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ب ه درێژایی مێژوو ،ههرکات مرۆڤهکان بههۆی نهبوونی یهکسانیو دادپ���هروهری لهنێو کۆمهڵگادا ههستیان ب ه
ی دهسهاڵتدارو زاڵم کردبێ ،ب ه جۆرێک ل ه جۆرهکان ل ه ناویان بردوون .ل ه دوو سێ
زوڵموزۆرو چهوسانهوهی حاکمان 
ساڵی راب��ردووشدا رهوتێکی دێمۆکڕاسیخوازی باڵی بهسهر رۆژههاڵتی ناویندا کێشاو تهختو بهختی زۆرێک ل ه
دهسهاڵتدار ه سهرهڕۆ و دیکتاتۆڕهکانی ناوچهی وهپێش خۆیداو لهسهر گۆی زهوی سڕینهوه .ئهم رهوت ه ل ه خهبات ک ه
ب ه خهباتی مهدهنیو جهماوهری بهناوبانگهو بۆ رووخانو الوازکردنو نهمانی دیکتاتۆڕهکانه ،بهستراوهیه ب ه یهکیهتیو
ن خهباتی جهماوهری وهک الفاو وای ه ک ه
یهکگرتووییو یهکریزی ههموو چینو توێژهکانی کۆمهڵگا .ههروهک دهبینی 
هات هیچی بهرگ ه ناگرێو ههموو شتێک لهگهڵ خۆی رادهماڵێ .یان ب ه واتایهکیتر داخوازیو داواکاری شۆڕشگێڕانو
خهباتکاران ل ه بزووتنهو ه جهماوهریهکاندا وهدییهاتنی بنهماکانی دێمۆکڕاسیی ه ک ه یهکسانیو دادپهروهری ل ه کۆڵهکهو
بنهما سهرهکییهکانی دێمۆکڕاسیین .ههرچهند ئهم شن ه بای ئازادییهی ل ه رۆژههاڵتی ناڤین ههڵی کردوهو تا ب ه ئاکام
گهیشتنی ب ه خێرایی رێی خۆی دهپێوێو بهرهوپێشهو ه دهڕوا ،بهاڵم بهداخهو ه ئهو شێو ه ئارامیو هێورییهی ک ه دهبێ
پاش شۆڕش بگهڕێتهو ه نێو واڵت ،ئێستاشی لهگهڵ بێ ل ه زۆربهی ئهو واڵتانهدا ک ه ویستی جهماوهرو خهڵکهکهیهتی،
نهگهڕاوهتهوه .ئهوهش دهگهڕێتهو ه بۆ چهند هۆکار ،یان قازانجو بهرژهوهندی واڵت ه زلهێزهکان لهو نائارامیو ئاڵۆزیی ه
دای ه یان ئهوهتا پاشماوهی دیکتاتۆڕهکان لهنێو واڵتدا ماونو بهر به هێوربوونهوهی واڵت دهگرن.
بهههرحاڵ ئهوهی پێویستهو دهبێ زیاتر ئاوڕی لێ وهدهین ،پرسی کورده! کوردیش بههۆی ههڵکهوتی جوغڕافیایی
ئهو شوێنهی لێی نیشتهجێی ه کهوتۆت ه رۆژههاڵتی نێوهڕاستو بهسهر چوار واڵتدا دابهش کراوه .ب ه خۆشییهو ه یهک
لهوان ک ه کوردی تێدایهو ئازاد ک��راوه ،واڵتی ئێڕاقه .پاش رزگاربوونی ئێڕاق ل ه چنگ رێژیمی بهعس ،تهنیا بهشی
کوردستانهکهیهتی ک ه لهچاو ناوچهکانی دیکهی عێڕاق ئارامو هێورترهو مهکۆی پشتو پهنای ه بۆ پارچهکانیتریش .ئهوهش
دهگهڕێتهوه سهر گهشهکردنو بهرهوپێشهوهچوونی یهکگرتووییو یهکریزی کورد لهم بهشه له کوردستاندا.
رهوتی ئاڵوگۆڕهکانی رۆژههاڵتی ناوهڕاست سووریهشی خست ه بازنهی رووداوهکانی خۆیهوهو خهڵک ب ه شێوهی
 48-49مهدهنی بۆ داخواز ه رهواکانیان هاتن ه سهر شهقامهکان ،بهاڵم دیکتاتۆڕانی پاشماوهی بهعسی سووری وا زیاتر ل ه دوو
ساڵ ه دهستیان ل ه هیچ جۆر ه جینایهتێک نهپاراستووهو زیاتر ل ه سهد ههزار کهسیان قهتڵو عامو ب ه میلیۆنان کهسیشیان
ئاوارهو دهربهدهرو پهڕیوهی ههندهرانو واڵتانی دراوسێ کردوه ،ئهوهش بهداخهو ه ب ه پشتیوانی واڵت ه زلهێزهکانی وهک
رووسیهو چینو ب ه تایبهتی ئێران ک ه قازانجو بهرژهوهندییان لهو ه دای ه تا ئێستاشی لهگهڵ بێ ههروا درێژ ه ب ه کوشتو
ێ گوناحڕا بگر ه تا
کوشتاری خهڵکی بێ گوناح دهدا ،رۆژ نی ه ل ه زۆربهی شارهکاندا ب ه سهدان کهس ل ه ژنو منداڵی ب 
ب ه قهولی خۆیان نهیارهکانی نهکوژێ .کوردهکانی رۆژئاواش ک ه یهکێک ل ه پێکهات ه نهتهوهییی ه سهرهکییهکانی ئهو واڵت ه
پێک دێننو ،سااڵنێکی دوورودرێ��ژ ه ل ه سهرهتاییترین مافی ههر ئینسانێک ک ه قس ه کردن ب ه زمانی زگماکی خۆیهتی
ت پێناسهشیان نیه ،وێڕای خهڵکهکهی دیک ه داخوازی ماف ه رهواکانیانن .ب ه هیوای ههرچی زووتر
لێی بێبهشنو ،تهنانه 
رزگاربوونو ب ه ئاواتو ئامانج گهیشتنی کوردیش لهو پارچهیهی کوردستان.
رهوتی رووداو و ئاڵوگۆڕهکانی ناوچهو جیهان ب ه گشتی ئهوهمان پێ دهڵێن ک ه رزگاری نهتهو ه بن دهستو زوڵم
لێکراوهکان نزیکهو ههموو ب ه مافو ئازادییهکانیان دهگ�هن .ههر ئهوهی ک ه ئێستا ل ه تورکی ه دهیبینین ک ه دهوڵهت
راستهوخۆ لهگهڵ کوردهکان دادهنیشێو نوێنهری خۆی بۆ الی رێبهرانی “پ.ک.ک” دهنێرێو دیل دهگۆڕنهوه ،جێگای دڵ
خۆشییه .ههرچهند کورد لهسهر مێزی وتووێژ باجی زۆری داوهو نهیارهکانی ههمیش ه ل ه بۆس ه دان بۆی ،بهاڵم ن ه ئهم
سهدهیهی ک ه تێی داین ک ه ب ه عهسری میدیاو کۆمپیۆتێر ناسراوه ،وهک سهدهکانی پێشوو وای ه و ن ه کۆمهڵگای جیهانیش
ئهوه دهخوازێ ،ههربۆی ه بۆ ئهوه دهبێ مرۆڤ دڵی پێی خۆش بێو چاوهڕوانی داهاتوویهکی گهش بکا.
لهو کۆمهڵگایانهی وهک ئێران ک ه سهرکوتو زهبرو زهنگو داپڵۆسینو نهبوونی یهکسانیو دادپهروهری زۆره ،زۆر
سروشتیی ه ک ه رهوتی خهباتی جهماوهریش هێدیتر بچێت ه پێش .دهنا ئهگهر تۆزێک بۆ دوور بگهڕێینهو ه ههمیش ه ئهو جۆر ه
ن نهورۆزی ئهم ساڵ
ی گهالنی ئێرا 
خهبات ه ل ه ئێرانهو ه سهری ههڵداوهو پاشان گوازراوهتهو ه بۆ دهوروبهر .بهو هیوایه 
ب ه مانای وش ه بیکهن ه جێژنو شادی ،ب ه تایبهت ک ه ههڵبژاردنی سهرۆک کۆماری ل ه پێشه ،خهڵک وهک ههڵبژاردنی ساڵی
 1388بێنهو ه شهقامو ساڵی نوێ بکهنه دهستپێکی خهباتێکی جهماوهری سهرتاسهری وهک شۆڕشی 1357یههتاوی
ساڵی  1392بکهن ه ساڵی لهنێوچوونی دهسهاڵتی ئاخوندهکان بهسهر گهالنی ئێراندا.
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی
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تهنیا رێگای سهرکهوتنی ک��وردان له قهیرانهکانی
ئا :کاو ه رۆژههاڵت

رۆژههاڵتی نێوهڕاستدا بوونیان به ستاتۆیهکی مایندهیه!
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لە دەستپێکی سەدەی بیستەمەوە
هەتا رۆژگاری ئەمڕۆ ،پرسی کورد
یەکێک لە سەرەکیترین پرسەکانی
رۆژه����ەاڵت����ی ن���اوەڕاس���ت��� ه ک��� ه تا
 48-49ه�هن��ووک�هش ل��ە ه��ەر چ��وار واڵت��ی
ئێران ،ئێڕاق ،تورکیە و سووریهدا
بەردەوامە .بوونی ئەو پرس ه رێگای  
ل��ە ب�����ەردەم ک��ۆم��ەڵ��ێ��ک ق��ەی��رانو
ک��ارەس��ات��ی دڵ��ت��ەزێ��ن ل��ە م��ێ��ژووی
گەالنی ئەم هەرێمەدا کردۆتەوهو
لە ئەنجامدا سەرەڕای ژینۆسایدی
ف��ی��زی��ک��ی رۆژان�������ە ه��ەڵ��م��ەت��ێ��ک��ی
بەرفراوانی سیاسی بۆ ژینۆسایدی
ف��ەره��ەن��گ�یو سیاسی ک��وردهک��ان
ب���ەڕێ���وە دەچ�����ێ .ئ���ەم س��ی��اس��ەت��ە
نادێمۆکڕاتیکە بە گشتی لە ئاستی
رۆژه��ەاڵت��ی نێوەڕاستدا دەرک�هی
لە ب��ەردەم لەنێوچوونی دەرفەتی
ئاشتی ،ژیانی هاوبەشو برایانەی
گەالنی ئەم هەرێمە کردۆتەوە.
سیاسەتی واڵت��ان��ی رۆژئ����اواو
واڵت��ان��ی ه��ەرێ��م��ی ،ئ��ەوە ب��ووە کە
کورد لە دەرەوەی نەزمی جیهانی
بهێڵنەوەو بەهیچ شێوەیەک دەرفەتی
ــــ
سازبوونی ستاتۆیەکی سیاسی 
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی
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حقووقی پێ ن��ەدرێو تا ئێستاشی
لهگهڵ بێ ،پێش بە هاتنە ئاراوەی
بواری بەشداری سیاسیی کورد لە
هاوسەنگییەکانی هەرێمیو نەزمی
جیهانی دەگیردرێو دەویسترێ کە
ئەم سیاسەتە لە س��ەدەی بیستو
یەکەمدا ههر رهچاو بکرێ.
ئەمڕۆ دەرکەوتووە کە سەرەڕای
هەموو سیاسەتە چەوسێنەرهوەکان،
کوردهکان توانیویانە بوونی خۆیان
ب��پ��ارێ��زنو وەک یەکێک ل��ە هێزە
سەرەکییەکانی هەرێمی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست دەربکەون کە هێزو تواناو
دێمۆکڕاتیزەکردنی
پۆتانسیەلی
هەرێمی رۆژه��ەاڵت��ی ناوەڕاستیان
ه����ەی����ە .ب����ە درێ�����ژای�����ی س�����ەدەی
ب��ی��س��ت��ەمو ئ���ەو ت��ێ��ک��ۆش��ان��ەی کە
هەنووکە لە سەرەتاکانی سەدەی
ب��ی��س �تو ی���ەک���ەمدا ل��ە ئ����ارا دای���ە،
کوردهکان ئەوەیان نیشان داوە کە
خوازیاری گۆڕانکاری دێمۆکڕاتیک
ل��ە ه��ەرێ��م��ەک��ەنو رۆژان����ە لەگەڵ
ئ��ەم داخ���وازیی���ەش تێکۆشانێکی
ب���ەرف���راوان���ی س��ی��اس��ی ل��ەش��ک��ری
ب��ەڕێ��وە دەب����ەنو ل��ە پێناویشیدا
قوربانی دەدەن.
لێرەدا پیویستهسهرهتا ب ه تایبهت

ب��اس��ی رۆژه���هاڵت���ی ک��وردس��ت��انو
ئێران بکهین.
پرسی ک��ورد ئهمڕۆ یەکێک لە
سەرەکیترین پرسەکانی ئێران چ لە
ئاستی نێوخۆییو چ لە ئاستی دەرەکی
دایه .شان بە شانی ئەو راستییە،
ناڕەزایەتی بەرفرهوانی کوردهکان
لە بوارەکانی ئایینی ،کولتووری،
سیاسیو ئ��اب��ووریدا ،کۆمەڵگای
ک������وردی وەک پ��ۆت��ان��س��ی��ەل��ێ��ک��ی
دژب��ەری بەهێز لێکردوە .سەرەتا
ب��ەش��ێ��ک ل��ە ن��اڕەزای��ەت��ی��ەک��ان بۆ
بوونی چەوساندنەوەی نەتەوەیی
ک�����وردهک�����ان دەگ����ەڕێ����ت����ەوە ک��ە
ناسنامەی فارسبوونی بەسەردا
دەسەپێندرێو هیچ دەرەتانێک بۆ
ژی��ان بە ناسنامەی نەتەوەیی نیە.
بەشێکیتر لە ناڕەزایەتی کوردهکان
بۆ چەوساندنەوەی ئایینییهکهیان
دەگەڕێتەوە ،چونک ه بەشێکی زۆریان
سوننینو مافە ئایینییهکانیان لە
الی��ەن دەوڵەتی شیعە مەزهەبەوە
ل�������ێزەوت ک�������راوهو ئ���ەم���ە ب��ۆت��ە
یەکێک لە فاکتهرە سەرەکییەکانی
هەاڵواردنی کوردهکان .بەشێکیتر
ل���ە ک����وردهک����ان س���ەر ب���ە ئایینی
یارساننو دەوڵەت هیچ تۆلێڕانسێکی

پرسی کورد ئهمڕۆ یەکێک
لە سەرەکیترین پرسەکانی
ئ���ێ���ران چ ل���ە ئ��اس��ت��ی
نێوخۆییو چ ل��ە ئاستی
دەرەکی دایه .شان بە شانی
ئەو راستییە ،ناڕەزایەتی
ب��ەرف��رهوان��ی ک��وردهک��ان
ل��ە ب��وارەک��ان��ی ئایینی،
ک���ول���ت���ووری ،س��ی��اس �یو
ئ���اب���ووریدا ،کۆمەڵگای
کوردی وەک پۆتانسیەلێکی
دژبەری بەهێز لێکردوە
ک��ێ��ش��ەک��ان ن��اب��ی��ن��درێو پ��ڕۆس��ەی
گ��ۆڕان��ی سیاسیــــ  ح��ق��ووق��ی لە
ه���ەم���وو واڵت���ەک���ان ب���ە ن��ی��وەچ��ڵ��ی
ب��ەڕێ��وە دەب����رێ .وات���ە لێگەڕێنی
چارەسەری بنەڕەتی لە ئارادا نیە.
گۆڕانکاریەکان زۆر جارو لە زۆر
شوێن به رەواڵەتی دەمێننەوە.
خاڵی دووهەم ،بۆ خۆی دوو خاڵ
لەخۆ دەگ��رێ .یەکەم کە لە الیەن
واڵت��ان��ی رۆژئ����اواوە دهرک �هوت��وو ه
ک � ه ک��وردهک��ان تەنیا ب��ۆ ش��ەڕ لە
دژی ه��ێ��زە ستاتیکۆپارێزەکانی
هەرێمی بەکار بێنن بەبێ ئ��ەوەی
کە بەرنامەیەکیان بۆ چارەسەری
پرسی ک��ورد هەبێ .تەنانەت هیچ
ئ���ەوەی ک��ە ب��ەرن��ام��ەی��ەک ب��ۆ ئەمە
ل��ە ئ���ارادا نیە ،بهڵکوو ل� ه ههوڵی
ئ��ەوەش دان کە ک��ەشو هەوایەکی
شیلوێو ناروون لە مژاری پرسی
ک����ورددا بێننە ئ����اراوە ی���ان خ��ود
ئەو ه بێدەنگییەکی لەسەر پرسی
ک����وردو م��اف��ەک��ان��ی ل��ە ئ���ارا دای���ە.
ئەمان ه ههموو کاریگەری لەسەر
ت��ەن��ان��ەت هەڵوێستی الیەنەکانی
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لە بەرامبەر بوونی ئەم ئایینە لەنێو
ک��وردهک��اندا لە خۆی نیشان نادا.
بەشێکیتر لە کوردهکان لە ئێراندا
س��ەرب��ە ئ��ای��ی�نزای شیعەنە .ب��ەاڵم
شیعەیەک کە لە هەموو بوارەکاندا
لەگەڵ شیعەی دەوڵەتی لە ناکۆکی
دایەو دەوڵەت زیاترین هێزو وزهو
چەوساندنەوەی لە دژی کوردانی
س���ەر ب��ە ئ��ای��ی��نزای ش��ی��ع��ە پێش
خستووە .لە ئاستێکدا کە زیاترین
رێ�����ژەی ب���ێ���ک���اری ،خ �ۆک��وش��ت �نو
خۆسووتاندن لەو هەرێمانە لە ئارا
دایە کە کوردانی سەر بە ئایینزای
شیعە تێیدا دەژین .هاوکات زۆرترین
رێژەی گهنجانی کورد لە شۆڕشی
نوێی ک��وردان لە ئێران کە پەژاک
پێشەنگایەتی دەکا لە گهنجانی ئەو
ه��ەرێ��م��ان��ەن .ب��ەاڵم ئ��ەم راستییە
هەتا ئێستاکە نەبینراوەو چاوپۆشی
ل����ێک����راوە ک���ە ل���ە دەرئ���ەن���ج���امدا
ب��ە ق��ازان��ج��ی ک���ۆم���اری ئیسالمی
هەڵگەڕاوەتەوە .سەرەڕای هەموو
ئەو نایهکسانییان ه هێشتا کوردهکان
لە ئێراندا مافی پەروەردە بە زمانی
زگماکیان نیەو سەرەڕای ئەوەی کە
لە یاسای بنەڕەتیدا یاسایەکی لهم
چهشن ه هەیە ،بەاڵم کاری پێناکرێو
ئەم مافە لە کوردهکان زەوت کراوه.
ئەمڕۆکە دەگەڵ رەوتی بەهاری
گ���ەالن ک��ە ل��ە ت��وون��س��ەوە دەستی
پێکردوەو تا سووریە گەیشتووە
دەرف��ەت��ێ��ک��ی ن��وێ ب��ۆ س��ەرل�ەن��وێ
داڕش����ت����ن����ەوەی دێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک��ی
ه��ەرێ��م��ەک��ە رەخ���س���ان���دوە ،ب��ەاڵم
س������ەرەڕای ئ��ەم��ە دوو خ���اڵ ک ه
تهواوکهری یهکترنو لە ئەنجامدا
گەورەترین ئاستەنگی لە ب��ەردەم
گۆڕانکاری دێمۆکڕاتیکی هەرێمەکە
ساز دەکەن ،لە ئارا دانە.
خاڵی یەکەم ئەوە کە بە درێژایی
دوو ساڵی راب��ردوو ئەو راستییە
دەرک�����ەوت�����ووە ک���ە ه��ی��چ ج���ۆر ه
هەوڵدانێک بۆ چارەسەری بنەڕەتی

ئۆپۆزیسیۆنیش کردوە کە لە ئاکامدا
ئەوانیش ئامادە نابن لەسەر پرسی
ک���وردو م��اف��ی ئ��ەم گ��ەل��ە بەرنامە
ی���ان هەڵوێستێکی دێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک
بخهنهگهڕ .لە ئەنجامدا بواری لێک
نزیک ب��وون��ەوەی ئۆپۆزیسیۆنو
یەکێتیو یەک ڕیزیی الواز بووە.
الی��ەن��ی دووه���ەم ک��ە هێزەکانی
ستاتیکۆپارێزی هەرێمەکەن دەیان
ه��ەوێ ک��وردهک��ان بەکار بێنن بۆ
ئ��ەوەی کە تۆزێک تەمەنیان درێژ
بکەنەوە بەبێ ئ���ەوەی ئ��ام��ادە بن
ک��ە دان ب��ە م��اف��ە ن��ەت��ەوەی �یی �ه-
دێمۆکڕاتیکەکانی گ��ەل��ی ک���ورددا
بنێنو لەو چوارچێوەیەدا هەنگاوێک
ه��ەڵب��ه��ێ��ن��ن��ەوە .ب���ەاڵم هەڵوێستی
ک��وردهک��ان ل��ە س��ووری��ەدا ئ��ەوەی
سەلماند کە شۆڕش ئەگەر ههبێو
بنەڕەتی نەبێو رهخنە لە هەموو
پێکهاتەی کۆمەڵگا نەکاو ئاسۆیەکی
هاوبەشی ئازاد بۆ هەموو کۆمەڵگا
نەهینێ ،ئ��ەو ه ناتوانێ سەرکەوتن
ب���ەدەس���ت ب��ێ��ن�ێو ت��ەن��ی��ا پ���ەرە بە
ئاڵۆزیو مانهوهی قەیرانهکان دەدا.
ئەمڕۆكە لە ئاستی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست بە گشتی تابلۆیەكمان لە
بەرچاوە كە بە پێی نرخاندنی ئەم
تابلۆیە رووخساری هاوکێشهکانو
ش���ێ���وازی ه��ەڵ �سوك��ەوت��ی الی��ەن��ە
هەرێمیو دەرەك�یی��ەك��ان��م��ان زۆر
ب �ەڕوون��ی ب��ۆ دەردەك����ەوێ .دوای
رووخ���ان���ی ه��ەن��دێ��ك ل��ە خ��ان��ەدان��ە
دەس�����ەاڵت�����دارەك�����ان ل���ە واڵت���ان���ی
ت���وون���س ،م��ی��س��ر ،ل��ی��ب �یو دەس���ت
پێكردنی شەڕو پێكدادان لە بڕێك
واڵتیتر ،هەنووكە ئاڵۆزییەكانو
قەیرانە ناوخۆییەكان لە رابردوودا
ب���ە دەی�����ان ق���ات زی���ات���ر ب���ۆت���ەوە.
سەرەڕای ئەوەی كە ئاڵوگۆڕ لەو
ح��ك��ووم��ەت��ان��ەدا ك���را ،ئ��ەوان��ەی كە
وا ئێستاكە لەسەر كاریشن نەیان
ت��وان��ی��وە وەاڵمدەرەوەی ویستو
داخ��وازیی��ەك��ان��ی گ���ەل ب���ن .وات��ە
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گ��ەل��ی ك���ورد ب��ە هەست
پ��ێك��ردن ب��ە هەڵەكانی
خ���ۆی ل��ە ق��ۆن��اغ��ەك��ان��ی
راب�����ردوودا ه��ەن��ووك��ە بە
شێوەیەكی سەربەخۆ لە
پێناو

سەقامگیركردنی

مافو ئازادییەكانی خۆی
تێدەكۆشێو بە پێی رەوشی
ئۆبژێكتیڤ و بابەتییانە
سیاسەت ب��ەڕێ��وە دەب��او
ئەنجام وەردەگرێ.

www.lawan.com

ل��ە دەرەن��ج��ام��ی ئ��ەم ئ��اڵوگ��ۆڕان��ە
 48-49ش��ۆڕش��ی چ�����اوەڕوان ك���راو پێك
نەهاتووە .بۆیە پێناسەی شۆڕش
بۆ ئەم ئاڵوگۆڕانە ناتوانین بەكار
ب��ه��ێ��ن��ی��ن .ت��ەن��ان��ەت ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی
دەس��ت��ەواژەی رێفۆڕمیش چەندە
ل��ەج��ێ دای����ە ،ئ��ەوی��ش دی���ار نییە.
بێگومان لە هەموو ئەو واڵتانەی
ك�����ەوا دەس���ەاڵت���ەك���ەی گ�����ۆڕدرا،
دەس��ت��ێ��وەردان��ی دەرەك���ی رۆڵێكی
ب��ەرچ��اوی ه��ەب��وو .ئینكاری ئەم
ب��اب��ەت��ە ن��اك��رێ ك��ە ل��ە ه��ەم��ووی
ئ��ەو واڵت��ان��ە ن��اڕەزای��ەت��ی گ��ەالن لە
بەرامبەر دەسەاڵتەكان لە ئاستی
لوتكە دای���ە .ب��ەاڵم خاڵی گرینكو
واتە پرسیاری گرینگیش ئەوەیە كە
ئایا دەستێوەردانە دەرەكییەكان
ئیزنی ئەوەیان دا كە سەرهەڵدانی
گەالن بە رەوت��ی سروشتی خۆیدا
ت��ێپ��ەڕ ب���ێو ب����ەرەو شۆڕشێكی
ب��ن��ەڕەت��ی ب���ڕوات ی��ا ن��ا؟ تەنانەت
دەستێوەردانی دەرەكییش هەنووكە
6
سیاسەتێكی زۆر ج��ی��اوازت��ر لە
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

ج���اران ل��ەم واڵت��ان��ەداو ب��ە گشتی
رۆژه���ەاڵت���ی ن���اوەڕاس���ت پ��ەی��ڕەو
دەك��ات .ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئ��ام��ری��ك��ا ل��ە دوای ك��ش��ان��دن��ەوەی
هێزەكانیان لە ئێڕاق سیاسەتێكی
نوێیان لە ئاستی هەرێمدا پەیڕەو
كرد .ئەمجارەیان ئەم الیەنە بەجێی
ئ����ەوەی ك��ە ب��ۆخ��ۆی راس��ت��ەوخ��ۆ
رووب�����ەڕووی الی��ەن��ەك��ان��ی هەرێم
بێتەوە ،زەمینەی ناكۆكییەكانی
ئامادە كردو هەنووكە لە دوورەوە
بەدواداچوونی ملمالنێیەتی نێوان
هێزەكانی هەرێم دەك��او چەندەی
ناكۆكییەكان لە هەرێمەكەدا قووڵتر
بێتەوە ،ئەوەندە زەمینە بۆ بەجێیی
كردنی بەرژەوەندییە تایبەتەكانی
خۆی لە هەرێمەكەدا دەڕەخسێنێت.
لە رەوش��ی ئەمڕۆكەی سووریادا
زۆر ب��ە ئ��اش��ك��را ب��ەرێ��وەچ��وون��ی
سیاسەتێكی لەم چەشنە دەبینرێ.
ه��اوك��ات ل��ە رەوش���ی ئ��ەم��ڕۆك��ەی
س�����وری�����اشدا زۆر ب��� ه ئ��اش��ك��را
الیەنەكانی توركیا و پشتیوانەكانیو
هاوكات ئێران ،رووسیا و چینن كە
چارەنوسی ئەم واڵتە دیاری دەكەن.
لە لێدوانەكانی دەوڵەتانی توركیا
و ئ��ێ��راندا راش��ك��اوان��ە ب��اس ل��ەوە
دەك��رێ كە ئ��ەم ش��ەڕە هی ئەوانە
و ت��ەن��ان��ەت چ��ارەن��ووس��ی خۆیان
لە سەركەوتن یان سهرنهکهوتنی
ئ��ەم ش���ەڕەدا دەبینن .ل��ەم ن��اوەدا
خەڵكانێكی یەكجار زۆر قەتڵوعام
دەكرێنو رووب��ەڕووی ئاوارەییو
ئێشو ئازارەكانی شەڕ دهبنەوە .ئەو
موخالەفەتەی كە لە الیەن توركیاوە
پ��ش��ت��گ��ی��ری دەدرێ������ت ل���ە رەوت���ی
راستەقینەی خ��ۆی دەرك��ەوت��ووەو
ئ��ەوی �شو رژێ��م��ەك��ەی ب��ەرام��ب��ەری
دەستی بە قەتڵوعام كردوە.
فڕێدانی مرۆڤەكان لەسەر بانی
چەند قاتەوەو وەرگرتنی بە دەیان
هەزار لیرەی توركی بۆ سەر بڕینی
م��رۆڤ��ەك��ان ل��ە الی��ەن موخالەفەتی

سەر بە توركیاوە ،چۆن دەتوانرێ
ناوی موخالەفەتی لێی بكرێ؟! ئایا
لە ئ��ەگ��ەری هاتنە س��ەرك��اری ئەم
چەشنە موخالەفەتە چارەنووسی
ك��ۆم��ەڵ��گ��ای س��ووری��ا ب����ەرەو ك��ام
ئ��اراس��ت��ەدا دەچ����ێو ئ��ای��ا ه��ەم��ان
عەقڵیەتی زاڵی ئێستاكە بە شێوەیەكی
خ��راپت��ر ب�����ەردەوام دەب���ێ ی��ا نا؟
هێشتا ئەم موخالەفەتە هیچ شتێكی
وەدەس��ت نەكەوتووە ،ئامادە نییە
كە مافی كوردان قەبووڵ بكات ،ئیتر
داهاتوو چی لێدێت زۆر ئاشكرایە.
هەرچەندە ئێستاكە الیەنەكان باس
لە چارەسەری كێشەكان بە رێگای
دی��ال��ۆگ دەك����ەنو گ��ۆی��ا زەمینەی
رێككەوتنەكان ساز دەك��ەن ،بەاڵم
بە ه��ۆی ئ��ەو مامەڵە سیاسیانەی
كە لە پشت پەردەو ه بەرێوە دەچن،
سووریا رووبەڕووی داهاتوویەكی
نادیار و مەترسیدارە .گەلی كورد
ل��ە ئ��اس��ت��ی ه��ەرێ��م �یو ج��ی��ه��ان�یدا
هەنووكە خاوەن پێگەیەكی گرینگی
سیاسییە .لە دەرەنجامی تێكۆشانی
ب��ە دەی���ان س��اڵ��ەی گەلی ك��ورد لە
ه��ەم��وو ب��ەش��ەك��ان��ی ك��وردس��ت��ان،
ئەمڕۆكە ك��ورد خ��اوەن قورسایی
سیاسی تایبەتە و لە هاوسەنگییە
سیاسییەكانی ه��ەرێ��مدا خ��اوەن
رۆڵ���ێ���ك���ی ب�����ەرچ�����اوهو ت��ەن��ان��ەت
هاوسەنگی تایبەت ب�ەخ��ۆی ساز
كردوە.
لە چ��وار واڵت��ی ئیستراتیژیكی
ه��ەرێ��م��ەك��ە گ��ەل��ی ك����ورد خ���اوەن
تێكۆشانی ئەكتیڤە و پێشەنگایەتی
ئازادیخوازیو دێمۆكڕاسیخوازی
دەك�����ات .گ��ەل��ی ك���ورد ب��ە هەست
پ��ێك��ردن ب��ە ه��ەڵ��ەك��ان��ی خ���ۆی لە
قۆناغەكانی راب����ردوودا هەنووكە
ب���ە ش���ێ���وەی���ەك���ی س���ەرب���ەخ���ۆ لە
پ��ێ��ن��او س��ەق��ام��گ��ی �رك��ردن��ی م���افو
ئازادییەكانی خۆی تێدەكۆشێو
ب��ە پ��ێ��ی رەوش����ی ئ��ۆب��ژێ��ك��ت��ی��ڤ و
بابەتییانە سیاسەت بەڕێوە دەباو

پێشخستنی

پ��ڕۆس �هی

دیداری نوێنهرانی بهدهپ ه
له گهڵ بهڕێز عهبدوڵاڵ
ئ���وج���االن ل��هڕاس��ت��یدا
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ئ��ەن��ج��ام وەردەگ������رێ .س����ەرەڕای
ئ�����ەوەی ك���ە ه��ەت��ا ئ��ێ��س��ت��ا الی��ەن��ە
موداخەلەگەرەكانی رۆژئاواو هێزە
ستاتۆپارێزەكانی هەرێم ،هیچكامیان
دانیان بە مافو ئ��ازادیو ستاتۆی
گەلی ك��ورددا ن��ەن��اوە ،ب��ەاڵم گەلی
كوردو پێشەنگەكانی توانیویانە كە
هاوسەنگی تایبەت بە گەلی كورد
س��از بكەن ،ئەگەر ئ��ەم دوو هێزە
پەسەندیشی نەكەن.
دەوڵ��ەت��ی ئ��ێ��ران هەتا ئێستاش
دان��ی ب��ە هەبوونی كێشەی ك��ورد
ل���ە چ���وارچ���ێ���وەی ئ����ەم واڵت�����ەدا
نەناوە .لێدوانەكانی كاربەدەستانی
ئێران سەبارەت بە كێشەی كورد
ل��ە پ��ارچ��ەك��ان �یت��ری ك��وردس��ت��ان
س �هرن �جراك��ێ �شو پۆزێتیڤە ،ب��ەاڵم
ل��ە چ���وارچ���ێ���وەی ئ���ێ���راندا وەه��ا
نیشان دەدا كە ئەم كێشەیە بوونی
نییە .پێناسەیەك ك��ە دەوڵ���ەت بۆ
كێشەی كوردهکانی ئێران دەیكا ،لە
چوارچێوەی ئاسایشیو ئابووری
دای��ە كە وێ��ڕای ئ��ەوەی كە راست
نییە ،بەاڵم تەنانەت لە چوارچێوەی
ئابووریشدا هیچ هەنگاوێك لە ئارادا
نییە .لە راگەیاندنەكانی ئێرانو لە
الیەن هەندێك لە كاربەدەستانی ئەم
دەوڵ��ەت��ەوە سەبارەت بە كوردانی
رۆژئ�����اوای ك��وردس��ت��ان هەندێك
ل��ێ��دوان دراوە .هەڵبەت دی��ار نییە
كە ئەم هەڵوێستانە تا چ رادەی��ەك
بۆچوونی س��ەرج��ەم دەوڵ��ەت��ە یان
ه��ی ت��اك��ەك��ەس��ەك��ان��ە .ب���ەاڵم ب��اس
ل��ەوە دەك���رێ ك��ە ل��ە چوارچێوەی
سنوورەكانی سووریادا كوردهکان
مافی دی��اری كردنی چارەنووسی
خ���ۆی���ان ه���ەب���ێ .ب���ێگ���وم���ان ئ��ەم
فۆڕمۆالسیۆنە بە شێوەی كرداری
لە الیەن گەلی كورد لە رۆژئ��اوای
كوردستانەوە بەڕێوە دەچێ ،بەاڵم
ئایا چەندە دەوڵەتی ئێران بۆ گەلی
ك��ورد ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی كوردستان
فۆڕمۆالسیۆنی هاوشێوە پەسند

دەكا ،دیار نییە .هەتا ئێستا دەوڵەتی
ئێران هیچ هەنگاوێكی بۆ چارەسەری
نەناوەتەوە .دەبێ ئەم ئەزموونە لە
رۆژئاوای كوردستان زۆر بە باشی
ببینرێت كە گەلی كورد تەنیا و تەنیا
داوای مافە هەرە سروشتییەكانی
خ��ۆی دەك���او نییهتی دوژمنایهتی
لەگەڵ هیچ الیەنێكدا نییە .هەمان
ئەقڵییەت لەنێو گەلی كورد لە هەموو
بەشەكانی كوردستانو بەتایبەت
لە رۆژهەاڵتی كوردستاندا هەیە.
ئەمە حاشای لێ ناكرێ كە الیەنە
دەرەكییەكان ویستی بەكارهێنانی
كێشەی ك��وردیی��ان ل��ە بەرامبەر
دەوڵەتەكانی هەرێم دایە ،بەاڵم ئەمە
ویستی كۆمەڵگای کوردهواری نییە.
لە مێژووی تێكۆشانی گەلی كورددا
زۆر جار ئەم بابەتە بینراوە كە هەم
الیەنە دەرەكییەكانو هەم الیەنە
هەرێمییەكان گەلی ك��وردو پارتە
ك��وردیی��ەك��ان��ی��ان ب �ەك��ار هێناوەو
دواتر خیانەتیان لەم گەلو پارتانە
كردوهو گوێ رایهڵ بوونیان کرد بە
چارەنووسی گەلی كورد .بۆ جاری
یەكەم لە مێژووی ئەم تێكۆشانەدا
گ��ەل��ی ك���ورد ب��ە ش��ێ��وەی��ەك��ی زۆر
سەربەخۆو تەنیا بە پشت بەستن
ب��ە ه��ێ��زی ج���ەوه���ەری خ���ۆیو بە
چەمكی ئایدیۆلۆژیایەكی نوێوە
دەستی بە تێكۆشان ك��ردوە .هیچ
گومانی تێدا نییە كە گەلی كوردو
كوردستان قورسایییەكی سیاسی
زۆر گرینگە و ئەم واڵت��ە واڵتێكی
هەتا دوایی ستراتیژیكییە .دەوڵەتی
ئێران بە چارەسەر كردنی كێشەی
ك��ورد ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی كوردستان
نەتەنیا هیچ شتێك لە دەست نادا،
بەڵكوو لە ئاستی هەرێمدا دەتوانێ
وەك م��ۆدێ��ل خ����اوەن پێگەیەكی
م����ەزن ب��ێ��ت .ئ��ەم��ڕۆك��ە رەوش���ی
رێژیمی توركیا لە بەرچاوە .الیەنە
دەرەكییەكان دەیانویست رژێمی
دواك��ەوت��ووی توركیا وەك مۆدێل

بەسەر هەرێمەكەدا بسەپێنن .بەاڵم
نزیكایەتی ئەم دەوڵەتە سەبارەت
بە كێشەی كوردو ئەو قەتڵوعامو
هێرشانەی كە لەسەر گەلی كوردی
ك��رد ،ئەم پیالنانە بە ت��ەواوی لێی
پ��ووچ��ەڵ ب���ۆوە .ه��ەم��وو پ��ی�لان و
پ��ڕۆژە ناوخۆییو دەرەكییەكانی
توركیا پوچەڵ بۆتەوە.
پێشخستنی پڕۆسهی دی��داری
نوێنهرانی ب �هدهپ � ه ل� ه گ �هڵ بهڕێز
ع��هب��دوڵ�ڵا ئ���وج���االن ل��هڕاس��ت��یدا
ب��ێچ��ارهی��ی دهوڵ���هت���ی ت��ورک��ی��ای
س��هل��م��ان��د .دهوڵ����هت����ی ت����ورک ب ه
تهواوی حاکمیهتی خۆی ب ه نیسبهت
س��ووری��ا و ب� ه تایبهت رۆژئ���اوای
ک��وردس��ت��ان ل �هدهس��ت داوه .ههر
چهند زوری ح��هولدا ک ه ل ه سهر
بنهمای رێفوڕماسیۆنێک ک ه هێز ه
هێژمونیکهکان پ�ێی��ان بهخشیو ه
ب ه نیسبهت سووریا و رۆژئ��اوای
ک��وردس��ت��ان ت �هڤ ب��گ �هڕێ  ،ب �هاڵم
بهرخۆدانی کوردانی رۆژئ��اوا ئهو
سیناریۆیهی تورکهکانی پووچهڵ
ک�����ردهوهو ب�� ه ن��اچ��ار ب��ۆ ئ���هوهی
رێ��گ��ر ب��ێ ل�� ه ب�����هردهم پ��ڕۆس �هی
نهتهوایهتی کورد ،ل ه الیهک تیرۆری
ب �هڕێ��وهب �هران��ی «پ.ک.ک» پێش
خستو ل ه رۆژهڤی کاری دهزگای
م��ی��تدا دان����ا .ت���ی���رۆری س��ێ ژن � ه
چاالکوانهکهی پ.ک.ک ب ه هاوکاری

ب��ێچ��ارهی��ی دهوڵ��هت��ی
تورکیای سهلماند.
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دهوڵ���هت���ی ف �هڕان��س � ه و س��اپ��ۆڕت��ی
دهوڵ��هت نهتهوهکانی مۆدێڕنیتهی
کاپیتالیستی ل �هم ب���وارهدا جێگای
س���هرن���جو رام���ان���هو ل�� ه الی�هک��ی��ش
رێگای ب ه دیدارهکانی ئیمڕالی دا
کردهوه .ل ه بنهمادا دهوڵهتی تورک
ی���هک ب �هرپ��رس��ای �هت��ی ب � ه نیسبهت
رۆڵێک ک ه ئامریکا پێی بهخشیو ه ل ه
ناوچهکهدا ههیه .ئهویش سازکردنی
ههرێمێکی تامپۆن ل ه سووریایه.
ئهو ههرێم ه تامپۆن ه ک ه ل ه بنهمادا
وهک سهنگهری ه �هر ه گرینگ بۆ
دهوڵهتی ت��ورک ب ه ئهژمار دێ بۆ
ل ه نێوبردنی پ.ک.ک .و تهڤگهری
یهپهگهیه ،بهاڵم ههتا ئیستا ئهنجامی
وهرنهگرتووه .هوکاری ئهو ئهنجام
وهرنهگرتنهش لهبهرچاو نهگرتنی

ب � ه وهب �هرچ��اوگ��رت��ن��ی رۆڵ��ی
48-49

دهوڵ���هت���ی ت����ورکو ئ �هرک � ه

www.lawan.com

سیاسیهکهی که پهر ه پێدانی
ی
فندامێتالیزمی نهرمه ل ه جۆر 
شوڤینییهکهیو

پاڕادۆکسێک

که له نێوان هێزهکانی نێوخوی
تورکیادا ههیه .وهک بهرهی
» و
نهتهوهپهرستی «جهههپه 
» ل ه بهرانبهر پارتی
«مهههپه 
«دادو گهش ه پێدانی» ئهردۆغان

رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

ئاسۆی ئاشتییهکی مایهندهو
پڕاکتیزهکردنی

دیپلۆماسی

ئارامی ب ه تایبهت به نیسبهت
باکوورو رۆژئ��اوای کوردستان
به هیچ شێوازێک بهدی ناکرێو
داهاتووی تورکیا داهاتوویهکی
ئاڵۆزو ناسهقامگیر دهبێ.
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ه��ێ��زی راستهقینهی ک��وردهک��انو
لۆژیکی نهتهو ه پهرستانهی دهوڵهتی
تورکیایه .خوێندنهوهی تورکهکان بۆ
باشوور خوێندنهوهیهکی سهقهته،
لهسهر ئ�هو بنهمایهش سیناریۆی
داگ��ی �رک��ردن��ی رۆژئ����اوای ل �ه سهر
دای ه بۆ ئهوهی ل ه داهاتوودا بتوانێ
وهک ئاوانتاژێک ل ه بهرانبهر پرسی
ئ��ی��ران ل�هگ�هڵ ئامریکا و دهوڵ�هت� ه
رۆژئ��اوای �یی �هک��ان ب� ه ک��اری بێنێ.
مخابن تورکهکان هیچ ئیرادهیهکی
چارهسهری راستهقینهیان ل ه ناودا
بهدیی ناکرێو نزیک بوونهوهیان
دوای دیدار لهگهڵ عهبدوڵاڵ ئوجاالن
ل � ه ب �هران��ب �هر ب � ه «پ.ک.ک» زور
جیاوازتره .هێرش ه ئاسمانییهکانیان
چ��ڕت��ر ک���ردۆت���هوهو ئۆپراسیۆن ه
سهربازیهکانی پ�هر ه پ��ێداوه .بهو
هیوای ک ه بتوانن کوردهکان تهسلیم
وهربگرنو ئهو بهاڵ میژوییی ه لهم
ق��ۆن��اغ �هدا ک � ه دیزاینێکی ت���از ه ب ه
نیسبهت رۆژههاڵتی ناوهڕاست ل ه
ئارا دای ه ل ه بهرژهوهندی خۆیاندا
بشکێنهووه!!
ب���ه وهب���هرچ���اوگ���رت���ن���ی رۆڵ���ی
دهوڵهتی تورکو ئهرک ه سیاسیهکهی
ک � ه پ���هر ه پ��ێ��دان��ی فندامێتالیزمی
ی شوڤینییهکهیو
نهرم ه ل ه ج��ۆر 
پاڕادۆکسێک ک ه ل ه نێوان هێزهکانی
ن��ێ �وخ��وی ت��ورک��ی��ادا ه��هی��ه .وهک
»
بهرهی نهتهوهپهرستی «جهههپه 
» ل� ه ب�هران��ب�هر پارتی
و «م�هه�هپ��ه 
«دادو گهش ه پێدانی» ئ�هردۆغ��ان
ئ��اس��ۆی ئ��اش��ت �یی �هک��ی م��ای �هن��دهو
پڕاکتیزهکردنی دیپلۆماسی ئارامی
ب � ه تایبهت ب � ه نیسبهت ب��اک��وورو
رۆژئ������اوای ک��وردس��ت��ان ب�� ه هیچ
شێوازێک بهدی ناکرێو داهاتووی
ت��ورک��ی��ا داه���ات���ووی���هک���ی ئ��اڵ��ۆزو
ن��اس�هق��ام��گ��ی��ر دهب����ێ .ل���هم ن��ێ��وهدا
ئێران وهک ستاتۆی ئاڵتێرناتیڤ
ل ه ناوچهکهدا خ��ۆی سهیر دهک�او
ح���هول دهدا ک � ه ل � ه رۆژئ�����اواو ب ه

ت��ای��ب �هت ئ��ام��ری��ک��ا ن��زی��ک ب��ێ��ت�هوهو
رۆڵ���ی ن��وێ��ی خ��ۆی ل � ه مۆدێڕنیت ه
و ههشت واڵت � ه هێژموونیکهکهی
جیهان وهرب��گ��رێ ،چونک ه ئێران
باش ل ه راستی کێشهکانی تورکیا
گهیشتووهو ل�هس�هر ئ �هو بنهمایه
م��ع��ام �هل � ه و س��ی��اس �هت دهک����ا بۆ
مانهوهی دهسهاڵتداریهتی خۆی ل ه
ناوچهکهدا   .
ل���ە ک���ۆت���ای���یدا ئ�����ەوە وەب��ی��ر
دێنمەوە کە پرسی ک��ورد بەهۆی
ئ����ەوەی ک��ە ل��ەس��ەر چ���وار واڵت��ی
سەرەکی رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا
دابەش کراوە یەکێک لە سەرەکیو
بنەڕەتیترین پرسەکانی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستە .هەر بۆیە چارەسەری ئەو
پرسە رێگا بۆ کۆمەڵێک گۆڕانکاری
بنەڕەتی لە هەرێمەکەدا دەکاتەوەو
ب�����واری ه��ات��ن��ە ئ������اراوەی ک���ەشو
هەوایەکی نوێی سیاسیو ئابووری
دەخ��وڵ��ق��ێ��ت .ب���ەڕای م��ن باشترین
ف��ۆڕم��ۆالس��ی��ۆن ک��ۆن��ف��ێ��دڕال��ی��زم��ی
دێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک��ە ک��ە دەت���وان���ێ بەبێ
ئەوەی کە دەست لە سنوورەکانی
دهستکردی ئیستا وەربدرێو بەبێ
ئ����ەوەی ک��ە پێویستی ب��ە دان��ان��ی
ک��ۆم��ەڵ��ێ��ک س��ن��ووری ن���وێ هەبێ
دەت��وان��ێ چ��ارەس��ەریی��ەک��ی هەمە
الیەنە بۆ پرسی کورد پێش بخات.
لێرەدا بەکارهێنانی دێسێنتڕالیزم
وەک پڕەنسیپێکی دێمۆکڕاتیک،
شەرتێکی سەرەکییە کە زەمینەی
خۆبەیان کردنی سیاسی ک��وردان
دێنێتە ئ���اراوە .ه��اوک��ات دەرگ��ا لە
بەردەم ژیانی هاوبەشو برایانەی
گ�����ەالن دەک�����ات�����ەوەو زەم��ی��ن��ەی
چ��ارەس��ەری پرسی گ��ەالن��ی وەک
ع���ەڕەب ،ب��ەل��ووچو ئ��ازەری��ش ساز
دەکا .لە کۆتاییدا تەنیا چارەسەری
بنەڕەتی دان پێدانان بە ستاتۆیەکی
سیاسیــــ حقووقییە کە بتوانێ مافە
دێمۆکڕاتیکەکانی ک��وردان گارانتی
بکات.

ئەحمەد مەکاڵویی

کورد
لە نێو ملمالنێو کێشەکانی رۆژهەاڵتی
نێوەڕاستدا

ک���ە ک��ێ��ش �ەی ک���ووهی���ەتو
عێڕاق دروست بوو ،بەدوای
ئەویشدا کێشەی ئەمریکاو
ه��اوپ��ەی��م��ان�هک��ان��ی لەگەڵ
عێڕاق هاتەگۆڕێو سەرەنجام
ح��ی��زب��ی ب��ەع��س��ی عێڕاقی
رووخ��او ک��ورد لەم بەشەدا
قازانجی ک��ردو خۆی لەنێو
دەسەاڵتی عێڕاقدا دیتەوەو
توانی حکوومەتی کوردیش
ل��ە ک��وردس��ت��ان دامەزرێنێ
کە ئەمە بۆ کورد بە گشتی
سەرکەوتنێکی گ��ەورە بوو
و ههی ه و مەسەلەی کوردی
لە دونیای دەرەوە زۆر بردە
پێش.

فایلی ژمارە :کورد و گۆڕانکاریەکانی ناوچە

ل��ە رۆژه���ەاڵت���ی ن��ێ��وەڕاس �تدا
لەمێژە گەلێک کێشەی سەرەکی
ه��ەن ک��ە ب��ە چ��ارەس��ەرن��ەک��راوی
ماونەوەو لە الیەن دەسەاڵتدارانی
بەهێزی جیهانهو ه ئاوڕی جیددیان
لێ ن��ەدراوەت��ەوەو نادرێتەوە کە
لەو نێوەشدا ک��ورد زۆری زەبر
وێ کەوتووەو تووشی زۆر کێشە
ه���ات���ووەو ک��ەوت��ۆت��ە ن��ێ��و ئ��اگ��ری
ک��ێ��ش��ەک��انو م��ەس��ەل��ە رەواک����ەی
پ��اش گ��وێی��ان خ���راوە .ئەگەر بە
وردی ئاوڕ لە کێشەکانی ناوچەکە
بدەینەوە ،کێشەکان ئەوەندە زۆرو
مێژوویین ک��ە ل��ە وت��ارێ��ک��ی ئ��اوا
ک����ورتدا ن��اک��رێ ب��اس��ی ه��ەم��وو
الیەکو گشت الیەنەکانیان بکرێ،
بەاڵم ئاماژهواری باسی هێندێکیان
دهک��هی��نو پ��اش��ان دەچ��ێ��ن��ە سەر
کێشەی مەسەلەی کورد.
کێشەی ئیسرائیلو فەلەستین
ک����ە س���ااڵن���ێ���ک���ی زۆر ل��هم��ێ��ژ ه
بەردەوامەو زۆر کێشەی ئاڵۆزیشی
لێ کهوتۆتهو ه ک ه زۆریان زیان بە
خەڵکی عەڕەبو  ،...گەیاند .یهکێک
لهو زیانان ه ئاوڕ نەدانەوە بوو لە
کێشەی ک��ورد ،چونک ه تا باس لە
کێشەکانی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست

دەک��را ،لە مەسەلەی   فەلەستینو
ئ��ی��س��رائ��ی �لدا خ��ۆالس��ە دەب����ۆوە.
ب��ەه��ەرح��اڵ ک��ە ک��ێ��ش��ەک��ەی��ان تا
رادەیەک چارەسەر کرا ،ئێستاش
بە قسەی ئێران ئ��ەو کێشە هەر
م��اوەت��ەوەو ئاگرەکە بە ت��ەواوی
دان��ەم��رک��اوەو داش نامرکێو بۆ
ک��وژان��ەوەی یهکجاری ئەم ئاگرە  
پێویستە ح��ک��ووم��ەت��ی م��ەالی��ان
لە ئ��ی��راندا ب��ڕۆنو نەمێنی .جگە
لەو کێشە کە کێشەی مەسەلەی
کوردی لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا
وەدواخست ،مەسەلەی ئەفغانستان
ب�����وو ک����ە چ���ەن���د س���اڵ���ێ���ک ئ���ەو
کێشەش ئەو مەسەلەی خەواندو
دون���ی���ا چ����اوی ب��ڕی��ە م��ەس��ەل��ەی
ئەلقاعیدهو تاڵەبانو ئەفغانستانو
ه��اوک��ارەک �هی��ان ئ��ێ��رانو مەسەلە
ئەتۆمییەکەی ،بەاڵم کە کێشەی
کووهیەتو عێڕاق دروس��ت بوو،
بەدوای ئەویشدا کێشەی ئەمریکاو
ه��اوپ��ەی��م��ان�هک��ان��ی ل �ەگ��ەڵ عێڕاق
ه��ات�ەگ��ۆڕێو س��ەرەن��ج��ام حیزبی
بەعسی عێڕاقی رووخاو کورد لەم
بەشەدا قازانجی کردو خۆی لەنێو
دەسەاڵتی عێڕاقدا دیتەوەو توانی
حکوومەتی کوردیش لە کوردستان
دامەزرێنێ کە ئەمە بۆ ک��ورد بە

گشتی  سەرکەوتنێکی گەورە بوو
و ههی ه و مەسەلەی ک��وردی لە
دونیای دەرەوە زۆر بردە پێش.
بەدوای ئەوەدا  کە کێشەی واڵتانی
ع��ەڕەب��ی ه��ات��ە ئ�����اراوە ،ل��ە زۆر
شوێن کاردانەوەی باشی هەبوو.
بەاڵم لە میسر کێشەکە چارەسەر
نەکراوەو خەڵک هەروا لە کێشەی
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چە ند
ی
تاقمیو دەستەی 
دانو وەزعەکە ئارام نیە .ئەمانەش
ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆ ل�ەس��ەر مەسەلەی
کورد کاریگهری خراپیان هەبوو
ک��ە وەک پێویست ت��ا ئێستاشی
ل �ەگ��ەڵدا ب��ێ ل��ەالی��ەن زلهێزانی
دون�����ی�����اوە ل����ەب����ەر ک��ێ��ش��ەک��ان��ی
واڵتانی عەڕەبی بە گشتی ئاوڕ
 48-49ل��ە م��ەس��ەل��ەی ک���ورد ن��ادەن��ەوەو
ت���هن���ان���هت ک��ۆس��پ��ی��ش دهخ���هن��� ه
سهر ڕێی نهجات بوونی ل ه ژێر
دهستی .ئێستا کە كێشەی خەڵکی
سووریەو حکوومەتی ئەسە د بە
توندی لە گۆڕێدا هەیەو رۆژ نیە
خەڵکی بێتاوان بە دەیانو سەدان
نەبنە قوربانی سیاسەتی چەوتی
ئەسەدو دهستو تاقمهکهی ،کە م
تا کورتێک مەسەلەی کوردیش
هاتۆتە ئ��اراوەو کورد لە رۆژئاوا
خۆی دەبینێ ،بەاڵم ئێرانو تورکیە
ب��ە دوو م��ەب��ەس��ت ن��ای��ان ه��ەوێ
کورد لەم بەشەدا زەق بێتەوەو بە
مافی خۆی بگات.
تورکیا لە خ��ۆی دەت��رس��ێ کە
دوای س��ەرک��ەوت��ن��ی ک��وردەک��ان
ل���ە س���ووری���ە ح��ەت��م��ەن ن���ۆرەی
کوردستانی واڵتهکهی ویش دێ
 10کە شۆڕشەکهیان نێو شارەکانی
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وێ��ی
گ�����رت�����ۆت�����ەوەو
دەنگی خۆیان   گەیاندۆتە گشت
جیهانو بەلێشاو لە شەقامەکاندا
ئااڵی کوردی بەرز دەکەنەوە .لە
الیەکیتریشەوە ئێران نایهەوێ
ئەسەد دۆستی نزیکی بڕووخێو
ک��ورد ل��ەم ب��ەش�ەدا بە مەسەلەی
رەوای خ���ۆی ش���اد ب���ێ ،چونک ه
ب�ێگ��وم��ان رووخ��ان��ی ئ��ەس��ەد بۆ
ئێران کاریگهری خراپی دەب �ێو
دوای س���ووری���ە ن��ۆب��ەی ئێرانە
و دەب���ێ ب���ڕوات ک��ە ه��ەر ئێستا  
معادڵهکان دەری���ان خستووە کە
ن��ۆرهی �هت �یو کاتی ک��ورت��ی م��اوە.
ئ��ێ��ران ئێستا ل��ە ه��ەر رێگایەکی
بۆی بگونجێ هەوڵ دەدا پێش بەم
رەوت��ەی کە ئەمڕۆ لە سووریەدا
هاتۆتە پێش بگرێو نەهێڵی ئەسەد
لەسەر دەسەاڵت دەرچێو هەروا
درێژە بە ئیستبدادی خۆی بدا.
بەاڵم مەسەلەی گهمارۆکانو
ل���ە ژێ���ر پ �ێن��ان��ی م��اف��ی م���روڤ
ئێرانی ت��ەزان��دوەو ئ��ێ��ران دوای��ن
رۆژەک��ان��ی تەمەنی خ��ۆی تێپەڕ
دەک�������او م���ەس���ەل���ەی ک������ورد ل��ە
تورکیاشدا گەیشتۆتە چڵەپۆپهو لە

سووریەشدا
ق�����ەت ک����ورد
ئ�������������������ەوەی
ب�����ەخ�����ۆی�����ەوە
ن����ەدی����ت����وەو ل��ە
ب���������اش���������ووری
کوردستانیش ئەوەیە کە دەیبینینو
ل���ە ئ��ێ��ران��ی��ش ه���ەن���گ���اوەک���ان بۆ
چارەسەری کێشە نێوخۆیییەکان
روویان لە هەڵگرتنە .جا ئێستا بە
گشتی ک��ورد لە نێو ئ��ەو هەموو
ئ��اڵ��ۆزی��ان��ەدا دەب���ێ ب��زان��ێ چ��ۆن
دهجووڵێتهوه .ئێستا کە مەسەلەی
ک���ورد گەیشتۆتە قۆناغێکیترو
کاتی ئەوە هاتووە کە نوخبەکان
بکەونە خۆ ،دەبێ دەست بدەنێو
چیتر نەبنە تەماشا چیو بکەونە
خۆو زیاتر مەسەلەی کورد بکەنە
م��ەس��ەل��ەی��ەک��ی ن��ێ��و ن��ەت��ەوەی �یو
ب��ەرەو دەسەاڵتێکی یەکگرتوویی
کورد هەنگاو بنێنو چیتر کورد
ل��ەو ق��اڵ��ب�ەدا نەهێڵنەوەو ب��ەرەو
س��ەرب �ەخ��ۆی��ی ه �هن��گ��او ب��ن��ێ کە
ب�ێگ��وم��ان س��ەرک��ەوت��ن��ی ب���ەدوادا
دێو دەچێتە قۆناغی دوڵەتداریو
ئ���ااڵی ل�هن��ێ��و واڵت��ان��ی زله��ێ��زی
دون��ی��ادا دەشەکێتەوەو حیسابی
خۆی بۆ دەکرێو لە ژێر دەستی
خەالسی دەبێ.

