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ئەم ڕۆژی ،ســــــاڵی تازەیە نەورۆزە هاتەوە
جهژنێکی ،کۆنی کوردهو به خۆشــی وبه هاتهوه
خوێنەرانی ئازیزی «کوردستان» دواژمارەی ڕۆژنامەکەتان لە ساڵی  ٢٧٢١بە هەوڵ و ماندووبوونی پۆلێک لە
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پەیمان نوێ دەکەینەوە کە لەم سەنگەرەوە بەردەوام دەبین لە دڕدان بە تاریکی
تا گەیشتنی کوردستان بە سەربەستی.
ساڵی نوێتان پیرۆز و هەموو ڕۆژێکتان نەورۆز بێ
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كەریم پەرویزی
ڕۆژێكــی نوێ و ســاڵێكی نــوێ بهڕێوهیه
و ژیــان وهجووڵــه كهوتۆتــهوه تاكــوو خۆی
نــوێ بكاتهوه .ژیانــی كۆمهڵگا پێك دێ
لــه هــزری هاوبهشــی ههمــوو تاكهكانــی
كۆمهڵگا و لهو هزر و ههســته هاوبهشــهوه
گرێچنــی كۆمهڵــگا دادهڕێــژرێ تاكــوو
خۆیــان وهكــوو یــهك ببینن و لــه لووتكهی
نوێبوونهوهی ســاڵدا ههمــوو وێكڕا بهیهك
ههســتهوه بڕواننه ژینگهی كۆمهاڵیهتییان
و نیشــتمانێك لــه پێــش چاویــان خــۆی
دهنوێنێ.
مرۆڤبــوون ئهركێكــی ئێجــگار قورســه كه
تاكهتاكــهی چركهكانــی ژیانــی پێویســته
تاكــوو بــهردهوام خــۆی بســهلمێنێتهوه و
مانایهك به بوونی ببهخشــێ كه ســنوورێ
دهكێشــێ لــه نێوانــی ئــهو و گیانــداری
بێمانــادا .لێرهوهیــه كه مرۆڤبوون نهك تهنیا
بــه ڕێكهوتێكی ئاســایی له نێو میلیاردها
ڕێكهوتــدا نییــه ،بهڵكــوو ئهركــه وهكــوو
بهجێگهیانــدن و گهشــهكردن و ئهركێكــه
كــه لهگــهڵ چركهكانــی ژیانــدا نــهك كــز
نابــێ و ســووك نابێ بهڵكــوو تاكوو بهرزتر
دهڕوا ئهركی مرۆڤبوون قورســتر و قورستر
دهبێتــهوه و لــه لووتكــهدا كهڵهمرۆڤــهكان
دهدرهوشــێنهوه كــه بــه ڕهنگــی ســووری
لهشیان كه چۆڕاوهی خوێنی پێشكهشییان
بــه نیشــتمانه نــاوی بــهرزی ڕێبهرانــی
شههید وهردهگرن و سنوورهكانی نیشتمانێك
پێناسه دهكهن.
ئــهم ئهركــه قــورس و گرانــهی مرۆڤبــوون
لــه خاڵێكــی گــۆی زهوییهوه بــۆ خاڵێكی
دیكــهی دهگــۆڕێ چوونكــه شــوێن تهنیا
جوغرافیایهكی بێنێوهڕۆك و وشك و ڕووت
نییه ،بهڵكوو دهفرێكه بۆ گهشهكردنی مانا
و هێمــاكان ،ههربۆیه پێی دهڵێن نیشــتمان.
لێــرهوه مــرۆڤ ناســنامه وهردهگــرێ و به
زمانێك دهدوێ كه مرۆڤه هاوناسنامهكهی
لێــی تێــدهگا .تێگهیشــتن تهنیــا حاڵیبوون
لــه زمــان نییــه بهڵكــوو چهشــتنی ههموو
ئــازار و خۆشــی و ناخۆشــییهكانی ژیانی
كۆمهڵگایهكــه كــه لــه وشــهكاندا جێگهی
گرتووه و به بزهیهكی زمان وهسهما دهكهوێ
و به ڕهنجێكی وشه ،خهم دایدهگرێ؛ بۆیه
كوردبــوون بریتییه ل ه پێناســهی مرۆڤێكی
ئهركدار كه نیشــتمانێكی تایبهتی ههیه و
پێكهوه به زمانی ئازار و خولیا و خۆشــی
و هیوا دهدوێن.
ئهركــی مرۆڤــی كــورد لــه نــهورۆزدا
بهتــهواوی خــۆی دهنوێنــێ و لــه ژێــر
ڕووناكایــی ئاگــری نــهورۆزدا ههمــوو
تانوپــۆی پێناســه و ناســنامهی دهكهونــه
ســهما و نیشــتمانی پێ دهگهشێتهوه ،ههر
بۆیــه نــهورۆز ههمــوو دهمارهكانی لهشــی
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ژمارە ٢٩ ، ٨١٩ی ڕەشەمەی ١٤٠٠

پەیامــی پیرۆزبایــی
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
بەبۆنــەی ٨ی مــارس

٨ی مــارس بیرخــەرەوەی ڕەوشــی ئــەو
ژنانەیــە کــە لــە واڵتانــی پێشــکەوتوو
لــە ســایەی تێکۆشــانی ژنــان و پیاوانــی
یەکســانیخوازدا بــە مافەکانــی خۆیــان
گەیشــتوون ،لەالیەکــی دیکەشــەوە
بیرخــەرەوەی ڕهوشــی ئــەو ژنانەیــە کــە
لــە زۆربــەی واڵتانــی وەک کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران و ئەفغانســتاندا وەک
کۆیلە سەیر دەکرێن.
لــەم ڕۆژەدا پیرۆزبایــی لــە هەموو ژنانی

جیهــان بــە تایبــەت ژنانــی چــاالک و
تێکۆشــەری خەباتــی یەکســانیخوازی لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەم.
تێبکۆشــین ژنــان ئــازاد بــن تــا
کۆمەڵگەکەمان بەختەوەر بێت.

لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
مستەفا هیجری
٨ی مارسی ٢٠٢٢ی زایینی

ناوەنــدی هاوکاری:
کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی دەبــێ کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران بوەســتێنێت

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران شەوی
 ٢١لەســەر ٢٢ی ڕەشــەمەی ١٤٠٠ی
هەتاوی (بەرابەر لەگەڵ  ١٢لەسەر ١٣ی
مارســی ٢٠٢٢ی زایینی) بە مووشەکی
بالســتیکی خاڵپێک ،هێرشــی کردە سەر
هەولێری پێتەختی هەرێمی کوردســتان و
چەند شــوێنێکی لەو شارە بەئامانج گرت
کــە لــەم ســۆنگەیەوە زەرەر و زیانێکــی
زۆری ماددی بەر ئەو شوێنانە کەوتوون.
ئەمــە یەکەمجــار نییــە کــە کۆمــاری
ئیسالمیی ئێران هێرشی مووشەکی دەکاتە
ســەر ئامانجەکانــی لــە خاکــی هەرێمی
کوردستان و ناوچەکانی دیکە لە عێراق.
هێرشــی مووشــەکی بۆ ســەر بنکەکانی
حیزبــی دێموکــرات لە خەرمانانی ســاڵی
 ١٣٩٧یــەک لــەو هێرشــانەیە کــە بــووە
هــۆی شــەهیدبوونی  ١٦پێشــمەرگەی
حیزبــی دێموکــرات و برینداربوونــی دەیان
کــەس و هەروەهــا کاولــکاری و زەرەر و
زیانێکــی ماددیــی زۆری لــێ کەوتــەوە.
ســپای پاســداران ئــەوکات ڕایگەیاند کە
ناوەنــدی پیالنگێڕی لە دژی ئەمنییەتی
کۆمــاری ئیســامیی کردۆتــە ئامانــج
و ئێســتاش وێــڕای وەئەســتۆگرتنی
بەڕەســمیی ئــەم پەالمــارە مووشــەکییەی
ســەر هەولێــر ،لــە بەیاننامەیەکــدا بوونی
ناوەندێکی هەواڵگریی دەوڵەتی ئیسرائیل
لــە خاکــی هەرێمــی کوردســتانی بۆ ئەو
پەالمارە بە پاساو هێناوەتەوە.
ســەرۆکایەتیی ئەنجومەنــی وەزیرانــی
هەرێمــی کوردســتانیش وێــڕای
هێرشــە
ئــەم
مەحکوومکردنــی
دوژمنکارییــەی کۆمــاری ئیســامیی
ئێران ڕایگەیاندووە کە پێچەوانەی پاساو و
ئیدیعاکانی کۆماری ئیسالمی «شوێنی
بەئامانجگیــراو ،شــوێنێکی مەدەنــی بووە
و ئــەم پاســاوە ،تەنیــا بۆ شــاردنەوەی ئەم
تاوانــە قێزەونەیە» .ئەنجوومەنی وەزیرانی
حکوومەتی هەرێمی کوردســتان هەروەها
ڕایگەیانــدوە کــە« :ئەمــە چەندیــن
جــارە ئێــران ئــەم دەســتدرێژییانە دووبــارە
دەکاتــەوە و بێدەنگیــی کومەڵگــەی
نێودەوڵەتیــش بەرامبــەر بــەم هێرشــە
ترســنۆکانە ،ڕێگەخۆشــکەر دەبــێ
بــۆ بەردەوامیــی ئــەم جــۆرە تاوانانــە».
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران
چەندیــن ســاڵە بێڕەچاوکردنــی یاســا
و ڕێســا نێودەوڵەتییــەکان و بایەخدانــان
بــۆ ســەروەریی سیاســیی واڵتــی عێــراق،
نــەک هــەر بەئاشــکرا دەســتێوەردان
لــە کاروبــاری نێوخۆیــی ئــەم واڵتــەدا
دەکات ،بەڵکــوو لــە هــەر هەلێــک بــۆ
دروســتکردنی قەیــران و ئاژاوەنانــەوە لــەو
واڵتــە کەڵکی وەرگرتووە .دەســتێوەردان و
گێرەشــێوێنییەکانی کۆماری ئیسالمیی
ئێــران لــە عێــراق گەیوەتــە جێگایــەک
کــە خەڵکــی عێــراق لــە خۆپیشــاندان و
ناڕەزایەتییانەکەی چەند ساڵی ڕابردوودا
بە ئاشــکرا دەریانبڕیوە کە سیاسەتەکانی

بەڕێوەچوونــی ڕێوڕەســمی نــەورۆز لــە بارەگاکانــی حیزبــی دێموکــرات

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بە هۆکاری
ســەرەکیی نەهامەتــی و قەیرانەکانــی
واڵتەکەیان دەزانن.
دەســتێوەردانی ڕێژیــم لــە کاروبــاری
نێوخۆیــی هەرێمــی کوردســتان لــە چەند
دەیــەی ڕابــردوودا ســەرەتا بــە تێــرۆری
تێکۆشــەرانی سیاســیی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان و دژبەرانــی کۆمــاری
ئیســامی لەو هەرێمە دەســتی پێ کرد و
لەو ماوەیەدا ســەدان تێکۆشەری سیاسیی
کــوردی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانی لــە
عیراق و هەرێمی کوردســتان تێرۆر کرد.
بەاڵم مووشەکبارانی پلینۆمی کۆمیتەی
ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردســتان و
بنکــە و بارەگاکانــی حیزبــی دێموکــرات
ســەرەتای ئــەم هێرشــە مووشــەکییانە بوو
کە ئێستاکە دەبینین بە بەرچاوی هەموو
دنیــاوە بــۆ ســەر پێتەختــی حکوومەتــی
هەرێمــی کوردســتان کردوویەتــی.
هەرئــەوکات و لــە کاتــی پەالمــارە
مووشــەکییەکانی ١٧ی خەرمانــان
بــۆ ســەر حیزبــی دێموکــرات ،حیــزب و
الیەنــە سیاســییەکانی دژبەری کۆماری
ئیســامی داوایــان لە ڕێکخــراوی نەتەوە
یەکگرتــوەکان و الیەنــە پێوەندیــدارەکان
کرد کە ســنوورێک بۆ دەسدرێژییەکانی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی دابنێــن و
ئــەم کــردەوە جینایەتکارانەیــە و بەزاندنی
ســنووری ئــەو واڵتــە مەحکــووم بکــەن؛
بــەاڵم مخابــن کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتی و
الیەنە پێوەندیدارەکان ئەم دەستدرێژییانەی
بەئاشکرای کۆماری ئیسالمییان بە هەند
وەرنەگــرت و ئاکامەکــەی بــوو بــە ئەمە
کە ئێســتا بەئاشــكرا و بە وەئەستۆگرتنی
بەڕەســمیی بەرپرســایەتیی کــردەوە
تێرۆریستییەکانیشی لەم دەستدرێژییانەی
بەردەوام بێت.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران وێــڕای مەحکوومکردنی پەالماری
مووشــەکیی کۆمــاری ئیســامیی ئێران
بــۆ ســەر هەولێر ،داوا لە واڵتان ،شــورای
ئەمنییەتی نەتەوە یەکگرتووەکان و کۆڕ
و کۆمەڵــە نێودەوڵەتــی و هەمــوو الیەنــە
پیوەندیدارەکان دەکات کە چیتر لەهەمبەر
ئەم دەستدرێژییانەی کۆماری ئیسالمیدا
بێدەنــگ نەبــن .ئێمــە داوا دەکەیــن بــە
هەڵوێســتی بەکــردەوە و لێبڕاوانە ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامی بووەســتێنن و ڕێگە
نــەدەن کــە ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
ژیــان و ئاسایشــی عێــراق و هەرێمــی
کوردســتان و چارەنووســی ئــەم واڵتە ،بە
دەردی چارەنووســی واڵتانــی ســووریە،
لوبنان و یەمەن ببات.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٢٢ی ڕەشەمەی ١٤٠٠ی هەتاوی
١٣ی مارسی ٢٠٢٢ی زایینی

ئێــوارەی ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی
29ی ڕەشەمە لە چەند بنکەی جیاجیای
حیزبــی دێموکرات ڕێوڕەســمی تایبەت بە
ساڵی نوێ و نەورۆزی کوردەواری بەڕێوە
چوو.
لە بنکەی سەرەکی حیزبی دێموکرات و بە
بەشــداری بەشێکی بەرچاو لە ئەندامانی
ڕێبەریــی حیــزب ،کادر و پێشــمەرگە،
ئەندام و بنەماڵەکانیان ڕێوڕەسمی نەورۆز
بــە ســروودی نەتەوایەتیی ئــەی ڕەقیب و
ڕاگرتنــی چەنــد ســاتێک بێدەنگــی بــۆ
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی
کورد و کوردستان دەستی پێکرد.
دواتــر وەک نەریتــی ســااڵنە ســروودی
نــەورۆز بــاو کرایــەوە .پاشــان پەیامــی
نەورۆزیــی لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات پێشــکەش کــرا .بڕگــەی
دواتــری ڕێوڕەســمەکە بریتــی بــوو لــە
پێشکەشــکردنی گۆرانییــەک بــە نــاوی
نــەورۆز کــە لەالیەن کیژی خــاوەن بەهرە
«ڕووکــەن خالیدی»یــەوە پێشکەشــی
بەشداربووان کرا.
بڕگــەی دواتــری ڕێوڕەســمەکە بریتــی

بــوو لە پەخشانەشــێعرێک بەناوی نەورۆز
کە لەالیەن هاوڕێی پێشــمەرگە «ســمکۆ
دەستمەردی» خوێندرایەوە.
لە کۆتاییشــدا ئاگری نەورۆزی ئەمساڵ
لەالیــەن بەڕێــزان «مســتەفا هیجــری»،
لێپرســراوی گشــتیی حیــزب و «خاتــوون
ئەســپەندار» هاوژینــی شــەهیدی
هــەردەم یادزینــدوو «شــەهید عوســمان
مستەفاپوور» هەڵکرا.
ڕێوڕەســمەکە بــە گۆڤەنــد و شــایی
بەشداربووان کۆتایی پێهات.
لەالیەکــی تریشــەوە ڕێوڕەســمی جەژنــی
نــەورۆز بــە ئامادەبوونــی بەشــێک لــە
ئەندامانی ڕێبەرایەتی ،کادر و پێشمەرگە
و بنەماڵەکانــی حیزبــی دێموکــرات بــە
شــکۆیەکی گــەورە لە جێژنیــکان بەڕێوە
چوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنــی
سروودی دوژمنشــکێنی «ئەی ڕەقیب»
و ڕاگرتنــی خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی
کورد و کوردستان دەستی پێ کرد.
دواتــر «کەریــم پەرویــزی» ئەندامــی

دەســتەی کارگێڕیی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،چەنــد وتەیەکــی
پێشکەشی بەشداربووان کرد.
لــە بەشــێکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا
هۆنراوەیەک لەالیەن مامۆستا «بێبەش»
خوێندرایەوە.
لــە درێــژەدا ســرودێک لەژێــر نــاوی
«نەورۆزە» لەالیەن گروپی «ئەستێرە»ی
منداالنی جێژنیکان پێشکەش کرا.
هەروەها گرووپی هەڵپەڕکێی «یەلدا»ی
الوانــی جێژنیــکان چەنــد تابۆیەکــی
هەڵپەڕکێیان بەڕیوە برد.
لــە درێــژەی ڕێوڕەســمەکەدا مەشــخەڵی
ئاگــری نــەورۆز لەالیــەن «ئیدریــس
هۆرمــۆزی» فەرمانــدەی هێزی ١٢٢ی
هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان و «هێرۆ
عەزیــزی» هاوژینــی شــەهید «ئــاکام
دەریایی» هەڵ کرا.
بەشــی کۆتایــی ڕێوڕەســمەکە بە شــایی
و هەڵپەڕکێــی کــوردەواری کۆتایــی پێ
هات.
هەروەهــا لــە بنکــەی دێگەڵــەی حیزبــی
دێموکرات و بە بەشداری بەشێکی بەرچاو

لە کادر و پێشمەرگە و بنەماڵەکانی ئەم
بنکە مەراسمی تایبەتی نەورۆزی بەڕێوە
چــوو کــە تێیدا پــاش ســروودی نەتەوەیی
ئەی ڕەقیب و ڕاگرتنی ساتێک بێدەنگی
بۆ ئەمەگناســی بەرامبــەر ڕۆحی پاکی
شــەهیدان ،بەڕێــز «عەلــی ســۆرانی»
بەرپرســی یەکــەی بەڕێوەبەریــی دێگەڵــە
بــە نوێنەرایەتــی ئــەم یەکــە بەخێرهاتنــی
میوانەکانی کرد.
دواتــر بەڕێــز «تاهیــر مەحمــوودی»
ئەندامــی دەســتەی کارگێــڕی حیزبــی
دێموکــرات ســەبارەت بــەم جیژنــە چەنــد
وتەیەکــی بــە نوێنەرایەتــی ڕێبەرایەتیــی
حیزب پێشکەشی ئامادەبووان کرد.
بڕگەی دواتر بریتی بوو لە پێشکەشکردنی
چەند شێعرێکی نەورۆزی کە لەالیەن هەر
یەک لە بەڕێزان «ڕامیار شــامورادی»،
«هێمــن محەممەدیــان» و «فرمێســک
کەریمی»ەوە خوێندرایەوە.
کۆتابڕگــەی ڕێوڕەســمەکەش بریتی بوو
لــە کردنــەوەی ئاگــری نــەورۆزی ٢٧٢٢
کــە لەالیــەن کاک «براییــم هەجیجی»
وەک کادری دێرینی حیزب کرایەوە.

