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ئەم ڕۆژی ساڵی تازەیە ،نەورۆزە ،هاتەوە
جەژنێکی کۆنی کوردە بەخۆشی و بەهاتەوە
ساڵی ٢٧٢٠ی کوردی سەرباری هەموو کەمایەسی و نەهامەتییەکانی کۆتایی پێهات و
گەلە بەشخوراوەکەمان پێی نایە ساڵی .٢٧٢١
لەالیەن دەستەی نووسەرانی ڕۆژنامەی «کوردستان» پڕ بە دڵ پیرۆزبایی هاتنی ساڵی
نوێ و نەورۆزی دێرینی کوردان لە هەموو گەلی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکەین و
ئاوات دەخوازین کە ساڵی نوێ ساڵی وەدیهاتنی ئامانجە لەمێژینەکانی بێت و بەڵێنیش
نوێ دەکەینەوە کە تا سەر لە سەنگەری ڕۆژنامەوە دژ بە تاریکپەرستان خەبات دەکەین.
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چاالکیــی تەبلیغــی
لە کوردســتان
٤

بــە بۆنــەی جێژنــی نەتەوەیــی نــەورۆز
و هاتنــی ســاڵی نوێ ،ڕێوڕەســمێکی
بەشــکۆ لە بنکــەی ســەرەکی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە
بەشداری ئەندامانی ڕێبەریی حیزب و
کادر و پیشــمەرگەکانی کوردســتان و
بنەماڵەکانیان بەڕێوە چوو.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٣٠ی
ڕەشــەمەی ١٣٩٩ی هەتــاوی
ڕێوڕەســمی جێژنــی نەتەوەیــی نەورۆز
و هاتنی ســەری ســاڵی نوێی کوردی
بــە بەشــداریی لێپرســراوی گشــتیی
حیزب ،ئەندامانی ناوەندیی سیاســی و
دەستەی کارگێڕی ،کادر ،پێشمەرگە
و بنەماڵەکانــی حیزبــی دێموکرات لە
بنکەی ســەرەکی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە دوو بڕگــەدا
بەڕێوەچوو.
لــە بڕگەی یەکەمدا ڕێوڕەســمەکە بە
سروودی نەورۆزی «ئەم ڕۆژی ساڵی
تازەیە نەورۆزە هاتەوە» دەستی پێکرد.
پاشــان پەیامــی نەورۆزیــی حیزبــی
دێموکــرات لەالیــەن بەڕێــز «مســتەفا
هیجری» ،لێپرســراوی گشتیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە
پێشکەش کرا.
هیجری لە سەرەتای پەیامەکەیدا باسی
لــەوە کــرد« :ئێمــە لــە هەلومەرجێکدا
بەرەوپیــری نــەورۆز و ســاڵی نوێــی
١٤٠٠ی هەتــاوی دەچین کــە قەیرانە
کەڵەکەبــووەکان و چارەســەرنەبوونیان،
لــە درێــژە و ئاکامــی سیاســەتەکان و
بەڕێوەبەریــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران ئەو ئەزموونــە تاڵەیە ،کە نەک
تەنیا نەتەوەکانی بندەســتی ئەم واڵتە،
تەنانــەت واڵتان و گەالنی ناوچەکەش
لێی بێبەری نەبوونە».
لە بەشــێک لە پەیامەکەی لێپرسراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــدا ئــاوڕ لە
دۆخــی ئێــران بەگشــتی و کوردســتان
بەتایبەتــی لــە بــواری سیاســی،
ئابــووری و کۆمەالیەتــی درابوویــەوە
و تێیــدا هاتبــوو « :ئەمســاڵیش بــۆ
جارێکی تــر پارێزگاکانی کوردســتان
لــە ئاســتی ئێرانــدا زیاتریــن ڕێــژەی
بێــکاری و هەاڵوســانیان هەبووە ،لەنێو
پارێزگاکانی کوردســتاندا ،کرماشــان
زیاترین ڕێژەی بێکاری هەبووە  .ئیالم
و کرماشان بەپێی ئاماری فەرمی دوو
شاری فەالکەتبارن و هاوکات بەهۆی
تێکڕووخانــی زیاتــری نرخــی تمــەن و
باڵوکردنــەوەی دۆالری دەوڵەتــی لــە
ناوەنــدی ئێــران ،خەڵکی کورد لە چاو
سااڵنی پێشوو هەژارتر بوونە.
ژنــان دوو بەرابــەری پیــاوان بوونەتــە
قوربانیــی قەیرانیــی ئابــووری .لــە
کەمتــر واڵتیکــی جیهــان پانتایــی
کاروچاالکیــی ئابــووری بــۆ ژنــان بە
ڕادەی ئێران بەرتەســکە .واڵتیک کە
دانیشــتوانی ژنی ســەرەوەی  ١٥ساڵ،
زیاتــر لــە  ٣١میلیۆنە ،ژمارەی ژنانی
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خاوەنــکاری کەمتــر لــە  ٤میلیــۆن و
 ٤٠٠هەزار کەسە .لە ساڵی ١٣٩٩دا،
ڕێــژەی بێکاریــی ژنــان  ١٤بەرابــەری
ڕێــژەی بێکاریــی پیاوان بــووە ،لەگەڵ
ئــەوە پێدەچێــت بەپێی دۆخــی کۆڕۆنا
ڕێــژەی توندوتیژیــی بنەماڵەیــی ڕوو
بــە ژن ،منداڵ و بەســااڵچووان زیادی
کردبێــت ،بــەاڵم هیــچ ئامارێکــی
جێــگای باوەڕ لەو بوارەدا لەبەر دەســت
نییە».
لە درێژەی پەیامەکەیدا بەڕێز هیجری
باسی لەوە کرد کە « :سەرەڕای دۆخی
داڕماوی ئابووری و قەیرانی کۆڕۆنا،
لــە یــەک ســاڵی ڕابــردوودا ڕێژیمــی
کۆماری ئیســامی لە سەر سیاسەتی
هەمیشــەییی خۆی واتە دەستوەردان لە
کاروبــاری ناوخۆییــی واڵتانی ناوچە،
تاقیکاریــی مووشــەکی و بەرنامــە
ئەتۆمییەکــەی پێداگر بووە .کۆماری
ئیسالمی بە ڕێگای تۆڕێکی بەرباڵو
لــە هاوپەیمانــە میلیشــیاییەکان و
گرووپەکانــی ژێــر نفــووزی خــۆی،
شــەڕی بــە وەکالەتــی کردووەتــە
ئەولەوییــەت و کارتێکــی گوشــار بــۆ
ســەر واڵتانــی ناوچە .هــەر لە کاناڵی
ئــەم هێزانــەوە ،لــە مــاوەی یەکســاڵی
ڕابــردوودا بــەرەدوام بەرژەوەندییەکانــی
واڵتانــی عەرەبــی و ئەمریــکای لــە
ناوچەکــە کردووەتــە ئامانــج .دەزگا
ئەمنــی و هەواڵگرییەکانــی کۆماری
ئیســامی لــە چەنــد واڵتیکــی جیهان
هەوڵــی تیــرۆر و دەستبەســەرکردن و

خستنە داوی دژبەرانیان داوە».
مســتەفا هیجــری لــە کۆتایــی
قســەکانیدا ئامــاژەی بــەوە کــرد کە:
« بــۆ گەیشــتن بــە مافــە نەتەوەیی و
دێموکراتیکەکان کە هەموو نەتەوەکان
هەســت بــە ســەروەری و ئاسایشــی
نەتەوەیــی و کەرامەت و بوونی خۆیان
بکــەن ،ئێمــە لــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران پێمــان وایــە:
هاوچارەنووســی دەبــێ ببێتــە بنەمــای
هاوخەباتــی و هاوپەیمانی الی هەموو
ئەو هێزانەی کە بە کردەوە باوەڕیان بە
دێموکڕاسی و مافی نەتەوەییی نەتەوە
بندەســتەکانی ئێــران هەیــە .پێمان وایە
کــە دۆخــی الوازی ڕێژیــم ،بەســتێنی
گونجــاوی بــۆ خەبــات و تێکۆشــان
لــە پێنــاو ڕووخاندنــی ئــەم نیزامــە و
بنیاتنانــی سیســتمێکی دێموکراتیک
و فیــدڕال فەراهــەم کردووە .ســەبارەت
بــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لە ســاڵی
١٤٠٠یشــدا وەک ســااڵنی ڕابــردوو
پێداگــری لەســەر لێکنزیکبوونــەوەی
حیزبە خەباتکارەکان و سەریەکخستنی
هێــز و توانــا و دەرفەتــەکان دەکەینەوە
بــۆ گەیشــتن بــە ڕۆژهەاڵتێکی بەهێز
و شــوێندانەر و پێداگــری لەســەر
بەردەوامبوونــی ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت
دەکەینــەوە وەک ئەســڵێکی بنەڕەتی.
پەیوەست بوونی پۆل پۆل کوڕ و کچی
بە بیروباوەڕ و شۆڕشگیڕ بە ڕیزەکانی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان
لــە ســاڵی ١٣٩٩دا ،هێــز و تینــی

زیاتــری بــە خەبــات لــە پێناو ئــازادی
و ڕزگاریــی نیشــتمان بەخشــیوە هــەر
بۆیــە ڕایدەگەیێنیــن بەهیــوا و بەهێزتر
لــە ڕابردوو ،ســەنگەری ڕۆژهەاڵت بۆ
بەرگری لە ئازادی ئاوەدانترە».
پــاش وتەکانــی بەڕێــز لێپرســراوی
گشــتی ،گۆرانییــەک لەژێــر نــاوی
«شــیرین بەهــارە» لەالیــەن تیپــی
مۆســیقای کۆیــەوە پێشــکەش بــە
ڕێوڕەسمەکە کرا.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەدا پەخشــانێکی
نــەورۆزی بەنــاوی «مــن نــەورۆزم»
لەالیــەن مامۆســتا بێبــەش پیرۆتــی
شــاعێری هەستناســکی پێشــمەرگەوە
پێشکەش بە ئامادەبووان کرا.
پاشــان ڕیزەگۆرانییەکــی فۆلکلــۆر
لەالیــەن تیپــی مۆســیقای کۆیــەوە
پێشکەش کرا.
دواتــر پێشــمەرگەی الو «ئێحســان
ڕەســتگار» شــێعرێکی بەنــاوی
«ئاگــری نەورۆز»پیشــکەش بــە
بەشداربووان کرد.
پاشــان چەنــد تابلــۆی هەڵپەڕکێــی
ڕەشــبەڵەک لــە الیــەن گرووپــی
هەڵپەڕکێی «ئاشــتی»یەوە پێشــکەش
کــرا کــە کەشــێکی شــادی بــە
ڕێوڕەسمەکە بەخشی.
بڕگــەی دووهەمــی ئــەو ڕێوڕەســمە
بریتــی بــوو لــە کردنــەوەی ئاگــری
بڵێســەداری نەورۆز کە لەالیەن بەڕێزان
مســتەفا هیجری ،لیپرسراوی گشتیی
حیزب و کەنێرە مێهفەر خێزانی شەهید

ڕەســووڵ محەممــەدزادە کرایــەوە کــه
هاوکاتیــش ســروودی «جێژنــە جێژنی
کوردستانە» پێشکەش کرا.
بڕگــەی کۆتایــی ئــەم ڕێوڕەســمە بــە
شــایی و هەڵپەڕکێی گشــتی کۆتایی
پێهات.
هــاوکات لەگــەڵ بەڕێوەچوونــی
ئــەم جێژنــە لــە چیــا سەرکەشــەکانی
کوردســتان و لەالیەن پێشــمەرگەکانی
نیشــتمانەوە جێژنــی نەتەوەیــی نــەورۆز
بە شــکۆیەکی تایبەتــەوە بەرێوە چوو.
لــە هەمــان کاتدا لە هــەر دوو بنکەی
«دێگەڵــە» و «جێژنیکان»یــش
جێژنی نەورۆز و ساڵیادی ڕاگەیاندنی
قۆناغــی نوێــی خەبات لــە ڕۆژهەاڵت
ناســراو بە ڕاســانی خۆرهــەاڵت بەڕێوە
چوون.
لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتیشــدا
ســەرباری زاڵبوونی کەشــی پۆلیســی
و خەفەقان بەســەر شــار و گوندەکاندا،
خەڵــک بەشــێوەیەکی کەموێنــە
بەرەوپیــری نــەورۆزەوە چــوون و بــێ
گوێــدان بــە هەڕەشــە و گوڕەشــەکانی
ڕێژیــم ڕێوڕەســمەکانی نەورۆزیــان
بەڕێــوە بــرد کــە دواتر لــە ڕاگەیاندنی
حیزبــەوە هەمــوو الیەکی لــێ ئاگادار
دەکەینەوە.
خوێنەرانــی ئازیــزی «کوردســتان»
ئــاگادار دەکەینەوە کــە دەقی پەیامی
نەورۆزیــی بەڕێز لێپرســراوی گشــتیی
حیــزب لــەم ژمــارەی کوردســتاندا
دەخرێتە بەر دیدی ئێوەی ئازیز.

دەیانهــەوێ نــەک گــوڵ لــەم خاکــەدا
نــەڕوێ ،تەنانــەت بارانیــش لەم نیشــتمانە
نەبــارێ تاکــوو واڵتمــان قاقڕ و شــاخمان
سەرنەوی و دۆڵمان پڕ لم و زەلکاو بێ.
کۆلۆنیالیزمــی داگیرکــەر ،بە یارمەتیی
بیــر و فیکرە فاشیســتییەکان ،ســااڵنێکە
پەیتاپەیتا دەســڕێژ و هرووژمیانە بۆ ســەر
خــاک و نیشــتمان و ڕۆحــی نەتەوەییمــان
تاکــوو لەوپــەڕی داماویــی و زەلیلیــدا
دەســتەوئەژنۆ دانیشــین و چــاو لەدەســتی
خێــر و خێراتــی ئــەوان بیــن تاکــوو پــارووە
نانێکمان بدەن و دوعای خێریان بۆ بکەین
کە ئەوەندە بە لوتفن کە ناهێڵن لە برســانا
بمرین.
بیری فاشیستییان و تەماحی داگیرکارییان
و تینوێتیی خوێنمژییان سااڵنێکی دوور و
درێژە کە نیشتمانەکەمانی ژێر چەکمەی
ڕەقــی دڵرەقییــان خســتووە و ڕۆژانــە
ڕۆڵەکانمان دەکوژن و شــەوانە الوەکانمان
بــە چاوبەســراوەیی لــە چاڵــە ڕەشــەکاندا
ئەشکەنجە دەکەن و بە هیچ تێر نابن و بە
هیچیش کۆڵ نادەین.
ئــەم ســاڵ ســەرەڕای هەمــوو دەرد و
نەهامەتییەکانــی دیاریــی کۆلۆنیالیزمی
تــاران ،هــەژاری و بێــکاری و برســیەتیی
و گەمــارۆش کــە زیاتر بوو ،بەاڵم پەتای
کۆرۆناش دەردەکان و مەرگەکانی زۆرتر
و زۆرتر کرد .ئەمســاڵی ڕەشــی ١٣٩٩ی
هەتاوی ،بە قەرەنتینە و ڕەشــەبا و پەتای
ڕەش و گرانی و ماڵوێرانی دەستی پێکرد
و بە ئێعالمیە پەیتاپەیتاکانی ڕەشپۆشــی
درێــژەی کێشــا و لەمســاڵدا ســەدان و
هەزاران ئازیزمان لە دەســت چوو .مەرگ
دەواری ڕەشی لەمبەر هەیوان و حەوشەی
کوردســتان هەڵدا و ئاخوندەکانی تارانیش
قاقای خۆشییان بوو کە کۆرۆناش هاتووە
و یارمەتیدەریانە تاکوو هەم مەرگ زۆرتر
و هــەم تــرس و دڵەڕاوکــێ قووڵتــر و هــەم
دۆشــداماوی و دەستەوەســتانیی خەڵــک
زیاتــر بکرێ؛ بەاڵم ئــەوەی هەرگیز پێیان
قبــووڵ نەکــراوە و هەردەمیــش تووشــی
سەرســووڕمانی کــردوون ،وشــیاری و
لەخۆبردوویی خۆشەویســتترین ڕۆڵەکانی
نیشــتمان واتــە پێشــمەرگە بــووە کــە لــە
کۆاڵن و دۆڵ و شــاخ و دەشــت و شــاری
کوردســتاندا گــەڕان و پەیامی درێژەدانی
بەرخۆدانیــان بــۆ گــەل بــرد و پەیامــی
خۆشەویستیی شاریان بۆ چیا هێنایەوە.
هەرچــی دوژمــن هەوڵــی داوە کــە ســاڵ
ومانگــەکان بــە بێهیوایــی تێپــەڕێ،
بــەاڵم نــەورۆز هەرتــم ڕەمــز و ڕازە
گەورەکانــی نیشــتمانی کوردســتانی پێ
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پەیامــی پیرۆزبایــی لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات بەبۆنــەی ٨ی مــارس

٨ی مــارس ،ڕۆژی جیهانیــی ژن،
بۆنەیەکــە کە دەســکەوت و پێشــکەوتنی

مافەکانــی ژنــان لــە بــوارە جیاوازەکانــدا
بەرز دەنرخێندرێ.

هــاوکات وەبیرهێنــەرەوەی دۆخــی ســتەم
و هەاڵواردنــی ســەر ژنانــە کــە گەلێک
ڕەهەندی جیاوازی هەیە.
لەو پەیوەندییەدا ،دۆخی ستەم و سەرکوت
و بــێ بایەخکردنــی ژنــان و مافەکانیــان
لــە ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری
ئیســامیی ئێرانــدا ،دۆخێکــی بــەردەوام
بــووە؛ بــە جۆرێک کە ســاڵی  ،٢٠١٩بە
گوێرەی ڕاپۆرتە جیهانییەکان ،کۆماری
ئیســامی لــە خشــتەی یەکســانیی
ڕەگەزیــدا ،لــە کــۆی  ١٩واڵتــی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ،لە پــاڵ واڵتانی
ســووریە ،عێــراق ،پاکســتان و یەمــەن لــە
ڕیزی ١٦هەمدا بووە.

لــە بەرنامــەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــدا ،مافــی یەکســانیی
ژن و پیــاو ،وەک ئەســڵێکی نەگــۆڕ
و بنەڕەتــی ســەلمێنراوە و خەباتــی بــۆ
دەکرێت و هاوکاتیش ،وەک پڕەنسیپێکی
دێموکراتیــک و جیهانــی ،باوەڕمــان
پێیەتی و خوازیاری یەکسانیی مافی ژن
و پیاو لە بنەماڵە و کۆمەڵگاداین.
٨ی مــارس لــە هەمــوو ژنــان و پیاوانــی
یەکسانیخواز پیرۆز بێت.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

کتێبێــک لەســەر دوکتــور قاســملوو لــە فەرانســە بــاو کرایــەوە
ئەنستیتۆی کورد لە فەرانسە بەرهەمی گفتوگۆی سێمینارێک کە بۆ ڕێزگرتن لە دوکتور قاسملوو بەڕێوە چووبوو ،لە کتێکبێکدا باڵو کردەوە.
ئەو کتێبە لە  ٢٣٠الپەڕەدا بە زمانی فەرانسەوی چاپ و باڵو کراوەتەوە.
ســاڵی ڕابردوو لە هۆڵی «میدیســی» یەکێک لە هۆڵەکانی مەجلیســی ســێنای فەرانســە ،ســێمینارێک بەبۆنەی ڕێزگرتن لە ڕێبەری مەزن و ناوداری کورد دوکتور قاسملوو و
هاوڕێیانی بە دەسپێشخەریی ئەنستیتۆی کورد بەڕێوە چوو.
لەو سێمینارەدا چەندین کەسایەتیی کورد ،ئێرانی و بیانی قسەیان کرد .هەروەها باس لە ڕۆڵ و کاریگەریی دوکتور قاسملوو لە شۆڕشی کورد و لێهاتوویی ئەو ڕێبەرە بلیمەتە
لە سیاسەتدا کرا.

پێشــمەرگەکانی کوردســتان بەبۆنــەی ٨ی مــارس لــە چیاکانــی کوردســتان
ســێمینارێکیان بەڕێــوە بــرد
بەشــی پــەروەردەی دەزگای فەرماندەیــی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ڕۆژی
یەکشــەممە ١٧ی ڕەشــەمە لــە چیــا
سەرکەشــەکانی کوردستان بەبۆنەی ٨ی
مارس ڕۆژی جیهانیی ژن ســێمینارێکی
بەڕێوە برد.
ســێمینارەکە ســەرەتا بــە ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکی
شەهیدان دەستی پێکرد.
ئەم ســێمینارە لەسەر سێ تەوەری ژنان لە
ئاســتی جیهان ،ئێران و ڕۆژهەاڵت بەڕێوە
چوو.
لــەو ســێمینارەدا ‹›دڵنیــا وەیســی››
پێشــمەرگەی کوردســتان ،یەکەمیــن
چەخماخەکانی ســەرهەڵدانی بزووتنەوەی

ژنانی لە جیهاندا هێنایە بەر باس.
ناوبراو باســێکی لەســەر مرۆڤ بەگشتی
و مافەکانــی و ئــەو هەاڵواردانانــەی کە
لــە ژن کراوە ،پێشــکەش کــرد و وتی کە
بۆ چارەسەرکردنی ئەو هەاڵواردنانە دەبێ
ئاڵوگۆڕ لە هزرەکاندا ڕوو بدات و ڕەوتی
مرۆڤدۆســتی لــە بەرەکانــی داهاتــوودا
پەرەی پێ بدرێت.
لــەو ســێمینارەدا ‹›شــاهۆ ڕاوک››
پێشــمەرگەی کوردســتان ،لەســەر پرســی
ژنــان لــە ئێران باســی لەوە کــرد ،لە ئێران
ژنــان لەگــەڵ دوو سیســتەم بــەرەوڕوون،
یەکــەم سیســتەمێکی دیکتاتۆری ،دووەم
سیســتەمی بەڕێوەبــەری عەشــیرەیی،
بنەماڵەیی و ئایینی.

ناوبراو باسی لەوە کرد کە لەژێر سیستەمی
دەسەاڵتداریی ڕێژیمی ئیسالمی لە ئێران
ژنان بە جنســی ژێردەســت دێنە ئەژمار و
بە شــێوەی کولتووری  ١٤٠٠ساڵ لەمەو
پێــش هەڵســوکەوتیان لەگــەڵ دەکرێــت،
سیســتەمی دەســەاڵتدار لــە ئێــران توانای
گۆڕانکاریــی نییــە ،بەڵکــوو لەســەر ئەو
یاساگەلە پێداگری دەکات کە لە یاسای
بنەڕەتیدا هاتووە.
هەروەهــا ‹›ســەیران مەحموودپــوور››
پێشــمەرگەی کوردستان ،باسێکی لەسەر
مەرجــی ســەرەکیی بەهێزکردنی خەباتی
یەکســانیخوازیی ژنــی کــورد و خــۆ
ڕێکخســتن لــە خەباتــی نوێی ڕاســان ،لە
شار و شاخ و تاراوگەدا ،پێشکەش کرد.

ناوبــراو لەمبــارەوە وتــی›‹ :بــە کەڵــک
وەرگرتن لە دەرفەتەکان و ئاراســتەکردنی
خەبــات لــە بەرژەوەندیــی داخوازییەکانــی
ژنانی کوردســتان ،ڕاســان ئەم پانتاییەی
دروســت کردووە کە تەنیــا لە گوتارێکی
حیزبــی خــۆی وێنــا نــاکات ،بەڵکــوو
کۆمەلــگای کوردســتان بەتــەواوی
پێکهاتەکەی جەوهەری ئەم گوتارەیە کە
ژنــی کــورد وەکــوو بەشــی گرینگی ئەم
پێکهاتەیەیە».
بەشــی کۆتایــی ســێمینارەکە تەرخــان
کرابــوو بــە پرســیار و ڕا و بۆچوونــی
بەشــداربووان و واڵمدانەوەیــان لەالیــەن
کوڕگێرانی ئەو سێمینارەوە.

ڕێوڕەســمی نــەورۆز لــە جێژنیــکان بەڕێــوە چــوو
ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی ٢٩ی ڕەشــەمە،
بەبۆنــەی نەورۆزی کــوردەواری و هاتنی
ساڵی نوێ لە جێژنیکان ڕێوڕەسمێکی بە
شکۆ بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنــی
ســروودی دوژمنشــکێنی «ئەی ڕەقیب»
و ڕاگرتنــی خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی
کورد و کوردستان دەستی پێکرد.
دواتــر لەالیــەن «کەریــم پەرویــزی»
ئەندامــی دەســتەی کارگێڕیــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،چەنــد
وتەیەک پێشکەشی بەشداربووان کرد.
لــە درێــژەی ڕێوڕەســمەکەدا ،پەیامــی
ڕێکخــراوی الوان و ژنان بەبۆنەی ســاڵی
نــوێ ،لەالیــەن «دانــا ڕاســت خەدیــو»
پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتــەوە
پێشــکەش کــرا .لــە بەشــێکی دیکــەی

بەرنامەکەدا ،شێعرێک لەژێر ناوی «من
بەڕێــوەم» لەالیــەن مامۆســتا «بێبەش»
خوێندرایەوە.
هەروەهــا لەالیــەن گرووپــی ســروودی
منــدااڵن ،ســروودێک لەژێــر نــاوی»
جەژنە جەژنی کوردســتانە» پێشکەشــی
بەشداربووان کرا.
لــە بڕگەیەکی دیکەی ڕێوڕەســمەکەدا،

کورتــە شــێعرێک بــە زاراوەی
«کەلهــوڕی» لەالیــەن «ســاحیل
خادمیـ»ـیەوە پێشکەش کرا.
پاشــان الوکێــک بــە زاراوەی «بادینی»
لەالیەن «شێرعەلیـ»ـەوە پێشکەش کرا.
لــە بەشــێکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا،
پێشــەکی کاک «عوســمان ڕەحمانــی»
پێـــــــــشمەرگەی حیزبــی دێموکــرات

شــێعرێکی بە ســۆز و دواتر گۆرانییەکی
لەژێــر نــاوی» نــەورۆز» بــە دەفژەنینــی
«ســامان دێهنــاد» پێشــمەرگەی حیزبی
دێموکرات ،پێشکەشی بەشداربووان کرد.
دواتــر لەالیــەن پۆلێــک لــە پێشــمەرگە
شۆڕشــگێڕەکان ،تابلۆیەکــی هەڵپەڕکێ
پێشکەشی ئامادەبووان کرا.
لــە درێــژەی ڕێوڕەســـــــــــــــمەکەدا
مەشــخەڵی ئاگــری نــەورۆز لەالیــەن
«فاتیح حەیرانی ،مەهناز چگین ،ڕوقیە
ســەمەدی و نوســرەت ئەحمــەدزادە»وە
ڕادەســتی چــوار منداڵــی بنەماڵــەی
شــەهیدان «چاالک ئیســماعیلی ،ڕێباز
و هەنــار خــزری و جیهــان عەزیزی» کرا
و ئــەو ئاگــرە لەالیەن ئەو کەســانەوە هەڵ
کرا.
بەشــی کۆتایی ڕێوڕەســمەکە بە شایی و
هەڵپەڕکێی کوردەواری کۆتایی پێهات.

جێژنــی نــەورۆز لــە کەمپــی دێگەڵــە بەڕێــوە چوو
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٢٩ی
ڕەشــەمەی ١٣٩٩ی هەتاوی ڕێوڕەســمی
جێژنی نەتەوەیی نەورۆز و هاتنی ســەری
ساڵی نوێی کوردی لە کەمپی دیگەڵە و
لە دوو بڕگەدا بەڕێوەچوو.
بــە بۆنــەی جێژنــی نەتەوەیــی نــەورۆز و
هاتنی ساڵی نوێ ،ڕێوڕەسمێکی بەشکۆ
لــە کەمپی دێگەڵەی حیزبــی دێموکرات
بــە بەشــداری ئەندامانــی بەڕێوەبەریــی
کەمــپ و کادر و پیشــمەرگەکانی
کوردستان و بنەماڵەکانیان بەڕێوە چوو.
لــە بڕگــەی یەکەمــدا ڕێوڕەســمەکە بــە
ســروودی نــەورۆزی «ئــەم ڕۆژی ســاڵی
تازەیە نەورۆزە هاتەوە» دەستی پێکرد.
پاشــان پەیامــی یەکــەی بەڕێوەبەریــی
کەمــپ لەالیــەن بەرێــز عەلــی ســۆرانی
بەرپرسی کەمپ پێشکەش کرا.
ناوبــراو لە ســەرەتای پەیامەکەیدا باســی

لــەوە کرد :بەدرێژایی مێــژوو ،دوژمنانی
کــورد هەوڵیــان داوە ،نەتەوەکەمــان و
کولتــوور و ڕەســەنایەتیمان لە مانا بەتاڵ
بکەنەوە و تووشی لەخۆنامۆبوونمان بکە.
بــەاڵم بە شــانازییەوە خەبات و خۆڕاگری
ئێمــەی کورد ،لە زۆربــەی قۆناخەکاندا،
شکســتی بــەم پێالنــەی دوژمنانی کورد
هێناوە و ئێمە هەموو ســاڵێ شــێلگیرانەتر
لە ســااڵنی پێشــوو ،لە پێناو گەیشــتن بە
مافــە ڕەواکانمــان ،پتەوتــر لــە جــاران و
بــە ئیرادەیەکــی پۆاڵیینــەوە لــە بەرامبەر
دوژمنانمــان لــە مەتەرێــزی بەرگــری لــە
خاک و نیشــتمان ،فیداکارانە وەســتاوین
و بەردەوامیــش قوربانیمــان بــۆ داوە و
قوربانییشی بۆ بۆ ئەدەین.
عەلــی ســۆرانی لــە کۆتایی قســەکانیدا
ئامــاژەی بــەوە کــرد کــە :رژیــم حاکــم
بەســەرنەتەوەکانی ئیران.بەگرتنەبــەری

سیاســەتی دەســتێوەردان لەکاروبــاری
وەاڵتــان وپشــتیوانی لەتیروریــزم لەجیهــان
وناوچە،رۆژلــەدوای رۆژ لــە ئینزوادایــە.
کێشــە و قە یر ا نە کە لە کە بۆ ە کا نی
وەالتــی ئیــران لەهەمــوو بۆارەکانــی
ئابــووری
سیاســی،کۆمەاڵیەتی
،نیزامــی و ئەمنیەتــی نیشــانە روخانــی
ئــەم دەســەاڵتەیە،هەربۆیەیەکریزی و
یەکگرتــووی ئێمــەی کوردلەگــەل باقــی
نەتەوەکانی دیکەی ئێران پێویســتییەکی
حاشاهەڵنگرە.
پاش پەیامی یەکەی بەرێوەبەریی دێگەڵە،
شێعرێک لەژێر ناوی «نەورۆز» لەالیەن
شــاعێری الو« ،ڕامیار شامۆرادی»یەوە
پێشکەش بە ڕێوڕەسمەکە کرا.
دواتــر لەالیــەن هادی عەزیزی ،شــارەزای
بــواری مێــژوو باســێک لەســەر دیرۆکی
نــەورۆز و پێوەنــدی بــە گەلــی کــورد

پێشکەش کرا.
دواتــر پەیامــی یەکیەتییەکانــی الوان،
خوێنــدکاران و ژنانــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران لەالیەن پێشەوا مەردانی
بەرپرســی کۆمیتــەی خوێندکارانــی
دێگەڵە پیشکەش بە ئامادەبووان کرا.
نێوئاخنــی ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنــی
هەنــدێ ســروود و گۆرانــی تایبەتــی
نــەورۆزی ڕازێندرایەوە بڕگەی دووهەمی
ئــەو ڕێوڕەســمە بریتی بوو لــە کردنەوەی
ئاگــری بڵێســەداری نــەورۆز کــە لەالیەن
بەڕێزان بداغ بداغی مامۆستای فێرگەی
فەرماندەیــی و خاتــوون شــەریفیان،
هاوســەری شــەهید حســەین ســتەمدیدە
ئاگری نەورۆزی ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوی
بەرانبــەر بــە ٢٧٢١ی کــوردی هەڵ کرا
کــه هاوکاتیش ســروودی «جێژنە جێژنی
کوردستانە» پێشکەش کرا.

