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پێگەی كورد1
لە رۆژهەاڵتی

ناوەڕاستی نوێدا

ئیسرائیل و میسر لە جەنگێكی خوێناوەیەوە بۆ دوو هاوپەیمانی ستراتێژی 
كاریگەریی ناوچەكە لەسەر ئێران یا ئێران لەسەر ناوچەكە!

لە دوای سووریا
شەقام لە ئێرانیش دەكوڵێت

یادی 63 ساڵه ی دامه زراندنی
ده وڵه تی ئیسرائیل پیرۆز بێت
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مانگنامه یه کی سیاسیی گشتییه 
گرینگی به  په یوه ندی 
کورد و ئیسرائیل ده دات

ههمووسهرهمانگێکگۆڤاریئیسرائیل-کوردلهسهرماڵپهڕبخوێنهوه

خاوه ن ئیمتیاز: داود باغستانی
سه رنووسه ر: مه ولوود ئافه ند

بۆ په یوه ندی:
www.israelkurd.com
info@israelkurd.com
israelkurd@gmail.com

+964 750 405 2788
په یوه ندییه کان له  رێگه ی 

سه رنووسه ره وه  ده بن

به رپرسی نووسینگه ی ئورشه لیم:
ئیالن ئیسرائیل

TeleFax: 00972-2624-0850
Email: ilan1772@gmail.com
web: www.israelkurd.com34
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كومكوژیا جوهیان و قەرەجان ل ئەوروپا دنافبەرا 
سالێن 1933-1945ێ ب دەستێ ئالمانا )نازی(

نەوت لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
دوژمنی دیموكراسی و پشتیوانی دیكتاتۆرەكان

دوای رووخانی سووریا
پەیامی ئیسرائیل-كورد

ئێستاش سووریا كەوتووەتە ناو پێڤاژۆی رووخان و گەلی سووریا بە شێوەیەكی 
خۆپێشاندان  بە  دەستیان  بەعس  ستەمكاری  دەسەاڵتی  دژی  لە  بەرفراوان 
دەسەاڵتەدا  ئەو  ژێر  لە  نادیموكراتیانە  زۆر  ساڵە  پەنجا  نزیكەی  كە  كردووە 
بە  كۆتاییهێنان  بۆ  خۆی  هەوڵی  تەواوی  سووریا  حكوومەتی  دەچەوسێنەوە، 
چوارچێوەیەیشدا،  لەو  و  بەر  گرتووەتەوە  واڵتەكەی  ناڕەزایی  و  خۆپێشاندان 
دەستی بە دەستگیركردنی هاوواڵتیان، سووكایەتیكردن، كوشتنی بە كۆمەڵ و 
بە تیرۆریستناساندنی داواكارییە رەواكانی هاوواڵتیان بۆ ئازادی و دیموكراسی 
لەسەرەتای  بەعس كردووە. هەر  دیكتاتۆرییەتی  بە سیستەمی  و كۆتاییهێنان 
پڕۆسەی خۆپێشاندانەكانەوە چاوەڕوان دەكرا كە حكوومەتەكەی بەشار ئەسەد 
هێز  شێوەیەك  هەموو  بە  هاوواڵتیانی خۆی  داواكارییەكانی  بۆ سەركوتكردنی 
دەنگی  كپكردنی  لە  بااڵی  دەستێكی  سیستەمە  ئەو  چۆن  دەهێنی،  بەكار 
راپۆرتەكانی  بەپێی  بریندارەكان  و  كوژراو  ژمارەی  هەیە،  خۆی  هاوواڵتیانی 
ئەوەش  و  دەبێت  كەس  هەزار  لە  زیاتر  ماوەیەدا  لەو  مرۆڤ  مافی  رێكخراوی 
سەرەڕای ئەوەی كە حكوومەتی سووریا هاوشێوەی ئێران لە كاتی تەقینەوەی 
قەیرانە ناوخۆییەكانی لە یەكەم هەنگاودا رێگری لە كانالەكانی راگەیاندن دەكەن 

بۆ گۆاستنەوەی رووداوەكان.

تانگ و رێفۆرم:
دوای كۆتایی سیستەمی بەعس لە عێراق، یەكێك لە ترسناكترین سیستەمەكانی 
بەشار  ساڵە،  هەموو  ئەو  دوای  بوو،  لە سووریا  بەعس  دەسەاڵتی  هاوشێوەی، 
ژیانی  دۆخی  باشتركردنی  بۆ  كرد  ریفۆرم  بە  دەستی  سووریا  سەرۆكی  ئەسەد 
هاوواڵتیان، هەڵگرتنی یاسای رەوشی نائاسایی، پێدانی رەگەزنامەی سووریا بە 
كوردە بێ ناسنامەكان كە سااڵنێكی زۆرە لە سووریا لە مافی هاوواڵتیبوون بێبەش 
ناڕەزایەتییەكانی جەماوەر  ئاگری  نەیتوانی  تر،  كرابوون و كۆمەلێك گۆڕانكاری 
پێكهاتەكانیەوە  هەموو  بە  ئێستا  سووریا  گەلی  بەپێچەوانەوە  و  بكاتەوە  سارد 

لەسەر شەقامە و دروشمی بڕووخێ دووبارە دەكەنەوە. 
بەاڵم ئەو پرسیارەی زیاتر بووەتە جێی گفتوگۆكردن، ئەو هەوڵدانەی سەرۆكی 
سووریا بوون بە هەڵوەشاندنەوەی كابینەی حكوومەت و دروستكردنی كابینەی 
نۆی بۆ باشتركردن و دەربازبوون لەم قەیرانە ناڵەبارەی واڵت، كەچی ماوەیەكی 
هێزەكانی  حكومەت  كابینەی  لە  گۆڕانكاری  پڕۆژەی  راگەیاندنی  دوای  كەم  زۆر 
توندترین  بە  و  كرد  داگیر  شارەكانیان  و  شەقام  سووریا  سەربازی  و  ئەمنی 
بوونەوە،  خۆپێشاندەران  رووب��ەڕووی  قورس  چەكی  بەكارهێنانی  بە  و  شێوە 
ئەو  مێژووی  لە  رابردووی سەركوتی خۆپێشاندەرانی  تاڵی  ئەزموونێكی  ئەوەش 

سااڵنێكی زۆرە پێشبینی ئاشووبێكی گەورە لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و بە تایبەت لەو واڵتانەی كە بە هەموو 
پێوەرێك دوور لە بنەماكانی دیموكراسییەت سیستەمی حوكمڕانی بەرێوە دەبن، دەكرا. بەشێكی ئەو گۆڕانكارییانەی 
ئێستاش بە تەواوكەری پڕۆژە ناتەواوەكەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی گەورە هەژمار دەكرێت كە ئەمریكا لە رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستدا سەركێشی دەكات و بەرنامە و پڕۆژەی بۆ دادەرێژی، ئەوەی كە لەو رووخان و گۆڕانكارییانەدا گرینگیی 
تایبەتی هەیە، مەسەلەی ئێران و سووریا لە ناوچەكەدایە كە هەر گۆڕانكارییەك لەو دوو واڵتەدا دەتۆانێ كاریگەریی 

لەسەر تەواوی ناوچەكە و جێگربوونی سەقامگیری و ئاشتی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا هەبێت.

                         مەولوود ئافەند
 سەرنووسەر

ئه لیزێر بن یه هوودا ئەندازیاری 
دروستكردنی زمانی یەكگرتووی جوو
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ستراتیژی نەتەوەیی ئیسرائیل دوای 
سەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمی ئێران

تەواوی  بە  جیهانی  كۆمەڵگەی  و  سووریا  خەڵكی  كە  كردەوە  دووبارە  واڵتەدا 
نیگران كرد، بەتایبەتی بۆ ئەمریكا لەو چەند ساڵەی دواییدا زۆر هەوڵی دا كە 
ئەو  ئەمریكا  بۆ  چۆن  بكاتەوە،  ئاسایی  سووریا  لەگەل  خۆی  پەیوەندییەكانی 
لە دوای بەشار ئەسەد، سەرۆكی ئێستای سووریا  راستییە بەدیار كەوتبوو كە 
حكوومەتی  الیەن  لە  توندوتیژی  بەكارهێنانی  نەبوو.  تری  ئەلتەرناتیڤێكی  هیچ 
سووریاوە دژ بە هاوواڵتیان، ئەوە پێشان دەدات كە ماوەی دەستەاڵتی )بەشار 
هاوشێوەی  زۆرە  سااڵنێكی  سووریا  گەلی  بووەتەوە.  نزیك  كۆتایی  لە  ئەسەد( 
گەالنی ئێران لەژێر دەسەاڵتێكی نادیموكراتدا دەژین و لە هەموو روویەكەوە لە 
ئازادییەكانی ئەو سەردەمەی بێبەش كراون، داڕمانی ئابووری و كێشەی هەژاری 
و بێكاریی گەنجان و مۆنۆپۆلكردنی هەموو كایەكانی ژیان لە الیەن دەسەاڵت، 
چەند فاكتەری سەرەكی بوون لە دروستكردنی تۆفانی ناڕەزایەتییەكانی رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست لەو ماوەیەدا.

كاریگەری روخانی سووریا لە ناوچەكەدا:
سووریا لە ناوچەكەدا پێگەیەكی ستراتیژیی گرینگی لە رووی پێكەوە گرێدانی 
ئێران و لوبنان و رێكخراوەكانی دژی ئاشتی لەگەڵ ئیسرائیل هەیە. تێكچوونی 
بارودۆخی سووریا، كاریگەری و قورسایی تایبەتی لەسەر گۆڕانكاریی نەخشەی 
نوێی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەبێت بە تایبەتی گرێدراوی پرسی تاران و پەیوەندی 
و هاوكاری ئێران بۆ رێكخراوە تیرۆریستییەكانی وەك حەماس و حیزبووڵاڵ كە 
گرووپە  لە  پاڵپشتی  هەموو شێوەیەك  بە  ئیسالمی  كۆماری  تەمەنی  ماوەی  لە 
دۆستی  و  هاوپەیمان  سووریای  رووخانی  كردووە،  ناوچەكە  تیرۆریسیتییەكانی 
وەفادار لە ناوچەكدا، زیارتر كاریگەری لەسەر گۆشەگیركردنی ئێران دەبێ و پێش 
هەموو شتێك، زەربەیەكی قورس لە ئێران دەدات. حكومەتی ئێران لە شەپۆلی 
دیكتاتۆرێك  هەر  تۆقاوە.  واڵتان  لە  رابردوودا  مانگەی  چەند  ئەم  راپەڕینەكانی 
بە دەستی پۆاڵیینی جەماوەر دەڕووخێت، دەسەاڵتدارانی ئێران پەنا دەبەنە بەر 

كوشتاری نەیاران و ئاژاوەنانەوە لە دەرەوەی سنوورەكانی خۆیان.
زیادی  سووریا  لەسەر  نێودەوڵەتیش  كۆمەڵگای  و  ئەمریكا  گوشارەكانی 
كردووە و ئەمریكا لە تازەترین هەنگاودا، ژمارەیەك لە بەرپرسانی ئەو واڵتەی 
خستە ناو لیستی رەشەوە، رەنگە بۆ ئەمریكا لەو قۆناغەدا كەمێك دژوار بێت 
هاوشێوەی لیبیا بڕیار لەسەر سووریا بدات، بەاڵم ئەمریكا ئەمڕۆ لە جیهاندا 
داكۆكی لە ئاشتی و مافی مرۆڤ دەكات و ئەوەی ئێستا لە سووریا روو دەات، 
بە هەموو پێوەرێك لەگەڵ بنەماكانی مافی مرۆڤ یەك ناگرێتەوە، بەاڵم ئەو 
پرسیارەی كە لێرەدا دەبێ وەالمی بدەینەوە، ئەوەیە كە ئایا ئەمریكا هەمان 
ساتەوەختەدا  لەو  بێگۆمان  دەكاتەوە؟  دووبارە  سووریا  بۆ  عێراق  سیناریۆی 
رۆڵی ئەمریكا و سیاسەتی ئەمریكا لە بەرامبەر سووریا زیاتر وەك تەمەشاچی 
گەلی  دەكات  چاوەڕێ  ئەمریكا  كە  ئەوەی  لەبەر  ئەوەش  دەكەوصت،  وەدیار 
ئەو  بۆیە  بهێنن،  ئەسەد  بەشار  دەسەاڵتی  بە  كۆتایی  خۆیان  بۆ  سووریا 
ژمارەیەك  گەمارۆ خستنە سەر  بە  تەنیا  دژی سووریا  لە  ئەمریكا  هەواڵنەی 
لەوە  ئەمریكا  كەسایەتیی كۆتاییی پێ هاتوە كە ئەوەش زۆر كەمە و دەبێ 
زیاتر بازنەی پەیوەندییەكان لە رێگەی كۆدەنگیی واڵتانی عەرەبی و ئەوروپا 

لەسەر سووریا تەنگتر بكاتەوە. 
هیچ  باوكی،  ئەسەدی  حافز  دوای  لە  ئەسەد  بەشار  تردا  بەدیوێكی  رەنگە 
كات نەچووەتە ناو بەرەی دژە ئەمریكا و شەڕی ئەمریكای نەكردووە و لە دوای 
واژۆكردنی پەیماننامەی ئاشتی دوای شەڕی 1973 لە نێوان ئیسرائیل و سووریادا، 

زۆر وەفادار بووە بە رێككەوتنی ئاشتی و لە ماوەی ئەو سااڵنەشدا، هیچ گرژییەك 
لە نێوان ئیسرائیل و سووریادا لەسەر بەرزاییەكانی جۆالن رووی نەداوە و ئەوەش 
ئەمریكا و  بۆیە  ئیسرائیل زۆر گرینگە،  ئەمریكای هەوپەیمانی ستراتیژیكیی  بۆ 
ئیسرائیل زۆر بەوەردی چاودێری ئەو رەوەشی ئێستای سووریا دەكەن و ترسیان 
لە روخانی حكوومەتەكەی ئەسەد هەیە، چون دیار نییە دوای روخانی دەسەاڵتی 
ئەسەد، چارەنووسی پەیماننامەی ئاشتی چی بەسەر دێت و ئایا دووبارە شەڕ 
دەست پێ دەكاتەوە بۆ گەڕاندنەوەی بەرزاییەكانی جۆاڵن بۆ سەر خاكی سووریا.
هەرچەندە سووریا ئەزموونی مەیدانیی شەڕی لەگەڵ ئیسرائیلدا تاقی كردەوە 
و لەو مەیدانەشدا تووشی تێكشكانی گەورە بوو، بەاڵم هاوكات توانی بەرەیەكی 
گەورە بۆ واڵتانی نەیاری ئیسرائیل دروست بكات و لە هەموو روویەكەوە پڕچەكەیان 
بكات، ئێران یەكێك لەو واڵتانە بوو كە توانی لەو فەزایەدا هەژموونی خۆی زیاد 
سیاسییەكانی  مەرامە  حیزبووڵاڵوە  تیرۆریستیی  ریكخراوی  رێگەی  لە  و  بكات 
خۆی پێش بخات. بۆیە ئەو دۆخەی ئێستای سووریا پێش هەموو شتێك، ئێرانی 
تووشی نائومێدی كردووە و ئێران هیچ كات چاوەڕوانی ئەوی نەدەكرد سووریا 
بەو شێوەیە بكەوێتە ناو هەڵەیەكی گەورەوە بۆ سەركوتكردنی خۆپێشاندەران، 
لە الیەكی ترەوە ناردنی هێزی سوپای قودس بۆ هاوكاریی سووریای هاوپەیمانی، 
زۆر زوو دەستی ئێرانی ئاشكرا كرد كە لە روخانی سووریا ترسی هەیە. ئەزموونی 
خۆپێشاندانەكانی ئەم دوواییە، ئەوەمان بۆ روون دەكاتەوە كە هیچ هێزێك ناتوانی 
خۆپێشاندانەكان  رەنگە  بكات،  بەرخۆدان  شەقامدا  ناڕازیی  دەنگی  لەبەرامبەر 
لە  بەاڵم  هەیە،  لیبیا  لە  ئێستا  ئەوەی  نموونە  بۆ  بخایەنن،  دەرێژ  ماوەیەكی 
شوێنێك كە ئەو هەموو مرۆڤە بێنە كووشتن، هەڵبژاردنەوەی قەزافی وەك سەرۆك 

كۆمار شتێكی مەحالە و ئەوە بۆ سووریاش بەهەمان شێوە دەبێت.
گرتووە.  لەنگەری  لە سووریا  و  بەردەوامە  هەر  ئێستاش  ئەو شەپۆلە  بەاڵم 
بە  و  شەپۆلەن  ئەو  ب��ەردەم  لە  ئێستادا  لە  كە  واڵت��ن  دوو  ئێران  و  سووریا 
ئایدۆلۆژیای  پاراستنی كۆڵەكەكانی  بۆ  بەرەنگاری دەبنەوە  هەموو شێوەیەكیش 
)بەعسیزم و خومێنیزم(. كۆماری ئیسالمیی ئێران و بەرپرسانی ئێران بە تایبەتی 
دەدات  ڵیدوان  بێباكانە  زۆر  نەژاد  ئەحمەدی  مەحموود  ئێران  كۆماری  سەرۆك 
بێ  بەردەوامە،  ئێران  بەئەتۆمیكردنی  بەرنامەی  و  سیاسەت  هەمان  لەسەر  و 
ئەوەی هیچ ترسیان لە شەپۆلی گۆڕانكارییەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و رووخانی 
سیستەمەكانی هاوشێوەی خۆیان لەو ماوەیەدا هەبێت، لە بری ترس و وەرگرتنی 
لە یەكەم كاردانەوەدا، ئەحمەدی نەژاد هێرشی كردە سەر ئیسرائیل  ئەزموون، 
و ئەمریكا و تاوانباری كردن بەوەی كە تا ئەو دوو واڵتە، لە ناوچەی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستدا بن، گەالنی ناوچەكە ئاسایش و ئارامی بەخۆیانەوە نابینن. هەرچەندە 
ئەجندای سیاسەتەكانی ئێران لە بەرامبەر ئەو گۆڕانكارییانەی ئێستای ناوچەكەدا 
كە  لەوەی  هەیە  ترسی  ئێران  یەكەمیان  دەڕوات؛  جیاوازدا  ئاراستەی  دوو  بە 
بكات،  پراكتیزە  هەیەتی  ناوچەكە  دواڕۆژی  بۆ  كە  خۆی  خەونەكانی  نەتوانێ 
ئەویش لەبەر ئەو گۆڕانگارییانەی كە لە دەسەاڵتەكانی هاوشێوەی خۆیدا دروست 
دەبن، ئەو فراوانخوازییەی  ئێران لەناوچە عەرەبییەكاندا هەیەتی ، بەتایبەتی  كە 
لەهەوڵی  دروستكردنی  )هیاللی  شیعە (دایە، ئەو هەرێمەی كە ئێران دەیەوێت لە 
هەریەك لە توركیای ئێستا، سووریا ، عێراق  و لوبنان دروستی بكات، بۆ خودی 
واڵتانی عەرەبی لە خودی  ئیسرائیل خراپترە  و هەموو ئاسایشی  واڵتانی  عەرەبی ، 
بەتایبەتی  واڵتانی  كەنداو دەخاتە مەترسییەوە، بۆیە واڵتە عەرەبییەكان هەرگیز 
رێگە بە هەنگاوێكی  لەو جۆرە نادەن و بە پاڵپشتی  ئەمریكا، ئەوروپا  و ئیسرائیل، 

هەوڵی  رێگەگرتن لە هەنگاوێكی  لەو شێوەیە دەدەن.

پوختە:
هاتنە ئاراوەی شۆڕشی ئیسالمی لە ئێران و، بچراندنی پەیوەندییەكانی 
لەگەڵ ئیسرائیل لە ساڵی )1978(، بە شێوەیەكی سروشتی  ئەو واڵتە 
بووە هۆی گۆڕانكارییەكی بنەڕەتی لە پانتایی ئاسایشی ناوچەی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست. بە گشتی سیاسەتەكانی كۆماری ئیسالمی بەرامبەر بە ئیسرائیل 
و دواتر ستراتیژی ئاسایشی نەتەوەیی ئیسرائیل بەرامبەر بەو سیاسەتانە 

پێناسە دەكرێت.
شۆڕشی  سەركەوتنی  دوای  ئیسرائیل  نەتەوەیی  ئاسایشی  ستراتیژی 
پەهلەوی  شای  رەزا  محەمەد  حكومەتی  سەردەمی  لە  و  ئێران  ئیسالمی 
حكومرانی ئەو سەردەمەی واڵتی ئێران، دوو واڵتی هاوپەیمان لە ناوچەی 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بوون، پەیوەندییەكانی ئەم دوو واڵتە لە سەر بنەمای 
پانتاییەكی  هاوكاری ستراتیژێك بوو، ئەمەش بووە هۆی دروست بوونی 
تایبەتی ئاسایش لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. ئیسرائیل لە الیەك لە رێگای 
هاوكاری لەگەڵ ئێران، توانیبووی گەمارۆكانی واڵتانی عەرەبی  تێپەڕێنێت 
و لە گۆشەگیری ناوچەیی بێتە دەرەوە و ژمارەیەك بەرژەوەندی ئابووری، 
لەو  بكات.  مسۆگەر  خۆی  بۆ  ئێرانەوە  لە  نەوت  هاوردەكردنی  لەوانەش 
رووبەری  ئیسرائیل،  لەگەڵ  هاوكاری  رێگای  لە  توانی  ئێرانیش  ناوەندەدا 
هەرەشەكانی سۆڤیەت و رادیكالیزمی عەرەبی ببێتەوە. سەرەڕای ئەوەش 
بە  گرینگی  ئیسرائیل  لەگەڵ  واڵتە  ئەو  پەیوەندییەكانی  لە  ئێران  شای 

بوارەكانی ئابووری، سیاسی و ئاسایشی دەدا.
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قوناغی سێیەم: سەردەمی بەشداری بەرچاوی ئێران لە رووی سیاسەتی 
دەرەوه  )2006-1989(

واڵتانی  لەگەل  ئێران  واڵتی  رێكەوتننامەكانی  ئەو  پەسەندكردنی  دوای 
دیكە ، كۆماری ئیسالمی هەوڵیدا لە رێگای گۆڕانكاری لە سیاسەتی دەرەكی 
خۆی كار لە سەر كەم كردنەوەی ناكۆكییەكان بكات و لەگەڵ واڵتان لە 
ئاستی نێودەوڵەتی گفتوگۆ بكات. پرەنسیبی ئەو سیاسەتە لە سەر ئەو 
بنەمایەیە كە ئێران بە پێگەیەكی مێژوویی و ژئۆپۆلۆتیكی هەستیار و  بوونی 
رابردوویەكی چەند هەزار ساڵەی شارستانیەتی، دەبێت وەك ئەكتەرێكی 

ناوچەیی و جیهانی، پێگەی مێژوویی خۆی بەدەست بێنێت.
سیاسەتی كەمكردنەوەی ناكۆكییەكان لە رێگای گفتوگۆ و لێكتێگەیشتن، 
روانگەیەكی رێئالیستییە و لە جیهانێكی پڕ لە ناكۆكی دەتوانێت هۆكارێك 
جیاوازی  ئاستەكانی  لە  نەتەوەییەكان  بەرژەوەندییە  دابینكردنی  بۆ  بێت 
كلتووری و ئابووری. نابێت ئەو راستییەش لە بیر بكرێت كە ئەو سیاسەتە 
قوناغی  ناچێتە  ئێران-ئیسرائیل  پەیوەندی  ب��واری  لە  سەردەمەدا  لەو 
جێبەجێ بوونەوە و بەو شێوەیەش ئێران لە رێگای نوێوە بەنیازی ئەوەیە 
دوای  بكات.  دروست  ئیسرائیل  ئاسایشییەكانی  سیاسەتە  بۆ  گیروگرفت 
سیاسەتی  ئیسرائیل،  لە  كرێكار  پارتی  حكومەتەكانی  كاری  سەر  هاتنە 
ئاسایشی نەتەوەیی ئیسرائیل بە شێوەی نافەرمی لە سەر بنەمای پالنی 
لە  هەندێك  گەڕاندنەوەی  بۆ  ئاشتی  گفتوگۆكانی  و  )پێشنیار  »ئالۆن« 
ناوچەكانی داگیركراو بۆ دەسەاڵتی عەرەبی و لە هەمان كاتدا پارێزگاریكردن 
ئیسرائیل  پێداویستییەكانی  دابینكردنی  بۆ  كە  ناوچانە  لەو  هەندێك  لە 

جێگای بایەخن و گرینگییەكی زۆریان هەیە( بوو.

ئەو ستراتیژییە بۆ ئیسرائیل، چەند ئامانجێكی سەرەكی لەخۆ دەگرێت:
*لەناوبردنی راپەرین  وەك یەكێك لە كێشە سەرەكییەكانی ئیسرائیل.

پرۆژە  كردنی  جێبەجێ  و  سەربازی  بوودجەكانی  *كەمكردنەوەی 
ئابورییەكان.

پەیوەندی  دروستبوونی  رێگای  لە  ئیسرائیل  ئابووری  *پەرەپێدانی 
لەگەڵ واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و بەدەست هێنانی بازاڕی بەكاربەری 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست.
*بەدەست هێنانی وزە و هێزی كاری هەرزان لە ناوچەكە .

*چارەسەر كردنی كەم ئاوی لە ئیسرائیل.
*گۆشەگیركردنی واڵتانی رادیكالی ئیسالمی، لەوانەش ئێران و لیبیا كە 

بۆ ئیسرائیل وەكو هەرەشە دەهاتنە هەژمار.
*دروستكردنی بەستێنێك بۆ ئاسایی كردنەوەی پەیوەندییەكانی واڵتانی 

عەرەب لەگەڵ ئیسرائیل.
*رێگەگرتن لە زیادبوونی هێزی بزوتنەوەی بەرگریكاری ئیسالمی.

*پاراستنی ئاسایشی سنوورەكانی ئیسرائیل.
جۆرە  هەر  لە  گرتن  رێگە  بۆ  جیهانی  دەنگێكی  *بەدەستهێنانی 

چاالكییەكی دژە ئیسرائیلی.

قوناغی چوارەم: دژایەتی روون و ئاشكرا بەرامبەر بە ئیسرائیل لە ساڵی 
2006 تا ئەمرۆ:

ئێران  كۆماری  سەرۆك  وەك  نەژاد  ئەحمەدی  مەحمود  ئەوەی  دوای 
دەستنیشان كرا، هەڵوێستی  ئیسرائیل لە سیاسەتەكانی كۆماری ئیسالمی 
ئێران دژ بە ئیسرائیل تا رادەیەك بە بەراورد لەگەڵ رابردوو توندتر بوو. 
هەروەها بەهێزبوونی هێزی موشەكی ئێران و پاڵپشتی لە بزوتنەوەكانی 
دژ بە ئیسرائیل نمونەیەكی روون و ئاشكرا لەو سیاسەتانەیە كە كۆماری 
لە  یەكێك  لەوانەیە  بەاڵم  دەكات.  پەیرەویان  ئیسرائیل  بە  دژ  ئیسالمی 
بە  بەرامبەر  ئیسالمی  كۆماری  ج��ۆرەی  لەو  سیاسەتەكانی  گرینگترین 
ئیسرائیل، سیاسەتی رەتكردنەوەی ئیسرائیل و بابەتی هۆلۆكۆست بێت، 
ئەو سیاسەتە وایكرد ئیسرائیلیش گۆڕانكاری لە ستراتیجییەكانی ئاسایشی 

خۆی بێنێتە ئاراوە.