پەیامــی ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنــەی ٨ی مــارس
هەشــتی مــارس ڕۆژی جیهانیــی
ژن یەکێــک لــەو ڕۆژە گرینگانــەی
کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتییــە کــە دژ بــە
چەوســانەوەی نیــوەی کۆمــەڵ و بــۆ
یەکســانیی هــەر دوو ڕەگەزی ژن و پیاو
دیــاری کــراوە .دیاریکردنــی ئــەو ڕۆژە
وەک ڕۆژی جیهانیی ژن ،نە کۆمەڵگە
پێــی بەخشــیون و نــە هیــچ یاســایەک
پێشــەنگی ئــەم یەکســانخوازییە بــووە،
بەڵکــوو ئــەوە ژنــان خۆیــان بــوون کــە دژ
بــە چەوســانەوە و ناعەداڵەتــی ڕاپەڕین و
هاتنە مەیدان و لەم ڕۆژەدا بانگی ئازادی
و ئازادیخــوازی و یەکســانیخوازییان دا و
چیتــر زوڵــم و ســتەمیان قەبــووڵ نەکرد.
بەو بۆنەوە ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران پیرۆزبایی ئەو ڕۆژە لە
ژنانــی سەرانســەری جیهان بە گشــتی و
ژنانــی کوردســتان بە تایبەتــی دەکات و
لــە هەمــان کاتدا لــە کار و بەرنامەکانی
خۆیدا پشــتیوانی خەباتــی ژنان دەبێت بۆ
ئەوە لە دواڕۆژ کۆمەڵگەیەکی بەختەوەر
کــە لــەودا یەکســانیی ژن و پیــاوی تێدا
بێتە دی.
ئەگــەر لــە کۆمەڵگــەی جیهانیدا ڕۆژ و
بۆنەی جۆراوجۆر هەن و هەر نەتەوەیەک
بە جۆرێک لە جۆرەکان یادیان دەکاتەوە،
بەاڵم هەشــتی مــارس یەکێک لەو ڕۆژە
مێژووییانەیــە کــە مافــی مــرۆڤ و
کەرامەتی ئینســانیی ژن تێیدا بەرجەستە
کــراوە .ســااڵنە لــە سەرانســەری جیهاندا
و بــە تایبــەت لــە واڵتانــی پێشــکەوتوو
و خــاوەن ئــازادی و دێموکراســی ڕێــز
لــەو ڕۆژە دەگیرێــت و ژنــان لــە هەوڵــی
هەرچی زیاتری دەســتەبەرکردنی ماف و
ئازادییەکانیانــدان .بەاڵم لە هەمان کاتدا
بەداخەوە لە زۆر واڵتی دواکەوتوو و خاوەن
دەســەاڵتی کۆنەپەرستانە ژنان هەر لەژێر
نیری چەوسانەوەدان و لەالیەن دەسەاڵت و
بەشــێک لە کۆمەڵگە مافــە ڕەواکانیان
پێشــێل دەکرێــن ،بــەاڵم لــە زۆرێــک لەو
واڵتانــە ژنــان بێدەنــگ دانەنیشــتوون و

دەســتیان لەســەر دەســت دانەنــاوە ،ئــەوان
لــە هــەر دەرفەتێکــی گونجــاودا داوای
مافەکانیــان کــردووە و دژ بە ناعەداڵەتی
هاتوونەتە مەیدان و بە کردەوە ڕووبەڕووی
زوڵم و ستەم بوونەتەوە.
لەنێــو واڵتــە دیکتاتــۆر لێدراوەکانــدا
ئێــران بە بوونــی دەســەاڵتداری کۆماری
ئیســامی یەکێــک لــەو واڵتانەیە کە بە
یاســا مافەکانی ژنانی پێشــێل کردووە و
هیــچ مافێکیان پــێ ڕەوا نابینێت .لەژێر
دەســەاڵت و یاســایەکی دواکەوتووانــەدا
ژنــان بوونەتــە قوربانــی و بــە شــێوەی
جۆراوجۆر سەرکوت دەکرێن و دەخزێنرێنە
کونجی ماڵ و پێشــگیری لە پێشــکەوتن
و بەرەوپێشــچوونیان دەکرێــت .یاســا
بەرکارەکانی کۆماری ئیســامی هەردەم
ڕێگە خۆشکەر بووە بۆ ئەوەی کۆمەڵگە
بــە چاوێکــی کــەم ســەیری ژن بــکات و
لەژێــر ســێبەری ئــەو یاســایانەدا ژنــان
بچەوســێندرێنەوە ،بکوژرێن و مافەکانیان
پێشــێل بکرێــن .توندوتیــژی یەکێک لەو
دیاردانەیــە کە ئاماری لە بەرزبوونەوەدایە
و ڕۆژانــە بــە بەرچــاوی دەســەاڵتەوە
بێڕێــزی بــە کەرامەتــی ژن دەکرێــت و
دەکوژرێــت .خۆکوشــتن ،خووگــری بــە
مادەهۆشــبەرەکان ،تێکچوونی شــیرازەی
بنەماڵــە و توندوتیــژی و ...لەو دیاردانەن
کــە لەژێــر ســایەی یاســای دژە ژنــی
کۆماری ئیسالمیدا لە بەرزبوونەوەدان.
دەســەاڵتی ئێــران نــەک هــەر هیــچ
مافێــک بــۆ ژن قایل نییــە بەڵکوو ژنان
لەســەر داواکردنــی مافەکانیــان ڕۆژانــە
ڕووبەڕووی گرتن و زیندان و ئەشــکەنجە
و ئێعــدام دەبنــەوە ،بەندیخانــەکان و
دادگاکانــی ئێــران بوونەتــە دیارتریــن
شــوێنی زوڵــم و ناعەداڵەتــی بەرانبــەر
بــە ژنــان ،بــەاڵم لەگــەڵ ئــەو هەمــوو
توندوتیــژی و چەوســانەوەیە ژنانــی
ئێرانــی هــەردەم بەگــژ دەســەاڵت و یاســا
کۆنەپەرســتانەکانی کۆماری ئیسالمیی
ئێرانــدا چوونەتــەوە و وێــڕای داوای مافە

کۆمەاڵیەتییەکانیــان شــان بــە شــانی
پیــاوان بــۆ وەدەســتهێنانی ئازادییەکانــی
دیکەی کۆمەڵگە هەر لە مەیداندا بوون،
ئازایانــە هاتوونەتــە مەیدانی سیاســەت و
خۆڕاگرانــە ئەشــکەنجەگاکانیان کردۆتە
قوتابخانــەی بوێــری و بەرخــۆدان و لــە
هەڕەشــە و ســەرکوت نەپرینگاونــەوە.
تەنانــەت لــە ڕەوتــی خەبــات بــۆ ئــازادی
و پاراســتنی مافەکانــی مــرۆڤ ژنــان
داواکارییەکانیــان وێــڕای پیــاوان خەتــی
ســووری نیزامــی تێپەڕانــد و لــە چەنــد
ڕاگەیەنــدراودا هاوشــان لەگــەڵ پیــاوان
داوایان ئەوە بوو کە هەم یاسای بنەڕەتیی
کۆمــاری ئیســامی بگۆڕدرێــت هــەم
کاربەدەســتانی بــااڵی نیزامی کۆماری
ئیســامی دەســت لەکار بکێشــێتەوە کە
لــەو پێناوەشــدا کەوتنــە زینــدان و ئازار و
ئەشــکەنجە دران .ئێســتاش دەبینیــن کــە
بەندیخانەکانــی ڕێژیــم کۆمەڵێــک لــە
ژنانی ئازادیخوازی لە سەرانســەری ئێران
تێــدا بەنــد کــراوە .لــە خۆپشــاندانەکاندا
هەردەم پێشــەنگن و لە هەر کۆڕ کۆمەڵ
و کۆبوونەوەیەکــدا دژ بــە دیکتاتــۆری
و دەســەاڵتی دەیــان ســاڵەی کۆمــاری
ئیســامی دەنــگ و ئازایەتیــی ژنــان
لــەرزەی خســتۆتە کۆشــکی دیکتاتۆر و
لــە وەدیهێنانــی مافەکانیــان بەردەوامن و
شــەقام و بەندیخانەکانــی ئێــران نموونەی
زیندووی ئەم بوێری و ئازایەتییەن.
لەگــەڵ ئــەوەی کــە لەژێــر دەســەاڵتی
دواکەوتووانــەی کۆمــاری ئیســامیدا
بــە یاســا مافەکانــی ژنــان لــە هەمــوو
بەشــەکانی واڵت پێشــێل دەکرێــت،
بــەاڵم لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
ژنانــی کورد وێــڕای پێشــێلکردنی مافە
ڕەگەزییەکانیان لە باری نەتەوایەتیشــەوە
مافیان پێشێل کراوە ،لە خویندنی زمانی
دایکی بێبەشــن ،لە پۆشــینی جلوبەرگی
کــوردی و پەرپێدانــی فەرهەنــگ و
کەلتــووری کــوردی و زۆر مافــی
دیکەی ئینســانی بێبەش کراون« .زارا»

مامۆســتای قوتابخانە و ...کەیکاوســی
لەو ژنانەن کە لەسەر داواکارییە ئینسانی
و نەتەوایەتییەکانیان کەوتوونەتە زیندان.
ژنانــی کورد لە دێر زەمانەوە بە جیهانیان
سەلماندووە کە زوڵم و زۆری داگیرکەرانی
نیشــتمانیان قەبــووڵ نەکــردووە .لــە
هەمانکاتــدا کــە شــان بــە شــانی پیــاوان
لــە کاری ڕۆژانــەدا هــاوکاری پیــاوان
بــوون لــە مەیدانی خەباتــی نەتەوایەتی و
مافخوازانــەدا لــە قوربانیدانــدان لە پیاوان
جێ نەماون و لە خەباتی شــار و خەباتی
چەکــداری و پێشمەرگانەشــدا هــەردەم
لــە مەیدانــدا بــوون و تــا پلەی ســەرکردە
چوونــە پێشــێ و کەســانی دیــار و بــە
ناوبانگیــان لــێ هەڵکەوتــووە و بوونەتــە
ڕەمــزی ئازایەتی و فیــداکاری .ناوەندی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران،
وێڕای پیرۆزبایی هەشــتی مارس ڕۆژی
جیهانیــی ژنان لە ســەرجەم ژنانی ئێران و
کوردستان ،ڕێز لە خەبات و ماندوویەتییان
بــۆ دەســتەبەرکردنی مافەکانیان دەگرین
و خۆمــان وەک هەمیشــە نــەک هــەر
وەک پشــتیوان ،بەڵکــوو بــە بەشــێک
لــە داکۆکیــکاران و هەڵســووڕاوانی بــۆ
وەدیهاتنــی بە پشــتیوانی داوا ڕەواکانیان
دەزانیــن و لــە هەمانکاتــدا هیوادارین کە
لە خەبات دژی زوڵم و زۆر و ناعەداڵەتی
بەردەوام بن و هەروەک تا ئێستا نیشانیان
داوە لەمــەودواش زیاتــر لــە پێشــوو لــە
هەوڵــی گۆڕینی یاســا دواکەوتووەکان و
یاســاکانی دژە ژن بــن و وێــڕای هەوڵدان
بــۆ وەدیهێنانــی مافــە پێشــێلکراوەکانیان
شانبەشــانی پیــاوان بۆ گەیشــتن بە ماف
و ئازادییــە نەتەوایەتییــەکان بەگوڕتــر لە
جاران لە مەیداندا بن.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٧ی ڕەشەمەی ١٤٠٠ی هەتاوی
٨ی مارسی ٢٠٢٢ی زایینی

ژمارە ٢٠ ، ٨١٩ی مارسی ٢٠٢٢

بەڕێوەچوونــی کۆبوونــەوەی ناوەنــدی هــاوکاری لــە ئاســتی بــەرزدا
ڕۆژی دووشــەممە ١٦ی ڕەشــەمەی
 ،١٤٠٠ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران بە ئامادەبوونی کەســی
یەکەمــی هــەر چــوار الیەنــی پێکهێنــەری
ناوەنــد بــە میوانداریــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتان بەرپرســی دەورەیــی ناوەنــد کــۆ
بوونــەوە .ســەرەتا «خالیــد عەزیــزی»
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان وێڕای بەخێرهێنانی بەشــدارانی
کۆبوونەوەکــە ،باســەکەی کــردەوە .ناوبراو
باســێکی سیاســیی بــە هەڵســەنگاندنی
بارودۆخی ئێستای ئێران و کوردستان دەست
پــێ کــرد .بەڕێزیان بە ئاماژەدان بە قەیرانە
سیاســی ،ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانــی
ئێرانی ژێر دەســەاڵتی کۆماری ئیســامی
وتی ،حکوومەت ســەرەڕای ئەو قەیرانگەلە
کــە هــەر خۆیان واتە دەســەاڵت خولقێنەری
قەیرانەکانــن وازی لــە ســەرکوتی خەڵــک
نەهێنــاوە ،لــە بەرانبەریشــدا ناڕەزایەتــی و
کۆبوونــەوە ناڕەزایەتییەکانــی خەڵــک ڕوو
بــە حکوومــەت و دەســەاڵتدارانی کۆماری
ئیســامی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ لە پەرەســەندن
و زیادبووندایــە .بــەاڵم ئــەوەی یارمەتیی بە
مانــەوەی ڕێژیــم داوە ئەوەیــە کــە تا ئێســتا
ئاڵترناتیــڤ لە نێو ئۆپۆزیســیۆندا دروســت
نەبووە« .خالید عەزیزی» دواتر هاتە ســەر
باســی کوردســتان و وتــی ،بــە خۆشــییەوە
لــە کوردســتان بــارودۆخ لە ناوەنــد و باقیی

شــوێنەکانی دیکەی ئێران باشــترە ،چونکە
کوردســتان خاوەنی پاشــخانێکی سیاسی و
خەباتگێڕییــە و خاوەنی ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە کــە
ئێســتاش لــە مەیدانــی خەباتــدان و ڕۆژانــە
ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ خەڵکــی کوردســتاندا
لــە پێوەندیــدان .ناوبــراو بــە ئامــاژەدان بــە
جموجووڵــە مەدەنــی و فەرهەنگییەکانــی
کوردســتان ،وێــڕای بەرزنرخاندنــی ئــەو
چاالکییانــە ،داوای بەردەوامــی و هیــوای
سەرکەوتنی زیاتری بۆ بەئاوات خواستن.
«خالید عەزیزی» بە ئیشارە بە هەوڵەکانی
واڵتانــی  ١+٥لەگەڵ ئێران بۆ ڕێکەوتنی
بەرجام وتی ،خەباتی ئێمە بۆ وەدەستهێنانی
مافەکانــی گەلەکەمــان پێــش کێشــەی
ئێــران و ئامریــکا و ڕۆژاوایە ،بۆیە ئێمە لە
هــەر ئەگەرێکــدا درێژە بــە خەباتی خۆمان
دەدەیــن و بەرجــام هیــچ کاریگەرییەکــی
لەســەر خەباتــی ئێمــە بــۆ وەدەســتهێنانی
مافەکانــی گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان نابێــت .دواتــر «مســتەفا
هیجــری» لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران« ،عەبدواڵ
موهتەدی» سکرتێری گشتیی کۆمەڵەی
شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشــانی کوردستانی
ئێــران و «ڕەزا کەعبــی» جێگــری
ســکرتێری کۆمەڵــەی زەحمەتکێشــانی
کوردســتان وێــڕای بەشــدارییان لە باســەکە

بیــروڕای خۆیــان لەســەر بابەتەکانــی
کۆبوونەوەکــە خســتە ڕوو .بەشــداران لــە
بەشــێکی دیکــەی کۆبوونەوەکــەدا وێڕای
هێنانەبەرباســی شــەڕی نێــوان ڕووســیە و
ئۆکرایــن کــە ئێســتا هەمــوو جیهانــی بــە
خۆیەوە سەرقاڵ کردووە و بووەتە گرفتێکی
گــەورە و هەڕەشــە لــە ئاشــتیی نێودەوڵەتی
دەکات ،هەمــوان لەســەر ئــەوە هاودەنــگ
بوون کە ڕێگای چارەســەرکردنی کێشــە و
ناکۆکییــەکان ،دیالۆگ و لێکتێگەشــتنە،
نــەک هێــرش و وێرانــکاری ،بۆیــە هیوایان
خواســت کــە کێشــەی نێــوان ڕووســیە و
ئۆکرایــن بــە دانیشــتن و ڕێکاری سیاســی
و دیپلۆماســی چارەســەر بکرێت و خەڵکی
ئۆکرایــن لــەوە زیاتــر تووشــی ماڵوێرانــی و
کوشــتن و کۆچــی بــە ناچــاری نەبــن و
ئــاوری شــەڕ لەوە زیاتر پەرە نەســتێنێت .لە
کۆتایی کۆبوونەوەکەدا کۆمەڵێک باس و
بابەتــی دیکــەی پێوەندیدار بــە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان و کاروبــاری ناوەندی هاوکاری
هاتە بەرباس کە لەالیەن بەشدارانەوە قسەیان
لەسەر کرا و بڕیاری پێویستیان لەسەر درا.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٦ی ڕەشەمەی ١٤٠٠ی هەتاوی
٧ی مارسی ٢٠٢٢ی زایینی