پرسی کورد ل ه ئاڵوگۆڕهکانی ناوچهی
رۆژههاڵتی نێوهڕاستو پارچهکانی کوردستان

‘‘

ل ه وتووێژ لهگهڵ بهڕێزان کاک کهماڵ کهریمی ،کاک ئێقباڵ سهفهریو کاک حهسهن
حاتهمی ئهندامانی دهفتهری سیاسی ،کۆمیتهی ناوهندیو جێگری کۆمیتهی ناوهندی
حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان!
دیمانه :سهید جهالل ساڵحی

ت��ورک��ی��هو ب��اک��ووری
ک��وردس��ت��ان ،ئ��ێ��رانو
رۆژه �هاڵت��ی کوردستان
ل ه دیمان ه دهگ �هڵ کاک
کەماڵی کەریمیدا

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

هێژموونی خۆیان لەو ناوچەدا
بسەپێنن .ب��ۆ ئ��ەم مەبەستەش
ل���ە ئ���ام���رازەک���ان���ی ئ���اب���ووریو
پ��ووڵ ،دیپڵۆماسیو دەرخستنی
ت��وان��ا چەکدارییەکانیان کەڵک
وەردەگ�����رن ،ب���ەاڵم ه��ەرک��ام بە
شێوازی خۆی .کۆماری ئیسالمی
ئێران ب ە دوای دامەزرانیدا زۆر
بە پەلە کەوتە بیری پەرەپێدانی
سنووری دەسەاڵتداری سیاسی
خ���ۆی ل��ە ن���اوچ���ەدا .رێ��ب��ەران��ی
ک���ۆم���اری ئ��ی��س�لام��ی ک���ە تەنیا
خۆێندنەوەیەکی رووکەشیانەیان
لە دەسەاڵتداریو پەل هاویشتن
ب����ۆس����ەر واڵت����ان����ی ه���اوس���ێو

ن��زی��ک ه���ەب���وو .دەس��ت��ی��ان ک��رد
ب��ە خ����ەرج ک��ردن��ی ئ���ەو پ��ووڵ��ە
زۆرو زەوەن��دەی کە لە فرۆشی
ن���ەوت دەس��ت��ی��ان دەک����ەوتو بە
سازکردنی گ���رووپو دەستەی
ی جیاجیا
ت��ون��دئ��اژۆ ل��ە ش��وێ��ن� 
ه��ەوڵ��ی خۆڵقاندنی پەشێوییو
ێ پێیەک
ئاژاوەیان دەدا هەتا ج 
بۆ خۆیان بکەنەوە .ئەوجار بە
چ��ەک��دارک��ردنو وەرێ خستنی
شەڕی تیروریستیو چەکداریو
الیەنگری لە الیەنێکی مەسەلەکە
بەناوی هەوڵدان بۆ چارەسەری
کێشەکە خۆیان دەخزاندە مەیدانە
دیپلۆماسییەکەوەو ب��ەم جۆرە

فایلی ژمارە :کورد و گۆڕانکاریەکانی ناوچە

ت�����ورک�����ی�����ە ل��ە
الوان:
ئاڵوگۆڕەکانی رۆژهەاڵتی ناوین
وەک���وو ئەکتەرێکی مێحوەری
خۆی دەرخستووە ،لە کاتێکدا
ئ���ێ���ران ب����ەو ه���ەژم���وون���یی���ەی
تورکیە رازی نیەو بە پێچەوانەی
پ�لان��ەک��ان��ی ت���ورک���ی���ە ه��ەن��گ��او
ه���ەڵدەگ���رێ���ت���ەوە ،پ��ێ��ت��ان وای���ە
ئ��ەم هاوکێشەو رک��اب��ەری��ان��ە لە
کۆتاییدا بە قازانجی ک��ام لەم
دوو واڵتە دەشکێتەوە؟
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کێشەی ش��اردراوەی
ئ���ێ���رانو ت��ورک��ی��ە
ل����ە رۆژه����ەاڵت����ی
ناوەڕاستدا ،کێشەی
دوو س��ت��ڕات��ی��ژی
ج���ی���اوازە .راس��ت��ە
ه���ەر دووک ال لە
هەوڵی ئ��ەوەدان بە
پەرەپێدانی نفووزی
خۆیان لە ناوچەداو
لە پێوەندی لەگەڵ
دەس����ەاڵتو خەڵکی
ناوچەکەدا هێژموونی
خۆیان لەو ناوچەدا
ب���س���ەپ���ێ���ن���ن .ب��ۆ
ئ���ەم م��ەب��ەس��ت��ەش
ل��ە ئ��ام��رازەک��ان��ی
ئ��اب��ووریو پ��ووڵ،
دی���پ���ڵ���ۆم���اس���یو
دەرخ��س��ت��ن��ی توانا
چە کد ا ر ییە کا نیا ن
کەڵک وەردەگ���رن،
ب���ەاڵم ه��ەرک��ام بە
شێوازی خۆی.

ل��ە ن���اوچ���ەدا ب���وو ب��ە الی��ەن��ێ��ک
ل��ە ک��ێ��ش��ەک��انو دەشزان������ن کە
کەڵک وەرگرتن لە ئایینی شیعە
کەرەسەیەکی سەرەتایی بوو بۆ
گەرم کردنی ئەم کێشانە.
دەوڵ�����ەت�����ی ت���ورک���ی���اش ک��ە
ل��ە ن���اوچ���ەدا ه��ەم��ی��ش��ە ب��ەه��ۆی
پێوەندییەکانی لەگەڵ ئەمریکاو
رۆژئ�����اوا ئێعتباریکی ه��ەب��ووە
ق����ەت ب���ێ م���ەی���ل ن���ەب���ووە ل �ەم
م��ەی��دان�ەدا خ��ۆ دەرب��خ��ا .ئ��ەوەی
دەگ��ەڕێ��ت��ەوە س��ەر ح���وزووری
دی��اری تورکیا لەو کێشانەدا بە
شێوەی جیددی لەم چەند ساڵەی
دوای���یو ب��ە دوای ب��ە دەس��ەاڵت
گەیشتنی پارتی دادو گەشەپێدان
بەرچاو دەک��ەوێ .تورکەکان بە
پێچەوانەی ئێران کەمتر هەوڵیان
داوە کێشە لەو واڵتانەدا دروست
بکەن هەتا بەهۆیەوە دەخاڵەت
بکەن ،بەڵکوو ئ��ەوان کێشەکانی
خەڵکی ناوچەیان قۆستۆتەوەو
بەوەخت پشتگیرییان کردوونو
لەم رێگەوە بوونەتە کاراکتێرێکی
گرینگ لە کێشەکانی ناوچەدا.
جیاوازییەکانی ئێرانو تورکیا
ئەگەر تەنیا لە سێ خاڵ بخەینە
ب���ەرچ���او ب��ە ح��اس��ان��ی وەاڵم���ی
پرسیارەکەمان دەست دەکەوێ.
یهکهم :باری ئابووری :ئهگهر
س��ووری��او لوبنانو فهلهستینو
ئهو واڵت ه عهڕهبییانهی ک ه لهم
دوو ساڵهی رابردوودا شۆڕشیان
تێدا بهرپا ب��وو ،باس بکهین ،ب ه
حاسانی دهبینین ک ه ئێران زۆتر
پووڵی خ�هرج ک��ردو ه ل ه رێگهی
یارمهتی بێبهرامبهر ،فرۆشتنی
نهوتی ههرزانو تهنانهت ناردنی
ن��هوت��ی خ���ۆڕای���ی ب��ۆ س��ووری��ا.

ئهگهر ئێستا سهیر بکهین دهبینین
کهمترین گ��هڕان��هوهی س��وودی
ئابووری بۆ ئێران لهو ناوچانهدا
نهبووه.
ل ه ب�هرام��ب�هردا تورکی ه وهک
ئێران ب ه میلیارد دۆالر پووڵی
خۆڕایی خ �هرج ن�هک��ردوه ،بهاڵم
زۆرب��هی ئ�هو شوێنان ه بوونهت ه
ب��ازاڕێ��ک��ی ئ��اب��ووری گ���هور ه بۆ
کاالکانی تورکیا.
دووه�����هم :ب���اری چ��هک��داری:
ل ه حاڵێکدا ئێران زیاتر ل ه سی
ساڵ ه ب ه چهکدارکردنی گرووپی
جۆراوجۆرو دابین کردنی چهکی
ج��ۆراوج��ۆر بۆ ئ�هو گرووپانهو
ت���هرخ���ان ک��ردن��ی ب��ووج�هی�هک��ی
ن��ادی��ار ب��ۆ ی��ارم�هت��ی س �هرب��ازی
ب � ه هاوپهیمانهکانیو تهنانهت
ب ه کوشتدانی ژمارهیهکی زۆر
ل ه فهرماندهو پاسدارهکانی لهو
ن���اوچ���ان���هدا ه���هوڵ���ی داو ه جێ
پێی خ��ۆی قایم بکا .تورکیا ب ه
پشتیوانی راستهوخۆ ه�هر لهو
خهڵکهو ب ه ههزینهیهکی زۆر کهم
وهک هێزێکی ئامادهو رێگ ه پێدراو
چاو لێکراوه بۆ یارمهتیدان ب ه
چارهسهری کێشهکان.
س�����ێ�����ه�����هم :ل�������ه ب���������واری
دیپڵۆماسیدا :ئێستا ب ه ئاشکرا
دهب���ی���ن���درێ ک��� ه ب���وون���ی ئ��ێ��ران
ل���هو ش��وێ��ن��ان �هدا ب � ه گ��وم��ان �هو ه
چاو ل�ێدهک��رێو لهڕاستیدا بێ
ئێعتباری دیپڵۆماسی ئێران لهو
ناوچانهدا دهردهخا .ل ه بهرامبهردا
تورکیا ب ه خۆ دهرخستنی کارا
لهو واڵتانهدا بووهت ه فاکتهرێکی
گرینگی دیپڵۆماسی بۆ یهکالیی
ک�����ردن�����هوهی ک���ێ���ش���هک���انو ب ه
پشتگیری ل � ه ب��زووت��ن�هوهک��ان��ی

خ��هڵ��ک ئ��ێ��ع��ت��ب��ارێ��ک��ی ب���ۆ خ��ۆی
بهدهست هێناوه.
الوان :ئ��ای��ا ت��ورک��ی��ە ب��ەب��ێ
چ���ارەس���ەری پ��رس��ی ک����ورد لە
چ���وارچ���ێ���وەی واڵت����ی خ���ۆیدا
دەتوانێ ببێتە مۆدێلی حوکمڕانی
ب��ۆ ب��اق��ی واڵت��ان��ی رۆژه��ەاڵت��ی
ناوینو بە تایبەت ئەو واڵتانەی
کوردستان بەسەریاندا دابەش
بووە؟

الوان :وەک دەبینن رۆژهەاڵتی
ن��ێ��وەڕاس��ت ل���ەم چ��ەن��د س��اڵ��ەی
دوای����یدا کۆمەڵێک ئ��اڵوگ��ۆڕو
گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە یان
بە واتایەکیتر دهتوانین بڵێین
بەهاری عەڕەبی رووی تێکردوە،
بە پێی ئەو هەموو قەیرانانەی کە
روویان لە واڵتەکەی ئێمەش واتە
الوان :ئ���ای���ا ه��ەن��گ��اون��ان��ی ئێران کردوە ،داهاتووی ئێرانو
دەوڵەتی تورکیە بۆ چارەسەری بە تایبەتی کورد لەو پارچەیەی
پ��رس��ی ک���وردو وت��ووێ��ژ لەگەڵ کوردستان چۆن دەبینی؟
بەڕێز عەبدوڵاڵ  ئۆجەالن تەنیا
وهاڵم :ئ���هگ���هر ب����اس ل��ه و
مانۆڕێکی تەبلیغاتی کاتییە یان
سەرەتای پالنێکی درێژخایەنە بۆ گۆڕانکاریانهی دوو سێ ساڵی
ن ل ه رۆژههاڵتی
راب��ردوودا بکهی 
چارەسەری ئەو پرسە؟
ناوهڕاستدا ،ئهو ه ک ه ب ه جۆرێک
وهاڵم :ئ�����هوهی ل��� ه ت��ورک��ی��ا بمان ه �هوێ ل ه پێوهندی لهگهڵ
دهب���ی���ن���درێو ئ����هو ه���هواڵن���هی رووداوهک����ان����ی ئ���ێ���راندا ههڵی

ئ����هو ه���هواڵن���هی
ع�هب��دوڵ�ڵا ئ��ۆج�هالن
ب���ه ق��ۆس��ت��ن��هوهی
ههلهکان ڕووبهڕووی
دهوڵ��هت��ی تورکیای
ک��ردۆهت�هوه دهتوانن
یارمهتیدهرێکی باش
بن بۆ دهسهاڵتدارانی
ئیستای تورکیا که ل ه
زۆر بارهو ه گۆڕانیان
ب��هس��هر ت��ورک��ی��ادا
هێناو ه که ئهم کاران ه
سیاسهتێکی
وهک
درێ���ژخ���ای���هن چ��او
لێبکهنو ب ه دوایدا
ب���ڕۆن .ک��وردی��ش ل ه
تورکیا گهیشتوهت ه
قۆناغێکی ن��وێ ل ه
خهباتو ئێستا ئیتر
ش��ارهک��ان ن��اوهن��دی
فشارهێنان بۆ سهر
دهوڵهتن نهک تهنیا
چهکو شاخ،
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وهاڵم :ل����� ه س�����ی س���اڵ���ی
راب�����ردوودا ک���ورد س �هرچ��اوهی
بنهڕهتی بوو ه بۆ کێش ه سیاسیو
ئ���اب���ووریی���هک���ان���ی ت��ورک��ی��ا ب ه
ت��ای��ب �هت ل�هن��ێ��و واڵت���ی خ���ۆیدا،
تهنیا لهم چهند ساڵهی دوای�یدا
ههرچهند ش �هڕو بهندکردنهکان
وهک خ���ۆی م����اوه ،سیاسهتی
دهوڵ �هت شوێنی لهسهر سیمای
سیاسیی تورکیا دان���اوه .ئهگهر
تورکیا بتوانێ درێژ ه ب ه رهوتی
چ��ارهس�هری کێشهی ک��ورد بدا،
بێگومان ئهوهند ه قازانج دهبا ک ه
بتوانێ خۆی وهک مودێلێکی نوێ
لهنێو دهسهاڵتداری کالسیکی ل ه
ناوچهدا دهربخا.

عهبدوڵاڵ ئۆجهالن ب ه قۆستنهوهی
ههلهکان ڕووب���هڕووی دهوڵهتی
ت��ورک��ی��ای ک��ردۆهت��هوه دهت��وان��ن
ی��ارم �هت �یدهرێ��ک��ی ب���اش ب��ن بۆ
دهسهاڵتدارانی ئیستای تورکیا ک ه
ل ه زۆر بارهو ه گۆڕانیان بهسهر
تورکیادا هێناو ه ک ه ئهم کاران ه
وهک سیاسهتێکی درێژخایهن
چاو لێبکهنو ب ه دوایدا بڕۆن.
کوردیش ل ه تورکیا گهیشتوهت ه
ق��ۆن��اغ��ێ��ک��ی ن���وێ ل��� ه خ��هب��اتو
ئێستا ئیتر ش��ارهک��ان ن��اوهن��دی
فشارهێنان بۆ سهر دهوڵهتن نهک
تهنیا چهکو شاخ ،ئهمهش دهکرێ
فاکتهرێکی بههێز بێ بۆ ئهو ه ههم
پاڵپشتی ههوڵ ه ئاشتیخوازانهکان
ب����ێو ه����هم م���هت���رس���یی���هک بێ
ب��ۆ س���هر دهوڵ����هت ل � ه ئ �هگ �هری
پاشگهزبوونهوهی ل ه چارهسهری
ئاشتیخوازانهی مهسهلهکه.
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سهنگێنین ،ئهمن ههمیش ه پێم باش ه
ک ه جیاوازییهک ،پهسوپێشێک
ب��خ��هم ل���هو م���هس���هل���هدا ،چ��ۆن
لهڕاستیدا ئێران بۆخۆی لهگهڵ
ئ���هوهی ک � ه رهن���گ ب��ێ رێژیمی
ئیستیبدادی ئێران زۆر دیکتاتۆڕ
م �هن��ش��ان � ه دهس���هاڵت���ی ب �هس �هر
ئێراندا سهپاندووهو ل ه رێگهی
سهرکوتی زۆر بێبهزهیییانهتر
ل�� ه واڵت���ان���ی ع���هڕهب���ی ،ئ��ێ��ران��ی
بهرهوپێش ب��ردوه ،ب�هاڵم لهگهڵ
ئهوهی فهرههنگێک لهنێو خهڵکی
ئێران یان بڵێم لهنێو نهتهوهکانی
ئ�����ێ�����راندا ه�����هب�����وو ه ئ���هوی���ش
فهرههنگی ب�هرهن��گ��ارب��وون�هوهو
رووبهڕووبوونهوهو ،لهڕاستیدا
ناڕهزایهتییهکانیان
دهربڕینی
ب��وو ه لهههر قۆناغێکی تایبهتی
ل � ه م��ێ��ژووی دهس �هاڵت��داری �هت��ی
 48-49ئێراندا ،ب ه تایبهتی ل ه  34ساڵی
راب������ردوودا ئێم ه ج���ی���اواز ل�هو
خ �هب��اتو ب �هرب �هرهک��ان �یی �هی ل ه
کوردستانو ل ه زۆر ناوچهکانی
دی��ک �هی ئ��ێ��ران��ی �شدا دی��م��ان ک ه
رووب�����هڕووی نیزامی ک��ۆم��اری
ئیسالمی ب��ۆو ه تهنیا ههر لهنێو
شارهکانیشدا بۆ زۆر مهسهلهی
تایبهتی چ کێشهی کۆمهاڵیهتی،
چ کێشهی ئابووری ،چ کێشهی
سیاسی ،زۆر ج��ار دیتمان ک ه
خ�هڵ��ک راپ���هڕی���ون ،ئێعتڕازیان
ک�������ردوه ،ئ����هم ن����اڕهزای����هت����یو
راپهڕینان ه ل ه واڵتانی عهڕهبیدا
زۆر کهم بهدی کراون .ههربۆی ه
دهکرێ بڵێین ل ه ئێراندا بۆخۆی
وهک�����وو ش��ت��ێ��ک��ی ک���ول���ت���ووری،
فهرههنگی راپ�هڕی�نو دهربڕینی
ن��اڕهزای �هت �یو ئێعتڕازات شکڵی
 14خۆی ههبووهو ههتا ئێستاش ههر
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

ل ه سی ساڵی رابردوودا
ک���ورد س��هرچ��اوهی
ب��ن �هڕهت��ی ب���ووه بۆ
ک��ێ��ش�� ه س��ی��اس��یو
ئ��اب��ووریی��هک��ان��ی
تورکیا به تایبهت
لهنێو واڵتی خۆیدا،
ت �هن��ی��ا ل���هم چهند
س���اڵ���هی دوای�����یدا
ه���هرچ���هن���د ش���هڕو
ب���هن���دک���ردن���هک���ان
وهک خ��ۆی م��اوه،
سیاسهتی دهوڵ��هت
ش���وێ���ن���ی ل���هس���هر
س��ی��م��ای سیاسیی
ت��ورک��ی��ا دان�����اوه.
ئهگهر تورکیا بتوانێ
درێ����ژ ه ب�� ه رهوت���ی
چ��ارهس�هری کێشهی
کورد بدا ،بێگومان
ئهوهنده قازانج دهبا
ک��� ه ب��ت��وان��ێ خ��ۆی
وهک مودێلێکی نوێ
لهنێو دهسهاڵتداری
کالسیکی له ناوچهدا
دهربخا.
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بهردهوام بووهو ،تهنانهت دهکرێ
بڵێین بهجۆرێک زۆرجار دهوترێ
ێ خ��ۆپ��ی��ش��ان��دانو
ک��ه رهن����گ ب�� 
ناڕهزایهتییهکانی خهڵکی ئێرانو
ب ه تایبهتی رووداوهک��ان��ی ساڵی
1388ی دوای ههڵبژێردرانهوهی
ئهحمهدی ن�هژادو سهپاندنهوهی
وهک س���هرۆک ک��ۆم��ار بهسهر
گهالنی ئێراندا ،بۆخۆی رهنگ بێ
دهرسێک بووبێ یان ئهزموونێک
ب���ووب���ێ ب���ۆ گ���هالن���ی ع���هڕهب���ی
ناوچهی رۆژههاڵتی ناوهڕاست
ک ه ئهوانیش گوێیان دای ه دەنگی
راپهڕینو ناڕەزایەتییەکان ،بهاڵم
ئهگهر بڵێین ئهوجار لهالی دیکەوە
ک ه درێ��ژهی ئ�هم خۆپیشاندانو
گۆڕانکاریانهی ک ه بهدوایدا هات
ل ه واڵتانی عهڕهبیدا ل ه ماوهی
سێ ساڵی رابردوودا کاریگهریان
لهسهر ئێران چی ب��ووه ،رهنگ ه
ه �هن��دێ��ک ک��اری��گ��هری م�هن��ف�یو
ههندێک کاریگهری موسبهتیشی
ههبووبێت ،کاریگهری موسبهت
ل���هوب���ارهو ه ک � ه الن��ی ک��هم ئیتر
ئ��هگ��هر ب �هش��ێ��ک ل�� ه ک��ۆم �هاڵن��ی
خهڵک ل ه واڵتێکدا کە خۆیان ب ه
تهنیا ببیننهو ه ئێستا ک ه دهبینن
ئ �هم � ه ب��اس��ێ��ک��ی گ��ش��ت��گ��ی��ره و ل ه
ه�هم��وو واڵت���اندا لهنێو ههموو
نهتهوهکان ،لهنێو ههموو گهالندا،
ئ �هم � ه شتێکی م��هرس��ووم�� ه ک ه
ئ�هگ�هر خهڵک ناڕهزایهتییهکی
بوو ،ناڕهزایهتی خۆی دەرببڕێ،
ئێعتڕاز بکا ،خۆپیشاندان بکاو
رووب �هڕووی دهس�هاڵت ببێتهوه.
ئهم ه رهن��گ بێ هاندرێک بێ بۆ
خهڵکی ئ��ێ��ران ک � ه ب��زان��ن ئهم ه
شتێک نی ه ک ه ئ��هوان تهنیا لهو
ن��ێ��وهدا م��اون �هوهو رووب���هڕووی

‘‘
ل � ه ح��اڵ��ێ �کدا ئێران
زیاتر له سی ساڵ ه ب ه
چهکدارکردنی گرووپی
ج���ۆراوج���ۆرو داب��ی��ن
کردنی چهکی جۆراوجۆر
ب��ۆ ئ��هو گ��رووپ��ان��هو
ت����هرخ����ان ک���ردن���ی
ب��ووج�هی�هک��ی ن��ادی��ار
بۆ یارمهتی سهربازی
ب ه هاوپهیمانهکانیو
تهنانهت ب ه کوشتدانی
ژم��ارهی��هک��ی زۆر ل ه
فهرماندهو پاسدارهکانی
لهو ناوچانهدا ههوڵی
داوه ج��ێ پێی خۆی
قایم بکا .تورکیا ب ه
پشتیوانی راستهوخۆ
ه�هر ل�هو خهڵکهو ب ه
ههزینهیهکی زۆر کهم
وهک هێزێکی ئامادهو
رێ��گ��ه پ���ێ���دراو چ��او
لێکراوه بۆ یارمهتیدان
ب���� ه چ�����ارهس�����هری
کێشهکان.
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دهس���هاڵت���ێ���ک���ی س���هرک���وت���ک���هر
ب��وون��ەت �ەوه ،بهڵکوو دهرسێک ه
که دهتوانن وهک��وو گهڕانهوهی
ئهزموونێک لهسهر خۆیان کهڵکی
ل�ێوهرب��گ��رن ،ه �هروهک��وو ئێستا
دهبینن ناڕهزایهتییهکی بهرباڵ و
ه �هی � ه ل�� ه ش���ار ه گ���هورهک���اندا،
ه������هر رووداوهک���������ان���������ی ئ���هو
رۆژان���هی ئیسفههان رهن��گ بێ
لهسهر شتێکی ب ه ق �هول دهڵێن
م �هع��م��وول �یو س���اد ه ب���ێ ،ب �هاڵم
لهڕاستیدا شتێک ه ک ه پێوهندی
ب ه ژیانی خهڵکهوهوه ههیهو ههر
ئهم ه گرینگ ه ک� ه خهڵک شتێک
ی ب ه ژیانی خۆیانهو ه
ک ه پێوهند 
ههیه ،ناڕهزایهتی ب ه نیسبهتهو ه
دهردهب����ڕن .ی��ان خۆپیشاندانو
ئێعتساباتی کاریگهری ک ه ئهو
رۆژان���� ه ک��رێ��ک��اران ک �ه ل �ه ژێ��ر
فشارێکی ئێجگار زۆر قورسی
ئ���اب���ووریدا ژی���ان دهب �هن �هس �هر،
ه���هر ئێستا رۆژان����� ه ل�� ه ش��ار ه
ج����ۆراوج����ۆرهک����ان����ی ئ���ێ���راندا
ن��اڕهزای �هت��ی ه�هی�ه ،چ��وون� ه بهر
وهزارهتی کار ل ه کارخانهکانداو
ل ه زۆر سنفهکانیتریشدا .ئهم ه
وهکوو بڵێی شتێکی کۆمهاڵیهتی،
بگر ه ئهگهر الیەنی سیاسیشی
پێ بدهی ،ههر ئێستا ناڕهزایهتی
زۆر ب ه نیسبهت ئ �هوهی لەسەر
ه �هڵ��ب��ژاردن �هک��ان دەگ���وت���رێ کە
ل� ه دوو س��ێ مانگی داه��ات��وودا
ل��� ه ئ����ێ����راندا ب���هڕێ���وه دهچ����ێ،
ههڵبژاردنی س��هرۆک کۆماری،
لهڕاستیدا ههر ئهو جموجۆاڵنهی
ک ه ئێستا لهوێ جۆرێک تهئسیر
وهرگ���رت���ن دهک����رێ بڵێین ل �هم
رهوت����� ه ل��� ه گ��ۆڕان��ک��اری��هک��ان��ی
رۆژه����هاڵت����ی ن���اوهڕاس���ت���ی���شدا

دهبێ ببینین ک ه خهڵک ب ه ئومێد
ب ه پێک هێنانی ئ��اڵوگ��ۆڕێ��ک ل ه
داه��ات��ووی �هک��ی ن��زی��کدا ب��ی��ر ل ه
ه��هڵ��ب��ژاردن دهک���هن���هوهو ئهم ه
ب��ۆخ��ۆی تهئسیر وهرگرتنێک ه
لهم گۆڕانکاریانه ،جیاواز لهوهی
ئ�هگ�هر ل� ه رهههندێکی سیاسی
گ���هورهت���ردا م�هس�هل�هک� ه ببینین
ئیتر ئ �هم � ه ج��ێ��ی گ��وم��ان��ی تێدا
ی
ن�هم��او ه ک ه ئ�هم گۆڕانکاریانه 
ک ه ل ه یهک ه یهکهی ئهم واڵتانهی
رۆژه����هاڵت����ی ن����اوهڕاس����تدا ل ه
ل��ی��ب�یی�هو ه ک � ه حیسابی بکهین
ت���ا دراوس����ێی����هت����ی ئ���ێ���ران ک ه
ههموو ئهو واڵتانهی گرتۆتهوه،
ب���ێگ���وم���ان گ���ۆڕان���ک���اری���هک���ان،
گۆڕانکاریگهلێکن ک� ه ناتوانن
ئێرانی لێ بێبهش ببێ ،ناکرێ
ه���هم���وو ئ���هم واڵت���� ه دی��ک��ت��ات��ۆڕ
ل �ێدراوان � ه یهک ه یهک ه گۆڕانیان
ب�����هس�����هردا ب���ێ���ت ،ئ��ێ��ران��ێ��ک��ی
موستهبدو س���هرهڕۆ ل��ێ��رهدا ل ه
ژێر ئهو ههموو گۆڕانکاریانهدا
خۆ بپارێزێو بمێنێتهوه ،بۆی ه
هیچ گومانم ل �هوهدا نی ه ک ه ئهم
ئ��اڵوگ��ۆڕان� ه ی��ارم�هت�یدهر دهبن
ب��ۆ ئ �هو هێز ه نێوخۆیییان ه ک ه
بتوانن ل ه داهاتوویهکی نزیکدا
گۆڕانیش ل ه ئێراندا پێک بێننو
ه����هوڵ ب����دهن ئ���هگ���هر مومکین
بێت ب��ۆی��ان ل��هو رێ��گ �هی ک � ه ل ه
ن کرا،
واڵتانی عهڕهبی ئهزموو 
ل� ه رێ��گ�هی گ��وش��ار ل� ه نێوخۆی
واڵت����هوه ،ل� ه رێ��گ�هی دهربڕینی
ن���اڕهزای���هت���یو خ��ۆپ��ی��ش��ان��دانو
رووبهڕووبوونهوهی دهسهاڵت،
ه�هر ل�هو رێگهو ه ل ه ئێرانیشدا
ههوڵی پێک هێنانی ئ��اڵوگ��ۆڕو
گ���ۆڕان���ک���اریی���هک���ی گ�����هور ه ل ه
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نێوخۆی ئ��ێ��راندا ببێتو ئهم ه
رهنگ ه ههموو نیزامیش ههروهکوو
ن کرا،
ل ه ههموو واڵتاندا ئهزموو 
ههموو نیزام بخات ه ژێر پرسیارو
نیهایهتهن ببێت ه هۆی رووخانی
رێژیمی کۆماری ئیسالمی                                                       .
الوان :ب���ەڕای ج��ەن��اب��ت��ان تا
چ��ەن��دە ک����ورد ل��ە رۆژه���ەاڵت���ی
کوردستان بە گشتی توانیویەتی
م��ام��ەڵ��ە ل���ەگ���ەڵ ئ����ەو ه��ەم��وو
ئاڵوگۆڕانەی کە لە دەوروبەری
روویان داوە ،بکا؟
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وهاڵم :ک�����ورد ب���ۆخ���ۆی ل ه
رۆژه���هاڵت���ی ک��وردس��ت��اندا یان
بڵێین ل ه چوارچێوهی جوغڕافیایی
ئێراندا مێژوویهکی دوورودرێژی
ل�ه ب �هرب �هرهک��ان �یو ل�ه ه�هوڵ��دان
ب�����ووه ب���ۆ دهس���ت���هب���هرک���ردن���ی
48-49
داوا رهواک���ان���ی خ���ۆی .ل�� ه 34
ساڵی راب���ردوودا لهگهڵ ئهوهی
رووبهڕووی زۆرترین سهرکوت
ب���ۆوه ل � ه ئ���ێ���راندا ،ه��هروهک��وو
ئامارهکان نیشان دهدهن زیاتر
ل ه  60لهسهدی زیندانیو ئێعدام
کراوهکانی ئێران هی ناوچهکانی
کوردستانن ،ئهم ه نیشان دهدا ک ه
زۆرترین سهرکوت لهسهر ئهم
ناوچ ه بچووک ه ب��وو ل�هم ئێران ه
گهورهدا ،بهاڵم لهگهڵ ئهوهی ک ه
موقاومهتو بهربهرهکانی ههر
درێ��ژهی ه�هب��ووه ،ب �هاڵم ئ�هوهی
ن چ ک��اری��گ �هریی �هک��ی
ک��ه بڵێی 
ه��هی��ه ل���هس���هر ئ���اڵوگ���ۆڕهک���ان
ی��ان چ ک��اری��گ�هریی�هک��ی دهب��ێ،
راس���ت���یی���هک���هی ت��هن��ی��او ت�هن��ی��ا
بهستراوهتهو ه ب ه فاکتهری هێز
 16ل � ه ک��وردس��ت��انداو لهنێو هێز ه
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

کوردییهکاندا.
ی
خ�هڵ��ک��ی ک��وردس��ت��ان ئ���هو ه 
ک���ه ت �هح �هم��م��ول��ی ئ���هم ه �هم��وو
سهرکوتهی ک��ردو ه ی��ان ئ�هوهی
ت �هح �هم��م��ول��ی ف��ی��داک��ردن��ی ئ �هم
ه�هم��وو خهڵکهی خ��ۆی ک��ردوه،
تهحهممولی زۆرترین قوربانیو
زۆرت��ری��ن زی��ن��دان��ی��ان��ی سیاسی
ک���ردوه ،دهردهخ����ا ک � ه خهڵکێک
ه �هی �ه ب��ۆخ��ۆی ب��ە ک�����ردەوە ل ه
ن دای ه بۆوهی ک ه بڵێین ل ه
مهیدا 
راستیدا ب ه کردهو ه ههوڵی داوه
بهشدار بێ ل ه کاریگهردانان ل ه
گ��ۆڕان��ک��اری �هک��ان ،ب���هاڵم ئ �هوهی
ک ه دهگهڕێتهو ه سهر کاریگهری
ل����هس����هر گ����ۆڕان����ک����اری����هک����ان،
لهڕاستیدا بهرنامهی سیاسییه.
ب���هرن���ام���هی س��ی��اس��ی��ی��ش الی
ح��ی��زب� ه ک��وردیی �هک��ان �ه ،حیزب ه
کوردییهکانیش بهستراوهتهو ه
بهوهی چ هێزێکیان ههیه ،ئهوهی
م��ن ب��ۆخ��ۆم زۆرت����ر پ��ێ��م وای���ه،
دهگ��هڕێ��ت��هوه س���هر ئ����هوهی ک ه
ئێم ه چ کاریگهرییهک دهتوانین
دابنێین یان چ کاریگهرییهکمان
دان���اوه ،لهسهر ئهوهی ه ک ه ئێم ه
ب ه پشتیوانی ب�هو راب���ردوو ه پڕ
شانازییهی ک ه کورد ههیهتی ل ه
رۆژههاڵتی کوردستاندا ،ههمیش ه
ک��اری��گ�هری رهوان��ی��م��ان ههبوو ه
ل�هس�هر خهڵکی ئ��ێ��رانو لهسهر
هێز ه سیاسییهکانی ئێران .بهاڵم
ئهوهی ک ه بهستراوهتهو ه بهوهی
ل��ه ه��اوک��ێ��ش��ەک��اندا ئ��ێ��م� ه چی
بینو چۆن کاریگەریمان لهسهر
بهرنامهی ههڵبژاردنی داهاتوو
ه��ەب��ێ ،م��اوهت �هوه ب���هوهی ک� ه چ
هێزێکمان  ههیه ،ئهم هێز ه ههتا
شوباڵوە بهداخهوه،
ئێستاش پڕ 

چ��ۆن حیزبهکانی کوردستانی
ههتا ئێستاش نهگهیشتووینهت ه
ئهو خاڵەی ک ه بتوانن بهیهکهو ه
بهرنامهڕێژییهکی هاوبهشیان
ههبێ بۆ رووبهڕووبوونهو ه لهگهڵ
داهاتوو ،بۆ رووبهڕووبوونهو ه
ل����هگ����هڵ ئ�����اڵوگ�����ۆڕهک�����ان ،ب��ۆ
رووب �هڕووب��وون �هو ه لهگهڵ ئهم
ێ کتوپڕ
فاکتهرانهی ک ه وێ دهچ 
ل ه بهرامبهرماندا سەرهەڵ بدا،
ئێستا ئێم ه ک��ۆم��اری ئیسالمی
دهبینین لە رووبهڕووی خۆماندا،
ب �هاڵم لهوانهی ه کتوپڕ هێندێک
فاکتهریتر ل� ه پ�هن��ام��اندا شین
ببنهو ه ک� ه پێویستە بهیهکهو ه
رووبهڕوویان ببینهوه ،ئێم ه ههتا
ئێستا بهداخهو ه نهگهیشتووینهت ه
ئهو خاڵ ه زهروورهی ک ه پێویست ه
ب���ۆ داب���ی���ن ک���ردن���ی ن��ی��ازهک��ان��ی
ب��زووت��ن�هوهی سیاسی ک��ورد ل ه
داهاتووداو ،ئهم ه ئهوهی ه ک ه من
دهڵێم بهبێ ئهمه ئێم ه ناتوانین
فاکتهری هێز بینو هێزمان ههبێ،
ناتوانین ب ه هێزهو ه بچین ه مهیدانی
گۆڕانکاریهکانو ،ئهم ه رهنگ بێ
ب��هداخ��هوه ت��وان��ای��ی ک���وردی بۆ
کاریگەری لهسه ر ئاڵوگۆڕهکانی
داهاتوو کهم کردبێتهوه .دهزانن
ه���هم���وو ه���ێ���زهک���ان���ی ک����وردی
بۆخۆیان ههرکام لهالی خۆیانهو ه
چ���االک���ن ،ه����هوڵ دهدەن ،ک��ار
دهکەن ،بهاڵم ئهو راستیی ه ههی ه
ک ه هیچ هێزێکی کوردی ب ه تهنیا
ههتا ئێستا نهیتوانیوهو ناشتوانێ
مهیدانداری بکاتو ،هیچ گومانی
نههێشتۆت ه سهر ئهوهی ک ه ئهگهر
قهرار بێ ئێم ه بیر لهو ه بکهینهوه،
ک��� ه ب���ی���ری ل���ێ دهک���هی���ن���هوهو
ههمیش ه قسهی لهسهر دهکهینو

الوان :ل��ە ب���ەرەب���ەری نزیک
بوونەوەی هەڵبژاردنی سەرۆک
کۆماری لە ئێران دای��ن ،ئێرانی
پ��اش ه��ەڵ��ب��ژاردن چ��ۆن دەبینی،
ئ��ای��ا پ��ێ��ت��ان وای����ە ب��ە پ��ێ��ی ئ��ەو
قەیرانو دووبەرەکییانەی لەنێو
دەزگ���ای حاکمیەت دان ،ئێران
ب��ەرەوپ��ش��ێ��وی زی���ات���ر دەب���نو
رەوتی راپەڕینە جەماوەرییەکان
بۆ ئێرانیش دەگوازرێتەوە؟
ئ������هزم������وون������ی
وهاڵم:
ه��هڵ��ب��ژاردن��ی س��اڵ��ی  1388و
رووب�����هڕووب�����وون�����هوهی دوو
الی���هن���ی ب �هه��ێ��زی ن���او ن��ی��زام��ی
ک����ۆم����اری ئ��ی��س�لام��ی ،الی��هن��ی
م���وح���اف���زهک���ارهک���انو الی��هن��ی
ئیساڵحتهڵهبهکان .ل�هڕاس��ت�یدا
ی ک ه ئهم ه ببێته
بوو بههۆی ئهوه 
دەرفەتێک هەتا خهڵکی ئێران بێن

فایلی ژمارە :کورد و گۆڕانکاریەکانی ناوچە

س��اغ بینهو ه لهسهر ئ��هوهی ک ه
ئێم ه دهتوانین ل ه داه��ات��وودا چ
کاریگهرییهکی جیددیمان ههبێ
ل �هس �هر گ��ۆڕان��ک��اری �هک��ان ،جگە
ل�هوه ک ه دێینهو ه سهر ئ�هو ه ک ه
دهبێ بهرنامهیهکی هاوبهشمان
ه �هب��ێ ،ئ��هم ب�هرن��ام� ه هاوبهش ه
سیاسیی ه پشتیوانهیهک بێت
بۆ هێزی ک��ورد ل ه ناوچهداو ل ه
رۆژه���هاڵت���ی ک��وردس��ت��ان ،جگە
ل��هو ه ئێم ه ناتوانین کاریگەری
جیددی دابنێینو ،پێم وای ه بۆ ئهو
مەبەستە دهبێ حهتمهن بگهیین ه
ئهو خاڵ ە ل ه پێکهاتنو ل ه دروست
ک���ردن���ی ه��ێ��زێ��ک ک��� ه ب��ت��وان��ی��ن
فاکتهرێک بین بۆ کاریگەریدانان
لهسهر الیهنهکانیتر ک ه رهنگ ه
ب��هرن��ام��هڕێ��ژی ب��ۆ داه���ات���ووی
ئ��ێ��رانو داه��ات��ووی رۆژه �هاڵت��ی
ک���وردس���ت���انو ،ت��هن��ان��هت ه �ه ر
ی گهورهتریش ک ه وێ
ئاڵوگۆڕێک 
ش بگرێتهوه ،لهوانهی ه
ێ ناوچه 
دهچ 
ک ه ئهسڵهن گۆڕانکاریهکان وابێ،
گۆڕانکاری بهسهر سنوورهکانی
کوردستانیشدا بێ ،ئهم ه شتێک
نی ه ک ه ل ه ئیرادهی ئێمهدا بێ یان
ل ه توانای ئێمهدا بێو ،مومکینه
هێندێک ئیرادهو توانای بههێزتر
ل ه ئێم ه ههبێ ک ه تهنانهت ئهو
گۆڕانکاریانهش پێک بێنێ ،قس ه
ل ه دابهش بوونی ئێراق ،قس ه ل ه
داب���هش ب��وون��ی س��ووری �ه ،ئهم ه
ه���هم���وو ش��ت �هه��ای �هک��ن ک���ه وێ
دهچێ پێش ئهو گۆڕانکاریانهی
ک � ه ب �هس �هر ئ��ێ��ڕاقو س��ووری �هدا
هاتبێتن بیری لێ نهکراوهتهوه.
ک��هس  3س��اڵ ل �هوهپ��ێ��ش بیری
ل �هو ه ن �هدهک��ردهو ه ک ه سووری ه
داب������هش ب���ک���رێ ب���هس���هر سێ

ناوچهی سوننهو شیعهو کوردی،
ب �هاڵم ئێستا عهمهلی دهب��ێ یان
عهمهلی نابێ ئهوهی نازانم ،بهاڵم
ههر ئێستا قسهی لهسهره .ئهم
قس ه نیشانهی ئهوهی ه ک ه هێندێک
فاکتهری الوهکی ههن له پهناماندا
ک ه ئهمان ه دێن کاریگهری دهکهن ه
سهر ئاڵوگۆڕهکان بهبێ ئیرادهی
ئێمهو ب���ەدەر ل��ە تواناییهکانی
ئ��ێ��م �ه .ب���ۆی���ه دهڵ���ێ���م ت �هن��ان �هت
مومکین ه ئ���اڵوگ���ۆڕهک���ان ل �هو ه
گهورهتریش بن ک ه ئێم ه بیری لێ
دهکهینهوه ،لێرهدای ه ک ه پێویستی
پێکهوهبوونو دروس��ت کردنی
ه��ێ��زێ��ک��ی ج���ی���ددی ک�����وردی ب ه
ههموومان زیاتر خۆی دەردەخا
ب���ۆ ک���اری���گ���ەریدان���ان ل �هس �هر
ئاڵوگۆڕهکانی داهاتوو                   .

لێر ه دهنگی راستهقینهی خۆیان
دهرب��ب��ڕن .ئ�هم دهنگ ه رهن��گ بێ
لهو دەرفەتەدا نهکرا یان شایهد
ن���هش دهت���وان���را ببێت ه دهنگێک
دژی  ن��ی��زام ،ب �هاڵم الن�یک�هم ل ه
الیهکهوه بوو بهو دهنگه .دهنگ
نهدان ب ه کاندیداتۆڕی رێبهر ،ب ه
کاندیداتۆڕی نیزام ک ه ئهحمهدی
ن���هژاد ب���وو ،ل �هڕاس��ت �یدا دهن��گ
نهدان بوو ب ه هەموو نیزام .یانی
ل��هڕاس��ت��یدا ئ���هو ق��س� ه ب���وو ک ه
خهڵک دهی ویست بیکاتو نهی
دهتوانی بیکا .خهڵک دهی ویست
بڵێ مهرگ بهر کۆماری ئیسالمی،
بهاڵم نهی دهتوانی ،بهاڵم چوو ه
س���هر س��ن��دووق �هک��ان ب��ه دهن��گ
نهدان ب ه ئهحمهدی نهژاد نهخێری
ب�� ه خ��ام��ن�هی��ی وت .ب �هه �هرح��اڵ
ن وای کرد جێگهی
فرتو فێڵەکا 
دهن��گ�هک��ان گ���ۆڕاو و ئهحمهدی
ن��هژاد ب��وو ب ه ن�هف�هری یهکهمو
ی دیک ه ئیتر چارهنووسیان
ئهوان 
دیارە کە ل ه نیزامدا چیان بهسهر
هاتووه ،ب�هاڵم ههر ئهمه دەری
خ��س��ت ک�� ه خ �هڵ��ک ل��ه دەرف����ەت
ی که دهنگی
دهگ���هڕان بۆ ئ��هوه 
راستی خۆیان دهرببڕن .دوایی
ک ه دیتیان تهنانهت ئهو هەلەشیان
پ��ێ ن���ادەن و ،نایهڵن ل �ه و هەلە
نیسبهتهن قانوونییهشدا دیسان
قسهو دهنگی خۆیان ههڵببڕن.
دیمان ک ه رووداوهکان بهرهو ئهو
خۆپیشاندانە میلیۆنیهی ک ه ئێرانی
گرتهوهو ب ه تایبهتی تارانو شار ه
گ��هورهک��ان ،ب���هرهو ئ �هو ئاقار ه
رۆیی ک ه النیکهم بۆ ساڵونیوێک
ئ��ێ��ران��ی ت��ووش��ی پشێوی ک��رد.
ئ �هم � ه ئ��ەزم��وون��ێ��ک��ی زۆر زۆر
گرینگ ه بۆ خهباتی مهدهنی ،بۆ
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م��ن پێم وای��� ه ئێران
ن��هی توانیو ه چهکی
ن����اوک����ی دروس������ت
ب��ک��او وا حاسانیش
ناتوانێ بۆمبی ئهتۆم
دروس�����ت ب��ک��ا .ب��هو
ج���ۆره زان��ی��اری��ان �هی
ل��ه ب���هدواداچ���وون���ی
ه���هواڵ���ه س��ی��اس �یو
زانستییهکاندا ئینسان
دهی بیستێ رهن��گ
بێ ل��هوهی ک ه دهڵێن
ئهها ئێران وا چهکی
ناوکی دروس��ت دهکا،
ل���هڕاس���ت���یدا زی��ات��ر
دروست کردنی کەشێکی
ن ل ه
رهوانیی ه دژی ئێرا 
کۆمەڵگای جیهانیو ب ه
تایبهتی ل ه ناوچەدا.

‘‘

ناڕهزایهتی مهدهنیو ئێعتڕازاتی
ش��اری ک ه رووب���هڕووی نیزامی
کۆماری ئیسالمی ب��ۆوه .رهنگ
ێ ئهم ئەزموون ە ل ه بهرامبهردا
ب
رێژیمیش ئهزموونی چۆنیهتی
پێشگرتنو سهرکوتی سهرترو
ج��ی��ددیت��ری دهس����ت ک �هوت��ب��ێ،
ههرچهند ل�هوک��ات�هدا تهعاروفی
ن�هک��ردو بهبێ منهت سهرکوتی
ک����رد .ب����هاڵم ئێستا رهن����گ بێ
ئهویش ئهزموونی ئهوهی دهست
کەوتبێ ،ه �هر ل ه ههڕهشهکانی
ئێستایان دی���ار ه ک � ه نیگهرانن
ل���هوهی ک � ه هێندێک رووداوی
وا رووب����دات����هوهو ل � ه ئێستاو ه
ئامادهگی خۆیان دهردهب���ڕن بۆ
پێشگیری ل� ه ه �هر رووداوێ��ک��ی
لهو چهشنه ،بهاڵم لهڕاستیدا من
بڵێم ب ه پشت بهستن بهو پێشین ه
ف�هره�هن��گ�یی�هی ل � ه ئێعتڕازاتی
مهدهنی ل ه ئێراندا که النیکهم
ل ه س �هد ساڵی راب����ردوودا زۆر
جار دیومانه ،ههم ئهو ئهزموونه
ت��ازهی �هی ساڵی  ،1388گومانم
ل����هوهدا ن��ی� ه ک � ه خ�هڵ��ک��ی ئ��ێ��ران
ه���هوڵ دهدهن دیسانیش ئ �هو ه
بکهن ه دهرفهتێک بۆ ئ �هوهی ک ه
دهنگی خۆیان دهرببڕن .ئهوهی
ک � ه گ��وت��م ن��ی��زام��ی��ش رهن���گ بێ
ئهزموونێکی وهرگرتبێ لهوانه.
رهنگ بێ ههوڵ بدهن بۆ ئهوهی
ک ه بە رێگەیەکدا بیبهن ه پێش کە
ب ه جۆرێک بەر بهو ه بگرن ،بهاڵم
راستییهکهی ئهوهی ل ه ئێراندا
دهبیندرێتو ئ �هوهی ل ه ئێراندا
ههست پێ دهک���رێ ،ئ�هوهی� ه ک ه
خهڵکی ئێران ئهوهند ه ناڕازیین ل ه
نیزامو ل ه بارودۆخهکان ک ه ههوڵ

دهدهن ب��ۆ ئ���هوهی دهرفهتێکی
دی��ک� ه ب��ق��ۆزن �هو ه ب��ۆ ئ���هوهی ک ه
ن��اڕهزای��هت��ی خ��ۆی��ان دهرب��ب��ڕن.
ئهمن دیار ه پێش بینی ئهو ه ناکهم
ک ه دیسانیش ههڵبژاردنهکان ببێت ه
مهجالێکی قانوونی ب��ۆ ئ �هوهی
ک�� ه وهک����وو س��اڵ��ی  88کهڵکی
ل �ێک��را ،خ�هڵ��ک ب��ێ ل �هو مهجال ه
قانوونییهدا دهنگی ناڕهزایهتی
خۆی دهرببڕێو ،تهنانهت ئهوهش
ی
سهخت ه ل� ه ئێستاو ه پێش بین 
بکرێ ک ه ئایا رووداوهکانی دوای
ه�هڵ��ب��ژاردن��ی س��اڵ��ی  88دیسان
دووپات ه دهبێتهوهو خهڵک دێن ه
دهرهوه .ب�هاڵم النی کهم قابیلی
پێش بینیی ه ک � ه خ�هڵ��ک ئهگهر
بتوانن ل ه ههڵبژاردندا دیسانیش
دهنگی نا ب ه نیزام بدهن ل ه رێگهی
ب �هش��داری ن�هک��ردن��ی ب �هرب�ڵاوی
خهڵک ل ه ههڵبژاردندا ،ل ه رێگهی
دان���ی دهن��گ��ی س��پ��ی ک�� ه ئ�هگ�هر
ئێحتماڵهن ناچار بن بچن ه سهر
سندووقهکان ،بهاڵم گومانم نی ه
ئهو ههڵبژاردنه ببێت یان نهبێ،
رهوت��ی رووداوهک���ان ل ه ئێراندا
زۆر خێرات ر ل�هوهی� ه ک ه قابیلی
پێش بینییه ،دەچێته پێشهوه.
ئێعتڕازاتی خهڵک ب ه دڵنیایی
ن ببێت
بهرینتر دهبێ ،ههڵبژارد 
ی��ان نهبێ ک ه ئهگهر ببێ رهنگ ه
ببێت ه ب��ی��ان��ووی �هک ب��ۆ ئ���هوهی
خ �هڵ��ک بکێشێت ه ن���او م��هی��دان،
ه����هم ن���ی���زام ه�����هوڵ ب����دا ب��ی��ان
کێشێت ه س �هر سندووقهکان بۆ
دێمۆکڕاتیک،
خۆدنمایییهکی
ه��هم خ �هڵ��ک ب��ۆخ��ۆی ب�یه �هوێ
ل� ه فرسهتێکیتردا بێت ه شهقام
بۆ دهربڕینی ناڕهزایهتییهکان.

الوان :وهک دوایین پرسیار،
ل��هم چ�هن��د رۆژهی راب����ردوودا
دان��ی��ش��ت��ن��ێ��ک ب���ۆ چ���ارهس���هری
کێشهی ئهتۆمی ل ه ئ��ێ��راندا ،ل ه
نێوان ئامریکاو ئێراندا ک��راوه،
پ��ێ��ت وای��� ه ئ���هو دان��ی��ش��ت��ن��ان� ه تا
چهند ه ل��هوهی ک ه ئێستا ئێران
بۆخۆی ب ه موسبهتی ل ه قهڵهم
دهداو ئامریکاش ههروهتر ،هیچ
ئاکامێکی باشی لێدهکهوێتهو ه
ی���ان ن�هخ��ێ��ر ب��ۆ چاوبهستنێک ه
ب���ۆوهی ک � ه ب���هرهو ه �هڵ��ب��ژاردن
دهچین ،چاوبهستنێکی خهڵکی بێ
یان چاو بهستنێکی ئ �هوان ،یان
ئهسڵهن ئێران دهستی ب ه چهکی
ناوکی راگهیشتووهو ئهوان ه ههر
بۆ کات بهسهربردن بێت؟  
وهاڵم :نا ،من پێم وای ه ئێران
نهی توانیو ه چهکی ناوکی دروست
بکاو وا حاسانیش ناتوانێ بۆمبی
ئهتۆم دروس��ت بکا .ب�هو جۆر ه
زانیاریانهی ل ه ب�هدواداچ��وون��ی
ههواڵ ه سیاسیو زانستییهکاندا
ئینسان دهی بیستێ رهن��گ بێ
ل �هوهی ک ه دهڵێن ئهها ئێران وا
چ �هک��ی ن��اوک��ی دروس����ت دهک���ا،
لهڕاستیدا زیاتر دروست کردنی
ن ل ه
کەشێکی رهوانیی ه دژی ئێرا 
کۆمەڵگای جیهانیو ب ه تایبهتی
ل ه ناوچەدا .ئیسراییل پێنج ساڵ ه
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من پێم وای ه ئهو رهوت ه دهچێت ه
پێشهوهو لهڕاستیدا رێگهی پێک
هێنانی گ��ۆڕان��ک��اری ل � ه ئ��ێ��رانو
نیزامی کۆماری ئیسالمیدا ههر
ئهو رێگ ه دهبینم .خهڵک چاالکن،
خ��هڵ��ک ج��ی��ددی��ن ب��� ه نیسبهت
ئهوهوه .تهنیا ک ه ئیشکالێک ببینم
لهو بهینهدا ئهوهی ه ک ه تا ئێستاش
بهداخهو ه ئهو خهڵک ه ههست ب ه
بوونی رێبهرییهک ناکات ک ه ل ه
ێ ک ه وهدوای
پێش خۆیهو ه بیبین 
ک�هوێ .شایهد ئهم ه گهورهترین
ک���هل���ێ���ن��� ه ل����ه ب����زووت����ن����هوهی
ناڕهزایهتی خهڵکی ئێران ب ه دژی
ن��ی��زام��ی ک��ۆم��اری ئیسالمی ک ه
بهداخهو ه تا ئیستا رێبهرییهکی
دی�����اری ن��ی��ی��ە .ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ی
دهرهوهی واڵت ل� ه ئ��ێ��ران نهی
توانیوه ئ�هو کهسایهتیی ه وهک
کهسایهتییهکی رێبهری بۆخۆی
وێ��ن��ا ب��ک��ات ک � ه خ�هڵ��ک ب���اوهڕی
پێ بکهن لهنێوخۆی واڵتیشدا
خهڵک نهزهر وهردهگرن ،جارێک
ش���وێ���ن ک����هڕووب����ی دهک������هون،
ج���ارێ���ک ش���وێ���ن م���ووس���هوی
دهکهون ،جارێک شوێن خاتهمی
دهک���هون .دهه �هرح��اڵ ئهمانهش
ههموو شتگەلێکی کاتین ،چۆن
ئ �هوان��ی��ش ب � ه ت����هواوی ن��ات��وان��ن
حهرهکهتێکی ئێعتڕازێکی وابکهن
ک��ه پێکهاتەشکێنی ل � ه نیزامی
ک���ۆم���اری ئ��ی��س�لام �یدا ب��ک �هنو،
ئهم ه گ �هورهت��ری��ن کێشەی ئهم
بزووتنهو ه خهڵکییهی ه ل ه ئێراندا.
ب�هاڵم شکم ل �هوهدا نی ه ک ه ئهم ه
رێی خۆی دهپێوێتو ل ه ئاکامدا ب ه
پێک هێنانی ئاڵوگۆڕ ل ه ئێراندا
کۆتایی دێ .ئ��هو ئ��اڵوگ��ۆڕهی

ک � ه چ�����اوەڕوان دهک���رێ شایهد
داه��ات��ووی �هک��ی باشتر الن�یک�هم
بڵێین بۆ گهالنی ئێران ب ه گشتیو
شایهد بڵێم ب ه تایبهتی بۆ کورد
ل��ه رۆژه���هاڵت���ی ک��وردس��ت��اندا
دهنهخشێنێ.