دەتوانین سیاسەتەكانی ئیسرائیل لە ئیستادا لەم چەند خاڵەدا كورت 
بكەینەوە:

چاالكییەكانی سەربازی ئیسرائیل 
لە ساڵی )1980(، بووە هۆی ئەوەی 
بەكارهێنانی بواری سەربازی ببێتە 
یەكێك لە ستراتیژییەكانی كۆماری 

ئیسالمی بەرامبەر بە ئیسرائیل

بەهێزبوونی هێزی موشەكی ئێران 
و پاڵپشتی لە بزوتنەوەكانی دژ بە 

ئیسرائیل نمونەیەكی روون و ئاشكرا 
لەو سیاسەتانەیە كە كۆماری ئیسالمی 

دژ بە ئیسرائیل پەیرەویان دەكات

هاتنە ئاراوەی شۆڕشی ئیسالمی ئێران و بچراندنی پەیوەندییەكانی ئەو 
واڵتە لەگەڵ ئیسرائیل لە ساڵی )1978(، بە شێوەیەكی سروشتی بووە 
هۆی گۆڕانكارییەكی بنەڕەتی لە پانتایی ئاسایشی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. 
واڵتێك كە  خاوەن پەیوەندییەكی پتەو و پڕبایەخ لەگەڵ ئیسرائیل بوو، 
بوو بە واڵتێك ئیسالمی، كە سەرەڕای ئەوەی نەیاری ئیسرائیل بوو بەڵكوو 
و  رەواڵەتی  جۆرە  هیچ  خاوەن  ئیسرائیل  كە  بوو  ب��اوەڕە  ئەو  سەر  لە 

مەشروعیەتێك نییە و پێویستە لە ناو بچێت.
دوای سەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمی ئێران، ستراتیژی ئاسایشی نەتەوەیی 
ئیسرائیل لە رەهەندێ دەرەكی كەوتە ژێر كاریگەری چوارچێوەی چەمكی 
كۆماری ئیسالمی و سیاسەتە دیاریكراوەكانی حكومەتی ئێران، بە شێوەیەك 
كە ستراتیژی ئاسایشی نەتەوەیی ئیسرائیل لە رەهەندێ دەرەكییەوە زیاتر 
بە  بوو  ئەمەش  ئێران،  حكومەتی  سیاسەتەكانی  بە  بەرامبەر  دژكردەوە 
هەرەشە لە سەر سیاسەتەكانی حكومەتی ئێران كە مەترسییەكی گەورە 
بوو بۆسەر سیاسەتەكانی واڵتی ئێران. وەكو ئاماژەمان پێكرد دوای هاتنە 
دی شۆڕشی ئیسالمی لە ئێران و سەقامگیربوونی حكومەتێكی ئیسالمی 
لەو واڵتە، هەر دوو واڵتی ئێران و ئیسرائیل لە دوو واڵتی هاوپەیمان بوون 
بە دوو دوژمنی سەرەكی و ئەو دژایەتییەش لە ساڵی )1979( تاكو ئێستا 

بەردەوامە.
بە گشتی سیاسەتەكانی كۆماری ئیسالمی بەرامبەر بە ئیسرائیل بە چوار 

قوناغ  هەژمار دەكرێن كە:
و  ئ��ێ��ران  جەنگی  ت��ا  ئیسالمییە  ش��ۆڕش��ی  ی��ەك��ەم:س��ەرك��ەوت��ن��ی 

عێراق)1981-1979(.
پ��ەس��ەن��دك��ردن��ی  ت���ا  ع���ێ���راق  و  ئ���ێ���ران  ج��ەن��گ��ی  دووەم: 

رێككەوتننامە)1989-1981(.
سێیەم: سەردەمی بەشداری بەرچاوی ئێران لە رووی سیاسەتی دەرەوە 

لە سااڵنی  )2006-1989(.
چوارەم: دژایەتی روون و ئاشكرا بەرامبەر بە ئیسرائیل لە ساڵی )2006( 

تا ئەمرۆ كە بە روونی بەرچاو دەكەوێت.
بۆیە لێرەدا ستراتیژی ئاسایشی نەتەوەیی ئیسرائیل هاوتەریب لەگەڵ 

ئەو چوار قوناغە شیی دەكەینەوە:
قوناغی یەكەم: لە سەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمییە تا جەنگی ئێران و 

عێراق)1981-1979(.
شۆڕشی ئیسالمی ئێران سەرەڕای ئەوەی دەستپێكی جۆرێك دووبارە 
ژیانەوەی ئیسالم لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بوو، یەكێك لە گرینگترین 
بە  نا،  بنیاد  ئیسرائیل  لەگەڵ  دژایەتی  بنەمای  سەر  لە  دروشمەكانی 

واتایەكی دیكە دژایەتی ئێران بەرامبەر بە ئیسرائیل و بیروبۆچوونی كۆماری 
ئیسالمی لە سەر بنەمای پێویستی ئەنجامدانی چاالكی دژ بە ئیسرائیل 
تا لەناوچوونی، بووە هۆی ئەوەی كە یەكێك لە دروشمە سەرەكییەكانی 
لە  ببێتە دژایەتی كردنی  ئیسرائیل، بەوشێوەیەش  ناوچەكە  لە  ئیسالمی 
رێگای رەتكردنەوەی بوونی ئیسرائیل و ئاراستەكردنی ئەو بابەتە كە بابەتی 
بوونی  دروست  خوازیاری  عەرەبی،  نەك  ئیسالمییە  بابەتێكی  فەڵەستین 
ستراتیژی  سەرەدەمەد  لەو  بوون.  ئیسرائیل  بە  دژ  خەبات  بۆ  بەرەیەك 
ئاسایشی نەتەوەیی ئیسرائیل لە سەر بنەمای تێكدان و لەناوبردنی ئەو بەرە 
ئیسالمییە و پەیدا كردنی مەشروعییەت بۆ خۆی بوو. بەستی گرێبەستی 
»كەمپ دێیڤید« لە ساڵی )1979( لە نێوان ئیسرائیل و میسر یەكێك لە 
نمونەكانی سەرەكی ئەو ستراتیژییەیە كە بەستێنێك بوو بۆ دروست بوونی 
پەیوەندی ئیسرائیل لەگەڵ واڵتە عەرەبییەكان، ئەوەش لە كاتێكدا بوو كە 
لە ساڵی )1948( واتە لە كاتی دروست بوونی واڵتی ئیسرائیل، واڵتانی 

عەرەبی دانیان بەو واڵتە دانەنابوو.

پەسەندكردنی  ت��ا  ع��ێ��راق  و  ئ��ێ��ران  جەنگی  دووەم:  ق��ون��اغ��ی 
رێككەوتننامە)1981-1989(، تایبەتمەندی سەرەكی سیاسەتەكانی كۆماری 
ئیسالمی ئێران دژ بە ئیسرائیل لەو سەردەمەدا بریتی بوو لە گرینگیدان و 
پاڵپشتی كردن لە بزوتنەوەكانی بەرخودانی ئیسالمی دژ بە ئیسرائیل لە 

فەلەستین و لوبنان. 
شۆڕشی ئیسالمی لە ئێران بووە هۆی نەمانی كێشەی بێ ناسنامەیی 
پەیدابوونی  و  فەلەستین  ئیسرائیلی  دژە  خەباتی  چوارچێوەی  لە  لە 
جوواڵنەوەی بەرخودانی ئیسالمی فەلەستین و رێكخراوی جیهادی ئیسالمی 
و حیزبۆلاڵی لوبنان لە نموونەكانی ئەو دیاردەیە بوو. هەروەها بیروبۆچوونە 
بەو  و  گرتەوە  ناسیۆنالیستییەكانیان  بیركردنەوە  جێگای  ئیسالمییەكان 
بەرخودانەكانی  كە  وایكرد  »فەتح«  رێكخستنەكانی  پەیدابوونی  شێوەیە 
ئەوەش چاالكییەكانی  نوێوە، سەرەڕای  قوناغێكی  بچێتە  ئیسرائیلی  دژە 
سەربازی ئیسرائیل لە ساڵی )1980(، بووە هۆی ئەوەی بەكارهێنانی بواری 
سەربازی ببێتە یەكێك لە ستراتیژییەكانی كۆماری ئیسالمی بەرامبەر بە 
ئیسرائیل، هەر چەندە ئەوە دواتر لە ئاكامی لێكدانەوەكان كاری پێ نەكرا، 
لە  ئیسرائیل  نەتەوەیی  ئاسایشی  وایكرد كە ستراتیژی  بابەتە  ئەو  بەاڵم 
سەر ئەو بنەمایە  دابرێژرێت كە، هەموو كاتێك ئامادەی بەرەنگاربوونەوە 
بەرامبەر بە ئێران بێت و ئەوەش بوو بە یەكێك لە سیاسەتە سەرەكییەكانی 

ئەو واڵتە.

شۆڕشی ئیسالمی ئێران سەرەڕای 
ئەوەی دەستپێكی جۆرێك دووبارە 

ژیانەوەی ئیسالم لە ناوچەی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بوو

ئاراستەكردنی ئەو بابەتە كە بابەتی 
فەڵەستین بابەتێكی ئیسالمییە نەك 
عەرەبی، خوازیاری دروست بوونی 

بەرەیەك بۆ خەبات دژ بە ئیسرائیل بو
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پێوەندییەكانی میسر و ئیسرائیل لە 
دەستپێكەوە تا ئێستا

سەفەری لە ناكاوی »ئەنوەر سادات« سەرۆك كۆماری ئەوكاتی میسر 
سەرەتای كۆتایی هێنان بە شەڕی خوێناوی نێوان ئیسرائیل و میسر بوو

-پێناسەكردنی هەرەشەكانی دژە بە ئیسرائیل.
- گەڕان بۆ دۆزینەوەی هاوپەیمانانی ناوچەیی و جیهانی بۆ رووبەرووبوونەی 

هەرەشەكان. بۆ ئەو مەبەستەش چەندین بابەتە لەبەرچاو دەگیرێت:
- هەوڵی بەردەوامی سیاسی بۆ دروستكردنی هاوپەیمانی لەگەڵ واڵتان 

بۆ بەڕەنگاربوونەوەی نەیاران بە تایبەتی ئێران.
ئەو  سەرجەم  لەگەڵ  هاوپەیمانی  دروستكردنی  پێناو  لە  هەوڵدان   -
واڵتانەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست كە هەرەشەی كارتێكەری ئێرانیان لە سەرە.

كورتە
هەر چەندە ئیسرائیل لە رووبەرووبوونەوەی شۆڕشی ئیسالمی لە رووی 
تیۆرییەوە دەتوانێت الیەنگری بیرۆكەیەكی نوێ لە ئاسایش بێت، بەاڵم لە 
رووی كردارەوە، زیاتر لە شێوازی نوێی ئاسایش، پێویستی بە هەلسوكەوت 

ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  بابەتەش  ئەو  هۆكاری  سونەتییە،  پەیوەندییەكی 
خاالنەی خوارەوە:

*سەرچاوەی هەرەشە: كۆماری ئیسالمی هەمیشە وەكو هەرشەیەك بۆ 
ئیسرائیل دێتە هەژمار.

*چۆنیەتی هەرەشە: هەر دوو واڵت بە كێبڕكێی سەربازی بە شێوەی 
بەرگری و هەرەشە سەرقاڵن.

*پارچەكردار: هیچ كاتێك چارەسەرێكی ئاشتیانە لە هەڵوێستەكانی ئەو 
دوو واڵتە بەرامبەر بە یەكتربوونی نەبووە.

بازنەی  لە  كاتێك  هەموو  ئیسرائیل  ئاسایش:  لە  *بەرپرسیاریەتی 
وەرچەرخانەكانی ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بووە.

هەموو  ئیسرائیل  مەشروعییەتی  و  ژیان  بەهاكانی  ژیان:  *بەهاكانی 
كاتێك لە الیەن كۆماری ئیسالمییەوە هەرەشەیان لە سەر كراوە.

                   ئا: زەردەشت عبداللە قادر
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ئەنیستیتۆی  تایبەت«  بە  ئیسرائیل  لێكۆڵینەوەكانی  سەنتەرە 
سیەمین  بۆنەی  بە  واشینگتۆن  لە  نێزیك«  رۆژهەاڵتی  لێكۆڵینەوەی 
بۆیە  گێڕا،  جێژنیان  س��ادات  مێژوویەی  سەفەرە  ئ��ەم  ساڵیادی 
ماڵپەڕی عەرەبی زمانی وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیلیش بەم بۆنەوە 
مێژوویە  رووداوە  ئەم  میسریەكانیش  هەروەها  داناوە.  بابەتگەلێكی 
پترس  »دوكتۆر  نموونە،  بۆ  لێكدەدەنەوە  جیاوازەكانەوە  بوارە  لە 
غالی«سەرۆكی شورای میللی مافی مرۆڤی میسر و سكرتێری پێشووی 
چاوپێكەوتنی  دەڵێ:  بارەوە  لەم  یەكگرتووەكان  نەتەوە  ریكخراوی 
هەروەها  و  بووە  ئەو  سیاسی  ژیانی  رووداوی  ئیسرائیل  لە  سادات 
سەرەكیترین نیەتی ئەو لەم سەفەرە دابین بوونی ئاشتی و سەقامگیری 
بۆ میسر و بۆ ناوچە و هەروەها چارەسەركردنی كێشەی فەڵەستین. 
بەاڵم بە بۆچوونی ئیسرائیلیەكان سەفەری ئەنوەر سادات بۆ ئیسرائیل 
هەروەها  و  میسر  دەرەوەی  سیاسەتی  لە  بوو  ریشەیی  گۆڕانێكی 
چوونەدەرەوەی میسر لە بازنەی كێشەو بەرەكانی دەوڵەتانی عەرەبی 
و ئیسرائیل.هاوپەیمانی ئیسرائیل و میسر لە ناوچەكدا توانی گوڕزێكی 
كوشەندە لە ناسێوناڵیزمی رادیكاڵی عەرەبی بدات و هەروەها زۆربەی 
واڵتانی عەرەبێ تر ناچار بكات كە دەست لە شەڕ و ناكۆكی لەگەل 
ئیسرائیل هەڵبگرن، چۆن هیچ هێزێك نییە كە لە ناوچەكەدا بتوانی 
سڕینەوەی  باسی  و  بكات  ئیسرائیل  سەربەخۆی  ق��ەوارەی  دژایەتی 

ئیسرائیل بكات لەسەر خاكی باب و باپیرانی خۆیان.

ئاكامەكانی پەیمانی كەمپ دەیوید:
هەرچەندە تا ئێستا بەشێكی زۆر كەم لە بەڵگەنامەكانی پێوەندی 
و چاوپێكەوتنی نەهێنی نێوان ئەم دوو الیەنە واتە ئیسرائیل و میسر 
لە سەردەمی مەلیك فارۆق تا سەردەمی سادات باڵوكراوەتەوە، لەو 
چەند بەڵگەنامەش كە باڵوبوونەتەوە باسی ئەوەی كراوە، كە بڕیاری 
سادات بۆ سەفەر بۆ ئیسرائیل و دەستپێكی ئەم پێوەندی و گفتوگۆیە 
پێوەندیگەلێك  ناراستەوخۆ  شێوەی  بە  بەڵكوو  نەبووە،  ناكاو  لە 
هەبووە لە نێوان نوێنەرەكانی مەلیك فارۆق پاشای میسر )»1936-

1952«(لە گەڵ نوێنەرانی ئیسرائیل لە باژێری »لۆزان« لە سویسرا 
چاوپێكەوتنیان هەبووە ئەم چاوپێكەوتن و گفتوگۆ نەهێنیانە لە نێوان 
ئەم دووالیەنە لە سەردەمی ناسر و ساداتیش بە ناوبژیوانی ئەمریكا و 
هاریكاری بەشێك لە واڵتانی ناوچەكەی وەك ئێرانی پێشوو و مەراكش 
دووپات بووەوە. هەروەها پاش شەڕی ئوكتۆبەری 1973ی زایینی بە 
دوای سێزدە رۆژ گفتوگۆی نەهێنی نێوان نوێنەرانی سادات و بگین 
سەرۆك وەزیرانی پێشووی ئیسرائیل، میسر و ئیسرائیل بە نێوبژیوانی 
ئەمریكا رێكەوتن كە پەیمانی ئاشتی واژۆ بكەن و پێوەندی نێوانیان 

دەست پێ بكەنەوە.
17ی  لە  واشینگتۆن«  كیلومتری  »هەشتا  دەیوید  كەمپ  لە 
سپتامبری)1978(ی زایینی دوو رێكەوتننامە لە نێوان سادات و بگین 

واژۆ كرا بە وتەی« جیمی كارتر«سەرۆك كۆماری ئەمریكا كە رۆڵی 
نێۆبژیوانی لە نێوان میسر وئیسرائیلدا دەگێڕا، ئەم دوو رێكەوتننامە 
رێگای دابین بوونی سەقامگیری و ئاشتی لە رۆژهەاڵتی ناڤین خۆش 

دەكرد.كارتریش وەك شایەت ئەم رێكەوتننامەیەی واژۆ كرد.
رێكەوتنامەی یەكەم كە سەبارەت بە ئاشتی نێوان دوو واڵت واژۆكرا 
و بووە هۆی ئەوەی كە ئاشتی تەبایی لە نێوان میسر و ئیسرائیل بێتە 
ئاراوە و هەروەها ئیسرائیلیش بەڵێنیدا كە تا ئاوریلی 1982ی زایینی 
بیابانەكانی سینا چۆڵ بكات لە هێزە عەسكەریەكانی و پاش ئەمەش 

پێوەندی دیپلۆماسی لە نێوانیان دەست پێدەكاتەوە.
ناوچەی  لە  گشتی  ئاشتی  بە  سەبارەت  دووه��ەم  رێكەوتنامەی 
رۆژهەاڵتی ناڤین بوو كە لە ماوەی پێنج ساڵدا حكومەتێكی خودموختار 
رێكەوتنە  ئەم  پێ  بكرێ.بە  دروست  غەزە  و  ئ��ۆردۆن  رۆژئ��اوای  لە 
هێزەكانی ئیسرائیلی لە بەشێكی زۆری ئەو ناوچەیە دەڕواتە دەرەوە 
و نوێنەرانی میسر و ئیسرائیل و ئۆردۆن و فەڵەستین سەبارەت بە 

ئاشتی بڕیار دەدەن.
پاشان ئیسرائیل بەڵێنەكانی خۆی جێ بە جێ كرد و لە یەكەمین 
هەنگاودا باژێری »تالبا«ی چۆڵ كرد و خستیە سەر خاكی میسر، جگە 

باسكردن لە پێوەندی دوو كاراكتێری گرینگی ناوچەكە، واتە میسر و 
ئیسرائیل و لێكۆڵینەوە لە سەر ئەم پێوەندیە لە بوارە جیاوازەكانەوە 
»سەرۆك  سادات  ئەنوەر  سەفەری«  لە  پێوەندیەش  ئەم  گرینگە، 
ئەم  كە  دەك��ات  پێ  دەست  ئیسرائیل  بۆ  میسر  كاتی  ئەو  كۆماری 
سەفەرە خاڵێكی گرینگ بووە لە كێشە و ملماڵنی نێوان عەرەبەكان 
و ئیسرائیل و هەروەها رێ خۆشكەری گۆڕانێكی مێژوویی لە ناوچەی 
رۆژهەاڵتی ناڤین. بۆیە شرۆڤەكردنی رێگە و چۆنیەتی ئەم پێوەندیە 
گرینگی خۆی  ئێستاش  تا  بوارە جۆراوجۆرەكاندا  لە  پاش سی ساڵ 
ئەم  ئەمنیەكانی  و  ئابوری  و  سیاسی  دەستكەوتە  راڤەكردنی  هەیە، 
پێوەندیە پڕگرینگە چوونكە زۆر لە بنكەو مەكۆە سیاسیەكانی جیهان 
پێوەندی میسروئیسرائیل بە نمێنەك و مۆدێلێكی گونجاو ناودەبەن و بە 
هەنگاویێكی پۆزەتیڤ بۆ دیموكراتیزەكردنی رۆژهەاڵتی ناڤینی دەزانن.

لە  مێژووی  رووداوێكی  زایینی،  )1973(ی  نوامبری  )19(ی  لە 
كە  یەك  دژبەری  الیەنی  دوو  نێوان  لە  و  ناڤین  رۆژهەاڵتی  ناوچەی 
لە  سەفەری  ئەویش  روویدا،  كردبوو  پێكەوە  قورسیشیان  شەڕێكی 
ئیسرائیل  بۆ  بوو  میسر  كۆماری  سەرۆك  سادات«  »ئەنوەر  ناكاوی 
كە  ئیسرائیل  دەسەاڵتدارانی  گەرمی  و  فەرمی  پێشوازی  هەروەها  و 
پێكهاتبوو لە »مناخیم بگین سەرۆك وەزیران و مووشەدایان وەزیری 
بەرگری و ئاریل شارۆن، ئیسحاق شامیر سەرۆكی كنێسیتی ئیسرائیل 
و گوڵدێن ماێر سەرۆك وەزیرانی پێشوو، ئینجا گوڵدین ماێر سەرۆك 
گوتی:بەڕاستی  ئیسرائیل  مێژوویەكی  میوانە  بە  پێشوو  وەزیرانی 
جێگای سەرسووڕمانە و ئەمەش رووداوێكی مێژوویە.بۆیە تا ئێستاشی 
لە سەر بێ مێژووناس و سیاسەتوانانی ناوچە و جیهان ئەم رووداوە و 

رەوتی ئەم گۆڕانە شرۆڤە و راڤە دەكەن.
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لە مەش ئەم رێكەوتنە دەستكەوتێكی بۆ ئیسرائیلیش هەبوو ئەویش 
وئیسرائیل،  نێوان میسر  بە دەست پێكردنی پێوەندی  بوو كە  ئەوە 
تەلئەبیب رێگای بۆ پێوەندی لە گەڵ جیهانی عەرەب بۆ خۆش بوو 
هەروەها زۆربەی واڵتانی ئەفریقایش دیسانەوە پێوەندیەكانیان لە گەڵ 

ئیسرائیل دەست پێكردەوە.

بوارە جۆراوجۆرەكانی پێوەندی نێوان ئەو دوو واڵتە:
بواری سیاسی:

ئەو سی  درێژایی  بە  تەلئەبیب  و  قاهیرە  نێوان  پێوەندی سیاسی 
لە ژێر كاریگەری  ڕابردوو بەردەوام لە هەوراز ونشێودا بووە  ساڵەی 
سیاسەتە ناوچەیەكانی ئیسرائیل و كێشەی عەرەبەكان و ئیسرائیل بە 
تایبەت پاش رووداوە تیرۆریستیەكەی 11ی سپتەمبەر ئەم بارودۆخە 
ئاڵۆزتر بوو تەنانەت چەندین جار قاهیرە باڵوێزەكانی خۆی بانگهێشت 
كردەوە.هەروەها لە 21ی نوامبەری 2000بە هۆی كێشەی ئیسرائیل و 
فەڵەستین میسر دیسانەوە باڵوێزەكانی خۆی بانگهێشت كردەوە و لە 
سەردەمی گرتنەبەری توندووتیژیش لە الیەن فەڵەستینیەكانەوە كە بە 
»ئینتیفازە«ناویان لێ دەبرد پێوەندی قاهیرە و تەلئەبیب تا سنووری 
پچڕان چوو، یان لە كاتی رووداوەكانی ساڵی 2002دەوڵەتی میسر ئەو 
تەنیا  و  بپچڕێنێ  ئیسرائیل  لە گەڵ  پێوەندیەكانی  بڕیاریدا كە  ساڵە 
كەناڵەكانی دیپلۆماسی ئاوەاڵ بكا بۆ بەدواداچوونی مژاری فەڵەستین.
واژۆكرانی  1977و  ساڵی  لە  ئیسرائیل  بۆ  سادات  سەفەری  پاش 
بۆ  1979رێگا  لە  ئیسرائیل  گەڵ  لە  دەیوید«  »كەمپ  رێكەتنامەی 
پێوەندی دیپلۆماسی لە نێوان هەردووال كرایەوە و بۆ یەكەم جار لە 
مێژووی هاوچەرخی میسر لە 26ی فیوریەی 1980ی ئااڵی ئیسرائیل 
لە قاهیرە شەكایەوە. كە ناوی باڵوێزەكانی ئیسرائیل لە قاهیرە بەم 

شێوەیەن:
1- ئلیاهوو بن ئلیسار: یەكەمین باڵوێزی ئیسرائیل لە قاهیرەیە كە 
پێوەندیەكی بە هێزی هەبووە لە گەڵ ئەنوەرسادات.كاروچاالكیەكانی 
وی لە ئاسایی كردنەوەی پێوەندیەكانی نێوان میسر و ئیسرائیل بەر 
ئیسرائیل  و  میسر  رێبەرانی  نێوان  وتووێژەكانی  لە  چوونكە  چاوە 
لە  خۆی  بیرەوەریەكانی  و  ئەزموون  دواتریش  كە  بووە  چاالك  زۆر 

پەرتووكێكدا خڕكردەوە.
پەرەپێدانی  ئەندازیاری  و  باڵوێز  دووهەمین  ساسۆن:  مووشە   -2
بە  پەرتووكەكەشی  بۆیە  بوو.  میسر  و  واڵتەكەی  نێوان  پێوەندی 
نێوی«حەوت ساڵ لە واڵتی میسریەكان« سەرچاوەیەكی پڕ بایەخە لە 

بواری مێژووی پێوەندیەكانی میسر و ئیسرائیل.

3- شیمۆن شامیر: ئەم باڵوێزە لە بواری مێژوو، ژیار و كولتوور 
شارەزا و پسپۆڕ بوو، هەر بۆیە لە چاالكی فەرهەنگی ئیسرائیل لە 
كاروچاالكیەكانی  ئاكامی  هەبووە.هەروەها  بەرچاوی  رۆڵێكی  میسردا 
وی بوو بە دامەزرانی ناوەندی ئاكادمیای ئیسرائیل لە قاهیرە لە ساڵی 

1983ی زایینی .
4- ئەفرایم دووبك: ئەو بە دانی بورسیەی خوێندن بە الوانی میسری 
الوانی  تێگەیشتنی  یەك  لە  رێگای  یاری  ئاو  و  كشتووكاڵ  بواری  لە 
باڵوێزە لە ماوەی كاری خۆی لە میسر  دوو واڵتی خۆش كرد. ئەم 
توانی پێوەندیەكی بە هێز لە گەڵ كەسایەتیە ئەدەبی و فەرهەنگی و 

سیاسیەكانی میسر ساز بكات.
مێژووی  و  فەرهەنگ  لە شارەزایانی  یەكێك  واربووگ:  ئابراهام   -5
بەڕێوەبردنی  لە  بووە  زۆری  چااڵكی  رابردووشدا  لە  و  بووە  میسر 
و  بابەت  گەلەك  هەروەها  میسر  لە  ئیسرائیل  ئاكادمیای  ناوەندی 

پەرتۆكی گرینگی لە بورای ژیاری میسرەوە نووسیوە.
لە  هەبووە  زۆری  پسپۆڕیەكی  باڵوێزە  ئەم  سوڵتان:  6-دەیوید 
توانی  قاهیرە  لە  كاری  ماوەی  لە  و  میسری  رووناكبیرانی  راكێشانی 
زانكۆ  مامۆستایانی  و  رووناكبیران  گەڵ  لە  دۆستانە  پێوەندیەكی 
دۆستایەتی  ناوەندی  دامەزرێنەرانی  لە  یەكێك  بنێ.هەروەها  بوونیات 

میسر و ئیسرائیل بووە.
7- تسفی مازیل: لە ماوەی چوار ساڵ كاری ئەم باڵوێزە رووداوگەلێكی 
لە  تیرۆریستی  كاری  پێكردنی  روویدا وەك دەست  ناوچە  لە  گرینگ 

الیەن حیزبۆلالی لوبنانەوە دژی خەڵكی سڤیلی ئیسرائیل.
8- جدعون بن عامی: یەكێك لە لێكۆڵەرە و پسپۆڕەكانی ئیسرائیلە 
ناوەندی  سەرۆكی  جێگری  هەروەها  عەرەبیدا،  واڵتانی  ب��واری  لە 
رۆڵی  ب��وو.  ئیسرائیل  دەرەوەی  وەزارەت��ی  سیاسی  لێكۆڵینەوەی 

بەرچاویشی هەبوو لە بونیاتنان و چاالكی یەكیەتی كۆپنهاگ.
9-ئیلی شیكیە: پێش لە كۆتایی كارەكانی لە ساڵی 2004ی زایینی 

خانە نشینكرا.
بوونی  كار  بە  دەست  كاتی  لە  باڵوێزە  ئەم  كووهین:  شالوم   -10
»تەمەنی 50ساڵ بوو« لە 2005/6/8 بە شێوەی فەرمی وەك باڵوێزی 
ئیسرائیل لە میسر دەستی بە كار كرد. هەروەها ئەم باڵوێزە دەرچووی 
دەرچووی  هەروەها  و  »حیفا«  زانكۆی  لە  سیاسی  زانستی  بواری 

زانكۆی ئاسایشی نەتەوەی وەزارەتی دەرەروەی ئیسرائیل.
تەواوی  شارەزایی  ئەفریقا  باكووری  و  ناڤین  رۆژهەاڵتی  بواری  لە 

هەیە.