پەیامــی لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی
دوکتــور «کەمــاڵ مەزهەر»
ههواڵــی کۆچــی دوایــی دوکتــور
«کەماڵ مەزهەر» لە ڕۆژی سێشەممە
٢٦ی ڕەشــەمەی ١٣٩٩ی هەتــاوی
بەرانبــەر بــە ١٦ی مارســی  ،٢٠٢١بوو
بەهــۆی پــەژارەی هەمــوو الیەکمــان.
خوالێخۆشــبوو د.کەمــاڵ مەزهــەر
زانایەکــی دیاری بواری مێژوونووســی
بــوو کــە ســااڵنێکی زۆری تەمەنــی
پڕبەرهەمــی خــۆی تهرخانــی
ڕاســتکردنەوەی ئــەو چەواشــەکارییانە
کــرد کــە دوژمنانــی کورد بــە نییەتی
شــێواندنی مێــژووی ئــهم نهتهوهیــه
نووســیویانە؛ لەگەڵ ئەوەشدا کوردێکی
نیشــتمانپهروەر و خەباتــکار بــوو کــە لە
ڕێــگای پســپۆڕی و شــارەزاییهکەی
خزمەتــی زۆر و بەرچــاوی بــە
گــەل و نیشــتمانەکەی کــرد.
دوكتــور کەمــاڵ دۆســتی نزیکــی
شــەهید دوکتــور «قاســملوو» و
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران بــوو و تــا کۆتایــی تەمەنیشــی

ئــەو دۆســتایەتییەی بــهردهوام بــوو.
لەدەســتچوونی د.کەمــاڵ مەزهــەر
خەســارێکی گــەورە بــوو بــۆ نهتــهوهی
کورد بەگشــتی و بۆ حیزبی دێموکرات
بەتایبەتــی ،یــادی ئــەو زانایــە لــە
دڵمانــدا هەمیشــە زینــدوو دەمێنێتــەوە.
بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی د.کەمــاڵ
سەرەخۆشــیی خۆمــان پێشــکەش بــە
ئەندامانــی بنەماڵــەی بەڕێزیــان و
کەســوکاریان و ههروههــا كۆمهڵــگای
ئاكادمیــک و زانایانــی نیشــتمانپهروهر
دەکەیــن و لــەو خــەم و پەژارەیــەدا
خۆمــان بــە بەشــدار دەزانیــن.
ساڵو و حورمەت بۆ گیانی پاکی
خوالێخۆشبوو د.کەماڵ مەزهەر
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
٢٧ی ڕهشهمهی ١٣٩٩
١٧ی مارسی ٢٠٢١

ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
بەبۆنــەی ٨ی مــارس

خەڵکی خەباتکاری کورد!
هاونیشتمانییانی خۆشەویست!
ژنان و پیاوانی مافخواز!
بە درێژایی زیاتر لە  ١٠٠ساڵە کە ڕۆژی
٨ی مــارس وەک ڕۆژی جیهانیــی ژن
ناســراوە و لــە واڵتــە جۆراوجــۆرەکان ئــەو
ڕۆژە بــەرز دەنرخێندرێــت و ڕێــزی لــێ
دەگیردرێــت .لــەو ڕۆژەدا جارێکــی تــر
پێداگــری لەســەر مافــی بەرانبەری ژن و
پیــاو دەکرێتەوە و ئەو ڕاســتییە چەندپاتە
دەکرێتــەوە کــە هیــچ کۆمەڵگایــەک
ناتوانێت ئازادی و دێموکراسیی ڕاستەقینە
بــە خۆیەوە ببینێت ئەگــەر مافی نیوەی
دانیشتووانی خۆی لەبەرچاو نەگرێت .لە
 ١٠٠ســاڵی ڕابــردوودا بەهۆی گەشــەی
دێموکراســی و بەرزبوونــەوەی ئاســتی
هۆشیاریی کۆمەڵگای بەشەری پێگەی
ژنــان هەڵکشــانی بــە خۆیــەوە بینیوە و تا
دێــت ژنــان پتــر جــێ پێــی خۆیــان قایمتر
دەکــەن .دیــارە ئەمــە تەنیــا هەنگاوێکی
کورتــە کــە هەڵگیڕاوەتــەوە و ئــەو مافــە
ڕەوایانــە تــا ئێستاشــی لەگــەڵ بێــت لــە
زۆربــەی واڵتانــی دنیــا هــەر بە ئاشــکرا
پێشــێل دەکرێت ،ڕوانینــی نەریتخوازانەی
پیــاوان و تەنانەت بەشــێکیش لــە ژنانیش
بەربەســتێکی گــەورە بــووە لــە بەرپێــی
بەرەوپێشــچوونی دۆخــی ژنــان لەســەر
ئاستی جیهانیدا .کەم نین ئەو ژن و پیاوە
ئازادیخوازانەی کە لە ســااڵنی ڕابردوودا
بــە باوەڕمەندبــوون بە مافی ژنان و هەوڵ
و تێکۆشــانی زۆر ،خزمەتــی گەورەیــان
بــە وەدیهاتنــی ئــەم دەســکەوتانەی هەتــا
ئێســتاش کردووە و تا دێت لە ســەردەمی
نوێدا بەرەنگاری و دژایەتی لەگەڵ ماف
و ئازادییەکانی ژنان بۆ بەرهەڵستکارانی
قورســتر و دژوارتــر دەبێتــەوە .لــە کــەس
شــاراوە نییــە کە مافی ژنــان لە واڵتانی
پێشــکەوتوو و یاســامەنددا زۆربــەی هەرە
زۆری لەمپەرەکانــی وەپــاش نــاوە و ڕۆژ
لــە دوای ڕۆژ ژنانــی خاوەن دەســەاڵت و
جێگــە و پێگــەی بــەرزی کۆمەاڵیەتــی
ڕوو لــە هەڵکشــانە بــەاڵم ،لــەو واڵتانەی
کــە دێموکراســی نەیتوانــی جــێ بگرێت
ئەم مافانەش پێشــێل دەکرێت و گەشــەی
نەکردووە و لەبەرچاو نەگیراون.
بەداخــەوە لــە ئێــران و کوردســتانی ژێــر
دەســەاڵتی ڕەشــی کۆماری ئیســامیش

هەتــا ئێســتا ئــەو مافانــە بایەخــی زۆر
کەمیــان پێــدراوە و ئــەو ئاســتەش لــە
پێشــکەوتن کــە هەیــە دەســکەوتی ژنــان
و پیاوانــی مافخــواز و باوەڕمەنــد بــە
ئــازادی و بەرابەریــی ژن و پیــاوە .لەژێــر
ســێبەری ئەو دەســەاڵتە ئایینییە تا ســەر
ئێســقان دواکەوتــوو و کۆنەپەرســتەی
کۆماری ئیسالمیدا و بەپێی یاسای دژە
مرۆییانەی کــە دایانمەزراندووە ،ژن هەتا
ئێســتاش بــە نیــوەی پیاو دێتــە ئەژمار و
وەک ئامرازێــک بۆ ژیانی ئاســوودەتری
پیــاوان چــاوی لــێ دەکرێــت و ژنانــی لە
هەموو مافەکانی بێبەش کردووە.
ئەگــەر چاوێــک بــە مێــژووی تەمەنــی
کۆماری ئیســامیدا بخشێنینەوە دەبینین
کــە هــەزاران و بگــرە ملیۆنــان مرۆڤــی
ئازادیخواز لەم ماوەیەدا لێبڕاوانە خەباتیان
بــە وەدیهاتنــی ئــازادی و دێموکراســی
لــە ئێــران کــردووە کە مافی ژنان بەشــی
جیانەکراوەیەتــی .بــۆ وەدیهاتنــی ئــەو
ئامانجانە قوربانیی زۆری بۆ دراوە ،کۆت
و بەنــد و زنجیــری بــۆ تەحەمــول کراوە و
ســەختیی زۆری لە پێناودا کێشراوە بەاڵم
هەتا ئێستاش ئەم خەباتە بەردەوامە .ژنان
و کچانــی کوردیــش وەک ســیمبولی
بەرەنــگاری بەرانبــەر بــە زوڵــم و زۆر و
نەریتخــوازی هەردەم پێشــڕەو بوون و شــان
بە شانی پیاوان سەنگەری پێشمەرگانەیان
بــۆ بەرگری و خەبات ئاوەدان ڕاگرتووە و
بوونەتە جێگەی شــانازی و ســەربڵیندیی
نەتــەوەی کــورد و لە هیچ تێکۆشــانێک
درێخییــان نەکردووە .ناوەنــدی هاوکاریی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران وێــڕای
پیرۆزبایــی ئــەم ڕۆژە بــە باوەڕمەندبــوون
بــە مافــی یەکســانی و دادپــەروەری بــۆ
ژنانی کۆمەڵگای ئێران ،داوا دەکات کە
ژنــان لــە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ یاســا و
ڕێســاکانی دژەژنی کۆماری ئیســامی
وەک چۆن تا ئێســتا پێشــەنگ بوون ،لە
داهاتووشدا لە مەیدانی خەباتدا پێشڕەوی
شەڕەکان بن.
بەرز و بەڕێز بێت ٨ی مارس ،رۆژی
جیهانیی ژن
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٧ی ڕەشەمەی ١٣٩٩ی هەتاوی
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ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــڕان بەبۆنــەی نــەورۆزەوە پەیامێکــی بــاو کــردەوە
خەڵکــی

خەباتگێــڕی

کۆمەاڵنــی
کوردستان!
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
ئەمســاڵیش لــە کاتێکــدا بەرەوپیــری
نــەورۆز ،جێژنــی نەتەوەیــی کــورد و
وەرزی ژیانــەوەی سروشــت دەچینــەوە
کە کوردســتان هێشــتا لەژێــر چەپۆکی
دەســەاڵتێکی تاوانــکاری خولقێنــەری
هەمــوو جــۆرە کارەســات و زەبروزەنــگ
و دیکتاتۆرییەکدایــە ،بــەاڵم هــاوکات
الپەڕەیەکــی زێڕینی دیکــە لە مێژووی
خەبات و ڕاپەڕین و بەرەنگاریی گەالنی
ســتەملێکراوی کوردســتان و ئێــران لــە
بەرانبــەر ئــەم سیســتمە ئازادیکــوژەدا
هەڵدرایەوە.
ســاڵێک کــە تێپەڕی ،درێــژەی زیاتر لە
چــوار دەیــە داپڵۆســاندن و چەوســاندنەوە
و کەمتەرخەمــی بەرانبــەر بــە مــاف و
داخوازییــە مرۆییەکانــی گەالنــی ئێــران
لەالیەن کۆماری ئیسالمییەوە بوو.
لــە ســاڵی ڕابــردوودا ســەرکوتەکان،
پێشــێلکارییەکان و دڕندایەتیــی هێــزی
ســەرکوتکەر ،سووکایەتی بە کولتوور و
داب و نەریتــی خەڵکــی کوردســتان لــە
کاناڵە میدیاییەکانی ڕێژیم ،دروستکردن
و باڵوکردنــەوەی چەندیــن گرتــەی
ویدیۆیــی دەســتکردی پــڕ لــە ناڕاســتی
و بوختــان و چەواشــەکاری بەرامبــەر
مێــژووی پــڕ لــە شــانازی و ســەروەریی
بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی کوردستان و
حیزبەکانی وەک دێموکرات و کۆمەڵە،
نــەک هــەر نەیتوانــی تۆزقاڵێــک لــە
ئیــرادەی شۆڕشــگێڕانە و پشــتیوانیی
جەمــاوەری مافخــوازی کوردســتان لــە
حیزبەکانیــان کــەم بکاتــەوە بەڵکــوو بوو
بــە هاندەرێــک بــۆ هۆگــری زۆرتــر و
خۆشەویســتیی زۆرتریان لە کۆمەڵگای
کوردستان.
کۆمەاڵنی تێکۆشەری کوردستان!

ئەمســاڵ لــە پــاڵ هەمــوو ئــەو
نەهامەتییانــەی کە بەهۆی دەســەاڵتی
نگریســی کۆمــاری ئیســامی
بەســەرماندا سەپا ،پەتا عالەمگیرەکەی
کۆرۆنــا و سیاســەتە چەوتەکانی ڕێژیم
و ناکارامەیــی و کەمتەرخەمــی
سەرســووڕهێنەریان لە ئاست ساڵمەتی
و پاراســتنی گیانــی ســەرجەم خەڵکــی
ئێــران ،ژیانــی خەڵکــی کوردســتانی بە
ڕادەیەکی بێوێنە سەخت و دژوارتر کرد.
کەمتەرخەمــی و هەڵســوکەوتی
نابەرپرســانە لەهەمبــەر گیــان و
ســامەتیی هاوواڵتییــان وای کــردووە
کــە زۆرکــەس بــەو دەرئەنجامــە بگــەن
کــە دەســەاڵتی سیاســی لە ئێــران هیچ
پەلەیەکــی نییــە بــۆ ئەوەی ئــەم پەتایە
چارەسەر بکرێت.
هەرچەند دەرمان و کااڵ پزیشــکییەکان
لــە لیســتی گەمارۆکانــی ئامریــکادا
نین ،بەاڵم بەهۆی سیاســەتە هەڵەکانی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامییەوە
بەنیســبەت ناوخۆ و دەرەوەی خۆشــیەوە،
تــا هاتــووە دواودەرمــان و پێداویســتییە
پزیشــکییەکان بە تایبەت بۆ نەخۆشینە
تایبەتــەکان زیاتــر ڕوو لــە کەمــی و
گرانبوونــی زیاتــر کــردووە ،بە جۆرێک
کــە پێداویســتییە دەرمانییــەکان ٣٠٠
بــۆ  ٤٠٠لەســەد گران بــووە کە ئەمەش
بووەتە هۆکاری مەرگی ئەو کەسانەی
کــە نەخۆشــینی تایبــەت و درێژماوەیان
بووە.
تــا ئێســتاش ڕێژیــم هیــچ هەنگاوێکی
پێویســتی بۆ پێشگرتن بە باڵوبوونەوەی
ئــەو نەخۆشــییە هەڵنەگرتــووە و
بگــرە بەبــێ گوێــدان بــە ڕێنوێنییــە
تەندروســتییەکان مامەڵــەی لەگــەڵ
کــردووە .بــە حــەرام زانینــی هێنــان و
کوتانی ڤاکســێنی فایزێــری ئەمریکی
یــەک لــەو چەواشــەکارییانەیە کــە
بەرپرســایەتیی لەناوچوونی ژمارەیەکی

زۆری قوربانییانــی نەخۆشــی کۆرۆنــا
دەخاتە ئەســتۆی ڕێژیمــی ئێران .ڕێژیم
بــە ناوی مودیریەتی قەیرانەوە خەریکی
میلیتاریزەکردنــی زیاتــری کۆمەڵــگا
و خوڵقاندنــی تاوانێکــی دیکــە دژ بــە
مرۆڤایەتییــە و پێویســتە ئازادیخــوازان
و خەڵکــی واڵتەکەمــان و کۆمەڵــگای
نێودەوڵەتــی بــە هەڵگرتنــی هەنــگاوی
پێویســت ئەو سیاســەتە دژەمرۆییە لەقاو
بــدەن .ئێمــە وەکــوو ناوەنــدی هاوکاریی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بــە
پێویســتی دەزانیــن داوا لــە کۆمەاڵنــی
خەڵکــی کوردســتان بکەیــن کــە بــە
ڕەچاوکردنی ڕێنماییە تەندروستییەکان،
یارمەتیــدەری هەوڵەکان بۆ ســەرکەوتن
بەسەر ئەم پەتایەدا بن.
جێــگای خۆیەتــی زۆر سپاســی
کۆمەڵــگای پزیشــکیی کوردســتان
بکەیــن کــە لــە ڕاســتیدا پێشــمەرگەی
سپی پۆشی ئەم نەتەوەیەن و لەو ماوەیەدا
بەوپەڕی هەســت بە بەرپرسایەتی کردن
ئەرکەکانی خۆیانیــان بەجێ گەیاندووە
و لــەم پێناوەشــدا بەشــێکیان گیانیــان
لەدەست داوە.
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
لەپــاڵ هەمــوو ئــەو نەهامەتییانــەدا،
کوشــتنی دەیــان کــەس لــە کۆڵبــەران
و کاســبکارانی سەرســنوور ،تەقــەی
ڕاســتەخۆ لــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردســتان ،گرتــن و دەسبەســەرکردنی
چەنــد ســەد کــەس لــە چاالکانــی
مەدەنــی و سیاســیی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ،ســەرهەڵدان و زیاتربوونــی
چەندیــن دیــاردەی ناشــیرینی وەک
خۆکوشــتنەکان و هاتنــە خــوارەوەی
ڕێــژەی تەمەنــی قوربانییــان لــە کچان
و کوڕانــی تەمــەن  ٩ســااڵنەوە بگرە تا
دەگاتــە ژنــان و پیاوانــی بەســااڵچوو،
چوونەسەرەوەی کرێ خانوو و پێکهاتنی

دیــاردەی هاوماڵــی ،زۆربوونــی ڕێژەی
مندااڵنــی کار ،فرۆشــتنی گورچیلە و
بەشــەکانی دیکەی جەســتە ،فرۆشتنی
مندااڵنــی کــەم تەمــەن و کارتــۆن
خــەوی لــەو دیاردانــە بوون کــە بەهۆی
کەمتەرخەمــی و خــراپ بەڕێوەبردنــی
کۆمەڵگا تا هاتووە زیاتر بوون.
ڕێژیــم بەپێچەوانــەی ئــەوەی کــە بــە
ســەرکوتی خەڵــک دەیهەوێــت خــۆی
وەکوو دەســەاڵتێکی بەهێز نیشان بدات،
لە هەر دوو ئاستی نێوخۆیی و دەرەکیدا
دەستەوەســتانی و بــێ توانایــی خــۆی
لە چارەســەریی کێشــەکاندا بە تەواوی
دەرخسووە.
لەالیەکــەوە ئابووریــی ئێــران کە پێشــتر
بەهــۆی دەســتێوەردانی حکوومــەت و
دامەزراوەکانــی ژێــر فەرمانــی ڕێبەر و
گەندەڵی و تااڵنی سەرمایەکانی واڵت
لەالیــەن کاربەدەســتانی بااڵی ڕێژیمەوە
لــە دۆخێکــی قەیراناویــدا بــووە ،لەوەش
زیاتــر تووشــی داتەپیــن و کورتهێنانــی
بودجــە بــووە کــە ئــەوەش لــە تەنیشــت
تێچووی سەرسووڕهێنەری ئاژاوەگێڕییە
نێودەوڵەتییەکانیــان ،تااڵنچییەتیــی
بەرپرســان ،نادادپەروەریی کۆمەاڵیەتی،
گرانــی ،دابەزینی نرخی تمەن ،بێکاری
و هــەژاری و  ...کــە ئاکامەکــەی
دەیــان قەیرانــی کۆمەاڵیەتی و ئابوریی
بــۆ خەڵکــی بــێ دەرەتانــی ئێــران و
کوردســتانی لێکەوتووتــەوە .لــە هەمــان
کاتدا تەنانەت لە واڵتانی ناوچەکەشــدا
خەڵــک زیاتر لە ڕابردوو ،لە سیاســەتی
داگیرکارانــە و ناوەرۆکــی کاولکــەر
و دژەمرۆیــی کۆمــاری ئیســامی
تێگەیشــتوون و ئیدئۆلۆژیــی ئایینیــی
ئــەو ڕێژیمە چیدی توانای ڕاکێشــانی
ســەرنجی خەڵــک و فریودانی بیروڕای
گشــتیی گەالنی ناوچەی نەماوە ،هەر
بۆیە لە لوبنانەوە تا سووریە و بەتایبەتی
شــەقامی شارە شیعەنشــینەکانی عێراق

شــاهیدی داڕمانی ڕەوایی ئیدئۆلۆژیی
کۆمــاری ئیســامی بوویــن کە پێشــتر
لەژێــر دەمامکــی پاراســتنی شــوێنە
پیــرۆزە ئایینییــەکان و شــەڕی تێــرۆردا
پێگەیەکــی لەنێو بەشــێک لــە خەڵکی
ئەو واڵتانە بۆ خۆی دەســتەبەر کردبوو،
بــەاڵم ئێســتا لــە ڕووی ئیدئۆلۆژیکەوە
بە تەواوی ڕەنج بە خەســار و مایەپووچ
دەرچــووە .هەڵبژاردنەکانــی داهاتــووی
ســەرۆککۆماری لــە ئێــران کــە لــە
وەرزی یەکەمــی ســاڵدا بەڕێوە دەچێت،
ناوەنــدی بڕیار لە کۆماری ئیســامیی
هێناوەتــە ســەر ئــەو ڕایــە کــە پێویســتە
هەمــوو دەســەاڵتەکانی واڵت و یــەک
لــەوان دەوڵــەت پتــر یەکدەســت ببێت ،بە
تایبەت کە ئەگەری مەرگی خامنەیی
و پرســی هەســتیاری جێگــرەوەی ناوبراو
لــە ڕوانگــەی ئەوانــەوە زەروورەتێکــی
ئەوتۆ دەخوازێت.
ئــەوەش لــە کاتێکــدا کــە یەکتــر
تاوانبارکردنــی کاربەدەســتانی ڕێژیــم
بــە گەندەڵیــی سیاســی و ئابــووری
و لەهەڵاڵدانــی یەکترهیــچ شــکۆ
و شــەرعییەتێکی بــۆ ئــەم ڕێژیمــە
نەهێشتووەتەوە.
کۆمەاڵنی تێکۆشەر و خەباتکار!
لە ماوەی ســاڵی رابردوودا بەربەرەکانێ
لــە دژی سیاســەتەکانی ڕێژیــم لــە
ناوخــۆی ئێــران تــا هاتــووە زیاتــر بــووە.
ناڕەزایەتییەکانــی توێــژە جیاجیاکانــی
کۆمەڵــگا وەک کرێــکاران ،ژنــان،
مامۆســتایان ،وەرزێــڕان ،کەمینــە
نەتەوەیــی و ئایینــی و ئیتنیکییــەکان
هــەروا بــەردەوام بــووە و بێگومــان ئــەوە
هێــز و ئیــرادەی شۆڕشــگێڕانە و
یەکگرتووانــەی ئێوەیــە کــە لــە ســاڵی
داهاتوودا دەتوانێت ڕێژیم بۆ هەمیشە لە
چەقی قەیرانەکانیدا نوقم بکات و بەرەو
هەڵدێری نەمانی ببا.

بــا هەموومــان ئەمســاڵ فەلســەفەی
نەورۆز وەکوو هێمای ژیانەوە و ڕاپەڕین،
بکەینە چرای ڕێگای ژیان و خەباتمان
و بــە تێکۆشــان و گیانبازیــی زیاتــر،
یەکڕیــز و یەکگرتــوو تــا ڕووخاندنــی
ڕێژیــم و بنیاتنانــی داهاتوویەکــی دوور
لە ئازار و ستەم و چەوسانەوە بۆ خۆمان
و نەوەکانــی داهاتــوو ،لــە ســەنگەری
خەباتــدا پتــەو ڕاوەســتین و بــە کەڵــک
وەرگرتــن لە هەموو شــێوەکانی خەباتی
ئازادیخوازانــە ،شــان بــە شــانی گەالنی
دیکــەی ئێــران یــەک جار بۆ هەمیشــە
کۆتایــی بــە مۆتەکــەی دەســەاڵتی
ســتەمکارانەی ڕێژیمــی مرۆڤکــوژ و
کاولکەری کۆماری ئیسالمی بێنین.
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران وێــڕای پیرۆزبایــی
نــەورۆز و ســەری ســاڵی نــوێ لــە
گەلی کــورد و ســەرجەم ئازادیخوازانی
گەالنــی ئێــران ،لەگــەڵ شــەهیدانی
ڕێگای ئازادی ،یەکســانی و ڕزگاریی
واڵتەکەمــان پەیمان نــوێ دەکاتەوە کە
تا وەدیهێنانــی ئاواتەکانیان و بنیانتانی
سیستمێکی دێموکراتیک و دابینبوونی
مــاف و ئازادییەکانــی نەتەوەکەمان ،لە
ســەنگەری گیانبــازی و تێکۆشــاندا
بەردەوام بێت.
ساڵو لە شەهیدانی ڕێگای ئازادی و
یەکسانی
ساڵو لە ئیرادەی پۆاڵیینی
زیندانییانی سیاسی
سەرکەوێ خەباتی گەالنی ئێران لە
پێناو ڕووخاندنی کۆماری ئیسالمی
سەرکەوێ خەباتی ڕزگاریخوازانەی
گەلی کورد
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
نەورۆزی ١٤٠٠ی هەتاوی
٢٧٢١ی کوردی

ڕاگەیەنــدراوی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکــرات بەبۆنــەی ٢٤ی ڕەشــەمە
ژنانی ئازادیخوازی کوردستان!
 ٧٥ســاڵ بــەر لــە ئێســتا ،هەلومــەرج و
قۆناغێکــی سیاســی ــ مێژوویــی تایبەت
بــۆ جوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازیــی گەلــی
کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا ڕەخسا.
بەرهەمــی ئــەو قۆناغــە ،دامەزراندنــی
یەکەمیــن کۆمــاری دێموکراتیکــی
کوردســتان بــە ســەرۆکایەتیی پێشــوای
نەمر قازی محەممەد بوو.
کۆماری کوردســتان لە مــاوەی تەمەنی
 ١١مانگــی دەســەاڵتداریی پڕ ئەزموونی
خۆیــدا گەلێــک دەســکەوتی گــەورە و
بەنرخــی لــە مێــژووی ڕزگاریخوازیــی
نەتەوەکەمانــدا تۆمــار کــرد .یەکێــک
لــەو دەســکەوتە زێڕینانــە دامەزراندنــی
ڕێکخراوی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بــوو لەســەر بنەمــا
فیکــری و سیاســییەکانی ڕێبەرانــی
کۆماری کوردســتان و بەتایبەتی پێشەوا
قــازی محەممــەد کــە بــە بیــر و ڕامانی
پێشــکەوتنخوازی و ئینســانییەوە هەستی
بەو بۆشــاییە مێژووییە لە بەشداریی ژنان
لــە هەمــوو بوارەکانــی ژیانــی سیاســی،
کۆمەاڵیەتی و کولتووریدا کردبوو.
هاوکاتیــش لــەو قۆناغــەدا هەســتی بــە

پێویســتیی دامەزراندنــی ڕێکخراوێکــی
تایبــەت بــە ژنانــی کــوردی کردبــوو و
بەتایبەتــی دەیزانــی کــە بەبێبەشــداری
و چاالککردنــی ژنــان لــە بوارەکانــی
سیاســی و کۆمەاڵیەتیــدا ،کۆمەڵــگای
کوردســتان لەگــەڵ بۆشــاییەکی گــەورە
بــەرەوڕوو دەبێــت و ڕێــگای پێشــکەوتنی
ئەســتەم دەبێــت؛ چــون کۆمەڵــگای ئــەو
کات ،کۆمەڵگایەکــی داخــراو و نەریتی
بوو بۆ ژنان.
ژنان لەو دەورانەدا لەگەڵ نەخوێندەواری و
نەبوونــی دەرەتانی ئازاد بۆ خۆ پێگەیاندن
و بردنەسەری ئاستی ڕۆشنبیری بەرەوڕوو
بــوون .ئەمەش ئاســتەنگێکی گەورەی لە
بــەردەم ژناندا دروســت کردبــوو .هەر بۆیە
لەالیەن ڕێبەرانی کۆمارەوە بەستێنەکانی
پێویســت بــۆ دامەزراندنــی یەکەمیــن
ڕێکخــراوی ژنانی کورد لە کوردســتانی
ڕۆژهەاڵتــدا ئامــادە کــرا و بە فەرمی لە
ڕۆژی ٢٤ی ڕەشــەمەی ساڵی ١٣٢٤ی
هەتاویــدا ،یەکیەتیی ژنانــی دێموکراتی
کوردســتان ڕاگەیەنــدرا و دەســتی بــە
تێکۆشــانی خۆی کرد و هاوکات «مینا
خانمی قازی» واتە هاوژینی بەئەمەگی
پێشــەوا قــازی محەممەد وەک یەکەمین

بەرپرسی ئەم ڕێکخراوەیە دیاری کرا.
ژنانی مافخواز و تێکۆشەر!
لــە کاتێکدا یــادی دامەزرانی یەکیەتیی
ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
دەکەینــەوە کــە جیهــان بەگشــتی و

ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بەتایبەتــی ،بــە
قۆناغێکی سەختو دژواردا تێدەپەڕێت.
خەبــات و تێکۆشــانی ژنانــی جیهــان
شــکڵێکی نوێــی بــە خۆیــەوە گرتــووە و
ژنانی کورد زیاتر لە پێشوو لە بوارەکانی

ژیانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و
فەرهەنگیــدا لــە مەیدانــدان و لــە هەمــوو
دامــەزراوەکان ڕۆڵــی بەرچــاو دەگێــڕنو
شان بە شانی پیاوان بەرەوپێش دەڕۆن.
هــاوکات خەباتــی ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ســەرەڕای بەربەســت و
ســەرکوتەکانی کۆمــاری ئیســامی،
وێــڕای خەباتو تێکۆشــانی ژنانی ئێران
بــۆ گۆڕینی یاســای دژە ژنی کۆماری
ئیســامی بەرچــاو بــووە و هەمــوو کات
پێشەنگی بزووتنەوەکانی ئازادیخوازی لە
ئێراندا بوون و خۆڕاگرانە بەربەرەکانێ بۆ
مافە ڕەواکانی خۆیان دەکەنو لە پەنای
ئەوەشــدا ،مەســەلەی نەتەوایەتییان لە بیر
نەکردووە و قوربانییان بۆ داوە.
هــەر بۆیــە هەمیشــە هێزی ســەرەکین لە
هــەر جموجۆڵێــک کــە باس لــە گۆڕانی
ئــەم ڕێژیمــە دەکــەن و هــاوکات زۆرترین
قوربانییان لەو پێناوەدا داوە.
بــۆ ســەلماندنی ئــەو ڕاســتییەش
دەسبەســەرکرانەکانی ئــەم دواییانــەی
کوردســتان کــە ژمارەیەکیــان ژنانی ئازا
و خۆنەویســت بــوون ،یاخــود ســەپاندنی
حوکمــی ناڕەوای  ٥ســاڵ زیندان بۆ زارا
محەممــەدی ،تەنیــا بــە تاوانی وتنەوەی

یەکیەتیــی ژنانی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران ،بەبۆنەی ٨ی مارس ڕۆژی جیهانیی
ژن ،ســێمینارێکی بۆ ئەندامانی یەکیەتیی
ژنــان و کادر و پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکرات بەڕێوە برد.
ســەرەتای ســێمینارەکە بــە ســروودی
نەتەوایەتیــی «ئــەی ڕەقیــب» و ڕاگرتنی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە
ڕۆحی پاکی ســەرجەم شــەهیدانی کورد و
کوردستان دەستی پێکرد.
دواتر کۆڕگێڕی ســێمینارەکە کورتەیەکی
ســەبارەت بــە ڕۆژی ٨ی مارس پێشــکەش

کــرد و داوای لــە «ڕوونــاک فەتحــی»
ئەندامــی ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی
دێموکــرات و چاالکــی بــواری ژنــان کــرد
کــە بۆ پێشکەشــکردنی بابەتەکەی ئامادە
ببێت.
«فەتحی» بابەتێکی تێر و تەسەلی لەسەر
ئەو ڕۆژە بە ناونیشــانی»ڕۆڵی ژنی کورد
لــە خەباتــی شــار»دا بــاس کــرد ،هەروەهــا
تەرکیزی خۆی خســتە ســەر دەور و ڕۆڵی
ژنــان لــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەلی
کورد.
ناوبــراو باســی لــەوە کــرد کــە ژنــی کورد

سەرکەوتن بۆ خەباتی یەکسانیخوازیی
ژنان
کۆمیتەی بەڕێوەبەریی گشتیی
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
٢٤ی ڕەشەمەی ١٣٩٩ی هەتاوی
١٣ی مارسی  ٢٠٢١زایینی

درێژەی پەیڤ

یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ســێمینارێکی بەبۆنــەی ٨ی مــارس بەڕێــوە بــرد
بــە ئامادەبــوون و پاڵپشــتییان لــە خەباتــی
شوناســخوازیی نەتەوەیــی هەوڵیــان داوە
خەباتە چینایەتییەکەیان بە خۆســەلماندنیان
لەو ڕەهەندەوە بەرەو پێش بەرن.
«ڕوونــاک فەتحــی» ئامــاژەی خســتە
ســەر بەربەســتەکانی بــەردەم ڕێــگای ژنان
بــۆ پێگەیشــتن بــە ئامانجەکانیــان .ناوبراو
باسی لەوە کرد کە یەکێک لە کۆسپەکان
دەســەاڵتە داگیرکەرەکانــن چونکە هەوڵیان
داوە کــە شۆڕشــی کــورد تەنیــا لەنێــو هێزە
شۆڕشگێڕەکاندا پێناسە بکەن و لە دەرەوەی
سنوورەکان سەرکوتی بکەن.