دەورەی ٢٥٥ی ســەرەتایی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان
کۆتایــی پــێ هات
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پەیامــی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنــەی نــەورۆزی ١٤٠١
هاونیشتمانییانی خۆشەویست!
خەڵکی بەهەڵوێستی کوردستان!
بەرەبــەرە خەریکیــن لــە کۆتاییــی ســاڵ
نزیــک دەبینــەوە و پــێ دەنێینــە نــەورۆز
و ســاڵی تــازە .بــەو بۆنــەوە ســەرەتا
پیرۆزباییەکــی گــەرم لــە ئێــوە تێکــڕای
خەڵکی خۆشەویست ،بەتایبەت بنەماڵەی
سەربەرزی شەهیدان ،زیندانییانی سیاسی
و پێشــمەرگە گیانلەسەردەســتەکانی
کوردســتان ،تێکۆشــەرانی سیاســی و
خەمخۆرانــی نیشــتمانی خۆشەویســتمان
لــە هەمــوو بوارەکانــی خەباتــدا دەکەین.
هیواداریــن ئــەو ســاڵتان بە هەموو کێشــە
و گیروگرفتەکانی ســەر ڕێگای ژیانتان
بــە ســەرکەوتوویی بــەڕێ کردبێــت و بــە
دڵخۆشــییەوە پێشــوازی لــە ســاڵی نــوێ
بکەن .خەڵکی شۆڕشــگێڕ و خەباتکاری
کوردســتان هــەروەک هەمــوو الیەکتــان
دەیزانــن ســاڵی ڕابــردوو وەکــوو ســااڵنی
پێشــووتر خەڵکــی ئێــران و بەتایبەتــی
کوردستان ساڵێکی پڕ لە زەحمەت و کێشە
و گرفتیــان لە ســایەی دەســەاڵتداریەتیی
کۆماری ئیسالمی بەڕێ کرد .بەداخەوە
ئــەو ســاڵیش لــە درێــژەی سیاســەتی
شــەڕخوازانە و نەزانکارانــەی بەرپرســانی
کۆماری ئیسالمی ،گرانی و هەژاری و
بێکاری و کێشە یەک لە دوا یەکەکانی
خەڵک ،نەک کەمی نەکردووە بەداخەوە
زیاتریش بوون و بەشی هەرەزۆری خەڵکی
ئێران لەژێر هێڵی هەژاریدا دەژین.
بەرپرســانی ڕێژیــم و دەســەاڵتدارانیش
داهاتــی واڵتێکــی پــڕ پیــت و بەرەکەتی
وەک ئێران یان خۆیان و دارودەســتەکەیان
بە ئاشکرا دەیدزن یان خەرجی دەستێوەردان
لــە واڵتانــی ناوچەکــە و یارمەتیــی
ڕێکخــراو و تاقمــە تێرۆریســتەکانی
هاوپیشەی خۆیان دەکەن.
بــە جۆرێــک کــە گەندەڵیــی هــەزاران
میلیاردیــی مافیاکانــی نــاو دەســەاڵت و
سپای پاسداران بڕستی لە خەڵک بڕیوە و
ژیانێکی ئاسایی بۆ زۆرێک لە خەڵکی

ئێران بووەتە خەون و خەیاڵ.
بەاڵم سەرەڕای هەموو ئەوانە بە خۆشییەوە
خەڵکــی ئێران و بەتایبەتی کوردســتان بە
هیچ شــێوەیەک تەســلیمی ئەو سیاسەتە
وێرانکارییانــەی ڕێژیــم نەبوونە و بەردەوام
بــە شــێوەی جۆراوجــۆر ناڕەزایەتییــان
دەربڕیوە .بە جۆرێک کە ئەو ساڵ زیاتر
لە ســااڵنی پێشــوو چین و توێژەکانی ناو
کۆمەڵگــە کۆبوونــەوەی ناڕەزایەتییــان
بەڕێــوە بردووە و لە بەرامبەر دیکتاتۆریی
ئاخوندیــدا ڕاوەســتاون .نــەورۆز یەکێــک
لــە بۆنــە گــەورە نەتەوەییەکانــی گەالنی
ناوچەکــە و بەتایبەتــی گەلــی ئێمەیــە
کە ســااڵنێکە خەڵکی کوردســتان جیا لە
بۆنەیەکــی فەرهەنگــی و کۆمەاڵیەتی،
کردوویانەتــە مەیــدان و مەتەرێزێکــی
بەهێــز و ئەوەی تێــدا دەبینرێت خەباتێکی
بەربــاو و «نا»یەکــی گـــــــــەورەیە
بــە داگیرکەرانــی کوردســتان و لــە
هەمانکاتیشــدا پتـــــــەوترکردنی زیاتــری
ڕیزەکانی خۆیانە.
ســااڵنێکە هــەوری و جامانــە و گوڵــی
ســوور تێکــەڵ بــە شــایی و گۆڤەنــدی
کوردەواری بووە و ســیمایەکی جوانی بە
ڕووحــی یەکگرتوویــی و شوناســخوازیی
نەتەوەکەمان بەخشیوە.
بۆیــە ئــەو ســاڵیش وا چــاوەڕوان دەکرێــت
کــە نــەورۆزی ئەوســاڵی کــوردەواری بە
جــۆش و خرۆشــێکی زیاتــر لــە ســااڵن لە
هەمــوو شــار و دێهاتەکانــی کوردســتان
بەڕێــوە بچێت و مزگێنیــدەری بەهارێکی
ڕەنگیــن و ســاڵێکی پڕدەســکەوت بــۆ
گەلەکەمان بێت .خۆشەویســتان ،ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامی بــە درێژایی هەموو
ســااڵنی دەســەاڵتداریی ڕەش و پــڕ لــە
عەیــب و عاری بــەردەوام هەوڵی داوە کە
پێش بە خۆشــی و شــایی خەڵک بگرێت
و ئــەوەی لــە توانایــدا بــووە بۆ پێشــگرتن
لە بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمە نەورۆزییەکان
درێغیــی نەکــردووە .هــەر لــە گرتــن و
بانگکردنــی چاالکانــی فەرهەنگــی و

مەدەنییەوە بگرە تا هەڕەشە و گوڕەشە لە
خەڵــک ،هەوڵی داوە نەهێڵێت ڕێوڕەســمە
نەورۆزییــەکان بەڕێــوە بچــن ،بــەاڵم
بەخۆشــییەوە خەڵکی کوردســتان کۆڵیان
نەداوە و بە هەر شــێوەیەک بۆیان کرابێت
بــە حەماســت و بــە جــۆش و خرۆشــەوە
ڕێوڕەســمەکانی خۆیــان بــە شــکۆیەکی
زیاتــرەوە بەڕێــوە بــردووە .ڕێژیــم کــە لەو
هەوڵەیــدا ســەر نەکەوت ئێســتا دەیهەوێت
بــە پیالنێــک ڕێوڕەســمەکان بخاتــە ژێــر
کۆنترۆڵی خۆی و لەالیەکی دیکەشــەوە
ســیمایەکی دیکە لە خۆی پیشــان بدات.
ئەویش ئەوەیە کە دەیانهەوێت لە هەندێک
جێگا و بۆ وێنە لە شــاری ســنە بە وتەی
خۆیــان کەڕنەڤاڵی نەورۆزی وەڕێ بخەن
کە هیچ گومان لەوەشدا نییە کە خەڵک
بە نەریتی سااڵن لەو شوێن و جێگایانەی
کە مەبەســتی خۆیانە ڕێوڕەســم دەگرن و
ئاگری نەورۆز دەکەنەوە.
دەبا لێرەشــدا بە بایکۆتی ڕێوڕەسمەکانی
ژێــر کۆنترۆڵــی ڕێژیــم «نا»یەکــی
گەورەیان پێ بڵێین و ئەو پیالنەشــیان لێ
لەقاو بدەین .هاونیشتمانییانی خۆشەویست
داواتــان لــێ دەکەیــن بــە ئامادەبوونتان لە
ڕێوڕەســمەکانی نــەورۆزی کــە لەالیــەن
خەڵکــی خەمخــۆری خۆتانــەوە بەڕێــوە
دەچــن ،بــە جلوبەرگی جــوان و ڕەنگینی
کــوردەواری و لەملکردنــی جامانــە و
هەوری و بەدەســتەوە گرتنی گوڵی سوور
نەورۆزی ئەمســاڵیش بکەنــە دەرفەتێکی
بــاش بــۆ نیشــاندانی یەکگرتوویــی و
یەکڕیزیمان.
جارێکــی دیکە نــەورۆزی کوردەواری لە
هەمــوو الیەکتان پیــرۆز بێت و بە هیوای
ســاڵێکی پڕدەســکەوت و شایی و خۆشی
بۆ هەموو الیەک.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٢٥ی ڕەشەمەی ١٤٠٠

دیــداری پارتــی دێموکراتــی پێشــڤەڕۆی کــورد لــە ســووریە
لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا دەورەی
٢٥٥ی ســەرەتایی پێشــمەرگەی
کوردســتان بــە بەشــداریی بەشــێک لــە
کادر ،پێشــمەرگە ،بەرپرســانی سیاسی و
نیزامیــی حیزبــی دێموکرات و میوانان لە
چیاکانی کوردستان بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی
نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیــب» و ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و
کوردستان دەستی پێ کرد.
دواتر بەشداربووانی دەورە ،به ئەنجامدانی
ڕژەی نیزامی و پیشاندانی ڕاهێنانەکانی
خۆیــان لــە مــاوەی دەورەکــەدا ،ئامادەیی
جەستەیی و نیزامیی خۆیان خستە ڕوو.
پاشــان «حەســەن خزرپــوور» بەرپرســی

پەزیرش و لێپرسینەوەی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،چەنــد وتەیەکی بەم
بۆنەوە پێشکەشی بەشداربووان کرد.
لــە درێــژەی ڕێوڕســمەکەدا ســروودێک
کە کۆڕی هونەریی هێزی پێشــمەرگەی
کوردســتان ئامــادەی کردبــوو لەالیــەن
بەشداربووانی دەورەوە پێشکەش کرا.
لــە بەشــێکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا
ڕاپۆرتــی پەروەردەیــی فێرگــە لەالیــەن
«عوبەید مورادی» مامۆستای فێرگەوە
پێشکەش کرا.
پاشان گۆرانییەک لەالیەن «هیوا حەسەن
نژادی» پێشکەش به بەشداربووان کرا.
دواتــر پەیامی دەورەی ٢٥٥ی ســەرەتایی
لەالیــەن «باســیت خــزری» بەشــداربووی
دەورەوە خوێندرایەوە.

لــەو ڕێوڕەســمەدا کەســانی ســەرکەوتوو
لــە بەشــی سیاســی و نیزامیــدا کە پلەی
یەکــەم هەتا ســێهەمیان بەدەســت هێنابوو
لەالیەن «مســتەفا مەنــاف» فەرماندەی
هێزی  ١٣٥خەاڵتەکانیان پێشکەش کرا.
ئــەو کەســانە بریتــی بــوون لــە «حەســەن
ئیبڕاهیمــی ،باســیت خــزری و ئیبڕاهیــم
مەولوودی».
هەروەها «پەیام یووســفی ،هەژار ســراجی
و میــاد نیــک جوویان» لە بەشــی نەزم
و دیســیپلین کەســانی یەکەم هەتا سێهەم
بــوون و لەالیــەن «کالرا ڕەســووڵی»
خەاڵتەکانیان پێشكەش کرا.
ڕێوڕەســمەکە بــە پێشکەشــکردنی
گورانییەک لەالیەن «پێشــەوا ســۆفی»
کۆتایی پێ هات.

ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٣ی
ڕەشەمەی ١٤٠٠ی هەتاوی ،هەیئەتێکی
پارتــی دێموکراتــی پێشــڤەڕۆی کــورد
لــە ســووریە بــە سەرپەرســتیی «عەلــی
شــەمدین» ئەندامــی مەکتەبی سیاســی
و نوێنــەری پارتی پێشــڤەڕۆ لــە هەرێمی
کوردســتان ،ســەردانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێرانیان کرد.
ئــەو هەیئەتە لەالیــەن هەیئەتێکی حیزبی

دێموکــرات ،بە سەرپەرســتیی «مســتەفا
هیجــری» لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتەوە پێشوازییان لێ کرا.
لــەو چاوپێکەوتنــەدا بــە شــێوەیەکی
تێروتەســەل دۆخــی کــورد لــە هــەر دوو
بەشــی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژاوا تاوتــوێ
کــرا و کاریگەری و باندۆڕی هاوکێشــە
سیاســییەکان و دەرفەت و هەڕەشەکانیان
لەسەر پرسی کورد باس کرد.

یەکیەتیــی ژنــان بەبۆنــەی ٨ی مــارس ســمینارێکی بەڕێــوە بــرد
ڕۆژی سێشــەممە ١٧ی ڕەشــەمه
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران بەبۆنــەی ٨ی مــارس ڕۆژی
جیهانیــی ژن ســمینارێکی لــە کەمپــی
«دێگەڵە» ڕێک خســت .لەو ســمینارەدا
بەشــێک لــە ئەندامانــی ڕێبەریی حیزبی

دێموکرات بەشدار بوون.
ســەرەتای ســمینارەکە بــە خوێندنــی
سروودی ئەی ڕەقیب و ساتێک بێدەنگی
دەستی پێ کرد.
دواتــر «فــواد خاکــی بەیگــی» بــە
تێروتەســەلی باســی لــە ڕۆڵــی ژنــان لــە

یەکیەتیــی ژنــان ٧٦ـــەمین ســاڵڕۆژی دامەزرانــی ئــەو ڕێکخراوەیــەی بــەرز ڕاگــرت
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ٢٤ی
ڕەشــەمە ،یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بەبۆنــەی ٧٦ـــەمین
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی ئــەو ڕێکخراوەیــە
ڕێوڕەسمێکی تایبەتی بەڕێوە برد.
ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی نەتەوەیــی
«ئــەی ڕەقیــب» و ڕاگرتنــی ســاتێک
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن لــە گیانی پاکی
شەهیدانی کورد و کوردستان دەستی پێ
کرد.
پاشــان «شــنە دروودگــەر» ســکرتێری
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران پەیامێکــی بــەم بۆنــەوە پێشــکەش
کرد.
پــاش پێشکەشــکردنی پەیامەکــە
گۆرانییەک لەالیەن «مەریەم یووسفی»

پێشمەرگەی کوردستانەوە پێشکەش کرا.
دوای ئــەو بڕگەیــە خەاڵتــی «میناخانــم
قــازی» لەالیــەن «شــنە دروودگــەر»
پێشــکەش بــە «هــاوڕێ ئیســماعیلی»

کرا.
پاشان شێعرێک لەالیەن «ماریا وەیسی»
لەژێر ناوی «پێشــمەرگە» خوێندرایەوە و
گۆرانییەکیش لەالیەن «نیزام سەجادی»

دوو الیــەن وێــڕای پێداگریکردن لەســەر
یەکڕیــزی و یەکگوتاریــی هێــز و الیەنە
سیاسیەکانی کوردستان وێڕای پاراستنی
سەربەخۆیی سیاسی هەر هێز و الیەنێک
لە هەر بەشــێکی کوردستان ،سەبارەت بە
بەردەوامیی پەیوەندییەکانی نێوان حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و پارتی
پێشــڤەڕۆی کــورد لە ســووریە ،جەختیان
کردەوە.

پێشکەش کرا.
لــە بڕگەیەکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا
ڕێــز لە بەڕێوەبەریی پێشــووی یەکیەتیی
ژنــان گیــرا و لەالیــەن «شــنە درودگەر»

ســکرتێری رێکخــراو لەوحی رێزلێنانیان
پێشــکەش کــرا ،بڕگــەی دووەمــی
رێزلێنانەکــە تایبــەت بــوو بــە رێــز گرتــن
لــە ئەندامانــی چاالکــی کۆمیتەکانــی
رێکخــراو هەروەهــا ئەندامانــی چاالکــی
بەشــی راگەیاندن کە لەالیەن «ســەیران
عیزەتــی» جێگــر ســکرتێری رێکخــراو
پێشکەش کرا.
دواتر «زەینەب عەسری» وەکوو نوێنەری
ئەمنییــەت و «کوێســتان محەممــەدی»
نوێنــەری کچانی شــاخ لەالیەن «فەریدە
محەممــەدزادە» لەوحــی ڕێزلێنانیــان
پێشکەش کرا.
هەروەهــا دێکۆمێنتێــک لەســەر ژیانــی
خاتوو» هاوڕێ ئیســماعیلی» پێشکەش
کرا.

خەباتی چەکداری و سیاسیدا کرد.
لە بەشێکی دیکەی سمینارەکەدا «ئەوین
مســتەفازادە» لەسەر ناوڕۆکی ئەو ڕۆژە
بۆ بەشدارانی سمینارەکە قسەی کرد.
ســمینارەکە بــە پرســیار و واڵمــی
بەشداربووان کۆتایی پێ هات.

درێژەی پەیڤ
خولیا و ئاواتی كوردبوون وهجووڵه دهخا.
مانیفێستی كوردبوون له ژێر مهشخهاڵنی
ئاگــری نــهورۆز و بــه ســروودی خوایــه
وهتــهن ئاواكــهی ،به دهنگێكــی مێژوویی
و بــه هاوارێكــی بــهرزی سهرشــاخانهوه،
دوندبهدونــد و گوندبهگونــد و
كۆاڵنبهكۆاڵنی شــار و شاخی كوردستان
دهگهڕێ .ئهم مانیفێسته ،بانگی بهرزی
ســهرههڵدان و ژیانــهوه و خۆڕاگــری و
قــهت نهوهســتانه .مانیفێســتی كوردبوون،
ســروودی ئــهی ڕهقیبــه به مهشــخهاڵنی
نــهورۆزهوه و بــه هاوڕیزی و پێكهوهبوونی
مرۆڤــه ئهركدارهكانــی كوردســتان بــهرهو
لووتكه ههڵدهكشێ.
نــهورۆزی كوردبــوون و ئهركــی
مرۆڤایهتیمان پیرۆز
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پەیامــی نەورۆزیی
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
گەندەڵیــی سیســتماتیک ،هەاڵواردنــی
کۆمەاڵیەتــی ،ناکارامەبوونــی یاســاکان،
بەڵێنــە بێکــردەوەکان ،ئیســتبدادی دینــی و
دەیــان دیاردەی دیکەی لەم چەشــنە ،دەرفەتی
ژیانێکــی ئاســایی بــۆ دانیشــتوانی ســەر
جوغرافیای ئێران لەبار بردووە.
بــە گوتــەی شــارەزایان ،هێڵــی هــەژاری
بەڕادەیــەک بــەرز بووەتەوە کە لە ســەد ســاڵی
ڕابردوودا بێوێنە بووە .مانگرتن و ناڕەزایەتیی
ژنــان ،کرێــکاران ،جووتیــاران ،مامۆســتایان،
پەرســتاران ،پەراوێزنشــینەکان ،بنەماڵــەی
قوربانییان و زیندانییانی سیاســی و توێژەکانی
دیکەش ،لەم هەستەوە سەرچاوە دەگرێت .ڕێژیم
بــە پاســاوی پیــان و دەســتێوەردانی دوژمنــان،
گوشارەکانی زۆرتر کردووە.
چەمکی دوژمن ،چەکێکی سەرەکیی ڕێژیمە
بۆ ســەرکوتی هەر جۆرە دەنــگ هەڵبڕینێک.
ڕێژێمیــک کە بــە بانگەشــەی هەناردەکردنی
شۆڕشــی ئیســامی ،ئەمنییــەت و ئاسایشــی
ناوچەیــی لەگرێژەنــە بردووە ،لە نێوخۆشــدا ئەم
شۆڕشــەی تا ناخی کۆمەڵگا هەناردە کردووە.
دروشمی بەرگری لە موستەزعەفین لە دەرەوەی
سنووورەکان ،شــەپۆلی بێئامانی هەژارانی لە
نێوخۆی ئێران وەڕێ خستووە.