دهڵ���ێ ساڵێکیتر ئ��ێ��ران چهکی
ناوکی دروست دهکا ،ئهو ه ههر
دروستیشی نهکرد .لهڕاستیدا
زۆرت��ر ئ �هو ش �هڕ ه رهوانییهی ه
ک��� ه ل���هگ���هڵ ئ���ێ���ران دهی���ک���هن،
ئ �هوان��ی��ش ب��ۆخ��ۆی��ان دهزان����نو
ئێرانییهکانیش دهزان���ن ،ب�هاڵم
ل � ه ج �هرهی��ان��ی ئ��هم پڕۆسهیهی
دهس���ت راگ�هی��ش��ت��ن��ی ئ��ێ��ران ب ه
چهکی ن��اوک �یو ب �هم فشارانهی
ک�� ه رۆژئ�����اوا ب��ۆ س���هر ئێرانی
هێناوه ،لهڕاستیدا پێم وای ه ئێران
لهمێژ ه شکستی خواردوه .ئێران
ناتوانێ ئ�هم پڕۆسهی ه ب ه تهنیا
تهواو بکات ،ئهم ه ئیتر دروشمی
کۆماری ئیسالمیو ئهو ه ئهوهند ه
س��ان��ت��ری��ف��ووژهیت��رم��ان دهس��ت
کهوتووهو چیوچی؟! بهاڵم ئهم ه
پڕۆسهیهک ه ئێران ناتوانێ بهبێ
واڵتانی گهور ه ببێت ب ه ساحێبی
تێکنۆلۆژیی ئهتۆمیتا ئەو رادەی
ببێ بە خ��اوەن��ی چەکی ناوکی.
ئهگهر دهشڵێی کۆرهی باکوور،
ئەو ب ه تهنیا نهی توانیو ه ئهو ه
بکات ،لهڕاستیدا کۆرهی باکوور
ب ه یارمهتی راستهوخۆی چینو
رووسی ه توانی بگات ه ئهو ئاست ه
ل � ه تێگهیشتن ل � ه تێکنۆلۆژی
ئهتۆمی ک ه ئیتر دوای��ه بۆخۆی
توانی تهکمیلی بکات .ئێستاش
موستهشاری چینو رووسیهی
رهنگ ه لهال بێ .بهاڵم ئێران ئێستا
بێبهریی ه ل��هوه ،چونک ه ئێستا
ئیتر چینو رووس��ی �هش لهگهڵ
ئ��هوهی بۆخۆیان ب �هرژهوهن��دی
جیددییان ل ه ئێران دای�ه ،بهاڵم
هیچیان رازی نین بهوهی ک ه ئێران
چهکی ناوکی ههبێو تێکنۆلۆژی
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دروست کردنی چهکی ناوکی ب ه
ئێران بدهن .رهنگ ه ب ه کورتی ئهم
پڕۆسهی ه ههر بهرهوپێش ببات،
ب���هاڵم ب � ه ب���ڕوای م��ن زهحمهت ه
ئ��ێ��ران ب��ۆخ��ۆی ب��ت��وان��ێ چهکی
ناوکی دروست بکات .لهڕاستیدا
ئێران ل ه ژێر تهوژمه دیپلۆماتیکو
ئ��اب��ووری��ان�هدا ،ه �هم ئ �هو فشاره
ی ک ه بهدانی بڕیارو
دیپلۆماسیانه 
دهرک���ردن���ی ئ��هم بڕیارنامانەی
ل �هس �هری ه �هی �هو ،ل � ه الی �هک �هو ه
تهوژم ه ئابوورییهکهی ک ه ئیتر
گ�هم��ارۆی بانکهکانو تهحریمی
پ���ووڵ���یو ت �هح��ری��م��ی ن��هوت��یو
ههموو ئ �هم شتانه ،ئێران وای
لێهاتوو ه که ئێستا ئیتر داماوە،
لهڕاستیدا ت �هواوی قسهکانیان،
ئ �هگ �هر ت �هس �هور ک��هن ل � ه چهند
مانگی راب��ردوودا تهنانهت بڵێین
 48-49ئۆپۆزیسیۆنی دهرهوهی واڵتیش
ل ه ژێر ئااڵی پاراستنی تهمامیهتی
ئهرزی ئێران ،ئیساڵح تهڵهبهکان،
موحافزهکارهکان ،ههموو کهس
رووی ل��� ه خ��ام��ن �هی �یی��ه ،داوا
ل�� ه خ��ام��ن �هی��ی دهک����ات ک�� ه باب ه
م��وزاک�هرات��ی راستهوخۆ لهگهڵ
ئامریکا قهبووڵ بکهن .ئهحمهدی
 ــــ دیار ه ئهم ه دهی ههوێ
نهژاد 
پێشبڕکێ لهگهڵ خامنهیی بکاـــ 
دهڵ����ێ" :ئ���هگ���هر ئ�هم��ری��ک��ا ئ��هو ه
جێبهجێ ب��ک��ات ،ئهمن بۆخۆم
ئامادهم راستهوخۆ لهگهڵ ئامریکا
دابنیشم" .لێرهدا ئێران گهیوهت ه
جێیهک ،ئهمن بۆخۆم پێم وای ه
ل �هس �هر دووڕێی���ان���ی شکسته.
خامنهیی النی کهم گهیوهت ه ئهو
مهوقعیهته ،خامنهیی چ درێ��ژه
 20ب��هم پ��ڕۆس �هی � ه ب��دا نههایهتهن
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

شکست دهخ����وا ،چ ئ���هوهی ک ه
ق �هب��ووڵ��ی بکا ک � ه م��وزاک��هرهی
راس��ت �هوخ��ۆ ب��ک��ا ه���هر شکستی
خ���واردوه .ئاکامی ههردووکیان
لهڕاستیدا تێک شکانی کۆماری
ئیسالمییه ،جا ئ �هوهی دانیشێ
وتووێژ کا ،قسهیهکی جوانی ههی ه
خامنهیی ،دهڵێ" :ئهمریکایییهکان
درۆم�����ان ل���هگ���هڵ دهک�����هن ه �هر
ئ���هوهن���دهی ج���اری ی �هک �هم پێت
گوتن ب�هڵ��ێ ،دوای��� ه دهس��ت��ت لێ
ههڵ ناگرن ،یهک بهدوای یهکدا
داوای شتی ت��ازهت لێ دهک �هن".
ئ��هو ل �هڕاس��ت �یدا دهزان����ێ ئ �هو ه
شکستێک ه بۆ رێ��ب�هریو نیزامی
کۆماری ئیسالمی ک ه ئیتر دهبێ
تهسلیمی ئهمریکا ببێو ئهوهی
ک ه ههر داوایهکیان لێ کرد دهبێ
بڵێن ب �هس �هر چ���او ،دهن���ا ئ �هو ه
بیانووی دیکەی پێ دهگرن .ئەوان
گەمارۆکان ال نابهنو رێبەریش
قهبووڵ ناکا ک ه تووشی شکست
ب��ووه .ههر ئهو رۆژان � ه تهنانهت
م �هق��ام��ات��ی رهس���م���ی ک��ۆم��اری
ی ب� ه ئاشکرا دهڵ��ێ��ن ک ه
ئیسالم 
کاریگهری گهمارۆکان فاجعهبار
ب��ووه .گرانی ،کهم بوونی شت،
لهڕاستیدا کهم بوونی مهوادی
ی ب��ۆ کارخانهکانیان،
س��ەرەت��ای� 
هاتنهخوارهوهی داهاتی نهوتی
ه�هت��ا ن��زی��ک�هی  %60ل � ه داه��ات��ی
پێش بینی کراو ،کهم بوونهوهی
ههنارده ،کهم بوونهوهی هاورده،
ههمووی ئهمان ه لهو بارودۆخ ه
ئابووریی ه خراپهی ک ه بۆ ئێران
هاتۆت ه پێشهو ه ک ه ئهم ه مومکین ه
ل ه ساڵی یهکهمدا ههموو واڵتێک
بهرگهی بگرێ ،بهاڵم ل ه درێژهی

ئ �هوهداو ل ه ساڵی دووهمدا ئیتر
ب ه بڕوای من دهوڵهتی کۆماری
ئیسالمی ل ه ئێراندا ناتوانێ شتێک
بکات بۆ ئهوهی ک ه پێشی خێرایی
ک���اری���گ���هردان���ان���ی گ��هم��ارۆک��ان
ب��گ��رێو ،ئهم ه ب� ه خێرایییهکی
زی��ات��ر تهئسیراتی م��وخ�هڕهب��ی
خ��ۆی ل �هس �هر ئ��اب��ووری ئێران
دادهنێ ک ه ههر ئهوهی ک ه مومکین ه
ب��ب��ێ��ت�ه ه���ۆی دروس�����ت ب��وون��ی
ناڕهزایهتییهکی بهرینتر لهوهی
ک ه ئێستا ههی ه ک ه ئیتر کۆماری
ئیسالمی ب��ۆی قابیلی کۆنتڕۆڵ
نهبێ .بۆی ه دهههرحاڵ ب ه نهزهری
من کۆماری ئیسالمی کهوتۆت ه
س��هر دووڕێی���ان���ی شکست ،چ
نهیکات رووب �هڕووی ئهو دۆخ ه
کارهساتبار ه دهبێتهو ه ب ه نیسبهت
ئهوڕۆوه ،ب ه نیسبهت نیزامهوه ،چ
بیکات ک ه دیسان تهسلیم بووهو
دهب��ێ ههموو شتێکیان ب ه قس ه
بکات ههروهکوو خامنهیی دهڵێت.
بۆی ه ب ه بڕوای من ل ه درێژهی ئهو
پڕۆسهدا کۆماری ئیسالمیی ه ک ه
شکستی خ��واردوهو ئهم بازیی ه
دیپلۆماتیکانهی ک � ه دهک��رێ �تو
ئ���هو دهڵ���ێ ش��ک��ور ب��اش �هو ئ�هو
دهڵ��ێ خ��راپ نهبوو ،لهڕاستیدا
ی دیپلۆماتیک ه
ج���ۆر ه قسەیەک 
ک���ه ه���هردووک���ی���ان ل��� ه ئ��اق��اری
بهرهوپێش بردنی سیاسهتەکانی
خۆیانداو کاریگهری دهروون��ی
ل���هس���هر خ��هڵ��ک ئ��هم��ه دهک����هن.
دهوڵ��هت��ی ئهمریکا دهزان����ێ کە
ک��ۆم��ەڵ��گ��ای ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی دەب��ێ
زیاتر ئامادە بێ بۆ وەرگرتنی
پێشنیارەکانی ئەوانو لەبەر ئەوە
جارێ نائۆمێدیان ناکا ،ئێرانیش

ئ���ێ���ڕاقوب���اش���ووری
کوردستان ل ه دیمان ه
ل��هگ��هڵ ک���اک ئێقباڵ
سهفهری
الوان :واڵتی عێراق وهکوو
پێکهاتهیهکی فر ه نهتهوهو فر ه
ئایین ل ه بهرامبهر ئاڵوگۆڕهکانی
ن��اوچ �هدا ت��ا رادهی���هک تووشی
پ���اڕادۆک���س ه��ات��ووه ،ع�هڕهب��ی
سونن ه بهسهر ب �هرهی واڵتانی
سوننیو تورکی ه و ل ه الیهکی
دی��ک � ه ع��هڕهب��ی شیع ه ب�هس�هر
ب���هرهی شیع ه (ئ��ێ��ران) داب �هش
بووه .ئاکامی ئهم دابهش بوون ه
چۆن دهبینی؟
وهاڵم :ک ه باسی فر ه نهتهو ه
دهک����رێ ،ب��هو م��ان��ای�هی� ه ک � ه ل ه
واڵت����ێ����کدا چ��هن��دی��ن ن���هت���هو ه
دهژی .وهک وێن ه پێک هێنهرانی
واڵت��ی ئێران ل ه ش�هش نهتهو ه
پێک هاتوون ک ه ههر ههمویان
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ه �هر دهیه���هوێ ب� ه خهڵکهکهی
بڵێ کاک ه ن��ی��گ�هران مهبن ئ�هو ه
شکور خهریک ه رێ��ک دهکهوین،
ل��ەب��ەر ئ����ەوەی خ �هڵ��ک��ی ئ��ێ��ران
ئ �هو ڕێ��ک ک�هوت��ن��ەی پێخۆشە،
ه��هم دهی ه �هوێ��ت ج��ۆرێ��ک ب ه
دۆس��ت�هک��ان��ی دهوروب�����هری بڵێ
ک� ه ئ �هوهت��ا کاک ه زۆر نیگهران
م �هب��ن ئ���ێ���ران ل���هو ق���ودرهت���هدا
ماو ه ک ه بتوانێ ب ه رێکهوتن بگا
لهگهڵیان ،بۆی ه ئهویش دهقیقهن
لهو راستایهدا تهفسیر دهکا دهنا
ئ����هوهی ک � ه ل � ه دهوروب��هری��ان��ن
م����هس����هل����هن ه�����هر س���هرۆک���ی
رێکخراوی نهتهوهیهکگرتووهکان
ب ه نیگهرانییهو ه داوا دهکا دهڵێ:
"ه��هرچ��ی زووت����ر ئ��ێ��ران دهب��ێ
رێگایهک خۆش بکات بۆ ئهوهی
ک��ه دام������هزراو ه ن��اوک�یی�هک��ان��ی
پ��ارچ��ی��ن ب��پ��ش��ک��ن��درێ" .ئ �هم � ه
نیشانهی ئ �هوهی � ه ک � ه ئێستاش
کۆسپ ههی ه لهسهر ڕێکهوتنو
نزیک بوونهوهو ئهو رێکهوتنانهی
ک ه ئهوان ب ه دڵ خۆشییهو ه باسی
دهک �هن ،بۆی ه من پێم وای� ه جگە
لە راوێژێکی دیپلۆماتیکو جیا لە
دڵ خۆش کردنێکی ههرکامهیان
الیهنی خهڵکهکهی خۆیان ،هیچ
دهس��ت کهوتێکی وا نهبوو ه ک ه
ه�هواڵ��ی دڵ خۆشکهری لهسهر
باڵو بکرێتهوه.

پ��ێ��ن��اس�هی ن �هت �هوهی��ی��ان ه�هی�ه.
گرینگترین پێناسهی نهتهوهیی
جوغڕافیای دی���اری ک���راوه .ل ه
عێڕاقدا دوو نهتهو ه ههی ه ک ه
ههڵگری ئهم پیناسهن .یهکهمیان
کوردهو ئهوی دیکهش عهڕهب.
ئ���هوان���ی دی��ک � ه ی �هک �هی �هک��ن ک ه
ی����ان ک���ۆچ���هرن ی����ان ب �هه��ۆی
شهڕهکانهو ه لهم واڵت� ه جێگیر
ب���وونو ئێستاش ه��هنو دهب��ێ
رێز ل ه فهرههنگو کولتووریان
بگیرێو مافهکانی کولتووریو
فهرههنگیان بپارێزرێ ،بهاڵم هیچ
کام لهوان ه پێناسهی نهتهوهییان
نییه  .ل ه ههمان کاتدا واڵتێکی
فر ه مهزههبو فر ه ئایینه .ئهو
ت�هن��گ�هژان�هی ک�ه رووب����هڕووی
عێڕاق بوونهتهوه ،ب ه ههڵکهوت
نییهو ریشهکهی ناگهڕێتهو ه بۆ
پاش رووخانی دهسهاڵتی بهعس.
پ��اش ش �هڕی یهکهمی جیهانی،
دام���هزران���ی دهوڵ���هت���ی ع��ێ��ڕاق
ل�هس�هر وی��س�تو ب �هرژهوهن��دی
س��ی��اس��یو ئ����اب����ووریو ب��گ��ر ه
ئهمنی زلهیزهکان ب��ووه ،نهگ
ویستو داخ��وازی دانیشتوانی
ل ه ئیمپڕاتۆڕی داب �هش ک��راوی
عوسمانیهکان .بێجگ ه ل�هوهش
ملمالنێی ن��ێ��وان دوو بلووکی
رۆژئ���اواو رۆژه���هاڵت ل ه باری
ئایدۆلۆژیو ش�هڕی س��اردهو ه
ل �هگ �هڵ دهس��ت��ێ��وهردان��هک��ان چ
ل �ه رێ��گ��ای ک��ودی��ت��اوه ب��ێ ی��ان
ش �هڕو داگیرکاریهوه ،هێندهی
دی��ک �هش ئ��اڵ��ۆزی�هک��ان��ی گرژتر
کردۆتهوه .لهوانهش دهربچێ ب ه
سهرکهوتنی ش��ۆڕش ل ه ئێران
ل ه ساڵی  1979و ب ه دهسهاڵت
گهیشتنی موسوڵمانانی شیع ه
لهو واڵته ،ناکۆکیو ئاڵۆزیهکان
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پێی نای ه قۆناغیکی دی��ک�هوهو
پ��ارس�هن��گ��ی هێز ل��هم ناوچان ه
ئ����اڵوگ����ۆڕی ب���هس���هردا ه���ات.
ش�هڕی ههشت ساڵهی ئێرانو
عێڕاقیش وێنهیهکی بهرچاوی
ئ���هو ئ��اڵ��ۆزی��ان � ه ب���وو .ک �هواب��ێ
ک���ێ���ش���هی س���ون���ن��� ه و ش��ی��ع� ه
ری��ش �هدارهو حیزبی بهعسیش
ک ه الی خۆیهو ه سوسیالیست
بوو! لهسهر بنهمای دهسهاڵتی
سوننهکان دهچ���وو ه پ��ێ��ش .ل ه
ئێرانی پاشایهتیش ئهگهرچی
ل � ه ت �هم �هدون��ی گ���هور ه دهدوا!
ب������هاڵم م���هزه���هب���ی رهس���م���ی
ل���هو واڵت�����هدا ل��هس��هر بنهمای
مهزههبی شیع ه بیچمی گرت.
ل ه راستیدا بۆشایی دهسهاڵت
ل ه عێڕاق ل �هالی �هکو زۆرینهی
شیعهی ب�هدهس�هاڵت گهیشتوو
خ �هری��ک �ه ب�� ه ن����اوی زۆری��ن��ه و
 48-49دێمۆکڕاسیهوه! تۆڵهی رابردوو
دهک��ات �هوه .ل�هوان�هش دهربچێ،
پشتیوانی م��اڵ �یو ئ��ای��دول��ۆژی
ئیسالمی سیاسی ل� ه عێڕاقو
گهلێک واڵتی دیکه ،عهڕهبستانی
سعودی ه نهگ تورکیا .بهاڵم پاش
ههڵکردنی زری��ان��ی ع �هڕهب �یو
نهک بههاری عهڕهبی ،تورکیا
ب��ۆت�� ه ئ �هک��ت �هرێ��ک��ی س��هرهک��ی
ملمالنێیهکانی ناوچهییو ئێستا
دهوڵهتی میسرو قهتهریشی پێ
زیاد بووه .ب ه باوهڕی من ئهو
رهوت��هی ک ه ل ه عێڕاق دهستی
پێکردوه ،گهڕانهوهی بۆ نییهو ن ه
سونن ه ئامادهی ه مل بۆ دهسهاڵتی
مالکیو مالکییهکان شۆڕ بکا،
ن � ه ش��ی��ع�هش دهس���ت ههڵگری
دهسهاڵته .ب ه سهرنجدان بهوهش
ک � ه ف�هره�هن��گ��ی ت��ون�دوت��ی��ژی و
 22تایفهگهریش زاڵ ه بهسهر بیرو
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ئهوهندهی شارهزاییم
ل �هس �هر پێکهاتهی
ک���ۆم���هاڵی���هت���ی،
س��ی��اس��ی ،تایفی
ع���هڕهب���ی ع��ێ��ڕاق��ی
ههبێ ،بڕوا ناکهم
ل ه رێگای پڕۆسهی
دێمۆکڕاسیهوه ئهو
مافانهی ک� ه ک��ورد
ههیهتی دهستهبهر
ب���ک���رێ .چ��ون��ک � ه
ف �هره �هن��گ��ی بیچم
گرتوو لهو عێراقهی
که من مهبهستمه،
ئ����ام����ادهگ����ی ب��ۆ
چارهسهری کێشهو
گرفتهکانی ک��وردی
نییه.
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بۆچوونی ه���هردووک الی��اندا،
داه��ات��ووی �هک��ی سهقامگیر بۆ
عێڕاق پێشبینی ناکرێ .باوهڕ
دهک����هم ک�� ه ئ���هو رهوت�����هش ب ه
ه���هم���وو زی��ان��هک��ان��ی گ��ی��ان �یو
ماڵییهو ه ک ه لێی دهکهوێتهوه،
ئاکامی گ���وزار ه ل� ه دهورانێک ه
بۆ دهورانێکی پڕ کێشه ،ک ه ل ه
کۆتاییدا عێڕاق بهرهو قۆناغێکی
نوێو ه دهبا و بێجگ ه ل ه دابهش
کردنی عێڕاق ،چ ریگاچارهیهکی
دیکه چاوهڕوان ناکرێ    .
الوان :ئاڵوگۆڕهکانی ناوچ ه
گ���رژیو ئ��اڵ��ۆزیی �هک��ی زۆری
ل ه پێوهندییهکانی حکوومهتی
ن����اوهن����دی ع���ێ���ڕاقو ه �هرێ��م��ی
ک��وردس��ت��ان پێک ه��ێ��ن��اوه ،ئایا
ئ��هم ق �هی��ران � ه ف��اک��ت�هرێ��ک نابێ
ب��ۆ پ��اڵپ��ێ��وهن��ان��ی ک����وردان بۆ
ب����هرزک����ردن����هوهی داواک������اری
سهربهخۆیی؟
وهاڵم :وهاڵم دان����هو ه ب�هم
پرسیار ه ههروا سانا نییه .بهاڵم
ئ �هوهن��دهی ش��ارهزای��ی��م لهسهر
پێکهاتهی کۆمهاڵیهتی ،سیاسی،
تایفی ع�هڕهب��ی عێڕاقی ههبێ،
بڕوا ناکهم ل ه رێگای پڕۆسهی
دێمۆکڕاسیهو ه ئهو مافانهی ک ه
کورد ههیهتی دهستهبهر بکرێ.
چونک ه فهرههنگی بیچم گرتوو
لهو عێراقهی ک ه من مهبهستمه،
ئامادهگی بۆ چارهسهری کێشهو
گرفتهکانی کوردی نییه .ئهوهش
ک ه ئێستا ل ه ئارادایه ،بابهتێک ه ک ه
کورد وهک فاکتهرێکی بههێزی
رووخ����ێ����ن����هری ح��ک��ووم��هت��ی
بهعسو بهو هێزهی ک ه ههیهتی،
بهسهر بهغدادا سهپاندوویهتی.

الوان :حکومهتی ههرێمی
ک�����وردس�����ت�����ان دهت������وان������ێ چ
کهریگهرییهکی بهسهر پرسی
ک�����ورددا ل��� ه پ��ارچ �هک��ان �یت��ری
کوردستان ههبێ؟
وهاڵم :ل�������هوهدا گ��وم��ان��م
نیی ه ک� ه ههرێمی کوردستان
ل � ه زۆر ب����واردا ش��وێ��ن �هواری
پ��ۆزهت��ی��ڤ��ی ل �هس �هر بهشهکانی
دی���ک���هی ک���وردس���ت���ان دان�����اوه.
بهتایبهت کارتێکهری میدیایو

س��ووری��هو رۆژئ����اوای
کوردستان ل ه دیمان ه
دهگ���هڵ ک��اک حهسهن
حاتهمی
دەس��������ەاڵت��������ی
الوان:
ب��ەش��ارئ��ەس��ەد ل���ە س���ووری���ە،
راپەڕینی خەڵکی ئەو واڵتەی بە
پیالنی رۆژئ��اوا دژی سووریە
ب��ۆ الواز ک��ردن��ی ب���ەرەی دژە
ئیسرائیل لە رۆژهەاڵتی ناوین
ناودێر ک��ردوە ،پێتان وایە ئەو
بانگەشەیە تا چەندە راستە؟
وهاڵم :سەبارەت بەو پرسیارە
ماوەیەک بۆ دوورتر بگەڕێنەوە،
ب��ەرچ��اوڕوون��ی��م��ان پتر دەب��ێ.
ڕەوت��ی ئاڵوگۆڕەکانی جیهانی
ل���ە دوای���ی���ن دەی�����ەی س���ەدەی
بیستەمدا ،لە ١٩٨٩ڕا دەستیان
پێکرد .ماوەیەی پتر لە د ه ساڵی
کێشا کە زۆربەی هەرە زۆری
واڵت��ان��ی روژه��ەاڵت��ی ئ��ورووپ��ا
لە رێگای شۆڕشە رەنگینەکان
دنیای دوو جەمسەریان پساندو
بە میژوویان سپارد .لەو بوارەدا

فایلی ژمارە :کورد و گۆڕانکاریەکانی ناوچە

ل���� ه الی����هک����ی دی�����ک�����هو ه ئ���هو
گهشهکردنو پێشهوهچوونهش
ک ه ل ه کۆمهڵێک بواردا ل ه ههرێمی
کوردستان دهبینرێ ،گهڕانهوهی
ب��ۆ نیی ه و ک��ورد ئ��ام��اد ه نابێ
ج��ارێ��ک��ی دی��ک � ه ح��وک��م��ی ی�هک
الیان ه و س�هرهڕۆی��ان�هی بهغدا
ق �هب��ووڵ بکا .ئ�هگ�هر بمانهوێ
ئاکامگیری لهو دوو فاکتۆرهی
ک���ه ل����هس����هرهوه ب����اس ک���ران
بکهین ،وات ه تێڕوانینی دهوڵهتی
ع��ێ��ڕاق ب��ۆ ب��اب �هت��ی ف��ی��دڕاڵ �یو
دێمۆکڕاسی وهک چارهسهری
کێشه و گرفتهکانی ک��ورد ل ه
الی�����هکو ه��هڵ��وێ��س��تو ه��ێ��زی
ک��ورد ل� ه گ��ۆڕهپ��ان��ی ملمالنێو
ئ�����اڵوگ�����ۆڕهک�����اندا ،ن���اک���رێو
ناشبێ چ��اوهڕوان��ی موعهجز ه
ل ه بهغدا بین .ئهگهر تێڕوانین،
ب���ۆچ���وون���هک���انو ه�هڵ��وێ��س��ت��ی
نهگۆڕی ههردووالش سهبارهت
ب ه کێشهی ناوچ ه جێ ناکۆکهکانی
دهرهوهی کوردستانیش پێی
زیاد کهین ،تهنیا سهربهخۆیی
دهم��ێ��ن��ێ��ت �هو ه ک � ه چ��ارهس��هری
یهکجاری کێشهی کورد لهگهڵ
بهغدا یهکالیی بکاتهوه.

ئهو ئازادییهی ک ه ل ه ئارادایه،
ه��ی��وای گیانی ل �ێب��ووردهی �یو
پێکهو ه کارکردنی ب ه شێوهیهکی
بهرچاو بهرز کردۆتهوه .لهوهش
دهربچێ حکوومهتی ههرێم ل ه
بواری سیاسیو دیپڵۆماسییهو ه
ههنگاوی باشی ن��اوهو ههم ل ه
باکووری کوردستانو ههمیش
ل��� ه رۆژئ���������اوای ک���وردس���ت���ان
ش��وێ��ن پ �هن��ج �هی دی�����اره .ئ �هو
مانۆڕه دیپڵۆماسیی ه ههرێمیو
نێودهوڵهتیانهی ک ه حکوومهتی
ههرێم لێرهو لهوێ دهیاننوێنێ،
م���ژدهی گهیشتن ب � ه ژیانێکی
ئاسوودهتر ب ه خهڵکی باشووری
ک��وردس��ت��ان دهداو ئ�هم�هش وا
دهکا ک ه کێشهی کورد ل ه ههموو
پ��ارچ��هک��ان��ی ک���وردس���ت���ان ب ه
بایهخهو ه ئاوڕیان لێ بدرێتهوه.
تا هاتوو ه ل ه رێگای کهناڵهکانی
ت�هل�هڤ��ی��زی��ۆن��ی ،س�هن��ت�هرهک��ان��ی
سنفی ،م �هدهن��ی ،ک��ول��ت��ووریو
فهرههنگییهو ه بۆت ه نوێنگهی
ئ���هو ف���هره���هن���گو ک��ول��ت��وور ه
رهن��گ��او رهن��گ��هی ک��وردس��ت��ان
ل � ه ه �هم��وو ب �هش �هک��ان .ئ��هوهی
بۆخۆم ههستم پ�ێک��ردوه ،یان
ب ه چاوی خۆم دهیبینمو دهیان
بیستم ،ح��ک��ووم�هت��ی ههرێمی
ک���وردس���ت���ان ل��� ه زۆر ب����واردا
شوێنی ب��اش��ی ل �هس �هر گیانی
ل �ێب��ووردهی��ی ،پێکهو ه ژی��انو
خهبات بۆ دواڕۆژێکی گهشتر
ل � ه ک��ۆم�هڵ��گ��ای ک��وردس��ت��ان ب ه
باشوور ،باکوور ،رۆژه �هاڵتو
رۆژئاواوه داناوه.
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ن��اک��رێ تورکیە
وەک دەس��ەاڵت��ی
ک��ودێ��ت��ای��ی یا
وەک پێش ساڵی
٢٠٠٢یزای���ی���ن���ی
س���ەی���ر ب��ک��رێو
گۆ ڕ ا نکا ر یە کا نی
ن���ێ���وخ���ۆی���یو
دەرەک��������������یو
ب���ەت���ای���ب���ەت���ی
موعامەلەی لەگەڵ
ک��وردەک��ان��ی��ش
ب��ەک��ەم بگیرێ،
ب������ەاڵم ئ���ەگ���ەر
پ���ڕاگ���م���ات���ی���ک
دەرک�����������ەوێ،
نابێ موخالیفی
ف��ێ��دڕال��ی��زم لە
سووریە بێ .ئەگەر
دەم���ارگ���رژان���ە
ه���ەڵ���سوک���ەوت
بکاو بۆی بچێتە
پێش ،دژایەتیی
ل��ەگ��ەڵ ه��ەم��وو
چەشنەکانی مافی
کوردان دەکا.

ئ���ەوەی جێی سەرنجە ،واڵت��ی
یوگسالوی پێشوویە کە ماوەی
د ه ساڵی کێشا ک��ە ل��ە رێگای
نیزامی ناتۆوە ،ئەمری واقعیان
پێسەلماندو نەتەوەکانی بەرایی
ئ����ەو واڵت����ە ب��ەه��ێ��ن��د گ��ی��رانو
ئیزنو یارمەتی دران واڵتاتی
س��ەرب��ەخ��ۆی خ��ۆی��ان دروس��ت
بکەن.
رووداوی جینایەتکارانەی
ی����ازدهی سێپتامبرو هێرشی
تێڕۆڕیستی لەنێو ئەمریکادا ،ئەو
واڵتە زلهێزەو زۆربەی واڵتانی
دێمۆکڕاتیکو گ��ەش�ەک��ردووی
س��ی��اس �یو ئ���اب���ووری ت��ووش��ی
ه��ەلوم��ەرج��ێ��ک��ی ن���وێو چەند
شەڕی نەخوازراو لە رۆژهەاڵتی
نێوڕاستو بەشێک لە قاڕڕەی
ئ��اف��ری��ق��ا ک�����رد .ئ����ەو وەزع����ە
کاریگەری نەرێنی لەسەر رەوتی
دێمۆکڕاتیزاسیۆنی جیهانی دانا.
ئیسالمی فێندەمێنتاڵ(بناژۆ)ی
س��ی��اس��ی ک���ە س���ەرچ���اوەک���ەی
رۆژهەاڵتی نێوهڕاستە ،لەگەڵ
رۆژئ�����اوای پێشکەتوو کەوتە
ملمالنێی خوێناوی .لە ماوەی
د ه س��اڵدا ــــ ٢٠٠١تا ٢٠١١ــــ،
گۆڕانکاری ب��ەرچ��او وەدەس��ت
هاتو دەسەاڵتە سەرەڕۆیەکانی
تاڵیبانو بەعسی لە ئەفغانستانو
عێڕاق نەمان .بارودۆخێکی نۆێ
لەو ناوچەیە هاتە ئاراوە.
ل��ە ٢٠١١دا ،ن��اڕەزای��ەت��یو
ت��ی��ک��ۆش��ان ل���ە چ���ەن���د واڵت���ی
عەڕەبی لە ئەفریقاو رۆژهەاڵتی
ن��ێ��وەڕاس��ت دەس��ت��ی پ �ێک��رد.
توونێس ب��وو بە پێشڕەوی تا
رادەی���ەک���ی زۆر ک��ەم خوێنو
کەم تێچوو لە ئاڵوگۆڕەکاندا.
پ���اش���ان ل���ە م��ی��س��ر ،ی���ەم���ەن،

ئ���ۆردۆن ،ئەلجەزایر ،لیبیو...
سەرهەڵدانو ڕاپەڕین دەستیان
پێکردو هەر یەکەو بە گوێرەی
هەڵسوکەوتی دەس��ەاڵت��داران��ی
ن������اوەن������دیو ه���ەلوم���ەرج���ی
موخالیفان ،گۆڕان روویان دا.
س����ووری����ەش ل���ە ب���ازن���ەی
رووداوەک���ان���ی  ٢٠١١ک��ەوتو
خ��ەڵ��ک ل��ەن��ێ��وخ��ۆ ب��ەش��ێ��وەی
م��ەدەن��ی داخ�����وازە رەواک��ان��ی
خۆیان لەسەر شەقامەکان هێنا
گ���ۆڕێ ،ب���ەاڵم دەس��ەاڵت��داران��ی
س����ەرەڕۆی دی��وهک��ەی دیکەی
بەعسی س��ووری��ە بە بیانووی
سنووری جوغڕافیاییو دژایەتی
ل���ەگ���ەڵ واڵت����ی ئ��ی��س��رائ��ی��ل بۆ
جوواڵندنی هەستی عەڕەبەکانی
دژی ئیسرائیلیو بیانوو دیتنەوە
بۆ سەرکوتی موخالیفان ،پیالنی
رۆژئ�����اوا دەک��ات��ە پ��اس��اوی ٢
ساڵ کوشتاری بە تاکو کۆی
ن��اڕازی��ان ک��ە ت��ا ئێستا ب��ە پێی
تازەترین نووسراوەی ماڵپەڕی
بیبیسی ،نزیکەی حهفتا هەزار
ک���ەس ک�������وژراونو ه�����ەزاران
ک��ەس��ی��ش ئ������اوارەو پ��ەڕی��وەی
هەندەران بوون.
الوان :ک��وردان��ی رۆژئ���اوا
ت��اک��وو ئێستا ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی
دوو ب�����ەرەدا خ��ۆی��ان پێناسە
کردوە ،بەرەی نزیک لە  PKKو
بەرەی نزیک لە  ،PDKئایا ئەم
دوو دەستەیە ئاکامی نێگەتیڤی
ب��ۆ دوارۆژی پرسی ک��ورد لە
سووریە جێ ناهێڵێ؟
وهاڵم :ئ����ەو دوو ب����ەرەی
ئ��ام��اژەت��ان پ �ێک��رد ،ئ��ەگ��ەر بە
ئ��ی��رادەو داخ���وازی نەتەوەییو
بەگژداچوونەوەی  ٥٠٠ساڵەی
دابەشینی کوردستان لەنێوان

داگ���ی���رک���ەراندا ه��ەڵ �سوک��ەوت
ب��ک��ەنو ب��ە ی��ەک��گ��رت��ووی �یو بە
قازانجی پرسی کورد بە پلەی
یەکەم ،پێکەوە هاوخەبات بنو
ل��ە دەرف��ەت��ەک��ان ب��ە ق��ازان��ج��ی
کێشە س��ەرەک �یی��ەک��ە کەڵکی
لێوەرگیرێ ،دەتوانێ پۆزێتیڤ
ب�����ێ .ئ����ەگ����ەر ب����ە پ��ێ��چ��ەوان��ە
ب���ێو ب��ەت��ای��ب��ەت��ی ک��ارت��ێ��ک��ەری
پڕڕەنگی بەرەی ئێران ،عێڕاق،
س���ووری���ە ،ح��ی��زب��وڵ�ڵا(ه��ی�لال��ی
شیعە)و پشتیوانی رووس��ی�ەو
چینی لەسەر بێ ،زۆر جێگای
مەترسی دەب���ێ .ب��ەداخ��ەوە بە
قەولی جەنابت "ئاکامی نێگهتیڤی
بۆ دوا رۆژی پرسی کورد" لە
رۆژئاوای کوردستان دەبێ.

ر و و د ا و ی
جینا یە تکا ر ا نە ی
یازدهی سێپتامبرو
هێرشی تێڕۆڕیستی
لەنێو ئەمریکادا،
ئەو واڵتە زلهێزەو
زۆرب���ەی واڵتانی
دێ��م��ۆک��ڕات��ی��کو
گ���ەش���ەک���ردووی
س������ی������اس������یو
ئ��اب��ووری تووشی
ه��ەلوم��ەرج��ێ��ک��ی
ن�������وێو چ���ەن���د
شەڕی نەخوازراو
ل���ە رۆژه���ەاڵت���ی
نێوڕاستو بەشێک
لە قاڕڕەی ئافریقا
ک��رد .ئ��ەو وەزع��ە
کاریگەری نەرێنی
ل���ەس���ەر رەوت���ی
دێمۆکڕاتیزاسیۆنی
جیهانی دانا.
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الوان :تورکیە تا چ ئاستێک
لەگەڵ بوونی دابینبوونی مافی
کوردانی رۆژئ��اوای کوردستان
رەزام��ەن��دی دەب��ێ؟ ئایا لەگەڵ
مۆدێلی ف��ێ��دڕاڵ��ی ل��ە س��ووری��ە
دژایەتی ناکات؟
وهاڵم :تورکیە لە کێشەکانی
نێوان دەسەاڵتدارانی سووریەو
ئ���ۆپ���ۆزی���س���ی���ۆن ،الی���ەن���گ���ری
ئاشکراو گەرم لە ئۆپۆزیسیۆن
دەکا .بێشک لە ئاڵوگۆڕەکانی
داهاتووی ئەو واڵتەدا ،دەورێکی
بەرچاو و گرینگی دەبێ .بەاڵم
س��ەب��ارەت بە ک��ورد بۆچوونی
دوو الی���ەن���ەی ه���ەی���ە .ل��ەگ��ەڵ
ب���ەرەی "پ.د.ک" ،هەڵوێستی
نیگاتیڤی نییەو زۆری���ش پێی
خۆش نییە بەهێز بێ ،النیکەم
لە داهاتوودا .بەاڵم بە نیسبەتی
"پ���ەی���ەدە" ی��ا ب���ەرەی ن��زی��ک لە
"پ.ک.ک" ،بۆچوونی نیگاتیڤو
هێندێک جار دژبەرانەشی هەیە.

بۆیە ئەگەر تورکیە فاکتەرێکی
زۆر ب��ەه��ێ��زی دوای نەمانی
رێ��ژی��م��ی ب���ەش���ار ئ���ەس���ەد بێ
ی��ا س��ووری��ە ل��ە ن��ێ��وان سوننی
عەلەویو کورددا دابەش بکرێ
یا شێوە بەڕێوەبەرییەکی وەک،
ب��اش��ووری کوردستانی هەبێ،
ت��ورک��ی��ە ن��اچ��ار دەب���ێ ،هەموو
کوردەکانی رۆژئ��اوا وەک یەک
س��ەی��ر ن���ەک���او خ��وێ��ن��دن��ەوەی
جیاوازی لەسەریان هەبێ.
ن�����اک�����رێ ت����ورک����ی����ە وەک
دەس��ەاڵت��ی کودێتایی ی��ا وەک
پ��ێ��ش س��اڵ��ی ٢٠٠٢یزای���ی���ن���ی
سەیر بکرێو گۆڕانکاریەکانی
نێوخۆییو دەرەکیو بەتایبەتی
موعامەلەی لەگەڵ کوردەکانیش
ب��ەک��ەم ب��گ��ی��رێ ،ب���ەاڵم ئ��ەگ��ەر
پ��ڕاگ��م��ات��ی��ک دەرک������ەوێ ،نابێ
موخالیفی فێدڕالیزم لە سووریە
ب����ێ .ئ���ەگ���ەر دەم����ارگ����رژان����ە
هەڵسوکەوت بکاو بۆی بچێتە
پێش ،دژایەتیی لەگەڵ هەموو
چەشنەکانی مافی کوردان دەکا.
ئ��ەوەش��م��ان ل��ەب��ی��ر ن��ەچ��ێ کە
چۆنیەتی بەرەوپێشڤەچوونی
دان����وس����ت����ان����ەک����ان ،ل���ەگ���ەڵ
ب��ەڕێ��ز ئ���ۆج���ەالنو "ب���ەدەپ���ە"،
خ���ۆێ���ن���دن���ەوەی ت���ورک���ەک���ان
س���ەب���ارەت ب��ە ک���وردەک���ان لە
سووریە سەنگو سووک دەکا.
لەونێوەدا گەورەترین فاکتەر،
هێزی یەکگرتووی خەباتکارانی
کوردە کە دەتوانێ چارەنووسی
خۆی تا ڕادەیەکی زۆر دیاری
بکا.
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کۆماری تورکی ه ل ه بارودۆخی
ئێستادا بۆت ه زلهێزێکی ناوچهیی
ک����ه ب����هه����ۆی ئ�����هو رۆڵ��������هی ل� ه
گۆڕانکاریهکانی ناوچهکهدا ههیهتی،
گرینکییهکی تایبهتی پهیدا کردوه.
ئهم واڵت ه هاوکات لهنێو پێکهاتهی
ی
س��ی��اس�یـ��ـ��ـ��ـ ک��ۆم �هاڵی �هت �یی �هک �ه 
خۆشیدا بههۆی دهسهاڵتی حیزبی
ئیسالمخوازی «دادو گهشهپێدان»
ب ه سهرۆکایهتی «رهج��هب تهییب

ئ����هردۆغ����ان» س�����هرۆک وهزی����رو
ناکۆکیو جیاوازی لهسهر میراتی
الئیسیتهی «کهماڵ ئهتاتورک»دا
کهوتۆت ه شهڕێکی بهردهوام لهگهڵ
حیزب ه سیاسیی ه سێکۆالرهکانو
ئ���هرت���هشدا .ب��اس��ی شهڕوکێشهو
دژایهتی کردنی مێژوویی کوردهکانی
دانیشتووی تورکی ه دهگهڵ دهوڵهتی
ناوهندی ک ه کهمایهتییهکی دوازد ه
ت��ا پ���ازد ه ملوێنی پێک دێ��ن �نو تا
ئ��ێ��س��ت��اش��ی ل���هگ���هڵ ب���ێ ب��هه��ۆی
دهوڵهتهکانی دهس �هاڵت��دار بهسهر
ئ��ان��ک��ارادا وهک «ت �ورک��ی کێوی»

تهنانهت شوناسی نهژادییهکهشیان
ب ه فهڕمی نهناسراوه ،دووههمین
لێک ت��رازان��ی گ��هور ه ل ه پێکهاتهی
ن���هت���هوهی���ی ئ���هم واڵت���� ه دای���� ه ک ه
ب����هردهوام گ �هورهپ��ی��اوان��ی تورکی
ئازار داوه .ئهوهی ل ه ماوهی دوو
ساڵی رابردوودا ل ه واڵتانی عهڕهبی
رووی داو ب � ه ب �هه��اری ع�هڕهب��ی
ناوبانگی دهرک���رد ،ب ه سهرنجدان
ب�� ه رۆڵ����ی وهک��ال��هت��ی ت��ورک��ی � ه ل ه
بهالڕێدا بردنی ئهم جوواڵنهوانهو
دی���اری ک��ردن��ی قۆناغی ئیسالمی
ک���ۆن���هپ���ارێ���زی س��ون��ن��ی ب���ۆی���ان،

ی دیکهو ه
ب��رد ه س��هرێو ،ل ه الیهک 
ک���وردهک���ان���ی ب���ێب���هش ل��� ه م��اف � ه
سهرهتایییهکانیان ل � ه تورکیهدا
ب ه ئیلهام وهرگرتن ل ه بارودۆخی
ک��وردهک��ان��ی رۆژئ���اوا(س���ووری���ه)،
ـــــ نیزامییهکامی
بزووتنهو ه سیاسی 
خۆیان ب ه دژی دهوڵهتی ناوهندی

خودموختاری ناوچ ه کوردییهکان
ل��� ه الی�����هن ح��ک��ووم��هت��ی ئ��هس��هد
ل � ه س���ووری���هدا ،ک��اری��گ �هریی �هک��ی
وێ��ران��هو ئ��اژاوهگ��ێ��ڕان �هی لهسهر
ن���اک���ۆک���یو دژای����هت����ی ت��ورکـ��ـ��ـ��ـ 
ک�����ورد ل��� ه واڵت�����ی دراوس����ێ����یدا
ج �ێه��ێ��ش��ت .خ��ۆت �ێه �هڵ��ق��وت��ان��دنو
دهس��تت��ێ��وهردان��ی راس��ت �هوخ��ۆی
ئانکارا لهگهڵ عهڕهبستانو قهتهر
ل�� ه گ��ۆڕان��ک��اری �هک��ان��ی س��ووری��هدا

دهوڵهتی ئهردۆغانی رووب �هڕووی
ک��ێ��ش �هی دووب����هرهک����یو ن��اک��ۆک��ی
پێکهاتهیی نێوخۆ کردهوه  .
ک ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ی
ل���� ه الی������ه 
سیاسیی تورکی ه ب�هه��ۆی ههڵهی
ل��ێ��کدان��هوهک��ان��ی ئ���هردۆغ���ان بۆ
ڕووخ��ان��ی ب�هو زووان���هی ئهسهدو
ئاکامو دهرهنجام ه نهرێنییهکانی
ل��هس��هر س �هق��ام��گ��ی��ری ت��ورک��ی �هدا
ئاستی داواک����اریو رهخنهکانیان

زی����اد ک����رد .ب���وون���ی چ��االک��ان��هی
هێزهکانی «پ.ک.ک» ل � ه ناوچ ه
ک���وردن���ش���ی���ن���هک���ان���ی س����ووری����هو
ههڵدرانی ئااڵی حیزبی کرێکارانی
ک�����وردی ت��ورک��ی�� ه ل���هس���هر بیناو
پاسگاکانی س��ن��ووری ن��زی��ک ئهم
واڵت�����ه ،ب��� ه ش��ێ��وهی �هک��ی ب �هه��ێ��زو
ک��ردهی��ی ه �هڕهش �هی �هک��ی جیددیی
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باسی شهڕوکێشهو دژایهتی
کردنی مێژوویی کوردهکانی
دانیشتووی تورکی ه دهگهڵ
دهوڵ���هت���ی ن���اوهن���دی ک ه
کهمایهتییهکی دوازد ه تا
پازد ه ملوێنی پێک دێننو تا
ئێستاشی لهگهڵ بێ بههۆی
دهوڵهتهکانی دهسهاڵتدار
ب �هس �هر ئ��ان��ک��ارادا وهک
«تورکی کێوی» تهنانهت
شوناسی نهژادییهکهشیان
ب � ه ف �هڕم��ی ن �هن��اس��راوه،
دووههمین لێک ترازانی
گ�����هور ه ل��� ه پ��ێ��ک��ه��ات�هی
نهتهوهیی ئهم واڵته دای ه
ههرچهند ل ه فۆڕم پێدانی یهکهمدا تووشی دژکردهوهی دهمێشق بۆو ه
ک ه بهردهوام گهورهپیاوانی
رۆڵی «ئهڵترناتیڤی» بۆ ئانکارا گێڕا ،ب��ۆ ه��ان��دانو ب��ردن �هس �هری ئاستی
بهاڵم ب ه پێدانی بهقهستی ئیدارهی داواک���اری کوردهکانی تورکی ه ک ه تورکی ئازار داوه.
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ب��ۆ س���هر ئ��ان��ک��ارا س �هی��ر دهک����را.
ش �هپ��ۆل��ی درگ��ی��ریی �هک��ان��ی ن��ێ��وان
نیزامییهکانی تورکیهو هێزهکانی
«پ.ک.ک» ل ه ماوهی چهند مانگی
راب����ردوودا ،مانگرتن ل ه خواردنی
کۆمهڵێک ل ه زیندانیی ه کوردهکان
بۆ ماوهی پهنجا رۆژو خۆپیشاندان ه
ب �هردهوام �هک��ان��ی خهڵکی ک��ورد ل ه
ناوچهکانی باشووری رۆژههاڵتی
ئ�هم واڵت � ه ل ه پشتیوانی ئ �هوان ک ه
ه��اوک��ات ب���وو ل �هگ �هڵ س�هرک��وت��ی
پۆلیسی دژ ه ش��ۆڕش ،ئهردۆغانی
خسته حاڵهتی بهرگرییهوه.
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تا ئهو کاتهی گرژیو
ئاڵۆزی درێژخایهن
48-49
له ناوچهدا بهردهوام
ب��ێ ،ب��ه هیچ جۆر
«پ.ک.ک» ح��ازر
ب�� ه دان��ان��ی چ��هکو
پاشهکش ه ل ه دۆخی
ئێستای بهبێ وهدهست
هێنانی رێککهوتنێکی
ستڕاتێژیک دهگ��هڵ
دهوڵ��هت��ی ن��اوهن��دی
تورکیهدا نابێ.
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی
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وتووێژ ه ش��اراوهو ئاشکراکانی
مهئموورانی سیاسیـــــ  ئیتالعاتی
ت���ورک���ی���ه دهگ�������هڵ «ع���هب���دوڵ�ڵ�ا
ئ���ۆج���االن» رێ��ب��هری ب �هن��دک��راوی
ک��ورد ل ه بهندیخانهی «ئیمڕاڵی»
ل��هم��هڕ ن��اس�هق��ام��گ��ی��ری ئێستا ل ه
ن���اوچ��� ه ک��وردن��ش��ی��ن��هک��اندا ،ئ �هو
ی بۆ
ب���ارودۆخ��� ه ئ��اڵ��ۆزو دژواره 
دهوڵهتی ئهردۆغان لێکهوتۆتهوه.
ب �هپ��ێ��ی ه��ێ��ن��دێ��ک راپ�����ۆڕت ک�� ه ل ه
الی �هن س�هرچ��او ه حکوومییهکانی
ت��ورک��ی�هو ک���ۆڕو ئهنجومهنهکانی
ن��زی��ک ب � ه حیزب ه رهسمییهکانی
ک��وردهو ه باڵو بۆتهوه ،ل ه ماوهی
چ���هن���د ح����هوت����ووی راب��������ردوودا
چاوپێکهوتنگهلێکی ج��ۆراوج��ۆر
ل�� ه ن��ێ��وان ب �هرپ��رس��ان��ی ف �هڕم �یو
ئۆجهالندا ئهنجام دراوه .بهڕواڵهت
ههوڵی نوێنهرانی دهوڵهتی ناوهندی
رازی کردنی ئۆجهالن بۆ رێکهوتن
ک ک��ردنو
لهسهر ئاگربهست ،چ�ه 
چ����وون����هدهرهوهی «پ.ک.ک» ل ه
خاکی تورکیهو دهست تێوهرنهدانی
ئهم هێزان ه ل ه پۆلێنبهندی(چیدمان)
ی ه قهومیی ه نوێیهکان ل ه سووری ه
دای���ه .ئ�هم� ه لهحاڵێک دای��� ه ک � ه تا
ئێستا هیچ راپ��ۆڕت��ێ��ک��ی بهڵگهدار
لهسهر ئیمتیازو پوانهکانی دهوڵهتی
ن��اوهن��دی ب ه ک��وردهک��ان ل ه م��اوهی
ئهم رێکهوتن ه ئێحتماڵیو قهبووڵ
کردنی داخوازیی ه مێژوویییهکانی
ک���وردی ب��اک��وور ل� ه الی��هن حیزبی
دهس��هاڵت��داری ئ �هردۆغ��ان �هو ه باڵو
نهکراوهتهوه.
ئ���هوهی ک � ه ع�هب��دوڵ�ڵا ئ��ۆج��االن
ئێستاش ب � ه ش��ێ��وهی سهمبولیک
رێ���ب���هری م��ێ��ژووی��ی ک��وردهک��ان��ی
ب��اک��وو ر دێت ه ئ �هژم��ارو ،ئهزموون
دهری خستوو ه ک� ه ئ���هوان زیاتر
گ���وێ ب��ۆ راس��پ��ارهک��ان��ی دهگ���رن،
ل��� ه ک��ات��ی ت��اک��ت��ی��ک��ی ب���وون���ی ئ �هم

وت���ووێ���ژان���هو ق���هب���ووڵ ن �هک��ردن��ی
الن���یک���هم���ی داخ����وازیی����هک����ان����ی
کوردهکان ،وێناچێ ئاکامێکی باشی
ل�ێب��ک�هوێ��ت�هوه .ل � ه ب��ارودۆخ��ێ �کدا
ک�� ه ه���هر ئێستا ت �هن��ان �هت حیزب ه
ف���هڕم���یو ی��اس��ای �یی �هک��ان��ی ک��ورد
ب � ه ب��ی��ان��ووی پ��ێ��وهن��دیی��ان لهگهڵ
«پ.ک.ک»دا ک �هوت��وون �هت �ه ژێ��ر
ت���هوژم���هوهو تاقمێک ل � ه نوێنهر ه
پاڕڵمانییهکانیان ل ه بهندیخان ه دان،
زیاتر ل ه ههشتا ههزارو سهرووی
پهنجا رۆژنامهنووسی ک��ورد ههر
ب�هو بیانووهو ه ل ه بهندیخانهکانی
ت���ورک���ی���هدا ح���هپ���س ک�������راونو چ
بهشێوهی یاساییو چ فهڕمی ئهو ه
هیچ ک � ه ئاستی س �هرک��وت ک��ردن
کهمی ن��هک��ردوه ،زۆر دوور ه ک ه
ئ��ۆج��االن ب �هش��ێ��وهی ی���هک الی�هن� ه
وهاڵمێکی لهبارو شیاو ب ه داخوازی
دهوڵهتی ناوهندی وهداو ،یا ئهوهی
ک � ه رێ��ب �هری ئێستای «پ.ک.ک»
بهبێ گهیشتن ب ه رێکهوتننامهیهکی
ب��ن �هڕهت��ی وهاڵم��ێ��ک��ی ئ�هرێ��ن��ی بهم
ههواڵن ه بداتهوه .بابهتی داخ��وازی
ک��وردهک��ان��ی ب��اک��وور ب��هر ل��هوهی
کێشهیهکی مهدهنیو گرووپی بێ ک ه
بکرێ ل ه رێگای رێکهوتننامهیهکی
ت���اک���ت���ی���ک���یی���هو ه ڕێ�����ک ب���ک���هون،
داخ���وازیی���هک���ی م��ێ��ژووی �یی � ه بۆ
مافی دی��اری کردنی چارهنووسو
لهبهرچاوگرتنی النیکهمی مافهکانی
هاوواڵتیبوونیان ل ه چوارچێوهی
یهک واڵتی تورکیهدا.
ئهردۆغان لهگهڵ هاندانی خهڵکی
تورکی ه بۆ بردنهسهرو زۆربوونی
ح�هش��ی��م�هتو رێ���ژهی زاوزوو تا
ئ��اس��ت��ی الن���یک���هم س��ێ م��ن��داڵ ب ه
سهرنجدان ب ه گهشهی حهشیمهت
ل ه ناوچ ه کوردنشینهکان سهلماندی
ک ه سهرۆک وهزیر ل ه تێک چوونی
پێکهاتهی حهشیمهتیی ل ه تورکیهی

‘‘

ئ����هوهی ک�� ه ع �هب��دوڵ�ڵا
ئ��ۆج��االن ئێستاش ب ه
ش���ێ���وهی س�هم��ب��ول��ی��ک
رێ����ب����هری م���ێ���ژووی���ی
کوردهکانی باکوور دێت ه
ئهژمارو ،ئهزموون دهری
خستووه ک ه ئهوان زیاتر
گ��وێ ب��ۆ راسپارهکانی
دهگرن ،له کاتی تاکتیکی
بوونی ئهم وتووێژانهو
ق����هب����ووڵ ن���هک���ردن���ی
النیکهمی داخوازییهکانی
ک���وردهک���ان ،وێن��اچ��ێ
ئ���اک���ام���ێ���ک���ی ب��اش��ی
لێبکهوێتهوه.

‘‘

فایلی ژمارە :کورد و گۆڕانکاریەکانی ناوچە

داه��ات��ووشدا زۆر نیگهرانه .جمو
ج��ووڵ � ه ت��ازهک��ان��ی ئ���هردۆغ���ان بۆ
نزیکایهتی ل ه حکوومهتی ههرێمی
ک��وردس��ت��ان ل � ه راس��ت��ای گۆڕینی
ج��وغ��ڕاف��ی��ای��ی ئ���ۆردووگ���اک���ان���ی
«پ.ک.ک» ل ه عێڕاق بۆ سووری ه
ل ه رادهی دهس �هاڵت��ی «مهسعوود
ب����ارزان����ی» وهک ئ��اڵ��ت��ێ��رن��ات��ی��ڤ��ی
وت���ووێ���ژ ،دهوڵ���هت���ی ئ��ان��ک��ارا ب�هم
ح��اڵ �هش ل � ه ب���ارودۆخ���ی ئێستادا
ناتوانێ رۆڵی چارهنووسسازی ل ه
ئاڵوگۆڕهکانی داهاتوودا ههبێ .ل ه
بارودۆخێکدا ک ه ناوچ ه جموجۆڵی
تێکهوتووه ،باشووری کوردستان
ل ه پێگهی سهقامگیریو هاوکێش ه
ش �هری��ک ئ��اس��اک��اندا ،هیچ ج��ۆر ه
کاریگهرییهکی ب�هس�هر ناوچهی
دهوروب���هریدا نیهو ئهم راستیی ه
ئاستی ن��اوهن��دی دهس �هاڵت��ی نوێ
ل� ه ن��اوچ �هی واڵت��ی س��ووری �هدا بۆ
رۆڵگ��ێ��ڕی ل � ه ن��ێ��وان ک��وردهک��ان��ی
تورکیهدا دهبات ه سهرێ .ناکۆکیو
دووب���هرهک���ی رێ��ب��هران��ی ک���وردی
سووری ه ک ه زیاتر ل ه ژێر کاریگهری
«پ.ک.ک» و باشووری کوردستان
دان ،م��ل��م�لان �ێی �هک��ی ل��� ه ن��ێ��وان
کوردهکانی ناوچهکهدا پێک هێناو ه
ک � ه الن��یک��هم ل � ه پ��ێ��وهن��دی لهگهڵ
کاریگهرییهکهی لهسهر تورکیهدا،
ک���وردهک���ان���ی رۆژئ�������اوای خست ه
پێگهیهکی بانتر بهسهر کوردهکانی
باشووردا.
ه �هم ل � ه چ��وارچ��ێ��وهی لۆژیکی
سیاسیو ه �هم ل� ه ب��ارودۆخ��ێ �کدا
ک ه بۆ یهکهم جار پێشمهرگهکانی
«پ.ک.ک» دهستێکی ئاوهاڵتریان
بۆ جهول ه ل ه ناوچهکانی پشتهوهو
قهراغدا ههیهو شهپۆلی ناڕهزایهتیو
پ��ڕۆت��ێ��س��ت��ۆی داواک���اری���هک���ان ل ه
ن����اوچ����هشدا ب��� ه ت���ون���دی ل�هح��اڵ��ی
زۆرب��وونو پهرهگرتن دایه ،ئهوان

ل� ه ژێ��ر هیچ ب��ارودۆخ��ێ �کدا بهبێ
وهدهس������ت ه��ێ��ن��ان��ی ئ��ی��م��ت��ی��ازات��ی
ستڕاتێژیک پاشهکش ه بۆ پێکهاتنێکی
ت��اک��ت��ی��ک��ی ن���اک���هن .ه����هروهه����ا ل ه
دهرفهتێکی ک ه دهوڵهتی ئهردۆغان
تا ئێستا گوێی ب ه داواکاریهکانی
ک��وردهک��ان��ی دان��ی��ش��ت��ووی تورکی ه
نهداوهو سهرکوتی پێ باشتر بوو ه
ت��اک��وو رێ �کک �هوت��ن ،ب��ۆ دهوڵ �هت��ی
ن��اوهن��دی ئ��ان��ک��اراش پاشهکشهی
ستڕاتێژیک دانی باجێکی گهورهی ه
ک ه وێناچێ حازر ب ه ههڵگرتنهوهی
ئهو ههنگاوه بنو ئهو کاره بکهن.
تا کاتێک ک ه شهڕی نێوخۆییو
ناسهقامگیری ل ه سووریهدا بهردهوام
ب �ێو ،دۆخ��ی کوردهکانی رۆژئ��اوا
سهقامگیر نهبێ ،س��ن��ووری نزیک
تورکیهو ناوچ ه کوردنشینهکانی
ئ��هم واڵت���هش ناسهقامگیر دهب��ن.
قوماری گ �هورهی تورکیهو ئاغای
ئ���هردۆغ���ان ل �هس �هر گ��ۆڕان��ک��اریو
وهرچ���هرخ���ان���هک���ان���ی س���ووری���هو
رۆڵ���ی ئ��هم واڵت���ه ل �ه پ�هرهپ��ێ��دان��ی
ناسهقامگیری ل ه ناوچهدا ،ههڵهیهکی
دڵتهزێنی تاوتوێ نهکراو بوو ک ه
ئهمڕۆک ه بهرۆکی خۆیانی گرتۆتهوه.
تا ئ�هو کاتهی گ��رژیو ئاڵۆزی
درێژخایهن ل ه ناوچهدا ب �هردهوام
ب����ێ ،ب��� ه ه��ی��چ ج����ۆر «پ.ک.ک»
ح��ازر ب ه دانانی چ�هکو پاشهکش ه
ل ه دۆخ��ی ئێستای بهبێ وهدهس��ت
هێنانی رێککهوتنێکی ستڕاتێژیک
دهگهڵ دهوڵهتی ناوهندی تورکیهدا
ن���اب���ێ .ئ���هم رهوش����� ه ک���ه ل �هس �هر
بنهمای ئهزموون ه مێژوویییهکانو
وهسهریهک خستنی داواکاریهکانی
ک�������وردی ل����ه دروس�������ت ک���ردن���ی
ت
سهرکوتگهری تورکیهدا سهباره 
ب���هوان���ه ،ت �هن��ان �هت ب�� ه پێشنیاری
ئۆجهالنو ناردنی چهند نوێنهری
ک���وردی پاڕڵمان ب��ۆ پشت راس��ت

ک��ردن �هوهی ئ �هم پێشنیارانهش ب ه
هیچ شوێنێک ناگا.
ه������هم ئ������ۆج������هالنو ه��هم��ی��ش
کوردهکانی تورکی ه س�هب��ارهت ب ه
دۆخ����ی خ���ۆی���انو الوازیی���هک���ان���ی
دهوڵ�������هت�������ی ئ��������هردۆغ��������ان ل�� ه
ب��ارودۆخ��ی ئێستای پ�هی��داب��وو ل ه
گۆڕانکارییهکانی ن��اوچ�هی�یدا ب ه
ب��اش��ی ئ���اگ���ادارن ،ه�هرب��ۆی� ه بهبێ
یاری کردن ل ه یاریگایهکی براوهدا،
قهت براوه ل ه یاریگا ناچێتهدهر.
سهرچاوه:
اخبار روزwww.akhbar-   :
  rooz.com
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گرینگیی بەرزکردنەوەی دروشمی «مافی دیاری کردنی
چارەنووس» بۆ کورد!

هەیاس کاردۆ
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ک��ۆم��اری ئ��ی��س�لام�یدا ،ب��زووت��ن��ەوەی

ئیسالمیدا ،بزووتنەوەی کورد ناچارە

وەک������ی ل����ە م�����ێ�����ژووی ن�����وێدا

بەر بۆ ئەوەی بەالنی کەمی مافەکانی

دیکەوە خۆی بە ژوورێدا بکا .ئەوەی

خۆشمان وەبیرمان دێ کورد قەت بۆ

ئێستا چووکترین ئاڵوگۆڕی موسبەت

زەحمەتی زۆری بۆ کێشراوەو تەنانەت

ئامانجە نەتەوەییەکانی ڕانەوەستاوە.