وانــەی زمانــی دایکــی ،ســەلمێنەری
ئــەو ڕاســتییەن کــە ژنــی کــورد چــۆن
توانیویەتــی بــە ئەنجامدانــی ئەرکــە
سەرەتاییەکانی خۆیان بەرامبەر بە نەتەوە
و مافــی یەکســانیی ڕەگــەزی ،دوژمــن
وەزاڵە بێنن.
هــەر لەو بۆنە پیرۆزەدا جێی خۆیەتی کە
ســپاسو پێزانینــی خۆمان بۆ پشــتگیری
و ڕێنوێنییەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بکەیــن کــە هــەر دەم
پشــتیوانێکی بەهێــزی ڕێکخراوەکەمــان
بــووە بــۆ بەرەوپێشــبردنی خەباتــی
ڕزگاریخوازیی ژنانی کوردستان.
لــە کۆتاییــدا جارێکی دیکــە پیرۆزبایی
ئــەم ڕۆژە مێژووییــە لــە هەمــوو ئێــوەی
بەڕێز و ژنانی کوردستان دەکەین.

بەشــی کۆتایی ســێمینارەکە تایبەت بوو بە
ڕا و بۆچوونــی بەشــداربووانی ســێمینارەکە

کــە لەالیــەن «ڕوونــاک فەتحیـ»ـــیەوە بە
وردی واڵم درانەوە.

بــووە و ئاگــری پیرۆزی نەورۆز بڵێســەی
مەشــخەڵی هیــوای پڕتــر و ڕیــزی ڕۆڵە
گیــان لەسەردەســتەکانی چڕتــر کردووە.
نــەورۆزی ٢٧٢١ی کــوردی ،ژیانــەوەی
هیوایە لە کوردســتان و تێزایینی کانیاوە
لــە شــاخەکان و ڕێژنــەی مزگێنیــی
داهاتوویەکی جیاوازە بۆ مندااڵنی شار.
نــەورۆز ،هیــوا بــە بەردەوامیــی ژیــان
و کڵپەســەندنەوەی کــوورەی خەبــات
ڕوونتــر و گڕدارتــر دەکا .نــەورۆزی
٢٧٢١ی کــوردی ،نــەورۆزی ژیانــەوە و
بەرپاکردنەوەی شۆڕشی ژیان لە نیشتمان
و بونیاتنەرانــی و بەتایبــەت لــە هەمــوو
ئەویندار و ئۆگرانی ڕاسان پیرۆز!
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کۆمیتــەی زاگــرۆس ســێمینارێکی
لەسەر کولتووری دێموکراتیک و ئەتیکێتە سیاسییەکان بەڕێوەبرد

ڕێوڕەســمی ٢٤ی ڕەشــەمە لــە جێژنیــکان بەڕێــوە چــوو
بەبۆنــەی ٢٤ی ڕەشــەمە ســاڵڕۆژی
دامەزراندنــی ڕێکخــراوەی یەکیەتیــی
ژنانــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،لە
کەمپی جێژنیکان ڕێوڕەســمێکی بەشکۆ
بەڕێــوە چــوو .ســەرەتای ئــەو ڕێوڕەســمە
بــە ســروودی نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیب»
لەالیــەن گرووپی ســروود دەســتی پێکرد.
پاشــان خولەکێک بێدەنگــی بۆ ڕێزگرتن
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و
کوردســتان ڕاگەیەنــدرا .لــە بڕگــەی
یەکەمــی ئــەو ڕێوڕەســمەدا بــۆ ناســاندن
و وەبیرهێنانــەوەی کەلەپــووری کــوردی،
لەالیــەن ژنــە دەســتڕەنگینەکانی کەمپی
جێژنیکانەوە خواردن و چێشــتی ڕەســەنی
کوردەواری ئامادە کرابوو .پاشــان لەالیەن
«شــنە دروودگەر» سکرتێری یەکیەتیی
ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
پەیامــی ئــەو یەکیەتییــە بەبۆنەی ٢٤ی
ڕەشــەمە خوێندرایــەوە .دواتر ســروودێک
لــە ژێــر نــاوی «خەباتی ژنــان» لەالیەن
گرووپی سروودەوە پێشکەش کرا.

لــە درێــژەی ڕێوڕەســمەکەدا «کەریــم
پەرویزی» ئەندامی دەســتەی کارگێڕیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بەبۆنــەی ٢٤ی ڕەشــەمە چەند وتەیەکی
پێشکەشی بەشداربووان کرد.
لــە بەشــێکی دیکــەی بەرنامەکــەدا
«زەکیــە ســدقی» پەخشــانێکی لەژێــر
نــاوی «ژنانــی نێــو شــۆڕش» و خاتــوو
«گرینــگ پیرۆتــی» بابەتێکــی لەژێــر
نــاوی «ســاو لە ژنە کورد» پێشــکەش
کــرد .هەروەهــا «مێهرەبــان دێهقــان» بــە

شــاندێکی بزووتنــەوەی گــۆڕان ســەردانی
حیزبــی دێموکراتــی کــرد

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران و بزووتنــەوەی گــۆڕان لەســەر
هاوکاریییەکانــی نێوانیــان جەختیــان
کــردەوە و پێداگرییــان کــرد کە دەبێ هێزە
سیاســییەکانی کورد بۆ بەرەڕووبوونەوەی
هەڕەشــە هاوبەشــەکانی ســەر کــورد و
کوردستان یەکڕیز و هاودەنگ بن.
لــە دیداری نێوان شــاندەکانی بزووتنەوەی
گــۆڕان و حیزبی دێموکراتــدا ڕێگاکانی
هــاوکاری و هاوپێوەندیــی زیاتــر تاوتــوێ
کرا .ڕۆژی سێشــەممە ١٩ی ڕەشــەمەی
١٣٩٩ی هەتاوی ،شــاندێکی بزووتنەوەی
گــۆڕان بــە سەرپەرســتیی «بەختیــار
عومەر» ،ڕێکخەری مەکتەبی پێوەندییە
سیاســییەکانی گــۆڕان ،ســەردانی
دەزگای پێوەندییــە گشــتییەکانی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی کــرد و
لەالیــەن هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکــرات
بــە سەرپەرســتیی «محەممــەد نەزیــف
قــادری» ،بەرپرســی دەزگای پێوەندییــە
گشتییەکان ،پێشوازیی لێ کرا.
لــە ســەرەتای ئــەو دیــدارەدا «قــادری»
وێــڕای بەخێرهێنانــی شــاندی میــوان،
باســێکی کورتــی لەســەر مێــژووی
پێوەندییەکانــی نێــوان هــەر دوو ال
و گرینگیــی ئــەم جــۆرە دیدارانــە لــە
هەلومەرجــی ئێســتادا پێشــکەش کــرد.
بەرپرسی دەزگای پێوەندییە گشتییەکانی
حیزبی دێموکرات وێڕای شرۆڤەیەکی ورد
لەسەر پرسی کورد بەگشتی و بەتایبەتی
لــە دوو پارچــەی ڕۆژهەاڵت و باشــووری

کوردســتان و هەنگاوەکانــی حیزبــی
دێموکــرات بــۆ پێکهێنانــی هاوئاهەنگــی
و هاوخەباتیی نێوان هێزە سیاســییەکان لە
ئێــران و ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ،جەختی
لەســەر پێویســتیی هەوڵــدان بۆ پاراســتنی
یەکڕیزیــی نەتەوەیــی لەنێــوان خەڵــک و
هەمــوو الیەنەکاندا بــۆ بەرەوڕووبوونەوەی
هەڕەشــە هاوبەشــەکانی ســەر کــورد و
کوردســتان کردەوە .لە درێژەدا «بەختیار
عومــەر» ،وێــڕای دەربڕینــی ســپاس و
خۆشــحاڵیی خــۆی و شــاندی هاوڕێــی
لــە پێشــوازیی گەرمــی هەیئەتــی حیزب،
باســێکی لەســەر دواییــن ئاڵوگۆڕەکانــی
ناوچەکە و هەلومەرجی بزووتنەوەی کورد
و هەرێمی کوردســتان پێشکەش کرد .لەو
دیــدارەدا هەیئەتەکانــی هەر دوو ال وێڕای
شرۆڤە و لێکدانەوەی دوایین ئاڵوگۆڕەکان،
هاوئاهەنگــی و هاوکاریــی دۆســتانەی
نێــوان الیەنــە سیاســییەکانی کوردیــان بۆ
چارەســەرکردنی کێشــە و گرفتەکانــی
سەر ڕێگای بەرەوپێشچوونی پرسی کورد
لە ڕۆژهەاڵت و باشــووری کوردســتان بە
پێویســتییەکی بــێ ئەمــا و ئــەوال زانی.
لــە کۆتایــی ئــەو دیــدارەدا شــاندەکانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
بزووتنەوەی گۆڕان وێڕای پێداگری لەسەر
کۆمەڵێک پرەنســیپ و بنەمای هاوبەش
بــۆ خزمەتکردن بە دۆزی ڕەوای نەتەوەی
کــورد ،جەختیــان لەســەر بەردەوامیــی
هاوکاریی دوو الیەنەی نێوانیان کردەوە.

چاالکیــی تەبلیغــی لــە کوردســتان
ئەندامانی حیزبی دێموکرات لە بۆکان
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لە بۆکان بە هەڵکردنی
ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان و نووســینی
دروشم چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لە شــوێنەکانی
وەک›‹ :ڕێــگای گوندەکانــی ئاغەڵیان،
ســریالوا ،پیروەلــیبــاغ ،ڕێگای حوســێن
مامــە بــۆ قاڕنجــە و جــادەی بــۆکان بــۆ
میاندواو›› ئەو چاالکییەیان ئەنجام داوە.
ڕۆڵــە بەجەرگەکانــی دێموکــرات لــەو
چاالکییــەدا ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان
و جامانەیــان هــەڵ کرد و دروشــمەکانی:
‹›بــژی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی

ئێران ،بژی قاســملوو ،بژی پێشــمەرگە و
سەرکەوێ ڕاسانـ››ـیان نووسیوە.
ئەندمانــی حیزبــی دێموکــرات بــە
بەڕێوەبردنــی چاالکیــی جۆراوجــۆر
ئامادەیــی خۆیــان بــۆ هەرچەشــەنە
ئەرکێکــی حیزبــی دووپــات دەکەنــەوە
و بــە دوژمنانــی گــەل دەیســەلمێنن کــە
هەتــا وەدەیهاتنــی ئامانجــەکان دەســت لە
تێکۆشان هەڵناگرن.
ئەندامانی حیزبی دیموکرات
لە قوروە ئارمی هێزی پێشمەرگەی
کوردستانیان هەڵ کرد
ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران لە شاری قوروە چاالکیی تەبلیغییان

گۆرانیــی «ئــەز کچم کچا کوردانم» و
«هیــوا باتووتــە» بــە گۆرانییەک لەژێر
نــاوی «دایــە» ،ڕێوڕەســمەکەیان زیاتــر
ڕازانــدەوە .لەو ڕێوڕەســمەدا بــۆ ڕێزگرتن
لــە  ٣٢ژنی شۆڕشــگێڕ کە بــە درێژایی
 ٢٠ســاڵ لەنێــو ڕیزەکانــی خەباتــدان،
لەالیــەن کۆمیتــەی ژنانــی جێژنیکانــەوە
جامانــە و گووڵیــان پێشــکەش کــرا .ئــەو
دیارییــە لەالیــەن «مرواریــد مەولــوودی،
لەیــا ڕەبانــی ،مەهنــاز چگیــن و ئامین
ئازەرمێهر» پێشکەشی ئەو ژنانە کرا.

کۆمیتــەی زاگرۆســی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ســەر بــە دەزگای
ڕێکخســتنی حیــزب ،ســێمینارێکی لەســەر
کولتــووری دێموکراتیــک و ئەتیکێتــە
سیاســییەکان بــۆ ئەندامانــی کۆمیتــە،
کادر و پێشــمەرگەکان بەڕێــوە بــرد.
کۆمیتــەی زاگــرۆس لــە زنجیــرەی کار
و چاالکییەکانیــدا ،ســێمینارێکی بــۆ
دوکتــور «میــرۆ عەلیــار» ئەندامــی
ناوەنــدی سیاســی و جێگــری بەرپرســی
ناوەنــدی سیاســی پێــک هێنــا.
بابەتی ئەو سێمینارە تایبەت بوو بە کولتوورە
دێموکراتیکەکان و ئێتیکەتە سیاســییەکان
و کولتــووری یەکتــر قبووڵکــردن.
دوکتور «عەلیار» لە بابەتەکانی خۆیدا بە
وردی پەرژابووە ســەر چۆنیەتیی پێکهاتنی
کولتوور و ســەرنجی خستە سەر ئەوەی کە
کولتوور بە تێپەڕینی کات گۆڕانی بەسەردا
دێــت و جاری وایــە نامێنێت یان پێچەوانەوە
دەبێتەوە یان کولتوورێکی نوێ بەدی دێت.
ناوبــراو لــە بەشــێکی قســەکانیدا وتــی
کــە جیــاوازی لــە کۆمەڵــگادا دەبێتــە
هــۆی بەهێزبوونــی ئــەو کۆمەڵگایــە و

حاشــاهەڵنەگرە کــە جیــاوازی کێشــەش
لەگەڵ خۆی دێنێت و ئێمە دەبێ ڕێگاچارە
بــۆ چارەســەریی ئەو کێشــانە ببینینەوە ،بۆ
ئــەوەی ئــەو جیاوازییانە بکەین بە دەرفەت.
ناوبــراو وەک ڕێگاچــارە بــۆ
چارەســەرکردنی کێشــەکانی جیــاوازی
لــە کۆمەڵــگادا ڕایگەیانــد کــە ئێمە دەبێ
فێــری فەرهەنگــی یەکتــر قبووڵکــردن
و کولتــووری دێموکراتیــک ببیــن.
دوکتــور «عەلیــار» هەروەهــا جەختــی

لەســەر ئــەوە کــردەوە کــە دایکــی
کولتــووری دێموکراتیــک ڕێزگرتنــە لــە
بیــر و بــاوەڕی جیــاواز؛ ئەگــەر توانیمــان
ئــەوە ڕەچــاو بکەیــن واتــە بناخــەی
بنەمایەکی پتــەوی دێموکراتیکمان داناوە.
کۆتابەشــی ســێمینارەکە تایبــەت بــوو
بــە ڕەخنــە و پێشــنیار و ڕا و بۆچوونــی
بەشــداربووانی ســێمینارەکە کــە لەالیــەن
دوکتــور «میــرۆ»وە واڵم درانــەوە.

ڕۆڵــی حیزبــی دێموكرات
لــە بزوتنەوەیــی نەتەویــی كوردســتاندا بــەرز نرخێنــدرا

شــاندی دەســتەی دەستپێشــخەری
كۆنفڕانســی نیشــتمانیی كوردســتان
ســەردانی حیزبــی دیمۆكراتیــان كرد و لەو
دیدارەدا باس بەرژەوەندییە نیشــتمانییەکان
کــرا .ڕۆژی چوارشــەممە ڕێكەوتــی
٢٧ی ڕەشــەمەی ١٣٩٩ی هەتــاوی
شــاندێكی دەســتەی دەسپێشــخەری

كۆنفڕانســی نیشــتمانیی كوردســتان
بــە سەرپەرەســتیی «ســمكۆ ڕەشــید»
ســەردانی حیزبی دێموکراتی كوردستانی
ئێرانیــان كــرد و لەالیــەن وەڤدێكی حیزبی
دێموکراتەوە بە سەرپەرەســتیی «حەســەن
شــەرەفی «جێگری یەكەمی لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــەوە پێشــوازییان لێكــرا.

ســەرەتا ،شــاندی میــوان مەبەســتی
ســەردانەكەیان كە پێكهابــوو لە بەرنامەی
كار؛ بــۆ لێكنزیکردنــەوەی هێــز و الیــەن
و كەســایەتییە سیاســییەكانی هــەر چــوار
پارچەی كوردستان بە ئامانجی پاراستنی
بەرژەوەندیی بااڵی نەتەوەیی و نیشتمانی
ڕوون كــردەوە .دواتــر «شــەرەفی» وێڕای

ســپاس و پێزانیــن لەمــەڕ هاتنی شــاندی
میــوان باســێكی ســەبارەت بــە سیاســەت
و هەڵوێســتەكانی حیزبــی دێموكــرات لــە
پەیوەندی بە پاراستنی بااڵی بەرژەوەندییە
نەتەویــی و نیشــتمانییەكاندا پێشــکەش
كــرد .جێگــری یەكەمــی لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات ئامــاژەی
بــە ســەرجەم ئــەو كردەوانــەی حیــزب كرد
كــە لــە مــاوەی خەبــات و تێكۆشــانیدا بە
مەبەســتی بــڕەو پێــدان بە پرســی كورد لە
ئاســتی نێونەتەویی و ناوچەیی ئەنجامی
داوە و هــاوكات ســتراتیژیی نەگــۆڕی
خــۆی؛ بەرژەوەنــدی نەتەویــی ،لە هەموو
بەشــەكانی كوردســتانی پێش هەر چەشنە
بەرژەوندیی حیزبیی خۆی داناوە.
«شــەرەفی» وەک نموونــە ئامــاژەی
بــە پەیوەندییەكانــی حیــزب لە ســەردەمی
ڕێژیمــی پێشــووی عێراقــدا كــرد كــە
سەربەرزانە بەڕێوەی برد و لەسەر حیسابی
هیچ الیەنێک نەبوو .شاندی میوان دەور
و ڕۆڵی حیزبی دێموكراتیان لە بزوتنەوەی
نەتەویــی كوردســتاندا بــەرز نرخانــد و
سپاسی پێشوازیی گەرمی حیزبیان كرد.

شــاندێکی حیزبــی دێموکــرات و پارتــی پێشــڤەرۆی کــورد لــە ســووریە کــۆ بوونــەوە
شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران بــە سەرپەرەســتیی «مســتەفا
هیجــری» لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات ســەردانی نوێنەرایەتیی پارتی
دێموکراتی پێشــڤەرۆی کورد لە ســووریە
لە هەرێمی کوردستانی کرد.
هەیئەتــی حیزبــی دێموکــرات لەالیــەن
«عەلــی شــەمدین» ئەندامــی مەکتەبی
سیاســی و نوێنــەری پارتــی پێشــڤەرۆ لە
هەرێمی کوردستان بە گەرمی پێشوازییان
لێکرا.
لــە دیدارەکــە باردۆخی کــورد لە هەموو
بەشەکان و بەتایبەت کوردستانی ڕۆژئاوا
و ڕۆژهەاڵت خرایە بەر باس و ئاڵۆگۆڕی
بەڕێوە برد و بۆ جارێکی دیکە وەفاداریی
خۆیــان بــە حیزبــی دێموکــرات و هێــزی
پێشــمەرگە دووپات کردەوە .تێکۆشەرانی
دێموکــرات لــەو چاالکییــەدا ،ئارمــی
هێزی پێشــمەرگەی کوردســتانیان لەسەر
دەرگای پایگای بەســیجی چەمران لەنێو
شــاردا هــەڵ کــرد .ئەندامانــی حیزبــی
دێموکــرات بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی
تەبلیغی ئامادەیی خۆیان بۆ هەرچەشــەنە
ئەرکێکــی حیزبــی دووپــات دەکەنــەوە
و بــە دوژمنانــی گــەل دەیســەلمێنن کــە
هەتــا وەدەیهاتنــی ئامانجــەکان دەســت لە
تێکۆشان هەڵ ناگرن.
بەبۆنەی ساڵی نوێ لە گوندی سینگان
سەر بە شنۆ
چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی

بیروڕایان لەسەر کرا.
لــە دیدارەکــە کــە جارێکــی دیکــە

«هیجری› بەداخبوونی خۆی بۆ نەمان و
لەدەستدانی مامۆستا «حەمید دەروێش»

دەربــڕی و کۆچــی دوایــی ناوبــراوی بــە
خەســارێکی گەورە بۆ پرســی کورد و بە
تایبەت کوردستانی ڕۆژئاوا زانی.
ڕێبــەری شــەهید دوکتــور «قاســملوو»
پێوەندییەکــی نزیکــی لەگــەڵ مامۆســتا
«حەمیــد دەروێش» هەبووە و ســااڵنێکی
زۆرە هــەر دوو حیــزب وێــڕای پاراســتنی
ســەربەخۆیی سیاســیی بڕیاردانیــان،
پەیوەندییەکــی دۆســتانە و نزیکیان هەیە
و بەمەســتی پاراســتنی بەرژوەندیــی
بــااڵی گەلەکەمان بــەردەوام جەختیان لە
بەهێزترکردنــی ئەم جــۆرە لە پەیوەندی لە
نێــوان الیەنە سیاســییەکانی کوردســتاندا
کردووەتەوە.

کوردســتانی ئێــران لە گوندی ســینگانی
ســەر بە شنۆ بەبۆنەی سەری ساڵی نوێ
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئــەو چاالکییــە بــە نووســینی دروشــم لــە
کۆاڵنەکانــدا بەڕێــوە چــووە .ئەندامــان
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران وێڕای پیرۆزبایی ساڵی
نــوێ لــە خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت و گەلــی
کــورد ،بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی
گەلەکەمــان لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات
پەیمانی وەفادارییان نوێ کردەوە.
لە کێوی سەربەرزی «تەرەغە»ی
بۆکان و «سەهۆاڵنـ»ـی مەهاباد،
بەبۆنەی هاتنی نەورۆزی ٢٧٢١ی
کوردییەوە چاالکیی تەبلیغی
بەڕێوە چوو
لــەو چاالکییــەدا و لــە چەنــد شــوێنی

جیــاواز ،ئااڵی پیرۆزی کوردســتان هەڵ
کرا .تێکۆشــەرانی دێموکــرات بە دانانی
شــیرینی ،تراکــت و پۆســتێری ڕێبەرانی
شــەهید ،پێشــەوا قازی ،دوکتور قاسملوو
و دوکتور شــەرەفکەندی ،لەسەر ڕێگای
هاتوچــۆی میوانــان و خەڵکــی شــار،

کێوەکەیان زیاتر ڕازاندبووەوە.
لەالیەکی دیکەوە لەســەر ڕەوەزە بەردەکان
دروشــمەکانی «ســاو لــە حیزبــی
دێموکرات ،هێزی ١١٠ی بەیان ،ڕاســان،
ســاو لــە ڕاســانی شــار و شاخـ»ـــیان
نووسیبوو.
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پەیامی نەورۆزیی مستەفا هیجری،
لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
هاونیشتمانیانی خۆشەویست،
خەڵکی تێکۆشەری کوردستان،
ئێمــە لــە هەلومەرجێکــدا بەرەوپیــری
نــەورۆز و ســاڵی نوێــی ١٤٠٠ی هەتاوی
دەچیــن کــە قەیرانــە کەڵەکەبــووەکان و
چارەســەرنەبوونیان ،لــە درێــژە و ئاکامــی
سیاســەتەکان و بەڕێوەبەریــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران ئــەو ئەزموونــە تاڵەیــە،
کــە نــەک تەنیــا نەتەوەکانــی بندەســتی
ئــەم واڵتــە ،تەنانــەت واڵتــان و گەالنــی
ناوچەکەش لێی بێبەری نەبوونە.
متمانــەی کۆمەاڵیەتــی ،یەکێــک
لــەو فاکتەرانەیــە کــە لەسەرخســتنی
حکومەتەکان بــۆ مودیرییەتی قەیرانەکان
دەور دەگێڕێــت؛ بەگوێــرەی ڕاپرســییەکی
شــارەوانیی تــاران ،نیــوەی هاوواڵتیــان
باوەڕیــان بــە ئامار و بڕیــاری ڕێژیم نییە،
کەوایە ڕێژیم لەو بوارەشدا لە قەیرانی زۆر
قووڵدایە.
ڕێکخــراوی تەندروســتیی جیهانــی دوای
باڵوبوونــەوەی پەتــای کۆڕۆنــا لــە ئێــران
ڕایگەیانــد کــە کاربەدەســتانی کۆمــاری
ئیســامی ،کاتــی باڵوبوونــەوەی ئــەم
ڤایرۆســەیان بــە درەنگــی ڕاگەیانــدووە.
بێگومــان قەیرانی کۆڕۆنــا ،یەکێک لەو
ڕووداوانەیە کە ســەرەڕای زیانی گیانی و
ماڵــی ،کاریگەریی هەمەالیەنەی لەســەر
بوارەکانی دیکەش هەبووە.
ئەگــەر کێشــە و قەیرانەکانــی پێشــووتری
ئێــران بــە بنەمــا وەربگرین ،ســاڵی ،١٣٩٩
ســاڵێکی پــڕ لــە کارەســات و قەیراناویتــر
هەژمار دەکرێت.
ڕێژیــم هەر لەســەرەتاوە ،پەتای کۆڕۆنای
وەک دیاردەیەکــی ئەمنییەتی و تەبلیغی
نیشــان دا .بەپێچەوانــەی بانگەشــەی
بەرپرســانی بــااڵی ســپای پاســداران لــە
پەیوەندی لەگەڵ دۆزینەوەی ڕێگاچارەی
بونیادیــن ،ئێستاشــی لەگــەڵ بێــت ،ڕێژیم
نەیتوانیــوە شــوێنەواری ماڵوێرانییەکانــی
ئەم پەتایە بشارێتەوە.
یەکێــک لــە پێــوەرە جیهانییــەکان بــۆ
بــەراوردی ڕێــژەی خۆشــبژیویی واڵتــان،
پێوەری لێگاتۆمــە .بەگوێڕەی ئەم پێوەرە،
دۆخــی خۆشــبژیویی واڵتــان بەپێــی ١٢
خــاڵ( ،ئاســایش ،ئازادیــی تاکەکەســی،
حوکمڕانــی ،ســامانی کۆمەاڵیەتــی،
وەبەرهێنــان ،هەلومەرجــی کاروکاســبی،
ژێرخانــەکان ،کەیفییەتــی ئابــووری،
هەلومەرجــی ژیان ،تەندروســتی ،ژینگە و
پــەرەوەردە) هەڵدەســەنگێندرێت .بەگوێرەی
دواییــن بــەراوردی ئەنســتیتۆی لێگاتــۆم،
ئێــران لــە نێــوان ١٦٧واڵتی جیهــان ،پلەی
١٢٠ەمی هەیە.
بەپێچەوانــەی ئیدیعــای بەرپرســانی
کۆمــاری ئیســامی ،لــە هەمــوو ئــەو
ســااڵنەی کــە واڵت لــە ژێــر فشــاری
گەمارۆکاندا بووە ،نە ئابووریی ئەم واڵتە
گەشــەی بەخۆوە بینیوە و نە کرانەوەیەک
بەرەو باشــتربوونی ژیانــی خەڵک بینراوە.
سیاسەتی دەرەکیی ڕێژیم بووەتە هۆکاری
گەمــارۆی چەندالیەنــە لەســەر ئابووریــی
ئێــران و گەندەڵیــی پێکهاتەمەنــدی نێــو
ڕێژیمــش وای کــردووە کــە بێهیوایــی
بــە ژیانێکــی ســەردەمیانە لــە تەمەنــی
دەســەاڵتداریی ئــەم ڕێژیمــەدا ڕوو لــە
خەڵک بکات.
لە دوای کشــانەوەی ئەمریــکا لە بەرجام،
ئابووریــی ئێران لــە قەیرانێکــی بێوێنەدایە
کــە تەنانــەت بەبەراورد لەگەڵ ســەردەمی
شەڕی  ٨ساڵەی نێوان ئێران و عێراق قووڵتر
و زیانەکانــی بەرباڵوتــرن .کەمبوونەوە یان
لەدەســتچوونی داهاتــی نــەوت ،هــۆکاری
کورتهێنانــی بودجەیــە .ئاســتی گشــتیی
نرخەکان بەشێوەی نێونجی دووقات زیادی
کــردووە ،نرخــی تمەن چەندقــات دابەزیوە،
قەوارەی ئابووریی واڵت چووکەتر بووەتەوە
و توانــای ئابووریــی هاوواڵتــی لە ســاڵی
١٣٩٩دا بەبــەراورد لەگــەڵ ســاڵی پێشــتر
 ٪٢٥کەمی کردووە.
لە ساڵی ڕابردوودا بودجەی ڕێژیم تووشی
کورتهێنــان هــات و ئــەوەش وای کــردووە