هاونیشتمانییانی هێژا!
خەڵکی بەئەمەگ و خۆڕاگری کوردستان!
لــە کاتێکــدا بەرەوپیریــی ســاڵی نوێ دەچین ،پێویســتە ئاوڕێک بدەینەوە ســەر هێندێک
ڕووداوی گرینــگ کــە لــە ســاڵی ڕابــردوودا ڕوویــان دا و کاریگەرییــان لەســەر دۆخــی
گشتیی کوردستان و ئێران داناوە و پێوەندییان بە ڕەوتی بەردەوامیی خەبات و خۆڕاگریی
نەتەوە بندەستەکانی ئێران بەرانبەر بە ناوەند هەیە.
گرینگیــی ئــەم باســانە لەوەدایــە کــە ڕووداوەکان بــە دیوێکــی دیکــەدا لێــک بدەینەوە.
تێگەیشــتنێکی هاوبەش لە ژینگەی سیاســی ،کۆمەاڵیەتی و ئابووریی ئێران بەدەســتەوە
بدەیــن ،بــۆ ئــەوەی وەکــوو کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،داهاتــووی خەباتەکەمان
لەبەرچاو بێت.
هەڵبژاردنەکان
لەم ساڵەدا ،جارێکی دیکە شانۆی هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری بەڕێوە چوو .بەدەر لە
ماهییەت و نێوەرۆکی ئەم شانۆســازییە ،ئاکامەکانی بۆ ئێمە گرینگ بوو .پێکهاتەی
چەواشــەکارانە و دژە دێموکراتیکــی ئەم هەڵبژاردنــە ،قوواڵیی ملمالنێ نێوخۆیییەکانی
دەسەاڵتدارانی ڕێژیمی ڕوونتر کردەوە.
بــژاردەی «بایکــۆت» تەنانــەت لەالیــەن ئەو ڕەوت و الیەنانەی کــە کۆڵەکەی قورس و
قایمــی دەســەاڵت بــوون ،مانادار بوو .ئــەم هاودەنگییە نوقتە گۆڕانێــک بوو لە مێژووی
سیاســیی ڕێژیمدا .مافیای ســپای پاســداران لەژێر ڕێنوێنیی بەیتی ڕەهبەری ،چڕوپڕتر
لە ڕابردوو ،جومگەکانی دەسەاڵتی بەدەستەوە گرت .سەلماندنەوەی بێمتمانەیی خەڵک
بە دەسەاڵت و ڕوونتربوونەوەی بێمتمانەیی دەسەاڵتداران بە یەکتر ،ئاماژە گرینگەکانی
ئەم هەڵبژاردنە بوو.
شــەپۆلە ڕووخێنەرەکانی دەربڕینی ناڕەزایەتییەکان لە ســاڵی ڕابردوو کە دەسەاڵتی کردە
ئامانــج ،لــە ڕووی جوغرافیــای ســەرهەڵدان و ڕادەی بەرباڵوبوونیــەوە شــیاوی ســەرنج و
تێڕامانە .ڕادەی ناڕەزایەتییەکان ،پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆیان بە ڕادەی چەوساندنەوە و
ســتەمەوە هەیە .لەم هاوکێشــەیەدا ،پەیوەندیی «جوغرافیای سەرکوت» و «جوغرافیای
سەرهەڵدانەکان» زیاتر ڕوون دەبێتەوە.
نائەمنکردنی ژینگە
ئەگەرچــی خۆپێشــاندانەکانی ئەهــواز لەم ســاڵەدا ،لەبــەر نەبوونی ئــاو و خزمەتگوزاری
دەستی پێکرد ،بەاڵم ڕیشەکەی بۆ چەوساندنەوە و ستەمی چەندقات و لە گەشە خستنی
ئەو ناوچە نەتەوەییە دەگەڕێتەوە.
ئەم ڕووداوە خوێناوییە لە درێژەی شەپۆلەکانی پێش خۆی ،بە دروشمی پێکهاتەشکێنانە
و ڕووخان ،کۆڵەکەکانی دەسەاڵتی وەلەرزە خست.
هەرێمــی ئەهــواز کــە هەرێمێکــی دەوڵەمەند و بەپیتی ســامانە سروشــتییەکانە ،بەهۆی
گواســتنەوەی لە ڕادەبەدەری ئاوەکەی ،لەگەڵ قەیرانی بێئاوی و وشکەســاڵی بەرەوڕوو
بووەتەوە .بە ڕادەیەک کە دانیشتوانی ،ئاوی خواردنەوەشیان بەزەحمەت دەست دەکەوێت.
چۆڵکردنی گوندەکان و کۆچ بەرەو ناوچەکانی دیکە ،لەنێوچوونی ژێرخانی وەرزێڕی،
کەوتنــە مەترســیی ژینگــەی گیانلەبــەران و دەیــان دیــاردەی دیکــەی لــەو چەشــنە،
لێکەوتەکانی ئەم قەیرانە دەســتکردەی ڕێژیم و مافیای ســپای پاســدارانن کە ئامانجی
سیاسی و ئەمنییەتییان لەپشتە.
ئەم دۆخە ،دۆخی داگیرکارییە کە تیایدا سیاســەتی بەتااڵنبردن و ســەرکوتی بەدواوەیە.
دۆخێک کە لە هەرێمە نەتەوەییەکانی دیکەش بوونی هەیە .توندوتیژیی سیستماتیک،
وەک ڕەوتێکی سروشتی خۆی دەنوێنێت کە ڕیشەی لە پێکهاتەی فکری و جیهانبینیی
کۆماری ئیسالمیدایە .لەم جیهانبینییەدا ،مرۆڤایەتی و تەنانەت ژینگەش پارێزراو نین.
نائەمنکردنی شوناس و ناسنامە
ڕەهەندێکی دیکەی دۆخی ســتەم و بندەســتی ،پرســی زمان و نائەمنکردنی ناسنامەیە.
سیاســەتی کۆماری ئیســامی بەرانبەر بە پرســی ناسنامە و پرسی نەتەوەکان لە ئێراندا،
سیاســەتی مــەرگ بــووە .بەئەمنیکــردن ،بەکەمینەکــردن ،خســتنەپەراوێز و تواندنــەوەی
ناسنامەکان ،هەوێنەکانی ئەم سیاسەتەن.
کاتێــک بــاس لــە ئاسایشــی ناســنامە دەکرێت ،مەبەســت کــۆی ئــەو هەلومەرجەیە کە
یەکەیەکی نەتەوەیی ،بە پاراستنی هەموو تایبەتمەندییەکانیەوە ،توانای خۆبەڕێوەبەری و

مانەوە و گەشەی هەبێت .واتە هەر سیاسەت ،ڕووداو یان پڕۆسەیەک کە بوون و مانەوەی
ئۆرگانێکی ئەم یەکەیە بکاتە ئامانج ،بە تێکدانی ئاسایشــی ناســنامە پێناســە دەکرێت.
لــە کوردســتان و هەرێمــە بندەســتەکانی دیکــە ،سیاســەتی بەئەمنیکردنــی پرســی زمــان
بەردەوامە .چاودێری و داخســتنی ئەنجومەنە ئەدەبی و فێرکارییەکان ،دەسبەســەرکردن و
ڕەشگبیریی چاالکانی ئەو بوارە ،نوێنگەکانی ئەم سیاسەتەن.
مانگرتنی مامۆستایان
بزووتنــەوەی ناڕەزایەتیــی مامۆســتایان بابەتێکی دیکەی گرینگی ســاڵ بوو .مانگرتنی
مامۆســتایان یەکێــک لە ڕێکخراوترین و سەرانســەریترین مانگرتنــەکان بوو .بزووتنەوەی
بوێرانەی مامۆســتایان دژی بەڵێنیی درۆیینی دەوڵەت و مەجلیس ســەبارەت بە مەسەلەی
پلەبەندی ،پێڕانەگەیشــتن بە دۆخی بژیو و داهاتی خانەنشــینکراوان ،هەروەها ســەرکوت
و وەدەرنانیــان ،لــە چەنــد قۆناغێکدا بەڕێوە چوون .دروشـــمی ســەرەکیی مامۆســتایان دژ
بە ڕێژیم و دژی ناعەداڵەتی ،گەندەڵی ،بێمافی و زیندانیکردنی هاوپیشەکانیان بوو.
سەرکوتی زانکۆکان
داخســتن و پشــووی زانکــۆکان لە ســەردەمی کۆرۆنا ،ســەرەڕای ئەوەی کــە بزووتنەوەی
خوێندکاریی شل کردەوە ،هاوکات بوو بە دەرفەتێک تاکوو سەرکوت لە زانکۆکان خێراتر
بێت .لەم ماوەیەدا ،سەرکوتی چاالکانی خوێندکاری و گرتن و زیندانیکردن و وەدەرنانی
مامۆســتایانی زانکــۆ پــەرەی ئەســتاند .ئەم ڕووداوانە ،پاکانە حیســابی سیاســی لەگەڵ
خوێندکاران و مامۆستایانی جیابیر بوو.
جیهادی تەبیین
بابەتێکــی دیکــە ،ڕاگەیاندنــی جیهــادی تەبییــن بــوو لەالیــەن عەلــی خامنەییــەوە .ئــەم
ڕووداوە درێــژەی مانیفێســتی کۆمــاری ئیســامییە بــۆ داهاتــوو کــە بــە «هەنــگاوی
دووەم» دەناســرێتەوە .جیهادی تەبیین ،جۆرێک بانگهێشــتی جیهادییە بۆ ســنووربەندی و
بەرەنگاربوونەوەی دوژمنانی دەستکردی ڕێژیم .پەرەپێدان بە تەبلیغی مەزهەبی و سیاسی
بۆ بەهاکانی شۆڕش و هەروەها بەهێزکردنی ڕەوتی شیعەگەری لە واڵتانی دیکە ،ئامانج
و ئاراستەی ئەم جیهادەیە.
قووڵتربوونەوەی قەیرانەکان
ئەزموونــی کۆمــاری ئیســامی ،ئەزموونــی کەڵەکەبوونــی قەیرانەکانــە .دەکرێت کۆی
ئــەم قەیرانانــە لەژێــر نــاوی «قەیرانــی پێکهاتەیــی» دەســتەبەندی بکرێــن .کۆمەڵێــک
قەیرانــی ئاڵــۆز و تێکچنــراو ،وەک قەیرانــی بەڕێوەبــەری ،قەیرانــی ڕەواییــدان ،قەیرانــی
نەتەوە و دەوڵەتســازی و قەیرانی بەشــداربوون ،تەنگیان بە کۆماری ئیسالمی هەڵچنیوە و
ئاماژەکانی بنبەستی سیاسی زیاتر خۆیان دەردەخەن .تا ئێستا ،ئەنجامەکە ئەوە بووە کە
حکومــەت لە بەرەوپێشــبردنی پڕۆژەی دەســەاڵتی ئایینــی -ئیدئۆلۆژیکی خۆی ،لەگەڵ
بنبەست بەرەوڕوو بووەتەوە و چەقیوە.
کەیسەکانی گەندەڵی لە مافیاکانی دەسەاڵت
ئاشکراتربوونی کەیسەکانی گەندەڵی ،خاڵێکی دیکەی شیاوی سەرنجە .لە یەک ساڵی
ڕابردوودا ،لە زمانی بەرپرسان و کەسایەتییە دیارەکانی دەسەاڵتەوە ،بە مەبەستی سیاسی،
بەشــێک لــە گەندەڵییەکانی دامودەزگاکانــی حکومەت لەقاو دران .لە نموونەی دواییدا،
فایلێکــی دەنگیــی بەشــێک لــە گەندەڵییەکانــی مافیــای ســپای پاســداران و دەســەاڵت
بەدەستەکانی نزیک لە عەلی خامنەیی و بەیتی ڕەهبەری باڵو بووەوە .ئەوەش دەرکەوت
کە چلۆن چاوپۆشــی لە گەندەڵییەکان کراوە .تەســەورێک کە ڕای گشــتیی ئێران لە
گەندەڵی و تااڵنکارییەکانی مافیاکانی ســەر بە دەســەاڵت هەیەتی ،زۆر بەرباڵوترە لەو
ڕادەیەی کە تا ئێستا باسی لەسەر کراوە.
بەئاگا هاتنەوەی زیاتری ڕای گشتی
هەســت بــە بێبەشــی و چەوســاندنەوە ،تێگەیشــتنێکی هاوبەشــی لــە هێــزی ڕووخێنــەر و
پاشکەوتووی کۆماری ئیسالمی دروست کردووە .ئەم هەستە کە زۆر جاران الی بەشێکی
خەڵــک تەنیــا بارێکــی زەینــی و دەروونیــی هەبووە ،بەهــۆی بەردەوامبوونــی قەیرانەکان،
گۆڕانکارییەکی فیکری بەدوای خۆیدا هێناوە.

بەرجام
لەم دۆخە نێوخۆییە و لە بەســتێنی هاوکێشــە و
گۆڕانکارییەکانــی ناوچەکەدا ،ڕوونە کە هەر
جۆرە ڕێککەوتنەوەیەک لەســەر بەرجام یان لە
دەرەوەی بەرجام ،تەنیا بۆ دوو مەبەستە ،یەکەم ،بەڕەسمی ناسینی ڕێژیمی سەرکوت و
زەمانەتکردنی واقعییەتی کۆماری ئیسالمی لەالیەن دنیای دەرەوە ،دووەم ،دابینکردنی
بــاری دارایــی و دەستڕاگەیشــتنی بــە کاناڵە ماڵییەکانە بــۆ جێبەجێکردنی پڕۆژەکانی
لە نێوخۆ و دەرەوە.
هــاوکات لەگــەڵ پەککەوتنــی وتووێــژەکان بــە هــۆکاری «دەســتێوەردانی دەرەکــی»،
جەمســەربەندیی سیاســیی واڵتانی ناوچە و ڕۆژئاوا بە هۆی شــەڕی ئۆکراینەوە زیاتر
زەق بووەتەوە .کۆماری ئیســامی بەهۆی دەســتپێکردنەوەی هێرشە مووشەکییەکانی بۆ
سەر هەرێمی کوردستان ،لەبەرەی شەڕانگێزانە و دیکتاتۆریدا بەردەوامە .ئەوەی ڕاستی
بێت کۆماری ئیسالمی بە بەرجام و بێ بەرجام ،جەوهەرێکی نەگۆڕی هەیە .ئەوەی لەم
نێوەدا ئاسایشی لە مەترسیدایە ،کۆمەڵگاکانی ئێران و ناوچە و جیهانن.
گەشەی بیری ئازادی و نەتەوەیی لە هەرێمە بندەستەکان
ســەڕەڕای ئــەو کەشــە کــە بەســەر ئێراندا زاڵــە ،ڕەوتــی بەئاگابــوون و بەخۆداهاتنەوەی
نەتــەوە بندەســتەکانی ئێــران ،ئاماژەیەکی ســەرەکین .پەرەئەســتاندنی ڕەوتــی ڕاپەرین و
ناڕەزایەتییەکان لە پەراوێزەوە بۆ ناوەند ،ئەگەرچی بە شێوەی ڕێژەیی خۆی دەرخستووە،
بــەاڵم جێــی ســەرنجن .وەک بەراوردێــک ،ئەگەر چی بزووتنەوەی ســەوز کە نوێنگەی
پڕۆژەی چینی مامناوەندی شاری بوو و داوای دەنگەکانیان لە ڕێژیم دەکردەوە ،بەاڵم
شەپۆلە ڕووخێنەرەکانی ساڵی  ١٣٩٨و دواتر لە ساڵی  ،١٤٠٠تەخت و بەختی ڕێژیمیان
کردە ئامانج .گوتاری ڕووخان ،زیاتر لە ڕابردوو ،گوتاری ســەرەکیی ســەر شــەقامەکان
بووە ،بە تایبەت الی نەتەوە بندەستەکان.
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و یەکخستنی ناوماڵی کورد
ئەم ساڵەی ڕابرد ،سیاسەتی سەرکوتی ڕێژیم و سیاسەتی بەرگریی کورد لە ڕۆژهەاڵت
شان بە شانی یەک بەردەوام بوون .ڕەوتی ئێعدام و زیندانیکردن و ڕەشبگیریی چاالکان
و ڕۆڵــە ئازادیخــوازەکان و کوژرانی کاســبکاران بەردەوام بووە .بەاڵم هەســتی نەتەوەیی
و خۆڕاگریی کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵت پتر گەشەی کردووە .پێویستە شار وەک چەقی
خەباتی لێکگرێدراو و جەماوەری ،بە پاڵپشــتیی خەباتی شــاخ ،لە هەوڵ و تێکۆشــانی
خۆی بەرەدوام بێت ،ئەم هاوخەباتییە بە زیندوویی بمێنێتەوە و بەهێزتر بێت .نوێنگەیەکی
ئــەم هاوخەباتییــە ،پەیوەســتبوونی پۆل پۆل لە کوڕان و کچانی نیشــتمان بە ســەنگەری
ئاوەدانی شاخ و ڕیزەکانی پێشمەرگایەتییە کە بە خۆشییەوە بەردەوامە.
بــۆ دەربازبــوون لــە دۆخی بندەســتی و گەیشــتن بــە داهاتوویەکی دیار ،پێویســتە نەتەوە
بندەســتەکانی ئێران گوتاری هاوبەشــی خۆیان بۆ گەیشــتن بە ســەروەریی نیشــتمانی و
ڕزگاری ،چڕتــر بکەنــەوە .یەکخســتنەوەی نێوماڵی حیزبــەکان ،زەروورتێکی مێژووییە
و زیاتر لەوەی کە پرســێکی نێوخۆیی حیزبەکان بێت ،پرســێکی نێوخۆییی کۆمەڵگای
ڕۆژهەاڵتــە .دەبــێ هەوڵەکانمــان لــەم پێناوەدا شــێلگیرانەتر بێت .بێ گومــان ،داهاتوو و
چارەنووسی بزووتنەوەی نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵت ،گرێدراوە بە یەکڕیزیی نێوماڵی کورد
و حیزبەکانیــەوە .لــەم بۆنەیــەدا ،ڕایدەگەیەنــم کە پرۆســەی وتووێژەکانی یەکگرتنەوەی
دوو الیەنــی دێموکــرات ،بــە باشــی قۆناغەکانــی دەبڕێت و هیوادارین کــە بگاتە کۆتا
ئەنجــام ،کــە ویســتی زۆربەی کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵت و دۆســتانی حیزبی دێموکراتە.
پێویستە خەڵکی خۆڕاگری ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،بە یەكڕیزی و هاوپشتی ،جارێکی
دیکە نەورۆز بکەنە هەوێنی هاوخەباتی و پێکەوەبوون و ئاگری ئەمســاڵ لەســەر پشــتی
داگیرکەر دابگیرسێنن.
لێــرەوە ســەری ڕێــز بــۆ شــەهیدان و بنەماڵەکانیــان دادەنوێنم .ســاوی ئەمەگناســانە بۆ
قارەمانانــی نێــو زیندانــەکان .ســاوی وەفــا بــۆ تێکۆشــەرانی ســەنگەری بەرگــری لــە
ناسنامەی نەتەوەیی و کوردایەتی.
ساڵو لە ئەندامان و الیەنگران.
ساڵو لە پێشمەرگەکانی شار و شاخ.
ساڵو لە خەڵکی ئەمەگناس و خۆڕاگری کوردستان.
نەورۆز لە کوردستان و کورد پیرۆز بێت.
لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
مستەفا هیجری
نهورۆزی ٢٧٢٢ی كوردی
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ئیبراهیم الجانی
ئەو ڕوانگە دواکەوتووانەیە کە بەشــێکی
بەرچــاوی کۆمەڵــگای ئێمــە بــۆ ژن ،چ
وەک ئینســان و چ وەک بەشــێک لــە
کۆمــەڵ ،هەیەتــی دەبــێ ئاڵوگــۆڕی
بەسەردا بێ.
ئەگــەر دەمانهــەوێ کوردســتان
بــەرەو مۆدێڕنیتــە بەریــن و پڕۆســەی
مۆدێڕنیزاســیۆن لــە کوردســتاندا بەرینــە
پێــش ،پێویســتە پێــش هەمــوو شــتێک
ئاڵوگــۆڕ بەســەر ڕوانگــەی خۆمــان لــە
بــوارە کۆمەاڵیەتــی ،فەرهەنگــی و
ئاینییەکاندا،لــە پێوەندیی لەگەڵ مرۆڤدا
بێنین.
مۆدێرنیتــە لــەوەڕا دەســت پێــدەکات
کــە مــرۆڤ بخەینــە نێــو چەقــی
بازنــەی ڕوانینمــان واتــە ڕێــز لــەو مافــە
سروشــتییانەی مــرۆڤ بگریــن کــە بــە
شــێوەیەکی سروشــتی کاتێــک ئینســان
لەدایــک دەبــێ و دێتە ســەرزەوی ،دەبێتە
خاوەنیــان .بەوپێیــە کۆمەڵــگای ئێمــەش
دەبــێ ژن وەک مرۆڤ تەماشــا بکات و
ماف و ئازادییە سروشتییەکانی بپارێزێ.
دابینکردنــی مافــە سروشــتییەکانی ژنان
نەک هــەر لەپێوەندی لەگەڵ مافەکانی
ژنانــدا ،بەڵکــوو لەپێوەنــدی لەگــەڵ
مافەکانی مندااڵنیشدا ،بایەخ و گرنگی
زۆریــان هەیــە چوونکــە تەنیــا کاتێــک
مافەکانــی منــدااڵن ڕیالیــز دەبــن کــە
مافەکانی ژنان دابین کرابن.
ڕوانگــەی چەوتــی ئێمــە بــۆ ژن لێــرەوە
دەســت پێــدەکات کە هەر لــە منداڵییەوە،
ژن نەک وەک ئینســانێکی ســەربەخۆ،
بەڵکوو لە پێوەندیی لەگەڵ پیاودا پێناسە
دەکەیــن .کۆمەڵــگای ئێمەش وەک هەر
کۆمەڵگایەکــی دیکــەی ســوننەتی و
دواکەوتــوو ،بــە چاویلکــەی ناموســی و
غیرەتی جنسی ،سەیری ژن دەکا.
لــەو ڕوانگــە ناموســییەدا ئیتر ژن دەبێتە
شت و دەبێتە ئامرازێکی جینسی و بەس.
نابێ تووشــی ئەو هەڵەیە بین کە ناموس
و داوێنپاکــی تێکــەڵ کەیــن .داوێنپاکی
تایبەتمەندییەکــی ئەخالقــی و شەخســی
پڕبایەخە .ئەوە مەســەلەیەکی شەخســییە
نەک مەســەلەیەکی قانوونی و جەزایی.
جگــە لەوە داوێنپاکــی نابێ بکرێتە ژنانە
و پیاوانە.