هاوپەیمانی ئیسرائیل و میسر لە 
ناوچەكدا توانی گوڕزێكی كوشەندە لە 
ناسێوناڵیزمی رادیكاڵی عەرەبی بدات 

پێگەی كورد لە گۆڕانكارییەكانی 
رۆژهەاڵتی ناوەراست

تا چەند دەتوانی دەوری هەبێ لەسەر پەیوەندی كورد و ئیسرائیل و نزیكبوونەوەی  ئایا گۆرانگارییەكانی ناوچەكە 
ئیسرائیل لە ناوچەكدا، ئایا رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی نوێ دەتوانی هەڵێكی تر بۆ كورد دروست بكات تا بتوانی بە شێوەیەكی 
خۆیان  بەرژەوەندییەكانی  دەتوانن  ئیسرائیل چۆن  و  كورد  پەرەپێبدات،  ئیسرائیل  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی خۆی  ئاشكرا 
بپارێزن، ئایا دروستبوونی پەیوەندی كورد و ئیسرائیل بە شێوەیەكی ئاشكرا دەتوانی پێگەی كورد لە ناوچەكدا بەهێز 
بكات، تەوەرێكی تایبەت لە چاوپێكەوتنێك لەگەڵ ئەندامی سەركردایەتی كۆنگرەی نیشتیمانی كوردستان سیروان كاوسی. ئا: شۆڕش گوڵكار          

onij_1364@yahoo.com    
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لە  ئاینیی  فۆندامێنتالیستی  بیری  لەنێوبردنی  بە  و  سووریا  و  ئێران 
دیكتاتۆری  نەمانی  بێگومان  پێدیت.  كۆتایی  ئەفغانستان  و  پاكستان 
كوردیشدا  گەلی  سوودی  لە  دیموكراتی  سیستەمی  هاتنەسەركاری  و 
رژێمی  دوو  وەك  سووریا  و  ئێران  رژێمەكانی  نێوچوونی  لە  دەبێت. 
دڕندە و دژ بەئازادی و دوژمن بە كورد، دەرفەتێكی باش دەرەخسێنێت 
بۆ  رێكبخەن  لەو دوو بەشەی كوردستاندا خۆیان  بۆ گەلی كورد كە 
كوردستان  هەرێمەی  دوو  ئەو  بەڕێوەبەرایەتیی  بەدەستەوەگرتنی 
لەالیەن كورد خۆیەوە و، زەمینە خۆشبكەن بۆ راپرسییەكی ئازاد و 
مەبەستی  بۆ  نەتەوەیەكگرتووەكان  بە چاودێریی كۆمەڵەی  سەربەخۆ 
دیاریكردنی چارەنووسی ئەو دوو هەرێمە لەالیەن دانیشتوانەكەیەوە كە 
كوردن. مەبەستم لێرەدا ئەوەیە دوای رووخانی ئەم رژێمانە، هەڵەی 
سەركردەكانی باشووری كوردستان كە دوای رووخانی رژێمی سەددام 
و،  نەكرێتەوە  دووبارە  كوردستاندا  دیكەی  بەشێكی  هیچ  لە  كردیان، 
گەلی كورد لەو دوو بەشەدا فریوی دروشمی برایەتیی فارس و عەرەب 
بزانن،  و  نەخۆن  چەشنانە  لەو  بریقەداری  دروشمی  و  كورد  لەگەڵ 
پرسی كورد تەنیا بەسەربەخۆیی و دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆی 
كە  سەربەخۆییدایە  لە  تەنیا  چونكە  دەكرێت،  چارەسەر  كوردستان 
كەسایەتی و كولتوور و زمان و سامان و كەلەپووری مرۆڤی كورد و 
پێدەبەخشێت  ئازادییەی  ئەو  و،  دەپارێزرێ  كورد  نەتەوەی  هەبوونی 
كە نەتەوەكانی دیكە هەیانە. ئازادیش بەبێ مافی یەكسان هیچ مانا و 
ناوەرۆكێكی نییە. كاتێك مرۆڤی كورد دەتوانێت لەگەڵ جیرانەكانیدا 
هەست بەئازادی بكات، كە هەروەك ئەوان لەهەموو روویەكەوە خاوەنی 

مافی یەكسان بێت.
و  كورد  پەیوەندی  بارەی  لە  دیكە  پرسیارێكی  وەاڵمی  لە  ناوبراو 
كورد  ئاشكرای  پەیوەندیەكی  كردنی  دروست  چۆنیەتی  و،  ئیسرائیل 
و  كورد  نێوان  پەیوەندیی  بۆ  من  »روانینی  گوتی:  ئیسرائیل  لەگەڵ 
بنەمای  لەسەر  كە  دیكەیە  نێوان گەالنی  پەیوەندیی  ئیسرائیل، وەك 
داڕێژرابێت  بناغەكەی  هاوبەش  بەرژەوەندیی  و  هەبوون  لە  رێزگرتن 
پێبدەن.  درێژە  هاوكارییەكانیان  و  پەیوەندیی  ڕوانگەیەوە  لەم  و، 
پەیوەندیی  ئێدی  ئاراوە،  دێتە  نەتەوەیی  بەرژەوەندیی  كاتێك  لێرەدا 
بەرژەوەندییە  دنیای  دنیا،  نابێت.  مانایەكی  هیچ  نائاشكرا  و  ئاشكرا 
و سەرۆك و حكوومەتی هەموو واڵتانی دنیا بە موسڵمان و مەسیحی 
و جوولەكە و بودایی و كۆمۆنیستەوە لەم روانگەیەوە دەڕواننە جۆری 
بۆ  ئەمە  جا  دیكە.  واڵتانی  و  حكوومەت  لەگەڵ  پەیوەندییەكانیان 
كوردیش دەبێ هەروابێت. هەروەها ئیسرائیل واڵتێكی سەربەخۆیە و 
لە ئاستی نێودەوڵەتیدا یەكێكە لە پێشكەوتووترین واڵتانی جیهان، لە 
كاتێكدا ئێمە لە هیچ بەشێكی كوردستاندا خاوەنی واڵتێكی سەربەخۆی 
و  كوردی  حیزبێكی  نێوان  لە  پەیوەندییە  ئەم  ئەگەر  نین.  كوردی 
نابێ  یاسایی  بنەمایەكی  هیچ  ئەوا  ببەسترێت،  ئیسرائیلدا  دەوڵەتی 
و، پەیوەندییەكە دەكەوێتە خانەی بەرژەوەندیی یەكالیەنەوە، ئەویش 

بێگومان ئیسرائیلە. تەنانەت حكوومەتی هەرێمی كوردستانیش ناتوانێت 
ئەم پەیوەندییە ببەستێت، چۆنكە لەالیەك سەربەخۆ نییە و، بەشێكە 
لە عێراق، لەالیەكی دیشەوە حكوومەتی هەرێم بەسەر دوو ناوچە و دوو 
دەبرێتبەڕێوە. حیزبەوە  دوو  لەالیەن  و  دابەشكراوە  حیزبیدا  ئیدارەی 
پەیوەندیی دیپلۆماسیش حكوومەت لەگەڵ حكوومەت دەیبەستێت، نەك 
لەگەڵ حیزب و رێكخراوەی سیاسیی. بۆ نموونە لە سەردەمی شۆرشی 
ئەیلوولدا پەیوەندیی لە نێوان وەزارەتی پاراستنی ئیسرائیل )موساد( و 
سەركردەیەتیی شۆرشدا دەستیپێكرد، ماوەی چەند ساڵێكیش درێژەی 
كێشا، بەاڵم بەهۆی ئەوەوە كە ئیسرائیل هەموو كاتێك لە كێشە و 
رەچاوكردووە،  خۆی  نەتەوەیی  بەرژەوەندیی  ناوچەكە،  ئاڵۆزییەكانی 
كوردی  رۆڵەكانی  قوربانیدانی  و  لەخۆبردوویی  و  ئەیلوول  شۆرشی 
خستەخزمەتی ئامانجەكانی سیاسیی خۆیەوە. حەمە ڕەزاشای ئێرانیش 
هەر ئەو سیاسەتەی بەرامبەر شۆرشی ئەیلوول پێڕەوكرد. لەبەر ئەوە تا 
كورد خۆی نەبێت بە حكوومەتێكی سەربەخۆ، بە باش و گونجاوی نازانم 
كە لە هەر بەشی كوردستان، دەستە و گروپ و رێكخراوە دروست بكرێن 
بە ناوی پەیوەندیی كورد و ئیسرائیل و كورد و واڵتی دی. رژێمەكانی 
ئێران و توركیا دەیان رێكخراوە و بنكەی بازرگانی و فەرهەنگی و ..هتد 
یان دامەزراندووە لەباشووری كوردستان كە پیشە و كاری سەرەكییان 
و  روانین  نەبوونی  كوردەوارییە.  كۆمەڵگەی  تێكدانی  و  سیخۆڕیكردن 
پالنێكی روونی نەتەوەیی لەم بارەوە، لە ڕەوتی خۆیدا كۆمەڵگەی كورد 

بەرەو هەڵدێر دەبا و زیانی گەورەی پێدەگەیەنێت.

ئیسرائیل-كورد: لەگەل ئەوی كە كورد و ئیسرائیل دوژمنی هاوبەشیان 
هەیە و ئێستا هەردووك لە بەریەكی شەردانە؟ ئایا كورد چۆن دەتوانی 

لەو ناوەندەدا بەرژەوەندییەكانی خۆی بپارێزی؟
نەیەتە  كۆسپێك  هیچ  ئەگەر  گوتی:  وەاڵم��دا  لە  كاوسی  سیروان 
و  دیكتاتۆری  و سیستەمەكانی  رژێم  نێوبردنی  لە  پرۆژەی  ڕێی  سەر 
سەرەڕۆ و دژ بەئازادیی لە ناوچەكە، ئەوا بەرەبەرە بیری دیموكراسی 
و ئازادیخوازی و ئاسایش و هێمنی باڵ بەسەر ناوچەكەدا دەكێشێت، 
كولتووری توندوتیژی و خۆتەقاندنەوە و، تێرۆر و پاكتاوكردنی رەگەزیی 
كات  ئەو  دەكرێن،  توانا  تێرۆریستی  رێكخراوەی  دەبێت.  الواز  و  كز 
ئیسرائیلیش ناچاردەبێت دان بە دەوڵەتی فەلەستیندا بنێ و، هەردووال 
رێز لە بەرژەوەندیی هاوبەشیان دەگرن، لەئەنجامدا بیرۆكەی ›‹دوژمنی 
هاوبەشی ئیسرائیل، كورد‹‹، بەم شێوەی ئێستا بایەخی نامێنێ كە 
هەندێك لە رۆشنبیر و سیاسەتكاری كورد وەك ستراتیژێك بۆ كورد 
نزیكی  هاوپەیمانی  و  دۆست  ئیسرائیل  رابردوودا  لە  لێدەكەن.  چاوی 
كەمال  لەالیەن  تازە  توركیای  دامەزراندنی  پێش  بوو،  ئێران  شای 
ئەتاتوركەوە، رژێمی توركیا هاوپەیمانی نزیكی بریتانیا و ئەمریكا بوو، 
دوای دروستكردنی دەوڵەتی ئیسرائیلیش تا ئەمڕۆ توركیا هاوپەیمانێكی 
و  ئێمە  ئەوە  لەبەر  هەیە.  و  بووە  ئیسرائیل  گوێڕایەڵی  و  جێمتمانە 

پرسیارەی  ئەو  وەاڵمی  لە  و  كاوسی  سیروان  لەگەڵ  وتوێژێك  لە 
ئیسرائیل_ كورد كە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەبەردەم گۆرانگاری نوێدایە، 
هەروەك دەبینین گۆرانگاری لە پێكهاتەی ئەو دەسەاڵتە دیكتاتۆرانەی 
ئێرانیش  گۆرانگارییانە  ئەو  رەوتی  ئایا  دەستیپێكردووە،  ناوچەكە 
رژێمی  رووخانی  بەبێ  بێگومان  گوتی:  كاوسی  دەگەرێتەوە؟ سیروان 
ئیسالمیی ئێران، ئەو پڕۆژەی كە وا ئەمریكا و ئەوروپا دایانڕشتووە، 
دژایەتیی  بنەڕەتییەكانی  هۆكارە  لە  یەكێك  راب��ردوودا  لە  ناتەواوە. 
گەالنی رۆژهەاڵتی ناڤین لەگەڵ ئەمریكا و ئەوروپا ئەوە بوو. واڵتانی 
لە  پشتیوانییان  ناوچەكە  لە  خۆیان  بەرژەوەندییەكانی  لەبەر  رۆژئاوا 
و  دڕندەیەتی  ئاست  لە  چاویان  و،  دەكرد  دیكتاتۆری  سیستەمەكانی 
گەلی  بەرامبەر  كە  دەنووقاند  رژێمانە  ئەم  بێبەزەییانەی  سەركوتی 
بەپێچەوانەی  رۆژئاوا،  تازەی  وستراتیژی  سیاسەت  دەیانكرد.  خۆیان 
ڕابردووەوە، بریتییە لە هێنانە سەركاری رژێمی دیموكراتی كە رێز لە 
مافەكانی مرۆڤ بگرێ و ئاسایش وخوشگوزەرانی بۆ دانیشتوانەكەی 
دابین بكات. بەمەش رق و بێزاری و نەفرەتی گەالنی ناوچەكە جێی 
خۆیدەدا بە رێز و سۆز وخۆشەویستیی بەرامبەر رۆژئاوا. لە ئەنجامدا 
جێبەجێكردنی ئەم سیاسەتە تازەیە باشتر ئاسایشی سەرمایەی رۆژئاوا 

لە ناوچەكە دابین دەكات. 
دەكات  ئەوە  بانگەشەی  ئێران  كە  دیكە،  پرسیارێكی  وەاڵمی  لە 
كە دەبێ ئەو واڵتانی عەرەبی گۆرانگاری بكەن لە ناوخۆی خۆیان و 
كرانەوەو و ئازادی زیاتر دەستەبەر بكەن بۆ هاواڵتیانی خۆیان، بەاڵم 
ئێران لە ناوخۆ بە هەموو شێوەیەك هەوڵی سەركوتكردنی هاواڵتیانی 
دەدات، ئێوە ئەو هەڵویستەی ئێران چۆن لێكدەدنەوە؟ ناوبراو گوتی: 
رووت  گوت،  قەلی  بە  ›‹قەل  دەڵێ:  هەیە  قسەیەك  كوردەواریدا  لە 
دەچەسپێت.  ئێراندا  رژێمی  بەسەر  تەواوەتی  بە  ئەمە  بێ!‹‹.  رەش 
بە  دەستیكرد  دامەزرانییەوە  رۆژەكانی  یەكەم  لە  هەر  ئێران  رژێمی 
نەیاران و جیابیرانی  گرتن و شكەنجە و تێرۆر و بێسەروشوێنكردنی 
ئیسالمیدا  كۆماری  دامەزرانی  بەسەر  مانگێك  دوو  هێشتا  سیاسیی. 
تێنەپەڕیبوو، شەڕ و ماڵوێرانیی بەسەر نەتەوەی كورددا سەپاند. لە 
لەالیەن  ڕۆڵەكانی كورد  لە  هەزار  دەیان  راب��ردوودا  ماوەی 32 ساڵی 
هێزەكانی كۆماری ئیسالمییەوە كوژراون، یان لە زیندانەكاندا لە سێدارە 
مافی  و  ئازادی  داوای  بووە  ئەوە  هەر  كورد  نەتەوەی  تاوانی  دراون، 
رەوای خۆی كردووە. ئەوجا ئەم رژێمە لە سەرتاسەری ئێران بەرامبەر 
نەتەوەكانی دیكە و بەرامبەر كەمایەتییە ئاینییەكان و ئازادیخوازان هەر 

بەم شێوەیە مامەڵەی كردووە و، گوێینەداوەتە هیچ یاسا و پرنسیپێكی 
ئاڵۆزییانەی  و  كێشە  هەموو  لەو  جگە  ئەمە  نێونەتەوەیی.  و  مرۆڤی 
بەگشتیی  ناوچەكە  لە  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  كاربەدەستانی  كە 
دەبێ  بێت،  كردەوەی  و  رابردوو  ئەمە  رژێمێك  جا  دروستیانكردووە، 
چەند رووقایم و بێشەرم بێت كە ئامۆژگاریی حكوومەتەكانی دی بكات 
تا ڕێز لە مافی هاوواڵتیانیان بگرن و، دانیشتوانی واڵتەكانیان سەركوت 
نەكەن. ئەم لێدوانانەی كاربەدەستانی ئێران بێڕیزییەكی ئاشكرایە بە 

كەسایەتیی مرۆڤ و بەیاساكان و كۆمەڵگەی مرۆڤایەتیی.
ئەو  رەوت��ی  لەگەڵ  ك��ورد  پێگەی  ب��ارەی  لە  كاوسی  س��ی��راوان 
گۆرانكارییانەی رۆژهەاڵتی ناوراست و، پێشوازی كورد لەو گۆرانگارییانە 
و  سووریا  دەوڵەتی  هەردوو  رووخانی  تەوژمی  گرتنەوەی  هەروەها  و 
هیچ  خاوەنی  هەر  نەك  كورد  ئێستادا  بارودۆخی  لە  گوتی:  توركیا؟ 
كە  هەیە  نێوخۆیی  كێشەی  كۆمەڵیكیش  بەڵكو  نییە،  پێگەیەك 
كورد  پێگەی  لە  باس  ئەگەر  بەاڵم  خولقاندوویەتی.  خۆی  بەدەستی 
لەڕەوتی گۆڕانكارییەكان بكەین، ئەوە باسێكی دیكەیە. كورد كاتێك 
دەتوانێت لە رەوتی گۆڕانكارییەكاندا پێگەیەك بۆخۆی پەیدابكات كە 
لەپێش هەر شتێكدا ئامانج و بەرژەوەندی و ستراتیژی نەتەوەیی خۆی 
بناسێت. كاتێك لەم پرنسیپ و بنەما سەرەكی و گرینگانە گەیشت، 
ئەوجا هەنگاو بیرەكەی دەخاتە بواری كردەییەوە و یەكێتیی نەتەوەیی 
دەوری  لە  كوردستان  جەماوەری  تێكڕای  توانای  و  هێز  و  پێكدێنی 
پالتفۆرمێكی نەتەوەیی و دروشمێكی هاوبەش كۆدەكاتەوە، بە ئامادەیی 
تەواوەوە بەرەو پیری گۆڕانكارییەكان دەچێت. بەكورتی، هەلێكی زۆر 
گەورەتر لە هەلی مێژوویی رووخانی رژێمی داگیركەری عێراق لە 2003 
بەڕێوەیە كە سەركردەیەتیی كورد ئەوكات لەدەستیدا. لەدەستدانی ئەو 
هەلە مێژووییە و ئەزموونی تاڵی سااڵنی رابردووی پێڕەوكردنی بیرۆكەی 
كۆن و رزیوی حیزبپەرستی و سەرۆكپەرستی و پاراستنی یەكێتیی خاك 
و دەسەاڵتدارێتیی داگیركەرانی كوردستان بەسەر نەتەوەی كورددا، بۆ 
خاتری وەرگرتنی پارە و پلەوپایەی حیزبی وحكوومی، پێویستە وانەیان 
لێوەربگیرێ و، بەبیروتێگەیشتن و هەست بەبەرپرسیارەتیی زیاترەوە 
سەبارەت بەچارەنووسی گەلی كورد بەرە و پیری گۆڕانكارییەكان بچین. 
بەهێزە  و  گەورە  گەردەلوولێكی  ئێستا،  بارودۆخەی  ئەم  تایبەت  بە 
لە  دیكتاتۆریی  و  بۆ مەبەستی گۆڕینی سیستەمی پاشكەوتوویی  كە 
رۆژهەاڵتی ناڤین سەریهەڵداوە. سەرچاوەی ئەم گەردەلوولە، لە واڵتی 
تونس و لە باكووری ئەفریقاوە دەستیپێكرد و، بە ڕووخانی رژێمەكانی 

پرسی كورد تەنیا بەسەربەخۆیی و دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆی كوردستان 
چارەسەر دەكرێت، چونكە تەنیا لە سەربەخۆییدایە كە كەسایەتی و كولتوور 
و زمان و سامان و كەلەپووری مرۆڤی كورد و هەبوونی نەتەوەی كورد 
دەپارێزرێ و، ئەو ئازادییەی پێدەبەخشێت كە نەتەوەكانی دیكە هەیانە.
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كۆنی  نەتەوەی  دوو  كورد  و  گەلی جوو  دوو  هەر  ئیسرائیل-كورد: 
رۆژهەالتی ناوەڕاستن، گەلێك لێكچوون هەیە لە چارەنووسی ئەو دوو 
نەتەوەیەدا، بۆ نموونە هەر دوو نەتەوە لەالیەن دووژمنانیانەوە جێنوساید 
كراون، ئایا دروستبوونی ئەو پەیوەندییە بە شێوەیەكی ئاشكرا دەتوانی 

رۆڵی هەبی لەسەر دامەزراندنی دەوڵەتی كوردی سەربەخۆ؟
كورد  و  جوولەكە  گەلی  ه��ەردوو  بەڵێ،  گوتی:  كاوسی  سیروان 
هەیە،  خۆی  دەوڵەتی  ئێستا  جوو  گەلی  كراون،  جێنۆساید  وەكیەك 
بەاڵم جێنۆساید و نەهامەتیی كورد هەر بەردەوامە. زۆرێك لەو گەالنەی 
لە رابردوودا یەكدییان جێنۆسایدكردووە، ئێستا دۆست و هاوپەیمانی 
یەكن، یان لە قۆناغێكی دیاریكراو و هێندێك رووداودا دەبن بە دۆست 
و هاوپەیمانی كاتی. هۆی ئەمەش وەك پێشتر باسم كرد دەگەڕێتەوە 
بۆ باسی بەرژەوەندیی نەتەوەیی و ئابووریی. بەم پرشوباڵوی و شەڕی 
حیزبایەتی و ناتەبایی و، لەهەمووی گرینگتر، بەهۆی نەبوونی بیروباوەڕ 
وستراتیژی نەتەوەیی كە باڵی بەسەر خەباتی نەتەوەی كورد لە هەموو 
بەشەكانیدا كێشاوە، باسكردن لە پەیوەندیی كورد و ئیسرائیل، یان واڵت 
و حكوومەتێكی دی، ناڕاست و نازاستانەیە و، ناگاتە هیچ ئەنجامێك.

ناوبراو لە وەاڵمی ئەو پرسیارەی كە زۆر جار بەرپرسانی ئیسرائیل 
باس لە مەسەلەی یەكگرتوویی كورد دەكەن، بۆ نموونە سەرۆك كۆماری 
ئیسرائیل شمعۆن پێرس باسی لە دامەزراندنی دەوڵەتی كوردی سەربەخۆ 
دەتوانی  بێ  سەربەخۆ  دەوڵەتی  خاوەنی  ئەگەر  كورد  ئایا  كردبوو، 
هاوپەیمانی ئیسرائیل بێ لە ناوچەكەدا؟ گوتی: با داوا لە حكوومەتی 
هەرێمی كوردستان بكرێت سەردانی ئیسرائیل بكات، یان كاربەدەستانی 
ئیسرائیل لە دەرەوەی واڵت ببینن، سوپاسی پشتگیریكردنیان بكەن و 
داوای لێبكەن لە كۆمەڵەی نەتەوە یەكگرتووەكاندا، پشتگیریی خۆیان 
بۆ دامەزرانی دەوڵەتی كوردی بەشێوەی فەرمیی دەرببڕن و داوا لە 
رۆژەوی  بخەنە  كورد  پرسی  بكەن  نەتەوەیەكگرتووەكان  ئەندامانی 
دەوڵەتی  زارەكییەی  پشتیوانییە  ئەم  دەزانین  ئەوجا  باسەكانیانەوە. 
یان  لەپشتەوەیە،  سیاسی  و  كاتی  مەبەستێكی  كورد،  لە  ئیسرائیل 
دەوڵەتی ئیسرائیل بە ڕاستیەتی و، هەستێكی مرۆڤیی لە پشت ئەم 
داخوازییەوەیە و، كاربەدەستانی ئیسرائیل كە نەتەوەكەیان لە رابردوودا 
هیچ  ن��ادەن  رێگە  هاتووە،  مرۆڤی  كارەساتی  و  جێنۆساید  تووشی 
گەلێكی دیكە لەالیەن رژێمەكانی فاشیست و رەگەزپەرستەوە هەرئەو 

چارەنووسەی تووش بێت، كە ئەوان لە رابردوودا بەسەریانهاتووە!
سیروان كاوسی لە كۆتا پرسیار و لە وەاڵمی ئەو پرسیارەی كە ئەو 
فاكتەرانەی كە بوونەتە لەمپەر لە پێش دروستبوونی پەیوەندی نێوان 
كورد و ئیسرائیل؟ گوتی: چەند فاكتەرێك لەمپەر و بەربەست بوون 
لە دروستبوونی پەیوەندییەكەدا، لەوانە جیاوازی ئاینی، بندەستبوونی 

كورد  ئ��ەوەی  بەهۆی  بووە  واڵتێكدا،  چەند  بەسەر  كورد  نەتەوەی 
هۆیەكی  دروستبكات.  پەیوەندییەك  هیچ  راستەوخۆ  نەتوانێت  خۆی 
گرینگی دیكە، سیاسەتكار و سەرۆكایەتیی پارتی و رێكخراوەی كورد 
بوون، كە بۆ پێشاندانی شۆرشگێڕێتییان، دروشمی دژە ئەمپریالیستی 
دەیان ساڵ خەباتی  و  بۆخۆیان  بە ستراتیژ  كردبوو  زایۆنیستیتان  و 
ناكۆكیی  و  ئیسرائیل  و  عەرەب  نێوان  كێشەی  بە  گرێدابوو  كوردیان 
نێوان بلۆكی رۆژهەاڵت و رۆژئاواوە، ئەوەش نەك هەر خزمەتی كێشەی 
زیانی  و،  بەالڕێدابرد  كێشەكەی  ساڵ  دەیان  بەڵكو  نەكرد،  كوردی 
گەورەی بە نێوەرۆك و ئامانجی راستیینەی خەباتی رزگاریخوازیی كورد 
گەیاند. زۆر بە داخەوە ئاسەواری ئەم بیرۆكەیە لە نێو مێشكی بەشێك 
كوردستانیدا  پارتی  هەندێك  بەرنامەی  لە  و،  كورد  لەسیاسەتكارانی 
هەرماوە و، كێشەی سەرەكیی كورد كە رزگاركردنی نیشتمانەكەیەتی 
و  دونیا  بارودۆخی  لەگەڵ  نەگونجاو  سیاسیی  ئایدۆلۆژیی  بە  تێكەڵ 
دەستكەوتێكی  چ  زەرەر  لە  جگە  بێگومان  كە  دەكرێت،  كوردستان 

دیكەی بۆ كورد نابێت.

پرۆفایل:
سیروان كاوسی

ساڵی 1954ی لەشاری سنە لە رۆژهەاڵتی كوردستان لەداێكبووە.
نیشتمانیی  لەكۆنگرەی  ئەندام  بە  دەبێت   دا،   1998 لەساڵی 

كوردستان.
بەرپرسیاری راگەیاندنی كۆنگرە و ئەندامی سەركردەیەتیی كۆنگرەی 

نیشتمانیی كوردستانە.
لەساڵی 2006 ەوە، ئەندامی یەكێتیی نووسەرانی نۆروێژە.

بوونی بنكەی بازرگانی و فەرهەنگی 
و دامەزراندووەی واڵتانی توركیا و 

ئێران لە باشووری كوردستان كە پیشە 
و كاری سەرەكییان سیخۆڕیكردن و 

تێكدانی كۆمەڵگەی كوردەوارییە.

لە پەیەوەندی نێوان كورد و ئیسرائیل پەیوەندی ئاشكرا و نائاشكرا هیچ 
مانایەكی نییە. دنیا، دنیای بەرژەوەندییە و سەرۆك و حكوومەتی هەموو 

واڵتانی دنیا بە موسڵمان و مەسیحی و جوولەكە و بودایی و كۆمۆنیستەوە لەم 
روانگەیەوە دەڕواننە جۆری پەیوەندییەكانیان لەگەڵ حكوومەت و واڵتانی دیكە، 

جا ئەمە بۆ كوردیش دەبێ هەروابێت.
ئیسرائیل هیچ كات خاوەنی دوژمنی هاوبەش نەبووینە. ناكۆكیی ئەم 
دواییەی نێوان ئیسرائیل و توركیاش بەڕاست نابینم و لەو باوەڕەدام 
بە  ئیسالمیی  واڵتانی  گێژكردنی جەماوەری  و  بۆ چەواشەكردن  زیاتر 
تایبەتیی گەلی توركە، چونكە موسڵمانانی توركیا بۆیە دەنگیانداوە بە 
حكوومەتی AKP، چونكە خۆی الی جەماوەر بە حیزبێكی ئیسالمیی 
ئیسالمی  ونەریتی  یاسا  توركیادا  لە  دەی��ەوێ  كە  تەقەڵەمداوە  لە 

بباتەپێشەوە.
ئیسرائیل  حكوومەتی  عێراقیش،  و  سووریا  و  ئێران  بە  سەبارەت 
سیاسەت و ستراتیژی تایبەتی خۆی هەیە كە ئێمە ئاگامان لێ نییە، 
ئەلفوبێی  نییە. هەركەسێك شارەزای  لێ  ئاگام  بڵێم من  باشترە  یان 

ئاگادار  دیاردەیەك  و  بابەت  لە  تەواوەتیی  بە  كاتێك  بێ،  سیاسەت 
سیاسیی  وهەڵوێستی  بۆچوون  دەربڕینی  بۆ  بناغەیەك  هیچ  نەبوو، 
خۆی داناڕێژێت. لە دۆخی هەستیاری ئێستای ناوچەكە، ئەگەر كورد 
لە  نێوەندە  ئەو  و  بووایە  نەتەوەیی  یەكگرتووی  نێوەندێكی  خاوەنی 
بكردایە  كوردی  نەتەوەی  خەباتی  سەرپەرشتیی  بوارەكاندا  هەموو 
حكوومەتی  لەگەڵ  دەتوانرا  ئەوكات  واڵت،  لەنێوخۆی  و  دەرەوە  لە 
ئیسرائیل یان لەگەڵ هەر حكوومەتێكی دیكە كە سەرۆكایەتیی كورد بە 
پێویستی دەزانی وتووێژی لەگەڵ دەكردن و، هەردووالش لە روانگە و 
سیاسەتی یەكدیی تێدەگەیشتن و سەبارەت بە بەرژەوەندیی هاوبەشیان 

                          هڤپەیڤین: دیاری محەمەدهەڵسەنگاندن و لێكدانەوەیان دەبوو.
diarypress@gmail.com
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كاریگەری ناوچەكە لە سەر ئێران 
یان كاریگەری ئێران لە سەر ناوچەكەیە؟

بنیامین ناتانیاهۆ: »هەر بەو جۆرەی هەموو جیهان 
سەركوتكردنەكانی قەزافی بە تاوان داناوە، ده بێ 

لەگەڵ ئێرانیش بەم شێوە بجووڵێتەوە«

بەر پەرچدانەوەی بنیامین ناتانیاهۆ بەرامبەر خۆپێشاندانە بەرباڵوەكان كە 
كەسانی ناڕازی و ناكۆك لەگەڵ كۆماری ئیسالمی ئێران، لە تاران و چەندین 
لەگەڵ  دەبێ  بوو، »هەموو جیهان  بەم شێوەیە  كە  بەڕێوەچوو،  دیكە  شاری 
حكومەتی  بە  بەرامبەر  كە  بكات  هەڵسوكەوت  بەوشێوە  ئێراندا  حكومەتی 

سەركوتكەری مەعمەر قەزافی لە لیبیادا بەڕێوەیان برد«.
بەڕێوەچوونی  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  گشتیەكانی  راگەیاندنە  هەرچەندە 
خۆپێشاندانە گشتگیرییەكەی خەڵكیان لە تاران و چەندین شاری دیكە بەو جۆرە 
پیشاندا، كە گوایە هیچ شتێك نەبووە و زۆر بێدەنگە، هەروەها دەیانگووت: ئەو 
قەرەباڵغییەی شارەكانی ئێران بە هۆی كڕینی شتوومەكی جەژنی نەورۆزەوە بووە، 
بەاڵم كۆی هەڵسەنگاندنەكان باس لەوە دەكەن كاری سەركوتكەرانەی حكومەتی 
ئیسالمی ئێران، نەك هەر نەیتوانی رێگر بێت لەبەردەم خۆپێشاندانەكانی خەڵك، 
بەڵكو لە هەندێ كات و شوێنی تاران رێژەی خۆپێشاندەران زیاتر لە رۆژی یەكی 

ئیسفەند و 25 بەهمەن بوو.
لە راپۆرتەكانی ئەمڕۆی راگەیاندنەكاندا هاتووە لە تاران و شارەكانی دیكە 
سەدان كەس دەست بەسەر كراون، بەاڵم خۆپێشاندەران خۆیان بۆ خۆپێشاندانی 
گەورەتر ئامادە دەكەن، هەوڵدەدەن هەلومەرجێك پێكبێنن كە خۆپێشاندانەكان 

بەشێوەی بەردەوام درێژەی هەبێت و بەدواداچوونی بۆ بكرێت.
كار و پرۆسەی حكومەت بۆ بەرگری و رێگربوون لەبەردەم خۆپێشاندانەكانی 
كەڕوبی(و  مەهدی  و  موسەوی  )میرحسێن  زیندانیكردنی  ئێران،  ناوخۆی 
هاوسەرەكانیان بوو، كە ئەمەش ناڕەزاییەكی گەورەی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیی 
هاواڵتیان  سەركوتكردنی  سیاسی  چاودێرانی  لە  زۆرێك  بڕوای  بە  لێكەوتەوە، 
لەالیەن كۆماری ئیسالمی ئێرانەوە بارودۆخەكە رۆژبەرۆژ بەرەوە ئاقارێكی خراپتر 

دەڕوات و متمانەی هاواڵتیان بە دەستەاڵت كەمتر دەبێتەوە.