زەختێکی لەڕادەبەدەر بۆ خەڵک بێنێ بۆ
ئەوەی باجی سااڵنی پێشوو کۆ بکاتەوە؛
ئــەوە لــە کاتێدایــە کــە پەتــای کۆڕۆنــا
بــە تــەواوی بــازاری تێــک داوە و بەپێی
ئامــار ،خەڵــک لــە چــاو ســاڵی ڕابردوو
 %٧هەژارتــر بــوون ،لە ئەمســاڵدا بەهۆی
کۆڕۆناوە ســێ میلیۆن کەس پیشەکەیان
لــە کیــس چــووە و چارەنووســی پیشــەی
پێنــج میلیون کەســیش هەتا ئێســتا ڕوون
نییە و حکوومەتیش هیچ پشتیوانییەکی
لــە بــازاڕ و ژیانــی ئابووریــی خەڵــک
نەکــردووە و هــاوکات بــازاڕی ڕەش لــە
ئێرانــدا تەشــەنەی کــردووە و گەورەتــر
بووەتەوە.
ئەمســاڵیش بۆ جارێکــی تر پارێزگاکانی
کوردســتان لــە ئاســتی ئێرانــدا زیاتریــن
ڕێــژەی بێــکاری و هەاڵوســانیان هەبووە،
لەنێو پارێزگاکانی کوردستاندا ،کرماشان
زیاتریــن ڕێــژەی بێــکاری هەبــووە  .ئیالم
و کرماشــان بەپێــی ئامــاری فەرمی دوو
شــاری فەالکەتبــارن و هــاوکات بەهۆی
تێکڕووخانــی زیاتــری نرخــی تمــەن و
باڵوکردنــەوەی دۆالری دەوڵەتــی لــە
ناوەنــدی ئێــران ،خەڵکــی کــورد لــە چاو
سااڵنی پێشوو هەژارتر بوونە.
ژنان دوو بەرابەری پیاوان بوونەتە قوربانیی
قەیرانیــی ئابووری .لــە کەمتر واڵتیکی
جیهــان پانتایــی کاروچاالکیــی ئابووری
بــۆ ژنــان بــە ڕادەی ئێــران بەرتەســکە.
واڵتیک کە دانیشــتوانی ژنی ســەرەوەی
 ١٥ساڵ ،زیاتر لە  ٣١میلیۆنە ،ژمارەی
ژنانی خاوەنکاری کەمتر لە  ٤میلیۆن و
 ٤٠٠هەزار کەسە.
لە ســاڵی ١٣٩٩دا ،ڕێژەی بێکاریی ژنان
 ١٤بەرابــەری ڕێــژەی بێکاریــی پیــاوان
بــووە ،لەگەڵ ئەوە پێدەچێت بەپێی دۆخی
کۆڕۆنــا ڕێــژەی توندوتیژیــی بنەماڵەیی
ڕوو بە ژن ،منداڵ و بەسااڵچووان زیادی
کردبێــت ،بەاڵم هیــچ ئامارێکی جێگای
باوەڕ لەو بوارەدا لەبەر دەست نییە.
ژمــارەی تووشــبووان بــە پەتــای کۆڕۆنا
النیکــەم ســێ بەرابــەری ئامــارە
فەرمییەکانــە ،ژمــارەی قوربانییــان
بەهۆی پەتای کۆڕۆناوە ،ســێ بەرابەری
ئــەو ڕێژەیەیــە کــە ڕێژیــم ڕایگەیاندووە.
قەیرانی بنیاتی لەشســاغی لە کوردستان
کاتێ کارەســاتەکەی ئاشــکرا دەبێت کە
دەردەکەوێــت ڕێــژەی کادری دەرمــان لــە
کوردســتان نیــوەی ڕێــژەی ســتانداردی
جیهانییــە و ڕێــژەی تەختی ICUیەک
لەسەر سێی ستانداری جیهانییش نییە.
لــە پەیوەنــدی بــە ژیانــی کرێــکاران و
چینــی هــەژاری کۆمەڵــگاوە لــە ســاڵی
 ،١٣٩٩دەبێت بڵێین بە گوێرەی بەراوردی
چاالکانــی کرێــکاری ،زیاتــر لە ٪٩٠ی
کرێــکاران لــە ژێــر هیڵــی هەژاریــدان.
گوشــاری ئابــووری بــە ڕادەیەکــە کــە
کەیفییەتــی ژیــان و خۆراکــی خەڵــک
بــە بــەردەوام لــە دابەزیندایــە .تەنانــەت
چینــی کارمەندیــش هاتوونەتە ژێر هێڵی
هەژارییــەوە ،هاوکات لەگەڵ ئەوە چینی
خانەنشــین بەهۆی کەمیی مووچەکەیان
و بەهــۆی تێکڕووخانــی ســندووقەکانی
بیمــە زیاتــر لــە هەمیشــە ژیانیــان لــە
مەترســیدایە .باڵوبوونــەوەی پەتــای
کۆڕۆنــا ،وای کــردووە کــه الســەنگیی
چینایەتــی ڕوو لــە زیادبــوون بــکات.
ســەرەڕای ئەوەیکــه دەستڕاگەیشــتنی
دانیشــتووانی ناوچــە نەتەوەیییــەکان بــە
ئیمکانــات و پێداویســتیی پزیشــکی و
تەندروســتی بەگوێــرەی پێویســت نییــە،
دوای داخرانی قوتابخانە و خوێندنگاکان،
کەلێنی دیجیتاڵی و نەبوونی پێداویستیی
فێربــوون و الوازبوونی بنیاتــی ئینتێرنێت،
مەترســیی ئــەوەی هێناوەتــە گــۆڕێ که
مندااڵنــی کوردســتان زیاتــر لــە ڕابــردوو
تووشــی کەمخوێندەواری و نەخوێندەواری
ببن .تەنیا لە یەک ساڵی ڕابردوودا٢٣٠ ،
کۆڵبەر و کاســبکار بەهۆی هێزە ئەمنی
و چەکدارەکانــی ڕێژیمــەوە کراونەتــە
ئامانــج و لــە ئاکامدا  ٦٧کەس کوژراون

و  ١٦٣کەســیش برینــدار بوونــە .لــە ٣٤
کەسی مەدەنی کە کراونەتە ئامانج١٥ ،
کــەس کــوژراون و  ١٩کەســیش برینــدار
بوونە .لە کۆی  ٤٠قوربانیی مین١١ ،
کــەس کــوژراون و  ٢٩کەســیش برینــدار
بوونــە .هەروەها  ٢٢٣حاڵەتی خۆکوشــتن
( ١١٧ژن و  ١٠٦پیــاو) تۆمــار کــراوە.
لــە ناوچــە نەتەوەیییەکانــی دیکــە وەک
بەلووچســتان ،کوشــتنی کاســبکاران و
سەرکوتی خۆپیشاندەرانی شاری سەراوان
نموونەیــەک لــە کــۆی گشــتیی دۆخی
ســەرکوتی سیســتماتیک و ســتەمی
چەندقاتە لەم ناوچانەدا.
ســەرەڕای دۆخــی داڕمــاوی ئابــووری
و قەیرانــی کۆڕۆنــا ،لــە یــەک ســاڵی
ڕابــردوودا ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
لــە ســەر سیاســەتی هەمیشــەییی خــۆی
واتە دەســتوەردان لــە کاروباری ناوخۆییی
واڵتانــی ناوچــە ،تاقیکاریی مووشــەکی
و بەرنامــە ئەتۆمییەکــەی پێداگــر بــووە.
کۆماری ئیســامی بە ڕێگای تۆڕێکی
بەربــاو لــە هاوپەیمانە میلیشــیاییەکان و
گرووپەکانی ژێر نفووزی خۆی ،شــەڕی
بــە وەکالەتــی کردووەتــە ئەولەوییــەت
و کارتێکــی گوشــار بــۆ ســەر واڵتانــی
ناوچــە .هــەر لــە کاناڵــی ئــەم هێزانــەوە،
لە مــاوەی یەکســاڵی ڕابردوودا بــەرەدوام
بەرژەوەندییەکانــی واڵتانــی عەرەبــی
و ئەمریــکای لــە ناوچەکــە کردووەتــە
ئامانج .دەزگا ئەمنی و هەواڵگرییەکانی
کۆمــاری ئیســامی لە چەنــد واڵتیکی
جیهــان هەوڵــی تیرۆر و دەستبەســەرکردن
و خســتنە داوی دژبەرانیــان داوە.
فەرماندەکانی ســپای پاسداران دان بەوەدا
دەنێن کە لە ماوەی  ٣٠ســاڵی ڕابردوودا
 ١٧میلیــارد دۆالریــان لە ســامانی واڵت
بــۆ کاروبــاری دیپلۆماســی و چاالکیــی
ســەربازی و بەرگــری ،لــە ناوچەکــە
تەرخــان کردووە ،بــەاڵم وەزارەتی دەرەوەی
ئەمریــکا دەڵێــت تەنیا لــە  ٢٠١٢بەوالوە،

 ١٦میلیــارد دۆالریــان بــۆ هێزەکانــی
تێــرۆر و هاوپەیمانەکانی تەرخان کردووە.
ماهییەتــی ئــەم پاوانخوازییــە کــە تــاران
گرێــی داوە بــە گوتــاری مەزهەبــی و
ئیدئۆلۆژیکــەوە ،ئیــدی ئێســتا الی
کۆمەڵــگای جیهانــی بابەتێکــی نامــۆ
نییــە .کۆمــاری ئیســامیی ئێــران ،بــۆ
بەالڕێدابردنــی ڕای گشــتی بەتایبەت لە
ناوخۆ ،جاری وایە بە فاکتەری مەزهەب،
جاری واش بووە بە فاکتەری «شــکۆی
ئێرانی گەورە» ،پشتی بەستووە.
زۆرترین تێچوو ،کەمترین دەسکەوت
پاش هەموو ئەو قەیرانانە ئەوەیکه جێگای
ئاماژەیــە ئەوەیــە کــه ڕێژیم لە کــردەوەدا
هیــچ هەنگاوێــک بــۆ چارەســەرکردنی
قەیرانەکان نانێت ،چ لە ئاستی نێوخۆیی
و چ لــە ئاســتی دەرەکییــدا .ئەوە خەڵکن
کــە دەبێــت تێچــووی ســەرەڕۆیییەکانی
کۆماری ئیسالمی بدەن.
لــە ئاســتی ناوچەییــدا ،هەواڵبەنــدی و
هاوپەیمانیی ژێربەژێر و ئاشــکرا لە دژی
ڕێژیم لەئارادایە.
نزیکبوونــەوەی ئیســرائیل لەگــەڵ
واڵتانــی عەرەبــی و ئاســاییبوونەوەی
پەیوەندییەکانیــان کــە چــاوەڕوان
دەکــرێ زیاتــر پەرە بســتێنی لە ڕاســتای
پاشەکشەکردن بە ڕێژیمە .کرانە ئامانجی
«قاسم ســولەیمانی» ،فەرماندەی سپای
قــودس« ،ئەبــوو محەممــەد میســری»،
کەســی دووهەمــی تــۆڕی قاعیــدە و
«مۆحســێن فەخریزادە» زانای ئەتۆمیی
ڕێژیــم لــە تــاران ،کەلێنــی ئەمنــی و
الوازیی دەزگا ئەمنی و هەواڵگرییەکانی
ڕێژیمــی زیاتــر زەق کــردەوە .بێزراویــی
سیاســەتەکانی ڕێژیــم و دەســتوەردانی لە
واڵتانــی ناوچــە الی جیلــی نوێ و ڕای
گشــتی بەتایبــەت لــە واڵتانــی عێــراق و
لوبنــان و ئەفغانســتان کــە بــە کــردەوە لە
سەرشــەقامەکان و خۆپیشاندانەکان خۆی
نیشــان داوە ،ئاماژەیەکــی دیکەیــە بــۆ

شكستی سیاسەتەکانی ڕێژیم.
لــە ئاســتی نێودەوڵەتیــدا ،بەرنامــەی
مووشــەکیی ئێران کە بووەتە هەڕەشــە لە
سەر واڵتانی عەرەبی ،ئورووپا و ئەمریکا
و بەرژەوەندییەکانیــان لــە ناوچە ،لە ســەر
مێــزی دانووســتانەکاندایە و ئورووپــا و
ئەمریــکا لــە ســەری کۆکــن .ئــەوەی
وەک هاوکێشــە لەئارادایــە ،پێناچــێ
لــە بەرژەوەندیــی ڕێژیــم بشــکێتەوە .لــە
ئەگــەری ڕێککەوتن یــان بەردەوامبوونی
دۆخــی هەنووکەیــی لــە پەیوەندییەکانی
ئێــران و ئامریکاش ،کۆمەڵێک ئەگەر و
ڕووداو چــاوەڕوان دەکرێن ،بەو ســەرنجەوە
کــە ڕێژیــم لە هــەر دوو ئاســتی ناوخۆ و
دەرەوەدا لــە دۆخێکــی الوازدایــە و بــەرەو
الوازیی زیاتریش دەچێ.
لــەم ســااڵنەی دواییدا ،بە هۆی گوشــارە
ئابوورییــەکان ،خولــی ناڕەزایەتییــەکان
بەرانبــەر بــەم قەیرانانە وەک شــەپۆلێکی
ڕووخێنــەر کــە کۆڵەکەکانی دەســەاڵتی
وەلەرزیــن خســتووە ،مــاوە بە مــاوە دووبارە
بووەتــەوە .هــەر یــەک لــەم شــەپۆالنە لــە
ئەنجــام و لە درێژەی شــەپۆلی پیشــووتر،
هەر جارەو بەشێک لە چین و توێژەکانی
کۆمەڵــگای لەگــەڵ خــۆی خســتووە.
کەڵەکەبوونــی شکســتەکانی ڕێژیــم
و بێهیوایــی خەڵــک لــە دۆخەکــە،
ئەنجامەکــەی بــووە بەوەیکــە پانتایــی
ناڕەزایەتییەکان بەرانبەر بە سیاسەتەکانی
ڕێژیم بەرباڵوتر ببێتەوە؛ سیاســەتێک کە
زۆرتریــن تێچووەکــەی لــە ســەر دەســتی
خەڵــک و دەسکەوتەکەشــی بــۆ ســەر
سفرەی دەسەاڵت بووە.
بــۆ تێپەڕیــن لــەم هەلومەرجــە و بــۆ
کۆتاییهێنــان بــە دۆخــی بندەســتی،
بــۆ گەیشــتن بــە مافــە نەتەوەیــی و
دێموکراتیکــەکان کــە هەمــوو نەتەوەکان
هەست بە سەروەری و ئاسایشی نەتەوەیی
و کەرامــەت و بوونــی خۆیان بکەن ،ئێمە
لــە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران

پێمــان وایــە :هاوچارەنووســی دەبــێ ببێتە
بنەمــای هاوخەباتــی و هاوپەیمانــی الی
هەموو ئەو هێزانەی کە بە کردەوە باوەڕیان
بە دێموکڕاسی و مافی نەتەوەییی نەتەوە
بندەستەکانی ئێران هەیە.
پێمــان وایــە کــە دۆخــی الوازی ڕێژیــم،
بەســتێنی گونجــاوی بــۆ خەبــات و
تێکۆشــان لە پێناو ڕووخاندنی ئەم نیزامە
و بنیاتنانــی سیســتمێکی دێموکراتیــک
و فیــدڕال فەراهــەم کــردووە .ســەبارەت
بــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە ســاڵی
١٤٠٠یشــدا وەک ســااڵنی ڕابــردوو
پێداگری لەســەر لێکنزیکبوونەوەی حیزبە
خەباتــکارەکان و سەریەکخســتنی هێــز و
توانا و دەرفەتەکان دەکەینەوە بۆ گەیشتن
بــە ڕۆژهەاڵتێکــی بەهێــز و شــوێندانەر و
پێداگری لەســەر بەردەوامبوونی ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت دەکەینــەوە وەک ئەســڵێکی
بنەڕەتــی .پەیوەســت بوونی پۆل پۆل کوڕ
و کچــی بــە بیروبــاوەڕ و شۆڕشــگیڕ بــە
ڕیزەکانی هێزی پێشــمەرگەی کوردستان
لــە ســاڵی ١٣٩٩دا ،هێــز و تینی زیاتری
بــە خەبــات لــە پێناو ئــازادی و ڕزگاریی
نیشتمان بەخشیوە هەر بۆیە ڕایدەگەیێنین
بەهیــوا و بەهێزتر لە ڕابردوو ،ســەنگەری
ڕۆژهــەاڵت بــۆ بەرگــری لــە ئــازادی
ئاوەدانترە.
لــە کۆتاییــدا ،پیرۆزبایــی ســاڵی نوێ و
نــەورۆزی کــوردەواری لە هەموو خەڵکی
بەئەمەگــی کوردســتان ،بنەماڵــەی
سەربەرزی شــەهیدان ،زیندانیانی سیاسی
و بنەماڵەکانیــان ،هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان و ســەرجەم ئەو کەسانە دەکەم
کە ژیانیان لە پێناوی خەبات بۆ ڕزگاری
تەرخان کردووە و قوربانییان داوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
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٨ی مارس و پێگەی ژن لە یاساکانی کۆماری ئیسالمی ئێراندا
کەنێرە مێهفەر
دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی
ئێــران وهاتنــە ســەرکاری کۆمــاری
ئیســامی ،کۆمەڵــگای ئێــران لەئاســت
کۆمەڵــگا پێشــکەوتووەکانی جیهــان
نــەک پێشــکەوتنی بەخــۆوە نەبینــی
بەڵکــوو کەوتــە پەراوێــزەوە؛ یەکــەم
هەنــگاوی ڕێژیــم دەســکاریکردنی
یاســای بنەڕەتــی ئێــران بــوو لــە ســەر
بنەمــای ئاییــن و مەزهەبــی شــێعەی
١٢ئێمامــی کــە لەگەڵ دنیای ســەردەم
لەناتەبایی تەواودایە.
بەپێــی ئــەم یاســایە گۆڕانــکاری لــە
ســەرجەم قانــوون و بڕگــە و بڕیاراتــە
یاســایی و ئیدارییەکانــدا هاتەئــاراوە.
بــەو پێیەش ئەم یاســایە بووە یاســایەکی
نادێموکراتیــک کــە مــاف و ئــازادی
ســەرجەم نەتــەوە ،کەمایەتییە نەتەوەیی،
ئایینی و مەزهەبییەکان وســەرجەم چین
و تویژەکانی کۆمەڵگا بەگشتی و ژنان
بەتایبەتی پێشیل دەکات.
لەو پێوەندییەدا «ئایین»ی بۆ گەیشــتن
بە ئامانجە سیاسی و ئێدئولوژیکەکانی
بەسیاســی کــردووە؛ بۆیــە بیــری
ئیدۆئۆلۆژیکــی مەزهەبــی لە ســەرجەم
قانــوون و بڕگەکانیــدا ڕەنگــی داوەتەوە
کــە ئەمــەش بەپێچەوانــەی هەمــوو
ڕێساویاســا نێودەوڵەتییەکانــە و دەبێتــە
هۆی پێشێلکردنی ماف و ئازادییەکانی
ژن کە نیوەی کۆمەڵە بۆیە لە بنەڕەتدا
کۆمــاری ئیســامی بــاوەڕی بە مافی
مرۆڤ بەگشتی و مافی ژن بەتایبەتی
نییە .
بــۆ بەالڕێدابردنی پرســی ژن لە ڕێگای
جۆراوجــۆرەوە کەڵــک وەردەگرێ وەک
هەاڵواردن ،چەوســانەوە و پەراوێزخستنی
لــە ســەرجەم بوارەکانــدا بەجوانــی لــە
یاساکانیدا بەرچاو دەکەوێ بەچەشنێک
کــە پێشــێلکردنی مافەکانــی ژنــی
بەیاسا ،یاسامەند کردووە.
خومەینــی دوای بەدەســتەوەگرتنی
دەســەاڵت زوو لــە وتارێکــدا ڕایگەیانــد
کــە حیجــاب دەبــێ زۆرەملــی بکــرێ
و هەرکــەس ئــەم یاســایە ڕەچــاو نــەکا
تووشی لێپێچینەوە و سزای یاسایی توند
دەبێتەوە .
جیــا لــە حیجــاب ،کۆمەڵێــک مــاف
وئــازادی دیکــەش لــە ژنــان قەدەغــە
کــران وەک ڕێگانەدانــی ژنــان بــۆ
شــوێنە گشــتییەکان ،ئێســتادیۆم
وشــوێنە وەرزشــییەکان ،هۆتیلــەکان،
قەدەغەکردنــی ژنــان لــە گۆرانــی وتن،
ڕێگەنــەدان بــە گوێگرتــن لــە گۆرانــی
دەنگــی ژن ،بێبەشــکردنی ژنــان لــە
ئەنجامدانی هێندێک چاالکی وەرزشی
کــە لــە ڕوانگــەی ئەوانــەوە خەالفــی
شــەرعە؛ ئەگــەر ڕێگــەش دەدا ئەویــش
مەرجدارە بە پوشــینی جلی تایبەتی ژن
بەداپوشراوەیی.
بێجگە لەوە هەوڵدان بۆ البردنی ڕۆژی
٨ی مــارس کــە بــە ڕۆژی جیهانــی
ژن ناودێــر کــراوە؛ بەبیانــووی ئەوەیکــە
کلتوورێکــی ڕۆژئاواییــە و دیاریکردنی
ڕۆژی لەدایکبوونــی حەزرەتــی فاتمــە
بــە ڕۆژی دایــک و ژنــی ئیســامی
وهەروەهــا دانانــی ڕۆژی کچــی
ئیســامی و باکرەبوونــی کــچ دەکاتــە
پێوەری شەرەفمەندی.
لە حاڵێکدا لە ســەردەمی دەســەاڵتداری
بنەماڵــەی پاڵەویــدا ،ژن لــە بەشــێک
لــە مــاف و ئازادییەکانــی بەهرەمەنــد
بــوو کەچــی بــەم یاســایە خومەینــی و
ڕێژیمەکــەی ئامانجــی ئەســڵی خۆیــان
دەپێکــن کــە ئەویــش لێئەســتاندنەوە و
بێبەشــکردنی ژن لــە مافــە دەســتووری
و یاســاییەکانە کە لە یاســاکانی باری
شارســتانی وســزادان و یاســای بــاری
کەســیی ،کە لە ســەردەمی دەســەاڵتی
پاڵەویــدا بــۆ ژن دەســتەبەر کرابــوو لێــی
زەوت کرایەوە.
جیا لەوە یاســای پاراســتنی بنەماڵە کە

لە بەژەوەندی ژندا بوو هەڵیوەشاندەوە.
کۆمــاری ئیســامی ئێــران یــەک لەو
ڕێژیمــە دواکەوتووانەیــە کە باوەڕی بە
بنەماکانــی مافــی مــرۆڤ بەگشــتی
و ژن بەتایبەتــی نییــە .بــۆ ســەلماندنی
ئــەم ڕاســتییەش ئاوڕێــک لــە ڕێژەی
بەرزی پێشــێلکارییەکانی دەدەینەوە کە
خــۆی لــە ســەرهەڵدانی دەیــان دیاردەی
دزێــوی کۆمەاڵیەتیــدا دەبینێتــەوە
لەوانەش بێکاری ،ئێعتیاد ،بەدڕەوشتی،
نەخوێنــدەواری،
لەشفرۆشــی،
کارتۆنخــەوی ،بازرگانــی کردنــی
منــدااڵن بــۆ کاری بەدڕەوشــتی،
منــداڵ هاوســەری ،گرتن وئەشــکەنجە
و ســزادانی چاالکڤانانــی کۆمەڵــگای
مەدەنــی ،سیاســی ،عەقیدەتــی ،ژنــان
وخوێنــدکاران وکەمایەتییــە نەتەوەیی و
ئایینییەکانیــش دووقاتــی نەتەوەکانــی
دیکــە دەچەوســێنەوە ،ئەمەش دەرخەری
ئەوەیــە کــە دوای زیاترلــە  ٤دەیــە
دەســەاڵتداری کۆمــاری ئیســامی تــا
وەکــوو ئێســتاش یاســایەکی دادپــەروەر
و ســەردەمیانە بوونــی نییــە کــە مــاف
و ئــازادی ســەرجەم چیــن و توێژەکانی
کۆمەڵگا بپارێزێ و پشــتیوانیان لێبکا،
بەڵکــوو مافەکانیــان بــە یاســا پێشــیل
دەکات وهیــچ حوورمەتێک بۆ پێگەی
ژن دانانێ .
لــە پێشــەکی یاســای بنەڕەتــی واڵتــدا
ئامــاژە بــە مافێکــی ســەرەتایی ژن لە
چوارچێــوەی خێــزان وەک دایکایەتــی
دەکات .بــەو جــۆرە ژن هەمــووکات
دەکەوێتــە ژێرهــەاڵواردن و پێشــێلکاری
بــێ بەریکردنــی لــە مافەکانــی .ژنــان
زۆرجــار هەوڵیــان داوە دەنگیــان بــە
کۆمەڵــگای جیهانــی بــگات کەچــێ
ڕێگە پێنەدراوە.
کاتێــک کــە کۆنوانســیۆنی البردنــی
هەرچەشــنە هەاڵواردنێــک دژی ژنــان
لــە ئورووپا پەســند کرا ،زۆربەی واڵتان
تێیدا بوون بە ئەندام ،ژنانی ئازادیخوازی
ئێرانیش هیوایەکیان بۆ درووست بوو کە
ئێران پەیوەست بێ بەو کۆنوانسیۆنەوە.
پڕۆســەکە خرایــە بــەر بــاس بــەاڵم
باســکردنی بــە دوو قۆناغــی جیــاوازی
سیاســیدا تێپەڕبــوو ،قۆناغــی یەکــەم
ســاڵەکانی کۆتایــی ســەرکۆماری
هاشــمی ڕەفســەنجانی بــوو کــە ئێــران
تازە لە شــەڕی  ٨ســاڵەی عێراق وئێران
تەواو ببوو و بەبیانووی ئاوەدانکردنەوەی
واڵت مەســەلەی ئازادی و مافی ژنی
لە سەرەتیی بەرنامەی کاری حکومەت
دانەنرا بەڵکوو پشتگوێ خرا.
قۆناغی دووهەم سەردەمی سەرکۆماری

کۆنوانســیۆنە دژایەتــی لەگــەڵ ئاییــن
ودەقەکانــی یاســای بنەڕەتی کۆماری
ئیسالمی هەیە.
ئەگــەر ئەمــە پەســند بکــری دەبــێ
ئەســڵەکانی و ،١٥٣115بەندەکانی
 ١،٢،٣،٥لــە یاســای بنەڕەتــی
بگۆڕدرێــن؛ کە ئــەوەشلەگەڵ بوون و
فەلســەفەی کوماری ئیســامی یەک
ناگریتەوە.
دوای زیاترلــە  ١٠ســاڵ خوێندنــەوە بــۆ
گەاڵڵەیــەک کــە بەقەولــی خۆیــان
لــە بەرژەوەنــدی ژنــان دایانڕشــتووە
بەناوی(الیحەی دفاع ازصیانت وکرامت
وتامیــن امنیــت بانــوان دربرابرخشــونت)
کــە ئــەم گەاڵڵەیەش زیاتــر وەک خۆڵ
لەچاوکــردن و دیســان بەالڕێدابردنــی
ڕای گشــتی جیهانییــە کە لە دەوڵەتی
یازدەیەمــدا پەســەندکراوە تاوەکــوو
ئێســتا ئــەم گەاڵڵەیــە شــێوەی قانونــی
بەخــۆوە نەگرتــووە و نەکەوتووەتە بواری
جێبەجێکــردن و لەوانەیــە ماوەیەکــی
زۆرتــر بخایەنێــت تــا ببێتــە بڕگەیەکی
قانونــی یــا قانونێکــی جێگیــر؛ بــەاڵم
لەراستیدا ئەو گەاڵڵەیەش بۆ پاراستنی
ژن و مافەکانــی نییــە ،بەڵکــوو زیاتــر
الیەنــی جنســی ژن دەگرێتــەوە و ژن
وەکــوو موڵکــی پیــاو دیــاری کــراوە و
بــە دیدێکــی ئیدۆئۆلۆژیکی و جنســی
لــە ژن دەڕوانــێ وتەنیا باس لە تەمکین
وتێربوونی غەریزەی جنسی پیاو لەالیەن
ژنەکــەی دەکــرێ ،بەشــێکی زۆری
خاڵەکانــی ئــەم گەاڵڵەیــە البــراون کــە
لەڕاستای بەرژەوەندی ژندا بوو.
تەنیــا  ٤٠خاڵــی پەســەندکراوە کــە
هەمــووی بــه هەاڵواردنــی ژنان دەســت
پێــدەکات ،تەنانــەت بــاس لــە وشــەی»
ژن»یش نــاکا ودەڵێ «بانوان» ،ژنانی
کەمئەنــدام ،نەخــۆش ،موهاجــر ،ئاوارە،
کەمایەتییــە نەتەوەیــی وئایینییەکانی،
دیاری نەکــراوە لەکاتێکــدا داڕێژەرانی
ئەم گەاڵڵەیە دەڵێن ئامانج پشتیوانیکردن
لە ژنان و پاراســتنی ئاسایشــی خێزانی
و وشــیارکردنەوە و بەرزکردنــی ئاســتی
ڕۆشــنبیری کۆمەڵگایــە لەپێوەنــدی
لەگەڵ مافی ژنان و بەرەنگاربوونەوەی
ئــەو توندوتیژییانەیــە کــە بەرامبــەر
بــە ژن دەکــرێ؛ بۆیــە ئەگــەر چــاو بە
سەرجەم یاساکانی کۆماری ئیسالمیدا
بخشــێنینەوە هەمــوو ئــەو جیــاکاری
وهەاڵواردنانــە بەروونــی دەردەکــەون کە
ژن لە کۆماری ئیســامیدا هیچ پێگە
و کەرامــەتو مافێکــی نییــە .لەباری
سیاســییەوە بەپێی ئەســڵی ١١٥قانونی
بنەڕەتــی لــە مافــی بەربژێربــوون بــۆ

یاسایی ،شەرعی و عورفین .
پێنەدانی سەرپەرەستی منداڵ ،نەبوونی
مافــی دەربڕینــی ناڕەزایەتــی لەکاتــی
هێنانــی ژنــی دووهــەم ،دیاریکردنــی
بەشــە میراتی کەمتر بەبەراورد لەگەڵ
پیــاو یــا لــە قەتڵــی بەئەنقەســتدا ژن بە
شــاهید وەرناگیــرێ ،لــە قەتڵــی بــێ
ئەنقەســت(غیرعمد)  ٢ژنــی عــادڵ
بەرامبەر پیاوێکە کە نەک یەکســانی
ڕەچــاو ناکــرێ بەڵکــوو بەجــۆرێ بــێ
حورمەتییە بە کەسایەتی ژن.
لــەو ســااڵنەی ڕابــردوودا چەنــد
گەاڵڵەیــەک پەســند کــران ،وەک
گەاڵڵــەی زیادکردنــی حەشــیمەت،
کەبە سیاســەتێکی دژەژن و نازانستیانە
و نابەرپرســانە داڕێــژرا چونکــە هیــچ
مافێکــی ســەرەکی بــۆ ژن ڕەچــاو
نەکــراوە بەڵکــوو هێندێــک مافــی
سەرەتایی ئیداری بەپێی یاسای کار بۆ
ژن لە بەرچاو گیراوە وەکوو زیادکردنی
مۆڵەتی دایکایەتی تا ٦ساڵ ،مۆڵەتی
ســەعاتی کاری و کەمکردنــەوەی
ســەعاتی کار هەروەهــا بــە دەرکردنــی
یاســایەک ڕێــکاری ناتەندرووســتی
و نایاســایی بــۆ ژنــان دەگرێتــە پیــش
بۆنموونــە گرانکردنــی حــەب ودەرمــان
و پێنەدانــی دەرمــان و حەبــی بەرگــری
بــە بنکەکانــی تەندرووســتی گوندەکان
و ژنانــی کۆچــەر ،بەرزکردنــی
نرخــی منداڵبــوون بــە نەشــتەرگەری،
ڕێگەنــەدان بــێ ڕەزامەنــدی الیەنــی
دەوڵەتی و لەهەمان کاتیشــدا بانگەشــە
دەکات هــەر ژنێــک ٣منداڵــی هەبــێ
وامــی  ١٠٠میلیــۆن تمەنــی پێــدەدرێ
یــا ڕێگەخۆشــکەرە بــۆ پەرەپێدانــی
دیــاردەی نابەجێــی هاوســەرگیری
کەمتــر لــە تەمەنــی یاســایی کــە هەر
کچێــک تەمەنــی کەمتــر بــێ وامــی
هاوسەرگیری زیادتری پێدەدرێ یان لە
بواری پەروەردەوە هەمیشــە بانگەشــەی
ئــەوە دەکات کــە توانیویەتــی ڕەگەزی
مێینە زۆرتر خوێندەوار بکات و بینێرێتە
زانکــۆکان .لەویــش دزە دەکاتــە نێــو
ناوەندەکانــی خوێنــدن و زانکــۆکان لــە
ڕێــگای دامەزراندنــی ناوەندەکانــی
شۆڕشی فەرهەنگی و دواتریش بەناوی
قۆناغــی خۆڕاگــری فەرهەنگییــەوە
هەســتا بە «تەفکیکی جنسیەتی» لە
نــاو زانکۆکان! بەمــەش دەور و پێگەی
ژنــی لــە کەرتــی خوێنــدن کەمڕەنــگ
کــردەوە و یەکەمجــار لــە کتێبەکانــدا
وێنەی کچەکان لەچکەی بەســەردادان
و دوهــەم جار کەمی کردنەوە و ســێهەم
جــار بەیەکجــاری هەمــوو وێنەکانیــان

بۆ داننان بە ماف وئازادییەکانی ژن.
-٢ئەمــەش کاتێــک دێتــە دی کــە
کۆماری ئیســامی بە یاسای بنەرەتی
واڵتــدا بچێتــەوە وخۆی لەگــەڵ دنیای
ئەمــڕۆ ڕێــک بخات کە ئەوەش بە دور
دەبینم؛ بۆیە ئێمەی ژن دەبێ لەالیەک
شانبەشانی هێزە سیاسییەکانی دژبەری
کۆمــاری ئیســامی خەبــات بکەین بۆ
ڕوخانی ئەم ڕێژیمە و لەالیەکی دیکەوە
بــۆ بەدەســتهێنان و دەســتەبەرکردنی
مافەکانی خۆمان تێبکۆشین.
بــۆ ئــەوەی بتوانیــن لــەو دوو بــوارەدا
ســەربکەوین دەبــێ ،ئــەم چەنــد خاڵــە
بەبنەما وەربگرین:
یەکــەم .بڕوامــان بەخــۆ بــێ واتــە
بەپێچەوانــەی بۆچــوون و بیرکردنەوەی
سەرانی کۆماری ئیسالمی و کەسانی
دواکەوتــوو کــە پێیــان وایــە ژن بــڕوای
بەخۆ نییە واتە زەعیفەیە.
دووهەم .دەبێ تێبکۆشین هەم خۆێندەوار
بین و ئاستی زانیاری و وشیاری خۆمان
بەرینە ســەرێ هەم لە باری ئابوورییەوە

بزوتنەوەی ژنان دەبێ زۆر لەوەیکە ئێستا هەیە چ لە ئاستی نێونەتەوەیی و چ لە ئاستی
نێوخۆیی ئێران چاالکتر بێ کە کۆماری ئێسالمی ملکەچ بێ بۆ داننان بە ماف وئازادییەکانی ژن
خاتەمی بوو؛
ئێران لەئاســت کۆمەڵــگای نێودەوڵەتی
پەراوێزخرابــوو ،بۆ چەواشــەکردنی ڕای
گشــتی و گەڕانەوە بۆ نێو کۆمەڵگای
جیهانــی بە دروشــمی بریقــەداری وەک
دنیــای تەمەدونــەکان فەزایەکــی لــە
ئێران دروســت کرد کــە ڕێکخراوەکانی
داکۆکیــکار لــە مافــی مــرۆڤ وا
هەســت بکەن کە ئێــران دەیهەوێت ببێتە
ئەندامــی کۆنوانســیۆنی البردنــی
هەرچەشــنە هەاڵواردنێک بــە دیفاع لە
پرســی ژن .ئەوەبــوو کــە چاالکڤانانــی
ژن نامەیەکیــان بــۆ خاتەمی نووســی و
ئەویــش بەڵێنــی دا کــە ئێران پەیوەســت
دەبــێ بــەم کۆنوانســیۆنەوە ،بــەاڵم بــە
مەرجێــک کــە «تەحەفــووز» کــردن
بــەو خااڵنــە کــە ناکۆکــی و دژایەتیان
لەگــەڵ ئاییــن و دەقەکانــی یاســای
بنەڕەتــی کۆمــاری ئیســامی هەیە بۆ
پەسندکردنی دەبێ ئەم قوناخانە ببڕێ:
ســەرەتا برایــە مەجلیــس و دوای
تاوتوێکــردن بــۆ پەســندی یەکجارەکی
نێردرایــە شــورای نیگابــان بــەاڵم
شــورا ڕاشــکاوانە ڕەتــی کــردەوە و
ڕایگەیانــد کە ســەرجەم بەندەکانی ئەم

پۆســتی ســەرکۆماری بێبــەش کــراوە.
لــەڕووی دەســەاڵتی دادوەرییــەوە
بەبیانــووی ئــەوەی ژن بونەوەرێکــی
عاتیفییە و توانای بەڕێوەبردنی ئەرکی
دادوەری و داوکاری گشــتی نییــە لــەو
بەرپرسایەتیانە بێبەش کراوە.
بەپێی یاسای مەدەنی تەمەنی  ١٣ساڵی
بۆ کچ دیاری کردووە بۆهاوســەرگیری
کــە ئەمــەش پێچەوانــەی بەندەکانــی
کۆنوانســیۆنی پاراســتنی مافەکانــی
مندااڵنە؛ هەروەها بەپێی یاسای سزادان
تەمەنــی مەســئولیەتی ســزایی بۆ کچ
٩ساڵی دیاری کردووە لەحاڵێکدا هێشتا
بلووغ نەبووە؛
لەبــاری فکــری و جســمییەوە کامــڵ
نەبــووە یــا ســزای بەردبــاران بــۆ ژنلــە
ســەردەمی دنیای ئەمــرۆدا جیا لەباری
فیزیکــی ،شــکاندن و لەناوبردنــی
کەرامەتی خێزانییە.
کوشــتنی ژن بەناوی قەتڵی نامووســی
بێئەوەی شوێنەواری ئەم قەتڵە لەبەرچاو
بگیرێ یا سزایەکیدیاریکراو بۆ قاتڵ
هەبێ ،لەڕووی یاسای باری کەسییەوە
ژن مافی تەاڵق وەرگرتنی نییە .جیا لە
دوو تا ســێ فەقەرەی نەبێ کە ئەویش

لەسەر کتێبەکان البرد.
تەمەنــی خانەنێشــینی ژنــی کــردە
٢٥ساڵ بەم کارەش ژن لەالیەک بیکار
و لەالیەکــی دیکــەوە لــە بەرپرســایەتی
و پڕۆســەی بەشــداربوون لــە دەســەاڵت
بێبەری کرا.
لــە ئاکامــدا ئەگــەر بەڕوانگەیکــی
زانســتی و یاســایی لێــی ورد ببینــەوە
دەبینیــن کــە یاســاکانی کۆمــاری
ئیســامی تەنیا بۆ پەراوێزخستنی ژنان
لــە بوارەکانــی کارو پێگــەی سیاســی،
کۆمەاڵیەتــی ،کلتــوری و ئابووری لە
کۆمەڵگا و هەروەها بۆ بە نێرینەکردنی
کەرتــە جیاوازەکان لە واڵتدا داڕێژراون؛
بۆیــە تــا کۆمــاری ئیســامی لەســەر
کار بێــت پێگــە ،کەرامــەت و مــاف و
ئازادییەکانــی ژنــان لــەوە باشــتر نابێ!
کەوابوو ڕێگاچارە چییە؟
بــە بــڕوای من ژن دەبێ لە چەند بواردا
کار بــکات هەتــا بتوانــێ بــە مافــە
ڕاستەقینەکانی بگات:
-١بزوتنــەوەی ژنــان دەبــێ زۆر لەوەیکە
ئێستا هەیە چ لە ئاستی نێونەتەوەیی و
چ لــە ئاســتی نێوخۆیی ئێــران چاالکتر
بێ کە کۆماری ئێسالمی ملکەچ بێ

لەســەرپێی خۆمان ڕاوەستین و چیدیکە
چاو لە دەست نەبین.
ســێهەم .دەبــێ هــەوڵ بدەیــن بەهێز بین،
بزوتنەوەکەمــان پەرەگرتــوو بــێ کــە
بتوانێ شــوێندانەر بێ لەســەر دەسەاڵت
جــا حکومــەت بــێ یــا حیزب؛ لــە وەها
کاتێکدایــە کــە خوێندنــەوە بــۆ مــافو
ئازادییەکانمان دەکرێ.
چــوارەم .دەربازبــوون لــە هێندیــک
دابونەریتــی دواکەوتوووانــە کــە
فۆرمێکــی یاســاییان بەخــۆوە گرتــووە
لەالیەن تاکەکانی کۆمەڵگا .
واهەســت دەکــەن کە الدان لــەم کارانە،
تووشــی ســزای مــادی ومەعنەویــان
دەکات؛ بــەاڵم تێکشــکاندنی ئــەم
تابۆیانــە ئەرکێکــی ســەرەکی ژنانــە.
زۆرجــار دەبینــرێ کــە کچێــک یــان
ژنێک ئاور لە جەستەی خۆ بەردەدات
یــان خۆی دەکوژێ بە بروای من ئەمە
کارێکی دروست نییە بەوەش کێشەکان
چارەســەر ناکریــن بەڵکــوو خەبــات و
تێکۆشــان لەو ڕاستایەدا دەبێتە هەوێنی
چارەسەرکردنی سەرچاوەی کێشەکان.

لــە ڕۆژێکــی وەک ٨ی مــارس کــە
هەمــوو ڕێکخراوەکانــی داکۆکیــکار
لــە مافەکانــی ژنــان هەروەهــا ژنانــی
ئازادیخــوازی جیهان لەم ڕۆژە مێژووییە
ڕێزدەگــرن دەرفەتێکــی باشــە کــە
ژنانــی ئازادیخــواز و یەکســانیخوازی
ئێرانیــش وێــڕای یادکردنەوە و ڕێزگرتن
لــەم ڕۆژە بێنــە دەنــگ و داوای
یەکســانی ودادپــەروەری کۆمەاڵیەتــی
و دەســتەبەرکردنی مافەکانیــان
بکــەن .بێگومــان ڕێژیمــی ئاخونــدی و
حکومەتــە هاوشــێوەکانی گوێی خۆیان
لــەو دەنگــە کڕوکــپ دەکــەن چونکە
نــە باوەڕیــان بــەو ڕۆژە هەیــە نــە هیــچ
بڕوایەکیــان بــە مافی ژن هەیــە ،بەاڵم
ژنانــی ئازادیخــواز و یەکســانیخوازی
ئێرانــی بەگشــتی و کــورد بەتایبەتــی
نابــێ نائومیــد بــن و دەستەوەســتان
بوەســتن چونکــە بەدەســتهێنانی ماف و
ئازادییەکان بە بێ ماندووبوون وهەوڵدان
و قوربانیدان مسۆگەر نابێ .ب
ۆیــە دەبــێ بــە بڕوایەکــی پتــەوەوە
بڕوانینــە خەباتەکەمــان بــۆ ئــەوەی
بتوانیــن داوا ڕەواکانمــان لــە ڕێگــەی
ڕێکخراوەکانــی داکۆکیــکار لە مافی
مــرۆڤ و کانالەکانــی ڕاگەیاندنــی
الیەنە سیاسییەکانی دژبەری کۆماری
ئیسالمی و تریبۆن و کاناڵە بێالیەنەکان
بەمیدیایــی بکەیــن کــە ناچــار بــێ
پەیوەســت بێ بە کۆنوانسیۆنی البردنی
هەرچەشــنە هەاڵواردنێکــی ڕەگــەزی
دژ بــە ژنــان و پرۆتۆکۆلــە بڕواپێکــراوە
نێودەوڵەتیەکان.
ئەزمــون ئــەوەی نیشــان داوە کە ئەگەر
هێز یەکگرتوو و چاالک بێ ئەگەر بە
ئامانجیــش نــەگات لــە ئامانج نێزیک
دەبێتەوە.
گەورەترین گردبوونەوەی ناڕەزایەتی ژنان
لە ئێران لە ســاڵی ١٣٨٤بوو کە توانیان
دەســکەوتێکی گەورە وەک کەمپەینی
 ١میلیــۆن واژۆ ڕێــک بخــەن کــە
هەڵقوواڵوی سەرجەم چین و توێژەکانی
کۆمەڵــگای نــاڕازی ئێــران بــوو کە تا
ســالی ١٣٨٨ئەو ناڕەزایەتییانە درێژەی
کێشــا کــە ژنانی ئێــران بــە پێکهێنانی
بەرەیەکــی بەربەریــن بەناوی(همگرایی
فعاالن جنبش زنان برای طرح مطالبات
درفضــای انتخابــات) توانیان کۆماری
ئیســامی ناچــار بکــەن باس لە پرســی
ژن بــکات لەگــەڵ ئــەو بــە نێــوەڕۆک
و کــردەوە هیچــی بــۆ ژن نەکــرد بەاڵم
بــە النیکەمــەوە ناچــار بــوو بەشــێوەی
فۆرمالیتــەش بێ ئاماژەیەکی بچوک
بە پرسی ژن بکات .
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مرۆڤی شاد مرۆڤێکی بەخشندەیە؛ ئینسانی شاد هیچکات ناهێڵێ کەسانی دیکە پێش بە ئازادییەکانی بگرن.
مرۆڤی شادی کورد هیچکات بەرانبەرەکەی نابوغزێنێ و لە بەرانبەر دوژمنە خوێنمژە سادیستییەکەیشیدا بەرەنگاری
لە خۆی دەکات چونکە بەشێکی بەرچاوی ژیانی جەستەیی و دەرونی کورد گرێدراوی ئەو ڕۆحە شادەیە
کە لە ناخ و نەستیدا بە میراتی خوێنیی بۆی بەجێ ماوەتەوە
جاقل
بەڕێوەبردنــی بۆنەکانی تایبەت بە نەورۆز
بەپێی کەلتورە نەتەوایەتییەکانی نەتەوەی
کورد جیاوازی هەیە لەگەڵ ئەو شتانەی
کــە لە میدیاکانی ســەر بە ڕێژیمدا باڵو
دەبێتــەوە .هــەر ئەمانــەش نیشــانەگەلێکن
کــە نەتەوەی کــورد نەتەوەیێکــی جیاوازە
و توانیویەتــی ســەرەڕای زەبروزەنگــی
داگیرکەرانــی کوردســتان ڕەســەنایەتی
خۆی بپارێزێ.
خەڵکی کورد لە هەر دەرفەتێک کەڵک
وەردەگــرێ هەتــا لــە دەوری یەکتــری
کۆببێتــەوە .ئــەوان لــەم کۆبوونەوانــەدا
گۆرانــی دەڵێــن و ســاتەکانی ژیانیــان بە
خۆشــی و هەڵپەڕکــێ و قســەی جوان لە
جەوێکــی برایانــەدا تێپــەڕ دەکــەن .هــەر
ئــەم تایبەتمەندییانــە دەتوانــێ هەوێنــی
ئــەو ڕۆحە شــاد و ئاشــتیخوازانە بێت کە
هەتــا ئێســتاش لــە دەمارەکانــی تاکــی
کــورددا بوونــی هەیــە .مرۆڤــی شــاد لــە
پیالنگێــڕی و خەمۆکــی و خەســڵەتە
خــراپ و ناشــیرینەکانی دەروونی بەدوورە
و ڕۆحســووکانە بــە ســەر تەنــگ و

شــادەیە کە لە ناخ و نەســتیدا بە میراتی
خوێنیی بۆی بەجێ ماوەتەوە.
لە نەورۆزدا کوردەکان لە دەوری یەکتری
کۆدەبنــەوە .بنەماڵــەکان میوانــداری
یەکتری دەکەن و لە کەشــێکی دۆســتانە
و بــە دڵێکــی پاکــەوە بەرەوپیــری ســاڵی
نوێ دەچن .ڕێژیم لە پانتایی شــارەکاندا
و بــۆ دورخســتنەوەی خەڵک لە یەکتری
کەشــێکی ئەمنییەتی بە ســەر شارەکاندا
زاڵ دەکات و ئیزنــی کۆبوونــەوەی
جەمــاوەری بــە خەڵــک نــادات .ڕێژیمی
داگیرکەری ئاخوندی ئەوەندە ترســنۆک
و الوازە کــە بــە بیانووگەلــی خۆرافی لە
هــەر کۆبوونەوەیــەک بۆ شــادی و دیدار
تازەکردنــەوەی خەڵک دەترســێ .شــادی
الی ڕێژیــم هێڵی ســوورە و بــە یەکڕیزی
و تەبایــی تاکەکەکانــی کــورد زەندەقــی
دەچێ و مەرگی خۆی دەبینێ .
لــە دیــدارە نەورۆزییەکانــدا جیــاواز لــە
مەسەلەی نەخۆشی کۆڕۆنا لە ئەمساڵدا
گرانــی لەڕادەبــەدەری کااڵ مەســرەفی و
خواردەمەنییــەکان بوونەتــە گرفتێــک بۆ
بنەماڵــەکان کە کەمتر بتوانن هاتوچۆی
یەکتــری بکــەن و میوانــداری ئازیزانــی
خۆیان بکەن .

ســەرکوت و پێشــگیری کــردن لــە
بەڕێوەچونــی شــادی و هەڵپەڕکێــی
نــەورۆزی لــە ئاســتی جەماوەریــدا
ســەرکەوتوو نەبووە .لە دێهات و شارەکان
و شــاخەکانی کوردســتان خەڵــک لــە
دەوری ئاگــری پــڕ بڵێســەی نــەورۆز
کۆدەبنــەوە و پیرۆزبایــی ســاڵی نــوێ لە
یەکتری دەکەن .
لە نێو بنەماڵە و خزمانی نیزیکدا گرانی
هۆکارێکــە کــە دەتوانــێ شــوێندانەری
نێگەتیڤــی لــە ســەر میوانــداری و
هاتوچــۆکان هەبێت .لە ڕۆژانی کۆتایی
زســتانی ئەمساڵدا لە چاو ڕۆژانی بەهار
ســاڵی ١٣٩٩ی هەتــاوی نرخی کااڵکان
بە ڕێژەیەکی بەرچاو بەرز بوونەتەوە .
کااڵ خواردەمەنییــە ســەرکییەکان وەک
ڕۆن ،برنــج ،قەند ،مریشــک و هتد زیاتر
لــە پەنجــا لــە ســەد لــە مــاوەی ســاڵێکدا
گــران بــوون .ئــەوە لەحاڵێکدایــە کــە
زۆربــەی کاتەکان بەشــێک لەم کااڵیانە
جیرەبەنــدی دەکــرێ و بە ئاســانی دەســت
ناکەون.
گرانی ئاجیل و وشکەبارەکان بە ڕێژەیەکە
کــە تەنیا بنەماڵــە دەوڵەمەندەکان توانای
کڕینیــان هەیە .زۆربــەی خەڵکانی ئێران

لەوانەیــە هــەر ئەمــەش ببێتــە بیانویەک
بــۆ دوورکەوتنەوەی خەڵک لە یەکتری.
لــە ڕێژیمێکــدا کــە بەســااڵچووان و
خانەنشینکراوە موچەخۆرەکانی پاش سی
ســاڵ خزمــەت بە هۆی کەمــی موچە و
داهاتەکانیانەوە ناچارن بێنە سەرشــەقام و
بەدژی ئەو ڕێژیمە دروشــم بڵێن و داوای
مافــە سروشــتییەکانی خۆیان بکەن هیچ
چاوەڕوانییەک بۆ چاکسازی ناکرێ .
زۆربــەی ئەم کەســانە ،گەورەی بنەماڵەن
و منداڵ و نەوەکانیان چاوەڕوانن هەتا لە
ڕۆژانی پشــووی نەورۆزدا ئەم دایەگەورە
و باوەگەورانــە دیارییــان بــۆ بکــڕن و
میوانداریەتییــان بکــەن کەچــی بەداخەوە
شتی وەها بەهۆی گەندەڵی و نابەرپرسی
کاربەدەستانی ڕێژیمەوە ئیمکانی نییە .
ئــەوە کەتوارێکــی مێژووییــە کــە بــە
درێژایــی تەمەنی نگریســی ئــەو ڕێژیمە
لەگەڵی گەورە بووە کە ئەویش ژێرپێنانی
کەرامەتــی ئینســانی و دوورخســتەوە و
دروســتکردنی ناتەباییە لــە نێو کۆمەڵگا
و خێزاندا .
کۆمەڵــگای کوردســتان و بنەماڵــە
کەمداهاتەکانی کوردســتان بە ڕۆحێکی
شــاد و خەباتکارانــەوە ڕووبــەڕووی

لە سااڵنی سەرەتای دەسەاڵتداری ئاخوندەکان ،ئەوان بە پشتیوانی هێزی سەرکوتی کومیتە و
سارواڵ و هتد لە نێو کوچە و کۆاڵنەکانی کوردستان پێشیان بە شادی و زەماوەندەکانی خەڵک دەگرت
بەاڵم دواتر بەهۆی بەربەرەکانێی خەڵکی کوردستان و پێداگری لە سەر مافە ئینسانییەکانی خۆیان،
ڕێژیم ناچار بە پاشەکشێ کرا
چەڵەمەکانی ژیاندا باز دەدات.
مرۆڤــی شــاد مرۆڤێکــی بەخشــندەیە؛
ئینســانی شاد هیچکات ناهێڵێ کەسانی
دیکە پێش بە ئازادییەکانی بگرن.
مرۆڤــی شــادی کــورد هیچــکات
بەرانبەرەکــەی نابوغزێنــێ و لــە بەرانبەر

لــە ســااڵنی ســەرەتای دەســەاڵتداری
ئاخونــدەکان ،ئــەوان بــە پشــتیوانی هێزی
سەرکوتی کومیتە و سارواڵ و هتد لە نێو
کوچە و کۆاڵنەکانی کوردســتان پێشیان
بــە شــادی و زەماوەندەکانــی خەڵــک
دەگــرت بەاڵم دواتر بەهۆی بەربەرەکانێی

و کوردســتان توانــای کڕینی کیلۆیەک
پســتەی  ٢٧٠هــەزار تمەنی یــان بادامی
هێنــدی  ٤٠٠هــەزار تمــەن یــان گوێزی
 ١٢٠هەزار تمەنی و بادامی خۆماڵی ٦٥
هــەزار تمەنییــان نییە .بە وردبوونەوەیەک
لــە داهاتــی گشــتیی خەڵــک بۆمــان

تەنــگ و چەڵەمــە ئەمنییەتییــە
ســەرکوتکەرانەکانی ڕێژیــم و گرانییــە
لەڕادەبــەدەرەکان دەبنەوە  .ئەوان بە درک
بــە خۆشــییەکانی ژیــان و پێکەوەبــوون
لــە گــەڕی شــادی ڕاســانی ڕۆژهەاڵتدا
ســتران لــە ســەر کەالکــی نیوەمــردووی

ئەوە کەتوارێکی مێژووییە کە بە درێژایی تەمەنی نگریسی ئەو ڕێژیمە لەگەڵی گەورە بووە کە ئەویش
ژێرپێنانی کەرامەتی ئینسانی و دوورخستەوە و دروستکردنی ناتەباییە لە نێو کۆمەڵگا و خێزاندا
دوژمنــە خوێنمــژە سادیستییەکەیشــیدا
بەرەنــگاری لــە خــۆی دەکات چونکــە
بەشــێکی بەرچــاوی ژیانــی جەســتەیی
و دەرونــی کــورد گرێــدراوی ئــەو ڕۆحــە

خەڵکــی کوردســتان و پێداگــری لە ســەر
مافــە ئینســانییەکانی خۆیــان ،ڕێژیــم
ناچار بە پاشەکشێ کرا .
لــە بۆنــەی نەتەوەیی نەورۆزدا سیاســەتی

دەردەکــەوێ ،خەڵکێــک کــە بــە زۆر
دەتوانــن نانــی ڕۆژانەیــان پەیــدا بکــەن
ناتوانــن بیــر لەم جــۆرە ئاجیــل و خەرجانە
بکەنەوە .

ڕێژیــم دەخوێنــن و هیچــکات ناهێڵــن ئەم
چاوســوورکردنەوە و گرانیانــە لە ڕێڕەوی
یەکگرتوویــی و خەباتــی جەمــاوەری
دووریان بخاتەوە .

دواییــن چرکەســاتەکانی ســاڵی  ٢٧٢٠خەریکــە تێپــەڕ دەبــن و هەنــگاوەکان
بەرەو ســاڵی نوێ و بەهارێکی گەشــاوە دەڕۆن ،هاوکات لەگەڵ نوێبوونەوەی
سروشــت ،مزگێنــی هاتنــی بەهــار و ژیانــەوە لە دڵــی هەمــوو تاکەکانی ئەم
نیشتمانەدا چرۆی کردووە.
ســاڵی  ٢٧٢٠لەحاڵێکــدا خەریکــە بــەرەو کۆتایی دەچێت کــە بۆ هیچکام لە
تاکەکانی جیهان و بەتایبەتیش بۆ خەڵکی کوردستان ساڵێکی باش نەبوو ،بە
ســەرهەڵدان و تەشەنەســەندنی ڤایرۆســێکی کوشندەوە دەستی پێکرد و ئەمەش
هەموو جمگەکانی ژیانی خەڵكی گرتەوە.
بەپێچەوانــەی ســااڵنی دیکــە کــە بەهارەکەیــان مزگێنیــدەری وەرزێکی نوێ
لــە ژیــان و دەســپێکی ژیانێکــی نوێ بــوو ،بەهــاری ڕابردوو هیــچ چێژێکی
تێدا نەبوو ،نە گەشــت و ســەیرانێک و نە بینینی خزم و کەس و نە تەنانەت
پیاسەیەکی تاکەکەسیش!
بەهــاری ڕابــردوو بــە هەمــوو خراپییەکەیــەوە چەندیــن شــتی گرینگــی بــۆ
وەبیرهێنانەوە پێ بوو ،کە ڕەنگە گرینگتر لە هەمووی پێویستیی یەکگرتوویی
و پێکەوەبوونێکــی قــورس و قایــم بــوو ،چونکە ئەگەر هــاوکاری و هاودڵی و
هاودەنگیــی خەڵــک نەبوایــە ڕەنگــە زۆر کەس نــە بەهۆی قەیرانــی کۆرۆنا
بەڵکوو بەهۆی نەبوونی ژەمەخواردنێک گیانیان لەدەست بدابایە.
ئەگەرچــی ســاڵی دەربازبــوو ،بۆ هەموومان ســاڵێکی ناخۆش بــوو بەاڵم باش
ئەوەی وەبیرهێناینەوە کە لە دژوارترین ساتەکانیشدا ئەوە خودی خۆمانین کە
دەبێ دەستی یەکتر بگرین ،ئەوە خۆمانین کە دەبێ پشت و پەنای یەکتر بین
و نەهێڵین داگیرکەرانی دڵ پڕ لە قینی نیشتمانەکەمان بە زەبری هێز ،زیاتر
لەوەیکە هەیە بمانچەوسێننەوە و هەستی برایەتی و هاوڕێیەتیمان لێ بستێنن.
ســاڵی ڕابــردوو ،ســاڵێکی ســەخت بــەاڵم پڕئەزموون بــوو ،پڕئەزمــوون چونکە
نیشانی داین کە چۆن ئاگامان لە دراوسێیەکەمان بێت کە نەکا بۆ پاروویەک
نان ناچار بێت بچێتە باوەشی مەرگەوە ،نیشانی داین کە پارە ئەوەندە ناهێنێ
کە تەنیا کۆ بکرێتەوە و زۆرجار دەتوانێ ببێتە بەشێکی بچووک لە پازلێکی
گەورەی یارمەتییە کۆکراوەکان بۆ کەمداهات و هەژارەکان.
ئەوەیکە لە ساڵی ڕابردوو فێری بووین هاودڵی و هاوهەنگاوی بوو ،ژن و پیاو،
گــەورە و بچــووک دەســت لە ناو دەســتی یەکتر هەوڵیان دا بــە کۆکردنەوەی
یارمەتی و دابەشکردنی بە سەر بنەماڵە هەژارەکاندا لەو دۆخە نالەبارەدا کە
وەک هەموو کاتی قەیرانەکان بەرپرســانی ڕێژیم لە خەمی ســامانەکەیاندان،
دەستی یەکتر بگرن ،پێکەوە بن و پێکەوە بە سەر قەیرانەکەدا زاڵ بن.
ئەوەیکە پێشمەرگە سپی پۆشەکانی شار کردیان تەنیا گۆشەیەک لە تابلۆی
گەورەیــی خەڵکــی کوردســتان بــوو ،ماندوونەناســانە هەوڵیــان دا تاکــوو پێش
بــە قەیرانێکــی گەورەتــر بگرن ،هەرچەند لە ماوەی ســاڵی ڕابــردوودا بینەری
گیانلەدەســتدانی زۆرێــک لە ئازیزانمان بووین بــەاڵم گرینگ ئەو پەیامە بوو
کە پێکەوەبوونمان بە گوێی دوژمنی گەیاند.
بــەاڵم ئەوەیکــە ئێســتا گرینگە ،پێکەوەبــوون و هادەنگیــی داهاتوویە ،نەورۆزە
و بــۆ ئێمــەی کــورد هەمیشــە گرینگتریــن و باشــترین دەرفەت بۆ نیشــاندانی
یەکگرتوویــی ،یەکگرتوییــەک کــە کۆماری ئیســامیی تۆقاندووە ،چونکە
چیدیکــە خەڵکــی کوردســتان ناترســێن ،دوودڵ نیــن و لــە پێنــاو ڕزگاری لە
چنگی داگیرکەردا هەموو بۆنەیەک دەکەن بە دەرفەت ،دەرفەت بۆ هاواری
ڕزگاری ،دەرفــەت بــۆ جەختکردنەوە لە ســەر مافێکی بێ ئەمالو ئەوال ،هەر
بۆیــە نــەورۆزی ئەمســاڵ زۆر زۆر جیــاوازە ،نەورۆزێکە کــە بۆنی بەردەوامی
ژیانــی لــێ دێــت ،نەورۆزێکــە مــژدەی ئــازادی پێیــە ،نەورۆزێکــە کــە تام و
بۆنــی ژیانێکــی نوێــی پێیە و بەدڵنیاییەوە بــە گوڕوتینێکی یەکجار جیاواز و
بێوێنەوە بەڕێوە دەچێت ،تاکوو بە دوژمنە دڕندەکانمان بڵێت چیدیکە ناتوانێ
کوردســتان دیل بکات و ئەوە خەڵکی کوردســتانن کە لە نەورۆزێکی نە زۆر
دووردا ،زنجیری یەخســیری لە ئەســتۆی کوردســتان دەکەنەوە و لە سەر شاخە
سەرکەشــەکانی شــاهۆ و دااڵهۆ و تەرەغە ،ســروودی ئەی ڕەقیب هەر ماوە
قەومــی کــورد زمــان دەچڕن و مژدەی بەهارێکی بێوێنە بە گوێی تاکەکانی
کوردستاندا دەچرپێنن ،ئەو ڕۆژە دێت و ئەو بەهارەش ،بەنرخترین نەورۆزانەی
ژینمان بە دیاری بۆ دێنێت و ئێمەش شنەی شەماڵی ئازادی هەڵدەمژین.
ئەو کاتەیە کە الوانی نیشتمان یەکدەنگ دەڵێن:
من بەڵێنت پێ ئەدەم ئەوڕۆ لە دەنگی کوردەوە
ئەو کوڕەی زنجیری یەخسیری لە ئەستۆ کردەوە
دڵ کە ڕۆژ و شەو دەسووتێ ئاگری تۆی تێبەربووە
بۆیە پیاوانە لەگەڵتا مەرجی خوێنی بەستووە
دڵنیا بە جێژنە پیرۆزەی دوای نەورۆزی من
جێژنی ئازادی گەلە و سەرکەوتنی پیرۆزی من
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خوێنەرانی بەڕێزی «کوردستان» بەپێی نەریتی سااڵنە،
«کوردســتان» لە دواژمارەی خۆی بۆ ســاڵ و وەک پێشــوازی لە ســاڵی نوێ ،پانۆڕامای گرینگترین
ڕووداوەکانی ساڵی پێشوو لە ڕاپۆرتەهەواڵێکی تایبەتدا
دەخاتە بەر دیدی ئۆگرانی «کوردستان»
ئەوەی بەردەمتان پانۆڕامای ساڵی ١٣٩٩ی هەتاوییە
بەشی یەکەم (شەش مانگی یەکەم)
دەسپێکی ساڵی نوێ هاوکات بوو لەگەڵ
تەشەنەســەندنی ڤایرۆســی کۆرۆنــا ،بۆیە
ئــەم نــەورۆزە بــە نــەورۆزی پارێزەرانــی
ژیــان ناســێندرا و خەڵکــی کوردســتان بــە
دامەزراندنی کەمپەینە جیاوازەکان وێڕای
دژەگەندکردنــی شــارەکانی خۆیــان ،بــە
کۆکردنەوەی پێداویستی و باڵوکردنەوەیان
بەســەر بنەماڵــە هەژارەکانــدا یارمەتیــی
خەڵکــی هــەژار و کەمداهاتیــان دا.
هاوکات لەگەڵ تەشەنەســەندنی ڤایرۆسی
کۆرۆنــا ،خەڵکــی شــار و گوندەکانــی
کوردســتان بــە هەڵکردنــی ئاگــر،
خاوێنکردنــەوە و دژگەندکردنــی شــار و
گونــدەکان ،نەورۆزی ئەمســاڵیان جیاواز
لە ســاڵەکانی دیکە و بە لەبەرچاوگرتنی
ڕێنماییە تەندرووستییەکان بەڕێوە برد.
لــە ٤ی خاکەلێــوەدا ،ڕێژیمــی ئێران دژی
میدیاکانــی دژبــەری خــۆی شــورایەکی
ئەمنییەتیــی دامەزرانــد کــە بنکــەی ئەو
ناوەنــدە ســایبێرییەی ڕێژیمــی ئێــران لــە
ســنە و لــە ســپای «بەیتولموقەدەس»ـــە.
میدیاکانــی «کــورد تــوودەی ،ئۆفۆقــی
کوردســتان ،زریــان و نــەوای ئابیــدەر»
و چەندیــن ماڵپــەڕی دیکــە لەالیــەن
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێرانــەوە دامــەزراون
و چاالکییەکانیــان بــۆ ئەوەیە کە پرســی
کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت الواز
بکات و پرسی کورد تەنیا بە چەند شتی
بچووکی کولتووری قەتیس بکاتەوە.
٥ی خاکەلێــوە :کۆمەڵێــک لە دڵســۆزان
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات ،بــە
هاوکاریــی کەســانی دڵســۆز یارمەتییــان
کــۆ کردووەتــەوە و لــە نێــوان بنەماڵــەی
هــەژاران ،کەمداهاتــەکان و بنەماڵــەی
زیندانییانی سیاسیدا دابەشیان کردووە.
ـــ ڕێکخراوی پزیشکانی بێ سنوور کە بۆ
دروســتکردنی نەخۆشخانەیەکی سەحرایی
لە ئیســفەهان ئامادەیــی خۆیان دەربڕیبوو،
لەالیــەن ڕێژیمی ئێرانەوە داوایان لێکرا کە
ئــەو واڵتــە بەجــێ بهێڵــن« .وەهابــزادە»،
ڕاوێــژکاری وەزیــری تەندروســتیی
ڕێژیــم ،لــە توییتێکــدا
نووســیبووی« :پێویستیمان بە
دانانی نەخۆشخانەی سەحرایی
لەالیەن هیــزە بیانییەکانەوە نییە
و نابێ لێرە بن››.
٦ی خاکەلێــوە :کەمپەینــی
«هاودڵیــی کوردســتان» بــۆ
یارمەتیــدان بــە ئــەو بنەمااڵنە کە بە
هۆی دابڕگــەوە توانایــی دابینکردنی
بژیــوی ژیانیان لەدەســت داوە ،دامەزرا.
کەمپەینەکە بە هاوکاریی چەند الیەنی
مەدەنی و ئایینی شــاری ســنە پێکهات و
لە هەنگاوی یەکەمدا بەشــێوەی مەجازی
و لە تەواوی ناوچەی زاگرۆســدا دەســتی
بــە کارەکانــی خــۆی کــرد و دواتریش بە
شــێوەیەکی ڕێکوپێــک یارمەتییەکانــی
خۆیان بە شــوێنە جیاجیاکانی کوردســتان
گەیاند.
٧ی خاکەلێــوە :ســەردۆزگەری واڵتــی
دانمــارک هاوواڵتییەکــی خەڵکــی
نۆروێــژی بــە پەیوەنــدی لەگــەڵ ئێران بۆ
بەڕێوەبردنــی پیالنــی تیــرۆر لــەو واڵتــەدا
تۆمەتبار کرد.
ـــــ بــە چەنــد ڕاکتێــک باڵوێزخانــەی
ئامریکا لە ناوچەی سەوزی بەغدا کرایە

ئامانج کە لە یەک ساڵی ڕابردووەوە ئەوە
٢٥ـــەمین جارە کە لەالیەن میلیشیاکانی
ســەر بە ڕێژیمــی ئێرانەوە لە بەغدا هێرش
دەکرێتە سەر باڵوێزخانەی ئامریکا.
ـــــ ویالیەتە یەکگرتووەکانــی ئامریکا لە
ڕاستای بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ تێرۆریزم،
ڕۆژی پێنجشــەممە ٧ی خاکەلێــوە،
گەمــارۆی نوێــی بەســەر  15کــەس و
 5شــیرکەتی پەیوەنــدار لەگــەڵ ســپای
تێرۆریستی پاسداران کە لە عێراقدا جێگر
کراون ،سەپاند.
پــاش باڵوبوونەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنا لە
زیندانەکانــی ڕێژیمی ئێران ،بەندکراوانی
بەندیخانــەکان لــە زۆربــەی شــارەکاندا
دەســتیان دایــە ناڕەزایەتــی و مانگرتــن
و تەنانــەت ســووتاندن و ڕووخاندنــی
بەندیخانەکان.
١٢ی خاکەلێــوە :ئامریکا بۆ پارێزگاری
لــە بەرژەوەنــدی و هێزەکانــی لــە عێراق و
هەرێمــی کوردســتان ،دوو سیســتەمی
پاتریۆتی لەو واڵتەدا جێگیر کرد.
١٣ی خاکەلێــوە :تەرمــی «مریــەم
خانــی قــازی» کچــی «پێشــەوا قــازی
محەممــەد» ،ســەرکۆماری کۆمــاری
کوردســتان ،لە گۆڕستانی کەالری کۆن
بە خاکی پیرۆزی کوردستان ئەسپێردرا.
١٤ی خاکەلێــوە :لــە درێــژەی هەوڵــە
ســیخوڕییەکانی ڕێژیــم لــە دنیــای
مەجــازی ،ئەمجــارە ڕێژیــم لــە ڕێــگای
ئەپێکــی ســاختەی تێلێگرامــی زانیاریی
نهێنیــی  ٤٢ملیــۆن بەکارهێنــەری
تێلێگرامــی بەدەســت هێنــاوە و بــاوی
کردووەتەوە.
١٦ی خاکەلێوە ٥٣ :چاالکی سیاســی و
مەدەنی لە نامەیەکدا داوایان لە هەیئەتی
بەڕێوەبەریــی ســندووقی نێونەتەوەیی پارە
کردووە وامی  ٥میلیارد دۆالری بە ئێران
نەدات.

کوردســتان و بەتایبەتــی ئەندامانــی
حیزبــی دێموکــرات کــرد ،تێکدەرانــی
ژینگەی کوردستان لەقاو بدەن .
٢٢ی خاکەلێــوە :لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکرات  ،ڕوو لە کۆمەڵگای
پزیشــکیی کوردســتان پەیامێکــی
تویتێریــی بــاو کــردەوە .هیجــری لــەم
توویتــەدا نووســیویەتی :لــە هەڵمەتــی
پشــت بەخۆ بەســتن لــە دژی کۆرۆنادا،
پێشــمەرگە ســپی پۆشەکان
لــە ســەنگەری پێشــەوەی
گیانبازین بۆ پاراســتنی
ژیانــی هاونیشــتمانییان.
پێشمەرگایەتیتان پیرۆز
ڕۆڵــە خەباتکارەکانــی
واڵت ،ڕۆژهــەاڵت
ڕێزتــان لــێ دەگرێت
و فەرامۆشــتان
ناکات.هــەر لــەم
پێوەندییەدا ڕۆژی
٢١ی خاکەلێوە،
نا و ە نــد ی
ها و کا ر یــی
حیز بە کا نــی
کوردســتانی
ئێر ا نیــش
بــۆ ڕێزگرتــن لە پێشــمەرگە ســپی
پۆشەکان راگەیەندراوێکی بالو کردەوە.
ـ کۆمەڵــگای مەدەنیــی کوردســتان
بــۆ ڕێزگرتــن لــە زەحمەت و تێکۆشــانی
کۆمەڵگای پزیشکیی کوردستان و گیان
لەدەســتدانی  ٢کادری پزیشکی بەهۆی
کۆرۆنــا داوای لــە خەڵکــی کوردســتان
کــرد کە ڕۆژی هەینــی کاتژمێر ١٠ی
شــەو چەپڵە بۆ پزیشکەکانی کوردستان
لێــدەن؛ خەڵک بەپیریی ئەو داواکارییەوە
چوون و ڕۆژی ٢٢ی خاکەلێوە کاتژمێر
١٠ی شــەو خەڵکــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت بــۆ ڕێزگرتــن لــە

کــەس یــا دەزگای بەرپــرس و دیــاری
حیزبــی دێموکراتــەوە تەئیــد کرابێــت.
حیزبــی دێموكــرات ئهدهبیاتێكی تایبهت و
دهروهســتی خۆی ههیه و زمانی ســووک
بهنیســبهت هیچ الیهن و كهســایهتییهكهوه
وهگهڕ ناخا.
ــــ لــە بەرنامــەی «ســبقەت» کــە لــە
کاناڵــی یەکی دەنگ و ڕەنگی ڕێژیمی
ئێرانــدا بــاو دەبێتــەوە بێــژەری ئــازەری
زمانــی بەرنامەکە زمانی فارســی وەک
زمانێکــی کەمینــە دەناســێنێت کە ئەمە
تووڕەیــی فــارس

ز ما نە کا نــی
لێکەوتــەوە .فارس زمانەکان هێرشــیان
کردووەتە ســەر دەنگ و ڕەنگی ڕێژیمی
ئێــران کــە دەبــێ ئەو بێــژەرە ســزا بدرێت.
بێــژەری ئــەو بەرنامەیــە زمانــی فارســی
وەک زمانێکی کەمینە ناو دەبات.
١ی بانەمــەڕ :بەخشــداری ناوەندیــی
نەغــەدە ،بــە نیشــانەی ناڕەزایەتــی بــە
دانانــی پەیکــەری «محەممــەد ئەوراز»
لــە شــەقامی باڵەخچیــی
ئــەم شــارە دەســتی لەکار
کێشایەوە.
بەرپرســانی
ـــــ
نیۆیــۆرک بانکــی
پیشــەیی کــۆرەی
باشــووریان بەهــۆی
و
پێوەنــدی
ســپیکر د نە و ە ی
پارە بــۆ ڕێژیمی
ئێــران بــە ٣٥
ملیــۆن دۆالر
جەریمە کرد.
٢ی
بانەمــەڕ:

١ی
٧
خاکەلێــوە :شــاخەوانانی بــۆکان و
خێرخوازانــی ئــەو شــارە کەمپەینێکیــان
لەژێر ناوی «کەژوان» ،بۆ کۆکردنەوەی
یارمەتــی بــۆ خەڵکــی کەمداهــات و
هەژاری ئەو شارە دامەزراند.
١٨ی خاکەلێــوە :دەزگای ڕێکخســتنی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات لــە
راگەیەندراوێکــدا بەنیســبەت تێکدانــی
ژینگەی کوردستان لەالیەن ڕێژیمی ئێران
و دەستوپێوەندییەکانەوە داوای لە خەڵکی

کۆمەڵــگای
پزیشــکیی کوردســتان لــە شــار و
گوندەکانــی کوردســتان خولەکێــک
چەپڵەیان لێدا.
٢٥ی خاکەلێــوە :دەزگای راگەیاندنــی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات لەمــەڕ
کرانــەوەی ههندێــک الپــەڕەی تایبــەت
بەنــاوی حیزبــی دێموکراتــەوە کــە بــە
دژی الیەنەکانــی دیکــە دەیاننووســی
ئاگادارییەکــی بــۆ ڕای گشــتیی
بــاوی کــردەوە و ڕایگەیانــد هیــچ
ماڵپــەڕ و الپەڕەیــەک بــە نــاوی حیزبی
دێموکراتــەوە بوونی نییە ،مەگەر لەالیەن

ڕ ێکخــر ا و ی
لێبووردنــی نێودەوڵەتــی لــە ڕاپۆرتــی
سااڵنەی خۆیدا سەبارەت بە سزای ئێعدام
لە جیهان لە ســاڵی ٢٠١٩دا ڕایگەیاندووە
کــە پــاش چیــن ،ئێــران زیاتریــن ئاماری
ئێعدامکردنی خەڵکی هەیە.
ــــ ڕێکخــراوی پەیامنێرانــی بێســنوور لــە
دووتوێــی ڕاپۆرتێکدا›‹ ،پێوەری ئازادیی
میدیاکانــی لە جیهانـ››ـــدا بــاو کردەوە.
بەپێــی ئەو ڕاپۆرتە ،ڕێژیمی ئیســامیی
ئێران لە کۆی  ١٨٠واڵتی جیهان ،پلەی
١٧٣ی لــە بــواری ئازادیــی میدیاکانــدا
هەیە.
٨ی بانەمــەڕ :کۆمەڵــگای مەدەنیــی
شــنۆ بــە پێدانــی «لەوحــی ڕێزلێنــان» و

«گوڵ» بە پزیشک و پەرستار و کادرە
دەرمانییەکانــی نەخۆشــخانەی «نەبــی
ئەکرەمـ»ـــی ئــەو شــارە ،ڕێــز و پێزانینی
خۆیان بەرانبەر بە هەوڵ و تێکۆشانی ئەو
چینەی کۆمەڵگا نیشان دا.
١٣ی بانەمــەڕ« :خالیــد فەرەجــزادە››
و «ئەویــن عەباســی» ،دوو وێنەگــری
بــە توانــای کوردســتانی بــۆ وەرگرتنــی
خەاڵتی فێستیڤاڵی «ئارتراوێڵ »٢٠٢٠
بەربژێــری فینــاڵ کــران ١٤١١ .وێنەگــر
لــە  ١٠٣واڵتەوە لەو کێبڕکێیەدا بەشــدار
بــوون کــە  ٤١کەســیان چوونــە قۆناغــی
فیناڵەوە.

١٤ی بانەمــەڕ :کتێبێــک ســەبارەت بە
کۆمەڵناســیی سیاســیی کۆمەڵــەی ژ
کاف چــاپ و بــاو کرایــەوە .ئەو کتێبە
لەالیــەن دوکتــور «ئەمیــر ســەجادی»
نووسراوە و وەشــانگەی «مادیار» چاپی
کــردووە .ناورۆکی ئــەو کتێبە مێژووییە،
بــاس لــە مێــژووی ناســیۆناڵیزمی کــورد
دەکات.
ــــ پــاش بڕیاری ئاڵمان بــۆ تەحریمکردنی
هەمەالیەنەی چاالکییەکانی حیزبوڵاڵی
لوبنــان لەالیــەن واڵتــی ئاڵمانــەوە،
شــیرکەتی «فەیســبووک» ،الپــەڕەی
ئینســتاگرامیی کاناڵی «ئەلعالەمـ»ـــی
ســەرەڕای ئــەوەی کــە تیکێتــی شــینی
پەسەندکراویی هەبووە ،داخست.
١٧ی بانەمــەڕ :بوومەلەرزەیــەک بــە
گەورەیــی  ٥.١ڕیشــتەر و قوواڵیــی ٧
کیلۆمیترەوە ،دەوروبەری «فیرووزئاوا»ی
لــە پارێــزگای لوڕســتان هەژانــد .هاتنی
بوومەلــەرزە لــە پارێــزگاری لوڕســتان بوو
بەهــۆی برینداربوونــی چەندیــن کــەس و
هەروەهــا زیانبەرکەوتنــی بەشــێک لــە
ئاســەوارە مێژوویــی و کولتوورییەکانــی
ئەو پارێزگایە.
٢٢ی بانەمــەڕ :واڵتــی چین  ٣دەزگای
پزیشــکی بــۆ ئەنجامدانــی «ســکەن»
لەســەر کەســانێک کــە ئەگــەری هەیــە
تووشــی ڤایرۆســی کۆرۆنــا بووبێتــن بــە
«ئاســتانی قودســی ڕەزەوی» داوە.
لــە حاڵێکــدا کــە ناوەنــدە گشــتییەکانی
ئێــران پێویســتییان بــە یارمەتییــە ،چیــن
یارمەتــی بــۆ ئاســتانی قودســی ڕەزەوی
کــە ناوەندێکــی ئایدۆلۆژیکیی ڕێژیمی
ئێرانە دەنێرێت.
ــــ خەڵکــی کابــۆل و هــەرات لــە بــەردەم
باڵوێزخانــەی ڕێژیمی ئێران لە «کابۆل»
و کۆنســولخانەی ڕێژیمــی ئێــران لــە
«هەراتـ»ـــدا خۆپیشــاندانیان بەڕێــوە برد.

خەڵکــی هــەرات و کابــۆل لــە واڵتــی
ئەفغانســتان لــە ناڕەزایەتــی بەرانبــەر بــە
نوقمکردنــی دەیــان کۆچــەری ئەفغانــی
لەالیەن ئێرانەوە خۆپیشاندانیان ئەنجام دا.
٢٣ی بانەمــەڕ :مەجلیســی ڕێژیمــی
ئێــران لــە کۆبوونەوەیەکــی ئاشــکرادا،
گەاڵڵەیەکــی دوو فەورییەتیــی بــە
نــاوی « بەرەوڕووبوونــەوە لەگــەڵ هەوڵە
دوژمنکارانەکانــی ئیســرائیل» کــە
لــە دەســتووری کاریــدا بــوو ،تاوتــوێ و
پەسندی کرد.
٢٦ی بانەمــەڕ :هەڵۆکانــی زاگــرۆس
ڕایانگەیانــد تیمێک لە پاســگای زێوەی
مەرگــەوەڕ بــە ئامانجــی
ئــازار و ئەزیەتــی خەڵــک لە
مۆڵگەکەیــان هاتوونەتە دەرەوە
و ئــەم تیمــە ،لەالیــەن تیمێکــی
هەڵۆکانی زاگرۆســەوە کراونەتە
ئامانج و فەرماندەی ئەو پاسگایە
بــە نــاوی موحەڕەمی لەو شــەڕەدا
برینــدار کــراوە» .موحەڕەمــی
دەســتێکی بــااڵی لــە ئازاردانــی
خەڵکــدا هەبــووە و مــەڕ و مااڵتێکی
زۆری خەڵکــی بە گرتن داوە .خەڵکی
ناوچەکــە دڵخۆشــیی خۆیــان بــۆ ئــەم
عەمەلیاتــەی هەڵۆکانــی زاگــرۆس
دەربڕیوە».
٢٨ی بانەمــەڕ :ســەرۆکوەزیرانی
ئیســرائیل لــە قســەکانیدا لە ڕێوڕەســمی
ســوێندخواردنی وەزیرانــی دەوڵەتی نوێ و
تازە ڕاگەیەندراوی ئیسرائیلدا ،پێداگریی
لەسەر درێژەپێدان بە شەڕ لەگەڵ حزووری
نیزامیــی ڕێژیمــی ئێــران لــە ســووریەدا و
بەرنامــەی ناوکــی و مووشــەکییەکانی
کردەوە.
ــــ دۆخــی خراپــی ئابــووری و نەبوونــی
خزمەتگــوزاری و پێداویســتییەکان،
گوندنشینانی ئێرانی ناچار بە چۆڵکردنی
گونــدەکان و کــۆچ بــۆ شــارەکانیانی
کردووە.
٣٠ی بانەمــەڕ :چاالکانــی عێراقــی
بــە خســتنەڕێی کەمپەینێــک و دانانــی
هەشــتەگێک بــە نــاوی «#الــزم_
حدودک_خامنائــي» واتــە «خامنەیــی
ســنووری خۆت بناسە» ،تووڕەیی خۆیان
بەرانبــەر بــە دەســتێوەردانەکانی ڕێبــەری
ڕێژیمی ئێران لەو واڵتەدا نیشان دا.
٣١ی بانەمــەڕ :ڕێکخــراوی لێبووردنــی
نێونەتەوەیــی لــە بەڵگەنامەیەکــدا
وردەکاریــی زۆرتری لەبارەی کوشــتاری
خۆپیشــاندەرانی مانگی خەزەڵوەری ئێران
بــاو کــردەوە و داوای لــە شــورای مافی
مرۆڤــی نەتەوەیەکگرتــووەکان کــردووە
کــە لەمبــارەوە لێکۆڵینــەوە بکــەن .لــەم
بەڵگەنامەیەدا شوناسی  ٣٠٤پیاو و ژن و
منداڵ ئاشکرا بووە کە بەپێی بەڵگەکانی
ڕێکخــراوی لێبووردنــی نیونەتەوەیــی ،بە
دەســتی هێزە ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیمی
ئێرانەوە کوژراون.
ـــ «ئیلیا چراغی» و «ستارە شاوەیسی»
دوو نیگارکێشــی هەشــت ســااڵنی
کرماشــانی توانییــان دیپلۆمــی شــانازی
لــە کێبڕکێــی نێودەوڵەتیی نیگارکێشــی
واڵتی «ڕۆمانیـ»ـــدا بەدەســت بێنن .لەو
کێبڕکێیــەدا ٢ ،هــەزار و  ٨٠٠بەرهــەم
لــە  ٣٠واڵتــی جیهانــەوە بەشــدار بــوون.
مندااڵنــی کرماشــان کــە بــە  ١٢بەرهەم

ژمارە ٢٠ ، ٧٩٥ی مارسی ٢٠٢١

بەشدارییان کردبوو ،دوو بەرهەمیان وەک
بەرهەمــی بــراوەی ئــەو کێبڕکێیە دیاری
کران.
٢ی جــۆزەردان :دوو کــەس لــە هێزەکانی
ڕێژیــم لــە شــەڕ و تێکهەڵچوونێکــدا لــە
شــاری ســەرباز کــوژران .شوناســی ئــەو
دوو کــوژراوەی ڕێژیــم «ئارمــان ئەربابی
و مەسعوود شەهرەکی» ڕاگەیەندراوە.

٢٠ی جــۆزەردان :هاوواڵتییەکی خەڵکی
پارێــزگای کۆهگیلویــە و بۆیرئەحمەد بە
ناوی «ڕوحوڵاڵ بەرزین» بەهۆی ئەویکە
ڕەخنــەی لــە پێشــنوێژی هەینیــی ئــەو
پارێزگایــە گرتــووە بــە  ٧٤زەربە قامچی
مەحکــووم کــرا .ئــەو الوە کرێــکاری
نانوایــی بــووە بەهــۆی ڕەخنە لــەو ئاخوند
«نوروڵاڵ ئەفشار» سزا دەدرێت.

٣ی جــۆزەردان :خەڵکــی ناوچــەی
«غەیزانییە»ـــی ئەهواز بەهۆی نەبوونی
ئــاو لــەو ناوچەیــە کۆبوونــەوە و ڕێــگای
ســەرەکی ئەو ناوچەیان داخســت کە هێزە
ئینتزامییەکانــی ڕێژیــم ناڕازیانیــان دایە
بــەر دەســتڕێژ و تەقەیان لە خەڵک کرد.
بەهۆی تەقەکردنی هێزە ئینتزامییەکانی
ڕێژیم لە خەڵکی ناڕازی ئەهواز چەندین
کــەس بریندار بوونە کــە لە منداڵێک بە
سەختی بریندار بووە.

٢١ی جــۆزەردان :لــە مــاوەی چەنــد
ســاڵی ڕابردوودا چانــدن و بەرهەمهێنانی
«خەشــخاش» لــە زنجیرەچیای زاگرۆس
بــە شــێوەیەکی بەرچــاو زیادی کــردووە.
بەپێــی وتــەی خەڵکــی پارێزگاکانــی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە چــوار،
پێنج ســاڵی ڕابــردوودا هەندێک کەســی
هەلپەرســت داربەڕووەکانــی زاگــرۆس
بــە مەبەســتی چانــدن و بەرهەمهێنانــی
خەشخاش دەبڕن.

٤ی جــۆزەردان« :مونیــرە ئەحمــەدی››
کاریکاتۆریســتی بۆکانــی ،لــە نێــوان
هەڵبژێردراوانی بەشــداربوو بۆ فێستیڤاڵی
نێودەوڵەتیــی کارتــۆن و کاریکاتــۆری
‹› ٢٠٢٠ ››cebuلــە واڵتــی فیلیپین،
بۆ فیناڵ بەربژێر کرا.