ئەگەر واباشــە پیــاوان داوێنپاک بن ،هەر
بەوجۆرە باشە ژنانیش داوێنپاک بن.
لــەو ڕوانگــە دواکەوتووانەیــەدا نامــووس
بەشــێکە لە وجوودی ژن کە هی پیاوانی
کەســوکارە .تــا کۆمەڵــگا دواکەوتووتــر
بێــت ،ئــەو مالیکییەتــە بە ســەر ژنەوە لە
پیاوانــی خــزم و کەســوکارەوە پتــر بەریــن
دەبێتــەوە و دەگاتــە پیاوانــی گــەڕەک
و عەشــیرەت و تەنانــەت هاوشــاریش و
زۆرجاری وایە لەوەش تێدەپەڕێ.
لــەو کولتوورە ســەقەتەدا ژن لەســەریەتی
تەنیــا لەگــەڵ ئــەو پیاوانــە هەســتێ و
دانیشــێ کــە خاوەنەکانــی بــۆی دیــاری
دەکەن.
چــۆن ئاڵوگــۆڕ بەســەر ئــەو ڕوانگــە
دواکەوتووانەیەدا بێنین؟
لــەو بارەوە دەبێ هەم لەبواری فەرهەنگی
و کولتوورییــەوە و هــەم لەبــواری
یاســادانانەوە کار بکەیــن .ئێمــە نابــێ لە
هێــزە کۆنەپارێزەکانــی نێوکۆمەڵــگای
کوردستان بسڵەمینەوە.
دەبێ بە ئاشــکرا بێینــە مەیدان .میللەتی
ئێمە موســوڵمانن .ئەوە تەواو ڕاســتە بەاڵم
ئــەوە هیــچ ڕێ لــەوە ناگرێ کــە ئەوەی
هــەر لە ســەرەتای بلووغبوونەوە بە حەقی
کــوڕان و پیاوانــی دەزانیــن ،بــە کچــان و
ژنانیشــی ڕەوا نەبینیــن .لــەوەش زیاتــر
ئەوە کەی عەداڵەت و ئینســافە کە هەر
ئەو شــتەی کە کــوڕان و پیاوان دەیکەن،
کاتێــک کچان و ژنان دەیکەن ،بۆیان بە
تــاوان دابنــرێ و بە خاتری ئەنجامدانی
هەمان کار و هەڵسوکەوت ،سزا بدرێن یا
بەدناو بکرێن.
دوای ئەوە دەبێ تێبکۆشین لە بوارەکانی
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و خوێنــدن و
مووچــە و کاروەرگرتــن و بوارەکانــی
دیکەی یاسای مەدەنیدا ،بەرانبەری ژنان
و پیــاوان لــە قانوونــدا ،دەســتەبەر بکەین.
جگــە لــەوە دەبێ قانــوون ژنــان لەبەرانبەر
ئەو توندوتیژییەشدا بپارێزێ کە بەهۆی
هەبوونی ڕۆحیەی پیاوساالری و غیرەتی
جنســییەوە لە کۆمەڵ و لە نێو بنەماڵەدا
لەگەڵی بەرەوڕوو دەبن.
بەداخــەوە ئــەو ڕوانگــە چەوتــەی ئێمە بۆ
ژن لەگەڵ دین و مەزهەب و کولتوورمان
ئاوێتــە بــووە ،بۆیە لەو مەیدانەشــدا دەبێ
هانا بۆ سکۆالریزم بەرین .دەبێ ئەو حەقە
بە ژن بدەین کە چارەنووسی خۆی دیاری
بــکات و دەســەاڵتی بەســەر لەشــوالری
خۆیــدا هەبێــت و بــە ئازادیــش شــەریکی
ژیانی خۆی هەڵبژێرێ.

لــەو بــارەوە پێویســتە کەڵــک لــە یاســا و
قانوون و پڕاکسیس و عورف و عادەتێک
وەرگرین کە ئەو حەقە بە ژن دەدا ،وەک
ئینســان ،لــە کۆمــەڵ و لــە بنەماڵــەدا،
ڕەفتاری لەگەڵ بکرێ.
بۆ ئەو کارەش پێویست نییە دەست لە دین
و مەزهەبــی خۆمــان هەڵگریــن ،دەتوانین
خوێندنــەوەی هاوچــەرخ و قەڕائەتــی
تازەمــان لــە ئەســڵە شــەرعی و تێکســتە
مەزهەبــی و ئاینییــەکان هەبێــت .ئــەوە
تەواو شــتێکی ڕەوایە لە دین و مەزهەبدا
و زانــا و قــازی و مامۆســتا ئایینییــە
بەڕێزەکانمــان ،بــە لەبەرچاوگرتنــی
قۆناخەکانــی ئێســتای پێشــکەوتنی
کۆمەڵــگا ،دەتوانــن خوێندنــەوەی تازەیان
لە ســەر مەســەلە جۆراوجــۆرەکان هەبێت.
واتــە دەبــێ کارێــک بکەین کــە لە هەر
جێیــەک ڕێوشــوێنە مەزهەبییــەکان ،بــە
زیانی مافە سروشــتی و ئینســانییەکانی
ژنان عەمەل دەکەن ،قانوونی دیکە دانین
و کەڵــک لەو یاســا و عورف و قانوونانە
وەربگریــن کە بەرانبەریی نێوان ژن و پیاو
لــە بەرامبەر قانووندا دابیــن دەکەن .ئاخر
ژنیش وەک پیاو ،خوا خەڵقی کردووە.
کۆمەڵگای کوردســتان بۆ ئەو ئاڵوگۆڕە
کولتووری و فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتییە
ئامادەیــە .کۆمەڵــگای کوردســتان
کۆمەڵگایەکــی سیاســییە و ســەدان
ســاڵە بــۆ ئــازادی و ڕزگاری و مافــە
نەتەوایەتی و ئینســانییەکان خەباتی تێدا
بەڕێوە دەچێ .ئەو خەباتە بۆ بەرانبەریی
و ئازادیــی ژنانیــش بــووە ،کــە بەشــێکی
گرنگی میللەتەکەمانن.
ئــازادی ژن و هەوڵــدان بــۆ دابینکردنــی
مافەکانــی ژنان مەســەلەیەکی لوکس و
فیمینیســتی نییە .بەڵکوو مەسەلەیەکی
سیاســی و کۆمەاڵیەتییــە و بــۆ ئێمــە
لــە کوردســتان بەشــێک لــە ســتڕاتیژی
ڕزگاری نەتەوەییە.
ڕزگاری لە ژێرچەپۆکی و مەینەتبەشی
و ســتەم و هــەاڵواردن و چەوســانەوەی
هەموو الیەنە.
دونیــا بەخێرایــی باوبــەرق دەڕواتــە پێــش.
کۆمەڵــگای ئێمــە ناتوانــێ چیدیکــە بە
خێرایــی کیســەڵ بچێتــە پێــش .چوونکە
ئــەوە وامــان لــێ دەکا قــەت نەگەینــەوە
کاروانی پێشکەوتنی مرۆڤایەتی.
کوردســتان ئەگــەر لــە نیــوەی یەکەمــی
قەڕنــی ٢١دا نەتوانــێ هەمــوو کــۆت
و زەنجیرەکانــی دەســت و پێــی خــۆی
بپچڕێنــێ ،تــازە ئیــدی تەنیــا دەبــێ لــە

داهاتوودا دڵی بەوە خۆش بکا ،لە دوورەوە
تەماشای تەپوتۆزی کاروانی پێشکەوتنی
مرۆڤایەتــی بــکات .پەروەنــدەی کار و
پێشــکەوتن و خەباتــی ئێمــە لــە ســەدەی
بیســتەمدا ،جێگای ڕەزامەندی نییە .خۆ
لەخــۆڕا نەبوو قاســملوو دەیگووت ،ئەگەر
نەوەکانی پێشووی کوردستان چاک کار
و خەباتیــان کردبــا ،حاڵــی ئــەو نەســڵەی
ئێستا ئەوە نەدەبوو کە هەیە.
کەواتــە بــۆ کەوتنــە ســەر مــەداری
مۆدێڕنیتــە ،ڕزگاری لــە ســتەمی
نەتەوایەتــی بــۆ ئێمــەی کوردســتانی
چەنــدە گرنگە ،ڕزگاربوونمان لە ســتەم و
چەوســانەوەی کۆمەاڵیەتی و بێعەداڵەتی
و ستەمی جنسیش هێندە گرنگە.
من قەت لەگەڵ زێدەڕۆیی و فیمینیزمی
شــیک و لوکــس و ڕادیــکاڵ نیــم .نابێ
ڕێــگای ئــەوەش بدەیــن کــە شــوێنیزمی
ژنانە جێگای پیاوســاالری و شــوێنیزمی
پیاوانە بگرێتەوە .زەوقی ســالمی ئینســان
دەبــێ پێوانــەی پێوەندییەکانــی نێــوان ژن
و پیــاو بێــت .ڕەچاوکردنــی دەورووبــەر و
ژینگــەی کەمەاڵیەتــی و سروشــتی و
هاوســەنگی و بااڵنــس ،جەوهــەری ئــەو
زەوقە ســالم و ســەلیمەن کە لە ئینســانی
کورددا هەبووە و هەیە.
ئێمــە دەبــێ ئــەو ڕوانگــە و کولتــوورە لە
کوردســتاندا پیــادە بکەیــن کــە دەڵێ ژن
و پیاو هەر دووکیان ئینســانن،لە کۆمەڵ
و لــە مــاڵ و لــە نێــو بنەماڵــەدا پێویســتە
ئازاد و بەرانبەر بن و پێکەوە لە ئاشتی و
ئیحترام و کەرامەت و ڕووسووریدا بژین.
پێوانــەی هــەر جووڵەیەکی ئازادیخوازانە
و خێرخوازانــە و پێشــکەوتنخوازانە لــە
کوردســتاندا ،ئەوەیە کە چەندە پشتیوانی
لــە ئــازادی و ڕزگاری کوردســتان و
میللەتــی کــورد دەکا .دیــن و مەزهــەب
و ئیالهیاتیــش ،لــە کوردســتان کــە دەبێ
بەگوێــرەی ئوســول بــۆ خێــری گشــتی و
بەرزکردنــەوەی مەعنەویات و ئەخالقیات
و ویژدانیاتــی ئینســانی کــورد کار بکا،
بەشێکە لەو پرۆسەیە.
لــە سەرتاســەری مێــژووی بزووتنــەوەی
کــورددا ،ئیالهیاتــی کوردســتانی
بەشــێک بــووە لــە هێــزی ئیلهامــدەری
خەبــات بــۆ ئــازادی و پێشــکەوتن.
یەکەمیــن ڕێکخــراوی تایبەت بە ژنان لە
کوردستاندا ،بە پشتیوانی پێشەوای مەزن
قازی پێکهات و پێشــەوا بنەماڵەی خۆی
لەوبــارەوە کردنــە مۆدێــل و سەرمەشــق و
هانــی دان بێنــە مەیدانــی کاروبــاری

سیاسی و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی.
ئــەوەی مەســەلەی ژنی لــە کۆمەڵگای
ئێمەدا کردۆتە مەســەلەیەکی هەســتیار،
زۆرتــر لــەو ڕوانگەیەوە ســەرچاوە دەگرێ
کــە کۆمەڵــگای ئێمــە بــە چاویلکــەی
مەزهەبییــەوە تەماشــای ژن دەکات .ئێمە
لەگــەڵ سیســتمێکی عیبادی و حقووقی
ئەوتــۆ بەرەوڕووین کە بەداخەوە ژن وەک
بوونەوەرێکــی خزمەتــکاری پیاو دەبینێ.
بوونەوەرێک کە لە خاوەنداریەتی پیاودایە
و لــە پەراســووەکانی پیاو درووســت بووە.
بایــەخ و ڕێزیشــی بەوەوە نە بەســتراوەتەوە
کە وەک پیاو ئینســانێکی سەربەخۆیە و
ئازاد هاتۆتە ســەر دونیا و خاوەنی عەقڵ
و شــعورە و دەبێ وەک ئینســان ســەیری
بکــرێ و مافــە سروشــتی و فترییەکانی
دەســتەبەر بکرێــن بەڵکــوو تەنیــا لــە
خزمەتکاربوونــی پیــاو و وەفاداربوونــی
بــە پیاودایــە کــە شایســتەیی ئــەوە پەیدا
دەکات بەڕێزەوە ســەیری بکرێ .بەداخەوە
ئــەو وەزعــە هێندە داخهێنــەرە کە تەنانەت
لــە هەندێک شــوێن ،یەکێــک لە ئەرکە
بنەڕەتییەکانــی دەوڵــەت و پۆلیــس و
دامــودەزگای ئیــداری بۆتــە ئــەوە کــە
هەستان و دانیشتن و چۆنیەتی جلوبەرگ
پۆشینی ژنان بخاتە ژێر چاوەدێری.
ڕوونــە لــە باروودۆخێکــی وادا ،ژنــان لــە
دواکەوتووییــدا ڕادەگیردرێــن ،توندوتیژی
بەرانبــەر بــە ژنان و منــدااڵن پەرەدەگرێ،
مافەکانی ژنان و مندااڵن دەخرێنە ژێرپێ
و نەخۆشــی و گەندەڵییــە فەرهەنگــی و
کۆمەاڵیەتییەکان پەرە دەستێنن.
دێموکراســی و ئــازادی ئەگــەر
جەوهەرەکــەی دابینبوونــی مافەکانــی
مــرۆڤ ،مافەکانــی ژنــان و مافەکانی
منــدااڵن و کەمئەندامــان نەبێــت ،بــێ
نێوەرۆکــە .لێکۆڵینەوەکانــی ڕێکخراوی
نەتــەوە یەکگرتــووەکان ئــەوە دەردەخــەن
کــە ئەگــەر مــاف و ئازادییەکانــی ژنــان
دەســتەبەر بکرێــن ،پێشــکەوتنی سیاســی
و ئابــووری و پەرەســەندنی هەمووالیەنــە
خێراتــر پێکدێ بۆیە ئەرکــی هەموومان،
حیزبــەکان و ئۆپۆزســیۆن و کۆمەڵــگای
مەدەنــی کوردســتانە لــەو مەیدانــەدا
چــاالک و هەڵســووڕ بیــن و لــە هــەر
دەرفەتێک کە دێتە پێش بۆ چوونەپێشی
پــڕۆژەی دابینکردنــی مافەکانــی ژنــان
و منــدااڵن کەڵــک وەرگریــن و بیکەینــە
خەمــی هەمیشــەیی و بەشــێک لــە
بەرنامەی خەبات.
فیمینیزمــی لوکس و تووندڕەو ،شــتێکە

