیعەباسیەکانلەسووریە
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چ��ەن��دی��نح��ک��ووم��ەت��یخ��ۆج��ێی��ی
گرینگترینیان ک��ە ه��ەڵ��دا س��ەری��ان

›‹حهمدانییەکان‹‹بوو.
زای��ی��ن��یوات��ە ل��ەس��اڵ��ی١٠٠4ی
٣94یک����ۆچ����یم��ان��گ��ی،دەوڵ���ەت���ی
›‹ح����هم����دان����ی‹‹ل��ێ��که���ەڵ���وەش���او
میسرییەکانهوه الی��ەن لە سووریە
کەزنجیرهی›‹فاتمییهکان‹‹لەسەر

کاربوون،داگیرکرا.
یازدەی س��ەدەی کۆتاییەکانی لە
زای���ی���ن���یت���ورک���ەس��ەل��ج��وق��ی��ەک��ان
کۆنتڕۆڵی ژێ��ر خستە س��وری��ەی��ان
١٠9٧ ���������� ١١١٧ وات�����ە خ���ۆی���ان
حکوومەتەکەیانلەسووریەدرێژەی

کێشا.
›‹سەلیبییەکان‹‹ شەڕە کاتی لە
ن��ێ��وان ل���ە ١٠9٧ ���������� ١2٧٠ وات����ه
موسوڵمانەکاندا مەسیحییەکانو
زۆر م����اوەی����ەک����ی ت����ا دا، ڕوی
ئورووپاییەکانجێگەوپێگەینیزامی
ب��اش��ی��انل���ەس����ووری����ەدادروس���ت
سەدەی سەرەتاکانی لە بەاڵم کرد،
میسرییەکان زایینی سێزدەیەمی
بشکێننو تێک توانیانسەلیبییەکان
س���ووری���ەج��ارێ��ک��یدی��ک��ەب���ووبە
ساڵی هەتا میسر خاکی لە بەشێک
زەم��ان��یسوڵتان لە ١5١6یزای��ی��ن��ی
سەلیمیعوسمانیدا،سووریەکەوتە
کە عوسمانییەکان کۆنتڕۆڵی ژێ��ر
س��ووری��ەدا بەسەر ١9١4 ساڵی تا
ح����ک����ووم����ەت����ی����انک�������رد.ک��ات��ێ��ک
جیهانی ش���ەڕی ل��ە عوسمانیەکان
یەکەمداچوونەنێوشەڕەوە،سووریە
ک��ەوت��ەژێ��رک��ۆن��ت��ڕۆڵ��یف��ەڕان��س��ەو
ن��ەت��ەوەک��ان ک���ۆڕی دوایش��ەڕی��ش
سووریەیانبەقەیمومیەتیفەڕانسە
دەرهێنا.لەساڵی١926لوبنانکەتا
ئەوکاتبەشێکبوولەسووریەجیا
بۆوەوبووبەدەوڵەتێکیسەربەخۆ،
ه��ەروەه��ال��ەس��ەروب��ەن��دیش��ەڕی
فەڕەنسیەکان جیهانیشدا دووەم��ی
بە دا ئ��ەس��ک��ەن��دەرون��ی��ان ن��اوچ��ەی
ئیمتیازێک ئ��ەوە تورکیە، دەوڵ��ەت��ی
بە ئ���ەوەی ب��ۆ تورکیە ب��ە درا ب��وو
نەچێتە تورکیە ئاڵمانیەکان قازانجی

نێوشەڕەوە.
لە١6یسپتامبری١94١فەڕانسە
تەواویان سهربەخۆیی بەریتانیا و
تاجهدینی شێخ سووریەکانو بە دا
ی��ەک��ەمس��هرۆک ب��ە ب��وو حەسەنی
کۆماریسووریە.لەهەڵبژاردنەکانی
ب��ە ن��ی��ش��ت��م��ان��ی ب�������ەرەی ١94٣
القوتلی‹‹ ›‹ش��وک��ری سەرۆکایەتی
سەرکەوتنیانبەدەستهێناوناوبراو
بووبەسهرۆککۆماریسووریە.

ک��ات��ی ل����ە ١948و س���اڵ���ی ل����ە
ئیسرائیل دەوڵ���ەت���ی ڕاگ��ەی��ان��دن��ی
گ��وری��ون‹‹ەوه بن ›‹دی��وی��د لەالیەن
شەڕی بەشداری سووریەش واڵتی

ئهعڕاب���ئیسرائیلیکرد.
ل��ەس��اڵ��ی١949ک��ودی��ت��ای��ەکبە
س��ەرۆک��ای��ەت��ی›‹ح��س��نال��زع��ی��م‹‹
دەوڵ���ەت���ی»ال��ق��وت��ل��ی«ل��ەم��ەی��دان��ی
هەر کردەوە. پاک سیاسیسووریە
کە الحناوی‹‹ ›‹سامی ساڵەدا لەو
دژی بە کودیتایەکی ب��وو، ژەن��ەڕاڵ
»ح��س��نال��زع��ی��م«ک��ردک��ەهێندەی
بە شیشکلی‹‹ ›‹ئەدیب کە نەخایاند
سووریەی حکوومەتی کودیتایەک
بەدەستەوەگرتودوایچوارساڵ
بەهۆینائارامیوناکۆکیلەواڵتدا

›‹ئیستقالەی‹‹دا.١95٣.
ش��ی��ش��ک��ل��ی‹‹، ›‹ئ����ەدی����ب دوای
گرتە دەسەاڵتی االتاسی‹‹ ›‹هاشم
دەستوبەگرێدانیڕێکەوتننامەیەک
لەگەڵ ل��ەگ��ەڵرووس��ی��ا،س��ووری��ە
پ��ەی��وەن��دی سۆسیالستی واڵت��ان��ی
سیاسیوئابووریبەستولەواڵتانی
پێویستە ب��ۆوە. نزیک سۆسیالستی
لەسووریەحیزبی بگوترێئەوکات
سۆسیالستی ›‹حیزبی وات��ە بەعس
لەالیەن لەساڵی١94٧ کە بەعس‹‹
لەسەر دامەزرابوو، افلق‹‹ ›‹میشل

کاربوو.
لەمانگیمارسی١96٣ئەفسەرانو
لە عبدوالناصر‹‹ ›‹جمال الیەنگرانی
هاتنە ع��ەڕەب یەکێتی پاساوی ژێر
بەدەستەوە حکوومەتیان م��ەی��دانو
کودیتایەکی ١965 ساڵی لە گ��رت.
نیزامیدیکەبەسەرۆکایەتی»صاح

الجدید«لەسووریەڕویداوبۆخۆی
گەیشتەهەرەمیدەسەاڵت.

لەساڵی١96٧واڵتیسووریەش
ل���ەدووه���ەم���ی���نش����ەڕیگ����ەورەی
بەشداری ئیسرائیل‹‹دا ���� »ئهعڕاب

کرد.
نێوخۆیی کێشەی ١968 لەساڵی
ح���ی���زب���یب���ەع���سزی����ات����رپ�����ەرەی
بە ئهسهد‹‹ »حافز ژهن��ڕاڵ سەندو
ت��ەواوی بە س��ەرب��ازی کودیتایەکی
دەس���ەاڵت���یب��ەدەس��ت��ەوەگ���رتولە
بە ب���وو ب��ەڕەس��م��ی س��اڵ��ی١9٧١
س����ەرۆکک��ۆم��اریس���ووری���ە.ل��ەو
ماوەیەدا»ئهاسهد«پەیوەندیخۆی
لەگەلمیسرکەمکردبۆوەبەتایبەت
کەلەساڵی١9٧9قەرارداری»کامپ
ئیسرائیل میسرو لەنێوان دی��وی��د«
لەنێوان ت��ەواوی بە کە بەسترابوو
میسروسووریەپەیوەندیپچڕابوو.
هاتنە ب��ه ک��ە بگوترێ پێویستە
س����ەرک����اریک���ۆم���اریئ��ی��س��ام��یو
دنەدانیحکوومەتیسووریەلەالیەن
ئ���ی���ران���ەوەوپ��اش��اندام���ەزران���دن���ی
سێ راستەوخۆ لوبنان حیزبوڵای
ک��وچ��ک��ەی��ەک��یش��ی��ع��ەل���ەن���اوچ���ەدا
س���ەریه��ەڵ��دا.ئ��ێ��ران،س��ووری��ەو
حیزبوڵایلوبنان.ڕونوئاشکراشە
کەلەجەریانیشەڕیعێڕاقوئێران،
حکوومەتی لە پشتیوانی س��ووری��ە
پێوەندییەک هیچ دەک����ردو ئ��ێ��ران
س��ووریو بەعسی حیزبی لەنێوان
ح��ی��زب��یب��ەع��س��یع��ێ��ڕاقن��ەم��اوبە
ت���ەواویدوودەوڵ��ەت��یس��ووری��ەو

عێڕاقپێوەندییاننەماوپچڕا.
لیبی س��ووری��ەو ١98٠ ساڵی لە
هێناو پێک بەهێزیان پێوەندییەکی
یەکیهتییەکیبەهێزیاندروستکرد.
هەرلەوکاتەشداپەیوەندیسووریە
ب��ەرەوخراپیڕۆیشتو ئ��ۆردۆن و
بوون عەڕەبی واڵتانی ڕاستەوخۆ
بەتایبەت جیا لێک ب��ەرەی��ەک��ی ب��ە
موشەکی دان��ان��ی جێگیرکردنو ب��ە
ڕووسیلەلوبنانلەالیهنسووریە
وهاتنەناوەوەیسووریەلەشەڕی

لوبناندا.
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حهسهنحاتهمی

لەبەرەبەرییازدەیەمینخولیهەڵبژاردنیسەرکۆماریدا

ج����ۆزەردان����ی 24ی رۆژی
ل��ە ی���ەک���ێ���ک ،)2١٣)٠١٣92
ه���ەڵ���ب���ژادن���ەک���ان،ه���ەڵ���ب���ژاردن���ی
سەرکۆمارییە.بەپێیعادەتیپتر
ئیسامی ک��ۆم��اری ساڵی سی لە
بە ه��ەڵ��ب��ژارن��ێ��کو دەورە ل��ەه��ەر
تایبەتیوهەڵبژاردنیسەرکۆماری،
بەگرینگدەزانێوتەبلیغاتیزۆر

بۆدەکا.
جگەلەگرینگییەکانیدەورانی
دوای ب��ۆوێ��ن��ە ت���ێپ���ەڕان)گ���ذار(،
ن��ەم��ان��یئ��ای��ەت��وڵ��اخ��وم��ەی��ن��ییا
تەواوبوونیدوودەورەیهاشمی
رەف��س��ەن��ج��ان��یو،پ���اشخ��ات��ەم��ی،
ئ���ەمدەورهی�����ەب��ۆس��ێب���ەشلە
دەسەاڵتدارانیکۆنونوێگرینگە.
یەکەم:بۆڕێبەرخامنەییوەک
بەرپرسییەکەمینیزامکەلەساڵی
١٣84)2٠٠5(وە،ئەحمەدینیژادی
رەفسەنجانی کەڕووبیو لە بەفێڵ
ب��ەن��زی��کل��ەخ��ۆیزان���یوک��ردی
ب���ەس���ەرک���ۆم���ار.ئ���ەوی���شب��ەو
دروشموکارەسەیروسەمەرانەی
س��ااڵن��ەی ل��ێ��دوان��ی ل��ە بەتایبەتی
لەسەر پێداگری ن��ی��ۆی��ۆرکدا، ل��ە
سەبارەت نادیپڵۆماسی سیاسەتی
ئۆرانیوموسڕینەوەی پیتاندنی بە
ئیسراییللەسەرنەخشەیجیهان،

و... دن��ی��ا ئ��اب��ووری مودیرییەتی
بە ب���ارەی���ەزۆر ل���ەو ه��ەرچ��ەن��د
زۆر کێشەی نەبوو، دەسەاڵتیش
ف��ەزای ک��ردو رێژیمدروس��ت بۆ
ئێرانی دەوروب����ەری ناوچەکانی
لە پتر میلیتاریزەکردنی ب���ەرەو

پێشووبرد.
دووی�����ەم�����ی دەورەی ل�����ە
بەسەرکۆمارکردنەوەیئەحمەدی
پتری تێچووی خامنەیی دا، نیژاد
داناومیرحوسێنیمووسەویوبۆ
بۆ کەڕڕوبیشی دوویەمی ج��اری
مووسەوییەی ئەو کرد. قوربانی
ئیسامی ج��م��ه��ووری حیزبی ن��ە
هەتاهەبووتوانیبەسەریدازاڵ
لە توانی بەڕێوەبەریدا لە نە بێ،
پێشچاویئایهتوڵاخومەینیبخا،
دەورەی نیژادی ئەحمەدی ب��ەاڵم
دەورەی لەگەڵ جیاوازە دووی��ەم
پێوانەکانی بەپێی چونکە یەکەم،
نەجوواڵوەو بەیتەکەی رێبەریو
لەوپەڕیناباوەڕیدالەبەرانبەریان
خامنەیی ه��ەرچ��ەن��د راوس���ت���اوەو
دەدات��ێ، بوونی بێدەنگ سیگناڵی
کە ناداتێ گوێی نیژاد ئەحمەدی
قامووسی لە بەربەرەکانییە ئەو
نابێ ڕێ��ب��ەریوس��ەرک��ۆم��اری��یدا
ب��ەئ��اس��ای��یچ��اول��ێب��ک��رێ.بۆیە

الب����ردن����یگ����رووپ����یئ��ەح��م��ەدی
���� ئیجرایی دەس��ەاڵت��ی لە ن��ی��ژاد،
هەرچەندکەمیشبێ،ئاساننییە!؟
لەهیچ دەس��ت وازهێنانو چونکە
برانیان ئیمکانی گیرنەبوونیان
“خائین” بە تەنانەت زی��ن��دانو بۆ
ئەو ه��ەروەه��ا ه��ەی��ە. ناساندنیان
دەورەی ب��ە ئایەتوڵایەی چەند
هاشمی ل��ە جگە خ��ام��ن��ەی��ی��ەوەن،
الریجانی���� س���ادق ش����اروودیو
ک��ەل��ەک��ۆم��ەڵ��گ��ایرووح���ان���یدا
پ��ێ��گ��ەیب��ەه��ێ��زی��انن��ی��ی��ە،ئ��ەوان��ی
پیروبەرهومەرگن.بۆ دیکەزۆر
جەننەتی، ک��ەن��ی، مێهدەوی وێنە
ل��ەون��ێ��وەدا، ی���ەزدی. محەممەدی
میسباحییەزدیهێندێکجیاوازە،
چونکەپترحوجەتییەهەتا“هێڵی
خامنەیی ب��ۆ ئ���ەوەش ڕێ��ب��ەری”.
نیگەرانییەکیدیکەیەکەدوایخۆی
کێرێبەردەبێوکێسەرکۆماربێ
پێگەی خامنەیی هەڵدەکا. لەگەڵی
پاوانخوازەکانن سەرەکییەکەی
ئ��وس��وول��گ��ەرا، ب��ە ئێستا ک��ە ����
جۆراجۆریان توێژی ناودەبرێنو
سیاسیینو ب��ەش��ی ل��ە ک��ە تێدایە
سپایپاسداران،بەسیج،وزارەتی
ئ��ی��ت��اع��ات،ش�����ووڕاین��ی��گ��اب��انو
ه��ەی��ئ��ەت��ەک��ان��یچ����اوەدێ����ریکە
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شارەزایباشیانلە“موهەندیسی
ک��ردن��یه��ەڵ��ب��ژاردن��ەک��ان”داهەیە
بڕیاریدەستووری هێزیفشارو

خامنەییەکانن.
دووی������ەم:ئ��ەح��م��ەدین��ی��ژادو
تیمیهاوبیریبەتایبەتیمەشایی،
لە ن��ی��کزاد، جهوانفکرو ب��ەق��ای��ی،
لەنێو ئیجرایی ب��ەدەن��ەی ب��ەش��ی
ئ��وس��ت��ان��دارانوف��ەرم��ان��دارەک��انو
خەڵکیشارەچووکەوگوندەکانیو
بێکارانیشارە زۆربەی هەژرانو
لە پشتیوانی لەوانەیە گ��ەورەک��ان
کاندیدایهاوبیریبکەن.ئەحمەدی
نیژادلەماوەی٣ساڵیرابردوودا،
ل��ەب��ەران��ب��ەرڕی��ب��ەرخ��ام��ن��ەی��یو
س���ەرۆک���یم��ەج��ل��ی��س����������ع��ەل��ی
الریجانیوسەرۆکیهێزیقەزایی

راوستاوەو الریجانی، سادق
ک������اریرۆت���ی���ن���یو
پۆپۆلیستیدەکاو
ن��ه��ێ��ن��ی رازو
لەبەر زۆریشی
دەس�����تدای����ەو

وازه���ێ���ن���ان���ی���ش���ی
زەح������م������ەت������ەوب��ە

ب���ۆچ���وون���ێ���کخ��ەری��ک��ی
سناریۆیپووتینمێدێدیۆفە

مەشاییدا، خ��ۆیو لەنێوان
ب��ەه��ار”ی بۆیەدروش��م��ی“ب��ژی

هەڵگرتوە.
ئەگەرئەحمەدینیژاد،وەزیری
بکاو ت����ەواوی ه��اوک��اری نێوخۆ
پێوانەی ب��ە ئیجراییەکان ه��ێ��زە
ئاڵوگۆڕی ئێحتماڵی دابنرێن، ئەو
کرا، بۆخۆی وەک ����� دەنگەکانی
سەرئێشەی الب��ردن��ی دەب���ێ. پتر
ئەحمەدینیژادبەشێوەیئاسایی،
چۆن رووداوەک�����ان نییە. ئ��اس��ان
دەچنەپێش،دەبێچاوەڕوانبین.
ئێستائەحمەدینیژادوئاکارەکانی
بۆ گرینگی مەسەلەیەکی بوونەتە
خامنەییگەورەوچووکە)موجتهبا

دەس���ەاڵت ک��ەوەک خ��ام��ن��ەی��ی(،
بەدەستێکیبەهێزیشاراوەناوی

دەبرێ.
کە ���� رەف��س��ەن��ج��ان��ی س��ێ��ی��ەم:
ل��ەزەم��ان��یخ��وم��ەی��ن��یدا،کەسی
دووه���ەم���ین��ی��زامب���ووول��ەبە
ڕێ��ب��ەرک��ردن��یخ��ام��ن��ەی��یقسەی
یەکەمیکرد.ئەووەک“مەرجەعی
س��ی��اس��ی”وس��ی��اس��ەت��م��ەدارێ��ک��ی
“پ��ڕاگ��م��ات��ی��س��ت”وک��ەس��ێ��کبۆ
وەرزەک����ان” ه��ەم��وو “سیاسەتی
ن���اویدەب�����رێ،ب��ۆئ��ەوی��شئ��ەو

هەڵبژاردنەدوایینهەلە.
خ��ام��ن��ەی��ی��ش
ل�����ەگ�����ەڵ�����ی

ن��اڕێ��ک��ە،
چ����ون����ک����ەل��ە
الی���������������������ەک
ئ�������ەح�������م�������ەدی
ئەوەدادەست بەرانبەر لە نیژادی
دیکەش الیەکی له ک��ردو، نیشان
سنووربەندی ک��ە ناچێ لەبیری
ب���ەق���ازان���ج���یرێ����ب����ەریل��ەگ��ەڵ
البردنی ن��ەک��ردوە. گێڕان “فیتنە”
دەسەاڵتانەی هەموو بەو ئەویش
ه��ەی��ەت��یئ��اس��انن��ی��ی��ەول��ەگ��ەڵ

هەڵکردنیشیتێچوویخۆیهەیە
ئەحمەدی کێشەی بە پێوەندی کە
هەیە. ئاڵوگۆڕخوازانەوە نیژادو
لەسەر س��ووک فشارێکی ج��ارێ
رەفسەنجانی “ئ���اغ���ازادەک���ان”ی
کە ه��ەن سیاسی بارمتەی وەک
هاشمی ئەگەر معامەلەن. جێگای
رەفسەنجانیبیهەوێوتێبینیلە
بە نەبێ، نیزام شپرزەی وەزع��ی
پێیئەسڵی١١٠ییاسایبنەڕەتیو
دەس���ەاڵت���یس���ەرۆک���یک��ۆم��ەڵ��ی
دەتوانێ هەم نیزام ب��ەرژەوەن��دی
هەم بکێشێو چالیش بە خامنەیی
کارتەکەشی نیگابان، ش���ووڕای
سیاسەتە پرسیاری ژێ��ر ب��ەردن��ە
بەتایبەتی رێ��ب��ەرە، گشتییەکانی
لەپێوەندیلەگەڵکێشەئەتۆمیو
پێوەندی ک��ردن��ەوەی ئاسایی
ل���ەگ���ەڵئ��ام��ری��ک��او
تێچووی رۆژئ���اواو
گەمارۆکانبۆسەر

خەڵکانیئێران.
چ����������������������������وارەم:
ئ��اڵوگ��ۆڕخ��وازەک��ان:بۆ
هەڵبژاردنە ئەم ئەوانیش
زۆرگرینگە.چونکەئەگەر
ل��ەمدەورەی�����ەدان��ەی��ەن��ەوە
زۆر ت�����ازە ن����ێ����ودەس����ەاڵت،
درەنگدەبێ.ئەوانپتربۆالی
دەچ��ن. ئۆپۆزیسیۆن یا ت��وان��ەوە
چەند ئەوانیشدا، لەنێو دی��ارە �����
بەرەیهکهەیە،بەاڵمئەوانباشتر
لەهەموواندەتواننخەڵکانبێننە

سەرسندووقیدەنگەکان.-
بە رۆژێ��ک��ە چەند کە خاتەمی
گ��ەرم��یب��اسل��ەب��ەرب��ژارب��وون��ی
تەنانەت رۆژئ�����اواو ب��ۆ دەک����رێ،
دێمۆکڕاتەکانیئەمریکاشکەسێکی
بە ئەویش دی��ارە سەرنجە. جێی
پێشووی دەورەی دوو پێوانەی
“تدارکچی” پ��ێ��یواب��وو ک��ە خ��ۆی،
کێشە هەموو ئەو ناتوانێ نیزامە،
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مەسەلەی ئەو کا. حەل قورسانە
مووسەوی،کەڕڕوبیوزیندانییە
هەڵبژاردنی دوای سیاسییەکانی
مێسباح و...، گرینگە ب��ۆ 88ی
ب��ەدژی ئێستاوە ل��ە ه��ەر ی���ەزدی
خاتەمیقسەدەکاودەڵێ:خاتەمی
یاسای بەپێی فەقیهی وی��ای��ەت��ی
بنەڕەتیقبووڵەکەلەگەڵ“اطاعت”
لەڕێبەریجیاوازیهەیە)ماڵپەڕی

رادیۆفەردا(.-
ه����ەرچ����ەن����دئ�����ەمدەورەی�������ە
بەڕێوەبردنی تەکلیفی ب��ەت��ەواوی
رووننییەوقسەیجۆراوجۆری
ئێستاچەند ت��ا ب��ەاڵم ل��ێدەک��رێ،
ک��ان��دی��دای وەک خ���ۆی���ان ک���ەس
سەرکۆماری یازدەیەمی دەورەی
قسەیان کەسانێکیش ناساندوەو

ل��������ەس��������ەرهو
کاندید دەنگۆی
بوونیانهەیە.
ت��ەک��ل��ی��ف��ی
ه���ەڵ���ب���ژاردن���ی
س���ەرک���ۆم���اری

چدەب������ێ،ڕێ����ب����ەریودەس����تو
هەڵسوکەوت چۆن پێوەندەکانی
دەک�������������ەن،خ�����ەڵ�����کب����ۆس����ەر
سندووقەکانیدەنگدانبانگهێشت
دروس���ت ب��ۆ بەستێنی دەک����ەنو
دەک�����ەن،چک��ەس��ان��ێ��کس���وورن
ل��ەس��ەرخ��ۆک��ان��دی��دک��ردنولە
شووڕای پاڵوێنەکانی بێژینگو
و... ت��ێدەپ��ەڕن چ��ۆن نیگابان
یارییەکە 9٠ی دەقیقەی هەتا
بەاڵم ناکا. دیاری بەتەواوی
تائیستاهەربەشەیچەند
ک��ەس��یخ��س��ت��ۆت��ەس��ەر

زاران،کەبریتینلە:
ئ��ی��ت��اف��ی :١
،١ دژه 2ی
“ع����ل����یاک���ب���ر
والی���������ت���������ی”
م����وش����اوی����ری

رضا “محمد رێبەر، نێونەتەویی
قالیباف”

“غامعلی ت���اران، ش����ارهداری
حدادعادل”راوێژکاریرێبەری.

رەخنەگر ئوسوولگەراکانی :2
ل��ەدەوڵ�����ەت“م��ح��س��نرض��ای��ی”
ب��ەرب��ژاریخ��ۆیل��ەک��وردس��ت��ان،
ئ���وس���ت���ان���یس���ن���ەول����ەش����اری
دیواندەرەراگەیاند.“علیفاحیان”
راگەیاندوەو خ��ۆی کاندیداتۆری

“مصطفاپورمحمدی”.
خەتی پ��ەی��ڕەوان��ی ب���ەرەی :٣
متکی، “منوچهر رێبەری، ئیمامو
م��ح��م��درض���اب��اه��ن��روی��ح��ی��اآل
اس��ح��اق”ک��ەک��ان��دی��دات��ۆریخۆی

راگەیاندوە.
دەوڵ��ەت��ی، ب��ەرب��ژارەک��ان��ی :4
“اسفندیاررحیممشایی،نیکزاد

والهام”.

“جلیلی، پ��ای��ەداری، جبهەی :5
فتاحولنکرانی”.

6:ئیساحتەڵەبان،“محمدرضا
عارف،مصطفیکواکبیانوحسین

کمالی”.
ئ��ی��س��اح ب���ەن���او ک��ەس��ان��ی :٧
ناوەندی)میانەرو(، م��ام تەڵەبانی
“ح�����س�����نروح�������ان�������ی،م��ح��م��د
کیا” شریعتمداریومحمدسعیدی
بەفرانباری لە بەربژاریخۆی کە

١٣9١راگەیاندوە.
لە لیستەیه ئەو دیاره تێبینی:
ماڵپەڕیرادیۆفەرداوەرگیراوە.-

ئ����ەوه���ەم���وون��اک��ۆک��یی��ان��ەو
ب����ارودۆخ����یخ���راپ���یئ���اب���ووری،
ئەتۆمی، ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، س��ی��اس��ی،
گەمارۆیدەرەوەیی،گەندهڵیماڵی،
ن���اڕەزای���ەت���ی
کە ش������اراوە
ت��ەق��ی��ن��ەوەی
دەت������وان������ێ
بێ، گڕکانێک
ک��ێ��ش��ەک��ان��ی
ناوچەییکەرێژیم
نەتەوهکانی نییە، الیەن بێ
بەراییلەئێرانو...چۆن
م��ودی��ری��ی��ەتدەک���رێ���ن،
ب���اچ��������اوەڕوانب��ی��نو
هەبێو بەدواداچوونمان

بەهێندیانبگرین.
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مانگی کۆتایی ههڵبژاردنهکانی
ئاکامهکانیئهو ئیتالیاو له فێورییه
گرێ نهیتوانی ن��هک ههڵبژاردنانه
کوێرهیناڕهزایهتییخهڵکبکاتهوهو
سیاسیی ق��هی��ران��ی چ���ارهس���هری���ی
ئ��هوواڵت���هیل��ێب��ک��هوێ��ت��هوه،بگره
ئهوواڵت��هیلهگهڵداخ��رانوجۆره
قهیرانێکیدیکهبهرهوڕووکردهوه.

ل���هوه��هڵ��ب��ژاردن��ان��هداه��ی��چک��ام
له ب��هش��دار الیهنهکانی ح��ی��زبو ل��ه
زۆرینهی نهیتوانی ههڵبژاردنهکان
دهستهبهر پاڕلمان کورسییهکانی
بکاوبهوهشدهرکهوتکهخهڵکی
ئیتالیائهگهرلهالیهکلهبارودۆخی
واڵت��هک��هی��ان ئ��اب��ووری��ی دژواری
متمانهی دیکهش لهالیهکی ناڕازین،
سیاسهتمهدارهکانی ب��ه ئ��هوت��ۆی��ان

واڵتهکهیاننهماوه.
دوایراگهیاندنیئاکامهکانیئهو
حیزبانهی لهو کام ههر ههڵبژاردنه
بیانهوێحکوومهتپێکبێنن،ناچار
ب��هئ��ێ��ئ��ت��ی��افوه��اوب��هن��دیل��هگ��هڵ

الیهنێکیدیکهیئهوگۆڕهپانهن.
یهکیهتیی ه��هڵ��ب��ژاردن��ان��هدا ل��هو
چهپبهسهرۆکایهتییپیهرلوئیجی
بێرسانیتوانی%29.5یدهنگهکانو
340کورسییئهنجوومهنینوێنهران
نهیتوانی بهرهیه ئهو بهاڵم بباتهوه،

ئهنجومهنی دهنگهکانی زۆری��ن��هی
پ��ی��رانب��ب��ات��هوهوب��هه��ێ��ن��ان��هوهی
توانی تهنیا دهن��گ��هک��ان %31.6ی
پیران ئهنجومهنی کورسیی 123

دهستهبهربکا.
ی��هک��ی��هت��ی��یڕاس��ت��هک��ان��ی��شبه
بێرۆلسکۆنی سیلیۆ سهرۆکایهتیی
دهن��گ��هک��ان��ی %29.1ی ت���وان���ی
124 وات��ه ن��وێ��ن��هران، ئهنجومهنی
ک��ورس��ی��یپ��اڕل��م��ان��یئ��هوواڵت���هو،
ئهنجوومهنی دهنگهکانی %30.7ی
پیرانو117کورسییئهوئهنجومهنه

بباتهوه.
ئهو نوێیسیاسیی بزووتنهوهی
بزووتنهوهی ژێ��رن��اوی له واڵت��هش
سهرۆکایهتیی به ئهستێره“ “پێنج
پێشووی ئهکتهری گریللو، بێپێ
توانی25.5% واڵته ئهو سینهمای
دهن��گ��هک��ان��یپ��اڕل��م��ان،وات���ه108
دهنگهکانی %23.8ی ک��ورس��یو
ئهنجومهنیپیران،واته54کورسیی

سهنایئیتالیاوهدهستبێنێ.
ماریۆمۆنتی،سهرۆکوهزیرانی
%10.5ی تهنیا ئیتالیاش ئێستای
دهنگهکانیههڵبژاردنو45کورسیی
له هێنایهوهو واڵت��هی ئهو پاڕلمانی
ههڵبژاردنهکانیئهنجومهنیپیرانیش
دهنگهکان %9.1ی هێنانهوهی به

19کورسییئهنجومهنیپیرانیبهر
کهوت.

ئ��اک��ام��یئ����هوه���هڵ���ب���ژاردن���هو
له دهنگهکان بوونی داب��هش جۆری
بهشدار سیاسیهکانی الیهنه نێوان
ل���هوه��هڵ��ب��ژاردن��ان��هن��هب��ۆخهڵکی
ئورووپا یهکیهتیی بۆ نه و ئیتالیا
نیگهرانیی ب��وو. نهکراو چ���اوهڕوان
سهرچاوه ل��هوه ئورووپا یهکیهتیی
ئاڵۆزیوبشێویی ئهگهر دهگرێکه
دهسهاڵتێکی واڵت���ه ل��هو سیاسیی
سهقامگیروحکوومهتێکیبههێزیلێ
سێههم که ئیتالیا ئهوا نهکهوێتهوه،
له ئورووپایه، یهکیهتیی ئابووریی
دهمێنێتهوهو، قهیرانهکاندا چهقی
دهب����ێب���ۆدهرب�����ازک���ردن���یخ��ۆی
دهستیهاوکاریبۆناوهندهماڵییه
نێودهوڵهتییهکاندرێژبکا،لهالیهکی
دیکهشقهیرانیدامرکاویئابووری
ی���ۆرۆ،وات��هیهکیهتیی ن��اوچ��هی ل��ه

ئورووپاسهرلهنوێدهژێتهوه.
ب���ۆنب���هس���ت���یداب������هشک��ردن��ی
الیهنه حیزبو نێوان له دهس���هاڵت
ئاکامی ل��ه ئیتالیا سیاسییهکانی
پیرانی ئهنجومهنی ههڵبژاردنهکانی
ئ��هوواڵت���هداپتردهردهک�����هوێ.نه
پیهر بهسهرۆکایهتیی بهرهیچهپ
لوئیجیبێرسانیو،نهبهرهیراست

هه ڵبژاردنه کانی ئیتالیا و کارتێکه ریی له سه ر قه یرانی 
سیاسی و ئابووریی له و واڵتەدا  عه لی بداغی
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بهسهرۆکایهتییسیلیۆبێرۆلسکۆنی
ن��هی��انت��وان��ی��وهزۆری��ن��هی هیچک��ام
یهکاکهرهوهیدهنگهکانیئهنجومهنی
له ئ���هوهش بێنن، ب��هدهس��ت پ��ی��ران
سیاسیی نیزامی له که دای��ه حاڵێک
بۆ ح��ک��وم��هت دهس����هاڵتو ئیتالیادا
پ���ڕۆژه س��ی��اس��هتو پێشێی ب��ردن��ه
پێویستی سیاسییهکانی ئابووریو
دوو ه��هر داکۆکیی پشتیوانیو ب��ه
ئهنجومهنی نوێنهرانو ئهنجومهنی

پیرانههیه.
ئهو ئاکامهکانی دیکهی شۆکێکی
پڕ ت��ۆخو دهرکهوتنی ههڵبژاردنانه،
له ن��وێ سیاسیی هێزێکی دی���اری
پێنج ب��زووت��ن��هوهی ن��اوی به ئیتالیا
پێشووی ئهکتهرێکی که ئهستێرهیه
بێپێ ناوی به واڵته ئهو سینهمای
ئهوهێزه گریللوسهرۆکایهتیدهکا.
هێزی وهک خهریکه که سیاسییه
س��ێ��ه��همخ���ۆیج���ێدهخ�����ا،س���هدا
نیزیک پاڕلمانو دهنگهکانی 25ی
ئهنجومهنی دهنگهکانی 24ی س��هدا
بۆچوونی بهپێی بردۆتهوهو پیرانی
کارناسانیسیاسیئهوهێزهقسهی
ئیتالیا زۆریبۆداهاتوویسیاسیی
نوێیه سیاسییه هێزه ئ��هو پێیه.
ئیتالیابهتوندیدژیئهندامهتیی له
و ئورووپایه یهکیهتیی له ئهوواڵته
دهیهوێئهوبابهتهبهڕاپرسییهکی

دیکهدابندرێتهوه.
ل������هون�����ێ�����وهدائ��اک��ام��گ��ی��ری��ی
ئاکامی لهسهر سیاسی کارناسانی
شته: دوو ئیتالیا ههڵبژاردنهکانی
که وایه پێیان کارناسان له زۆرێک
ئاڵۆزیو به ئیتالیابۆکۆتاییهێنان
ناسهقامگیریی س��هرل��ێ��ش��ێ��واویو
س��ی��اس��ین��اچ��ارب��هب��هڕێ��وهب��ردن��ی
ئهو ب���هاڵم دی��ک��هی��ه، ههڵبژاردنێکی
ه��هڵ��ب��ژاردن��هک��هیدهب���ێوئ��هگ��هری
ههڵبژاردنهو ئهو پێش ڕووداوهکانی
واڵت ئابووری سیاسیو ئاراستهی
ئهوهیان دهب��ێ، چۆن م��اوهی��هدا لهو

لێلوناڕوونه.

چاوهدێرانی له دیکهش بهشێکی
س��ی��اس��ی��یئ��ی��ت��ال��ی��اپ��ێ��ی��انوای����هکه
بوونی دهرباز بنهڕهتیی ڕێگاچارهی
ل��هوق��هی��ران��یسیاسیو ئ��هوواڵت���ه
ئابوورییهیتێیکهوتوهئهوهیهکه،
لهنێوانبهرهیچهپبهسهرۆکایهتیی
ب��ێ��رس��ان��یوب���زووت���ن���هوهین��وێ��ی
ئێئتافێکی هاوبهندیو گریللو پێپێ
س��هق��ام��گ��ی��رپ��ێ��کب���ێ.ب����هاڵمگ��رێ
و روانگه هاوبهندییه ئهو کوێرهی
گریللو پێپێ رادیکاڵهکانی بۆچوونه
ون��هگ��ون��ج��ان��یل��هگ��هڵت��ێڕوان��ی��ن��ی
ههڵکردنی سیاسهتی ریئالیستیو
ل��هگ��هڵ ئیتالیا ن��ێ��وهڕاس��ت��ی چ��هپ��ی

یهکیهتییئورووپایه.
ک��ارن��اس��ان��یس��ی��اس��یئ���هوهش
بهرهیچهپ بێتوو ئهگهر دهڵینکه
حکوومهت هێنانی پیک ب��ۆ ب��ی��هوێ
راستهکان الی بۆ یارمهتی دهستی
درێژبکا،ئهوهههڵهیهکیمێژووییو
ئهوهیان تهنانهت کوشندهیکردوهو
ت��وان��هوهی سیاسیو خۆکوژیی ب��ه
دهڵێن دان���اوەو ئیتالیا له چهپهکان
ب��ێ��رل��ۆس��ک��ۆن��یئ���هوهن���دهن��اح��هزو
ناوزڕاوهکهههرچهشنهلێکنیزیکیو
ئێئتیاف ه��اوب��هن��دیو ب��ه ه��هوڵ��دان
گهوره سووکایهتییهکی ئهو لهگهڵ
دێمۆکڕاتیکهکانی هێزه ههموو به

جیهانه.
ب��هگ��ش��ت��یل���ێ���کدان���هوهوخ��اڵ��ی
له ت��ێڕام��ان س��هرن��جڕاک��ێ��شوجێی
ههڵبژاردنهکانیئیتالیاچهندشتێکن.
ئ��هو دوای ئیتالیا ک��ه ئ����هوهی
داخرانی ب���هرهوڕووی ههڵبژاردنانه
س��ی��اس��یب���ۆت���هوهوت��ێپ��هڕی��نل��هو
بارودۆخهبهسهرنجدانبهبااڵنسی
دهسهاڵتدا هاوکێشهی له هێزهکان

ئهوهندهئاساننایهتهبهرچاو.
ئهوهیکهخهڵکیئیتالیادڵیانزۆر
وهزیرانی سهرۆک مونتی، ماریا به
خۆش حیزبهکهی و ئیتالیا ئێستای
نیه،لهبهرئهوهیسیاسهتهگوشراوه
حیزبهکهی و ئ��هو ئابوورییهکانی

گوشارو ژێر خستۆته زۆر خهڵکی
زهحمهتهوه.

ئ�����هوهیک���هئ��ێ��س��ت��ائ��هگ��هرچ��ی
قازانجی له هاوکێشهکان بااڵنسی
بهرهیچهپدایه،بهاڵمچهپبراوهی

ههڵبژاردنهکاننیه.
ئ����هوهیک��هئ��هگ��هرچ��یب���هرهی
ڕاس���ت���ی���شن���هی���ت���وان���ی���وهگ����رهوی
ه��هڵ��ب��ژاردن��هک��انب���ب���ات���هوه،ب���هاڵم
کهسایهتییهکیوهکبێرلوسکۆنیبه
دهیانپهروهندهیگهندهڵیسیاسیو
20 به نیزیک دوای کۆمهاڵیهتیو
شانۆی له مانهوه دهس��هاڵتو ساڵ
سیاسی،ئێستاشسهدا30یدهنگی

خهڵکیئهوواڵتهیلهپشته.
داهاتووی ناڕوونیی که ئ��هوهش
لهسهر ه��هر ن��هک ئیتالیا سیاسیی
ئ���اب���ووری���یئ����هوواڵت������ه،ب��هڵ��ک��وو
ئابووریی لهسهر خراپی شوێنکاری
ئهندامانی و ئیسپانیا وهک واڵتانی
بووهو ئورووپاش یهکیهتیی دیکهی
ئێستاداشکوگومانی له نهبێ ههر
الیوهبهرهێنهرهکانلهسهربازاڕی

بورسهیئورووپاداناوه.
سهرنجدان به که ئ��هوه وته دوا
ب���هه���هم���ووڕووداوهک�����ان�����یپێش
دهرک��هوت��ن��ی دوای ه���هڵ���ب���ژاردنو
ئاکامهکانیههڵبژاردنلهئیتالیا،ئێستا
سهرنجهکانلهسهرئهوهکۆبۆتهوه
چۆن واڵت��ه ئ��هو نوێی حکوومهتی
پێکدێ؟ئهوحکوومهتهچبهرنامهو
پێشنیاری پ��ڕۆژهی��هک��ی سیاسهتو
ب��ۆدهرب���ازک��ردن��یئ��اب��ووری��یئهو
واڵت���هل��هوق��هی��ران��هه��هی��هک��هچهند
ئاخۆ بووهو دهستهویهخهی ساڵێکه
دهت��وان��ێ ئیتالیا ن��وێ��ی حکوومهتی
له خ��ۆی ش��ی��اوی پێگهی و متمانه
تایبهت به جیهانییهکان، هاوکێشه
وهدهس��ت ئ��ورووپ��ادا یهکیهتیی ل��ه

بێنێتهوه؟
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کێ!لەبەرامبهرکوشتنیکاسبکارانیکورددابەرپرسیارە؟

رۆژه����ەاڵت����یک���وردس���ت���انلە
چ��وارچ��ێ��وەین��ەخ��ش��ەیئ��ێ��راندا
رۆژئ��اوای سنوورەکانی کەوتۆتە
ئەوواڵتەوەولەالیەنناوەندەوەو
سەرکاری هاتنە لەدوای بەتایبەتی
هەمیشە ئسیامییەوە ک��ۆم��اری
لەسەر ئاسایشی ت��ون��دی تێبینی
بیانوویەک وەک ئ���ەوەش ب���ووەو
کۆماری دەس��ەاڵت��داران��ی ل��ەالی��ەن
لە کە بەکارهاتووە ئیسامییهوه
ک��وردس��ت��انداس��ەرم��ای��ەگ��وزاری
ب��گ��ات��ەک��ەم��ت��ری��نئ��اس��ت��یخ��ۆیو
سەرمایەدارە لە رێگری تەنانهت
خ���ۆج���ێی���ەک���ان���ی���شدەک��������اک��ە
س���ەرم���ای���ەگ���وزاریل���ەمن��اوچ��ان��ە
ب��ک��ەن.ئ���ەوەشب��ۆت��ەه��ۆیئ��ەوە
ک����ەرۆژه������ەاڵت������یک���وردس���ت���ان
هەموو لە ب��ەرچ��او پێشکەوتنێکی
نەبینێو ب��ەخ��ۆی��ەوە ب���وارەک���اندا
ئاستی ب��ەرزت��ری��ن بگاتە بێکاری
هۆی ببێتە ئ��اک��امدا لە که خ��ۆیو
دی���اردەی کۆمەڵێک سەرهەڵدانی
ن���اچ���اری ن�����ەخ�����وازراووک�����اری
وەک’’کۆڵبەری’’کەلەڕاستیدائەوە
ه��ەاڵواردن��ی سیاسەتی ئاکامی لە
بە کە ئیسامی کۆماری ئاشکرای

دژیخەڵکیرۆژهەاڵتیکوردستان
ڕەچاویدەکا،هاتۆتەکایەوە.

ب��ۆی��ەل���ێ���رەدادەس���ەاڵت���داران���ی
هۆکاری خۆیان ئیسامی کۆماری
س����ەرەک����ی����نل����ەس���ەره���ەڵ���دان���ی
کۆڵبەریو ن���اوی ب��ە دی���اردەی���ەک
کۆمەڵگای لە دیکە دیاردەی دەیان
ئ���ێ���رانب��ەگ��ش��ت��یورۆژه����ەاڵت����ی
ئ��ەوەی کە بەتایبەتی کوردستان
ل���ێ���رەداج��ێ��گ��ایس��ەرن��ج��ەپرسی
چەکدارەکانی هێزە کە کۆڵبەرییە
دوژم��ن��ک��اران��ە ئیسامی ک��ۆم��اری
ئەو کوشتوبڕی داوەت��ە دەستیان
کەسانەیکەبەناچاریوبۆدابین
دەستیان ژیانیان ب��ژێ��وی ک��ردن��ی

داوەتەئەوکارە.
بۆ پێناسەیەک ل��ێ��رەدا ئ��ەگ��ەر
بڵێین دەت��وان��ی��ن بکەین ک��ۆڵ��ب��ەری
ن��اچ��اریو کارێکی “ک��ۆڵ��ب��ەری ک��ە
کۆڵبەر ک��ەس��ی ک��ە پڕمەترسییە
گواستنەوەی ب��ارو هەڵگرتنی ب��ە
دابین خ��ۆی ب��ژێ��وی شوێنێک ب��ۆ
دامانە کە پێناسەیەدا لەم دەک��ات”.
دەستەوەئەوەجێگایتێڕامانهکە
ناچاریو کارێکی دەگوترێ کاتێک
پ��ڕم��ەت��رس��یی��ە،م��ەب��ەس��تئ��ەوەی��ە
ک��ەئ��ەوک��ەس��ان��ەیک��ەئ��ەوک��ارە
ئەگەرهەلیکاریدیکەیان دەکەن

کۆڵبەری ئ��ەوه بڕهسێ بۆ هەبێو
ن��اک��ەن،ب���ەاڵمئ���ەوانب��ەن��اچ��اری
بێکاریو ل��ە ب���وون ب��ۆدەرب���از و
دابینکردنیبژێویژیانیخۆیانو
ئەم داوەتە دەستیان بنەماڵەکانیان
کارە،هەروەهابۆیەپڕمەترسیشە،
سنوورەکانی لەسەر ئەوان چونکە
رۆژه�����ەاڵت�����یک���وردس���ت���انئ��ەم
ک���ارەدەک���ەنوئ��ەوس��ن��ووران��ەش
ه���ەم���ووب���ەم��ی��نچ���ێ���ن���دراونو
ه���ەلوم���ەرج���یک��هشوه��هوای��ی��ش
شوێنی لە مینانە ئەو ک��ردوە وای
ن��ەم��ێ��ن��نوزۆرج�����اربێنە خ��ۆی��ان
س��ەررێ��گ��ایه��اتوچ��ۆیخەڵکی
هەروەها کاسبکارانیش ئاساییو،
سەرمابردووییو مەترسی لەگەڵ
الیەن لە ک��وژران��ی��ان کۆتاییدا لە
هێزەکانیسەرسنووروچەکدارانی
کە ب��ەرهوڕوون ئیسامی کۆماری
لەمسااڵنەیدواییداکوشتنیئەو
ئ��ەوپ��ەڕی گەیشتۆتە کاسبکارانە

خۆی.
پێی بە قاچاخ سزایکەلوپهلی
یاسایبەربەرەکانیلەگەڵقاچاخی

کەلوپەلودراو!
لەمبەشەدائاماژەبەوسزایانە
دەکەینکەلەیاسایبەربەرەکانی
لەگەڵقاچاخیکەلوپەلداهاتووە.
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دوای پ��ار س��اڵ��ی ک��ە یاسایە ئ��ەم
بەسەر گ��ۆڕان��ک��اری س��اڵ هەشتا
قاچاخی س��زای بەشی ل��ە داه���ات
ئ��ەم ب��ەن��دی١9ی ل��ە ک���ەلوپ���ەل

یاسایەدائاواهاتووە:
ک��اری ه���ەرک���ەس :١9 ب��ەن��دی
ق��اچ��اخ��یک��ەلوپ��ەل��یی��اس��اخبکا
ی���انک���ەلوپ���ەل���یی���اس���اخراگ���رێ
لەگەڵ بفرۆشێ ی��ان هەڵگرێ ی��ان
ئ��������ەوەیداک���ەدەس�����تب��ەس��ەر
ک��ەلوپ��ەل��ەک��ەیدادەگ���ی���ردرێلە
بەند تاکوودووساڵ شەشمانگ
بڕی بە نەختینەیی س��زای ک��ردن،
کەلوپەلەکە نرخی ب��ەراب��ەری دە
وت���اک���ووه���ەف���ت���اوچ���وارزەرب����ە
نرخی ئهگهر دەدرێ. سزا قامچی
یەک لە زیاتر قاچاخی کەلوپەلی
کە ئامرازەی ئەو بێ ریال میلیۆن
دەستی ل���ێوەرگ���ی���ردراوە کەڵکی

بەسەردادەگێردرێ.
م���اددەی ب��ڕی��اری :١ تێ بینی 
ئیسامی سزادانی یاسای )٧٠2(ی
ئەلکولیانه خ��واردن��ەوە ئ��ەو تەنیا
نێوخۆیواڵت ل��ە ک��ە دەگ��رێ��ت��ەوە

بەرهەمهاتوون.
ب��ڕی ه����ەرک����ات :٢ تێ بینی 
کە ئەلکولیانهی خ��واردن��ەوە ئ��ەو
لە دەستیانبەسەرداگیراوەزیاتر
بە کە کاتێکدا لە بێ، لیتر بیست
گەڕانەوەبۆبەڵگەگەلێکبۆنموونە
کە دەرب��ک��ەوێ تاوانبار پێشینەی
ئاگاداریو بە گواستنەوە ئامرازی
ل��ەس��ەروی��س��ت��یخ��اوەن��ەک��ەیبۆ
ئەم دراوە پێی قاچاخەکە ک��اری
ئ����ام����رازەشدەس���ت���یب���ەس���ەردا
دەگ��ی��ردرێوجیال��ەم��ە،ئ��ام��رازی
بۆ دەگەڕێندرێتەوە گواستنەوەکە
بە نرخهکهی ق��هت به خاوەنەکەو
تاوانبارە ئەو نەختینەیی جەریمەی

زیاددەکرێ.
تێ بینی ٣:ئهگهرئەوئامرازەی
کەبۆگواستنەوەبەکارهاتووەلە

قاچاخوهەڵگرتنیکەلوپەلی کاری
بەندەداباس لەم قاچاخئەوەیکە
دیکە کەسێکی خاوەنەکەی ک��راوە،
تاوانەکانی تاوانبارەکانی لە جیا
س�����ەرەوەب���ێ،ب��ەگ���ەڕان���ەوەبۆ
پێشینەی نموونە بۆ بەڵگەگەلێک
بسەلمێندرێ تۆمەتبار تاوانکاری
ویستی لەسەر ئ��اگ��اداریو بە کە
خ���اوەن���ەک���ەیب���ۆک����اریق��اچ��اخ
گ��واس��ت��ن��ەوەک��ە ئ���ام���رازی دراوە
دەس��ت��یب���ەس���ەردادەگ���ێ���ردرێو
گواستنەوەکە ئ��ام��رازی لەمە، جیا
خاوەنەکەیو بۆ دەگەڕێندرێتەوە
ب��ەجەریمەی ن��رخ��هک��هی ق��هت ب��ه
زی��اد ت��اوان��ب��ارە ئ���ەو نەختینەیی

دەکرێ.
تێ بینی ٤:ئەوکەلوپەالنەیکە
ئاسانکاری یان کردن دروست بۆ
یاساخ کەلوپەلی قاچاخی ک��اری
بەکاردەبردرێوئەوشتەیکەلە
ئەنجامیمامەڵەکەلێیدەکەوێتەوە،

دەستیبەسەردادەگیردرێ.
خ�����واردن�����ەوەی :٥ تێ بینی 
ئەلکولیهکان،کەلوپەلیمێژوویی����
ف��ەره��ەن��گ��ی،ئ���ام���رازیب��ەرن��ام��ە
وەرگ��رت��نل��ەم����اوارەب��ەشێوەی
نایاسایی،ئامرازوکەلوپەلیقومارو
نەشیاو رەنگییە دەنگیو بەرهەمە
نموونەکانی ل��ە ن��اپ��ەس��ن��دەک��ان و

کەلوپەلییاساخن.
پاراستنی شوێنی :٦ تێ بینی 
کە کاتێکدا لە قاچاخی کەلوپەلی
نرخەکەیزیاترلەیەکمیلیارریاڵ
بە یان خاوەنەکەی الی��ەن لە بێو
وەرگیرابێ لێ کەڵکی ئەو ئاگادار
دەس��ت��یب���ەس���ەردادەگ���ی���ردرێو
کەمتر کەلوپەلەکە نرخی ئهگهر
ب���ێل����ەوب�����ڕەیک���ەب����اسک���راو
مەبەستە ب��ەم ج��ار دوو الن��یک��ەم
شێوەی بە لێوەرگیردرێو کەڵکی
ی��ەک��اک��ەرەوەدەرک����ەوێئ��ەوهلە
بەسەردا دەستی سێهەمدا ج��اری

تۆمەتبارەکە ئ��هگ��هر دەگ���ی���ردرێ.
کەڵکی خاوەنەکەی ئاگاداری بەبێ
لێوەرگرێ،بهقهتنرخهکهیبە

سزاینەختینەیەکەزیاددەکرێ.
پاراستنی شوێنی :٧ تێ بینی 
ک��ەلوپ��ەل��یق��اچ��اخ��یی��اس��اخکە
ئەوە ئ��اگ��اداری شوێنەکە خاوەنی
هاتوو بڕیاری کە کاتێکدا لە بێ،
ن��ەیگ��رێ��ت��ەوە، )6(دا تێبینی ل��ە
ب��ەس��ەردا دەس��ت��ی شوێنەکە ئ��ەوه
دەگ���ی���ردرێودادهخ�����رێوئ��هگ��هر
مانگ دوو م����اوەی ل��ە ت��اوان��ب��ار
بڕیاری دەرچ��وون��ی رێکەوتی ل��ە
شوێنەکە نەدا، جەریمەکە کۆتایی،
لێ بڕیجەریمەکەی دەفرۆشرێو
ماشەوە ئ��ەوەی ه��ەڵدەگ��ی��ردرێو
دەگەڕێندرێتەوەبۆخاوەنەکەی.)١(
١9ی بەندی پێی بە هەروەکوو
یاسایبەربەرەکانیلەگەڵهەڵگرتنی
تێبینییەکانی قاچاخو کەلوپەلی
سزادانی بە س��ەب��ارەت بەندە ئ��ەم
تاوانبارانبۆماندەرکەوتلەهیچ
لەوە باس یاسایەدا ئەم شوێنێکی
بەر بدرێنە تاوانباران کە نەکراوە
گوللەو راستەوخۆی دەستڕێژی
هێزە بەاڵم بستێندرێ، لێ گیانیان
ئیسامی ک��ۆم��اری چ��ەک��دارەک��ان��ی
هیچگرینگیبەیاساکانیخۆشیان
کاسبکارانو بێبەزەییانە ن��ادەنو
ب���ەت���ای���ب���ەتک���ۆڵ���ب���ەران���یک���ورد
ب��ەردەس��تڕێ��ژیگوللەو دەدەن���ە
کەسیش ل��ێدەس��ت��ێ��ن��نو گ��ی��ان��ی��ان
تەنیا ئ��ەوەش ناپرسێتەوە. لێیان
ل��ەه���ەڵ���سوک���ەوتوب��ی��روه��زری
دوژمنکارانەیئەوانەوەبەنیسبەت
هاوواڵتیانیرۆژهەاڵتیکوردستان
پاساوێک هیچ دەگ��رێو سەرچاوە

هەڵناگرێ.
ئ��ەرک��یئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��یک��ورد
ک��ۆڵ��ب��ەرانو کوشتنی ه��ەم��ب��ەر ل��ە

کاسبکارانیکورد!
نێوخۆی ل��ە ئ��ێ��س��ت��اش ت��اک��وو
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رۆژه���������ەاڵت���������یک�����وردس�����ت�����ان
گشتگیر جیددیو ناڕەزایەتییەکی
بەکوشتنیکاسبکارانو سەبارەت
ن��ەداوەو رووی ک��ورد کۆڵبەرانی
نێوخۆی خەڵکی زۆری زۆرب���ەی
رۆژه�����ەاڵت�����یک����وردس����ت����انل���ەم
پێوەندییەدابێدەنگیهەڵبژاردوەو
"هەرکەسەدەستی کوردگوتهنی:
ب��ەک����اویخ���ۆی���هوهگ���رت���ووەبا
ن��ەیب��ا"،ئ���ەوەشه��ۆک��اریخۆی
جێگای نووسینەدا ل��ەم ک��ە هەیە
لە جار هەندێ ب��ەاڵم نیە، سەرنج
الی���ەنک���ەسوک���اریک����وژراوهوه
ن��اڕەزای��ەت��یدەرب�����ڕدراوەوسکااڵ
ئاکامێکی ئەوەش بەرزکراوەتەوە،
ئ��ەوەیکە ن��ەب��ووەونەبۆتەه��ۆی
کاسبکاران کوشتنی ب��ە ک��ۆت��ای��ی
زۆر ن��م��وون��ەی ه��ەن��دێ ل��ە بێنێو
ک����ەمدات��ەن��ی��اب��ۆت��ەه���ۆیئ���ەوەی
ک��ەئ��ەوک��ەسی��انک��ەس��ان��ەیکە
کاسبکاران کوشتنی لە دەستیان
جیاتی لە هەبووە کۆڵبەراندا یان
لە تەنیا ب��درێ��ن ک��ەس��زا ئ���ەوەی
ناوچەیخزمەتیاندوورخراونەوەو
شوێنی بۆ گواستراونەتەوە بگرە
ئۆپۆزیسیۆنی ب���ەاڵم ب��اش��ت��ری��ش.
الیەنەکانەوە هەموو بە کوردیش
کەخۆیانبەنوێنەریڕاستەقینهی
خ��ەڵ��ک��یرۆژه���ەاڵت���یک��وردس��ت��ان
ه��ەن��گ��اویجیددیی دەزان���ندەب���ێ
ک��ردن��ەوەی ئ��اگ��ادار ل��ە هەڵێننەوە
ناوەندەجیهانییەکانیمافیمرۆڤو
زیاتری وشیارکردنەوەی هەروەها
نەهێڵن تاکوو کوردستان خەڵکی
بۆ دەس��ت ئینتیزامییەکان هێزە
چونکە بەرن، کاسبکاران کوشتنی
لەم کوردستان خەڵکی بەڕاستی
پێوەندییەداوشیاریانزۆرکەمەو
یاسای پێی ب��ە ن��ات��وان��ن ت��ەن��ان��ەت
کۆماریئیسامیشلەمپێوەندییەدا
رێگری بکەنو خۆیان لە بەرگری
لەکوشتنیرۆڵەکانیانبگرن.بۆیە

هێزەکانیئۆپۆزیسیۆندەبێزیاتر
بەرپرسایەتی بە هەست جاران لە
ب���ک���ەنل����ەه���ەم���ب���ەرت��اک��ەک��ان��ی
گ��ەل��ەک��ەی��انوخ��اوەن��داری��ەت��ی��انلێ
ئ����ەوەیداکوشتنی ل��ەگ��ەڵ ب��ک��ەن،
بیانوویەک هەر بە جا کەس هەر
بێمەحکوومە،بەاڵملەمنێوەشدا
لەالیەن ف��ەرقوجیاوازیدەک��رێ
راگەیەنهگشتییەکانلەنێوانئەو
هێزەکانی دەستی بە کە کەسانەی
بۆ دەک��وژرێ��ن ئیسامی ک��ۆم��اری
نموونەکاسبکارێکیبێتاوانلەگەڵ
مرۆڤ کوشتنی رۆژنامەنووسێک.
ل��ەه��ەرش��ێ��وەی��ەکداب��ێت��اوان��ەو
کە ئ��ەوەی ه��ۆی ببێتە پیشە نابێ
ب��درێو پێ گرینگی زیاتر یەکیان
رووداوێکی وەک دیکەیان ئ��ەوەی
تەنانەت بکرێو لێ چاوی ئاسایی

هەواڵەکەشیباونەکرێتەوە.
کێتاوانبارە؟

هیچش��کوگ��وم��انل���ەوەدانیە
تاوانباری تاوانانە ئەو بکەری کە
ئەگەر ن��ێ��وەشدا ل��ەم سەرەکیینو
بەرپرسەکەی فهرمانی چەکدارێک
پێنەبێوبەرپرسەکەشیفهرمانی
کەسیسەرووترلەخۆینەبێبەو
شێوەیەتاکوودەگاتەبەرپرسەپایە
ئەوە ئیسامی کۆماری بەرزەکانی
کردنی دادگایی گرتنو جێگای لە
قانوونی پێی بە کە کەسانەی ئەو
خۆیانکاریقاچاخدەکەنئاوهبێ
دوور دوژمنکارانەو بەزەیییانەو
تاکی لە تەقە بەهامرۆیییەکان لە
ناکەنو کورد کۆڵبەری کاسبکارو
گیانیانلێناستێنن،بۆیەتاوانباری
سەرەکیلێرەداکۆماریئیسامییە
ئ��اس��ت��ەک��ان��یدا،چونکە ل��ەه��ەم��وو
ئەگەربۆجارێکیشئەندامێکیهێزە
چ��ەک��دارەک��انی��انگ��رووپ��ێ��کلەم
خوێنی ب��ە دەستیان ک��ە هێزانەی
ک��اس��ب��ک��اران��یک���وردس���وورب��ووە
ئ��ەوهکوشتنی ب��دا توندیس��زا بە

کاسبکاراندووبارەنابنەوە.
خەڵکی ئ���ەوەشدا لەگەڵ ب��ەاڵم
رۆژه����ەاڵت����یک��وردس��ت��ان��ی��شبە
بێدەنگیخۆیانلەئاستکوشتنی
کە ئ��ەوەی هۆی دەبنە کاسبکاران
بێ. ب��ەردەوام کاسبکاران کوشتنی
لێرەدالەگەڵئەوەیکەهیچشکو
گومانلەسیاسەتیدوژمنکارانەی
نیسبەت ب��ە ئ��ی��س��ام��ی ک���وم���اری
ئەوەش و نیە ک��وردهوه تاکەکانی
بۆهەمووالیەکروونوئاشکرایە،
خەڵکی کۆمەاڵنی بێدەنگی ب��ەاڵم
ک��وردس��ت��انل��ەه��ەم��ب��ەرت��اوان��ی
کوشتنیکاسبکارانیکوردوهەموو
دیکە پێشێلکاریەکانی تاوانەکانو
لەرۆژهەاڵتی لەدژیگەلیکورد
ک���وردس���ت���انداب��ەش��ێ��وەی��ەکلە
ش��ێ��وەک��اندەب��ێ��ت��ەه���ۆیئ���ەوەی
کەئ��ەوانب��ەردەوامبنلەتاوانو
بۆ ئەگەرچی پێشێلکاریەکانیانو
م���اوەی���ەکب��ەش��ێ��کل��ەک��ۆم��ەاڵن��ی
خ��ەڵ��ک��یرۆژه���ەاڵت���یک��وردس��ت��ان
ئەم ئ��اس��ەوارەک��ان��ی ل��ە ب��ن دوور
درهنگ بەاڵم پێشێلکاریانە، تاوانو
ت��اوان��ان��ە ئ���ەو ی���ازوودوک���ەڵ���ی
بۆیە ئەوانیشەوە، چاوی دەکەوێتە
خەڵکی کۆمەاڵنی هەموو پێویستە
ک��وردس��ت��انی��ەکدەن���گدەب���نلە
کوشتنی ل��ە ک���ردن رێ��گ��ری پێناو
تاکێکی هەر کوشتنی رۆڵەکانیانو
کوردلەهەرناوچەیەکیرۆژهەاڵتی
ه��ەم��وو کوشتنی ب��ە ک��وردس��ت��ان
خۆیان بزاننو کوردستان خەڵکی
ب��ەخ��اوەن��یرۆڵ��هک��ان��ی��انب��زان��ن.
ئێستادا ه��ەلوم��ەرج��ی ل��ە چونکە
تەنیائەوانندەتواننبەناڕەزایەتی
خ��ۆی��انرێ��گ��ریل��ەب���ەردەوام���ی

کوشتنیتاکەکانیکوردبکەن.