٢٣ی جــۆزەردان :گرووپێــک لــە
هونەرمەندانــی ئەفغانی ئــااڵی ڕێژیمی
ئیســامیی ئێران و کرێکارانی ئەفغانیان
لەســەر دیوارەکانــی نێــو شــاری کابۆلــدا
کێشــاوەتەوە و ڕەگەزپەرســتیی ڕێژیمــی
تارانیان مەحکووم کردووە.
ئەنجومەنــی
جــۆزەردان:
٢٦ی
ژینگەپارێزیــی «ســەوزی چیــا»ی
مەریــوان ،لەهەمبــەر هەڕەشــە ،بێڕێــزی
و بێحورمەتیــی نیشتمانفرۆشــان و
کاولکارانــی ژینگــە بــە ژینگەپارێــزان و
ئەندامانــی ئــەم ئەنجومەنــە ،پەیامێکــی
باڵو کردەوە.
ــــ لــە ڕۆژانــی  ٢٧و ٢٨ی جۆزەردانــدا،
ســپای تێرۆریســتی پاســداران ناوچــەی
لــە
«ئاالنــە»

٥ی جــۆزەردان :ناوەنــدی ئامــاری ڕێژیم
ڕایگەیانــدووە ،لــە کــۆی  ٢ملیــۆن و
 ٨٩٣هــەزار بێــکاری فەرمــی لــە ئێــران،
یــەک ملیــۆن و  ٢٠٤هــەزار کەســیان
خاوەنــی بڕوانامــەی بــااڵی زانکۆکانن.
ئامارەکانــی خــودی ڕێژیــم دەریدەخــەن
کــە زیاتــر لــە  ٤٠لەســەدی دەرچووانــی
زانکۆکان بێکارن کە ئەگەر چارەسەریی
جیــددی بــۆ ئــەم کێشــەیە نەدوزرێتــەوە،
کێشەگەلی زیاتر و مەترسیدارتر بەرۆکی
خەڵکی بێکار دەگرێت.
٦ی جــۆزەردان:
ڵکــی
خە
«فەڕووخشار»سەر
پارێــزگای
بــە
چو ا ر مە حــا ڵ
و بەختیــاری لــە
کۆ بو و نە و ە یە کــی
ناڕەزایەتیــدا داوایــان لــە
کاربەدەستانی ڕێژیم کردووە
کە لــە جێبەجێکردن و لێدانی
تونێلــی بەهەشــت ئــاوا کــە بە
مەبەستی ڕاگواستنی ئاوی ئەو
پارێزگایە دروست دەکرێت؛ دەست
ڕاگرن.
٧ی جــۆزەردان :کــورەی باشــوور
بەهــۆی پێبەندبوونــی ئــەو واڵتــە بــە
گەمــارۆوە ئابوورییەکانــی ئامریــکا بــۆ
سەر ئێران ،چەند میلیارد دۆالری ئێرانی
بلۆکە کردووە.
ــــ کاناڵــی تێلێڤیزیۆنیــی «ســەحەری
ئــوردوو»ی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران،
یەکێک لە کاناڵە گرینگەکانی ڕێژیمی
ئێــران لە نیمچە ویشــکارۆی هیندوســتان
لەســەر ماهوارە ال برا .تۆڕی «سەحەری
ئــوردوو» ،بــە مەبەســتی بەڕێکردنــی
ئیدئۆلۆژیــی «شۆڕشــی ئیســامی» لە
واڵتانــی موســوڵمانی باشــووری ئاســیا
دامەزرابوو.
٨ی جــۆزەردان :ئاگرکەوتنــەوە لــە
دارســتانەکانی «بۆزێــن و مەرەخێڵـ»ـــی
بەخشی باینگانی شاری پاوە ،بوو بەهۆی
ســووتانی  ٣٨٠هێکتار لە دارستانەکانی
ئەو شارە.
ــــ «عوســمان مســتەفاپوور» زیندانیــی
دێرینــی کــورد کــە مــاوەی زیاتــر لــە
 ٢٨ســاڵ لــە بەندیخانەکانــی ڕێژیمــی
ئیســامی ئێرانــدا بــوو ،ســەربەرزانە
گەڕایــەوە نێو هــاوڕێ و هاوســەنگەرانی
و لەالیــەن هەیئەتێکــی پایەبەرزی حیزب
بــە سەرپەرەســتیی «مســتەفا هیجــری»
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێرانەوە پێشوازی لێکرا.
١٣ی جــۆزەردان :بەپێی لێکۆڵینەوەیەک
کە لە ناوەندی زانیاریی ئاماری ڕێژیمی
ئێرانــدا باڵوبووەتــەوە لــە ماوەی ٧ســاڵی
لەســەر کاربوونی «ڕووحانی» گەشــەی
ئابووری سفر لەسەد بووە.

خاکــی هەرێمــی
کوردستانی تۆپباران کردەوە.
ــــ دەزگای زانیارییە نێوخۆییەکانی ئاڵمان
لــە ئەیالەتــی «بادێــن وورتێمبێــرگ»،
ڕۆژی سێشــەممە ٢٧ی جــۆزەردان،
لــە ڕاپۆرتــی ســااڵنەی خۆیــدا ســەبارەت
بــە ڕێکخراوگەلێــک کــە گەورەتریــن
هەڕەشەکان دژ بە تەناهیی نێوخۆیی ئەو
واڵتــە پێک دێنــن« ،ئێران ،گرووپەکانی
ئێخەوانولموســلمین و حیزبوڵــای
لوبنانـ»ـــی وەک گەورەترین هەڕەشەکان
لە قەڵەم دا.

حیزبــی دێموکــرات لــە ١٣ی گەالوێژی
١٣٩٥ی هەتــاوی ،دوای  ٤٩ڕۆژ
لــە شــەڕی بەناوبانگــی قەرەســەقەل
دەسبهســهر کــرا و پــاش ماوەیەکــی
زۆر ئــازار و ئەشــکنجە ،ســەرەنجام
لــە ڕۆژی ٢٢ی بانهمــهڕدا لــە
الیــەن جەالدەکانــی کۆمــاری
ئیســامییەوە تیربــاران کــرا و
پەیوەســت بە کاروانی نەمرانەوە
بوو.
٨ی پووشپەڕ :سێ چاالکی
ژینگەپارێــزی بە ناوەکانی
«موختــار خەندانــی،
بیــال ئەمینــی و یاســین
کەریمــی» کــە بــۆ
کوژاندنــەوەی ئاگــری
دارســتانەکانی پــاوە
چووبــوون و خەریکی
کو ژ ا ند نــە و ە ی
ئاگرکــە بــوون،
گیانیــان فیــدای
نیشــتمان کــرد .لــە ٩ی
پووشــپەڕدا ،دەزگای ڕێکخســتنی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات ،لەمبــارەوە
بــۆ ڕای گشــتی ڕاگەیەندراوێکــی باڵو
کــردەوە و وێڕای سەرەخۆشــی لە خەڵکی
کوردســتان ،ڕایگەیانــد کــە هاوڕییــان
موختــار خەندانــی و یاســین کەریمــی
کــە لــەم ڕووداوەدا گیانیان پیشــکەش بە
نیشــتمان کــردووە ،ئەندامی تەشــکیالتی
نهێنیی حیزبی دێموکرات بوون.
٩ی پووشــپەڕ :ڕێکخــراوی

لــە
«جەیشــولعەدل»
ڕاگەیەندراوێکــدا بــاوی کــردەوە،
ئەندامانی ئــەو ڕێکخراوەیە لە پارێزگای
سیستان و بەلووچستان لە نزیک گوندی
‹›گەلووگاهـ» (گلوگاه) ،هەڵکەوتوو لە
دەوروبەری زاهیــدان ،فەرماندەی هەنگی
سپای تێرۆریستی پاسدارانیان لە ناوچەی
کــە
کوریــن کردووەتــە ئامانج
بەهۆیــەوە فەرمانــدەی
ســپای
هەنگــی
تێرۆریســتی پاســداران
ناوچــەی
لــە
لــە
«کوریــن»
زاهیدان کوژرا.

٣٠ی جــۆزەردان« :ســادق زهرزا»،
كهســایهتیی دڵســۆز و ئهندامی پێشــووی
ڕێبهریــی حیزبــی دێموكــرات لــە واڵتــی
هۆلەنــد بــە چەقــۆ هێرشــی کرایە ســەر.
کەســی هێرشــکەر بــە نــاوی «ڕ .پ»
خهڵكــی شــنۆ بووە كه گوایــه بۆ خوێندن
و دهورهی پســپۆڕیی پزیشــكی له هۆلهند
بــووه کــە هەواڵــی ئــەم هێرشــە لــە میدیا
جیهانییەکاندا دەنگی دایەوە.

١٠ی پووشــپەڕ:
ڕ ێکخــر ا و ی
هە و ا ڵنێر ا نــی
بێســنو و ر
ڕ ا یگە یا نــد
کــە لــە
ســە ر ە تا ی
دەستپێکی
قە یر ا نــی
پێشــێلکردنی
کۆرۆنــاوە،
مافــی ئازادیــی ڕاگەیاندنەکانــی لــە
ڕووماڵکردنــی قەیرانــی ڤایرۆســی
کۆرۆنــادا النیکەم لــە  ٩٠واڵت لە ١٩٣
واڵتــی جیهاندا کــە ئەندامی ڕێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکانن تۆمار کردووە.

٤ی پووشــپەڕ :حیزبــی دێموکــرات لــە
ڕاگەیەندراوێکــدا جێبەجێکردنی حوکمی
ئێعدامــی «هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور»ی
پشتڕاســت کــردەوە .هــاوڕێ «هیدایــەت
عەبدوڵاڵپــوور» لەدایکبــووی ١٣٦٩ی
هەتــاوی و ئەندامــی دڵســۆز و چاالکــی

١٢ی پووشــپەڕ :کەســانێکی نەناســراو
هێرشــیان کــردە ســەر جاشــێک بــە ناوی
«عەبدولکەریــم شــێخۆیی» .ناوبــراو
مۆرەیەکــی ســەر بــە ڕێژیمــی ئێرانە کە
دەستی لە ئازار و ئەزیەتی خەڵکدا هەیە.

٣١ی جــۆزەردان :پەرســتاران و کادری
دەرمانیــی نەخۆشــخانەی شــاری
«مەهاباد» لەهەمبەر نەبوونی ئیمکانات
و کەمیــی کادری دەرمانــی و پەرســتار،
ناڕەزایەتییان دەربڕی.

٢٨ی پووشــپەڕ :ئەنجومەنــی فێرکاری-
کولتووریــی «هیــوای زانســت» بــۆ
پەرەپێدانی ڕەوتی خوێندنەوە و دابینکردنی
شــوێنی گونجــاو بــۆ الیەنگرانی کتێب و
خوێندنــەوە ،لە هەڵمەتێکی نوێدا دەســتی
داوەتــە ســازکردنی کتێبخانە لە گەڕەکە
پەڕاوێزەکان.

٣٠ی پووشــپەڕ« :بەختیــار
پەنجەیــی» دەرهێنــەر و ئەکتەری شــانۆ
و ســینەما ،بــە ئەکتــەری لــە فیلمــی
«نامۆ»دا بوو بە براوەی خەاڵتی باشترین
ئەکتــەری فێســتیڤاڵی «تائورمینــا»ی
ئیتالیا.
٣١ی پووشــپهڕ :كاتژمێــر یهكــی نیــوه
شــهو له «ســیاكێو» له شاری شنۆی
پارێزگای ورمێ ،تێكهڵچوون لهنێوان
ســپای تێرۆریســتی پاســداران و
هێزێكــی نهناســراو هاتــه ئــاراوه.
دوابــهدوای ئــهوه ،ســپای
تێرۆریستی به چهكی نیوهقورس
و قورس له شوێنی تێکەڵچوون
و ناوچهكــهی داوه .بهپێــی
زانیارییــهكان كه له خهڵكی
ناوچــه گهیشــتووه ،ئــهو
تێكهڵچوونــه زیاتــر لــه
كاتژمێــر و نیوێكــی
خایانــدووه و ســپای
پاســداران لــه ههموو
جــۆرە چهكێكــی
وهكــوو خومپــاره
و كاتیوشــا بــۆ
لێدان له ناوچهكه كهڵكی
وهرگرتووه.
٩ی گەالوێــژ :کۆمیتــەی حیزبــی
دێموکــرات لــە بریتانیــا بۆ پشــتیوانی لە
«زارا محەممەدی» مامۆســتای زمانی
کوردی خۆپیشاندانێکی بەڕێوە برد.
١٠ی گەالوێــژ :ڕێکخــراوی لێبوردنــی
نێونەتەوەیــی لــە دوو تویتــدا بــاوی
کردووەتــەوە کــە نامەگەلێکــی فەرمــی
بــە دەســتی ئــەو ڕێکخــراوە

گە یشــتو و ە
کــە ڕێژیمــی ئێــران بــۆ دابینکردنــی
پێداویســتییەکانی بەندیخانــەکان بــۆ
دەرمانــی تووشــبووانی کۆرۆنــا و
پێشــگرتن بە باڵوبوونەوەی ئەو نەخۆشییە
کەمکاریی کردووە.
١٢ی گەالوێــژ« :شــنیا مورادیــان››
وەرزشــوانی کــوردی خەڵکــی دیواندەرە و
قارەمانــی تێکواندۆکارانــی مێرمنداڵ لە
ئاســتی ئێراندا ،میداڵی زێڕی کێبڕکێی
پاڵەوانی و بڕی یەک ملیۆن تمەن پارەی

خــۆی بــۆ کڕینــی کەلوپەلی پزیشــکی
پێشکەش بە نەخۆشخانەی دیواندەرە کرد.
١٣ی گهالوێــژ :كاتژمێــر ١٢ی نیــوهڕۆ
به كاتی كوردســتانی ڕۆژههاڵت ،ســپای
تێرۆریستی پاسدارانی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێــران ،بــه فڕۆكــهی بێفڕۆكهوان هێرشــی
كرده ســهر بنكهکانی هێزی پێشمهرگهی
كوردستان  .دوابەدوای ئەم

هێرشــە ،ڕێکخــراوی ســپای
تێرۆریســتی پاســدارانی ڕێژیمــی ئێــران،
بەتوندی ناوچهشاخاوییهكانی كوردستان،
بنكهكانــی هێــزی پێشــمهرگه و شــوێنی
نیشــتهجێبوونی خهڵكی ئاســایی تۆپباران
کرد.
١٨ی گەالوێــژ  :شــیرکەتی گــوگڵ لــە
هەوڵێکــدا  ١٦حیســێبی بەکارهێنــەری
یوتیووبــی ســەر بــە ڕێژیمــی ئێرانــی
داخستووە کە پێشتر لەالیەن فەیسبووکەوە
ئەنجام درابوو.
١٩ی گەالوێــژ« :ســوهەیل شــاهین»
وتەبێــژی گرووپــی تێرۆریســتیی تاڵەبان،
لــە وتووێژیکــدا لەگــەل هەواڵدەریــی
«ڕیا نۆڤۆســتی» پشــتڕاتی کردووەتەوە
کــە گرووپەکەیــان لەگــەڵ ئێــران لــە
پەیوەندیدایە.
١ی خەرمانــان :کتێبــی «کوردســتان و
کۆماری ئیســامی» بەرهەمی شــەهید
ســەید «ســەالم عەزیــزی» ئەندامــی
پێشــووی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،چــاپ
و بــاو کرایــەوە .لــەم کتێبــەدا کێشــەی
نێــوان بزووتنــەوەی کورد لە کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت و کۆماری ئیســامیی ئێران،
هــەر لــە ســەرەتای شۆڕشــی گەالنــی
ئێرانــەوە هەتا کۆتاییهاتنی شــەڕی نێوان
ئێران و عێراق باس کراوە.
٤ی خەرمانان :الپەڕەی تویتێری «عەلی
خامنەیــی» ڕێبەری ڕێژمی ئیســامیی
ئێــران بە کەڵــک وەرگرتن لە مۆبایلێک
لــە جــۆری «ئایفــۆن» قســەکانی
خامنەیــی کــە بەنیســبەت

هاوردەکردنــی
مۆبایلــی ئایفــۆن دژایەتیــی کردبــوو،
باڵو کردەوە.
٩ی خەرمانــان :لــە پایەگایەکــی ســپای
تێرۆریســتی پاســداران لــە دەوروبــەری
کێــوی «چلچەمــە»ی ســەقز ،ســێ
ئەندامــی ئــەو ڕێکخراوە تێرۆریســتییە بە
شێوەیەکی گوماناوی کوژراون و سپایش
هیــچ ئاگادارییەکــی لەوبــارەوە بــاو
نەکردووەتەوە.
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١٦ی خەرمانــان :جەمــاڵ ڕەســووڵی››
وەزشــوانێکی کــورد خەڵکــی شــاری
مەهابــاد ڕێکــۆردی جیهانیــی مەلــەی
بــە دەســت و پێی بەســتراوی لــە بەنداوی
مەهابــاددا شــکاند و بڕیــارە نــاوی لــە
کتێبی «گینێسـ»دا تۆمار بکرێت.
١٩ی خهرمانان :كاتژمێر  ٣:٤٥خولهک
به كاتی ههولێر و  ٥:١٥خولەک به كاتی
كوردســتانی ڕۆژههاڵت،
ڕێژیمــی ئێــران
فڕۆكــهی
بــه
بێفڕۆكــهوان هێرشــی
كــرده ســهر خاكــی
ههرێمــی كوردســتان
و بــه مووشــەک لــه
بهرزاییهكانــی «تــهالن»
سهر به ناوچهی سیدهكانی
دا .لــهو هێرشــهدا كــه بــه
فڕۆكــهی بێفڕۆكــهوان و
بــه مووشــهكی تایبــهت بــهو
فڕۆكانــه ئەنجــام دراوە ،هێرش
کراوەتە سەر ناوچه شاخاوییهكان
و شــوێنی ژیانــی خهڵــک و باخ
و مهزرایهكــی زۆری هاوواڵتییــان
گڕیــان تێبهربــووه و زهرهری زۆر به
شــوێنی ژیانی خهڵكی سڤیلی كوردستان
گهیشتووه.
٢١ی خەرمانــان« :تەیفــوور بەتحایــی
ســینەماکار و نووســەری ناســراوی کورد
و تێکۆشەری دێرینی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران « لــە تەمەنــی ٧٣
ســاڵیدا لــە واڵتی ســوئید کۆچی دوایی
کرد .کاک تەیفوور یەکێک لە هاوڕێ
نزیکەکانــی دوکتــور قاســملوو و دوکتور
شــەرەفکەندی بــوو کــە کۆمەێــک
بەرهەمی بەنرخی لە خۆی بەجێهێشتووە.
هەر لەم پێوەندییەدا ،لێپرســراوی گشتیی
حیزبی دێموکرات پەیامێکی باڵو کردەوە
کــە دەقــی پەیامەکــە بــەم چەشــنەیە:
كۆچــی دوایی كاک تهیفــوور بهتحایی،
كهســایهتیی شۆڕشــگێڕ و هونهرمهنــد
و نووســهری كــورد جێــگای پــهژارهی
ههموومانــه .بــهو بۆنــهوه سهرهخۆشــیی
خۆمــان پێشكهشــی بنهماڵــهی بهڕێــزی
و دۆســتان و هاوڕێیانــی و بهتایبــهت
هونهرمهندانی كورد و خهڵكی تێكۆشهری
سنه دهكهین.
٢٣ی خەرمانــان« :مســتەفا هیجــری»
فەرمانــدەی گشــتیی هێــزی پێشــمەرگە
سەردانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانی
لــە چیاکان کــرد و چەندین کۆبوونەوەی
سیاســیی بــۆ پێشــمەرگەکان پێک هێنا.
«هیجــری» لــەم قۆناغــە لــە خەباتــی
نەتەوەیــی دێموکراتیکمانــدا شــاخی بــە
پشــتیوانی خەباتی جەماوەری شار وەسف
کــرد و بــۆ هەرچــی باشــتر گرێدانی ئەم
دوو بەشــە لــە خەبات بــەوردی پێداگریی
کرد .ناوبراو هێزی بەهێزی پێشمەرگەی
کوردســتانی بــە زامنــی ســەرەکیی
ســەرکەوتنی خەباتی نەتەوایەتیمان زانی
و باســی لــە شــوێندانەریی
هێــزی پێشــمەرگە وەک
باسکی بەهێزی گەل کرد.
ـــــ لــە هەواڵێکدا کە وێبالگی
«هەڵۆکانی زاگرۆس» باڵوی
کردووەتــەوە ،ســەرلەئێوارەی
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٧ی
خەرمانــان لــە کۆنەالجانــی
پیرانشــار ،جاشــێک بە ناوی سەید
«تاهیــر تســۆ» ناســراو بــە ســەید
«تاهیــری مەال ڕەشــید» ،بە تاوانی
جاشــیەتیی چەکدارانــە ،ســیخوڕی و
پیالنگێڕی بۆ لەداوخستنی تێکۆشەران
و نیشــتمانپەروەرانی ناوچەکە کەوتووەتە
بــەر ئامانجــی هەڵۆکانــی زاگرۆس و بە
ســزای تاوانەکانــی گەیشــت .برایەکــی
ناوبــراو بــە نــاوی مەال ســەید «شــێخەی
تســۆ» کــە لــە بەکرێگیــراو و گــوێ لە
مســتەکانی ڕێژیمــە و لــە تــاوان دەرهەق
بــە گەلەکــەی ســڵی نەکردووەتــەوە،
پێشــتر درابــووە بــەر دەســڕێژی گولـــلە و
بریندار کرابــوو« .هەڵۆکانی زاگرۆس»
ڕایانگەیانــدووە« :لە پێناو ئامانجی گەل
و پارێــزگاری لــە نەتەوەکەمانــدا هــەردەم
چەکەکانمان لەسەر پێیە».
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ژمارە ٣٠ ، ٧٩٥ی ڕەشەمەی ١٣٩٩

زمان ..دەسەاڵت..هێز

(لە ڕوانگەی ڕۆاڵن بارت و ئەمبیرتۆ ئیکۆوە)
ساماڵ ئەحمەی
ئەمبیرتــۆ ئیکــۆ لــە وتــاری ‹›زمــان،
دەســەاڵت ،هێــز››دا ،بابەتــی زمــان
لــە ڕوانگــەی ‹›ڕۆاڵن بارت››ـــەوە
وەک بابەتێکــی بانتــر لــە ئەدەبیــات و
تەکینکەکانــی لێکۆڵینــەوە لــە ئەدەبیاتدا
دەخوێنێتــەوە کــە دەچێتــەوە ســەر بابەتــی
دەسەاڵت.
ئیکــۆ وتارەکەی بــە یەکەم وانەی ڕۆاڵن
بــارت وەکــوو مامۆســتای نیشانەناســیی
ئەدەبیــات لــە کۆلێــژی ‹›دووفرانــس››
دەست پێدەکات کە لەو کۆلێژەدا مامۆستا
هەر وتار ،یان وانە پێشکەش دەکات؛ واتە
لــەوێ مامۆســتا خوێندکارەکانــی تاقــی
ناکاتــەوە و ،دەســەاڵتی ڕەدکردنــەوە ،یــان
دەرچوواندنیانــی نییــە .خوێندکارانیــش
هــەر لــە ســۆنگەی هۆگرییــەوە لــە پۆلی
وانەکانــدا ئامــادە دەبــن .بــارت وانەکــەی
خــۆی بــە پەســنی پلــە نوێیەکەی دەســت
پێدەکات و دەڵێت›‹ :هاتوومەتە شوێنێک
کــە لــە دەســەاڵت بــەدوورە ››.ئیکــۆ ئەم
وتەیــە بــە ڕیابــازی دەزانێــت ،چونکــە لە
فەڕەنسا هیچ شتێک بەقەدەر وانەگوتنەوە
لــە کۆلێــژی دووفرانــس و بەرهەمهێنانی
زانیــن ،دەســەاڵتی فەرهەنگی نابەخشــێت
بــەاڵم دەڵێــت›‹ :لەوانەیــە زێدەڕۆییــم
کردبێــت ،چونکە لــەو وانەیەدا (کە دواتر
لێمان ڕوون دەبێتەوە دەربارەی زمانە) بارت
بە شــێوەیەکی ســاویلکانە گەمە دەکات:
ئــەو پێناســەیەکی دەســەاڵت دەخاتە ڕوو،
کەچی پێناســەیەکی دیکــەی بۆ دەکاتە
پێشگریمانە››.
ئیکــۆ پێــی وایە بــارت لــەوە زیرەکترە کە
فۆکۆ بخاتە پشتگوێ ،کەواتە دەبێ ئەوە
زۆر بــاش بزانێت کە دەســەاڵت ‹›یەکە››
نییە ،بگرە لەو جێیانەدا کە بە یەکەم نیگا
نایبینین دزە دەکات ،دەسەاڵت ‹›فرە››یە،
ســپایەکە وەکوو ئەهریمەنەکان .دەسەاڵت
لە ناسکترین میکانیزمەکانی ئاڵوگۆڕی
کۆمەاڵیەتیدا ئامادەیە؛ نەک هەر لەالی
دەوڵــەت و چینــەکان و گرووپــەکان ،بگرە
لــە مۆدەکان و باوەڕەکان و نمایشــەکان و
گەمــەکان و وەرزشــەکان و زانیارییــەکان
و پێوەندیــی خێزانــی و تایبەتی و تەنانەت

بــەالی ئــەو الیەنــە ئازادیخوازانــەوە کــە
هــەوڵ دەدەن دژی بوەســتنەوە ،ئامادەیــە.
‹›وتەیەک بە وتەی دەســەاڵت دەناسرێت
کــە هەڵــە دەخاتەوە و لە ئەنجامدا بیســەر
تۆمەتبار دەکات ››.ئەگەر بۆ لەنێوبردنی
دەســەاڵت شۆڕش بکەن ،دەبینن جارێکی
دیکــە لــە ناخــی دۆخــە نوێیەکــەوە ســەر
هەڵدەداتەوە ...›‹ .دەســەاڵت مشەخۆری
جەســتەی بانکۆمەاڵیەتییە ،پێوەندیی بە
تەواوی ســەربردەی مرۆڤەوە هەیە ،نەک
هــەر ســەربردە سیاســی و مێژووییەکەی.
زمانیــش ئــەو شــتەیە کــە لــە ژیانــی
تاهەتاییــی مرۆڤایەتیــدا ،دەســەاڵت تێیدا
جێگیر دەبێت››.
ئیکــۆ لــە درێــژەی وتارەکەیدا بــاس لەوە
دەکات کە بەدیهێنەری دەســەاڵت ،هێزی
گوتن نییە ،بگرە شێوەیەکی هێزی گوتنە
کــە لــە سیســتمێک ،یــان دەزگایەکــی
ڕێســاکان ،واتــە لــە زمانــدا چەقــی
بەســتووە .دەگەڕێتــەوە ســەر وتــەی بارت
کــە لە وانەکەیدا دەڵێــت›‹ :زمان ناچارم
دەکات هەرکاتێــک باســی کردەیــەک
بکــەم ،خــۆم لە جێی بکــەری ئەو کردەیە
دانێــم .ئیــدی لێــرەوە هەرچییەکی بیکەم
دەبێتــە دەرەنجامی ئــەوەی کە هەم؛ زمان
ناچــارم دەکات نێــر و مێ لێک هەاڵوێرم
و بــواری ئەوەم پێ نــادات جۆری نە نێر-
نــە مــێ وێنــا بکــەم؛ ناچــارم دەکات بــە
گوتنی ‹›ئێــوە›› ،یان ‹›تۆ›› لەهەمبەر
ئــەوی دیدا دەروەســت بــم ،چونکە مافی
ئــەوەم نییــە پێوەندیــی ســۆزداری ،یــان
کۆمەاڵیەتیــی خــۆم دیاری نەکــەم... .
زمــان بەهــۆی پێکهاتــە تایبەتەکەیــەوە
جــۆرە پەیوەندییەکــی لەخۆنامۆبوونــی
ناچارەکــی دەخوازێــت ... .قســەکردن،
واتــە ملکەچبوون :زمان [دەســەاڵتێکی]
بادەرەوەیــە کــە الیەنــی هەمەکیــی لەخۆ
گرتــووە .بــا لــەوەش زیاتــر پێ ڕاکێشــم:
زمان نە بادەرەوەیە و نە پێشــڕەوە ،بگرە لە
یەک وشــەدا فاشیســتە .چونکە فاشیزم
گوتن قەدەغە ناکات ،بگرە گوتن دەکاتە
ناچاری››.
ئــەم وتەیــەی بارت لــە ژانویەی ١٩٧٧ەوە
زۆرتریــن دەمەقاڵــەی لــێ کەوتووەتــەوە.
ئیــدی هەمــوو باســەکانی دوایــی ،لــەم
وتەیــەوە دێنــە گــۆڕی .پــاش بیســتنی
ئــەم وتەیــە ئیــدی پێمــان ســەیر نابێــت

ئەگــەر بڵێیــن :زمــان دەســەاڵتە ،چونکە
ناچــارم دەکات کۆمەڵێــک کڵێشــەی
لەپێشــدابیچمگرتوو (لەوانــە وشــەکان)
بــەکار بێنم ،هەروەهــا پێکهاتەیەکی وەها
پێویســت و بــەدەر لــە گومانــی هەیــە کە
مۆڵــەت بــە ئێمــەی کۆیلەکانــی زمــان
نــادات لێی دەربــاز و ڕزگار بین ،چونکە
هیچ شتێک لە دەرەوەی زمان نییە.
چــۆن دەتوانین لەم شــتەی کــە بارت (بە
ئاوڕدانــەوە لــە شــانۆنامەکەی ســارتر)
پێــی دەڵێــت ‹›دەرگای داخراو›› ،خۆمان
دەربــاز بکەین؟ بــە وەرچەرخاندن .دەکرێ
لــە زمانــدا وەچەرخــان بکەیــن .بــارت
بــە ئــەم گەمــە نادروســت ،ڕزگاریــدەر و
ئازادیبەخشە دەڵێت ‹›ئەدەبیات››.
لێــرەوە دەگەینە ســەر چنینی تیۆرییەکی
ئەدەبــی کــە گەمەکردنــی وشــەکان و
گەمەکــردن بە وشــەکانە .ئەم باســە هەر
ئــەو وتانــە دەگرێتــەوە کــە بــە کــردەی
ئەدەبــی نــاو دەبرێن ،کەچــی دەبینین ئەو
تیۆرییــە هــاوکات لــە وتــەی زانســتی،
یــان مێژوونووسییشــدا بــەکار دێــت
بــەاڵم ئەوەیکــە دواجــار بــەالی بارتــەوە
نموونــەی ســەرەکیی ئــەو چاالکییــە
ئازادیبەخشــەیە ئــەو چاالکییانــەن کــە
پێیان دەگوترێت ،داهێنەر ،یان داهێنەرانە.
ئەدەبیــات ســەروکاری لەگــەڵ گوزارەی
مشــتوماڵدراودا نییە ،بەڵکوو سەروکاری
لەگــەڵ گەمــەی بێــژەر و نووســەردا
هەیــە کــە هێــزی ڕاکێشــانی وشــەکان
دەدۆزێتــەوە .ئەدەبیــات ئەوە بــاش دەزانێت
کــە هێزی زمــان دەتوانێت جارێکی دیکە
بەســەریدا زاڵ بێتــەوە ،بــەاڵم هــەر ڕێک
بەو هۆیەشە کە ئامادەیە لە قسەی خۆی
پاشگەز ببێتەوە؛ وتەکەی خۆی جارێک
پەســند بــکات و جارێکــی دی ڕەدی
بکاتــەوە ،جــاری وایــە الســاری دەکات
و جــاری واشــە بــە زمانبازی هەڵوێســتی
خۆی دەگۆڕێت؛ نیشــانەکان ناســڕێتەوە،
بەڵکــوو وەگەمەیــان دەخــات و گەمەیــان
پــێ دەکات .وەاڵمــی ئەو پرســیارەی کە
ئاخــۆ ئەدەبیــات جۆرێــک ئازادکردنــی
دەســەاڵتی زمانــە یــان نــا ،پەیوەندیــی بە
سرووشتی ئەو دەسەاڵتەوە هەیە .وێدەچێت
کــە بــارت لێرەدا خەریکــی تەفرەدان بێت،
هەروەهــا ڕاســتەوخۆ ،نــەک هەروەکــو
دۆســتێک ،تەنانــەت لــەو بەشــەدا کــە