کــە پێوەندی بە کۆمەڵگای ئێمەوە نییە.
ئــەوە دڵمەشــغوڵی هەندێــک لــە ژنانــە
کــە پێموایــە لــە کوردســتان ژمارەیــان لە
قامکی دەستان تێناپەڕێ .میللەتی ئێمە
خوازیاری البردنی هەاڵواردن و ئاپارتایدن
کــە لــە کۆمەڵــگادا بەرانبــەر بــە ژنــان
ڕەچــاو دەکــرێ .ژنانی کوردســتان دەبێ
پشتیوانی قانوونی و قەزایی و سیاسییان
لێبکرێ.
پێویســتە ڕێگایــان بــۆ تەخــت بکــرێ تــا
نەک وەک ژن بەڵکوو ،وەک هاوواڵتی،
هاونیشــتمانی ،وەک ئینســان و تاکــی
کــورد ،لە هەمــوو بوارەکانــدا ،لە فەزای
گشــتیدا ،توانایــی و لێوەشــاوەییەکانیان
نیشــان بدەن و خۆیان ڕێئالیزە بکەن .ژنان
دەبێ لە کوردستاندا لە ماڵ و لە شوێنی
کار و خوێندن و بازاڕدا ،لە ئاماندا بن و
توندوتیژیان لەگەڵ نەکرێ.
خەبــات بۆ ئــازادی و پێشــکەوتنی کورد
و کوردســتان لــە مەیدانــی جۆراوجــۆردا
بەڕێــوە دەچــێ .خەبات و کاروتێکۆشــان
بــۆ گۆڕینــی ڕوانگــەی ناعاداڵنــە و
دوور لــە ئینســاف بــۆ ژنــان ،یەکێــک
لــەو مەیدانانەیــە .وەرن بــا هەمــوو لــەو
بــوارەدا دەســت وێکدەیــن .ئــەوە بەتەنیــا
هــەر ئەرکــی ژنــان نییــە ،هەمــوو چیــن
و توێــژەکان پێویســتە گۆشــەیەکی ئــەو
خەباتــە بەرنەپێــش .پێگــەی ژن ،مــاف
و ئازادییەکانــی ژنــان و منــدااڵن دەبــێ
لــە قەڵەمــڕەوی مەزهــەب بیتــەدەر و
عورفیگەرا بکرێت.
تەنیــا لــەو حاڵەتەدایە کە گەشــەی ژنان
مسۆگەر دەبێت و كەرامەتی ئینسانی ژن
ڕێزی لێدەگیرێ .ئاخر کەرامەت شتێکی
جنســی نییــە .ئەگــەر پیــاو کەرامەتــی
هەیــە ،ژنیــش خاوەنی کەرامەتــە و دەبێ
ڕێز لە کەرامەتی بگیردرێ .لە جێیەک
کەرامەتــی ژن بشــکێ ،پیاویــش ئەگــەر
خــۆی لە گێلی نەدا ،کەرامەتی شــکاوە
و بێ کەرامەتە.
مــن دڵنیــام ژنانــی کوردســتان تــازە بــە
خۆگیڤکردنــەوەی چەنــد کەســی جاهیل
ناترسن و عەزمی خۆیان جەزم کردووە کە
لــە گۆڕەپــان و مەیدانی خەباتدا چاالک
و کاریگەر بن.
ئــەوان لێبــڕاون نــەک هــەر خۆیــان
لــە قەیدوبەنــدی پیاوســاالری و
فەرهەنگــی دواکەوتووانــە ڕزگار بکــەن،
بەڵکــوو دەیانهــەوێ ڕۆڵــی کاراش
لــە ڕێبەرایەتیکردنــی بزووتنــەوەی
ئازادیخوازانەی کورددا بگێڕن.
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شەڕی ڕووسیا بۆ ئۆکراینا
موعتەسەم نوورانی
شــەڕی ڕووســیا و ئۆکراینا بە ئاســتێکی
دژوار و خوێناویــدا تێدەپــەڕێ .ئەو شــەڕە
هەمــوو ناوچــە و گونــد و شــارەکانی
ئۆکراینــای گرتووەتــەوە و ڕۆژ بــە ڕۆژ
دیمەنــی ئەو شــەڕە ،تۆقێنــەر و خوێناویتر
دەبــێ .ڕووســیا بــە تانــک و تــۆپ و
فڕۆکــە و هێلیکۆپتــەر و هەمــوو جــۆرە
مووشــەکێکی پێشــکەوتووی دوورمەودا،
ماڵوحاڵــی خەڵکــی ســویل و بێتاوانــی
ئۆکڕاینــا وێــران دەکا و لــە هیــچ
کردەوەیەکی سامناک و نامرۆڤانە دەست
ناپارێــزێ .شــەڕ لــە بەرەبەیانــی ڕۆژی
٢٤ی فێوریــەی ٢٠٢٢دا ،بــە هێرشــی
ڕووســیا بــۆ ناوخاکــی ئۆکراینــا دەســتی
پێکرد .ئامانجی ڕووسیا لەو هێرشەدا ئەوە
بوو کە بەخێرایی شــاری کیێف پێتەختی
ئۆکراینــا داگیــر بــکا و حکومەتێکــی
الیەنگــری خــۆی لــەوێ دامەزرێنــێ و
کۆتایی بە دەســەاڵتی ئێســتای ئۆکراینا
بێنێ و دەسەاڵتی خۆی بسەپێنێ.
هەرچەنــدە ،لــە ڕۆژەکانــی ســەرەتای
هێرشــەکەدا هێزی ڕووســیا زۆر بەخێرایی
هەتا دەوروبەری کیێف ،پێشــڕەوییان کرد.
وێالدیمێــر پوتیــن ســەرکۆماری ڕووســیا،
داوای لــە ئەرتەشــی ئۆکراینــا کــرد کــە
بــەدژی حکومەتــی ئێســتای ئۆکراینــا
کودتــا بکەن و ئەو ڕێژیمە بڕوخێنن بەاڵم
ئــەوەی کــە ڕووســیا چاوەڕوانی دەکرد وا
نەهاتەدی!
ئۆکرایناییــەکان بــە یەکگرتوویــی و
بەربەرەکانــی و ئازایەتیــی خۆیــان لــە
بەرانبــەر هێــزی زەبەالح و پۆشــتەوپەرداخ
و پڕچەکــی ڕووســیادا ڕاوەســتاون.
ئامــادەن گیــان ببەخشــن ،بــەاڵم ســەر بــۆ

ســوپای داگیرکەر نــەوی ناکەن .ماوەی
چــوار حەوتوویە ،لــە بەرانبەر یەکێک لە
بەهێزتریــن و بەتواناتریــن ئەرتەشــەکانی
جیهاندا بەربەرەکانی دەکەن.
ئــەوە جێــگای ئاماژیــە ،ئــەو ڕاســتییەیە
کە ڕووســیا لێکدانەوەی دروســتی لەســەر
بارودۆخــی جیهانــی و ناوچەیــی و
ئەرتەشــی ئۆکراینــا و خەڵکــی ئەو واڵتە
نەبــوو .وێالدیمێــر پووتیــن ســەرکۆماری
ڕووســیا ،لــە ســێپتامبری ٢٠١٥دا ،لــە
ســووریەدا دەســتێوەردانی ســەربازیی کــرد
و بەشــار ئەســەد ســەرۆکی ئــەو واڵتــەی
لــە ڕووخــان نەجات دا .زۆر کەس لەســەر
ئــەو بڕوایە بوون کە ڕووســیا لە زەلکاوی
شــەڕی ســووریەدا تێکدەشــکێ بــەاڵم
بەهــاوکاری بــەرەی مقاومــەت ،ســوپای
پاســداران و هێــزە چەکدارەکانــی ســەر بە
ئێــران ،توانــی پێــش بە داڕمانــی ڕێژیمی
ئەســەد بگرێ .ڕووسیا تا ڕادەیەکی زۆر
لــە بــواری ســەربازیی و دیپلۆماســیدا لــە
ســووریە مەیدانــی شــەڕی لــە کۆنترۆڵدا
بــوو چونکــە هــەم ئــەو ناوچــەی ئــەو
شــەڕی تێــدا دەکــرد ناچەیەکــی چکۆلە
و بەرتەســک بــوو و هــەم ئــەو هێزانــەی
کــە بــە دژی ســوپای ئەســەد و ڕووســیا
شــەڕیان دەکرد لە بواری ســەربازی الواز
و کەمئەزمــوون بــوون لەبەرانبەر ســوپای
ڕووسیادا سەرکەوتوو نەبوون.
شــەڕی ســووریە و مەیدانــی شــەڕەکەی
بــە قازانجــی خــۆی خســتە دەســت .لــەو
مــاوەدا کــە ســوپای ڕووســیا توانــی لــە
سووریە سەرکەوتوو بێ ،پوتین هەموو ئەو
دەســکەوتانەی بە هی خۆی و مودیریەت
و بەڕێوەبەرایەتــی ژیرانەی خۆی دەدزانی
بــەاڵم بەپێچەوانەوە لــە ئۆکراینا نەیتوانی
ئەو سەرکەوتنە وەدست بێنێ ،کە بۆخۆی
لــە خەیاڵــی خۆیــدا نەخشــە و پیالنــی بۆ
دارشتبوو.

بەربەرەکانێــی ســوپای ئۆکراینــا و
خۆڕاگریــی خەڵکــی ئۆکراینــا هەمــوو
خەونەکانــی پووتینــی پووچــەڵ کردەوە.
ئەو لەسەر ئەو بڕوایە نەبوو کە وێالدیمێر
زلنســکی ،ســەرکۆماری ئۆکراینــا لــە
مەیداندا بمێنێتەوە بەڵکوو پێیوابوو وەک
ئەشــرەف غەنــی ســەرۆکی ئەفغانســتان
لــە مەیــدان ڕادەکا بــەاڵم ســەرۆکی
ئۆکراینا ،زلنسکی ،هەر لەناو جەرگەی
شــەڕدا مایــەوە و خەڵکــی ئۆکراینــای
بەجێنەهێشــت .ڕۆژی چوارشــەممە
١٦ی مــارس ،وێالدیمێــر زلنســکی،
ســەرکۆماری ئۆکراینا ،لە ئاخاوتنێکی
تەلەفیزیۆنیــدا کــە ڕاســتەوخۆ لە کیێف
پێتەختــی ئۆکراینا بــاو بوویەوە ،ڕووی
لە پارلەمانتار و یاسادانەرانی کۆنگرەی
ئامریــکا و ســەرۆک بایــدن کــرد کــە
یارمەتــی نیزامیــی بــە ئۆکراینا بکەن و
گوشــاری زیادتر بخەنە ســەر ڕووســیا و
گەمارۆ ئابوورییەکانیان زیادتر بکەن.
سەرۆک زلنسکی ڕوو لە توندڕەوەکانی
هــەردوو حیزبــی کۆمــاری و دێموکرات
و هەروەهــا لــە جڤاکــی کاپیتــۆڵ کــرد
و گوتــی “ :واڵتەکەمــان لــە تاریکترین
کاتدایــە ،هەمــوو ئورووپــا لــە تاریکترین
کاتدا و مەترسییەکی گەورەمان لەسەرە،
داواتان لێدەکەم زۆرترمان کار بۆ بکەن”.
داوای لــە کۆنگــرە کرد کــە بۆمبارانی
پــڕڵ هاربــر کــە بەهــۆی ژاپۆنییــەکان
کــرا و هێرشــە تیرۆریســتییەکانی ١١ی
ســێپتامبری  ٢٠١١کــە ئامریکاییــەکان
لــە ئاســمانڕا کرانــە ئامانج ،بێننــەوە بەر
چاوی خۆتان .ئێســتا واڵتەکەی ئێمەش
ئــەوە زیاتــر لــە ســێ حەوتوویــە دوای
هێرشــی ڕووســیا بــۆ ســەر واڵتەکەمــان
شــەووڕۆژ ئــەو کارەســات و تــرس و
دڵڕاوکێیە تەحموول دەکا.
بەگشــتی هێرشی ڕووســیا بۆ ئۆکراینا،

قەیرانێکی قووڵی سیاسی و کۆمەاڵیەتی
و ئابووریــی و مرۆڤــی ،خوڵقانــدووە کــە
هەموو جیهانی تووشی ترس و دڵەڕاوکێ
کــردووە .خەڵــک بــە نیگەرانییــەوە
دەڕواننــە دوورەدیمەنــی داهاتــووی ئــەو
شــەڕە خوێناوییــە .کۆچــی بەلێشــاوی
پەنابەرانــی ئۆکراینــا دەبیندرێــن کــە لــە
ترسی مووشەکباران و بۆمبارانی فڕۆکە
شــەڕکەرەکانی ڕووسی لە ســنوورەکانی
ئۆکراینــا پەنــا بــۆ واڵتانــی دراوســێی
ئورووپایــی دەبــەن .کۆچــی پەنابــەران لە
ئورووپــا بۆتــە قەیرانــی مرۆڤــی و هەتــا
ئێســتا زیاتــر لــە  ٣میلیــۆن کــەس ئاوارە
بوون کە بەشی هەرە زۆریان ژن و منداڵ
و پیر و پەککەوتەن .لە نێو شارەکاندا بە
ســەدان کەس لەبــن داروپــەردووی خانووە
ڕووخاوەکانــدا ماونەتــەوە یــان کــوژراون
یــان برینــدارن .نەخۆشــخانەکان پــڕن لــە
برینــداری ســویل و ژن و منــداڵ .لــە
ژێرزەوینەکانــدا بەســەدان ژن و منداڵی و
پیروپەککەوتــە لەبــەر نەبوونــی دەرمان و
ئــاو و خواردەمەنــی کەوتوونەتە تەنگانە.
ڕووســیاش زۆر بەخەســتی ناوشــارەکانی
موشەکباران دەکا .ڕووسیا کە لە هێرشی
ســەربازیدا ســەرکەوتوو نەبووە ئێســتا زۆر
بێبەزەییانــە خەڵکی ســویل دەکاتە ئامانج
و خانووەکانیــان بەســەردا دەڕووخێنــێ؛
بەدوو مەبەست :یەکەم ڕادەی تەلەفات و
کوژراوەکان زۆر بکا ،دووهەم بە ترساندن
و تۆقانــدن ،خەڵکــی ســویل زراوبــردوو
دەکات بــۆ ئــەوە یپشــێوی و ئاڵــۆزی لــە
ناو خەڵکدا دروست بێ و خەڵک بەدژی
حکومەتــی ئۆکراینــا ڕاپــەرن بــەاڵم بــە
بــڕوای مــن یەکگرتوویــی بەربەرکانێــی
خەڵکی ئۆکراینا بەدژی هێرشی سوپای
ڕوس هەتا ئێستا زۆر پتەو و یەکڕیز بووە.
ئــەو هەڵوێســت و یەکگرتووییــەی ئــەوان
کاریگەریی ئەرێنی لەســەر یەکگرتوویی
هەموو خەڵکی ئوروپاش داناوە.
ئــەو حەرەکەتــەی پوتیــن بووەتــە
هــۆی ئەوەیکــە ناڕەزایەتــی بــەدژی
ڕووســیا پێکبــێ و کۆدەنگییەکــی

جیهانــی بە دژی ڕووســیا درووســت بوو.
بەتایبــەت واڵتانــی ئورووپــا هیچــکات
ئەوەنــدە یەکگرتــوو نەبــوون .تەنانــەت لەو
موشــەکبارانە تونــدەدا ســەرۆکوزیرانی
ســێ واڵتی چێک ،پۆلۆنیا و ئیســلۆنی
بــە نوێنەرایەتــی یەکیەتیــی ئورووپــا ،بە
ســواری قەتــار چــوون بــۆ شــاری کیێف،
پێتەختــی ئۆکراینــا و پشــتیوانی خۆیــان
بــۆ خەڵکــی ئۆکراینــا دووپــات کــردەوە
و چاویــان بــە وێالدیمێــر زلنســکی
ســەرکۆماری ئۆکراینا کەوت .واڵتانی
ئورووپا و ئامریکا و کانادا و ژاپۆن و زۆر
واڵتی دیکە گەمارۆی ئابووریی توندیان
خســتە ســەر ڕووســیا .ئــەو کۆدەنگــی و
یەکگرتووییــە بەهێزە کاریگەریی خراپیی
لە ســەر ئابووریی ڕووســیا داناوە .لەگەڵ
ئــەوەش پرســپێکتیوی هێرشــی ڕووســیا،
قەیرانی ئابووری لە هەموو جیهان دروست
کردووە .نرخی ســووتەمەنی ،نەوت ،گاز،
بنزین زۆر گران بووە .نرخی شــتوومەک
و خواردەمەنی زۆر بەرز بووەتەوە .تەنانەت
نرخــی وزە لــە بازاڕەکانــی جیهانیــدا لــە
چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا هەرگیــز ئەوەندە
بەرز نەبووەتەوە .لە چەند ڕۆژی سەرەتای
شەڕدا نرخی بەرمیلێک نەوت هەتا ١٣٦
دۆالر ڕۆیشــت .هەمــووی ئــەو ڕووداوانە
بوونــە هــۆی نیگەرانییــەک کــە لەســەر
شانی خەڵکی ئورووپا قوورسایی دەکەن.
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەوە کــە ئورووپا لە
دوو شــەڕی گــەورەی جیهانیــدا چــەق و
ئێپیسەنتەری شەڕەکان بووە ،ئێستاش بەو
ئەزموونــەی کــە لــە ڕابــردوودا هەیانبووە
زۆر دەترسن کە جارێکی دیکەش بکەونە
ناو شــەڕێکی وێرانکــەر و نیوەی ئورووپا
بەخۆیەوە بسووتێنێ .
ڕووســیا دوای هێــرش بــۆ ئۆکراینــا،
هێزەکانــی کەتووەتــە نــاو بارودۆخێکــی
خراپ و تووشی شەڕێکی خوێناویی بووە
و خەســاری گیانــی و ماڵیــی قــوورس وە
هێزەکانی کەوتووە .لەالیەکی دیکەشــەوە
ڕووبەرووی گەمارۆی قوورسی ئابووریی
بووەتــەوە و هــەوڵ دەدا بۆ کەمکردنەوەی

گوشــارەکانی ڕۆژاوا ،لــە هەمــوو
ڕێگاچارەیەک کەڵک وەربگرێ.
کرێملیــن ویســتی بەربەســت بخاتــە ســەر
ڕێــگای زیندووکردنــەوەی بەرجــام،
وەک کارتــی گوشــار بــۆ ســەر ڕۆژاوا
و کەڵکــی لێوەربگــرێ .کۆمەڵێــک
مەرجــی خســتە ڕوو کــە قبووڵکردنیــان
لەالیەنــی دانووســتانکارانی فییــەن ،لــە
ئێســتادا پڕ ئاســتەمە .ئــەوەش وایکردووە
کــە لــە ئێســتادا ڕەوتــی بوژاندنــەوەی
بەرجــام جارێکی دیکە چەقبەســتوو بێت.
لەگــەڵ هەمــوو ئەوانــە ،لەژێــر ســێبەر و
تارمایــی هێرشــی ڕووســیا بــۆ ئۆکراینا،
تــاران خۆی لە بەرەی ڕووســییەدا دەبێنی
و لــە دانووســتانەکانی ڤییەن كشــاوەتەوە.
تەنانــەت زۆربــەی کارەبەدەســتانی بااڵی
ئێــران بەڕاشــکاوی دەڵێــن« :ئێمــە دەبــێ
ببینــە خاوەنــی چەکــی ئەتــۆم .دەوڵەتی
ئۆکراینا دوای هەڵوەشــانی ســۆڤییەت لە
جیهاندا خاوەنی سێهەمین هێزی ئەتۆمیی
بــوو ،ئەگــەر ســاڵی ١٩٩٤لــە چــەک
دانەماڵدرابــا و هــەروا خاوەنــی چەکــی
ئەتۆمی ماباوە ،ڕووســیا نەیدەتوانی ئاوا
بەئاسانی هێرشیان بکاتە سەر».
لەراســتیدا ،ئێــران لــە ڕێککەوتنەکانی
ڤییەنــدا کات بەفیــڕۆ دەدا و هــەر ڕۆژەو
بیانوویــەک دێنێتــەوە و داواکاری نــوێ
دێنێتــە نــاو باســەکان .شــەڕی ئۆکراینــا
هــەم لــە ئورووپــا و هــەم لــە ڕۆژهەاڵتی
ناوەراســت کۆمەڵێــک گرێکوێــرە و
کێشــەی مەترســیداری خوڵقانــدووە کــە
چارەســەریان وەهــا ئاســان نییــە .ڕووســیا
ئامانجی ئەوە نییە شــەڕ ڕابگرێ بەڵکوو
زیاتر مەبەســتی کات کوشــتنە .هەروەها
بە مەرجێک شەڕ ڕادەگرێ کە الواز بێ
و گوشــارە ئابوورییەکان بڕستی لێ ببڕن
کە ئەوەش لە ئێســتادا بڕێک ئاســتەمە.
هەرچەنــد دەنگۆیــەک هەیــە ،کــە لــە
داهاتــوودا ســەرۆکی هــەردووک واڵتــی
ڕووس و ئۆکراینــا ڕاســتەوخۆ پێکــەوە
دابنیشن.