شێوازی نوێی سەركوت و خۆڕاگری لە بەرامبەریدا:
بۆ  كاردانەوەی  یەكەم  لە  ناتانیاهۆ،  بنیامین  ئیسرائیل  وەزیرانی  سەرۆك 
خۆپێشاندانەكانی ئێران لە تاران و شارەكانی دیكەی ئێران رایگەیاند: » لە 
حاڵێكدا خوشحاڵین بەوەی گوشاری نێودەوڵەتی بۆ سەر حكومەتی سەركوتكەری 
مەعمەر قەزافی هاتۆتە ئاراوە، چاوەڕوانی ئەوەش دەكرێ گوشارێكی لەوشێوە 
دەسەاڵتی  هاواڵتیانی  سەركوتكردندا  لە  كە  ئێران،  حكومەتی  سەر  بخرێتە 
لیبیایە«. هەروەها بە سەرسوڕمانەوە دەڕوانێتە بوونە ئەندامی دەوڵەتی لیبیا لە 
لیژنەی مافی مرۆڤ، ئەو لیژنەیەی كە لەم سااڵنەی دواییدا زیاتر لە دوو لە سەر 
سێی بڕیارو پەیماننامە داخراوەكانی دژ بە ئیسرائیل دەركردووە و چاوپۆشی 

كردووە لە زۆربەی سەركوتكارییەكانی حكومەتە دیكتاتۆرەكان.
پەیامنێری ئازاد لە تاران دەڵێت: هەرچەندە حكومەتی ئێران رێگای تازەیان 

بۆ رووبەڕووبونەوەی خۆپێشاندەران دۆزیوەتەوە، بەاڵم لە بەرامبەریشدا خەڵكی 
ئەنجام  خۆپێشاندانەكانیان  بە  درێژە  دیكەوە  رێگەی  زۆر  لە  خۆپێشاندەران 
دەدەن، بە ئاشكرا دیارە كە خەڵك ئیتر ترسی لە حكومەت و پیاوانی سەكوتكار 

نەماوە.
لە هەمانكاتدا چاودێرانی سیاسی بڕوایان وایە: بەردەوامبوونی خۆپیشاندانەكان 
پەیوەستە بە نەمانی ترس لە حكومەت و پیاوانی كوتەك بە دەستی دەسەاڵت، 
وەڕێخستنی  و  ب��ەردەوام��ب��وون  بۆ  شت  یەكەم  ه��ۆی  دەبێتە  ئەمەش  ه��ەر 
بزووتنەوەیەكی بەرین و رێكخراوی وەك میسر و تونس واڵتانی دیكەی عەرەبی.
بە پێی سەرچاوەكانی هەواڵ خۆپێشاندانەكانی ئێران تەنها تارانی پایتەختی 
واڵتی نەگرتبووەوە، بەڵكو لە زۆربەی شارە گەورەكانی وەك: مەشهەد، شیراز، 
ئیسفەهان، كەرەج، كرمانشاە، سمنان و چەندین شاری دیكە خەڵك هاتنە ناو 
بەرز  دروشمیان  ئێران  ئیسالمی  سەركوتكەری  حكومەتی  دژی  و  شەقامەكان 

كردەوە.
هیچ  ت��اران  شەقامەكانی  لە  رایدەگەینێت:  ئێرانەوە  لە  ئ��ازاد  هەواڵنێری 
دروشمێك دژی ئەحمەدی نەژاد نەگوتراوە و زۆربەی دروشمەكان »مەرگ بۆ 
دیكتاتۆر« بووە، كە ئاماژەی راستەوخۆ بووە بۆ سەید عەلی خامنەیی وهەموو 

پەیكەری رژێمی ئیسالمی ئێران.
پسپۆڕانی شارەزا سەبارەت بە ئێران دەڵێن: »سێیەمین خۆپێشاندانی ناوخۆی 
ئێران تەنها لە هەفتەیەكدا مانایی ئەوەیە كە هەموو كارێكی رژێم بەرامبەر بە 
رێگر  نەیتوانیوە  لەسێدارەدان  و  بڕین  و  خۆپێشاندەران وەك گرتن و كوشتن 
بێت لەبەردەم هاتنەكایەی مافی خۆپێشاندەران، بۆیە ئەوەی ئێستا بە ناوی 
»بزووتنەوەی سەوز« لە گۆڕەپانەكەدایە، لە راستیدا هەموو گروپە ناڕازی و 

ناكۆكەكانی دژ بە رژێم لە خۆ دەگرێت، نەك بە تەنها ئەو بزوتنەوەیە.
هەروەها لەالیەكی دیكەوە پسپۆڕانی سیاسی بڕوایان وایە، لەم دواییانەدا هیچ 
كوشتنێك یان بڕینداربوونێك لە ناو خۆپێشاندانەكاندا نابێنرێت، ئەوەش هێمای 
ئەوەیە حكومەت ترساوە لەوەی خەڵك و ناتوانێت كوشتن و بڕین بكات، چونكە 
ئەو كارەیان زیاتر خەڵك تووڕە دەكات  و هەر بەوجۆرەی كە لە واڵتانی دیكە 
بینرا، بۆیە ئەگەری ئەوە هەیە كە رووبەڕووی لۆمە  و ناڕەزایی لەڕادەبەدەری 

جیهانی ببێتەوە  و پایەی سیستمی حكومەتی ئێران الواز بكات.
لە هەندێ شوێن بینراوە بۆ دەربڕێنی پاڵپشتی لە خۆپێشاندەران، شۆفێرەكان 
بە بەردەوامی هۆڕینیان لێداوە، بەاڵم تەنانەت پاش ئەوەش كە پیاوە لومپەنەكانی 

سەركوتكردنی هاواڵتیان لەالیەن 
كۆماری ئیسالمی ئێرانەوە بارودۆخەكە 

رۆژبەرۆژ بەرەوە ئاقارێكی خراپتر 
دەبات 
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هەوڵدەدات خێراییەكی زیاتر بداتە بەرنامە ناوەكییەكانی.
رۆژنامەی مەعاریف نووسیویەتی: ئەم پالنە بۆ هەڵسەنگاندن دراوەتە وەزارەتە 
جۆراوجۆرەكان و دوایی دەدرێتە لیژنەی دەوڵەت. ئەم رۆژنامەیە باسی ئەوەشی 
كرد، لە حاڵێكدا یەكێتی ئەوروپا و هەندێ واڵت وەك ژاپۆن پالنی گشتگیریان 
هەیە دژ بە رژێمی ئێران كە گەمارۆی ئابوری بخەنە سەر، لەم راپۆرتەدا هاتووە 
ئیسرائیل بۆ جێبەجێكردنی گەمارۆكانی ئێستا بە رادەی پێویست چوارچێوەی 
یاسایی و رێسای جێبەجێكاری دابین نەكردووە، ئەمەش لە حاڵێكدایە بە پێی 
چوارچێوەی لیژنەی ئەمنیەتی دژ بە بەرنامە ناوەكییەكانی ئێران هەندێ گەمارۆی 

دیاری كردووە بە شێوەی زنجیرەیی كە جێبەجێیان بكات.
دوو  پەیوەندیی  ئیسرائیل  و  ئێران  لەبەرئەوەی  یاسایی:  پسپۆڕانی  رای  بە 
الیەنەیان نیە و كاری بازرگانی ناكەن پێویست بە گەمارۆ ناكات، لە بەرامبەردا 
بازرگانی  كاری  كە  كۆمپانیانەی  ئەو  لەگەڵ  نەكات  هاوكاری  ئیسرائیل  دەبێت 
لەگەل ئێراندا دەكەن، بۆ جێبەجێكردنی گەمارۆی لەوشێوە باشتر وایە لە الیەن 
لیژنەی ئەمنیەتی جیهانیەوە بەڕێوە بچێت و یاسا و رێسای پێویست بگرێتە بەر. 
بۆ دابینكردنی پالنی نوێی وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل، چەندین وەزارەتخانەی 
دیكە بەتایبەتی وەزارەتی بەرگری و پیشەسازی و بازرگانی و دادگا و نووسینگەی 

سەرۆك وەزیران هاوكارییان تیا هەبووە.

كلینتون: حیزبوڵاڵی لوبنان دەاڵڵی حكومەتی ئێرانە لە واڵتانی عەرەبیدا«
دابەشكردنی  كۆمیسیۆنی  كاروباری  كاتی  لە  ئەمریكا  دەرەوەی  وەزی��ری 
بودجەی سەنای ئەمریكا ڕایگەیاند: »ویالیەتە یەكگرتووەكان دەیەوێ زنجیرەیەك 
رەزامەندی  بە  پێویست  بۆیە  ت��اران  حكومەتی  سەر  بخاتە  بەرین  گەمارۆی 
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هەیە، هیالری كلینتون لەم دانیشتنەیدا لەگەل ئەوەی 
باسی داواكاری سەد ملیۆن دۆالر یارمەتی دارایی بۆ بنیاتنانەوەی لوبنان كرد، 
لوبنان بە سوودی  لە  كۆماری ئیسالمیشی بەوە تۆمەتبار كرد، كە نەك هەر 
حیزبوڵاڵ دەستێوەردان دەكات بەڵكو پەیوەندی لەگەل ئۆپۆزیسیۆنی چەندین 
هەروەها  یەمەن،  و  بەحرەین  و  میسر  لەوانەش،  هەیە  عەرەبی  دیكەی  واڵتی 
هەوڵدەدات هەر لە ئێستاوە كاریگەری لە سەر داهاتووی سیاسی ئەو واڵتانە 

دابنێت.
دوا بە دوای ئەوەش گوتی: دەاڵڵی كۆماری ئیسالمی لەم نێوەندەدا حیزبوڵاڵی 
ئەوانەوە  رێگای  لە  و  هەیە  پەیوەندی  فەلەستینیەكاندا  لەگەل  كە  لوبنانە، 
پەیوەندی لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی میسردا هەیە. هاوكات ئێران یارمەتی دەگەیەنێتە 
بۆیە  هەیە.  كاریگەری  دەبێت  تێپەڕ  یەمەندا  لە  رووداوان��ەش  لەو  و  بەحرەین 
زیاتر  گەمارۆی  دەیەوێ  ئۆباما  باراك  ئەمریكا  والیەتەیەكگرتووەكانی  سەرۆكی 

بخاتە سەر ئێران و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش جەختی لە سەر بكاتەوە.
هەر لەمباریەشەوە و لە كاروباری كومیسیۆنی بودجەی سەنای ئەمریكا هەندێ 
لە سەناتورەكان رەخنەیان گرت كە ویالیەتە یەكگرتووەكان بە پێی پێویست و 
بە گوێرەی كۆمپانیا گەورە نێودەوڵەتییەكان گەمارۆی نێودەوڵەتی ناخاتە سەر 
بەرنامەی چەكی ناوەكی ئێران. كلینتونیش گوتی هەوڵەكانمان چڕتر دەكەینەوە 

لەو بارەیەوە.
هەر لە بارەی دەوڵەتی لوبنان و كاریگەری حیزبولاڵ لە ئایندەی ئەو دەوڵەتە، 
پێشكەشییە  ئەوەی  پێش  واڵتە  ئەو  ڕایگەیاند:  ئەمریكا  دەرەوەی  وەزی��ری 
مادییەكانی بداتە لوبنان، لە نزیكەوە داهاتووی سیاسی و شێوەی بەڕێوەبردنی 

دەوڵەتی نوێ چاودێری دەكات بۆیە لە ئێستادا كاریگەری حیزبوڵاڵ لە دەوڵەتی 
نوێی لوبنان مەزندە ناكرێت. 

ویالیەتە یەكگرتووەكان سیاسەتی خۆی پاش رەخنە لە چۆنیەتی كاركردنی 
سەرۆك ئوباما بەرامبەر بە موبارەك دەگۆڕێت.

دوای  كە  گیرا  ئوباما  پرزیدێنت  سیاسەتی  لە  كە  رەخنانەی  ئەو  پاش 
حكومەتەكەی موبارەك لە میسردا خرایەڕوو، پێشهاتەكانی دەوڵەتی واشینگتن 
شێوە  دابینكردنی  دوای  بە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  كە  خستەڕوو  ئ��ەوەی 
كاركردنێكی نوێوەیە كە لەو رێگایەوە دوورەپەرێزی بكات لە پاڵپشتی كردنی 
ئەمەشدا  بەرامبەر  لە  حكومەتەكانیان،  بە  دژ  خۆپێشاندەران  الیەنەی  یەك 
بۆ  زیاتر  ئازایی  و  چاكسازی  جێبەجێكردنی  بۆ  دەكات  حكومەتەكان  لە  داوا 
خەڵك هەنگاوی جدی بنێن. لەم دواییانەدا كە رەخنەی زۆر لە دەوڵەتی ئوباما 
دەبێ  كە  مەسەلەیە  ئەم  سەر  لە  جیدی  ئۆلتیماتۆمی  خستنەڕووی  بە  گیرا 
ئارامی  و  میسر  لە سەقامگیربوونی  زیانی  راستیدا  لە  بڕوات  ئوباما  پرزیدێنت 
ناوچەكە گەیاند و هەمیشە ئەم ئەگەرە لە ئارادایە كە گروپە فەندەمینتاڵەكان و 
بەتایبەتی بنیاتنەگەرا ئیسالمیەكان بتوانن كەڵك لەو هەلومەرجە وەربگرن و هەل 

بڕەخسێنن بۆ بەهێزكردین خۆیان و تەنانەت دەست بە سەر حكومەتدا بگرن.
ویالیەتە  پێشویی  سیاسەتی  كە  رایانگەیاندبوو،  سیاسی  پسپۆڕانی 
یەكگرتووەكان نەك یارمەتیدەر نەبووە بۆ پێشخستنی دیموكراسی لە رۆژهەاڵتی 
دژە  و  توندڕەوە  كەسە  بەسەراگرتنی  دەست  هۆی  بووەتە  بەڵكو  ناوەڕاست، 

دیموكراتەكان لە ناوچەكەدا.

رووخانی رژێمە میانەڕەوەكان لە بەرژەوەندی حكومەتی ئێراندایە:
رۆژنامەی ئەمریكی )واڵ ستریت جۆرناڵ( لە ژمارەی دەرچووی بەرواری 5ی 
مارتدا نووسیویەتی: بە هۆی سیاسەتی جێبەجێكاری نوێی ویالیەتەیەكگرتووەكان 
هاوڕێیە كۆنەكانی هاندەدات بۆ جێبەجێكردنی چاكسازی سیاسی و كۆمەاڵیەتی، 
هەروەها هەوڵبدات ویستی خۆپێشاندەران لە بەرامبەر ئەم حكومەتانەدا الینگریان 

لێناكەن.
كە  رەخنانە  ئەو  بەرامبەر  كاردانەوەیان  ئەمریكا  سیاسیەكانی  كاربەدەستە 
بۆچی ئوباما بەمشێوەیە دژی موبارەك پێداگری دەكات و داوای كردووە زوو 
بە زوو پۆستەكەی بەجێبهێڵێت، رایانگەیاند: جاران سەرۆك كۆماری ویالیەتە 
چاكسازی  بداتە  دەست  كە  كردبوو  میسر  سەرۆكی  لە  داوای  یەكگرتووەكان 
دیموكراتی، لە بەرامبەردا موبارەك ئەو پێشنیارانەی رەتدەكردەوە بەو بیانوویە 

كە رەنگە ئیخوان ئەلموسلمین كە گروپێكی بنیاتگەرایە بێتە سەر كار.
ئەو رۆژنامەیە، ئەگەر سەرۆكەكانی واڵتانی رۆژهەاڵتی  بەپێی سەچاوەكانی 
ئەگەر  تەنانەت  چاكسازی،  جێبەجێكردنی  بدەنە  دەست  بن  ئامادە  ناوەڕاست 
ویست و داواكاری سەرەكی خۆپێشاندەران دابینكردنی دیموكراسی بێ، دیسانەوە 

دەوڵەتی ئەمریكا پاڵپشتی لەو دەوڵەتە چاكسازیخوازەكان دەكات.

رووخانی حكومەتەكانی ئێستا 
بۆشاییەكی سیاسی دروست دەكات كە 
كۆماری ئیسالمی ئێران ئەو بارودۆخە 

لە بەرژەوەندی خۆی بقۆزێتەوە

هاوكات وەزیری دەرەوەی ویالیەتە یەكگرتووەكان ئەمریكا هیالری كلینتۆن 
حكومەتی تارانیان بەوە تاوانبار كردووە كە پەیوەندی نهێنی لەگەل ئوپوزسیۆنی 
لە  بتوانێ  تا  هەیە،  دیكەدا  واڵتانی  و  یەمەن  و  بەحرەین  و  میسر  واڵتانی 
داهاتوودا كاریگەری لە سەر هەموو واڵتانی عەرەبی هەبێت. ناوبراو لە هەمان 
كاتدا جەختی لە سەر ئەوە كردەوە كە ویالیەتە یەكگرتووەكان لەگەل گروپە 
سیاسیەكانی واڵتانی عەرەبی لە پەیوەندیدایە، بەاڵم هیچ جۆرە دەستێوەردانێك 
لە چاالكییەكانیاندا ناكات. بۆیە هەر لەم بارەیەوە داوای لە كونگریسی ئەمریكا 

كرد كە یارمەتییەكی سەد ملیۆن دۆالری ببەخشێتە سوپای لوبنان.
بە  سەبارەت  راپۆرتێك  لە  ئەمرۆیدا  ژمارەی  لە  و  رۆژنامە  هەمان  لە  هەر 
بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێران باڵوی كردەوەتەوە كە، وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل 
لە هەوڵی ئەوەدایە زیاتر گەمارۆ بخاتەسەر رژێمی ئێران، چونكە گومان لەوە 
دەكرێت ئێران بە كەڵك وەرگرتن لە قەیرانەی كە هەموو ناوچەكەی گرتووەتەوە 
و بووەتە هۆی سەرنجڕاكێشانی كۆمەڵگەی جیهانی بۆ سەر واڵتانی عەرەبی، 

حكومەت شووشەی ئوتومبیلەكانیان دەشكێنن، دەنگی هۆڕین زیاتر بەردەوام 
دەبێت و نابڕێتەوە.

پالنی ئیسراییل بۆ جێبەجێكردنی گەماڕۆ دژ بە رژێمی ئێران

كلینتون: »ئێران دەستوەردەداتە نێو واڵتانی عەرەبییەوە«

بەپێی سەرچاوەیەك كە لە رۆژنامەیەكی ئیسرائیلیدا باڵوبووەتەوە، وەزیری 
ئێران  حكومەتی  بە  دژ  گەمارۆ  زیاتركردنی  بۆ  پالنێكی  ئیسرائیل  دەرەوەی 
جێبەجێكردنی  بۆ  ئیسرائیلە  لەڕادەبەدەری  چاالكی  ئامانجی  و  كردووە  ئامادە 
كۆمپانیانەی  ئەو  لەگەڵ  بازرگانی  پەیوەندی  دووركەوتنەوەی  و  گەمارۆیە  ئەم 
كە لەگەل حكومەتی ئیسالمی ئێران كاری بازرگانی دەكەن. رۆژنامەی مەعاریف 
)Maariv( لە دوایین ژمارەیدا نووسیویەتی: ئەڤیگۆر لیبەرمەن لەمبارەیەوە 
كە  ئیسرائیل  دەوڵەتی  لیژنەی  داوەتە  واژۆكردن  و  هەڵسەنگاندن  بۆ  پالنێكی 
بەمزوانە لە كۆبوونەوەیەكی هەفتانەی كابینەدا باسی لە سەر دەكرێت. هێشتا 
لەمبارەیەوە  راپۆرتێكیان  بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل هیچ جۆرە 

پیشان نەداوە.

ئیسرائیل پالنێكی بۆ زیاتركردنی 
گەمارۆ دژ بە حكومەتی ئێران ئامادە 

كردووە
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تایبەتی بۆ  بە  وایە، سیاسەتێكی بەو شێوەیە،  بڕوایان  پسپۆڕانی سیاسی 
لەگەڵ  واڵتێكی میرنشنی بەحرەین زۆر گرینگە. لەحاڵێكدا كە ئەم میرنیشنە 
و  شوێن  تەنانەت  و  هەیە  تەواوی  سەربازی  هاوكاری  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
رێگای بۆ نۆكەندی دەریایی ئەمریكا كردووەتەوە، بەشێكی زۆری خۆپێشاندەران 
لە الیەن گروپە توندەڕەوە شیعیەكانەوە هاندراون، كە لەگەڵ رووخانی سیستمی 
ئێستای سوننەكان ئەگەری زۆرە بەحرەین بكەنە پێگەی كۆماری ئیسالمی ئێران.
پسپۆڕە سیاسیەكان لە ئەمریكادا نیگەرانی خۆیان لەمەڕ ئەوە دەردەبڕن ئەگەر 
دەوڵەتی واشینگتۆن پاڵپشتی خۆپێشاندەرانی بەحرێنی بكات، بەوجۆرەی پشتی 
لە موبارەك كرد، هەر بەو شێوەیەش میری بەحرەین بە تەنها بهێڵێتەوە، ئەوسا 
رێبەرەكانی  لەناوچوونی  مەترسی  بەر  دەكەونە  عەرەبیەكان  میرنیشنە  هەموو 

ئێستایان.
واڵتانی  بەرپرسانی  ك��ردووەت��ەوە،  باڵوی  جورناڵ  ستریت  واڵ  رۆژنامەی 
رووخانی حكومەتەكانی  داوەتە واڵتەكانیان كە  ئاگادارییان  میانەڕەوی عەرەب 
ئەو  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  كە  دەكات  دروست  سیاسی  بۆشاییەكی  ئێستا 
بارودۆخە لە بەرژەوەندی خۆی بقۆزێتەوە ئەم كارەش دەبێتە هۆی بەهێزكردنی 

شیعەكان لە ناوچەكەدا.

واڵتانی عەرەبی و درێژەی نائارامییەكان
لە واڵتی لیبیا، موعمەر قەزافی نایەوێ دەست لە كورسییەكەی بەردات، بەڵكو 
هێزە سەربازییەكەی بەهێزتر كردووە بۆ ئەوەی ئەو شار و ناوچانەی كەوتووەتە 
دەستی شۆڕشگێڕەكان وەریبگرێتەوە. لە شاری )ئەلزاوییە( یەكە سەربازییەكانی 
قەزافی هەوڵیان داوە ئەو شوێنە لە دەستی خۆپێشاندەران بهێننە دەرەوە، بەاڵم 
دژەبەرە چەكدارەكانی رژێم توانیان ئەم هێرشە بەتاڵ بكەنەوە و پاشەكشە بە 

هێرشبەرەكانی حكومەت بكەن.

شۆڕشگیرانی لیبیا دەڵێن، سەدان كەسی چەكداری سەر بە قەزافی بە دەبابە 
و جلی درعەوە هێرشیان كردووەتە سەر شاری ئەلزاوییە، بەاڵم خۆپێشاندەران 
هۆی  بوونەتە  و  ك��ردوون   زەوت  لێ  درعیان  ئۆتۆمبێلی  سێ  ە  دەبابە  دوو 
بۆ  خۆیان  شار  دەرەوەی  لە  قەزافی  سەربازەكانی  هەرچەند  پاشەكشەیان 

هێرشێكی دیكە ئامادە كردووە. 
لە چەند واڵتی دیكەی عەرەبی بارودۆخەكە هەر بەو شێوەیە نائارامە و گروپە 
پاشایەتی  رژێمی  دژی  خۆپێشاندان  داوەتە  دەستیان  سعودییە  لە  شیعیەكان 
و، لە بەامبەردا هێزە ئەمنیەكان لە شاری ریاز سێ كەسیان دەست بە سەر 
كردووە كە دژی بنەماڵەی میری سعودیە دروشمیان گوتووە. لە شاری قەتائیف 
ئازادكردنی زیندانییە سیاسیەكان بوون باڵوەیان  خۆپێشاندەران كە خوازیاری 
لەو  كەس  ودوو  بیست  مرۆڤ  مافی  رێكخراوی  راپۆرتی  پێی  بە  و  پێكراوە 
هەلومەرجەدا دەست بە سەر كراون. لە شارۆچكەی شیعەنشینی حەفوف سەدان 
كەس لە دانیشتوان دەستیان بە رێپێوان كردووە و خوازیاری ئازادكردنی مەالیەك 

و بیست كەسی هاوڕای بوون كە زیندانی كراون.
لە واڵتی پاشایەتی عەمانیس خۆپێشاندان دژی چاكسازی سیاسی درێژەی 

هەیە، بەاڵم ئەگەری پێكدادان لە ئارادا نییە.
مافی  لیژنەی  چاالكی  بڕیاریداوە  رایگەیاند:  محەمەد  سوڵتان  مەراكیش  لە 
مرۆڤ لەو واڵتەدا وەڕێبخاتەوە  و پەرەی پێبدات. بە هۆی بڕیار و هەڵبژاردنە 
نوێیەكان كە لە بەردەستیاندایە ئەندامانی لیژنەكە بە مەرجێك بزانن مافی مرۆڤ 

پێشێل كراوە دەتوانن لەوبارەیەوە خوازیاری لێكۆڵینەوە بن.
هەموو ئەم ئاڵۆگۆڕانە لە كاتێكدا روویانداوە كە لە حكومەتی كۆماری ئیسالمی 

ئێراندا رێژەی سەركوت بە رادەیەكی زۆر بەرز بووەتەوە.
ئا: عەلی ئەكبەر مەجیدی

Shawi_hewr@yahoo.com

سەرۆك وەزیرانی ئیسرائیل: »نەتەوەكان 
لە رێبەرە بكوژەكانیان خۆش نابن«

كاردانەوەی سەرۆك 
وەزیرانی بەرامبەر بە 
كوشتنی خۆپێشاندەران 

لە ئێران و سوریا و لیبیادا 
گوتی: »نەتەوەكان لە 
رێبەرە بكوژەكانیان 

خۆش نابن.«
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دا قسەی دەكرد ئاماژەی بەوە دا: »واڵتانی ئەوروپی دەبێ زیاتر گرینگی بە 
دابینكردنی ئەمنیەتی ئیسرائیل بدەن.« پاشان سەبارەت بە دۆخی ئاشتی نێوان 
فەلەستین و ئیسرائیل، مەسەلە ناوچە و پەیوەندی نێوان هەر دوو الیان. رەخنە 
لە گەشتی وەزیری دەرەوەی سویسرا گیرا بۆ ئەوەی پار رۆیشتبوو بۆ تاران و 

پەیوەندی سیاسی و ئابوری لەگەڵ ئێراندا هەبوو. 
خاتوو كاڵمی-ری لە سەرەتای دانیشتنەكەی لەگەڵ شیمعۆن پێریز دا خەمی 
خۆی بۆ كوشتنی خێزانێكی پێنج كەسی لە ئیسرائیل دەربڕی كە بە دەستی 
تیرۆریستەكان تیا چوون. ناڕەزایەتی بەرامبەر بەو كارە پیشاندا وتی خوازیاری 

ئاشتین بۆ هەر دووال.
سەرەڕای ئەوەی شیمعۆن پێریز داوای لە واڵتانی ئەوروپی كرد گوشار بخەنە 
سەر تیرۆریستەكان تاكو هێرش نەكەنە سەر هاواڵتیانی ئیسرائیلی، سەبارەت 
ئێراندا  »لە  وتی:  ناوەڕاستدا  رۆژهەاڵتی  واڵتانی  لە  خەڵك  سەرهەڵدانی  بە 
حكومەت تەقە لە خۆپێشاندەران دەكات، سوریا ئازادیخوازان رەمی دەكات و لە 
لیبیادا شۆڕشگێڕانی رێگای ئازادی بە دەستی پیاوانی قەزافی دەكوژرێن. ئەو 
نەتەوانە هیچ كات لە رێبەرەكانیان خۆش نابن.« ئەم وتەیەشی خستە سەر 
وتەكانی: »سەرهەڵدانی ئێستای خەڵكانی رۆژهەاڵتی ناوین دەرفەتێكی باشە بۆ 

پێشكەوتنی ئەو نەتەوانە بەرەو خەڵك ساالری.«
ئێران داوای دیموكراسی و  ئێرانەوە وتی:«خەڵكی  لەبارەی  شیمعۆن پێریز 
ئازادی دەكەن. نەتەوەكانی ئێران خاوەن كلتورێكی رەسەن و دێرینن. واڵتێكی 
ئێران  خەڵكی  لە  ئەوەیان  ئاینی  دەمارگیری  كەسی  هەندێ  كە  دەوڵەمەندە 

دزیوە.«

هەڵسەنگاندنی جیاواز: »تا چ رادەیەك حكومەتی بەشار ئەسەد دوا بە 
دوای ئەوەی سەرهەڵدانی خەڵك لە سوریا لە مەترسی لەناوچووندایە؟« 

چاوەڕێی  ئایا  رووخاندایە؟  لەبەردەم  سوریا  بەعسی  حزبی  حكومەتی  ئایا 
ئەو دەكرێت كە بنەماڵە بەشار ئەسەد نزیكەی پەنجا ساڵە بە سەر سوریادا 
لە  بیر  تاكو  ساالری  خەڵك  سیستمی  بدەنە  خۆیان  شوێنی  بەمزوانە  زاڵن، 

بەرژەوەندییەكانی ئەو واڵتە بكەنەوە؟ 
كۆماری  بۆ  بەڵكو  گرینگە  ئیسرائیل  بۆ  هەر  نەك  پرسیارانە  ئەم  وەاڵمی 
ئەگەر  چونكە  چارەنووسە.  دیاریكردنی  لوبنان  حزبوڵاڵی  و  ئێران  ئیسالمی 
حكومەتی سوریا بڕووخێت ئەوا ئێران گرینگترین پێگەی خۆی بۆ ناردنی چەك 
و تەقەمەنی بۆ حەماس لە دەست دەدات. ئەو گروپە تیرۆریستیەی دراوسێی 
لوبنان لە وااڵترین پاڵپشتی خۆی بێبەش دەبێت. بۆیە لەو حاڵەدا زیانێكی زۆری 
بەردەكەوێت و ئەگەری زۆرە ئارەزووی حزبوڵاڵی لوبنان لەناو بچێت كە دەیەوێ 

دەسەاڵت بە دەست بێنێت و بە سەر لوبناندا زاڵ بێت.
بە الی ئیسرائیلەوە ئەوە گرینگە ئەگەر حكومەتی بەشار ئەسەد لەناو بچێت، 
كوورە ناوەكییەكان و شوێنە كیمیاییەكانی سوریا دەكەوێتە دەستی چ الیەن 
حكومەتی  چەندە  بەوەی  سەبارەت  ئیسرائیلی  پسپۆڕانی  بەاڵم  گروپێك.  یان 
ئەسەد لە رووخان نزیك بووەتەوە بیر وڕای جیاوازیان هەیە. رۆژانی لەوەوپێش 
چەندین كەسی خۆپێشاندەر لە شاری درعای باشووری سوریا و چەندین شوێنی 
تر كوژران و بریندار بوون، بەاڵم هێشتا ناتوانین لەو واڵتەدا باسی سەرهەڵدانی 

گشتگیر بكەین.

دەوڵەتی سوریا و ئێران خۆپێشاندانە خوێناوییەكان لەبەر چاو ناگرن:
و  خۆیەتی  وەك  شتێك  هەموو  دەڵێن  سوریا  راگەیاندنەكانی  هەرچەند 
ئارامە، لەگەڵ ئەوەشدا راگەیاندنەكانی حكومەتی ئێران هیچ جۆرە هەواڵێكیان 
لێبوردەی  رێكخراوی  نەكردەوە،  باڵو  سوریاوە  خۆپێشاندانەكانی  لەبارەی 
هەفتەی  دوایین  لە  »تەنها  دەڵێت:  ئەنتەرنەشناڵ(  نێودەوڵەتی)ئەمنێستی 
رێكخراوی  هەرچەند  ك��وژراون.  كەس   55 النیكەم  سوریا  خۆپێشاندانەكانی 
سێیەمی  مانگی  لە  دادەنێن.  كەس   200 بە  رێژەیە  ئەو  سوریا  ئوپوزسیۆنی 
ئەمساڵدا خەڵك بە مەبەستی چاكسازی و دژی گەندەڵی هاتنە ناو شەقامەكانی 
كەس  سێ  رۆژدا  یەكەم  لە  ك��ردەوە،  بەرز  دروشمیان  رژێمی  دژی  و  سوریا 
كوژران، لە دیمەشق نائارامی پەرەی سەندووە، بەو راپۆرتەی لە الیەن رێكخراوی 
لە  بەهار  سەرەتای  پێنجەمی  رۆژی  لە  كراوەتەوە  باڵو  نێودەوڵەتی  لێبوردەی 
شاری  لە  و  داوە  دەست  لە  گیانیان  كەس  بیست  النیكەم  ئەلسەنمین  شاری 

دیمەشق زۆرێك لە خۆپێشاندەران دەست بە سەر كراون.
زۆرب��ەی  و  دەژمێردرێت  خۆپێشاندان  ناوەندی  لە  ئێستاش  درع��ا  ش��اری 
باوكی  ئەسەدی  حافیز  پەیكەر  خۆپێشاندەران  شارەن.  ئەم  هی  كوژراوەكان 
بەشار ئەسەدیان سووتاند و هێرشیان كردەوە سەر چەند شوێنی دەوڵەتی و 

ناوەندەكانی بەعس لەو واڵتەدا. 
لە گەڕەكی مەعدەمییەی شاری دیمەشق دژە شۆڕش هێرشیان كردە سەر 
خۆپێشاندەران و النیكەم سێ كەسیان لێ كوشتن. سەرەڕای ئەوەش موحسن 
ئارامی  هەموو شوێنێكی سوریا  لە  رایگەیاند  راگەیاندنی سوریا  وەزیری  بیالل 

دابین كراوە.
كۆتایی  كرد  سوریا  دەوڵەتی  لە  داوای  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  دەوڵەتی 
بەدەستهێنانی  بۆ  بگرێت  خەڵك  مافی  لە  رێز  و  بێنێت  خۆپێشاندانەكان  بە 

ئازادییەكانیان.
حمات  ش��اری  لە  ئەسەد  حافیز   )1982( لەوەوپێش  ساڵ  نۆ  و  بیست 
خۆپێشاندەرانی دایە بەر گوللەی تۆپ و هەزاران كەسی لێ كوشتن. خەڵك رۆژی 
هەینی لە سوریا رژانە ناو شەقامەكان و داوای ئازادییان دەكرد. دروشمی لەو 
شێوەیە لە خۆپێشاندانەكانی میسر و تونس و واڵتانی تری عەرەبی دا دەبیسترا.
زۆربەیانی  رۆژنامەنووسان كە  بۆ سەر  سەرەڕای سانسۆری زۆری حكومەت 
لێگرتوون و لە زیندانەكاندان، بەاڵم لە ناوخۆی سوریاوە پەیامەكان درز دەكاتەوە 

دەرەوە و پێشاندەدات هێشتا خەڵك جۆش و خوروشی بۆ خۆپێشاندان هەیە.

حكومەتی سوریا لە نوقمەساربوون نزیك دەبێتەوە:
گروپە ئوپوزسیۆنەكان لە ناوخۆ و دەرەوەی سوریاوە دەڵێن چونكە بەشار 
ئەسەد لەوە دەترسێت سوپا بەرامبەری سەرهەڵبدات یان سەربازەكانی سوریا 
بۆ  بهاوێژن،  فیشەك  خۆپێشاندەرەكانیان  هاواڵتییە  بە  بەرامبەر  نەبن  ئامادە 
لوبنانیان  و حزبوڵاڵی  پاسداران  لە سوپای  زۆریان  هێزێكی  سەركوتی خەڵك 
بێ  ئەو  بەپێی  خۆپێشاندەران.  بە  بەرامبەر  تەقەكردن  بۆ  سوریا  هێناوەتە 
زۆر  بەرژەوەندی  هەیەتی،  سەربازەكانی  بەرامبەر  ئەسەد  بەشار  متمانەییەی 
هەستیاری حكومەتی ئێران و حزبوڵاڵی لوبنان وا دەخوازێت بۆ یارمەتی حزبی 

بەعسی سوریا بێن و لە رووخان بیپارێزن.
لە سەر قسەی پسپۆڕان چونكە بەشار ئەسەد لە بەرەی عەلەوی ئیسالمییەكانە 

ه��ەروەه��ا ل��ە ك���اردان���ەوەی ب��ەرام��ب��ەر ب��ە س��ەرۆك��ی 
خۆبەڕێوبەری فەڵەستینی كە دەیانەوێت بە بێ دانوستاندنی 
ئاشتی لەگەڵ دا پێكەوە رێبكەون، گوتی: »فەڵەستینیەكان 
دەیانەوێ كۆمەڵەی نێودەوڵەتی بە شێوەی یەك الیەنە بەرەو 
كۆمەڵەی  ئیسرائیل  بەرن.  فەلەستینی  سەربەخۆی  واڵتی 
نێودەوڵەتی و فەلەستنی ئاگادار كردووە ئەگەر كارێكی یەك 
ئەوا  بكەن،  دا  ئیسرائیل  لەگەڵ  دانوستاندن  بێ  بە  الیەنە 
ئیسرائیل بێدەنگ نابێت و كاردانەوەی یەك الیەنەی دەبێت.

ئەوە  سەر  لە  جەختیان  ئۆرشەلیم  دەوڵەتی  بەرپرسانی 
كردەوە هەر جۆرە كارێك دەبێ بە پرسی هەردوو جێبەجێ 
بكرێت، گوتیشی فەڵەستینیەكان لەگەڵ ئیسرائیلەكان دەبێ 

بە گفتوگو بە ئاشتی بگەن، نەك بە بێ دانوستان.
لە  فەلەستین  خۆبەڕێوبەری  سەرۆكی  عەباس  مەحمود 
كۆمەڵەی  بۆ  پێشمەرجە  راوەستاندنی  خوازیاری  كاتێكدا 
نیشتەجێبوون لە كەنارەكانی رۆژئاوای ئیسرائیل، بەو كارەشی 
كارەش  بەو  ئاشتی.  دانوستاندنی  راوەستاندنی  هۆی  بووە 
دەیەوێ ئیسرائیل لە كۆمەڵەی جیهانیدا بەرێتە ژێر گوشارەوە.

رۆژنامەكان ئاگادارییان لە سەر ئەوە داوە ئەگەر مەحموود عەباس تا شەش 
مانگی تر دیسانەوە گفتوگو لە سەر ئاشتی نەكاتەوە ئەوا لە پۆستەكەی دەست 

دەكێشتەوە.
لەگەڵ هاوتا سیاسیەكەیدا لە سویسرا  هاوكات سەرۆك وەزیرانی ئیسرائیل 
پشتیوانی لە مافی نەتەوەكانی ئێران كرد و بزووتنەوەكانی خەڵكی بە دەرفەتێك 

دەزانێت بۆ دابینكردنی سیستمی خەڵك سااڵری.
بەڵگە دركێندراوەكان: فەڵەستینیەكان نایانەوێ دانوستاندنی ئاشتی لەگەڵ 
ئەمریكای  واڵتانی  بەتایبەتی  واڵت  چەندین  دواییانەدا  بكەن.لەم  دا  ئیسرائیل 
باشوور، حكومەتی خۆبەڕێوبەری فەڵەستینیان وەك واڵتێكی سەربەخۆ بە فەرمی 
ناسیوە. ئەمەش لە حاڵێكدایە كە درز و ناكۆكی لە نێوان فەلەستینیەكاندا زۆرە 
و بەرچاوە. هەروا حەماس كە زاڵە بە سەر ناوچەی غەزەدا هەر جۆرە دانیشتنێك 
لەبارەی ئاشتی لەگەڵ ئیسرائیل رەتدەكاتەوە. دەرفەتی ئەوەشی بە محموود 
فەرمی  پەیامنێری  ئیسرائیل.  بۆ  بڕوات  ئاشتی  دانیشتنی  بۆ  نەداوە  عەباس 
مەبەستی  بە  دانیشتن  فەلەستین  سەرانی  رایگەیاند  دواییانەدا  ئەم  فەرەنسا 
ناوخۆیاندا  گفتوگوی  لە  ئەوەش  بری  لە  رەتدەكەنەوە.  ئاشتی  بە  گەیشتن 
هەوڵدەدەن سەرنجی واڵتانی نێودەوڵەتی بۆ سنورەكانی پێش جەنگی شەش 
رۆژە راكێشن بەڵكو رێكخراوی نێودەوڵەتی بە شێوەی یەك الیەنە و لە دەرەوەی 

دانیشتن لەگەڵ ئیسرائیل بە فەرمی بیاناسێت.
لەو راپۆراتەی لەبارەی ئیسرائیلەوە هاتووە تەلەفونیان بۆ پانزە واڵتی ئەندامی 
رێكخراوی نێودەوڵەتی كردووە و ئاگاداری داون سەبارەت بەوەی بە شێوەی یەك 
الیەنە حكومەتی فەڵەستین بە فەرمی نەناسن و خۆیان تووشی ئەو مەسەلەیە 

نەكەن.
لەگەڵ  گفتوگویان  جیهاندا  واڵتی  سی  لە  ئیسرائیل  نوێنەرەكانی  و  باڵوێز 
بەرپرسانی ئەو واڵتانەدا كردووە بەو مەبەستە كە فەڵەستین بە شێوەی یەك 
الیەنە بە حكومەتی فەرمی نەیناسن چونكە رەوتێك لەو شێوەیە یارمەتیدەر نیە 

بۆ گەیشتن بە ئاشتی تەنانەت بگرە بارودۆخەكەش خراپتر دەكات.
ئیسرائیل گەرنتییەكی لە فەڵەستین دەوێ، ئەوەش ئەوەیە پاش بە فەرمی 
ناسینی فەلەستین وەك حكومەتی سەربەخۆ نابێ فەلەستین پەیوەندی لەگەڵ 
دوژمنەكانی ئیسرائیل دا هەبێت، چونكە لەو حاڵەدا فەلەستین دەبێتە بەرەیەك 

بۆ سەر ئەمنیەتی ئیسرائیل، پاشان ناوچەكە ئارامی بە خۆیەوە نابینێت. 
چۆن  توندڕەو  رێكخراوێكی  پیشانیداوە  غەزەدا  سەر  بە  حەماس  زاڵبوونی 
پەیوەندی لەگەڵ كۆماری ئیسالمی ئێراندا هەیە و دەبێتە هۆكارێك دژی ئاشتی لە 
ناوچەكەدا، بۆیە دەبێ سەبارەت بە كەنارەكانی رۆژئاوا بەر بەو كارە بگیردرێت.
بەپێی راگەیاندنەكان ئیسرائیل فەڵەستینیەكانی ئاگادار كردووەتەوە ئەگەر 
خۆی  بۆ  واڵتەش  ئەم  گوشارەوە،  ژێر  بخەنە  ئیسرائیل  بەمشێوەیە  بیانەوێ 

كارێكی یەك الیەنە دەكات، بەاڵم هێشتا كارەكەی ئاشكرا نەكردووە.
شەش مانگ لەوەوپێش ئۆباما لە كۆبوونەوەی گشتیدا گوتی، ئارەزووم وایە 
تا ساڵێكی تر فەلەستین لە ئەندامێتی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكاندا ببینێت.

سەرۆك كۆماری ئیسرائیل: »خەڵكی ئێران ئازادییان دەوێت«
كاردانەوەی شیمعۆن پێریز بەرامبەر بە هێرشی مۆشەكی و رۆكێتی حەماس بۆ 
شار و شارۆچكەكانی ئیسرائیل گوتی: »ئەگەر رێكخراوی تیرۆریستی لە غەزەدا 
دەست لەم پەالمارانەی هەڵبگرێت ئەوا ئیسرائیل سیستمی بەرگری خۆی بە كار 

ناهێنێت و كاردانەوەی سەربازی رادەگرێت.« 
»ئەمە  دەڵێت:  لەوێ  دەكەوێت،  سویسرا  بەرپرسانی  بە  چاوی  كاتێك 
هاوكێشەیەكی سادەیە، ئەوان هێرشەكانیان رابوەستێنن، ئیسرائیل كاردانەوەی 
سەربازی خۆی رادەوەستێنێت.« هەروا وتی :« واڵتانی ئەوروپی دەبێ گوشار 
بخەنە سەر حەماس و رێكخراوە تیرۆریستیەكانی تر لە غەزەدا. چونكە ئەوان 
مەبەستیان كوشتنی مندااڵن و ژن و بەسااڵچوان و گەنجانی ئیسرائیلە. با كۆتایی 

بەو كارەیان بێنن.«
شیمعۆن پێریز كاتێك لەگەڵ سەرۆكی سویسرا خاتوو میشڵین كاڵمی- ری 
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ئه لیزێر بن یه هودا ) 1858-1922 (وێژه وان و ڕۆژنامه وانێکی جوو و 
زایۆنی بوو، به  نۆژه نکه ر و زیندووکه ره وه ی زمانی عیبرانی داده ندرێت، 
چونکه هانده رێکی زۆر به په رۆش بوو بۆ به کارهێنانی زمانی عیبرانیی 
زگماک له  نێوان جووه کاندا و یه که م دامه زرێنه ری فه رهه نگی زمانه وانیی 

عیبرانییه.  

ژیننامه :
ئیسحاق  ئه لیزێر  ناوی  به     1858 یه نایه ری  7ی  له   یه هودا،  بن   
پێرلمان له  شاری )لۆژکی( له  دایك بووه ، ئه وساکه   ده که وته  پارێزگای 
فیلینیۆس له  والتی لیتوانی ) به اڵم ئه مڕۆکه  ده که وێته  ناو سنووری 
ئایینی بوون.  بیالرۆس، که سوکاری جووی ئه شکه نازی ی توندڕه وی 
له  ته مه نی پێنج ساڵیدا باوکی ده مرێ و دایکی ده ینێرێته  قوتابخانه ی 
یه شیڤا-ی تایبه ت به  ئایینی جوو. له  بیست ساڵی دا ده چێته  پاریس 
بۆ خوێندنی پزیشکی، به اڵم له  دوای سێ)3( ساڵ به  نیوه چڵی وازی 

لێ دێنێ و ته واوی ناکات.

که   ڕاگه یاند  و  باڵوکرده وه   نووسینی  یه که م   1879 ی  ئه پریل  له  
زه وی  واته   ئیسرائیل(  ئه رێتز   ( فه له ستێن  خاکی  له   جوو  ڕاپه ڕینی 
ی ئیسرائیل ده بێ و بناغه که شی له سه ر بنیاتنانی به کارهێنانی زمانی 
عیبری ده بێت له  گشت مه یدانه کانی ژیاندا، چونکه  گه ل ناتوانێ ڕاپه ڕێ 
ئه و  نه وه کانی،  بۆ  یه کگرتوو  زمانێکی  هه بوونی  به بێ  پێشکه وێ  و 
ناوی ) بن یه هودا( واته  به چه ی یه هوود، باڵوکرده وه   نووسینه ی به  
خۆی،  ی  فه رمی  ناوی  کردیه   له پاشانیش  خواستراو،  ناوێکی  وه ک 
له وکاته دا خاتوو ) ده ڤێرا یونس(ی ماره  کرد وکردیه   هاوسه ری خۆی.
له  1881دا له گه ڵ ژنه که ی ) ده ڤێرا( کۆچیان کرده  شاری ئۆرشه لیم/

قودس. هه رله وێ مانه وه  تاکوو کۆتاییی ژیانی.
»حاڤاتسیلت«  ڕۆژنامه ی  ده رکردنی  ئه ندامی  بووه   ئۆرشه لیم  له  

)חבצלת( که  یه که مین ڕۆژنامه ی ئیسرائیلی بوو به  زمانی عیبرانی.
له  ساڵی 1882، کوڕێکیان بوو و ناویان نا ) بن زایۆن بن یه هودا( 

) ئیتتامار بن ئاڤی(
به ناوی  دامه زراند  عیبرانی  زمانی  به   تری  ڕۆژنامه یه کی   1884 له  

ئه لیزێر بن یه هوودا ئەندازیاری 
دروستكردنی زمانی یەكگرتووی جوو

ן־ְיהּוָדה ר בֶּ זֶּ  ֱאִליעֶּ

                          تایبەت/ ئەستێرە

و بە بەشێك لە شێعە دەژمێردرێت، بەاڵم 
الی  بە  سوننەن،  سوریا  خەڵكی  زۆرب��ەی 
حزبوڵاڵی  و  ئێران  پ��اس��داران��ی  سوپای 
چاویاندا  لە  خۆپێشاندەران  كە  لوبنانەوە 
الیانەوە  بە  بڕین  و  كوشتن  )ك��اف��ر(ن، 
ئاسانە و ساناتر دەتوانن سەركوتیان بكەن، 
سێ  سەر  لە  دوو  كە  حاڵێكدایە  لە  ئەمە 
ی سەربازەكانی سوریا سوننەن و ئەگەری 
هاواڵتیەكانیان  بەرامبەر  نەبن  ئامادە  زۆرە 

فیشەك بتەقێنن یان سەركەوتیان بكەن.
12%ی  س��وری��ا  ل��ە  ع��ەل��ەوی��ی��ەك��ان 
دانیشتوانی سوریا پێكدێنێت، ئەم كەمینەیە 
لە بەرزاییەكانی گواڵن لە سنوری ئیسرائیل 

دەژین. 
ه��ەن��دێ ل��ە پ��س��پ��ۆڕان��ی س��ی��اس��ی وا 
هەڵیانسەنگاندووە كە بەمزوانە رژێمی سوریا 
و بنەماڵەی ئەسەد بەرەو رووخان دەڕوات 
سەركەوت  خۆپێشاندانەكان  ناتوانن  و 
لەو  هەڵسەنگاندنەكانیان  بەپێی  بكەن. 
درعاوە  شاری  لە  خۆپێشاندانەكان  رۆژەوە 
دەست پێكراوە بەرەو دیمەشق و شارەكانی 
حكومەت  كە  شێوەیەك  بە  رۆیشتووە،  تر 

ناتوانێت كونتڕۆڵی بكات.
وای  ئیسرائیلی  پسپۆڕانی  لە  هەندێ 
هەڵدەسەنگێنن رەنگە ئەشار ئەسەد بتوانێ 
سەر  لە  و  بكات  سەركوت  خۆپێشاندەران 
گوێرەی  بە  بمێنێتەوە.  خۆی  دەسەاڵتی 
فەرماندە  زۆربەی  چونكە  شیكارییەكانیان 
عەلەوین  سوریا  سەربازی  بەرزەكانی  پایە 
كۆماری سوریا  ئەوەشدا سەرۆك  لەگەڵ  و 
عەشیرەكاندا  زۆربەی  لەگەڵ  دەدات  هەوڵ 
ئەخەوان  بەرەی  لەوەش  جیا  رێبكەوێت. 
بكاتەوە.  نزیك  خ��ۆی  لە  ئەلموسلمین 
تیرۆریستیەكانی  بەرە  لە  كەڵك  تەنانەت 
الش��ەوە  ل��ەو  و  وەردەگ��رێ��ت  فەلەستین 

پاڵپشتی ئێران و حزبوڵاڵشی هەیە.
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هه زار گوڵ و ڕه یحان و چرا له سه ر گۆڕه که ی بێت.....
تا  و  دایهێانان  یه هودا  بن  که   ووشانه ی  له و  هه ندێک 

ئێستاش له  زمانی سه رده می به کار دێن:

به  عیبرانی                                به  کوردی
גלידה  گلیدا                                دۆندرمه 
בובה  بوباه                            بووکه شووشه
 מדרכה مدراخاه                             شۆست
רכבת  راکیڤ                    قه تار، شه مه نده فه ر
אדיב  ێدیڤ                     به ڕه وشت، خۆشمێر
משטרה  مشتاراه                     پۆلیس، هه یته 
רשמי  ڕه شمی                               فه رمی
יוזמה  یوزما                           ده ستپێکردن
                           )له  بیرکردنه وه(وه  هاتووه 
 עירייה  عیریاه                             شاره وانی
אווירון ێڤیرۆن                        فڕۆکه ، باڵه فڕ 

تێبینی:
ناساندی  له   مه به ست  ده بێ  بڵێن  خوێنه ران  له   هه ندێک  له وانه یه  

که سایه تی جوو و ئیسرائیلی چ بێت ؟
وه ک ئاشکرایه  ئه و ده رده سه ری یه ی که  میلله تی کوردی قوڕبه سه ر  
دیویه تی، هیچ میلله تێک نه یدیوه  مه گه ر میلله تی جوو نه بێ! وه ک ئێمه  
و پتریشیان دیوه ، بگره  له  کورد خراپتریان به سه ر هاتووه  پتر له  2500 
که چی  ببوون،  په ڕاگه نده   و  خرابوونه وه   دوور  له  خاکی خۆیان  ساڵ 
زمان و ئایین و ده ستووری دابونه ریت و کولتووریان پاراست و گه ڕانه وه  
خاکی خۆیان، پێش ئه و گه النه  که وتنه وه  که  ژێرده سته یان ببوون، که  
ئه مه ش ئاماژه ی پێ کرابوو له  ته ورات. ئه گه ر چی زۆر شتیان له ناو 
چوو بوو، به اڵم یه ک له  پیاوه  زاناکانیان وه ک بن یه هودا توانستی زمانی 
زگماکیان کۆ بکاته وه  و بیکاته  زمانی فه رمی والته که ی، زۆر نموونه یان 

هه یه وه ک بن یه هودا که  راژه ی گه لی جوویان کردووه .....
له   بناغه یه  هیوادارم خوێنه ری کوردیش ده رس  ئه م  له سه ر  منیش 
ئه زموونی جووه کان وه ربگرێت له  هه موو بوره کاندا، وه ک زمان، مێژوو، 

تۆریست و له  هومووی گرینگ تر هۆلۆکۆست.
بخوێنێته وه  و خۆی  بابه ت  بێالیه نانه   به   پێویسته  هه ر خوێنه رێک 
بتوانێ  و  لێ وه ربگرێت  تاکو سودیان  لێقه وماوانه   ئه و  بخاته  شوێنی 
له  جووه کان باشتر خزمه تی گه لی کورد بکه ن، چونکه  ئێمه  هه زاران 
ساڵه  هه ر له سه ر خاکی خۆمان ده ژین، پێویستیمان به  که ڵه که کردنی 
زانیاری و دانانی کتێب هه یه و هیچمان ناوێ ته نها هه لخستنی ئااڵی 
کوردستان نه بێ له سه ر خانووی هه موو ماڵه  کوردێك، له  هه ر چوار 
الی کوردستانی گه وره . مێژووی کورد چه نده ها هۆلۆکۆست و فه رهود 

و ڕفاندنی ئافره تانی کوردی هه یه  به ده ستی دوژمنان، ئیتر نووزه  نووز 
به سه  و نۆره ی به کار هێنانی هزر و هێزه  . وانیه  توخوا؟؟؟؟

لیم
شه 

ئۆر
له  

دا 
ه هو

ن ی
ی ب

ه که 
ماڵ

یەكەم جار لە مێژووی هاوچەرخی 
میسر لە 26ی فیوریەی 1980ی ئااڵی 

ئیسرائیل لە قاهیرە شەكایەوە

ده کرد  جوو  گه لی  له   داوای  نووسینه کانیدا  )הצבי(.له   »هاتسڤی« 
که  زمانی یه کگرتووی عیبری بکه نه  بناغه ی زمانی هه مووان وگه لێك 
ووشه ی نوێ ی بۆ هه موو مه یدانه کانی ژیانی ڕۆژانه  داهێنا چونکه  زمانی 
عی�بری تا ئه و زه مانیش ته نها بۆ نوسینی کتێبی دینی ) ئایینی( و 
وێژه ی بااڵ به کارده هات و زۆر ووشه ی ساکاری رۆژانه یان نه بوو به کاری 
بهێنن وه ک ناوی هه ندێ خۆراک و گه مه ی مندااڵن و ئامێری ته کنۆلۆژی 
ی نوێ و... هتد. هه روه ها پشتگیری ی خۆی بۆده ستپێکی چاالکی 
ی بزووتنه وه ی زایۆنی ده ربڕی به تایبه تی بۆ کۆمه ڵه ی کشتوکاڵی جوو 

له  ئیسرائیل.
بن یه هودا له  ماڵی خۆیدا زۆر سوور بوو له سه ر به کارهێنای زمانی 
تاکو  ب��دوێ  زمانه   به و  ته نها  که   کرد  ژنه که ی  له   داوای  و  عیبری 
زاڕۆکه کانیان )منداڵه کانیان( ته نها به و زمانه  گۆش بن، ئه مه ش بووه  
هۆی تاوانبارکردنی بن یه هودا که  گوایه  فشار ده خاته  سه ر منداڵه کانی. 
کوڕه  گه وره که ی تاکو سێ سااڵنیش زمانی نه کرابۆوه ، به اڵم له  زمانی 

عیبری له بله بان بوو و دواتریش زۆر زمانی تریش فێر بوو.

عوسمانییه کان  سه رپێچیکردنی  تاوانی  به   ئیسرائیل  له   یه هودا  بن 
جووه   تێهه ڵقورتانی  به   ب��ه اڵم  زیندانه وه   خسترایه   و  کرا  تاوانبار 

ناوداره کان ئازاد کرا.
ببوون  نه خۆشی سیل  تووشی  ئه ندامانی خێزانه که ی  و  یه هودا  بن 
بن  به و ده رده کۆچی دوایی کرد و  له  ساڵی 1891 هاوسه ره که ی  و 
له پاش  به یه کجاری،  نه   به اڵم  ببۆوه  باشتر  نه ختێك  خۆی  یه هوداش 
مردنی خێزانه که ی، ژنخوشکه که ی )حیمدا(ی هێنا و بووه  هاوسه ری .

دامه زراند  عیبرانی(  زمانی  لیژنه ی   ( یه هودا  بن   1890 له سالی 
و  ئیسرائیل کۆ کرده وه  له   وێژه وان و پسپۆرانی زمان ی  که  گه وره  
ده ستیان کرد به  هاندان و به  فه رمیکردنی زمانی عیبرانی له  په روه رده ی 
قوتابخانه  جووه کاندا و بڕیاری شێوه ی زاراوه  ی یه کگرتوو و گۆتنی 

هه موو ووشه کان له  ده بستان و دامه زراوه کانی ئیسرائیل ده رکرد.
مه زنترین پڕۆژه ی بن یه هودا که  ماوه یه کی درێژی بۆ ترخان کردبوو، 
دانانی فه رهه نگی زمانی عیبرانی بوو که  هه موو ووشه کانی ئه و زمانه ی 
له  خۆ گرتبوو که  به درێژایی مێژووی دێرینی گه لی جوو به کار هاتوون 
له گه ڵ ئه و ووشانه ی که  بن یه هودا نۆژه نی کردنه وه  و پێشنیاری کردن 
و به ر له  مردنی توانی پێنج به ر گی چاپ بکات و پاش کۆچکردنیشی 
)نه فتالی هیریتس تور سینای( هاوڕێ ی له ساڵی  1959دا پڕۆژه که ی 

ته واو کرد و یانزده  به رگی تری به  چاپ گه یاند.