واڵت��ە سەبارەت بە چارەسەرکردنی

کردەوە دەرکەوتووە ئەگەر سەریش

خوێناویو پڕ لە تەنگو چەڵەمەیەدا،

بیروبۆچوونی دەس��ەاڵت��داران ،بگرە

گەلی ک��ورد ن��ادات��ەوە .هەربۆیە لەم

بۆ گەیشتن بە سەرمەنزڵی مەقسوود

کە ئیدیعای دیمۆکڕات ب��وون دەکاو

خ���وێ���ن���دووم���ان���ەت���ەوەو ئ���ەوەن���دەی

خۆی بگا .بەاڵم هەروەک دەبینین هەتا

ساتە وەختێک لە خەبات بۆ گەیشتن بە

لە بیروبۆچوونی دەسەاڵتدارانی ئەم

هەتا ئێستا تاقی کراوەتەوە هەرچەند

خوێنی زۆری ب��ۆ دراوە ،ب���ەاڵم بە

ل���ە درێ������ژەی ئ����ەو ڕێ���گ���ا س��ەخ �تو

مەسەلەی کورد نابیندرێ .نەک هەر

ک��ورد دروش��مو پالنی ج��ۆراوج��ۆری

ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمییش

قۆناغە ب����ەدواوە دروش��م��ی خەباتی

دیاری کردوونو بەپێی هەلومەرجو

پێی وایە بناخەی سیستمی داهاتووی

بۆ پێشەوە باوێژێ .ئەم دروشمەش

بەرامبەری هەر جارەی لە ڕێگایەکەوە

پێکەوە ژیانی ئازادانە دام��ەزرێ ،کە

ب��گ��رێ وەاڵم����ی وی��س��تو داخ����وازی

کورد باشترە بگۆڕدرێو هەنگاوێک

ل��ێ�کدان��ەوەی وەزع��ی خ��ۆیو الیەنی

ئ��ێ��ران دەب���ێ ل �ەس��ەر دێ��م��ۆک��ڕاس�یو

کە پێویستە لەمەودوا زەق بکرێتەوە

خۆی دەرخستووە .هەرلەجێدا گۆڕینی

دەگاتە سەر مەسەلەی کورد ڕێگای

گەلی کورد”ە .با بزانین قازانجەکانی

درێ��ژەی خەبات ئەرکی تێکۆشەرانی

کار دەکا کە لێی چ��اوەڕوان دەکرێ.

کورد چیە؟!

ب��ەڕێ��وەب��ەری خەباتی ک���وردە .هەتا

هەوڵی زۆری حیزبە سیاسییەکانی

زیاتر بە دروشمەکانی بکاو دەگ��ەڵ

ب��ە رێ��گ��ا چ��ارەی��ەک��ی گ��ون��ج��او ،گرێ

ئۆپۆزیسیۆنی ئەو ڕیژیمە چووکترین

بێنێ ،باشتر دەتوانێ کۆمەاڵنی خەڵک

ن��ەک��راوەی��ی م��اوەت��ەوەو وێ��ش ناچێ

کورد نەکردوەو تەنانەت هەتا هاتووە

لە ک��ەشو هەوایەکی ئ���اواداو بە

نیشان داوە .دروشمی “خودموختاری”

دەس���ەاڵتو ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری

تێدا گونجابوو سەرەڕای ئەو هەموو

دروشمو دانانی پالنی جۆراوجۆر بۆ

خۆی دەگ��ۆڕێو بە هەمان عەقڵییەت

“مافی دی��اری کردنی چارەنووس بۆ
هەڵگرتنی ئ��ەم دروش��م��ە بۆ خەباتی

رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

ڕێگای ئازادیو حیزبە سیاسییەکانی

ه��ەر بۆیەشە کە دەبینین س��ەرەڕای

ه���ەر وەک گ��وت��م��ان ل��ە م���اوەی

سەرکردایەتیی خەباتی کورد کایەی

نێو بزووتنەوەی ک��ورد بۆ گەیشتن

ن���ە دەس�����ەاڵت�����داران�����ی ئ����ێ����رانو نە

ڕەوتی زەمان ئاڵوگۆڕیان تێدا پێک

پووچکەی موشکیلەی ک��ورد هەر بە

ل��ە دەوری خ���ۆی ک��ۆ ک���ات���ەوەو بۆ

ئاڵوگۆڕێکی باشی تێدا بکرێ.

گەیشتن بە ئامانج ڕێکتریان بخا.
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ک��ورد ڕێگای ج��ۆراوج��ۆری گرتۆتە

ڕێگای نوێ بدۆزێتەوەو لە دەروازەی

ل��ە ڕۆژه���ەاڵت���ی ک��وردس��ت��انو بە

تایبەت لە قۆناغی دوای هاتنە سەرکاری

ب��وون��ی عەقڵییەتێکی ئ��ەوت��ۆ ل��ە نێو

زی��ات��ر ل��ە س��ێ دەی���ەی ڕاب�����وردوودا

داشکانیان سەبارەت بە داخوازەکانی

حەساسییەتی زیاتریان لەو بارەیەوە

کە داوای النی کەمی مافەکانی کوردی

خەباتە خوێناوییەی بۆی کراو تەنانەت جیاتی ئەو بڕیار بدەم .لە ڕاستییشدا
گیانی ڕێبەری گەورەی وەک دوکتۆر ئەوە دێمۆکڕاتیکترینو گونجاوترین

قاسملووشی لەسەر دان��درا ،بێئاکام دروشمە کە دەتوانێ هەم دڵی خەڵکی
مایەوە .دواتریش کە “فیدڕالیزم” وەک ک���ورد خ��ۆش��ت��ر ب��ک �او ه���ەم هێرشی
گونجاوترین سیستمی بەڕێوەبەریی بەرباڵوی دژب��ەران��ی مافەکانی کورد

حکوومەتی ئێران خ��ۆی خزاندە نێو کەم بکاتەوە .مەیدانی ئەو دروشمە
بەرنامەی حیزبە سیاسییەکانی کوردو هەتا ڕادەیەک بەرینە کە جێی هەموو

بوو بە میحوەری باسو وتووێژەکانی شتێکی تێدا دەبێتەوەو ڕەنگە هەر کەس
نێوان الیەنە ئێرانیو کوردییەکان ،لە حاند خۆیەوە جۆرێکی لێک بداتەوە.

دیسان نەک هەر نەبۆتە پالنی کاری ئەوەش شتێکە حیزبی سیاسیی کورد
ئۆپۆزیسیۆنی ئ��ێ��ران��ی ،ب��گ��رە وەک دەت���وان���ێ ل��ە ه��ەم��وو وت��ووێ��ژێ��ک �یدا
چ��ەک��ێ��ک ب��ۆ ت��ۆم��ەت ل��ێ��دان ل��ە هێزە کەڵکی لێوەرگرێو دەمی نەیارانی پێ

کوردییەکان بەوە کە دەیانەوێ ئێران ببەستێ.
دووه��ەم ،بە بەرز کردنەوەی ئەو
داب��ەش بکەن ،کەڵکی لێوەردەگیرێ.

هەر بۆیە ئەم دروشمەش وێ ناچێ دروشمە سەربەخۆییخوازانی کورد
بۆ کورد خێر بداتەوەو ئێرانییەکانی ناتوان گلەیی لە حیزبە سیاسییەکان
پێ قانع بکرێ دان بە مافەکانی کورد بکەن کە نایانەوێ ک��ورد بە ئاکامی
دابنێن .لەم حاڵەتەدا دروشمی مافی دڵخوازی خۆی بگا .هەر وەک دەبینین
دی��اری کردنی چ��ارەن��ووس دەتوانێ هەتا ئێستا رەخ��ن��ەی ه��ەرە توند لە
وەک تاقە ڕێگا و باشترین ڕێگای حیزبە خەباتکارەکانی کورد ئەوەیە کە
مومکین مەترەح بکرێو لەو رێگایەوە خۆیان لە چوارچیوەی ئێراندا قەتیس
ح��ی��زب��ە س��ی��اس �یی��ەک��ان��ی ک����ورد ب��ەم ک��ردوەو بوونەتە لەمپەر لە ب��ەردەم
مەبەستانەی خوارەوە بگەیەنێ:

سەربەخۆیی کورد .بە هەڵگرتنی ئەم

کۆماری ئیسالمی دەکا کە دەودا کورد خۆی هیچ ناڵێ .ئەوەش وا دەکا ئەو
بتوانێ بە مافی خ��ۆی بگا ،مەیدانی کەسانەی هەتا ئێستا دوورە پەرێز
م���ان���ۆڕی زۆرەو ه���ەر ل��ە ئێستاوە ب����وونو ن��ائ��وم��ێ��دی ب��اڵ��ی ب��ەس��ەردا
م��ەج��ال ب��ە ن��ەی��اران��ی ک��ورد ن��ادا ڕیز کێشابوون ،پشوویەک بدەنو خۆیان
بەندی بکەنو بە بیانووی “تەجزیە دەگەڵ ئەو دروشمە رێک بخەن.
س��ێ��ه��ەمو ل���ەوان���ەش گ��ری��ن �گت��ر،
تەڵەبی” خۆیان لە حاند ئەو داوایانە
گێل بکەن .ئەوە بەو مانایە کە حیزبی دروش����م����ی م���اف���ی دی������اری ک��ردن��ی
کوردی هەموو بڕیارێک دەگەڕێنێتەوە چارەنووس دەتوانێ دڵی ئەو هەموو
ب��ۆ خ��ەڵ �کو خ��ۆی ل��ە ئێستاوە هیچ ک���وردەش خ��ۆش بکا کە چ��اوەڕوان��ن
چوارچێوەیەک دیاری ناکا .واتە هەم بە لە دەرفەتێکی ل��ەب��اردا س��ەب��ارەت بە

نەکرێ ،ئاساییە مەیلی بە هاوکاریی

حیزبەکان نابێو دڵس���اردی ڕووی

ت �ێدەک��ا .ب���ەاڵم ب��ە ب���ەرز ک��ردن��ەوەی

ئەو دروشمە دی��ارە ئ��ەوان پاڵپشتیی
زیاتری حیزبە سیاسییەکان دەکەنو

دروشمی ئەوان بە هی خۆیان دەزانن.

چونکە ب��ۆی��ان دەردەک�����ەوێ حیزبی
سیاسی لە جیاتی وان بڕیاری نەداوەو

لەسەر مافی ئەوان دەگەڵ دەسەاڵتی

ف����ەرم����ان����ڕەوا ،ی����ان ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن
موعامەلەی ن��ەک��ردوە .چونکە بۆیان
روون دەبێتەوە حیزبی سیاسی تەنیا

خەبات دەکا بۆ ئەوەی مەجالی ئەوە

پێک بێنێ خەڵک چارەنووسی خۆی
دی��اری بکا .چونکە لێی ئاشکرا دەبێ

هیچ مەیدانێک بۆ ساتو سەودا لەسەر

مافەکانی نامێنێو هیچ پردێک لە نێوان

خ��ەڵ��کو ح��ی��زب��ی س��ی��اس �یدا ب��وون��ی

ن��اب��ێ .ئ��ەوە ل��ەڕاس��ت �یدا گرینگترین

الی��ەن��ی ب���ەرزک���ردن���ەوەی دروش��م��ی
مافی دیاری کردنی چارەنووسەو بە

تاقی کردنەوەی ئەو رێگایە بێگومان

خەباتی کورد دەکەوێتە قۆناغێکی زۆر
هەستیارترو گاریگەرتر.

با هەوڵ بدەین بە بەرزکردنەوەی

دروش����م����ی م���اف���ی دی������اری ک��ردن��ی

چارەنووس بۆ گەلی ک��ورد ،مەیدانی
خ��ەب��ات��ەک��ەم��ان ب��ەری��نت��رو ئ��اس��ۆی
داواو ویستەکانمان ڕوونت��ر بکەین.

ب �ێگ��وم��ان ک���ورد ه��ەت��ا گەیشتن بە

ئاواتەکانی مەودایەکی زۆری لە پێشە،

بەاڵم دەکرێ بە تاقی کردنەوەی ڕێگای

ج���ۆراوج���ۆر ئ��ەو م��ەودای��ە ک��ورتت��ر

بکرێتەوە.
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ی��ەک��ەم ،ح��ی��زب��ی سیاسیی ک��ورد دروشمە حیزبی سیاسیی کورد خۆی
کاتێک دەگ��ەڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ل��ەو رەخ��ن��ەی��ە دەرب���از دەک���ا ،چونکە
دادەن���ی���ش���ێو ب��اس��ی ئ��ێ��ران��ی دوای هەموو مافێک بۆ خەڵک ڕادەگ���رێو

ک��ورد لەسەر مافی خ��ۆی پرسی پێ

دەسەاڵتدارانو هەم بە ئۆپۆزیسیۆنی چ��ارەن��ووس��ی��ان پرسیان پ��ێ بکرێو
ئێرانی دەڵێی ئەوە خەڵکی کوردستان مەیدانی دەنگدانیان بۆ ئاوەاڵ بکرێ.
خۆیەتی بڕیار لەسەر چۆنیەتیی ژیانی چونکە خەباتی حیزبەکان ل��ە پێناو
خۆی دەداو من ناتوانم لە ئێستاوە لە ئ��ازادی��ی ک��ورد دای��ە و ئەگەر خەڵکی
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دێمۆکڕاسی دروشم نییه ،وهک
48-49
راه��ی��ان ک��هرب��هال ل�� ه ن��اوچ��اوان��ی
بدهیو بهڕێدا بڕۆی ،دێمۆکڕاسی
سیستهمه ،ک��ول��ت��ووره ،رهف��ت��اره.
دێ��م��ۆک��ڕاس��ی ب��ن��اخ�هک�هی ل�هس�هر
پ���اراس���ت���ن���ی م���اف���هک���ان���ی م���رۆڤ
داڕێ���������ژراوه ،ک���هوات���ه ب��� ه خ���ۆدا
ههڵگوتنی سیاسهتمهداران ناتوانێ
سهلمێنهری ئهو راستیی ه بێ ک ه
سیستهمی ئهو واڵت ه دێمۆکڕاتیکه.
چ���ۆن ح��ک��ووم �هت��ی ت��ورک��ی��ا ب �هو
رهف��ت��ارهی ل� ه درێ��ژای��ی تهمهنیدا
ب�هرام��ب�هر ب� ه ک��ورد نواندوویهتی
دهتوانێو ل ه ڕووی ههڵدێ باسی
دێمۆکڕاسی تورکیا بکات .سیستهمی
ت���ورکو دهس���هاڵت���داری ت���ورک تا
ئێستاش دان��ی ب ه بوونی گهلێکی
چهندین میلیۆنی نێوخۆی تورکی ه
دان�هن��اوه ،وهک نهتهو ه حیسابیان
بۆ ناکات .ل ه یاسای ت��ورکدا هیچ
ک بۆ کورد دیاری
 32مافو ئازادییه 
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

نهکراوه .تهنانهت سهرهتاییترین
مافو ئازادییهکانی ئهو گهل ه نهک
وهک ن �هت �هوهی �هک��ی ج��ی��ا ،بهڵکوو
وهک مرۆڤیش ل ه تورکیا لهبهرچاو
ناگیرێ.
کولتووری تورکو دێمۆکڕاسی
یهکجار زۆر لێک دوورن ،ئهوان بۆ
تورک رهنگ ه بڕ ه دێمۆکڕاسییهکیان
ههبێ ،بهاڵم بهرامبهر ب ه نهتهوهی
دووه���هم وات�� ه ک��ورد ل �هو واڵت��هدا
فاشیزمو رهگهزپهرهستی تورک
وهها تێک چ��ڕژاونو دهستهمالنی
یهکتر بوون ک ه تێکهڵێکی سهیری
ل���ێ دهره������ات������ووه .ئ����هو رهگ����هز
پهرهستی ه و فاشیزم رهفتار ه وای
کردو ه ک ه ل ه نێو واڵتێکی گهورهی
وهک ت���ورک���ی���ا وێ������ڕای ئ����هوهی
بهدهیان تهلهویزیۆنو رۆژنامهی
س �هرب �هخ �ۆو ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن ه�هن
جگ ه ل ه چهند کهسێکی کهم ئهوانی
دی بهرامبهر بهو زهب��رو زهنگهی

حکوومهت دژ ب ه کوردان متهقیان
ل � ه خ��ۆ ب��ڕی��وهو رهن��گ �ه ل �ه دڵ��هو ه
زۆریشیان پێخۆش بێ ک ه سهری
ئهو گهل ه سهر بزێو ه پان دهکرێتهوه!
کهوات ه ئهو رهگهزپهرهستیو رهفتار
فاشیستیی ه نهتهنیا کاربهدهستانی
دهوڵهت ،بهلكوو ههموو دهمارهکانی
کۆمهڵگاشی تهنیوهو چۆت ه خوێنی
تورکانهوه .ههر بهو پێی ه فاشیهتو
رهگهزپهرهستی بۆت ه کولتووری
ب��او و گشتی کۆمهڵگای ت��ورک(.
ئهو پێناسهی ه بۆ ئێرانو سوریهو
عێڕاقیش ه �هر وهک ی �هک وای �هو
هیچ جیاوازییهکیان ل ه ناودا نییه).
چۆن دهکرێ فاشێزم ل ه دڕندهترین
ش��ێ��وازی خ��ۆیدا ل ه س��هدهی 21
ئیدیعای ئهو ه بکات ک ه حکوومهتێکی
دێمۆکڕاتێکی بنیات ن��اوهو ههوڵی
ئهو ه بدات بچێت ه یهکیهتی ئورووپا
تهنیا بۆ ب �هرژهوهن��دی ئابووریو
دهس��ت راگهیشتن ب ه بازاڕهکانی

http://www.bbc.
co.uk/persian/
_world/2012/11/121106
_l45_turkey_kurdish
hunger_strike.shtml
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ی بتوانێ قازانجی
ئورووپا بۆ ئهوه 
زیاتر لهو بارهو ه ب ه سهرمایهدارانی
ت������ورک ب���گ���هی���هن���ێ؟ ئ���هگ���هرچ���ی
ن �هچ��وون��ی ت��ورک��ی��ا ب��ۆ یهکیهتی
ئورووپا زهرهری کوردانی تێدایه،
بهاڵم شهرم ه بۆ یهکیهتی ئورووپا
ب��اوهش بۆ واڵتێکی وهک تورکیا
ب � ه سیستهمێکی ه��ێ��ن��د ه دڕن���دهو
خیلهسهری دژی مرۆڤ بکاتهوه.
سیستهم بنیاتنهرو پاڵپشتی
ئهو کولتوورهی ه ک ه خۆی بهرههمی
ه��ێ��ن��اوه ،ج��ا ئ��هو ک��ول��ت��وور ه ئهو
رهف����ت����ارهی ل���ێدهک���هوێ���ت���هو ه ک ه
سیستهم بنیاتی ن����اوهو پ���هرهی
پێداوهو تهبلیغی بۆکردوهو ئهمڕۆ
ب ه ئاشکرا بهرههمهکهی دهبینین،
لهو واڵتهدا رهحم ب ه ژنو منداڵو
گ���هورهو ب��چ��ووک ن��اک��رێ ،ل� ه خۆ
پێشاندانهکانی کوردانی باکووردا ک ه
هێمنان ه بهڕێو ه دهچێ ،دیمۆکڕاسی
تورکیا زۆر ب � ه روون���ی دهبینن،
دیمهنی وا ل ه رهفتاری فاشیستیانهی
پۆلیس ب �هرچ��او دهک����هوێ ک � ه ل ه
هیچ شوێنێکی ئهو دنیای ه نابینرێ.
وهحشیگهری ب� ه ت���هواوی مانا و
دڕندهیی بهوپهڕی رووههڵماڵراوی
ب ه سیمای هێز ه سهرکوتکهرهکانی
تورکیاو ه دهبینرێ .پۆلیسی تورک
وا ت�ێگ�هی�هن��راو ه ک��ه ئ �هو کۆمهڵ ه
ب��وون �هوهر ه م��رۆڤ نینو ئهویش
راس���ت ق �هب��ووڵ��ی ک�����ردوهو بۆی ه
دهت��وان��ێ زۆر ب ه سانایی گ��ورزی
گ��ران��ی ق��ام��چ�یو دار دابێنێتهو ه
س���هرو گ��وێ�لاک��ی رۆڵ���هی ک��وردو
نووک ه شهقی پۆتینهکانی ل ه سهرو
دهمو چ����او و ق���هب���رغ���هی ژنو
م��ن��داڵو گ����هورهو ب��چ��ووک وهک
ئاوخواردنهو ه وابێو لهو کردارهش
هیچ ه�هس��ت ب � ه ع �هزاب��ی وی���ژدان
ناکات.
درۆ ک��ردن الی دیکتاتۆرهکان

کارێکی ئاسایییه!
درۆو س��اخ��ت�هگ�هری یهکێکی
دیک ه ل ه خهسڵهتهکانی سیستهمی
داخراو دژی گهلیی ه و لهو بارهو ه
حکوومهتی تورکیاش وێنهی باقی
ح��ک��ووم �هت �هک��ان��ی دی��ک � ه زۆر ب ه
هاسانی درۆ دهکاتو پاش ئهوهی
لێشی ئاشکرا ب��وو وهک “ن� ه بای
دی��ب �ێو ن � ه ب����اران” ،ه��هر وهس��هر
خۆشی ناهێنێ .ئهردۆغان سهرۆکی
حیزبی عهدالهتو گهشهی تورکیا
سهبارهت ب ه مانگرتنی کۆمهڵێکی
چهند سهت کهسی ل ه مانگرتووانی
کورد دهیگوت :شتی وا ههر نییهو
ئهو ه چهند کهسێکن بۆ تهبلیغاتی
تهلهویزیۆنهکان خۆیان دهنوێنن!
چ��ی پێنهچوو ئ �هردۆغ��ان گوتی:
تهنیا یهک نهفهر ل ه خواردن مانی
گ��رت��ووه! بولهند ئارینچ جێگری
س �هرۆک وهزیرانی تورکیا داوای
ل��� ه زی��ن��دان��ی��ان ک���رد ک��� ه واز ل ه
مانگرتن بێننو پێویست ناکات
بۆ خواستهکانیان گیانیان بخهن ه
م �هت��رس �یی �هوه .ه �هر ل �هم ه���هرا و
ههنگامهیهدا وهزیری دادی تورکیا
دهڵ��ێ 682 :زیندانی کورد ل ه 67
زیندانی تورکیادا مانیان ل ه خواردن
گ���رت���ووه .ک��� ه س �هرن��ج��ی ق��س�هی
ئ���هو ب��هرپ��رس��ان��هی ح��ک��ووم�هت��ی
تورکیا دهدهی���ن زۆر ب� ه ئاشکرا
درۆکانی ئهردۆغانمان بۆ روون
دهب��ن�هوه .ئ �هو ه ل ه حاڵێک دای � ه ک ه
ئهردۆغان سهرۆکی حکوومهتێکی
موسوڵمانو حیزبێکی ئایینیش ه
ک ه درۆ کردن تێیدا حهرامه .ههر
ئهو ئهردۆغانهی دیسان تهنیا بۆ
کاڵو لهسهر نان ماوهیهک لهمهو
بهر ببوو ب ه داکۆکیکاری یهکهمی
حهماسو حیزبوڵالو دهیههویست
الس����ای س �هالح �هدی��ن��ی ئ �هی��ووب��ی
ب��ک��ات �هوه ق��ودس��ی م��وس��وڵ��م��ان��ان

لهسهر دهستی ئهو رزگار بێ.
تورکیا دوو ریگای زیاتر لهبهر
نییه ،ئ���هوهی ک � ه ه �هوڵ��ی چوون ه
ن��ێ��و ی�هک��ی�هت��ی ئ���ورووپ���ا دهدا ب ه
دڵنیایییهو ه بهو ئاکارو کردارهی
ک�� ه ب��هرام��ب��هر ک���ورد دهین��وێ��ن��ێ
ئاسنی س��ارد کوتانه ،تورکهکان
زۆر باش دهزانن یهکیهتی ئورووپا
ه��ی��چ ح��ک��ووم�هت��ێ��ک وهک ئ �هن��دام
وهرن��اگ��رێ ئهگهر ئهو حکوومهت ه
ل ه واڵتهکهی خۆیدا مافی مرۆڤی
ن �هپ��ارێ��زێو ل �هب �هر چ��او ن�هگ��رێ.
حکوومهتی تورکیا ب ه دڵنیایییهو ه
ن��ات��وان��ێ پ��ێ بخات ه نێو یهکیهتی
ئ��ورووپ��او ه ئهگهر دان ب ه مافو
ئازادییهکانی گهلی کورد دانهنێ.
کهوات ه یان دهب��ێ وهک خومهینی
جام ه ب ه ناوبانگهک ه نۆش بکاتو
دان ب� ه مافی ب��ێ ئ�هم�لاو ئ �هوالی
ک����ورد ب��ن��ێ ی���ان دهب����ێ واز ل �هو
ژێست ه دێمۆکڕاتیک ه بێنێو خۆی
راست لهو خانهی ه داببینێتهو ه ک ه
شایستهیهتی ،وات ه هاوشانی بهشار
ئهسهدو خامنهییو سهدام حوسێن  .
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کورتهیهک ل ه مێژووی واڵتی
سووریه
عهلی قۆیتاسی
واڵت���ی س��ووری��ە ب��ە رووب����ەری
 ١٨٥١٨٠کیلۆمیتری چ��وارگ��ۆش��ە
ل���ە ب���اش���ووری رۆژئ�������اوای ئاسیا
هەڵکەوتووە .هەروها لە گەڵ واڵتانی
 48-49عێڕاق ،تورکیە و ئۆردۆن ،فەلەستینو
لبناندا دراوسێیە  .پێویستە بگوتری
س���ووری���ە ب��ەش��ێ��ک ل���ە خ��اک��ەک��ەی
کەوتۆتە سەر دەری��ای مەدیتهرانە.
هەرچەند بەشێکی بەرچاو لە واڵتی
س��ووری��ە بیابانە ،ب��ەاڵم گرینگترین
ب��ەرزای �یی��ەک��ان��ی ل��ە ه��اوس�ێی��ەت��ی
ل���وب���ن���ان ،ک��ی��وەک��ان��ی ع���ەل���ەوی���ی ،
“جبل ال���دوز” ،بشرییە گرینگترین
چۆمەکانیشی فۆڕات ،خابور ،عاسی،
عفرین ،قویقو دیجلەیە.
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی
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پێکهاتەی دانیشتوانی سووریە
بەم جۆرەیە:
 ٨٨لهسهدی خەڵکەکهی عەڕەبە،
 ٦/٣لهسهدی کورده ٢/٨ ،لهسهدیشی
ئەرمەنییه ٨٨ .لهسهدی دانیشتوانی
م��وس��وڵ��م��ان��ن .س��ون��ن��ی ،ع���هل���هوی،
دروزیو  ١٢لهسهدیشی مەسیحییه.

کورتەیەک لە مێژووی واڵتی
سووریە:
س���ووری���ە ی��ەک��ێ��ک ل��ە کۆنترین
ناوچە نیشتهجێ بووهکانی ئاسیایە
و لە هەزارەی سێهەمی پێش زایینه.
قەومەکانی سامیو ئاموری لەوێ
نیشتەجێ ب��وون کە حکوومەتێکیان
پێک هێنا کە تا ساڵی ١٧٠٠ی پێش
زای��ی��ن درێ���ژەی ه��ەب��وو .بەشێک لە
خاکی سووریەش لە سەدەکانی پێش
زایین سهرب ه فینیقیە وات��ە لوبنانی
ئەمڕۆ بوو.
ل���ە ک���ۆت���ای���یی���ەک���ان���ی س����ەدەی
پازدهههمی پێش زایین قەومێکی دیکە
بە ناوی ئارامی لە سووریە جێگیر
بوون.
لە سەدەکانی پێش زایین سووریە
زۆر ج���ار ل��ە الی���ەن میسریەکان،
ئاشووریەکان ،بابولیو ،ئێرانیەکان
داگیر کراه.
ل���ە س��اڵ��ی ٣٣١ی پ��ێ��ش زای��ی��ن
ه���ەروەک���وو ب��ەش��ێ��ک��ی ب���ەرچ���او لە
ن��اوچ��ەک��ان��ی ڕۆژه����ەاڵت����ی ئ��اس��ی��ا،
س��ووری��ەش ک��ەوت��ە ژێ��ر کۆنتڕۆڵی
ئ���ی���م���پ���ڕات���ۆڕی ئ���ەس���ک���ەن���دەری
م��ەق��دوون��یو دوات����ر دوای م��ردن��ی
ئ��ەس��ک��ەن��دەر س��ووری��ە ک��ەوت��ە ژێر
دەستی سلوقیەکان کە پاشماوەی
مەقدونیەکان ب��وو .ل��ە ساڵی ٦٣ی
دوای زایین ئیمپڕاتۆڕی گ��ەورەی
ڕۆم س��ووری��ەی داگ��ی��ر ک��رد ک��ە بۆ
ماوەیەکی زۆر حکوومەتی ئەشکانیو

ڕۆمییەکان لەسەر کۆنتڕۆڵ کردنی
س��ووری��ە ش��ەڕی��ان ب��وو .دوای دوو
لەت بوونی دەوڵەتی ڕۆم سووریە
ل���ە ٣٩٥ی زای���ی���ن ک���ەوت���ە دەس���ت
ئیمپڕاتۆڕی رۆم��ی ڕۆژه��ەاڵت واتە
بیزانس .بهاڵم بهرهبهر ه حکوومهتی
بیزانس ل ه سووری ه ب �هرهو داڕم��ان
چ����وو و ل��� ه زهم����ان����ی ح���هزرهت���ی
ئ �هب��ووب �هک��ر دووه �هم��ی��ن خهلیفهی
ئیسالم سووری ه ل ه الیهن «خالیدی
کوڕی وهلید»هو ه داگیر کراو ل ه دوو
شهڕی گهور ه لهگهڵ بیزانسهکاندا
واڵت���ی س��ووری��ە ی��ان ش��ام ب��وو بە
بەشێک ل��ە مەمالیکی ئیسالمی .ل ه
زهمانی خهلیفهی سێههمی ئیسالم
وات ه حهزرهتی عوسمان ،بهڕێوهبهری
سووری ه درای� ه دهست «موعاویهی
کوڕی ئهبوو سوفیان» ،موعاویهش
ل ه زهمانی خهلیفهی چوارهمی ئیسالم
وات � ه ح�هزرهت��ی عهلی ،شۆڕشی ب ه
دژی عهلی ک��ردو پ��اش ئ �هو ه ک ه ب ه
خ��هالف��هت گ �هی��ش��ت ،دی��م �هش��ق ب��وو
پێتهخت.
دیمەشق تا ساڵی ٧٢٥ی زایینی
وات��ە ١٢٧یک��ۆچ��ی مانگی ناوەندی
خ��ەالف��ەت��ی ئ��ەم��ەوی��ەک��ان ب���وو کە
ل��ەو س��اڵ��ەدا ل��ەالی��ەن ئێرانیەکان بە
س��ەرۆک��ای��ەت��ی ‹›ئ�هب��ووم��وس��ل��ی��م��ی
خۆڕاسانی›› کۆتایی بە دەسەاڵتی
بهنی ئۆمەوی هاتو بووه هۆی ئەوە
کە عەباسییەکان بێنە سەر کار .بە
الوازبوونی عەباسیەکان لە سووریە

فایلی ژمارە :کورد و گۆڕانکاریەکانی ناوچە

چ��ەن��دی��ن ح��ک��ووم��ەت��ی خ��ۆج �ێی��ی
س��ەری��ان ه��ەڵ��دا ک��ە گرینگترینیان
‹›حهمدانییەکان›› بوو.
ل��ە س��اڵ��ی ١٠٠٤ی زای��ی��ن��ی وات��ە
٣٩٤یک����ۆچ����ی م��ان��گ��ی ،دەوڵ���ەت���ی
‹›ح����هم����دان����ی›› ل��ێ��ک ه���ەڵ���وەش���او
سووریە لە الی��ەن میسرییەکانهو ه
کە زنجیرهی ‹›فاتمییهکان›› لەسەر
کار بوون ،داگیرکرا.
لە کۆتاییەکانی س��ەدەی یازدەی
زای���ی���ن���ی ت���ورک���ە س��ەل��ج��وق��ی��ەک��ان
س��وری��ەی��ان خستە ژێ��ر کۆنتڕۆڵی
خ���ۆی���ان وات�����ە  ١١١٧ـ��ـ��ـ��ـ  ١٠٩٧
حکوومەتەکەیان لە سووریە درێژەی
کێشا.
لە کاتی شەڕە ‹›سەلیبییەکان››
وات���� ه  ١٢٧٠ـ��ـ��ـ��ـ   ١٠٩٧ل���ە ن��ێ��وان
مەسیحییەکانو موسوڵمانەکاندا
ڕوی دا ،ت����ا م����اوەی����ەک����ی زۆر
ئورووپاییەکان جێگەو پێگەی نیزامی
ب��اش��ی��ان ل���ە س����ووری����ەدا دروس���ت
کرد ،بەاڵم لە سەرەتاکانی سەدەی
سێزدەیەمی زایینی میسرییەکان
توانیان سەلیبییەکان تێک بشکێننو
س���ووری���ە ج��ارێ��ک��ی دی��ک��ە ب���وو بە
بەشێک لە خاکی میسر هەتا ساڵی
١٥١٦یزای��ی��ن��ی لە زەم��ان��ی سوڵتان
سەلیمی عوسمانیدا ،سووریە کەوتە
ژێ��ر کۆنتڕۆڵی عوسمانییەکان کە
تا ساڵی  ١٩١٤بەسەر س��ووری��ەدا
ح����ک����ووم����ەت����ی����ان ک�������رد .ک��ات��ێ��ک
عوسمانیەکان ل��ە ش���ەڕی جیهانی
یەکەمدا چوونە نێو شەڕەوە ،سووریە
ک��ەوت��ە ژێ��ر ک��ۆن��ت��ڕۆڵ��ی ف��ەڕان��س�ەو
دوای ش��ەڕی��ش ک���ۆڕی ن��ەت��ەوەک��ان
سووریەیان بە قەیمومیەتی فەڕانسە
دەرهێنا .لە ساڵی  ١٩٢٦لوبنان کە تا
ئەوکات بەشێک بوو لە سووریە جیا
بۆوەو بوو بە دەوڵەتێکی سەربەخۆ،
ه��ەروەه��ا ل��ە س��ەروب��ەن��دی ش��ەڕی
دووەم��ی جیهانیشدا فەڕەنسیەکان
ن��اوچ��ەی ئ��ەس��ک��ەن��دەرون��ی��ان دا بە
دەوڵ��ەت��ی تورکیە ،ئ��ەوە ئیمتیازێک
ب��وو درا ب��ە تورکیە ب��ۆ ئ���ەوەی بە
قازانجی ئاڵمانیەکان تورکیە نەچێتە

نێو شەڕەوە.
الجدید» لە سووریە ڕویداو بۆخۆی
لە ١٦ی سپتامبری  ١٩٤١فەڕانسە گەیشتە هەرەمی دەسەاڵت.
و بەریتانیا سهربەخۆیی تەواویان
لە ساڵی  ١٩٦٧واڵتی سووریەش
دا بە سووریەکانو شێخ تاجهدینی ل���ە دووه���ەم���ی���ن ش����ەڕی گ����ەورەی
حەسەنی ب��وو ب��ە ی��ەک��ەم س��هرۆک «ئهعڕاب ــــ  ئیسرائیل››دا بەشداری
کۆماری سووریە .لە هەڵبژاردنەکانی کرد.
 ١٩٤٣ب�������ەرەی ن��ی��ش��ت��م��ان��ی ب��ە
لەساڵی  ١٩٦٨کێشەی نێوخۆیی
سەرۆکایەتی ‹›ش��وک��ری القوتلی››   ح���ی���زب���ی ب���ەع���س زی����ات����ر پ�����ەرەی
سەرکەوتنیان بەدەست هێناو ناوبراو سەندو ژهن��ڕاڵ «حافز ئهسهد›› بە
بوو بە سهرۆک کۆماری سووریە.
کودیتایەکی س��ەرب��ازی بە ت��ەواوی
ل����ە س���اڵ���ی ١٩٤٨و ل����ە ک��ات��ی دەس���ەاڵت���ی ب��ەدەس��ت��ەوە گ���رتو لە
ڕاگ��ەی��ان��دن��ی دەوڵ���ەت���ی ئیسرائیل س��اڵ��ی  ١٩٧١ب��ە ڕەس��م��ی ب���وو بە
لەالیەن ‹›دی��وی��د بن گ��وری��ون››ەوه س����ەرۆک ک��ۆم��اری س���ووری���ە .ل��ەو
واڵتی سووریەش بەشداری شەڕی ماوەیەدا «ئهاسهد» پەیوەندی خۆی
ئهعڕاب ـــ ئیسرائیلی کرد.
لەگەل میسر کەم کردبۆوە بە تایبەت
ل��ە س��اڵ��ی  ١٩٤٩ک��ودی��ت��ای��ەک بە کە لەساڵی  ١٩٧٩قەرارداری «کامپ
س��ەرۆک��ای��ەت��ی ‹›ح��س��ن ال��زع��ی��م›› دی��وی��د» لەنێوان میسرو ئیسرائیل
دەوڵ���ەت���ی «ال��ق��وت��ل��ی» ل��ە م��ەی��دان��ی بەسترابوو کە بە ت��ەواوی لەنێوان
سیاسی سووریە پاک کردەوە .هەر میسرو سووریە پەیوەندی پچڕابوو.
لەو ساڵەدا ‹›سامی الحناوی›› کە
پێویستە بگوترێ ک��ە ب � ه هاتنە
ژەن��ەڕاڵ ب��وو ،کودیتایەکی بە دژی س����ەرک����اری ک���ۆم���اری ئ��ی��س�لام�یو
«ح��س��ن ال��زع��ی��م» ک��رد ک��ە هێندەی دنەدانی حکوومەتی سووریە لەالیەن
نەخایاند کە ‹›ئەدیب شیشکلی›› بە ئ���ی���ران���ەوەو پ��اش��ان دام���ەزران���دن���ی
کودیتایەک حکوومەتی سووریەی حیزبوڵاڵی لوبنان راستەوخۆ سێ
بەدەستەوە گرتو دوای چوار ساڵ ک��وچ��ک��ەی��ەک��ی ش��ی��ع��ە ل���ە ن���اوچ���ەدا
بە هۆی نائارامیو ناکۆکی لە واڵتدا س���ەری ه��ەڵ��دا .ئ��ێ��ران ،س��ووری��ە و
‹›ئیستقالەی›› دا.١٩٥٣ .
حیزبوڵاڵی لوبنان .ڕونو ئاشکراشە
دوای ‹›ئ����ەدی����ب ش��ی��ش��ک��ل��ی›› ،کە لە جەریانی شەڕی عێڕاقو ئێران،
‹›هاشم االتاسی›› دەسەاڵتی گرتە س��ووری��ە پشتیوانی لە حکوومەتی
دەستو بە گرێدانی ڕێکەوتننامەیەک ئ��ێ��ران دەک����ردو هیچ پێوەندییەک
ل��ەگ��ەڵ رووس��ی��ا ،س��ووری��ە لەگەڵ لەنێوان حیزبی بەعسی س��ووریو
واڵت��ان��ی سۆسیالستی پ��ەی��وەن��دی ح��ی��زب��ی ب��ەع��س��ی ع��ێ��ڕاق ن��ەم��او بە
سیاسیو ئابووری بەستو لە واڵتانی ت���ەواوی دوو دەوڵ��ەت��ی س��ووری��ەو
سۆسیالستی نزیک ب��ۆوە .پێویستە عێڕاق پێوەندییان نەماو پچڕا.
بگوترێ ئەوکات لە سووریە حیزبی
لە ساڵی  ١٩٨٠س��ووری��ەو لیبی
بەعس وات��ە ‹›حیزبی سۆسیالستی پێوەندییەکی بەهێزیان پێک هێناو
بەعس›› کە لە ساڵی  ١٩٤٧لەالیەن یەکیهتییەکی بەهێزیان دروست کرد.
‹›میشل افلق›› دامەزرابوو ،لەسەر هەر لەو کاتەشدا پەیوەندی سووریە
کار بوو.
و ئ��ۆردۆن ب��ەرەو خراپی ڕۆیشتو
لە مانگی مارسی  ١٩٦٣ئەفسەرانو ڕاستەوخۆ واڵتانی عەڕەبی بوون
الیەنگرانی ‹›جمال عبدوالناصر›› لە ب��ە ب��ەرەی��ەک��ی لێک جیا بەتایبەت
ژێر پاساوی یەکێتی ع��ەڕەب هاتنە ب��ە جێگیرکردنو دان��ان��ی موشەکی
م��ەی��دانو حکوومەتیان بەدەستەوە ڕووسی لە لوبنان لە الیهن سووریە
گ��رت .لە ساڵی  ١٩٦٥کودیتایەکی و هاتنە ناوەوەی سووریە لە شەڕی
نیزامی دیکە بە سەرۆکایەتی «صالح لوبناندا.
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لە بەرەبەری یازدەیەمین خولی هەڵبژاردنی سەرکۆماریدا
حهسهن حاتهمی

www.lawan.com

رۆژی ٢٤ی ج����ۆزەردان����ی
 ،)٢٠١٣(١٣٩٢ی���ەک���ێ���ک ل��ە
ه���ەڵ���ب���ژادن���ەک���ان ،ه���ەڵ���ب���ژاردن���ی
سەرکۆمارییە .بەپێی عادەتی پتر
لە سی ساڵی ک��ۆم��اری ئیسالمی
ل �ەه��ەر دەورە ه��ەڵ��ب��ژارن��ێ�کو بە
 48-49تایبەتیو هەڵبژاردنی سەرکۆماری،
بە گرینگ دەزانێو تەبلیغاتی زۆر
بۆ دەکا.
جگە لە گرینگییەکانی دەورانی
ت���ێپ���ەڕان(گ���ذار) ،ب �ۆوێ��ن��ە دوای
ن��ەم��ان��ی ئ��ای��ەت��وڵ�ڵا خ��وم��ەی��ن��ی یا
تەواوبوونی دوو دەورەی هاشمی
رەف��س��ەن��ج��ان �یو ،پ���اش خ��ات��ەم��ی،
ئ���ەم دەورهی�����ە ب��ۆ س��ێ ب���ەش لە
دەسەاڵتدارانی کۆنو نوێ گرینگە.
یەکەم :بۆ ڕێبەر خامنەیی وەک
بەرپرسی یەکەمی نیزام کە لە ساڵی
)٢٠٠٥(١٣٨٤وە ،ئەحمەدی نیژادی
بەفێڵ لە کەڕووبیو رەفسەنجانی
ب��ە ن��زی��ک ل��ەخ��ۆی زان���یو ک��ردی
ب���ە س���ەرک���ۆم���ار .ئ���ەوی���ش ب��ەو
دروشمو کارە سەیرو سەمەرانەی
بەتایبەتی ل��ە ل��ێ��دوان��ی س��ااڵن��ەی
ل��ە ن��ی��ۆی��ۆرکدا ،پێداگری لەسەر
سیاسەتی نادیپڵۆماسی سەبارەت
بە پیتاندنی ئۆرانیومو سڕینەوەی
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مودیرییەتی ئ��اب��ووری دن��ی��ا و...
ه��ەرچ��ەن��د ل���ەو ب���ارەی���ە زۆر بە
دەسەاڵتیش نەبوو ،کێشەی زۆر
بۆ رێژیم دروس��ت ک��ردو ف��ەزای
ناوچەکانی دەوروب����ەری ئێرانی
ب���ەرەو میلیتاریزەکردنی پتر لە
پێشوو برد.
ل�����ە دەورەی دووی�����ەم�����ی
بەسەرکۆمار کردنەوەی ئەحمەدی
نیژاد دا ،خامنەیی تێچووی پتری
داناو میرحوسێنی مووسەویو بۆ
ج��اری دوویەمی کەڕڕوبیشی بۆ
قوربانی کرد .ئەو مووسەوییەی
ن��ە حیزبی ج��م��ه��ووری ئیسالمی
هەتا هەبوو توانی بەسەریدا زاڵ
بێ ،نە لە بەڕێوەبەریدا توانی لە
پێش چاوی ئایهتوڵاڵ خومەینی بخا،
ب��ەاڵم ئەحمەدی نیژادی دەورەی
دووی��ەم جیاوازە لەگەڵ دەورەی
یەکەم ،چونکە بەپێی پێوانەکانی
رێبەریو بەیتەکەی نەجوواڵوەو
لەوپەڕی ناباوەڕیدا لە بەرانبەریان
راوس���ت���اوەو ه��ەرچ��ەن��د خامنەیی
سیگناڵی بێدەنگ بوونی دەدات��ێ،
ئەحمەدی نیژاد گوێی ناداتێ کە
ئەو بەربەرەکانییە لە قامووسی
ڕێ��ب��ەریو س��ەرک��ۆم��اری �یدا نابێ
ب��ە ئ��اس��ای��ی چ��او ل �ێب��ک��رێ .بۆیە

الب����ردن����ی گ����رووپ����ی ئ��ەح��م��ەدی
 ــــ
ن��ی��ژاد ،لە دەس��ەاڵت��ی ئیجرایی 
هەرچەند کەمیش بێ ،ئاسان نییە!؟
چونکە وازهێنانو دەس��ت لەهیچ
گیرنەبوونیان ئیمکانی برانیان
بۆ زی��ن��دانو تەنانەت بە “خائین”
ناساندنیان ه��ەی��ە .ه��ەروەه��ا ئەو
چەند ئایەتوڵالیەی ب��ە دەورەی
خ��ام��ن��ەی��ی��ەوەن ،جگە ل��ە هاشمی
ش����اروودیو س���ادق الریجانیــــ 
ک��ە ل��ە ک��ۆم��ەڵ��گ��ای رووح���ان���یدا
پ��ێ��گ��ەی ب��ەه��ێ��زی��ان ن��ی��ی��ە ،ئ��ەوان��ی
دیکە زۆر پیرو بەرهو مەرگن .بۆ
وێنە مێهدەوی ک��ەن��ی ،جەننەتی،
محەممەدی ی���ەزدی .ل��ەون��ێ��وەدا،
میسباحی یەزدی هێندێک جیاوازە،
چونکە پتر حوجەتییە هەتا “هێڵی
ڕێ��ب��ەری” .ئ���ەوەش ب��ۆ خامنەیی
نیگەرانییەکی دیکەیە کە دوای خۆی
کێ رێبەر دەبێو کێ سەرکۆمار بێ
لەگەڵی هەڵدەکا .خامنەیی پێگەی
سەرەکییەکەی پاوانخوازەکانن
ــــ  ک��ە ئێستا ب��ە ئ��وس��وول��گ��ەرا،
ناودەبرێنو توێژی جۆراجۆریان
تێدایە ک��ە ل��ە ب��ەش��ی سیاسیینو
سپای پاسداران ،بەسیج ،وزارەتی
ئ��ی��ت�لاع��ات ،ش�����ووڕای ن��ی��گ��اب��انو
ه��ەی��ئ��ەت��ەک��ان��ی چ����اوەدێ����ری کە

ن��اڕێ��ک��ە،
چ����ون����ک����ە ل��ە
الی���������������������ەک
ئ�������ەح�������م�������ەدی
نیژادی لە بەرانبەر ئەوەدا دەست
نیشان ک��ردو ،ل ه الیەکی دیکەش
لەبیری ناچێ ک��ە سنووربەندی
ب���ە ق���ازان���ج���ی رێ����ب����ەری ل��ەگ��ەڵ
“فیتنە” گێڕان ن��ەک��ردوە .البردنی
ئەویش بەو هەموو دەسەاڵتانەی
ه��ەی��ەت��ی ئ��اس��ان ن��ی��ی��ە و ل��ەگ��ەڵ
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شارەزای باشیان لە “موهەندیسی
ک��ردن��ی ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەک��ان”دا هەیە
هێزی فشارو بڕیاری دەستووری
خامنەییەکانن.
دووی������ەم :ئ��ەح��م��ەدی ن��ی��ژادو
تیمی هاوبیری بەتایبەتی مەشایی،
ب��ەق��ای��ی ،جهوانفکرو ن��ی �کزاد ،لە
ب��ەش��ی ب��ەدەن��ەی ئیجرایی لەنێو
ئ��وس��ت��ان��دارانو ف��ەرم��ان��دارەک��انو
خەڵکی شارە چووکەو گوندەکانیو
هەژرانو زۆربەی بێکارانی شارە
گ��ەورەک��ان لەوانەیە پشتیوانی لە
کاندیدای هاوبیری بکەن .ئەحمەدی
نیژاد لە ماوەی  ٣ساڵی رابردوودا،
ل��ە ب��ەران��ب��ەر ڕی��ب��ەر خ��ام��ن��ەی�یو
س���ەرۆک���ی م��ەج��ل��ی��س ـ��ـ��ـ��ـ ع��ەل��ی
الریجانیو سەرۆکی هێزی قەزایی
سادق الریجانی ،راوستاوەو
ک������اری رۆت���ی���ن���یو
پۆپۆلیستی دەکاو
رازو ن��ه��ێ��ن��ی
زۆریشی لەبەر
دەس�����ت دای����ەو
وازه���ێ���ن���ان���ی���ش���ی
زەح������م������ەت������ەو ب��ە
ب���ۆچ���وون���ێ���ک خ��ەری��ک��ی
سناریۆی پووتین مێدێدیۆفە
لەنێوان خ��ۆیو مەشاییدا،
بۆیە دروش��م��ی “ب��ژی ب��ەه��ار”ی
هەڵگرتوە.
ئەگەر ئەحمەدی نیژاد ،وەزیری
نێوخۆ ه��اوک��اری ت����ەواوی بکاو
ه��ێ��زە ئیجراییەکان ب��ە پێوانەی
ئەو دابنرێن ،ئێحتماڵی ئاڵوگۆڕی
دەنگەکانی ـــــ  وەک بۆخۆی کرا،
پتر دەب���ێ .الب��ردن��ی سەرئێشەی
ئەحمەدی نیژاد بەشێوەی ئاسایی،
ئ��اس��ان نییە .رووداوەک�����ان چۆن
دەچنە پێش ،دەبێ چاوەڕوان بین.
ئێستا ئەحمەدی نیژادو ئاکارەکانی
بوونەتە مەسەلەیەکی گرینگی بۆ
خامنەیی گەورەو چووکە (موجتهبا

خ��ام��ن��ەی��ی) ،ک��ە وەک دەس���ەاڵت
بەدەستێکی بەهێزی شاراوە ناوی
دەبرێ.
س��ێ��ی��ەم :رەف��س��ەن��ج��ان��ی ــــ  کە
ل��ە زەم��ان��ی خ��وم��ەی��ن �یدا ،کەسی
دووه���ەم���ی ن��ی��زام ب���وو و ل��ە بە
ڕێ��ب��ەر ک��ردن��ی خ��ام��ن��ەی��ی قسەی
یەکەمی کرد .ئەو وەک “مەرجەعی
س��ی��اس��ی” و س��ی��اس��ەت��م��ەدارێ��ک��ی
“پ��ڕاگ��م��ات��ی��س��ت”و ک��ەس��ێ��ک بۆ
“سیاسەتی ه��ەم��وو وەرزەک����ان”
ن���اوی دەب�����رێ ،ب��ۆ ئ��ەوی��ش ئ��ەو
هەڵبژاردنە دوایین هەلە.
خ��ام��ن��ەی��ی��ش
ل�����ەگ�����ەڵ�����ی

هەڵکردنیشی تێچووی خۆی هەیە
کە پێوەندی بە کێشەی ئەحمەدی
نیژادو ئاڵوگۆڕخوازانەوە هەیە.
ج��ارێ فشارێکی س��ووک لەسەر
“ئ���اغ���ازادەک���ان”ی رەفسەنجانی
وەک بارمتەی سیاسی ه��ەن کە
جێگای معامەلەن .ئەگەر هاشمی
رەفسەنجانی بیهەوێو تێبینی لە
وەزع��ی شپرزەی نیزام نەبێ ،بە
پێی ئەسڵی ١١٠ی یاسای بنەڕەتیو
دەس���ەاڵت���ی س���ەرۆک���ی ک��ۆم��ەڵ��ی
ب��ەرژەوەن��دی نیزام هەم دەتوانێ
خامنەیی بە چالیش بکێشێو هەم
ش���ووڕای نیگابان ،کارتەکەشی
ب��ەردن��ە ژێ��ر پرسیاری سیاسەتە
گشتییەکانی رێ��ب��ەرە ،بەتایبەتی
لە پێوەندی لەگەڵ کێشە ئەتۆمیو
ئاسایی ک��ردن��ەوەی پێوەندی
ل���ەگ���ەڵ ئ��ام��ری��ک �او
رۆژئ���اواو تێچووی
گەمارۆکان بۆ سەر
خەڵکانی ئێران.
چ����������������������������وارەم:
ئ��اڵوگ��ۆڕخ��وازەک��ان :بۆ
ئەوانیش ئەم هەڵبژاردنە
زۆر گرینگە .چونکە ئەگەر
ل��ەم دەورەی�����ەدا ن��ەی��ەن��ەوە
ن����ێ����ودەس����ەاڵت ،ت�����ازە زۆر
درەنگ دەبێ .ئەوان پتر بۆ الی
ت��وان��ەوە یا ئۆپۆزیسیۆن دەچ��ن.
ـــــ  دی��ارە لەنێو ئەوانیشدا ،چەند
بەرەیهک هەیە ،بەاڵم ئەوان باشتر
لە هەمووان دەتوانن خەڵکان بێننە
سەر سندووقی دەنگەکان-.
خاتەمی کە چەند رۆژێ��ک��ە بە
گ��ەرم��ی ب��اس ل��ە ب��ەرب��ژارب��وون��ی
دەک����رێ ،ب��ۆ رۆژئ�����اواو تەنانەت
دێمۆکڕاتەکانی ئەمریکاش کەسێکی
جێی سەرنجە .دی��ارە ئەویش بە
پێوانەی دوو دەورەی پێشووی
خ��ۆی ،ک��ە پ��ێ�یواب��وو “تدارکچی”
نیزامە ،ناتوانێ ئەو هەموو کێشە
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قورسانە حەل کا .ئەو مەسەلەی
مووسەوی ،کەڕڕوبی و زیندانییە
سیاسییەکانی دوای هەڵبژاردنی
٨٨ی ب��ۆ گرینگە و ،...مێسباح
ی���ەزدی ه��ەر ل��ە ئێستاوە ب��ەدژی
خاتەمی قسە دەکاو دەڵێ :خاتەمی
وی�لای��ەت��ی فەقیهی بەپێی یاسای
بنەڕەتی قبووڵە کە لەگەڵ “اطاعت”
لە ڕێبەری جیاوازی هەیە(ماڵپەڕی
رادیۆ فەردا)-.
ه����ەرچ����ەن����د ئ�����ەم دەورەی�������ە
ب��ەت��ەواوی تەکلیفی بەڕێوەبردنی
روون نییە و قسەی جۆراوجۆری
ل �ێدەک��رێ ،ب��ەاڵم ت��ا ئێستا چەند
ک���ەس خ���ۆی���ان وەک ک��ان��دی��دای
دەورەی یازدەیەمی سەرکۆماری
ناساندوەو کەسانێکیش قسەیان
ل��������ەس��������ەرهو
دەنگۆی کاندید
بوونیان هەیە.
ت��ەک��ل��ی��ف��ی
 48-49ه���ەڵ���ب���ژاردن���ی
س���ەرک���ۆم���اری
چ دەب������ێ ،ڕێ����ب����ەریو دەس����تو
پێوەندەکانی چۆن هەڵسوکەوت
دەک�������������ەن ،خ�����ەڵ�����ک ب����ۆس����ەر
سندووقەکانی دەنگدان بانگهێشت
دەک����ەنو بەستێنی ب��ۆ دروس���ت
دەک�����ەن ،چ ک��ەس��ان��ێ��ک س���وورن
ل��ەس��ەر خ��ۆ ک��ان��دی��دک��ردنو لە
بێژینگو پاڵوێنەکانی شووڕای
نیگابان چ��ۆن ت �ێدەپ��ەڕن و...
هەتا دەقیقەی ٩٠ی یارییەکە
بەتەواوی دیاری ناکا .بەاڵم
تا ئیستا هەر بەشەی چەند
ک��ەس��ی خ��س��ت��ۆت��ە س��ەر
زاران ،کە بریتین لە:
 :١ئ��ی��ت�لاف��ی
٢ی دژ ه ،١
“ع����ل����ی اک���ب���ر
والی���������ت���������ی”
 38م����وش����اوی����ری

نێونەتەویی رێبەر“ ،محمد رضا
قالیباف”
ش����ارهداری ت���اران“ ،غالمعلی
حداد عادل” راوێژکاری رێبەری.
 :٢ئوسوولگەراکانی رەخنەگر
ل��ە دەوڵ�����ەت “م��ح��س��ن رض��ای��ی”
ب��ەرب��ژاری خ��ۆی ل��ە ک��وردس��ت��ان،
ئ���وس���ت���ان���ی س���ن���ەو ل����ە ش����اری
دیواندەرە راگەیاند“ .علی فالحیان”
کاندیداتۆری خ��ۆی راگەیاندوەو
“مصطفا پورمحمدی”  .
 :٣ب���ەرەی پ��ەی��ڕەوان��ی خەتی
ئیمامو رێبەری“ ،منوچهر متکی،
م��ح��م��د رض���ا ب��اه��ن � ر و ی��ح��ی��ا آل
اس��ح��اق” ک��ە ک��ان��دی��دات��ۆری خۆی
راگەیاندوە.
 :٤ب��ەرب��ژارەک��ان��ی دەوڵ��ەت��ی،
“اسفندیار رحیم مشایی ،نیکزاد
و الهام”.

 :٥جبهەی پ��ای��ەداری“ ،جلیلی،
فتاح و لنکرانی”.
 :٦ئیسالح تەڵەبان“ ،محمد رضا
عارف ،مصطفی کواکبیانو حسین
کمالی”.
 :٧ک��ەس��ان��ی ب���ەن���او ئ��ی��س�لاح
تەڵەبانی م��ام ناوەندی(میانەرو)،
“ح�����س�����ن روح�������ان�������ی ،م��ح��م��د
شریعتمداریو محمد سعیدی کیا”
کە بەربژاری خۆی لە بەفرانباری
 ١٣٩١راگەیاندوە.
تێبینی :دیار ه ئەو لیستەی ه لە
ماڵپەڕی رادیۆ فەردا وەرگیراوە-.
ئ����ەو ه���ەم���وو ن��اک��ۆک �یی��ان �ەو
ب����ارودۆخ����ی خ���راپ���ی ئ���اب���ووری،
س��ی��اس��ی ،ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ،ئەتۆمی،
گەمارۆی دەرەوەیی ،گەندهڵی ماڵی،
ن���اڕەزای���ەت���ی
ش������اراوە کە
ت��ەق��ی��ن��ەوەی
دەت������وان������ێ
گڕکانێک بێ،
ک��ێ��ش��ەک��ان��ی
ناوچەیی کە رێژیم
بێ الیەن نییە ،نەتەوهکانی
بەرایی لە ئێران و ...چۆن
م��ودی��ری��ی��ەت دەک���رێ���ن،
ب���ا چ��������اوەڕوان ب��ی �نو
بەدواداچوونمان هەبێو
بەهێندیان بگرین.

رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی
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ههڵبژاردنهکانی ئیتالیا و کارتێکهریی لهسهر قهیرانی
سیاسیو ئابووریی لهو واڵتەدا
عهلی بداغی
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ههڵبژاردنهکانی کۆتایی مانگی
فێوریی ه ل ه ئیتالیا و ئاکامهکانی ئهو
ههڵبژاردنان ه ن �هک نهیتوانی گرێ
کوێرهی ناڕهزایهتیی خهڵک بکاتهوهو
چ���ارهس���هری���ی ق �هی��ران��ی سیاسیی
ئ �هو واڵت���هی ل��ێ ب��ک�هوێ��ت�هوه ،بگر ه
ئهو واڵت�هی لهگهڵ داخ��رانو جۆر ه
قهیرانێکی دیکه بهرهوڕوو کردهوه.
ل���هو ه �هڵ��ب��ژاردن��ان �هدا ه��ی��چ ک��ام
ل� ه ح��ی��زبو الیهنهکانی ب �هش��دار ل ه
ههڵبژاردنهکان نهیتوانی زۆرینهی
کورسییهکانی پاڕلمان دهستهبهر
بکا و بهوهش دهرکهوت ک ه خهڵکی
ئیتالیا ئهگهر ل ه الیهک ل ه بارودۆخی
دژواری ئ��اب��ووری��ی واڵت �هک �هی��ان
ناڕازین ،لهالیهکی دیکهش متمانهی
ئ�هوت��ۆی��ان ب� ه سیاسهتمهدارهکانی
واڵتهکهیان نهماوه.
دوای راگهیاندنی ئاکامهکانی ئهو
ههڵبژاردن ه ههر کام لهو حیزبانهی
بیانهوێ حکوومهت پێک بێنن ،ناچار
ب�� ه ئ��ێ��ئ��ت��ی�لافو ه��اوب��هن��دی ل�هگ�هڵ
الیهنێکی دیکهی ئهو گۆڕهپانهن.
ل��هو ه �هڵ��ب��ژاردن��ان �هدا یهکیهتیی
چهپ ب ه سهرۆکایهتیی پیهر لوئیجی
بێرسانی توانی 29.5%ی دهنگهکانو
 340کورسیی ئهنجوومهنی نوێنهران
بباتهوه ،بهاڵم ئهو بهرهی ه نهیتوانی

زۆری��ن �هی دهنگهکانی ئهنجومهنی
پ��ی��ران ب��ب��ات��هوهو ب��ه ه��ێ��ن��ان �هوهی
31.6%ی دهن��گ�هک��ان تهنیا توانی
 123کورسیی ئهنجومهنی پیران
دهستهبهر بکا.
ی �هک��ی �هت��ی��ی ڕاس��ت��هک��ان��ی��ش ب ه
سهرۆکایهتیی سیلیۆ بێرۆلسکۆنی
ت���وان���ی 29.1%ی دهن��گ��هک��ان��ی
ئهنجومهنی ن��وێ��ن �هران ،وات�� ه 124
ک��ورس��ی��ی پ��اڕل��م��ان��ی ئ��هو واڵت��� ه و،
30.7%ی دهنگهکانی ئهنجوومهنی
پیرانو  117کورسیی ئهو ئهنجومهن ه
بباتهوه.
بزووتنهوهی نوێی سیاسیی ئهو
واڵت �هش ل ه ژێ��رن��اوی بزووتنهوهی
“پێنج ئهستێره“ ب ه سهرۆکایهتیی
بێپێ گریللو ،ئهکتهری پێشووی
سینهمای ئهو واڵت ه توانی 25.5%
دهن��گ�هک��ان��ی پ��اڕل��م��ان ،وات���ه  108
ک��ورس��یو 23.8%ی دهنگهکانی
ئهنجومهنی پیران ،وات ه  54کورسیی
سهنای ئیتالیا وهدهست بێنێ.
ماریۆ مۆنتی ،سهرۆک وهزیرانی
ئێستای ئیتالیاش تهنیا 10.5%ی
دهنگهکانی ههڵبژاردنو  45کورسیی
پاڕلمانی ئهو واڵت�هی هێنایهوهو ل ه
ههڵبژاردنهکانی ئهنجومهنی پیرانیش
ب ه هێنانهوهی 9.1%ی دهنگهکان

 19کورسیی ئهنجومهنی پیرانی بهر
کهوت.
ئ��اک��ام��ی ئ����هو ه���هڵ���ب���ژاردن��� ه و
جۆری داب�هش بوونی دهنگهکان ل ه
نێوان الیهن ه سیاسیهکانی بهشدار
ل���هو ه �هڵ��ب��ژاردن��ان � ه ن � ه ب��ۆ خهڵکی
ئیتالیا و ن ه بۆ یهکیهتیی ئورووپا
چ���اوهڕوان نهکراو ب��وو .نیگهرانیی
یهکیهتیی ئورووپا ل�هو ه سهرچاو ه
دهگرێ ک ه ئهگهر ئاڵۆزیو بشێویی
سیاسیی ل��هو واڵت��� ه دهسهاڵتێکی
سهقامگیرو حکوومهتێکی بههێزی لێ
نهکهوێتهوه ،ئهوا ئیتالیا ک ه سێههم
ئابووریی یهکیهتیی ئورووپایه ،ل ه
چهقی قهیرانهکاندا دهمێنێتهوهو،
دهب����ێ ب���ۆ دهرب�����از ک���ردن���ی خ��ۆی
دهستی هاوکاری بۆ ناوهند ه ماڵیی ه
نێودهوڵهتییهکان درێژ بکا ،ل ه الیهکی
دیکهش قهیرانی دامرکاوی ئابووری
ل� ه ن��اوچ �هی ی���ۆرۆ ،وات�� ه یهکیهتیی
ئورووپا سهرلهنوێ دهژێتهوه.
ب���ۆنب���هس���ت���ی داب������هش ک��ردن��ی
دهس���هاڵت ل ه نێوان حیزبو الیهن ه
سیاسییهکانی ئیتالیا ل � ه ئاکامی
ههڵبژاردنهکانی ئهنجومهنی پیرانی
ئ��هو واڵت���هدا پتر دهردهک�����هوێ .ن ه
بهرهی چهپ ب ه سهرۆکایهتیی پیهر
لوئیجی بێرسانیو ،ن ه بهرهی راست
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ب ه سهرۆکایهتیی سیلیۆ بێرۆلسکۆنی
هیچ ک��ام ن �هی��انت��وان��ی��و ه زۆری��ن �هی
یهکالکهرهوهی دهنگهکانی ئهنجومهنی
پ��ی��ران ب �هدهس��ت بێنن ،ئ���هوهش ل ه
حاڵێک دای� ه ک ه ل ه نیزامی سیاسیی
ئیتالیادا دهس����هاڵتو ح��ک��وم�هت بۆ
ب��ردن � ه پێشێی س��ی��اس �هتو پ���ڕۆژ ه
ئابووریو سیاسییهکانی پێویستی
ب� ه پشتیوانیو داکۆکیی ه �هر دوو
ئهنجومهنی نوێنهرانو ئهنجومهنی
پیران ههیه.
شۆکێکی دیکهی ئاکامهکانی ئهو
ههڵبژاردنانه ،دهرکهوتنی ت��ۆخو پڕ
دی���اری هێزێکی سیاسیی ن��وێ ل ه
ئیتالیا ب ه ن��اوی ب��زووت��ن�هوهی پێنج
ئهستێرهی ه ک ه ئهکتهرێکی پێشووی
سینهمای ئهو واڵت ه ب ه ناوی بێپێ
گریللو سهرۆکایهتی دهکا .ئهو هێز ه
سیاسیی ه ک ه خهریک ه وهک هێزی
س��ێ��ه �هم خ���ۆی ج���ێ دهخ�����ا ،س���هدا
25ی دهنگهکانی پاڕلمانو نیزیک
س�هدا 24ی دهنگهکانی ئهنجومهنی
48-49
پیرانی بردۆتهوهو بهپێی بۆچوونی
کارناسانی سیاسی ئهو هێز ه قسهی
زۆری بۆ داهاتووی سیاسیی ئیتالیا
پێیه .ئ �هو هێز ه سیاسیی ه نوێی ه
ل ه ئیتالیا ب ه توندی دژی ئهندامهتیی
ئهو واڵت ه ل ه یهکیهتیی ئورووپای ه و
دهیهوێ ئهو بابهت ه ب ه ڕاپرسییهکی
دیکه دابندرێتهوه.
ل������هو ن�����ێ�����وهدا ئ��اک��ام��گ��ی��ری��ی
کارناسانی سیاسی لهسهر ئاکامی
ههڵبژاردنهکانی ئیتالیا دوو شته:
زۆرێک ل ه کارناسان پێیان وای ه ک ه
ئیتالیا بۆ کۆتایی هێنان ب ه ئاڵۆزیو
س �هرل��ێ��ش��ێ��واویو ناسهقامگیریی
س��ی��اس��ی ن��اچ��ار ب�� ه ب �هڕێ��وهب��ردن��ی
ههڵبژاردنێکی دی��ک�هی�ه ،ب���هاڵم ئهو
ه�هڵ��ب��ژاردن� ه ک��هی دهب���ێو ئ�هگ�هری
ڕووداوهکانی پێش ئهو ههڵبژاردنهو
ئاراستهی سیاسیو ئابووری واڵت
لهو م��اوهی�هدا چۆن دهب��ێ ،ئهوهیان
 40لێلو ناڕوونه.
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

بهشێکی دیکهش ل ه چاوهدێرانی
س��ی��اس��ی��ی ئ��ی��ت��ال��ی��ا پ��ێ��ی��ان وای���� ه ک ه
ڕێگاچارهی بنهڕهتیی دهرباز بوونی
ئ��هو واڵت��� ه ل��هو ق�هی��ران��ی سیاسیو
ئابوورییهی تێی کهوتو ه ئهوهی ه که،
ل ه نێوان بهرهی چهپ ب ه سهرۆکایهتیی
ی
ب��ێ��رس��ان��یو ب���زووت���ن���هوهی ن��وێ� 
پێپێ گریللو هاوبهندیو ئێئتالفێکی
س�هق��ام��گ��ی��ر پ��ێ��ک ب���ێ .ب����هاڵم گ��رێ
کوێرهی ئهو هاوبهندیی ه روانگ ه و
بۆچوون ه رادیکاڵهکانی پێپێ گریللو
و ن�هگ��ون��ج��ان��ی ل �هگ �هڵ ت�ێڕوان��ی��ن��ی
ریئالیستیو سیاسهتی ههڵکردنی
چ �هپ��ی ن��ێ��وهڕاس��ت��ی ئیتالیا ل�هگ�هڵ
یهکیهتیی ئورووپایه.
ک��ارن��اس��ان��ی س��ی��اس��ی ئ���هوهش
دهڵین ک ه ئهگهر بێتوو بهرهی چهپ
ب��ی�هوێ ب��ۆ پیک هێنانی حکوومهت
دهستی یارمهتی بۆ الی راستهکان
درێژ بکا ،ئهو ه ههڵهیهکی مێژووییو
کوشندهی کردوهو تهنانهت ئهوهیان
ب� ه خۆکوژیی سیاسیو ت��وان �هوهی
چهپهکان ل ه ئیتالیا دان���اوەو دهڵێن
ب��ێ��رل��ۆس��ک��ۆن��ی ئ���هوهن���د ه ن��اح��هزو
ناوزڕاو ه ک ه ههرچهشن ه لێک نیزیکیو
ه �هوڵ��دان ب� ه ه��اوب �هن��دیو ئێئتیالف
لهگهڵ ئه و سووکایهتییهکی گهور ه
ب ه ههموو هێز ه دێمۆکڕاتیکهکانی
جیهانه.
ب �هگ��ش��ت��ی ل���ێ���کدان���هوهو خ��اڵ��ی
س�هرن�جڕاک��ێ�شو جێی ت �ێڕام��ان ل ه
ههڵبژاردنهکانی ئیتالیا چهند شتێکن.
ئ����هوهی ک�� ه ئیتالیا دوای ئ �هو
ههڵبژاردنان ه ب���هرهوڕووی داخرانی
س��ی��اس��ی ب���ۆت���هوهو ت �ێپ �هڕی��ن ل �هو
بارودۆخ ه ب ه سهرنجدان ب ه بااڵنسی
هێزهکان ل ه هاوکێشهی دهسهاڵتدا
ئهوهند ه ئاسان نایهته بهرچاو.
ئهوهی ک ه خهڵکی ئیتالیا دڵیان زۆر
ب ه ماریا مونتی ،سهرۆک وهزیرانی
ئێستای ئیتالیا و حیزبهکهی خۆش
نیه ،لهبهر ئهوهی سیاسهت ه گوشراو ه
ئابوورییهکانی ئ�هو و حیزبهکهی

خهڵکی زۆر خستۆت ه ژێر گوشارو
زهحمهتهوه.
ئ�����هوهی ک��� ه ئ��ێ��س��ت��ا ئ �هگ �هرچ��ی
بااڵنسی هاوکێشهکان له قازانجی
بهرهی چهپ دایه ،بهاڵم چهپ براوهی
ههڵبژاردنهکان نیه.
ئ����هوهی ک�� ه ئ��هگ��هرچ��ی ب���هرهی
ڕاس���ت���ی���ش ن���هی���ت���وان���ی���و ه گ����رهوی
ه��هڵ��ب��ژاردن��هک��ان ب���ب���ات���هوه ،ب���هاڵم
کهسایهتییهکی وهک بێرلوسکۆنی ب ه
دهیان پهروهندهی گهندهڵی سیاسیو
کۆمهاڵیهتیو دوای نیزیک ب ه   20
ساڵ دهس��هاڵتو مانهو ه ل ه شانۆی
سیاسی ،ئێستاش سهدا 30ی دهنگی
خهڵکی ئهو واڵتهی له پشته.
ئ�هوهش ک ه ناڕوونیی داهاتووی
سیاسیی ئیتالیا ن �هک ه �هر لهسهر
ئ���اب���ووری���ی ئ����هو واڵت������ه ،ب �هڵ��ک��وو
شوێنکاری خراپی لهسهر ئابووریی
واڵتانی وهک ئیسپانیا و ئهندامانی
دیکهی یهکیهتیی ئورووپاش بووهو
ههر نهبێ ل ه ئێستادا شکو گومانی
الی وهبهرهێنهرهکان لهسهر بازاڕی
بورسهی ئورووپا داناوه.
دوا وت ه ئ�هو ه ک ه ب ه سهرنجدان
ب��� ه ه���هم���وو ڕووداوهک�����ان�����ی پێش
ه���هڵ���ب���ژاردنو دوای دهرک��هوت��ن��ی
ئاکامهکانی ههڵبژاردن ل ه ئیتالیا ،ئێستا
سهرنجهکان لهسهر ئهو ه کۆ بۆتهو ه
حکوومهتی نوێی ئ �هو واڵت�� ه چۆن
پێک دێ؟ ئهو حکوومهت ه چ بهرنامهو
سیاسهتو پ��ڕۆژهی�هک��ی پێشنیاری
ب��ۆ  دهرب���از ک��ردن��ی ئ��اب��ووری��ی ئهو
واڵت��� ه ل �هو ق�هی��ران� ه ه�هی� ه ک � ه چهند
ساڵێک ه دهستهویهخهی بووهو ئاخۆ
حکوومهتی ن��وێ��ی ئیتالیا دهت��وان��ێ
متمان ه و پێگهی ش��ی��اوی خ��ۆی ل ه
هاوکێش ه جیهانییهکان ،ب ه تایبهت
ل� ه یهکیهتیی ئ��ورووپ��ادا وهدهس��ت
بێنێتهوه؟

کێ! لە بەرامبهر کوشتنی کاسبکارانی کورددا بەرپرسیارە؟
و :چیا عەبدوڵالپوور

بەشی سیاسی

رۆژه����ەاڵت����ی ک���وردس���ت���ان  لە
چ��وارچ��ێ��وەی ن��ەخ��ش��ەی ئ��ێ��راندا
کەوتۆتە سنوورەکانی رۆژئ��اوای
ئەو واڵتەوەو لە الیەن ناوەندەوەو
بەتایبەتی لەدوای هاتنە سەرکاری
ک��ۆم��اری ئسیالمییەوە هەمیشە
تێبینی ت��ون��دی ئاسایشی لەسەر
ب���ووەو ئ���ەوەش وەک بیانوویەک
ل��ەالی��ەن دەس��ەاڵت��داران��ی کۆماری
ئیسالمییهو ه بەکارهاتووە کە لە
ک��وردس��ت��اندا س��ەرم��ای �ەگ��وزاری
ب��گ��ات��ە ک��ەم��ت��ری��ن ئ��اس��ت��ی خ��ۆیو
تەنانهت رێگری لە سەرمایەدارە
خ���ۆج���ێی���ەک���ان���ی���ش دەک��������ا ک��ە
س���ەرم���ای���ەگ���وزاری ل���ەم ن��اوچ��ان��ە
ب��ک��ەن .ئ���ەوەش ب��ۆت��ە ه��ۆی ئ��ەوە
ک����ە رۆژه������ەاڵت������ی ک���وردس���ت���ان
پێشکەوتنێکی ب��ەرچ��او لە هەموو
ب���وارەک���اندا ب��ەخ��ۆی��ەوە نەبینێو
بێکاری بگاتە ب��ەرزت��ری��ن ئاستی
خ��ۆیو ک ه لە ئ��اک��امدا ببێتە هۆی
سەرهەڵدانی کۆمەڵێک دی���اردەی
ن�����ەخ�����وازراو و ک�����اری ن���اچ���اری
وەک’’کۆڵبەری’’کە لەڕاستیدا ئەوە
لە ئاکامی سیاسەتی ه��ەاڵواردن��ی
ئاشکرای کۆماری ئیسالمی کە بە

دژی خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان
ڕەچاوی دەکا ،هاتۆتە کایەوە.
ب��ۆی��ە ل���ێ���رەدا دەس���ەاڵت���داران���ی
کۆماری ئیسالمی خۆیان هۆکاری
س����ەرەک����ی����ن ل����ە س���ەره���ەڵ���دان���ی
دی���اردەی���ەک ب��ە ن���اوی کۆڵبەریو
دەیان دیاردەی دیکە لە کۆمەڵگای
ئ���ێ���ران ب��ەگ��ش��ت��یو رۆژه����ەاڵت����ی
کوردستان بەتایبەتی کە ئ��ەوەی
ل���ێ���رەدا ج��ێ��گ��ای س��ەرن��ج��ە پرسی
کۆڵبەرییە کە هێزە چەکدارەکانی
ک��ۆم��اری ئیسالمی دوژم��ن��ک��اران��ە
دەستیان داوەت��ە کوشتوبڕی ئەو
کەسانەی کە بە ناچاری و بۆ دابین
ک��ردن��ی ب��ژێ��وی ژیانیان دەستیان
داوەتە ئەو کارە.
ئ��ەگ��ەر ل��ێ��رەدا پێناسەیەک بۆ
ک��ۆڵ��ب��ەری بکەین دەت��وان��ی��ن بڵێین
ک��ە “ک��ۆڵ��ب��ەری کارێکی ن��اچ��اریو
پڕمەترسییە ک��ە ک��ەس��ی کۆڵبەر
ب��ە هەڵگرتنی ب��ارو گواستنەوەی
ب��ۆ شوێنێک ب��ژێ��وی خ��ۆی دابین
دەک��ات” .لەم پێناسەیەدا کە دامانە
دەستەوە ئەوە جێگای تێڕامان ه کە
کاتێک دەگوترێ کارێکی ناچاریو
پ��ڕم��ەت��رس�یی��ە ،م��ەب��ەس��ت ئ��ەوەی��ە
ک��ە ئ��ەو ک��ەس��ان��ەی ک��ە ئ��ەو ک��ارە
دەکەن ئەگەر هەلی کاری دیکەیان

هەبێو بۆ بڕهسێ ئ��ەو ه کۆڵبەری
ن��اک��ەن ،ب���ەاڵم ئ���ەوان ب��ە ن��اچ��اری
و ب��ۆ دەرب���از ب���وون ل��ە بێکاریو
دابین کردنی بژێوی ژیانی خۆیانو
بنەماڵەکانیان دەستیان داوەتە ئەم
کارە ،هەروەها بۆیە پڕ مەترسیشە،
چونکە ئەوان لەسەر سنوورەکانی
رۆژه�����ەاڵت�����ی ک���وردس���ت���ان ئ��ەم
ک���ارە دەک���ەنو ئ��ەو س��ن��ووران��ەش
ه���ەم���وو ب���ە م��ی��ن چ���ێ���ن���دراونو
ه���ەلوم���ەرج���ی ک��هشوه��هوای��ی��ش
وای ک��ردوە ئەو مینانە لە شوێنی
خ��ۆی��ان ن��ەم��ێ��ن �نو زۆرج�����ار بێنە
س��ەر رێ��گ��ای ه��اتوچ��ۆی خەڵکی
ئاساییو ،کاسبکارانیش هەروەها
لەگەڵ مەترسی سەرمابردووییو
لە کۆتاییدا ک��وژران��ی��ان لە الیەن
هێزەکانی سەر سنوورو چەکدارانی
کۆماری ئیسالمی ب��ەرهوڕوون کە
لەم سااڵنەی دواییدا کوشتنی ئەو
کاسبکارانە گەیشتۆتە ئ��ەوپ��ەڕی
خۆی.
سزای کەلوپهلی قاچاخ بە پێی
یاسای بەربەرەکانی لەگەڵ قاچاخی
کەلوپەلو دراو!
لەم بەشەدا ئاماژە بەو سزایانە
دەکەین کە لە یاسای بەربەرەکانی
لەگەڵ قاچاخی کەلوپەلدا هاتووە.
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ئ��ەم یاسایە ک��ە س��اڵ��ی پ��ار دوای
هەشتا س��اڵ گ��ۆڕان��ک��اری بەسەر
داه���ات ل��ە بەشی س��زای قاچاخی
ک���ەلوپ���ەل ل��ە ب��ەن��دی ١٩ی ئ��ەم
یاسایەدا ئاوا هاتووە:
ب��ەن��دی  :١٩ه���ەرک���ەس ک��اری
ق��اچ��اخ��ی ک��ەلوپ��ەل��ی ی��اس��اخ بکا
ی���ان ک���ەلوپ���ەل���ی ی���اس���اخ راگ���رێ
ی��ان هەڵگرێ ی��ان بفرۆشێ لەگەڵ
ئ��������ەوەیدا ک���ە دەس�����ت ب��ەس��ەر
ک��ەلوپ��ەل��ەک��ەیدا دەگ���ی���ردرێ لە
شەش مانگ تاکوو دوو ساڵ بەند
ک��ردن ،س��زای نەختینەیی بە بڕی
دە ب��ەراب��ەری نرخی کەلوپەلەکە
و ت���اک���وو ه���ەف���ت���اوچ���وار زەرب����ە
قامچی سزا دەدرێ .ئهگهر نرخی
کەلوپەلی قاچاخی زیاتر لە یەک
میلیۆن ریال بێ ئەو ئامرازەی کە
کەڵکی ل���ێوەرگ���ی���ردراوە دەستی
بەسەردا دەگێردرێ.
تێبینی  :١ب��ڕی��اری م���اددەی
)٧٠٢( 48-49ی یاسای سزادانی ئیسالمی
تەنیا ئ��ەو خ��واردن��ەوە ئەلکولیان ه
دەگ��رێ��ت��ەوە ک��ە ل��ە نێوخۆی واڵت
بەرهەم هاتوون.
تێبینی  :٢ه����ەرک����ات ب��ڕی
ئ��ەو خ��واردن��ەوە ئەلکولیانهی کە
دەستیان بە سەرداگیراوە زیاتر لە
بیست لیتر بێ ،لە کاتێکدا کە بە
گەڕانەوە بۆ بەڵگەگەلێک بۆ نموونە
پێشینەی تاوانبار دەرب��ک��ەوێ کە
ئامرازی گواستنەوە بە ئاگاداریو
ل��ەس��ەر وی��س��ت��ی خ��اوەن��ەک��ەی بۆ
ک��اری قاچاخەکە پێی دراوە ئەم
ئ����ام����رازەش دەس���ت���ی ب���ەس���ەردا
دەگ��ی��ردرێو جیا ل��ەم��ە ،ئ��ام��رازی
گواستنەوەکە دەگەڕێندرێتەوە بۆ
خاوەنەکەو ب ه ق�هت نرخهکهی بە
جەریمەی نەختینەیی ئەو تاوانبارە
زیاد دەکرێ.
تێبینی  :٣ئهگهر ئەو ئامرازەی
 42کە بۆ گواستنەوە بەکار هاتووە لە
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

کاری قاچاخو هەڵگرتنی کەلوپەلی
قاچاخ ئەوەی کە لەم بەندەدا باس
ک��راوە ،خاوەنەکەی کەسێکی دیکە
جیا لە تاوانبارەکانی تاوانەکانی
س�����ەرەوە ب���ێ ،ب��ە گ���ەڕان���ەوە بۆ
بەڵگەگەلێک بۆ نموونە پێشینەی
تاوانکاری تۆمەتبار بسەلمێندرێ
کە بە ئ��اگ��اداریو لەسەر ویستی
خ���اوەن���ەک���ەی ب���ۆ ک����اری ق��اچ��اخ
دراوە ئ���ام���رازی گ��واس��ت��ن��ەوەک��ە
دەس��ت��ی ب���ەس���ەردا دەگ���ێ���ردرێو
جیا لەمە ،ئ��ام��رازی گواستنەوەکە
دەگەڕێندرێتەوە بۆ خاوەنەکەیو
ب � ه ق �هت ن��رخ�هک�هی ب��ە جەریمەی
نەختینەیی ئ���ەو ت��اوان��ب��ارە زی��اد
دەکرێ.
تێبینی  :٤ئەو کەلوپەالنەی کە
بۆ دروست کردن یان ئاسانکاری
ک��اری قاچاخی کەلوپەلی یاساخ
بەکار دەبردرێو ئەو شتەی کە لە
ئەنجامی مامەڵەکە لێی دەکەوێتەوە،
دەستی بەسەر دادەگیردرێ.
تێبینی  :٥خ�����واردن�����ەوەی
ئەلکولیهکان ،کەلوپەلی مێژووییــــ 
ف��ەره��ەن��گ��ی ،ئ���ام���رازی ب��ەرن��ام��ە
وەرگ��رت��ن ل��ە م����اوارە ب��ە شێوەی
نایاسایی ،ئامرازو کەلوپەلی قومارو
بەرهەمە دەنگیو رەنگییە نەشیاو
و ن��اپ��ەس��ن��دەک��ان ل��ە نموونەکانی
کەلوپەلی یاساخن.
تێبینی  :٦شوێنی پاراستنی
کەلوپەلی قاچاخی لە کاتێکدا کە
نرخەکەی زیاتر لە یەک میلیار ریاڵ
بێو لە الی��ەن خاوەنەکەی یان بە
ئاگادار ئەو کەڵکی لێ وەرگیرابێ
دەس��ت��ی ب���ەس���ەردا دەگ���ی���ردرێو
ئهگهر نرخی کەلوپەلەکە کەمتر
ب���ێ ل����ەو ب�����ڕەی ک���ە ب����اس ک���راو
الن�یک��ەم دوو ج��ار ب��ەم مەبەستە
کەڵکی لێوەرگیردرێو بە شێوەی
ی��ەک�لاک��ەرەوە دەرک����ەوێ ئ��ەو ه لە
ج��اری سێهەمدا دەستی بەسەردا

دەگ���ی���ردرێ .ئ �هگ �هر تۆمەتبارەکە
بەبێ ئاگاداری خاوەنەکەی کەڵکی
لێ وەرگرێ ،ب ه قهت نرخهکهی بە
سزای نەختینەیەکە زیاد دەکرێ.
تێبینی  :٧شوێنی پاراستنی
ک��ەلوپ��ەل��ی ق��اچ��اخ��ی ی��اس��اخ کە
خاوەنی شوێنەکە ئ��اگ��اداری ئەوە
بێ ،لە کاتێکدا کە بڕیاری هاتوو
ل��ە تێبینی ()٦دا ن��ەیگ��رێ��ت��ەوە،
ئ��ەو ه شوێنەکە دەس��ت��ی ب��ەس��ەردا
دەگ���ی���ردرێو دادهخ�����رێو ئ�هگ�هر
ت��اوان��ب��ار ل��ە م����اوەی دوو مانگ
ل��ە رێکەوتی دەرچ��وون��ی بڕیاری
کۆتایی ،جەریمەکە نەدا ،شوێنەکە
دەفرۆشرێو بڕی جەریمەکەی لێ
ه��ەڵدەگ��ی��ردرێو ئ��ەوەی ماشەوە
دەگەڕێندرێتەوە بۆ خاوەنەکەی)١(.
هەروەکوو بە پێی بەندی ١٩ی
یاسای بەربەرەکانی لەگەڵ هەڵگرتنی
کەلوپەلی قاچاخو تێبینییەکانی
ئ��ەم بەندە س��ەب��ارەت بە سزادانی
تاوانباران بۆمان دەرکەوت لە هیچ
شوێنێکی ئەم یاسایەدا باس لەوە
نەکراوە کە تاوانباران بدرێنە بەر
دەستڕێژی راستەوخۆی گوللەو
گیانیان لێ بستێندرێ ،بەاڵم هێزە
چ��ەک��دارەک��ان��ی ک��ۆم��اری ئیسالمی
هیچ گرینگی بە یاساکانی خۆشیان
ن��ادەنو بێبەزەییانە کاسبکارانو
ب���ە ت���ای���ب���ەت ک���ۆڵ���ب���ەران���ی ک���ورد
دەدەن���ە ب��ەر دەس �تڕێ��ژی گوللەو
گ��ی��ان��ی��ان ل �ێدەس��ت��ێ��ن �نو کەسیش
لێیان ناپرسێتەوە .ئ��ەوەش تەنیا
ل��ە ه���ەڵ���سوک���ەوتو ب��ی��رو ه��زری
دوژمنکارانەی ئەوانەوە بە نیسبەت
هاوواڵتیانی رۆژهەاڵتی کوردستان
سەرچاوە دەگ��رێو هیچ پاساوێک
هەڵناگرێ.
ئ��ەرک��ی ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ی ک��ورد
ل��ە ه��ەم��ب��ەر کوشتنی ک��ۆڵ��ب��ەرانو
کاسبکارانی کورد!
ت��اک��وو ئ��ێ��س��ت��اش ل��ە نێوخۆی

هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن دەبێ زیاتر
لە جاران هەست بە بەرپرسایەتی
ب���ک���ەن ل����ە ه���ەم���ب���ەر ت��اک��ەک��ان��ی
گ��ەل��ەک��ەی��انو خ��اوەن��داری��ەت��ی��ان لێ
ب��ک��ەن ،ل��ەگ��ەڵ ئ����ەوەیدا کوشتنی
هەر کەس جا بە هەر بیانوویەک
بێ مەحکوومە ،بەاڵم لەم نێوەشدا
ف��ەرقو جیاوازی دەک��رێ لە الیەن
راگەیەن ه گشتییەکان لە نێوان ئەو
کەسانەی کە بە دەستی هێزەکانی
ک��ۆم��اری ئیسالمی دەک��وژرێ��ن بۆ
نموونە کاسبکارێکی بێتاوان لەگەڵ
رۆژنامەنووسێک .کوشتنی مرۆڤ
ل �ەه��ەر ش��ێ��وەی��ەکدا ب��ێ ت��اوان �ەو
نابێ پیشە ببێتە ه��ۆی ئ��ەوەی کە
یەکیان زیاتر گرینگی پێ ب��درێو
ئ��ەوەی دیکەیان وەک رووداوێکی
ئاسایی چاوی لێ بکرێو تەنانەت
هەواڵەکەشی باڵو نەکرێتەوە.
کێ تاوانبارە؟
هیچ ش �کو گ��وم��ان ل���ەوەدا نیە  
کە بکەری ئەو تاوانانە تاوانباری
سەرەکیینو ل��ەم ن��ێ��وەشدا ئەگەر
چەکدارێک فهرمانی بەرپرسەکەی
پێ نەبێو بەرپرسەکەشی فهرمانی
کەسی سەرووتر لە خۆی نەبێ بەو
شێوەیە تاکوو دەگاتە بەرپرسە پایە
بەرزەکانی کۆماری ئیسالمی ئەوە
لە جێگای گرتنو دادگایی کردنی
ئەو کەسانەی کە بە پێی قانوونی
خۆیان کاری قاچاخ دەکەن ئاو ه بێ
بەزەیییانەو دوژمنکارانەو دوور
لە بەها مرۆیییەکان تەقە لە تاکی
کاسبکارو کۆڵبەری کورد ناکەنو
گیانیان لێ ناستێنن ،بۆیە تاوانباری
سەرەکی لێرەدا کۆماری ئیسالمییە
ل��ە ه��ەم��وو ئ��اس��ت��ەک��ان�یدا ،چونکە
ئەگەر بۆ جارێکیش ئەندامێکی هێزە
چ��ەک��دارەک��ان ی��ان گ��رووپ��ێ��ک لەم
سەرچاوەو پەڕاوێزەکان:
هێزانەی ک��ە دەستیان ب��ە خوێنی
ک��اس��ب��ک��اران��ی ک���ورد س���وور ب��ووە  :١ی��اس��ای ب��ەرب��ەرەک��ان��ی ل�ەگ��ەڵ
بە توندی س��زا ب��دا ئ��ەو ه کوشتنی هەڵگرتنو گواستنەوەی کەلوپەلی

بەشی سیاسی

رۆژه���������ەاڵت���������ی ک�����وردس�����ت�����ان
ناڕەزایەتییەکی جیددیو گشتگیر
سەبارەت بە کوشتنی کاسبکارانو
کۆڵبەرانی ک��ورد رووی ن��ەداوەو
زۆرب���ەی زۆری خەڵکی نێوخۆی
رۆژه�����ەاڵت�����ی ک����وردس����ت����ان ل���ەم
پێوەندییەدا بێدەنگی هەڵبژاردوەو
کورد گوتهنی" :هەر کەسە دەستی
ب��ە ک��ڵ�اوی خ���ۆی���هو ه گ���رت���ووە با
ن��ەیب��ا" ،ئ���ەوەش ه��ۆک��اری خۆی
هەیە ک��ە ل��ەم نووسینەدا جێگای
سەرنج نیە ،ب��ەاڵم هەندێ جار لە
الی���ەن ک���ەسو ک���اری ک����وژراوهو ه
ن��اڕەزای��ەت��ی دەرب�����ڕدراوەو سکااڵ
بەرز کراوەتەوە ،ئەوەش ئاکامێکی
ن��ەب��ووەو نەبۆتە ه��ۆی ئ��ەوەی کە
ک��ۆت��ای��ی ب��ە کوشتنی کاسبکاران
بێنێو ل��ە ه��ەن��دێ ن��م��وون��ەی زۆر
ک����ەمدا ت��ەن��ی��ا ب��ۆت��ە ه���ۆی ئ���ەوەی
ک��ە ئ��ەو ک��ەس ی��ان ک��ەس��ان��ەی کە
دەستیان لە کوشتنی کاسبکاران
یان کۆڵبەراندا هەبووە لە جیاتی
ئ���ەوەی ک��ە س��زا ب��درێ��ن تەنیا لە
ناوچەی خزمەتیان دوورخراونەوەو
بگرە گواستراونەتەوە بۆ شوێنی
ب��اش��ت��ری��ش .ب���ەاڵم ئۆپۆزیسیۆنی
کوردیش بە هەموو الیەنەکانەوە
ی
کە خۆیان بە نوێنەری ڕاستەقینه 
خ��ەڵ��ک��ی رۆژه���ەاڵت���ی ک��وردس��ت��ان
دەزان���ن دەب���ێ ه��ەن��گ��اوی جیددیی
هەڵێننەوە ل��ە ئ��اگ��ادار ک��ردن��ەوەی
ناوەندە جیهانییەکانی مافی مرۆڤو
هەروەها وشیارکردنەوەی زیاتری
خەڵکی کوردستان تاکوو نەهێڵن
هێزە ئینتیزامییەکان دەس��ت بۆ
کوشتنی کاسبکاران بەرن ،چونکە
بەڕاستی خەڵکی کوردستان لەم
پێوەندییەدا وشیاریان زۆر کەمەو
ت��ەن��ان��ەت ن��ات��وان��ن ب��ە پێی یاسای
کۆماری ئیسالمیش لەم پێوەندییەدا
بەرگری لە خۆیان بکەنو رێگری
لە کوشتنی رۆڵەکانیان بگرن .بۆیە

کاسبکاران دووبارە نابنەوە.
ب��ەاڵم لەگەڵ ئ���ەوەشدا خەڵکی
رۆژه����ەاڵت����ی ک��وردس��ت��ان��ی��ش بە
بێدەنگی خۆیان لە ئاست کوشتنی
کاسبکاران دەبنە هۆی ئ��ەوەی کە
کوشتنی کاسبکاران ب��ەردەوام بێ.
لێرەدا لەگەڵ ئەوەی کە هیچ شکو
گومان لە سیاسەتی دوژمنکارانەی
ک���وم���اری ئ��ی��س�لام��ی ب��ە نیسبەت
تاکەکانی ک��وردهو ه نیە و ئەوەش
بۆ هەموو الیەک روونو ئاشکرایە،
ب��ەاڵم بێدەنگی کۆمەاڵنی خەڵکی
ک��وردس��ت��ان ل��ە ه��ەم��ب��ەر ت��اوان��ی
کوشتنی کاسبکارانی کوردو هەموو
تاوانەکانو پێشێلکاریەکانی دیکە
لە دژی گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی
ک���وردس���ت���اندا ب��ە ش��ێ��وەی��ەک لە
ش��ێ��وەک��ان دەب��ێ��ت��ە ه���ۆی ئ���ەوەی
کە ئ��ەوان ب��ەردەوام بن لە تاوانو
پێشێلکاریەکانیانو ئەگەرچی بۆ
م���اوەی���ەک ب��ەش��ێ��ک ل��ە ک��ۆم��ەاڵن��ی
خ��ەڵ��ک��ی رۆژه���ەاڵت���ی ک��وردس��ت��ان
دوور ب��ن ل��ە ئ��اس��ەوارەک��ان��ی ئەم
تاوانو پێشێلکاریانە ،بەاڵم درهنگ
ی���ا زوو دوک���ەڵ���ی ئ���ەو ت��اوان��ان��ە
دەکەوێتە چاوی ئەوانیشەوە ،بۆیە
پێویستە هەموو کۆمەاڵنی خەڵکی
ک��وردس��ت��ان ی��ەک دەن���گ دەب���ن لە
پێناو رێ��گ��ری ک���ردن ل��ە کوشتنی
رۆڵەکانیانو کوشتنی هەر تاکێکی
کورد لەهەر ناوچەیەکی رۆژهەاڵتی
ک��وردس��ت��ان ب��ە کوشتنی ه��ەم��وو
خەڵکی کوردستان بزاننو خۆیان
ب��ە خ��اوەن��ی رۆڵ �هک��ان��ی��ان ب��زان��ن.
چونکە ل��ە ه��ەلوم��ەرج��ی ئێستادا
تەنیا ئەوانن دەتوانن بە ناڕەزایەتی
خ��ۆی��ان رێ��گ��ری ل��ە ب���ەردەوام���ی
کوشتنی تاکەکانی کورد بکەن.
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بهنرخترین وشه!

سیامهند شێخهپوور

www.lawan.com

ب����ێگ����وم����ان ل���هن���ێ���و ه���هر
ن�هت�هوهی�هکدا کۆمهڵ ه شتێکی
 48-49ب���هن���رخو پ��ێ��روز ه���هن ک�� ه ل ه
الی �هن خهڵکهو ه جێگای رێزو
حورمهتنو ش��ان��ازیی��ان پێو ه
دهک������هن ک��� ه ه����هر ی���هک���ه ب ه
ناوێکی جیاواز ناو دهبردرێنو
باسیان لهسهر دهکرێ .میللهتی
ک له و نهتهوانهی ه
کوردیش یهکێ 
ک ه مێژوویهکی دوورودرێ���ژو
پ��ڕ ل� ه ئ �هزم��وونو س���هروهری
ههیه .ههر ئهو ئهزموونانهش
بوونه ه��ۆی ئ��هوهی ک ه گهلی
ک��وردی��ش ل���هم ش��ت� ه پ��ی��روزو
بهنرخان ه بێبهش نهبێ .ههر
ل�هم راستایهدا مێژووهکهشی
ب��ری��ت �یی � ه ل��� ه خ��هب��ات��ی ل�هب��ن
نههاتووی گهلی ک��ورد لهههر
چ��وار پارچهی کوردستان ک ه
ب���هداخ���هو ه ل �هب �هر ئ���هوهی ک ه
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی
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ه �هر پارچهیهکی کوردستان
ب � ه دهس��ت��ی یهکێک ل � ه رژێم ه
دی��ک��ت��ات��ۆڕهک��ان داگ��ی��ر ک��راو ه
بۆت ه هۆی ئ �هوهی ک ه زۆر ل ه
رۆڵ �هک��ان��ی ل � ه پ��ێ��ن��اوی خاکی
پ��ی��روزی ک��وردس��ت��اندا گیانی
شیرینیان بهخت بکهن .لهنێو
ئێمهی کورددا بهو کهسانهی ک ه
گیانی خۆیان ل ه پێناوی رزگاری
نیشتماندا بهخت دهکهن ناوی
پ���ی���رۆزی پ��ێ��ش��م �هرگ �هی��ان بۆ
ه�هڵ��ب��ژێ��ردراوهو پێیان دهڵێن
پ��ێ��ش��م �هرگ � ه ب���هو م��ان��ای�� ه ک ه
ب���هرهو پ��ی��ری م���هرگ دهچ��ێو
شیرینترین شتی ک ه گیانیهتی
دهی ب �هخ��ش��ێ ،ه �هرب��ۆی � ه بۆ
پێشمهرگ ه ب ه س��هدان کتێبو
ه�����هزاران رس��ت �هو ه��ۆن��راوهو
بهیتو حهیرانو شێعری تایبهتی
ل ه بارهی پێشمهرگهو ه وتراوهو
نووسراو ه ک ه ههموویان باس
ل � ه ف��ی��داک��اریو ق��ارهم��ان�هت��ی��ی

پ��ێ��ش��م �هرگ � ه دهک�������هن ،ب���هاڵم
سهرهڕای ههموو ئهمان ه ئێستا
ه �هر کهمهو ق �هت ناتوانین ب ه
تهواوی مانا باس ل ه کهسایهتی
پێشمهرگ ه بکهین یان وهسفی
ن����اوی پ���ێ���روزی پ��ێ��ش��م�هرگ� ه
بکهین .ههر بۆی ه زۆر ب ه کورتی
دهڵێم“ ،پێشمهرگ ه ئهو مرۆڤ ه
تێکۆشهرهی ه ک ه بهر ل ه ههموو
کهسێک ههستو بیرو ئهقڵی
دهکهوێت ه گهڕو گهش ه دهکا ،ل ه
پێش ههموو کهسێکدا ههست
ب ه ج��ی��اوازیو ئاڵوگوڕهکانی
دهوروب����������هری ،ب���ه ت��ای��ب �هت��ی
کوردستانی خۆشهویستمان
دهک���ا ،وات � ه پێشمهرگ ه لهههر
ئاستێکی خوێندهواریو تهنانهت
ئ �هگ �هر ن�هخ��وێ��ن��دهواری��ش بێ،
ئ�هوه رووناکبیرێکی ب ه تهواو
مانایه .لهنێو سوپای واڵت��اندا
ه���ێ���زی زۆر ه����هن ک��� ه ه��هر
واڵت���هی ن���اوی ج��ی��اوازی��ان بۆ

رێکخراوێک
ب����� ه ن�����اوی
ی���هک���ی���هت���ی
ال و ا ن
دام������������هزرا
ک���� ه زۆر ل � ه
الوهک��ان لهنێویدا
خزمهتیان کردوهو تێیدا
پێگهیشتوونو ل ه کاتی
خۆشیدا وهک پێشمهرگه گیان
ف��ی��دای�یی��ان ک���ردوهو تهنانهت
لهو رێگایهشدا شههید بوونو
گ��ی��ان��ی��ان ب��هخ��ت��ی ئ������ازادیو
س�هرب�هس��ت��ی نیشتمانهکهیان
کردوه .ههر بهم بۆنهو ه ساڵو
دهنێرم بۆ گیانی پاکی سهرجهم
شههیدانی کوردو کوردستانو
بنهماڵه سهربهرزهکانیان.

بەشی کۆمەاڵیەتی

ههڵبژاردوونو پووڵو بودجهی خ��ۆی ب� ه بێترسو
دڵ����هڕاوک����ێ
زۆریان بۆ دابین کردوون،
ک����ار بۆ
بۆی ه ب ه دهرک��ردن یان
ب��� ه ک��وش��ت��ن��ی چ �هن��د
ک�هس��ێ��ک ل���هو هێزان ه
ه��ی��چ ل�� ه ب��ارودۆخ��هک�� ه
ن���اگ���ۆردرێ ،ب���هاڵم لهنێو
هێزی پێشمهرگهدا وا نیه،
پێشمهرگ ه سهرمایهی گهلو
نهتهوهکهیهتی و خۆبهخشان ه
کار دهکا ،پێشمهرگ ه فیداکارو
دڵسۆزو پارێزهره ،ههربۆی ه
رێ��ک��خ��س��ت �نو
ل������هدهس������تدان������ی
یهکریزی هێزهکانی
ک����ارهس����ات���� ه
خۆی بکات .ئهگهر کاسانێک
ب���ۆ ئ��هو
ژێ��ر ب � ه ژێ��ر ل � ه ب��ی��ری خۆش
خزمهتی ب ه دوژم���ندا ب��وونو
ل� ه فکری پیالن گ��ێ��ڕان دژ ب ه
حیز بهی دهستکهوتهکانی گهلی کوردداو
ک�� ه خ�هب��ات��ی ل ه پێناو بهرژهوهندی خۆیاندا
ت��ێ��دا دهک�����او ب ه جاسووسیان بۆ داگیرکهرانی
پ��ێ��چ �هوان �هو ه ب��وون��ی ههوێنی ک��وردس��ت��ان ک����ردوه ،ناتوانن
ب���هرخ���ۆدان���ی پ��اراس��ت��ن�� ه بۆ باوهڕ بهو ه بکهن ک ه پێشمهرگ ه
نهتهوهکهی خۆی ،ههربۆی ه لهنێو لهکاتی خۆیدا ب ه بڕنۆیهکهو ه
حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستاندا ش����هڕی چ����هکو ج��ب �هخ��ان �هی
ک ه رۆژی 26ی سهرماوهز وات ه پ���ێ���ش���ک���هوت���ووی رێ �ژی��م��ێ��ک��ی
ئهو رۆژهی ک ه بۆ دوایین جار دی����ک����ت����ات����ۆڕو خ���وێ���نڕێ���ژو
بنکهی سهرکوتی ح �هم �هرهزا سهرکوتکاری بهدژی نهتهوهی
ش��ای��ان ل � ه ش��ارهوان��ی ش��اری کورد دهکرد.
شایانی باس ه ک ه لهو کاتهدا
م �هه��اب��اد پ��ێ��چ��ای �هوهو ک�هوت� ه
دهس��ت��ی خ �هڵ �کو پێشمهرگه ،زۆر ل ه گهنجانی نیشتمانپهروهر
وهک رۆژی پێشمهرگ ه دیاری رووی�������ان ل��هن��ێ��و ب���هرهک���ان���ی
ک���راوه .ئ���هوهش تایبهتمهندی شۆڕش دهکردو هاوشانی برا
خۆی ههبوو ،یهکهم ئ �هو ه ک ه پێشمهرگهکانیان بهرگرییان ل ه
ب ه کۆتایی هاتنی ئ�هو بنکهی ه مانو مهوجوودییهتی حیزبو
ک��ورد ت��وان��ی ل� ه ن��اوچ� ه ئ��ازاد گ �هل �هک �هی��ان دهک�����رد .ه���هر ل ه
ک���راوهک���ان���ی ژێ���ر دهس��هاڵت��ی ژێ���ر س��ێ��ب �هری ئ���هو ح��ی��زب�هدا
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بەر لە دەستپێکی بابەتەکەمان
پێویستە پێناسەیهکی کورتمان
هەبێ لەسەر فێمێنیزم›‹ .فێمێنیزم،
بریتییە لە کۆمەڵێک بیروبۆچوونی
پێکەوە گرێدراوی بزووتنەوەیەکی
 48-49ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ی���ان هەڵوێستێکی
ک����ۆم����ەاڵی����ەت����ی ک����ە م��هب��هس��ت��ی
گ���ۆڕان���ک���اریی���هو ج��ەخ��ت ل �ەس��ەر
داواکردنی مافی سیاسی ،یاساییو
مافی سەربەخۆییو یەکسانی لە
رەخساندنی هەلو مافی بڕیاردانی
چارەنووس دەکا«.
لە کۆمەڵگا دواک��ەوت��ووەک��اندا
ژن���ان ل��ە ه��ەم��وو ک���اتدا بەهۆی
زاڵب��وون��ی ئایین ل��ە ن��ێ��وی��اندا لە
ئاستێکی نزمتر لە پیاوان چاویان
ل��ێ ک���راوەو ل��ە ی��اس��اک��اندا رەنگی
داوەت����ەوە وەک قانوونێک خۆی
چ �هس��پ��ان��دووەو ک���اری پ��ێک��راوە.
دەسەاڵتەکانی ئایینی هەموو کات
پەنایان بۆ کۆیلەکردنی ژنان بردوەو
ئەمەشیان بەستۆتەوە ب �ەوەی کە
ژنان زەعیفەن یان کەم عەقڵنو بە
دیدێکی سێکسی وەک ئامێرێک بۆ
منداڵ ب��وون یان لەزەتی سێکسی
 46چاویان لێکراوە.
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

ل����ە ئ����ێ����ران����دا ب����ەه����ۆی زاڵ
ب��وون��ی ئ��ای��ی�نو ل��ە ه��ەم��ان ک��اتدا
دەسەاڵتی پیاوساالرانەی سیاسی،
ن���اش���ی���ری���نت���ری���نو دزێ���وت���ری���ن
ش���ێ���وازەک���ان���ی ت���ون���دوت���ی���ژی بە
سەپاندنی یاساکاندا دێنە ئ��اراوە.
لەنێو ئ��ەو کۆمەڵگایەدا تەمەنی ٩
س��اڵ �یو ب��ە خواستی دای���کو باب
ب��ۆ ه��اوس��ەرگ��ی��ری دەس��ت نیشان
دەک��رێو باسی چەند هاوسەریو
هەروەها هاوسەرگیری بە شێوازی
سیغە ئ��ازاد دەک��رێ .لە یاساکاندا
دزێ����وو ن��ام��رۆڤ��ان��ەت��ری��ن ش��ێ��وەی
ت��ون�دوت��ی��ژی دژ ب��ە ژن���ان ل��ە ژێر
ناوی بەرگری لە نامووس بە ناوی

سەنگسار دێتە ئ��اراوەو لە هەمان
کات ژنان بۆ خۆ پااڵوتن بۆ پۆستی
سەرۆک کۆماری بێبەش دەکرێنو
رێگای خۆ پااڵوتنیان پێ نادرێـــ 
دی����ار ه ل��ه ی��اس��ای ئ��ێ��س��ت��ادا ن �هک
ه�هر ژن��ان ،بهڵکوو جیا ل ه ئایینی
شیع ه وات� ه شیعهکان کهس حهقی
خۆپااڵوتنی بۆ س �هرۆک کۆماری
نیهــــ   .مافی جیابوونەو ه دەدرێتە
پ��ی��اوانو ژن��ان مافی ئ��ەوەی��ان نیە
کە داوای تەاڵق لە هاوسەرەکانیان
بکەنو هەروەها مافی لەباربردنی
منداڵیان بەبێ ئیزنی هاوسەرهکانیان
نیە .ژن لەنێو ئەو کۆمەڵگایەدا دەبێ
حیجابێکی کە بە زۆری بە سەریدا

‘‘

ژیانیان بشکێننو بە باوەڕهێنان
ب��ە ی��ەک��س��ان��ی ل �ەس��ەر ئ��اراس��ت��ەی
سیاسیو ب��ی��رک��ردن��ەوەی سیاسی
کاریگەریان هەبێ.

بەشی کۆمەاڵیەتی

ئەو رێپێوانانە سەرکوت دەکرێنو
زۆرب��ەی بەشداربووانو چاالکانی
مافی ژن تووشی لێدان ،زیندانو
ئ��ەش��ک��ەن��ج��ە دەب���ن���ەوە .سیستمی
دەس�����ەاڵت زی��ات��ری��ن ت��ون��دوت��ی��ژی
دژ ب���ە ژن����ان ب���ە ک���ار دەه��ێ��ن �ێو
ب��ە ئ��اش��ک��را م��اف��ی��ان پێشێل دەک��ا
تاڕادهیەک کە لە زانکۆکان گەاڵڵەی
ج��ی�اک��ردن��ەوەی جنسیەتی بەڕێوە

ئێران لەسەر بەرنامە ئەتۆمیەکەی
دێ��ن��ە ئ�����اراوە ،ک��اری��گ��ەری زۆری
خستوتە س��ەر ژیانی خەڵکو لەو
ن��ێ��وەشدا ژن��ان زیاترین زیانیان
بەرکەوتووەو بوونەتە بێبەشترین
توێژی کۆمەڵگا .ب��ەاڵم س��ەرەڕای
ئەو هەموو نەهامەتیانەش ژنان لە
زۆر بواردا چاالکانە هاتوونەتە نێو
گۆڕەپانو زۆر بوێرانە بەرگرییان

‘‘

سەپاوە لە شوێنە گشتییەکان بە
ب��اش��ی ب��پ��ارێ��زێ ت��ا ک��وو تووشی
جەریمە یان زیندان نەبێتەوە.
ب�������ە ه�����ات�����ن�����ە س�������ەرک�������اری
ئەحمەدینیژاد ،باس لە جیاوازی
ژنان لە کۆمەڵگادا ،بۆنو رەنگێکی
ت���ای���ب���ەت ب���ەخ���ۆی���ەوە دەگ�����رێو
زۆرب��ەی ژنان بۆ هێنانە بەرباسی
ک��ێ��ش��ەک��ان��ی��ان ،رێ��گ��ای ی��اس��ای �یو
رێپێوانی هێمنانە دەگرنەبەر ،بەاڵم
ب �ەداخ��ەوە لە زۆرب���ەی کاتەکاندا

دەبا کە ئەم گەاڵڵەیە ،خەسارێکی
زۆری دەروون���یو جەستەیی الی
ه��ەر دوو رەگ���ەز دروس���ت دەک��ا.
ب���ە ه���ۆی ئ�����ەوەی ک���ە ژن م��اف��ی
ک��ار ک��ردن��ی نیە و دەب��ێ بنەماڵە،
گرینگترین ش��ت ل��ە الی ژن بێو
بەم بۆنەوە پیاویش ئیزنی تەواوی
پ���ێ���دراوە ک��ە پ��ێ��ش ب��ە ک��ارک��ردن��ی
ه��اوس��ەرەک��ەی ل��ە دەرەوەی ماڵ
ب��گ��رێ .ئابلۆقە ب��ەرب�ڵاوەک��ان کە
ل��ە ب��ەرام��ب��ەر ب������ەردەوام ب��وون��ی

لە مافەکانی خۆیان کردوەو بوونەتە
پاڵپشتێکی گەورەش بۆ بزووتنەوە
کۆمەاڵتییەکانی دیکەش.
لەکۆتاییدا ئازادی کۆمەڵگا واتە
ئازادی ژنو ئەو ئەرکەش دەخرێتە
س��ەرش��ان��ی��ان ک��ە ب��ە هەوڵدانێکی
زۆر ئ��ەو تاپۆیەی خ��راوەت��ە سەر
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وهرگێڕان ل ه فارسییهوه
عهباس حهقبین
چ رەنگێک لەبەر کەین؟ رەنگەکان
بە شێوەیەک کاریگەرییان لەسەر
رۆحو دهروون������ی م����روڤ ه��ەی��ە
ک��ە رەوش���ت���ی م���رۆڤ دەگ����ۆڕێو
ئ���ەم ش��ێ��وە گ���ۆڕان��� ه ل���ە ئ���اک���امدا
دەبێتە خ��ووخ��ەدەو تایبەتمەندیو
کهسایهتی تاکەکان .رەنگ هۆکارێکی
بەهێزە کە دەتوانی ویستو هەستە
دەروونییەکانی ئێمە ببزوێنێ یا
هێور بکاتەوە .هەستێک لە ساردیو
گ����ەرم����ی ،خ����ۆش����یو ن���اخ���ۆش���ی،
خێراییو بێدەنگی ،پێک ئەهێنێ.
راست لەوێنەی مۆسیقا کە ئەتوانێ
لە کاتە خۆشو ناخۆشەکاندا بێ.
تەواوی رەنگەکان بۆ ئێمە ئەدوێن،
پ �ێدەک �هن �نو ئێمە ل�ەخ��ۆ ئ��ەگ��رنو
شوێنەواری ج��ۆراوج��ۆر دائەنێن،
ه��ەر وەک ئ���ەوەی ک��ە دەن��گ��ەک��ان

دای دهن��ێ��ن .ئ �هوڕۆک � ه ب �هرل �هوهی
خەڵکی گ��وێ بیستی دەنگی ئێوە
بن ،سەرنجیان بۆ لیباسو رواڵەتی
ئێوە ئەچێ یانی چاو ل ه رواڵهتتان
دهک������هن ،ه����ەر ب��ۆێ��ە رەن��گ��ەک��ان
دەت���وان���ن وەک م��ی��وان��ی ل��ە ن��اک��او
کاریگەر بن لەسەر پێوەندی ئێوەو
ب��ەراب��ەرەک��ان��ت��ان .بێگومان زیاتر
ل��ەوەی کە ج��ۆراج��ۆری رەنگەکان
کاریگەری لەسەر خودی ئێوە بێ،
چەند هێندە ک��اری��گ��ەری��ان لەسەر
ب��ەرام��ب��ەرەک��ان��ت��ان��ی ه��ەی��ە .ئهگەر
کەڵکی رەنگەکان بۆ بەکارهێنان لە
چاوەدێری فەرهەنگی کۆمەاڵیەتی
هێندیک دوور بایە ،رەنگ کاریگەری
ب �ێوێ��ن��ە دەب�����وو ،ئ��ەگ��ەر رەن���گو
جۆراوجۆریەکانی گرینگ  نەبانایە،
جوانترین سەرچاوەکانی بوون واتە
ئاسمان وزەوی ،گ��وڵو دارەک��ان،
دەری��او ئۆقیانووسهکانو ......بەم
رەن��گ��ە ج���ۆراوج���ۆران���ە دروس���ت
ن��ەدەب��وون .ج��ۆراوج��ۆری رەنگی
لیباستان لەهەر تەمەنێکدا کە هەن،

لە یەکەم بینینی بەرابەرەکانتان بە
تایبەت ئەو کەسانەی کە بەردەوام
دەتان بینن ،بزەیەکی نەرمو بە تین
ئەخاتە سەر لێو کە ئەمە گەلێک بە
کەڵکەو بە سوود.
شوێنەوارە دەروونییەکانی
رەنگ:
ئ����هوڕۆک���� ه س��ەل��م��ێ��ن��راوە کە
رەنگەکان   بەسانایی کار دەکەنە
س��ەر ک��ۆئ�هن��دام��ی دهم����ارو هێزی
بینین ،حااڵتی دەروون��ی تاکەکانو
رەوش��ت��ی��ان .ه��ەرب��ۆی��ە ب��ۆ کەڵک
وەرگرتن لە رەن��گ بە شێوەیهکی
گ��ش��ت��ی ،پ��ێ��وی��س��ت��ە ش���وێ���ن���ەوارە
دەرون ناسییەکانی کە دەتوانێ
ل��ە دی���اری ک��ردن��ی دێکۆڕاسێونو
ج�لو ب��ەرگو ش��وێ �نو ...بناسینو
هەنگاوی بۆ بنێین .جاروبار کەڵکی
خراپی رەنگ لە رێگەی تاکەکانەوە،
ک����اری����گ����ەری ن���هرێ���ن���ی ئ��ای��ی��نو
نەریتەکان ،هەڵسوکەوتی تایبەتی
کەسەکانو کاریگەری هێندێ لە
یاساکان ،نەبوونی جۆراوجۆریو

پ��ێ��ک��ەوە ن��ەگ��ون��ج��ان��ی رەن��گ��ەک��ان،
بەکارهێنانی رەن��گ بە تایبەت لە
هەرێمی تاکەکەسیدا ب��ەرەوڕووی
زۆر کیشەی گ���ەورەو ج �ێڕام��ان
ک�����ردوەت�����ەوە ک���ە ل���ە دوارۆژدا
ش���وێ���ن���ەوارە رووخ��ێ��ن��ەرەک��ان��ی
بەروونی دەبینن.

رەن���گ ل��ە ئایینی پ��ی��رۆزی
ئیسالمدا:
ل��ە دەق��ە ئیسالمییەکاندا ئەو
ن
رەنگانەی کە لە کۆمەڵگادا مهکروه 
قسهو باس کراوە ،باشترین رەنگیان
سپییە و دوای ئەو بەڕیز زەرد،
س����ەوز ،س����ووری ک���اڵ ،س���ەوزی
ت بە تایبەتی بۆ
ک��اڵ ،س��ووری ما 
نوێژ کردن ،بەاڵم رووپۆشی رەش
کەڕاهەتی توندی هەیە .ئێمە بەڵگەی
زۆرم��ان هەیە کە رەنگی سەوزی
تێکەڵ بە ئاسمانی بنەمای پتەوی
پیرۆزی هەیە .بەهەشتی بەڵێندراوی
ئێمە ئ�هم شێو ه رەنگهی هەیە .لە
ئایینی پیرۆزی ئیسالمدا ئایەتێکمان
نیە کە رەنگی سەرپۆشەکان دیاری
بکا ،بەاڵم حەدیسی زۆرم��ان هەیە

بەشی کۆمەاڵیەتی

ئ���اخ���اوت���ن���ی ب���ێدەن���گ���ی
لیباس(جلو بەرگ):
وێ��ڕای ئ��ەوەی کە ج �لو بەرگ
ک��ەرەس��ەی��ەک��ی پ��اراس��ت��ن��ی مرۆڤە
ل���ە س���ەرم���او گ���ەرم���ا ،ه���ەروەه���ا
ی بێدهنگهو بە
ئامرازێکی پێوەند 
شێوەی ئاسایی دەتوانێ د ه پەیامی
س���ەرەک���ی ب��دات��ە ک��ەس��ان��ی نزیک
وهک؛ ئ��اس��ت��ی ئ���اب���ووری ،ئاستی
خوێندەواری ،پێگەی کۆمەاڵیەتی،
ویستی کۆمەاڵیەتی ،حەزی تاکەکان
بەرەنگەکان ،ئاستی سەرکەوتن،
ن���ەزم���ی زاه���ی���ری ،ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی
رەوش���ت���ی ،ه��ی��واو خ��ۆش��ب�هخ��ت��ی،
جیاوازی.
ک���ەڵ���ک وەرگ���رت���ن���ی ت��اک��ەک��ان
ب��ەش��ێ��وەی درێ���ژم���اوە ل���ەو ج�لو
ب���ەرگ���ان���ەی ب���ە رەن���گ���ی رەشو
ب�����ۆرو ق����اوەی����یو س��وورم��ەی��ی��ن
زۆر ن���اس���ازگ���ارە ،چ��ون��ک � ه ئ��ەم
رەنگانە لەگەڵ تێپەڕبوونی کات
ماندوبوونی دەروون��ی بەدواوهیە.
ب��ۆوێ��ن��ە ئ��ەگ��ەرچ��ی رەن��گ��ی رەش
لە ب��ازاڕی م��ۆدەو لیباسدا پێگەی
ت��ای��ب��ەت��ی خ����ۆی ه���ەی���ەو وات����ای
جۆراوجۆر دهگوازێتهوه .بەاڵم زۆر
کهس رقیان لە جلو بەرگی رەشه،
چونک ه رەش هێمای مردنەو زیاتر
ل��ە ن��ەری �تو بۆنەکانی ت��ازی �هدا لە
بەری دەک��ەن .ههرچهند بۆچوونی
تایبەتی ل��ەو پێوەندییەدا هێمای
زانستو تێگەیشتنە ،بەاڵم لە پێک

ه��ێ��ن��انو ب���ەردەوام���ی خ��ەم��ۆک �یدا
ک��اری��گ��ەرە .ک��ەس��ان��ی ه��ۆگ��ر ب��ەم
رەنگە ،بە زۆری لهنێو خۆدان یانی
نارهحهتییهکانیان دەش��ارن��ەوەو
ئاڵۆزو شێواو دێن ه بەرچاو .هەروەها
ئەو کەسانەی بەردەوام جلوبەرگی
رهساسی(خۆڵهمێشی) دهکهن ه بهر،
وا دەردهکهون کە ژیانێکی دژوایان
ههیهو لەژێر گوشارەکانی نالەباری
ژی�����اندا پ��ش��ت��ی��ان چ���ەم���اوهت���هوهو
پێویستیان بە کهمێک پشوو ههیه،
بەاڵم لە الیەنی باشییەوە هێمایە بۆ
ئەقڵو بیرکردنەوە ،چونک ه هاوناوە
لەگەڵ بەشی خۆڵەمێشی مێشکدا.
کەڵک وەرگ��رت��ن لە رەنگە گ��ەرمو
زەوق���اویی���هک���ان(س���ەوزی روون،
زەرد  ،س��وورە جۆراوجۆرەکانو
پڕتەقاڵی) و هاوشێوەکانیان ،تەمەنی
مرۆڤەکان کەمترو گەنجتر نیشان
ئ��ەدەنو زەوقو خۆشحاڵی زیاتر
ل��ەواندا دهردهک���هون ،ب��ەاڵم رەنگە
رەش��ەک��ان ،ق��اوەی��ی ،خۆڵەمێشی،
بنەوشی م��اتو ئاسمانیە ماتەکان
دەت��وان��ن لە دروس��ت کردنی یەک
ش��ێ��وەو کەسایەتییەکی گشتیو
بەهێزو ئێرادە بەرز کاریگەر بێو
تەمەنی تاکەکان زیاتر ل��ەوەی کە
هەیە نیشانی بدات .رەنگەکانی(زەرد
 ،پ��ەم��ەی��ی ،گ���ەزی���زەی���ی ن��اس �کو
سووری تێکاڵو بە پەمەییو زەرد)
ل��ە پێک ه��ێ��ن��انو رۆڵ���ی رواڵ���ەتو
ئەندامێکی گەنجانداو کەسایەتی
ب��ەه��ێ��زو ب��ە ه��ەس �تو ک��اری��گ��ەردا
دەوری سهرهکی هەیە .لەڕاستیدا
رەن��گ��ە س���اردو ماتەکان پهستانی
خوێن دێننە خ���وارێو گنجی نێو
چاوەکان الدەبەن .کەڵک وەرگرتن
ل��ە رەن��گ��ە روون��ەک��ان دەب��ن��ە هۆی
چ���وون���ە س�����ەری ه��ەس��ت��ی ب���ڕوا
بەخۆبوونو دڵخوشی .هەروەها

رەنگە گەرمەکان لە بردنەسەری
هەستی خۆشحاڵیداو بەهیزکردنی
ب���ی���رک���ردن���ەوەو ه��ەس��ت��ی بینینو
ب���ردن���ەس���ەری گ���ەرم���ای ل����ەشدا
ک��اری��گ��ەر س��هرهک��یو ب��ەرچ��اوی��ان
ه��ەی �ە ،ه��ەرب��ۆی��ە دەت��وان��ی��ن بڵێین
ک��� ه ن��اس��ی �نو ک��ەڵ��ک��ی پ��ێ��وی��س�تو
بەجێ لە رەنگەکان بە تایبەتی لە
جلوبەرگی کەسەکاندا ،دەتوانێ
شوێندانەر بێ لە پێوەندی لەگەڵ
ب��ەرام��ب��ەرەک��ان��ت��اندا ،ب��ۆوێ��ن��ە ئەو
کەسانەی کە بەردەوام جلو بەرگی
ئ��اس��م��ان��ی م���ات دهک���هن��� ه ب����هر ،لە
دروست کردنی پێودندی راستەقینە
ل��ەگ��ەڵ ک��ەس��ان��ی دی��ک��ە کێشهیان
هەیەو بەبێ هۆ هەوڵ دەبن ،چونک ه
رەنگی ئاسمانی مات بڕوا کردن بە
کەسانی دیکە لەنێو دەبا .ئەم جۆر ه
کەسانە بە بیرکردنەوەی ورد لە
ب���واری ئ��ەق �ڵو م��ەن��ت�قدا پێوەندی
خۆی لەگەڵ هەستەکانی لە دەست
بدا.
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س���ەب���ارەت ب��ە ک��ەڕام��ەت��ی رەن��گ��ی
رەش .رەنگی رەش هەستی یاخی
ب��وونو خۆ ب�ەزلزان�یو بێ مەیلی
دەروون������یو ب �ێت��اق��ەت��ی دروس���ت  
ئەکاو ئاماژەیە بۆ خەمو پەژارە.
ئیمە سەبارەت بە رەنگی رەشی
شەو حەدیسمان هەیە کە لە پێش
خ��ۆرئ��اواب��وون ،رووناکی دروست
کەن بۆ ئ��ەوەی کە قهت رووناکی
لە ژیانی ئیمە نەڕواو تاریکی شەو
خۆی بە سەرماندا نەسەپێنی.
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شۆێنەواری دەروونی رەنگ لە
مندااڵندا:
بە پێی ئەو لێکۆڵینەوانەی کە
لە ئەنستیتۆی دەروونناسی رەنگ
ک��ە ب��ن��ک��ەی س���ەرەک���ی ل��ە ش��اری
ئەسن ل��ە واڵت��ی ئەڵمانە ،ک��راون.
رەن���گ���ە س����وورەک����ان ،پ��رت��ەق��اڵ��ی،
زەردو ئاسمانی ،ئەو رەنگانەن کە
 48-49منداڵ حەزیان پێیهتیو رەنگەکانی
خۆڵەمێشیو قاوەییو رەشو سپی
ق��هت دڵخ����وازی ئ���ەوان ن��ی��ن .ئەم
ئەنستیتۆیە بۆ دیاری کردنی ئاستی
کاریگەربوونی رەنگ لە مندااڵندا لە
رەوزەکانی ئاڵمان دەستی دایە تاقی
کاریو لێکۆڵینەوەی یهک لە دوای
یەکو ب��ەردەوام .ل ه ئاکامدا بۆیان
دهرک����هوت ک��ە ب��ۆوێ��ن��ە یەکێک لە
خاتوون ه مامۆستاکانی رەوزە تهنیا
بەهۆی ک��ۆتو ت��ەن��وورەی قاوەیی
کە لە بەری کردەوە  ،کەوتۆت ه بەر
رقو ت��ووڕەی��ی منداڵهکانو ن��اوو
ن��ات��ۆرەی سەلیقە خراپیان لێ نا،
ب��ەاڵم ه��ەر ئ��ەو مامۆستایە کاتێک
جلەکانی گ���ۆڕیو رەن��گ��ی دیکەی
وهک روون�����اکو س����ووری ل��ەب��ەر
کرد  ،بوو بە خۆشەویستی مندااڵنی
رەوزەکە.
رەن���گ���ەک���ان ک��اری��گ��ەریی��ەک��ی
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تایبەتیان لەسەر کۆئهندامهکانی
مێشکی م���ن���دااڵن ه��ەی��ە .ب��ۆوێ��ن��ە
ئ��ەگ��ەر رەن��گ��ی رەش ی���ان سپی
ت��ۆخ ب��ە ش��ێ��وەی ب����ەردەوام لەبهر
چ��اوی م��ن��دااڵن بێ یا گەورەکانی
دەوروب��ەری��ان ب���ەردەوام بە جلو
بەرگی رەش���ەوە ه��اتوچ��ۆ بکەن،
دهمارهکانی میشکی مندااڵن سستو
ماندوو ئەبێ .لە سااڵنی رابردوودا
ت��اق �یک��اری زۆر ب��ۆ س��ەل��م��ان��دنو
ناسینی رەنگەکان ک��راوه ،بۆوێنە
مندااڵنی بچووک زیاتر سەرنجی
رەن��گ��ە گ��ەش��ەک��ان��ی وەک زەردو
س��پ�یو پ��ەم��ەی�یو س���وور ئ���ەدەنو
ل��ەگ��ەڵ گ��ەش��ەو گ��ەورەب��وون��ی��ان
ه���ۆگ���ری رەن���گ���ی زەردی������ان ک��ەم
دەبێتەوەو سوورو شینی ئاسمانی
جێگەی دەگرنەوە .پاش باڵغ بوونیان
هۆگری رەنگەکانی شینو سەوزن
تاوهکو و سوورو پرتهقاڵیو زەرد!
سهرچاوه :مجل ه خانوادە ،شمار ه
لەم کاتانەدا هۆگریان بە رەنگاکانی ٢٠٧
شینی ئاسمانی ،س���وور ،س��ەوز،
بنەوش ،پرتقاڵیو زەرده.
خەمۆکی لە ئاستی ج��ۆراوج��ۆردا
رێ��ژەی��ەک��ی ب���ەرچ���اوی ل��ە گ��ەن�جو
ج��ەم��اوەری نەخۆش خستووە کە
بێتاقەتیو ماندوویی درێژماوە لە
گرینگترین ئەنجامەکانیەتی .پێشنیار
دەکرێ بۆ چارەسەری ئەم راستیی ه
ل���ەو ج��لوب��ەرگ��ان��ەی ک��ە رەن��گ��ی
ش��ادی��ان ه��ەی��ە ک��ەڵ��ک وەرب��گ��ی��رێ،
چ��ون��ک� ه ه��ێ��زی رەن���گ ک��اری��گ��ەری
ل��ەس��ەر ت��اک��ەک��ان ه��ەی��ە .ک��ەوای��ە
باشترە سەرەتا هەڵبژاردنەکانمان
هێندێک بگۆڕینو لە بەکارهێنانی
رەنگی جلوبەرگهکهماندا هێندێک
پێداچوونەوە بکەین ،رەنگی جلو
ب��ەرگ��ی خەڵکیمان ل��ە ال س��ەی�رو
سەمەرە نەبێو بە چ��اوی سووک
سەیریان نەکەین ،چونک ه هەموو
رەنگەکان جوانو بەنرخن.
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کۆبهندی گشتی:
لێرهدا بهو ئاکام ه دهگهین ک ه
هیچ رەنگێک بۆ تەمەنێکی دیاری
ک���راو ق��ەدەغ��ە ن��ی��ە ،ئ���هو ه هێندێک
یاسای ویشکو داخراون ک ه هەموو
شتێک لە قاڵبێکی تایبەت دەگ��رن
دهن��ا رەنگی ج�لوب��ەرگ لە ب��واری
زانستیدا کاتێک زی��ان هێنەرە کە
لەودا بەردەوامییەکی دیاری کراو
بۆ ئامانجێکی ئەقاڵنی سەرکەوتوو،
دیاری نەکرابێ .رەنگەکان لە جلو
ب����ەرگدا پێویستە پێکهاتەیەکی
هونەریانهو زانستی بێ بۆ ئەوەی
ببێتە چاوی کۆرپەلەکەتو هەستە
دەروون���یی���ەک���ان���ی م����روڤ ن��ۆێ
ب��ک��ات��ەوە .ل��ە ک��ۆم��ەڵ��گ��ای ئ��ێ��م��ەدا

کەڵک وەرگرتنی تاکەکان
ب����ەش����ێ����وەی درێ�����ژم�����اوە
ل���ەو ج���لو ب��ەرگ��ان��ەی بە
رەن����گ����ی رەشو ب����ۆرو
ق���اوەی���یو س��وورم��ەی��ی��ن
ه
زۆر ن��اس��ازگ��ارە ،چونک 
ئ�����ەم رەن���گ���ان���ە ل���ەگ���ەڵ
ت������ێپ������ەڕب������وون������ی ک����ات
م��ان��دوب��وون��ی دەروون�����ی
بەدواوهیە.

خوێندنو نووسین بهزمانی زگماکی مافی بێ
ئهمالوالی ههر مرۆڤێکه!
(لهپهڕاوێزی رۆژی جیهانی زمانی زگماکیدا)
شهونم ههمزهیی

بەشی کۆمەاڵیەتی

زم��ان سهرهکیترین   پێناسهی
ه �هر ئینسانێکهو ی�هک�هم دهرگ��ای
پێوهندی م��رۆڤ ل��ه گ �هڵ دونیای
دهرهوهی���ه ،ئینسان بۆ یهکهم جار
ت��وان��ی ل��ه رێ��گ��هی زم���ان���هوه ڕاو
ب��ی��روب��ۆچ��وون��ی خ���ۆی دهرب����ڕێو
ژیانی به کۆمهڵ بۆ خ��ۆێ ئاسان
ب��ک��ات��هوه ،ف��ێ��رب��وون ،ف��ێ��رک��ردنو
داهێنان له رێگهی زمانهوه پهرهی
گرتووهو دونیای س �هردهم تا ئهم
قۆناغه گهشهی پهیدا ک��ردوه  .لهم
ن��ێ��وان �هدا ه��هر ک��ۆم��هڵو کۆڕێکی
مرۆیی له دونیادا بۆ خۆی زمانو
پێناسهی خۆی ههبووهکهگوزهرانی
زم��ان��یو داگ��ی��رک��اری ب��ۆت��هه��ۆی
ئ �هوهی بهشێکی زۆر لهم کۆمهڵه
مرۆیییانه به له بیرکردنی زمانی
خۆیان له کهلتوورو زمانێکی دیکه
بتوێنهوهو تهنانهت له مێژووشدا
هیچ ن��اوو نیشانێکیان لێ نهمێنێ.
ئهو کۆمهڵه مرۆیییه که توانیانه
ب��ه ه���هوڵو تێکوشانی خ��ۆی��ان تا
قۆناغی ئێستا زمانهکهیان بپارێزن
ئێستاش م�هت��رس��ی لهنێوچوونی
زمانهکهیان ههر ههیه .سیاسهتی
توانهوهو ئاسیمیالسیۆن هێشتاش
ههر لهالیهن نهتهوهکانی بااڵ دهست
ب �هران��ب �هر ب��ه کۆمهڵه ن�هت�هوهی�یو
ئیتنیکییهکانی ژێر دهست بهڕێوه
دهچێ .ههر بۆیه کۆمهڵگهی جیهانی
به ههست پێکردن بهم مهترسییه
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ب��ه دهرک��ردن��ی دهی���ان بڕیارنامهو
کۆنڤانسیۆنی مافی پاراستنی زمانو
ک�هل��ت��ووری کهمه ن�هت�هوهک��ان��ی به
فهڕمی ناسیوه ،رێکخراوی یۆنسکۆ
که بهشێکه له رێکخراوی نهتهوه
یهکگرتووهکان ،له دانیشتنی گشتی
خ���ۆی ل��ه س��اڵ��ی 1999ی زایینی
رۆژی 21ی ف��ێ��وری �هی   ب��ۆ پ �هره
بێدان به فرهچهشنی کولتووریو
زمانی له جیهاندا به ناوی رۆژی
جیهانی زم��ان��ی زگ��م��اک��ی دی���اری
ک���ردوهو ئ �هم رۆژه دهرفهتێکه تا
ئ��هو ک��ۆم�هڵ��هن �هت �هوهی �یی��ان �هی وا
زمانهکهیان لهمهترسی لهنێوچوونه
خۆیان به دونیا بناسێننو دهنگی
مافخوازی خۆیان بهرز بکهنهوه.
جگه ل �هم رۆژه ،م��اف��ی خوێندنو
نووسین بهزمانی زگماکی لهبهڵگه
و دیکۆمێنته نێونهتهوهیییهکان
 48-49وهکوو راگهیهنراوی زمانی زگماکی،
م����اددهی 4ی ج��اڕن��ام �هی جیهانی
م��اف��ی کهمینه ن �هت �هوهی��ی ،زم��ان��ی،
ئایینی ،کهلتوورییهکان ،م��اددهی
30ی کۆنڤانسیۆنی مافی مندااڵنو
ماددهی 27ی جاڕنامهی گهردوونی
مافی سیاسی ،مهدهنییو  ...جهختی
لهسهر کراوهتهوه.
بێبهش بوون لهمافی خۆێندنو
ن��ووس��ی��ن ب���هزم���ان���ی زگ��م��اک �یو
خ��ۆێ��ن��دنو ن��ووس��ی��ن ب���هزم��ان��ی
بێگانه دهبێته ه��ۆی   پهرهگرتنی
ن���هخ���وێ���ن���دهواری ل��هک��ۆم �هڵ��گ��هو
دواکهوتوویی ئابووری ،سیاسیو
کۆمهاڵیهتی ب�هدوای خۆیدا دێنێ.
مندااڵنێک کهناچار دهبن بهزمانێک
ج��گ��هل��هزم��ان��ی زگ��م��اک��ی خ��ۆی��ان
ل��ه ق��وت��اب��خ��ان��ه بخوێنن زی��ات��ر له
منداڵهکانی دیکه تووشی بێزاری
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دهسهاڵتی کۆماری ئیسالمیدا مافی
خۆێندنو نووسین بهزمانی کهمه
نهتهوهکانی غهیرهفارس لهیاسای
ب��ن�هڕهت��ی ب��هف�هڕم��ی ن�هن��اس��راوهو
ت�هن��ی��ا ل��ه ف�هس��ڵ��ی  15ئ���ام���اژه به
خوێندنو نووسینی کهمهنهتهوهکان
ل��ه پ �هڕاوێ��زی خۆێندنو نووسین
ب��ه زم��ان��ی ف��ارس��ی ک����راوه .پشت
گ��وێ خستنی ئ �هم مافه ل��ه الی�هن
دهسهاڵتدارانی کۆماری ئیسالمیهوه
بۆتهوههۆی ئهوهی کهپارێزگاکانی
پهڕاوێزی ئێران کهشوێنی نیشتهجێ
ب��وون��ی ک�هم��ه ن�هت�هوهک��ان��ی ئێرانه
زۆرترین رادهی نهخوێندهواریو
ک���هم س�����هوادی ب���هخ���ۆوه ببینێو
ه���اوک���ات ل���هگ����هڵ ئ������هوهیئ��هم
ن���اوچ���هگ���هل���ه زۆرت����ری����ن رادهی
دواکهوتوویی ئابووریو سیاسیو
ک��ۆم �هاڵی �هت �یی��ان ه��هب��ێ .ب��ه پێی
ئاماری سهرچاوه حکوومییهکانی
نێوخۆی ئێران چل ملوێن نهفهر ل ه
شهستو حهوت ملوێن دانیشتووی
ئ��ێ��ران ی���ان ن��هخ��وێ��ن��دهوارن ی��ان
خوێندهواریان له ئاستی سهرهتایی
دای���هک��هزۆرب���هی���ان دان��ی��ش��ت��ووی
پ���ارێ���زگ���اک���ان���ی ب��هل��ووچ��س��ت��ان،
کوردستان ،خوزستانو خۆڕاسانن.
ه��هر ئ��هو ئ��ام��اره ج�هخ��ت لهسهر
ئهوه دهکاتهوه که زۆرترین رادهی
ب��ێ��ک��اری ،ئێعتیادو دواک �هوت��ووی��ی
سیاسیــــ کۆمهاڵیهتی تایبهت بهم
پارێزگایانهن.
چ��اوخ��ش��ان��دن��ێ��ک ل���هو ئ��ام��اران�ه
دهرخ�����هری ئ���هو راس��ت �یی �هی �هکه
دهس��هاڵت له ئ��ێ��راندا نهتهنیا هیچ
ه �هن��گ��اوێ��ک ب��ۆ ف��هڕم��ی ن��اس��ی�نو
عهمهڵی کردنی خوێندنو نووسینی
کهمه نهتهوهکان ه�هڵ ناگرێتهوه،
بهڵکوو به دهی��ان بهرنامهو پیالنی

داڕێژڕاو خهریکه کهمه نهتهوهکانی
ئێران ژینوسایدی سپی دهک��او به
ئاسیمیالسیۆنی زمانیو کهلتووری
ههوڵ دهدا زمانو کولتووری ئهوان
لهنێو ببا .بێبهشی مندااڵنی کورد له
رۆژههاڵتی کوردستان لهخۆێندنو
نووسین بهزمانی کوردی ههرچهند ه
دهبێتههۆی کهم بوونهوهی ئۆگری
ئهوان بهفێربوونو زانست ،بهاڵم له
الیهکی دیکهشهوه به گشتی زمانی
ک����وردی رووب������هڕووی مهترسی
لهنێوچوون دهکاتهوه تا رادهی�هک
ک���هب��ن �هم��اڵ �هک��ان ب���ۆ ک���هم رهن���گ
ک��ردن��هوهی ب��ێ��زاری منداڵهکانیان
ل��ه خ��ۆێ��ن��دن تهسلیمی سیاسهتی
نهگریسی کۆماری ئیسالمی بنو
ت�ێدهک��ۆش��ن ل��هم��ن��داڵ�یڕال��هگهڵ
منداڵهکانیان به فارسی قسه بکهن.
له ههلومهرجی ئێستادا به تایبهت
لهپارێزگاکانی ئیالمو کرماشان که
ئاسیمیالسیۆنی زمانی پڕرهنگو
بهرچاوتره،دهبێ میدیا کوردیهکان،
ئ����هح����زابو چ���االک���ان���ی م���هدهن���ی
لهنێوخۆی ک��وردس��ت��ان زی��ات��ر له
ج��اران ههوڵ بدهن که بنهماڵهکان
ئاگادار بکهنهوهو زمانی کوردی له
مهترسی لهنێوچوون بپارێزن.
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شارستانی ئیالم
ههژیر عهبدوڵاڵپوور

ل ه بهرامبهریشدا وهک وال��ی یان
م��ی �رو ب��� ه ش���ێ���وهی خ��ودم��وخ��ت��ار
بهسهر هۆزهکانی ئهو ناوچهیهدا
ح��ک��ووم�هت��ی��ان دهک����رد .ن��اوهن��دی��ی
فهرمانڕهوایی والییهکان بههۆی
گ �هرم��ێ �نو ک��وێ��س��ت��ان��ی ه��ۆزهک��ان
ب�����هردهوام دهگ����ۆڕا ت��ا ئ���هوهی ک ه
غواڵمڕهزاخان ک ه بهدهسهاڵتترین
وال���ی پشتکۆ ب���وو ،ن���اوی حسێن
ئاوای لهسهر ناوهندی پارێزگا یان
ئوستانداری ئێستای ئیالم داناو ئهو
شوێن ه تا سااڵنێکی زۆر ههر بهم
ناو ه ناوبانگی دهرکردبوو.
س �هرهن��ج��ام ل � ه س��اڵ��ی 1307ی
ک����ۆچ����ی ه������هت������اوی ،رهزاش���������ا،
غ��واڵمڕهزاخ��ان��ی س �هرک��وت ک��رد.
ن��اوب��راو ل � ه ئ��ێ��ڕاق وهک پهنابهر
گیرسایهوهو دوای ماوهیهک ههر
لهوێ کۆچی دوایی کرد .پێویست ه
بگوترێ ل� ه س �هردهم��ی ک �هون��ارادا
ن���اوی ئ��هو ن��اوچ �هی �هی ک � ه ئێستا
پارێزگای ئیالمی تێدا ههڵکهوتووه،
«ئهریۆجان» بووه .ل ه سهردهمانی
کۆندا ،ههر لهو شوێنهی ک ه شاری
ئیالمی ئێستای تێدا ههڵکهوتووه،
ش���ارێ���ک ب���ه ن�����اوی «رهدی������ن»
ههبووهو دوات��ر ه �هروهک باسمان
ک��رد ل ه س �هردهم��ی فهرمانڕهوایی
والییهکاندا کراوهت ه حسێن ئاوا
و ل ه ساڵی 1309ی کۆچی ههتاوی
ناوی ئیالمی بۆ دانراو لهو ه بهمالو ه
دهس�هاڵت��دارهک��ان��ی ئ �هو دهڤ���هر ه تا
رووخ��ان��ی حکوومهتی رهزاش���ا ل ه

الیهن حاکمانی پههلهوییهو ه دیاری
دهکران.
ل��� ه ئ��ێ��س��ت��اشدا ش����اری ئ��ی�لام
وهک ن��اوهن��دی سیاسیــ  ئ��ی��داری
پارێزگای ئیالم ،یهکێک ل ه شار ه
پهرهسهندووهکانی ئهو پارێزگایهی ه
و ب �هه��ۆی ل���ێ���ڕهوارو کوێستانی
داپۆشراو ب ه دارو دهوهنو بوونی
ئ���اس���هواری م��ێ��ژووی �یو باستانی
جۆراوجۆر ب ه یهکێک ل ه جوانترین
شارهکانی ئهو ئوستان ه دهژمێردرێ   .
ئ�هم��ڕۆ ئیتر ئیالم گرینگترین
شارستانی پارێزگای ئیالم ه ک ه ل ه
باکووری رۆژاوای ئهو پارێزگایهدا
ههڵکهوتووه .س �هرزهوی ئیالم ب ه
بههرهمهندبوون ل ه کوێستانگهلێکی
زنجیرهییو پێدهشتی بهربهرین،
ن��ش��ی��م��هن��ی رووهکو ئ���اژهڵ���ی
ج������ۆراوج������ۆرهو ه�����هر ئ���هم���هش
دوورهدیمهنی جوانی سروشتی لهو
دهڤهرهدا پێک هێناوه .ئهم ناوچهی ه
که  داوێنی کێوهکانی ب ه جهنگهڵ یان
لێڕهواری سهرسهوز داپۆشراوه،
رووب���������ارو ت���اڤ���گ���هی زۆری���ش���ی
لهخۆگرتوو ه ک ه ههر کامیان دیمهنی
زۆر جوانو دڵڕفێنی ب ه سروشتی
ئ����هو ن���اوچ���هی���ه ب��هخ��ش��ی��وه .ئ �هو
مهڵبهند ه ک ه ل ه دهست لێنهدراوترین
ناوچهکانی کوردستانه ،ل ه باری
گهشتیاریی سروشتهو ه یهکێک ل ه
پڕبایهخو دهگمهنترین ناوچهکانی
کوردستانه .لهو مهڵبهندهدا ،وهرزی
ی
بههار کاتی نهشونماکردنی گوڵ 

بەشی کۆمەاڵیەتی

دوای ئهوهی ک ه ل ه ساڵی 1006ی
ک��ۆچ��ی م��ان��گ�یدا ،ش��اوێ��ردی خان
دوای��ی��ن دهس �هاڵت��داری ئهتابهکانی
ل����وڕی چ���ووک���ه ،ب�� ه دهس���ت���ووری
شاعهبباس دهستبهسهرو کوژرا،
ئیتر ل �هو کات ه ب� ه دواو ه کۆتایی
ب�� ه دهس���هاڵت���دارهت���ی���ی ئ�هت��اب�هک��ان
ل��� ه ن���اوچ���هی ب��هخ��ت��ی��اریو ئ��ی�لام
ه���اتو ب�هج��ێ��ی ئ�����هوان ،ن��ازن��اوی
وال���ی ب � ه حسێن خ���ان ی�هک��ێ��ک ل ه
خانهکانی ئهو دهڤ �هر ه بهخشرا .تا
پێش ئ �هو س �هردهم � ه ب � ه ن��اوچ�هی
بهختیارییان دهگوت لوڕی گهورهو
ب��هو ن��اوچ �هی �هش ک � ه ئیالمی تێدا
ههڵکهوتووه ،دهوترا لوڕی گچکه.
ل ه ساڵی  1006ههتا 1307ی کۆچی
ههتاوی ،وات ه بۆ ماوهی سێ سهد ه
والییهکان ل ه ئیالم حکوومهتیان
کردو ه ک ه یهکهمینیان حسێن خانو
دواترینیشیان غ��واڵمڕهزاخ��ان بوو
ک ه ههندێ بهردهنووسو ئاسهواری
دیک ه ل ه ناوچ ه جیاجیاکانی ئیالم ل ه
ناوبراو جێ م��اوه .ئهم والییان ه ب ه
زنجیر ه پێوهندییهکی تایبهتییهو ه
ب ه حکوومهتی ناوهندیی ئێرانهو ه
بهسترابوونهوهو سااڵن ه رادهیهکی
دی��اریک��راو ماڵیاتو تفهنگچییان
دهدا ب�� ه ح��ک��ووم �هت��ی ن���اوهن���دیو
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جوانو رهنگاڵهی کێویی ه و وهرزی
ه��اوی��ن��ی��ش ب��ه ب��وون��ی رووب����اری
خ����رۆش����انو ت��اڤ��گ��هی دڵ���گ���رهوه،
لهبارترین کاتن بۆ سهفهر بۆ ئهو
ناوچهیه.
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ههڵکهوتی جوغڕافیایی
ش��ارس��ت��ان��ی ئ���ی�ل�ام ،ن���اوهن���دی
پارێزگای ئیالم ه ک ه ل ه باری درێژی
ج��وغ��ڕاف��ی��ای �یدا ک �هوت��ۆت � ه ن��ێ��وان
خولگهی  46پل ه و  25خولهکو
ل� ه ب��اری پانایی جوغڕافیاییشدا
ک�هوت��ۆت� ه ن��ێ��وان خولگهی  33پل ه
و  38خولهکو  1401میتریش ل ه
ئاستی دهریاو ه بهرزه .شارستانی
ئ���ی�ل�ام ل���ه ب����اک����وورو ب���اک���ووری
خۆرههاڵتهو ه لهگهڵ شارستانهکانی
ئ�هی��وانو ش��ی��روانو چ���هرداوڵو ل ه
خ��ۆره �هاڵت �هو ه ل�هگ�هڵ شارستانی
ڵ
دهڕهش���ارو ل ه ب��اش��وورهو ه لهگه 
 48-49شارستانی مێهرانو ل ه خ��ۆراواوه
ل ه گهڵ شارستانی قهسری شیرین
دراوسێیه .ئاو و ههوای ئهو دهڤهر ه
ب�هه��ۆی ه����هورازو نشێوی زۆری
ناوچهکه ،جۆراوجۆرهو لهسهریهک
شارستانی ئیالم ئ��اوو ههوایهکی
فێنکی کوێستانی ههیه و بهگشتیی
نێونجی پلهی گهرما  15پلهیه .خودی
شاری ئیالم ل ه دۆڵێکی کوێستانیدا
ه�هڵک�هوت��ووهو ،داوێنی کێوهکانی
ب� ه دارو جهنگهڵ داپ��ۆش��راو ه ک ه
ئ�هوهش دیمهنێکی سهرنجڕاکێشی
ب ه شارهکه بهخشیوه.
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی
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زمانو بن زاراوهکان
خهڵکی ئهم شار ه ب ه زۆری ب ه
زاراوهی کوردی ئیالمی یان فهیلی
دهدوێن ،ئهم زاراوهی ه ک ه زۆرترین
ئ��اخ��ێ��وهری ل � ه پ��ارێ��زگ��ای ئ��ی�لامدا
ههیهو جگ ه ل ه شارستانی ئیالم ل ه
شارهکانی مێهران ،سهرابلێ ،بهدرهو

بهشی زۆری ناوچهکانی خوارهوهی
ئ��هو پ��ارێ��زگ��ای � ه وهک دێ��ه��ل��وڕان،
دهڕهش��ار ،ئاودانانو ناوچهگهلێک
ل�� ه ب���اش���ووری ک��وردس��ت��ان وهک
م���هن���دهل���یو خ��ان �هق��ی��ن��ی��ش ق��س�هی
پێدهکرێ.
خودی زاراوهی ئیالمی لهم بن
زاراوان ه پێک هاتووه :مهلهکشایی ،ک ه
خهڵکی بهشێک ل ه شارهکانی ئیالمو
مێهران قسهی پێ دهکهن؛ خهزهڵی،
ک ه زیاتر ل ه شیروانو چهرداوڵ بهو
بن زاراوهی� ه دهدوێ��ن ،بن زاراوهی
ئ���اودان���ان���ی ،ل��� ه ش��ارس��ت��ان �هک��ان��ی
ئ���اودان���ان ،دێ��ه��ل��وڕانو دهڕهش���ار
ب��اوه ،بن زاراوهی ئیالمی ،بهشی
زۆری خهڵکی شارستانهکانی ئیالم،
مێهرانو شیروانو چ��هرداوڵ بهو
بن زاراوهی � ه دهدوێ �نو ،سهرهنجام
بن زاراوهی بهدرهیی ،ک ه بهخشی
ژیانی هۆزایهتی
بهدر ه ل ه شارستانی دهڕهشار پێی
ت��ای��ب��هت��م��هن��دیو ب���ارودۆخ���ی
دهدوێن.
جوغڕافیاییو ههرێمیی پارێزگای
ئیالم ،ل ه تهنیشت هۆکارگهلی وهک
جلوبهرگ
دووری ل ه ناوهندهکانی دهسهاڵتو
ل��� ه پ��ێ��گ �هڕ ی����ان ق���هڵ���هم���ڕهوی بڕیاردانی سیاسی ل ه سهردهمانی
سیاسیی ئێستای ئیالمدا ،گهرچی پ���ێ���ش���وودا ،گ��رف��ت��ی رێ���گ���او ب���ان،
ل ه بهستێنی زانیاریو راگهیاندندا هاوسنووربوون ل ه گهڵ ئێراقو ...
وهک س�هرزهویی�هک��ی زۆر گچک ه لهو هۆکاران ه بوون ک ه بوونهت ه هۆی
دهنوێنێ ،ب�هاڵم ل ه ژێر کاریگهری ئ �هوهی ک ه شێوهی ژیانی خهڵکی
دابونهریتو سونهتهکاندا ،هێشتا ئ �هو ناوچهی ه ب����هردهوام ل� ه حاڵی
نموونهو مودێلگهلێک ل ه جۆری ههڵکشانو داک��ش��اندا بێو هێشتا
ج����لوب����هرگو پ��ۆش��اک��ی ک���وردی بهشێکی ئهو خهڵک ه وهک کۆچهرو
ئهو ناوچهی ه بهرچاو دهک �هوێ .ل ه ل ه قاڵبی هۆز یان عهشیرهدا بهسهر
الیهکیترهوه ،گهرچ 
ی جلوبهرگی دهبهن.
خهڵکی پارێزگای ئیالم گرینگیو
ک��������ۆچ��������هران��������ی ن������اوچ������ ه
بایهخی کولتووریو کۆمهاڵیهتی کوێستانییهکان ،ه�هم��وو ساڵێک
رابردووی خۆی تا ڕادهیهکی زۆر ل��� ه وهرزی س����هرم����ادا ب����هرهو
لهدهست داوهو ل ه ژێر هورووژمی گهرمێنو سنووری ئێڕاق دهچنو
مۆدو مودێلگهلی هاوردهدا بهرهو ئاژهڵهکهیان ل�هو ناوچان ه زاوزێ
ی�هکدهس��ت��ی دهڕوا ،ب��هاڵم هێشتا دهک���هنو ک���هموزۆر ئێستاش ئهو
ل ه ئاوایییهکانو لهنێو هۆزهکاندا رهوت ه بهردهوامه .لهم جۆر ه ژیانهدا
پێی پ��اب �هن��دن  .ل � ه راب�����ردووی ن ه ک ه لهسهر بنهمای کۆچی بهردهوام
هێند ه دوور جنسی ب��اشو نوێو
رازاندنهوهی جلوبهرگ ب ه تایبهت
ل ه الی �هن ژن��انو کچانهوه ،یهکێک
ل��� ه پ���ێ���وهر ه س���هرهک���یی���هک���ان بۆ
جیاکردنهوهی کهسێک ل ه خهڵکانی
دیک ه و ج�ێک��ردن �هوهی ل ه جێگهو
پێگهی ک��ۆم�هاڵی�هت��ی ت��ای��ب�هت بوو
و ب �هو تایبهتمهندییانهو ه دهک��را
ک ه پێگهی کۆمهاڵیهتیو ئابووری
کهسانی نێو ک��ۆم�هڵ بناسینهوه.
بهاڵم ب ه چوونهسهری ئاستی ژیانی
خهڵک جۆری پۆشاکی خهڵکهکهش
ت��ا ڕادهی��هک��ی زۆر تایبهتمهندیی
خ��ۆی ل � ه دهس���ت داوهو تهنیا ل ه
چ��وارچ��ێ��وهی �هک��ی ب �هرت �هس �کت��ردا
دهک��رێ رۆڵو کارکردی پێشووی
خۆی بگێڕێ.

ل ه نێوان گهرمێنو کوێستان دایه،
م��رۆڤ �هک��ان ب � ه ت����هواوی ب �ه م �هڕو
م��ااڵتو ئاژهڵهو ه دهبهسترێتهوهو
ههموو بژیوی ژیانیان لهوێو ه دابین
دهب��ێ .سهرپهنای هۆزهکانی ئهو
دهڤهر ه ل ه رابردووهو ه تاکوو ئێستا  
رهشماڵ یان دهوار ب��وو ه ک ه ههر
خۆشیان سازیان کردوه.
ل�� ه ن��اوچ�� ه گ �هرم��ێ��ن �هک��اندا ک ه
ب � ه ئ��اس��ان��ی دهس��ت��ی��ان ب � ه قامێش
رادهگا ،کۆچهرهکان لهو ئامراز ه بۆ
پاراستنی رهشماڵو ئاژهڵهکانیان
ک�هڵ��ک وهردهگ�����رنو ههڵبهت ه لهم
سااڵنهی دواییدا ل ه تۆڕی فلزیش بۆ
ئهو مهبهست ه کهڵکیان وهرگرتووه.

ئهدهبی زارهکی
لهم بهش ه ل ه نیشتمان ههروهک
چ����ۆن ل��� ه ش��وێ��ن��هک��ان��ی دی��ک��هی
کوردستان بهیتو حهیرانو الوکو
سهماو ههڵپهڕکێو زۆر ئهدهبیاتی
سهرزارهکی دیک ه باوه ،ل ه ئهدهبی
سهزارهکیو بۆن ه و رێورهسمهکانی
خ �هڵ��ک��ی ئ���هم دهڤ�������هرهشدا ،زۆر
ئ����اوازو م�هراس��م��ی وهک چ�هم�هر،
مهسلهت ،هۆرهو موورو الوالوهو
زۆر گ��ۆران��ی خ���ۆشو دڵنشین و
ههڵپهڕکێی جوانو دڵگرباوه.
ئاوازی چهمهر :چهمهر ب ه مانای
چاو ل ه ڕێ بوونو چهمینهو ه بههۆی
غهمو پهژارهوهیه ک ه ل ه سهردهمانی
زووهو ه ت��اک��وو ئێستا ب� ه کهمێک
گۆڕانکارییهو ه ل ه پارێزگای ئیالمو
ههندێک ل ه پارێزگاکانی دراوسێیی
وهک ل��ۆڕس��ت��انو ک��رم��اش��ان ،ل ه
رێوڕهسمی پرس ه و تازیهباریدا
ب �هڕێ��وهدهچ��ێ .پرسهو شینگێڕی
وهک توخمێک ل ه کولتووری خهڵکی
ئ��ی�لام ک��� ه رهگو ری��ش��هک��هی ل ه
مێژووی ئهم بهش ه ل ه نیشتمان دایه،
ب ه هۆی ئهوهی که  ئهوپهڕی خهمو
پ���هژارهی میراتگران دهخ��ات �هڕوو،
ه��ات��ۆت � ه ن���او ق��هڵ��هم��ڕهوی ن��ف��رهو
کینایهی خهڵکی ئهو دهڤهرهشهوه.
ئ �هو شێعرو ههڵبهستانهی ک ه
لهو بۆنانهدا دههۆنرێنهوه ،ههمیش ه
ش��ێ��ع��ری ح�هم��اس��ی�نو ل � ه وهس��ف��ی
کۆچکردوو و ئازایهتیو جوامێری
ئهودا ههڵدهبهسترێن.
یهکێکیتر ل��هو ئ���اوازان���هی ک ه
دهڤ�هری ئیالمدا باوهو هێشتا ههر

‘‘
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ههڵبهست
ئ���هم ب �هش �ه ل �ه زێ���دی ک���وردان
لهم چهند دهی�هی دوای��یدا ،ل ه ژێر
کارتێکهری ک���ورد ه فهیلییهکانی
ب��اش��ووری کوردستانو ههروهها
کاناڵ ه ک��وردیی �هک��انو ک��ران �هوهی
ئهنجومهن ه ئهدهبییهکان ،ل ه بواری
شێعرو ههڵبهستهو ه غافڵ نهبوونو
ک �هم ت��ا زۆر ل� ه ه�هم��وو جێیهکی
ئهو دهڤهر ه ل ه ههوڵی ئهوهدابوون
ک ه شێعرو ئهدهبیاتی ئهو ناوچهی ه
پڕبارو دهوڵهمهند بکهن ،ههر ئێستا
دهیان ههڵبهستوانو ئهدیب ل ه خودی
ئیالمو شارهکانی دهوروبهریدا ب ه
هۆنینهوهی شێعڕی ک��وردیی �هو ه
سهرقاڵنو سهرنجڕاکێش ئهوهی ه
ک � ه شاعێرانی ئ �هو دهڤ���هر ه تهنیا
بۆ سهرگهرمی شێعر ناهۆننهوه،
بهڵکوو ههوڵێکی جیددی ل ه ئارادای ه
ک ه شێعری کوردی ئیالمی لهباری
داڕش���تو ن���اوهڕۆک���هو ه ل� ه رهوت � ه
شێعریو ئهدهبییهکانی دهوروبهرو
ت �هن��ان �هت ج��ی��ه��ان ک �هم��ی نههێنێ.
بهکورتی شێعری شاعیرانی ئیالمی
ههم ل ه ب��اری چهندایهتیو ههم ل ه

باری چۆنایهتییهو ه لهسهرێی ه و
ئهوان ههوڵ دهدهن ک ه گۆڕانکاری
ل��ه ف����ۆڕمو ن����اوهڕۆک����یدا ب��ک�هنو
رهوت���هک���ان���ی م����ودێ����ڕنو پ��ۆس��ت
مودێڕنیشی تێکهڵکێش بکهن.

زیندووهو هۆگرو گوێگرێکی زۆری
ههیه ،هۆرهیه؛ هۆره ل ه کۆنترینو
باستانیترین ئاواز ه کوردییهکان ه
ک ه پێڕهوی ل ه ریتمی ئ��ازاد دهکاو
ب�� ه س��ۆزێ��ک��ی دهروون����یی����هو ه ل ه
ق��وڕگ��ی ه���ۆرهچ���ڕهوه دێ��ت��هدهرێ.
دهک����رێ ئ��اخ��ێ��زگ �هی ئ���هم ئ���اواز ه
باستانیی ه ل ه بیرو ب��ڕوای ئایینی
بهر ل ه ئیسالمدا ببینینهوه .هۆرهچڕ
شێعرو ئهدهبیاتێکی زۆری ل ه زهین
دای��� ه و ل � ه ک��ات��ی ه���ۆر ه وت��ن �هوهدا
یهک بهدوای یهک دهیان هۆنێتهوه.
ههندێ ل ه مقامهکانی هۆر ه بریتین
ل� ه س��ارۆخ��ان��ی ،دوودهن��گ��ی ،خان ه
میری ،قهتار ،سوارانه ،ههی الوه،
پاوهمووری ،هیجرانی و ....
ئاوازی موور یهکێکی دیک ه لهو
ئ���اواز ه دهگمهنانهی ه ک ه هێشتا ل ه
ههندێ ناوچهی ئیالمدا ب��اوه ،ئهم
ئ����اوازهش ئ��اوازێ��ک��ی خهمناک ه ک ه
ل ه الی �هن ژن��ان�هو ه ل ه رێوڕهسمی
ماتهمو پهژارهدا دههۆنرێتهوه.
الوهالو ه ی�����ان الی����هالی����هش
ج���ۆر ه ههڵبهستێک ه ک � ه زی��ات��ر ل ه
الی���هن دای��ک��ان �هو ه ب��ۆ مناڵهکانیان
دههۆنرێتهوهو هێشتا لهو دهڤهرهدا
  
زۆر باوه .
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ڤۆڵڤگانگ بۆرشێت
ئا :نێعمەت مەال
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ڤۆڵڤگانگ ب��ۆرش��ێ��ت ل � ه ساڵی
 1921ل ه شاری هامبۆڕگ ک ه یهکێک
ل ه شاره گهورهکانی ئاڵمان ه لهدایک
ب��ووه .باوکی مامۆستاو دایکیشی
ی�هک��ێ��ک ل � ه چ��ی��ڕۆک ن��ووس�هک��ان��ی
ئ��اڵ��م��ان��ی ب����ووه .ل�� ه س��اڵ��ی 1936
یهکهم شێعرهکانی خۆی نووسیوهو
ش��ێ��ع��رهک��ان��ی ل � ه ب�ڵاوک��راوهی �هک��ی
ه���ام���ب���ۆڕگ ب��� ه ن�����اوی «ه��ان��ت��س
سایگێر» چاپو باڵو بۆتهوه.
ل��� ه س���اڵ���ی  1939دهوران������ی
دواناوندی تهواو کردو ههر بهدهم
خ��وێ��ن��دن��هوه ل��� ه الی ی �هک��ێ��ک ل ه
دهرهێنهر ه بهناوبانگهکان خهریکی
کاری ئهکتهریش بووه.
ل ه ساڵی 1941دا وهک ئهکتهرێک
 48-49ل ه شانۆی دهوڵهتی «لوت ه بۆرگ»
ل ه نیزێک هامبۆڕگ دهستی ب ه کاری
خ��ۆی ک��ردوه .ه��هروهک بۆخۆشی
دهڵ����ێ :ئ���هو س���هردهم���ه باشترین
دهوران ل ه ژی��ان �یدا ب��ووه ،کهچی
لهو ساڵهدا وهک سهرباز بۆ بهرهی
سهربازی ڕهوان� ه دهک��رێ ،لهوێڕا
بۆرشێت دهکهوێت ه گێژاوی ژیانو
تووشی نههامهتیو کێشهگهلێکی
زۆر دهبێتهو ه ک ه زیاتر هانی دهدات
بۆ نووسینی شێعرو چیڕۆک.
ل ه ساڵی  1942و  1943دوای
دهورهی �هک��ی سهرهتایی فێرکردن
لهگهڵ یهکهیهکی س�هرب��ازی تانک
بۆ بهرهکانی پێشهوهی شهڕ بهڕێ
دهکرێ.
ل � ه ک��ات��ی س���هرب���ازیدا بریندار
دهبێو لهگهڵ ئهوهشدا که تووشی
نهخۆشی دیفتری دهبێ ،ب ه تاوانی
 56ئهوهی ک ه بۆخۆی ،خۆی نهخۆش
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

خستووه ،دهخرێت ه بهندیخانه .دوایی
دی��س��ان چ�هن��د ج��ارێ��ک ب �ه ت��اوان��ی
قسهی ههلهقومهلهق دهخرێتهو ه
بهندیخانهوه.
دوای ئازادبوونی ل ه بهندیخان ه
دیسانو ئهوجار ب ه تاوانی ئهوهی
ق���وم���اری ب��� ه «ی�����وزف گ��وب��ل��ێ��ز»
موشاوێری هیتلێر ک��ردو ه دیسان
رهوانهی بهندیخانه دهکرێ.
ل��� ه س��اڵ��ی  1944دی���س���ان ب ه
تاوانی قسهو رهخنهگرتن ل ه قاڵبی
ش���ۆخ���یدا ڕهوان������هی ب�هن��دی��خ��ان� ه
دهک���رێو س��زای  9مانگ زیندانی
ب��هس��هردا دهس��هپ��ێ .ب���هاڵم دوای
تێپهڕ کردنی ماوهیهکی ک��ورتو
ب�هه��ۆی ئ���هوهی ئاڵمان ل� ه ش �هڕدا
دهبێو ئهو یاسایهی ل ه دهوڵ�هتدا
تهسویب دهبێ ،ل ه بهندیخان ه ئازاد
دهبێو لهگهڵ یهکهیهکی سهربازی
ڕهوان �هی بهرهی ڕۆژئ��اوای ئاڵمان
دهکرێ.
دوای ئ������هو ه م�����اوهی�����هک ل� ه
ب����هرهی ش���هڕی ئ��اڵ��م��اندا دهب���ێ،
ف �هڕان��س �هوی �هک��ان ه��ێ��رش دهک �هن � ه
س���هر ئ���هو ب����هرهو ئاڵمانیش ل�هو
ب �هرهی �هدا تێک دهش��ک�ێو زۆرب �هی
س �هرب��ازهک��ان بهدیل دهگیرێن ک ه
یهکێک لهو بهدیل گیراوان ه بۆرشێتی
تاز ه الوهو ڕهوانهی بهندیخانهکانی
فهڕانسه دهکرێ.
ل ه ساڵی  1945ل ه بهندیخانهی
فهڕانس ه رادهکا و دوای ئهوهی ب ه
سهختی ت��ووش��ی نهخۆشی دهب��ێ
خۆی دهگهیهنێتهو ه هامبۆڕگو لهوێ
دهبێت ه ی��اری��دهدهری دهرهێنهرێکی
شانۆی دهوڵهتیو خهریکی کاری
شانۆگهری دهبێتهوه.
ل � ه س��اڵ��ی  1946دوای چ��اپو
ب��ڵ�اوک����ردن����هوهی چ���هن���د ک��ت��ێ�بو
کۆمهڵێک شێعرو چیڕۆکی کورت ب ه
ناوی «گوڵی پهپوول ه پاییزه« وهک

نووسهرو شاعێر ن��اوی دهکهوێت ه
سهر زمانان.
ئهو نووسهر ه الو ه ل ه ساڵی 1947
دوای ئهوهی تهنیا  26ساڵی تهمهن
بوو ،بههۆی ئهو نهخۆشییهی ل ه
کاتی سهربازی تووشی ببوو ،ل ه
ش��اری بازێل گیانی ل ه دهس �تداو
مااڵوایی له ژیان کرد.
ل ه بهرههمهکانی بۆرشێتی الو و
کۆچ کردوو دهتوانین ئاماژ ه بهوان ه
بکهین:
ش��ان��ۆن��ام � ه “دهرهوه ،ل �هب �هر
دهرگ����ا” ،خ�هم��ی عیسا “ ک � ه پێک
ه��ات��وو ه ل � ه  17ک��ورت � ه چ��ی��ڕۆکو
یهک شانۆنامه ،ههروهها کتێبێک ک ه
ل ه  14چیڕۆکیتر پێک هاتووه ک ه
دهتوانین بۆ نموون ه بهرزترینی ئهو
چیڕۆکان ه ل ه “لهو سێ شهممهیهدا
و تهنیا ی��هک وهاڵم” ب��ۆ نموون ه
بێنینهوهو لهگهڵ ئهوهشدا کۆمهڵێک
شێعری ل ه دووتوێی کتێبێک ب ه ناوی
“گوڵی پهپوول ه پاییزه“دا چاپو باڵو
کراوهتهوه .ههروهها بۆرشێتی الو
ل ه ساڵی 1946دا ل ه توێی کتێبێکی
ت��ردا ب ه نێوی “ فانووس ،شهو و
ئهستێرهکان” ناو بینین.
چیڕۆکهکانی بۆرشێت ئیلهامێک
ل���هو دهوران����� ه وهردهگ�����رێ ک��هل ه
ب�هرهک��ان��ی ش��هڕی ئ��اڵ��م��اندا وهک
س�هرب��ازی ئ�هو واڵت � ه ب��ووه ،بهاڵم
لهگهڵ ئهوهشدا ک ه ئیلهامی لهو کات
وهرگرتووه ،ل ه کاتی خوێندنهوهیان
هیچ ههست بهو ه ناکرێ ک ه باسی
خۆیو بیرهوهریهکانی خۆی بێ.


تۆڵەی چاو پێکەوتن

جهالل مهلهکشا
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ئەی گیانەكەم!
بڵێ پۆلیسەكان بنوون
زیندان بنوێ
بێدەنگی گشت بەند و
قاوشەكان بگرێ...
دەالقەی ژوورەكه داناخەم
چاوەڕوانم...
بەڵێنت پێ داوم شەوێ؛
بخزێیته ناو خەونەكانم
كاتێ هاتی ،دەخیلت بم!
كەس نەتبینێ!
چونكه پۆلیس به تاوانی
نافەرمانی،
تۆڵەی چاوپێكەوتنی تۆم
لێدەستێنێ!!...
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پەیام و راگەیەندراوەکان
رۆژی پێنج شهمم ه 23ی سهرماوهز رۆژی ماتهمینی گشتی ل ه کوردستان
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گهلی خۆڕاگری رۆژههاڵتی
کوردستان!
48-49
نوێنهرانی پاڕڵمانو کهسایهتیو
چاالکانی کۆمهڵی مهدهنی!
مامۆستایان ،خوێندکارانو
قوتابیانی خۆشهویست!
یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی
رۆژههاڵتی کوردستان لهگهڵ
دهربڕینی هاودهردیو هاوخهمی
خۆی بۆ خهڵکی رۆژههاڵتی
کوردستانو ب ه تایبهتی بنهماڵهی
بریندارانو قوربانیانی کارهسات،
روودانی ئهم خهسار ه مرۆییی ه
مهزن ه ل ه ئهنجامی کهمتهرخهمی
الیهنه پێوهندیدارهکانو ب ه
تایبهت وهزارهتی پهروهردهو
کۆمهڵێک دامو دهزگای
حکوومیتره ،ئهوهش درێژهی
ئهو سیاسهتهی ه ک ه چهندین
ساڵ ه رێژیم ه یهک لهدوای
یهکهکانی ئێران ب ه دژی
58
گهلی کورد پێڕهوی دهکهنو
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

کوردستانیان جگ ه ل ه پاکتاوکردنی
فهرههنگیو قهدهغهکردنی خوێندن
ب ه زمانی زکماکی ل ه زۆر الیهنی
خزمهتگوزاریشهو ه
ئابووریو
ههمیش ه ل ه دواوهی ناوچهکانیتری
ئێران هێشتۆتهوهو رۆژان ه شایهتی
دهیانو سهدان رووداو تراژیدیای
لهم جۆرهین ک ه ب ه دژی نهتهوهکهمان
بهڕێو ه دهچنو هێشتا زامهکانی
کوژرانی کۆڵبهرانو ئهشکهنجهی
بهندکراوانی سیاسیو مهدهنیو
دهنگی هاواری سهدان الوی بێکارو
گیرۆدهی مادد ه هۆشبهرهکانو
بێپێنووسیو بێقهڵهمی دهیان

قوتابیو خوێندکار ک ه وازیان ل ه
خوێندن هێناوه ،ساڕێژ نهبوون ک ه
بهداخهو ه  37پهپوولهی بێنازی
واڵتهکهمان ل ه تاریک ه ژووریو
ساردوسڕی قوتابخانهدا سووتان.
ب ه داخو پهژارهیهکی زۆرهو ه رۆژی
چوارشهمم ه 15ی سهرماوهزی
2712ی کوردی( )1391بههۆی ئهو
کارهسات ه دڵتهزێنهی ئاگرکهوتنهو ه
ل ه قوتابخانهکهی شارۆچکهی
شیناوێ سهرب ه شاری پیرانشار ک ه
بوو ه هۆی سووتانو برینداربوونی
 37قوتابیو کۆچی دوو دان ه لهو
ئازیزانه.
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پهيامى «فيدڕاسيۆنى رێكخراوهكانى الوانى كوردستانى

ئيران» و رێكخراو ه مهدهنییهکانی رۆژههاڵتی كوردستان
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ب ه بۆنهی مهحکووم کردنی تیڕۆرو ل ه سێدارهدانی چاالکوانانی کورد

بەڕێزان ،ئامادەبووانی کەمپەینی
گشتی!
کۆرو کۆمەڵە بەشەر دۆستەکان!
خەڵکی بەشەڕەفی کوردستان!

ب ���ەڕێ ���زان   :ه ���ەروەک ئ ��اگ ��اردارن
رێ ����ژی ����م ����ی پ �������ەتو س����ێ����دارەی
کۆماری ئیسالمی ئی ران ه��ەر لە

س��ەرەت��ای هاتنەسەر دەس���ەاڵت،
ب���ەگ���رت���نو زی�����ن�����دانو ح��وک��م��ی
ئێعدامی چ��االکوان��ان��ی سیاسیو
م��ەدەن��ی رۆڵ��ەک��ان��ی گ��ەل��ی ک��ورد
ل���ە رۆژه����ەاڵت����ی ک��وردس��ت��ان��ی��ان
ک��ردە هەوێنی سیاسەتە چ��ەوتو
چەپەڵەکانی خۆیان بە مەبەستی
پاکتاوکردنی تێکۆشەرانی رێگای
ئ���ازادیو رزگ���اریو دێمۆکڕاسی،
بەوئامانجە کە بتوانن درێ��ژە بە
ب��ەق��او م���ان���ەوەی دەس��ەاڵت��ەک��ەی
خۆیان بدەنو گەنجانو الوانی ئەم
نیشتمانو نەتەوەیە بکەنە قوربانی
سەقامگیری حکوومەتە سێدارەکەی
خ���ۆی���ان .ه����ەر ئ����ەم رێ��ژی��م��ە لە
س���ەرەت���ای ه��ات��ن��ەس��ەرک��اری��ان بە
ئ��ێ��ع��دام ک��ردن��ی پ��ەن��ج��اون��ۆ الوی
نیشتمانپەروەری مەهابادی تەنیا
بە تاوانی کورد ب��وونو تێکۆشان
ب���ۆ ب��ەدیه��ێ��ن��ان��ی م��اف��ی رەوای
گەلەکەیان ،بڕیاری سێدارەیان لە
الیەن حکوومەتی بە ناو کۆماری
ئیسالمی بۆ بڕایەوەو ئێعدام کران.
لە قۆناغێکیتردا پڕۆسەی ئێعدام

دەستی پێکرد کە بە کۆمەڵکوژی
زیندانیانی سیاسیی ل��ە م��ێ��ژوودا
ناوی دەرک��ردوەو مێژوو شاهیدی
بۆ ئەم کارەساتە دژی ئینسانییە
دەدا ک���ە ب����ەداخ����ەوە ه�����ەزاران
ک��ەس��ی ت��ێ��ک��ۆش��ەرو ک���ۆڵن���ەدەرو
خۆڕاگر فیدای سیاسەتە چەوتو
چەپەڵەکانی کۆماری دیکتاتۆڕی
سێدارەی ئێران بوونەوە.
ب��ەڕێ��زان    :ل��ە قۆناغی ئێستاداو
ل��ەه��ەم��ب��ەر ب��ارودۆخ��ێ��ک��ی وەه���ادا
کۆماری سێدارەی ئیسالمی ئێران
ب��ە سەپاندنی حوکمی ئێعدام بۆ
دوو الوی تێکۆشەری گەلەکەمان
وات��ە زان��ی��ارو لوقمان م���ورادی بە
تۆمەتی بەرەنگاری دژی ئاسایشی
نیشتمانیو نەتەوەیی ،بە تۆمەتی
م��وح��ارب��ەو “م��ف��س��د ف�����یاالرض”،
و بە تۆمەتی تیرۆریزم حوکمی
سێدارەیان بەسەردا سەپاندوونو
هەردەم ئەگەری بەڕێوەچوونی ئەو
حوکمە هەیە ،بۆیە داوا لە سەرجەم
ک��ۆم��ەاڵن��ی خ��ەڵ��ک��ی ک��وردس��ت��ان

پەیام و راگەیەندراوەکان

ب��ەش��دارب��وون��ت��ان ل���ەم ک���ۆڕە
گشتییهدا نیشانەی بەئەمەگیو
غ����ەم خ��ۆری��ت��ان��ە ب���ەرام���ب���ەر بە
چ����ارەن����ووس����ی م���اف���ی م���رۆڤ���ی
ک���وردس���ت���انو ه��ەس��ت ک��ردن��ت��ان��ە
بە ئ���ازارو مەینەتی توێژێکی نێو
کۆمەڵگاکەمان واتە رۆڵە فیداکارو
خۆڕاگرەکانی نێو گرتووخانەکانی
رێ��ژی��م��ی دژی م��رۆڤ��ی ک��ۆم��اری
ئیسالمی ئێران ،بۆیە بە پێویست
دەزان����ی����ن ه����ەر ل���ێ���رەوە س���ەری
کڕنۆش دادەنوێنین لە بەرامبەر
ئیرادەی پۆاڵینی ئەو تێکۆشەرانەی
لە پێناوی دەستەبەرکردنی مافی
س��ی��اس��یو م���ەدەن���یو ه���ەروەه���ا
ئامانجی نیشتمانیو نەتەوەییدا
ت���ووش���ی س��ی��اچ��اڵ��ەک��انو ت��ی��رۆر
ب���ون���ەت���ەوە ل����ەل ای�����ەن رێ��ژی��م��ی
دژی گەلیو دیکتاتۆڕەکانو لەم
رێ��ب��ازەدا گیانیان بەخت ک��ردوە،
ژی��ان��ی��ان ل��ێ ئ��ەس��ت��ێ��ن��دراوە ،ب��ەاڵم
ئامادەنەبوون پشت لە بیروباوەڕی
سیاسیو ئامانجە ئینسانییەکانی
خۆیان بکەنو تەسلیمی ئیرادەی
چەواشەکاران بن.
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‘‘

راگەیهندراوی فیدڕاسیونی
دەکەین بە هەر شێوەیەک کە بۆیان
دەکرێ ئەرکی ئینسانیو نیشتمانی
نەتەوەیی خۆیان بۆ پشتگیری لە
زانیارولوقمان م��ورادی دەرببڕنو
پ��ێ��ش ب���ە رەوت�����ی چ���وون���ە پێشی
ئێعدامی رۆڵەکانی گەلی کورد بگرن.

رێكخراوەكانی الوانی كوردستانی ئێران

‘‘

بە بۆنەی ئاگركەوتنەوە لە قوتابخانەی گوندی شیناوێ سەربە

ئ��ام��ادەب��ووان��ی ه��ێ��ژا    :ه��هروەک پیرانشارو سووتانو برینداربوونی ژمارەیەکی زۆر لە قوتابیان.

www.lawan.com

هەموومان دەزانین سێ کچە خەبات
کارو تێکۆشەری نیشتمان پارێزمان
بە ناوەکانی “ساکینا جانسێز ،فیدان
دۆغانو لەیال  سۆلەمەز” لە واڵتی
فەڕهنسا و لە شاری پاریس بەدەستی
ن��ادی��اری بکوژانی واڵتو گەلمان
ب��ەداخ��ەوە لە ش��ەوی 2013/1/10
تیرۆر ک��رانو چوونە ناو کاروانی
 48-49شەهیدانمانەوە .بۆیە ئێمە بە ناوی
خەڵکی ک��وردس��ت��انو رۆژه��ەاڵت��ی
کوردستانو رێکخراوەکانی سەربە
رۆژه��ەاڵت��ی ک��وردس��ت��ان ،زۆر بە
ت��ون��دیو ج��ی��ددی��ی ئ��ەم پ��ڕۆس��ەی
ت����ی����ڕۆرو ئ��ێ��ع��دام��ی رۆڵ���ەک���ان���ی
گ��ەل��ەک��ەم��ان ری���س���واو م��ەح��ک��ووم
دەکەینو بە شەرمەزاری دەزانینو
بەهاودەنگی هەموو بەشدارانی ئەم
کەمپەینە داوا لە دەوڵەتی فەڕهنسا
دەک���ەی���ن ک��ە ب��ک��وژان��ی ئ���ەو سێ
خوشکە تێکۆشەرە بدۆزنەوەو بە
سزای شیاوی خۆیان بگەیەنن.
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

بژی ئازادی ،بژی کورد ،بژی
کوردستان
رێکەوتی:
2013/1/13یزایینی
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لە كەس ش��اراوە نییە كە دامو
دەزگا سەرکوتکەرەکانی ڕێژیمی
ك��ۆم��اری ئیسالمی لە كوردستان
هەموو ك��ات لە ڕاپ��ەڕان��دن��ی كارو
ئ��ەرك��ەک��ان��ی��اندا ك��ەم��ت��ەرخ��ەم�نو
نوێنەرایەتی روان��گ��ەی تێكەل بە
هەاڵواردنی كاربەدەستانی ڕێژیم
ب��ە ن��ی��س��ب��ەت ك��وردس��ت��ان��ەوە
دەكەنو تەنیا بۆ تۆقاندنو
داپ����ڵ����ۆس����ی����نو گ���رت���نو
بێدەنگ كردنو سازكردنی
زی�����ن�����دان�����ی
زەب���ەالحو
ت�����ون�����دو
ت��������������وڵ،
ك���ارەك���ان���ی���ان ب��اش
رادەپەڕێنن.
ڕووداوی ئ��اگ��رك��ەوت��ن��ەوە لە
ق��وت��اب��خ��ان��ەی م��ن��دااڵن��ی گ��ون��دی
شیناوێی پیرانشاریش بێگومان
ه���ۆك���ارەک���ەی دەگ���ەڕێ���ت���ەوە بۆ
ئ���ەو س��ی��اس��ەت��ەی ک���ە  ٣٤س��اڵ��ە
بەرپرسانی كۆماری ئیسالمی بە
نیسبەت ت��ەن��دروس��ت �یو داه��ات��وو
و پ�����ەروەردەو مافەكانی منداڵی
ك��وردەوە دەیکەن كە مێژووەكەی
بۆ هەمووان ئاشنایەو تەنیا بەشێكە
لەو هەاڵواردنە سیستماتیكەی كە
لە هەموو بوارەكانداو لە هەموو

قۆناغەكانی ت��ەم��ەندا ب��ە نیسبەت
ت��اك��ی ك�����وردو س���ەرج���ەم چ��ی�نو
توێژەکانی کۆمەڵگای کوردستانەوە
دەكرێ.
ئ���ێ���م���ە وەك ف���ی���دڕاس���ی���ۆن���ی
رێ�����ك�����خ�����راوەك�����ان�����ی الوان�������ی
ك��وردس��ت��ان��ی ئ���ێ���ران ئ��ەم
س��ی��اس��ەت��ە دژی گەلیەی
ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی��ەك��ان��ی
ك����ۆم����اری ئ��ی��س�لام��ی
ل��ە ك��وردس��ت��ان ب��ە ت��ون��دی
م������ەح������ك������ووم
دەك����ەی����نو
ب��ە پاڵپشتی
ك���ۆم���ەڵ���گ���ای
م���ەدەن���یو ه��ەم��وو
وی��ژدان��ە وش��ی��ارەك��ان��ی كۆمەڵگای
كوردستان هەوڵەكانمان دەخەینە
گەڕ بۆ ئەوەی لە رێگای هاوكاریو
هاوخەمیو گواستنەوەی میدیاییو
ت���اد ،...الن��ی ك��ەم بتوانین ببین بە
دەنگی هاواری ئەوان لە ڕێکخراوە
مرۆییو نیودەوڵەتیەکاندا.
فیدڕاسیۆنی رێكخراوەكانی
الوانی كوردستانی ئێران
٢٠١٢/١٢/٦

‘‘

وهاڵمێک بۆ هەڕەشەنامەی باڵی
بابەت :پیرۆزبایی
سەربازی پەژاک
بەڕێز یهکێتی الوان��ی

‘‘

کۆمیتەی بەڕێوەبەری یەکیەتیی
الوانی دێمۆکڕاتی رۆژهەاڵتی
کوردستان
18یسەرماوەزی ١٣٩١یهەتاوی
8ی دێسامبری ٢٠١٢یزایینی

ب�� ه ب��ۆن��هی 60م��ی��ن س��اڵ��ی��ادی
دام���هزران���دن���ی رێ��ک��خ��راوهک �هت��ان،
ل � ه الی���هن کۆمیتهی ب �هڕێ��وهب �هری
گشتی یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی
ی
رۆژههاڵتی کوردستان پیرۆزبای 
گهرمی خۆمانتان پێشکهش دهکهین،
ههر بهم بۆنهیهشهو ه سهرکهوتنو
ن ب ه
بهرهوپێشچوون ل ه ئهرکهکانتا 
ئاواتدهخوازین.
ب�������������������������������هڕێ�������������������������������زان!
ی��هک��ێ��ت��ی الوان�������ی دێ���م���ۆک���ڕات���ی
ک���وردس���ت���انو ی�هک��ی�هت��ی��ی الوان���ی
دێمۆکڕاتی رۆژههاڵتی کوردستان
وهک دوو ری���ک���خ���راوی دێ��ری��ن��ی
کۆمهڵگای مهدهنی کورد ل ه باشوورو
رۆژههاڵتی کوردستان ،مێژوویهکی
درهوشاو ه ل ه هاوخهباتو گهشهی
رووح����ی ن �هت �هوای �هت �یی��ان ت��ۆم��ار
ک����ردوه ،ه��ی��واداری��ن ئ���هم رێ��ب��ازو
ئ��هزم��وون�� ه پ��ڕ ل�� ه ش��ان��ازیی�� ه تا
گهیشتن ب ه ئامانج ه نهتهوایهتیو
سینفییهکانی توێژی الوان له و دوو
بهشی کوردستان ه �هروا درێ��ژهی
ههبێ.
کۆمیتهی بهڕێوهبهری گشتی
یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی
کوردستان
1ی رهشهمهی 2712ی کوردی
19ی فێوریهی 2013ی زایینی

پەیام و راگەیەندراوەکان

دێمۆکڕاتی
الوانی
یەکیەتیی
بە
کوردستان
رۆژهەاڵتی
هەڵسەنگاندنی هەڵوێستە یەک لە دوای
یەکەکانو نامەسئوالنەی بەرپرسانی
پارتی ژیانی ئازادی کوردستانو
راگەیاندنو باڵی چەکداری حیزبی
ناوبراو بەرامبەر بە حیزبی دێمۆکڕاتی
کوردستان بە پێویستی دەزانێ کە بە
روونی هەڵوێستی فەڕمی خۆی
بەڕای گشتی ڕابگەیەنێ:
 :1لە ئاست گرژیو
کێشەی نێوان حیزبی
دێمۆکڕاتی کوردستانو
پژاک ،یەکیەتی الوان
خوازیاری کرانەوەی
دەرگای دیالۆگە
لە نێوان هەر
الیەنو
دوو
کۆ تا ییهێنا ن
شەڕە
بەو
کە
میدیایییە
تەنیا دوژمنانی
دەبیننو
تێدا
قازانجی
کورد
خۆتێوەردانی باڵی چەکداری هەرکام
لەو الیەنە لەو گرژییە بە کردەوەیەکی
دژە ئەخالقیو قیزەوەن دادەنێ.
 :2یەکیەتی الوان کە بەشێکی
بەرچاو لە ئەندامانی پێشمەرگەی
مەزنخوازییو
کوردستانن،
ئاژاوەگێڕیو هەڕەشەی هیچ هێزو
الیەنێک دژ بە حیزبی دێمۆکڕاتی
کوردستانو چاالکانی سەربەخۆو
مەدەنی قەبووڵ ناکاو لە ئەگەری

هەر چەشنە کردارێکی نابهرپرسانە،
خۆی بە پارێزەری کەڕامەتی حیزبی
دێمۆکڕاتو هەر تاکێکی سەربەخۆو
مەدەنی دەزانێو لە ئاست تیرۆری
کەسایەتیو سڕینەوەی فیزیکی هیچ
تاکێک لە کۆمەڵگای کوردستان بە
بیانووی بیرکردنەوەی جیاوازەوە
بێدەنگو بێوهاڵم نامێنێ.
دووپاتی
کۆتاییدا
لە
دەکەینەوە کە ویستو
ئاواتی رێکخراوەکەمان
تەنیاو تەنیا یەکڕیزیو
یەکگرتوویی رۆڵەکانی
کوردو باوهڕمهندیی
الیهنهکان
ههموو
ب ه پلۆڕالیزمو
پڕ هنسیپهکانی
رهخن ه گرتنهو
هیو ا د ا ر ین
بە ر ژ ە و ە ند ی
نە تە و ە یی
قۆناغە
لەو
هەستیارەدا ببێتە بنچینهی چاالکی
هەموو الیەنەکان لە ئاستی گوتارو
پڕاکتیکدا.

دێمۆکڕاتی کوردستان!
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بەیانیەی   14رێكخراوی مەدەنی كوردستان

  لە

ێ كردنی حوكمی ئێعدامی دوو هاواڵتی كورد،
پێوەندی لەگەڵ بڕیاری جێبەج 
زانیارو لوقمان مورادی
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خەڵكی تێكوشەری كوردستان!
الوان ،خ���وێ���ن���دك���اران ،ژن���ان،
م��ام��ۆس��ت��ای��انو ك��ۆم��ەاڵن��ی خەڵكی
كوردستان!
ه�����ەروەك ئ���اگ���ادارن جارێكی
دیكە رێژیمی توتالیتێری ئیسالمی
ئ��ێ��ران ب��ڕی��اری ج�ێب��ەج��ێ كردنی
ح��وك��م��ی ئ��ێ��ع��دام��ی دوو رۆڵ���ەی
كورد بە ناوەكانی زانیارو لوقمان
م����ورادی داوە .دوو الوی ك��ورد
كە وەك��وو هەموو الوان��ی دیكەی
 48-49گ���ەالن���ی ئ�����ازادیخ�����وازی جیهان
داوای م���اف���ی ئ��������ازادیو م��اف��ی
چ���ارەی خۆنووسینیان ك���ردوهو
لە الی��ەن دەسەاڵتی سەركوتكەرو
پاوانخوازی ناوەندگەرای ئێرانەوە
حوكمی لە سێدارەدانیان بەسەردا
سەپاوەو ئێستاش دەیان هەوێ ئەم
بڕیارە كە لەگەڵ هەموو بنەماكانی
م���اف���ەك���ان���ی م������رۆڤو ج��اڕن��ام��ە
جیهانیەكانی سەردەمەوە ناتەبایە،
جێبەجێ بكەن.
ئ���ێ���م���ە وەك��������وو رێ���ك���خ���راوە
م���ەدەن���یی���ەك���ان���ی خ���ۆره���ەاڵت���ی
ك��وردس��ت��ان وێ���ڕای ئیدانەكردنی
ئ����ەم ب����ڕی����ارە داوا ل���ە ه��ەم��وو
رێكخراوە مەدەنیو سیاسییەكانی
ك��وردس��ت��انو جیهان دەك��ەی��ن كە
ه���ەم���وو وزەو ت���وان���ای خ��ۆی��ان
ل��ە پێناو ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی ئەو
حوكمە دژ ه مرۆڤانەدا بخەنە گەڕو
 62نەهێڵن بۆ جارێكی دیكە گەنجانو

‘‘

رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

الوانمان ببن بە قوربانی سیاسەتە دوستانەیە دووپات بكەنەوە  .
پاوانخوازەكانی كۆماری سێدارەی
نا بۆ ئێعدام! نا بۆ سێدارە!
ئیسالمی .ل��ەوەه��ا ب��ارودۆخ��ێ��ك��ی
بژی كورد! بژی ئازادی!
ه��ەس��ت��ی��اردا داوا ل���ە س��ەرج��ەم
ك��ۆم��ەاڵن��ی خەڵكی ك��وردس��ت��ان بە
-:1ی��ەك��ی��ەت��ی��ی خ��وێ��ن��دك��اران��ی
تایبەتی كوردانی نیشتەجێی تارانو دێمۆكڕاتی كوردستانی ئێران
ك��ەرەج دەكەین كە بۆ بەرگری لە
-:2ك���ۆم���ەڵ���ەی خ��وێ��ن��دەواران��ی
بەڕێوەچوونی ئەم حوكمە هەموو رۆژهەاڵت
وزەو توانای خۆیان بە پێك هێنانی
-:3رێ��ك��خ��راوی خوێندكارانی
ك����ۆڕو ك��ۆم��ەڵ��ی ج���ی���اواز ل��ە ب��ەر پێشڕەوی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی
ئۆرگانو ناوەندە ئەمنییەتییەكانی كوردستان
پ��ێ��وەن��دی��دار ب��ە ت��ای��ب��ەت زی��ن��دان��ی
-:4ی���ەك���ی���ەت���ی���ی ن���ەت���ەوەی���ی
رەجایی شاری ك��ەرەج كە شوێنی خوێندكارانی كورد
ب��ەڕێ��وەچ��وونو جێبەجێ كردنی
-:5ك���وم���ی���ت���ەی خ��وێ��ن��دك��اری
حوكمی ئێعدامی ئەو دوو چاالكە یەكیەتیی دێمۆكڕاتیكی كوردستان
سیاسییەیە ،كۆببنەوەو ناڕەزایەتی
 :6كۆمەڵەی الوانی رۆژهەاڵت
خۆیان دەرب��ب��ڕن .بە تایبەت داوا
-:7یەكیەتی الوان��ی دێمۆكڕاتی
لە سەرجەم ئەندامانی خۆمان لە كوردستانی ئێران
ن��ێ�وخ��ۆی ك��وردس��ت��انو بەتایبەت
-:8رێكخراوی الوانی پێشڕەو
خوێندكارانی زانكوكانی ت��ارانو
-:9یەكیەتیی الوانی دێمۆكڕاتی
ك��ەرەج دەك��ەی��ن بە ئ��ەو ئەوپەڕی رۆژهەاڵتی كوردستان
هەست بە بەرپرسایەتی كردنەوە
 :10یەكیەتی ژنانی دێمۆكڕاتی
بەهەر شێوەیەكی ل��واو كە بۆیان كوردستان  
ج �ێب��ەج��ێ دەك�����رێ ،پ��ێ��ش ل���ە بە
 :11كومیتەی ژنانی یەكیەتیی
بەڕێوەچوونی ئەم حوكمە بگرنو دێمۆكڕاتی كوردستان
ج��ارێ��ك��ی دی��ك��ە وەك�����وو س��ااڵن��ی
 :12یەكیەتیی ژنانی دێمۆكڕاتی
پێشوو چۆن هەوڵەكانتان لەپێناو كوردستانی ئێران
ب��ەرگ��ری ك���ردن ل��ە ك���اك حەبیب
-:13كۆمەڵەی ژنانی رۆژهەاڵت
لەتیفی بە ئەنجام گەیاندو ئاكامی
-:14رێ��ك��خ��راوی ئ��اس��ۆی ژنی
باشیشی لێكەوتەوەو بووە جێگای كورد
شانازیو سەربەرزی نەتەوەكەمان،
بەفرانباری 1391یهەتاوی
جارێكی دیكە ئەم ئەزموونە مرۆڤ

پهیامی یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی
رۆژههاڵتی کوردستان ب ه بۆنهی شهوی یهڵدا
82ههمین ساڵیادی لهدایک بوونی دوکتور عهبدوڕڕهحمانی قاسملوو
ی لوتکهی گهشهکردندا بوو.
دیسامبری ساڵی ١٩٣٠یزای��ی��ن � 
خهڵکی واڵتپارێزی کوردستان!
الوانی خۆڕاگر!
مێژووی ک��ورد وهک مێژووی
زۆرب����هی ن �هت �هوهک��ان �یت��ر پ���ڕ ه ل ه
س���هروهریو کهسایهتی م�هزن ک ه
ژی��ان بۆ نهسڵهکانی داه��ات��وو ک ه
قاسملووی مامۆستا و رێ��ب�هری
ش��هه��ی��د ه��هڵ��گ��ری ه���هم���وو ئ��هو
تایبهتمهندییانهیه.
د .عەبدولڕەحمان قاسملوو لە
ش��ەوی ی��ەڵ��دا٣٠ ،ی س�هرم��اوهزی
١٣٠٩یھەت��اوی بهرامبهر ب ه ٢٢ی

خ��اوەن مڵکو دەس��ت ڕۆیشتوودا کوردستان بۆ درێژەپێدانی خوێندن
لەدایک بوو .خوێندنی سەرەتاییو چوو بۆ فەڕەنسا ،ھەر لەو ماوەیەدا
ناوەندی ،لە ورمێو دواتر لە تاران کە لە فەڕهنسا ب��وو ،بە ھاوک��اری
ت����ەواو ک���رد .تێکۆشانی سیاسی چەند خوێندکاری دیکەی کوردی
ساڵی  ١٣٢٤ب ه دام�هزران��دن��ی لقی رۆژه������هاڵتو ب �هش �هک��ان��ی دی��ک�هی
یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕات یهکهم کوردستان ،کۆمەڵەی خوێندکارانی
رێ��ک��خ��راوی ک��ۆم �هڵ��گ��ای م �هدهن��ی ک��وردی��ان ل��ە ئ��ورووپ��ا دام��ەزران��د.
ک���وردس���ت���ان ،ل��� ه ش�����اری ورم���ێ س��اڵ��ی  ١٣٣٢دوای ک��ودی��ت��ا دژی
دهست پێ کرد ،ک ه لهو سهردهمهدا موسهدیق گ�هڕای�هو ه کوردستانو
کۆماری کوردستان گهورهترینو ب���� ه ش����ی����وهی ن��ه��ێ��ن��ی خ��هری��ک��ی

پەیام و راگەیەندراوەکان

بوون ه هێماو ههوێنی ئیلهام بهخشی

ل��ە ش��اری ورم��ێ ل��ە بنەماڵەیەکی

دوای رووخ����ان����ی ک���ۆم���اری

گ���اری���گ���هرت���ری���ن وهرچ���هرخ���ان���ی رێ��ک��خ��س��ت��ی ت �هش��ک��ی�لات��ی ح��ی��زب
مێژووی ناسیۆنالیسمی ک��ورد ل ه ب��وو و بهرپرسایهتی رۆژن��ام �هی
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کوردستانی گرت ه ئهستۆ.

رهههندی سیاسهتیشدا سهرهڕای مرۆڤێکی ئیدۆلۆگو هزرێکی داخراو

ساڵی  ١٣٤١لە زانکۆی پڕاگ ،پ��ێ��وی��س��ت��ی ل���ه ب����هرچ����او گ��رت��ن��ی و کڵیشهیی خ��ۆی دهرن �هخ��س �تو
دوک����ت����ورای زان��س��ت��ی ئ���اب���ووری روان��گ �هی �هک��ی پڕاگماتیستان ه بۆ جیا ل���هو ه ب�����هردهوام ت�ێدهک��ۆش��ا
وەرگ����رتو ھەت���ا س��اڵ��ی  ١٣٤٩لە قۆستنهوهی دهرفهتهکان ،بهردهوام ک ه شۆڕشی کوردستانو حیزبی
زان��ک��ۆی پ��ڕاگ دەرس��ی ئابووریی لهسهر پابهندبوون ب ه پڕهنسیپ ه دێمۆکڕاتیش لهو چهشن ه قهفهس ه
س�����ەرم�����ای�����ەداریو ئ���اب���ووری���ی شۆڕشگێرییهکان پێداگر ب��ووهو فکرییو تێۆریکییان ه رزگار بکا.
سۆسیالیستی گوتەوە .د .قاسملوو رێزگرتن ل ه بهها مرۆیییهکانی ب ه

ئێم ه وهک ن��هوهک��ان��ی ئ�هم��ڕۆ

زمانەکانی کوردی ،فارسی ،تورکی ،تایبهتمهندی س��هرهک��یو رهم��زی ئ �هرک��ێ��ک��ی م���رۆی���یو ن��هت��هوهی��ی
ڕووسی بە باشی دەزانیو بە زۆر
زم��ان��ی دی��ک��ەش وەک ئ��ەڵ��م��ان�یو
زمانەکانیتر تا رادیهک ئاشنا بوو.
د .قاسملوو رۆژی ١٣یژوئیەی

,,

عەڕەبی ،فەڕانسە ،ئینگلیزی ،چیکیو

گ�هورهم��ان لهسهر شان ه ک ه دهبێ
شێلگیران ه شانیان وهب �هر بدهینو
ب�هج�ێی��ان بگهیهنین ب��ۆ گهیشتن
ب ه ئامانجهکانمان .قاسملوو بوون
ئهو شانازییهی ه ک ه ههموو کهس

22(١٩٨٩یپ�����ووش�����پ�����ەڕی س��اڵ��ی

دهت���وان���ێ ل�� ه ک �هس��ای �هت��ی خ���ۆیدا

 )١٣٦٨لە کاتێکدا بۆ دۆزینەوەی

دروستی بکا.

پ��رس��ی ک���ورد ل��ە ئ��ێ��ران ل � ه ڤییهن

ساڵیادی لهدایک بوونی ئهستێرهی

پێتهختی واڵت��ی ئۆتریش   ،لەسەر

گ��هش��ی ئ��اس��م��ان��ی م��رۆڤ��ای �هت �یو

مێزی وتووێژ ب ه دهستی دیپلۆمات

کوردایهتی بهرزو بهڕێز بێ رێبازی

تیرۆریستهکانی رێژیمی کۆماری

پڕ ل ه سهروهری رێبهری گهورهمان

ئیسالمی تیرۆر کرا.
بهڕیزان!

,,

www.lawan.com

 48-49رێگای چارەسەری ئاشتیخوازانەی

پیرۆز بێ ش�هوی یهڵدا 82مین

دکتۆر عبدولڕحمانی قاسملوو.

دک��ت��ۆر قاسملوو ل � ه م��ێ��ژووی بهخشینی شوناسی ئازادیخوازان ه
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

هاوچهرخی کوردستانی گ �هورهدا ب ه خهبات زانیوه .رێبهری مهزن،
ی �هک��ێ��ک ل���هو رێ���ب���هر ه دهگ��م �هن��ان � ه دک��ت��ۆر ع�هب��دول��ڕهح��م��ان قاسملوو

رۆژههاڵتی کوردستان

بوو ه ک ه لێوهشاوان ه دوو چهمکی ئهگهرچی ل ه دهالقهی باوهڕمهندی

30ی سهرماوهزی 2712یکوردی

رووناکبیریو شۆڕشگێری ئاوێتهی ب � ه ئهندیشهی مارکسیستییهو ه

20ی دێسامبهری 2012یزایینی

ی �هک��ت��ر ک������ردوهو رۆش���ن���گ���هریو ل� ه ه�هوڵ��ی وهدی هاتنی ئاڕمانی
پڕاکتیکی هاوتهریب ل ه گهڵ یهکتر دادپ������هروهری ک��ۆم �هاڵی �هت��ی ب��وو،
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یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی

ب��� ه گ��ری��ن��گ وهس����ف ک������ردوه ،ل ه بهاڵم هاوکات قهت ل ه چوارچێوهی

ه بۆنهی 2ی رێبهندان
پهیامی یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی رۆژههاڵتی کوردستان ب 

پەیام و راگەیەندراوەکان

کۆمهاڵنی ئازادیخوازو
نیشتمانپهروهری کوردستان!
الوانی تێکۆشهرو واڵتپارێز!
 67س��اڵ پێش ئێستا ،ئ��ی��رادهی
ن���هت���هوهی���یو خ��ول��ی��ای ک��پک��راوی
رهسهنترین ن�هت�هوهی رۆژههاڵتی
ن���اوی���نو دێ���ری���نت���ری���ن ن���هت���هوهی
ن��ی��ش��ت �هج��ێ ل����هو ج��وغ��ڕاف��ی��ای�� ه ل ه
چوارچێوهی دهسهاڵتێکی مۆدێڕنو
دێمۆکڕاتیک وات ه کۆماری کوردستان
خۆی دهرخست .کۆمارێک ک ه ههم
ههڵگری شوناسی م�هدهن��ی ب��وو و
ههمیش ب ه موبیلیزهکردنی توانای
م���رۆی���یو ه���زری���ی ه��اوواڵت��ی��ان��ی
نموونهیهکی بێهاوتای ل ه ناوچهی
رۆژه �هاڵت��ی ناوین بۆ چ��ارهس�هری
پرسی ن�هت�هو ه ژێردهستهکان هێنا
ئاراوهو ئێستاشی لهگهڵدا بێ کورد
ل ه رۆژههاڵتی کوردستان ،مۆدێلی
کۆماری کوردستان ب ه گونجاوترین
رێگای چارهسهری کێشهی کورد ل ه
گهڵ دهسهاڵتی ناوهندی دهزانێ.
ههر ئێستاکهش ئهگهرچی بههۆی
ی
دهسهاڵتی دوگمو کۆنهپهرهستانه 
رژێ��م��ی ک��ۆم��اری ئیسالمی ئ��ێ��ران،
دهرفهتی تاقیکردنهوهو بهڕێوهبردنی
ئهم مۆدێل ه ل ه ئارادا نییه  ،بهاڵم ب ه
خۆشییهو ه رهوتی رووداوهک��ان ل ه
پارچهکانیتری کوردستان ،موژدهی
وهدی��یه��ات��ن��ی م��ۆدێ��ل��ی ک��ۆم��اری
کوردستان ل ه ب��اش��وورو باکوورو

رۆژئ��اوام��ان پێدهبهخشێ .ئاکامی زیاتر ل ه نێوان الیهن ه سیاسییهکان
ک��ێ��ش�هو ن��اک��ۆک�یی�هک��ان��ی ه�هول��ێ�رو درێ����ژهی ه�هی� ه و دهسکهوتهکانی
بهغداو تهریک کهوتنی رۆژ لهدوای ک����ورد ل���هو ب �هش �ه ل�� ه ک��وردس��ت��ان
رۆژ زیاتری سیاسییهکانی بهغدا ل ه گهیشتۆت ه ئاستێک ک� ه دهس�هاڵت��ی
ئاست سیاسهتی جیهانیو بلۆکبهندی داه��ات��وو ل � ه دی��م�هش��ق ن��ات��وان��ێ ب ه
ن��اوچ �هی��ی ،نیشانهی سهرکهوتنی ئاسانی قامیشلوو ل ه پهڕاوێز بخات.
گوتاری سهردهمیانهی سیاسییهکانی بهڕێزان!
ی�هک��ی�هت��ی��ی الوان����ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی
ههولێرو نزیک ب��وون�هو ه ل ه ئاواتی
لهمێژینهی ک��وردو دامهزرێنهرانی رۆژههاڵتی کوردستان ک ه یهکێک ل ه
ک��ۆم��اری ک��وردس��ت��ان ل �هو بهش ه ل ه بهنرخترین دهسکهوتهکانی کۆماری
ک��وردس��ت��ان �ه ،خ��ۆی ب �ه ب�هخ��ت�هوهر
کوردستان له داهاتوویهکی نزیکه.
ل ه باکووری کوردستان پڕۆسهی دهزان��ێ ک ه شانبهشانی رێبوارانی
وت���ووی���ژو ئ��اش��ت��هوای��ی ل��� ه ن��ێ��وان رێ��گ��ای وهدیهێنانی ئامانجهکانی
رێبهرانی شۆڕشی کورد لهو بهش ه ک���ۆم���اری ک���وردس���ت���ان 67 ،ساڵ ه
ل ه کوردستان لهگهڵ دهسهاڵتدارانی ب��ێپ��س��ان��هو ه ه�����هوڵو تێکۆشانی
تورکیا دیسان وهگ �هڕ کهوتۆتهوهو خ��ۆی پێش خستووهو تا گهیشتن
س���هرهڕای لهمپهرو ئاستهنگهکانو ب ه رۆژێ��ک ک ه سهرلهنوێ کۆماری
ت �هن��ان �هت ت��ێ��ڕۆری ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��ی ئ������ازادو دێ��م��ۆک��ڕات��ی��کو م��هدهن��ی
کوردو بهردهوامی شهڕو پێکدادانهی کوردستان دابمهزرێنێ ،ل ه تێکۆشان
چ �هک��داریی �هک��ان ،ه��ی��وای گهیشتن سڵ ناکاتهوه.
ب �هرزو پیرۆز بێ 2ی رێبهندان
ب��� ه خ��اڵ��ی چ����ارهس����هری ل��� ه ن��ێ��وان
دیاربهکرو ئانکارا پتر لهههر کاتێک   س��اڵ��ڕۆژی دام��هزران��دن��ی ک��ۆم��اری
کوردستان!
بهدی دهکرێ.
بهرو بهردهوام بێ خهباتی الوانی
ل��� ه رۆژئ�������اوای ک��وردس��ت��ان��ی��ش
ک��ورد ب ه خۆشییهو ه تا رادهیهکی خ��ۆڕاگ��ری ک��ورد بۆ وهدییهێنانی
زۆر ل��� ه ئ���اگ���ری ش����هڕی ت��ای��ف �یو ئامانجهکانی دامهزرێنهرانی کۆمار!
کۆمیتهی بهڕێوهبهری گشتی
خوێناوی خۆی ب ه دوور راگرتووهو
یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی
ب��هڕێ��وهب��هریی��هک��ی خ��ۆج �ێی��ی ل ه
رۆژههاڵتی کوردستان
زۆرب�����هی ش����ارو ش��ارۆچ��ک �هک��ان��ی
2ی رێبهندانی 2712یکوردی  
رۆژئ��������اوای ک���وردس���ت���ان ه��ات��ۆت � ه
ئ��اراوهو ههوڵهکان بۆ یهکگرتوویی
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بێدهنگی بهرامبهر ب ه چارهنووسی زانیارو
لوقمان مورادی تاوانه!
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خهڵکی مافخوراوی
کوردستان!
 48-49الوانی خۆڕاگرو واڵتپارێز!
پارێزهرانی مافی مرۆڤ ل ه
کوردستان ،ئێرانو جیهان!
ب���������هداخ���������هوه رێ����ژی����م����ی
ک��وردک��وژی ک��ۆم��اری ئیسالمی
ئ���ێ���ران ل��� ه دوای���ی���ن ک�����ردهوهی
دژ ه کوردانهی ،بڕیای ئێعدامی
دوو الوی نیشتیمانپهرهوهرو
ب�ێت��اوان��ی ب� ه ن��اوهک��ان��ی’’زان��ی��ار
م��������ورادی’’و’’ل��������وق��������م��������ان
مورادی’’خستۆت ه دهس��ت��ووری
ک����������اری خ����������ۆیو ب������ه پ��ێ��ی
زان��ی��اریی�هک��ان ل ه چهند رۆژی
داهاتوودا ئهگهری ئێعدامی ئهو
دوو الو ه بێتاوان ه ل ه گۆڕێ دایه.
ب���ێدهن���گ���یو ب�ێه�هڵ��وێ��س��ت��ی
ک��ۆم�هاڵن��ی خهڵکی ک��وردس��ت��ان
ل � ه ئ��هگ��هری ج�ێب�هج��ێ کردنی
وهه��ا حوکمێکی دژ ه مرۆییو
دژهکوردانه ،تهنیا و تهنیا رێژیمی
 66دژهگهلی کۆماری ئیسالمی هان
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

ێ ک��ردن��ی حوکمەکە لە
دهدا ک � ه ب �ێرهح��م��ان � ه ک��ای � ه ب ه جێبەج 
چارهنووسی رۆڵهکانی کورد ل ه گۆڕێدا نییە.
ئێستاو داهاتوودا بکا .با ب ه یهک
ئ������ەو دوو گ�����ی�����راوە ب��ە
دهنگو یهکگرتووان ه دژی وهها پێداگرییەوە خۆیان بە بێتاوان
حوکمێک ناڕهزایهتی دهربڕینو دەزاننو هاوینی ئەمساڵ هاوکات
چ��ی��ت��ر الوهک�����ان�����ی ک������ورد ل� ه ل��ەگ��ەڵ دەس��ت��پ��ێ��ک��ی سێهەمین
گرتووخان ه تاریکهکانی کۆماری س��اڵ��ی گ��ی��ران��ی��ان ،ل��ە نامەیەکی
ئیسالمی به تهنیا نههێڵینهوه.
س��ەرئ��اوەاڵدا داوای���ان ل��ە ئیمام
ژی������انن������ام������ه :ل����وق����م����انو ج��وم��ع��ەی م���ەری���وان ک��ردب��وو
زان��ی��ار م����ورادی ،دوو گەنجی کە "ورەی هەبێو ڕاستگۆیانە
رۆژههاڵتی کوردستانو خهڵکی شایەتی لەسەر بێتاوان بوونیان
ش����اری م���هری���وان���ن ک���ە س��اڵ��ی ب��داتو ڕێگە بۆ هەڵوەشانەوەی
۱۳۸۸یه������ەت������اوی ل��� ه الی���هن حوکمی ئیعدامو ئازادیان خۆش
دهزگ������ا س���هرک���وتک���هرهک���ان���ی بکات".
رژێ���م���ی ک����ۆم����اری ئ��ی��س�لام��ی  
یهکیهتیی الوان��ی دێمۆکڕاتی
قۆڵبەست و بە تۆمەتی کوشتنی رۆژههاڵتی کوردستان
ک�����وڕی پ���ێ���شن���وێ���ژی ه��ەی��ن��ی
17ی ب �هف��ران��ب��اری 2712ی
ش���اری م���ەری���وان ،ل��ە زستانی کوردی
۱۳۸۹یه�������ەت�������اویدا ،س���زای
6ی ژانویهی 2013ی زایینی
سێدارەیان ب��ەس��ەردا سەپاوەو
ساڵێک دواتر حوکمەکە لە الیەن
دی��وان��ی ب���ااڵی دادی ک��ۆم��اری
ئیسالمی ئێرانەوە وەک خۆی
تەئید کرایەوەو بەم شێوە هیچ
ئاستەنگێکی یاسایی لەبەردەم

‘‘

پەیامی
یەکیەتیی الوانی دێمۆکڕاتی رۆژهەاڵتی کوردستان
بە بۆنەی ٢٤ی رەشەمە

ساڵڕۆژی دامەزراندنی یەکیەتیی ژنانی دێمۆکڕاتی کوردستان

ب����ەڕێ����ز ی���ەک���ی���ەت���ی���ی ژن���ان���ی
دێمۆکڕاتی کوردستان

پەیام و راگەیەندراوەکان

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

‘‘

لە رۆژهەاڵتی کوردستان گەلێک بوارەکانی ژیاندا دەبینێتەوە،
تێچوو و گیانفیدایی پێشکەش بە وەدی بێن.
نەتەوە بندەستەکەیو نیشتمانە
داگیرکراوەکەی کردوە لە دلو
کومیتەی بەڕێوەبەری گشتی
هزری ژنانی کوردستان خاوەن
یەکیەتیی الوانی دێمۆکڕاتی
پێگەیەکی بەرفراوانەو هیوادارین
رۆژهەاڵتی کوردستان
بە خەباتو تێکۆشانی ماندوویی
٢٤ی رەشەمەی ٢٧١٢ی
بەڕێز
ئێوەی
نەناسانەی
کوردی
ئامانجەکانی رێکخراوەکەتان کە
خۆی لە یەکسانی ژنو
پیاو لە هەموو
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کۆبوونەوەی فەڕمی یەکیەتیی الوانی دێمۆکڕاتی
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رۆژهەاڵتی کوردستان
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رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی
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‘‘

رۆژی چوارشەممە رێکەوتی
١٦ی رەشەممەی ١٣٩١ی هەتاوی
ه��ەی��ئ��ەت��ێ��ک��ی ی��ەک��ی��ەت��ی��ی الوان����ی
دێمۆکڕاتی ک��وردس��ت��ان ئ��ێ��ران بە
سەرۆکایەتی بەڕێز فواد خاکیبەیگی
سکرتێری گشتیو ه��اوڕێی��ەت��ی
ب����ەڕێ����زان ج�����ەالل رەوان�����گ�����ەرد،
سۆران باریکە ،زەینی کوردستانی
ئ��ەن��دام��ان��ی ه��ەی��ئ��ەت��ی ئ��ی��ج��رای�یو
بەڕێز رەحیم گەرگوولی ئەندامی
کۆمیتەی ب��ەڕێ��وەب��ەری گشتی بە
فەڕمی سەردانی بنکەی سەرهکی
 48-49ی��ەک��ی��ەت��ی��ی الوان�����ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی
رۆژهەاڵتی کوردستانیان کردو لە
الی��ەن هەیئەتێک بە سەرۆکایەتی
بەڕێز سامان فەقێنەبی سکرتێری
گشتیو هاوڕێیەتی بەڕێزان سەید
ج��ەالل ساڵحی جێگری سکرتێری

گشتیو سمکۆ عوسمانی ،شادی
ئەحمەدپوور ،حاتەم رەسووڵپوورو
مەندانە حەبیبزادە ئەندامانی ئەسڵی
کۆمیتەی بەڕێوەبەری گشتیو کاوە
خوسرەوپوور ،ئازاد محەممەدزادەو
سیامەند ش��ی��خ�ەپ��وور ئەندامانی
ج��ێ��گ��ری ک��ۆم��ی��ت��ەی ب��ەڕێ��وەب��ەری
گ���ش���ت���یو ب�����ەڕێ�����ز م���ەن���س���وور
سهممار ک���ادری پێوەندییەکانی
رێ��ک��خ��راو پ��ێ��ش��وازیی��ان ل �ێک��را.
لەو دیدارەدا وێڕای جەخت کردنەوە
لەسەر پەرەپێدانی پێوندییەکانی
ه��������ەردوو رێ����ک����خ����راو ،ل���ەس���ەر
چۆنیەتی ه��ەن��گ��اون��ان��ی پڕاکتیکی
بۆ بەڕێوەبردنی پ��ڕۆژەو چاالکی
ه���اوب���ەش ب��ە ت��ای��ب��ەت ل��ە رۆژی
١٠ی خاکەلێوە ،رۆژی شەهیدانی
ک��وردس��ت��ان ب���اسو گفتوگۆ هاتە

ئاراوەو هەیئەتێکی هاوبەش بۆ بە
ئەنجام گەیاندنی ئ��ەم مەبەستانە
دیاری کران.
ه��ەر لە درێ���ژەی ئ��ەو دی���دارەدا
ل����ەس����ەر ه���ەن���دێ���ک م������ژار وەک
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی س����ەرۆک ک��ۆم��اری
لە ئێران لە ج��ۆزەردان��ی ١٣٩٢ی
ه���ەت���اویو ه���ەروەه���ا چ��ۆن��ی��ەت�یو
م��ی��ک��ان��ی��زمو دەوری ه����ەر دوو
رێکخراو لە کۆنفڕانسی نەتەوەیی
الوان���ی چ��وارپ��ارچ��ەی کوردستان
کە بڕیارە ئەم ماوەیە بەڕێوە بچێ،
بیروبۆچوونیان ئاڵوگۆڕ کرد.
شایانی باسە ئەم دیدارە پاش ٢
کاتژمێر لە فەزایەکی دۆستان ە و
هاوڕێیانەدا کۆتایی پێهات.

‘‘

سهردانی هاوبهشی یهکیهتیی الوان��ی دێمۆکڕاتی رۆژههاڵتی
کوردستانو یهکیهتی نهتهوهیی خوێندکارای کورد له سکرتاریهتی
یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی کوردستان

کار و چاالکی

رۆژی س��ێ ش�هم��م� ه رێ��ک�هوت��ی
1ی رهشهمهی  2712کوردی( 18ی
فێوریهی 2013یزانییی) هەیئەتێکی
یهکیهتیی نهتهوهیی خوێندکارانی
کورد پێکهاتوو له :سۆهراب رهحمهتی
ج��ێ��گ��ری س��ک��رت��ێ �رو ه��ان��ا ن��اس��ری
ئ�هن��دام��ی دهس��ت �هی ب��ەڕێ��وەب��ەریو
ههروهها ههیئهتێکی یهکیهتیی الوانی
دێمۆکڕاتی رۆژههاڵتی کوردستان
پێکهاتوو له :ئ��ازاد محهممهدزادهو
ک����او ه خ���هس���رهوپ���وور ئ �هن��دام��ان��ی
کۆمیتهی بهڕێوهبهری ،ب ه مهبهستی
پ��ی��رۆزب��ای��ی ()60م���ی���ن س��اڵ��ی��ادی
دام���هزران���دن���ی ی �هک��ی �هت��ی��ی الوان���ی
دێمۆکڕاتی ک��وردس��ت��ان س �هردان��ی
سکرتاریهتی ئهو رێکخراوهیان ل ه
ش��اری ههولێری پێتهختی ههرێمی
ک��وردس��ت��ان ک��رد و ل� ه الی��هن بهڕێز
ئومێد خۆشناو سکرتێرو بهشێک ل ه
ئهندامانی دهستهی بهرێوهبهری ئهو
رێکخراوە پێشوازییان لێکرا.
س�����هرهت�����ا الی�������هن ه��هی��ئ��هت��ی
خانهخوێو ه بهخێرهاتنی هەر دوو
ههیئهتی م��ی��وان ک��راو پ��اش��ان ههم
یهکیهتی الوانو خوێندکاران وێڕای
دهرب��ڕی��ن��ی پ��ی��رۆب��ای �یی �هک��ی گ��هرم
بهم بۆنهیهوه ،هیوای ب�هردهوام��ی،
ب��هرهوپ��ێ��شچ��وونو س�هرک�هوت��ن��ی
زیاتریان ب ه مهبهستی گهیشتن ب ه
خواسته نهتهوهییو سینفییهکانی
الوانو خوێندکاران ل� ه ب��اش��وورو
رۆژههاڵتی کوردستان خواست .ل ه
بهشێکیتری ئهم دانیشتنهدا ههر سێ
ههئیهت پێداگریان ک��ردهو ه لهسهر

بهردهوامی پێوهندیو دانیشتنهکانو
هاوکاریو هاوفکری زیاتر ل ه بوار ه
جۆراوجۆرهکان ل ه پێناو خزمهت بهم
دوو توێژهو ههروهها گرینگیپێدانو
ک���ردن���هوهی دهالق �هی �هک��ی ه��اوب�هش
ل� ه الیهنهکانی میدیاو راگ�هی��ان��دن،
پ������هروهردهو پ�ێگ�هی��ان��دن��ی ک���ادری
ش����ارهزاو لێهاتوو ل��هم ب��واران��هدا.
جێگهی ئاماژهی ه ک ه بهشێکیتری
ئ����هم دان��ی��ش��ت��ن � ه ت��ای��ب��هت ب����وو ب ه
ب��ارودۆخو پرس ه پێوهندیدارهکانی
الوانو خوێندکاران ل ه رۆژههاڵتی
کوردستانو ،ه�هر ب�هم هۆیهشهو ه
ه���هر س��ێ ه �هی��ئ �هت وێ����ڕای زووم
کردن ه سهر ئهو بابهته ،ک ه هێشتا
رۆژه���هاڵت���ی ک��وردس��ت��ان ه���هر ب ه
قۆناغی شۆڕشی رزگاری خوازیدا
ت���ێدهپ���هڕێو پ��رس��ی ن �هت �هوهی��ی ل ه
رۆژههاڵت گرنگترین بابهت الی ئهم
دوو توێژهی کۆمهڵگا دێت ه ئهژمارو
لهم سۆنگهیهو ه تهرکیز خستنی زیاتر
لهسهر بهڕێوهبردنی سیمینارو پالنی
درێژخایهن ل ه ههمبهر ئهم مهسهلهی ه
وهکوو ئهرکێکی جێی بایهخ ل ه قۆناغی
ئیستادا پ��ێ��داگ��ری ل �هس �هر بکرێو
ههنگاونانی الوانو خوێندکارانی
هەر چوار پارچەی کوردستانی ل ه
پێناو لێک نزیک بوونەوەی زیاتر ب ه
ئهرکێکی نهتهوهییو یهکیهتیی نێو
ماڵی گهورهی کورد وهسف کرا.
دوات�������ر ه���������ەردوو ه��ەی��ئ��ەت��ی
خوێندکارانو الوان وێڕای پیرۆزبایی
60م���ی���ن س��اڵ��ی��ادی دام���هزران���دن���ی
ی �هک��ی �هت��ی��ی الوان������ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی

ک���وردس���ت���ان ،ل���هس���هر ی �هک��ی �هت �یو
ه��اوک��اری ک��ردن��ی ت��وێ��ژی الوانو
خوێندکارانی کورد وهک داینهمۆی
کومهڵگای کوردی جهخت کرایهوهو
هەردوو هەیئەت هیوایان خواست ک ه
رێکخراو ه مهدهنییهکانی کوردستان
ب��ه گشتیو ب��اش��ووری کوردستان
ب ه تایبهتی ،ل ه ئاستێکی بهربهرینو
بهرفراواندا چاالکی هاوبهش ئهنجام
بدهنو پێوهندیو نزیکییهکی بههێز
ل ه نێوان توێژی الو و خوێندکاردا
دروست بکهن.
ئ�����هوهی ک��� ه ل���ێ���رهدا پێویست ه
ئ���ام���اژهی پ���ێ ب��ک��رێ ئ���هوهی��� ه ک ه
ی �هک��ی �هت��ی��ی الوان������ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی
رۆژههاڵتی کوردستان ل ه سهردهمی
کۆماری دێمۆکڕاتیکی کوردستانو
ی �هک��ی �هت��ی��ی الوان������ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی
ک���وردس���ت���ان ل��� ه س��اڵ��ی 1953و ه
ت��ا ئ �هم��ڕۆ وهک دوو رێ��ک��خ��راوی
دێرینی کۆمهڵگای مهدهنی کورد ل ه
ب��اش��وورو رۆژه �هاڵت��ی کوردستان
دێ���ن��� ه ئ����هژم����ار ک��� ه م��ێ��ژووی��هک��ی
درهوش��او ه ل ه هاوخهباتو گهشهی
رووحی نهتهوایهتییان تۆمار کردو ه
ک ه ئهم خهباتی ئهم دوو ریکخراوهی ه
ت���ا ئ����هم����ڕۆش ل���ه پ��ێ��ن��او رێ���ب���ازو
ئهزموون ه پڕ ل ه شانازییهکانی کورد
بهردهوامی ههی ه و ههر دوو الیهن
تێدهکۆشن ک ه تا گهیشتن ب ه ئامانج ه
نهتهوایهتیو سینفییهکانی توێژی
الوان ل �ه و دوو بهشی کوردستان
درێ���ژهی ب � ه چ��االک �یو ب �هردهوام��ی
تێکۆشانیان بدهن.
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بهڕێوهچوونی کۆنفڕانسی کۆمیتهی تڕۆندهایمی یهکیهتیی
ه واڵتی نۆڕوێژ
الوانی دێمۆکڕاتی ڕۆژههاڵتی کوردستان ل 
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کومیتهی تڕۆندهایمی یهکیهتیی
الوان������ی دێ���م���ۆک���ڕات���ی ڕۆژه���هاڵت���ی
کوردستان ،ل ه ژێر دروشمی “بهرهو
ی �هکب��وون” ب� ه ب�هش��داری��ی زی��ات��ر ل ه
 30ئ���هن���دامو ه���هروهه���ا ئ �هن��دام��ان��ی
بهڕێوهبهریی گشتیی یهکیهتیی الوانی
دێ��م��ۆک��ڕات��ی ڕۆژه������هاڵت ل�� ه واڵت��ی
نۆڕوێژ چوارهمین کۆنفڕانسی خۆی
لهو ههرێم ه گرێدا.
کۆنفڕانس ب ه سروودی نهتهوایهتی
ئهی ڕهقیبو چهند ساتێک بێدهنگی
بۆ ڕێزگرتن ل ه گیانی پاکی شههیدانو
وهرگرتنی دهن��گ بۆ مهشروعییهتی
کۆنفڕانسهک ه دهس��ت��ی ب� ه کارهکانی
ک��ردو پاشان ل ه الی �هن بهڕێز کامیل
ئ��وس��ت��ادئ �هح��م �هدی ک����ادری دێرینی
 48-49ح��ی��زب��ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی ک��وردس��ت��انو
ب���رای ئ�هن��دام��ی ش�هه��ی��دی یهکیهتیی
الوان ئهبووبهکر ئوستادئهحمهدی
ب � ه وت��هی��هک دهستپێکی ک��ارهک��ان��ی
کۆنفڕانس راگهیهندرا.
سهرهتا راپۆڕتی کاریی کومیتهی
الوان��ی تڕۆندهایم ل ه الی��ان بهڕێزان
ک���اک ه����هژار خ��وڕڕهم��گ��اه��یو ک��اک
رامین شێنانی ئهندامانی بهڕێوهبهری
ک��وم��ی��ت �هی الوان�����ی ت��رۆن��ده��ای��م �هو ه
پێشکهش ب ه ئامادهبووان کراو راپۆڕتی
ئامادهکراو ل ه الیهن ئهندامانهو ه خرای ه
بهر باسو ههڵسهنگاندن ،جێی ئاماژهی ه
ک ه لهو راپۆڕتهدا شێوازی هاوئاههنگی
زیاتر ل ه نێوان کۆمیتهی تڕۆندهایم ل ه
واڵتی نۆڕوێژو کۆمیتهی بهرێوهبهری
گشتی ل ه کوردستان پێداگری لهسهر
ک���رای���هوهو چ��ۆن��ێ��ت��ی چ��االکک��ردن��ی
ههرچی زی��ات��ری یهکیهتیی الوان ل ه
ههرێمی تۆرێندهایم خرای ه بهر باسو
گفتگۆ.
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ب���هرهڕووی ئهندامانی کۆنفڕانسهو ه
کرایهوهو بهشداران وێڕای رێزگرتن
ل� ه ک��ارو تێکۆشانی ئ �هو کۆمیتهیه،
سهرجهم خاڵ ه الوازهو بههێزهکانی
کاری ئهم کۆمیتهیهیان دهست نیشان
ک��ردو ه��اوڕاب��وون ل�هس�هر ئ��هو ه ک ه
ک���ارو تێکۆشانی ئ��هم کۆمیتهی ه ل ه
ئاستی پێویستدا ن �هب��ووهو ل ه زۆر
بواردا کهمتهرخهمی پێوه دیار بووهو
پێویست ه ک ه ل ه پوتانسێلی ئهندامان ل ه
بواری فکریو پڕاکتیکی ب ه شێوهیهکی
شیاو کهڵک وهربگیرێ.
بڕگهیهکی دیکهی کاری کۆنفڕانس،
وهرگ��رت��ن��ی پێشنیارو ڕاوب��ۆچ��وون��ی
ئهندامان ب��وو س�هب��ارهت ب ه رێکارو
چۆنیهتی ب�هرهوپ��ێ�شچ��وون��ی ک��اری
رێ���ک���خ���راوهی���یو ه���هن���گ���اون���ان بۆ
داهاتوو .دوات��ر بهڕێزان کاک ههژار
خوڕڕهمگاهیو ک��اک رامین شێنانی
وهاڵم�����ی س���هرج���هم رهخ��ن �هک��ان��ی��ان
دایهوهو روون کردنهوهی پێویستییان
پێشکهش ب ه ب�هش��داران��ی کۆنفڕانس
کرد.
دوای���ن بهشی ک��اری کۆنفڕانس،
ههڵبژاردنی ستافێکی نوێی بهڕێوهبهری
بوو ک ه ل ه ک�هشو ههوایهکی ئ��ازادو
دێ���م���ۆک���ڕات���ی���کدا ،س��ت��اف��ێ��ک��ی ن��وێ
ههڵبژێردراو دوای ههڵبژاردن ،ستافی

نوێی بهڕێوهبهری کۆبوونهوهی خۆی
گرێداو و بهرپرس ،جێگرو بهرپرسی
بهشهکانی دهس���ت نیشان ک���رد ،ک ه
بریتی بوون له:
سۆران شێرزاد :بهرپرسی گشتیو
بهرپرسی بهشی ئامووزشی کۆمیته
پ��ێ��ش��هن��گ خ����ن����ووری :ج��ێ��گ��ری
بهرپرسی گشتی
هۆزان ئاگووشی :بهشی راگهیاندن
سروه مهعرووفی :بهشی ماڵی
ئاسۆ گواڵبی :بهشی پێوهندییهکان
سهیوان ئیزهدی :بهشی تهشکیالت
محهمهد زێوهیی :هاوکاری بهشی
ئامووزش
ش��ای��ان��ی ب��اس � ه ئ���هم کۆنفڕانس ه
ل� ه رۆژی یهکشهمم ه 20/1/2013
ی دهستی
کاتژمێر 3ی دوان��ی��وهڕۆ 
ب �هک��ارهک��ان��ی ک���ردو ب���هڕێ���زان :ک��اک
شۆڕش ئوستادی ،ساالر عهبدیپوورو
خوشک ه پڕشنگ خ��ن��ووری وهک��وو
ئ��هن��دام��ان��ی ب���هڕی���وهب���هری گشتیی
یهکیهتیی الوان ل � ه واڵت���ی ن��ۆڕوێ��ژ
ل �هو کۆنفڕانسهدا ب �هش��داری��ان ک��رد،
ک��ۆن��ف��ڕان��س ل � ه ک��اتژم��ێ��ر 9ی شهو
کۆتایی ب ه کارهکانی خۆی هێنا.


رۆژی ه��ەی��ن��ی ٤ی رەش���ەم���ەی
١٣٩١یهەتاوی بەڕێز خالید عەزیزی
سکرتێری گشتی حیزبی دێمۆکڕاتی
ک���وردس���ت���ان ک���ۆب���وون���ەوەی���ەک���ی بۆ
ئ���ەن���دام���انو الی��ەن��گ��ران��ی ه���ەر دوو
رێ����ک����خ����راوی ی���ەک���ی���ەت���ی���ی الوان�����ی
دێمۆکڕاتی رۆژه��ەاڵت��ی کوردستانو
یەکیەتیی ن��ەت��ەوەی��ی خوێندکارانی

سهردانی ئهندامانی
دهفتهری سیاسیی حیزبی
دێمۆکڕاتی کوردستان
بۆ سکرتاریای یهکیهتی
الوان

یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی
رۆژههاڵتی کوردستان  
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ب���هی���ان���ی رۆژی س �ێش �هم��م � ه
11یرهزب������هری 1391یه���هت���اوی،
دهف�����ت�����هری س���ی���اس���ی���ی ح��ی��زب��ی
دێمۆکڕاتی کوردستان ،پێکهاتوو ل ه
بهڕێزان کاک مستهفا مهولوودیو
ک���اک ع��وم �هر ب��اڵ �هک��ی ئ�هن��دام��ان��ی
دهفتهری سیاسیو بهڕێز نهسرین
حهداد بهرپرسی بونیادی پشتیوانی
ل � ه ری��ک��خ��راو ه دێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک�هک��ان،

ل ه چاوپێکهوتنێکدا لهگهڵ بهڕێز
س���ام���ان ف��هق��ێن��هب��ی س��ک��رت��ێ��ری
ی �هک��ی �هت��ی الوانو س��هی��د ج���هالل
ساڵحی جێگری سکرتێرو بهشێک
ل ه ئهندامانی بهڕێوهبهری گشتیو
جێگری بهڕێوهبهری گشتیو کادری
الوان ل ه بنکهی یهکیهتیی الوان��ی
دێمۆکڕاتی رۆژههاڵتی کوردستان
کۆبوونهوه.
ج���ێ���گ���ای ئ����ام����اژهی���� ه ک����ه ل���هم
س���هردان���هی رۆژی س�ێش�هم��م�ه،
وێڕای پیرۆزبایی دهفتهری سیاسی
ل ه ئهندامانی بهڕێوهبهری یهکیهتیی
الوان ب��� ه ب���ۆن���هی ه��ات��ن�� ه س��هر
کاریانو کارو چاالکییهکانی دوای
کۆنگرهی شهشی یهکیهتی الوان
ب ه باسێکی گهرم لهسهر داهاتووی

الوانو ه���هروهه���ا ب��� ه دووب�����ار ه
کردنهوهی بهڵێنی هاوکاری نێوان
یهکیهتی الوانو حیزبی دێمۆکڕاتی
ک���وردس���ت���ان ،ب���هو ه��ی��وای��هی ک ه
رێکخراوی یهکیهتیی الوان بتوانێ
له داه��ات��وودا ل ه خزمهت ب ه الوان
تهنهخی نهکاو ل ه دوایین ساتهکانی
ک��ۆب��وون �هوهک �هدا ب � ه شرۆڤهیهکی
زۆر لهسهر وهزعی الوانو ههروها
ح��ی��زب��ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی ک��وردس��ت��ان
ل � ه ن��ێ��وان ئ �هن��دام��ان��ی ب��هش��دار ل ه
کۆبوونهوهک ه دوای دوو کاتژمێر
کۆتایی به کۆبوونهوهکه هات.

‘‘

کۆبوونەوەی بەڕێز خالید
عەزیزی لەگەڵ الوانو
خۆێندکاراندا

کورد بەڕێوەبرد .لەو کۆبوونەوەیەدا
ب��ەڕێ��ز ع��ەزی��زی وێ����ڕای ئ��ام��اژە بە
ئاڵوگوڕەکانی ناوچە ،تەئکیدی لەسەر
گرینگی ئەرکی الوانو خوێندکاران
بۆ مامەڵە کردنی پێشهاتەکان کردو
ل���ە درێ������ژەی وەت���ەک���ان���یدا ل �ەس��ەر
پێویستی گەشەی هزری نەتەوەیی لە
چوارچێوەی رۆژهەاڵتی کوردستانو
ناساندنو ئاگادار کردنەوەی خەڵکی
پ���ارچ���ەک���ان���یت���ری ک���وردس���ت���ان لە
مەینەتییەکانی خەڵکی رۆژه��ەاڵت��ی
کوردستان جەختی کردەوە .هەروەها
ن���اوب���را ل���ەس���ەر گ��ری��ن��گ��ی دەوری

راگهیاندنو میدیا بۆ مۆبیلیزەکردنی
پ��وت��ان��س��ێ��ل��ی الوانو خ��وێ��ن��دک��اران��ی
ک��ورد ل��ە نێوخۆی واڵت ل��ە دەوری
یەکیەتیی الوانو یەکیەتیی  نەتەوەیی
خوێندکاران پێداگری کردو لە درێژەی
وتەکانیدا جەختی لەسەر هاوکاریو
هاوئاهەنگی زیاتر لە نێوان حیزبی
دێ��م��ۆک��ڕات��ی ک��وردس��ت��انو ئ��ەو دوو
رێکخراوەیەدا کرد.
شایانی باسە دوا بە دوای وتەکانی
ب��ەڕێ��ز ع��ەزی��زی ،ک��ۆب��وون��ەوەک��ە بە
ئاڵوگۆڕی بیروڕاو پێشنیارو رەخنەی
بەشداران کۆتایی پێهات.
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ب��هڕێ��وهچ��وون��ی کۆنفڕانسی
ژم��ارە  ٣و کۆبوونەوەی گشتی
س��ااڵن��ەی ژم��ارە ١١ی یهکیهتیی
الوان���ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی ڕۆژه �هاڵت��ی
ک��وردس��ت��ان ل�� ه واڵت����ی ن��ۆروێ��ژ
ڕۆژی یهک شهمم ه ڕێکهوتی -١٠
٢٠١٣-٢ی زای��ی��ن��ی کۆنفڕانسی
ژمارە  ٣و کۆبوونەوەی سااڵنەی
ژم����ارە ١١ی ی�هک��ی�هت��ی��ی الوان���ی
دێمۆکڕاتی ڕۆژههاڵتی کوردستان
ل ه واڵتی نۆڕوێژ ،بە ئامادەبوونی
کۆمەڵێکی بەرچاو لە الوانو ب ه
ب���هش���داری ن��وێ��ن �هری کۆمیتهی
 48-49حیزبی دێ��م��وک��رات��ی ک��وردس��ت��ان
لهو واڵتەو نوێنهرایهتی یهکیهتیی
ژن��ان��ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی ک��وردس��ت��ان،
کۆمەڵەی کولتووری ک��وردی لە
ڕۆم��ەری��ک��ە ،ن��وێ��ن�هری یهکیهتیی
الوان���ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی ڕۆژه �هاڵت��ی
کوردستان له ئورووپاو نوێنەری
ی��ەک��ی��ەت��ی��ی الوان�����ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی
کوردستانی ئێران بهڕێوهچوو.
ک��اتژم��ێ��ر ٢ی پ��اشن��ی��وهڕۆ
ب��ەڕێ��ز ک��اک س��االر ع��ەب��دیپ��وور
بەڕێوەبەری کۆنفڕانس بەخێرهاتنی
بەشداربووانی کۆنفڕانسی کرد.
دوات���ر ب � ه س���رودی ن�هت�هوای�هت��ی
ئ����هی ڕهق����ی����بو ی����هک خ��ول��هک
بێدهنگی بۆ گیانی پاکی شههیدان،
کۆنفڕانسی سێهەم دهس��ت��ی ب ه
کارهکانی خۆی کرد .پاشان بهڕێز
 72س��ەی��ران م��ەع��رووف��ی ،بهرپرسی
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پێشووی یهکیهتی الوان ل ه واڵتی
ن���ۆڕوێ���ژ ،ب�هخ��ێ��ره��ات��ن��ی ه �هم��وو
ب �هش��دارب��ووان��ی ک��ردو سوپاسی
ئامادهبوونی میوانانو نوێنهرانی
ح��ی��زبو ڕێ��ک��خ��راوهک��ان��ی ک��رد.
بهڕێز سەیران مەعرووفی پەیامی
یەکیەتی الوانی لە واڵتی نۆڕوێژ
بۆ بەشداربووان خوێندەوەو بە
ڕەسمی کۆنفڕانسەکەی کردەوە.
خاتوو سەیران وێڕای دەربڕینی
خ���ۆش���ح���اڵ���ی خ������ۆیو ئ���اوات���ی
س��ەرک��ەوت��ن ب��ۆ ک��ۆن��ف��ڕان��س�هک��ە،
ئ���ام���اژەی ب���ە ئ���ەرک���ی الوان لە
بواری نەتەوایەتیداو رۆڵی الوان
ل��ە خ��ەب��ات��ی م���ەدەن���یو ج��ێ��گ��ە و
پێگەیان لە شۆڕشەکانی کورددا
ک���ردو ب��ە گشتی ب��اس��ی ل��ەس��ەر
راپەڕینەکانی بەشێک لە واڵتانی
ئەفریقاو ڕۆژھەاڵت���ی نێوەڕاست
ک��ردو رۆڵ��ی الوان��ی لەو ڕاپەڕینە
ج��ەم��اوەریی��ان��ەدا ب���ەرزو گرنگ
نرخاند.
دواب����ەدوای پەیامی یەکیەتی

الوان لە واڵت��ی ن��ۆڕوێ��ژ ،پهیامی
دهس���ت���هی ب���هڕێ���وهب���هری گشتی
دهرهوهی ی �هک��ی �هت��ی��ی الوان����ی
دێمۆکڕاتی ڕۆژههاڵتی کوردستان
ل��� ه الی����هن ب���هڕێ���ز ک���اک یاسین
ح����اج����یزادەو ە پ��ێ��ش��ک �هش ک���را.
بهڕێز حوسەین حاجی ئەحمەدی
پهیامی کومیتهی نۆڕوێژی حیزبی
دێمۆکڕاتی کوردستانی خوێندهوهو
پ��اش��ان پهیامی یهکیهتیی ژنانی
دێمۆکڕاتی کوردستان ل ه واڵتی
نۆڕوێژ ل ه الیهن بهڕێز مەحبووبە
ڕەح���ی���م���یی���ەوە پ��ێ��ش��ک �هش ک���را.
ب���ە دوای ئ�����ەودا ب���ەڕێ���ز ت��اھی��ر
ئیسماعیلپوور پهیامی یەکیەتیی
الوان���ی دێمۆکڕاتی کوردستانی
ئێرانی پێشکەش کرد.
پەیامی کۆمەڵەی کولتووری
کوردی لە ڕۆمەریکە لە الیەن بەڕێز
ئەبووبەکر ق��ەدیک��ورد پێشکەش
کرا ،کە بەڕێزیان لە پەیامەکەیدا
بە تیشک خستنەسەر ئەرکی الوان

یەکیەتی الوان لە واڵت��ی نۆڕوێژ
کرا.
ک پ��ش��وو بۆ
دوای  ١٠خ��ول �ه 
رهوایی کۆنفڕانس دەنگی زۆرینەی
ئەندامان وەرگیراو و پاشان سێ
ئەندام هەڵبژێردران کە پڕۆتۆکۆڵی
کۆتایی کۆنفڕانسی  ٣بنووسنو
ئیمزای بکەن .هەروەها کۆمهڵێک
پێشنیار ب��ۆ ن���اوی کۆنفڕانسی
 ٣وهرگ��ی��ران ،ک� ه ن��اوی “ب��ەرەو
ه��اودەن��گ��ی” ب �ه زۆری��ن �هی دهن��گ
وهک ناوی کۆنفڕانس پهسند کرا.
دوات���������ر ب�����هڕێ�����ز س����ەی����ران
مەعرووفی ،بهرپرسی پێشووی
یهکیهتی الوان ل ه نۆڕوێژو هێژا
ڕۆستەمی ،ڕاپۆڕتی کارو چاالکی
دهستهی بهڕێوهبهری ل ه ماوهی
ن��ێ��وان ک��ۆن��ف��ڕان��س��ی  ٢ت��ا ٣ی��ان
پێشکهش ب ه بهشداربووان کردو
پ�����ڕۆژەو پ�لان��ی پ��ێ��ش��ن��ی��ار ک��راو
ب��ۆ س��اڵ��ی  ٢٠١٣ه���ەر ل��ە الی��ەن

ئ��ەو ب��ەڕێ��زان��ەوە پێشکەش ک��را.
پاشان بەڕێز مامۆستا محەممەد
ئ��ەح��م��ەدی ژم��ێ��ری��اری یەکیەتی
الوان ل��ە ن��ۆڕوێ��ژ ب��ە ه��اوک��اری
کاک ش��ۆڕش ئوستادی ڕاپۆرتی
م��اڵ��ی س��اڵ��ی  ٢٠١١و ٢٠١٢ی
ب��ۆ ب���ەش���دارب���ووان خ��وێ��ن��دەوەو
ب��ە وردی داه�����اتو دەرک���ەوت���ی
ب��ەش��ی م��اڵ��ی ب��ۆ ب��ەش��دارب��ووان
شی ک���ردەوە .ب��ودج��ەی پێشنیار
کراو بۆ  ٢٠١٣لە الیەن بەڕێزان
ک������اک ش�������ۆڕش ئ����وس����ت����ادیو
پڕشەنگ خونوری پێشکەش کرا.
بهشێکیتری ک��اری کۆنفڕانسی
 ٣تهرخان کرابوو ب ۆ وهرگرتنی
ڕهخن ه لهسهر کاروباری دهستهی
بهڕێوهبهری پێشوو و ڕاپۆرتی
ک��اروچ��االک��یو ڕاپ��ۆڕت��ی بهشی
ماڵی ،ک ه تیایدا ئهندامانی بهشداری
کۆنفڕانس ب ه شێوهیهکی چاالکان ه
ڕهخنهکانیان ئاڕاستهی دهستهی
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ب��ۆ پاراستنی
ف�����ەرھەن�����گو
زم����������ان����������ی
ک��������������وردیو
پ��ەرەپ��ێ��دان بە
ک����ول����ت����ووری
نەتەوەکەمانو
لە بیر نەکردنی
ب���ە ئ��ەرک��ێ��ک��ی
ن��ی��ش��ت��م��ان��ی
زان����یو ڕۆڵ��ی
ال و ا ن و
ی���ەک���ی���ەت���ی���ی
الوان�������������������ی
دێ���م���ۆک���ڕات���ی
ڕۆژھەاڵت���������ی
کوردستانی لە واڵتی نۆڕوێژ لەو
بوارەدا بەرز نرخاند.
پ�������اش�������ان ک���������اک ئ���ۆم���ی���د
م��ح��ەم��ەدزادە پ��ەی��ام��ی الوان لە
ب��اش��ووری ن��ۆڕوێ��ژی خوێندەوە.
جێی ئاماژ ه پێکردن ه ک ه کومیتەی
پ���ێ���ش���ووی ی��ەک��ی��ەت��ی��ی الوان����ی
دێمۆکڕاتی ڕۆژهەاڵتی کورستان
ل����ە ن����ۆڕوێ����ژ س���وپ���اسن���ام���ەی
پێشکەش ب��ەو مامۆستایانە کرد
ک��ە خۆبەخشانە وان���ەی ک��وردی
ب��ە ئ��ەن��دام��ان��ی ی��ەک��ی��ەت��ی الوان
دەڵ��ێ��ن��ەوە ک��ە ب��ری��ت��ی ب���وون ل��ە:
بەڕێزانهاشمی ڕۆستەمی ،ڕامان
مەعرووفی ،محەممەد ئەحمەدی،
ب��ێ��ری م��ح��ەم��م��ەدپ��وورو تاهیر
ب��ەه��رام �یوەن��د .سمایل زارع���یو
ب���ەڕێ���ز ک����اک ح��س��ەی��ن ح��اج��ی
ئ��ەح��م��ەدی .پ��اش��ان سوپاسنامە
پێشکەش ب��ە ش��ۆڕش ئوستادی
ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری
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بهڕێوهبهری پێشووی یهکیهتیی
الوان���ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی ڕۆژه �هاڵت��ی
کوردستان ل ه واڵتی نۆڕوێژ کردو
ئهندامانی دهستهی بهڕێوهبهری
پ��ێ��ش��ووی ی �هک��ی �هت��ی الوان ل ه
نۆڕوێژ بهوپهڕی دڵ فرهوانیهو ه
ڕهخ���ن���هک���ان���ی���ان وهرگ�������رتو ب ه
وردی وهاڵم���ی ه �هم��وو گلەییو
گازندەکانیان دای����هوه .ڕاپ��ۆرت��ی
کاروچاالکیو بهشی ماڵی یهکیهتیی
الوان���ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی ڕۆژه �هاڵت��ی
ک��وردس��ت��ان ل�� ه واڵت����ی ن��ۆڕوێ��ژ
ب � ه زۆری��ن��هی دهن��گ��ی ئهندامانی
کۆنفڕانس پهسند کرا.
ب���هڕێ���ز ش�����ۆڕش ئ��وس��ت��ادی
باسێکی لهسهر پێڕەو پڕۆگرامی
ت��ای��ب �هت ب�� ه ی �هک��ی �هت��ی الوان ل ه
نۆڕوێژ پێشکهش کردو پێشنیاری
گ��ۆڕان��ی ن��اوی یەکیەتیی الوان��ی
48-49
دێمۆکڕاتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ل ه پێڕەو و پڕۆگرامدا خست ه بهر
دهنگی ئهندامانی کۆنفڕانس کە ب ه
زۆری��ن�هی دهن��گ ن��اوی یەکیەتیی دهستهی بهڕێوهبهری گشتی
الوان���ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی ڕۆژه��ەاڵت��ی یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی
کوردستان بە زمانی نۆڕێژی بە رۆژههاڵتی کوردستانــــ نۆڕوێژ
وردە گۆڕانکاریەکەوە پهسند کرا.
ب �هش��ی ک��ۆت��ای��ی ک���اری ڕهس��م��ی
کۆنفڕانسی ٣ی گشتی یهکیهتیی
الوان���ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی ڕۆژه �هاڵت��ی
ک��وردس��ت��ان ل�� ه واڵت����ی ن��ۆڕوێ��ژ
تهرخان کرابوو ب ۆ ههڵبژاردن ،کە
ھەڵبژاردنەکە لە کەشو ھەوایەکی
ت�����ەواو دێ��م��ۆک��ڕات��ی �کو ئ�����ازاددا
بەڕێوەچووو ئهو بهڕێزان ه وهک
ئهندامانی دهستهی بهڕێوهبهری
ههڵبژێردران:
 :1 74هێژا ڕۆستەمی

 :2شوان ه مستەفایی
 :3ئارێز محەممەدپوور
 .٤پەریسا خونوری
 .٥نیاز هەمزەزادە
ئهم بهڕێزانهش وهک جێگری
دهستهی بهڕێوهبهری گشتی
ههڵبژێردران:
 .١بەهمەن ئەحمەدپوور
 .٢پڕشەنگ خونوری
له کۆبوونهوهیهکی کورتی
دهستهی بهڕێوهبهری تازهدا هێژا
ڕۆستهمی وهک بهرپرسی گشتی
یهکیهتی الوان ل ه واڵتی نۆڕوێژ
ههڵبژێردرا.
پاش چەندین کاتژمێر کاری
بەردەوام ،سەرەئەنجام
کۆنفڕانسی سێهەمی گشتی
یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی
ڕۆژههاڵتی کوردستان ل ه واڵتی
نۆڕوێژ بە سەرکەوتوویی کۆتایی
پێ هات.

بڕیاری له سێدارهدانی
زانیارو لوقمان مورادی
له سلێمانی پرۆتێستۆ
کرا

‘‘
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دوان����ی����وهڕۆی رۆژی شهمم ه
رێ���ک���هوت���ی 23ی   ب��هف��ران��ب��اری
1391یههتاوی ههیئهتێکی پێکهاتوو
ل�� ه ئ �هن��دام��ان��ی ی�هک��ی�هت��ی��ی الوان���ی
دێمۆکڕاتی رۆژههاڵتی کوردستان  
ب����هش����داریی����ان ل���� ه رێپ���ێ���وان���ی
ن��اڕهزای �هت��ی ل � ه ه�هم��ب�هر  ب��ڕی��اری
ل� ه س��ێ��دارهدان��ی زان��ی��ارو لوقمانی
مورادی ل ه شاری سلێمانیدا کرد.
شایانی باس ه ئهم رێپێوان ه ل ه
الی��هن رێ��ک��خ��راوهک��ان��ی کۆمهڵگای
مهدهنیو ههروهها رێکخراوهکانی
پێوندیدار ب ه مافی مروڤ ل ه شاری
سلێمانی ب�هڕێ��وهچ��وو و ههیئهتی
یهکیهتی الوان ب � ه سهرپهرشتی
ب�هڕێ��ز سمکۆ عوسمانی ئهندامی
کۆمیتهی بهڕێوبهری بهشداریان
تێدا کرد.
جێی ئ��ام��اژ ه پێکردن ه زانیارو
لوقمان م��ورادی ل ه الیهن دهزگای
قهزایی کۆماری ئیسالمی ئیرانهو ه
ب���ڕی���اری ل��� ه س���ێ���دارهدان���ی���ان بۆ
دهرچووه.

‘‘

کۆبوونەوەی ئەندامانی یەکیەتی الوان لە واڵتی فینالند

یهکیهتی الوان
پێشانگایهکی ب ه بۆنهی
26ی سهرماوهز پێک هێنا

ی�����هکش�����هم�����م�����ه
رۆژی
26یس �هرم��اوهزی 2712یک���وردی
ب���هرام���ب���هر ب��� ه 16یدێ��س��ام��ب��ری
2012یزایینی یهکیهتیی الوان ب ه
ی ب���هرزو پیرۆزراگرتنی
مهبهست 
رۆژی پێشمهرگهی ک��وردس��ت��ان،
پێشانگایهکی وینهی ب ۆ ههر یهک
ل ه بهڕێزان شهفیع محهممهدپوور
پێشمهرگهی هونهرمهندو دێرینی
حیزبی دێ��م��ۆک��ڕات��ی ک��وردس��ت��انو
ه������هروهه������ا  ئ���هن���س���ار س��اڵ��ح��ی
پێشمهرگهی هونهرمهندو ئهندامی
ی �هک��ی �هت��ی��ی الوان�����ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی
رۆژههاڵتی کوردستان پێک هێناو
ت��ێ��ی��دا ک��ۆم �هڵ��ێ��ک وێ��ن��هی ج���وانو
تایبهت ب ه پێشمهرگه ،کوردستان،
کهسایهتییهکان ،رێبهرانی شههیدو
ک��ۆم�هڵ��ێ��ک ل � ه ش�هه��ی��دان��ی ن�هم��ری

ماڵپهڕی الوان :بهبۆنهی هاتنی
26ی سهرماوهز رۆژی پێشمهرگهی
ک���وردس���ت���ان ،ی �هک��ی �هت��ی��ی الوان���ی
دێمۆکڕاتی رۆژههاڵتی کوردستان
پێشانگایهکی وێنهی پێک هێنا.

‘‘
گ �هل �هک �هم��ان��ی��ان ئ���ام���اد ه ک��ردب��وو،
نومایش ک���رانو ه��اوک��ات ل� ه گهڵ
پ���ێ���ش���وازی گ������هرمو ب���ێ وێ��ن��هی
ک��ادرو پێشمهرگهکانو ئهندامانی
حیزبی دێمۆکڕات ب �هرهوڕووب��وو
و کارجوانیو دهست رهنگینی ئهو
هونهرمهندانه بهرز نرخێندرا.

کار و چاالکی

ئێوارەی رۆژی یەکشەممە ٢٥ی
نۆڤامبر کۆمیتەی یەکیەتی الوان لە
واڵت��ی فینالند کۆبوونەوەیەکی بۆ
ئەندامانی خ��ۆی لە ش��اری تۆڕکۆ
پێک هێنا.
سەرەتا کۆبوونەوەکە لە الیەن
هێمن زادئەحمەد کرایەوەو باسی
ک��ارەک��ان��ی ک��ۆب��وون��ەوەک��ەی ک��ردو
دواتر چیا عەبدوڵاڵپوور باسەکانی
کۆبوونەوەکەی پێشکەش کرد کە
سەرەتا باسی لە رۆژی پێشمەرگە
و پێگەی پێشمەرگە ل��ە خەباتی
رزگ��اریخ��وازی ن��ەت��ەوەی ک��ورددا
کردو هەروەها رۆڵو ئەرکی الوان

لە دەرەوەی واڵتی هێنایە بەر باسو
دواتر بە وردی باسی لە بەرنامەی
کارو چاالکیەکانی الوان بۆ نموونە
گ���رووپ���ی ه��ەڵ��پ��ەڕک �ێو گ��رووپ��ی
شانۆو گرووپی سرودو ...هتد کردو
گرینگی یەک یەکی بەرنامەکانی بۆ
بەشداربووان شی کردەوەو داوای لە
الوان کرد کە بەشداری لە بەرنامەو
کارو چاالکییەکانی الواندا بکەنو
ه���ەروەه���ا ل���ەو ک��ۆب��وون��ەوەی��ەدا
چ��ەن��د گ��رووپ��ی رۆژن��ام��ەدی��واری
دیاری کرا بۆ دەرکردنی رۆژنامە
دی���واریو دوات��ر ن��اوب��راو شێوەی
ن��ووس��ی�نو رێکخستنی رۆژن��ام��ە

دی����واری ب��ۆ ب���ەش���دارب���ووان  شی
ک�����ردەوەو گرینگییەکانی ک��اری
رۆژن��ام��ەدی��واری بۆ بەشداربووان
هێنایە بەرباس.
دوات��ر الوان بە راو سەرەنجی
خ��ۆی��ان زی��ات��ر ک��ۆب��وون��ەوەک��ەی��ان
دەوڵ��ەم��ەن��د ک���رد .ش��ای��ان��ی باسە
ک��ە ک��ۆب��وون��ەوەک��ە زی��ات��ر ل��ە دوو
کاتژمێری خایاند.
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ق��رن بیستو ی��ک هویت کرد
را به عنوان یک واح��د اجتماعی،
م��ت��م��رک��ز ب���ر ف��ل��س��ف��ه س��ی��اس �یو
س��ی��اس��ت فلسفی خ���اص تعریف
 48-49کرده است.
ف��ل��س��ف �هو س��ی��اس��ت ک���رد ک��ه،
پ��ی��دای�شو کیفیت آن را تشریح
میکند ،ب��ا توجه ب��ه مرزبندیهاو
کاربردهای سیاسی جهان امروزو
با نظر به این اصل که فلسفه را
به سیاستو سیاست را به فلسفه
ملزمو وابسته شدهاندو همچنین
واقعیت وج��ودی کرد که هویتش
کماکان در بوته تغییرو تحریف
است ،محققینو روشنفکران کرد
را ملزم به آنالیزو واک��اوی این
دو ح��وزهو نحوه ارتباط آنها به
یکدیگر در جهت ت��اث��ی��رگ��ذاریو
حفظو تقویت هویت کردی مینماید.
از نظرگاه فلسفیو ب��ا توجه
به نحوه دید خاص تقدم ماده بر
حرکتو یا حرکت بر ماده ،اندیشه
 76لیبرالیو حتی محافظه ک���ارو...
رەشەمەی ٢٧١٢ی کوردی

مسائلو راه��ک��اره��ای گوناگونی
مطرح شدهو هنر روشنفکر امروز
تعاملو بهرهگیری از فضاهاو
امکانات م��وج��ود در جهت سود
دهیو حفظ اصل بودنو تضمین
تداوم وجودی کرد در کردستانو
جهان است.
اولین فاکتور مطرح در شناخت
کرد ،پذیرفتن کرد به عنوان وجودی
مستقل با کیفیت خاص خود است
ک��ه ن��ام ک��رد را ب��ه آن دادهو با
توجه به پذیرش این واقعیت باید
بصورت خاص ،کمیتو کیفیت آن
در نظر گرفته شود .اصوال بنا به
تاریخ گذشته کردو همزیستی آن
با هویتهای غیر کردی که شامل
ف��ارس ،آذری ،ترک ،بلوچو عرب
اس���ت ،دائ��م��ا ق��درت��ه��ای ح��اک��م با
استفاده از ایدئولوژی مطلقگراو
تمامیتخواه خود سعی در نفی هر
هویتو اتحاد تمام موجودیتها در
پرتو حکومت واحد بودهاند ،که پس
از مشروطه و با توجه به فضای
مساعد سیاسی دوره رضا شاه

پهلوی اصرار بر تثبیتو برقراری
واحد ژئوپولیتیکی کشور ایران با
بهرهگیری از فاکتهای ایدهآلیستی
فلسفی که ریشه در تفکر ملتهای
ساکن داشتهو استفاده از برتری
سیاسیــــ  نظامی ،تبلیغو ترویجو
نهایتا ایران واحد تثبیت شد .اشاعه
ریشه ایرانی بودنو جلوگیری از
عدم تفکیک واقعی ساختار جامعه
ایرانی مسبب تالش برای یکدست
سازی اجتماعیو فلسفی شده که
تنها هدف آن بهرهگیری از تمام
ظرفیتهای م��ادیو معنوی ممکن
در جهت ت���داوم ح��ی��ات سیاسی
نیروی غالب بوده است .سیاست
به عنوان اهرم فشارو انکار هویت
غیر خود همواره از فلسفه بهره
بردهو تا حد امکان سیاست خود
را فلسفی ک��ردهو در بیان فلسفه
خ���ود ش��ک��ل س��ی��اس��ی آن را به
عنوان هنجار به نمایش میگذاردو
با توجه به فلسفهای که تعریف
میکند هر اندیشهو یا حرکت غیر
همسو را غیر ع��اق�لان�هو مخرب

‘‘

ف��ض��ای اط�لاع��ات��یو
رسانهای در جهان امروز
مهمترین اب��زار تبلیغو
ترویج فلسفهو سیاست
اس��ت ک��ه ب��ا توجه به
قدرت اقتصادیو نیروی
انسانی متخصص در
حوزههای مختلف ،به
برتری سیستم حاکم
ی����اری رس���ان���دهو با
ارزیابیو بهرهبرداری از
عوامل داخلیو خارجی
ت��اث��ی��رگ��ذار ب��ر ثبات
دولت ـــ ملت واحد در
جهت ت��داوم ساختاری
آن تالش میکند.

‘‘

قسمت فارسی

دانستهو با اع�لام دف��اع از فلسفه
سنتیو نیمه مدرن خود ،راه را بر
هر ظرفیت بیگانه میبندد .اگر بازه
دی��د را وسیعتر کنیمو از زاوی��ه
گ��س��ت��ردهت��ری ب��ه ه��م��ان س���والو
وضعیت بنگریم ،پذیرفتن هویتها
با توجه به واقعیت وجودی آنان،
تنوع فلسفیو اجتماعی را بوجود
آوردهو ام���ک���ان ت��م��رک��ز ق���درت
فلسفیو سیاسی را تنها در جهت
یک هویت از بین می برد .با توجه
به تنوع هویتی جامعه ایرانی ،در
صورتی که هویتهای گوناگون
فرصت شکوفاییو تبلیغو ترویج
داشته باشند ،تمرکززدایی فلسفیو
سیاسی ث��م��رهای خواهد ب��ود که
همزیستی مسالمتآمیز همراه با
حفظ ساختار دلخواه هویتها را
به همراه داردو مجال تک بعدی
شدن از بین میرود .در جامعهای
که گوناگونیو تکامل فلسفی که
در بطن خود اندیشههاو ارزشهای
م��ت��ن��وع را م��یپ��روران��د ب��ه دلیل
تقابلو فعال شدن ایدههها ،اکثر
ت��ض��اده��ای آنتاگونیستی(آشتی
ناپذیر) یا به تفاهمو محدود شدن
تبدیل میشودو یا بر اثر قدرتو
احاطه اندیشه صحیحتر هویت غیر
منطقی فرم خود را تغییر دادهو
ی��ا ساختارو اس��ل��وب خ��ود را از
دست میدهد .در جامعه تک فلسفی
منطق را سیستم سیاسی غالب
تعریف میکندو نیروی غالب بر
اثر تبلیغ  منطق دلخواه سیاسیــــ 
فلسفی خود در پرتو قدرت مادی
که از جامعه به عاریه گرفته است
به هنجار تبدیل شدهو طبیعتا هر
مخالفتو یا تضادی به صورت
ض��� د ارزش درآم�������دهو ج��ام��ع��ه

را دچ����ار ب��ح��ران میکند سپس
سیستم سیاسیــــ  فلسفی حاکم
در جهت تثبیت وضع موجود با
بهرهگیری از منطق تعریف شده
خود سعی در تخریب تفکر جدید
کردهو زیرساختها و روساختهای
فلسفیو سیاسی موجود را مجددا
ب��ازس��ازی میکندو ام��ک��ان ب��روز
بحرانهای نظری آتی را از بین
میبرد.
دومین فاکتور مشخصه کرد
ع��دم تفکیکو شفافیت هویتیو
وج����ودی فلسفیــــ  س��ی��اس��ی آن
است .کرد به علت نداشتن حکومت
مستقلو ی��ا ام��ک��ان مشارکت در
ارکان سیستمهای سیاسی حاکم
بوسیله نیروهای تالشگر ملیو
نبودن فضای مساعد تحقیقاتو
رش���د فلسفی ه��دف��دار در جهت
شکلگیری هویت م��درن ک��ردی،
همواره نه تنها با مشکل پردازش،
تعریفو نهادینهسازی فلسفهو
فرهنگ خود مواجه بوده بلکه دائما
میبایست در برابر م��وج تهاجم
فلسفیــــ سیاسی اندیشه تک بعدی
غ��ال��ب ک��ه در خ�لاف جهتگیری
ه��وی��ت�یو کیفی اوس���ت ،مقاومت
ک��ردهو با بسترسازیو دف��اع از
وج�����ودو ارزش خ���ود ه��م��زم��ان
در چ��ن��دی��ن جبهه م���ب���ارزه کند.
محرومیتهای اقتصادی  ،ناامیدی
فلسفیــــ سیاسی که به روزمرگیو
افسردگی تبدیل میشودو هدفدار
کردن مشارکت سیاسیــــ فلسفی،
اس��اس پیچیدگیو پراکندگی در
ات��ح��اد فلسفیــــ  س��ی��اس��ی تمام
ملیتهای ای���ران ش��دهو دائ��م��ا با
توجه به نیازهای سیستم حاکم در
جهت نفی تفکیکو شفافیتو نهایتا

حقطلبی خود قرار میگیرد.
فضای اطالعاتیو رسانهای در
جهان امروز مهمترین ابزار تبلیغو
ترویج فلسفهو سیاست است که
ب��ا ت��وج��ه ب��ه ق���درت اق��ت��ص��ادیو
ن��ی��روی ان��س��ان��ی متخصص در
ح���وزهه���ای مختلف ،ب��ه ب��رت��ری
سیستم حاکم ی��اری رساندهو با
ارزیابیو بهرهبرداری از عوامل
داخلیو خارجی تاثیرگذار بر ثبات
دولت ـــ ملت واحد در جهت تداوم
ساختاری آن تالش میکند .تمایل
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ک���رد ب��ر ک��س��ب ه��وی��ت مستقلو
تفکیکو شفافیت وجودیو ارزشی
خ��ود همواره در عرصه م��درنو
موثر اطالعاتیو رسانهای ،تغییر
کردهو با توجه به میزان برتریو
ب��ه��رهب��رداری جامعه ک���ردیو یا
سیستم حاکم ،دورنمای تاریخی
آن شکل میگیرد .در عرصه فضای
اط�لاع��ات�یـ��ـ��ـ��ـ رس���ان���های م��وج��ود
سرعت ارتباطو گستردگی تبلیغات
در درج��ه اول تاثیرگذاری است.
در هزاره سوم قدرتهای حاکم با
کسب برتری اطالعاتیو رسانه
ای همواره با بکاربردن دسترسی
سریعو آسان کاربران به اطالعات
گسترده فلسفیــــ سیاسی مطلوب
حاکمیت م��ج��ال رق��اب��ت را ب��رای
ه���وی���ته���ای زی����ردس����ت ت��ن�گت��ر
ک��ردهو فاکتورهای روانشناسیو
 48-49رف��ت��ارش��ن��اس��ی علمی ،اب��زاره��ای
تحقق تمایالت آنهاست.
اب��رق��درت��ه��ای سیاسی جهانو
جامعه جهانی ب��ه ع��ن��وان عوامل
خ��ارج از هویت ک��ردیو سیستم
غالب نیز در دنیای م��درن نقش
خ��ود را گ��س��ت��ردهت�رو پرثباتتر
ایفا می کنند .ابرقدرتها با رقابتو
ای���ج���ادو ح��ف��ظ ف��ض��ای م��ط��ل��وب
سیاسیو فلسفی در جهت کسبو
تحقق نیازهای خود با پوستهای
انعطافپذیر همواره در پی حفظ
ب��رت��ری ب���ودهو مهمترین فاکتور
دلخواه آنان دستیابی به منافعو
منابع مادی است .جامعه جهانی
نیز با شیوه خاص خودو معموال با
معرفیو فعالیت نهادهای بینالمللی
دف��اع از حقوق بشری ،سعی در
ایجادو حفظ تعادل میان جامعه
78
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شعار ارزشدهی به حداقل حقوق
انسانو حق تعیین سرنوشت او
بصورت مستقیمو غیر مستقیم
بر انسانهاو ملیتهای زیردستو
قدرتهای حاکم تاثیر میگذارند.
ب��ا ت��وج��ه ب��ه ت��ن��وعو پیچیدگی
ع��وام�لو فاکتورهای گفته ش��ده،
و ب��ا م��ش��اه��ده ت��اری��خ م��ل��ت ک��رد
خصوصا پس از انقالب مشروطه،
نیروهای سیاسیو احزاب کردی
با هدف دفاع از موجودیتو تحقق
هویت مستقل کردی بوجود آمدهو
در ط��ول بیش از دو س��وم قرن
تالشو مبارزه به عنوان آلترناتیو
جامعه کردی فعالیت میکنند .تاریخ
ح��ی��اتو عملکرد اح����زاب ک��ردی
نشانگر حساسیتهای تاریخیو
مشکالتو مسائل پیش روی آنان
استو با توجه به این سیر تکوین
میتوان ب��ه م��راح��ل مختلف گ��ذار
سیاسیــــ  فلسفی ک��رد پ��ی ب��رد.
مهمترین فاکتور برجسته احزاب
ک��رد ،همبستگیو حضور م��داوم
آنها در میان جامعه کردیو عدم
انفصال آنهاست ،این همبستگی در
دوران مدرن با چهرههایی چون
قاضی محمد ،دکتر قاسملوو دکتر
شرفکندی ،ارتباطو پیوند سیاستو
فلسفه م��درن ک��ردی را در برابر
تمامیتخواهی قدرتهای حاکم بعد
از انقالب مشروطه ،بنیادگذاریو
نهادینهسازی کردهاند.
جمهوری کردستان برای اولین
بار زمینههای شکلگیریو فعالیت
مدنی را با تاسیس اتحادیههای
ج���وان���انو زن���ان ب��ه ع��ن��وان نیاز
فوریو ارزش دمکراتیک در سال
 1324شمسی معرفی ک��ردهو به
هویتخواهی کرد فاکتور مدنیت

را افزود .اساتیدی همچون هژارو
هیمن ب��ه ع��ن��وان روش��ن��ف��ک��رانو
ب��زرگ��ان ادب��ی��ات ک��رد ب��ا ارت��ب��اط
مستقیمو فعالیت فرهنگی خود به
تعمیقو ارتقای فلسفه کرد خدمت
کردند.
پیوند فلسفهو سیاست کرد
در ب���ازه دو س���وم ق��رن��ی خ��ود،
ث��م��ره تالشها و ثباتی اس��ت که
ه��وی��ت خ��واه��یو حقطلبی ک��رد
را از س��ای��ر ملیتهای ای����ران پر
ب��ارت�رو برجستهتر ک��رده استو
در حکومت دمکراتیکو مردمی
آینده ایران ،نادیده گرفتن هویتو
اص��ال��ت ک��رد ب��ه هیچ وج��ه عملی
نخواهد بودو کرد پرچمدار هویت
خواهیو حقطلبی ملیتهای ساکن
ایران شده است    .

‘‘

‘‘
در اثر قیام ،اعراب ایران تنها مانده است!
ن :سیمون تیسدال
ترجم ه از انگلیسی :فتاح کاویان

دلیلو دالیل دیگر ،از جمل ه تحریمهای خ��داس��االری گول بزندو ب ه گونهای
مربوط ب ه مسایل اتمی ،ممکن است بیشرمان ه سرکوب وحشیانهی قیام
ب ه خودنمائیهای ایرانیان در زمینهی دموکراتیک ایران در سال  2009را
اج��را نمود .نامبرد ه در م��ا ه مارس
دفاع بینالمللی خاتمه دهد.
در میان گردباد عظیم خاورمیانه ،پیام خود در مورد سال نو اینگون ه
رئیس جمهوری ،محمود احمدینژادو ابراز داشت« :آنچ ه را ک ه اکیدا اعالم
رهبر عالی م��ق��ام ،علی خامنهییـــ  میکنم ای��ن اس��ت ک � ه ی��ک جنبش
جدید ،با حرمت گذاری
دو ش��خ��ص��ی��ت
ب ه خ��دا ،در منطق ه اغاز
وحشتناک تهرانــــ 
شد ه است .این بیداریو
اگاهی گستردهی ملتها،
ک ه ب ه سوی اهداف اسالمی
پیش میرود ،یقینا پیروز
خواهد شد».
ج���ال���ب ت���وج��� ه ای��ن��ک �ه،
خ��ام��ن�هی��ی اس��م��ی از کشور
س��وری � ه اب���راز ن��داش��ت .ام��ا از
انجا ک� ه آش���وبو اغتشاش در
آن کشورو در نقاط دیگر شدت
یافت ه استو نیز ب ه این دلیل ک ه
ناآرامی در آنجاو در سایر کشورها
شدیدتر شدندو همچنین ب ه این علت
ک ه خواستار اصلی این ناآرامیها جنب ه
سکوالرو کال  دنیویو دمکراتیک ب ه
ناگهان دچار اختالفات خود گرفتهو این واقعیتی غیر قابل
شدید در ضدیت با همدیگر شدهاند .انکار است .خامنهییو سایر رهبران
خ��ام��ن �هی��ی در اب���ت���دا میکوشد ایرانی از این تالشو کوشش دست
جنبشهای آزادی��خ��واه��ان�های اع��راب برداشتهاند ک� ه ای��ن بپاخیزیها را
را تحت عنوان یک جنبش غیر لیبرال ب� ه ص��ورت گسترش یافتن انقالب

قسمت فارسی

از آنجا ک ه شادیو سرور آغازین
در تهران در مورد قیامهای اعراب
ب ه صورت زنگهای خطری در آمد ه
است ،اعصاب دولتمداران کامال خرد
ش��د ه اس��ت .ای��ران از سقوط دشمن
قدیمی خود ،حسنی مبارک در مصر،
حسن استقبال نمود .لیکن حاال در
اثر قیام مردم علی ه دوست مهم ایران
ک ه بشار اسد در سوری ه و حاکمیت
وی در معرض خطر قرار گرفتهاست،
کامال  موضع دی��گ��ری اس��ت .از
این بدتر این برداشتو برآورد
است ک ه احساسات انقالبی در
منطقه ،ممکن است ک ه شیو ه تفکر
انقالبیون منطقهی خاورمیان ه بر
اپ��وزس��ی��ون سبز ای���ران تاثیر
بگذاردو نتیجتا قیام آنها موجب
برانگیخت ه شدن خطری واقعی
میگردد.
ن����ظ����رات م��خ��ت��ل��ف در
واش���ن���گ���ت���نو اورش���ل���ی���م
مبنی ب��ر آنست ک� ه تالش
ای��ران ب��رای ازه��م پاشیدن نظام
گذشتهی اع��راب اینک امکانپذیر ب ه
نظر نمیرسد .اخ��ت�لافو کشمکش
در داخ��ل رژی��م باعث میشود ک ه
ک��ش��وره��ای خ��ارج��ی در م���ورد این
رژیم چندان خاطر جمع نباشند .بهاین

‘‘
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خمینی نشان دهند .ب ه جای آن در
مورد مداخلهی ناتو در کشور لیبی
و «ط��رح» آمریکا و اسرائیل برای
سرنگونی اسد اعتراض مینمایند.
این موضوع بدون شک مسئلهی
مهمی اس���ت .اهمیت س��وری � ه ب��رای
ای��ران��ی��ان شیع ه م��ذه��ب ب � ه مشاب ه
شاهراه ارتباطی با حزبالل ه و مانند
پایگاهی است برای رهبران حماس ک ه
غز ه را تحت کنترل دارن�دو همچون
یک جبههی متحد ب��رای روی��اروی��ی
با اسرائیلو آمریکاو نیز مانند یک
گذرگا ه سیاسیو اقتصادی ب ه داخل
جهان عربها میباشدو مشکل بتوان
آن��را تصور ک��رد .لیکن ممکن است
تهران خوا ه ناخواهو صرف نظر از
سرنوشت اس��د قبول نماید ،تعادل
سیاسی میان اقلیت شیع ه علویو
اکثریت سنی ،ب ه گ��ون�های غیرقابل
برگشت ،علی ه منافع ایران تغییر کرده
است.
ج�������وشو خ�������روش اظ����ه����ارات
48-49
اخیر نشانگر نگرانی ایرانیها بود.
احمدینژاد ک � ه در ترکی ه صحبت
میکرد اظهار داشت ه و گفت« :برای
مداخل ه خارجیها در سوری ه هیچ
نیازی وجود ندارد .انگار افرادی در
فکر انجام دادن چنین کاری بودند».
سخنگوی وزارت خ��ارج �ه ،رامین
مهمانپرست ،نشریات خارجی را
متهم نمود ک ه دارند آشوبو بلوا را
بسی بزرگ نشان میدهندو در یک
اعالمیهی رسمی از دولتو اعتراض
کنندگان درخواست نمود در راستای
ضدیت با صهیونیزم متحد گردند.
مفسر آمریکایی ب � ه ن��ام دیوید
ایگناتیس ،میگفت« :اگ��ر اسد باقی
بماند ،باید از ایران دوری گزیند تا
بتواند اعتراض کنندگان سنی مذهب
را تسکین دهدو اگر از قدرت برکنار
گ��ردد ،احتماال سوری ه تحت تسلط
رژیم سنی مذهب قرار خواهد گرفت
 80ک ه بسی بیشتر دشمن ایران خواهد
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بود.
نتایج منفی شورشو اغوای اعرب
برای ایران صرفا مربوط ب ه سوری ه
نمیشود .توافق ناگزیرو اجباری میان
جناحهای فلیسطینیو رقیب یکدیگر،
حماسو فتح  بعد از سالها خصومت
با یکدیگر ،ب ه احساس ناامنی کردن
رهبری حماس در پایگاه همیشگی
خود ک ه سوری ه بود ه است موربوط
میگردد.
ل��ی��ک��ن ای����ن ام����ر در ن��ت��ی��ج �هی
سماجتو بیمحابایی مصریها نیز
بود ه است ک ه ب ه گونهای کورکورانه،
حسنی مبارک طرفدار آمریکا را کنار
گذاشتندو این کار باعث گردید ک ه
قاهر ه مجددا ب ه عنوان رهبر اعراب
قدرت خویش را باز یابدو ب ه صورت
ح�لال واق��ع��ی م��ش��ک�لاتو اختالفات
موجود میان اعراب در آید.
م���ص���ر ک���� ه ک��م��ت��ر ت���ح���ت ن��ف��وذ
واشنگتن ق��رار داردو هرچ ه بیشتر
میخواهد ب ه دفاع در مقابل اسرائیل
آم��اد ه شد ه (مثال  با گشودن مداوم
راههای عبور غزه) میتواند از نظر
تئوری ب ه نفع ایران باشد .لیکن یک
مصر دمکراتیکتر از نظر سیاسی
نیرومندترو مستقل ،میتواند یک رقیب
نیرومند باشدو ب ه صورت راهبندو
مانعی بر سر راه خود خواهی ایران
در منطق ه گردد .وزیر جدید وزارت
خ��ارج�� ه م��ص��ر ،ن��ب��ی��ل ال��ع��رب��ی ،در
مصاحبهای با روزنامهی واشنگتن
پست ،اظهار داشتهو گفت« :قاهر ه
موضع خ��ود را با کلی ه کشورهای
جهان تغییر داد ه است» .لیکن حاظر
نشد بگوید ک ه آیا این مسئل ه ایران را
نیز در بر میگیرد.
ش����ورشو ت��غ��ی��ان در ب��ح��ری�نو
یمن ک ه عربستان صعودیو سایر
کشورهای خلیج را نیز در برگرفتو
اختکافات شدیدو دراز مدت آنها با
 ــــ مثال احمد
ایران را هم آشکار نمود 
شا ه ابن عیسی الخلیف ه در بحرین ب ه

گونهای مستقیمو آشکارا تهران را ب ه
ترتیب دادن کودتایی در آن کشور {
بحرین} متهم نمودـــ .
ه��ی��چ ی���ک از ای����ن م��س��ائ��ل در
واشنگتنو اورشلیم ن��ادی��د ه گرفت ه
ن��ش��دهان��د ،دو ش��ه��ری ک � ه در آنها
سیاستمداران     (ب ه استثناء نخست
وزیر اسرائیل ،بنیامین نتنیاهو) در
مورد “تهدیدات” ایران بسی بیشتر از
گذشت ه آسود ه خاطر ب ه نظر میرسد.
آلوف بن در هاآریتز نوشت ه است:
«ایرانیها دچ��ار مشکالتی شدهاند.
ب���رای اس��رائ��ی��ل بهتر اس��ت ساکت
بماندو مداخلهای نکنندو اجاز ه دهد
جریانات داخلی در تهرانو دمشق
کار خودرا انجام دهند».
سربرافراشتن ناگهانی خصوصیت
سرکوب شدگان ک ه ب ه تحریک ایران
صورت پذیرفت ه بود ،ایرانی ک ه هدف
آن ایجاد روابط با جهان عرب بود،
برعکس انتظار ایران موجب انزوای
آن گ��ردی��د ،بسی خطرناکتر ب��رای
خامنهییو احمدینژاد آشوبگر این
کار ممکن است موجب بیدار شدن
اپوزسیون داخلی ایران گردد .زیرا
مشکالت اق��ت��ص��ادی مرتبا اف��زای��ش
مییابدو وابستگی مردم ب ه گروههای
سیاسی مختلف ،پیش از برگزاری
انتخابات پارلمان در سال آینده ،هر
روز بیشترو بیشتر گسترش مییابد.
در آخرین تظاهرات خودشان در
ماه فوریه ،ک ه مانند سایر تظاهرات
از هم پاشید ه شد .اعتراض کنندگان
تهران ناگهان شعاری را سر دادند ک ه
دو شخص نامبرد ه ممکن است عمیقا
در فکر آن فرد روند« :چ ه در قاهر ه
چ ه در تهران ،مرگ بر استکبار».

پیام تسلیتو همدردی مرکز مطبوعات اتحادی ه
جوانان دمکرات شرق کوردستان
ب ه مناسبت فوت یکی از مصدومین حادث ه آتش سوزی شیناوه

مرکز مطبوعات اتحادی ه
جوانان دمکرات شرق
کوردستان
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قسمت فارسی

م��رک��ز مطبوعات اتحادی ه
را ب���ه خ�����ان�����وادهو ه��م��وط��ن��ان
ج�����وان�����ان دم�����ك�����رات ش���رق
گرامی ک��وردو بخصوص مردم
ک���وردس���ت���ان ،وق����وع ح��ادث��ه
شیناوهو پیرانشهر تسلیت می
دردن������اک آت����ش س�����وزی در
گ��وی��د .م��ا ضمن اب���راز تاسفو
روس��ت��ای شیناوه(شین آب��اد)
همدردیو عرض تسلیت به مردم
از توابع شهرستان پیرانشهر،
سرافراز کوردستانو پیرانشهرو
اس��ت��ان اروم��ی � ه ک��ه منجر ب ه
بخصوص خانوادههای رنج دیده
زخ��م��یو م��ص��دوم ش���دن 29
ق��رب��ان��ی��ان ای��ن ح��ادث��ه دل��خ��راش
دان����شآم����وزو ف���وت ی��ک��ی از
ب��ا م���ردم ش��ی��ن��اوه(ش��ی �ناب��اد) و
ه��م��وط��ن��ان ع��زی��زم��انو ب��روز
بویژ ه خانواد ه ‹›سیران یگانه‹›،
خ���س���ارات روح �یـ��ـ��ـ��ـ روان���ی
صبرو شکیبایی را ب��رای آنان
بسیاری شد ،موجب تاسفو
آرزومندیمو خود را در غم عزیز
تاثر فراوان شد.
از دس��ت رفت ه شریک میدانیمو
همچنین ب��رای سایر مصدومین
م��رک��ز م��ط��ب��وع��ات ات��ح��ادی � ه
این حادث ه تلخناک آرزوی شفاو
جوانان دمکرات شرق کوردستان
بهبودی کامل داریم.
ب��� ه م��ن��اس��ب��ت خ��ب��ر ن���اگ���وارو
ن��اخ��وش��ای��ن��د ف����وت ‹›س���ی���ران
از م���س���ووالنو م��ق��ام��اتو
یگانه‹› یکی از مصدومین حادث ه مردم دلسوز نیز خواستاریم تا
آت���شس���وزی روز چهارشنب ه هر چه سریعتر به کمک حادثه
ک��� ه در روس���ت���ای ش��ی��ن��او ه از دیدگان بشتابندو به وظایف
ت���واب���ع ش��ه��رس��ت��ان پ��ی��ران��ش��ه��ر ان��س��ان�یو مسئولیتهایی که
روی داد ،ف��وت ای��ن دانشآموز در ای �نب��اره ب��ر گ���ردن دارن��د

به ص��ورت تمامو کمال عمل
ن��م��ای��ن�دو ه��م��ه ام��ک��ان��ات الزم
در ای��ن ب��اره را به ک��ار بندند
تا شاید رنجهاو آالم مصیبت
دیدگان تا حدی کاهش یابند.
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اطالعیەی  ١٦سازمان صنفیو مدنی شرق کردستان
از تبعید خانوادەی حسین پناهیو اعدام فعاالن سیاسیو مدنی کرد
جلوگیری کنیم!

www.lawan.com

سازمانهای مدافع حقوق بشر!
تودەهای مبارز کردستان!
مردم نوعدوست ایران!
پارلمان کردستان!
سازمان عفو بین الملل!
سازمان جهانی مبارزە با شکنجە!
کمیسیون حقوق بشر اتحادیەی
اروپا!
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل!
احزابو جریانات سیاسی!
در ت�����داوم ف���ش���اره���ای رژی���م
 48-49ج���م���ه���وری اس��ل�ام����ی ب����ە م����ردم
کردستانو آزار و اذیت شهروندان
کرد ،هر روز جوانان کرد بە دالیل
م��خ��ت��ل�فو واه����ی ب���ازداش���تو در
بیدادگاههای جمهوری اسالمی با
احکام ضد بشریو ناعادالنە مواجه
میشوند ،اینبار رژی��م قصد دارد
خ��ان��وادەی داغ���دارو میهن پرست
حسین پناهی را ب��ە شهر همدان
تبعید ک��ردەو از زادگ��اه خود دور
نماید .ای��ن در حالیست کە طی ٦
سال گذشتە حدود بیش از  ٥٠نفر
از اعضای خانوادەو نزدیکان آنها
توسط نیروهای امنیتی بازداشتو
اح��ک��ام زن���دان از چند م��اه ت��ا چند
سال بر آنها تحمیل شدە است .از
طرفی دیگر خانوادە مذکور تهدید
گردیدەاند کە بە هیچ وجه حق ندارند
با رسانەها در رابطە با وضعیت
 82خود گفتگو یا اط�لاع رسانی کنند.
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در حالیکە رژی��م اسالمی ای��ران با
تحمیل احکام اع��دامو اعمال فشار
بر زندانیان سیاسی کرد تالش دارد
جامعەی ای��رانو بویژە کردستان
را بە سکوت وادار کند .جامعەی
جهانی شاهد اف��زای��ش روزاف���زون
ش��م��ار اع����دام م���ب���ارزانو ف��ع��االن
سیاسیو مدنی در ایران بودەو هم
اکنون بیش از  ٣٠ج��وان ک��رد از
سوی دادگاههای فرمایشی رژیم بە
اعدام محکوم شدەاند.
بدین جهت از کلیەی محافلو
مجامع بینالمللی مدافع حقوق بشر
خواستاریم کە بە کمک خانوادەی
حسین پناهیو فعاالن سیاسی دربند
شتافتەو تالشهای خود را در این
راستا بکار گیرند .همچنین از کلیەی
سازمانها و گروهها و آزادیخواهان
میخواهیم در این شرایط حساس
حمایت خود را از زندانیان سیاسی
اع�لام داش��ت��ە و از وق��وع ت��راژدی
در کردستان ممانعت بعمل آورند.
تبعید خانوادەی حسین پناهی ،نقض
اشکار حقوق اولیەی انسانی است
کە در منشور جهانی حقوق بشر
بدان اشارە شدە است ،بدین جهت
وظیفەی همەی سازمانهای حقوق
بشر آنست کە از اجرای چنین حکم
قرون وسطایی حکام جهلو ظلمت
جلوگیری کنند.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسیو

مدنی
اتحادیەی ملی دانشجویان کرد
جمعیت دانش آموختگان شرق
کمیتەی دانشجویی اتحادیەی
دمکرات کردستان
س��ازم��ان دان��ش��ج��وی��ان پیشرو
کوملەی زحمتکشان کردستان
اتحادیەی دانشجویان دمکرات
کردستان ایران
سازمان جوانان پیشرو
جمعیت جوانان شرق
ات���ح���ادی���ەی ج���وان���ان دم��ک��رات
کردستان ایران
اتحادیەی جوانان دمکرات شرق
کردستان
ات����ح����ادی����ەی زن������ان دم���ک���رات
کردستان
کمیتەی زنان اتحادیەی دمکرات
کردستان
ات����ح����ادی����ەی زن������ان دم���ک���رات
کردستان ایران
سازمان افق زن کرد
جمعیت زنان شرق
ک��م��ی��ت��ەی ج���وان���ان ات��ح��ادی��ەی
دمکرات کردستان
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فایلی ژمارەی داهاتوو

   ههڵبژاردنی سهرۆک کۆماری له ئێرانداو
دهرهنجام ه ئهرێنیو نهرێنییهکانی؟
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نهورۆز
ئهم ڕۆژی ساڵی تازهی ه نهورۆزه هاتهو ه
جهژنێكی كۆنی كورده بهخۆشیو بههاتهوه
چهند ساڵ گوڵی هیوای ئێم ه پێ پهست بوو تاكوو پار
ههر خوێنی الوهكان بوو گوڵی ئاڵی نهوبههار
ئهو ڕهنگه سوور ه بوو ك ه ل ه ئاسۆی بڵندی كورد
مژدهی بهیانی بۆ گهلی دوورو نزیك ئهبرد
نهورۆز بوو ئاگرێكی وههای خسته جهرگهو ه
الوان به عهشق ئهچوون به بهرهوپیری مهرگهوه
ئهوا ڕۆژ ههاڵت ،له بهندهنی بهرزی واڵتهو ه
خوێنی شههیده ڕهنگی شهفهق شهوق ئهداتهوه

پێی ناوێ بۆ شههیدی وهتهن شیوهنو گرین
نامرن ئهوانه وا له دڵی میللهتا ئهژین

پیرهمێرد
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تا ئێست ه ڕووی نهداوه له تهئریخی میللهتا
قهڵغانی گولل ه سنگی كچان بێ له ههڵمهتا
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