باســی ‹›فرەیــی››ی دەســەاڵت دەکات،
بــە شــێوەیەکی ناڕاســتەوخۆ ڕســتەکانی
فۆکــۆ شــەرح دەکات .ئــەو واتایەی کە
فۆکــۆ دەربــارەی دەســەاڵت خســتوویەتە
ڕوو ،لەوانەیــە قایلکەرتریــن و بێگومــان
پاڵنەرترین واتایە کە تا ئێستا باوە.
لــە توێی ئەو گۆڕانەی لە بەرهەمەکانی
فۆکــۆدا لــە نێــوان دەســەاڵت و زانیــن،
‹›کــردەی وتەیی و کــردەی ناوتەیی››دا
دەبینرێــت ،دەکــرێ چنینێکــی ڕوونــی
واتــای دەســەاڵت بەدســت بخەیــن کــە
النیکــەم دوو تایبەتمدنیــی ئــەو چنینــە
لێــرەدا بەکارمــان دێــت :یەکــەم ئەوەیکــە
دەســەاڵت تەنیــا هانــدان بــۆ دەبڕیــن و
بەرهەمهێنانــی زانیــن نییــە؛ دووهــەم،
هەروەکــو بارتیش ئیشــارەی پــێ دەکات،
دەســەاڵت «یەکە» نییــە ،لەتلەت نییە،
دەسەاڵت پڕۆسەیەکی یەکالیەنەی نێوان
فەرمانڕەوا و ژێردەستەکانیەتی››.
فۆکــۆ دەڵێــت›‹ :بــە گشــتی دەبــێ ئەوە
قبووڵ بکەین کە ئەو دەســەاڵتە بەکارترە
لــەوەی لــە دەســتی کەســێکدا بێــت،
دەســەاڵت خاڵــی پێبــڕاو ،یــان پارێزراوی
چینــی فەرمانــڕەوا نییــە ،بگــرە بەڵگەی
کۆمەڵێــک دۆخــی ســتراتیژیکی ئــەو
چینەیــە (بەڵگەیەکــی وایــە کــە دۆخی
کەســانی ژێــر دەســەاڵت دەیخەنــە ڕوو،
جاری واشە دیسان وەسەرڕێی دەخەنەوە).
لەالیەکی ترەوە ئەو دەســەاڵتە بە شــێوەی
جۆرێک زۆرداری ،یان بەربەســت بۆ ئەو
کەســانەی ‹›دەســەاڵتیان نییــە›› کار
ناکات؛ بەڵکوو دەسەاڵتی ئەوان گەمارۆ
دەدات و لــەوان و بــە نێــوان ئەوانــدا تێپەڕ
دەبێــت؛ پشــتیان پــێ دەبەســتێت ،ڕێــک
وەکوو خۆیان کە لە بەرەنگاربوونەوەی ئەو
دەســەاڵتەدا پشت بەو کەرەستانە دەبەستن
کە دەسەاڵت بەسەریانیدا سەپاندووە››.
ئیکــۆ لــە درێــژەی باســەکەیدا دەڵێــت:
بێگومــان زمــان زۆردارە (چونکــە بــە

پاساوی ئەوەیکە ڕستەی ‹›من دانەیەک
چۆنــم دەوێ›› واتــای نییــە ،ئیجــازەم
پــێ نــادا بیڵێــم) ،بــەاڵم تایبەتمەندیــی
زۆردارییەکــەی نــە پەیوەندیی بە بڕیاری
کەســییەوە هەیە و نە بە هیچ ناوەندێکی
دیکــەوە کە ڕێســاکانی لێــوە پەیدا دەبن؛
زمــان بەرهەمێکــی کۆمەاڵیەتییــە و،
ڕێــک بەهــۆی پێکەوەســازانی هەمــوو
خەڵکەوەیــە کــە بەشــێوەی دەزگایەکــی
ئەرکسەپێن پەیدا دەبێت .هەموو کەسێک
لە بەرانبەر جێبەجێکردنی ڕێزماندا تاکوو
ڕادەیەک مل با دەدات ،سەرباری ئەوەش
دەیپەژرێنێــت ،بــەاڵم وای پێ باشــترە کە
پێــی وابێــت خەڵکــی دیکــەش جێبەجێــی
دەکەن.
(ســەرباری ئەوەیکــە زمــان بەهــۆی
تایبەتمەندییــە ڕێکخراوەکەیەوە بەشــێک
لــە پێکهێنــەری زانینــە) نازانــم دەکــرێ
بڵێین زمان کەرەستەی دەسەاڵتە ،یان نا؟
بەاڵم بەبێ شــک جۆرێک سەرباشــقەی
دەســەاڵتە .دەتوانیــن بڵێیــن زمــان کــە
بەرزتریــن دەزگای نیشانەناســییە ،یــان
(بــە وتــەی نیشانەناســەکانی ڕووســیە)
سیســتمی نموونەســازی ســەرەتاییە،
سەرباشــقەیەکە بــۆ ئــەو سیســتمە
نیشانەســازانەی کــە لــە فەرهەنگــی
جۆراوجۆردا وەکوو کەرەســتەی دەسەاڵت
و زانین (سیســتمی نموونەسازی دووهەم)
جێ دەگرێت.
کەواتــە لــەم ڕووەوە ،بارت هەقیەتی زمان
بــە شــتێک لەقەڵەم بدات کــە پەیوەندیی
بــە دەســەاڵتەوە هەیــە ،بــەاڵم هەڵەکــەی
لــەو دوو ئەنجامەدایــە کە پێیــان دەگات:
ئەوەیکە زمان فاشیســتە و ئەوەیکە زمان
‹›شــتێکە دەســەاڵت [واتە درەوشــانەوەی
دابینکەری زمان] تێیدا جێگر دەبێت››.
با لە پێشدا خۆمان لەگەڵ هەڵەی یەکەم
یەکالیی بکەینەوە :ئەگەر دەســەاڵت ئەو
شــتە بێــت کــە فۆکۆ پێناســەی کــردووە

و ئەگــەر دەکــرێ تایبەتمەندییەکانــی
دەســەاڵت لــە زمانــدا بدۆزینــەوە ،گوتنی
ئەوەیکە زمان بەو هۆیەوە فاشیســتە زیاتر
لــە گاڵتــە دەچێت :ئەم وتەیە بە جۆرێک
بانگهێشــتکردن بــەالی لێڵیدایــە .چونکە
ئەگــەر فاشــیزم لە هەمــوو جێیەک هەیە
و ،ئەگــەر لە هەموو دۆخێکی دەســەاڵت
و لــە کۆنتریــن زمانەکانــدا هەمیشــە
ئامــادە بــووە ،کەواتــە ئــەوە لــە بنەڕەتــدا
لــە هیچ کوێ نییە ،ئەگەر چارەنووســی
مرۆڤایەتــی لەژێــر دەســەاڵتی فاشــیزمدا
بێت کەواتە هەمووان فاشیســتن و ئەوەش
واتە هیچ کەســێک فاشیســت نییە .ئەم
بابەتــە مەترســیی ئــەو هۆکارهێنانــەوە
فریودەرانــە نیشــان دەدات کــە بــەردەوام
لــە ڕۆژنامەوانیــی ڕۆژانــەدا دەیبینیــن،
جیاوازییەکەیشــیان هــەر ئەوەیــە کــە
ئــەوان وردەکارییەکەی بــارت نازانن .ئەو
النیکــەم ئــەوە دەزانێت کــە گوتنی وتەی
پێکناکۆک وەک تەکنیکی ڕەوانبێژی
بەکار دێنێت.
بــەاڵم هەڵــەی دووهــەم بــەالی بۆچوونی
منــەوە ناسکتریشــە :زمــان ئــەو شــتە
نییــە کــە دەســەاڵت تێیــدا جێگــر بێــت.
بەڕاســتی من هەرگیز لــەو کەڵکەڵەیەی
فەرەنســایی و فەرەنساییشــێوەکان
تێناگــەم کــە دەیانهەوێت هەموو شــتێک
جێگیــر بکــەن ،یــان هەمــوو شــتێک بــە
جێگیرکــراو ببینن ،بــە کورتییەکەی من
واتــای ڕوونی ‹›جێگیربــوون›› نازانم .وا
دەزانــم ئــەم کــردارە گۆڕانێکــە بۆ ئەوەی
ئــەو کێشــانەی کــە چاریــان نییــە بــە
بەکارهێنانی زۆر و هێز چار بکات بەاڵم
ئەگــەر ئــەم بۆچوونەش بپەژرێنم ،وای بە
باش دەزانم زمان کەرەســتەیەک بێت کە
دەســەاڵت لە ڕێی ئــەوەوە لە هەرجێیەک
سەری هەڵدا جێگیر ببێت.

پێویستیی کارکردن بۆ ڕێکخستنی زیاتری ڕیزهکانی بزووتنهوهی میللی دێموکراتی کوردستانی ئێران
براییم الجانی
بزووتنهوهی ڕزگاریخوازانهی کوردستانی
ئێــران له گهشــهو ههڵدانێکی بهرچاودای ه
بهاڵم ســهرهڕای ئهوهش ههم له تیئۆری و
هــهم لــه پڕاکتیکدا لهگهڵ زۆر مهســهله
بهرهوڕوویــه کــه نابــێ لــه هێنانــه گۆڕ و
باسکردنیان چ له ئێستا و چ له داهاتوودا
سڵ بکهینهوه.
بــۆ ڕێکخســتنیی زیاتــری ڕیزهکانــی
بزووتنــهوه ،بــۆ هاوئاههنــگ کردنــی هێزه
کۆمهاڵیهتییهکانــی نێــو بزووتنــهوهی
کوردستان ،ههروهها بۆ ئهوهی بزووتنهوهی
کوردســتان ئاسۆیهکی بهرینتری له پێشدا
بێــت ،پێویســته لــه ســهر چهنــد مهســهله
پــێ داگریــن .بزووتنــهوهی کوردســتان،
بزووتنهوهیهکی ئیدئۆلۆژیكی داخراو نییه.
بزووتنهوهیهکــی میللــی دێموکراتیکــه.
بزووتنهوهیهکــه بــۆ ڕزگاری کوردســتان
له ســتهمی میللــی و دێموکڕاتیزهکردنی
کۆمهڵــگای کوردســتان ســهری ههڵــداوه
کهواتــه بزووتنــهوهی چینێــک یــان
توێژیکــی کۆمهاڵیهتی دیاریکــراو نییه.
دانیشــتووانی کوردســتان ،ســهر بــه هــهر
دهســته و تاقمێکــی کۆمهاڵیهتــی بــن،
دهتوانن بهشــداری لهو بزووتنهوهیهدا بکهن؛
بۆیه پێویسته که ڕۆڵهکانی کوردستان بۆ
بهشــداری له بزووتنهوهدا مۆبیلیزه بکرێن.

ئاخــر ڕۆڵهکانــی کوردســتان تهنیــا لــ ه
ڕهوتی خهبات و تێکۆشاندا و له پڕۆسهی
ڕووبهڕووبوونــهوه لهگــهڵ دوژمنانی ماف
و ئازادییهکانی گهلی کورددا وشیاری و
ئاگاهی میللی پهیدا دهکهن و ناسنامهی
فهرههنگی و سیاســی و نهتهوهیی خۆیان
دهچهسپێنن .بهاڵم دهبێ ئهوهش بگوترێ
کــه چیــن و توێــژه جۆراوجۆرهکانــی نێــو
کۆمهڵگای کوردستان ،داخوازی تایبهت
بــه خۆشــیان ههیــه .ئهو داخوازه ســینفی
و کۆمهاڵیهتییانــه تهنیا کاتێک دهتوانن
بڕۆنــه پێــش کــه لــه چوارچێوهیهکــی
بهرینــدا ،لهگــهڵ داخــوازه ســهرهکییهکان
لێک گرێبدرێن و هاوئاههنگ بکرێن.
الوان ،ژنــان ،مامۆســتایان ،خوێنــدکاران،
کارمهنــدان ،کرێــکاران ،جوتیــاران،
بازاڕییــان و باقــی چیــن و توێــژه
زهحمهتکێشــهکانی دیکــهی کوردســتان
و کهمایهتییــه میللــی و مهزههبــی و
ئایینــی و ئیتنیکییهکانــی کوردســتان،
ههرکامیان به داخوازی خۆیانهوه به دژی
دهســهاڵتی ڕهشــی ئاخوندی لــه خهبات و
بهربهرهکانێــدان؛ ڕێکخراوهکانــی حیزبی
ئێمه له ههرکوێیهک که ههن له سهریانه
ئــهو ناڕهزایهتــی و بهربهرهکانــێ ســینفی
و کۆمهاڵیهتییانــه لــه ســهر بناخــهی
هاوپێوندیی میللیی لێک گرێبدهن.
لێکگرێــدان و هاوئاههنگکردنی بزووتنهوه
ئێعترازییــه کۆمهاڵیهتییــهکان لهگــهڵ
یهکتــر و لهگــهڵ داخــوازه میللــی و

دێموکراتییــه گشــتییهکاندا ،بزووتنهوهی
کوردســتان دهکاتــه بزووتنهوهیهکی بهرین
و جهمــاوهری هــهر بۆیــه ئــهوه گرنگترین
ئهرکــی ڕێکخراوهکانــی حیزبــه لــهو
ههلومهرجــهدا .ئهگــهر نهتوانیــن ئــهو
ئهرکــه گرینگــه جێبهجــێ بکهیــن ڕۆڵی
پێشــڕهوبوونی خۆمــان لــهو بزووتنهوهیــهدا
دهخهینه ژێر پرسیار .لهالیهکی دیکهشهوه،
ئهگــهر ئــهو بزووتنــهوه کۆمهاڵیهتییــه
جۆراوجۆرانه له چوارچێوهی سیاسهتێکی
میللی و کوردســتانیدا ڕێکنهخرێن ،هیچ
کــه ناتوانــن بــ ه ئامانجهکانیــان بگــهن،
بهڵکــوو هــهر زوو ســهرکوتیش دهکرێــن.
ئــهوهش ئــهو پێویســتییه دهردهخــا کــه
بزووتنهوه کۆمهاڵیهتییهکان پێویســته پتر
لهگــهڵ یهکتر هــاوکاری و هاوئاههنگی
بکــهن و لــه بهرانبــهر ســهرکوت و
زهبروزهنگی ڕێژیمدا شێلگیرانه پشتیوانی
له یهکتر و داخوازهکانی یهکتر بکهن .له
حاڵێکی ئاوادا هێز و توانای ههموو چین
و توێــژه کۆمهاڵیهتییهکانــی کوردســتان
دهخرێتــه ســهریهک و لــه بهرامبــهر
ماشینی ســهرکوتی کۆماری ئیسالمیدا
خۆڕاگرتریان دهکات و ئاســۆیهکی بهرین
و گهورهش بۆ بزووتنهوه له ئاستی گشتیدا
دهســتهبهر دهکا؛ بــهاڵم لــهو پێوهندییــهدا
مهســهلهیهکی زۆر گرینــگ ههیــه کــه
نابێت له بیرمان بچێت .ئهویش ئهوهیه که
ههوڵدان بۆ نهخشاندنی ئاسۆیهکی گهوره
و بهرین بۆ ئهو بزووتنهوه کۆمهاڵیهتییانه

و لێکگرێدانیان له ئاستێکی بهرزدا ،نابێ
وامان لێبکا که خهباتی ڕۆژانه و داخوازه
دیاریکراوه سینفی و کۆمهاڵیهتییهکانی
چین و توێژه جۆراوجۆرهکانی کوردســتان
بــه هێنــد نهگریــن .ڕاســت بهپێچهوانــهوه
پێویســته ڕێکخراوهکانــی حیزبــی ئێمه له
سهنگهری ههره پێشهوهی دیفاع له داخوازه
جهماوهرییهکاندا بن و ویســت و داواکانی
چیــن و توێــژه کۆمهاڵیهتییــهکان ،لــه
دروشــمی واقعبینانــهدا فۆرمۆلــهبکهن و
بیانهێننه گۆڕێ .ئهو بهشه له کادرهکانی
ئێمــه کــه بایــهخ بــه خهباتــی ڕۆژانــهی
دهســته و تاقمــه کۆمهاڵیهتییــهکان و
داخــوازه ســینفییهکانی ئــهوان نــادهن،
زیــان بــه ئیعتبــاری حیــزب و پڕۆســهی
بهرینبوونــهوهی بزووتنــهوه و یهکیهتیــی
ڕیزهکانی میللهت دهگهیهنن.
شــێوهی ئهســڵی خهباتــی ئێمــه خهباتــی
جهماوهرییــه و بهبــێ وهگهڕخســتنی
هێزوتوانــای لهبننههاتــووی خهڵــک،
ناتوانیــن کۆمهاڵنــی خهڵکی کوردســتان
بــۆ پێکهێنانــی ئاڵوگــۆڕی گــهوره
ڕاکێشینه مهیدان.
هــهر لهوپێوهندییــهدا مهســهلهیهکی
دیکــهش ههیه که پێویســته لێرهدا باســی
بکهیــن .ئهویــش ئهوهیه که دهبێــت بزانین
ســکتاریزم و فرقگهرایــی گهورهتریــن
دوژمنــی بزووتنــهوهی جهمــاوهری و
میللییه .سکتاریزم زۆرتر له ههلومهرجی
ئــهو واڵتانــهدا ســهرههڵدهدا کــه بهدهســت

ئیســتبداد و ســهرهڕۆییهوه دهناڵێنــن.
وهزعێک که ئێمه له کوردســتانی ئێراندا
لهگهڵــی بهرهوڕوویــن ،وهزعێکــی لــهو
چهشــنهیه .ههبوونی حیزب و ڕێکخراوی
جۆراوجۆری سیاســی له ســهر گۆڕهپانی
بزووتنــهوهی کوردســتان و ملمالنــێ و
ڕهقابهتی سیاســیی ئهوان لهگهڵ یهکتر،
شــتێکی تــهواو سروشــتی و تهنانــهت
پێویســت و بهکهڵکیشــە بهاڵم ملمالنێ و
ڕهقابهتــی غهیره ئوســووڵی و نائهخالقی،
زیانــی قهرهبوونهکــراوه بــه ســهرجهمی
بزووتنهوه دهگهیهنێ.
میللهتــی ئێمــه لــه کوردســتانی ئێــران،
وهک هــهر میللهتێکــی دیکــه ،لــه چین
و توێــژی جیاواز پێک هاتووه که قازانج
و بهرژهوهنــدی جیاوازیشــی ههیــه کهواته
لــه ههڵهدایــن ئهگــهر پێمــان وابــێ تهنیــا
یــهک حیــزب یــا ڕێکخــراوی سیاســی
دهتوانــێ بهتهنیــا نوێنهرایهتــی ههمــوو
خهڵکــی کورســتان بــکات؛ بــهاڵم ئهوهش
بهو مانایه نییه که پلۆڕالیزمی سیاســی
بــه ئهتۆمیزهکردنــی سیاســهت تهرجومــه
بکهیــن و بــه نــاوی پلۆڕالیــزم بزووتنــهوه
و ڕیزهکانــی خهبــات دابڕدابــڕ بکهیــن .
ئێمه له کوردســتاندا پێویستیمان به چهند
حیزبی سیاسی و جهماوهری گهوره ههیه
کــه پایــهگای کۆمهاڵیهتییــان ههبێــت
و بتوانــن هــهم لهگــهڵ یهکتر هــاوکاری
بکهن و له ههمان کاتیشدا موخالهفهت و
ڕهقابهتی سیاســیش لهگهڵ یهکتر بکهن.

ئــهوه هــهم به قازانجــی دێموکڕاســییه ل ه
کوردســتاندا و ههم به قازانجی بزووتنهوه
و هێزهکانــی نێو بزووتنهوهشــه .بۆ حیزبی
دێموکــرات ههوڵــدان بــۆ جێگیرکردنــی
دێموكراســی و پلۆڕالیــزم له کوردســتاندا
نــهک تاکتیــک بهڵکــوو ئامانــج و
فهرههنگی کاره.
هیــچ حیزبێکی جیددی ناتوانێ بهرامبهر
بــه لهمهترســی کهوتنــی مهوجودیــهت
و ناســنامه و ههویهتــی سیاســی خــۆی
بێدهنــگ بێــت و دهســت لــه سهردهســت
دانــێ .بۆیــه ههرکــهس مهوجودیــهت
و ههویهتــی حیزبــی ئێمــه نهخاتــه بــهر
مهترســی و ههڕهشــه و بهرنامهیهکــی
دێموکڕاتیــک و کوردســتانی ههبێــت،
ئێمه دهســتی هاوخهباتی بۆ درێژ دهکهین
و لــهو خهباتــهدا کــه دهیبهینــه پێــش ،بــه
دهستهخوشکی خۆمانی دهزانین.
تایبهتمهندیــی ههرهگــهورهی حیزبــی
دێموكــرات وهک حیزبێکــی ڕهســهن
و بهرپرســی کوردســتانی ئهوهیــه کــه
لــه سیاســهتدا ههمیشــه قازانــج و
بهرژهوهندییهکانــی میللهتــی کــورد و
بزووتنــهوهی کوردســتان دهخاتــه ڕیــزی
پێشــهوهی ئهجێنــدای کاری خــۆی .ئاخر
حیزبــی ئێمــه قازانــج و بهرژهوهندییهکــی
جیــا له قازانــج و بهرژهوهندییه بهرزهکانی
میللهتی کوردی نییه و ههر بۆ بردنهپێش
و وهدیهێنانــی ئامانجهکانــی خهڵکــی
کوردستانیش دامهزراوه.
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مەبارێ باران ،مەبارێ
بیست و یەکی ئادارە و
ژیلەمۆی ئەم ئاگرە
خوێنی ناو دەماری ئەم گەلەیە.
ئەی خۆر
زوو بڕۆ ،ئەمڕۆ ڕووناکیی ئەم ئاگرە گڵۆپی کۆاڵنە تاریکەکانی مێژوویە.
تۆ دارستانی بریندار،
تەرمی شەهیدەکانتم بدەیە ،با بە خاکی پیرۆز غوسڵیان بدەین و
لە ئاگری پیرۆزدا بیاننێژین
لەگەڵ تۆمە ئەی شەو
پەنای ئەم ئاگرە بدە با چەتەکان لە ڕۆژە ملکەچەکانی خۆیاندا نەیانکوژن !
بیست و یەکی ئادارە و
لە پێخەفی مەرگەوە هەڵدەستمەوە،
گێژەڵووکەی ئەم بەهارە شەرعی من دەکا .
ڕابە ئادار
ڕابە نەورۆز
ڕابە و بە پریشکەی ئاگری خۆت تاریکیی سەپاوی دەستی بەرماوخۆران گڕ بدە
بە مەشغەڵی دەستی پەیڕەوانت
کۆگا و ماڵ و تەالر و زنجیرەی ستەمی دزانی دڵبۆری چاوبرسی ئاگر بدە !
شەفاعەت مەخوازە بۆیان نەورۆز
بە هەناسە پیرۆزەکانت سوێند
شەختە و ڕنووی ئەو سەرماسەپێنانە جەرگی هەسارەی زەویی کردووە بە خوێن
بە ڕەنگی سوور و زەردی تۆ سوێند
سووریی مێژووم بە دەستی جەالد و نۆکەرانی شەرەفدۆڕاوی ئەوان نەخشاوە.
نەورۆز دێ
نەوڕۆژ دێ
ڕەحمەتی خودای منە
خودای من خودای ژیانە،
ئایینی من پێکەنین و ڕەحمە
سوێند بە تۆ نەورۆز
خوداکانی ئەوان لە سەرتاسەری مێژوو
هەموویان ناویان مەرگ بووە و ئایینەکانیان هەر گریان !
سوێند بە بزە و ئومێدی تۆ نەورۆز
ئایەتی من ئایەتی هەستانەوە و
حیکایەتی مان بووە
کەچی ئەوان ئایەتەکانیان درۆ و گزە و پیالنی کوشتن !
نەورۆز
بە شەرعی تۆ سوێند دەخۆم،
لە شەممۆوە تا هەینی
ئێوارانی ژێردەستیم هەر سوور بووە و
هێزی ستەم لەسەر سەرم خوانی بۆ جەالدە خۆنەشۆر و بیرچڵکنەکان ساز داوە!
نەورۆز
بە پیتە پیرۆزەکانت قەسەم
بە نەمری و ئەبەدییەتی تۆ قەسەم
مەرگ و سێدارەن ئەوان،
پیسە لەشیان
نۆژیان نۆژی تاعوون پەرستانە،
نەورۆزی ئەوان نێرگز و هێرۆ و هەاڵڵە و سوێسن لە یەک کاتا بە یەک مقەست دەبڕن
شەقام و کۆاڵنی خاوێنیان ناوێ
خوێنی پیس پەروەردە دەکەن
دیکتاتۆرییەت لە بزە و پێکەنینیان دەبارێ
ڕەحم بە بۆنی خۆش و عەتری کۆن و نوێ ناکەن
ئەوان نوێنەری کوشتنن ،سەعادەت لە مەرگدا دەبینن،
بە خوێن کۆاڵن و شەقامەکان دەشۆن
قاورمەکانیان بە مێشک و دەست و قاچی مرۆڤ دروست دەکەن و
هەر بە الشەی مرۆڤیش دەیکوڵێنن،
گوڵدانەکانیان پڕن لە دڕک و خۆڵی لەعنەتلێکراو
زمانیان زمانی زەمانە مردووەکانی بەر لە پەیدابوونە
لەگەڵ هەر تۆوێکی ژیان و لەگەڵ هەر بەهارێکدا دوژمنن،
نەورۆز
بە مزگەوت و کلێسە و ئاگردان و بۆت و هیچت قەسەم
لە ماڵەکانیان خودا دەکوژن
لە کۆاڵندا بێ خودا دەکوژن
لەشکرەکانیان لەشکری ئیهانەت و تااڵنچییەکانی مەغۆلە و
شــەرافەت لەالی ئەوان ئەو تەندوورە پڕ لە ئاگرەیە مێژوویان دەســووتێنێ و نەخۆشــیان
دەکا
نەورۆز
بە کەرامەت و داوێنپاکیت
بە ڕووسووریت
بە تینی قالبی شەختەبەزێنت سوێند
ئەوان پاسەوانەکانی بەر دەرگای شەڕن،
بە هێزی گڕت سوێند
ئەوان دەغڵکوژانی سەردەمی قات و قوڕین !
ئەی نەورۆزی پشت
هەر وەک چیاکانی واڵتم قاییم
ئەی نەورۆز
ئەی دەم بەخەندەتر لە پێکەنین و شادتر لە شادی
تۆ دەرمانی
تۆ ژەنەڕاڵی زەمانی
تۆ خوێنی هەزارە و سەدە و قەڕنەکانی
لە هەر ساڵێک کە هەڵدەبی دەگژ دژانی ژین ڕۆ دەبی!
پیرە چریک

بەرەو بەهاری کوردەواری
غەفور کەسنەزانی ،ژاکاو
وەرگیراو لە ئینتێرنێت

هەی هەی لە سێحری خوڕەی شەتاوان
وەی وەی لە سینەی سەختی کاڵوان
ناز و کرێشمەی سروە و شەماڵە
بووک دەگوێزنەوە لە ماڵە باوان

وەرزێڕی لێزان چاکی هەڵماڵین
بۆ هەرەسی دار یا جۆگە ماڵین
بەڕۆژ و نسیێی وا لە ژێر نەزەر
البردنی بەرد  ،هەژگ و چێو چنین

وەنەوشە لۆلۆ ،زوڵفی باداون
گواڵن لە عەزرەت ئەو دا نەماون
گوێ چۆم و جۆگەی عەتراژن کردن
هەموو لە سایەی ئەودا نەخشاون

پێمەڕە و پاچ و بیور و تەورداس
سەرقاڵی ئیشە ،دوور لە قسە و باس
جارجار بۆ پشوو چایی لێ دەنێ
نارۆکەش دەکا  ،بەشی عام و خاس

پێشمەرگەی بەهار زۆر بە دیسیپلین
وریا و بە جەرگە ،گرتوویە کەمین
مزگێنی هێنا بۆ چیا و پێ دەشت
خاکەلێوەیە و وەرزی گوڵ چنین

پەلەوەر هات و کەوتە پەڕ بازی
سێرو بە خۆی و سێ تەپڵ و سازی
گرتی گوێسوانە و بەرزایی و سەرچڵ
شای ئەو هەرێمە  ،داوەرە و قازی

کۆرپەی ساوای گوڵ جێی کۆشە و ئامێز
(نەکەرۆز) خەمڵی ( ،چلچەمە) گوڵڕێز
ئاگری سووری نەورۆزی کوردی
بێ خەم گرتوویە لووتکەی مەترێز

زستان فڕێی دا دوا کۆرپەی زەوی
خەمی هەژاران ئەو چەلەش ڕەوی
دای بە سەر خۆی دا تارای سەوزەپۆش
زاوای ئازادیش بوو بە پێشڕەوی

بارگەی خێاڵتی بەرە و سەر دەڕوا
بۆ هەواری ژین بە بیر و بڕوا
خاڵ و بەڵەکە کوێستان و قەدپاڵ
ڕێبوار هەر دەبێ لەم سەفا و مەڕوا

ئەم ئاڵ و گۆڕە ئەزموون دەبەخشێ
کێ لووتی بەرزە و دەمار دەفرۆشێ
ڕۆژێ هەر دەبێ ژیوان بوونەوەی
ئەوکاتەی ئااڵی ویژدان دەنەخشێ

(باڵی) و (بەرانان) ،قوتەی (بەردەڕەش)
نامە دەنێرن بۆ (کانی چاوڕەش)
(زاری) و (پەژارە) و (نافێعی مەزهەر)
دژیان هەڵپێچا بە مۆرەی دوو شەش

بەیداخی هەڵدا و دەگرێ بەهانە
هەورە ئاووسی گۆپاڵ بارانە
لە شار و دێهات گرتی لەنگەری
نەورۆزانەی دا بۆ شادیانە

سەرچاوەی ڕوونی داوێنی ئاسۆ
بۆ تەونی ژیان وەک ڕایەڵ و پۆ
بەرهەڵست نابن زیخ و چەوی دڕ
دەڕژێتە چۆماو هێدی و لە سەرخۆ

تاریفی بەهار  ،دیمەن و جوانی
کاوە و کوتکی سەخت بۆ زلهێزانی
ئەبن بە وانە بۆ مەکتەبی ژین
بۆ نەتەوەی کورد هەم نەوەکانی

باقەی کاژیلە و کاڕەی بەرخ و مەڕ
مۆسیقای ڕۆحی عەرزی تەڕ و بەڕ
شوان لە داوێن و گاهێ لە سەریاڵ
ڕان دادەچڵەکێ لە دەنگی سەوەڕ

ڕۆڵەم ،کۆرپەڵەم  ،نازداری باوان
یاسای سرووشتە الی بانی چاوان
پیرۆزە و بە فەڕ نیشتمان و زێد
نەکەی لێی الدەی بە حەڵقە و داوان

دەنگی شمشاڵی شوانی هەردە پێو
دێ لە دوورەوە کاتی ناشتاو شێو
هۆرە و حەیران و گەلۆ و سەوزە چڕ
زاخاوی زامی دەروونی پەشێو

دەنگی هەالوەی مناڵ دەێتە گوێم
ئۆخژنی تازە دەبەخشێتۆ پێم
خۆزگە بەو کاتەی منیش مناڵ بووم
بەو کەش و هەوا ئێستەش چاوەڕێم
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