مااڵوایی بن یه هودا؛
له  پاش ماوه یه کی درێژخایه نی تالنی به  ده رده که ی، له  1922/12/16 
چاوه کانی  به یه کجاری نووقاند و چووه  جیهانی تاریکیه وه ، به اڵم ڕووناکی 
ته فروتوناکردن  له   باووباپیرانی  زمانی  و  هێشت  به جێ  گه له که ی  بۆ 
قورتار کرد.ته رمی پیرۆزی له  گۆڕستانی جووان نێژدرا، له سه ر چیای 

زه یتوون ی شاری ئۆرشه لیم/ قودس.
به سه ر  سال   150 تێپه ڕبوونی  بۆنه ی  به   2007دا  نۆڤه مبه ری  له  
نه ته وه   به   س��ه ر  یۆنسکۆی  رێکخراوی  ی��ه ه��ودا،  بن  له دایکبوونی 
دانا،  مه زنه کانی  وێژه وانه   له   یه کێک  به   یه هودای  بن  یه کگرتووه کان، 

چونکه  کاریگه ری چاکی له سه ر ژیاری هاوچه رخ و سه رده م هه بوو.
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هیوادارم خوێنه ری کوردیش وانه  
له  ئه زموونی جووه کان وه ربگرێت له  
هه موو بوره کاندا، وه ک زمان، مێژوو، 

توریست و له  هومووی گرینگتر 
هۆلۆکۆست

                        ئازاد میران/ ئیسرائیل
 azadmiran2002@yahoo.co.uk
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سەدەی  دوو  ڕاپەڕینەكانی  و  شۆڕش  لێڵەی  مێژووە  ئەم  پێ  بە 
رابردووە كە مرۆڤ ناتوانێ سەبارەت بەوەی كە ئەۆڕۆكە لە رۆژهەاڵتی 
ناڤین و باكووری ئەفریقیا روودەدا گەش بین و هیوادار بێ.بەاڵم لە 

الیەكی دیكەوە رەنگە تۆزێ زوویش بێ كە لە سەری بڕیار بدەین .
بەاڵم ئەوەی سەبارەت بەم واڵتانی ناوچە دەبێ شرۆڤە و لێكبدرێنەوە، 
چیەتی رێژیمە دەسەاڵتدارەكان و شرۆڤەی خاڵە هاوبەشەكانیانە.داخۆ 
ناڤین سەرچاوە  لە واڵتانی رۆژهەاڵتی  ئەمە پێشهاتێكی سادەیە كە 
پڕپیت و بەرەكەتی نەوت و رێژیمە سەرەڕۆەكان و لە هەمان كاتدا 
گەندەڵ ولفەدووانەن و پێ بە پێ زیادبوونی داهاتە نەوتیەكانیان زەخت 

وگوشارەكانیان بۆ سەر خەڵكی خۆیان زۆرتر دەكەن؟
سەرچاوەی  بوونی  كە  دەك��ەوێ  وابەرچاو  هەنگاودا  یەكەمین  لە 
نەتەنیا  نەوت  فرۆشی  داهاتی  لە  وەرگرتن  كەڵك  و  نەوت  سروشتی 
نابێتە هۆی دەستەبەر بوونی دیموكراسی لەم واڵتانە، بەڵكوو داهاتی 
و  دیكتاتۆری  حكوومەتی،  س��ەرەڕۆی  خزمەت  لە  ئامڕازێكە  نەوت 
گەندەڵی، كە ئێران و واڵتانی جیرانی باشترین نموونەی ئەم راستیەن.
بە  نەوت  پەیداكردنی  لە  پێش  كە  واڵتانەی  ئەو  پێچەوانەی  بە 
دیموكراسی گەیشتوون وەك ئەمریكا و بریتانیا و نەرویژ، لە و واڵتانەی 
كە ئێمە باسی لێوە دەكەین داهاتی نەوت لە سەر رەوتی دیموكراسی 

كاریگەری نەرێنی بووە.

لەم بارەیەوە نموونەگەلێكی زانستی و بەرچاو زۆر هەن، كە یەكێ 
لە بنەڕەتیترین لێكۆڵینەوەی زانستی لەم بارەیەوە لە الیەن پرۆفسۆر 
كەڵك  بە  ئەو  »یو-سی-ال-ئی«كراوە.  زانكۆی  لە  راس«  »مایكل 
وەرگرتن لە ئاماری 113واڵت لە نێوان ساڵەكانی )1971(تا )1997(
ی زایینی و كەڵك وەرگرتن لە رێگای »ئكۆمنۆمتریس«و بە سرنجدانی 
زانستی بەو ئاكامە گەیشت كە داهاتی نەوت لەم واڵتانە لەمپەڕێكی 

مەزنە لە بەردەم گەشەكردن و پێشكەوتنی دیموكراسی.
درێژای  بە  واڵتانە  ئەم  حكوومەتەكانی  كە  رۆانگەیەی  لەو  ئەو 
50ساڵی رابردوو لە داهاتی نەوت و سەرچاوە سرووشتیەكانی دیكە لە 
الیەك پشتیوان دەكڕن و لە الیەكی دیكە هەر لەم سەرچاوەگەلە بۆ 
سەركوتی خەڵك كەڵكی لێ وەردەگرن، یان لە بڕێك كاتدا لە خەڵك 
ماڵیات وەرناگرن تا خەڵكی ئیدی لە حكوومەت لێپرسینەوە نەكات.
هەروەها لەو بڕوایەدایە كە پارەی نەوت لەم واڵتانە زۆرتر دەگاتە تاقم 
وگرووپە نزیك و هەوادارانی دەسەاڵتداران.چۆن كۆی پارەكەشی زۆرە 

بۆیە ركابەریەتیش بۆ بەدەست هێنانی زۆرە.
ئابووری  چاالكی  تەنیا  عەرەبی  كەنداوی  بچووكی  واڵتانی  لە 
واڵتانی  لە  حكوومەت،  لە  نەوتە  پ��ارەی  وەرگرتنی  خەڵكەكانیان 
دیكەش وەك ئێران و رووسیە بە هۆی حەشیمەتی زۆرەوە ئەم مۆدیڵە 
بە كار نایەت، بەاڵم ركابەری بۆ وەرگرتنی بەشی زۆرتر لە داهاتی 
نەوت دەبێتە هۆی ئەوە كە زۆربەی تاكی وەبەرهێنەر بەستراوەبن بە 
دروستبوونی  هۆی  دەبێتە  بەستراوەیەش  ئەم  هەر  كە  حكوومەتەوە 

لەمپەڕێك لە بەردەم گەشەی هێزە گۆڕانخۆازەكان.
دەخاتە  ئەمنی  پێكهاتەی  هێزكردنی  بە  ئامڕازی  نەوتی  سامانی 
بكەن،  سەركووت  خۆیان  دژبەرانی  تا  سەرەڕۆەكان  رێژیمە  دەستی 
نەوت  نرخی  كە  كاتێك  ئێران  و  رووسیە  و  ونێزۆئێال  لە  مەسەلن 
و  ئازاد  رۆژنامەنوسانی  سەر  بۆ  گوشار  و  زەخت  هەڵكشاندایە  لە 
واڵمی  ئیدی  رێژیمەكان  دەبێ،  زۆرتر  دژبەران  و  مەدەنی  كۆمەڵگای 
كەمتر دەدەنەوەو كەسێكیش پرسیار ناكات، كە پارەی نەوت چۆن 
خەرج دەكرێ.بۆیە مێژووش نیشانی داوە كە ئەم رێژیمە سەرەڕۆانە 
كاتێك نرخی نەوت دادەبەزێ چەندە بێ بەرگە دەبن و زیان دەبینن.

»نیۆیۆرك  رۆژنامەی  بەناوبانگی  شرۆڤەكاری  فریدمن،  »تامس 
بڕێك  توانیویەتی  و  كردووە  لێكۆڵینەوەی  بارەیەوە  لەم  كە  تایمز« 
لە رووداوەكانی كۆماری ئیسالمی لە ئێرانێدا ببەستێتەوە بە گۆڕانی 
ئفرز«دا  »فارن  گۆڤاری  لە  كە  خشتەیەك  لە  ناوبراو  نەوت،  نرخی 

سامانی نەوتی ئامڕازی بە هێزكردنی 
پێكهاتەی ئەمنی دەخاتە دەستی 
رێژیمە سەرەڕۆەكان تا دژبەرانی 

خۆیان سەركووت بكە

نەوت لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
دوژمنی دیموكراسی و پشتیوانی دیكتاتۆرەكان

هەنووكە چاو لەم ئاڵۆزیانە و كار وكردەوە شۆڕشگێرانەی الوان دەكەین 
كە چۆن واڵتانێ وەك میسر و یەمەن و لیبیا و ئێرانی گرتووەتەوە 

و رۆژ لە دوای رۆژیش پەل دەهاوێ بەرەو واڵتانی دیكەی ناوچەكە.
راپەڕین  بەهاری  نێوان  لە  هەیە  بەرچاو  جیاوازیەكی  گومان  بێ 
دیكتاتۆرێكی  رووخانی  رەنگە  ڕاپەرینێك  هەر  ئازادیدا،  بەهاری  و 
لێبكەوێتەوە، بەاڵم لە ناوچوونی رێژیمێكی سەرەڕۆ بە مانای هاتنە ئارا 
و دەستەبەر بوونی دیموكراسی و مافی مرۆڤ و ئازادی سیاسی نیە.

شۆڕشی  لە  هەر  سیاسیەكان  راپەڕینە  كە  دەریخستووە  مێژوو 
كووبا  لە  ئەوەی  ئینجا  و  رووسیە  بلووشویكی  تا شۆڕشی  فەڕانسە 
پاش  هەموویان  ئێران،  لە  ئیسالمی  شۆڕشی  پاشان  و  رووی��دا 
هەڵتەكاندنی رێژیمی دەسەاڵتدار ئەنجامی هاوبەشی لێكەوتووەتەوە، 
بەاڵم ئەوەی جێگەی سەرنجە ئەوەیە كە لە تەواوی ئەمانەی باسكرا 
دیموكراسی  گومان  بێ  گرتەوە  پێشووی  رێژیمی  جێگەی  ئ��ەوەی 
نەبوو. بۆ نموونە لە فەڕانسە پاش شۆڕشی ماكسیمیلیان رویسپیر 
گەیشت  دەسەاڵت  بە  دیكتاتۆر  بناپارت »وەك  پاشان »ناپلئۆن  و 
و لە رووسیەش رێژیمی ترسێنەری ئیستالین بەو هەموو جنایاتەوە 
ئاكامی  ئێرانیش  لە  كاسترۆ،  فیدل  رێژیمی  كووباش  ئاراوە.لە  هاتە 

»شۆڕشی بەشكۆ«حیزبولاڵیەكان بوون.

كەنداوی  كەنارەكانی  لە  بیستەم  س��ەدەی  لە  نەوت  دۆزینەوەی 
هێنانی  بەرهەم  رێژەی  زێدەبوونی  دواتر  و  میزۆپۆتامیا  و  عەرەبی 
كرد  وای  كارائیب  زەری��ای  گەڵ  لە  ب��ەراورد  بە  ناوچەیە  لەم  نەوت 
خاوەن  ببنە  زەحمەتكێشان  بێ  ناوچەیە  لەم  حاكم  دەوڵەتانی  كە 
بووە  ئەمەش  نێونەتەوەی،  بایەخێكی  هەروەها  و  داهاتێكی خەیاڵی 
دەوڵەتانە  ئەم  چوونكە  ناوچە  دیكتاتۆرەكانی  هێزتربوونی  بە  هۆی 
پەروەردەی كلتووری سەرەڕۆین و ئەم زێڕە رەشەش تەنیا لە پێناو ئەو 
كلتوورە پاشكەوتووەی خۆیان بە كاری دێنن، لە كاتێكدا دەوڵەتێكی 
دیموكراتیكی و دەروەست بە چوارچێوەی مرۆڤی وەك ئیسرائیل بە 
ژێربنای  نەوتی  دروستكراوەكانی  و  نەوت  كە  بەوەی  كردن  هەست 
گەشەی پیشەسازیە و دەبێ لە خزمەت نیشتمان و گەل دابێ، توانی بە 
كەڵك وەرگرتن لەم مادەیە چەرخی پیشەسازی خۆی وەگربخا و بێتە 
ریزی واڵتانی پێشكەوتووی پیشەسازی دونیا.بۆیە ئەم رووداو ئاڵۆزیە 
چاودێرە  سرنجی  دیكە  جارێكی  دوایانە  ئەم  سەرسووڕهێنەرەكانی 

نێونەتەوەیەكانی بۆ ناوچەی رۆژهەاڵتی ناڤین راكێشا.
وەك«ب��ەه��اری  باشترە  كە  نارەزایەتیەكان  لە  شەپۆڵە  ئ��ەم 
راپەڕین«ناوی ببەین تا«بەهاری ئازادی« كە ئێستا خەرێكە نەتەنیا 
شەترەنجی سیاسی ناوچە، بەڵكوو تەواوی ئاسیاش دەگۆڕێ، چوونكە 
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لە كۆتایدا دەبێ ئاماژە بەوە بكەم كە ئەگەر رۆژێ لە رۆژان راپەرینی 
بۆ  خۆشكرا  رێگە  و  لێكەوتەوە  ئەرێنی  ئاكامی  واڵتانەدا  لەم  الوان 
گرینگتیرن  لە  یەكێك  دەبێ  دیموكراتیك  حكوومەتێكی  دروستبوونی 
چۆنیەتی  و  بێت  ن��ەوت  داهاتی  كێشەی  چارەسەركردنی  پ��رۆژەك��ان 

سەرفكردنی داهاتی نەوت بۆ ژیانێكی خۆشگوزەران بۆ هاواڵتیان.

پلەی گەندەڵی واڵت
حكوومەتەكان

رێزگەی 
دیموكراسی

175111عێراق
146158ئێران
146158لیبی

105125الجزایر
54114كویت

50160عەرەبستانی سعودی
48122بەحرەین
41143عەممان

28148ئەمارات عەرەبی
19137قەتەر چاپ و باڵوكردووەتەوە نیشاندەدا كە كاتێك نرخی هەر بەرمیل نەوت 

16دۆالر بووە«ئاغای خاتەمی » باسی لە »گفتگوی شارستانیەتەكان« 
دەكرد بەاڵم كاتێك بەرمیلێكی نەوت گەیشتە 150دۆالر »ئاغای ئەحمەدی 
بەڵكوو  ناودەبرد  پاڵش«  و  »پووش  بە  ئێرانی  خەڵكی  نژاد«نەتەنیا 

خۆازیاری سڕینەوەی ئیسرائیلیش بوو لە نەخشەی جوگرافیاییدا.
رێژیمە  هەڵسووكەوتی  و  ن��ەوت  نێوان  چ��ڕوپ��ڕەی  پێوەندیە  ئ��ەم 
شرۆڤەكاران  لە  بڕێك  تەنانەت  كە  بەرچاوە  ئەوەندە  دیكتاتۆریەكان 
هۆكارە  دوو  ئەم  راستەوخۆی  پێوەندی  لە  وەرگرتن  كەڵك  بە  دەتوانن 

سیاسەتەكانی ئەم دەوڵەتانە شرۆڤە بكەن.
لە دۆخی ئاسایدا سێ فاكتەر بۆ كەڵك وەرگرتنی نارەوا و نادروست 
راكێشاوە.كەڵك  خۆی  الی  بۆ  شرۆڤەكارانی  سرنجی  نەوت  داهاتی  لە 
وەرگرتن لە داهاتی كرایای یانێ داهاتێك كە لە سەر چاالكی ئابووری 
نەبووە، لە راستیدا پارەیەكی بەالشە كە دەگاتە دەستی حكومەتەكان و 
دەبێتە هۆی ئەوە كە ئەم حكوومەتانە خۆیان بەرپرسیار و خزمەتگوزاری 
خەڵك نەزانن، چوونكە خەڵك ماڵیات نادەن و ئەمە حكوومەتە كە بە 
دەسبەسەرداگرتنی داهاتی نەوت دەتوانێ بە هەر جورێك بیهەوێ ئەم 
داهاتە لە نێوان خەڵكدا دابەش بكات.بۆیە ئاكامەكەی دەبێتە هۆكاری 
گوڕكێ  جێ  حكوومەت  و  خەڵك  نێوان  سروشتی  پێوەندی  كە  ئەوەی 
بكەن، واتە لە جیاتی ئەوەی كە حكوومەت دەستنیشانكراو مەعاش خۆری 
خەڵك بێت كەچی ئەمە خەڵكە كە دەستی درێژ دەكاتەوە بۆ حكوومەت 
لەم  بیەوێت  جورێك  هەر  بە  حكوومەتیش  بۆیە  دەكات،  لێ  سواڵی  و 

كۆیلەكردنەی خەڵك كەڵك وەردەگرێت.
وپێشكەوتنی  گەشە  بۆ  نیە  هاریكار  تەنیا  نەك  داهاتانە  جۆرە  ئەم 
دیموكراتیكی  پێوەندی  ژێربنای  پێچەوانە  بە  بەڵكوو  دیموكراسی، 

وەها  كە  دەوەشێنێتەوە.واڵتانێك  هەڵی  و  دەبات  ناو  لە  كۆمەڵگاكان 
دیموكراسی  پرۆسەی  پێشكەوتنی  مەسەلەی  لە  هەیە  داهاتگەلێكیان 

تووشی كەماسی و قەیران دەبن.
ب��واردا  سێ  لە  دەت��وان��ێ  كەمووكوڕیەش  ئ��ەم  ئاكامی  ئ��اس��ەوارو 
دەستنیشانی بكەین.یەكەم هۆكاری كاریگەر هەر ئەو مژاری ماڵیاتەیە.
پێوەندی ماڵیات و دیموكراسی واتە واڵمدەربوونی حكوومەت لە بەرانبەر 
خەڵك، چوونكە كاتێك خەڵك ماڵیات بدەن ئیدی واڵمیان لە حكوومەت 
دەوێ نەبوونی ئەم پێوندیەش ئاكامێكی جگە لە دروستبوونی حكومەتی 

دیكتاتۆر وملیتاریستی نیە.
و  نەوت  داهاتی  سەرداگرتنی  بە  دەست  نەرێنی  ئاكامی  دووهەمین 
خەرجكردنی لە الیەن حكوومەتەوە لە رێگای هاوڕێ پەیداكردن و دەست 
وتاقم سازكردن واتە كاتێك وەها داهاتێك لە دەستی حكوومەتدا بێت 
ئەمە  كە  خڕدەبنەوە  شیرینی  سەر  لە  مێش  وەك  كۆمەڵێك  هەمیشە 
سەرەتای گەندەڵی ماڵی وسیاسیە.ئەم پێوەندیە دەبێتە هۆی دروستبوونی 
تاقم ودەستەو كڕینی پشتیوانی سیاسی لەم پێوەندیەشدا هەر كەس لە 
زۆرتری دەست  داهاتە  لەم  بێت  بەرانبەر هێزی دەسەاڵتدا ماستاوچیتر 

دەكەوێ.
لە هەردووی ئەم هۆكارانە مەترسیدارتر دروستبوونی هێزی سەركووتە 
لە دەست حكوومەتدا.حكوومەتێك كە لە بەرانبەر خەڵكدا واڵمدەر نیە 
و داهاتیشی سەربەخۆیە لە خەڵك و لە بەرانبەر هەر جورە دەنگێكی 

نارازیش لە توندترین شێوەی سەركووتكردن كەڵك وەردەگرێت.
لەم دوایانەش خشتەیەك لە الیەن گۆڤاری »ئیكۆنۆمیستی لەندەن«كە 
بە كەڵك وەرگرتن لە سەرچاوەی سەربەخۆی ناودەوڵەتیەكانەوە دەرچووە، 

                   ئا: شۆڕش گوڵكارباسی پێوەندی نەرێنی دیموكراسی و داهاتی نەوت دەكات.
onij_1364@yahoo.com                
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*حزبا نازی چەند تایبەتمەندی هەبوون ئەوژی:
1-باوەری ب زوركرنا رەگەزێ ئاری.

ژیانێ  جهێ  بەرامبەر  دییێ  ئەوالیێ  الو  ئەڤ  بیێ  2-دخ��وازی��ت 
)لەنبرزێۆم(.

3-دژایەتی كرن دگەل جوهیان و باوەری ب رێكە چارەیادوماهیی 
هەبویە، ئەوژی ژناڤ برنا هەمی جوهیان .

. 4-پێشتەڤانێ دەسهەالتا سەربازیا ئەلمانیا بوو، ژبو دامەزراندنا 
دەسهەالتا رایخی سێهەم .)1(

حكومەتا  و  ئیمپراتوریەتائەلمانیا  یەبۆ  ئەلمانی  *رایخ.زاراڤەكێ 
ئەلمانیا دهێتە گوتن، دمێژووێ دا رایخا ئێكێ ئیمپراتوریەتا روما روژ 
ئاڤابو كولسەر دەمێ نەهێ زاینێ ل ئەوروپا ناڤەراست دامەزرایەزوربەیا 
ئەڤێ ئیمپراتوریەتێ ل وەالتێ ئەلمانیا زەمان پێكهاتبوو و ژالێ بنەماال 
)هایسبورگ(دهاتە برێڤە برن .رایخا ئێكێ ل ساال 962دا پێكهات و 
كو  بوو  ئەلمانی  ئیمپراتوریەتا  ژی  دووێ  ژناڤچوو.رایخا  ساال1806دا 
رایخا  و  دووێ  رایخا  كر.دناڤ  تا 1918 دەسهەالت  ل ساال 1871ێ 
سیێ حكومەتا كوماری ل سەر دەسهەالتێ بوو.ئەڤ حكومەتە ل ساال 
1919ێ تاساال 1932 ێ وەالت برێڤە دبر و ب كومارا )ڤەئیمە(ب ناڤ 

و دەنڤ بوو.
رایخا سیێ :روژا 30كانینادووێ یاساال 1933دامەزرا هێتلەر وەسا 
هزر دكر كودێ هزار ساال ژیت و باسێ رایخا هزار سالی دكر ژ)12(

دووزدە سال و چوار هەیڤا زێدەتر نەڤەكێشا)2(
یاسین  و  محمدی  ئارەش/ئامادەكردن)زاهیر  سیاسیی  1-قاموسی 

حاجی زادە(الپەرە)177(.
یاسین  ئارەش/ئامادەكردن)زاهیر محمدی و  2- قاموسی سیاسیی 

حاجی زادە(الپەرە)372(.

)1(
 ل وی دەمی هزرا رەگەزپەرستیێ یان ژی)راسیزم(یابەالڤ بوول 
د ئەوروپادا.راسیزم ژ پەیڤا راس)raace(ب رامانا رەگەز هاتی یە 
پەرستە  كەڤەنە  و  زانستی  دژی  تیورەكێ  .رەگەزپەرستی  وەرگیران 
كوباوەری ب نەیەكسانیێ دناڤبەرا رەگەزاندا دبوارێ شیان و هێزا بیر 
كرنێ دا هەیە .نمونە زەقی راسیزم .ریڤەبرنا سیاسەتا دژی مروڤێن 
ئەمریكایە ل دژی سورپیست و رەش پیستێن ئەڤی وەالتی یە، كو 
سەرەرای چارناما ماڤێ مروڤی هەر درێژی هەبو .رەش پیستێن رۆدزیاو 
و ئەفریقای باشور چەند جاران بونە قوربانی سیاسەتە نە مروڤانەیا 
دا  رەگەزپەرستی  ژێر  ل  ئەلمانیا  رێبەری  هیتلەر،  .ئادۆڵف  بریتانیا 

جەند ملیون جوهی كوشتن0)1(
 زانا و فەیلەسوفان هەر دسەدەیا هەڤدێ دا دەر باری پەیدابونا 
رەگەزێن مروڤان)ئینسانا( ب كویراتی ڤەكولین یێن كرین دیپلو ماتەكێ 
فرەنسی بنافێ )ئارتور گوبینو (ل ساال 1954ێ دەست ب وەشاندنا 

دا  مروڤان  نەژادێن  :ناڤبەرا  دەربارێ  الیەندار  ب  گەلەك  پەرتوكەكا 
ژوورترە  نەژادا  ژهەمی  نەژادێ:ئاری:  گوبینو  ئارتور  باوەریا  ب  :كر 
لێ دمەترسیا :تێكەل بونا نەژادی: دگەل:نەژادێن نەئاریای: یی دایە 
كونە خودانێ جهێن بلندن، دانشمەند و زاناێن روژئاڤا ئیلهام وەرگرتن 
ژ تیوریا )جارلز دارفین( دەربارێن هەلبژارتەێن سروشتی یان ژی ب 
گوتنەكا دی ئەو كەسێ كوپتری هەمی كەسەكێ پەسەند بوونێ نیشان 
بدەت دێ بەردەوام بونا هەبونێ ژی پتر پەیدا كەت، وان دەست ب 
پێك ئینانا بوچونیێن وی یێن ژین ناسیێ دكومەلگەها مروڤاتیێ دا 
بناڤێ)دار ڤینیزما  ئینانا بوجونیێن وی یێن ژین ناسیێ دهزرا  كرن 
یاموكوم بوو كو:هێزدار:ماڤدارە هێز  باوەریێ  كومەالیەتی( لسەر ڤێ 
داریێ ل :بێ هێزیێ: بكەت .ه0س. چمبرلین ئێك ژ زانایان بوو كو 
بوچونەك  1899ێ  ساال  ل  وی  بوو،  گەلەك  دەسهەالتەكا  خودانێ 
شارستانییەتا  مەنا  ژێر  سەروكاتیا  ب  ئاریایی:  :نژادا  كر  پێشكەش 
رزگاركەت  یان  یەعنی )جوهی(  وان  ژنەیارێن  ئاڤا دێ  رۆژ  فەلەیێن 

)2(0
بووین  ئاكنجی  یێن  ئەوروپا  ل  دا  كەڤن  دچاخێن  هەر  *جوهی   
دكرن ب  بار  تاوان  جوهی  )دێرین(  ناڤین  چەرخێن  پێكا  دەست  ل 
كوشتنا )عیسای(وگازندە و لومە ژوان هاتە كرن كو وان عیسا وەك 
رەوشا  تاوانباریان  ڤان  پشتی  نەكرینە،  پەسەند  ژڤانێ  پێغەمبەرێ 
جوهیان باشتر لێ نەهات بدرێژیا چەندین چەرخان ئێشاندن و ئازاردان 
پشتی  مەیدانێ،  دهات  دەم  ب  دەم  كوژی  جوهی  و  وئیشكەنجەدان 
شورەشا فرەنسا ل ساال 1789ێ و ئارمانجێن دیموكراسێن وێ رێك 

ژبورەوشا جوهیان بەرەو باشبونێ ڤەبوو.
بزاڤاب ناڤێ رزگاریا جوهیان ل سەدەیا 19نوزدێ دا دەلیڤەك هاتە 
ژیانا  بەشداری  وەالتییەكێ  هەر  وەكی  ئەوژی  كو  جوهیان  بو  دان 

كومەالیەتی ببن 0)3(

كومكوژیا جوهیان و قەرەجان ل ئەوروپا دنافبەرا 
سالێن 1933-1945ێ ب دەستێ ئالمانا )نازی(

 der nationalئەگەرئەم تەماشەی دیروكا )نازیا(ل ئەلمانیا بكەن، دەستپێكێ دڤێت ئەم بزانین رامانا ناڤێ ئانكو زاراڤێ )نازی( چی یە، ئەڤ زاراڤە ژناڤێ*
sozialistische deutsghe arbeiter partie )the national socialist german wmrker>s party<(هاتی یە وەرگێران ب رامانا 
حزبا كریكارێن ناسیونال سوسیالیستا ئەلمانیا، حزبا نازی بزوتنەوەیەكا سیاسی بوو ل ساال1919دا هاتی یە دامەزراندنو ل دەستپێكا ساال1930ێ ئادولف هێتلەر 
گەهشتە بلندترین پلەیا رێكخستنێ دناڤ ڤێ حزبێ دا و ناڤبری ساال 1933ێ دا هەڤپەیمانی دگەل بالێ راست گرێداو بەشداری حكومەتێ بوون و، هەر زووی 

هەڤپەیمانێن خو ژناڤبرن و رژێمەكا تاك رەوی پێك ئینا و دەسهەالت بدەست خوڤە ئینا. 
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ب  ئەلمانیا  ژع���ەردێ  سیستێماتیكاجوهیان  دەرێخستنا   -4
شەمەندەفەرێن بار كێشانێ بێت .)3(

سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -1
بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)49-46(.

سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  كارەساتێ  ڤێ  دڤیاهون   --2
بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)21(.

سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -3
بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)50(.

)4(
*دەست پێكا ساال 1940 ێ ئێكەمین گیتوهاتە دروست كرن، و ل 
ساال 1942 ب سەدان گیتوێن مەزن و بجیك ل سەرانسەری پولونیا و 

ئەوروپا روژهەالت هەبوون.
*بلند ترین هەژمارا نیشتەجیێن گیتویا یا ڤارشە گەهشت بوو)400، 
000(هزار مروڤان .ئەڤ هەژمارا زێدەیا نیشتە جیێیان ب ڤی واتەی یە 

كو7/5 مێتر بەر كەسەكێ دكەڤێت.

نەخوشیێ  ژی  یان  سایەتیێ  بر  ئەگەرا  )1941(ێژبەر  سالێن  *ل 
.تەندروستی  دمر  ئێك  گیتویاندا  ل  نیشتەجیێ  )10(كەسێن  هەر  ژ 
دەسكێن  بەر  و  پزیشك  جونكی  بوو  نەمومكین  تشتەكێ  ودەرم��ان 
پزیشكان دەستێ وان نەدگەهیشتە دەرمان و خارن و جهێن پێویست 

)1(.
ئەوروپا  ۆ  پولونیا  ل  جوهیان  كەڤنارا  و  دەولەمەند  *ئەرشیڤا 
روژهەالت هاتە بن دەست كرێن و ژناڤ برن.دەمێ ڤەگوهاستناجوهیان 
بوو گیتویان ل ساال 1942ێ دەست پێ كری پەرتوك ودەست نڤێسێن 

بجێه ماین وەك كەرەستێن سوتنێ هاتنە ب كار ئانین .)2(
*هەروەسا پرانیا ئەلمانا ژ كارێ جوهیان بو دەولەمەندیا خو ب 
كار دئینان.هەر ژبەر ڤێ جەندێ ژی گەلەك ژ جوهیان هزر دكر كو 
كاركرن بتنێ شانسێ وان یێ مانێ یە لێ زوی یا درەنگ ئاشكرابو 
كومەرەما نازیان ژبو نەهێالنا جوهیان ژمڤاێ كو ژ جوهیان دگەهشتە 

وان گرنگتر بوو.
*بەشەكێ مەزن ژ سیسەتەمانازیان ئەوبو كو جوهی بخو برێڤەبرنا 
گیتویان بكەن . هەر ژبەر ڤێ ئەگەرێ ژی ل هەمی گیتویاندا مەجلسا 

1-هەمان ژێدەرێ پێشتر الپەرە)326-325(
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  2-دڤ��ی��اه��ون 

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)14(.
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -3

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)15(.

)2(
پەیداكر  دی  رەنگەكێ  جوهیان  دژاتیا  نوزدێ  سەدەیا  داویا  *ل 
رزگاریا  بزاڤا  هەمبەر  كریارەكێ  دانا  نیشان  )ئانتی سمیتیسم(وەكی 
جوهیان، وەك سود وەرگرتنەكا سیاسی لێ هات . ل دەمێ نەبونا 
ئارامیا ئولی، ئابوری و سیاسی نەیارێن جوهیاتییێ جوهی ب هەبونا 
دەسهەالتداریا بێ ئەندازە و بەر فرەه دناف كومەلگەهێ دا تاوانبار 
هەمی  دەسهەالتداریا  دخوازن  كو  كرن  تاوانبار  دهاتنە  دكرن.جوهی 
یێت  دكرن جونكی  بار  تاوان  نازیان جوهی  هەروەسا  بكەن  جیهانێ 

بوینە دەسهەالتدارێن ئەلمانیا ...)1(
پشتی داگیركرنا فرەنسا ساال1940 ژئالیێ نازیان ڤە، ناڤێ هەمی 
جوهیان دهێتە توماركرن و ئەڤە ئێكەمین پێنگاڤە بەرەو كومكوژیا 

وان0)2(
*تیرور دژی وار و كارو كاسبیان جوهیان دەست پێ كر/دهەیڤا 
نیسانا 1933ێ دا نازیا ئێكەمین بزاڤێن خو ژبو لێدانا ئابوریا جوهیان 
دەست پێ كرن ئێك ژ ئاواێن وان ئەڤەبو كو ئەندامێن رێكخراوا جوانێن 
بەالڤوكێن  جوهیان  سوپرماركێتێن  و  دوكان  دەرگەهێن  لسەر  هێتلر 
))هشیاركرنێ (( دهەالویستن ئەڤ جورە كریار ل هەمبەر نوژدار و 
دادوەر و پارێزڤان و سوپرماركێتێن سەر ب جوهیان ڤە لسەرانسەر 
نڤێسین  هاتییە  كولسەر  الڤیتەیێن  .ب  ئەنجامدان  دهاتە  ئەلمانیا 
)ژجوهیان نەكرن، نەچنە دەڤ نوژدارێن جوهی، جوهی دزك ماكی دا 

درەوكەرن و فێلبازن(0
*پشتی سالێن 1933ێ قوتابێن جوهی ب رەنگەكێ سیستماتیك ژ 
قوتابخانێن ئەلمانیا هاتنە دەرێخستن دوو قوتابێن جوهی خویادكەن 
پێت  ترانە  رەنگەكێ  چ  ب  )نازیزمی(  ئایدلوژیا  ب  دواناگرێدای  كو 
هێنە كرن، سەرتەختە رەشی هوسا یاهاتیە نڤێسین )جوهی مەزنترین 

دوژمنێ مەنە. ژ جوهیان هشیاربن(.)3(
*)لویس ڤیشەر(ی ل ساال1983 لسەر جوهیێن ئەلمانیا دگوت .دڤیا 
جوهیێن ئەلمانیا هەمیان بهەڤرا خوكوشتبان دابەلكی .خەلكێ دنیاێ 
و خەلكێ ئەلمانیا دژی توندوتیژیا هیتلەری راببان . وی پێشنیارەكا 
تەكتیكی كر .نەپێشنیارەكا قاعیدەی ئوو بناغەی مەرەماوی نەئەوبوو 
كو هەمی بهەڤرا وو ب دلەكێ خوەش بەرب ئودەیێن گازێ بچن ژبەركو 
ناتوندوتیژی وێ دبێژت .مەرەماوی ئەڤ بوو :«ئەگەر هوین وێ بكن 
.دێ باشتر مرن«:ئەگەر هوین پێشبەری یا وی ژهەمی خەمخوری یێن 
قاعیدەمەندێن دی ژبلی هندێ كا داگانێ چەند خەلكێ هاتبا پاراستن 

گەلەك  خەلكێ  خەما  و  ئالوزی  كودا  بەرهوزە  تشتەكێ  بكن،  چدا 
باوەرناكم، لێ  نازیان چێ كری .ئەز  یا  زێدەتر بت ژ ئەڤا درندەیی 
تشتەكێ نەمومكینە ژی .ل ئالیەكێ دی .دوان كاودانان دا جوهیێن 
ئەووروپایێ ژ ئەواكری زێدەتر چ ژدەست نەدهات، و ل هەر جهەكی 

باشی شەرمزاری یە ....)4(
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  1-دڤ��ی��اه��ون 

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)39-15(.
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  كارەساتێ  ڤێ  دڤیاهون   --2

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)19(.
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -3

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)45-42(.
4-ه���ن���دەك���ێ���ن پ���رخ���وەش���ی وگ��ەل��ەك��ێ��ن م���ان���دی/ن���وئ���ام 
كوردی  بو  ئێنگلیزی  ژ  چومسكی:هەڤپەیڤین)دێڤیدبارسامیان(پاچڤە 

)د.لەزگینێ ئاڤدەرهمانی(الپەرە)34-36( 

)3(
سەدان  ب  دووێ  تشرینا  9و10ێ(هەیڤا  وشەڤا)  ئێڤار  *دناڤبەرا 
هەروەسا ب  و  وێرانكرێن  هاتنە  ئەلمانیا  دسەرانسەر  دێرێن جوهیان 
سەدان دوكانێن جوهیان هاتنە تاالن و ێران كرن .گورستانێن جوهیان 
كەڤتنە بەر هێرشان، ب سەدان جوهی هاتنە كوشتن وبدەهان هزار ژی 

ڤەگوهاستنە ئوردوگایێن زورە ملی.
*پشتی دەست پێكا شەرێ جیهانیێ دووێ ل ئەیلوال ساال 1939ێ 
نازیان ب لەز هندەك یاسا دەرێخستن كوجوهیێن )پولونی( مەجبور 
دكرن مال و حالێن خو بجه بهێلن بەرەو هندەك ناوجەێن تایبەت دناڤ 

باژێران نیشتەجێ ببن.)1(
چ��ری��ادووێ  ل  بو  هێتلەری  تایبەتێ  *)س.س(ل��ەش��ك��ەرەك��ێ 

ساال1925ێ ل )میونخ(هاتییە دامەزراندن.)2(
)فەرمانا هایدریش، سەروكێ ئاسایشا س.س.ێ دەربارێ كومكوژیا 

جوهیان، ل ئەیلوال ساال 1939ێ(
*پێویست بوو جوهی دناڤ گیتویان ل باژێران كوم ببن، دابشێن 
وان بن جاڤ بگرێن، پاشی ڤەگوهێزن لەزترین كریار ئەوە كوڤروشیارێن 
جوهی دناڤ باژێراندا نەمینن ئەڤ راسپاردە دڤێت ددەمێ سێ هەتا 
جوار هەفتێن پێش مەدا بێتە پێك ئینان، هەتادەمێ كو جوهی كارێ 
فروشیارێ ناڤ باژێران ئەنجام ددەن ڤێت بریارەك بێتە وەرگرتن كو 
كی ژ جهێ فروشتنی ئامادەبێت داكو ئازوقەێ خوواردەمەنیا هێزین 

لەشكەری بهێتە تەئمین كرن، فەرمانێن ژێر بهێنە وەرگرتن
1- جوهی ب زوترین دەم بهێنە ڤەگوهاستن بو باژێران.

2- جوهی ژ ئەردێ ئەلمانیا بهێنە دەرێخستن رەوانەی پولونیا بێنە 
كرن .

3- قەرەچێن ماین ژی رەوانەی پولونیا بێنە كرن.
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نیڤا هەیڤا گوالنا ساال1944 ێ ڤەگوهاستنا  تشتەك هاتە گهورین د 
پتری  .د)42(روژان���دا  كر  پێ  دەست  شوویتس(  )ئاو  بو  جوهیان 
)42000(چل و دوو هزار جوهیێن هاتنە دەرێخستن ئێك سەر بەرەو 
ئاو شویتس –بیركنائو هاتنە ڤەگوهاستن هەروژ پتری )12000(دووزدە 
هزار كەس ل هەمبەر چاڤێن جیهانیان ب گازێ دهاتنە كوشتن .)2(

*دەست پێكا تەموزا ساال 1944 سەروكێ )مەجارستانێ( .)میكلوس 
راگەهاند.  جوهیان  دەرێخستنا  یاسایا  كرنا  بەتال  (فەرمانا  هورتی 
ژبەركو چاالكیێن دژی جوهیان ب هاریكاریا )مەجاریا( گرێدای بوو.
ڤێ بریارێ )300، 000(سێ سەد هزار جوهی ل )دابێست( رزگاركرن.

وەالتێن بێ الیەن وەك سوید.سویسرا.وڤاتیكان وان ژێ هاریكاریا وان 
كرن لێ د داویا ساال1944ێ داپتری 30، 000 سێه هزارجوهیان ل بو 
)دابێست( ژیانا خود )مەشا مرنێ( بەرەف سنورێن نەمسا ژ دەست 
دان یان ژی ب دەستێ نازیێن پولونیا ئەویێن ژوان را دگوت )خاچیێن 
تیر( ی هاتنە كوشتن .ئیتالیا ژك هەڤگرتییا ئەلمانیا بوو.ژ یاسایێن 
دژی جوهیان پێك ئینا بون ژمارا هند جوهیێن ڤی وەالتی ژكوشتنا 
ب دەستێ ئالمانا رزگاربوو. لێ پشتی روخانا رژیما فاشیستا بنیتو 
ئیتالیێن  ئەلمان دگەل  موسولینی ل تەموزا ساال 1943ێ لەشكەرێ 
دژبەری جوهیان پتری )8، 000(هەشت هزار كەس ژ )35، 000(سیه 
و پێنج هزارجوهیێن ئیتالیا كومكرێن ڤەگوهاستنە ئوردوگایێن مرنێ 
ل )ئاو شویتس –بیركنائو(.)یوگوسالڤیا( پشتی داگیركرنێ ژئالیێن 
دەڤەراندا  چەند  سەر  ب  1941دا  ساال  نیسانا  د  ئالمانیاڤە  هێزیێن 
هاتە دابەشكرن .ل وی دەمیدا نێزیكی )80، 000(هەشتی جوهی ل 
هەبون  جوهیێن )سرب(  هزار  000(شازدە  هەبون )16،  یوگسالڤیادا 
كوپرانیا وان ل )بێلگراد( نشتەجێ بوون.ئەلمانیا پشتی داگیر كرنێ 
ئەو ئێخسیرو مەجبوری كاركرنێ كرن و هەمی مال و ئەمالكێن وان 
ژی تاالن كرن . دهەیڤا ئابا ساال )1941(ێ گرتنا ب كومەل دەست 
پێكر و زوربەی جوهیێن )سربی( ب گوللەیان هاتنە كوشتن .ب گشتی 
پتری )60، 000(شێست هزارجوهیێن یوگسالڤیا هاتنە كوشتن یونان 
ژ ئالیێ ئەلمانیا و ئیتالیا هاتنە داگیركرێن . جوهیێن د بەشێ داگیر 
كری ل رەخێ ئیتالیا ڤە هەتا ساال 1944ێ پاراستی بوون دهەرێما بن 
داگیركەریا ئەلمان ڤە ب تایبەتی )50، 00( هزار جوهیێن )سالونیكی( 
كەفتنە بەر بەرنامەیا كومكوژیێ. دهەیڤا ئادارێ و نیسانا ساال1943ێ 
بو  ڤەگوهاستنە  و  دەرێخستن  هاتنە  جوهی  000(چلهزار   ،40( پتری 
ئوردوگایێ)ئاوشوویتس –بیر كنا ئو(. پشتی شەری بەس هزار جوهی 

ڤەگەریانە )سالونیكی(! .)3(
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -1

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)46(.
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -2

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)66(.

سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -3
بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)67-66(

)7(
*رێبەرێ بولغاریا هە مبەری گەفێن ئالمانیا ژبو دەرێخستنا پتری 
ڤێ  ژبەر  هەر  بەرخودا  جوهی  هاووالتیێن  هزار  000(پێنجی   ،50(
ئەگەرێ ژی بوو گیانێ وان د شەری دا هاتە پا راستن .دگەل هندێ 
ژی بولغاریا رێ دابوو ئالمانیا جوهیێن نەهاووالتی ژ تراكین ومقدونیە 
دەربێخێت .بگشتی )11، 000(یازدە هزارژهەرێمێن بن چاڤدێریا بولغاریا 
بو )تربلنكا( بێنە ڤەگوهاستن .ددەست پێكا شەری دا پتری )750، 
000( حەفت سەد و پێنجی هزار جوهی ل رومانیا دژیان .ژڤان )750، 
سەدهزار  000(سێ   ،300( جوهیان  هزار  پێنجی  و  سەد  000(حەفت 
ڤان  بوون.خەلكێ  ترانسنیسترین  و  بسارابین  هەرێمێن  نیشتەجیێت 
رومانی ب  لەشكەرێن  یان ژی ب دەستێ  مرن  برسێ  ژ  یان  هەرێما 
هاریكاریا ئەلمانیا ب گولالن هاتنە كوشتن . ل هەرێمێن ناوەندی دا 
)300، 000(سێ سەد هزار جوهی ژ شەری گیانێ وان هاتنە پاراستێن 
نەمازە  نسكو(  ئانتو  ئیڤن  )مارشال  سەروكاتیا  ب  رومانی  رژێما 
سیاسەتا وی یا دژبەری جوهیان لێ رەزامەندیا خو ل سەر دەرێخستن 

و رەوانەكرنا جوهیان بو ئوردوگایێن مرنێ نەكر.)1(
نیسانا  9ێ  ل  ئەلمانیا  دەستێ  ب  )نەرویج(  داگیركرنا  *پشتی 
ساال1940ێ فەرق و جوداهی و دژی جوهیان دەست پێكر . هەرجەند 
ئەلمانیا  بۆ  ژ  لێ  بوون  كەس  000(ه��زار   ،2( نەرویج  جوهیێن  ژمارا 
ل  ڤانسی  ناڤێ  ب  كونفرانسا  هەژمارتن.د  دهاتە  گرنگ  ئارمانجەكا 
كانونا دووێ ساال1942ێ ژبوو ئامادەكرن و بهێزكرنا چاالكێن ژبو پێك 
ئینانا )رێكا چارەسەریا داوی بۆ كێشەیا جوهیان (پێك هاتبوو.)2(

*ل داویا تشرینائیكێ ساال1942ێ چەند سەدەك ژ زەالمێن جوهیان 
كوژیێ وان 16سالی پر كربوو ل )تروندهایم، بێرگێن، ئوسلو( هاتنە 
گرتن.ئەوهاتنە ڤەگوهاستێن ژبوكەمپان و مالیێ وان ژی هاتەداگیركرن 
.دشەڤا 26تشرینا دووێ ساال 1942ێ ژن وزارەكێن جوهیان ژی هاتنە 

گرتن.)3(
سوید.ل  بگەهینە  وخو  رزگاربن  ژی  ژوان  كەسان  هزار  *نێزیكی 
دانیمارك دەولەتێ ژكریارێن نەژاد پەرستیێ هەمبەری )7، 500(حەفت 
دورئێخست  خو  جوهی  پەنابەرێن  و  هاووالتیێ  سەد  پێنج  و  هزار 
لێ   . نەكرن  تێ  خو  ماێ  ساالن  وەالتی سێ  ڤی  جوهیێن  ئەلمانیا 
جوهیێن  باڤێتە  كودەست  بریاردا  1943ێ  ساال  ئابا  دهەیڤا  هیتلەر 
بوون ب  بالڤ  دا  دپێش  كو  هندێ  ڤێ  .پروپاگەندێن  ژی  دانیمارك 
گرێن  ماسی  هاریكاریا  ب  ژیان  دانیمارك  جوهێن  هەمی  كێماسی 
دانیماركی و سوێدی خو ب گەهینە سوید و رزگارببن پشتی شەری 

ڤەگەریانە دانیمارك .)4(

لبن  دمەجلسێدا  ئەندام  هات.زەالمێن  پێك  جوهیان  مەجلسا  بناڤێ 
ئامادەكرنا  دكرن  جێبەجێ  ئەلمانیا  ڤەرمانێن  مرنێ  گەڤێن  زەخت 
تومارا ناڤێن وان كەسێن كو دهێنە دەرێخستێن دكەڤیتە الێ مەجلسا 
كومكربانا  مرنێ  ب  بارێن  ت��اوان  دڤیا  جوهی  .پولسێن  جوهیان 

وژبوڤەگوهاستنێ سوواری لوریێ یان ژك قیتارێ كربانە.)3(
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  كارەساتێ  ڤێ  دڤیاهون   -1

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)49(.
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  كارەساتێ  ڤێ  دڤیاهون   -2

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)59(. 
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  كارەساتێ  ڤێ  دڤیاهون   -3

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)61(.

)5(
ژێریا  ل  ئوردوگایێ)بونە-بالروالندە(  ل  شەمبێ  ئێك  *روژەك��ا 
بەست  سەر  مالباتا  ئەندامێن  هەڤدیتنا  هێشتا  دەمی  وی  پاریس، 
هەیڤا  ل  ژی  ژنك  و  1942ێ  ساال  حوزەیرانا  هەیڤا  ل  زەالم  بوو، 
تەموز و ئابێ هەر وێ سالێ بو ئوردوگایێن مرنێ ل پولونیا هاتنە 
ڤەگوهاستن .دەو لەتا فرەنسا ل ڤیشی هەر چەندە ژئالیێ ئەلمان 
ڤە مەجبور نەبوو جیاوازیێ بێختە جوهیێن فرەنسا، لێ لگەل ڤێ 
چەندێ ژی پێك هاتنا یاسایێن دژی جوهیان دەرفەت ژدەست نەدا 
.دەمێ ل هەیڤا تەموزا ساال 1942ێگرتنا هەمی جوهیان دەست پێ 

كری پولیسێن فرەنسا ئەڤ ئەركە گرتە سەر مللێن خو.
ئوردوگایێن  بو  ڤەگوهاستن  هاتینە  جوهیێن  000(هزار  *ژ)80، 

مرنێ نێزیك )10%(زاروكیێن ژیێ وان بن شەش سالێ بینە .
و)10%(ئەوكەسێن كو ژیێ وان ژ )60(سالیێ پتر بینە .بەرپرسێن 
دەرێخستن  هاتنە  بیاتی  جوهیێن  كو  دەمێ  بەس  فرەنسا  دەولەتا 
پەیداكرنا  بو  ئەلمانا  چاالكیێن  و  بری  ئەلمانا  لگەل  خو  هەڤكاریا 

جوهیان گەلەك بزەحمەت ئێخست.)1(

)كومكوژیا جوهیان ل هەمی دەڤەرێن ئەوروپا(
بینە  ئێك  وەك  برنێ  ژناڤ  یێن  بنگەهی  پروسێن  *هەرجەندە 
یەعنی پێك هاتبون ژ ناسینێ، كومكرن و دەرێخستن و ژناڤ برنی، 
ژناڤ برنا جوهیان ل وەالتێن جوراو جور ب گەلەك رەنگان هاتییە 
ئەلمانیا هەڤ  ئینان. )مەجارستان( ل دەمێ شەری ل گەل  پێك 
پەیمان بو و.ل گەل هەبونا هەژمارەكا زورا جوهیێن ڤی وەالتی و 
هاتنا پەنابەرێن هەمی وەالتان هەژمارا وان گەهشتە نێزیك ملونەكێ 
هەتا ساال 1944ێ ژ ئالیێ ئاسایشا گیانی ڤە دهاتنە پاراستن . لێ 
ب داگیركرنا )مەجارستانێ( ل ئادارا 1944 ب دەستێ ئەلمانیا هەمی 
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بیركنائو( كرن. پرانیا وان دگەل)2، 900(دووهزار و نەه سەد قەرەجێن 
دن دشەڤا 3تەباخا 1944ێ دئودەێن غازێ دا هاتنە كوشتن .)1(

ژ  وان  ودەیكێت  زاروك  000(ه��زار  *ل 8حوزەیرانا س��اال1943)3، 
هولەندا دهێنە ڤەگوهاستن و رەوانەی ئوردوگایێ )سوبیبور( دكرن.

ئەوهەمی ژی دەمێ دگەهنە بنەجهێب گازێ دهێنە كوشتن.)2(

)كومكوژیێ دەست پێ كر(
*كوشتنا سیستماتیكا جوهیان و قەرەچێن ئوروپا ودگەل كوشتنا 

پەك كەوتویێن هوشی و
)مروڤێن نەج ڤاكی(ب ئەمرێ دەولەتێ دەست پێ كر.ئەڤ چاالكییە 
ناڤێ چاالكیا)تی 4(هاتە  ل چریا ئیكێ 1939ێ دەست پێ كر وب 
دهاتە  هێتلەر(  )ئادولف  یا  تایبەت  مەكتەبا  .كوژئالیێ  ناڤداركرن 
د  كلینیكێن جوراوجور  ژ  ڤان چاالكیان  سەرپەرشتی كرن.قوربانیێن 
سەرانسەری ئەلمانیادا دهاتنە كومكرن وب ئوتوبوسێن كو ب رەنگێ 
قەهوای كو پەنجەرێت وان هات بونە رەنگ كرن یان ژی پەردە پوش 
مرنێ( دانا  )یارمەتی  بنگەهێن  دگوتەوان  كو  تایبەت  بوجهێن  كرن 

ڤەدگوهاستن .
كویرهێن  و  گ��ازێ  ئودەیێن  ژ  هاتبون  پێك  بنگەهە  *كوئەڤ 
دبێژن  وەكی  مروڤان  ژوان  كوكی  نیشانكرنا  دەست  سوتنێ  مروڤ 
بێتە)دەرمانكرنا دژی ڤەگرێ(یان ژی بێتە كوشتن بدەستێن نوژداری 
بو.ئەو مروڤێ كوهاتبا دیار كرن كو بمریت دا كەس وكارێن وی ب 

نامەكا ستاندار هێنە ئاگادار كرن .
*دناڤ بەرا سالێن 1940ێ هەتا 1945ێ ب كێماسی )120، 000(
هزار كەس بونە قوربانیێن ڤان بنگەهان.داویا هەیڤا تەباخێ دا 1941ێ 
بەشەك ژچاالكیا )تی 4( راگرتن چونكی نەرازی بونا خەلكێ ئاسایی 
ژڤان چاالكیا ب بوو سەر ئێشەكا مەزن ژبومەكتەبا )هێتلەری( .)3(

سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -1
بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)89(.

سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -2
بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)101(.

سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -3
بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)105-104(.

)11(
هات  پێك  رەنگی  بڤی  كریارا  مەزنترین  1941ێ  29و30ئیلونا  *ل 
د دەمێ پێك ئینانا ڤێ كریارێ دەستەیەك ب ناڤێ دەستەكا لێدانێ 
زاروكێن  ژن،  زەالم،  كەس  هزار   )371  ،33( پولیسی  هاریكاریا  ب 
جوهیان دگەلیێ )بابیج جار( دەرڤەی باژێرێ كیف هاتنە گوللە باران 
كرن.س.س ب فەرماندەیا هنریش هێتلەر، )پیالنا سەرەكی (كومكوژی، 
بەرپرسیاریا ئیدارا پێك ئینانا كریارا ژهولێ راكرنا جوهیان ئەركێ وان 

جوهیان( راكرنا  دەربارێ)ژهولێ  1943ێ  جریائیكێ  ل  بو.)هێملێر( 
گوتارەك پێشكەش كر و وورەیا بەرزا رێكخستن وئەو كەسێن ب ڤان 
جاالكیان رابین رێز ل ڤان گرت .)ئەم ژێ ئالیێ ئەخالقی ڤە ماڤدار 
بووین.مەل هەمبەری مللەتێ خو بەربرسیارەتی هەبو كوئەو خەلكێ 
نییەت هەبیت مەژ ناڤ ببەت، بكوژین)....( مەئەڤ بەرپرسیارەتیا 
دژوار ژبەر خوشتیڤیا ب گەلێ خو ئەنجام دا .ئەم ژ ئەنجام دانا ڤی 
كاری توژی چ نەخوشێن دەرونی یان ژی روحی یان ژی كیماسی د 
كەسایەتیا خودا نەبوین .(مروڤ كوژان ل گەل هەمی دژواریان )ب 

سەر بلندی ( بەردەوامی ژیانێ بون.)1(
22حوزەیرانا  ل  شورەڤی  ئێكەتیا  بوسەر  نازی  ئەلمانا  *هێرشا 
بو  جوهیان  كوشتنا  پێكا  دەست  بارباروسا،  هێرشا  بناڤی  1941ێ، 
دویڤ  دربان  دەستەكێن  بناڤی  س��وواران  ماتور  دەستەكێن  .چوار 
ئاسایش و  ژپولیس،  دابون .ئەڤ دەستكە  ئەلمان دمەشێ  ئەرتیشا 
س.س ێ پیك هاتبون.ل دەست پێكی هەژماراوان)3، 000(هزار كەس 
لەشكەری،  پاراستنا  بن  ل  و  جەبهەی  پشتا  ل  وان  ئەركێ  و  بون 
كومونیستا و ئەندامێن جوهیێن)حزبی(ژ ناڤ ببەن .ددەمەكێ كوت دا 

سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -1
بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)68-67(.

سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -2
بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)70(.

سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -3
بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)70(.

سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -4
بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)70(.

)8(
*هەژمارا جوهیێن فیلەندی كو نێزیكی )2، 000(دوو هزار كەسان 
ریبەرێن  ژبەركو  جوهیان  كومكوژیا  بەر  نەكەفتنە  كەسە  بووئەڤ 

فیلەندی چوجارا ئامادەنەبون جوهیان رادەستی نازیان بكەن)1( 
وەالتێ)هندێ(  باكورێ  ل  قەرەچ  ناڤیندا  .دچەرخێن  قەرەچ   *
.دوان  ئەوروپا  هاتنە  بالكانا  و  بچیك  وئاسیا  ئیرانێ  ودریێا  رەڤین 
چاخاندا كەلەك هزر دكرن كو قەرەچ تێكەلەكە ژ جوهیان وگەروكێن 
كوشتنا  ب  تاوانباركرن  هاتنە  ئەوژك  چەندێ  ڤێ  ژەبەر  نەجوهی 
گرنگ  تاوانەكا  وەك  قەرەچان  كوشتنا  چەرخان  دجەندین  عیسای 
هەالت  روژ  ئەوروپا  و  ناوەندی  ئەوروپا  ل  .هەتا  نییا سین  نەدهاتە 
دوان  ئینان  پێك  :قەرەچان:دهاتە  نێچیرا  هەلكەفتێن  جاران  هندەك 
هندەك  كوشتن  و  هژمارێ  دهاتنە  ئاژەالن  وەك  قەرەج  هەلكەفتاندا 
ژی  وان  ژ  وهندەك  كرن  ب��ەردەوام  یاگەروكی  خو  ژیانا  قەرەچان  ژ 
ئاكنجی بون و هێدی هێدی دگەل ژیانا كومەلگای خو هێ كرن هێدی 
هێدی ل گەلەك دەڤەران قەرەج نەوەك دەستەكا نەتەوی بەلكی وەك 
دەستەكا كومەالتیا پلە نەفی دهاتنە دیتن دەربارێ قەرەجان گەلەك 
ئەفسانە و پێشگوتن هەبون حەتا چاخی نوكەژی دهێتە هزر كرن كو 
قەرەج زاروكان ددزن، سەحرا دكەن ودبنە ئەگەرا پەیدابونا نەخوشێن 
مەترسیدار .گومان بون و بێ باوەری ب قەرەچان گەلەك بهێز بو، و 

هێشتا یا بەردەوامە ژی0)2(
*قەرەچ رەگەز پەرستی /ل سالێن 1930 ێ قەرەچ ل سەرانسەری 
نێزیكی 30، 000قەرەچ هەبون كو دناڤ  ئەلمانیا  ئەوروپا هەبون .ل 
قەرەچان  دژی  ل  جیاوازی  دژیان  هاوالتیەكێ سادە  وەك  كارەڤانادا 

گەلەك بەری دەسهەالتداریا )نازیان(ل ئەوروپا)3(
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -1

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)70(.
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -2

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)27(.
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -3

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)27(.

)9(
)دەرئێخستنا قەرەجان(

*ژبوو كوشتنا قەرەجان شلوڤەكا ئایدلوژی هەبوو.سەروكێ س.س 
ێ، )هنریش هیملێر( ل سەر ڤێ باوەرێ بوو كو قەرەچێن هەین كو 
خودانێ )نەژادەكا پاك(بووینە، كورمامێن )ئاریای ( دهاتنە پەسەند 
هاتبانە  .دڤیا  پاراستن  دڤیاهاتبانە  ژی  ئەگەرێ  ڤێ  ژبەر  هەر  كرن 
ناسین و ل جهێن پاراستی هاتبانە جێ بەجێكرن. ئەركێ )ڤەكولەرێن 
نەژادی(دپلەیا ئیكێ دا دەست نیشان بكەن.كو كیش ژڤان قەرەچان 
نەشێت  مروڤ  كو  بینە  تێكەل  نەژادەكا  دگەل  ئەندازێ )خوینا(وان 
رەنگینە  ژڤی  وان  زوربەی  كو  وان وەك )ئاریای(وەرگریت.دەركەڤت 
.ئەگەر كەسەك كەفتبا خانەیا چینەكا ناپەسند دا مەكینا دیموكراسیا 
ئەلمانیا داكەفیتە لڤێ وبیێ بەرجاڤ گرتنا چ تشتادا د پێنگاڤا ئیكێ 
ڤەگوهاستن بیت بو گوتێن جوهیان و پاشی ژبو كەمپێن مرنێ داوی 
پیێ دهات .تاقیكرنێت نوژداری یێن ب ناڤ وبانگێن ل )ئاوشوویتس( 
بەس ل سەر جوهیان نەدهاتنە ئەنجام دان بەلكی ل سەر زاروكێن 
هاتنە  وێرێ  ل  000(ق��ەرەچ  .پتری)20،  ددان  ئەنجام  ژی  قەرەچان 
كوشتن .هەتا ئەڤروكە ژی دیار و ئاشكرا نینە كو جەند قەرەچ ب 
دەستێ نازیا و هەڤبەندێت وان ل وەالتێن جوراو جور هاتنە كوشتن 
كێماسی  ب   . شەری  وپشتی  بەری  قەرەچان  ژمارا  ب  نەبو  .باوەر 
ژمارا كوشتیا )200، 000(هزار كەس هاتینە تەخمین كرن. لێ چەندین 
نە .ب  دیار كری  000(هزار كەس  ژمارا كوشتیا )600،  ڤەكولینەڤان 
باوەریەك مەزن )25هەتا 50ل سەدێ ( قەرەجێن ئەوروپا ل دەمێ 

شەری دا یێت هاتینە كوشتن .)1(
یا  بایلوژی  ودیاركربوو.خاالبزاڤا  كربو  ڤەكولین  *پسپورەكێ 
تاوان باری ئەڤەبوو كو ئەگەرێن میراسی بایلوژی ئەگەرێن رەفتارێن 
نەپەسەند یان ژی رەفتارێن جنایەت كارانە.)ریتر( نیشانداكو قەرەج 
ل دەست پێكێ دا خودانێ نەژادەكا)ئاریای(بینەلێ تایبەتمەنیێن وانێن 
پەسەند ژئەگەرا )تێكەل بونا نەژادی (ل گەل خەلكەكێ )بیێ نرخ(ل 

دەمێ كو چباریێ دا نەمانە.)2(
بو  سوێدی  ژ  /وەرگێران  ڤەگێرن  كارەساتێ  ڤێ  هون  دڤیا   -1

كوردی)سادق سالح( بابێ چەنگو الپەرە)88(.
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -2

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)88(.

)10( 
خویێن  كارێن  دانا  دئەنجام  بەردەستكیێ  كارێ  دگەل  *یوستین 
قەرەچان  ئێتیم  كو39زاروكیێن  بو.هەروەكی  بەردەوام  ژی  ڤەكولینێ 
بشێتن  یوستین  هەتا  راگرتن  هاتنە  )كاتەلوكا(دا  دپەروەردەگەهەكا 
باوەرناما خوبگەهینتە داویێ .دەمێ ڤەكولینێن وی خالس بین ئەڤ 
ئاوشوویتس- مرنێ)  كەمپا  رەوانەی  1944ێ  گوالنا  دهەیڤا  زاروكە 
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ئەڤروكە بوجوهیان پەیدابو . بال  زیانە بەرهەمێ وێ  و ئەڤ هەمی 
نەتشتەكێ سەیر بێت دەمێ كومكوژیا جوهیان ل بیرامە بهێت ژبەركو 
هەتا مللەتەك قوربانیێ نەدەت تاما ئازادیێ نابینت .بەلێ بەرهەمێ 
ڤێ چەندێ هەمیێ ئەڤرو دیاربوو كو جوهی یێت ژین ب ئازادی و نازی 

ژی یێت مرین .. 
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -1

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)129-128(.

)14(
 -ژێدەرێن مفا ژێ هاتی وەرگرتن :

1-پەرتوكا بنافێ )دڤیا هون ڤێ كارەساتێ ڤەگێرن( وەرگێران ژ سوێدی 
بوكوردی سادق سالح)بابێ چەنگو( )الپەرە13-15(- )الپەرە19-18(- 
)الپەرە 23(- )الپەرە27(- )الپەرە39(- )الپەرە42(- )الپەرە46-45( 
)الپەرە 49-50(- )الپەرە54(- )الپەرە59(- )الپەرە64-63-62-61( 

)الپ������ەرە66-67-68-70( )الپ�����ەرە87-88-89( )الپ����ەرە101(- 
)الپ���ەرە104-105-106(- )الپ��ەرە109( )الپ��ەرە111(- )الپ��ەرە115(- 

)الپەرە121(- )الپەرە128(.
2-فەرهەنگی سیاسی نوێ 2006.ئامادەكردن:زاهیر محمدی .یاسین 

حاجی زادە.
)الپەرە326-325(.

چومسكی  .ن��وئ��ام  ماندی  وگەلەكێن  پرخوەشی  3-هندەكێن 
ئینگلیزی:د.لەزگینی  ژ  پاچڤە  .هەڤپەیڤین:دێڤیدبارسامیان. 

ئاڤدرەهمانی.
)الپەرە64-63(.

ئەركێ وان سەرەكی بو)كوشتنا گشت جوهیان( .قەرەچ ژی كوم دكرن 
و گوللەباران دكرن و دەستەكێن دربێ دەربارێ چاالكیێن خو گەلەك 
ب هویر تومار دكرن و ژبو بەرلین راپورت بەرز دكرن.دڤان راپورتاندا 
بەلگەهان  .ئێك ژڤان  دیفچونێ بكەت  روژانە  مروڤ دكاریت كوشتنا 
فەهرستەكا حەفت الپەری پێك هاتییە كو هەمی ئەو ئیعدامێن كو ل 
لیتوانی ل جارێ تیرمەها 1941ێ ب دەستێ ئێك ژئێكانە یێن درب 
وەشانی ب ناڤێ) ئا(.هتییە ئەنجام دان. ب گشتی هەژمارا قوربانیان 
لیتوانی،  و  روسی  ژكومونیستێن  هاتینە  )137346(كەسن:كوپێك 
لیتوانی،  (خەلكێ  دەرون��ی  )نەخوشێن  روس��ی،  شەرێ  ئیخسیرێن 
پولونی، قەرەج و پارتیزانان.هەلبەت بەشەكێ مەزن ژوان پێك هاتییە 

ژزەالم و ژن وزاروكێن جوهیان .)2(
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -1

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)106-105(.
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -2

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)109(.

)12(
)كومكوژیا ژن و زاروكان(

)گینو( كومەلگەها  وزاروكێن  ژن  1942ێ  چریائێكی  14ێ  *روژا 
بو گەلیەكێ ل دەڤەرا)رونو(  ئوكرانیا دهێنە ڤەگوهاستن  میزویج ل 
ئوكرانیی  یێن  هەرێمێ  جەكدارێن  و  ئەلمانی  پولیسێ  بدەستێ  .ئەو 
دهێنە گوللەباران كرن .ل وێرێ بەرپەرێ 112ێ پولیسەك گولال داویێ 

ل ژنەكێ دبارینێت كوهێژ نەمربو !.
* ل ناڤبەرا هەیڤا ئادارا 1942ێ هەتا هەیڤا چریا ئێكی ساال1943ێ 
مرنێ  دوگایێن  ئور  ل  مروڤ  هزار  سەد  وحەفت  ملیونەك  نێزیكی 
ئوردوگایە  ئەڤ  كوشتن،  هاتنە  ترێبكینكا(  سوبیبورو  )بێلزەك، 

بەشەك بوون ژ نەخشێ بناڤێ چاالكیێن رینهارد .)1(

)ژناڤ برن ب رێكا كاركرنێ(
*ژناڤ برن برێكا كاركرنێ رەنگەكێ دی بووكو ئەلمانیا ژبو كوشتنا 
زیندانیا ب كار دئینا .وان زیندانی نەچار دكرن كو كارێن گەلەك و 
گەلەك دژوار وبێ سود ئەنجام بدەن.گەل هندێ ژی خارنەكا گەلەك 
كیم مەرجیێن تەندروستیێن نەباش ستەمكاریا زێرەڤانان ئەشكەنجەیا 
دلخواز ژبو بجیك ترین شاشی دبونە ئەگەرا مرنا گەلەك ژ زیندانیا 
كو ل ئوردوگایان دا ئاكنجی بوون.)یوسف شوپەك( ئێك ژزیندانیێن 
ئوردوگایێ مرنێ ب ناڤێ ماژدانەك مەرجێن كاری دڤی ئوردوگای دا 

ئاكنجی بوون.
.وان ب  بون  دپیا  بندار  پێالڤێن  كومە  كاری  دچوینە  ئەم  پشتی 
دداینە  پال  ئەم  و  دهاتن  مە  دویڤ  ل  و  م��ەددان  ل  داری  شڤكێن 

كنارەكێ حەوشێ ل وێرێ ئەم نەجار دكرن كو كوالڤ و گەلەك جاران 
جاكیتێن خو ژی پری بەر و ئاخ و پیساتی بكەین ب هەردوو دەستان 
راكەین ڤەگوهێزنە ئالیێ دی حوشێ و خالی بكەین گەل هندێ وان بێ 
راوەستیان ل مەددا دوبارە پر بكەینەڤەبو ئالییەكێ دی ڤەگوهێزنەڤە 
و ب ڤی رەنگی بەردەوام بین وان ئەم نەچار دكرن كو ل ناڤ بەرا 
زیندانیێن كوبەهرەمەند ژهندەك دەست  وان  كارمەندێن س.س ێ و 
كەفتان و چەكداران ب دەستكێت داری ل مە ددان و دفیائەم بكەینە 
خار و وان ئەم دداینە بەرداران وەكی بارانێ دار ل مە دبارین .وێرێ 

دوزەخ بوو((.)2(
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -1

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)115-111(.
سوێدی  ژ  /وەرگ��ێ��ران  ڤەگێرن  ك��ارەس��ات��ێ  ڤ��ێ  دڤیاهون   -2

بوكوردی)سادق سالح(بابێ چەنگو الپەرە)121(.

)13(
*)سالمان لونتان( كو ئەندامێ دەستەكا ڤاالكرنا كویرهان ژتەرمان 
بو رویدانەك راڤەدكر ل 20 هەیڤا چریا ئێكی ساال1944ێ كو وی ب 
چاڤێن خو دیت بوو .ئەڤ بابەتە ل ساال 1961ێ ل بن ئاخێ ل نێزیكی 
ئێك ژ كویرهەێن ئوردوگای پەیدابوییە . ل نیڤرویا روژا رون و ئاشكرا 
600كورێن جوهی د تەمەنێ 12هەتا 18سالی دا ئینانە ڤێرە .جلكێن 
ی  ژ درێژ و نازكێن زیندانێ ل بەروان بوون .پێالڤێن دریای یان 
شمكێن بن دار دپییا بون )...(دەمێ گەهشتینە بنەجهێ فەرماندەی 
ژبوریێن  كو  دوكێال  ب  .ئەو  بكەن  ژبەرخو  خو  چلكێن  كو  فەرماندا 
كویرهان دەردكەڤت هەست پێ كرن و گەلەك زوی زانین كو بەرەو 
مرنێ یێت هێنە پالدان وژ بێ ئومێدی دەنگێ گریێ بلند بو و پرچاخو 
كێژان و هەر ئیك ب ئالییەكێ دا رەڤی دەنگێ زەاللێ ڤان كوران دەم 
ب دەم بلند دبو و كارمەندێ س.س ێ گرنژینەكا رەزامەندنە ل سەر 
لێڤان وبێ بجیكترین نیشانێن هەم خەمیێ وەكی پیروز مەندانە مغرور 
راوەستیان بوون و ئەو ددانە بەر دربێن گران و پال ددانە ژورڤە هێشتا 
چەندین ژوان یێت كەنە خار و پیكولێ دكەن خو ژمرنێ رزگار بكەن 
و كارمەندێ س.س. ێ رادهێلنە وان هوڤانە وان ددنە بەر دربان.و ل 
دوماهیێ شیان رەوشێ كونترول بكەن و زاروكان بیننە ژووردا .ئەرێ 

وان بخو زاروك نەبون.)1(
 -بەلێ ئەڤەبو كومكوژیا جوهیان و قەرەجان ب دەستێ نازیان .لێ 
ئەڤ چەندە نەیا كێمە جەندین هزار جوهی و قەرەج ل سەرانسەری 
ئەوروپا هاتنە كوشتن . دەمێ نازیان دەست ب كوشتنا جوهیان كری 
مەرەماوان ئەوبو كو جوهی ل سەرانسەری دنیاێ نەمینێن .بەلێ پا 
چ  جهێ  نەبو  سەرییە  دەردە  و  ئێخسیركرنە  و  كوشتنە  هەمی  ئەو 
ئاستنەنگا ل بەر جوهیان ! .جوهی ئەڤرو مەزنترین دەولەتا هزری وب 
ناڤەراست ئەڤ هەمی كوشتنە  ئەڤرو ل روژهەالتا  هێزترین دەولەتە 
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قۆناغەكانی پەرەسەندنی شیعری عیبری: 

ماوەی  بۆ  دەگەریتەوە  عیبری  شیعری  نوسینەوەی  سەرەتای 
نوسینەوەی تەورات ئەم شیعرەش كە دانەبراوە لەو كاتەوە تا ئیستا 
پیكەوە گری  دەرەكیەكان  وكاریگەریییە  عیبری  كۆنی  پووری  لە  كە 
دە دات .شیعری سەردەمانی رابردوو باسی بابەتی ئاینی و نەتەوەیی 
شەخسیەكانی  تاقیكردنەوە  دەربرینی  لە  نیە  دوریش  بەاڵم  دەكات، 
داهینانی  سەر  بە  زالە  ئێستا  كە  دەربرینەی  ئەو  كۆمەل،  تاكەكانی 
لە  فیكری  گەشەپیدانی  و  سەرهەلدان  ماوەی  هاوچەرخ.لە  شیعری 
تەقلیدیەكانی  بابەتە  باسی  شاعیرەكان  ئ��ەوروپ��ا)1881-1781( 
شیعریان دەكرد، ئەویش لە ژیر كاریگەری رووداوە میژوویە گرنگەكان 
بە  ب��وون  هاووالتی  مافی  داواك��ردن��ی  هەمووشیانەوە  پیشی  لە  و 
كامیلی بۆ جووەكانی ئەوروپا، هەروەها بە هۆی پەرەسەندنی بزاڤی 
بزوتنەوەی  گەورەبوونی  و  جوەكاندا  ناوەندە  ناو  لە  سیكیۆالریزم 
بزوتنەوەیە  ئەم  كاتیك  دا،  نۆزدە  سەدەی  لەكۆتایی  یەهۆدییەكان 
بانگەوازی دووبارە بنیاتنانەوەی نیشتیمانیك بۆ جوویەكانی دەركرد لە 
سەر خاكی ئیسرائیل. لەوكاتەدا حاییم نحمان بیالیك )1934-1873(

و شاوول چارنیخوفسكی)1875-1943(دیارترینی ئە و شاعیرانە بوون 
سەرەتای  لە  ئیسرائیل  بۆ  هاتن  و  ماوەیەدا  و  لە  بوون  یدا  پە  كە 

سەدەی بیستەم .
تەواو  پابەندبوونێكی  رەنگدانەوەی  بیالیك  شیعریەكانی  داهینانە 
دەردەخات بە بزاڤی هەلسانەوەی نەتەوەیی جوویەكان و رەتكردنەوەی 
بریتیە  داهینانەش  رۆژهەالت.ئەم  ئۆرۆپای  لە  جووەكان  مانەوەی 
لەچەند سرودیكی درێژ كە بەچەند بەشێك باسی مێژووی جووەكان 
خۆشە  باسی  كە  تیدایە  س��ۆزداری  گۆرانی  هۆنراوەیەكی  و  دەكات 
ویستی و سروشت دەكات.بیالیك كە زۆر جار دەستی بۆ رادەكێشن 
ڕێنسانسی  شاعیری  پەرست(یاخود  )نەتەوە  شاعیری  دەلێن  پیی  و 
عیبری  ه��ۆن��راوەی  فۆرمیكی  ئەویش  داهینا  ت��ازەی  شتیكی  جوو 
لێشاوی  لە  بوو  دەرچوون  سیفەتەكانی  گرنگترین  كە  بوو  هاوچەرخ 
لە  هیناوە  كاریان  بە  پیشوو  شاعیرانی  كە  تەوراتیەكان  دەستەواژە 
نەزم و قافیەی شیعردا، لە هەمان كاتدا پاریزگاری كرد لە هەیكەلی 
یەكی  هۆنراوە  دیرەكانی  چوارچیوەی  لە  دەربرین  روونی  كالسیكی، 
بیت  هاوچەرخ  رۆحی  هەڵگری  بەاڵم  وئاشكرا،  روون  و  تەواو  شیوە 
.شیعرەكانیشی لە سەر زاری منداالن دەوتریتەوە، لە ئیسرائیل نەوە 
گۆرانی  هۆنراوەی  چارنیخۆفسكی  ترەوە  الیەكی  نەوە.لە  دوای  لە 
چیرۆكە  و  شیعریەكان  وچیرۆكە  درامیەكان  داستانە  گەڵ  لە  دانا 
بۆ چاككردنی جیهانی مرۆڤی جووەكان  هەولداندابوو  لە  رەمزیەكان، 

و  خود  بە  كردن  شانازی  هۆشی  سەر  لە  تەركیزكركردن  رێگەی  لە 
شانازی كردن بە كەرامەتی جوو و پەرەپیدانی هەستكردن بە جوانی 
لەو ستایلە عیبریەی  نزیكە  و سروشت.هەست و زمانی نوسینەكانی 
كە باوبوو لە نوسینەوەی تەفسیرەكانی تەورات. لە مەشدا جیاوازە لە 
ستایلی بیالیك كەزمانی تەورات و زمانی گفتوگوی لە یەك هۆنراوەدا 
گواستنەوەی  قۆناغی  بە  نرین  دادە  دوو شاعیرەش  كۆكردۆتەوە.ئەم 
شیعری عیبری لە زمانی تە قلیدیەوە بۆ ئوسلوبی شیعری هاوچەرخ.
دروست  لەكاتی  و  ئیسرائیل  دەولەتی  دروستبوونی  پیش  ساالنی  لە 
ئەبراهام  لە سەروی هەموویان  بوون  پەیدا  بوونیدا كۆمەڵیك شاعیر 
شلۆنسكی، ناتان ئەلترمان، لیئاە گۆلدبیرگ، ئوری تسفی گرینبیرگ.
شیعرەكانی  لەوانە  هەیە  تیكی  سیفە  ند  چە  شلونسكی  شیعرەكانی 
پر كردووە لە وێنەی شیعری و دەستەواژەی زمانەوانی دروستكراوچ 
وەرگێرانی چەندین هۆنراوەی كالسیكی  كاتی  لە  یان  لە شیعرەكانی 
بە تایبەتی ئە وانە ی لە زمانی روسیە وە وەریگێراون.نووسینەكانی 
)ناتان ئەلترمان( دەناسریتەوە بەوەی لە زۆربەی كاتەكاندا دەربرینی 
بیروچوون وهەڵوێستە سیاسیە كانیەتی و هەروەها بە دواداچوون بووە 
لە  كۆمەلگای جوو  پەرەسەندنی  قۆناغەكانی  لە  قۆناغیك  هەموو  بۆ 
والتدا.هەروەها شیعرەكانی دەربرینی درێژی پێوە دیارە لە گەل وێنەی 
شیعری جۆراو جۆر لە رووی ریتم وقافیە، جیاوازی وینە مەجازیەكان 
گۆلدبیرگ  لیئاە  وە  ترە  لەالیەكی  خواستن)استعارە(.  شێوەكانی  و 
هۆنراوەی گۆرانی بەكاردەهینا لە چەند بوارێكی تازەدا وەك گۆرانی 
گوتن دەربارەی سروشت، وەسفی شار یاخود دەربڕینی هەستەكانی 
مرۆڤ لە وەختی گەڕان بە دوای خۆشەویستیدا.ئوری تسفی گرینبیرگ 
زۆربەی هۆنراوەكانی تەرخان كردبوو بۆ بابەتی نەتەوەیی، هەروە ها بۆ 
ئەو شۆك و نائومیدیەی بالی كیشابوو بە سەر گەلی جوودا لە ئەوروپا 
ناسراون كە دەربرینیكە  بەوە  كارەساتەكانەوە، شیعرەكانی  بە هۆی 
لەبی هیوایی و توورەبوون بە بەكارهێنانی وێنەیەكی مەجازی دلرەقانە 
و سەخت و ستایلێكی لەرادە بەدەر بەهیز.ئەم كۆمەلە شاعیرە بوون 

ستایلی چارنیخۆفسكی جیاوازە لە 
ستایلی بیالیك كە زمانی تەورات و 
زمانی گفتوگوی لە یەك هۆنراوەدا 
كۆكردۆتەوە. ئەم دوو شاعیرەش بە 
قۆناغی گواستنەوەی شیعری عیبری 
لە زمانی تە قلیدیەوە بۆ ئوسلوبی 

شیعری هاوچەرخ دادەنرین

ئەدەبی ئیسرائیلی: پردەێك لە نێوان تەورات و ژیاندا
ناخوم بن یوسف ساموئل سوکولوف -נחום סוקולוב



4647

ئیسرائیل - کورد

Israel-KurdIsrael-Kurd Israel-KurdNO: 21 Mey 2011 NO: 21 Mey 2011

زاخ، دان باجیس، ت.كارمی، داڤید ئەڤیدان ئەم گرووپە زیاتر بەالی 
ئوسلوبی سووككرنەوەی ئەو دەربرینە شیعریە بوون كە باس لە واقیع 
دەكات و دوور كەوتنەوە لەو بابەتانەی كە باسی ئەو تاقیكردنەوانە 
دەكات كە سیفەتی شموولی هەیە، بیركردنەوە و تێررامان لە واقیع 
بەكارهێنانی  گەل  لە  پەسەندتربوو  بەال  كەس  تاكە  بەبیروبۆچوونی 
قورسایی  سەنتەری  توانیان  گروپەش  گفتوگۆ.ئەم  سادەی  زمانی 
ئەلمانی  شاعیری  و  پۆشكین  روسی  شاعیری  لە  شیعری  داهێنانی 
شیلەر بگوازنەوە بۆ رەوتی شیعری هاوچەرخی ئینگلیزی و ئەمریكی.
وەرگێراوەتە سەرچەندین  كە  عەمیخای  یەهودا  داهینانە شیعریەكانی 
زمانی جیاواز بریتیە لە بەكارهێنانی زمانی گفتوگۆی سادە و وێنەی 
مەجازی و فەلسەفی، لە گەل ئوسلوبی كۆمیدی و گالتەپیكردن، هەموو 
ئەم فاكتەرانە بوونە نیشانەیەكی جیاواز بۆ بەشێكی گەورەی شاعیرە 
كۆمەلە  ئەم  پەیدابوون.دواتر  عەمیخای  دوای  لە  كە  هاوچەرخەكان 
كوتایی  ئایدولۆژی  ئیتر شیعری  ئاشكرا كە  بەشێوەیەكی  رایانگەیاند 
پێهاتووە، پەیوەندیان پچراند بەتەواوەتی لە گە ل ئوسلوبی شیعری 
ئەلترمان و شلونسكی وەك بەكارنەهێنانی نەزم و قافیە و زمانی شیعری 
كالسیكی. خوێنەریش كاتێك هۆنراوەكانی ناتان زاخ دەخوێنیتەوە وا 
كە  لێكردووە  وا  عیبری  گفتوگۆی  سادەی  زمانی  كە  دەكات  خەیاڵ 
لە جۆری مۆزیكێكی نیمچە بۆنەیەك یان موناسەبەتیكی دروستكراو 
الیەنی  چەندین  ئێستا  عیبری  شیعری  داهێنانی  دەچێت.بوارەكانی 
هەندێكی  سەرەتادان  لە  شاعیرەكان  لە  هەندێك  دەگرێتەوە،  جیاواز 
تر لە پایزی تەمەندان و ئەم گروپەی دواییش وەك )مەئیر فیزلتیر(، 
رۆمانسیەت  لە  دوور  دینێت  بەكار  وخۆ  راستە  عامی  ستایلیكی  كە 
هۆرفیتس  تر)یائیر  واقیعەكە.یەكێكی  سیمبۆلی  ئەكاتە  تەلئەبیب  و 
دەربرینی  و  خۆریكخستن  لە  برێتیە  ئوسلوبەكەی  شاعیریكە  كە   )
خەم و ناخۆشیی كە مرۆڤێك هەستی پیدەكات بە هۆی ئاگاداربوون 
لەوەی ئەجەلی مرۆڤ شتێكی حەتمیە، هەروەها شاعیریكی ئافرەتی 
وەك یونا فاالخ كە باس لە خۆی دەكات لەچەند دێریكی شیعریدا كە 
بەشیوەیەكی گالتە ئامیز دایرشتووە و بە زمانی عامی سادەی خەلك، 
لە گەل بە كارهێنانی پاڵنەری دەرونی ریكوپێك و چەند فاكتەریكی 
خواستراو لە فرۆید و زنجیرەیەكی دورو درێژ لە ئوسلووبی هە ڵقووالنی 
بیروبوچوونە كان )تداعی االفكار(.هەندیكی تر لە و شاعیرە ناودارە 
روونی  سیڤان(،  )ئەرییە  رای��خ(،  )ئەشیر  وەك  تر  هاوچەرخانەی 
ژیر  لە  ئیستادا  لە  هاوچەرخ  دور.داهێنانی شیعری  موشیە  سومیك، 
وسەرسوورماندایە)الفردیە  تاكەكەسی  ئارەزووی  و  هەست  كۆنترۆلی 
ودانرابن  ئاراستەیە دەرۆن كە كورتبن  بەو  والحیرە( و شیعرەكانیش 

بە ئوسلوبی زمانی عەوامی خەڵك و هیچ بایەخیك بە وەزن و قافیە 
نادات.لە ناو ئیسرائیلیشدا جەماوەرێكی فراوان هەیە لەو خوێنەرانەی 
حەزیان لە شیعر خوێندنەوەیە، ئەم جەماوەرەش بە بەردەوامی دیوانە 
برەی  لەو  نیە  زۆر گەورە كە كەمتر  بەرادەیەكی  شیعریەكان دەكرن 
كە دەفرۆشریت لە والتانی رۆژئاوا كە لەهەندێك باردا ژمارەكەی لە 

دانیشتوانی ئیسرائیل زیاترە.

 سە رچاوە:لە ئینتەرنێتەوە  

ئا: عه دنان عه لی محه مه د

كە دەرگایان كردەوە بۆ هاتنە ناوەوەی ڕیتمی زمانی گفتوگۆ بۆ ناو 
زیندووكردنەوەی دەستەواژە زمانەوانیە كۆنەكان و  شیعری عیبری و 
داهێنانی شێوەی دەربرینی نوی كە وایكرد لە زمانی شیعریی كۆن بە 
رادەیەكی گەورەتر كراوە و فراوانتر بیت لەجاران . لەو ماوەیەدا شیعر 
بەدەرە جەیەكی گەورە لە ژیر كاریگەریی هەردوو قوتابخانەی »ئایندە 
ئیكسپریشنیزمی  قوتابخانەی  بوون، هەروەها  و سیمبولی » روسیدا 

ئە لمانی.
هۆنراوەكان مەیلێكی تیدابوو بۆ بنیاتی كالسیكی و نەزم و قافیەی 
كۆمەلەیە  ئەم  شاعیرەكانی  حالەتدا  زۆر  لە  یەكچوو،  لە  و  ریكخراو 
ئەم سەرو ئەوسەریان بوو لە نیوان وینە سروشتیە كان كە لە گە ل 
خویاندا هێنابوویان لەو والتەی تیدا لە دایكبوون و ئەو وێنە تازانەی 
دروست دەبوون لە پێش چاویاندا لە ناو نیشتیمانی تازەدا.لە چەندین 
هۆنراوە دا تیكەڵبوونی یادگاریەكانی والتی پێشوو روودەدات لەگەل 
ئارەزوویەكی بەهێز بۆ چەسپاندنی ڕەگ ورێشە لە نیشتیمانی تازەدا، 

لەم باریەوە لیئاە گۆڵدبێرگ بەراشكاوانە ئەم هەستە دەرئەبڕیت كاتێك 
باسی«ئازاری دوو نیشتیمان« دەكات.شایەنی باسە بەشێكی گەورەی 
هۆنراوەكانی ئەم كۆمەلەیە ئاوازی مۆزیكیی بۆ دانراوە.راحیل بالوشتاین 
پیشەوەی  پیشی  شوێنی  كە  بوو  ئافرەت  یەكەم   )1931-1890(
داگیركردبوو لە نووسینی هۆنراوەی عیبری، نازناوەكەشی هەر بەناوی 
خویەوە بوو)راحیل(. شیعرەكانی پێوەری بنەڕەتی بوون بۆ شیعری 
عیبری ئافرەت، هەروەها بۆ پیشبینیەكانی جەماوەریش بۆ ئەم هۆنراوە 
و سۆزداریە  گۆرانی  شیعری  كە  جیادەكریتەوە  كانیبەوە  شیعرە  یە، 
لە چەند  نووسراوە  زانین  بەزل  لە خۆ  دوور  و  بە شیوەیەكی سادە 
دێریكی كورتدا، ئەم كاریگەریەش دەرئەكەویت لە ئوسلوبی بەشێكی 
ئەوانەشی  و  سەردەمە  ئەو  ئافرەتەكانی  شاعیرە  هۆنراوەی  گەورەی 
بیجرانۆ.لە  مایا  و  رابیگۆڤیج  دالیا  دەركەوتن وەك  ماوەیە  ئەو  دوای 
ناوە راستی پەنجاكاندا كۆمەڵیك شاعیری الوی تازە سەریان هەڵدا كە 
زمانی عیبریان بە زمانی دایك دادەنا لەوانە یەهودا عەمیخای، ناتان 



رۆژنامه ی ئیسرائیل-کورد به  زمانی عیبری

ژماره  2