سەرچاوەوپەڕاوێزەکان:
١:ی��اس��ایب��ەرب��ەرەک��ان��یل��ەگ��ەڵ
کەلوپەلی گواستنەوەی هەڵگرتنو



دی
ور

 ک
٢ی

٧١
٢ 

ەی
ەم

ەش
ر

w
w

w
.l

aw
an

.c
om

48-49

44

پ��ێ��ش��م��هرگ��هدهک�������هن،ب���هاڵم
سهرهڕایههمووئهمانهئێستا
به ناتوانین ق��هت کهمهو ه��هر
تهواویماناباسلهکهسایهتی
وهسفی یان بکهین پێشمهرگه
ن����اویپ���ێ���روزیپ��ێ��ش��م��هرگ��ه
بکهین.ههربۆیهزۆربهکورتی
مرۆڤه ئهو “پێشمهرگه دهڵێم،
تێکۆشهرهیهکهبهرلهههموو
ئهقڵی بیرو ههستو کهسێک
دهکهوێتهگهڕوگهشهدهکا،له
ههست کهسێکدا ههموو پێش
ئاڵوگوڕهکانی ج��ی��اوازیو به
دهوروب����������هری،ب���هت��ای��ب��هت��ی
خۆشهویستمان کوردستانی
لهههر پێشمهرگه وات��ه دهک���ا،
ئاستێکیخوێندهواریوتهنانهت
ئ��هگ��هرن��هخ��وێ��ن��دهواری��شبێ،
تهواو به رووناکبیرێکی ئ��هوه
واڵت��اندا سوپای لهنێو مانایه.
ه��هر ک���ه ه����هن زۆر ه���ێ���زی
واڵت���هین���اویج��ی��اوازی��انبۆ

ب����ێگ����وم����انل���هن���ێ���وه���هر
شتێکی کۆمهڵه ن��هت��هوهی��هکدا
ب���هن���رخوپ��ێ��روزه���هنک��هله
رێزو جێگای خهڵکهوه الی��هن
پێوه ش��ان��ازیی��ان حورمهتنو
دهک������هنک���هه����هری���هک���هبه
ناوێکیجیاوازناودهبردرێنو
باسیانلهسهردهکرێ.میللهتی
کوردیشیهکێکلهونهتهوانهیه
دوورودرێ���ژو مێژوویهکی که
پ��ڕل��هئ��هزم��وونوس���هروهری
ئهزموونانهش ئهو ههر ههیه.
گهلی که ئ��هوهی ه��ۆی بوونه
ک��وردی��شل���همش��ت��هپ��ی��روزو
ههر نهبێ. بێبهش بهنرخانه
مێژووهکهشی راستایهدا ل��هم
ب��ری��ت��یی��هل���هخ��هب��ات��یل��هب��ن
لهههر ک��ورد گهلی نههاتووی
که کوردستان پارچهی چ��وار
ب���هداخ���هوهل��هب��هرئ���هوهیکه

کوردستان پارچهیهکی ه��هر
رژێمه ل��ه یهکێک دهس��ت��ی ب��ه
دی��ک��ت��ات��ۆڕهک��انداگ��ی��رک��راوه
له زۆر که ئ��هوهی هۆی بۆته
رۆڵ��هک��ان��یل��هپ��ێ��ن��اویخاکی
گیانی ک��وردس��ت��اندا پ��ی��روزی
لهنێو بکهن. بهخت شیرینیان
ئێمهیکورددابهوکهسانهیکه
گیانیخۆیانلهپێناویرزگاری
ناوی بهختدهکهن نیشتماندا
پ���ی���رۆزیپ��ێ��ش��م��هرگ��هی��انبۆ
دهڵێن پێیان ه��هڵ��ب��ژێ��ردراوهو
پ��ێ��ش��م��هرگ��هب���هوم��ان��ای��هکه
ب���هرهوپ��ی��ریم���هرگدهچ��ێو
گیانیهتی که شتی شیرینترین
بۆ ه��هرب��ۆی��ه ب��هخ��ش��ێ، دهی
کتێبو س��هدان به پێشمهرگه
ه�����هزارانرس��ت��هوه��ۆن��راوهو
بهیتوحهیرانوشێعریتایبهتی
لهبارهیپێشمهرگهوهوتراوهو
باس ههموویان که نووسراوه
ل��هف��ی��داک��اریوق��ارهم��ان��هت��ی��ی

سیامه ند شێخه پوور 

بهنرخترینوشه!
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ههڵبژاردوونوپووڵوبودجهی
زۆریانبۆدابینکردوون،
یان بهدهرک��ردن بۆیه
ب���هک��وش��ت��ن��یچ��هن��د
هێزانه ل���هو ک��هس��ێ��ک
ه��ی��چل��هب��ارودۆخ��هک��ه

لهنێو ب���هاڵم ن���اگ���ۆردرێ،
نیه، وا پێشمهرگهدا هێزی
پێشمهرگهسهرمایهیگهلو

خۆبهخشانه نهتهوهکهیهتیو
کاردهکا،پێشمهرگهفیداکارو
دڵسۆزوپارێزهره،ههربۆیه

ل������هدهس������تدان������ی
ک����ارهس����ات����ه

ب���ۆئ��هو

حیزبهی
ک��هخ��هب��ات��ی
ت��ێ��دادهک�����اوبه
ههوێنی ب��وون��ی پ��ێ��چ��هوان��هوه
ب���هرخ���ۆدان���یپ��اراس��ت��ن��هبۆ
نهتهوهکهیخۆی،ههربۆیهلهنێو
حیزبیدێمۆکڕاتیکوردستاندا
کهرۆژی26یسهرماوهزواته
ئهورۆژهیکهبۆدوایینجار
ح��هم��هرهزا سهرکوتی بنکهی
ش��ای��انل��هش��ارهوان��یش��اری
م��هه��اب��ادپ��ێ��چ��ای��هوهوک��هوت��ه
پێشمهرگه، خ��هڵ��کو دهس��ت��ی
دیاری پێشمهرگه رۆژی وهک
تایبهتمهندی ئ���هوهش ک���راوه.
که ئ��هوه یهکهم ههبوو، خۆی
بنکهیه ئ��هو هاتنی کۆتایی به
ک��وردت��وان��یل��هن��اوچ��هئ��ازاد
ک���راوهک���ان���یژێ���ردهس��هاڵت��ی

بێترسو ب��ه خ��ۆی
دڵ����هڕاوک����ێ
بۆ ک����ار

رێ��ک��خ��س��ت��نو
هێزهکانی یهکریزی
کاسانێک ئهگهر بکات. خۆی
ژێ��رب��هژێ��رل��هب��ی��ریخۆش
ب��وونو دوژم���ندا به خزمهتی
به دژ گ��ێ��ڕان پیان فکری ل��ه
دهستکهوتهکانیگهلیکوردداو
بهرژهوهندیخۆیاندا پێناو له
داگیرکهرانی بۆ جاسووسیان
ناتوانن ک����ردوه، ک��وردس��ت��ان
باوهڕبهوهبکهنکهپێشمهرگه
بڕنۆیهکهوه به خۆیدا لهکاتی
ش����هڕیچ����هکوج��ب��هخ��ان��هی
پ���ێ���ش���ک���هوت���وویرێ��ژی��م��ێ��ک��ی
دی����ک����ت����ات����ۆڕوخ���وێ���نڕێ���ژو
سهرکوتکاریبهدژینهتهوهی

کورددهکرد.
شایانیباسهکهلهوکاتهدا
زۆرلهگهنجانینیشتمانپهروهر
رووی�������انل��هن��ێ��وب���هرهک���ان���ی
برا هاوشانی دهکردو شۆڕش
پێشمهرگهکانیانبهرگرییانله
حیزبو مهوجوودییهتی مانو
گ��هل��هک��هی��اندهک�����رد.ه���هرله
ژێ���رس��ێ��ب��هریئ���هوح��ی��زب��هدا

رێکخراوێک
ب�����هن�����اوی
ی���هک���ی���هت���ی
ن ا و ال
دام������������هزرا

ل��ه زۆر ک����ه
لهنێویدا الوهک��ان

تێیدا خزمهتیانکردوهو
کاتی له پێگهیشتوونو

خۆشیداوهکپێشمهرگهگیان
تهنانهت ک���ردوهو ف��ی��دای��یی��ان
لهورێگایهشداشههیدبوونو
گ��ی��ان��ی��انب��هخ��ت��یئ������ازادیو
نیشتمانهکهیان س��هرب��هس��ت��ی
کردوه.ههربهمبۆنهوهساو
دهنێرمبۆگیانیپاکیسهرجهم
کوردستانو کوردو شههیدانی

بنهماڵهسهربهرزهکانیان.
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بابەتەکەمان دەستپێکی لە بەر
کورتمان پێناسەیهکی پێویستە
›‹فێمێنیزم، فێمێنیزم. لەسەر هەبێ
بریتییەلەکۆمەڵێکبیروبۆچوونی
بزووتنەوەیەکی گرێدراوی پێکەوە
هەڵوێستێکی ی���ان ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی
ک����ۆم����ەاڵی����ەت����یک����ەم��هب��هس��ت��ی
گ���ۆڕان���ک���اریی���هوج��ەخ��تل��ەس��ەر
یاساییو داواکردنیمافیسیاسی،
لە یەکسانی سەربەخۆییو مافی
بڕیاردانی مافی هەلو رەخساندنی

چارەنووسدەکا».
دواک��ەوت��ووەک��اندا کۆمەڵگا لە
ژن���انل��ەه��ەم��ووک���اتدا بەهۆی
لە ن��ێ��وی��اندا ل��ە ئایین زاڵب��وون��ی
چاویان پیاوان لە نزمتر ئاستێکی
ل��ێک���راوەول��ەی��اس��اک��اندارەنگی
خۆی قانوونێک وەک داوەت����ەوە
چ��هس��پ��ان��دووەوک���اریپ��ێک��راوە.
کات هەموو ئایینی دەسەاڵتەکانی
پەنایانبۆکۆیلەکردنیژنانبردوەو
کە ب��ەوەی بەستۆتەوە ئەمەشیان
ژنانزەعیفەنیانکەمعەقڵنوبە
بۆ ئامێرێک وەک دیدێکیسێکسی
سێکسی لەزەتی یان ب��وون منداڵ

چاویانلێکراوە.

زاڵ ب����ەه����ۆی ئ����ێ����ران����دا  ل����ە
ب��وون��یئ��ای��ی��نول��ەه��ەم��انک��اتدا
سیاسی، پیاوساالرانەی دەسەاڵتی
ن���اش���ی���ری���نت���ری���نودزێ���وت���ری���ن
ش���ێ���وازەک���ان���یت���ون���دوت���ی���ژیبە
ئ��اراوە. دێنە یاساکاندا سەپاندنی
9 تەمەنی کۆمەڵگایەدا ئ��ەو لەنێو
باب دای���کو خواستی ب��ە س��اڵ��یو
ب��ۆه��اوس��ەرگ��ی��ریدەس��تنیشان
هاوسەریو چەند باسی دەک��رێو
هەروەهاهاوسەرگیریبەشێوازی
یاساکاندا لە ئ��ازاددەک��رێ. سیغە
دزێ����وون��ام��رۆڤ��ان��ەت��ری��نش��ێ��وەی
ت��ون��دوت��ی��ژیدژب��ەژن���انل��ەژێر
ناویبەرگریلەنامووسبەناوی

 مێهرداد محەممەدی

بە  دژ  توندوتیژی 
ژن��ان ل��ە ئ��ێ��ران دا

هەمان لە ئ��اراوەو دێتە سەنگسار
کاتژنانبۆخۆپااڵوتنبۆپۆستی
سەرۆککۆماریبێبەشدەکرێنو
نادرێ��� پێ پااڵوتنیان خۆ رێگای
دی����ارهل��هی��اس��ایئ��ێ��س��ت��ادان��هک
ئایینی له جیا بهڵکوو ژن��ان، ه��هر
حهقی کهس شیعهکان وات��ه شیعه
کۆماری س��هرۆک بۆ خۆپااڵوتنی
دەدرێتە جیابوونەوه مافی . نیه����
ئ��ەوەی��اننیە پ��ی��اوانوژن��انمافی
کەداوایتەاڵقلەهاوسەرەکانیان
لەباربردنی مافی هەروەها بکەنو
منداڵیانبەبێئیزنیهاوسەرهکانیان
نیە.ژنلەنێوئەوکۆمەڵگایەدادەبێ
حیجابێکیکەبەزۆریبەسەریدا
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بە گشتییەکان شوێنە لە سەپاوە
ب��اش��یب��پ��ارێ��زێت��اک��ووتووشی

جەریمەیانزینداننەبێتەوە. 
ب�������ەه�����ات�����ن�����ەس�������ەرک�������اری
جیاوازی لە باس ئەحمەدینیژاد،
بۆنورەنگێکی لەکۆمەڵگادا، ژنان
ت���ای���ب���ەتب���ەخ���ۆی���ەوەدەگ�����رێو
بەرباسی هێنانە بۆ ژنان زۆرب��ەی
ک��ێ��ش��ەک��ان��ی��ان،رێ��گ��ایی��اس��ای��یو
رێپێوانیهێمنانەدەگرنەبەر،بەاڵم
کاتەکاندا زۆرب���ەی لە ب��ەداخ��ەوە

ئەورێپێوانانەسەرکوتدەکرێنو
چاالکانی بەشداربووانو زۆرب��ەی
زیندانو لێدان، تووشی ژن مافی
سیستمی دەب���ن���ەوە. ئ��ەش��ک��ەن��ج��ە
دەس�����ەاڵتزی��ات��ری��نت��ون��دوت��ی��ژی
دژب���ەژن����انب���ەک���اردەه��ێ��ن��ێو
دەک��ا پێشێل م��اف��ی��ان ئ��اش��ک��را ب��ە
تاڕادهیەککەلەزانکۆکانگەاڵڵەی
بەڕێوە جنسیەتی ج��ی��اک��ردن��ەوەی

‘‘
‘‘

خەسارێکی گەاڵڵەیە، ئەم کە دەبا
الی جەستەیی دەروون���یو زۆری
ه��ەردوورەگ���ەزدروس���تدەک��ا.
ب���ەه���ۆیئ�����ەوەیک���ەژنم��اف��ی
بنەماڵە، دەب��ێ و نیە ک��ردن��ی ک��ار
بێو ژن الی ل��ە ش��ت گرینگترین
بەمبۆنەوەپیاویشئیزنیتەواوی
پ���ێ���دراوەک��ەپ��ێ��شب��ەک��ارک��ردن��ی
ماڵ دەرەوەی ل��ە ه��اوس��ەرەک��ەی
کە ب��ەرب��اوەک��ان ئابلۆقە ب��گ��رێ.
ل��ەب��ەرام��ب��ەرب������ەردەوامب��وون��ی

ئەتۆمیەکەی بەرنامە لەسەر ئێران
دێ��ن��ەئ�����اراوە،ک��اری��گ��ەریزۆری
لەو خەڵکو ژیانی س��ەر خستوتە
زیانیان زیاترین ژن��ان ن��ێ��وەشدا
بێبەشترین بوونەتە بەرکەوتووەو
س��ەرەڕای ب��ەاڵم کۆمەڵگا. توێژی
لە ژنان نەهامەتیانەش ئەوهەموو
زۆربوارداچاالکانەهاتوونەتەنێو
گۆڕەپانوزۆربوێرانەبەرگرییان

لەمافەکانیخۆیانکردوەوبوونەتە
بزووتنەوە بۆ پاڵپشتێکیگەورەش

کۆمەاڵتییەکانیدیکەش.
لەکۆتاییدائازادیکۆمەڵگاواتە
ئازادیژنوئەوئەرکەشدەخرێتە
هەوڵدانێکی ب��ە ک��ە س��ەرش��ان��ی��ان
سەر خ��راوەت��ە تاپۆیەی ئ��ەو زۆر

باوەڕهێنان بە بشکێننو ژیانیان
ب��ەی��ەک��س��ان��یل��ەس��ەرئ��اراس��ت��ەی
سیاسی ب��ی��رک��ردن��ەوەی سیاسیو

کاریگەریانهەبێ. 
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وه رگێڕان له  فارسی یه وه 
 عه باس حه ق بین

کاریگەری رەنگ لە پێوەندی یە کۆمەاڵیەتی یەکان دا

چرەنگێکلەبەرکەین؟رەنگەکان
لەسەر کاریگەرییان بەشێوەیەک
ه��ەی��ە م����روڤ دهروون������ی رۆحو
ک��ەرەوش���ت���یم���رۆڤدەگ����ۆڕێو
ئ���ەمش��ێ��وەگ���ۆڕان���هل���ەئ���اک���امدا
تایبەتمەندیو خ��ووخ��ەدەو دەبێتە
کهسایهتیتاکەکان.رەنگهۆکارێکی
بەهێزەکەدەتوانیویستوهەستە
یا ببزوێنێ ئێمە دەروونییەکانی
هێوربکاتەوە.هەستێکلەساردیو
گ����ەرم����ی،خ����ۆش����یون���اخ���ۆش���ی،
ئەهێنێ. پێک بێدەنگی، خێراییو
راستلەوێنەیمۆسیقاکەئەتوانێ
بێ. ناخۆشەکاندا خۆشو کاتە لە
تەواویرەنگەکانبۆئێمەئەدوێن،
ئ��ەگ��رنو ل��ەخ��ۆ ئێمە پ��ێدەک��هن��نو
دائەنێن، ج��ۆراوج��ۆر شوێنەواری
ه��ەروەکئ���ەوەیک��ەدەن��گ��ەک��ان

دایدهن��ێ��ن.ئ��هوڕۆک��هب��هرل��هوهی
ئێوە دەنگی بیستی گ��وێ خەڵکی
بن،سەرنجیانبۆلیباسورواڵەتی
ئێوەئەچێیانیچاولهرواڵهتتان
دهک������هن،ه����ەرب��ۆێ��ەرەن��گ��ەک��ان
دەت���وان���نوەکم��ی��وان��یل��ەن��اک��او
کاریگەربنلەسەرپێوەندیئێوەو
زیاتر بێگومان ب��ەراب��ەرەک��ان��ت��ان.
رەنگەکان ج��ۆراج��ۆری کە ل��ەوەی
بێ، ئێوە لەسەرخودی کاریگەری
لەسەر ک��اری��گ��ەری��ان هێندە چەند
ئهگەر ه��ەی��ە. ب��ەرام��ب��ەرەک��ان��ت��ان��ی
لە کەڵکیرەنگەکانبۆبەکارهێنان
کۆمەاڵیەتی فەرهەنگی چاوەدێری
هێندیکدووربایە،رەنگکاریگەری
ب��ێوێ��ن��ەدەب�����وو،ئ��ەگ��ەررەن���گو
جۆراوجۆریەکانیگرینگنەبانایە،
جوانترینسەرچاوەکانیبوونواتە
دارەک��ان، گ��وڵو وزەوی، ئاسمان
بەم ئۆقیانووسهکانو...... دەری��او
رەن��گ��ەج���ۆراوج���ۆران���ەدروس���ت
رەنگی ج��ۆراوج��ۆری ن��ەدەب��وون.
لیباستانلەهەرتەمەنێکداکەهەن،

بە بەرابەرەکانتان بینینی یەکەم لە
تایبەتئەوکەسانەیکەبەردەوام
دەتانبینن،بزەیەکینەرموبەتین
ئەخاتەسەرلێوکەئەمەگەلێکبە

کەڵکەوبەسوود.
دەروونی یەکانی  شوێنەوارە 

رەنگ:
ئ����هوڕۆک����هس��ەل��م��ێ��ن��راوەکە
دەکەنە کار بەسانایی  رەنگەکان
س��ەرک��ۆئ��هن��دام��یدهم����اروهێزی
تاکەکانو دەروون��ی حااڵتی بینین،
ب��ۆکەڵک رەوش��ت��ی��ان.ه��ەرب��ۆی��ە
شێوەیهکی بە رەن��گ لە وەرگرتن
گ��ش��ت��ی،پ��ێ��وی��س��ت��ەش���وێ���ن���ەوارە
دەتوانێ کە ناسییەکانی دەرون
دێکۆڕاسێونو ک��ردن��ی دی���اری ل��ە
ب��ەرگوش��وێ��نو...بناسینو ج��لو
هەنگاویبۆبنێین.جاروبارکەڵکی
خراپیرەنگلەرێگەیتاکەکانەوە،
ک����اری����گ����ەرین���هرێ���ن���یئ��ای��ی��نو
تایبەتی هەڵسوکەوتی نەریتەکان،
لە هێندێ کاریگەری کەسەکانو
جۆراوجۆریو نەبوونی یاساکان،
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پ��ێ��ک��ەوەن��ەگ��ون��ج��ان��یرەن��گ��ەک��ان،
لە تایبەت بە رەن��گ بەکارهێنانی
ب��ەرەوڕووی تاکەکەسیدا هەرێمی
ج��ێڕام��ان گ���ەورەو کیشەی زۆر
دوارۆژدا ل���ە ک���ە ک�����ردوەت�����ەوە
ش���وێ���ن���ەوارەرووخ��ێ��ن��ەرەک��ان��ی

بەروونیدەبینن.

ئ���اخ���اوت���ن���ی ب���ێ دەن���گ���ی 
لیباس)جل و بەرگ(:

وێ��ڕایئ��ەوەیکەج��لوبەرگ
مرۆڤە پ��اراس��ت��ن��ی ک��ەرەس��ەی��ەک��ی
ل���ەس���ەرم���اوگ���ەرم���ا،ه���ەروەه���ا
بە بێدهنگهو پێوەندی ئامرازێکی
شێوەیئاساییدەتوانێدهپەیامی
ب��دات��ەک��ەس��ان��ینزیک س���ەرەک���ی
ئاستی ئ���اب���ووری، ئ��اس��ت��ی وهک؛
کۆمەاڵیەتی، پێگەی خوێندەواری،
ویستیکۆمەاڵیەتی،حەزیتاکەکان
سەرکەوتن، ئاستی بەرەنگەکان،
ن���ەزم���یزاه���ی���ری،ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی
رەوش���ت���ی،ه��ی��واوخ��ۆش��ب��هخ��ت��ی،

جیاوازی.
ک���ەڵ���کوەرگ���رت���ن���یت��اک��ەک��ان
ب��ەش��ێ��وەیدرێ���ژم���اوەل���ەوج��لو
رەشو رەن���گ���ی ب���ە ب���ەرگ���ان���ەی
ب�����ۆروق����اوەی����یوس��وورم��ەی��ی��ن
ئ��ەم چ��ون��ک��ه ن���اس���ازگ���ارە، زۆر
کات تێپەڕبوونی لەگەڵ رەنگانە
بەدواوهیە. دەروون��ی ماندوبوونی
ب��ۆوێ��ن��ەئ��ەگ��ەرچ��یرەن��گ��یرەش
پێگەی لیباسدا م��ۆدەو ب��ازاڕی لە
ت��ای��ب��ەت��یخ����ۆیه���ەی���ەووات����ای
جۆراوجۆردهگوازێتهوه.بەاڵمزۆر
کهسرقیانلەجلوبەرگیرەشه،
زیاتر مردنەو هێمای چونکهرەش
لە ت��ازی��هدا بۆنەکانی ن��ەری��تو ل��ە
بۆچوونی ههرچهند دەک��ەن. بەری
هێمای پێوەندییەدا ل��ەو تایبەتی
پێک لە بەاڵم زانستوتێگەیشتنە،

ه��ێ��ن��انوب���ەردەوام���یخ��ەم��ۆک��یدا
ک��اری��گ��ەرە.ک��ەس��ان��یه��ۆگ��رب��ەم
رەنگە،بەزۆریلهنێوخۆدانیانی
دەش��ارن��ەوەو نارهحهتییهکانیان
ئاڵۆزوشێواودێنهبەرچاو.هەروەها
ئەوکەسانەیبەردەوامجلوبەرگی
بهر، دهکهنه رهساسی)خۆڵهمێشی(
وادەردهکهونکەژیانێکیدژوایان
ههیهولەژێرگوشارەکانینالەباری
ژی�����انداپ��ش��ت��ی��انچ���ەم���اوهت���هوهو
ههیه، پشوو کهمێک بە پێویستیان
بەاڵملەالیەنیباشییەوەهێمایەبۆ
ئەقڵوبیرکردنەوە،چونکههاوناوە
مێشکدا. خۆڵەمێشی بەشی لەگەڵ
گ��ەرمو رەنگە لە وەرگ��رت��ن کەڵک
روون، زەوق���اویی���هک���ان)س���ەوزی
جۆراوجۆرەکانو س��وورە ، زەرد
پڕتەقاڵی(وهاوشێوەکانیان،تەمەنی
نیشان گەنجتر کەمترو مرۆڤەکان
زیاتر خۆشحاڵی زەوقو ئ��ەدەنو
ل��ەواندادهردهک���هون،ب��ەاڵمرەنگە
خۆڵەمێشی، ق��اوەی��ی، رەش��ەک��ان،
ماتەکان ئاسمانیە م��اتو بنەوشی
یەک کردنی دروس��ت لە دەت��وان��ن
گشتیو کەسایەتییەکی ش��ێ��وەو
بێو کاریگەر بەرز ئێرادە بەهێزو
کە ل��ەوەی زیاتر تاکەکان تەمەنی
هەیەنیشانیبدات.رەنگەکانی)زەرد
،پ��ەم��ەی��ی،گ���ەزی���زەی���ین��اس��کو
سووریتێکاوبەپەمەییوزەرد(
ل��ەپێکه��ێ��ن��انورۆڵ���یرواڵ���ەتو
کەسایەتی گەنجانداو ئەندامێکی
ب��ەه��ێ��زوب��ەه��ەس��توک��اری��گ��ەردا
لەڕاستیدا هەیە. سهرهکی دەوری
پهستانی ماتەکان س���اردو رەن��گ��ە
نێو گنجی خ���وارێو دێننە خوێن
وەرگرتن کەڵک الدەبەن. چاوەکان
ل��ەرەن��گ��ەروون��ەک��اندەب��ن��ەهۆی
چ���وون���ەس�����ەریه��ەس��ت��یب���ڕوا
هەروەها دڵخوشی. بەخۆبوونو

بردنەسەری لە گەرمەکان رەنگە
بەهیزکردنی خۆشحاڵیداو هەستی
بینینو ه��ەس��ت��ی ب���ی���رک���ردن���ەوەو
ب���ردن���ەس���ەریگ���ەرم���ایل����ەشدا
ک��اری��گ��ەرس��هرهک��یوب��ەرچ��اوی��ان
بڵێین ه��ەی��ە،ه��ەرب��ۆی��ەدەت��وان��ی��ن
ک���هن��اس��ی��نوک��ەڵ��ک��یپ��ێ��وی��س��تو
لە تایبەتی بە رەنگەکان لە بەجێ
دەتوانێ کەسەکاندا، جلوبەرگی
لەگەڵ پێوەندی لە بێ شوێندانەر
ب��ەرام��ب��ەرەک��ان��ت��اندا،ب��ۆوێ��ن��ەئەو
کەسانەیکەبەردەوامجلوبەرگی
ئ��اس��م��ان��یم���اتدهک���هن���هب����هر،لە
دروستکردنیپێودندیراستەقینە
کێشهیان دی��ک��ە ک��ەس��ان��ی ل��ەگ��ەڵ
هەیەوبەبێهۆهەوڵدەبن،چونکه
رەنگیئاسمانیماتبڕواکردنبە
کەسانیدیکەلەنێودەبا.ئەمجۆره
لە ورد بیرکردنەوەی بە کەسانە
پێوەندی م��ەن��ت��قدا ئ��ەق��ڵو ب���واری
خۆیلەگەڵهەستەکانیلەدەست

بدا.

پ��ی��رۆزی  ئایینی  ل��ە  رەن���گ 
ئیسالم دا:

ئەو ئیسامییەکاندا دەق��ە ل��ە
رەنگانەیکەلەکۆمەڵگادامهکروهن
قسهوباسکراوە،باشترینرەنگیان
زەرد، بەڕیز ئەو دوای و سپییە
س����ەوز،س����ووریک���اڵ،س���ەوزی
بۆ تایبەتی بە مات ک��اڵ،س��ووری
نوێژکردن،بەاڵمرووپۆشیرەش
کەڕاهەتیتوندیهەیە.ئێمەبەڵگەی
سەوزی رەنگی کە هەیە زۆرم��ان
پتەوی بنەمای ئاسمانی بە تێکەڵ
پیرۆزیهەیە.بەهەشتیبەڵێندراوی
لە هەیە. رەنگهی شێوه ئ��هم ئێمە
ئایینیپیرۆزیئیسامدائایەتێکمان
نیەکەرەنگیسەرپۆشەکاندیاری
هەیە زۆرم��ان بەاڵمحەدیسی بکا،
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س���ەب���ارەتب��ەک��ەڕام��ەت��یرەن��گ��ی
یاخی هەستی رەش رەنگی رەش.
ب��وونوخۆب��ەزلزان��یوبێمەیلی
دەروون������یوب��ێت��اق��ەت��یدروس���ت
ئەکاوئاماژەیەبۆخەموپەژارە.

ئیمەسەبارەتبەرەنگیرەشی
پێش لە کە هەیە حەدیسمان شەو
دروست رووناکی خ��ۆرئ��اواب��وون،
رووناکی قهت کە ئ��ەوەی بۆ کەن
لەژیانیئیمەنەڕواوتاریکیشەو

خۆیبەسەرماندانەسەپێنی.

شۆێنەواری دەروونی رەنگ لە 
مندااڵن دا:

کە لێکۆڵینەوانەی ئەو پێی بە 
لەئەنستیتۆیدەروونناسیرەنگ
ک��ەب��ن��ک��ەیس���ەرەک���یل��ەش��اری
ک��راون. ئەڵمانە، واڵت��ی ل��ە ئەسن
رەن���گ���ەس����وورەک����ان،پ��رت��ەق��اڵ��ی،
کە رەنگانەن ئەو ئاسمانی، زەردو
منداڵحەزیانپێیهتیورەنگەکانی
خۆڵەمێشیوقاوەییورەشوسپی
ق��هتدڵخ����وازیئ���ەوانن��ی��ن.ئەم
ئەنستیتۆیەبۆدیاریکردنیئاستی
کاریگەربوونیرەنگلەمندااڵندالە
رەوزەکانیئاڵماندەستیدایەتاقی
دوای لە یهک لێکۆڵینەوەی کاریو
بۆیان ئاکامدا له ب��ەردەوام. یەکو
لە یەکێک ب��ۆوێ��ن��ە ک��ە دهرک����هوت
خاتوونهمامۆستاکانیرەوزەتهنیا
قاوەیی ت��ەن��وورەی ک��ۆتو بەهۆی
کەلەبەریکردەوە،کەوتۆتهبەر
ن��اوو منداڵهکانو ت��ووڕەی��ی رقو
نا، لێ خراپیان سەلیقە ن��ات��ۆرەی
کاتێک مامۆستایە ئ��ەو ه��ەر ب��ەاڵم
دیکەی رەن��گ��ی گ���ۆڕیو جلەکانی
ل��ەب��ەر وهکروون�����اکوس����ووری
کرد،بووبەخۆشەویستیمندااڵنی

رەوزەکە.
رەن���گ���ەک���انک��اری��گ��ەریی��ەک��ی

کۆئهندامهکانی لەسەر تایبەتیان
ب��ۆوێ��ن��ە ه��ەی��ە. م���ن���دااڵن مێشکی
سپی ی���ان رەش رەن��گ��ی ئ��ەگ��ەر
ت��ۆخب��ەش��ێ��وەیب����ەردەواملەبهر
گەورەکانی یا بێ م��ن��دااڵن چ��اوی
دەوروب��ەری��انب���ەردەوامبەجلو
بکەن، ه��اتوچ��ۆ رەش���ەوە بەرگی
دهمارهکانیمیشکیمندااڵنسستو
ماندووئەبێ.لەسااڵنیرابردوودا
ب��ۆس��ەل��م��ان��دنو ت��اق��یک��اریزۆر
بۆوێنە ک��راوه، رەنگەکان ناسینی
سەرنجی زیاتر بچووک مندااڵنی
زەردو وەک گ��ەش��ەک��ان��ی رەن��گ��ە
س��پ��یوپ��ەم��ەی��یوس���وورئ���ەدەنو
ل��ەگ��ەڵگ��ەش��ەوگ��ەورەب��وون��ی��ان
ه���ۆگ���ریرەن���گ���یزەردی������انک��ەم
ئاسمانی دەبێتەوەوسووروشینی
جێگەیدەگرنەوە.پاشباڵغبوونیان
رەنگەکانیشینوسەوزن هۆگری
زەرد! پرتهقاڵیو سوورو تاوهکوو
لەمکاتانەداهۆگریانبەرەنگاکانی
س��ەوز، س���وور، ئاسمانی، شینی

بنەوش،پرتقاڵیوزەرده.

کۆبه ندی گشتی:
که دهگهین ئاکامه بهو لێرهدا 
دیاری تەمەنێکی بۆ رەنگێک هیچ
ک���راوق��ەدەغ��ەن��ی��ە،ئ���هوههێندێک
یاسایویشکوداخراونکههەموو
دەگ��رن تایبەت قاڵبێکی لە شتێک
ب��واری لە دهن��ارەنگیج��لوب��ەرگ
کە هێنەرە زی��ان کاتێک زانستیدا
کراو دیاری بەردەوامییەکی لەودا
بۆئامانجێکیئەقانیسەرکەوتوو،
دیارینەکرابێ.رەنگەکانلەجلو
پێکهاتەیەکی پێویستە ب����ەرگدا
ئەوەی بۆ بێ زانستی هونەریانهو
هەستە کۆرپەلەکەتو چاوی ببێتە
دەروون���یی���ەک���ان���یم����روڤن��ۆێ
ب��ک��ات��ەوە.ل��ەک��ۆم��ەڵ��گ��ایئ��ێ��م��ەدا

ج��ۆراوج��ۆردا ئاستی لە خەمۆکی
رێ��ژەی��ەک��یب���ەرچ���اویل��ەگ��ەن��جو
کە خستووە نەخۆش ج��ەم��اوەری
لە درێژماوە ماندوویی بێتاقەتیو
گرینگترینئەنجامەکانیەتی.پێشنیار
دەکرێبۆچارەسەریئەمراستییه
ل���ەوج��لوب��ەرگ��ان��ەیک��ەرەن��گ��ی
ش��ادی��انه��ەی��ەک��ەڵ��کوەرب��گ��ی��رێ،
چ��ون��ک��هه��ێ��زیرەن���گک��اری��گ��ەری
ل��ەس��ەرت��اک��ەک��انه��ەی��ە.ک��ەوای��ە
هەڵبژاردنەکانمان سەرەتا باشترە
بەکارهێنانی لە بگۆڕینو هێندێک
هێندێک جلوبەرگهکهماندا رەنگی
جلو رەنگی بکەین، پێداچوونەوە
س��ەی��رو ال ل��ە خەڵکیمان ب��ەرگ��ی
سووک چ��اوی بە نەبێو سەمەرە
هەموو چونکه نەکەین، سەیریان

رەنگەکانجوانوبەنرخن.

سهرچاوه:مجلهخانوادە،شماره
2٠٧

کەڵک وەرگرتنی تاکەکان 
ب����ەش����ێ����وەی درێ�����ژم�����اوە 
ل���ەو ج���ل و ب��ەرگ��ان��ەی بە 
ب����ۆر و  رەش و  رەن����گ����ی 
ق���اوەی���ی و س��وورم��ەی��ی��ن 
چونکه   ن��اس��ازگ��ارە،  زۆر 
ئ�����ەم رەن���گ���ان���ە ل���ە گ���ەڵ 
ت������ێ پ������ەڕب������وون������ی ک����ات 
م��ان��دوب��وون��ی دەروون�����ی 

بەدواوه یە. 
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شه ونم هه مزه یی

پێناسهی  سهرهکیترین زم��ان
دهرگ��ای ی��هک��هم ئینسانێکهو ه��هر
دونیای گ��هڵ ل��ه م��رۆڤ پێوهندی
جار یهکهم بۆ ئینسان دهرهوهی���ه،
ت��وان��یل��هرێ��گ��هیزم���ان���هوهڕاو
ب��ی��روب��ۆچ��وون��یخ���ۆیدهرب����ڕێو
ئاسان خ��ۆێ بۆ کۆمهڵ به ژیانی
ب��ک��ات��هوه،ف��ێ��رب��وون،ف��ێ��رک��ردنو
پهرهی رێگهیزمانهوه داهێنانله
ئهم تا دونیایس��هردهم گرتووهو
ک��ردوه.لهم قۆناغهگهشهیپهیدا
ک��ۆم��هڵوکۆڕێکی ه��هر ن��ێ��وان��هدا
بۆخۆیزمانو مرۆییلهدونیادا
پێناسهیخۆیههبووهکهگوزهرانی
زم��ان��یوداگ��ی��رک��اریب��ۆت��هه��ۆی
کۆمهڵه لهم زۆر بهشێکی ئ��هوهی
زمانی بیرکردنی له به مرۆیییانه
خۆیانلهکهلتووروزمانێکیدیکه
مێژووشدا له تهنانهت بتوێنهوهو
نهمێنێ. لێ نیشانێکیان ن��اوو هیچ
توانیانه که مرۆیییه کۆمهڵه ئهو
تا خ��ۆی��ان تێکوشانی ه���هوڵو ب��ه
بپارێزن زمانهکهیان ئێستا قۆناغی
لهنێوچوونی م��هت��رس��ی ئێستاش
سیاسهتی ههیه. ههر زمانهکهیان
هێشتاش ئاسیمیاسیۆن توانهوهو
ههرلهالیهننهتهوهکانیبااڵدهست
ن��هت��هوهی��یو کۆمهڵه ب��ه ب��هران��ب��هر
بهڕێوه دهست ژێر ئیتنیکییهکانی
دهچێ.ههربۆیهکۆمهڵگهیجیهانی
بهههستپێکردنبهممهترسییه

خوێندن و نووسین به  زمانی زگماکی مافی بێ 
ئه مالوالی هه ر مرۆڤێکه !
)لهپهڕاوێزیرۆژیجیهانیزمانیزگماکیدا(
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بڕیارنامهو دهی���ان دهرک��ردن��ی ب��ه
کۆنڤانسیۆنیمافیپاراستنیزمانو
ن��هت��هوهک��ان��یبه ک��هل��ت��ووریکهمه
فهڕمیناسیوه،رێکخراوییۆنسکۆ
نهتهوه رێکخراوی له بهشێکه که
لهدانیشتنیگشتی یهکگرتووهکان،
زایینی ١999ی س��اڵ��ی ل��ه خ���ۆی
ب��ۆپ��هره رۆژی2١یف��ێ��وری��هی
کولتووریو فرهچهشنی به بێدان
ناویرۆژی به زمانیلهجیهاندا
دی���اری زگ��م��اک��ی زم��ان��ی جیهانی
تا دهرفهتێکه رۆژه ئ��هم ک���ردوهو
ئ��هوک��ۆم��هڵ��هن��هت��هوهی��یی��ان��هیوا
زمانهکهیانلهمهترسیلهنێوچوونه
دهنگی بناسێننو دونیا به خۆیان
بکهنهوه. بهرز مافخوازیخۆیان
خوێندنو م��اف��ی رۆژه، ل��هم جگه
نووسینبهزمانیزگماکیلهبهڵگه
نێونهتهوهیییهکان دیکۆمێنته و
وهکووراگهیهنراویزمانیزگماکی،
جیهانی ج��اڕن��ام��هی 4ی م����اددهی
زم��ان��ی، ن��هت��هوهی��ی، م��اف��یکهمینه
م��اددهی کهلتوورییهکان، ئایینی،
مندااڵنو مافی کۆنڤانسیۆنی ٣٠ی
ماددهی2٧ی جاڕنامهیگهردوونی
مافیسیاسی،مهدهنییو...جهختی

لهسهرکراوهتهوه.
بێبهشبوونلهمافیخۆێندنو
ن��ووس��ی��نب���هزم���ان���یزگ��م��اک��یو
خ��ۆێ��ن��دنون��ووس��ی��نب���هزم��ان��ی
پهرهگرتنی  ه��ۆی دهبێته بێگانه
ن���هخ���وێ���ن���دهواریل��هک��ۆم��هڵ��گ��هو
سیاسیو ئابووری، دواکهوتوویی
دێنێ. ب��هدوایخۆیدا کۆمهاڵیهتی
مندااڵنێککهناچاردهبنبهزمانێک
ج��گ��هل��هزم��ان��یزگ��م��اک��یخ��ۆی��ان
له زی��ات��ر بخوێنن ق��وت��اب��خ��ان��ه ل��ه
بێزاری تووشی دیکه منداڵهکانی
ژێر ئێرانی ل��ه دهب���ن. خۆێندن ل��ه

دهسهاڵتیکۆماریئیسامیدامافی
کهمه بهزمانی نووسین خۆێندنو
نهتهوهکانیغهیرهفارسلهیاسای
ب��ن��هڕهت��یب��هف��هڕم��ین��هن��اس��راوهو
ت��هن��ی��ال��هف��هس��ڵ��ی١5ئ���ام���اژهبه
خوێندنونووسینیکهمهنهتهوهکان
نووسین خۆێندنو پ��هڕاوێ��زی ل��ه
ب��هزم��ان��یف��ارس��یک����راوه.پشت
الی��هن ل��ه مافه گ��وێخستنیئ��هم
دهسهاڵتدارانیکۆماریئیسامیهوه
بۆتهوههۆیئهوهیکهپارێزگاکانی
پهڕاوێزیئێرانکهشوێنینیشتهجێ
ب��وون��یک��هم��هن��هت��هوهک��ان��یئێرانه
نهخوێندهواریو رادهی زۆرترین
ببینێو ب���هخ���ۆوه س�����هوادی ک���هم
ه���اوک���اتل���هگ����هڵئ������هوهیئ��هم
رادهی زۆرت����ری����ن ن���اوچ���هگ���هل���ه
سیاسیو ئابووریو دواکهوتوویی
ک��ۆم��هاڵی��هت��یی��انه��هب��ێ.ب��هپێی
حکوومییهکانی سهرچاوه ئاماری
نێوخۆیئێرانچلملوێننهفهرله
شهستوحهوتملوێندانیشتووی
ئ��ێ��رانی���انن��هخ��وێ��ن��دهوارنی��ان
خوێندهواریانلهئاستیسهرهتایی
دای���هک��هزۆرب���هی���اندان��ی��ش��ت��ووی
پ���ارێ���زگ���اک���ان���یب��هل��ووچ��س��ت��ان،
کوردستان،خوزستانوخۆڕاسانن.
ه��هرئ��هوئ��ام��ارهج��هخ��تلهسهر
ئهوهدهکاتهوهکهزۆرترینرادهی
دواک��هوت��ووی��ی ئێعتیادو ب��ێ��ک��اری،
بهم تایبهت کۆمهاڵیهتی سیاسی����

پارێزگایانهن.
چ��اوخ��ش��ان��دن��ێ��کل���هوئ��ام��اران��ه
دهرخ�����هریئ���هوراس��ت��یی��هی��هکه
هیچ نهتهنیا ئ��ێ��راندا دهس��هاڵتله
ه��هن��گ��اوێ��کب��ۆف��هڕم��ین��اس��ی��نو
عهمهڵیکردنیخوێندنونووسینی
ناگرێتهوه، ه��هڵ نهتهوهکان کهمه
پیانی بهرنامهو دهی��ان به بهڵکوو

داڕێژڕاوخهریکهکهمهنهتهوهکانی
به دهک��او سپی ژینوسایدی ئێران
ئاسیمیاسیۆنیزمانیوکهلتووری
ههوڵدهدازمانوکولتووریئهوان
لهنێوببا.بێبهشیمندااڵنیکوردله
رۆژههاڵتیکوردستانلهخۆێندنو
نووسینبهزمانیکوردیههرچهنده
دهبێتههۆیکهمبوونهوهیئۆگری
ئهوانبهفێربوونوزانست،بهاڵمله
الیهکیدیکهشهوهبهگشتیزمانی
مهترسی رووب������هڕووی ک����وردی
رادهی��هک تا دهکاتهوه لهنێوچوون
ک���هب��ن��هم��اڵ��هک��انب���ۆک���همرهن���گ
منداڵهکانیان ب��ێ��زاری ک��ردن��هوهی
سیاسهتی تهسلیمی خ��ۆێ��ن��دن ل��ه
بنو ئیسامی کۆماری نهگریسی
ت��ێدهک��ۆش��نل��هم��ن��داڵ��یڕال��هگهڵ
منداڵهکانیانبهفارسیقسهبکهن.
بهتایبهت لهههلومهرجیئێستادا
لهپارێزگاکانیئیاموکرماشانکه
پڕرهنگو زمانی ئاسیمیاسیۆنی
بهرچاوتره،دهبێمیدیاکوردیهکان،
ئ����هح����زابوچ���االک���ان���یم���هدهن���ی
له زی��ات��ر ک��وردس��ت��ان لهنێوخۆی
بنهماڵهکان که بدهن ههوڵ ج��اران
ئاگاداربکهنهوهوزمانیکوردیله

مهترسیلهنێوچوونبپارێزن.
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دوایئهوهیکهلهساڵی١٠٠6ی
ک��ۆچ��یم��ان��گ��یدا،ش��اوێ��ردیخان
ئهتابهکانی دهس��هاڵت��داری دوای��ی��ن
ل����وڕیچ���ووک���ه،ب��هدهس���ت���ووری
کوژرا، دهستبهسهرو شاعهبباس
کۆتایی دواوه ب��ه کاته ل��هو ئیتر
ب��هدهس���هاڵت���دارهت���ی���یئ��هت��اب��هک��ان
ل���هن���اوچ���هیب��هخ��ت��ی��اریوئ��ی��ام
ه���اتوب��هج��ێ��یئ�����هوان،ن��ازن��اوی
له ی��هک��ێ��ک ب��هحسێنخ���ان وال���ی
تا بهخشرا. دهڤ��هره ئهو خانهکانی
پێشئ��هوس��هردهم��هب��هن��اوچ��هی
بهختیارییاندهگوتلوڕیگهورهو
تێدا ئیامی ک��ه ن��اوچ��هی��هش ب��هو
گچکه. لوڕی دهوترا ههڵکهوتووه،
لهساڵی١٠٠6ههتا١٣٠٧یکۆچی
ههتاوی،واتهبۆماوهیسێسهده
حکوومهتیان ئیام له والییهکان
کردوهکهیهکهمینیانحسێنخانو
بوو غ��واڵمڕهزاخ��ان دواترینیشیان
کهههندێبهردهنووسوئاسهواری
دیکهلهناوچهجیاجیاکانیئیامله
به والییانه ئهم م��اوه. جێ ناوبراو
تایبهتییهوه پێوهندییهکی زنجیره
ئێرانهوه ناوهندیی حکوومهتی به
رادهیهکی سااڵنه بهسترابوونهوهو
تفهنگچییان ماڵیاتو دی��اریک��راو
ن���اوهن���دیو ح��ک��ووم��هت��ی ب��ه دهدا

یان وال��ی وهک بهرامبهریشدا له
م��ی��روب���هش���ێ���وهیخ��ودم��وخ��ت��ار
ناوچهیهدا ئهو هۆزهکانی بهسهر
ح��ک��ووم��هت��ی��اندهک����رد.ن��اوهن��دی��ی
بههۆی والییهکان فهرمانڕهوایی
گ��هرم��ێ��نوک��وێ��س��ت��ان��یه��ۆزهک��ان
ب�����هردهوامدهگ����ۆڕات��ائ���هوهیکه
بهدهسهاڵتترین که غواڵمڕهزاخان
حسێن ن���اوی ب���وو، پشتکۆ وال���ی
ئاوایلهسهرناوهندیپارێزگایان
ئوستانداریئێستایئیامداناوئهو
بهم ههر زۆر سااڵنێکی تا شوێنه

ناوهناوبانگیدهرکردبوو.
ل��هس��اڵ��ی١٣٠٧ی س��هرهن��ج��ام
ک����ۆچ����یه������هت������اوی،رهزاش���������ا،
غ��واڵمڕهزاخ��ان��یس��هرک��وتک��رد.
پهنابهر وهک ئ��ێ��ڕاق ل��ه ن��اوب��راو
ههر ماوهیهک دوای گیرسایهوهو
پێویسته کرد. دوایی کۆچی لهوێ
ک��هون��ارادا س��هردهم��ی ل��ه بگوترێ
ن���اویئ��هون��اوچ��هی��هیک��هئێستا
پارێزگایئیامیتێداههڵکهوتووه،
»ئهریۆجان«بووه.لهسهردهمانی
کۆندا،ههرلهوشوێنهیکهشاری
ههڵکهوتووه، تێدا ئێستای ئیامی
ش���ارێ���کب���هن�����اوی»رهدی������ن«
باسمان ه��هروهک دوات��ر ههبووهو
فهرمانڕهوایی س��هردهم��ی له ک��رد
ئاوا حسێن کراوهته والییهکاندا
ولهساڵی١٣٠9یکۆچیههتاوی
ناویئیامیبۆدانراولهوهبهماوه
دهس��هاڵت��دارهک��ان��یئ��هودهڤ���هرهتا
له رهزاش���ا حکوومهتی رووخ��ان��ی

الیهنحاکمانیپههلهوییهوهدیاری
دهکران.

ل���هئ��ێ��س��ت��اشداش����اریئ��ی��ام
ئ��ی��داری سیاسی�� ن��اوهن��دی وهک
شاره له یهکێک ئیام، پارێزگای
پهرهسهندووهکانیئهوپارێزگایهیه
کوێستانی ل���ێ���ڕهوارو ب��هه��ۆی و
بوونی دهوهنو دارو به داپۆشراو
باستانی م��ێ��ژووی��یو ئ���اس���هواری
لهجوانترین یهکێک به جۆراوجۆر
شارهکانیئهوئوستانهدهژمێردرێ.
گرینگترین ئیام ئیتر ئ��هم��ڕۆ
له که ئیامه پارێزگای شارستانی
باکووریرۆژاوایئهوپارێزگایهدا
به ئیام س��هرزهوی ههڵکهوتووه.
بههرهمهندبوونلهکوێستانگهلێکی
بهربهرین، پێدهشتی زنجیرهییو
ئ���اژهڵ���ی رووهکو ن��ش��ی��م��هن��ی
ج������ۆراوج������ۆرهوه�����هرئ���هم���هش
دوورهدیمهنیجوانیسروشتیلهو
دهڤهرهداپێکهێناوه.ئهمناوچهیه
کهداوێنیکێوهکانیبهجهنگهڵیان
داپۆشراوه، سهرسهوز لێڕهواری
رووب���������اروت���اڤ���گ���هیزۆری���ش���ی
لهخۆگرتووهکهههرکامیاندیمهنی
بهسروشتی دڵڕفێنی جوانو زۆر
ئ����هون���اوچ���هی���هب��هخ��ش��ی��وه.ئ��هو
مهڵبهندهکهلهدهستلێنهدراوترین
باری له کوردستانه، ناوچهکانی
له یهکێک سروشتهوه گهشتیاریی
ناوچهکانی دهگمهنترین پڕبایهخو
کوردستانه.لهومهڵبهندهدا،وهرزی
گوڵی نهشونماکردنی کاتی بههار

Zکه ونه
شارستانی ئیالم

هه ژیر عه بدوڵاڵپوور
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جوانورهنگاڵهیکێوییهووهرزی
ه��اوی��ن��ی��شب��هب��وون��یرووب����اری
خ����رۆش����انوت��اڤ��گ��هیدڵ���گ���رهوه،
ئهو بۆ سهفهر بۆ کاتن لهبارترین

ناوچهیه.

هه ڵکه وتی جوغڕافیایی
ش��ارس��ت��ان��یئ���ی���ام،ن���اوهن���دی
پارێزگایئیامهکهلهباریدرێژی
ج��وغ��ڕاف��ی��ای��یداک��هوت��ۆت��هن��ێ��وان
خولهکو 25 و پله 46 خولگهی
جوغڕافیاییشدا پانایی ب��اری ل��ه
پله ٣٣ خولگهی ن��ێ��وان ک��هوت��ۆت��ه
له میتریش ١4٠١ خولهکو ٣8 و
شارستانی بهرزه. دهریاوه ئاستی
ئ���ی���امل���هب����اک����ووروب���اک���ووری
خۆرههاڵتهوهلهگهڵشارستانهکانی
ئ��هی��وانوش��ی��روانوچ���هرداوڵوله
شارستانی ل��هگ��هڵ خ��ۆره��هاڵت��هوه
ب��اش��وورهوهلهگهڵ دهڕهش���اروله
خ��ۆراواوه له مێهرانو شارستانی
لهگهڵشارستانیقهسریشیرین
دراوسێیه.ئاووههوایئهودهڤهره
زۆری نشێوی ه����هورازو ب��هه��ۆی
ناوچهکه،جۆراوجۆرهولهسهریهک
ههوایهکی ئ��اوو ئیام شارستانی
بهگشتیی و ههیه کوێستانی فێنکی
نێونجیپلهیگهرما١5پلهیه.خودی
شاریئیاملهدۆڵێکیکوێستانیدا
کێوهکانی داوێنی ه��هڵک��هوت��ووهو،
که داپ��ۆش��راوه جهنگهڵ دارو ب��ه
سهرنجڕاکێشی دیمهنێکی ئ��هوهش

بهشارهکهبهخشیوه.

زمان و بن زاراوه کان
به زۆری به شاره ئهم خهڵکی
زاراوهیکوردیئیامییانفهیلی
دهدوێن،ئهمزاراوهیهکهزۆرترین
ئ��اخ��ێ��وهریل��هپ��ارێ��زگ��ایئ��ی��امدا
له ئیام لهشارستانی ههیهوجگه
شارهکانیمێهران،سهرابلێ،بهدرهو

بهشیزۆریناوچهکانیخوارهوهی
دێ��ه��ل��وڕان، پ��ارێ��زگ��ای��هوهک ئ��هو
ناوچهگهلێک ئاودانانو دهڕهش��ار،
ل��هب���اش���ووریک��وردس��ت��انوهک
م���هن���دهل���یوخ��ان��هق��ی��ن��ی��شق��س��هی

پێدهکرێ.
خودیزاراوهیئیامیلهمبن
زاراوانهپێکهاتووه:مهلهکشایی،که
خهڵکیبهشێکلهشارهکانیئیامو
مێهرانقسهیپێدهکهن؛خهزهڵی،
کهزیاترلهشیروانوچهرداوڵبهو
بنزاراوهی��هدهدوێ��ن،بنزاراوهی
ئ���اودان���ان���ی،ل���هش��ارس��ت��ان��هک��ان��ی
ئ���اودان���ان،دێ��ه��ل��وڕانودهڕهش���ار
بهشی ئیامی، زاراوهی بن ب��اوه،
زۆریخهڵکیشارستانهکانیئیام،
بهو چ��هرداوڵ شیروانو مێهرانو
بنزاراوهی��هدهدوێ��نو،سهرهنجام
بهخشی که بهدرهیی، زاراوهی بن
بهدرهلهشارستانیدهڕهشارپێی

دهدوێن.

جل وبه رگ
ل���هپ��ێ��گ��هڕی����انق���هڵ���هم���ڕهوی
گهرچی ئیامدا، ئێستای سیاسیی
راگهیاندندا زانیاریو بهستێنی له
گچکه زۆر س��هرزهویی��هک��ی وهک
کاریگهری ژێر له ب��هاڵم دهنوێنێ،
هێشتا سونهتهکاندا، دابونهریتو
جۆری له مودێلگهلێک نموونهو
ج����لوب����هرگوپ��ۆش��اک��یک���وردی
له دهک��هوێ. بهرچاو ناوچهیه ئهو
جلوبهرگی گهرچی الیهکیترهوه،
گرینگیو ئیام پارێزگای خهڵکی
کۆمهاڵیهتی کولتووریو بایهخی
ڕادهیهکیزۆر تا رابردوویخۆی
لهدهستداوهولهژێرهورووژمی
بهرهو هاوردهدا مودێلگهلی مۆدو
هێشتا ب��هاڵم دهڕوا، ی��هکدهس��ت��ی
هۆزهکاندا لهنێو ئاوایییهکانو له
پێیپ��اب��هن��دن.ل��هراب�����ردووینه

نوێو ب��اشو جنسی دوور هێنده
تایبهت به جلوبهرگ رازاندنهوهی
یهکێک کچانهوه، ژن��انو الی��هن له
ل���هپ���ێ���وهرهس���هرهک���یی���هک���انبۆ
خهڵکانی له کهسێک جیاکردنهوهی
جێگهو له ج��ێک��ردن��هوهی و دیکه
بوو ت��ای��ب��هت ک��ۆم��هاڵی��هت��ی پێگهی
دهک��را تایبهتمهندییانهوه ب��هو و
ئابووری کۆمهاڵیهتیو پێگهی که
بناسینهوه. ک��ۆم��هڵ نێو کهسانی
بهاڵمبهچوونهسهریئاستیژیانی
خهڵکجۆریپۆشاکیخهڵکهکهش
تایبهتمهندیی زۆر ڕادهی��هک��ی ت��ا
له تهنیا داوهو دهس���ت ل��ه خ��ۆی
چ��وارچ��ێ��وهی��هک��یب��هرت��هس��کت��ردا
پێشووی کارکردی رۆڵو دهک��رێ

خۆیبگێڕێ.


ژیانی هۆزایه تی
ت��ای��ب��هت��م��هن��دیوب���ارودۆخ���ی
پارێزگای ههرێمیی جوغڕافیاییو
ئیام،لهتهنیشتهۆکارگهلیوهک
ناوهندهکانیدهسهاڵتو له دووری
سهردهمانی له سیاسی بڕیاردانی
پ���ێ���ش���وودا،گ��رف��ت��یرێ���گ���اوب���ان،
... ئێراقو گهڵ له هاوسنووربوون
لهوهۆکارانهبوونکهبوونهتههۆی
خهڵکی ژیانی شێوهی که ئ��هوهی
حاڵی ل��ه ب����هردهوام ناوچهیه ئ��هو
هێشتا بێو داک��ش��اندا ههڵکشانو
بهشێکیئهوخهڵکهوهککۆچهرو
لهقاڵبیهۆزیانعهشیرهدابهسهر

دهبهن.
ک��������ۆچ��������هران��������ین������اوچ������ه
ساڵێک ه��هم��وو کوێستانییهکان،
ب����هرهو س����هرم����ادا وهرزی ل���ه
دهچنو ئێڕاق سنووری گهرمێنو
زاوزێ ناوچانه ل��هو ئاژهڵهکهیان
ئهو ئێستاش ک���هموزۆر دهک���هنو
رهوتهبهردهوامه.لهمجۆرهژیانهدا
کهلهسهربنهمایکۆچیبهردهوام
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دایه، کوێستان گهرمێنو نێوان له
م��رۆڤ��هک��انب��هت����هواویب��هم��هڕو
دهبهسترێتهوهو ئاژهڵهوه م��ااڵتو
ههمووبژیویژیانیانلهوێوهدابین
ئهو هۆزهکانی سهرپهنای دهب��ێ.
دهڤهرهلهرابردووهوهتاکووئێستا
ههر که ب��ووه دهوار یان رهشماڵ

خۆشیانسازیانکردوه.
ل��هن��اوچ��هگ��هرم��ێ��ن��هک��انداکه
ب��هئ��اس��ان��یدهس��ت��ی��انب��هقامێش
رادهگا،کۆچهرهکانلهوئامرازهبۆ
ئاژهڵهکانیان رهشماڵو پاراستنی
لهم ههڵبهته وهردهگ�����رنو ک��هڵ��ک
سااڵنهیدواییدالهتۆڕیفلزیشبۆ
ئهومهبهستهکهڵکیانوهرگرتووه.

هه ڵبه ست
ئ���همب��هش��هل��هزێ���دیک���وردان
لهمچهنددهی��هیدوای��یدا،لهژێر
فهیلییهکانی ک���ورده کارتێکهری
ههروهها کوردستانو ب��اش��ووری
ک��ران��هوهی ک��وردیی��هک��انو کاناڵه
لهبواری ئهنجومهنهئهدهبییهکان،
شێعروههڵبهستهوهغافڵنهبوونو
ه��هم��ووجێیهکی ل��ه ت��ازۆر ک��هم
ئهوهدابوون ههوڵی له دهڤهره ئهو
ناوچهیه ئهو ئهدهبیاتی کهشێعرو
پڕبارودهوڵهمهندبکهن،ههرئێستا
دهیانههڵبهستوانوئهدیبلهخودی
ئیاموشارهکانیدهوروبهریدابه
ک��وردیی��هوه شێعڕی هۆنینهوهی
ئهوهیه سهرنجڕاکێش سهرقاڵنو
تهنیا دهڤ���هره ئ��هو شاعێرانی ک��ه
ناهۆننهوه، شێعر سهرگهرمی بۆ
بهڵکووههوڵێکیجیددیلهئارادایه
لهباری ئیامی کهشێعریکوردی
داڕش���تون���اوهڕۆک���هوهل��هرهوت��ه
شێعریوئهدهبییهکانیدهوروبهرو
نههێنێ. ک��هم��ی ج��ی��ه��ان ت��هن��ان��هت
بهکورتیشێعریشاعیرانیئیامی
له ههم چهندایهتیو ب��اری له ههم

و لهسهرێیه چۆنایهتییهوه باری
ئهوانههوڵدهدهنکهگۆڕانکاری
ل��هف����ۆڕمون����اوهڕۆک����یداب��ک��هنو
رهوت���هک���ان���یم����ودێ����ڕنوپ��ۆس��ت

مودێڕنیشیتێکهڵکێشبکهن.

ئه ده بی زاره کی
لهمبهشهلهنیشتمانههروهک
چ����ۆنل���هش��وێ��ن��هک��ان��یدی��ک��هی
کوردستانبهیتوحهیرانوالوکو
ئهدهبیاتی زۆر ههڵپهڕکێو سهماو
ئهدهبی له باوه، دیکه سهرزارهکی
سهزارهکیوبۆنهورێورهسمهکانی
خ��هڵ��ک��یئ���همدهڤ�������هرهشدا،زۆر
ئ����اوازوم��هراس��م��یوهکچ��هم��هر،
الوالوهو موورو هۆرهو مهسلهت،
و دڵنشین خ���ۆشو گ��ۆران��ی زۆر

ههڵپهڕکێیجوانودڵگرباوه.
ئاوازیچهمهر:چهمهربهمانای
چاولهڕێبوونوچهمینهوهبههۆی
غهموپهژارهوهیهکهلهسهردهمانی
کهمێک ب��ه ئێستا ت��اک��وو زووهوه
گۆڕانکارییهوهلهپارێزگایئیامو
دراوسێیی پارێزگاکانی له ههندێک
له ک��رم��اش��ان، ل��ۆڕس��ت��انو وهک
تازیهباریدا و پرسه رێوڕهسمی
شینگێڕی پرسهو ب��هڕێ��وهدهچ��ێ.
وهکتوخمێکلهکولتووریخهڵکی
له ری��ش��هک��هی رهگو ک���ه ئ��ی��ام
مێژوویئهمبهشهلهنیشتماندایه،
بههۆیئهوهیکهئهوپهڕیخهمو
دهخ��ات��هڕوو، میراتگران پ���هژارهی
ه��ات��ۆت��هن���اوق��هڵ��هم��ڕهوین��ف��رهو
کینایهیخهڵکیئهودهڤهرهشهوه.
که ههڵبهستانهی شێعرو ئ��هو
لهوبۆنانهدادههۆنرێنهوه،ههمیشه
ش��ێ��ع��ریح��هم��اس��ی��نول��هوهس��ف��ی
جوامێری ئازایهتیو و کۆچکردوو

ئهوداههڵدهبهسترێن.
که ئ���اوازان���هی ل��هو یهکێکیتر
ههر هێشتا باوهو ئیامدا دهڤ��هری

زیندووهوهۆگروگوێگرێکیزۆری
کۆنترینو له هۆره هۆرهیه؛ ههیه،
کوردییهکانه ئاوازه باستانیترین
دهکاو ئ��ازاد ریتمی له پێڕهوی که
ب��هس��ۆزێ��ک��یدهروون����یی����هوهله
ق��وڕگ��یه���ۆرهچ���ڕهوهدێ��ت��هدهرێ.
دهک����رێئ��اخ��ێ��زگ��هیئ���همئ���اوازه
ئایینی ب��ڕوای بیرو له باستانییه
بهرلهئیسامداببینینهوه.هۆرهچڕ
شێعروئهدهبیاتێکیزۆریلهزهین
دای���هول��هک��ات��یه���ۆرهوت��ن��هوهدا
یهکبهدواییهکدهیانهۆنێتهوه.
بریتین هۆره مقامهکانی له ههندێ
ل��هس��ارۆخ��ان��ی،دوودهن��گ��ی،خانه
الوه، ههی سوارانه، قهتار، میری،

پاوهمووری،هیجرانیو....
ئاوازیمووریهکێکیدیکهلهو
له هێشتا که دهگمهنانهیه ئ���اوازه
ئهم ب��اوه، ئیامدا ناوچهی ههندێ
که خهمناکه ئ��اوازێ��ک��ی ئ����اوازهش
لهرێوڕهسمی ژن��ان��هوه الی��هن له

ماتهموپهژارهدادههۆنرێتهوه.
الی����هالی����هش ی�����ان الوهالوه
له زی��ات��ر ک��ه ههڵبهستێکه ج���ۆره
مناڵهکانیان ب��ۆ دای��ک��ان��هوه الی���هن
دههۆنرێتهوهوهێشتالهودهڤهرهدا

زۆرباوه.
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ڤۆڵڤگانگ بۆرشێت

ئا: نێعمەت مەال 

ساڵی ل��ه ب��ۆرش��ێ��ت ڤۆڵڤگانگ
١92١لهشاریهامبۆڕگکهیهکێک
لهشارهگهورهکانیئاڵمانهلهدایک
دایکیشی مامۆستاو باوکی ب��ووه.
ی��هک��ێ��کل��هچ��ی��ڕۆکن��ووس��هک��ان��ی
ئ��اڵ��م��ان��یب����ووه.ل��هس��اڵ��ی١9٣6
یهکهمشێعرهکانیخۆینووسیوهو
ش��ێ��ع��رهک��ان��یل��هب��اوک��راوهی��هک��ی
ه���ام���ب���ۆڕگب���هن�����اوی»ه��ان��ت��س

سایگێر«چاپوباوبۆتهوه.
دهوران������ی ١9٣9 س���اڵ���ی ل���ه
بهدهم تهواوکردوههر دواناوندی
له ی��هک��ێ��ک ل���هالی خ��وێ��ن��دن��هوه
خهریکی بهناوبانگهکان دهرهێنهره

کاریئهکتهریشبووه.
لهساڵی١94١داوهکئهکتهرێک
لهشانۆیدهوڵهتی»لوتهبۆرگ«
لهنیزێکهامبۆڕگدهستیبهکاری
خ��ۆیک��ردوه.ه��هروهکبۆخۆشی
باشترین س���هردهم���ه ئ���هو دهڵ����ێ:
کهچی ب��ووه، ژی��ان��یدا له دهوران
لهوساڵهداوهکسهربازبۆبهرهی
لهوێڕا سهربازیڕهوان��هدهک��رێ،
ژیانو گێژاوی دهکهوێته بۆرشێت
کێشهگهلێکی نههامهتیو تووشی
زۆردهبێتهوهکهزیاترهانیدهدات

بۆنووسینیشێعروچیڕۆک.
دوای ١94٣ و ١942 ساڵی له
فێرکردن سهرهتایی دهورهی��هک��ی
تانک س��هرب��ازی یهکهیهکی لهگهڵ
بۆبهرهکانیپێشهوهیشهڕبهڕێ

دهکرێ.
بریندار س���هرب���ازیدا ک��ات��ی ل��ه
دهبێولهگهڵئهوهشداکهتووشی
تاوانی به دهبێ، دیفتری نهخۆشی
نهخۆش بۆخۆی،خۆی که ئهوهی

خستووه،دهخرێتهبهندیخانه.دوایی
دی��س��انچ��هن��دج��ارێ��کب��هت��اوان��ی
دهخرێتهوه ههلهقومهلهق قسهی

بهندیخانهوه.
بهندیخانه له ئازادبوونی دوای
ئهوهی تاوانی به ئهوجار دیسانو
ق���وم���اریب���ه»ی�����وزفگ��وب��ل��ێ��ز«
دیسان ک��ردوه هیتلێر موشاوێری

رهوانهیبهندیخانهدهکرێ.
به دی���س���ان ١944 س��اڵ��ی ل���ه
قاڵبی له رهخنهگرتن قسهو تاوانی
ش���ۆخ���یداڕهوان������هیب��هن��دی��خ��ان��ه
زیندانی مانگ 9 س��زای دهک���رێو
ب��هس��هردادهس��هپ��ێ.ب���هاڵمدوای
ک��ورتو ماوهیهکی کردنی تێپهڕ
ل��هش��هڕدا ئاڵمان ئ���هوهی ب��هه��ۆی
دهوڵ��هتدا له یاسایهی ئهو دهبێو
ئازاد بهندیخانه له دهبێ، تهسویب
سهربازی یهکهیهکی لهگهڵ دهبێو
ڕهوان��هیبهرهیڕۆژئ��اوایئاڵمان

دهکرێ.
ل��ه م�����اوهی�����هک ئ������هوه دوای
ب����هرهیش���هڕیئ��اڵ��م��اندادهب���ێ،
ف��هڕان��س��هوی��هک��انه��ێ��رشدهک��هن��ه
ل��هو ئاڵمانیش ب����هرهو ئ���هو س���هر
ب��هرهی��هداتێکدهش��ک��ێوزۆرب��هی
که دهگیرێن بهدیل س��هرب��ازهک��ان
یهکێکلهوبهدیلگیراوانهبۆرشێتی
تازهالوهوڕهوانهیبهندیخانهکانی

فهڕانسهدهکرێ.
بهندیخانهی له ١945 ساڵی له
فهڕانسهرادهکاودوایئهوهیبه
دهب��ێ نهخۆشی ت��ووش��ی سهختی
خۆیدهگهیهنێتهوههامبۆڕگولهوێ
دهرهێنهرێکی ی��اری��دهدهری دهبێته
کاری خهریکی دهوڵهتیو شانۆی

شانۆگهریدهبێتهوه.
چ��اپو دوای ١946 س��اڵ��ی ل��ه
ب����اوک����ردن����هوهیچ���هن���دک��ت��ێ��بو
کۆمهڵێکشێعروچیڕۆکیکورتبه
ناوی»گوڵیپهپوولهپاییزه»وهک

دهکهوێته ن��اوی شاعێر نووسهرو
سهرزمانان.

ئهونووسهرهالوهلهساڵی١94٧
دوایئهوهیتهنیا26ساڵیتهمهن
له نهخۆشییهی ئهو بههۆی بوو،
له ببوو، تووشی سهربازی کاتی
دهس��تداو له گیانی بازێل ش��اری

مااڵواییلهژیانکرد.
لهبهرههمهکانیبۆرشێتیالوو
کۆچکردوودهتوانینئاماژهبهوانه

بکهین:
ل��هب��هر “دهرهوه، ش��ان��ۆن��ام��ه
پێک ک��ه “ عیسا خ��هم��ی دهرگ����ا”،
ه��ات��ووهل��ه١٧ک��ورت��هچ��ی��ڕۆکو
یهکشانۆنامه،ههروههاکتێبێککه
که هاتووه پێک چیڕۆکیتر ١4 له
دهتوانینبۆنموونهبهرزترینیئهو
“لهوسێشهممهیهدا له چیڕۆکانه
نموونه ب��ۆ وهاڵم” ی��هک تهنیا و
بێنینهوهولهگهڵئهوهشداکۆمهڵێک
شێعریلهدووتوێیکتێبێکبهناوی
“گوڵیپهپوولهپاییزه“داچاپوباو
بۆرشێتیالو ههروهها کراوهتهوه.
کتێبێکی توێی له لهساڵی١946دا
و شهو فانووس، “ نێوی به ت��ردا

ئهستێرهکان”ناوبینین.
ئیلهامێک بۆرشێت چیڕۆکهکانی
ل���هودهوران�����هوهردهگ�����رێک��هله
ب��هرهک��ان��یش��هڕیئ��اڵ��م��انداوهک
س��هرب��ازیئ��هوواڵت��هب��ووه،بهاڵم
لهگهڵئهوهشداکهئیلهامیلهوکات
وهرگرتووه،لهکاتیخوێندنهوهیان
ناکرێکهباسی بهوه هیچههست

خۆیوبیرهوهریهکانیخۆیبێ.
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 ئەی گیانەكەم!
 بڵێ پۆلیسەكان بنوون

 زیندان بنوێ
بێ دەنگی گشت بەند و 

 قاوشەكان بگرێ...
 دەالقەی ژوورەكه داناخەم

 چاوەڕوانم...
 بەڵێنت پێ داوم شەوێ؛

 بخزێیته ناو خەونەكانم
 كاتێ هاتی، دەخیلت بم!

 كەس نەت بینێ!
چونكه پۆلیس به تاوانی 

 نافەرمانی،
تۆڵەی چاوپێكەوتنی تۆم 

لێ دەستێنێ...!!

جه الل مه له کشا

تن
کەو

 پێ
چاو

ی 
ۆڵە

ت
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پەیام و راگەیەندراوەکان

گهلیخۆڕاگریرۆژههاڵتی
کوردستان!

نوێنهرانیپاڕڵمانوکهسایهتیو
چاالکانیکۆمهڵیمهدهنی!
مامۆستایان،خوێندکارانو

قوتابیانیخۆشهویست!
دێمۆکڕاتی الوانی یهکیهتیی
لهگهڵ کوردستان رۆژههاڵتی
هاوخهمی هاودهردیو دهربڕینی
رۆژههاڵتی خهڵکی بۆ خۆی
بنهماڵهی تایبهتی به کوردستانو
کارهسات، قوربانیانی بریندارانو
مرۆیییه خهساره ئهم روودانی
کهمتهرخهمی ئهنجامی له مهزنه

به پێوهندیدارهکانو الیهنه
پهروهردهو وهزارهتی تایبهت
دهزگای دامو کۆمهڵێک
حکوومیتره،ئهوهشدرێژهی
چهندین که سیاسهتهیه ئهو
لهدوای یهک رێژیمه ساڵه
دژی به ئێران یهکهکانی
دهکهنو پێڕهوی کورد گهلی

پاکتاوکردنی له جگه کوردستانیان
خوێندن قهدهغهکردنی فهرههنگیو
الیهنی زۆر له زکماکی زمانی به
خزمهتگوزاریشهوه ئابووریو
ههمیشهلهدواوهیناوچهکانیتری
ئێرانهێشتۆتهوهورۆژانهشایهتی
تراژیدیای رووداو سهدان دهیانو
لهمجۆرهینکهبهدژینهتهوهکهمان
زامهکانی هێشتا دهچنو بهڕێوه
ئهشکهنجهی کۆڵبهرانو کوژرانی
مهدهنیو سیاسیو بهندکراوانی
دهنگیهاواریسهدانالویبێکارو
هۆشبهرهکانو مادده گیرۆدهی
دهیان بێقهڵهمی بێپێنووسیو

رۆژی پێنج شه ممه  ٢٣ی سه رماوه ز رۆژی ماته مینی گشتی له  کوردستان

له وازیان که خوێندکار قوتابیو
خوێندنهێناوه،ساڕێژنهبوونکه
بێنازی پهپوولهی ٣٧ بهداخهوه
ژووریو تاریکه له واڵتهکهمان
سووتان. قوتابخانهدا ساردوسڕی
بهداخوپهژارهیهکیزۆرهوهرۆژی
سهرماوهزی ١5ی چوارشهممه
2٧١2یکوردی)١٣9١(بههۆیئهو
ئاگرکهوتنهوه دڵتهزێنهی کارهساته
شارۆچکهی قوتابخانهکهی له
شیناوێسهربهشاریپیرانشارکه
بووههۆیسووتانوبرینداربوونی
لهو دانه دوو کۆچی قوتابیو ٣٧

ئازیزانه.
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كوردستانى  الوانى  رێكخراوه كانى  »فيدڕاسيۆنى  په يامى 
ئيران« و رێكخراوه  مه ده نی یه کانی رۆژهه اڵتی كوردستان

بەڕێزان،ئامادەبووانیکەمپەینی
گشتی!

کۆروکۆمەڵەبەشەردۆستەکان!
خەڵکیبەشەڕەفیکوردستان!

ب��ەش��دارب��وون��ت��انل���ەمک���ۆڕە
بەئەمەگیو نیشانەی گشتییهدا
غ����ەمخ��ۆری��ت��ان��ەب���ەرام���ب���ەربە
چ����ارەن����ووس����یم���اف���یم���رۆڤ���ی
ک���وردس���ت���انوه��ەس��تک��ردن��ت��ان��ە
نێو توێژێکی مەینەتی ئ���ازارو بە
فیداکارو رۆڵە واتە کۆمەڵگاکەمان
گرتووخانەکانی نێو خۆڕاگرەکانی
ک��ۆم��اری م��رۆڤ��ی رێ��ژی��م��یدژی
پێویست بە بۆیە ئێران، ئیسامی
دەزان����ی����نه����ەرل���ێ���رەوەس���ەری
بەرامبەر لە دادەنوێنین کڕنۆش
ئیرادەیپۆاڵینیئەوتێکۆشەرانەی
مافی دەستەبەرکردنی پێناوی لە
س��ی��اس��یوم���ەدەن���یوه���ەروەه���ا
نەتەوەییدا نیشتمانیو ئامانجی
ت���ووش���یس��ی��اچ��اڵ��ەک��انوت��ی��رۆر
ب���ون���ەت���ەوەل����ەلای�����ەنرێ��ژی��م��ی
لەم دیکتاتۆڕەکانو گەلیو دژی
ک��ردوە، بەخت گیانیان رێ��ب��ازەدا
ژی��ان��ی��انل��ێئ��ەس��ت��ێ��ن��دراوە،ب��ەاڵم
ئامادەنەبوونپشتلەبیروباوەڕی
ئینسانییەکانی ئامانجە سیاسیو
ئیرادەی تەسلیمی بکەنو خۆیان

چەواشەکارانبن.

��اگ��اردارن ���ەڕێ���زان:ه���ەروەکئ ب
����دارەی �������ەتوس����ێ ����م����یپ ����ژی رێ
لە ه��ەر ئیران ئیسامی کۆماری

دەس���ەاڵت، هاتنەسەر س��ەرەت��ای
ب���ەگ���رت���نوزی�����ن�����دانوح��وک��م��ی
سیاسیو چ��االکوان��ان��ی ئێعدامی
م��ەدەن��یرۆڵ��ەک��ان��یگ��ەل��یک��ورد
ل���ەرۆژه����ەاڵت����یک��وردس��ت��ان��ی��ان
چ��ەوتو سیاسەتە هەوێنی ک��ردە
مەبەستی بە خۆیان چەپەڵەکانی
رێگای تێکۆشەرانی پاکتاوکردنی
دێمۆکڕاسی، رزگ���اریو ئ���ازادیو
بە درێ��ژە بتوانن کە بەوئامانجە
ب��ەق��اوم���ان���ەوەیدەس��ەاڵت��ەک��ەی
خۆیانبدەنوگەنجانوالوانیئەم
نیشتمانونەتەوەیەبکەنەقوربانی
سەقامگیریحکوومەتەسێدارەکەی
خ���ۆی���ان.ه����ەرئ����ەمرێ��ژی��م��ەلە
س���ەرەت���ایه��ات��ن��ەس��ەرک��اری��انبە
ئ��ێ��ع��دامک��ردن��یپ��ەن��ج��اون��ۆالوی
تەنیا مەهابادی نیشتمانپەروەری
تێکۆشان ب��وونو کورد تاوانی بە
رەوای م��اف��ی ب��ەدیه��ێ��ن��ان��ی ب���ۆ
لە سێدارەیان بڕیاری گەلەکەیان،
کۆماری ناو بە حکوومەتی الیەن
ئیسامیبۆبڕایەوەوئێعدامکران.
ئێعدام پڕۆسەی قۆناغێکیتردا لە

دەستیپێکردکەبەکۆمەڵکوژی
م��ێ��ژوودا ل��ە سیاسیی زیندانیانی
ناویدەرک��ردوەومێژووشاهیدی
ئینسانییە دژی کارەساتە ئەم بۆ
ه�����ەزاران ب����ەداخ����ەوە ک���ە دەدا
ک��ەس��یت��ێ��ک��ۆش��ەروک���ۆڵن���ەدەرو
چەوتو سیاسەتە فیدای خۆڕاگر
دیکتاتۆڕی کۆماری چەپەڵەکانی

سێدارەیئێرانبوونەوە.

ئێستاداو قۆناغی ل��ە   ب��ەڕێ��زان:
ل��ەه��ەم��ب��ەرب��ارودۆخ��ێ��ک��یوەه���ادا
ئێران ئیسامی سێدارەی کۆماری
بۆ ئێعدام حوکمی سەپاندنی ب��ە
گەلەکەمان تێکۆشەری الوی دوو
وات��ەزان��ی��ارولوقمانم���ورادیبە
تۆمەتیبەرەنگاریدژیئاسایشی
تۆمەتی بە نەتەوەیی، نیشتمانیو
م��وح��ارب��ەو“م��ف��س��دف�����یاالرض”،
حوکمی تیرۆریزم تۆمەتی بە و
سەپاندوونو بەسەردا سێدارەیان
هەردەمئەگەریبەڕێوەچوونیئەو
حوکمەهەیە،بۆیەداوالەسەرجەم
ک��ۆم��ەاڵن��یخ��ەڵ��ک��یک��وردس��ت��ان

بهبۆنهیمهحکوومکردنیتیڕۆرولهسێدارهدانیچاالکوانانیکورد
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نییەكەدامو لەكەسش��اراوە
ڕێژیمی سەرکوتکەرەکانی دەزگا
كوردستان لە ئیسامی ك��ۆم��اری
كارو ڕاپ��ەڕان��دن��ی لە ك��ات هەموو
ئ��ەرك��ەک��ان��ی��انداك��ەم��ت��ەرخ��ەم��نو
بە تێكەل روان��گ��ەی نوێنەرایەتی
ڕێژیم كاربەدەستانی هەاڵواردنی
ب��ەن��ی��س��ب��ەتك��وردس��ت��ان��ەوە

دەكەنوتەنیابۆتۆقاندنو
داپ����ڵ����ۆس����ی����نوگ���رت���نو

سازكردنی كردنو بێدەنگ
زی�����ن�����دان�����ی
زەب���ەالحو
ت�����ون�����دو
ت��������������وڵ،

ك���ارەك���ان���ی���انب��اش
رادەپەڕێنن.

لە ئ��اگ��رك��ەوت��ن��ەوە ڕووداوی
ق��وت��اب��خ��ان��ەیم��ن��دااڵن��یگ��ون��دی
بێگومان پیرانشاریش شیناوێی
ه���ۆك���ارەک���ەیدەگ���ەڕێ���ت���ەوەبۆ
ئ���ەوس��ی��اس��ەت��ەیک���ە٣4س��اڵ��ە
بە ئیسامی كۆماری بەرپرسانی
داه��ات��وو ت��ەن��دروس��ت��یو نیسبەت
منداڵی مافەكانی پ�����ەروەردەو و
مێژووەكەی كە دەیکەن ك��وردەوە
بۆهەمووانئاشنایەوتەنیابەشێكە
كە سیستماتیكەی هەاڵواردنە لەو
هەموو لە بوارەكانداو هەموو لە

نیسبەت ب��ە ت��ەم��ەندا قۆناغەكانی
ت��اك��یك�����وردوس���ەرج���ەمچ��ی��نو
توێژەکانیکۆمەڵگایکوردستانەوە

دەكرێ.
ف���ی���دڕاس���ی���ۆن���ی وەك ئ���ێ���م���ە
رێ�����ك�����خ�����راوەك�����ان�����یالوان�������ی
ك��وردس��ت��ان��یئ���ێ���رانئ��ەم
گەلیەی دژی س��ی��اس��ەت��ە
ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی��ەك��ان��ی
ك����ۆم����اریئ��ی��س��ام��ی
ل��ەك��وردس��ت��انب��ەت��ون��دی
م������ەح������ك������ووم
دەك����ەی����نو
پاڵپشتی ب��ە
ك���ۆم���ەڵ���گ���ای
م���ەدەن���یوه��ەم��وو
كۆمەڵگای وش��ی��ارەك��ان��ی وی��ژدان��ە
دەخەینە هەوڵەكانمان كوردستان
گەڕبۆئەوەیلەرێگایهاوكاریو
میدیاییو گواستنەوەی هاوخەمیو
بە ببین بتوانین ك��ەم الن��ی ت���اد...،
لەڕێکخراوە ئەوان هاواری دەنگی

مرۆییونیودەوڵەتیەکاندا.

فیدڕاسیۆنیرێكخراوەكانی
الوانیكوردستانیئێران

2٠١2/١2/6

بە بۆنەی ئاگركەوتنەوە لە قوتابخانەی گوندی شیناوێ سەربە 

پیرانشارو سووتان و بریندا ربوونی ژمارەیەکی زۆر لە قوتابیان.

راگەیه ندراوی فیدڕاسیونی 
رێكخراوەكانی الوانی كوردستانی ئێران دەکەینبەهەرشێوەیەککەبۆیان

دەکرێئەرکیئینسانیونیشتمانی
لە پشتگیری بۆ خۆیان نەتەوەیی
دەرببڕنو م��ورادی زانیارولوقمان
پ��ێ��شب���ەرەوت�����یچ���وون���ەپێشی
ئێعدامیرۆڵەکانیگەلیکوردبگرن.

ئ��ام��ادەب��ووان��یه��ێ��ژا:ه��هروەک
هەمووماندەزانینسێکچەخەبات
کاروتێکۆشەرینیشتمانپارێزمان
بەناوەکانی“ساکیناجانسێز،فیدان
واڵتی لە سۆلەمەز” لەیا دۆغانو
فەڕهنساولەشاریپاریسبەدەستی
گەلمان واڵتو بکوژانی ن��ادی��اری
2٠١٣/١/١٠ ش��ەوی لە ب��ەداخ��ەوە
کاروانی ناو چوونە ک��رانو تیرۆر
شەهیدانمانەوە.بۆیەئێمەبەناوی
رۆژه��ەاڵت��ی ک��وردس��ت��انو خەڵکی
کوردستانورێکخراوەکانیسەربە
بە ک��وردس��ت��ان،زۆر رۆژه��ەاڵت��ی
ت��ون��دیوج��ی��ددی��یئ��ەمپ��ڕۆس��ەی
ت����ی����ڕۆروئ��ێ��ع��دام��یرۆڵ���ەک���ان���ی
گ��ەل��ەک��ەم��انری���س���واوم��ەح��ک��ووم
دەکەینوبەشەرمەزاریدەزانینو
بەهاودەنگیهەمووبەشدارانیئەم
کەمپەینەداوالەدەوڵەتیفەڕهنسا
دەک���ەی���نک��ەب��ک��وژان��یئ���ەوسێ
بە بدۆزنەوەو تێکۆشەرە خوشکە

سزایشیاویخۆیانبگەیەنن.

بژیئازادی،بژیکورد،بژی
کوردستان

رێکەوتی:
2٠١٣/١/١٣یزایینی
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دێمۆکڕاتی الوانی یەکیەتیی
بە کوردستان رۆژهەاڵتی
هەڵسەنگاندنیهەڵوێستەیەکلەدوای
بەرپرسانی نامەسئوالنەی یەکەکانو
کوردستانو ئازادی ژیانی پارتی
حیزبی چەکداری باڵی راگەیاندنو
ناوبراوبەرامبەربەحیزبیدێمۆکڕاتی
کوردستانبەپێویستیدەزانێکەبە

خۆی فەڕمی هەڵوێستی روونی
بەڕایگشتیڕابگەیەنێ:

گرژیو ئاست لە :١
حیزبی نێوان کێشەی
کوردستانو دێمۆکڕاتی
الوان یەکیەتی پژاک،

خوازیاریکرانەوەی
دیالۆگە دەرگای
هەر نێوان لە
الیەنو دوو
ن ییهێنا تا کۆ
شەڕە بەو
کە میدیایییە
دوژمنانی تەنیا

دەبیننو تێدا قازانجی کورد
هەرکام چەکداری باڵی خۆتێوەردانی
لەوالیەنەلەوگرژییەبەکردەوەیەکی

دژەئەخاقیوقیزەوەندادەنێ.
بەشێکی کە الوان یەکیەتی :2
پێشمەرگەی ئەندامانی لە بەرچاو
مەزنخوازییو کوردستانن،
هێزو هیچ هەڕەشەی ئاژاوەگێڕیو
دێمۆکڕاتی حیزبی بە دژ الیەنێک
سەربەخۆو چاالکانی کوردستانو
ئەگەری لە ناکاو قەبووڵ مەدەنی

وهاڵمێکبۆهەڕەشەنامەیباڵی
سەربازیپەژاک

‘‘

‘‘

نابهرپرسانە، کردارێکی چەشنە هەر
حیزبی کەڕامەتی پارێزەری بە خۆی
سەربەخۆو تاکێکی هەر دێمۆکڕاتو
تیرۆری ئاست لە دەزانێو مەدەنی
هیچ فیزیکی سڕینەوەی کەسایەتیو
بە کوردستان کۆمەڵگای لە تاکێک
جیاوازەوە بیرکردنەوەی بیانووی

بێدەنگوبێوهاڵمنامێنێ.
دووپاتی کۆتاییدا لە
ویستو کە دەکەینەوە
رێکخراوەکەمان ئاواتی
تەنیاوتەنیایەکڕیزیو
یەکگرتووییرۆڵەکانی
باوهڕمهندیی کوردو
الیهنهکان ههموو
پلۆڕالیزمو به
پڕهنسیپهکانی
گرتنهو رهخنه
ین ر ا د ا هیو
ندی وە بەرژە
یی ە و تە نە
قۆناغە لەو
چاالکی بنچینهی ببێتە هەستیارەدا
گوتارو ئاستی لە الیەنەکان هەموو

پڕاکتیکدا.

کۆمیتەیبەڕێوەبەرییەکیەتیی
الوانیدێمۆکڕاتیرۆژهەاڵتی

کوردستان
١8یسەرماوەزی١٣9١یهەتاوی
8یدێسامبری2٠١2یزایینی

بابەت: پیرۆزبایی
الوان��ی  یه کێتی  بەڕێز 

دێمۆکڕاتی کوردستان!

ب��هب��ۆن��هی6٠م��ی��نس��اڵ��ی��ادی
دام���هزران���دن���یرێ��ک��خ��راوهک��هت��ان،
ب��هڕێ��وهب��هری کۆمیتهی الی���هن ل��ه
دێمۆکڕاتی الوانی یهکیهتیی گشتی
پیرۆزبایی کوردستان رۆژههاڵتی
گهرمیخۆمانتانپێشکهشدهکهین،
ههربهمبۆنهیهشهوهسهرکهوتنو
بهرهوپێشچوونلهئهرکهکانتانبه

ئاواتدهخوازین.

ب�������������������������������هڕێ�������������������������������زان!
ی��هک��ێ��ت��یالوان�������یدێ���م���ۆک���ڕات���ی
ک���وردس���ت���انوی��هک��ی��هت��ی��یالوان���ی
کوردستان رۆژههاڵتی دێمۆکڕاتی
دێ��ری��ن��ی ری���ک���خ���راوی دوو وهک
کۆمهڵگایمهدهنیکوردلهباشوورو
رۆژههاڵتیکوردستان،مێژوویهکی
لههاوخهباتوگهشهی درهوشاوه
رووح����ین��هت��هوای��هت��یی��انت��ۆم��ار
ک����ردوه،ه��ی��واداری��نئ���همرێ��ب��ازو
ئ��هزم��وون��هپ��ڕل��هش��ان��ازیی��هتا
نهتهوایهتیو ئامانجه به گهیشتن
سینفییهکانیتوێژیالوانلهودوو
درێ��ژهی ه��هروا کوردستان بهشی

ههبێ.

کۆمیتهیبهڕێوهبهریگشتی
یهکیهتییالوانیدێمۆکڕاتی

کوردستان
١یرهشهمهی2٧١2یکوردی
١9یفێوریهی2٠١٣یزایینی
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خەڵكیتێكوشەریكوردستان!
ژن���ان، خ���وێ���ن���دك���اران، الوان،
خەڵكی ك��ۆم��ەاڵن��ی م��ام��ۆس��ت��ای��انو

كوردستان!
جارێكی ئ���اگ���ادارن ه�����ەروەك
ئیسامی توتالیتێری رێژیمی دیكە
ب��ڕی��اریج��ێب��ەج��ێكردنی ئ��ێ��ران
رۆڵ���ەی دوو ئ��ێ��ع��دام��ی ح��وك��م��ی
لوقمان زانیارو ناوەكانی بە كورد
ك��ورد الوی دوو داوە. م����ورادی
دیكەی الوان��ی هەموو وەك��وو كە
جیهان ئ�����ازادیخ�����وازی گ���ەالن���ی
م��اف��ی ئ��������ازادیو م���اف���ی داوای
ك���ردوهو خۆنووسینیان چ���ارەی
سەركوتكەرو دەسەاڵتی الی��ەن لە
ئێرانەوە ناوەندگەرای پاوانخوازی
بەسەردا سێدارەدانیان لە حوكمی
سەپاوەوئێستاشدەیانهەوێئەم
بڕیارەكەلەگەڵهەمووبنەماكانی
م���اف���ەك���ان���یم������رۆڤوج��اڕن��ام��ە
ناتەبایە، سەردەمەوە جیهانیەكانی

جێبەجێبكەن.
ئ���ێ���م���ەوەك��������وورێ���ك���خ���راوە
م���ەدەن���یی���ەك���ان���یخ���ۆره���ەاڵت���ی
ئیدانەكردنی وێ���ڕای ك��وردس��ت��ان
ه��ەم��وو ل���ە داوا ب����ڕی����ارە ئ����ەم
سیاسییەكانی مەدەنیو رێكخراوە
كە دەك��ەی��ن جیهان ك��وردس��ت��انو
خ��ۆی��ان ت���وان���ای وزەو ه���ەم���وو
ئەو ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی پێناو ل��ە
حوكمەدژهمرۆڤانەدابخەنەگەڕو
گەنجانو دیكە جارێكی بۆ نەهێڵن

قوربانیسیاسەتە بە ببن الوانمان
پاوانخوازەكانیكۆماریسێدارەی
ب��ارودۆخ��ێ��ك��ی ل��ەوەه��ا ئیسامی.
س��ەرج��ەم ل���ە داوا ه��ەس��ت��ی��اردا
بە ك��وردس��ت��ان خەڵكی ك��ۆم��ەاڵن��ی
تایبەتیكوردانینیشتەجێیتارانو
لە بەرگری بۆ كە دەكەین ك��ەرەج
هەموو حوكمە ئەم بەڕێوەچوونی
وزەوتوانایخۆیانبەپێكهێنانی
ك����ۆڕوك��ۆم��ەڵ��یج���ی���اوازل��ەب��ەر
ئەمنییەتییەكانی ناوەندە ئۆرگانو
پ��ێ��وەن��دی��دارب��ەت��ای��ب��ەتزی��ن��دان��ی
شوێنی كە ك��ەرەج شاری رەجایی
كردنی جێبەجێ ب��ەڕێ��وەچ��وونو
چاالكە دوو ئەو ئێعدامی حوكمی
سیاسییەیە،كۆببنەوەوناڕەزایەتی
داوا تایبەت بە دەرب��ب��ڕن. خۆیان
لە خۆمان ئەندامانی سەرجەم لە
بەتایبەت ك��وردس��ت��انو ن��ێ��وخ��ۆی
ت��ارانو زانكوكانی خوێندكارانی
ئەوپەڕی ئ��ەو بە دەك��ەی��ن ك��ەرەج
كردنەوە بەرپرسایەتی بە هەست
بۆیان كە ل��واو شێوەیەكی بەهەر
ج��ێب��ەج��ێدەك�����رێ،پ��ێ��شل���ەبە
بگرنو حوكمە ئەم بەڕێوەچوونی
ج��ارێ��ك��یدی��ك��ەوەك�����ووس��ااڵن��ی
لەپێناو هەوڵەكانتان چۆن پێشوو
ل��ەك���اكحەبیب ب��ەرگ��ریك���ردن
ئاكامی گەیاندو ئەنجام بە لەتیفی
باشیشیلێكەوتەوەوبووەجێگای
شانازیوسەربەرزینەتەوەكەمان،
جارێكیدیكەئەمئەزموونەمرۆڤ

دوستانەیەدووپاتبكەنەوە.
نابۆئێعدام!نابۆسێدارە!
بژیكورد!بژیئازادی!

١:-ی��ەك��ی��ەت��ی��یخ��وێ��ن��دك��اران��ی
دێمۆكڕاتیكوردستانیئێران

2:-ك���ۆم���ەڵ���ەیخ��وێ��ن��دەواران��ی
رۆژهەاڵت

خوێندكارانی ٣:-رێ��ك��خ��راوی
پێشڕەویكۆمەڵەیزەحمەتكێشانی

كوردستان
4:-ی���ەك���ی���ەت���ی���ین���ەت���ەوەی���ی

خوێندكارانیكورد
5:-ك���وم���ی���ت���ەیخ��وێ��ن��دك��اری
یەكیەتییدێمۆكڕاتیكیكوردستان
6:كۆمەڵەیالوانیرۆژهەاڵت

دێمۆكڕاتی الوان��ی ٧:-یەكیەتی
كوردستانیئێران

8:-رێكخراویالوانیپێشڕەو
دێمۆكڕاتی الوانی 9:-یەكیەتیی

رۆژهەاڵتیكوردستان
دێمۆكڕاتی ژنانی یەكیەتی :١٠

كوردستان
یەكیەتیی ژنانی كومیتەی :١١

دێمۆكڕاتیكوردستان
دێمۆكڕاتی ژنانی یەكیەتیی :١2

كوردستانیئێران
١٣:-كۆمەڵەیژنانیرۆژهەاڵت
١4:-رێ��ك��خ��راویئ��اس��ۆیژنی

كورد
بەفرانباری١٣9١یهەتاوی

بەیانیەی١4رێكخراویمەدەنیكوردستانلە
پێوەندیلەگەڵبڕیاریجێبەجێكردنیحوكمیئێعدامیدووهاواڵتیكورد،

زانیارولوقمانمورادی

‘‘

‘‘
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په یامی یه کیه تیی الوانی دێمۆکڕاتی 
رۆژهه اڵتی کوردستان به  بۆنه ی شه وی یه ڵدا

خهڵکیواڵتپارێزیکوردستان!

الوانیخۆڕاگر!

مێژووی وهک ک��ورد مێژووی

زۆرب����هین��هت��هوهک��ان��یت��رپ���ڕهله

که م��هزن کهسایهتی س���هروهریو

بوونههێماوههوێنیئیلهامبهخشی

که داه��ات��وو نهسڵهکانی بۆ ژی��ان

رێ��ب��هری و مامۆستا قاسملووی

ش��هه��ی��ده��هڵ��گ��ریه���هم���ووئ��هو

تایبهتمهندییانهیه.

لە قاسملوو عەبدولڕەحمان د.

ش��ەویی��ەڵ��دا،٣٠یس��هرم��اوهزی

به22ی بهرامبهر ١٣٠9یهەت��اوی

١9٣٠یزای��ی��ن��ی ساڵی دیسامبری

بنەماڵەیەکی ل��ە ورم��ێ ش��اری ل��ە

ڕۆیشتوودا دەس��ت مڵکو خ��اوەن

سەرەتاییو خوێندنی بوو. لەدایک

ناوەندی،لەورمێودواترلەتاران

سیاسی تێکۆشانی ک���رد. ت����ەواو

لقی دام��هزران��دن��ی به ١٣24 ساڵی

یهکهم دێمۆکڕات الوانی یهکیهتیی

رێ��ک��خ��راویک��ۆم��هڵ��گ��ایم��هدهن��ی

ک���وردس���ت���ان،ل���هش�����اریورم���ێ

دهستپێکرد،کهلهوسهردهمهدا

گهورهترینو کوردستان کۆماری

گ���اری���گ���هرت���ری���نوهرچ���هرخ���ان���ی

له ک��ورد ناسیۆنالیسمی مێژووی

لوتکهیگهشهکردندابوو.

ک���ۆم���اری رووخ����ان����ی دوای 

کوردستانبۆدرێژەپێدانیخوێندن

چووبۆفەڕەنسا،هەرلەوماوەیەدا

هاوک��اری بە ب��وو، فەڕهنسا لە کە

کوردی دیکەی خوێندکاری چەند

رۆژه������هاڵتوب��هش��هک��ان��یدی��ک��هی

خوێندکارانی کۆمەڵەی کوردستان،

ک��وردی��انل��ەئ��ورووپ��ادام��ەزران��د.

دژی ک��ودی��ت��ا دوای ١٣٣2 س��اڵ��ی

کوردستانو گ��هڕای��هوه موسهدیق

ب����هش����ی����وهین��ه��ێ��ن��یخ��هری��ک��ی

رێ��ک��خ��س��ت��یت��هش��ک��ی��ات��یح��ی��زب

رۆژن��ام��هی بهرپرسایهتی و ب��وو

82ههمینساڵیادیلهدایکبوونیدوکتورعهبدوڕڕهحمانیقاسملوو
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کوردستانیگرتهئهستۆ.

پڕاگ، زانکۆی لە ١٣4١ ساڵی

دوک����ت����ورایزان��س��ت��یئ���اب���ووری

لە وەرگ����رتوهەت���اس��اڵ��ی١٣49

ئابووریی دەرس��ی پ��ڕاگ زان��ک��ۆی

س�����ەرم�����ای�����ەداریوئ���اب���ووری���ی

قاسملوو د. گوتەوە. سۆسیالیستی

زمانەکانیکوردی،فارسی،تورکی،

عەڕەبی،فەڕانسە،ئینگلیزی،چیکیو

ڕووسیبەباشیدەزانیوبەزۆر

ئ��ەڵ��م��ان��یو دی��ک��ەشوەک زم��ان��ی

زمانەکانیترتارادیهکئاشنابوو.

د.قاسملوورۆژی١٣یژوئیەی

١989)22یپ�����ووش�����پ�����ەڕیس��اڵ��ی

دۆزینەوەی بۆ کاتێکدا لە )١٣68

رێگایچارەسەریئاشتیخوازانەی

پ��رس��یک���وردل��ەئ��ێ��رانل��هڤییهن

لەسەر  ئۆتریش، واڵت��ی پێتهختی

مێزیوتووێژبهدهستیدیپلۆمات

کۆماری رێژیمی تیرۆریستهکانی

ئیسامیتیرۆرکرا.

بهڕیزان!

م��ێ��ژووی ل��ه قاسملوو دک��ت��ۆر

گ��هورهدا کوردستانی هاوچهرخی

ی��هک��ێ��کل���هورێ���ب���هرهدهگ��م��هن��ان��ه

چهمکی دوو لێوهشاوانه که بووه

رووناکبیریوشۆڕشگێریئاوێتهی

ی��هک��ت��رک������ردوهورۆش���ن���گ���هریو

یهکتر گهڵ له هاوتهریب پڕاکتیکی

ب���هگ��ری��ن��گوهس����فک������ردوه،له

سهرهڕای سیاسهتیشدا رهههندی

پ��ێ��وی��س��ت��یل���هب����هرچ����اوگ��رت��ن��ی

بۆ پڕاگماتیستانه روان��گ��هی��هک��ی

قۆستنهوهیدهرفهتهکان،بهردهوام

پڕهنسیپه به پابهندبوون لهسهر

ب��ووهو پێداگر شۆڕشگێرییهکان

به مرۆیییهکانی بهها له رێزگرتن

رهم��زی س��هرهک��یو تایبهتمهندی

ئازادیخوازانه شوناسی بهخشینی

مهزن، رێبهری زانیوه. خهبات به

قاسملوو ع��هب��دول��ڕهح��م��ان دک��ت��ۆر

باوهڕمهندی دهالقهی له ئهگهرچی

مارکسیستییهوه ئهندیشهی ب��ه

ئاڕمانی هاتنی وهدی ه��هوڵ��ی ل��ه

دادپ������هروهریک��ۆم��هاڵی��هت��یب��وو،

بهاڵمهاوکاتقهتلهچوارچێوهی

مرۆڤێکیئیدۆلۆگوهزرێکیداخراو

دهرن��هخ��س��تو خ��ۆی کڵیشهیی و

ت��ێدهک��ۆش��ا ب�����هردهوام ل���هوه جیا

حیزبی کوردستانو شۆڕشی که

قهفهسه چهشنه لهو دێمۆکڕاتیش

فکرییوتێۆریکییانهرزگاربکا.

ئ��هم��ڕۆ ن��هوهک��ان��ی وهک ئێمه

ئ��هرک��ێ��ک��یم���رۆی���یون��هت��هوهی��ی

دهبێ که شانه لهسهر گ��هورهم��ان

بدهینو وهب��هر شانیان شێلگیرانه

گهیشتن ب��ۆ بگهیهنین ب��هج��ێی��ان

بوون قاسملوو ئامانجهکانمان. به

کهس ههموو که شانازییهیه ئهو

دهت���وان���ێل��هک��هس��ای��هت��یخ���ۆیدا

دروستیبکا.

82مین یهڵدا ش��هوی بێ پیرۆز

ئهستێرهی بوونی لهدایک ساڵیادی

گ��هش��یئ��اس��م��ان��یم��رۆڤ��ای��هت��یو

کوردایهتیبهرزوبهڕێزبێرێبازی

پڕلهسهروهریرێبهریگهورهمان

دکتۆرعبدولڕحمانیقاسملوو.

یهکیهتییالوانیدێمۆکڕاتی

رۆژههاڵتیکوردستان

٣٠یسهرماوهزی2٧١2یکوردی

2٠یدێسامبهری2٠١2یزایینی
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کۆمهاڵنیئازادیخوازو
نیشتمانپهروهریکوردستان!
الوانیتێکۆشهروواڵتپارێز!

ئ��ی��رادهی ئێستا، پێش س��اڵ 6٧
ن���هت���هوهی���یوخ��ول��ی��ایک��پک��راوی
رۆژههاڵتی ن��هت��هوهی رهسهنترین
ن���اوی���نودێ���ری���نت���ری���نن���هت���هوهی
ن��ی��ش��ت��هج��ێل����هوج��وغ��ڕاف��ی��ای��هله
مۆدێڕنو دهسهاڵتێکی چوارچێوهی
دێمۆکڕاتیکواتهکۆماریکوردستان
ههم که کۆمارێک دهرخست. خۆی
و ب��وو م��هدهن��ی شوناسی ههڵگری
توانای موبیلیزهکردنی به ههمیش
م���رۆی���یوه���زری���یه��اوواڵت��ی��ان��ی
ناوچهی له بێهاوتای نموونهیهکی
چ��ارهس��هری بۆ ناوین رۆژه��هاڵت��ی
هێنا ژێردهستهکان ن��هت��هوه پرسی
ئاراوهوئێستاشیلهگهڵدابێکورد
مۆدێلی کوردستان، رۆژههاڵتی له
کۆماریکوردستانبهگونجاوترین
رێگایچارهسهریکێشهیکوردله

گهڵدهسهاڵتیناوهندیدهزانێ.
ههرئێستاکهشئهگهرچیبههۆی
کۆنهپهرهستانهی دوگمو دهسهاڵتی
ئ��ێ��ران، ئیسامی ک��ۆم��اری رژێ��م��ی
دهرفهتیتاقیکردنهوهوبهڕێوهبردنی
ئهممۆدێلهلهئارادانییه،بهاڵمبه
له خۆشییهوهرهوتیرووداوهک��ان
پارچهکانیتریکوردستان،موژدهی
وهدی��یه��ات��ن��یم��ۆدێ��ل��یک��ۆم��اری
باکوورو ب��اش��وورو له کوردستان

ئاکامی پێدهبهخشێ. رۆژئ��اوام��ان
ک��ێ��ش��هون��اک��ۆک��یی��هک��ان��یه��هول��ێ��رو
لهدوای رۆژ کهوتنی تهریک بهغداو
رۆژزیاتریسیاسییهکانیبهغداله
ئاستسیاسهتیجیهانیوبلۆکبهندی
سهرکهوتنی نیشانهی ن��اوچ��هی��ی،
گوتاریسهردهمیانهیسیاسییهکانی
ئاواتی له ب��وون��هوه نزیک ههولێرو
دامهزرێنهرانی ک��وردو لهمێژینهی
ک��ۆم��اریک��وردس��ت��انل��هوبهشهله

کوردستانلهداهاتوویهکینزیکه.
لهباکووریکوردستانپڕۆسهی
وت���ووی���ژوئ��اش��ت��هوای��یل���هن��ێ��وان
بهشه لهو کورد شۆڕشی رێبهرانی
دهسهاڵتدارانی لهگهڵ کوردستان له
کهوتۆتهوهو وهگ��هڕ دیسان تورکیا
ئاستهنگهکانو لهمپهرو س���هرهڕای
ت��هن��ان��هتت��ێ��ڕۆریش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��ی
کوردوبهردهوامیشهڕوپێکدادانهی
گهیشتن ه��ی��وای چ��هک��داریی��هک��ان،
ب���هخ��اڵ��یچ����ارهس����هریل���هن��ێ��وان
کاتێک لهههر پتر ئانکارا دیاربهکرو

بهدیدهکرێ.
ل���هرۆژئ�������اوایک��وردس��ت��ان��ی��ش
رادهیهکی تا خۆشییهوه به ک��ورد
ت��ای��ف��یو ش����هڕی ئ���اگ���ری ل���ه زۆر
خوێناویخۆیبهدوورراگرتووهو
ب��هڕێ��وهب��هریی��هک��یخ��ۆج��ێی��یله
زۆرب�����هیش����اروش��ارۆچ��ک��هک��ان��ی
رۆژئ��������اوایک���وردس���ت���انه��ات��ۆت��ه
یهکگرتوویی بۆ ههوڵهکان ئ��اراوهو

الیهنهسیاسییهکان نێوان له زیاتر
دهسکهوتهکانی و ه��هی��ه درێ����ژهی
ک����وردل���هوب��هش��هل��هک��وردس��ت��ان
دهس��هاڵت��ی ک��ه ئاستێک گهیشتۆته
داه��ات��وول��هدی��م��هش��قن��ات��وان��ێبه
ئاسانیقامیشلوولهپهڕاوێزبخات.

بهڕێزان!
ی��هک��ی��هت��ی��یالوان����یدێ��م��ۆک��ڕات��ی
رۆژههاڵتیکوردستانکهیهکێکله
کۆماری دهسکهوتهکانی بهنرخترین
ک��وردس��ت��ان��ه،خ��ۆیب��هب��هخ��ت��هوهر
رێبوارانی شانبهشانی که دهزان��ێ
ئامانجهکانی وهدیهێنانی رێ��گ��ای
ساڵه 6٧ ک���وردس���ت���ان، ک���ۆم���اری
تێکۆشانی ه�����هوڵو ب��ێپ��س��ان��هوه
گهیشتن تا خستووهو پێش خ��ۆی
کۆماری سهرلهنوێ که رۆژێ��ک به
ئ������ازادودێ��م��ۆک��ڕات��ی��کوم��هدهن��ی
کوردستاندابمهزرێنێ،لهتێکۆشان

سڵناکاتهوه.
رێبهندان 2ی بێ پیرۆز ب��هرزو
س��اڵ��ڕۆژیدام��هزران��دن��یک��ۆم��اری

کوردستان!
بهروبهردهوامبێخهباتیالوانی
وهدییهێنانی بۆ ک��ورد خ��ۆڕاگ��ری
ئامانجهکانیدامهزرێنهرانیکۆمار!
کۆمیتهیبهڕێوهبهریگشتی
یهکیهتییالوانیدێمۆکڕاتی
رۆژههاڵتیکوردستان

2یرێبهندانی2٧١2یکوردی

په یامی یه کیه تیی الوانی دێمۆکڕاتی رۆژهه اڵتی کوردستان به  بۆنه ی 2ی رێبه ندان
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خهڵکیمافخوراوی
کوردستان!

الوانیخۆڕاگروواڵتپارێز!
پارێزهرانیمافیمرۆڤله
کوردستان،ئێرانوجیهان!

ب���������هداخ���������هوهرێ����ژی����م����ی
ئیسامی ک��ۆم��اری ک��وردک��وژی
ئ���ێ���رانل���هدوای���ی���نک�����ردهوهی
ئێعدامی بڕیای کوردانهی، دژه
نیشتیمانپهرهوهرو الوی دوو
ب��ێت��اوان��یب��هن��اوهک��ان��ی’’زان��ی��ار
م��������ورادی’’و’’ل��������وق��������م��������ان
دهس��ت��ووری مورادی’’خستۆته
ک����������اریخ����������ۆیوب������هپ��ێ��ی
رۆژی چهند له زان��ی��اریی��هک��ان
ئهو ئێعدامی ئهگهری داهاتوودا
دووالوهبێتاوانهلهگۆڕێدایه.
ب���ێدهن���گ���یوب��ێه��هڵ��وێ��س��ت��ی
ک��وردس��ت��ان خهڵکی ک��ۆم��هاڵن��ی
ئ��هگ��هریج��ێب��هج��ێکردنی ل��ه
مرۆییو دژه حوکمێکی وهه��ا
دژهکوردانه،تهنیاوتهنیارێژیمی
دژهگهلیکۆماریئیسامیهان

به ک��ای��ه ب��ێرهح��م��ان��ه ک��ه دهدا
له چارهنووسیرۆڵهکانیکورد
ئێستاوداهاتوودابکا.بابهیهک
وهها دژی یهکگرتووانه دهنگو
دهربڕینو ناڕهزایهتی حوکمێک
چ��ی��ت��رالوهک�����ان�����یک������وردل��ه
کۆماری تاریکهکانی گرتووخانه

ئیسامیبهتهنیانههێڵینهوه.
ژی������انن������ام������ه:ل����وق����م����انو
گەنجی دوو م����ورادی، زان��ی��ار
خهڵکی کوردستانو رۆژههاڵتی
ش����اریم���هری���وان���نک���ەس��اڵ��ی
۱۳۸۸یه������ەت������اویل���هالی���هن
دهزگ������اس���هرک���وتک���هرهک���ان���ی
رژێ���م���یک����ۆم����اریئ��ی��س��ام��ی
قۆڵبەستوبەتۆمەتیکوشتنی
ک�����وڕیپ���ێ���شن���وێ���ژیه��ەی��ن��ی
زستانی ل��ە م���ەری���وان، ش���اری
۱۳۸۹یه�������ەت�������اویدا،س���زای
سەپاوەو ب��ەس��ەردا سێدارەیان
ساڵێکدواترحوکمەکەلەالیەن
ک��ۆم��اری دادی ب���ااڵی دی��وان��ی
خۆی وەک ئێرانەوە ئیسامی
هیچ شێوە بەم کرایەوەو تەئید
لەبەردەم یاسایی ئاستەنگێکی

زانیارو  چاره نووسی  به   به رامبه ر  بێ ده نگی 
لوقمان مورادی تاوانه !

لە حوکمەکە ک��ردن��ی جێبەجێ
گۆڕێدانییە.

ب��ە گ�����ی�����راوە دوو ئ������ەو 
بێتاوان بە پێداگرییەوەخۆیان
دەزاننوهاوینیئەمساڵهاوکات
سێهەمین دەس��ت��پ��ێ��ک��ی ل��ەگ��ەڵ
نامەیەکی ل��ە گ��ی��ران��ی��ان، س��اڵ��ی
س��ەرئ��اوەاڵداداوای���انل��ەئیمام
ج��وم��ع��ەیم���ەری���وانک��ردب��وو
ڕاستگۆیانە هەبێو "ورەی کە
شایەتیلەسەربێتاوانبوونیان
هەڵوەشانەوەی بۆ ڕێگە ب��داتو
خۆش ئازادیان ئیعدامو حوکمی

بکات".
دێمۆکڕاتی الوان��ی یهکیهتیی

رۆژههاڵتیکوردستان
2٧١2ی ب��هف��ران��ب��اری ١٧ی

کوردی
6یژانویهی2٠١٣یزایینی
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ب����ەڕێ����زی���ەک���ی���ەت���ی���یژن���ان���ی
دێمۆکڕاتیکوردستان

ساڵڕوژی بۆنەی بە
لە رێکخراوەکەتان دامەزرانی
بەڕێوەبەری کومیتەی الیەن
الوانی یەکیەتیی گشتی
رۆژهەاڵتی دێمۆکڕاتی
گەرمی پێروزبایی کوردستان
ئێوەی ئاراستەی خۆمان
هیوادارین دەکەینو بەڕێز
رێکخراوی دێرینترین وەکوو
ژن توێژی بە تایبەت مەدەنی
لە کوردستان رۆژهەاڵتی لە
ئەرکە گەیاندنی ئەنجام بە
هەردەم پێروزەکانتان
هەنگاو سەرکەوتووانە
ژنانی یەکیەتیی بهاوێژن.
کوردستان دێمۆکڕاتی
کە سۆنگەیەوە لەو
بەرهەمە لە یەکێک بە
سەردەمی بەنرخەکانی
دێمۆکڕاتیکی کۆماری
ئەژمار کوردستان
مێژووی لە دەکرێو
کورد هاوچەرخی خەباتی

پەیامی
یەکیەتیی الوانی دێمۆکڕاتی رۆژهەاڵتی کوردستان

 بە بۆنەی ٢٤ی رەشەمە
 ساڵڕۆژی دامەزراندنی یەکیەتیی ژنانی دێمۆکڕاتی کوردستان

‘‘

‘‘

لەرۆژهەاڵتیکوردستانگەلێک
تێچوووگیانفیداییپێشکەشبە
نیشتمانە بندەستەکەیو نەتەوە
دلو لە کردوە داگیرکراوەکەی
کوردستانخاوەن ژنانی هزری
پێگەیەکیبەرفراوانەوهیوادارین
بەخەباتوتێکۆشانیماندوویی
بەڕێز ئێوەی نەناسانەی
کە رێکخراوەکەتان ئامانجەکانی

خۆیلەیەکسانیژنو
هەموو لە پیاو

دەبینێتەوە، ژیاندا بوارەکانی
وەدیبێن.

کومیتەیبەڕێوەبەریگشتی
یەکیەتییالوانیدێمۆکڕاتی
رۆژهەاڵتیکوردستان

24یرەشەمەی2٧١2ی
کوردی
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رێکەوتی چوارشەممە رۆژی
هەتاوی ١6یرەشەممەی١٣9١ی
ه��ەی��ئ��ەت��ێ��ک��یی��ەک��ی��ەت��ی��یالوان����ی
بە ئ��ێ��ران ک��وردس��ت��ان دێمۆکڕاتی
سەرۆکایەتیبەڕێزفوادخاکیبەیگی
ه��اوڕێی��ەت��ی گشتیو سکرتێری
ب����ەڕێ����زانج�����ەاللرەوان�����گ�����ەرد،
کوردستانی زەینی باریکە، سۆران
ئ��ەن��دام��ان��یه��ەی��ئ��ەت��یئ��ی��ج��رای��یو
ئەندامی گەرگوولی رەحیم بەڕێز
بە گشتی ب��ەڕێ��وەب��ەری کۆمیتەی
سەرهکی بنکەی سەردانی فەڕمی
ی��ەک��ی��ەت��ی��یالوان�����یدێ��م��ۆک��ڕات��ی
لە کردو کوردستانیان رۆژهەاڵتی
سەرۆکایەتی بە هەیئەتێک الی��ەن
سکرتێری فەقێنەبی سامان بەڕێز
گشتیوهاوڕێیەتیبەڕێزانسەید
سکرتێری جێگری ساڵحی ج��ەالل

شادی عوسمانی، سمکۆ گشتیو
ئەحمەدپوور،حاتەمرەسووڵپوورو
مەندانەحەبیبزادەئەندامانیئەسڵی
کۆمیتەیبەڕێوەبەریگشتیوکاوە
خوسرەوپوور،ئازادمحەممەدزادەو
ئەندامانی ش��ی��خ��ەپ��وور سیامەند
ج��ێ��گ��ریک��ۆم��ی��ت��ەیب��ەڕێ��وەب��ەری
گ���ش���ت���یوب�����ەڕێ�����زم���ەن���س���وور
پێوەندییەکانی ک���ادری سهممار
رێ��ک��خ��راوپ��ێ��ش��وازیی��انل��ێک��را.
لەودیدارەداوێڕایجەختکردنەوە
پێوندییەکانی پەرەپێدانی لەسەر
ه��������ەردوورێ����ک����خ����راو،ل���ەس���ەر
پڕاکتیکی ه��ەن��گ��اون��ان��ی چۆنیەتی
چاالکی پ��ڕۆژەو بەڕێوەبردنی بۆ
ه���اوب���ەشب��ەت��ای��ب��ەتل��ەرۆژی
شەهیدانی رۆژی خاکەلێوە، ١٠ی
هاتە گفتوگۆ ب���اسو ک��وردس��ت��ان

دێمۆکڕاتی  الوانی  یەکیەتیی  فەڕمی  کۆبوونەوەی 
دێمۆکڕاتی  الوان��ی  یەکیەتیی  ئێران و  کوردستانی 

رۆژهەاڵتی کوردستان
بە بۆ هاوبەش هەیئەتێکی ئاراوەو
مەبەستانە ئ��ەم گەیاندنی ئەنجام

دیاریکران.
ه��ەرلەدرێ���ژەیئ��ەودی���دارەدا
م������ژاروەک ه���ەن���دێ���ک ل����ەس����ەر
ه��ەڵ��ب��ژاردن��یس����ەرۆکک��ۆم��اری
١٣92ی ج��ۆزەردان��ی لە ئێران لە
ه���ەت���اویوه���ەروەه���اچ��ۆن��ی��ەت��یو
دوو ه����ەر دەوری م��ی��ک��ان��ی��زمو
نەتەوەیی کۆنفڕانسی لە رێکخراو
کوردستان چ��وارپ��ارچ��ەی الوان���ی
کەبڕیارەئەمماوەیەبەڕێوەبچێ،

بیروبۆچوونیانئاڵوگۆڕکرد.
شایانیباسەئەمدیدارەپاش2
و دۆستانە فەزایەکی لە کاتژمێر

هاوڕێیانەداکۆتاییپێهات.

‘‘
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رێ��ک��هوت��ی ش��هم��م��ه س��ێ رۆژی
١یرهشهمهی2٧١2کوردی)١8ی
هەیئەتێکی 2٠١٣یزانییی( فێوریهی
خوێندکارانی نهتهوهیی یهکیهتیی
کوردپێکهاتووله:سۆهرابرهحمهتی
ج��ێ��گ��ریس��ک��رت��ێ��روه��ان��ان��اس��ری
ئ��هن��دام��یدهس��ت��هیب��ەڕێ��وەب��ەریو
ههروههاههیئهتێکییهکیهتییالوانی
کوردستان رۆژههاڵتی دێمۆکڕاتی
محهممهدزادهو ئ��ازاد له: پێکهاتوو
ک����اوهخ���هس���رهوپ���وورئ��هن��دام��ان��ی
کۆمیتهیبهڕێوهبهری،بهمهبهستی
پ��ی��رۆزب��ای��ی)6٠(م���ی���نس��اڵ��ی��ادی
دام���هزران���دن���یی��هک��ی��هت��ی��یالوان���ی
س��هردان��ی ک��وردس��ت��ان دێمۆکڕاتی
له رێکخراوهیان ئهو سکرتاریهتی
ههرێمی پێتهختی ههولێری ش��اری
ک��وردس��ت��انک��ردول��هالی��هنبهڕێز
ئومێدخۆشناوسکرتێروبهشێکله
ئهندامانیدهستهیبهرێوهبهریئهو

رێکخراوەپێشوازییانلێکرا.
س�����هرهت�����االی�������هنه��هی��ئ��هت��ی
دوو هەر بهخێرهاتنی خانهخوێوه
ههم پ��اش��ان ک��راو م��ی��وان ههیئهتی
وێڕای خوێندکاران الوانو یهکیهتی
دهرب��ڕی��ن��یپ��ی��رۆب��ای��یی��هک��یگ��هرم
ب��هردهوام��ی، هیوای بۆنهیهوه، بهم
ب��هرهوپ��ێ��شچ��وونوس��هرک��هوت��ن��ی
به گهیشتن مهبهستی به زیاتریان
سینفییهکانی نهتهوهییو خواسته
ب��اش��وورو ل��ه خوێندکاران الوانو
له خواست. کوردستان رۆژههاڵتی
بهشێکیتریئهمدانیشتنهداههرسێ
لهسهر ک��ردهوه پێداگریان ههئیهت

دانیشتنهکانو پێوهندیو بهردهوامی
هاوکاریوهاوفکریزیاترلهبواره
جۆراوجۆرهکانلهپێناوخزمهتبهم
دووتوێژهوههروههاگرینگیپێدانو
ک���ردن���هوهیدهالق��هی��هک��یه��اوب��هش
راگ��هی��ان��دن، میدیاو الیهنهکانی ل��ه
پ������هروهردهوپ��ێگ��هی��ان��دن��یک���ادری
ب��واران��هدا. ل��هم لێهاتوو ش����ارهزاو
بهشێکیتری که ئاماژهیه جێگهی
ئ����همدان��ی��ش��ت��ن��هت��ای��ب��هتب����ووبه
پێوهندیدارهکانی پرسه ب��ارودۆخو
رۆژههاڵتی له خوێندکاران الوانو
هۆیهشهوه ب��هم ه��هر کوردستانو،
ه���هرس��ێه��هی��ئ��هتوێ����ڕایزووم
هێشتا که بابهته، ئهو سهر کردنه
رۆژه���هاڵت���یک��وردس��ت��انه���هربه
قۆناغیشۆڕشیرزگاریخوازیدا
ت���ێدهپ���هڕێوپ��رس��ین��هت��هوهی��یله
رۆژههاڵتگرنگترینبابهتالیئهم
دووتوێژهیکۆمهڵگادێتهئهژمارو
لهمسۆنگهیهوهتهرکیزخستنیزیاتر
لهسهربهڕێوهبردنیسیمیناروپانی
درێژخایهنلهههمبهرئهممهسهلهیه
وهکووئهرکێکیجێیبایهخلهقۆناغی
بکرێو ل��هس��هر پ��ێ��داگ��ری ئیستادا
خوێندکارانی الوانو ههنگاونانی
له کوردستانی پارچەی چوار هەر
پێناولێکنزیکبوونەوەیزیاتربه
نێو یهکیهتیی نهتهوهییو ئهرکێکی

ماڵیگهورهیکوردوهسفکرا.
دوات�������ره���������ەردووه��ەی��ئ��ەت��ی
خوێندکارانوالوانوێڕایپیرۆزبایی
6٠م���ی���نس��اڵ��ی��ادیدام���هزران���دن���ی
ی��هک��ی��هت��ی��یالوان������یدێ��م��ۆک��ڕات��ی

ک���وردس���ت���ان،ل���هس���هری��هک��ی��هت��یو
ت��وێ��ژیالوانو ک��ردن��ی ه��اوک��اری
داینهمۆی وهک کورد خوێندکارانی
کومهڵگایکوردیجهختکرایهوهو
هەردووهەیئەتهیوایانخواستکه
رێکخراوهمهدهنییهکانیکوردستان
کوردستان ب��اش��ووری ب��هگشتیو
بهربهرینو ئاستێکی له تایبهتی، به
بهرفراوانداچاالکیهاوبهشئهنجام
بههێز نزیکییهکی پێوهندیو بدهنو
خوێندکاردا و الو توێژی نێوان له

دروستبکهن.
پێویسته ل���ێ���رهدا ک���ه ئ�����هوهی
ئ���ام���اژهیپ���ێب��ک��رێئ���هوهی���هکه
ی��هک��ی��هت��ی��یالوان������یدێ��م��ۆک��ڕات��ی
رۆژههاڵتیکوردستانلهسهردهمی
کوردستانو دێمۆکڕاتیکی کۆماری
ی��هک��ی��هت��ی��یالوان������یدێ��م��ۆک��ڕات��ی
١95٣وه س��اڵ��ی ل���ه ک���وردس���ت���ان
رێ��ک��خ��راوی دوو وهک ئ��هم��ڕۆ ت��ا
له کورد مهدهنی کۆمهڵگای دێرینی
کوردستان رۆژه��هاڵت��ی ب��اش��وورو
دێ���ن���هئ����هژم����ارک���هم��ێ��ژووی��هک��ی
گهشهی هاوخهباتو له درهوش��اوه
رووحینهتهوایهتییانتۆمارکردوه
کهئهمخهباتیئهمدووریکخراوهیه
ت���ائ����هم����ڕۆشل���هپ��ێ��ن��اورێ���ب���ازو
ئهزموونهپڕلهشانازییهکانیکورد
الیهن دوو ههر و ههیه بهردهوامی
تێدهکۆشنکهتاگهیشتنبهئامانجه
توێژی سینفییهکانی نهتهوایهتیو
کوردستان بهشی دوو ل��هو الوان
درێ���ژهیب��هچ��االک��یوب��هردهوام��ی

تێکۆشانیانبدهن.

رۆژهه اڵتی  دێمۆکڕاتی  الوان��ی  یه کیه تیی  هاوبه شی  سه ردانی 
کوردستان و یه کیه تی نه ته وه یی خوێندکارای کورد له  سکرتاریه تی 

یه کیه تیی الوانی دێمۆکڕاتی کوردستان
‘‘
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٧٠

یهکیهتیی تڕۆندهایمی کومیتهی
الوان������یدێ���م���ۆک���ڕات���یڕۆژه���هاڵت���ی
“بهرهو دروشمی ژێر له کوردستان،
ی��هکب��وون”ب��هب��هش��داری��یزی��ات��رله
ئ��هن��دام��ان��ی ئ���هن���داموه���هروهه���ا ٣٠
بهڕێوهبهرییگشتیییهکیهتییالوانی
دێ��م��ۆک��ڕات��یڕۆژه������هاڵتل��هواڵت��ی
خۆی کۆنفڕانسی چوارهمین نۆڕوێژ

لهوههرێمهگرێدا.
کۆنفڕانسبهسروودینهتهوایهتی
بێدهنگی ساتێک چهند ڕهقیبو ئهی
بۆڕێزگرتنلهگیانیپاکیشههیدانو
مهشروعییهتی بۆ دهن��گ وهرگرتنی
کارهکانی ب��ه دهس��ت��ی کۆنفڕانسهکه
کامیل بهڕێز الی��هن له پاشان ک��ردو
دێرینی ک����ادری ئ��وس��ت��ادئ��هح��م��هدی
ح��ی��زب��یدێ��م��ۆک��ڕات��یک��وردس��ت��انو
یهکیهتیی ش��هه��ی��دی ئ��هن��دام��ی ب���رای
ئوستادئهحمهدی ئهبووبهکر الوان
ک��ارهک��ان��ی دهستپێکی وت��هی��هک ب��ه

کۆنفڕانسراگهیهندرا.
کومیتهی کاریی راپۆڕتی سهرهتا
بهڕێزان الی��ان له تڕۆندهایم الوان��ی
ک���اکه����هژارخ��وڕڕهم��گ��اه��یوک��اک
بهڕێوهبهری ئهندامانی رامینشێنانی
ک��وم��ی��ت��هیالوان�����یت��رۆن��ده��ای��م��هوه
پێشکهشبهئامادهبووانکراوراپۆڕتی
ئامادهکراولهالیهنئهندامانهوهخرایه
بهرباسوههڵسهنگاندن،جێیئاماژهیه
کهلهوراپۆڕتهداشێوازیهاوئاههنگی
زیاترلهنێوانکۆمیتهیتڕۆندهایمله
واڵتینۆڕوێژوکۆمیتهیبهرێوهبهری
لهسهر پێداگری لهکوردستان گشتی
ک���رای���هوهوچ��ۆن��ێ��ت��یچ��االکک��ردن��ی
له الوان یهکیهتیی زی��ات��ری ههرچی
ههرێمیتۆرێندهایمخرایهبهرباسو

گفتگۆ.
ئ�����هوج�����اردهرگ���������ایرهخ���ن���ه

کۆنفڕانسهوه ئهندامانی ب���هرهڕووی
رێزگرتن وێڕای بهشداران کرایهوهو
کۆمیتهیه، ئ��هو تێکۆشانی ک��ارو ل��ه
بههێزهکانی الوازهو خاڵه سهرجهم
کاریئهمکۆمیتهیهیاندهستنیشان
ک��ردوه��اوڕاب��وونل��هس��هرئ��هوهکه
له کۆمیتهیه ئ��هم تێکۆشانی ک���ارو
زۆر له ن��هب��ووهو پێویستدا ئاستی
بوارداکهمتهرخهمیپێوهدیاربووهو
پێویستهکهلهپوتانسێلیئهندامانله
بواریفکریوپڕاکتیکیبهشێوهیهکی

شیاوکهڵکوهربگیرێ.
بڕگهیهکیدیکهیکاریکۆنفڕانس،
ڕاوب��ۆچ��وون��ی پێشنیارو وهرگ��رت��ن��ی
رێکارو به س��هب��ارهت ب��وو ئهندامان
ک��اری ب��هرهوپ��ێ��شچ��وون��ی چۆنیهتی
رێ���ک���خ���راوهی���یوه���هن���گ���اون���انبۆ
ههژار کاک بهڕێزان دوات��ر داهاتوو.
شێنانی رامین ک��اک خوڕڕهمگاهیو
وهاڵم�����یس���هرج���همرهخ��ن��هک��ان��ی��ان
دایهوهوروونکردنهوهیپێویستییان
کۆنفڕانس ب��هش��داران��ی به پێشکهش

کرد.
کۆنفڕانس، ک��اری بهشی دوای���ن
ههڵبژاردنیستافێکینوێیبهڕێوهبهری
ئ��ازادو ههوایهکی ک��هشو له که بوو
دێ���م���ۆک���ڕات���ی���کدا،س��ت��اف��ێ��ک��ین��وێ
ههڵبژێردراودوایههڵبژاردن،ستافی

نوێیبهڕێوهبهریکۆبوونهوهیخۆی
گرێداووبهرپرس،جێگروبهرپرسی
که ک���رد، نیشان دهس���ت بهشهکانی

بریتیبوونله:
سۆرانشێرزاد:بهرپرسیگشتیو
بهرپرسیبهشیئامووزشیکۆمیته

پ��ێ��ش��هن��گخ����ن����ووری:ج��ێ��گ��ری
بهرپرسیگشتی

هۆزانئاگووشی:بهشیراگهیاندن
سروهمهعرووفی:بهشیماڵی

ئاسۆگواڵبی:بهشیپێوهندییهکان
سهیوانئیزهدی:بهشیتهشکیات
محهمهدزێوهیی:هاوکاریبهشی

ئامووزش
کۆنفڕانسه ئ���هم ب��اس��ه ش��ای��ان��ی
2٠/١/2٠١٣ یهکشهممه رۆژی ل��ه
دهستی دوان��ی��وهڕۆی ٣ی کاتژمێر
ب��هک��ارهک��ان��یک���ردوب���هڕێ���زان:ک��اک
شۆڕشئوستادی،ساالرعهبدیپوورو
وهک��وو خ��ن��ووری پڕشنگ خوشکه
گشتیی ب���هڕی���وهب���هری ئ��هن��دام��ان��ی
ن��ۆڕوێ��ژ واڵت���ی ل��ه الوان یهکیهتیی
ک��رد، ب��هش��داری��ان کۆنفڕانسهدا ل��هو
ل��هک��اتژم��ێ��ر9یشهو ک��ۆن��ف��ڕان��س

کۆتاییبهکارهکانیخۆیهێنا.


یه کیه تیی  تڕۆندهایمی  کۆمیته ی  کۆنفڕانسی  به ڕێوه چوونی 
الوانی دێمۆکڕاتی ڕۆژهه اڵتی کوردستان له  واڵتی نۆڕوێژ
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رەش���ەم���ەی 4ی ه��ەی��ن��ی رۆژی
عەزیزی خالید بەڕێز ١٣9١یهەتاوی
دێمۆکڕاتی حیزبی گشتی سکرتێری
ک���وردس���ت���انک���ۆب���وون���ەوەی���ەک���یبۆ
ئ���ەن���دام���انوالی��ەن��گ��ران��یه���ەردوو
رێ����ک����خ����راویی���ەک���ی���ەت���ی���یالوان�����ی
کوردستانو رۆژه��ەاڵت��ی دێمۆکڕاتی
خوێندکارانی ن��ەت��ەوەی��ی یەکیەتیی

کۆبوونەوەیەدا لەو بەڕێوەبرد. کورد
ب��ەڕێ��زع��ەزی��زیوێ����ڕایئ��ام��اژەبە
ئاڵوگوڕەکانیناوچە،تەئکیدیلەسەر
خوێندکاران الوانو ئەرکی گرینگی
کردو پێشهاتەکان کردنی مامەڵە بۆ
ل���ەدرێ������ژەیوەت���ەک���ان���یدال��ەس��ەر
لە پێویستیگەشەیهزرینەتەوەیی
کوردستانو رۆژهەاڵتی چوارچێوەی
خەڵکی کردنەوەی ئاگادار ناساندنو
پ���ارچ���ەک���ان���یت���ریک���وردس���ت���انلە
رۆژه��ەاڵت��ی خەڵکی مەینەتییەکانی
کوردستانجەختیکردەوە.هەروەها
دەوری گ��ری��ن��گ��ی ل���ەس���ەر ن���اوب���را

کۆبوونەوەی بەڕێز خالید 
عەزیزی لە گەڵ الوان و 

خۆێندکاران دا

بهڕێز لهگهڵ چاوپێکهوتنێکدا له
س���ام���انف��هق��ێن��هب��یس��ک��رت��ێ��ری
ج���هالل س��هی��د الوانو ی��هک��ی��هت��ی
بهشێک سکرتێرو جێگری ساڵحی
گشتیو بهڕێوهبهری ئهندامانی له
جێگریبهڕێوهبهریگشتیوکادری
الوان��ی یهکیهتیی بنکهی له الوان
کوردستان رۆژههاڵتی دێمۆکڕاتی

کۆبوونهوه.
ج���ێ���گ���ایئ����ام����اژهی����هک����هل���هم
س��ێش��هم��م��ه، رۆژی س���هردان���هی
وێڕایپیرۆزباییدهفتهریسیاسی
لهئهندامانیبهڕێوهبهرییهکیهتیی
س��هر ه��ات��ن��ه ب���ۆن���هی ب���ه الوان
کاریانوکاروچاالکییهکانیدوای
الوان یهکیهتی شهشی کۆنگرهی
بهباسێکیگهرملهسهرداهاتووی

س��ێش��هم��م��ه رۆژی ب���هی���ان���ی
١١یرهزب������هری١٣9١یه���هت���اوی،
دهف�����ت�����هریس���ی���اس���ی���یح��ی��زب��ی
دێمۆکڕاتیکوردستان،پێکهاتووله
مهولوودیو مستهفا کاک بهڕێزان
ک���اکع��وم��هرب��اڵ��هک��یئ��هن��دام��ان��ی
نهسرین بهڕێز سیاسیو دهفتهری
حهدادبهرپرسیبونیادیپشتیوانی
ل��هری��ک��خ��راوهدێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک��هک��ان،

دووب�����اره ب���ه ه���هروهه���ا الوانو
نێوان هاوکاری بهڵێنی کردنهوهی
یهکیهتیالوانوحیزبیدێمۆکڕاتی
ک���وردس���ت���ان،ب���هوه��ی��وای��هیکه
بتوانێ الوان یهکیهتیی رێکخراوی
الوان به لهخزمهت داه��ات��وودا له
تهنهخینهکاولهدوایینساتهکانی
شرۆڤهیهکی ب��ه ک��ۆب��وون��هوهک��هدا
زۆرلهسهروهزعیالوانوههروها
ح��ی��زب��یدێ��م��ۆک��ڕات��یک��وردس��ت��ان
ل��هن��ێ��وانئ��هن��دام��ان��یب��هش��دارله
کاتژمێر دوو دوای کۆبوونهوهکه

کۆتاییبهکۆبوونهوهکههات.

یهکیهتییالوانیدێمۆکڕاتی
رۆژههاڵتیکوردستان



سه ردانی ئه ندامانی 
ده فته ری سیاسیی حیزبی 

دێمۆکڕاتی کوردستان 
بۆ سکرتاریای یه کیه تی 

الوان

مۆبیلیزەکردنی بۆ میدیا راگهیاندنو
خ��وێ��ن��دک��اران��ی الوانو پ��وت��ان��س��ێ��ل��ی
دەوری ل��ە واڵت نێوخۆی ل��ە ک��ورد
نەتەوەیی  یەکیەتیی یەکیەتییالوانو
خوێندکارانپێداگریکردولەدرێژەی
هاوکاریو لەسەر جەختی وتەکانیدا
حیزبی نێوان لە زیاتر هاوئاهەنگی
دێ��م��ۆک��ڕات��یک��وردس��ت��انوئ��ەودوو

رێکخراوەیەداکرد.
شایانیباسەدوابەدوایوتەکانی
ب��ەڕێ��زع��ەزی��زی،ک��ۆب��وون��ەوەک��ەبە
ئاڵوگۆڕیبیروڕاوپێشنیارورەخنەی

بەشدارانکۆتاییپێهات.
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٧2

کۆنفڕانسی ب��هڕێ��وهچ��وون��ی
گشتی کۆبوونەوەی و ٣ ژم��ارە
یهکیهتیی ١١ی ژم��ارە س��ااڵن��ەی
الوان���یدێ��م��ۆک��ڕات��یڕۆژه��هاڵت��ی
ک��وردس��ت��انل��هواڵت����ین��ۆروێ��ژ
ڕۆژییهکشهممهڕێکهوتی١٠-
کۆنفڕانسی زای��ی��ن��ی 2-2٠١٣ی
ژمارە٣وکۆبوونەوەیسااڵنەی
ی��هک��ی��هت��ی��یالوان���ی ژم����ارە١١ی
دێمۆکڕاتیڕۆژههاڵتیکوردستان
لهواڵتینۆڕوێژ،بەئامادەبوونی
به الوانو لە بەرچاو کۆمەڵێکی
کۆمیتهی ن��وێ��ن��هری ب���هش���داری
ک��وردس��ت��ان دێ��م��وک��رات��ی حیزبی
یهکیهتیی نوێنهرایهتی واڵتەو لهو
ژن��ان��یدێ��م��ۆک��ڕات��یک��وردس��ت��ان،
لە ک��وردی کولتووری کۆمەڵەی
یهکیهتیی ن��وێ��ن��هری ڕۆم��ەری��ک��ە،
الوان���یدێ��م��ۆک��ڕات��یڕۆژه��هاڵت��ی
نوێنەری ئورووپاو له کوردستان
ی��ەک��ی��ەت��ی��یالوان�����یدێ��م��ۆک��ڕات��ی

کوردستانیئێرانبهڕێوهچوو.
پ��اشن��ی��وهڕۆ 2ی ک��اتژم��ێ��ر
ب��ەڕێ��زک��اکس��االرع��ەب��دیپ��وور
بەڕێوەبەریکۆنفڕانسبەخێرهاتنی
کرد. کۆنفڕانسی بەشداربووانی
دوات���رب��هس���رودین��هت��هوای��هت��ی
ئ����هیڕهق����ی����بوی����هکخ��ول��هک
بێدهنگیبۆگیانیپاکیشههیدان،
به دهس��ت��ی سێهەم کۆنفڕانسی
کارهکانیخۆیکرد.پاشانبهڕێز
بهرپرسی م��ەع��رووف��ی، س��ەی��ران

لهواڵتی پێشووییهکیهتیالوان
ن���ۆڕوێ���ژ،ب��هخ��ێ��ره��ات��ن��یه��هم��وو
سوپاسی ک��ردو ب��هش��دارب��ووان��ی
نوێنهرانی میوانانو ئامادهبوونی
ح��ی��زبوڕێ��ک��خ��راوهک��ان��یک��رد.
بهڕێزسەیرانمەعرووفیپەیامی
نۆڕوێژ واڵتی لە الوانی یەکیەتی
بە خوێندەوەو بەشداربووان بۆ
کردەوە. کۆنفڕانسەکەی ڕەسمی
دەربڕینی وێڕای سەیران خاتوو
خ���ۆش���ح���اڵ���یخ������ۆیوئ���اوات���ی
س��ەرک��ەوت��نب��ۆک��ۆن��ف��ڕان��س��هک��ە،
لە الوان ئ���ەرک���ی ب���ە ئ���ام���اژەی
بوارینەتەوایەتیداورۆڵیالوان
ل��ەخ��ەب��ات��یم���ەدەن���یوج��ێ��گ��ەو
کورددا شۆڕشەکانی لە پێگەیان
ل��ەس��ەر ب��اس��ی ب��ەگشتی ک���ردو
واڵتانی لە بەشێک راپەڕینەکانی
نێوەڕاست ڕۆژهەاڵت���ی ئەفریقاو
ک��ردورۆڵ��یالوان��یلەوڕاپەڕینە
ب���ەرزوگرنگ ج��ەم��اوەریی��ان��ەدا

نرخاند.
یەکیەتی پەیامی دواب����ەدوای

پهیامی ن��ۆڕوێ��ژ، واڵت��ی لە الوان
گشتی ب���هڕێ���وهب���هری دهس���ت���هی
الوان����ی ی��هک��ی��هت��ی��ی دهرهوهی
دێمۆکڕاتیڕۆژههاڵتیکوردستان
یاسین ک���اک ب���هڕێ���ز الی����هن ل���ه
ح����اج����یزادەوەپ��ێ��ش��ک��هشک���را.
ئەحمەدی حاجی حوسەین بهڕێز
پهیامیکومیتهینۆڕوێژیحیزبی
دێمۆکڕاتیکوردستانیخوێندهوهو
ژنانی یهکیهتیی پهیامی پ��اش��ان
واڵتی له کوردستان دێمۆکڕاتی
نۆڕوێژلهالیهنبهڕێزمەحبووبە
ڕەح���ی���م���یی���ەوەپ��ێ��ش��ک��هشک���را.
ت��اهی��ر ب���ەڕێ���ز ئ�����ەودا دوای ب���ە
یەکیەتیی پهیامی ئیسماعیلپوور
کوردستانی دێمۆکڕاتی الوان���ی

ئێرانیپێشکەشکرد.

کولتووری کۆمەڵەی پەیامی
کوردیلەڕۆمەریکەلەالیەنبەڕێز
پێشکەش ق��ەدیک��ورد ئەبووبەکر
کرا،کەبەڕێزیانلەپەیامەکەیدا
بەتیشکخستنەسەرئەرکیالوان

سێهەمین کۆنفڕانسی یەکیه تیی الوانی دێمۆکڕاتی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان لە واڵتی نۆڕوێژ، بەڕێوەچوو
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پاراستنی ب��ۆ
ف�����ەرهەن�����گو
زم����������ان����������ی
ک��������������وردیو
پ��ەرەپ��ێ��دانبە
ک����ول����ت����ووری
نەتەوەکەمانو
لەبیرنەکردنی
ب���ەئ��ەرک��ێ��ک��ی
ن��ی��ش��ت��م��ان��ی
زان����یوڕۆڵ��ی
و ن ا و ال
ی���ەک���ی���ەت���ی���ی
الوان�������������������ی
دێ���م���ۆک���ڕات���ی
ڕۆژهەاڵت���������ی

کوردستانیلەواڵتینۆڕوێژلەو
بوارەدابەرزنرخاند.

پ�������اش�������انک���������اکئ���ۆم���ی���د
لە الوان پ��ەی��ام��ی م��ح��ەم��ەدزادە
خوێندەوە. ن��ۆڕوێ��ژی ب��اش��ووری
جێیئاماژهپێکردنهکهکومیتەی
پ���ێ���ش���وویی��ەک��ی��ەت��ی��یالوان����ی
کورستان ڕۆژهەاڵتی دێمۆکڕاتی
ل����ەن����ۆڕوێ����ژس���وپ���اسن���ام���ەی
کرد مامۆستایانە ب��ەو پێشکەش
ک��وردی وان���ەی خۆبەخشانە ک��ە
ی��ەک��ی��ەت��یالوان ئ��ەن��دام��ان��ی ب��ە
دەڵ��ێ��ن��ەوەک��ەب��ری��ت��یب���وونل��ە:
بەڕێزانهاشمیڕۆستەمی،ڕامان
ئەحمەدی، محەممەد مەعرووفی،
تاهیر م��ح��ەم��م��ەدپ��وورو ب��ێ��ری
زارع���یو سمایل ب��ەه��رام��یوەن��د.
ب���ەڕێ���زک����اکح��س��ەی��نح��اج��ی
سوپاسنامە پ��اش��ان ئ��ەح��م��ەدی.
ئوستادی ش��ۆڕش ب��ە پێشکەش
دامەزرێنەری دەستەی ئەندامی

نۆڕوێژ واڵت��ی لە الوان یەکیەتی
کرا.

بۆ پ��ش��وو خ��ول��هک ١٠ دوای
رهواییکۆنفڕانسدەنگیزۆرینەی
پاشانسێ ئەندامانوەرگیراوو
ئەندامهەڵبژێردرانکەپڕۆتۆکۆڵی
بنووسنو ٣ کۆنفڕانسی کۆتایی
کۆمهڵێک هەروەها بکەن. ئیمزای
کۆنفڕانسی ن���اوی ب��ۆ پێشنیار
٣وهرگ��ی��ران،ک��هن��اوی“ب��ەرەو
ه��اودەن��گ��ی”ب��هزۆری��ن��هیدهن��گ
وهکناویکۆنفڕانسپهسندکرا.

دوات���������رب�����هڕێ�����زس����ەی����ران
پێشووی بهرپرسی مەعرووفی،
هێژا نۆڕوێژو له الوان یهکیهتی
ڕۆستەمی،ڕاپۆڕتیکاروچاالکی
ماوهی له بهڕێوهبهری دهستهی
ن��ێ��وانک��ۆن��ف��ڕان��س��ی2ت��ا٣ی��ان
کردو بهشداربووان به پێشکهش
پ�����ڕۆژەوپ��ان��یپ��ێ��ش��ن��ی��ارک��راو
ب��ۆس��اڵ��ی2٠١٣ه���ەرل��ەالی��ەن

ک��را. پێشکەش ب��ەڕێ��زان��ەوە ئ��ەو
محەممەد مامۆستا بەڕێز پاشان
یەکیەتی ژم��ێ��ری��اری ئ��ەح��م��ەدی
ب��ەه��اوک��اری ن��ۆڕوێ��ژ ل��ە الوان
ڕاپۆرتی ئوستادی ش��ۆڕش کاک
2٠١2ی و 2٠١١ س��اڵ��ی م��اڵ��ی
ب��ۆب���ەش���دارب���ووانخ��وێ��ن��دەوەو
دەرک���ەوت���ی داه�����اتو وردی ب��ە
ب��ەش��یم��اڵ��یب��ۆب��ەش��دارب��ووان
پێشنیار ب��ودج��ەی ک���ردەوە. شی
بەڕێزان الیەن لە 2٠١٣ بۆ کراو
ک������اکش�������ۆڕشئ����وس����ت����ادیو
کرا. پێشکەش خونوری پڕشەنگ
کۆنفڕانسی ک��اری بهشێکیتری
وهرگرتنی بۆ کرابوو تهرخان ٣
ڕهخنهلهسهرکاروباریدهستهی
ڕاپۆرتی و پێشوو بهڕێوهبهری
بهشی ڕاپ��ۆڕت��ی ک��اروچ��االک��یو
ماڵی،کهتیایدائهندامانیبهشداری
کۆنفڕانسبهشێوهیهکیچاالکانه
دهستهی ئاڕاستهی ڕهخنهکانیان
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٧4

شهممه رۆژی دوان����ی����وهڕۆی
ب��هف��ران��ب��اری  2٣ی رێ���ک���هوت���ی
١٣9١یههتاویههیئهتێکیپێکهاتوو
ل��هئ��هن��دام��ان��یی��هک��ی��هت��ی��یالوان���ی
کوردستان رۆژههاڵتی دێمۆکڕاتی
ب����هش����داریی����انل����هرێپ���ێ���وان���ی
ن��اڕهزای��هت��یل��هه��هم��ب��هرب��ڕی��اری
لوقمانی زان��ی��ارو ل��هس��ێ��دارهدان��ی
مورادیلهشاریسلێمانیداکرد.

له رێپێوانه ئهم باسه شایانی
کۆمهڵگای رێ��ک��خ��راوهک��ان��ی الی��هن
رێکخراوهکانی ههروهها مهدهنیو
پێوندیداربهمافیمروڤلهشاری
ههیئهتی و ب��هڕێ��وهچ��وو سلێمانی
سهرپهرشتی ب��ه الوان یهکیهتی
ئهندامی عوسمانی سمکۆ ب��هڕێ��ز
بهشداریان بهڕێوبهری کۆمیتهی

تێداکرد.
زانیارو پێکردنه ئ��ام��اژه جێی
دهزگای الیهن له م��ورادی لوقمان
ئیرانهوه ئیسامی کۆماری قهزایی
ب���ڕی���اریل���هس���ێ���دارهدان���ی���انبۆ

دهرچووه.

‘‘

‘‘

سێداره دانی  له   بڕیاری 
مورادی  لوقمان  زانیارو 
پرۆتێستۆ  سلێمانی  له  

کرا

یهکیهتیی پێشووی بهڕێوهبهری
الوان���یدێ��م��ۆک��ڕات��یڕۆژه��هاڵت��ی
کوردستانلهواڵتینۆڕوێژکردو
بهڕێوهبهری دهستهی ئهندامانی
له الوان ی��هک��ی��هت��ی پ��ێ��ش��ووی
فرهوانیهوه دڵ بهوپهڕی نۆڕوێژ
ڕهخ���ن���هک���ان���ی���انوهرگ�������رتوبه
گلەییو ه��هم��وو وهاڵم���ی وردی
ڕاپ��ۆرت��ی دای����هوه. گازندەکانیان
کاروچاالکیوبهشیماڵییهکیهتیی
الوان���یدێ��م��ۆک��ڕات��یڕۆژه��هاڵت��ی
ک��وردس��ت��انل��هواڵت����ین��ۆڕوێ��ژ
ئهندامانی دهن��گ��ی زۆری��ن��هی ب��ه

کۆنفڕانسپهسندکرا.
ب���هڕێ���زش�����ۆڕشئ��وس��ت��ادی
پڕۆگرامی پێڕەو لهسهر باسێکی
له الوان ی��هک��ی��هت��ی ب��ه ت��ای��ب��هت
نۆڕوێژپێشکهشکردوپێشنیاری
الوان��ی یەکیەتیی ن��اوی گ��ۆڕان��ی
دێمۆکڕاتیڕۆژهەاڵتیکوردستان
لهپێڕەووپڕۆگرامداخستهبهر
دهنگیئهندامانیکۆنفڕانسکەبه
یەکیەتیی ن��اوی زۆری��ن��هیدهن��گ
الوان���یدێ��م��ۆک��ڕات��یڕۆژه��ەاڵت��ی
بە نۆڕێژی زمانی بە کوردستان
وردەگۆڕانکاریەکەوەپهسندکرا.
ب��هش��یک��ۆت��ای��یک���اریڕهس��م��ی
یهکیهتیی گشتی ٣ی کۆنفڕانسی
الوان���یدێ��م��ۆک��ڕات��یڕۆژه��هاڵت��ی
ک��وردس��ت��انل��هواڵت����ین��ۆڕوێ��ژ
تهرخانکرابووبۆههڵبژاردن،کە
هەڵبژاردنەکەلەکەشوهەوایەکی
ت�����ەواودێ��م��ۆک��ڕات��ی��کوئ�����ازاددا
وهک بهڕێزانه ئهو بەڕێوەچووو
بهڕێوهبهری دهستهی ئهندامانی

ههڵبژێردران:
١:هێژاڕۆستەمی

2:شوانهمستەفایی
٣:ئارێزمحەممەدپوور
4.پەریساخونوری
5.نیازهەمزەزادە

ئهمبهڕێزانهشوهکجێگری
دهستهیبهڕێوهبهریگشتی

ههڵبژێردران:
١.بەهمەنئەحمەدپوور

2.پڕشەنگخونوری
لهکۆبوونهوهیهکیکورتی

دهستهیبهڕێوهبهریتازهداهێژا
ڕۆستهمیوهکبهرپرسیگشتی
یهکیهتیالوانلهواڵتینۆڕوێژ

ههڵبژێردرا.
پاشچەندینکاتژمێرکاری

بەردەوام،سەرەئەنجام
کۆنفڕانسیسێهەمیگشتی
یهکیهتییالوانیدێمۆکڕاتی

ڕۆژههاڵتیکوردستانلهواڵتی
نۆڕوێژبەسەرکەوتووییکۆتایی

پێهات.

دهستهیبهڕێوهبهریگشتی
یهکیهتییالوانیدێمۆکڕاتی

رۆژههاڵتیکوردستان����نۆڕوێژ
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ئێوارەیرۆژییەکشەممە25ی
نۆڤامبرکۆمیتەییەکیەتیالوانلە
بۆ کۆبوونەوەیەکی فیناند واڵت��ی
تۆڕکۆ ش��اری لە خ��ۆی ئەندامانی

پێکهێنا.
الیەن لە کۆبوونەوەکە سەرەتا
باسی کرایەوەو زادئەحمەد هێمن
ک��ارەک��ان��یک��ۆب��وون��ەوەک��ەیک��ردو
دواترچیاعەبدوڵاپوورباسەکانی
کە کرد پێشکەش کۆبوونەوەکەی
سەرەتاباسیلەرۆژیپێشمەرگە
خەباتی ل��ە پێشمەرگە پێگەی و
رزگ��اریخ��وازین��ەت��ەوەیک��ورددا
کردوهەروەهارۆڵوئەرکیالوان

لەدەرەوەیواڵتیهێنایەبەرباسو
دواتربەوردیباسیلەبەرنامەی
کاروچاالکیەکانیالوانبۆنموونە
گ���رووپ���یه��ەڵ��پ��ەڕک��ێوگ��رووپ��ی
شانۆوگرووپیسرودو...هتدکردو
گرینگییەکیەکیبەرنامەکانیبۆ
بەشداربووانشیکردەوەوداوایلە
الوانکردکەبەشداریلەبەرنامەو
کاروچاالکییەکانیالواندابکەنو
ه���ەروەه���ال���ەوک��ۆب��وون��ەوەی��ەدا
چ��ەن��دگ��رووپ��یرۆژن��ام��ەدی��واری
رۆژنامە دەرکردنی بۆ کرا دیاری
دی���واریودوات��رن��اوب��راوشێوەی
رۆژن��ام��ە رێکخستنی ن��ووس��ی��نو

دی����واریب��ۆب���ەش���دارب���ووانشی
ک��اری گرینگییەکانی ک�����ردەوەو
بەشداربووان بۆ رۆژن��ام��ەدی��واری

هێنایەبەرباس.
سەرەنجی راو بە الوان دوات��ر
خ��ۆی��انزی��ات��رک��ۆب��وون��ەوەک��ەی��ان
دەوڵ��ەم��ەن��دک���رد.ش��ای��ان��یباسە
ک��ەک��ۆب��وون��ەوەک��ەزی��ات��رل��ەدوو

کاتژمێریخایاند.

یه کیه تی الوان  
پێشانگایه کی به  بۆنه ی 
٢٦ی سه رماوه ز پێک هێنا

هاتنی بهبۆنهی الوان: ماڵپهڕی
26یسهرماوهزرۆژیپێشمهرگهی
ک���وردس���ت���ان،ی��هک��ی��هت��ی��یالوان���ی
کوردستان رۆژههاڵتی دێمۆکڕاتی

پێشانگایهکیوێنهیپێکهێنا.

ی�����هکش�����هم�����م�����ه رۆژی
26یس��هرم��اوهزی2٧١2یک���وردی
ب���هرام���ب���هرب���ه١6یدێ��س��ام��ب��ری
به الوان یهکیهتیی 2٠١2یزایینی
پیرۆزراگرتنی ب���هرزو مهبهستی
ک��وردس��ت��ان، پێشمهرگهی رۆژی
یهک ههر بۆ وینهی پێشانگایهکی
محهممهدپوور شهفیع بهڕێزان له
دێرینی هونهرمهندو پێشمهرگهی
ک��وردس��ت��انو دێ��م��ۆک��ڕات��ی حیزبی
ه������هروهه������ائ���هن���س���ارس��اڵ��ح��ی
ئهندامی هونهرمهندو پێشمهرگهی
ی��هک��ی��هت��ی��یالوان�����یدێ��م��ۆک��ڕات��ی
هێناو پێک کوردستان رۆژههاڵتی
ت��ێ��ی��داک��ۆم��هڵ��ێ��کوێ��ن��هیج���وانو
کوردستان، پێشمهرگه، به تایبهت
کهسایهتییهکان،رێبهرانیشههیدو
ک��ۆم��هڵ��ێ��کل��هش��هه��ی��دان��ین��هم��ری

گ��هل��هک��هم��ان��ی��انئ���ام���ادهک��ردب��وو،
گهڵ ل��ه ه��اوک��ات ک���رانو نومایش
پ���ێ���ش���وازیگ������هرموب���ێوێ��ن��هی
ئهندامانی پێشمهرگهکانو ک��ادرو
ب��هرهوڕووب��وو دێمۆکڕات حیزبی
ئهو رهنگینی دهست کارجوانیو و

هونهرمهندانهبهرزنرخێندرا.

‘‘

‘‘

کۆبوونەوەی ئەندامانی یەکیەتی الوان لە واڵتی فینالند



دی
ور

 ک
٢ی

٧١
٢ 

ەی
ەم

ەش
ر

w
w

w
.l

aw
an

.c
om

48-49

٧6

کرد هویت ی��ک بیستو ق��رن
اجتماعی، واح��د یک عنوان به را
م��ت��م��رک��زب���رف��ل��س��ف��هس��ی��اس��یو
تعریف خ���اص فلسفی س��ی��اس��ت

کردهاست.
ف��ل��س��ف��هوس��ی��اس��تک���ردک��ه،
تشریح را آن کیفیت پ��ی��دای��شو
مرزبندیهاو ب��ه توجه ب��ا میکند،
کاربردهایسیاسیجهانامروزو
را فلسفه ایناصلکه به نظر با
بهسیاستوسیاسترابهفلسفه
همچنین شدهاندو وابسته ملزمو
هویتش که کرد وج��ودی واقعیت
تحریف تغییرو بوته در کماکان
کرد روشنفکران محققینو است،
این واک��اوی آنالیزو به ملزم را
به آنها ارتباط نحوه ح��وزهو دو
ت��اث��ی��رگ��ذاریو جهت در یکدیگر
حفظوتقویتهویتکردیمینماید.
توجه ب��ا فلسفیو نظرگاه از
بهنحوهدیدخاصتقدممادهبر
حرکتویاحرکتبرماده،اندیشه
ک���ارو... محافظه حتی لیبرالیو

گوناگونی راه��ک��اره��ای مسائلو
مطرحشدهوهنرروشنفکرامروز
فضاهاو از بهرهگیری تعاملو
سود جهت در م��وج��ود امکانات
بودنوتضمین دهیوحفظاصل
تداوموجودیکرددرکردستانو

جهاناست.
اولینفاکتورمطرحدرشناخت
کرد،پذیرفتنکردبهعنوانوجودی
مستقلباکیفیتخاصخوداست
با دادهو ب��هآن را ک��رد ن��ام ک��ه
توجهبهپذیرشاینواقعیتباید
بصورتخاص،کمیتوکیفیتآن
درنظرگرفتهشود.اصوالبنابه
تاریخگذشتهکردوهمزیستیآن
کهشامل کردی غیر هویتهای با
عرب بلوچو ترک، آذری، ف��ارس،
اس���ت،دائ��م��اق��درت��ه��ایح��اک��مبا
مطلقگراو ایدئولوژی از استفاده
تمامیتخواهخودسعیدرنفیهر
هویتواتحادتمامموجودیتهادر
پرتوحکومتواحدبودهاند،کهپس
ازمشروطهوباتوجهبهفضای
شاه رضا دوره سیاسی مساعد

پهلویاصراربرتثبیتوبرقراری
واحدژئوپولیتیکیکشورایرانبا
بهرهگیریازفاکتهایایدهآلیستی
فلسفیکهریشهدرتفکرملتهای
برتری از استفاده داشتهو ساکن
ترویجو تبلیغو نظامی، سیاسی����
نهایتاایرانواحدتثبیتشد.اشاعه
از ایرانیبودنوجلوگیری ریشه
عدمتفکیکواقعیساختارجامعه
ایرانیمسببتاشبراییکدست
سازیاجتماعیوفلسفیشدهکه
تمام از بهرهگیری آن هدف تنها
ممکن معنوی م��ادیو ظرفیتهای
سیاسی ح��ی��ات ت���داوم جهت در
است.سیاست بوده غالب نیروی
بهعنواناهرمفشاروانکارهویت
بهره فلسفه از همواره خود غیر
بردهوتاحدامکانسیاستخود
فلسفه بیان در ک��ردهو فلسفی را
به را آن س��ی��اس��ی ش��ک��ل خ���ود
عنوانهنجاربهنمایشمیگذاردو
تعریف که فلسفهای به توجه با
غیر یاحرکت اندیشهو هر میکند
مخرب ع��اق��ان��هو غیر را همسو

ن: آرش لرستانی

سیر سیاسی  ــــ فلسفی کردهای ساکن ایران
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فلسفه از دف��اع اع��ام با دانستهو
سنتیونیمهمدرنخود،راهرابر
هرظرفیتبیگانهمیبندد.اگربازه
زاوی��ه از کنیمو وسیعتر را دی��د
گ��س��ت��ردهت��ریب��هه��م��انس���والو
وضعیتبنگریم،پذیرفتنهویتها
باتوجهبهواقعیتوجودیآنان،
بوجود را اجتماعی فلسفیو تنوع
ق���درت ت��م��رک��ز ام���ک���ان آوردهو
فلسفیوسیاسیراتنهادرجهت
یکهویتازبینمیبرد.باتوجه
ایرانی،در تنوعهویتیجامعه به
گوناگون هویتهای که صورتی
ترویج تبلیغو شکوفاییو فرصت
داشتهباشند،تمرکززداییفلسفیو
که ب��ود خواهد ث��م��رهای سیاسی
با همراه مسالمتآمیز همزیستی
را هویتها دلخواه ساختار حفظ
بعدی تک مجال داردو همراه به
شدنازبینمیرود.درجامعهای
که فلسفی تکامل گوناگونیو که
دربطنخوداندیشههاوارزشهای
دلیل ب��ه م��یپ��روران��د را م��ت��ن��وع
اکثر ایدههها، شدن فعال تقابلو
آنتاگونیستی)آشتی ت��ض��اده��ای
ناپذیر(یابهتفاهمومحدودشدن
قدرتو اثر بر یا میشودو تبدیل
احاطهاندیشهصحیحترهویتغیر
دادهو تغییر را خود فرم منطقی
از را خ��ود اس��ل��وب ی��اساختارو
دستمیدهد.درجامعهتکفلسفی
غالب سیاسی سیستم را منطق
بر غالب نیروی میکندو تعریف
اثرتبلیغمنطقدلخواهسیاسی����
فلسفیخوددرپرتوقدرتمادی
کهازجامعهبهعاریهگرفتهاست
بههنجارتبدیلشدهوطبیعتاهر
صورت به تضادی یا مخالفتو
ج��ام��ع��ه درآم�������دهو ارزش ض���د

سپس میکند ب��ح��ران دچ����ار را
حاکم فلسفی سیاسی���� سیستم
با موجود وضع تثبیت جهت در
شده تعریف منطق از بهرهگیری
خودسعیدرتخریبتفکرجدید
کردهوزیرساختهاوروساختهای
فلسفیوسیاسیموجودرامجددا
ب��روز ام��ک��ان میکندو ب��ازس��ازی
بین از را آتی نظری بحرانهای

میبرد.
کرد مشخصه فاکتور دومین
هویتیو شفافیت تفکیکو ع��دم
آن س��ی��اس��ی فلسفی���� وج����ودی
است.کردبهعلتنداشتنحکومت
در مشارکت ام��ک��ان ی��ا مستقلو
حاکم سیاسی سیستمهای ارکان
ملیو تاشگر نیروهای بوسیله
تحقیقاتو مساعد فضای نبودن
جهت در ه��دف��دار فلسفی رش���د
ک��ردی، م��درن هویت شکلگیری
هموارهنهتنهابامشکلپردازش،
فلسفهو نهادینهسازی تعریفو
فرهنگخودمواجهبودهبلکهدائما
تهاجم م��وج برابر در میبایست
فلسفی����سیاسیاندیشهتکبعدی
جهتگیری خ��اف در ک��ه غ��ال��ب
مقاومت اوس���ت، کیفی ه��وی��ت��یو
از دف��اع بسترسازیو با ک��ردهو
ه��م��زم��ان خ���ود ارزش وج�����ودو
کند. م���ب���ارزه جبهه چ��ن��دی��ن در
محرومیتهایاقتصادی،ناامیدی
فلسفی����سیاسیکهبهروزمرگیو
هدفدار میشودو تبدیل افسردگی
کردنمشارکتسیاسی����فلسفی،
در پراکندگی پیچیدگیو اس��اس
تمام س��ی��اس��ی فلسفی���� ات��ح��اد
با دائ��م��ا ش��دهو ای���ران ملیتهای
توجهبهنیازهایسیستمحاکمدر
جهتنفیتفکیکوشفافیتونهایتا

حقطلبیخودقرارمیگیرد.
فضایاطاعاتیورسانهایدر
جهانامروزمهمترینابزارتبلیغو
که است سیاست فلسفهو ترویج
ب��ات��وج��هب��هق���درتاق��ت��ص��ادیو
در متخصص ان��س��ان��ی ن��ی��روی
ب��رت��ری ب��ه مختلف، ح���وزهه���ای
با رساندهو ی��اری حاکم سیستم
عوامل از بهرهبرداری ارزیابیو
داخلیوخارجیتاثیرگذاربرثبات
دولت���ملتواحددرجهتتداوم
تمایل میکند. تاش آن ساختاری

‘‘

‘‘

ف��ض��ای اط��الع��ات��ی و 
رسانه ای در جهان امروز 
تبلیغ و  اب��زار  مهمترین 
ترویج فلسفه و سیاست 
به  توجه  ب��ا  ک��ه  اس��ت 
قدرت اقتصادی و نیروی 
در  متخصص  انسانی 
به  مختلف،  حوزه های 
حاکم  سیستم  برتری 
ی����اری رس���ان���ده و با 
ارزیابی و بهره برداری از 
خارجی  داخلی و  عوامل 
ثبات  ب��ر  ت��اث��ی��رگ��ذار 
در  واحد  ملت   ��� دولت 
ساختاری  ت��داوم  جهت 

آن تالش میکند.
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ه��وی��تمستقلو ک��س��ب ب��ر ک���رد
تفکیکوشفافیتوجودیوارزشی
م��درنو عرصه در همواره خ��ود
تغییر رسانهای، اطاعاتیو موثر
کردهوباتوجهبهمیزانبرتریو
یا ک���ردیو جامعه ب��ه��رهب��رداری
تاریخی دورنمای حاکم، سیستم
آنشکلمیگیرد.درعرصهفضای
اط��اع��ات��ی����������رس���ان���هایم��وج��ود
سرعتارتباطوگستردگیتبلیغات
است. تاثیرگذاری اول درج��ه در
درهزارهسومقدرتهایحاکمبا
رسانه اطاعاتیو برتری کسب
ایهموارهبابکاربردندسترسی
سریعوآسانکاربرانبهاطاعات
گستردهفلسفی����سیاسیمطلوب
ب��رای را رق��اب��ت م��ج��ال حاکمیت
ه���وی���ته���ایزی����ردس����تت��ن��گت��ر
روانشناسیو فاکتورهای ک��ردهو
اب��زاره��ای علمی، رف��ت��ارش��ن��اس��ی

تحققتمایاتآنهاست.
جهانو سیاسی اب��رق��درت��ه��ای
عوامل ع��ن��وان ب��ه جهانی جامعه
ک��ردیوسیستم هویت از خ��ارج
نقش م��درن دنیای در نیز غالب
پرثباتتر گ��س��ت��ردهت��رو را خ��ود
ایفامیکنند.ابرقدرتهابارقابتو
ای���ج���ادوح��ف��ظف��ض��ایم��ط��ل��وب
سیاسیوفلسفیدرجهتکسبو
پوستهای با خود نیازهای تحقق
حفظ پی در همواره انعطافپذیر
فاکتور مهمترین ب���ودهو ب��رت��ری
منافعو به دستیابی آنان دلخواه
جهانی جامعه است. مادی منابع
نیزباشیوهخاصخودومعموالبا
معرفیوفعالیتنهادهایبینالمللی
در سعی بشری، حقوق از دف��اع
جامعه میان تعادل حفظ ایجادو
با میکنندو اب��رق��درت��ه��ا ب��ش��ریو

شعارارزشدهیبهحداقلحقوق
او سرنوشت تعیین حق انسانو
مستقیم غیر مستقیمو بصورت
زیردستو ملیتهای انسانهاو بر

قدرتهایحاکمتاثیرمیگذارند.
ت��ن��وعوپیچیدگی ب��ه ت��وج��ه ب��ا
ش��ده، گفته فاکتورهای ع��وام��لو
وب��ام��ش��اه��دهت��اری��خم��ل��تک��رد
خصوصاپسازانقابمشروطه،
کردی احزاب سیاسیو نیروهای
باهدفدفاعازموجودیتوتحقق
هویتمستقلکردیبوجودآمدهو
قرن س��وم دو از بیش ط��ول در
تاشومبارزهبهعنوانآلترناتیو
جامعهکردیفعالیتمیکنند.تاریخ
ک��ردی اح����زاب عملکرد ح��ی��اتو
تاریخیو حساسیتهای نشانگر
مشکاتومسائلپیشرویآنان
استوباتوجهبهاینسیرتکوین
گ��ذار مختلف م��راح��ل ب��ه میتوان
ب��رد. پ��ی ک��رد فلسفی سیاسی����
احزاب برجسته فاکتور مهمترین
م��داوم حضور همبستگیو ک��رد،
آنهادرمیانجامعهکردیوعدم
انفصالآنهاست،اینهمبستگیدر
چون چهرههایی با مدرن دوران
قاضیمحمد،دکترقاسملوودکتر
شرفکندی،ارتباطوپیوندسیاستو
برابر در را ک��ردی م��درن فلسفه
تمامیتخواهیقدرتهایحاکمبعد
بنیادگذاریو مشروطه، انقاب از

نهادینهسازیکردهاند.
جمهوریکردستانبرایاولین
بارزمینههایشکلگیریوفعالیت
اتحادیههای تاسیس با را مدنی
ج���وان���انوزن���انب��هع��ن��واننیاز
فوریوارزشدمکراتیکدرسال
به ک��ردهو معرفی 1324شمسی
مدنیت فاکتور کرد هویتخواهی

راافزود.اساتیدیهمچونهژارو
روش��ن��ف��ک��رانو ع��ن��وان ب��ه هیمن
ب��زرگ��انادب��ی��اتک��ردب��اارت��ب��اط
به فعالیتفرهنگیخود مستقیمو
تعمیقوارتقایفلسفهکردخدمت

کردند.
کرد سیاست فلسفهو پیوند 
ق��رن��یخ��ود، ب���ازهدوس���وم در
که اس��ت ثباتی و تاشها ث��م��ره
ک��رد حقطلبی خ��واه��یو ه��وی��ت
پر ای����ران ملیتهای س��ای��ر از را
استو ک��رده برجستهتر ب��ارت��رو
مردمی دمکراتیکو حکومت در
آیندهایران،نادیدهگرفتنهویتو
اص��ال��تک��ردب��ههیچوج��هعملی
نخواهدبودوکردپرچمدارهویت
خواهیوحقطلبیملیتهایساکن

ایرانشدهاست.


‘‘
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ازآنجاکهشادیوسرورآغازین
اعراب قیامهای مورد در تهران در
بهصورتزنگهایخطریدرآمده
است،اعصابدولتمدارانکاماخرد
ای��رانازسقوطدشمن ش��دهاس��ت.
قدیمیخود،حسنیمبارکدرمصر،
در حاال لیکن نمود. استقبال حسن
اثرقیاممردمعلیهدوستمهمایران
کهبشاراسددرسوریهوحاکمیت
ویدرمعرضخطرقرارگرفتهاست،

از اس��ت. دی��گ��ری موضع کاما
برآورد برداشتو این بدتر این
در انقابی احساسات که است
منطقه،ممکناستکهشیوهتفکر
بر خاورمیانه منطقهی انقابیون
تاثیر ای���ران سبز اپ��وزس��ی��ون
بگذاردونتیجتاقیامآنهاموجب
واقعی خطری شدن برانگیخته

میگردد.
ن����ظ����راتم��خ��ت��ل��فدر
واش���ن���گ���ت���نواورش���ل���ی���م
تاش ک��ه آنست ب��ر مبنی

ای��رانب��رایازه��مپاشیدننظام
به امکانپذیر اینک اع��راب گذشتهی
کشمکش اخ��ت��افو نمی رسد. نظر
که می شود باعث رژی��م داخ��ل در
ک��ش��وره��ایخ��ارج��یدرم���ورداین
رژیمچندانخاطرجمعنباشند.بهاین

دلیلودالیلدیگر،ازجملهتحریم های
اتمی،ممکناست بهمسایل مربوط
بهخودنمائیهایایرانیاندرزمینهی

دفاعبینالمللیخاتمهدهد.
درمیانگردبادعظیمخاورمیانه،
رئیسجمهوری،محموداحمدی نژادو
خامنهیی��� علی م��ق��ام، عالی رهبر

ش��خ��ص��ی��ت دو
وحشتناکتهران����

ناگهاندچاراختافات
شدیددرضدیتباهمدیگرشدهاند.

میکوشد اب���ت���دا در خ��ام��ن��هی��ی
اع��راب آزادی��خ��واه��ان��های جنبش های
راتحتعنوانیکجنبشغیرلیبرال

گونهای به بزندو گول خ��داس��االری
قیام بی شرمانهسرکوبوحشیانهی
را ایراندرسال2٠٠9 دموکراتیک
مارس م��اه در نامبرده نمود. اج��را
اینگونه پیامخوددرموردسالنو
ابرازداشت:»آنچهراکهاکیدااعام

ای��ناس��تک��هی��کجنبشمی کنم
گذاری حرمت با جدید،
اغاز منطقه در خ��دا، به
بیداریو این است. شده
ملتها، گستردهی اگاهی
کهبهسویاهدافاسامی
پیروز یقینا پیشمی رود،

خواهدشد«.
ج���ال���بت���وج���های��ن��ک��ه،
کشور از اس��م��ی خ��ام��ن��هی��ی
س��وری��هاب���رازن��داش��ت.ام��ااز
در اغتشاش آش���وبو ک��ه انجا
آنکشورودرنقاطدیگرشدت
که دلیل این به نیز استو یافته
ناآرامیدرآنجاودرسایرکشورها
شدیدترشدندوهمچنینبهاینعلت
کهخواستاراصلیاینناآرامیهاجنبه
به دمکراتیک دنیویو کا سکوالرو
قابل غیر واقعیتی این گرفتهو خود
انکاراست.خامنهییوسایررهبران
اینتاشوکوششدست از ایرانی
را بپاخیزی ها ای��ن ک��ه برداشتهاند
انقاب یافتن گسترش ص��ورت ب��ه

‘‘ن: سیمون تیسدال

‘‘

در اثر قیام، اعراب ایران تنها مانده  است!

ترجمه  از انگلیسی: فتاح کاویان
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در آن جای به دهند. نشان خمینی
لیبی درکشور ناتو مداخلهی مورد
برای اسرائیل و آمریکا »ط��رح« و

سرنگونیاسداعتراضمی نمایند.
اینموضوعبدونشکمسئلهی
ب��رای س��وری��ه اهمیت اس���ت. مهمی
مشابه ب��ه م��ذه��ب شیعه ای��ران��ی��ان
شاهراهارتباطیباحزب اللهومانند
پایگاهیاستبرایرهبرانحماسکه
غزهراتحتکنترلدارن��دوهمچون
روی��اروی��ی ب��رای متحد جبههی یک
یک مانند نیز آمریکاو اسرائیلو با
گذرگاهسیاسیواقتصادیبهداخل
بتوان جهانعربهامی باشدومشکل
است ممکن لیکن ک��رد. تصور آن��را
از نظر ناخواهوصرف تهرانخواه
تعادل نماید، قبول اس��د سرنوشت
علویو شیعه اقلیت میان سیاسی
غیرقابل گ��ون��های به سنی، اکثریت
برگشت،علیهمنافعایرانتغییرکرده

است.
ج�������وشوخ�������روشاظ����ه����ارات
بود. ایرانیها نگرانی نشانگر اخیر
صحبت ترکیه در ک��ه احمدی نژاد
می کرداظهارداشتهوگفت:»برای
هیچ سوریه در خارجی ها مداخله
نیازیوجودندارد.انگارافرادیدر
فکرانجامدادنچنینکاریبودند«.
رامین خ��ارج��ه، وزارت سخنگوی
را خارجی نشریات مهمان پرست،
متهمنمودکهدارندآشوبوبلوارا
یک در نشانمی دهندو بزرگ بسی
اعامیهیرسمیازدولتواعتراض
کنندگاندرخواستنموددرراستای

ضدیتباصهیونیزممتحدگردند.
دیوید ن��ام ب��ه آمریکایی مفسر
باقی اسد »اگ��ر می گفت: ایگناتیس،
تا گزیند ایراندوری از باید بماند،
بتوانداعتراضکنندگانسنیمذهب
راتسکیندهدواگرازقدرتبرکنار
تسلط تحت سوریه احتماال گ��ردد،
رژیمسنیمذهبقرارخواهدگرفت
ایرانخواهد بیشتردشمن کهبسی

بود.
نتایجمنفیشورشواغوایاعرب
برایایرانصرفامربوطبهسوریه
نمی شود.توافقناگزیرواجباریمیان
یکدیگر، رقیب فلیسطینیو جناحهای
حماسوفتحبعدازسالهاخصومت
کردن ناامنی احساس به یکدیگر، با
همیشگی پایگاه در حماس رهبری
خودکهسوریهبودهاستموربوط

می گردد.
ن��ت��ی��ج��هی در ام����ر ای����ن ل��ی��ک��ن
نیز مصری ها بی محابایی سماجتو
بودهاستکهبهگونهایکورکورانه،
حسنیمبارکطرفدارآمریکاراکنار
که گردید باعث کار این گذاشتندو
اعراب رهبر عنوان به مجددا قاهره
قدرتخویشرابازیابدوبهصورت
اختافات م��ش��ک��اتو واق��ع��ی ح��ال

موجودمیاناعرابدرآید.
م���ص���رک����هک��م��ت��رت���ح���تن��ف��وذ
بیشتر هرچه داردو ق��رار واشنگتن
می خواهدبهدفاعدرمقابلاسرائیل
مداوم گشودن با )مثا شده آم��اده
نظر از غزه(می تواند عبور راههای
لیکنیک ایرانباشد. تئوریبهنفع
سیاسی نظر از دمکراتیکتر مصر
نیرومندترومستقل،میتواندیکرقیب
راهبندو صورت به باشدو نیرومند
مانعیبرسرراهخودخواهیایران
منطقهگردد.وزیرجدیدوزارت در
خ��ارج��هم��ص��ر،ن��ب��ی��لال��ع��رب��ی،در
واشنگتن روزنامهی با مصاحبهای
»قاهره گفت: داشتهو اظهار پست،
کشورهای کلیه با را خ��ود موضع
جهانتغییردادهاست«.لیکنحاظر
نشدبگویدکهآیااینمسئلهایرانرا

نیزدربرمیگیرد.
ب��ح��ری��نو ت��غ��ی��اندر ش����ورشو
سایر صعودیو عربستان که یمن
کشورهایخلیجرانیزدربرگرفتو
با آنها مدت دراز شدیدو اختکافات
ایرانراهمآشکارنمود����مثااحمد
شاهابنعیسیالخلیفهدربحرینبه

گونهایمستقیموآشکاراتهرانرابه
ترتیبدادنکودتاییدرآنکشور}

بحرین{متهمنمود���.
م��س��ائ��لدر ای����ن از ی���ک ه��ی��چ
گرفته ن��ادی��ده اورشلیم واشنگتنو
آنها در ک��ه ش��ه��ری دو ن��ش��دهان��د،
سیاستمداران)بهاستثناءنخست
در نتنیاهو( بنیامین اسرائیل، وزیر
مورد“تهدیدات”ایرانبسیبیشتراز
گذشتهآسودهخاطربهنظرمی رسد.
است: نوشته هاآریتز در بن آلوف
شدهاند. مشکاتی دچ��ار »ایرانیها
ساکت اس��ت بهتر اس��رائ��ی��ل ب���رای
دهد اجازه نکنندو مداخلهای بماندو
دمشق تهرانو در داخلی جریانات

کارخودراانجامدهند«.
سربرافراشتنناگهانیخصوصیت
سرکوبشدگانکهبهتحریکایران
صورتپذیرفتهبود،ایرانیکههدف
آنایجادروابطباجهانعرببود،
انزوای موجب ایران انتظار برعکس
ب��رای خطرناکتر بسی گ��ردی��د، آن
این آشوبگر احمدی نژاد خامنهییو
شدن بیدار موجب است ممکن کار
زیرا گردد. ایران داخلی اپوزسیون
اف��زای��ش مرتبا اق��ت��ص��ادی مشکات
می یابدووابستگیمردمبهگروههای
برگزاری از پیش مختلف، سیاسی
انتخاباتپارلماندرسالآینده،هر
روزبیشتروبیشترگسترشمی یابد.
درآخرینتظاهراتخودشاندر
تظاهرات مانندسایر که فوریه، ماه
ازهمپاشیدهشد.اعتراضکنندگان
تهرانناگهانشعاریراسردادندکه
دوشخصنامبردهممکناستعمیقا
درفکرآنفردروند:»چهدرقاهره

چهدرتهران،مرگبراستکبار«.
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اتحادیه مطبوعات م��رک��ز
ج�����وان�����اندم�����ك�����راتش���رق
ک���وردس���ت���ان،وق����وعح��ادث��ه
دردن������اکآت����شس�����وزیدر
آب��اد( شیناوه)شین روس��ت��ای
پیرانشهر، توابعشهرستان از
به ک��همنجر اروم��ی��ه اس��ت��ان
زخ��م��یوم��ص��دومش���دن29
دان����شآم����وزوف���وتی��ک��یاز
ه��م��وط��ن��انع��زی��زم��انوب��روز
خ���س���اراتروح��ی����������روان���ی
تاسفو موجب شد، بسیاری

تاثرفراوانشد.

م��رک��زم��ط��ب��وع��اتات��ح��ادی��ه
جواناندمکراتشرقکوردستان
ب���هم��ن��اس��ب��تخ��ب��رن���اگ���وارو
ن��اخ��وش��ای��ن��دف����وت›‹س���ی���ران
یگانه›‹یکیازمصدومینحادثه
چهارشنبه روز آت���شس���وزی
از ک���هدرروس���ت���ایش��ی��ن��اوه
ت���واب���عش��ه��رس��ت��انپ��ی��ران��ش��ه��ر
دانشآموز ای��ن ف��وت داد، روی

ه��م��وط��ن��ان خ�����ان�����وادهو ب���ه را
مردم بخصوص ک��وردو گرامی
می تسلیت پیرانشهر شیناوهو
تاسفو اب���راز م��اضمن گ��وی��د.
همدردیوعرضتسلیتبهمردم
سرافرازکوردستانوپیرانشهرو
بخصوصخانوادههایرنجدیده
ق��رب��ان��ی��انای��نح��ادث��هدل��خ��راش
ب��ام���ردمش��ی��ن��اوه)ش��ی��ناب��اد(و
یگانه›‹، بویژهخانواده›‹سیران
آنان ب��رای را شکیبایی صبرو
آرزومندیموخودرادرغمعزیز
میدانیمو شریک رفته دس��ت از
مصدومین سایر ب��رای همچنین
اینحادثهتلخناکآرزویشفاو

بهبودیکاملداریم.

م��ق��ام��اتو م���س���ووالنو از
مردمدلسوزنیزخواستاریمتا
هرچهسریعتربهکمکحادثه
وظایف به بشتابندو دیدگان
که مسئولیتهایی ان��س��ان��یو
درای��نب��ارهب��رگ���ردندارن��د

پیام تسلیت و همدردی مرکز مطبوعات اتحادیه  
جوانان دمکرات شرق کوردستان

بهمناسبتفوتیکیازمصدومینحادثهآتشسوزیشیناوه

عمل کمال تمامو ص��ورت به
ن��م��ای��ن��دوه��م��هام��ک��ان��اتالزم
ای��نب��ارهرابهک��اربندند در
آالممصیبت رنجهاو تاشاید
دیدگانتاحدیکاهشیابند.

مرکزمطبوعاتاتحادیه
جواناندمکراتشرق

کوردستان
١9آذرماه١٣9١
9دسامبر2٠١2
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سازمانهایمدافعحقوقبشر!
تودەهایمبارزکردستان!
مردمنوعدوستایران!

پارلمانکردستان!
سازمانعفوبینالملل!

سازمانجهانیمبارزەباشکنجە!
کمیسیونحقوقبشراتحادیەی

اروپا!
کمیسیونحقوقبشرسازمانملل!

احزابوجریاناتسیاسی!
رژی���م ف���ش���اره���ای ت�����داوم در
ج���م���ه���وریاس����ام����یب����ەم����ردم
کردستانوآزارواذیتشهروندان
کرد،هرروزجوانانکردبەدالیل
م��خ��ت��ل��فوواه����یب���ازداش���تودر
با اسامی جمهوری بیدادگاههای
احکامضدبشریوناعادالنەمواجه
دارد قصد رژی��م اینبار میشوند،
پرست میهن داغ���دارو خ��ان��وادەی
همدان شهر ب��ە را پناهی حسین
زادگ��اهخوددور از ک��ردەو تبعید
6 طی کە حالیست در ای��ن نماید.
سالگذشتەحدودبیشاز5٠نفر
آنها نزدیکان خانوادەو اعضای از
بازداشتو امنیتی نیروهای توسط
اح��ک��امزن���دانازچندم��اهت��اچند
سالبرآنهاتحمیلشدەاست.از
تهدید مذکور خانوادە دیگر طرفی
گردیدەاندکەبەهیچوجهحقندارند
وضعیت با رابطە در رسانەها با
کنند. رسانی اط��اع یا گفتگو خود

با ای��ران اسامی رژی��م درحالیکە
فشار اعمال اع��دامو احکام تحمیل
برزندانیانسیاسیکردتاشدارد
کردستان بویژە ای��رانو جامعەی
جامعەی کند. وادار سکوت بە را
روزاف���زون اف��زای��ش شاهد جهانی
ش��م��اراع����دامم���ب���ارزانوف��ع��االن
سیاسیومدنیدرایرانبودەوهم
از ک��رد ج��وان ٣٠ از بیش اکنون
سویدادگاههایفرمایشیرژیمبە

اعداممحکومشدەاند.
محافلو کلیەی از جهت بدین
مجامعبینالمللیمدافعحقوقبشر
خانوادەی کمک بە کە خواستاریم
حسینپناهیوفعاالنسیاسیدربند
این در را خود تاشهای شتافتەو
راستابکارگیرند.همچنینازکلیەی
سازمانهاوگروههاوآزادیخواهان
حساس شرایط این در میخواهیم
حمایتخودرااززندانیانسیاسی
اع��امداش��ت��ەوازوق��وعت��راژدی
آورند. بعمل ممانعت درکردستان
تبعیدخانوادەیحسینپناهی،نقض
است انسانی اولیەی حقوق اشکار
بشر حقوق جهانی منشور در کە
بداناشارەشدەاست،بدینجهت
حقوق سازمانهای همەی وظیفەی
بشرآنستکەازاجرایچنینحکم
قرونوسطاییحکامجهلوظلمت

جلوگیریکنند.
کمپیندفاعاززندانیانسیاسیو

مدنی
اتحادیەیملیدانشجویانکرد
جمعیتدانشآموختگانشرق

اتحادیەی دانشجویی کمیتەی
دمکراتکردستان

پیشرو دان��ش��ج��وی��ان س��ازم��ان
کوملەیزحمتکشانکردستان

دمکرات دانشجویان اتحادیەی
کردستانایران

سازمانجوانانپیشرو
جمعیتجوانانشرق

ات���ح���ادی���ەیج���وان���اندم��ک��رات
کردستانایران

اتحادیەیجواناندمکراتشرق
کردستان

ات����ح����ادی����ەیزن������اندم���ک���رات
کردستان

کمیتەیزناناتحادیەیدمکرات
کردستان

ات����ح����ادی����ەیزن������اندم���ک���رات
کردستانایران

سازمانافقزنکرد
جمعیتزنانشرق

ک��م��ی��ت��ەیج���وان���انات��ح��ادی��ەی
دمکراتکردستان

اطاعیەی١6سازمانصنفیومدنیشرقکردستان
ازتبعیدخانوادەیحسینپناهیواعدامفعاالنسیاسیومدنیکرد

جلوگیریکنیم!
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ئێران داو  له   کۆماری  سه رۆک  هه ڵبژاردنی     
ده ره نجامه  ئه رێنی و نه رێنی یه کانی؟

فایلی ژمارەی داهاتوو
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نه ورۆز

ئهمڕۆژیساڵیتازهیهنهورۆزههاتهوه
جهژنێكیكۆنیكوردهبهخۆشیوبههاتهوه

چهندساڵگوڵیهیوایئێمهپێپهستبووتاكووپار
ههرخوێنیالوهكانبووگوڵیئاڵینهوبههار

ئهوڕهنگهسوورهبووكهلهئاسۆیبڵندیكورد
مژدهیبهیانیبۆگهلیدوورونزیكئهبرد

نهورۆزبووئاگرێكیوههایخستهجهرگهوه
الوانبهعهشقئهچوونبهبهرهوپیریمهرگهوه

ئهواڕۆژههاڵت،لهبهندهنیبهرزیواڵتهوه
خوێنیشههیدهڕهنگیشهفهقشهوقئهداتهوه

تائێستهڕووینهداوهلهتهئریخیمیللهتا
قهڵغانیگوللهسنگیكچانبێلهههڵمهتا

پێیناوێبۆشههیدیوهتهنشیوهنوگرین
نامرنئهوانهوالهدڵیمیللهتائهژین

                                   پیره مێرد
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