مووشەكەکانی تاران پێگەی سیاسیی هەولێر بەهێزتر دەکەن
محەممەد سلێمانی
ڕێژیمــی ئێــران بــە مووشــەكبارانکردنی
هەولێــر ،قەیرانــە سیاســی و ســەربازی و
ئابوورییەکانــی بــۆ قەرەبــوو ناکرێتــەوە و
بەو کردەوانەیان زیاتر خەڵکی کوردســتان
یەكهەڵوێســت دەبێــت لەهەمبــەر ڕێژیمــی
ئاخوندیــدا؛ هەروەهــا گەلــی کــورد بــە
گوشــاری تــاران دەس لــە خواســت و
سیاســەتی ڕەوان و ســەربەخۆی سیاسی و
ڕزگاریی نەتەوەیی لەو بەشەی کوردستان
هەڵناگرێت.
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامی ئێــران بــۆ
جارێكــی تر لــە ڕێکەوتی ١٣ی مارســدا
ھێرشــی مووشەكی بۆ ســەر ھەولێر ئەنجام
دا و شــوێنی ژیــان و ماڵــی هاوواڵتیــان
کرایە ئامانج.
حكوومەتــی ئێــران بــێ گوێدانــە ڕێســا و
نەریتــە سیاســی و نێودەوڵەتییــەكان ،بــە
ئارەزووی خۆی لە سەر ئاستی ناوچەییدا
دەســتی بــە ئەنجامدانــی چاالكییەكانــی
كردووە و وەک خۆی دەڵێ مووشەكەكانیان
بە باشــی ئامانجەكانی پێكاوە و ســیخوڕە
ئیســرائیلییەكانیان كردۆتــە ئامانــج و
لەناویان بردوون.
ڕێژیمی كۆماری ئیســامی بە كۆمەڵێك
ھۆكاری سیاســی و ســەربازی نێوەبەنێــوە
مووشــەكبارانی ســەر ھەولێــر دەكات و
ھەرجــارەش هــۆکاری بێبنەما و بێنێوەرۆك
بــۆ ھێرشــە مووشــەكییەكانی دەھێنێتــەوە
و ئــەو جــارەش بــە دوور لــە بیانووھێنانەوە
نەبووە و بەداخەوە تاران بۆتە مەترســی لە
ســەر ئاسایشــی ھەرێمــی كوردســتان و بۆ
لەباربردن و لەنێوبردنی ئەو کیانە سیاسی
و نیشتمانییە کار دەکات .
ســپای پاســداران ،باڵــی دەستڕۆیشــتوو و
تیرۆریســتی حكوومەتــی ئاخونــدی تاران
بە فەرمی ڕایگەیاند كە مووشــەكەكانیان
ئاراســتەی پێگــە و نفووزی ئیســرائیل لە
ھەولێــر كــردووە و بە قســەی ئــەوان زیانی
باشیان بە نەیارەكانیان لە ھەرێمی كوردستان

گەیانــدووە و ڕێــگا بە دژبەرانیان نادەن لە
نزیك ســەر ســنوورەكانیان ،ھەڕەشــە لەسەر
حکوومەتی ئێران دروست بکەن ،بێگومان
سیاسەتی فراوانخوازی ڕێژیمی ئاخوندی
دەبێتــە بــەاڵی ســەریان و زۆر نابات دەبێ
بارگەوبنەیان لە واڵت باربکەن.
ئــەوەش لەكاتێكدایــە كــە ئــەو شــوێنانەی
ئەوجــار كراونەتــە ئامانجــی ھێرشــی
مووشــەكی ڕێژیمــی تیرۆریســتی ئێــران،
جگــە لــە زیانگەیاندن بە جێــگا و ماڵ و
ژیانی ھاوواڵتیانی کوردستان ،شتێكی تر
نەبــووە و تــاران ھەوڵ دەدات بەو ڕێگایەدا
ئاسایشــی سیاســی و ئارامــی كوردســتان
بشێوێنێ و ئەو پەیامەش بە سەركردایەتی
سیاســی كــورد بــدات ،ئەگــەر بەگوێیــان
نەكــەن ،ھێرشــەكانیان زیاتــر و بــەرەو
ئامانجی گەورتر ئەبێت لە داھاتوودا.
تــاران لــە ئێســتادا بــۆ دوو مەبەســتی
ئەساســی ھێرشی مووشــەكی دەكاتە سەر
ناوەنــدی بڕیــاری سیاســی لــە ھەرێمــی
كوردســتان و دەیانھەوێــت لــەو ڕێگایــەوە
ھێزەكانــی باشــوور و بەدیاریكراویــش
براوەكانــی ھەڵبژاردنــی ئەنجوومەنــی
نوێنەرانــی عێــراق ،پابەنــد بــە ڕێككەوتن
لەگــەڵ كۆتلە شــیعەكانی ســەر بــە ئێران
بكــەن و ئاســەوارێك لــە ســەربەخۆیی
بڕیاردانــی سیاســی و دیپلۆماســی كــورد
نەھێڵــن و بەوجــۆرە لــە بەرچاوی دۆســت
و ھاوپەیمانــە نێودەوڵەتییەكانیان بخەن ،بۆ
ئەوەی بتوانن باشتر خۆیان بەسەردا فەڕز
بكەن و بیانكەنە پاشكۆی ڕێژیمی تاران.
ھەرێمــی كوردســتان ھەرچەنــدە لەالیــەن
داگیركەرانــی كوردســتانەوە كەوتۆتــە ژێر
گوشــار و لە ھەموو الیەكەوە بە ئامانجی
ھێرش و پیالنگێڕی ئەگرن ،بەاڵم بەجۆرێك
سیاســەتی خۆیان بەڕێوە دەبەن كە وێڕای
پاراستنی بەتەواوی سەربەخۆی سیاسی،
خۆیــان لە كێشــە و ئاڵۆزییــە ناوچەییەكان
بــەدوور گرتــووە و ئــەوەی بــۆ ھەرێمــی
كوردســتان و گەلــی كــورد گرینگــی
تایبەتی ھەیە ،بەھێزكردنی كیانی سیاسی
و بنەبڕكردنــی گیروگرفتەكانــی خەڵك و
ســەقامگیری سیاســی كوردســتانە و هەر

لەوکاتەشــدا پــەرە بــە پەیوەندییە سیاســی
و دیپلۆماســییەکانیان لەگــەڵ واڵتانــی
ڕۆژاوایــی و ئەمریــکا دەدەن و کارێــك
ناکــەن سیاســەتی خۆیــان بــە ئاراســتەی
تــاران بگــۆڕن و کوردیــش هەرگیــز
پیالنگێــڕی و دژمنایەتــی حکوومەتــی
ئێرانــی لــە بیر ناچێت کە بــۆ لەباربردنی
ئەنجامــی ڕێفراندۆمــی ســەربەخۆیی
کوردســتان دەرحــەق بــە کــورد کردیــان
و بەشــێكی گرینــگ بــوون لــە هێــرش و
ئاژاوەگێڕییەکەی ١٦ی ئۆکتۆبەر.
سیاســەتی فراوانخــوازی تــاران لــە عێراق
و ھەرێمــی كوردســتان ئەوەیــە كــە ھێــز و
نفووزیــان بەتــەواوی بەســەر كەشــوھەوای
سیاســی و ســەربازی ئــەو واڵتــەدا فــەڕز
بكەن و شــەقامی بەغــدا و ھەولێر بەدژی
ھەبوونــی ھێزەكانــی ئەمریــكا و پاشــان
لــە ھەســتی ئایینــی خەڵكــی کوردســتان
بەدژی گوایە ھەبوونی پێگەی ئیســرائیل
لــە كوردســتان كەڵكــی خــراپ و نەشــیاو
وەربگــرن و کۆمەڵگای كوردســتان بەگژ
یەكدا بكەن و لە ئاوی لێل ماسی خۆیان
بگرن و شــەقامی كوردســتان بە قازانجی
خۆیان بجووڵێنن.
بەخۆشــییەوە ئــەو ھەســتە بــەرزە سیاســی
و نەتەوەییــە لــە باشــوور بــەدی دەكرێــت
كــە ســەرباری گیروگرفتــی ئابــووری
و كۆمەاڵیەتــی كــە ئەویــش بــەھۆی
پیالنگێــڕی و دوژمنایەتی تاران و بەغدا
و ئانــكارا بەســەر گەلــی كــورددا ھاتووە،
ھەر وەك ڕابــردوو و بــە ھەوێنــی ڕاپەڕینی
كوردســتان ،یەكدەنگ و یەكهەڵوێســت بۆ
پاراســتنی دەســكەوت و بەھا نەتەوەییەكان
تێدەكۆشــن و كەلێــن بــە نەیارانــی كــورد
نــادەن ،ئەزموونــی خەباتی لەمێژســاڵەیان
لە دەست بچێت كە ئامانجی تارانە.
بێگومــان ڕێژیمی ئاخونــدی زۆر دەمێكە
بــۆ تێكــدان و لەباربردنــی حكوومەتــی
ھەرێمی كوردســتان و ئاسایشــی نەتەوەیی
لــەو بەشــەی كوردســتان بەچــڕی ھەوڵــە
تێكدەر و ئاژاوەگێڕییەكانیان دەســپێكردووە
و ئەگــەر دوور نەڕۆیــن تــاران دەیهەوێــت
لەڕێــگای ھەرێمی كوردســتانەوە دژایەتی

ئەمریكا و واڵتانی تری ڕۆژاوایی بكرێت
و لــە كوردســتان دوور بخرێنــەوە و خۆیــان
ببنە دەمڕاستی بڕیارەکان.
ســەركەوتن و بەھێزبــوون و ئاسایشــیی
سیاســی و ســەربازی ھەرێمــی كوردســتان
بەدڵنیاییــەوە بەســتراوەتەوە بــە الوازبوونی
پێگەی تاران لە نێو عێراقدا و بەھێزبوونی
پێگــە و نفــووزی ئەمریــكا و ھاوپەیمانــە
نێودەوڵەتییەكانی لەسەر ئاستی ناوچەیی
و بەدیاریكراویــش عێراقــدا ،بــەر لــە هــەر
نەتەوەیــەك بــە قازانجی گەلــی کوردە لە
باشــووری کوردســتان و ســەرکردایەتی
سیاســیش ئــەو ڕاســتییە بــە باشــی دەرك
دەکــەن .ھێرشــی مووشــەكی ئێــران بــۆ
ســەر ھەرێمــی كوردســتان لەســەر ئاســتی
نێودەوڵەتــی و ناوچەییشــدا دەنگدانــەوەی
فراوانــی بەدوای خۆیدا ھێنا و بەگشــتی
ئیدانەی سیاســەتی دەســتتێوەردانی تاران
لــە نێــو واڵتانی دراوســێ و پێشــێلكردن و
ژێرپێنانی یاسا گشتگیرە نێونەتەوەییەكان
كرایــەوە و بــۆ جارێکــی تــر سیاســەتی
شــەڕانگێزی تــاران پــەردەی لــە ســەر
الدرایــەوە و هەتــا حکوومەتی تاران لەنێو
نەبردرێــت ،ئاســتەمە گێتــی و ناوچــەی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت ئاشــتی و ئارامی
بەخۆیەوە ببینێت .
ئەزموونی ئەو چوار دەیە لە سەر سیاسەتی
كەاڵوەكێشــی تــاران ئــەو ڕاســتییەی بــۆ
گشــت الیەك ســەلماندووە كە حكوومەتی
ئاخوندی لە خەیاڵیدا نییە ئاڵوگۆڕ بەسەر
ڕەفتــار و كردەوەكانیــدا بێنــێ و بــەردەوام
ھەوڵی داوە بەتەواوی كۆنتڕۆڵی ناوچەی
ڕۆژھەاڵتــی نێوەڕاســت بــكات و لەڕووی
سیاســی و ســەربازی و ئابوورییەوە باشتر
ھەژموونــی بەســەر واڵتانــی دەورووبەریدا
بسەلمێنێت.
نێتانیــاھۆش لــەو پەیوەندییــەدا بــە توندی
ئیدانــەی سیاســەتی بانێــك و دووھەوای
ســەركۆماری ئەمریــكا لــە ھەمبــەر
ئێرانــدا کــرد و دەڵێت لەكاتێكــدا ڕێژیمی
ئاژاوەگێــڕی ئێــران هێرشــی مووشــەكی
كردۆتەســەر کۆنسولخانەی واڵتەكەی لە
هەولێــر ،كەچی بایدن لەگەڵ حكوومەتی

ئاخونــدی ئێــران ھەوڵــی پێكگەیشــتن و
هەوڵــی ڕێککەوتــن دەدات و لــە جیاتــی
ھەوســاركردنی تــاران ،خەریكــە دەرفەتــی
ھەستانەوەی پێدەدەنەوە.
بایدەن سیاسەتێك پەیڕەو دەكات كە زیانی
گــەورە بــە پێگــەو بااڵدەســتی ئەمریــكا
دەگەیەنــێ و ســتراتیژییەك بەڕێــوە دەبات
كە بنەمای لەسەر ڕوانینی خاوی ئۆبای
لەھەمبەر تاراندا دامەزراوە و بە سیاســەت
و ھەڵوێســتی ڕەق نەبێــت حكوومەتــی
ئاخوندی ڕاســتەڕێ نابێ و لە سەر پیش
و سیاســەتی ئاژاوەگێڕی بــەردەوام دەبێت
و ئاڵوگۆڕ بەسەر ڕەفتارەكانیدا ناھێنێ.
بێنیامیــن نێتانیــاھۆ ســەرۆكوەزیرانی
پێشــووی ئیسرائیل و نەیاری سەرسەختی
ڕێژیمــی تــاران ســەبارەت بــە هێرشــی
مووشــەكی ســپای پاســدارانی ئێــران ،یان
ڕوونتر بڵێین باڵی سەربازی و تیرۆیستی
ڕێژیمی ئاخوندی بۆ سەر خەڵكی ئاسایی
ھەولێــر مەحكــووم كــرد و ھەر لەوكاتەشــدا
ھێــرش بۆســەر پێگــە و بەرژەوەندی واڵتە
یەكگرتووەكانــی ئەمریــكای لــە ھەرێمــی
كوردســتان لەقەڵەمــدا و پێیوایە كۆشــكی
ســپی دەبوو ھەڵوێستی دیارتری لەھەمبەر
ســەرەڕۆییەكانی ئاخوندەكانــی ئێرانــدا
گرتبایەتــە بــەر و بەتەنیــا ئیدانەكردنێــك،
ئێــران لــە ســەر پیالنگێڕییەكانی لە ســەر
ئاستی ناوچەییدا خاو ناكاتەوە.
ســپای تێرۆریســتی پاســداران بە ئاشــکرا
هێــرش دەکاتــە ســەر بەرژەوەندییەکانــی
ئەمریکا و ھاوبەشــەكانی لەســەر ئاســتی
ناوچەییــدا و ســەركۆماری ئەمریــكاش
لەجیاتی ھەڵوێستی جیددی بەدژی تاران،
بەردەوام هــەوڵ دەدا لەگەڵ ئاخوندەکانی
تــاران ڕێککەوتــن بکات و زیاتر دەســتی
تاران لە سنووربەزاندنەكانی ئاواڵە بكات.
دیــارە سیاســەتی دەرەوەی ئەمریــكا
بەپێچەوانــەی بەرژەوەندییەكانــی تــاران
دادەڕێژرێ و ئامانجی بنەڕەتی واشنگتۆن
ھەوساركردن و الوازكردنی زیاتری ئێرانە و
ئەگــەر تاران بــە مەرجەكانــی بەرجامیش
پابەندبێــت ،بەومانایــە نییــە كــە ئــەو
دەرفەتەیــان پێ بدرێت بەردەوام بن لەســەر

سیاسەتی كەاڵوەكێشی و چاوسووركردنەوە
لە نەیارەكانیان لە دەرەوەی سنوورەكانیان و
ڕێگای دەستڕاگەیشــتن بەچەكی ناوكیان
پێ بدرێت.
ســەرۆکوەزیرانی پێشــووی ئیســرائیل،
ســەبارەت بە هێرشــی مووشــەکی ســپای
پاســدارانی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران
بۆســەر «هەولێــر»ی پێتەختــی هەرێمی
کوردســتان ،وێــڕای ئیدانەكردنــی ئــەو
ھێرشــە تیرۆریســتییەی تــاران بــۆ ســەر
خەڵكــی كوردســتان گوتــی :تــاران بــە
مووشــەکی بالستیک هێرشی کردە سەر
کۆنســوڵخانەی ئەمریــکا لــە هەرێمــی
کوردســتان ،كەچــی ئەمریــکا و واڵتــە
زلهێزەکانــی دیکــەی گێتــی بەردەوامــن
لەســەر سیاسەتی ســازان لەگەڵ ڕێژیمی
ئاخونــدی ســەبارەت بە بەرنامــەی ناوكی
و الدانــی گەمارۆكانــی ســەر دەســەاڵتی
ئاخوندی.
نیتانیــاھۆ پێیوایە ڕێككەوتن ســەبارەت بە
بەرنامــەی ناوكــی لەگەڵ تــاران جگە لە
بارگرژی و دەرفەتی ھەستانەوە بە ڕێژیمی
ئێــران ،ســوود بە ئاشــتی و ســەقامگیری
ناوچەیــی ناگەیەنێــت بەڵكوو تــاران زیاتر
ھێزی خۆی بەسەر ھەرێمەكەدا ئەسەپێنێت
و لــەڕووی ســەربازی و بەرگرییــەوە زیاتر
خــۆی تەیــار دەكات و ئــەوكات شــكانی
ڕێژیمــی ئێــران بۆ نەیارەکانی ئاســتەمتر
دەبێت.
ئەمریــكا بە ڕێككەوتنی لەگەڵ ڕێژیمی
ئێــران جگــە لە بــێ ئیعتباربوونی زیاتری
سیاســەتی دەرەوەی ،بەتــەواوی متمانەی
ھاوپەیمانە ناوچەییەكانی لە دەست دەدات
بــە ڕێــگای ســازان لەگــەڵ ئێــران و بــە
ســەرەتای قۆناخــی داكشــانی سیاســەتی
ھەندەرانی كۆشكی سپی دادەنرێت.
ڕێككەوتن لەگەڵ حكوومەتی ئاخوندی،
بێگومــان دەرفــەت بەتــاران دەدات
سیاســەتی شــەڕانگێزی خــۆی بەرچاوتر
لــە جــاران بەڕێــوە بەرێــت و بەرباڵوتــر
بەرژەوەندییەكانــی ئەمریــكا بــە ئامانجی
ھێرشە مووشەكییەكانی بگرێت لە ھەرێمی
كوردستان و ناوچەكەشدا بەگشتی.
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هادی عەزیزی
نــەورۆز وەکــوو چەمــک ،خواســتی بــۆ
ســەردەمانی دێریــن دەگەڕێتــەوە کــە
ئــەم نــەورۆزەی کــە لــە ئێســتادا لــەالی
گەالنی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ئاسیای
ناوەڕاســت وەکــوو جەژن پەیــڕەو دەکرێت،
وەکوو کۆتێزێکــی مێژوویی کۆمەڵێک
گۆڕانکاری بەســەرهاتووە کە بە کورتی
شرۆڤەی دەکەین:
وشــەی نەورۆز لە وشــەی کۆنی کوردی
پاڵەوانــی «نوکڕۆچ» وەرگیــراوە کە لە
زۆر شــوێن بە «ناڤەکاڕۆچ»یش هاتووە،
کــە زیاتر وەکوو فەلەکناســی خۆی وێنا
دەکات و باســی ڕێکەوتێــک لــە گــۆی
زەوی دەکات کە ڕۆژ دەگاتەوە ئاستێکی
بەرز و ڕۆژگار بەرەو درێژبوونەوە دەڕوا.
نــەورۆز وەکــوو ژیانــەوە و مــژدەی ژیــان
و مــژدەی ئازادیــش وێنــا کــراوە کــە
دەکرێــت بڵێیــن بــە هــۆی کۆنبوونــی
بۆنەکە لــە دێرزەمانەوە هەموو بۆنەکانی
لەخــۆ گرتــووە .کۆنتریــن شــرۆڤە کە بۆ
نــەورۆز دەکرێــت بریتییــە لە هاوســەرینی
«دۆمووز»ی خواوەندی ڕووەک لەگەڵ
«ئینانــا» خواژنــی باوەڕمەندییــە .لــە
هەندێک شوێن بە لەدایکبوونی «میترا»
لە ناو گووڵی «نیلووپەڕ» ناوی هاتووە.
لــە نــاو کوردانــی ئێزدیــدا وەکــوو ســاڵی
نوێــی دوای «چارشــەمما ســۆر» کــە
دەکەوێتــە مانگی نیســانەوە نــاو براوە کە
لە ئایینی ئێزدیدا گریمانەی ڕاستییەکان
زیاتــرن ،ئەویش لە بەر ئەوەیکە ســەرەتای
ژیان لە ناو سۆمەری و تۆفانەکەی نوح
تەنیــا لە ئایینی کوردانــی ئێزدیدا وەکوو
ڕووداوی سرووشــتی لــە کوردســتانی
کۆندا باس کراوە.
لە بەر ئەو هۆکارەی کە ئەو ڕۆژژمێرەی
ئێســتا کــورد و ئــەو گەالنــەی کاری
پێدەکــەن هەمــان ڕۆژژمێــری جەاللییــە
کــە لەالیــەن «عومــەری خەیــام» و
«عەبدولکەریم ئەلخازەنی» و «موزەفەر
ئەلئەســفزازی» دانــدراوە کــە دواتــر
نەورۆزنامەشــی وەکــوو دیــاری بە شــوێن
خۆیــدا هێنــاوە ،لە ڕووی فەلەکناســییەوە
هەندێــک کێشــەی هەیە کــە بەتایبەتی
گۆڕانکارییەکانــی ســەردەمی خولەفای
ڕاشــدین و ئومەوی لــە بەرچاو نەگیراوە،
هــەر چەنــد ڕۆژژمێرەکــە بــە  ٣٦٥ڕۆژ
تــەواو بــووە ،بــەاڵم وەکــوو جێگیرکردنــی
ڕێکەوتەکە ڕێکوپێک نییە.
ئێمــەی کــورد وەکــوو ڕەســەنترین
نەتــەوەی نێــوان دوو ڕووبــار کە زۆرینەی

بەســەرهاتەکانی مرۆڤایەتی تێیدا ڕووی
داوە ،دەبێ زیاتر پشــت بە دێرینەناســی و
مەکتەبی مێژوونووسانی یۆنانی ببەستین
و خۆمــان لــە ڕێچکــەی مێژوونووســانی
دوای هاتنــی ئیســام ببوێرین کە ئەگەر
سەرنج بدەین بەهۆی شەڕی ئایینی ئەوان
لەگــەڵ کــورد و لــە حەقیقەتــدا شــەڕی
ئایینی ئاســمانی لەگــەڵ ئایینی زەوینی
کــە کــورد خاوەنــی ئایینــی خۆزایــی و
زەوینی بووە ،هەمیشە هەوڵیان داوە کورد
بــە وەهــم و جندۆکە و خراپەوە ببەســتنەوە
کە ئەم ڕوانینە تەنانەت لە نووسراوەکانی
کوردیــش هەتــا «شــەرەفخان» ڕەنگــی
داوەتەوە.
لــە مێــژووی کوردســتاندا ســاڵی ٦١٢ی
پێــش زاییــن کــە هاوکاتــە لەگــەڵ
سەرکەوتنی ماد بە سەر ئاشووریدا وەکوو
نــەورۆز بــە ناو کراوە کە دەشــێت ئەمەش
درووســت بــێ ،بــەاڵم بەهــۆی ئەوەیکــە
ئێمــەی کورد پێویســتمان بــە ڕۆژژمێری
کــوردی و ســاڵنامەی کــوردی هەیــە،
باشــترین و جوانتریــن ڕێکــەوت ،ســاڵی
دامەزراندنــی «دەوڵەتــی مــاد» یــا
«مێدی»یــە هەتا وەکوو هەموو گەالنی
ناوچــە و جیهــان بۆنەیەکــی تایبەتــی
خۆمــان وەکوو خاڵێکی بەهێزی مێژوویی
هەبــێ هەتا ڕۆژژمێری کوردی لە ســەر
ڕاســت بکەینــەوە ،ڕەنگــە بــۆ زۆر کەس
پرســیار درووســت بێــت کــە کــورد پێــش
مادەکانیــش هەبــووە ،بــەاڵم ئــەوەی لێــرە
مەبەستمانە دانانی ڕۆژژمێر و ساڵنامەیە
کــە ئێمــە پێویســتمان بــە ڕووداوێکــی
گــەورەی مێژووییــە .ئێمە گەر ســەرنجی
دوای مێــژووی مــادەکان بکەیــن دەبینین
کــورد لە ڕووخانی مــادەوە هەتا کەوتنی
ساســانی و دوای ئیســامیش هــەر لــە
پرشوباڵویدا ماوەتەوە.
نــەورۆز لــە ســەردەمی ئیسالمیشــدا
وەکــوو بۆنــە ڕەنگــی داوەتــەوە و لەالیــەن
هەندێــک لــە خەلیفەکانــەوە دانپێنــدراوە
و لەالیــەن هەندێکیشــەوە قەدەخــە کــراوە.
ئەلبــەالزەری دەڵێــت کــوردەکان مەرجــی
پیرۆزڕاگرتنــی نەورۆزیــان دانابــوو
هەتــا بیهێڵــن ســەرکردەکانی ســپای
ئیســام ڕوو لــە کوردســتان بکــەن،
کوردەکانی «بالســجان» و «ســەبەالن»
و «ســاتروودان» لــەو کوردانــە بــوون .لە
ســەردەمی ڕاشــدیندا لــە الیــەن خهلیفهی
دووهەمــهوه قەدەخــە کــراوە بــەاڵم لــە
سەردەمی خهلیفهكانی دواتردا هێشتوویانە
خەڵــک جــەژن بگــرن و لــە ســەردەمی
ئومــەوی و عەباسیشــدا بــە وەرگرتنــی
بــاج و خەراج هێشــتوویانە خەڵک یادەکە

بکەنەوە.
نــەورۆز لــە ســەردەمی عەباســییەکان
تەنانــەت لە شــاری بەخــداش پیرۆز کراوە
و لە ســەردەمی فاتمییەکان لە میســریش
یــادی کراوەتــەوە و دانەیەکیــان وەکــوو
میــری نــەورۆز بە جلی ســوورەوە لە ســەر
گوێدرێژێــک بــە نــاو خەڵکــدا دەگەڕاند
کــە خەڵــک خەاڵتی دەدایە و هەر کەس
خەاڵتــی نەورۆزانەی پێنەدابا ،میر ئاوی
پێدا دەکرد.
کاوە و زوحــاک و چوارشــەمەی ســوور
و درۆ و دەلەســەی فیردەوســی باوکــی
زمانی فارس...
لــە پێشــدا لــە ســەر چوارشــەمەی ســوور
دەدوێیــن کــە لــە ئێســتادا وەکــوو دوایین
چوارشەمەی ســاڵ لە مانگی ڕەشەمەدا
خەڵــک بە ئاگرکردنەوە یــادی دەکەنەوە
و هەندێــك کەســیش بــە هەڵــە لــە ژێــر
هۆژموونی چەواشــەکاری فارسدا وەکوو
کوشــتنی زەهــاک بــە دەســتی کاوەی
دەبینن.
کۆنترین مێژوو یان ئایینێک کە باســی
چوارشــەمەی سوور تێیدا کرابێ ،ئایینی
کوردانــی ئێزدییــە کــە ڕێکەوتەکــەی
دەکەوێتــە مانگــی دووهەمــی بەهــارەوە
و وەکــوو ســەرەتای ژیــان و تەقینــەوەی
گۆیــەک وەکــوو هێلکــە باســی دەکرێت
کە بە وردی لە پێشەکی مسحەفارەش و
جیلــوە لێی دواوە ،لــەو مانگەدا کوردانی
ئێــزدی زەوی ناکێڵــن و ژن و ژنخوازیــش
ناکــەن ،چونکە باوەڕیــان وایە کە گواڵن
جوانتریــن بووکــی ســاڵە .لــە ڕووی
ماتریاڵــی وشەکەشــەوە وشــەی ســوور و
شــەم لە ناو کورددا واتای ڕاســتەقینەی
خــۆی لــە ژینگــە و سرووشــتی کــوردەوە
وەردەگرێــت .شــکاندنی هێلکــە وەکــوو
نەریــت لــەو ڕۆژەدا بــۆ بــاوەڕی کۆنــی
کورد دەگەڕێتەوە کە فارس و کۆچەری
دەشتەکی لێی بێبەرین.
بــۆ زوحــاک و کاوە ڕەنگــە فیردەوســی
دوایین کەســێک بێت باســی کردبێت کە
وەکــوو هۆنــەر و هەڵبەســتوان ناوەرۆکــی
داستانەکانی لە پێش خۆی و بە تایبەتی
خوداینامــەگ وەرگرتــووە .هەتــا پێــش
هاتنی ئیسالم ،شا و بەگ و بەغ و کەی
و کەیخــوا و کوێخــا هەمــوو حوکمــی
خوداوەنــد و خاوەنــد و خاوەنــی هەبــوو،
کەچــی دواتــر هەمووی گۆڕا و وشــەی
شا جێی ئەوانی گرتەوە .خوانامەگ کە
هەتا ســەردەمی ساســانی بەردەوام بوو لە
ڕۆژگاری ئــەوڕۆش بە کــوردی خوارین
یان کەڵووڕی واتای خۆی هەیە.
لــە ســەر کاوە و زوحــاک ئەگــەر بێتــوو

ئێمــەی کــورد لێــی بدوێیــن دەبــێ بــە
ڕوانگەی باوەڕەکانی کورد لە سەردەمی
پێــش هاتنــی ئیســامەوە باســی بکەیــن.
چونکــە ڕوانگــەی مێژوونووســانی دوای
ئیسالم قەوەی بە لێکدانەوەی دوونادوونی
ڕۆحــی مێژوویی کورد ناشــکێت .کاتی
خــۆی شــاملووی فــارس لــە بێکەســی
نەتــەوەی کورددا خــۆی لە کورد کردووە
بــە کوێخــا و «زوحــاک»ی کــردووە بە
«ئاشــتیاگ» و «کاوە»شــی وەکــوو
«ئارپاکــۆ» ناســاندووە کــە بەداخــەوە
هەندێــک کــوردی دەســتەمۆی وێــژەی
فارســی داگیرکەریش بــە هەمان ڕێڕەودا
کەوتوونەتــە شــۆپاندن .لــە مێــژووی
کورددا هاوشــێوەی ئەم چیرۆکە بە دەیان
ڕووداوی مێژووییمــان هەیــە کــە وەک
دوونــادوون لە مێــژوودا ڕەنگــی داوەتەوە.
ئەو داســتانانە وەکوو ئەفســانە یان ڕووداو
لە ســەردەمی خواوەندەکانــی «میتانی»
و «هۆری»یــەوە دەســت پێــدەکات و
تــا ســەردەمی جامەکــەی حەســەنلووی
چۆمــی گادەر دێــت و دواتــر تەنانــەت لە
«شــێخ مەند» و «شــێخ ڕەشی» ئایینی
ئێزدیشــدا ڕەنگی داوەتەوە و لە هەقیقەتدا
بنەڕەتــی ئەم داســتانە بریتییە لە شــەڕی
شــێر و مانــگا کە شــێر واتــای هەتاو یان
خــۆر دەدات و مانــگاش ڕۆڵــی پانتایــی
زەوی دەگێڕێت.
ئــەوەی فیردەوســی باســی دەکات بــە
گریمانــەی زۆر لــە چیرۆکــی شــەڕی
کوردانــی ماننایــی وەرگیــراوە کــە
بــاس لــە شــەڕێکی ناوخۆیــی کــوردان
دەکا کــە هیــچ پەیوەنــدی بــە فارســەوە
نییــە ،لــەم شــەڕەدا کوردانــی ماننایــی
پاشــایەکی کۆیلــەی خۆیــان کــە خــۆی
بە ئاشــوور فرۆشتووە دەکوژن .لەالیەکی
دیکــەوە جوگرافیــای هەڵبەســتەکانی
نــاو شــانامە زۆرینــەی پەیوەســتە بــە
خاکــی کوردســتانەوە و  ١٣٠ســاڵ پێــش
«فێردەوســی ئەبووحەنیفــەی دینەوەری»
لــە «ئەخباروتــەوال»دا باســی کــردووە.
لەالیەکی دیکەوە باســی مار لە مێژوودا
بریتییــە لە هێز و دەســەاڵت و تەنانەت لە
ناو زانســتی پزیشکیشــدا ڕەنگی داوەتەوە
و چونکــە لــە نــاو کــورددا مــار وەکــوو
پیرۆزییەکــی ناو بەلەمەکەی نوح ســەیر
دەکرێــت ،هــەر بۆیە شۆڤێنیســتهكانی نێو
عەرەب و فارس دەیانهەوێ بە شێوەیەکی
وەهماوی لێیبدەن هەتا پاشــایەتی کوردی
ماد لە بەر چاوی نەتەوەی کورد بخەن.
نەورۆزی هەموو کورد پیرۆز بێت.

زۆرجار باس لە ڕۆڵ و ئەرکەکانی ژنان لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندییە نەتەوەییەکان
لــە کوردســتاندا کــراوە و بــە هەزاران جار وتراوە کــە ژنان چــۆن توانیویانە هاوتەریب
لەگــەڵ خەبــات بــۆ دابینکردنــی مافی مرۆیی خۆیــان وەکــوو ژن و بەرەنگاربوونەوە
لەگــەڵ دابونەریتــی چەقبەســتووی کۆمەڵــگا و بیــری پیاوســاالری ،لــە خەباتــی
نەتەوایەتیشــدا ڕۆڵــی کارا و ئەرێنــی بگێــڕن و دیرۆکــی کوردیش پــڕە لە نموونەی
جۆراوجۆری لەو چەشــنە کە ژنانی پێشــەنگ تێیدا هێز و توانا و لێهاتوویی خۆیان
سەلماندووە.
دیــارە بەپێــی هەلومــەرج و کەشــی زاڵ بــە ســەر کۆمەڵــگادا شــێوەکانی خەبــات و
تێکۆشــانیش گۆڕانیان بە ســەردا دێت و پێویســتە کە بەپێی پێویســتیی کۆمەڵگا و
بەپێــی دۆخــی حاکم بەنیســبەت پرســەکان چاالکــی بکرێت ،ئەوەی کە لــەم وتارەدا
باســی لێوە دەکرێت ئەو بەســتێنەی ئەمڕۆیە کە ژنان دەتوانن خۆیانی تێدا ببیننەوە،
دەتوانــن هەنگاوەکانیــان لەگــەڵ دۆخی ئەمڕۆ هاواهەنگ بکــەن و بێگومان دەتوانن
سەرکەوتنی باش و بەرچاویش مسۆگەر بکەن.
ئەگــەر لــە ســااڵنی ڕابردوودا خەباتی ژنان بۆ بەدەســتهێنانی مــاف و ئازادییەکانیان
ڕەنگوبۆنێکــی دیکــەی هەبــوو یان بەپێــی چوارچێوە و عورفی کۆمەڵگا پێناســەی
تایبەتــی بــۆ دەکــرا ،ئەمــڕۆ ئەو پێناســە باوە مانای خۆی لە دەســت داوە و چیدیکە
ژنان لە بەندی ئەو چەشنە پێناسانەدا نەماون.
ژنان لە ئێســتادا لێوڕێژن لە سەرکەشــییەکی ژنانە کە بێگومان لە ئامانجەکانیشیان
نزیکتریان دەکاتەوە.
ئــەم سەرکەشــییە ئەتوانــێ هۆکارگەلێکــی زۆری هەبــێ وەک بەرزبوونــەوەی
ئاســتی خوێنــدەواری و تێگەیشــتوویی ژنــان ،یــان بەرباڵوبوونەوەی بازنــەی پێوەندییە
کۆمەاڵیەتییــەکان ،یــان کەڵکوەرگرتن لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان وەک پێگەیەکی
ئەگــەر نەڵێیــن سەداســەد بــاش بەاