
هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ایران - کورد هه فته نامه ی که لتووری، کۆمه اڵیه تی و ئابوری ئێران-کورد

وتارخوێنی هه ینی کاتی ش���اری س���نه  وتی: 
شۆڕشی ئیسالمی ئێران ترووسکه ی هیوای 
خستووه ته  دڵی موسڵمانان و چه وساوه کانی 
جیه���ان و له  هه م���ان کاتدا په یک���ه ری ڕه وتی 
س���ته مکاری جیهان���ی و زاڵمان���ی جیهان���ی 

هه ژاندووه .
به  پێ���ی ڕاپۆرت���ی جام ک���وردی، مامۆس���تا 
محه ممه د ئه مین ڕاستی له  زانایانی سوننه ی 
ئێرانی به  ئاماژه  به  ده سکه وته کانی شۆڕشی 
ئیس���المی ئێ���ران ل���ه  م���اوه ی چ���وار ده یه ی 
ڕابردوو وتی: شۆڕسی ئیس���المی هیوایه ک 

بۆ موسڵمانان و چه وساوه کانی جیهان بووه  
و په یکه ری ڕه وتی س���ته مکاری جیهانیش���ی 
هه ژاندووه .ناوبراو وتی: ڕه وتی سته مکاری 
جیهانی قه د بڕوای به وه  نه بوو که  شۆڕش���ی 
ئیسالمی ئێران به  پێش���ه نگی زانایانی ئائینی 
به رده وام بێ���ت، ئه وان ب���ێ ئاگا ل���ه وه  بوون 
که  ده س���تووری موس���ڵمانان قورئانه  و ئه م 
کتێبه  ئاسمانییه  س���ه رجه م پێداویستییه کانی 

مرۆڤایه تی دابین ده کات.
مامۆس���تا ڕاس���تی له  درێژه دا وت���ی: قورئان 
و ئیس���الم وه اڵم���ده ره وه ی س���ه رجه م 

پێداویس���تییه کانی مرۆڤایه تی���ن و یه کێ���ک 
ل���ه  ده س���که وته کانی شۆڕش���ی ئیس���المی، 
ده سه اڵتدارێتی ئیسالم به  پێی یه کتاپه رستی، 
به ش���داری موس���ڵمانان و گه ل���ی ئێ���ران ل���ه  
هه ڵبژاردنی شێوازی ئه م ده سه اڵته  بووه  که  

ئازادی و سه ربه خۆیی به  خه ڵک به خشیوه .
وتارخوێنی هه ینی کاتی ش���اری س���نه  وتی: 
دوژمنان ده بێت بزانن که  ئه م بزوتنه وه یه  قه د 
ڕاناوه ستێت و شۆڕشی ئیسالمی گه لی ئێران 
تا گه یش���تن ب���ه  دوا ئامانجه کانی ب���ه رده وام 

ده بێت.

وته بێژی وه زاره تی ده ره وه ی کۆماری ئیسالمی 
ئێران پێشوازیی له  س����ه رکه وتنی ئیراده ی گه لی 
لۆبنان له  پێکهێنانی کابینه ی نوێی ئه م واڵته  کرد.

به  پێ����ی ڕاپۆرتی ج����ام کوردی، به هرام قاس����می 
وته بێژی وه زاره تی ده ره وه ی ئێران به  پێشوازی 
له  پێکهێنانی کابینه ی نوێی لۆبنان وتی: کۆماری 
ئیسالمی ئێران پیرۆزبایی کابینه ی نوێی لۆبنان 
ده کات ک����ه  ئه نجام����ی یه کڕی����زی و یه کگرتوویی 

سه رجه م پێکهاته کانی ئه م واڵته یه .

قاسمی وتی: ئه م سه رکه وتنه  ته نیا بۆ پێکهێنانی 
کابینه ی نوێ نییه  به ڵکوو پیش����انده ری ئیراده ی 
گه لێک و سه رکرده کانیه  له  پێناو داڕشتنی نه خشه  
ڕێگای داهاتوو له  چوارچێوه ی سه ربه خۆیی به  
بێ هیچ سه پاندنی گوشارێکی ده ره کی و ته نیا به  
یه کڕیزی و هاودڵی لۆبنانییه کان مسۆگه ر بووه .

ناوب����راو جه ختی له  س����ه ر به رده وامی پاڵپش����تی 
و هاوکارییه کان����ی کۆماری ئیس����المی ئێران بۆ 
ئاسایش و س����ه قامگیری لۆبنان کرده وه  و وتی: 

هیواداری����ن پێکهێنان����ی کابین����ه ی نوێ����ی لۆبنان 
قۆناغێکی نوێی له م واڵته دا به  دواوه  بێت و ببێته  
هۆکاری لێ����ک نزیکبوون����ه وه ی زیات����ری الیه نه  
سیاس����ییه کان و به ستێنی گه ش����ه  و پێشکه وتنی 

زیاتری لۆبنان دابین بکات.

1000 دینار- نرخی ئێران: 500 تمه ن- ئه ژمار 10000 دانه
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جام کوردی لە
 تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان

مامۆستا ڕاستی:

ئێران پێشوازی له  پێکهێنانیگه مارۆ و سزا ئابورییه کان گه لی ئێران له  گه یشتن به  ئامانجه کانی پاشگه ز ناکاته وه 
 کابینه ی نوێی لۆبنان ده کات

به ره و یاده  مه زنه که ؛ شانازی به  
ڕابردوو و هیوایه ک به  داهاتوو

22ی ڕێبه ن���دان س���اڵۆگه ڕی س���ه رکه وتنی شۆڕش���ی 
ئیس���المی ئێران نزیک بووه ته وه . شۆڕش���ێک ک���ه  تێیدا 
ئیراده ی گه لێک به  سه ر حکومه تێکی پاڵپشتیکراو له  الیه ن 
ئه مریکا و ڕه وتی سته مکاری جیهانییه وه  سه رکه وتنێکی 
مه زنی تۆمار کرد و س���نوره کانی ئێرانیش���ی تێپه ڕاند و 
کاریگه ریی له  س���ه ر چه ندین ش���ۆڕش و س���ه رهه ڵدانی 

جه ماوه ری له  واڵتانی دیکه ش داناوه .
شۆڕش���ه  مه زنه که ی ئیمام خومه ینی )ره ( و گه لی ئێران 
گه یشته  ته مه نی چل س���اڵه یی. به  درێژایی چوار ده یه  له  
شۆڕشی ئیس���المی، ئه مریکا و هاوپه یمانه کانی له  سه ر 
ئاستی ناوچه که  و جیهان به  ده یان پیالنگێڕییان جێبه جێ 
کرد تا ئه م ده سه اڵته  له  ناو ببه ن به اڵم ڕێبه ری و یه کڕیزی 
گه ل نه ک ته نیا پیالنگێڕییه کانی پووچه ڵ کرده وه ، به ڵکوو 
شۆڕش���ه  مه زنه که ی ئێرانییه کانی به ره و ئاراس���ته یه ک 
بردووه  که  دۆس���ت و دوژمن دان ب���ه وه دا ده نێن ئه مڕۆ 
ئێرانی ئیس���المی بووه ت���ه  هێزێکی ناوچه ک���ه  و واڵتێکی 

کاریگه ری جیهان.
ئه م شۆڕش���ه  له  زۆر ب���واردا کاریگه ری ڕاس���ته وخۆ و 
ناڕاسته وخۆی له  سه ر ئاستی ناوچه که  و جیهان داناوه ، 
له  چه ندی���ن ش���ۆڕش و س���ه رهه ڵدانی گه الن���ی جیهان، 
شۆڕش���ی ئیس���المی ئێران وه ک نموونه ی پشت به ستن 
به  ئی���راده  و هێزی گ���ه ل دانراوه . شۆڕش���ی ئیس���المی 
ئێران هه ر له  ڕۆژانی سه ره تاییه وه  پاڵپشتیی له  ئامانجه  
ڕه واکانی گه لی فه ڵه س���تین کردووه  و تا ئێستا نه  ڕژێمی 
زایۆنیستیی به  فه رمی ناس���اندووه  و نه  ئاماده یه  بستێک 
ل���ه  خاکی فه ڵه س���تین به  ن���اوی ئیس���رائیل ناو بب���ات، به  
پێچه وانه ی واڵتانی عه ره بی و ئیسالمی که  که وتوونه ته  
ژێر هه ژموونی ئه مریکا، ئێران جه خت له  سه ر گه ڕانه وه ی 
ئاواره کانی فه ڵه س���تین و پێکهێنانی واڵتێکی فه ڵه ستینی 
به  پایته ختی قودسی پیرۆز کردووه ته وه  و به  بۆچوونی 
ش���اره زایانی کاروباری ناوچه که ش هه ر ئه م پاڵپشتییه  
له  گه لی فه ڵه س���تین و دژایه تی ئیس���رائیله  که  ئه مریکای 
به ره و دوژمنایه تی و پیالنگێری له  دژی گه ل و حکومه تی 

کۆماری ئیسالمی هانداوه .
ئه مریکا که  له  ماوه ی چل س���اڵی ڕابردوو هیچی پێنه کرا 
و س���ه رۆک کۆمارانی ئه م واڵته  له  پیالنگێڕییه کانیان دژ 
به  ئێرانی ئیسالمی شکستیان هێنا، له  سه رده می تره مپ 
په نای بۆ سیاس���ه تێکی ک���ۆن ب���ردووه . گه مارۆکانی دژ 
به  ئێران له  پاش س���ه رکه وتنی شۆڕش���ی ئیسالمی و له  
سه رده می سه رجه م سه رۆک کۆمارانی ئه مریکا هه بووه  
و بابه تێکی نوێ بۆ ئێرانییه کان نییه . تره مپ له م ڕێگایه وه  
ده یه وێت دوژمنایه تی شۆڕشی گه لێک بکات که  فلێمه که ی 
س���ااڵنێکی زۆره  به ت���اڵ بووه ت���ه وه  و شکس���ته که ی له  
کارنامه ی سه رۆک کۆماره کانی پێشووی ئه مریکا تۆمار 

کراوه .
له م قۆناغه دا ک���ه  ئه مریکا جارێکی دیکه  گه مارۆ و س���زا 
ئابورییه کان���ی به  س���ه ر ئێران���دا س���ه پاندووه ، یاده کانی 
ساڵۆگه ڕی س���ه رکه وتنی شۆڕشی ئیس���المی به  گرنگ 
داده نرێت، ئه مس���اڵ خه ڵ���ک ده یانه وێ���ت وه اڵمێکی توند 
به  تره م���پ و تاقم���ه  توندڕۆک���ه ی بگه ێن���ن، وه اڵمێک که  
کاریگه ری زۆری له  سه ر شکس���ته  چاوه ڕوانکراوه که ی 
تره مپ ده بێت، 22ی ڕێبه ندانی ئه مس���اڵ وه اڵمی خه ڵکی 
ئێ���ران کۆش���کی س���پی ده هه ژێنێ���ت، تره مپ تووش���ی 
سه رشۆڕییه کی گه وره  ده کات، وه اڵمه که  هه مان وه اڵمی 
س���ااڵنی ڕابردووه  به اڵم ئه مس���اڵ تام و بۆنێکی دیکه ی 
ده بێت، تام و بۆنی یه کڕیزی گه لێکی خۆڕاگر له  به رامبه ر 
دوژمنان و هیوایان به  داهاتوویه کی گه ش بۆ واڵته که یان.
گه ل���ی ئێ���ران زۆر ده مێک���ه  ئه م���ه ی س���ه لماندووه  و 
په یامه که ش���ی به  گوێی دوژمنان گه یشتووه  که  پاڵپشتی 
ل���ه  شۆڕش���ی ئیس���المی و ده س���که وته کانی ده ک���ه ن و 
ب���ه  پڕوپاگه ن���ده ی دوژمنان هی���چ کات واز له  پاڵپش���تی 
خۆیان ناهێنن. ئێرانییه کان ئێس���تا به هێزت���ر له  جاران و 
به  یه کڕی���زی و یه کگرتوویی پێ ده نێن���ه  قۆناغێکی نوێی 
شۆڕش���ی ئیس���المی. قۆناغێک که  وانه یه ک���ی دیکه ی بۆ 
دوژمنان ده بێ���ت و ئه وه یه  که  ده یان���ی وه ک تره مپ دێن 
و ده ڕۆن به اڵم شۆڕش���ی ئیس���المی به هێزتر له  جاران 
ده مێنێته وه ، تره م���پ ئه زموونی جۆرج ب���ۆش و ئه وانی 
دیکه ی وه بیری خ���ۆی بێنێت���ه وه . بێ گوم���ان زووتر به  

ڕاستییه کان ده گات که  هیچی پێناکرێت.
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مامۆستا ئاوا:

شۆڕشی ئیسالمی ئێران 
کۆتایی به  ده سه اڵتێک 

هێنا که  ته نیا له  
هه وڵی دابینکردنی 
به رژه وه ندییه کانی 

ئه مریکادا بوو 
بۆ میکانیزمه  داراییه که ی 

یه کێتی ئه ورووپا ڕاگه ێندرا؟ 
 خاڵه  به هێز و الوازه کانی ئه م میکانیزمه  

سینەمای نوێی ئێران؛ 
ڕوانگەیەکی نەتەوەیی،
 برەندێکی جیهانی 

دوکتۆر بیژه ن وه لیۆاڵهی
پسپۆڕی ئێسک و جومگه  و شکاوی

دوکتۆر بیژه ن وه لیۆاڵه���ی یه کێک له  پزیش���که  به ناوبانگه کانی 
پس���پۆڕ ل���ه  ب���واری ئێس���ک و جومگ���ه  و ش���کاوییه . خاوه نی 
فلۆش���یپی جومگه ی پێیه  که  ل���ه  واڵتانی سویس���را، ئه ڵمانیا و 
هۆڵه ن���دا وه ریگرتووه . س���ه باره ت به  نه خۆش���ییه کانی زگماکی 
به  تایبه ت له  جومگه ی پێ له  ئاس���تێکی بااڵدا خاوه ن ش���اره زایی 
و پس���پۆڕین و به  ه���ه زاران نه ش���ته رگه رییان تا ئێس���تا هه بووه 

www.drvaliollahi.com

ناونیشان: تاران، شه قامی قایمقامی فه راهانی
 کۆاڵنی عێرفان، بینای ژماره  166، نهۆمی سێهه م

+98 - 9901818357+98 - 21 - 22400054
www.drvaliollahi.com
dr.bijanvaliollahi
info@drvaliollahi.com

پێش و پاش نه شته رگه ریپێش و پاش نه شته رگه ریپێش و پاش نه شته رگه ری

دوکتۆر بیژه ن وه لیۆاڵهی پسپۆڕی ئێسک و جومگه  و شکاوی
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مامۆستا ئاوا:

شۆڕشی ئیسالمی ئێران کۆتایی به  ده سه اڵتێک هێنا که  ته نیا له  هه وڵی 
دابینکردنی به رژه وه ندییه کانی ئه مریکادا بوو 

پارێزگاری کرماشان:

دستکەوتەکانی شۆڕشی ئیسالمی ئێران لە بواری گەشەپێدان و نەهێشتنی هەژاریدا بێ وێنەیە 

ئه ندام���ی ئه نجومه ن���ی ناوه ن���دی یه کێتی 
زانایان���ی ئائین���ی هه رێم���ی کوردس���تان 
ڕایگه یان���د شۆڕش���ی ئیس���امی ئێ���ران 
کۆتایی به و هه م���وو زوڵ���م و زۆره  هێنا 
که  ده سه اڵتی پێشوو له  دژی خه ڵکه که ی 

ده یکرد.
به  پێی ڕاپۆرتی جام کوردی، مامۆس���تا 
نه جمه دی���ن ئ���اوا ئه ندام���ی ئه نجومه ن���ی 
ناوه ن���دی یه کێت���ی زانایان���ی هه رێم���ی 
کوردس���تانی عێ���راق ل���ه  وتووێ���ژی له  
گه ڵ په یامنێری جام کوردی س���ه باره ت 
ب���ه  چله می���ن س���اڵۆگه ڕی س���ه رکه وتنی 
شکۆمه ندانه ی شۆڕسی ئیسامی ئێران 
وتی: گه لی ئێران به  سه رکه وتنی شۆڕش 
هیوایان ب���ه  ژی���ان و داهات���ووی خۆیان 

زیاتر بووه .
ناوبراو له  درێژه دا وتی: په یوه ندییه کانی 
شۆڕش���ی ئیس���امی ئێ���ران و کوردانی 
عێراق���ی هه ر له  س���ه ره تای شۆڕش���ه وه  
به هێز و پت���ه و ب���ووه و ئ���ه م په یوه ندییه  
به  تایبه ت له  س���ه رده می ش���ه ڕی هه شت 
س���اڵه ی ئێ���ران و عێ���راق ڕه نگدانه وه ی 
زۆری هه بووه  و په یوه ندییه کان ئێستا بۆ 

ئاستی پێشوو گه ڕاوه ته وه .
مامۆس���تا ئاوا وتی: کۆماری ئیس���امی 
ئێران ل���ه  قۆناغ���ه  جیاجیاکان���دا هاوکار 
و پاڵپش���تی کوردان���ی عێ���راق ب���ووه ، 
به  تایب���ه ت ل���ه  کیمیاباران���ی هه ڵه بجه  له  

الیه ن ڕژێمی دیکتاتۆری به عس���ه وه  ئه م 
هاوکارییانه  گه یشته  لوتکه  و گه لی ئێران 
ته نانه ت نانی خۆیان ل���ه  گه ڵ ئاواره کانی 
هه ڵه بج���ه  دابه ش ک���رد و هه ر ئێس���تاش 
گ���ۆڕی ش���ه هیدانی ئ���ه و کاره س���اته  له  

گۆڕستانه کانی ئێران هه یه .
ئه ندام���ی ئه نجومه ن���ی ناوه ن���دی یه کێتی 
زانایان���ی ئائین���ی هه رێم���ی کوردس���تان 
س���ه باره ت به  کاریگه رییه کانی شۆڕشی 
ئیسامی وتی: شۆڕشی ئیسامی ئێران 
کاریگ���ه ری زۆری ل���ه  س���ه ر جواڵنه وه  
ئیس���امییه کان هه ب���ووه  و ته نان���ه ت ل���ه  
هه ندێ���ک واڵتیش ئه م شۆڕش���ه  ڕۆڵی له  
چاره س���ه ربوونی کێش���ه  و گرفتی نێوان 

الیه نه کاندا هه بووه .
مامۆس���تا نه جمه دین ئاوا دژایه تییه کانی 
ئه مریکای به  درێژایی ته مه نی شۆڕش���ی 
ی���ه وه  و وت���ی:  ئیس���امی وه بیرهێنا
دژایه تیکردنی شۆڕشی ئیسامی ئێران به  
سیاسه تی هه میشه یی ئه مریکا داده نرێت 
و ئه م���ه  بابه تێک���ی ن���وێ نیی���ه ، ئه مریکا، 
ڕژێم���ی زایۆنیس���تی و هاوپه یمانه کانی 
دیکه ی، س���ه رکه وتن و پێش���که وتنه کانی 
شۆڕش���ی ئیس���امی ئێرانیان پێ قبووڵ 
ناکرێت و ب���ه م هۆیه ش���ه وه  هه موو کات 

په نایان بۆ دژایه تی و پیانگێڕی هێناوه .
وتیش���ی: شۆڕش���ی ئیس���امی ئێ���ران 
نزیکتری���ن و گه وره تری���ن دۆس���تی 

ئه مری���کای ل���ه  ناوچه که  که  ڕژێمی ش���ا 
بووه ، ڕووخاند،ڕژێمی ش���ا به  ڕژێمێکی 
س���ه رکوتکار داده ن���را که  س���یخوڕیی به  
س���ه ر واڵتانی ناوچه که دا ب���ۆ ئه مریکا و 
ئیس���رائیل ده کرد، هه ر بۆیه  ئێرانییه کان 
کۆتاییان به  ده س���ه اڵتێک هێنا که  ته نیا له  
هه وڵ���ی دابینکردن���ی به رژه وه ندییه کانی 

ئه مریکادا بوو.

مامۆس���تا ئاوا وتی: به داخ���ه وه  واڵتانی 
عه ره بی که ڵکیان له م ده رفه ته  وه رنه گرت 
و ل���ه  ژێ���ر کاریگ���ه ری سیاس���ه ته کانی 
ئه مریکا دۆس���تایه تییان له  گه ڵ کۆماری 

ئیسامی ئێراندا نه کرد.
ڕاش���یگه یاند که  کۆماری ئیسامی ئێران 
زلهێزێکی ناوچه که ی���ه  و ئه مریکاش به م 
بۆن���ه وه  به رده وامه  ل���ه  دژایه تیکردنی و 

ده زانن که  بوونی کۆماری ئیس���امی به  
واتای الوازبوون���ی ئه مری���کا و ته نانه ت 
جێهێشتنی ناوچه که  له  الیه ن ئه م واڵته وه  

دێت.
هیواشی خواس���ت که  کۆماری ئیسامی 
ئێران له  گه یش���تن ب���ه  ت���ه واوی ئامانجه  
دیاریکراوه کان���ی شۆڕش���ی ئیس���امی 

سه رکه وتوو بێت.

باڵیۆزی کۆماری ئیسامی ئێران له  به غدا 
به  بۆنه ی چله مین ساڵۆگه ڕی سه رکه وتنی 

شۆڕشی ئیس���امی له  ڕێوڕه س���مێکدا به  
ئاماده بوونی ژماره یه ک له  مامۆس���تایانی 

زانکۆکانی عێ���راق وتی که  س���ه رکه وتنی 
ش���کۆمه ندانه ی شۆڕش���ی ئیس���امی و 
پێکهێنان���ی سیس���ته می نوێی سیاس���ی له  
عێراق به  دوو ڕووداوی گرنگی ناوچه که  
و خاڵ���ی وه رچه رخان���ی گۆڕانکارییه کان 

داده نرێن.
به  پێ���ی ڕاپۆرت���ی ج���ام ک���وردی، ئیره ج 
ب���ه   ڕێوڕه س���مێکدا  ل���ه   مه س���جدی 
ئاماده بوونی ژماره یه ک له  مامۆس���تایانی 
زانکۆکان���ی به غ���دا، باب���ل و واس���ت ل���ه  
باڵیۆزخانه ی کۆماری ئیس���امی ئێران له  
شاری به غدا وتی: سه رکه وتنی شۆڕشی 
ئیسامی و سیسته می سیاسی نوێی عێراق 
به  دوو ڕووداوی گرنگی ناوچه که  هه ژمار 

ده کرێن.
ناوبراو به  ئام���اژه  به وه ی ک���ه  دوژمنانی 
ناوچه که  دژایه تی یه کڕیزی موس���ڵمانان 

ده ک���ه ن، وتی: ل���ه  کاتێک���دا ک���ه  ئه ورووپا 
س���ه رده مێک دوو ش���ه ڕی جیهانی���ی تێدا 
هه بووه  به اڵم ئێس���تا واڵتان���ی ئه ورووپی 
گه یشتوونه ته  دراو، په رله مان و سنورێکی 
یه کگرت���وو و ل���ه  به رامب���ه ردا یه کڕیزی و 
یه کپارچه ی���ی موس���ڵمانانیان پ���ێ قبووڵ 
ن���ی گ���ه ل و  ناکرێت.وتیش���ی: دوژمنا
حکومه تی ئێران و عێ���راق نایانه وێت ئه م 
دوو واڵته  له  پانی گه ش���ه  و پێش���که وتنی 

خۆیان سه رکه وتوو بن.
مه س���جدی ب���ه  ئام���اژه  ب���ه  چه ندی���ن 
ئاژاوه گێ���ڕی دوژمنان وه ک پرس���ه کانی 
ش���ێعه  و س���وننه  و ع���ه ره ب و عه ج���ه م 
وتی: دوژمنان له  ئێس���تادا ه���ه وڵ ده ده ن 
ئێ���ران وه ک مه ترس���ییه ک بناس���ێنن و 
مه ترس���ییه کانی ڕژێم���ی زایۆنیس���تی له  

ناوچه که  له  به رچاو نه گیردرێت.

باڵیۆزی کۆماری ئیسامی ئێران له  به غدا، 
سیاس���ه تی ب���ه  مه ترس���یدانانی ئێرانی له  
الیه ن دوژمنانه وه  به  پیانگێڕییه کی ئه وان 
ناو برد و وت���ی: دوو واڵتی ئێران و عێراق 
ده توانن نموونه یه ک بۆ په یوه ندی واڵتانی 

ناوچه که  داده نرێن.
به  وته ی ناوب���راو، دۆس���تایه تییه کی که م 
وێنه  له  نێوان گه النی ئێران و عێراق بوونی 
هه ی���ه  و ئه وان���ه ی که  ل���ه  نێوان ئ���ه م دوو 
گه له دا ئاژاوه گێڕی و پیانگێڕی ده که ن به  

دوژمنی هه ر دوو گه ل داده نرێن.
مامۆس���تایانی زانکۆکان���ی به غ���دا، بابل و 
واست له م ڕێوڕه سمه دا وێڕای پیرۆزبایی 
به  بۆنه ی چله مین ساڵۆگه ری سه رکه وتنی 
داوای  ئێ���ران،  ئیس���امی  شۆڕش���ی 
په یوه ندییه  زانستی و زانکۆییه کانی نێوان 

هه ر دوو واڵتی ئێران و عێراقیان کرد.

پارێزگاری کرماشان لە پرێس کۆنفڕانسێکی تایبەت 
بە دەیەی فەجر، ساڵوەگەڕی سەرکەوتنی شۆڕش 
ئیس���امی ئێران، وێڕای ئاماژە بە پێش���کەوتنەکانی 
خزمەتگوزاریی���ە  و  ش���ۆڕش  پ���اش  واڵت 
پێش���کەش ک���راوەکان ب���ە ناوچ���ە ه���ەژار و کەمتر 
گەشەسەندووەکان، جەختی لەس���ەر ئەوە کردەوە 
کە لە بواری نەهێش���تنی هەژاری و دەس���تکورتی و 
گەش���ەپێدانی ئابووری و پەرەپێدان���ی ژێرخانەکان 

هەنگاوی مەزن هەڵێنراوە.
بە پێی ڕاپۆرت���ی جام کوردی، ئەندازیار هۆش���ەنگ 
بازوەند شەممە ١٣ی ڕێبەندان لە پرێس کۆنفڕانسی 
ڕۆژنامەوانی کردنەوەی پیشانگای دەستکەوتەکانی 
٤٠ ساڵەی شۆڕشی ئیسامی لە کرماشان لە شوێنی 
هەمیش���ەیی پیش���انگاکانی ئ���ەو پارێزگای���ەدا کە بە 
ئامادەبوونی هەواڵنێ���ران و ڕۆژنامەڤانانی پارێزگا 
بەڕێوەچوو، بە ش���ێوەیەکی تایبەت و هەس���تیار و 
بەرپرس���یارانە ڕێزی گرت لە هەواڵنێران لە هەموو 
میدیاکانی پارێزگا بە بۆنەی ڕووماڵی ڕووداوەکان 

و ئامادەکردنی ڕاپۆرت لە هەموو بوارەکاندا.
بازوەند وتی: لە ماوەی ئەم ٤٠ ساڵەی دواییدا، ئێران 
ڕووبەڕووی زۆر گوشار و هەڕەشە لە چوارچێوەی 
ش���ەڕی ئابووری و فەرهەنگی لە الی���ەن نەیارانەوە 
بە تایبەت ئەمری���کا بۆتەوە و ه���اوکات نەیاران لەم 
ماوەیەدا هەوڵی نائومێدکردنی خەڵکیان داوە، بەاڵم 
دەستکەوتەکانی شۆڕش ئەوەندە بەرفرە و بەرباڵوە 

کە ئەمڕۆکە بوونەتە جێی شانازی هەمووان.
پارێزگاری کرماش���ان ڕاش���یگەیاند کە لە سێبەری 
شۆڕش���ی ئیس���امیدا، واڵت���ی ئێ���ران و گەلەک���ەی 
گەیش���توونەتە باوەڕ ب���ە خۆ ب���وون و خۆبژێوی و 

ئەگەر ئ���ەم گەلە بیانەوێ���ت لە بەرانب���ەر پیانەکانی 
نەیاراندا بوەس���تنەوە دەبێ پش���ت بەم خۆباوەڕییە 

ببەستن.
ناوب���راو ب���ە بیرئانی���ن و ڕێزگرت���ن لە ش���ەهیدانی 
شۆڕش���ی ئیس���امی و بەرەڤانی پیرۆز، وتی: ئەوه 
خوێنی ش���ەهیدان بوو کە ڕێگەی بۆ س���ەربەخۆیی 
ئەم���ڕۆی ئێمە خ���ۆش و لەبارک���رد و ئەگەر ئێس���تا 
بە ش���انازییەوە س���ەیری ڕابردوو دەکەین، هەموو 
ئ���ەم دەس���تکەوتانە ئەنجام���ی خوێ���ن و گیانفیدایی 

شەهیدانە.
ناوب���راو، ب���ە ئام���اژە ب���ەوەی ک���ە گەورەتری���ن 
دەس���تکەوتی شۆڕش���ی ئیس���امی ئێران لە ماوەی 
٤٠ ساڵی دواییدا لە بواری ژێرخانەکاندا بووە، وتی: 
توانای وەبەرهێنان���ی کارەب���ای هێزگەکانی کارەبا 
پێش شۆڕشی ئیسامی لە ئێراندا ٧ هەزار مێگاوات 
بووە، ب���ەاڵم ئەمڕۆک���ە ئ���ەو ڕێژەیە ب���ۆ ٨٠ هەزار 

مێگاوات بەرزبۆتەوە.
ئەندازیار بازوەند ڕاش���یگەیاند: پێش س���ەرکەوتنی 
شۆڕش���ی ئیس���امی ئێ���ران، واڵت تەنان���ەت ی���ەک 
مێگاوات وەبەرهێنانی کارەبای ئەتۆمی نەبوو، بەاڵم 
لە ئێس���تادا وەبەرهێنانی کارەبا لە هێزگەی ئەتۆمی 
گەیشتووتە هەزار مێگاوات و هەروەها ٨٠ مێگاوات 
کارەبا لە ڕێگای خانەی خۆری بەرهەم ئەهێنرێت کە 

ئەمەش پێشتر نەکرابوو.
وتیشی: لە ٤٠ ساڵی پاش شۆڕش، هەنگاوی بەنرخ 
لە بواری جۆربەجۆی زانس���تی، ژێرخان، ئابووری، 
زانستی ئەتۆمی، کۆمەاڵیەتی و هتد لە ئاستی واڵتدا 
هەڵێن���راوە، ب���ەاڵم بە داخەوە لە ئاس���تی پێویس���تدا 
نەتوان���راوە ئەم دەس���تکەوتانە بە ڕوونی و باش���ی 

ڕابگەیێندرێن، یان ئەوەی شەڕی دەروونی نەیاران 
بۆ ئاوەژووکردنی ڕاس���تییەکان و ناکارامە نیش���ان 

دانی شۆڕش، کاریگەری لەم بابەتە داناوە.
بازوەند س���ەبارەت ب���ە پێ���وەر و نیش���اندەرەکانی 
پێش���کەوتنی ئێران لە ماوەی چوار دەی���ەی دواییدا، 
وتی: لەم ماوەی���ەدا ژمارەی دانیش���تووانی واڵت لە 
٣٦.٥ میلیۆنەوە لە س���اڵی ١٣٥٧ی هەت���اوی، بۆ ٨٢ 
میلیۆن واتا ٢ و نیو بەرانب���ەر بەرزبۆتەوە و لە زۆر 

بواردا پێشکەوتنەکان بۆ چەند ئەوەندە زیادبووە.
پارێزگاری کرماشان لە س���ەر بابەتی دەستکەوتی 
ئێران لە بواری وەبەرهێنان���ی کارەبا، وتی: واڵت لە 
بواری وەبەرهێنانی کارەبا لە ئاستی جیهاندا لە پلەی 
٣٨ بۆ ١٤ بەرزبۆتەوە و وەبەرهێنانی کارەبا بۆ ١٢ 
ئەوەندە بەرزبۆتەوە و هاوکات سااڵنە نێزیک بە سێ 

میلیارد دۆالر هەناردەکاریی کارەبا هەیە.

هاوکات ئاماژەی ب���ە بەرزبوونەوەی هاوبەش���انی 
کارەبا ل���ە ماوەی ٤٠ س���اڵی دواییدا ل���ە ٣.٤ میلیۆن 

هاوبەش بۆ ٣٥ میلیۆن هاوبەش کرد.
و لە بواری بەنداویش���دا وتی: لە حاڵێکدا ئێستا ١٧٢ 
بەنداو لە ئێراندا هەیە کە پێش شۆڕش���ی ئیس���امی 
ئەم ژم���ارە ٩ بەنداو بووە و ئەمەش پێش���کەوتنێکی 
بەرچاو بە ئەژمار دێت. هەروەها پێش شۆڕش تەنیا 
یەک بەنداوی سنووری لە واڵتدا هەبوو بەاڵم ئێستا 

گەیشتۆتە ٤٣ بەنداو.
بااڵترین بەرپرس���ی پارێزگای کرماشان، بەشداری 
ب���ەردەوام و هەمیش���ەیی خەڵک لە هەم���وو قۆناغە 
هەستیارەکانی بە دەس���تکەوتێکی مەزنی شۆڕشی 
ئیس���امی ناوبرد و جەختی کرد کە ئەم بەشدارییە 

ساڵ بە ساڵ بەشکۆ و جەماوەری تر دەبێت.
وتیش���ی: حەزرەتی ئیمام )رە( ڕوانینێکی تایبەتیان 

ب���ە نەهێش���تنی ه���ەژاری هەب���وو و ل���ە ئێستاش���دا 
ڕێبەری بااڵی واڵت جەختی تایبەتیان بۆ کاروباری 
بەرەنگاربوون���ەوەی ه���ەژاری و نەهێش���تنی ئ���ەم 

دیاردەیە هەیە.
ڕاش���یگەیاند: نەهێش���تن و کەمکردنەوەی هەژاری 
و دەس���تکورتی یەکێک لە دەس���تکەوتە مەزنەکانی 
شۆڕش���ی ئیس���امی بە ئەژمار دێت و لە چاو پێش 
شۆڕشی ئیسامی پێشکەوتنی بەرچاو و باش بەدی 
هاتووە و ل���ەم پێناوەدا لە دەیەی فەجری ئەمس���اڵدا 
٣١٤٩ پ���ڕۆژە بە گوژم���ەی ٣٥٥٠ میلی���ارد تمەن لە 
کرماش���ان کراوەتەوە یان ئەوەی دەس���تی پێکراوە 
و ئەمەش ئەنجامی ه���ەوڵ و تەقەالی بەڕێوبەران و 

بەرپرسان و بەشداریی خەڵکە.
پارێ���زگاری کرماش���ان داواش���ی لە خەڵ���ک کرد بە 
لەبەرچاوگرتنی هەڕەش���ەی نەیاران و بارودۆخی 
هەس���تیاری ئێس���تا، ل���ە ڕێپێوان���ی ٢٢ی ڕێبەندانی 
ئەمس���اڵ ب���ە بۆن���ەی س���اڵوەگەڕی س���ەرکەوتنی 
شۆڕشی ئیس���امی بەشداریی ش���کۆمەندانە بکەن 
و لەمبارەی���ەوە جەختی کرد: بەش���داریی بەرچاو و 
هەمیشەیی خەڵک هەمووکات هەڕەشەکانی گۆڕیوە 
بۆ دەرفەت و ئەمەش دەرخەری ئەم ڕاس���تیەیە کە 

خەڵک خۆیان بە خاوەنی شۆڕش دەزانن.
ئام���اژەی ب���ەوەش دا ک���ە بەس���یج یەکێ���ک ل���ە 
دەس���تکەوتەکانی شۆڕش���ی ئیس���امی ئێران���ە کە 
ل���ە هەم���وو قەیرانەکاندا ل���ە مەیدان���ی خۆڕاگری و 
ش���ەڕ ئامادەب���ووە و خۆبژێ���وی واڵت ل���ە بابەتی 
سەربازیدا دەستکەوت و بایەخی گەورەی شۆڕشی 
ئیس���امیە و لە هەموو سیاس���ەتەکانی حکوومەتدا 

خۆی نواندووە.

موگرینی به  گرنگییه وه  
باس له  میکانیزمه  

داراییه که ی یه کێتی 
ئه ورووپا و ئێران ده کات

به رپرسی سیاس���ه تی ده ره وه ی یه کێتی 
ئه ورووپ���ا ل���ه  به یاننامه یه ک���ی فه رمیدا 
پێش���وازیی له  میکانیزمی دارایی تایبه ت 
ب���ه  په یوه ندیی���ه  بازرگانیی���ه کان له  گه ڵ 

ئێران کرد.
به  پێ���ی ڕاپۆرتی ج���ام ک���وردی، فدریکا 
موگرینی به رپرسی سیاسه تی ده ره وه ی 
یه کێت���ی ئه ورووپ���ا ل���ه  به یاننامه یه ک���دا 
پێش���وازیی له  میکانیزمی دارایی تایبه ت 
ب���ه  په یوه ندیی���ه  بازرگانیی���ه کان له  گه ڵ 
ئێران ک���رد و وه ک هه نگاوێکی گرنگ له  
پابه ندبوون���ی ئه ورووپ���ا ب���ه  ڕێکه وتنی 

ناوه کی ئێران پێناسه ی کرد.
ناوب���راو ل���ه م به یاننامه ی���ه دا وت���ی: ب���ه  
خێرای���ی پ���ه ره  ب���ه م میکانیزم���ه  داراییه  
ده ده ین و داوای ه���اوکاری چاالکیش له  
س���ه رجه م واڵتانی ئه ورووپ���ی ده که ین. 
ئاژانس���ی نێوده وڵه ت���ی وزه ی ناوه ک���ی 
له  س���ێنزه  ڕاپۆرت���ی ب���ه رده وام ئه وه ی 
پشتڕاست کردووه ته وه  که  ئێران پابه ندی 
س���ه رجه م به ڵێنه کانی ل���ه  چوارچێوه ی 
ڕێکه وتن���ی ناوه کی بووه ، ت���ا ئه و کاته ی 
که  ئێران به رده وامه  له  پابه ندبوونی به م 
ڕێکه وتن���ه ، یه کێتی ئه ورووپ���اش پابه ند 
ب���ه  جێبه جێکردن���ی ت���ه واو و کاریگه ری 
ڕێکه وتنی ناوه کی له  سه رجه م بواره کاندا 
ده بێت. ئێمه  سه باره ت به  جێبه جێکردنی 
ئه م ڕێکه وتن���ه  نێوده وڵه تیی���ه  داواکاری 
هاوکاری الیه نه  هاوبه ش���ه کانی دیکه ین. 
ئه م هه نگاوه  له  پێن���او ڕێزگرتنی ئێمه  له  
ڕێکه وتنه  نێوده وڵه تیی���ه کان و گرنگیدان 
به  ئاس���ایش و س���ه قامگیری ناوچه یی و 

نێوده وڵه تی گیراوه ته به ر.
وه زیرانی ده ره وه ی فه ره نس���ا، ئه ڵمانیا 
ش���ه ممه   پێن���ج  نی���ا ڕۆژی  به ریتا و 
تۆمارکردنی میکانیزم���ی دارایی تایبه ت 

به  ئێرانیان ڕاگه یاند.
ئ���ه م س���ێ واڵت���ه   ل���ه  به یاننام���ه ی 
ئه ورووپیی���ه دا هات���ووه  ک���ه  ئه ڵمانی���ا، 
فه ره نسا و به ریتانیا له  پێناو هه وڵه کانی 
پاراس���تنی ڕێکه وتنی ناوه ک���ی ئێران که  
به  بڕیاری ژم���اره  ٢٢٣١ ی ئه نجومه نی 
ئاسایشی نێوده وڵه تیش په سه ند کراوه ، 
میکانیزمێک���ی تایبه ت به  ئاس���انکاری له  
په یوه ندییه  بازرگانیی���ه کان له  گه ڵ ئێران 

ڕاده گه ێنن.

باڵیۆزی ئێران له  به غدا:

شۆڕشی ئیسالمی ئێران و سیسته می سیاسی نوێی  عێراق دوو ڕووداوی گرنگی ناوچه که  
 ئێران و عێراق نموونه ی په یوه ندییه کی سه رکه وتوو 
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ش����اره زایه کی کاروب����اری نێوده وڵه تی له و 
بڕوایه دای����ه  ک����ه  له  ئاکام����ی گوش����اره کانی 
کۆماری ئیس����امی ئێران ب����ۆ دامه زراندنی 
خێ����رای میکانیزم����ی دارای����ی و هه روه ه����ا 
نزیکبوونه وه  له  واده ی کۆنفرانسی وارشۆ، 
س����ێ واڵتی ئه ورووپ����ی بۆ ئ����ه وه ی که  ئه م 
کۆنفرانس����ه  پارچه کرداری ئێرانی به  دواوه  
نه بێت، میکانیزمه  داراییه که یان پاش 9 مانگ 
ڕاگه یاند تا بتوانن به  چه ش����نێک گۆڕانکاری 

له  هه ڵوێسته کانی تاراندا بکه ن.
به  پێی ڕاپۆرت����ی جام کوردی، س����ێ واڵتی 
فه ره نس����ا، ئه ڵمانیا و به ریتانیا پاش 9 مانگ 
ل����ه  دواکه وتن����ی به ڵێنه کانی����ان، ل����ه  ئاکامدا 
میکانیزم����ی دارای����ی تایبه ت ب����ه  ئێرانیان به  

ناوی ئینستکس ڕاگه یاند.
عه بدولڕه زا فه ره جی ڕاد باڵیۆزی پێشووی 
ئێران ل����ه  نه رویژ و ش����اره زا ل����ه  کاروباری 
نێوده وڵه تی له  وتووێژێکدا ئ����ه م میکانیزمه  
و کاریگه رییه کانی له  سه ر په یوه ندی نێوان 
ئێ����ران و کیش����وه ری ئه ورووپ����ای تاوتوێ 

کردووه .
ده قی ئه م وتووێژه  له  درێژه دا هاتووه :

پاش 9 مان���گ دواکه وتن���ی به ڵێنه کانی 
ئه ورووپا، سێ واڵتی فه ره نسا، ئه ڵمانیا 
و به ریتانی���ا میکانیزمێک���ی تایبه ت به  
په یوه ندییه  ئابوری و بازرگانییه کانیان 
له  گه ڵ ئێران ڕاگه یاند. هه ڵس���ه نگاندنی 

به ڕێزتان بۆ ئه م میکانیزمه  چییه ؟
ل����ه و 9 مانگ����ه ی ک����ه  ئه ورووپ����ا بڕی����ار 
ب����وو میکانیزم����ه  داراییه که ی بۆ پاڵپش����تی 
له  کۆماری ئیس����امی ئێ����ران ل����ه  به رامبه ر 
گه م����ارۆ زاڵمان����ه  و تاکایانه کان����ی ئه مریکا 
پ����اش کش����انه وه ی تره م����پ ل����ه  ڕێکه وتنی 
ناوه کی ڕابگه ێنێت، چه ندی����ن گۆڕانکاری له  
ئاکامی گوش����ار و گه مارۆکان����ی وه زاره تی 
خه زێنه ی ئه مری����کا بینرا ک����ه  ئه مه ش بووه  
هۆکاری دواکه وت����ن و ته نانه ت گۆڕانکاری 

ل����ه م میکانیزمه ش. س����ه ره تا بڕی����ار بوو که  
ئه ورووپا س����وئیفتێکی یۆرۆی����ی جیاواز بۆ 
ئاڵوگ����ۆڕه  بازرگانیی����ه کان ل����ه  گ����ه ڵ ئێران 
دابمه رزێنێت به اڵم پاش ماوه یه ک ناوه که ی 
بۆ svp گۆڕدرا و ئێستاش ناوی ئینستکس 
له  میدیاکان و له  ڕاگه ێندراوه که ی ئه و س����ێ 
واڵته  ئه ورووپیی����ه  هاتووه ، ب����ه  دڵنیاییه وه  
ده توانین بڵێین که  ئه م میکانیزمه  له  گه ڵ ئه و 

دوو مۆدێله ی پێشوو لێکچوونی نییه .
گرنگترین خاڵی جیاوازیی ئه م میکانیزمه  

له  گه ڵ مۆدێله که ی پێشوو چییه ؟
گرنگتری����ن خاڵ����ی جی����اوازی ب����ۆ ژماره ی 
واڵتانی به شدار له م میکانیزمه  ده گه ڕێته وه ، 
له  به ر ئه وه ی که  ئ����ه و میکانیزمه ی که  بڕیار 
بوو ڕابگه ێندرێت، له  الیه ن یه کێتی ئه ورووپا 
و ب����ه  پاڵپش����تی 28 واڵت ده ب����وو ب����ه اڵم 
میکانیزمه  نوێکه  ته نیا به  پاڵپشتی سێ واڵتی 
فه ره نسا، ئه ڵمانیا و به ریتانیا ڕاگه ێندراوه  و 

زیاتر به  هه وڵێکی ئه م سێ واڵته  وه ک هێزی 
سیاس����ی و ئابوری یه کێتی ئه ورووپا بووه ، 
واته  ئه م میکانیزمه  ل����ه  ده ره وه ی پێکهاته ی 

یه کێتی ئه ورووپایه .
ئایا ئه م میکانیزمه  به  بێ پاڵپش���تی 25 
واڵتی دیکه ی یه کێتی ئه ورووپا ده توانێت 

سه رکه وتوو بێت؟
به  دڵنیاییه وه  هه لومه رج����ی به رده وامی ئه م 
میکانیزمه  له  ئارادایه ، له  به ر ئه وه ی که  هه ر 
سێ واڵتی فه ره نس����ا، ئه ڵمانیا و به ریتانیا به  
جه مسه ری سیاسی، دیپلۆماسی و ئابوری 
یه کێت����ی ئه ورووپا هه ژم����ار ده کرێ����ن و له  
قۆناغه کانی داهاتوو ده توانن واڵتانی دیکه ی 
ئه ورووپیش ل����ه م میکانیزم����ه وه  زیاد بکه ن 
و ته نانه ت واڵتانی دیک����ه ی جیهانیش وه ک 
ڕووس����یا و چین له  ڕێگای ئه م میکانیزمه وه  
بۆ په یوه ندییه  بازرگانیی����ه کان له  گه ڵ ئێران 
هان بده ن. ئێس����تا ب����ه  هۆی گوش����اره کانی 

ئه مری����کاوه  هه لومه رجه ک����ه  ت����ا ڕاده ی����ه ک 
دژواره  ب����ه اڵم ڕاناوه س����تێت و درێ����ژه  ب����ه  

چاالکییه کانی ده دات.
چه ش���نێک له  دوو به ره یی له  ئه ورووپا 
س���ه باره ت به م میکانیزم���ه  ده بینرێت. 
ڕووبه ڕووبوون���ه وه ی  داهات���ووی 
ئه ورووپای نوێ و کۆن له  پرسی ئێراندا 

چۆن ده بینن؟
ئێستا ئه ورووپا له  پاڵپش����تی ئێراندا بووه ته  
دوو به ش����ه وه ، ئه مری����کا له  ڕێ����گای الوازی 
سیاس����ی و ئاب����وری واڵتان����ی ڕۆژهه اڵت����ی 
ئه ورووپاوه  هه وڵ����ی ڕووبه ڕووبوونه وه ی 
هه وڵه کان����ی ئه ورووپای ڕۆژئ����اوا ده دات، 
کۆنفرانس����ی وارش����ۆ ب����ه  هه نگاوێ����ک ل����ه م 
پێن����اوه دا هه ژم����ار ده کرێ����ت، پێده چێت ئه م 
دوو به ره یی����ه  ب����ه رده وام بێ����ت، وه ک چۆن 
یه کێک له  هۆکاره کانی دواکه وتنی میکانیزمه  
داراییه که ، ناکۆکییه  ناوخۆییه کانی ئه ورووپا 

سه باره ت به  پاڵپشتی له  ئێران بووه .
به اڵم بۆ س���ێ واڵتی فه ره نسا، ئه ڵمانیا 
و به ریتانیا ل���ه م قۆناغ���ه دا میکانیزمه  
داراییه که ی تایبه ت به  ئێرانیان ڕاگه یاند؟

گوش����اره کانی کۆماری ئیس����امی ئێران به  
تایبه ت ه����اوکات له  گ����ه ڵ نزیکبوون����ه وه  له  
واده ی به ڕێوه چوونی کۆنفرانس����ی وارشۆ، 
س����ێ واڵتی ئه ورووپیی هانداوه  که  په نا بۆ 
ئه م هه نگاوه  ببه ن تا به مه ش گۆڕانکارییه ک 
له  ئه گه ری هه ڵوێس����ته کانی تاراندا ببینرێت. 
به  بۆچوونی من ئه م میکانیزمه  له  هه نگاوه ی 
یه که مدا بڕیاره  مه واده  سه ره تاییه کان، کااڵ 
و پێداویس����تییه  س����ه ره کییه کان و ده رم����ان 
له  خۆ بگرێ����ت، به اڵم ئه گه ر ل����ه  قۆناغه کانی 
داهات����وودا هه لومه رجی فرۆش����تنی نه وتی 
ئێرانی����ش ل����ه م ڕێگای����ه وه  دابی����ن بکرێت و 
واڵتانی دیکه شی پێ زیاد بکرێت، ده توانین 
بڵێین که  ئه ورووپا به  تایبه ت سێ واڵته که ی 
به ش����دار له  ڕێکه وتنی ناوه کی ت����ا ڕاده یه ک 

به ڵێنه کان����ی خۆی����ان به رامب����ه ر ب����ه  ئێ����ران 
جێبه جێ کردووه .

س���ێ واڵت���ی فه ره نس���ا، ئه ڵمانی���ا و 
به ریتانی���ا سیاس���ه تێکی جیاوازیان له  
به رامبه ر ئێران���دا هه یه ، ل���ه  الیه که وه  
وه زیری ده ره وه ی فه ره نس���ا س���ه باره ت 
به  پرسی مووش���ه کی ئێران لێدوانی توند 
ده دات، وه زی���ری ده ره وه ی به ریتانیاش 
هه واڵی به شداریی له  کۆنفرانسی وارشۆ 
ڕاگه یان���دووه . ل���ه  الیه کی دیکه ش���ه وه  
ئه م س���ێ واڵته  به رنام���ه ی جیدییان بۆ 
میکانیزم���ه  داراییه که ی خۆی���ان هه یه . 

لێکدانه وه ی به ڕێزتان چییه ؟
ئام����اژه م ب����ه وه دا ک����ه  ئ����ه م میکانیزم����ه  بۆ 
پێداویس����تییه  س����ه ره کییه کان و ده رمانه  و 
پێده چێ����ت فرۆش����تنی ن����ه وت و په یوه ندییه  
بانکیی����ه کان بۆ هه ندێک هه ن����گاوی داهاتوو 
بگه ڕێت����ه وه ، واته  س����ێ واڵت����ه  زلهێزه که ی 
ئه ورووپ����ا ده یانه وێ����ت له  چه ندین پرس����ی 
وه ک به رگ����ری مووش����ه کی و دیپلۆماس����ی 
ناوچه ی����ی ئیمتی����ازی پێویس����ت ل����ه  ت����اران 
وه ربگرن. فه ره نسا س����ه ربه خۆ له  ئه مریکا 
هه وڵی دانوس����تان له  گه ڵ تاران س����ه باره ت 
به  پرسی مووشه کی ده دات. ئه گه رچی ئه م 
میکانیزمه  ئه وه نده  به رباڵو نییه  به اڵم س����ێ 
واڵته که  ده یانه وێت له  چه ندین بواردا که ڵکی 
پێویستی لێ وه ربگرن: یه که م، سێ واڵته که  
له م ڕێگایه وه  خۆیان به  پابه ندی به ڵێنه کانیان 
به رامبه ر به  ئێران له  چوارچێوه ی ڕێکه وتنی 
ناوه کی ده زانن ت����ا هه لومه رجی به رده وامی 
په یوه ندیی����ه کان له  گه ڵ ئێ����ران دابین بکه ن. 
دووه م، سێ واڵته که  ده یانه وێت به  چه شنێک 
سیاسه ته کانی خۆیان سه ربه خۆ له  ئه مریکا 
پیش����ان بده ن. س����ێهه م، ئ����ه وان ده یانه وێت 
ئه وه ش بڵێ����ن که  ئ����ه م میکانیزم����ه  ئه وه نده  
به رباڵو نییه  ک����ه  بتوانێت له  پرس����ی ئێراندا 

که لێنه کان له  گه ڵ واشنتن زیاتر بکات.

شاندێکی ئیداره ی گه رمیان
 و قه زای قه سری شیرینی 

ئێران کۆبوونه وه 

له  کۆبوونه وه ی نێوان شاندێکی ئیداره ی گه رمیان 
و قه زای قه س���ری ش���یرین ڕێکه وتنێکی 12 خاڵی 
تایبه ت به  ئاڵوگۆڕه  بازرگانییه کان له  خاڵی سنوری 

په روێزخان واژۆ کرا.
به  پێ���ی ڕاپۆرت���ی ج���ام ک���وردی، به  مه به س���تی 
چاره سه رکردنی کێشه  و ئاس���ته نگه کانی به رده م 
ئاڵوگ���ۆڕه  بازرگانییه کان���ی نێ���وان هه رێم���ی 
کوردستان و کۆماری ئیس���امی ئێران، شاندێکی 
ئی���داره ی گه رمی���ان س���ه ردانی قه زای قه س���ری 
ش���یرینیان کرد و ل���ه  بین���ای کۆمه ڵه ی س���نوری 
په روێزخ���ان له  دی���وی ئێ���ران کۆبوونه وه یه ک له  

گه ڵ به رپرسانی ئه و قه زایه  به ڕێوه چوو.
کۆمه ڵ���ه ی ده روازه ی نێوده وڵه ت���ی په روێزخ���ان 
ل���ه  ڕاگه ێندراوێک���دا جه ختیکردووه ت���ه وه  ک���ه  له  
س���ه ر  خراوه ت���ه   تیش���ک  کۆبوونه وه ک���ه دا 
ڕێکخس���تنه وه ی کات���ی ئاڵوگ���ۆڕی ب���اره کان و 
ڕێگریکردن له  کاری قاچاخچێتی و به رزکردنه وه ی 
کوالیتی ئ���ه و کااڵ و به رهه مانه ی که  ل���ه  ئێرانه وه  
هه ن���ارده ی هه رێمی کوردس���تان ده کرێت له  گه ڵ 
باش���ترکردنی ڕێگاوبانه کان له  پێناو خێراکردنی 

جوڵه ی بازرگانی.
له م کۆبوونه وه دا ڕێکه وتنێک���ی 12 خاڵی له  نێوان 

هه ر دوو ال واژۆی له  سه ر کراوه .
م���وراد عه ل���ی تارت���ار قایمقامی قه زای قه س���ری 
ش���یرین به  ئاماژه  به  په یوه ندیی���ه  مێژووییه کانی 
نێوان ئێران و هه رێمی کوردستان جه ختی له  سه ر 
گه شه پێدانی په یوه ندییه  ئابوری و بازرگانییه کان 
و چاره س���ه رکردنی کێش���ه  و گرفته کانی به رده م 

کرده وه .

حکومه تی هه رێمی کوردستان 
بودجه ی 2019 ی عێراق به  

هیوابه خش ناو ده بات
وته بێژی حکومه تی هه رێمی کوردستان ڕایگه یاند 
که  هه فت���ه ی داهاتوو ش���اندێکی ب���ااڵی هه رێم به  
مه به س���تی وتووێژ سه باره ت به  پش���که  بودجه ی 
هه رێم س���ه ردانی به غ���دا ده کات. ڕاش���یگه یاند که  

بودجه ی ساڵی 2019 ی عێراق هیوابه خشه .
به  پێ���ی ڕاپۆرت���ی جام ک���وردی، س���ه فین دزه یی 
وته بێژی حکومه تی هه رێمی کوردستان ڕایگه یاند: 
ل���ه  نێ���وان هه رێ���م و ناوه ن���د ش���اندی هاوب���ه ش 
درووس���ت کراون، هه فت���ه ی داهاتوو ش���اندێکی 

هه رێمی کوردستان سه ردانی به غدا ده کات.
ناوب���راو وتی: پ���اش ئه وه ی به ش���ێک له  یاس���ای 
بودجه  له  الیه ن په رله مانی عێراقه وه  په سه ند کرا، 
وه زاره تی دارای���ی و ئه نجومه ن���ی وه زیرانی ئه م 
واڵته  ده بێت چه ند ڕێنماییه ک ده ربکه ن. حکومه تی 
هه رێمی کوردستان پێشوازی له و هه نگاوه  ده کات 
و ڕه نگ���ه  هه م���وو داواکارییه کانی هه رێ���م له  خۆ 

نه گرێت به اڵم تا ڕاده یه ک هیوابه خشه .
دزه یی ڕایگه یاند: هه رێمی کوردستان چوار ساڵی 
دژواری تێپه ڕاندووه ، ساڵی ڕابردوو پێداچوونه وه  
به  سه ر سیسته می پاش���ه که وتی مووچه دا کراوه ، 
پاره ی به ڵێنده ران درا و یه مه ش جوڵه  و هیوایه کی 

دووباره ی بۆ بازاڕ گه ڕانده وه .

میکانیزمی دارایی یه کێتی 
ئه ورووپا له  گه ڵ ئێران به  ناوی 

ئینستکس ڕاگه ێندرا
که ناڵێکی ئه ڵمانیا هه واڵی دامه زراندنی میکانیزمی 
دارای���ی یه کێت���ی ئه ورووپ���ا و ئێران���ی ب���ه  ناوی 

ئینستکس ڕاگه یاندووه .
به  پێی ڕاپۆرتی جام ک���وردی، که ناڵی هه واڵی ئێن 
دی ئاری ئه ڵمانیا ڕایگه یاندووه  میکانیزمی دارایی 

یه کێتی ئه ورووپا و ئێران به  فه رمی دامه زراوه .
به  پێی ئه م ڕاپۆرته ، میکانیزمه که  ناوی ئینسکتسه  
و ب���ه  وات���ای ئام���رازی پاڵپش���تی ل���ه  چاالکیی���ه  

بازرگانییه کان دێت.
پاریس ش���وێنی ئ���ه م میکانیزمه  ده بێ���ت و گه وره  
به رپرسێکی بانکی ئه ڵمانیا ئه رکی سه رپه رشتیاری 
میکانیزمه ک���ه ی ل���ه  ئه س���تۆ ده بێ���ت، به ریتانیاش 
ئه رک���ی سه رپه رش���تیاری ش���اندی چاودێ���ری 
میکانیزم���ی دارای���ی هاوبه ش���ی ئێ���ران و یه کێتی 
ئه ورووپا ده گرێته  ئه س���تۆ. له  هه ر س���ێ واڵتیش 
دیپلۆماتکارێکی وه زاره تی ده ره وه  به شدار ده بێت.
س���ه ره ڕای کش���انه وه ی ئه مری���کا ل���ه  ڕێکه وتنی 
ناوه کی ئێران، واڵتانی چین، ڕووس���یا، فه ره نسا، 
ئه ڵمانی���ا، ئێ���ران، به ریتانی���ا و یه کێت���ی ئه ورووپا 
ب���ه رده وام پابه ندبوون���ی خۆی���ان ب���ه م ڕێکه وتنه  

دووپات کردووه ته وه .

بۆ میکانیزمه  داراییه که ی یه کێتی ئه ورووپا ڕاگه ێندرا؟ 
 خاڵه  به هێز و الوازه کانی ئه م میکانیزمه  

بازاڕی سوریا به  ده رفه تێکی گرنگ 
بۆ که رتی تایبه تی ئێران داده نرێت

سکرتێری ناوه ندی گه شه پێدانی په یوه ندییه  ئابورییه کانی ئێران له  گه ڵ عێراق و 
سوریا به  ئاماژه  به  سه ردانه که ی ئه م دواییه ی جێگری یه که می سه رۆک کۆماری 
ئێران بۆ دیمه شق وتی: له  میانه ی ئه م س���ه ردانه دا به ده ر به  واژۆکردنی چه ندین 
ڕێکه وتننامه ، بۆ یه که م جار ژووری هاوبه ش���ی ئێران و سوریا به  ئاماده بوونی 

ژماره یه ک له  چاالکوانانی که رتی تایبه تی هه ر دوو واڵت پێکهێنرا.
به  پێ���ی ڕاپۆرتی جام کوردی، حه س���ه ن دانایی فه ڕ ڕایگه یاند: له  س���ه ردانه که ی 
ئێس���حاق جیهانگیری بۆ س���وریا لێژنه ی بااڵی هاوکارییه کان���ی هه ر دوو واڵت 
به  ئاماده بوونی س���ه رۆک وه زیرانی ئه م واڵته  کۆبووه  و چه ندین گرێبه س���ت و 
ڕێکه وتننامه ی نوێ واژۆیان له  س���ه ر کرا که  یه کێک له و ڕێکه وتنانه  که  له  الیه ن 
جێگری یه که می سه رۆک کۆماری ئێران و سه رۆک وه زیرانی سوریا واژۆ کراوه ، 

ڕێکه وتننامه ی هاوکاری ئابوری درێژخایه نی نێوان هه ر دوو واڵته .
ناوبراو به  ئاماژه  به وه ی که  له م سه ردانه دا چه ندین پرسی هاوپه یوه ند به  بواری 
ئابوری و بازرگانی ئێران و س���وریا تاوتوێ کراوه ، وتی: ب���ه  بۆچوونی من ئه م 
سه ردانه  ده توانێت به ستێنی ئاماده بوون و به شداری زیاتری کۆمپانیا ئێرانییه کان 
له  بازاڕی س���وریا دابین بکات، به  پێی خه ماڵندنه  س���ه ره تاییه کان بۆ بوژانه وه  و 
ڕێکخستنه وه ی بواری وه به رهێنانی سوریا پێویست به  250 تا 350 ملیار دۆالر 

ده کات و ئه مه ش ده توانێت ده رفه تێکی له بار بۆ کۆمپانیا ئێرانییه کان بێت.
حه س���ه ن دانایی فه ڕ ڕایگه یاند که  له  س���ه ردانه که ی جێگری یه که می س���ه رۆک 
کۆماری ئێران بۆ س���وریا چه ندین کۆبوونه وه ی هاوبه ش ل���ه  نێوان بازرگانانی 
هه ر دوو واڵت به ڕێوه چوو، وتی: له م سه ردانه دا بۆ یه که م جار ژووری بازرگانی 
هاوبه شی نێوان ئێران و سوریا پێکهێنرا و هه روه ها ئه نجومه نی بازرگانانی هه ر 

دوو واڵت به  فه رمی ده ستی به  چاالکییه کانی کرد.
سه رۆکی ناوه ندی گه شه پێدانی په یوه ندییه  ئابورییه کانی ئێران له  گه ڵ عێراق و 
س���وریا ڕایگه یاند که  له  داهاتوویه کی نزیکدا نووس���ینگه ی کۆمپانیا ئێرانییه کان 
و پێشانگای هه میش���ه یی کااڵ و به رهه مه  ئێرانییه کان له  الیه ن ژووری بازرگانی 
ئێرانه وه  له  سوریا ده کرێته وه . وتیشی: یه کێک له  کێش���ه کانی به رده م، نه بوونی 
په یوه ندییه کی جیدی له  نێوان کۆمپانیاکانی ئێران و سوریا بووه  به اڵم له  ئێستادا 
هه وڵ دراوه  که  ئه م کێشه یه  چاره سه ر بکرێت، بازاڕی سوریا به  بازاڕێکی گرنگ 
داده نرێت و ه���ه ر دوو واڵت ده توانین په یوه ندییه کی باش���ترمان ل���ه  گه ڵ یه کتر 
هه بێت و ته نانه ت ده توانین له  ڕێگای س���وریاوه  کااڵکانم���ان هه نارده ی واڵتانی 
دیکه ی عه ره بی بکه ین، به  تایبه ت که  ژماره یه ک ل���ه  واڵتانی عه ره بی ده یانه وێت 

په یوه ندییه کانیان له  گه ڵ سوریا ئاسایی بکه نه وه .
ناوبراو له  کۆتایی���دا جه ختیکرده وه : به س���تێنی ئاماده ب���وون و چاالکی کۆمپانیا 
ئێرانییه کان له  سوریا دابین کراوه  و به رپرسانی دیمه شق جه ختیان له  سه ر ئه م 
پرس���ه  کردووه ته وه  و له م پێناوه دا پێویس���ته  که رتی تایبه ت که ڵک له م ده رفه ته  

وه ربگرێت.
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عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان:

توافق با حزب دمکرات کردستان بدون کرکوک امکانپذیر نیست 
 شراکت حقیقی در حکمرانی، خواسته اصلی اتحادیه میهنی

عضو ش��ورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان 
اعالم کرده اس��ت که مذاکرات تش��کیل کابینه 
جدید اقلیم کردستان تاکنون به نتیجه مشخصی 
نرسیده اس��ت. وی در خصوص درخواست های 
اتحادیه میهنی هم گفت: مشارکت ما در کابینه 
جدید به پست اس��تانداری کرکوک گره خورده 

است.
به گزارش جام کوردی، وستا رسول عضو شورای 
رهب��ری اتحادیه میهنی کردس��تان در گفتگو با 
هفته نامه آژانس به تش��ریح وضعی��ت حاکم بر 
مذاکرات تش��کیل کابینه جدید اقلیم کردستان 

عراق پرداخته است.
وی با اش��اره به مطالبات حزب متبوع خود گفته 
اس��ت که اتحادیه میهنی از اصول خود دس��ت 
نخواهد کش��ید و در پروژه پیش��نهادی به حزب 
دمکرات کردس��تان بر همان موارد مطرح ش��ده 

قبلی تاکید شده است.
مشروح این گفتگو در ادامه آمده است:

تالش ها برای تش����کیل کابین����ه جدید اقلیم 
کردستان به کجا رسیده است؟

اتحادی��ه میهنی با برنامه مش��خصی پا به میدان 
مذاکرات تش��کیل کابینه جدید اقلیم کردستان 
نهاده اس��ت. تاکید ما بر این اس��ت ک��ه با حزب 

دمکرات کردس��تان باید دارای برنام��ه و توافق 
مشترک سیاس��ی در حوزه داخلی اقلیم و عراق 
باش��یم، بدین معنی که ما نمی توانی��م در اقلیم 
کردستان در یک ائتالف باش��یم و در کرکوک و 

بغداد علیه هم فعالیت کنیم.
اصرار اتحادیه میهنی ب����ر این موضوع چه 
دلیلی دارد؟ آیا به عدم اعتماد شما به حزب 
دمکرات کردس����تان برنمی گردد، یعنی پس 

از تشکیل کابینه ممکن اس����ت حزب دمکرات 
کردستان به درخواست های اتحادیه میهنی 

بی توجهی کند؟
ما دارای برنامه مش��خصی هستیم، بر اساس این 
برنامه مذاکره می کنیم. تجربه گذشته در اقلیم 
کردستان به ما می گوید که ممکن است اتفاقات 
آینده بر خالف تعهداتی باش��د که اینک از زبان 
سیاس��یون طرف مقابل گفته می ش��ود، از دید 

ما بهتر آن اس��ت این��ک چنین مس��ائلی تعیین 
تکلیف شود.

واکنش حزب دمکرات کردس����تان به پروژه 
پیشنهادی اتحادیه میهنی چیست؟

ح��زب دمک��رات کردس��تان تاکنون ب��ه پروژه 
پیش��نهادی اتحادیه میهنی پاس��خ منفی نداده 
است، اختالف نظر در این است که حزب دمکرات 
کردس��تان اعالم کرده است در وهله نخست باید 
پارلمان فعال ش��ود، کابینه فعالیت خود را آغاز 
و بقیه مس��ائل نیز در مراحل آتی تعیین تکلیف 
خواهند شد اما اتحادیه میهنی اعالم کرده است 
مسائل پیش از تشکیل کابینه باید در این مقطع 
چاره یابی شوند تا بر تشکیل حکومتی قدرتمند 

در اقلیم تاثیرگذاری منفی نداشته باشند.
بنابراین می توان از سخنان شما دریافت که 
تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان به پست 

استانداری کرکوک وابسته است؟
اتحادی��ه میهنی کردس��تان به هی��چ عنوان در 
خصوص استانداری کرکوک سازش نخواهد کرد، 
ما بخش زیادی از آرای این استان را کسب کرده 
ایم، یعنی آرای اتحادیه میهنی به مراتب بیش��تر 
از مجموع آرای قومیت های دیگر کرکوک است، 
بنابراین حق قانونی اتحادیه میهنی است که پست 

اس��تانداری کرکوک را در اختیار داشته باشد. ما 
اعالم کرده ایم که استانداری کرکوک حق کردها 
و در میان کردها نیز بای��د به کاندیدی از اتحادیه 
میهنی تعلق داش��ته باش��د، این درخواست را تا 
تحقق کامل دنبال کرده و آنرا در برنامه مذاکرات 

تشکیل کابینه اقلیم گنجانده ایم.
نکته مهم درخواست های اتحادیه میهنی از 
حزب دمکرات کردستان به عنوان حزب مامور 

به تشکیل کابینه اقلیم چیست؟
اتحادیه میهنی به صراحت از شراکت حقیقی در 
تصمیم گیری های سیاس��ی، نظامی و اقتصادی 
در حکومت اقلیم کردس��تان گفته اس��ت و نمی 
خواهد پرون��ده های مهم اقلیم تنها در س��یطره 

حزب خاصی باشد.
نگاه اتحادیه میهنی کردستان به روابط با 

جنبش تغییر چگونه است؟
ما با جنبش تغییر در جغرافیای مشترکی فعالیت 
داریم و روابط ف��ی مابین را ه��م الزم می دانیم. 
تالش هایی با هدف عادی س��ازی روابط این دو 
حزب در جریان اس��ت، حتی تالش می شود که 
اتحادیه میهنی و جنبش تغییر فعالیت هایی را با 
هدف اتخاذ یک مسیر و برنامه مشترک در کابینه 

جدید اقلیم کردستان داشته باشند.

روابط اربیل و بغداد 
بسیار مثبت است

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق روابط اربیل 
و بغداد را بسیار مثبت توصیف کرد.

به گزارش جام کوردی، نچیروان بارزانی نخست 
وزیر اقلیم کردس��تان عراق  در سخنانی اعالم 
کرد که روابط بغداد و اربیل بسیار مثبت است 
و هم اکنون تفاهم باالیی میان اقلیم کردستان 
عراق با عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق 
وجود دارد و این فضا تاثیر زی��ادی بر پیروزی 

نهایی بر تروریستهای داعش دارد.
وی با بیان این مطلب افزود: داعش سعی دارد 
از بحران های میان بغداد و اربیل سوءاستفاده 

کند.
بارزان��ی در ادام��ه از حزب دموک��رات و دیگر 
احزاب کردس��تان عراق خواس��ت در راستای 
افزایش همگرایی با دولت مرکزی بغداد اقدام 
کنند تا مش��کالت موجود در اقلیم با همکاری 

های دوجانبه حل و فصل شود.

عدم تمایل ائتالف
 بین المللی به تحویل سالح 

به نیروهای پیشمرگ

یک مسئول ارش��د در وزارت پیشمرگ اقلیم 
کردس��تان عراق اع��الم کرد که ائت��الف بین 
المللی علیه داعش یکسال است سالحی را به 

نیروهای پیشمرگ تحویل نداده اند.
به گزارش جام کوردی، ش��یخ جعفر مصطفی 
فرمانده واحدهای 70 نیروی پیش��مرگ اقلیم 
کردس��تان گفت: نیروهای پیشمرگ نیازمند 
همکاری و توجه بیش��تر در زمینه تسلیحاتی 
هستند و قریب به یکسال است که ائتالف بین 
المللی هیچگونه سالحی به این نیروها تحویل 

نداده است.
وی گفت: نیروهای خارجی همچنان در اقلیم 
کردس��تان حضور دارن��د اما هم��کاری آنها با 

نیروهای پیشمرگ قطع شده است.
جعفر ش��یخ مصطف��ی گفت: هم��کاری های 
اطالعات��ی و آموزش��ی ائتالف بی��ن المللی با 
نیروهای پیش��مرگ ادامه دارد اما ما نیازمند 

سالح و نیازمندی های تسلیحاتی هستیم.
نیروهای پیش��مرگ اقلیم کردس��تان عراق از 
سال 2014 و آغاز حمالت داعش توانسته اند 
از همکاری های نظامی و تسلیحاتی خارجی به 

نفع خود بهره برداری کنند.

تردد از مرز سیرانبند
 امکانپذیر می شود

رسانه های اقلیم کردستان عراق از تردد اتباع 
ایرانی و عراق��ی از مرز س��یرانبند طی 15 روز 
آینده خبر داده و به نق��ل از فرماندار پینجوین 
گفته اند که این مهم تنها در انتظار تهیه امهار 

مربوطه است.
به گزارش جام کوردی، زان��ا رحمان فرماندار 
پینجوین در ای��ن خصوص اعالم ک��رد: اخیرا 
نشستی با مس��ئولین ایرانی برگزار شده است 
و مدت 15 روز برای تردد مس��افرین از طریق 

پاسپورت از مرز سیرانبند تعیین شده است.
وی گفت: تنها مش��کل باقیمانده به تهیه امهار 
مربوطه از سوی دولت مرکزی عراق برمی گردد 
و پیگیری ها از طریق مدیری��ت گذرگاههای 

مرزی وزارت کشور عراق ادامه دارد.
فرماندار پینجوین اعالم ک��رد که طی 15 روز 
آینده تردد با پاس��پورت به جمهوری اسالمی 

ایران امکانپذیر خواهد بود.
زانا رحمان گفت: کلیه بخش های مربوطه در 
این مرز راه اندازی شده اند و در آینده نزدیک 

نیز مدیر مرز معرفی خواهد شد.

شرط کردها 
برای پذیرش 

منطقه امن سوریه
رئی��س اجرای��ی ش��ورای س��وریه دموکراتیک 
تالش های ترکیه ب��رای ایجاد آنچه آن��کارا آن را 
منطقه امن در داخل سوریه توصیف کرده را رد کرد 
و گفت، این منطقه صرفاً چیزی بیش از مستعمره 
ترکیه نیست، اگر راه حل میانه ای باشد، سوریه آن 
را تنها از طریق انتخاب ناظران بین المللی بر مرزها 

از سوی سازمان ملل خواهد پذیرفت.
ب��ه گ��زارش ج��ام ک��وردی، آمری��کا ب��ه دنبال 
میانجی گ��ری ب��رای دس��تیابی به تفاه��م میان 
نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری یگان های 
مدافع خلق کرد از س��ویی و دولت ترکیه از سوی 
دیگر اس��ت، آنکارا این نیروه��ا را تهدید امنیتی 
عنوان و تهدید کرده به منطق��ه تحت کنترل این 
نیروها در کردستان سوریه و شرق این کشور حمله 

می کند.
اله��ام احم��د، رئی��س اجرایی ش��ورای س��وریه 
دموکراتیک در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس 
آمریکا گفت، تا این لحظه موفقیت و عدم موفقیت 

میانجی گری واشنگتن مشخص نیست.
نیروهای کرد تحت حمای��ت ائتالف بین المللی به 
رهبری آمریکا با گروه تروریستی داعش در شرق 
س��وریه مبارزه می کنند و نیروهای مسلح داعش 
را در دو روس��تای نزدیک مرزهای عراق محاصره 
کرده اند اما با ای��ن وجود آنکارا نیروهای س��وریه 

دموکراتیک به رهبری یگان های مدافع خلق کرد 
را ادامه حزب کارگران کردستان قلمداد کرده که 
از حدود نیم ق��رن پیش وارد جن��گ علیه ترکیه 

شده اند.
احمد افزود، آمریکا در رس��انه ها اع��الم کرده که 
حمله به هم پیمانان خود که با داعش می جنگند را 
تحمل نمی کند اما مکانیزم این حمایت همچنان 
نامش��خص اس��ت. وی افزود: منطق��ه باید تحت 
کنترل نیروهای محلی ما قرار گیرد و حفظ شود، 
اگر راه حل میانه ای هم باش��د ما ای��ن راه حل را از 
طریق انتخاب ناظران بین المللی بر مرزها از سوی 

سازمان ملل خواهیم پذیرفت.
این مسئول هشدار داد، داعش باندهای زیرزمینی 
خود را در سوریه حفظ کرده که ممکن است پس از 
خروج احتمالی نیروهای آمریکا از سوریه بار دیگر 

فعالیت خود را از سر بگیرند.
احمد همچنین خواستار دستیابی به توافق جامع 
پیرامون ش��رق س��وریه به هم��راه درج نهادهای 
کردی خودمختار در قانون اساس��ی شد و افزود، 
در حال حاضر هیچ مذاک��رات جدی پیرامون این 

مساله با دولت دمشق صورت نگرفته است.

فرماندار قصرش��یرین گف��ت: جمهوری 
اس��المی ایران از دیرباز با کش��ور عراق 
مراودات قومی ،اقتص��ادی ، اجتماعی و 
فرهنگی بس��یاری دارد و در این راس��تا 
توسعه و گسترش مناسبات مرزی در مرز 

رسمی پرویزخان اولویت اصلی ما است.
به گزارش جام کوردی، مرادعلی تاتار در 
جلسه با فرماندار گرمیان و هیات همراه 
در مح��ل پایانه بین المللی مرز رس��می 
پرویزخان به منظور بررس��ی مس��ایل و 
مش��کالت موجود در مرز اف��زود: هدف 
از برگزاری این نشس��ت تس��هیل در امر 
صادرات کاال و توس��عه مبادالت تجاری 

و مرزی است.
وی اظهار داشت: 2 طرف باید در راستای 
اس��تحکام بیش از پیش هم��کاری ها و 
تقویت آن تالش کنند زیرا مرزنشینان 2 
طرف از قبل مزایای مرز منتفع می شوند.

فرماندار قصرش��یرین گفت: مرز رسمی 
پرویزخان اکنون یکی از مرزهای مهم با 
کشور عراق است که 54 درصد کاالهای 
غیرنفت��ی از این مرز به ع��راق صادر می 
ش��ود و این اهمیت راهبردی این مرز را 

می رساند.

وی از اجرای طرح جامع پرویزخان با 70 
میلیارد تومان به منظور ایجاد زیرساخت 
ها و توسعه مرز و تسهیل در امر صادرات 
و ایجاد بستر الزم برای فعالیت فعاالن در 

این مرز بین المللی خبرداد.
تاتار ادامه داد: این نشس��ت در راس��تای 
رفع مسایل و مشکالت فعاالن اقتصادی 
در مرز به صورت ماهیانه برگزار می شود 
که در این نشس��ت فرماندار گرمیان در 
راستای پیگیری و رفع مشکالت موجود 
به منظور تسهیل در امر صادرات و بیشتر 
کردن همکاری های 2 طرف قول مساعد 

داد.
وی اضافه کرد: اولویت در صادرات تره بار 
، حمل مواد لبنی و فاسد شدنی از کارخانه 
تا مرز به وسیله کامیون های یخچال دار 
، اطالع رسانی در خصوص بیماری ها ی 
میوه و تره ب��ار قبل از هرگون��ه اقدام در 
راستای برگش��ت برخی از کامیون های 
کاال ، تش��کیل اتاق بازرگانی 2 طرف در 
مرز و معرفی نمایندگان ت��ام االختیار و 
همچنین ناظ��ران اج��رای مصوبه های 
مربوط به تفاهم نام��ه ها ، احترام متقابل 
به رانندگان و رسیدگی قانونی به مسایل 

و مشکالت آن ها از مواردی بود که در این 
نشست در خصوص آن ها بحث شد.

نماینده عالی دولت در قصرشیرین گفت: 
سوخت گیری در جایگاه های سوخت از 
س��وی رانندگان عراقی به صورت قانونی 
و به همراه داش��تن کارت اعتباری ایرانی 
برای پرداخت ، تردد تانکرهای سوخت از 
ساعت 18 تا 6 صبح هر روز، آغاز فعالیت 
صادرات در س��اعت هفت صب��ح از دیگر 

مواردی بود که در این نشست 2 طرف بر 
آن توافق کردند.

فرمان��دار گرمی��ان نیز در این نشس��ت 
گفت: هدف ما این اس��ت که مرز رسمی 
پرویزخان برای 2 طرف به جایگاه ایده آل 
آن برسد و تالش می شود با برگزاری این 
نشست ها مشکالت موجود برای تقویت 
روابط و همچنین تسهیل در امر صادرات 

رفع شود.

نجم الدین عبداهلل عب��اس افزود: تالش 
ما این اس��ت که پرویزخ��ان تنها مرزی 
برای صادرات نباش��د بلکه باعث تقویت 

همکاری ها و روابط همه جانبه شود.
وی در ادامه گفت: ما تمام س��عی خود را 
برای حفظ و ارتقای امنیت موجود در مرز 
پرویزخان به کار می بندیم زیرا این امنیت 
به آس��انی به دس��ت نیامده بلکه مرهون 
تالش مردم و حکومت کردس��تان عراق 
و همچنین همکاری های بس��یار خوب 

جمهوری اسالمی ایران است.
وی با اشاره به سفر دکتر ظریف وزیر امور 
خارجه ایران به عراق و اقلیم کردس��تان 
اضافه کرد: ایش��ان در دیدار ب��ا مقامات 
اقلیم تاکی��د کردند ک��ه عراق ن��ه تنها 
جایگاهی برای ص��ادرات کاالهای ایرانی 
اس��ت بلکه باید همکاری ه��ای مابین 2 
کشور در همه ابعاد و بسیار بزرگ باشد و 

این ارزشمند است.
وی بر رفع مش��کالت موجود و همچنین 
تالش برای اجرای مصوبه های مربوط به 

نشست با طرف ایرانی تاکید کرد.
در پایان تفاه��م نام��ه ای در 12 بند به 

امضای طرفین رسید.

وزیر امور خارجه 
عراق بار دیگر حضور 

در هر محور ضد 
ایرانی را رد کرد

وزیر امور خارجه عراق تاکید کرد ک��ه بغداد در هیچ محور 
ضد ایرانی شرکت نخواهد کرد.

به گزارش جام کوردی، محمد عل��ی الحکیم وزیر خارجه 
عراق که به روسیه س��فر کرده اس��ت، امروز در کنفرانس 
مطبوعاتی با س��رگئی الوروف وزیر خارجه این کش��ور در 
مسکو اظهار داشت موضع عراق مبنی بر وارد نشدن به هیچ 

محوری علیه ایران، واضح و روشن است.
وی افزود ما در مس��کو درباره نابودی تروریسم در سوریه و 

مسئله وحدت و یکپارچگی این کشور که عامل اساسی برای 
این اس��ت که یک دولت مس��تقل و دارای حاکمیت کامل 

باشد، بحث و تبادل نظر کردیم.
به گ��زارش المیادین، وزیر خارجه عراق خاطر نش��ان کرد 
دولت عراق از بازگش��ت س��وریه به اتحادیه عرب حمایت 
می کند.الحکیم همچنین تصریح ک��رد نیروهای عراقی با 
هماهنگی و اطالع دمش��ق )برای مقابله با تروریس��م(وارد 

شرق سوریه خواهند شد.

اقلیم کردستان بودجه 
2019 عراق را

 امیدوار کننده خواند
سخنگوی حکومت اقلیم کردستان بودجه سال 2019 عراق 

را برای این منطقه امیدوارکننده خواند.
به گزارش جام کوردی، صفین دزه ای سخنگوی حکومت 
اقلیم کردستان گفت: هفته آینده هیئتی از اقلیم کردستان 
با هدف گفتگو در خصوص قدرالس��هم اقلیم از بودجه سال 

2019 عراق به بغداد می رود. وی بودجه سال جاری عراق 
را برای اقلیم کردستان امیدوارکننده خواند.

وی اع��الم ک��رد: اگرچه بودجه س��ال 2019 ع��راق کلیه 
درخواس��ت های اقلیم کردستان را ش��امل نمی شود اما با 
امیدواری به تغییرات پیش آم��ده در بغداد و نگاه جدید به 

روابط با اقلیم می نگریم.
دزه ای گفت: اقلیم کردس��تان چهار سال سخت اقتصادی 
را پشت سر گذاش��ته اس��ت، تغییراتی در پرداخت حقوق 
کارمندان صورت گرفت��ه و بازار نیز با افزای��ش فعالیت ها 
مواجه بوده است اما امیدواریم با تصویب بودجه سال 2019 

عراق شاهد بهبود شرایط معیشتی مردم باشیم.

دیدار هیئت گرمیان از قصرشیرین؛
 تاکید بر توسعه مناسبات مرزی در پرویزخان
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ئه مریکا هه وڵ ده دات س����یناریۆی پاڵپشتی 
ته کتیک����ی خ����ۆی ل����ه  کوردان����ی س����وریا به  
پێ����ی س����تراتیژه که ی جێبه جێ ب����کات و له م 
نێوه ندا تورکیا بیر له  که ش����ێکی گونجاو بۆ 

تۆڵه سه ندنه وه  ده کاته وه .
به  پێ����ی ڕاپۆرتی جام کوردی، س����ه ید ڕه زا 
سه در حوس����ێنی ش����رۆڤه کاری کاروباری 
ناوچه که  له  ش����رۆڤه ی پاڵپش����تی ئاشکرای 
س����ه رۆک کۆماری ئه مری����کا ل����ه  کوردانی 
ن����ه وه ی  ن����د: ل����ه  لێکدا یگه یا س����وریا ڕا
پاڵپش����تی ئه مریکا ل����ه  الیه نه  نه ی����اره کان له  
واڵتان����ی ناوچه ک����ه  گۆڕانکارییه ک����ی زۆر 
و ئه ڵب����ه ت ه����ۆکاری زۆر ده بینرێ����ت که  به  
پێ����ی سیاس����ه ت و س����تراتیژی ئه مریکا ئه م 
ڕه وته  جێبه ج����ێ کراوه ، ب����ه  واتایه کی دیکه  
ئه مریکا له  ده س����پێکی هاتنی بۆ س����وریا له  
قۆناغ����ه  جیاجی����اکان، س����یناریۆی زۆری 
هه ب����ووه  و ئه م����ه ش ب����ه  واتای جی����اوازی 
تێڕوانین و مۆدێلی پاڵپشتی ئه وان له  الیه نه  
نه یاره کانی دیمه ش����ق دێت. ل����ه م نێوه نده دا 
کوردانی س����وریا یه ک ل����ه و الیه نانه  بوون 
که  له  پاڵپش����تییه کانی ئه مریکا ب����ۆ دژایه تی 
ده سه اڵتی س����وریا که ڵکیان وه رگرتووه  و 
له م ماوه یه دا هه ڵسووکه وتی جیاوازیشیان 
ل����ه  ئه مریکیی����ه کان بینی����وه ، ئه م����ه ش ب����ه و 
مانای����ه  ده بێ����ت ک����ه  س����یناریۆی ویالیه ت����ه  
یه کگرتووه کانی ئه مریکا له  باکوری سوریا 

سه قامگیری پێوه  نابینرێت.
ناوبراو له  درێژه دا وتی: ئه مریکا له  سااڵنی 
ڕاب����ردوو هه وڵی ئ����ه وه ی داوه  ت����ا بتوانێت 
له  هه ر ڕێ����گا و ئامرازێک ل����ه  به رژه وه ندی 
خ����ۆی که ڵ����ک وه ربگرێت، ب����ۆ نموون����ه ، له  
کاتی ده س����پێکی کۆنتڕۆڵکردنه وه ی ناوچه  
جیاجیاکانی س����وریا له  الیه ن س����وپای ئه م 
واڵت����ه وه ، ئه مریکیی����ه کان ب����ه  س����یناریۆی 
جۆربه جۆر له  هه وڵ����ی ئه وه دابوون له  هه ر 

ڕێگایه ک����ه وه  ئاس����تی ده ستڕۆیش����توویی 
خۆیان له  س����وریا به رز بکه نه وه  و په نایان 
بۆ پاڵپش����تی له  کوردان����ی س����وریا هێنا. له  
ماوه ی ئ����ه م س����ااڵنه دا هێ����زه  کوردییه کان 
چه ندین ج����ار ل����ه  الی����ه ن ئه مریکییه کانه وه  
مه ش����ق و ڕاهێنانیان پێک����راوه  و له  ڕووی 
که ره سته  و پێداویستی سه ربازییه وه  ته یار 
کراون، به اڵم پاش ئه وه ش سیاس����ه ته کانی 
واشنتن به  شێوازێک بووه  که  چاره نووسی 
کوردان����ی نادی����ار ک����ردووه . ب����ۆ ئه م����ه ش 
پێویس����ته  باس له  چوار سیناریۆی ئه مریکا 
س����ه باره ت ب����ه  کوردانی س����وریا بکه ین که  
بووه ته  هۆکاری پاڵپش����تی ئاشکرای دوناڵد 

تره مپ له م پێکهاته ی سوریا.

ئ����ه م ش����رۆڤه کاره ی کاروب����اری ناوچه که  
هه روه ها وتی: سیناریۆی یه که می ئه مریکا 
سه باره ت به  کوردانی س����وریا، بێده نگی و 
بینیی گۆڕانکارییه  سیاسی و مه یدانییه کانی 

ئه م واڵته  بووه . ویالیه ت����ه  یه کگرتووه کانی 
ئه مریکا کاتێک که  دۆخی ئه منی و سیاس����ی 
س����وریا ڕووی ل����ه  ئاڵۆزب����وون ک����رد ته نیا 
لێکدانه وه ی ب����ۆ ئه م دۆخ����ه  ک����رد و تا ئه و 
کات����ه ی ک����ه  ویس����تی ده س����تێوه ردانی ل����ه  
کاروباری س����وریای نه بوو، په نای بۆ هیچ 
هه نگاوێکی پاڵپش����تی ل����ه  ک����وردان نه هێنا. 
س����یناریۆی دووه م، پاڵپش����تی له  کوردانی 
س����وریا به  ئامانجی گوشارخس����تنه  س����ه ر 
حکومه ت����ی ئه م واڵت����ه  ب����ووه  و وه ک چۆن 
که  پێش����تر ب����اس ک����را، ئه مریکا ب����ه  هه موو 
شێوازێک پاڵپشتییه کانی خۆیی له  کوردانی 
سوریا نمایش کرد. پاش ئه مه ش سیناریۆی 
س����ێهه م بینرا که  بۆ ک����وردان ئه زموونێکی 

تاڵ بوو. ئه م س����یناریۆیه  به  واتای به  ته نیا 
هێش����تنی کورده کان له  کاتی قه یراندایه ، به  
ش����ێوازێک که  ئه وان ل����ه  دژوارترین قۆناغ 
له  الی����ه ن ئه مری����کاوه  ب����ه  ته نیا مان����ه وه  و 
کورده کانیش ئه م سیاس����ه ته ی ئه مریکایان 
وه ک خه نجه رێ����ک پێناس����ه  ک����ردووه  که  له  

پشته وه  له وان دراوه .
سه در حوس����ێنی وتی: چواره مین سیناریۆ 
که  له  ئێس����تادا ل����ه  الی����ه ن ئه مریکییه کانه وه  
ئاشکرا نه کراوه  و هه ندێک میدیا ئاماژه یان 
پێ����داوه ، پرس����ی پاڵپش����تی ته کتیکیی����ه . به م 
دواییان����ه  باس ل����ه  وتووێژی نێ����وان ئیلهام 
ئه حم����ه د و دوناڵ����د تره م����پ ده کرێ����ت ک����ه  
چاوپێکه وتنه که یان له  هوتێلێکی س����ه رۆک 
کۆم����اری ئه مریکا ب����ووه  و پ����اش ئه وه ش 
تره مپ ڕایگه یاندووه  که  قۆناغی پاڵپش����تی 
هه مه الیه نه ی له  کوردانی س����وریا ده س����ت 
پ����ێ ده کات. ئه گه رچی هی����چ ورده کارییه ک 
سه باره ت به م پاڵپشتییه  باڵو نه کراوه ته وه  
به اڵم پیشان ده دات که  سیناریۆی چواره می 
کۆشکی سپی سه باره ت به  کوردانی سوریا 

له  داهاتوویه کی نزیکدا ده ست پێ ده کات.
ناوبراو له  کۆتاییدا وتی: پێویس����ته  ئه وه ش 
بڵێی����ن ک����ه  ک����ورده کان ل����ه  ڕۆژهه اڵت����ی 
ناوه ڕاس����ت له  ئێس����تادا بوونه ت����ه  ئامرازی 
ویالیه ته  یه کگرتووه کان����ی ئه مریکا له  پێناو 
مسۆگه ربوونی ئامانج و به رژه وه ندییه کانی 
ئه م واڵته . واش����نتن ده یه وێت له م ڕێگایه وه  
گوشاره کانی له  سه ر تورکیا زیاتر بکات و 
به  سوریاش بڵێت که  سیاسه ته کانی هێشتا 
کاریگه رییان هه ی����ه . بێ گوم����ان تورکیا له  
به رامبه ر ئه م پاڵپشتییه  کاردانه وه ی توندی 
ده بێت و له  چاوه ڕوانی هه نگاوی داهاتووی 
ئه مریکادای����ه ، ل����ه  به ر ئ����ه وه ی ک����ه  تورکیا 
به رژه وه ندییه کانی له  س����وریا له  مه ترسیدا 

ده بینێت.

لی���وای خانه نش���ینکراو و لێکۆڵ���ه ری 
تیژی لۆبن���ان  س���ه ربازی و س���ترا
جه ختیکرده وه : گوش���اره کانی واڵتانی 
ڕۆژئاوا له  س���ه ر ئێران به  مه به س���تی 
ڕاگرتنی چاالکییه  مووشه کییه کانی ئه م 
واڵته  پش���ت به  یاس���ای نێوده وڵه تی و 
ڕێکه وتننامه ی ڕێگری له  په ره سه ندی 
چه کی ناوه کی، کیمیاوی و بیۆلۆژیکی 
نابه س���تێت، له  به ر ئه وه ی ک���ه  ئه مه  به  
مافی ده سه اڵتدارانی ئێران داده نرێت تا 

به رگری له  واڵته که یان بکه ن. 
ئێس���تاش بۆ واڵتانی ڕۆژئ���اوا ڕوون 
بووه ت���ه وه  ک���ه  س���ه عوودیا هه وڵ���ی 
وه به رهێنانی مووشه کی بالستی ده دات 
ب���ه اڵم وه ک ئێ���ران ڕووب���ه ڕووی ئه م 

واڵته  نابنه وه .
به  پێی ڕاپۆرتی جام ک���وردی، ئه لیاس 
فه رحات لیوای خانه نشین و لێکۆڵه ری 
ن���ه .  س���ه ربازی و س���تراتیژی لۆبنا
ناوب���راو ل���ه  ش���رۆڤه ی هه واڵه کان���ی 
تایب���ه ت ب���ه  وه به رهێنانی مووش���ه کی 
بالس���تی ل���ه  الی���ه ن س���ه عوودیا و 
هه ڵوێس���تی کۆمه ڵ���گای نێوده وڵه ت���ی 
ل���ه  به رامبه ر ئ���ه م پێش���هاته  له  س���ه ر 
ئاس���تی واڵتان���ی عه ره ب���ی و ڕۆژئاوا 
وت���ی: ته نیا س���ه رچاوه یه ک که  باس له  
وه به رهێنانی مووش���ه کی بالس���تی له  
سه عوودیا ده کات، ڕۆژنامه ی واشنتن 
پۆس���ته . ڕۆژنامه که  ئ���ه م هه واڵه ی له  
سه ر زاری ژماره یه ک له  شرۆڤه کاران 
و به  پش���ت به س���تن به  چه ندین وێنه ی 
ئاس���مانی باڵو کردووه ت���ه وه  که  باس 
ل���ه  بوون���ی یه که یه ک���ی وه به رهێنان له  
ڕۆژئ���اوای ش���اری ڕیاز ده ک���ه ن و له  
ڕێگای ورده کاری وێنه کانه وه  گومانیان 
ل���ه وه  هه ی���ه  ک���ه  س���ه عوودیا کارگه ی 
وه به رهێنان���ی ئ���ه و مووش���ه کانه ی 
کردووه ت���ه وه  و بۆچوون���ی ئ���ه وان 
ی���ه  ک���ه  ش���ێوازی وه به رهێنان���ی  وا
ب���ۆ  ئاماژه یه ک���ه   مووش���ه که کان 

مۆدێڕنبوونیان.
فه رح���ات وت���ی: ده زگای هه واڵگ���ری 
وه زاره ت���ی  ئه مری���کا،  ناوه ن���دی 
به رگ���ری و ده ره وه ی ئ���ه م واڵت���ه  و 

باڵیۆزخانه ی س���ه عوودیا له  واش���نتن 
هیچ هه ڵوێس���تێکیان ل���ه  به رامبه ر ئه م 

هه واڵه دا نه بووه .
ناوب���راو ل���ه  درێ���ژه دا وت���ی: ڕه نگ���ه  
س���ه عوودیا وه ک کێبه ڕکێ���ی ئێ���ران 
ن���ی  وه به رهێنا ب���ه ره و  هه ن���گاوی 
مووش���ه کی بالس���تی هه ڵگرتبێت، ڕیاز 
هه وڵی هاوس���ه نگی هێز له  ناوچه که دا 
ده دات و ئه م���ه ش هه ڵوێس���تێکی نوێی 

سیاسی ئه م واڵته یه .
ن���ی  لی���وای خانه نش���ینکراوی لۆبنا
جه ختیک���رده وه : ڕوون و ئاش���کرایه  
که  س���ه عوودیا زۆرترین پێداویس���تی 
س���ه ربازی خۆی به  تایب���ه ت له  بواری 
ئاس���مانیدا ل���ه  ڕێ���گای گرێبه س���ته  
س���ه ربازییه کانی ل���ه  گ���ه ڵ ئه مریکا و 
واڵتانی دیکه ی ڕۆژئاوا و ته نانه ت چین 

و ڕووسیاش دابین ده کات.

ناوبراو س���ه باره ت  به  مووشه که کانی 
ئێس���تای س���ه عوودیا وتی: پێویس���ته  
ئام���اژه  ب���ه  مووش���ه که کانی دی ئێفی 
چین بده ی���ن ک���ه  نزیک���ه ی دوو هه زار 
کیلۆمه تر م���ه ودا ده ب���ڕن و عه بدوواڵ 
بن عه بدولعه زیز پاش���ای ئ���ه و کاته ی 
سه عوودیا له  ساڵی 2004 له  نمایشێکی 

سه ربازیدا ڕوونوێنی کرد.
فه رحات له  درێژه دا وتی: پرس���یارێکی 
گرن���گ ئه وه ی���ه  ک���ه  ک���ێ ه���اوکاری 
س���ه عوودیای ب���ۆ وه به رهێنان���ی ئه م 
جۆره  مووشه کانه  کردووه  و زانیاری 
و ته کنۆلۆژی���ای وه به رهێنان���ی داوه ته  

ئه م واڵته ؟

ئه گ����ه ری ه����اوکاری پاکس����تان له  
ئارادایه 

ناوبراو جه ختیکرده وه  که  س���ه باره ت 
ب���ه  ه���اوکاری س���ه عوودیا ل���ه  بواری 
وه به رهێنانی مووشه کی بالستی ناوی 
ئه مریکا هاتووه ، به اڵم به  بۆچوونی من 
پاکس���تان به  واڵتێک���ی ده وڵه مه ند له م 
ب���واره دا داده نرێت. پاکس���تان واڵتێکی 
ناوه کی و پێشکه وتووی سه ربازییه  و 
پیشه سازی سه ربازی زۆر گرنگیشی 
هه یه  ب���ه اڵم ل���ه  ڕووی ئابوریی���ه وه  به  
واڵتێکی هه ژار داده نرێت که  پێویستی 
به  پ���اره  هه یه . ل���ه  الیه کی دیکه ش���ه وه  
په یوه ندییه ک���ی زۆر نزی���ک ل���ه  نێوان 
پاکس���تان و س���ه عوودیا ده بینرێ���ت، 
من ب���ژارده ی پاکس���تان بۆ ه���اوکاری 
سه عوودیا له  پرۆس���ه ی وه به رهێنانی 
مووشه کی بالستی به  به هێزتر ده زانم.

سیاس����ه تی واڵتان����ی ڕۆژئ����اوا 
ڕووبه ڕووی ڕه خنه ی زۆر بووه ته وه 

ئه م لێکۆڵه ره  سه ربازی و ستراتیژییه ی 
لۆبن���ان وتی: س���ه باره ت ب���ه  چۆنیه تی 
مامه ڵه ی واڵتان���ی ڕۆژئاوا له  گه ڵ هه ر 
دوو واڵت���ی ئێ���ران و س���ه عوودیا ل���ه  
پرسی مووشه کی بالستی ڕه خنه یه کی 
زۆر ل���ه  ئه مری���کا و واڵتان���ی ڕۆژئاوا 
ده گیرێ���ت. گوش���اره کانی ئه مری���کا و 
واڵتانی ڕۆژئاوا له  س���ه ر ئێران تایبه ت 
به  پالنی مووشه کی ئه م واڵته  پشت به  
یاس���ای نێوده وڵه تی و ڕێکه وتننامه ی 

ڕێگری له  چه کی ناوه ک���ی، کیمیاوی و 
بیۆلۆژیکی نابه س���تێت، ل���ه  به ر ئه وه ی 
ک���ه  ب���ه  ماف���ی ده س���ه اڵتدارانی ئێران 
داده نرێت تا به رگ���ری له  واڵتی خۆیان 
بکه ن. ئێس���تاش ب���ۆ واڵتان���ی ڕۆژئاوا 
ڕوون بووه ته وه  که  سه عوودیا هه وڵی 
وه به رهێنانی مووشه کی بالستی ده دات 
به اڵم وه ک ئێ���ران مامه ڵه  ل���ه  گه ڵ ئه م 
واڵته دا ناکه ن. وه ها سیاسه تێکی دژ به  
یه ک، ناوه ڕۆکی سیاسه ته کانی واڵتانی 
ڕۆژئاوای ڕوون کردووه ته وه  و پێمان 
ده ڵێت که  سیاسه تی ئه و واڵتانه  له  سه ر 
بنه مای به رژه وه ندییه کان به  تایبه ت له  

ڕووی ئابورییه وه  ڕاوه ستاوه .
پالنی مووشه کی ئێران به  پێچه وانه ی 

ڕێکه وتنه  نێوده وڵه تییه کان نییه 
ناوبراو جه ختیک���رده وه : ئه گه رچی که  
واڵتانی یه کێتی ئه ورووپا سه باره ت به  
بڕیاره که ی دوناڵد تره مپ بۆ کشانه وه  
له  ڕێکه وتنی ناوه کی ئێران تا ڕاده یه ک 
دژ ب���ه  تێڕوانینه کان���ی واش���نتن بوون 
به اڵم ئه م یه کێتییه  به  تایبه ت فه ره نس���ا 
س���ه باره ت به  پالنی مووش���ه کی ئێران 
هه ڵوێس���تێکی تون���دی هه ی���ه ، ئه مه ش 
ل���ه  کاتێکدای���ه  ک���ه  پالنی مووش���ه کی 
ئێ���ران به رگریی���ه  و دژایه تی یاس���ای 
نێوده وڵه ت���ی و ڕێکه وتنه کانی داماڵینی 

چه ک ناکات.
به  بۆچوونی فه رحات، ئه م هه ڵوێسته ش 
ب���ۆ به س���راوه یی واڵتان���ی ئه ورووپی 

به  ئه مریکا ده گه ڕێته وه  که  به  ئاش���کرا 
هه ڕه ش���ه ی س���زادانی ل���ه و واڵتان���ه  

کردووه .
لیوای خانه نشینی لۆبنانی وتی: هێشتا 
ڕوون نه بووه ت���ه وه  ک���ه  ئای���ا ئه مریکا 
و ئه ورووپ���ا ل���ه  پالن���ی مووش���ه کیدا 
پاڵپشتی له  س���ه عوودیا ده که ن یان نه ، 
به اڵم پاڵپشتی سیاس���ی ئه م واڵتانه  له  
حکومه ت���ی ڕی���از ئاماژه یه ک���ی ڕوونه  
بۆ ئ���ه وه ی که  چاویان ب���ه  ڕووی پالنه  

مووشه کییه که ی سه عوودیا دابخه ن.
وتیشی: بنه مای سه ره کی ناکۆکییه کانی 
ئه مریکا و واڵتانی ڕۆژئاوا له  گه ڵ ئێران 
ب���ۆ ڕژێم���ی زایۆنیس���تی ده گه ڕێته وه . 
ئێ���ران ب���ه رده وام تاک���ه  الیه نگ���ری 
ڕاس���ته قینه ی فه ڵه س���تین و دژب���ه ری 

ڕژێمی زایۆنیستییه .
هه ڵوێس����تی واڵتان����ی عه ره بی له  
به رامبه ر پالنی مووشه کی سه عوودیا
فه رحات سه باره ت به  پاڵپشتی واڵتانی 
عه ره بی له  پالنی مووشه کی سه عوودیا 
له  سه ره تادا ئه م پرس���یاره ی ئاراسته  
کردووه  ک���ه  کام واڵتان؟ ئای���ا واڵتانی 
ناوچه ی که نداوی ف���ارس یان واڵتانی 
عه ره ب���ی باک���وری ئه فریق���ا؟ هێش���تا 
ئیراده یه ک���ی یه کگرت���ووی عه ره بی بۆ 
پاڵپشتی یان دژایه تی پالنی مووشه کی 
س���ه عوودیا نابینرێ���ت، ته نانه ت ئه گه ر 
هه ڵوێس���تێکیش هه بێ���ت ب���ه  ک���رده وه  
جێبه جێ ناکرێت و له  ئاستی میدیاکاندا 
ده مێنێته وه . واڵتان���ی عه ره بی پابه ندی 
ئه و بڕیارانه ش نابن که  له  کۆنفرانس و 
کۆبوونه وه  هاوبه شه کانی خۆیان باسی 
ده که ن. ئه مه ش بۆ پرس���ی مووشه کی 
سه عوودیاش له  داهاتوودا زیاتر ڕوون 

ده بێته وه .
ناوبراو وتی: بوونی پالنی مووشه کی له  
ڕیزی سیاسه تی سه ربازی سه عوودیا 
ب���ه  بابه تێک���ی ڕوون و س���ه لمێندراو 
داده نرێ���ت ب���ه اڵم به رده وام���ی ئ���ه م 
ڕێگایه  و س���ه رکه وتن ل���ه  وه به رهێنان 
و تاقیکردن���ه وه  مووش���ه کی بالس���تی 
په یوه ندی به  گۆڕانکارییه کانی داهاتووه  

ده بێت.

نهێنی پاڵپشتی دووباره ی تره مپ له  کوردانی سوریا 
 ستراتیژی داهاتووی تورکیا بۆ ڕووبه ڕووبوونه وه ی سه رۆک کۆماری ئه مریکا 

سه عوودیا و پالنی وه به رهێنانی مووشه کی بالستی 
 هاوکارییه کانی پاکستان و سیاسه تی به رژه وه ندیخوازانه ی واڵتانی ڕۆژئاوا 

شارهزایهکیسیاسیڕایگهیاند:

کۆنفرانسی وارشۆ ته نیا 
شانۆگه رییه کی دووالیه نه ی 

ئه مریکا و ڕژێمی زایۆنیستییه  و 
هیچ ئه نجامێکی نابێت

ش����اره زایه کی کاروب����اری ئه مری����کا ڕایگه یان����دووه  که  
کۆنفرانس����ی وارش����ۆ ئه گ����ه ر به ڕێ����وه  ببرێ����ت ته نی����ا 
ش����انۆگه رییه کی ئه مری����کا و ڕژێم����ی زایۆنیس����تییه  و 

ئه نجامێکی نابێت.
به  پێی ڕاپۆرتی جام کوردی، س����ێ ش����ه ممه ی ڕابردوو 
جێگ����ری نوێنه رایه ت����ی ئه مریکا ل����ه  ڕێکخ����راوی نه ته وه  
یه کگرتووه کان ڕایگه یاند که  کۆنفرانسی وارشۆ بواری 
ئاشتی له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست له  خۆ ده گرێت و ته نیا 
جه خت له  سه ر پرسی ئێران ناکاته وه . به  پێی ئه وه ی که  
پێشتر ئه مریکا به  چڕی باسی له  ئێران و ئه م کۆنفرانسه  
ده کرد، لێدوانی وه ها ده توانێت چه شنێک له  پاشه کشه ی 

ئیداره ی تره مپ هه ژمار بکرێت.
ئه ڵبه ت پاشه کشه ی ئه مریکییه کان له  به رامبه ر ئێران ته نیا 
تایبه ت به م پرسه وه  نییه  و ئه و کۆبوونه وه ی ئه نجومه نی 
ئاسایش����ی نێوده وڵه تیش که  بڕی����ار بوو ل����ه  په راوێزی 
کۆڕی گش����تی نه ته وه  یه کگرت����ووه کان به ڕێوه  ببرێت و 
پرسی ئێرانی تێدا تاوتوێ بکرێت، ڕووبه ڕووی دژایه تی 
هاوپه یمان����ی ئه مری����کا بوویه وه  و واش����نتن ل����ه  ئاکامدا 

ته وه ری کۆبوونه وه که ی گۆڕی.
باڵیۆزخان����ه ی کۆماری ئیس����المی ئێران له  ئ����ه رده ن له  
هه ژماری تایبه ت����ی خۆی له  ت����ۆڕی کۆمه اڵیه تی توێته ر 
ل����ه  س����ه ر زاری چه ندی����ن س����ه رچاوه ی ئ����اگاداره وه  
ڕایگه یان����دووه  ک����ه  ئه گه رێک����ی زۆر ل����ه  ئارادای����ه  ک����ه  
کۆنفرانس����ی وارش����ۆ هه ڵبوه ش����ێته وه . به  پێ����ی ئه وه ی 
که  به ش����ێک ل����ه  واڵتان����ی جیه����ان ب����ه  تایب����ه ت واڵتانی 
ئه ورووپی و له  سه رووی هه مووانه وه  فدریکا موگرینی 
ڕایانگه یاندووه  که  به ڕێوه چوونی کۆنفرانس����ی وارشۆ 
هی����چ یارمه تیده ری پرس����ی ئاش����تی و س����ه قامگیری له  
ناوچه ک����ه  نابێت و ب����ه م هۆیه وه  تێی����دا به ش����دار نابێت، 
هه ڵوه ش����انه وه ی ب����ۆ ده ربازب����وون ل����ه  ئاس����ه واری 

شکسته که ی پێش بینی ده کرێت.
دیاکۆ حوس����ێنی به رپرسی به ش����ی ئه مریکای ناوه ندی 
لێکۆڵینه وه  ستراتیژییه کانی سه رۆکایه تی کۆماری ئێران 
له  وتووێژێکدا شرۆڤه ی ئه م کۆنفرانسه ی کردووه . ده قی 

ئه و وتووێژه  له  درێژه دا هاتووه :
کۆنفرانسی وارشۆ هیچ ئه نجامێکی نابێت

به  پێی ئه و هه وااڵن����ه ی که  له م ڕۆژان����ه ی دواییه دا باس 
له  ئه گه ری هه ڵوه ش����انه وه ی کۆنفرانسی وارشۆ ده که ن 
و ی����ان گۆڕینی ئاراس����ته ی کۆنفرانس����ه که  ک����ه  له  الیه ن 
به رپرسانی ئه مریکاوه  باسی کراوه ، ئایا ده توانین بڵێین 
که  کۆنفرانسی وارشۆ هێشتا به ڕێوه  نه چووه ، تووشی 

شکست بووه ته وه  ؟
ئه مری����کا ل����ه م کۆنفرانس����ه دا پالنی ب����ۆ دژایه ت����ی ئێران 
داڕش����تبوو و هه وڵی ئه وه ی ده دا له  گ����ه ڵ ئه و واڵتانه ی 
ک����ه  ل����ه  ی����ه ک ب����ه ره دان، کۆده نگییه ک����ی نێوده وڵه تی له  
دژی ئێ����ران پێک بێنێ����ت، به اڵم ب����ه  تێپه ڕبوون����ی کات و 
ڕه تکردنه وه ی داواکارییه کانی ئه مریکا له  الیه ن به شێک 
له  هاوپه یمانه کانی ئه م واڵته وه  و ته نانه ت واڵتانی وه ک 
ڕووس����یا، ئه وه مان بۆ ڕوون بووه ته وه  که  س����تراتیژی 
ئه مریکا له  به ڕێوه بردنی ئه م کۆنفرانس����ه  سه رکه وتوو 
نابێت، ئه ڵبه ت هه وڵه  دیپلۆماسییه کانی ئێران و ده ربڕینی 
ناڕه زایه تی به رامبه ر به رپرس����انی پۆڵۆنی����ا بووه  هۆی 
ئه وه ی که  وارشۆ س����ه باره ت به  ئاکامی ئه م کۆنفرانسه  
ئ����اگادار بکرێته وه . دۆخ����ی ناوچه که ش وایک����ردووه  که  
به ڕێوه چوون����ی ئه م کۆنفرانس����ه  ب����ه  پێی ئ����ه و ئامانجه  
سه ره تاییانه ی که  بۆی دیاریکراوه ، سه رکه وتوو نه بێت. 
ئه مریکییه کان که  هه س����ت به  دۆڕاندن  ده که ن، له  هه وڵی 

ئه وه دان یان ئاراسته که ی بگۆڕن یان هه ڵبوه شێته وه .
واڵتانی عه ره بی نایانه وێت ڕووبه ڕووی ئێران 

ببنه وه 
له  س����ه ره تای ڕاگه یاندن����ی به ڕێوه چوونی کۆنفرانس����ی 
وارش����ۆ باس ل����ه وه  ده کرا ک����ه  ده توانێ����ت ده رفه تێک بۆ 
گه اڵڵه کردنی ئاش����تی نێوان واڵتان����ی عه ره بی و ڕژێمی 
زایۆنیس����تی بێت. بۆچوونی ئێوه  س����ه باره ت به م پرسه  

چییه ؟
به  پێی ئ����ه وه ی که  بۆ یه ک����ه م جاره  واڵتان����ی عه ره بی و 
ڕژێمی زایۆنیس����تی له  یه ک ش����وێن کۆببن����ه وه  ، ئه مه ش 
ده رفه تێکی گرنگ بۆ ئه مریکا هه ژمار ده کرێت، واشنتن 
ه����ه وڵ ده دات ب����ه  پ����رۆژه ی دژایه تیکردن����ی ئێ����ران و 
مه ترس����یدار پیش����اندانی ئه م واڵته ، واڵتان����ی عه ره بی له  
دژی تاران یه کگرتوو بکات و له  پرسی فه ڵه ستین ئه وان 
ناچار به  پاشه کشه  له  به رامبه ر ڕژێمی زایۆنیستی بکات. 
له  به رامبه ردا واڵتانی وه ک عۆمان، کوێت و عێراق هیچ 
کات ویس����تی ئه وه یان نییه  ڕووبه ڕووی ئێران ببنه وه  و 
ئه مه ش که لێنی خستووه ته  نێو واڵتانی عه ره بی. ئه مریکا 
له وه  تێگه یش����تووه  که  به م هه لومه رجه وه  ڕووبه ڕووی 
شکس����تێکی گه وره  ده بێته وه  و بۆ ئه مه ش هه وڵ ده دات 
به  گۆڕینی ئاراسته ی کۆنفرانسی وارشۆ تا ڕاده یه ک له  

ئاسه واری ئه م شکسته  که م بکاته وه .
ئێران یه کێ����ک له  ت����ه وه ره  س����ه ره کییه کانی 

کۆنفرانسی وارشۆ ده بێت
ئه مری����کا چه نده  هه وڵ����ی داوه  له  کۆڕێک����ی نێوده وڵه تیدا 

ئۆپۆزسیۆنێکی یه کگرتوو له  دژی ئێران ڕابگه ێنێت؟
له  سه ره تای ڕاگه یاندنی به ڕێوه چوونی ئه م کۆنفرانسه وه  
ئه م پرس����ه  هه بووه  و یه کێک ل����ه  ئامانجه کانیش����ی هه ر 
ئه مه  بووه ، گۆڕینی ئاراسته ی کۆنفرانسه که  له  ئێران به  
ته نیایی بۆ ئاسایشی ناوچه که  به و مانایه  نابێت که  بڵێین 
باس له  ئێران ناکرێ����ت، به  پێچه وانه وه  ئێ����ران یه کێک له  
ته وه ره  سه ره کییه کانی کۆنفرانسی وارشۆ ده بێت، هه ر 
بۆیه  کۆنفرانسه که  به  هه ر ناونیش����انێک به ڕێوه  ببرێت، 

ئێران به  پرسێکی گه رمی داده نرێت.

«

«

بهمدواییانهباسلهوتووێژینێوان
ئیلهامئهحم���هدودوناڵدترهمپ
دهکرێتک���هچاوپێکهوتنهکهیان
ل���ههوتێلێکیس���هرۆککۆماری
ئهمریکابووهوپاشئهوهشترهمپ
ڕایگهیاندووهکهقۆناغیپاڵپشتی
ههمهالیهنهیلهکوردانیس���وریا

دهستپێدهکات

«

«

هێشتائیرادهیهکییهکگرتووی
عهرهب����یب����ۆپاڵپش����تییان
دژایهت����یپالن����یمووش����هکی
س����هعوودیانابینرێت،تهنانهت
ئهگهرههڵوێس����تێکیشههبێت
بهکردهوهجێبهجێناکرێتوله
ئاستیمیدیاکاندادهمێنێتهوه
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ب���ە ش���انازییەوە دەکرێ���ت بگوترێ���ت 
کە س���ینەمای نوێ���ی ئێ���ران و بەرهەمە 
جۆربەج���ۆر و بەنرخەکان���ی، ئەمڕۆکە 
گەیش���توونەتە ئ���ەو پ���ەڕی ش���کۆ و 
پێگەیشتوویی کە وەکوو دەستکەوتێکی 
شۆڕشی ئیسالمی و پێش���کەش کردنی 
پالن و گەاڵڵەیەکی نوێ و دەستپێکردنی 
وت���ار و وتمانەیەکی نوێ لە س���ینەمای 

جیهاندا خۆی دەربخات.
بە پێ���ی ڕاپۆرتی ج���ام ک���وردی، ڕۆژی 
چوارش���ەممە ١٠ی ڕێبەندان ١٣٩٧ سی 
و حەوتەمی���ن فێس���تیڤاڵی فیلم���ی فەجر 
دەستیپێکرد و ئاژانسەکەمان بەم بۆنەوە 
ئەم وت���ارەی کە تێیدا لە نوس���راوەیەکی 
عەل���ی ڕەزا تابش بەڕێوبەریی گش���تیی 
ناوەندی سینەمایی فارابی وەکوو یەکێک 
لە ناوەند گرینگەکانی س���ینەمایی ئێران 
س���وود بینراوە، لێکدانەوەیەکی لە سەر 
چل ساڵی دوایی سینەمای ئێران کردووە 
و تایبەتمەندی و الیەنە جۆربەجۆرەکانی 
ئەم س���ینەمایەی خس���تۆتە ب���ەر باس و 

لێکدانەوە.
لە دەی���ەی یەکەم���ی پاش س���ەرکەوتنی 
شۆڕشی ئیس���المی ئێران، س���ێ هۆکار 
بوونە ه���ۆی ئەوەی ک���ە فیلم���ی ئێرانی، 
ئەو چەش���نەی کە چ���اوەڕوان دەکرا لە 
فێس���تیڤاڵ و ڕووداوە س���ینەماییەکانی 
جیهاندا دەرنەکەوێ؛ بەرهەمی بە ژمارە 
کەم لە چەند فێس���تیڤاڵی کەمی جیهانیدا 
ئام���ادە دەب���وون و ه���اوکات، نەبوونی 
ناوەندێک���ی پڕۆفش���ناڵ و بابەتیان���ە کە 
تەرکیزی خس���تبێتە س���ەر ناس���اندن و 
بەش���داری پێکردن���ی فیلم���ی ئێران���ی لە 

ئاستی جیهاندا، نەدەبینرا.
ئەم بابەتە تا ساڵی ١٣٦٥ و بە کردنەوەی 
بەش���ی نێونەتەوەی���ی ل���ە ناوەن���دی 
سینەمایی فارابی و تەرکیز خستنە سەر 
نمایشی پڕۆفش���ناڵی فیلمی ئێرانی، هاتە 

دی.
ل���ە نیوەکان���ی حەفتاکان���ی هەت���اوی، 
کاروب���اری نێونەتەوەی���ی ناوەن���دی 
ب���ی ب���ۆ دەرچ���وون  س���ینەمایی فارا
ل���ە قۆرخکاری���ی ل���ە نمایش���دا ڕۆڵ���ی 
پێش���ەنگایەتی بین���ی و ل���ە س���امان دان 
ب���ە بەش���ی نێونەتەوەی���ی لە هەن���دێ لە 
ڕێکخراو و ناوەندی دیک���ەدا، هاوکاریی 

بەرباڵوی پێشکەش کرد.
لەو س���ااڵنەدا کە واڵت لە دۆخی شەڕدا 
بوو و میدیای بیانی، ئێرانیان بە پێش���ێل 
کردن���ی مافەکان���ی م���رۆڤ تۆمەتب���ار 
دەکرد، فیلمە ئێرانییەکان بە بەشداریی لە 
فێستیڤاڵە جیهانییەکاندا توانیان لە ڕوودا 
و فێستیڤاڵە جیهانییەکاندا پێشوازی باش 
مس���ۆگەر بکەن، لەم س���ەردەمەدا و بۆ 
ئەوەی فیلمی ئێرانی بتوانێت بەش���داری 
لە فێستیڤاڵە ناودارە جیهانییەکاندا بکات 
و ڕاستییەکانی واڵت لە چاوی کامێراوە 
بگوازێت���ەوە، ڕەن���ج و ماندووبونی زۆر 

درا.
گۆڤاری تایم لە دوایین ژمارەی خۆی لە 
س���اڵی ١٩٩٩ ی زایینی، لە پاش���کۆیەکی 
تایبەت���دا ب���ە ناوی "ه���ەزارەی ن���وێ" بە 
هەڵبژاردن���ی فیلم���ی "ڕەنگ���ی خ���ودا" 
وەکوو یەکێک لە ١٠ باشترین فیلمەکانی 
سینەمای جیهان، سینەمای ئێرانی وەکوو 
متمانەپێکراوترین پێگەی پیشەس���ازیی 
فیلمی هون���ەری لە جیهاندا ناس���اند. لەو 
س���ەردەمە و لە قۆناغ���ی جۆربەجۆردا، 
س���ینەمای ئێران لە هەموو فێستیڤاڵە پلە 

یەکەکان���ی جیه���ان درەوش���ایەوە. پێش 
ئ���ەم قۆناغ���ەش بەش���داریی فیلمەکانی 
ئ���ەم   مێهرجوی���ی  و  کیاڕۆس���تەمی 

ئامانجەی بەدی هێنابوو.
بەم حاڵەشەوە، دەبوو س���ینەمای ئێران 
ب���ۆ قازانجی زیات���ر و بەش���داریی زیاتر 
لە ئاس���تی جیهانیدا هەوڵ���ی بدابای و بە 
بەرزکردنەوەی کوالێتی  و بەرنامەڕێژی 
دروس���ت لە بواری بازرگانی لە بازاڕی 

جیهانیدا پشکی خۆی وەربگرێت.
س���ینەمای ئێ���ران ل���ە ئاس���تی جیهانیدا 
بە ش���ێوەیەکی ڕێژەی���ی زیات���ر وەکوو 
میدیای���ەک ڕۆڵ���ی بینی���وە و ب���واری 

ئابووریەکەی لە پلەی دووهەم بووە.
فیلمی ئێرانی لە فێس���تیڤاڵەکاندا بە باشی 
دەبینرێت و نمایش دەکرێت. بەاڵم گرینگ 
ئەوەیە کە لە هۆڵەکانی سینەمای جیهاندا 
نمایش بکرێن و داهاتی���ان ببێت. ئەڵبەت 
ڕەخنەی جدی ڕووبەڕووی تیۆرەکانی 
ڕۆژئ���اوا ل���ە ڕووی فەرهەنگیی���ەوە 

دەبێتەوە.
پیشەس���ازیی فەرهەن���گ، پاش ش���ەڕی 
دووهەمی جیهانیدا ل���ە بازنەی مەکتەبی 
فرانکفۆرت لێک ئەدرایەوە و بۆ وەسفی 
پیشەسازیی بەهێزی فیلمسازیی ئەمریکا 

هاتە ئاراوە.
ئ���ەوەی ک���ە ل���ە جیهان���ی س���ەردەمدا 
تۆڕسازی پێک ئەهێنرێت یان ئەوەی ئەو 
بابەتە کە چ بەرهەمێک لە چ سینەمایەک 
ی���ان ئ���ەوەی ک���ە چ کتێبێ���ک ل���ە کام���ە 
ناوەن���دی چ���اپ و پەخش دەب���ێ چاپ و 

باڵوبکرێتەوە، زۆر یەکالکەرەوەیە.
ئێمە هاوواڵتیان���ی کۆمەڵگای جیهانین و 
دەبێ پێوەندییەکان لەبەرچاو بگیردرێت. 
لە بابەتی پیشەسازیی فەرهەنگیدا نابێ وا 
لێک بدرێتەوە ک���ە هۆکاری دەرنەکەوتن 
و نەبینراویی سینەمای ئێران لە بازاڕی 

جیهانیدا الوازیی فەنی و هونەرییە.
باس���ی بازرگانی و دەستڕاگەیش���تن بە 
کەناڵ���ی نێودەوڵەتی���ی باڵوکردن���ەوە و 
نمایش لە ئاس���تی جیهانی���دا، یەکێک لەو 
بابەتانەیە کە لە ماوەی سااڵنی ڕابردوودا 

لە سینەمای ئێران لە بەرچاو نەگیراوە.
بەرهەمهێنان���ی فیلم بە کوالێت���ی باش و 
گەیشتن بە پێگەی دڵنیاکەرەوە لە ناودار 
و ناس���راوترین فێس���تیڤاڵەکاندا تەنی���ا 
بەش���ێک لە ڕەوت���ی زنجی���رەی بایەخ و 

گرینگیی فیلم���ە و دەس���تەبەریی نمایش 
بەرفەرە ناکات.

ئ���ەوەی ک���ە دەب���ێ س���ەرەنجی بخرێتە 
سەر ئەوەیە کە لیس���تە باڵوکراوەکان لە 
باشترین فیلمەکان بڕیار نیە بە گوێرەی 
کوالێتی و باشی ئەو فیلمانە نووسرابێت. 
بەڵکوو پش���تی بەو نیەتانەی پش���ت ئەو 
بڕیاران���ە بەس���تووە؛ زۆر دەبینرێت ئەو 
فیلمان���ەی ک���ە زۆر باش���ن، ب���ەاڵم قەت 

خۆیان لەو لیستانەدا نابیننەوە.
نی���ا  کۆمپا دیک���ەوە،  الیەک���ی  ل���ە 
زەبەالح���ەکان، فیلم���ە مەزن���ەکان ک���ە 
ب���ۆ فێس���تیڤاڵ بەکەڵ���ک دێن لە ئاس���تی 
جیهان���دا دەکڕێ���ن. ب���ەاڵم هەم���وو ئەو 
فیلمانە نمایشی س���ەرکەوتوویان نابێت. 
ڕەنگە بڕیار نییە کە ئەو فیلمانە ببینرێن. 
هەربۆیە دەکڕدرێن بۆ ئ���ەوەی لە الیەن 
دیک���ەی کۆمپانیاکان���ەوە هەوڵێ���ک ب���ۆ 
نمایش���ی ئەوان نەدرێت. باڵوکردنەوە و 
نمایشی فیلم لە ئاس���تی جیهاندا بابەتێکە 
کە تا ئێستای لەگەڵ بێت بەو چەشنەی کە 
چاوەڕێ دەکرێت لە واڵتی ئێران  بە جدی 
وەرنەگی���راوە. بەرنامەڕێژی دروس���تی 
کەناڵ���ی باڵوکردنەوە و نمایش���ی فیلمی 
ئێرانی لە واڵتانی جۆربەجۆردا لە هەمان 

ئاستدا گرینگە.
بە تەنی���ا کڕین���ی فیلمی ئێران���ی لە الیەن 
کۆمپانیایەک���ی ناس���راو و باوەڕپێکراو 
ناگاتە ئەو ئەنجامە کە نمایشێکی باش و 

بەرفرەی هەبێت.
نمایش���ی فیلمی ئێرانی بۆ بینەری بیانی 
هەمیشە مەسەلەیەکی جدی بووە، دەبێ 
بگوترێت کە س���ینەمای فەرهەنگی ئێران 
لە بەرانبەر سینەمای بازرگانی ئەمریکا و 

هیند و ئەورووپا هیچ پشکێکی لە ڕووی 
ئابووری و داهاتەوە لە دەرەوەی واڵتی 

ئێران و لە ئاستی جیهاندا نییە.
دەب���ێ دان ب���ەوەدا بنرێ���ت ک���ە ئێ���ران 
س���ەرکەتووترین واڵت بووە ل���ە ناردن 
کردنی فیلم لە ئاستی ڕۆژهەاڵتی ناوڤین 
MENA( و  وباک���ووری ئەفریق���ادا )
ئەمەش ل���ە ماوەی س���ی س���اڵی دواییدا 
زەق و بەرچ���او بووە. س���ینەمای ئێران 
ئەوەی س���ەلماندووە کە گەمارۆشکێنە. 
سەرەڕای ڕوودانی شەڕی هەشت ساڵە 
و سنوور و لەمپەری بەفراوان لە گەشە 
س���ەندنی ئەم س���ینەمایەدا ب���ووە هۆی 
گەشەسەندن و خۆ دەرخس���تنی توانا و 
داهێنان���ی بێ وێن���ە و ناوازە. س���ینەمای 
نوێی ئێران وەکوو چرۆ و چووزەی تازە 

لە دڵی بەرددا ڕوایەوە.
وێڕای ئەم باس���انە، دەبێ بەرهەمەکانی 
س���ینەمای ئێران بە ش���ێوازێکی ڕاس���ت 
و دروس���ت لە واڵتانی جیهاندا ببینرێن. 
سینەمای ئێران دەتوانێ بازاڕێکی باشی 
لە ڕۆژهەاڵت���ی ناڤی���ن، ئەفریقا، ئاس���یا، 
ئەورووپ���ا و واڵتان���ی موس���ڵمان ببێت. 
ئەگ���ەر لە س���ینەمادا بی���ر ل���ە بەرنامەی 
درێژخای���ەن بکرێت���ەوە دەتوانرێ���ت لە 
ب���واری فەرهەنگیدا درەوش���انەوەیەکی 
باش بەدی بهێنرێت و وەاڵمێکی باش بە 

پێویستیی ناوخۆیی بدرێتەوە.
س���ینەما ئامرازێک���ە ب���ۆ گۆڕین���ەوەی 
ئەزموون���ی هاوب���ەش و فەرهەنگ���ی 
نێوان واڵتان. لە جیهانێکدا کە ئاش���نایی، 
لەگ���ەڵ  گفتوگ���ۆ  و  لێکتێگەیش���تن 
فەرهەنگ���ە جیاوازەکاندا پێویس���تییەکی 
حاش���اهەڵنەگرە، س���ینەما دەتوانێ���ت لە 
جیاتی دووری لە ڕاستی و سوڵتەگەری، 
ڕێگەی���ەک بدۆزێت���ەوە بۆ گەیش���تن بە 
ڕاس���تی و بەرگری لەو فەرهەنگانەی کە 
لە ئەزموون���ی مەزنی مێژوودا س���ەری 

هەڵداوە.
ئەگەرچ���ی ڕس���ەنایەتی فەرهەنگ���ی و 
هونەری���ی ئێران وەک خ���ۆی ماوەتەوە، 
ب���ەاڵم ل���ە س���ینەمادا ئ���ەوەی بنەم���ای 
ڕکابەریی���ە جیاوازی���ی ل���ە ڕوانگ���ە و 
پێشکەش کردنی ناوەڕۆکە و بەشداریی 
کاریگەر لە بازاڕی جیهانی���دا بە جیاواز 

دەرکەوتنی سینەمای ئێران دێتە دی.
لە س���ەردەمێکدا کە س���ینەمای جیهان لە 

دەس���تی بەرهەمی کارگەی ڕوئیاسازی 
و دروش���م هەڵگرتن���ە، فیلم���ی ڕەس���ەن 
دەتوانێ���ت ب���ە نوێگەرای���ی ل���ە پێکهاتە، 
گێڕانەوە و ڕەوتێکی ئەخالقی و مرۆڤانە، 
وەاڵمێک بێت ب���ە ئەزموون���ی مرۆڤ لە 
ڕابردوو و ئێس���تادا و وەاڵم���دەرەوەی 
پێویس���تی و نی���ازی ئەو بین���ەرە بێت کە 

چاوەڕێیەکی جیاوازی لە سینەما هەیە.
سینەمای نوێی ئێران خەریکی پێشکەش 
کردن���ی هونەرێک���ی جی���اوازە ک���ە ل���ە 
بەرانبەر هەژمۆنی س���ینەمای ڕووکەش 
و تایب���ەت ب���ە مێگەل ل���ە م���اوەی چەند 
دەی���ەی ڕاب���ردوودا، هەنگاو ب���ە هەنگاو 
لە گەڵ س���ینەمای هاوش���یوە ل���ە ناوچە 
جۆربەج���ۆرەکان ل���ە ئاس���تی جیه���ان 

بەرەوپێشەوە ڕۆیشتووە.
ن���ی  س���ینەمای ئێ���ران ل���ە کۆتاییەکا
یین���ی، هەم���وو کات  هەش���تاکانی زا
ل���ە لووتک���ەی ڕووداوە هونەرییەکان���ی 
جیهاندا وەس���تاوە و ئەگەر لە قۆناغێکدا 
ڕووب���ەڕووی ب���ێ مێهری بەرپرس���انی 
هەن���دێ ل���ە فێس���تیڤاڵەکاندا بووبێتەوە، 
بەاڵم هەمدیسان لە دەرفەتەکان سوودی 
بینی���وە و لە هەندێ فێس���تیڤاڵی جیهانیدا 
درەوش���انەوەیەکی ب���اش و بەرچ���اوی 

بووە.
خودی بەش���داریی س���ینەمای ئێ���ران لە 
فێستیڤاڵ و بازاڕی فیلمدا پێگەی بەهێز و 
سەرکەوتنی ئەم سینەمایە نیشان دەدات 
و ئەم���ەش ب���ە پش���تیوانی دەرهێن���ەر و 
سینەماکاری بە توانای ئێرانی لە ماوەی 
چل س���اڵی دواییدا هاتۆتە دی. س���ینەما 
بەردەوام لە بواری دیپلۆماس���ی گشتیدا 
وەک���وو باڵوێزی ئێ���ران ل���ە کۆمەڵگای 

جیهانیدا ڕۆڵی بینیوە.
س���ینەما وەکوو میدیایەک���ی کاریگەر و 
شوێندانەر بۆ نیشان دانی وێنەی واڵتێک 
بە جیهان و تیشک خستنە سەر پێوەندی 
فەرهەنگی و سیاسی نێوان واڵتان ڕۆڵی 

حاشاهەڵنەگر دەبینێت.
لە سااڵنی دواییدا عەباس کیاڕۆستەمی 
بە فیلم���ی ژی���ان و ئی���دی هی���چ، مەجید 
مەجیدی بە فیلمی مندااڵنی ئاسمان، ڕەزا 
میر کەریمی بە فیلمی لە ژێر تیشکی مانگ 
و بەرهەمەکانی ئەسغەر فەرهادی لە ناو 
زۆرێک لە س���ینەماکارن و دەرهێنەران 
و فیلم���ە ڕێپێ���دراوەکان ل���ە فێس���تیڤاڵە 
جیهانییەکاندا کاریگەری خس���تۆتە سەر 

دیپلۆماسی فەرهەنگی.
ل���ە قۆناغی پڕوپاگەن���دەی هەمەالیەنەی 
حکوومەت���ی ئەمری���کا ل���ە دژی ئێ���ران، 
نووسراوی سینەماکاری ئێرانی لە کاتی 
پێشکەش کردنی خەاڵتی ئۆسکار هەست 
و سۆزی بەشێکی بەرچاوی گەلی ئێرانی 

بۆ جیهان گواستەوە.
کاتی ئەوە هاتووە کە سینەمای ئێران لە 
الیەن بینەران���ەوە لە س���ینەمای جیهاندا 
زیاتر لە ڕابردوو بناسرێت و لەبارکردنی 
بەس���تێن ب���ۆ نمایش���ی فیلم���ی ئێرانی لە 
هۆڵەکان���ی س���ینەمای دەرەوەی واڵت 
دەبێتە ه���ۆی خۆش���حاڵی و دڵخۆش���ی 
س���ینەماکارانی ئێران���ی و بەردەنگان���ی 

تایبەتی ئەم سینەمایە.
س���ینەمای ئێران پێش���وازی ل���ە چوونە 
ناو پ���ڕۆژەی هاوب���ەش دەکات و دەبێ 
هاوکاریی لە ب���واری بەرهەمی هاوبەش 
بە ئەولەویەتدان بە سوود بینین لە توانای 
تەکنیکی و هونەری سینەماکارانی ئێرانی 

گەشە بستێنێت.

بە بیانووی بەڕێوەچوونی گەورەترین ڕووداوی سینەمایی ئێران

سینەمای نوێی ئێران؛ ڕوانگەیەکی نەتەوەیی، برەندێکی جیهانی 

تاقیکردنەوەی تافڵی فارسی لە 
زانکۆی گەرمیان بەڕێوە چوو

تاقیکردن���ەوی تافڵ���ی فارس���ی، تایب���ەت ب���ە 
خوێندکاران���ی زمانی فارس���ی، ل���ە زانکۆی 
گەرمیانی هەرێمی کوردستانی عێراق بەڕێوە 

چوو.
بە پێی ڕاپۆرتی جام ک���وردی, بە هاوکاریی 
بەش���ی فەرهەنگ���ی کۆنس���ووڵخانە و بەڕێز 
هاشمی بەرپرسی فەرهەنگی کۆنسووڵگەریی 
کۆم���اری ئیس���المی ئێ���ران ل���ە س���لێمانی 
وئامادەبوون���ی س���ەرۆکی ب���ۆردی زمان لە 
زانک���ۆی گەرمی���ان و مامۆس���تایانی زمانی 
فارس���ی ئەو زانکۆی���ه تاقیکردن���ەوەی تافڵی 
فارسی ڕۆژی چوارشەممە ١٠ ی ڕێبەندانی 

١٣٩٧ بەڕێوەچوو.
لەم تاقیکردن���ەوەدا 4٠ کەس بەش���داربوون 
و ئەوان���ەی نم���رەی قبووڵ���ی وەردەگ���رن 
بڕوانامەی بااڵی پەروەردەی زمانی فارسی 

وەردەگرن.
بەشداربووان لە تاقیکردنەوەی تافڵی فارسی 
پێش���تر و ب���ۆ م���اوەی ١٧٠ کاژێر ل���ە خولی 
پەروەردەیی ب���ە گوێرەی کتێب���ی فێرکاریی 
نوێی زمانی فارس���ی لە نووس���ینی دوکتۆر 
ئیحسان قبووڵ بەشدارییان کردووە و دواتر 

تاقیکردنەوە بەڕێوەچوو.
ش���یاوی باس���ە ئەو مامۆس���تایانەی زمانی 
فارس���ی کە لە زانکۆدا خولی زمانی فارس���ی 
دەکەنەوە لە الیەن بەرپرسی بەشی فەرهنگی 
کۆنس���ووڵگەری دەنێردرێ���ن ب���ۆ زانک���ۆی 
فێردەوس���ی مەش���هەد و بەش���داریی خولی 

تایبەت بە فێرکاریی زمانی فارسی دەکەن.

زه ردی خه زان و سه وزه ی 
کۆسااڵن یەکیان گرت

دیوان���ی می���رزای هه ورام���ی، ش���اعیری 
ناس���راوی ناوچ���ەی هەورام���ان، کۆمەڵە 
ش���یعرەکەی لەچاپ دا کە کۆکراوەی دوو 

کۆمەڵە شیعری پێشویەتی.

بە پێ���ی ڕاپۆرت���ی ج���ام ک���وردی، کۆمەڵە 
شیعری میرزای هەورامی کۆکراوەی دوو 
کتێبی شیعری پێش���ووی ئەم شاعیرەیە بە 
ناوەکان���ی "زه ردیی خه زان" و "س���ه وزه ی 

کۆسااڵن".
هەورام���ی "زه ردیی خه زان" و "س���ه وزه ی 
کۆسااڵن"ی لە کۆمەڵەیەکی ٤٠٠ الپەڕییدا 
کۆکردۆتەوە و چاپ و باڵوکردنەوەی ئەم 
بەرهەم���ە س���ۆرانی و هەورامی���ە بەنرخە 
لە س���ەر ش���انی ناوەندی چاپ و پەخش���ی 

کوردستان بووە.
می���رزای هه ورامی لەدایکب���ووری ١٣٣5ی 
هەت���اوی لە گون���دی کەم���ااڵی هەورامانی 
تەخت، جیا لە هۆنینەوەی شیعر، هاوکاری 
لەگ���ەڵ رادیۆ ک���وردی س���نە و مەریوان و 
باڵوکردنەوەی چەن���د بەرهەمی ئەدەبی لە 

کارنامە دایە.

ن���ێ  س���ینەمای ئێ���ران دەتوا
بازاڕێکی باش���ی ل���ە ڕۆژهەاڵتی 
ناڤین، ئەفریقا، ئاسیا، ئەورووپا 
و واڵتان���ی موس���ڵمان ببێ���ت. 
ئەگەر ل���ە س���ینەمادا بی���ر لە 
بەرنام���ەی درێژخایەن بکرێتەوە 
دەتوانرێت لە بواری فەرهەنگیدا 
درەوش���انەوەیەکی ب���اش بەدی 
بهێنرێ���ت و وەاڵمێک���ی باش بە 

پێویستیی ناوخۆیی بدرێتەوە.

«

«

عیماره تی "میسری" ده بێته  ماڵی نوێی توێژینگه ی کوردستان ناسی
عیمارەتی میس���ری لە ش���اری س���نە لە الیەن 
الیەن���ە پێوەندیدارەکانەوە درای���ە توێژینگەی 

کوردستان ناسی زانکۆی کوردستان.
بە پێ���ی ڕاپۆرت���ی ج���ام ک���وردی، عیمارەتی 
میس���ری یەکێکە لە بینا و ئاسەوارە کۆنەکانی 
شاری سنەی ناوەندی پارێزگای کوردستان 
کە لە شەقامی نمەکی ئەو شارە هەڵکەوتووە.

بەداخ���ەوە ماوەیەک���ی زۆرە ک���ە عیمارەت���ی 
میس���ری لە س���نە  ڕووی لە فەوت���ان کردووە 
و ئاوڕێک���ی ل���ێ نه دراوه ت���ه وه  و تامەزرۆی 

بایەخێکی هەمە چەشنە و زیاترە.
جێی ئاماژەیە کە ئەم بینایە لەالیەن فەرمانگەی 
گشتی میراتی فەرهەنگی، پیشە دەسکردییەکان 
و گەش���تیاری پارێ���زگای کوردس���تانه وه  به  
مه به س���تی خزم���ه ت ب���ە کولت���وور و چاندی 
کوردی دراوەتە توێژینگەی کوردستان ناسی 

زانکۆی کوردستان.
١8 س���اڵ ب���ه  س���ه ر ده س���ت ب���ه  کار بوون���ی 

نک���ۆی  توێژینگ���ه ی کوردستان ناس���ی زا
کوردس���تان تێپه ڕیوه  و له م ماوه دا ٣5 کتێبی 
زانستی باش س���ه باره ت به  زمان و مێژوو و 
فه رهه نگی ک���وردی لە الیەن ئ���ەم ناوەندەوە 
باڵو کراوه ته وه  و چه ندین کۆنفڕانسی باشیش 

به ڕێوه  چووه .
ل���ه  4 س���اڵی ڕاب���ردوودا 2٠ کۆبوون���ه وه ی 

زانس���تی ل���ه   توێژینگ���ه ی کوردستان ناس���ی 
بەڕێوەچووە.

یه کێ���ک ل���ه  کاره  گرنگه کانی ئ���ەم توێژینگەیە 
کاری هاوبه شی زانس���تی له گه ڵ ناوه نده کانی 
دیک���ه ی ئێ���ران ب���ووە و ت���ا ئێس���تای لەگەڵدا 
بێت له گ���ه ڵ 5 ناوه ن���د ڕێککه وتن���ی هاوکاری 

هاوبه شی واژۆ کردووه .

ئەلبۆمی "هێش���تا پاییزە" نوێتری���ن ئەلبۆمی " کەیهان 
کەڵه���ۆڕ" ژەنی���ار و ئاهەنگدانەری مۆس���یقای ئێران، 

بەمزووانە باڵودەکرێتەوە.
بە پێ���ی ڕاپۆرتی جام ک���وردی، ناوەڕۆک���ی ئەلبۆمی 
نوێترین ئەلبۆمی " کەیهان کەڵهۆڕ" لە سەر هاوکاریی 
بەردەوامی ئەم هونەرمەندەی مۆسیقای ئێران لە گەڵ 

گرووپی "ڕامبرانت تریو" ساز کراوە.
پێشتریش دامەزراوەی "س���ازی ئاواز" بەرنامەڕێژی 
کردبوو بۆ تۆمارکردنی ئەلبۆمێک لە کار و بەرهەمی 

هاوبەشی گرووپی "ڕامبرانت تریو".
گرووپ���ی "ڕامبران���ت تری���و" پێکهات���وو ل���ە چەندین 
ژەنی���اری ن���اوداری جیهانی لە س���اڵی 2٠١١ چاالکی 
هاوبەشی لەگەڵ کەیهان کەڵهۆڕ دەستپێکردووە و تا 
ئێستای لەگەڵ بێت، کۆنسێرتیان لە چەندین فێستیڤاڵی 

بەناوبانگی جیهانی ساز کردووە.
ش���یاوی ئاماژەیە کە لەم س���ااڵنەی دوایی���دا کەیهان 
کەڵه���ۆڕ ل���ە گ���ەڵ ژمارەیەک���ی زۆر هونەرمەن���د لە 
کەلت���ووری جی���اواز، هاوکاریی ک���ردووە. هاوکاری 

و هاوڕێیەت���ی هونەریی ل���ە گەڵ ئ���ەرداڵ ئەرزنجان 
لە واڵتی تورکیا، ش���وجاعەت حس���ێن خان ل���ە هیند، 
یویوما ل���ە چی���ن، ژائ���و ژیپی���ن، عالیم قاس���مۆف لە 
کۆم���اری ئازەربایجان، بروکلین ڕای���دەر لە ئەمریکا، 
ئۆرکێس���ترای فیالررموونیک���ی نیۆی���ۆرک، کوارتت 
کرونوس و گرووپی س���ازە بادییەکان ل���ە هۆڵەندا لە 
کارنامەی کاری ئەم هونەرمەندە دایە و ئەوی کردۆتە 

هونەرمەندێکی جیهانی.
کەیه���ان کەڵهۆڕ ژەنی���ار و موزیس���یەنی بەناوبانگی 
کورد لە پارێزگای کرماشان لە دایک بووە و لە تەمەنی 
پێنج ساڵی هۆگری مۆسیقا دەبێ و ئیستاکە لە بواری 
موس���یقا  و ژەنیاریی کەمانچ���ە خاوەن���ی نازناوەی 
تایبەتە و لە گەڵ ناودارترین گرووپە موس���یقاییەکان 

لە ئاستی جیهاندا چەندین بەرهەمی تۆمار کردووە.
ئەو هونەرمەندە جیا لەوەی ژەنیاری ئامێری تەموورە 
و س���ێ تارە، لە ژەنینی ئامێ���ری کەمانچە ش���ێواز و 
ستایلی تایبەت بە خۆی هەیە و خزمەتێکی بەرچاوی 

بەو ئامێرە مووسیقاییە کردووه.

لە گەڵ ڕامبرانت تریو؛

"هێشتا پاییزە" نوێترین ئەلبۆمی "کەیهان کەڵهۆڕ" باڵودەکرێتەوە



7 ته ندرووستییەکشەممه 14 ی ڕێبەندانی 1397 ی کۆچی هەتاوی- 3February 2019  - ژماره ی 171

نه خۆشخانه ی ئیمام ڕه زای کرماشان به  
یه کێک له  نه خۆشخانه  حکومییه کانی ئه م 
پارێزگایه  داده نرێت که  له  چه ندین ساڵی 
ڕابردوو پ���ه ره ی پێ���دراوه  و له  درێژه ی 
به رنامه کان���ی ب���ه ره و نێوده وڵه تیبوون 

هه نگاو ده نێت.
به  پێی ڕاپۆرتی ج���ام کوردی، هه بوونی 
371 کیلۆمه تر سنوری هاوبه ش له  گه ڵ 
هه رێمی کوردستان و عێراق و دوو خاڵی 
س���نوری نێوده وڵه تی له  گه ڵ ژماره یه ک 
خاڵ���ی هاوب���ه ش و تایبه تمه ن���دی دیک���ه  
وایکردووه  ک���ه  نه خۆش���خانه  و ناوه نده  
ته ندرووس���تییه کانی کرماش���ان گرنگی 
به  هاتنی نه خۆش���ه کانی واڵتی عێراق به  

تایبه ت هه رێمی کوردستان بده ن.
ناوه ن���ده   و  نه خۆش���خانه  
ته ندرووس���تییه کانی کرماش���ان ل���ه  
ئێس���تادا ب���ه ده ر ل���ه  پێشکه ش���کردنی 
خزمه تگوزاریی���ه کان ب���ه  دانیش���تووانی 
پارێزگاکان���ی دراوس���ێ، خۆی���ان ب���ۆ 
پێش���وازی و خزمه تگ���وزاری زیات���ر به  
نه خۆش���ه کانی واڵتان���ی دراوس���ێ ب���ه  

تایبه ت عێراق ئاماده  ده که ن.

نه خۆش���خانه ی ئیم���ام خومه ین���ی )ره ( 
کرماش���ان ب���ه  کردن���ه وه ی به ش���ی 
نێوده وڵه ت���ی یه ک���ه م هه نگاوی ل���ه  پێناو 
ق���ی  ڕاکێش���انی نه خۆش���ه کانی عێرا
هه ڵگرتووه  و ئێس���تاش نه خۆش���خانه ی 
ئیمام ڕه زا )ع( له  هه وڵی په ره پێدانی ئه م 

هه نگاوه دایه .
دوکت���ۆر عه ل���ی س���روش به ڕێوه به ری 
نه خۆش���خانه ی ئیمام ڕه زای کرماشان 
پێش���که وتوویی و  ب���ه   ئام���اژه   ب���ه  
تایبه تمه ندییه کان���ی ئه م نه خۆش���خانه یه  
وت���ی: له مس���اڵی کۆچ���ی هه ت���اوی ت���ا 
ئێس���تا پێش���وازیمان له  188 نه خۆش���ی 
بیان���ی ک���ردووه  و به ش���ی نێوده وڵه تی 
نه خۆشخانه که ش به  چوار زمان تا دوو 

مانگی دیکه  ته واو ده کرێت.
یه کێ���ک  ب���ه   به ش���ه   ئ���ه م  وتیش���ی: 
به ش���ه   پێش���که وتووترین  ل���ه  
نێوده وڵه تییه کان���ی نه خۆش���خانه کانی 

ئێران هه ژمار ده کرێت.
نه خۆش���خانه ی ئیمام ڕه زای کرماشان 
ب���ه  گه وره تری���ن، پێش���که وتووترین و 
رۆژئاوای ئێران داده نرێت.پزیشکی هه رێمه کانی ڕۆژئاوا و باکوری ته یارترین ناوه ندی ده رمانی و فێرکاری 

لێکۆڵین����ه وه کان ئاش����کرای ده ک����ه ن ک����ه  
به کارهێنان����ی هه نجیر به  دوو ش����ێوازی 
تازه  و وش����ککراو بۆ پاراس����تنی جه سته  

یارمه تیده ره .
به  پێ����ی ڕاپۆرت����ی جام ک����وردی، هه نجیر 
به راورد به  میوه کانی دیک����ه  ده وڵه مه نده  
به  هه ر دوو ڤیتامینی بی و سی و چه ندین 

تایبه تمه ندی دیکه ی تێدایه .

کۆنتڕۆڵکردنی کێش
هه نجیر س����ه رچاوه یه کی ده وڵه مه نده  به  
کاربۆهیدرات که  ڕۆڵی له  کۆنتڕۆڵکردنی 
کێش����دا ده بێ����ت، فایبه ریش ل����ه  خواردنی 
ڕۆژانه ی مرۆڤ����دا وه ک پێویس����تییه ک له  
که مکردنه وه ی تووشبوون به  شێرپه نجه  
و ش����ه کره ی پله  2 کاریگ����ه ره ، هه روه ها 
یارمه تیده ری هه ستی تێربوونی زیاتر و 
درێژخایه نت����ر ده دات و له م ڕووه ش����ه وه  

کێش که متر ده کاته وه .
هه رسی خواردن باشتر ده کات

یب����ه ری ب����ه رز، یارمه ت����ی  ڕێ����ژه ی فا
ته ندرووس����تی کۆئه ندامی هه رس ده دات 
و ل����ه  قه بزێت����ی ڕێگ����ری ده کات، فایب����ه ر 
هه روه ه����ا ده بێت����ه  ه����ۆی ڕێکخس����تنی 

جووڵ����ه ی ڕیخۆڵ����ه  و ل����ه  ئه گ����ه ری 
به کارهێنانی ڕێکۆپێکی باش، پرۆس����ه ی 

هه رسی خواردن ئاسانتر ده بێت.
ڕێگریکردن له  به رزبوونه وه ی په س���تانی 

خوێن
ب����ۆ  بژارده ی����ه   باش����ترین  هه نجی����ر 
کۆنتڕۆڵکردنی په س����تانی خوێ����ن، له  به ر 
ئه وه ی له  تێکچوونی ڕێکخستنی سۆدیۆم 
و پۆتاسیۆم ڕێگری ده کات که  تێکچوونی 
ماده ی����ه ش،  دوو  ئ����ه م  ڕێکخس����تنی 
زیادبوون����ی خوێی جه س����ته ی ب����ه  دوادا 

ده بێت و په ستانی خوێن به رز ده کاته وه .
پاراستنی شه کره ی خوێن

ڕێ����ژه ی پۆتاس����یۆمی ب����ه رزی هه نجی����ر 
ل����ه  کۆنتڕۆڵکردن����ی ڕاده ی ڕاکێش����انی 

ش����ه کر پاش له  خواردندا یارمه تیده ره  و 
له  ئه نجامدا ش����ه کره ی خوێ����ن کۆنتڕۆڵ 
ده کات، خواردنێکی����ش ک����ه  ڕێ����ژه ی 
پۆتاس����یۆم به رزی تێدابێت بۆ که س����انی 

تووشبووی شه کره  ڕاسپارده  ناکرێت.
به هێزکردنی ته ندرووستی دڵ

هه نجی����ر ده بێت����ه  ه����ۆی که مکردن����ه وه ی 
ڕێژه ی ت����رای گلیس����یریدی چه ورییه کان 
ک����ه  کێش����ه ی نه خۆش����ییه کانی دڵی����ان به  
دواوه یه . ل����ه  گه ڵ ئه مه ش����دا تایبه تمه ندی 
ئه نتی ئۆکس����انی ئه و ل����ه  که مکردنه وه ی 
په س����تانی خوێ����ن و گیران����ی بۆرییه کانی 

خوێندا کاریگه ره .
زیادکردنی پرۆسه ی پیتاندن

هه نجیر پ����ڕه  له  مه نگنێ����ز و زین����ک که  له  

ن����ی هێ����زی پیتێن����ی مرۆڤ����دا  یارمه تیدا
کاریگه ره 

چاره سه ری که م خوێنی
هه نجی����ری وش����ک پ����ڕ له  ئاس����نه  ک����ه  له  
گواس����تنه وه ی هیمۆگلۆبین ب����ۆ ته واوی 
جه س����ته  یارمه تی����ده ره  و به کارهێنان����ی 
ڕۆژان����ه ی ده توانێت پێویس����تی ڕۆژانه ی 

دابین بکات.
پاراستنی ته ندرووستی ئێسکه کان

هه نجیر سه رچاوه یه کی باشی کالسیۆمه  
ک����ه  ده بێته  ه����ۆی زیادبوون����ی به هێزی و 

په ستان نه که وتنه  سه ر ئێسکه کان.
به کارهێنان����ی ڕۆژانه ی هه نجی����ر ڕاده ی 
کالسیۆمی جه س����ته ش تا ڕاده یه کی باش 

دابین ده کات.

نه خۆشخانه ی ئیمام ڕه زای کرماشان به  نێوده وڵه تی ده کرێت

هه نجیر بۆ کۆنتڕۆڵی کێش و که م خوێنی به سووده  

هێلکه  کێش
 داده به زێنێت

ئاس���انترین ڕێگا بۆ دابه زینی کێ���ش ئه وه یه  
هێلکه  له  ن���او خواردنه کاندا له  پێش خواردنی 
دیکه وه  هه بێ���ت، ئه وه ش به  پێ���ی توێژینه وه  

پزیشکییه کان.
به  پێ���ی ڕاپۆرتی ج���ام کوردی، ه���ه ر به  پێی 
توێژینه وه کان هێلک���ه  وه ک ژه مه  خواردنێک 
ب���ه  کار ده هێندرێت و کال���ۆری که می تێدایه ، 
هێلکه یه کی ئاسایی بڕی 72 کالۆری تێدایه  و 
ده وڵه مه نده  به  پرۆتین و یارمه تی خانه کانی 

ئێسک ده دات.
کات���ی نانی نی���وه ڕۆ ی���ا خ���ود نانی ئێ���واره  
ده توانیت دوو هێلکه ی ک���واڵو له  گه ڵ قاپێک 
زه اڵت���ه  بخوێ���ت ئه م���ه ش پێک دێت ل���ه  274 
کالۆری، به مه ش هه ست به  تێربوون ده که یت 
و ل���ه  هه م���ان کات���دا پرۆتینێک���ی زۆر ب���اش 

ده به خشیت به  له ش.
هێلک���ه  ده وڵه مه نده  ب���ه  پرۆتی���ن و هه روه ها 
پرۆتین یارمه تی ل���ه ش ده دات ل���ه  دابه زینی 
کێ���ش، هێلکه یه ک���ی ئاس���ایی ب���ڕی 6 گ���رام 

پرۆتینی تێدایه .
لێکۆڵ���ه ره کان ئه وه ی���ان پیش���ان داوه  ک���ه  
خواردنی هێلکه  له  هه ر ژه مێکدا بێت ئاساییه  
به اڵم باش���ترین کات بۆ خواردن���ی هێلکه  له  
نانی به یانیدایه ، ل���ه  گه ڵ ئه وه ش���دا ئه گه ر له  
گه ڵ سه وزه وات بخورێت س���وودی زیاتره  
له  به ر ئ���ه وه ی له  یه ک کاتدا ل���ه ش پرۆتین و 

فایبه ریش وه رده گرێت.
به  گشتی خواردنی هێلکه  زۆر سوودبه خشه  
به اڵم ئه گه ر زیاده ڕۆیی تێدا بکرێت باش نییه ، 
به  تایبه تی ئه و که س���انه ی که  کێشه ی دڵیان 
هه یه  باشتره  سپێنه ی هێلکه  بخۆن و خۆیان له  
خواردنی زه ردێنه که ی به  دوور بگرن له  به ر 

ئه وه ی که  کۆلسترۆلی زۆری تێدایه .

نەوئاوەران
کۆمپانیای وەبەرهێنەری کەرەستە و پێداویستی

 ناوەندەکانی چارەسەری سرووشتی

بەهێز و پێشڕەو

سەرجەم ناوەندەکانی فرۆشتن، کارگە و کۆگاکانی
 کۆمپانیای نەوئاواران لە شاری تارانە

23 ساڵ ئەزموونی سەرکەوتوو
تەیارکردن و هاوکاری لە گەڵ ٥000 ناوەندی ڕێگاپێدراو



ده س���ته ی بااڵی گه ش���ت و گوزاری هه رێمی 
کوردس���تان ڕایگه یان���دووه  که  ب���ه  ئامانجی 
پێشخس���تنی که رتی گه ش���تیاری ل���ه  هه رێم، 
سه رجه م شوێنه  گه ش���تیاری و کۆمپانیاکان 
و هاوواڵتی���ان ده توانن فێس���تیڤاڵ و چاالکی 

گه شتیاری ڕێکبخه ن.

به  پێ���ی ڕاپۆرت���ی جام ک���وردی، ده س���ته ی 
بااڵی گه شت و گوزاری هه رێمی کوردستان 
ل���ه  ڕاگه ێندراوێک���دا ئاماژه ی ب���ه وه  داوه ، به  
ئامانج���ی پێشخس���تنی که رت���ی گه ش���تیاری 
ل���ه  هه رێ���م، س���ه رجه م کۆمپانی���ا و ش���وێنه  
گه ش���تیارییه کان و هاوواڵتیان ده توانن الی 
خۆیانه وه  چاالکی گه شتیاری جۆربه جۆریان 

هه بێت.
ل���ه  درێ���ژه ی ئ���ه م ڕاگه ێن���دراوه دا هات���ووه : 

فێس���تیڤاڵی  و  گه ش���تیاری  پێش���انگای 
گه شتیاری و باڵوکراوه ی گه شتیاری و هه ر 
ج���ۆره  چاالکییه کی له م ش���ێوه یه  له  ش���ار و 
ش���ارۆچکه کان ده توانرێت له  الیه ن خه ڵک و 

کۆمپانیاکانه وه  جێبه جێ بکرێت.
ده س���ته ی بااڵی گه ش���ت و گوزاری هه رێمی 
کوردس���تان ئاماده ی���ی خۆی���ی بۆ پاڵپش���تی 
کارگێ���ری و مه عن���ه وی ل���ه  سه رخس���تن و 

به هێزکردنی چاالکییه کان ڕاگه یاندووه .
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نووسینگه ی هه رێمی کوردستان
 س���لێمانی- به ختی���اری- گه ڕه ک���ی 109
نهۆمی سه ره وه ی نووسینگه ی سه ندیکای 

ڕۆژنامه نووسانی سلێمانی- جام کوردی
+964 770 2466153
+964 770 242 9184 مۆبایلی ئێران 

به	ڕێوه	به	ری	جام	کوردی:	ڕه	زا	ڕه	حمه	تیان	  جام کوردی 

هەموو یەک شەممەیەک باڵو دەبێتەوە

بڕیاری نوێ بۆ پێشخستنی گه شتیاری
 هه رێمی کوردستانی عێراق 

پارێزگای ئه رده بێڵ به  یه کێک له  شوێنه  
ج���وان و دڵڕفێنه کان���ی واڵت���ی ئێ���ران 
داده نرێ���ت و ل���ه  س���ه رجه م وه رزه کانی 
س���اڵدا ژماره یه ک���ی زۆر گه ش���تیاری 

ناوخۆیی و بیانی ڕاده کێشێت.
به  پێی ڕاپۆرتی ج���ام کوردی، ئه رده بێڵ 
به  یه کێک له  ش���اره  گه وره کانی ئێران له  
باکوری ڕۆژئاوای ئه م واڵته  داده نرێت. 
ئه رده بێ���ڵ ناوێکی ته واو فارس���ییه  و به  

واتای شاره  پیرۆزه که  دێت.
ئه رده بێڵ له  ناوچ���ه  کۆنه کانی ئێرانه  که  
به  پێ���ی هه ندێک به ڵگ���ه ، مێژووه که ی بۆ 
5 هه زار ساڵ به ر له  ئێستا ده گه ڕێته وه . 
له  س���ه رده می س���ۆمرییه کان ئه م شاره  
به  ناوی ئارت���ا ی���ان ئاراتتا هات���ووه  که  
پیش���انده ری مێژووی ه���ه ره  کۆنی ئه م 
ش���اره یه . چه ندین ئاس���ه واری گرنگیش 
ل���ه م ش���اره دا بوونی���ان هه ی���ه ، وه ک: 
ئاته ش���گه ، ش���ه هرهیر، ش���ه هریوه ر و 
مزگه وتی گشتی ئه رده بێڵ که  له  مێژووی 

کۆنیدا ئاته شگه  بووه .
پارێ���زگای ئه رده بێ���ڵ ل���ه  قۆناغ���ه  
مێژووییه کان���دا به  چه ندی���ن ناوی وه ک 
دارۆلئێرشاد، دارۆلمۆلک، دارۆلعێرفان، 
دارۆلئه مان و ئه رده وێ���ڵ ناوی هاتووه . 
یاقوت حه مه وی له  کتێبی خۆی به  ناوی 
معج���م البل���دان، س���ه ره تای پارێ���زگای 
ئه رده بێڵ���ی ب���ۆ فی���رۆزی ساس���انی له  
س���اڵی 139 ت���ا 163 ی پێ���ش کۆچ���ی 
گه ڕاندووه ته وه  و به  ن���اوی فیرۆزگه رد 
ن���اوی هێن���اوه . ناوب���راو ل���ه م کتێبه یدا 
ئه رده بێڵی ب���ه  یه کێک ل���ه  به ناوبانگترین 
ش���اره کانی ئازه ربایجان ناو بردووه  و 

ڕایگه یاندووه  ک���ه  ئ���ه م پارێزگایه  پێش 
ئیس���ام ناوه ن���دی س���ه ره کی ناوچه که  

بووه .
پاش���ان ل���ه  س���ه رده می س���ه فه وییه ، 
ئه رده بێڵ گه یش���ته  ناوبانگی خۆی و به  
هۆی بوونی له  س���ه ر ڕێ���گای بازرگانی 
ته ورێز و ئاس���تارا و له نک���ه ران ڕۆڵێکی 
گرنگ���ی ل���ه  ب���واری بازرگان���ی ئ���ه و 
سه رده مه دا هه بووه . ئه رده بێڵ له  کۆتایی 
سه رده می س���ه فه وییه کان بۆ ماوه یه کی 
کورت له  الیه ن عوسمانییه کانه وه  داگیر 
کرا به اڵم نادر ش���ای ئه فشار دیسانه وه  

ئازادی کرده وه .
جوغرافیای	ئه	رده	بێڵ

پارێ���زگای ئه رده بێ���ڵ ب���ه  ڕووبه رێکی 
17951 کیلۆمه ت���ری چوارگۆش���ه وه  له  
س���ه دا 09/1 ی ڕووب���ه ری ئێرانی هه یه . 
ناوه ندی ئه م پارێزگایه  شاری ئه رده بێڵه  
ک���ه  9 ق���ه زا، 19 ش���ار، 21 ناحی���ه ، 63 
ش���اره دێ و 2218 گون���دی هه ی���ه . ئه م 
پارێزگایه  که وتووه ته  باکوری ڕۆژئاوای 

ئێران.
که	ش	و	هه	وای	ئه	رده	بێڵ

پارێزگای ئه رده بێڵ به  ناوچه یه کی زۆر 
س���اردی ئێران هه ژم���ار ده کرێ���ت. 5 تا 
8 مانگ ک���ه ش و هه وای ئ���ه م پارێزگایه  
س���ارده ، له  هه ر چ���وار وه رزی س���اڵدا 
ب���اران و به فر ل���ه م پارێزگای���ه دا بوونی 
هه یه ، به اڵم له  پاییز و زستاندا بارینه کان 
زۆرترن. له  وه رزی هاویندا مامناوه ندی 
پله کانی گه رما ل���ه م پارێزگایه دا 7 پله ی 
سه دییه . بوونی کوێستانه کانی سه به الن، 
تاڵ���ش و بزغ���ۆش، کاریگ���ه ری ده ریای 

خ���ه زه ر و ب���ای س���اردی باک���وری و 
دارس���تانه کانی باکور و ڕۆژهه اڵتی ئه م 
پارێزگایه  له  ڕێژه ی بارینه کان و پله کانی 

گه رما زۆر کاریگه ر بووه .
شاری	ئه	رده	بێڵ

ئه رده بێ���ڵ ل���ه  ڕووی حه ش���یمه ته وه  به  
485153 که س به  پێی سه رژمێرییه کانی 
س���اڵی 1390 ی کۆچ���ی هه ت���اوی ب���ه  
هه فده یه مین شاری پڕحه شیمه تی ئێران 
هه ژمار ده کرێ���ت. خه ڵکی ئه م پارێزگایه  

به  زمانی تورکی وتووێژ ده که ن. له  سه دا 
40 ی دانیشتووانی پارێزگای ئه رده بێڵ 
سه رقاڵی کشتووکاڵن و 22 ی ئه وانیش 
له  به شی پیشه س���ازیدان و ئه وانی دیکه  
له  پیش���ه  و کاره کان���ی وه ک ب���ازاڕ و .... 

سه رقاڵی چاالکین.
ئه	رده	وێڵ	یان	ئه	رده	بێڵ؟

ئه م بابه ت���ه  ب���ه  لێکدانه وه یه ک���ی کورت 
له  س���ه ر مێژووی ئه رده بێڵ ده س���ت پێ 
ده که ین. وشه ی ئه رده بێڵ که  ئه مڕۆ ئه م 
پارێزگای���ه ی پێ ناس���راوه  ل���ه  بنه ڕه تدا 
ئه رده وێ���ڵ ب���ووه . وش���ه ی ئه رده وێ���ڵ 
له  دوو به ش���ی ئه رد + وێ���ڵ پێکهاتووه . 
ئه رد به  مان���ای یه کێک له  فریش���ته کانی 
زه رده ش���تی دێت، واته  یاسایی و پیرۆز 
و هه روه ه���ا ب���ه  ڕۆژی 25 ی هه ر مانگ 

ده ڵێن.
وش���ه ی وێڵ ڕیش���ه یه کی ئاریایی هه یه  
ک���ه  هێش���تا ل���ه  زمان���ه  ئه ورووپییه کان 
به  کار دێت. ئێس���تا ئه رده بێ���ڵ به  واتای 
ش���اری پیرۆز دێ���ت. ئه مڕۆش هێش���تا 

له و ناوچان���ه ی که  تاڵش���ییه کان ژیان به  
سه ر ده به ن، ئه رده بێڵ به  ئه رده وێڵ ناو 

ده به ن.
هه	ندێک	له		خواردن���ه		خۆماڵییه	کانی	

ئه	رده	بێڵ

دانیش���تووانی پارێ���زگای ئه رده بێ���ڵ 
حه زی���ان ل���ه  خواردن���ه  خۆماڵییه کانه  و 
ب���ه رده وام له  ماڵه وه  ئ���ه م خواردانانه  به  

کار دێنن.
ئاش���ی دۆ، ئاش���ی می���وه ، ئاش���ی یارما، 
پێچاخی قه یمه ، باستیرما پڵۆ له  خواردنه  
به ناوبانگه  خۆماڵییه کانی ئه م پارێزگایه ن 
و گه ش���تیارانیش ل���ه  س���ه ردانیان ب���ۆ 
پارێزگای ئه رده بێڵ ویس���تی خۆیان بۆ 

خواردنیان ناشارنه وه .
ئاس���ه	واره		مێژوویی	و	ڕاکێش���یگه	لی	

گه	شتیاری	ئه	رده	بێڵ
مه زاری شێخ سه فیه دین ئه رده بێڵی

مه زاری شێخ س���ه فیه دین ئه رده بێڵی به  
یه کێک له  به ناوبانگترین و ناس���راوترین 
ش���وێنه  گه ش���تیارییه کانی پارێ���زگای 
ئه رده بێڵ هه ژم���ار ده کرێت، ئه م مه زاره  
که وتووه ت���ه  گۆڕه پانی عال���ی قاپو. ئه م 
ش���وێنه  کۆن و مێژووییه ، مه زاری شێخ 
س���ه فیه دینی ئه رده بێڵ���ی دامه زرێنه ری 
س���ه فه وییه کانه  و پاش مردنی له  س���اڵی 

753 ی کۆچی مانگی و له  س���ه ر ئه رکی 
س���ه دره دین موس���ای کوڕی درووست 
کراوه . له  سه رده می حکومه تی پاشاکانی 
س���ه فه وی به  ه���ۆی ڕێز و پێگه ی ش���ێخ 
سه فیه دین، چه ندین به ش به  مه زاره که ی 

زیاد کراوه .
مزگه	وتی	گشتی	ئه	رده	بێڵ

ئ���ه وه ی ک���ه  ل���ه  به ڵگ���ه  مێژووییه کان���دا 
سه باره ت به  مزگه وتی گشتی ئه رده بێڵ 
هات���ووه ، ده ڵێت که  ل���ه  ڕاب���ردوودا ئه م 
مزگه وته  ئاته ش���گه  بووه  و مێژووه که ی 
بۆ سه رده می ساسانییه کان ده گه ڕێته وه  
و پ���اش ئه وه ی که  ئیس���ام هات���ه  واڵتی 

ئێران، ئه م شوێنه  بووه  مزگه وت.
مۆزه	خانه	ی	مرۆڤناسی	ئه	رده	بێڵ

ئه م ش���وێنه  به  ناوی حه م���ام ئاغا نه قی 
و چه ندین ناوی دیکه  ده ناس���رێت. ناوی 
دیکه ی ئه م مۆزه خانه یه  حه مامی زه هیر 
ئیس���امه  که  تێیدا ڕه هه نده  جیاجیاکانی 
که لت���ور و داب و نه ریتی دانیش���تووانی 
ئه رده بێ���ڵ ل���ه  قۆناغ���ه  مێژووییه کان���دا 

نمایش کراوه .
ئاوگه	رمی	گاومێش	گڵی

یه کێ���ک ل���ه  پڕئاوتری���ن کاونیاوه کان���ی 
ئ���اوی گه رم���ی پارێ���زگای ئه رده بێڵ و 
س���ه رعه ین، ئاوگه رمی گاومی���ش گڵییه  
ک���ه  ڕووبه رێک���ی 25 مه ت���ری ل���ه  خ���ۆ 
ده گرێت. چ���وار ده وری ئ���ه م کانیاوه  به  

دیوارێکی به رز گه مارۆ دراوه . گه رمای 
کانیاوه که  ده گاته  45 پله ی س���ه دی و له  
ڕووی ته ندرووستییه وه  خه ڵکێکی زۆر 

سه ردانی ئه م شوێنه  ده که ن.
پردی	حه	وت	کانیاو

ل���ه  ڕاکێش���یگه لی گرنگ���ی ئه رده بێ���ڵ 
ده توانین ئاماژه  به  پ���ردی حه وت کانیاو 
بده ین ک���ه  که وتووه ت���ه  گۆڕه پانی 15ی 
جۆزه ردان. ب���ه  چه ندین ن���اوی دیکه ش 
ناس���راوه ، وه ک:  پ���ردی ی���ه دی گوزلی، 
جه جی���ن، کۆرپ���ی قرم���زی و پ���ردی 
داشکس���ن. مێ���ژووی درووس���تکردنی 
ئه م پرده  بۆ س���ه رده می س���ه فه وییه کان 
ده گه ڕێت���ه وه  ک���ه  ل���ه  س���اڵی 1374 ی 
کۆچی هه تاوی ن���ۆژه ن کراوه ته وه  و له  
ساڵی 1348 ی کۆچی هه تاوی له  ڕیزی 
ئاسه واره  نیش���تمانییه کانی ئێران تۆمار 

کراوه .
گۆلی	نئۆر

گۆلی نئۆر له  48 کیلۆمه تری باش���وری 
ڕۆژهه اڵت���ی ئ���ه م پارێزگایه دای���ه ، دوو 
ڕووباری بچووک و گ���ه وره  له  وه رزی 
به ه���اردا یه ک ده گ���رن و ئ���ه م گۆله  پێک 
دێنن ک���ه  قووڵییه ک���ه ی ده گات���ه  5 مه تر. 
ئاوی ئ���ه م گۆله  بۆ بواری کش���تووکاڵی 
ناوچه که  به  کار دێنن، له  الیه کی دیکه وه  
خه ڵکی ناوچه که  بۆ به خێوکردنی ماسیش 

که ڵک له  ئاوه که ی وه رده گرن.

ئه رده بێڵ، پارێزگایه کی مێژوویی 

به  که ش و هه وایه کی سارد

 له  باکوری ڕۆژئاوای ئێران 

jamkurdish@yahoo.com

له  چاوپێکه وتنێکی نێوان جێگری سه رۆک کۆمار 
و سه رۆکی ڕێکخراوی که له پوری فه رهه نگی و 
گه شتیاری کۆماری ئیسامی ئێران و وه زیری 
پیشه س����ازی، بازرگانی و گه شتیاری ئسپانیا له  
ش����اری مه درید، جه خت له  سه ر گه ش����ه پێدانی 
په یوه ندییه کانی نێوان هه ر دوو واڵت له  بواری 

گه شتیاریدا کرایه وه .
ب����ه  پێ����ی ڕاپۆرت����ی ج����ام ک����وردی، س����ه رۆکی 
ڕێکخراوی که له پوری فه رهه نگی و گه شتیاری 
ئێران له  سه ردانێکی بۆ ئسپانیا له  گه ڵ وه زیری 
پیشه سازی، بازرگانی و گه ش����تیاری ئه م واڵته  

کۆبووه .
عه لی ئه س����غه ر مونس����ان وتی: هه ر دوو واڵت 
خ����اوه ن ده فرایه تییه ک����ی زۆرن ل����ه  ب����واری 
گه شتیاری و تاران ئاماده یی زۆری بۆ هاوکاری 

له  گه ڵ مه درید له م بواره دا هه یه .
جێگ����ری س����ه رۆک کۆماری ئێ����ران ب����ه  ئاماژه  
به وه ی که  له  9 مانگی س����ه ره تایی س����اڵی 1397 
ی کۆچی هه ت����اوی، 6 ملیۆن گه ش����تیاری بیانی 
هاتوونه ته  ئێران، ڕایگه یاند: ئێران له  ڕیزی ئه و 
10 واڵته دایه  که  له  سه ر ئاستی جیهانی خاوه ن 
زۆرترین ڕاکێشیگه لی گه شتیارین و له  سااڵنی 

ڕابردوو گه شه پێدانی بواری گه شتیاری بووه ته  
یه که مایه تییه کی سه ره کی حکومه ت.

مونس����ان وتی: به  پێی تایبه تمه ندییه کانی واڵتی 
ئسپانیا له  بواری گه ش����تیاری، ده مانه وێت په ره  
به  هاوکارییه کانی نێوان تاران و مه درید بده ین.

وه زیری پیشه س����ازی، بازرگانی و گه ش����تیاری 
ئس����پانیا ب����ه  ئام����اژه  ب����ه  پێگ����ه ی پیشه س����ازی 
گه ش����تیاری له  که رتی ئابوری ئ����ه م واڵته  وتی: 
له  ساڵی ڕابردوو زیاتر له  82 ملیۆن گه شتیاری 
بیانی سه ردانی ئس����پانیایان کردووه  و ئه مه ش 

ڕۆڵێکی گرنگی له  داهات و بودجه دا هه بووه .

ئێران و ئسپانیا جه خت له  سه ر گه شه پێدانی په یوه ندییه کانیان له  بواری گه شتیاریدا ده که نه وه  
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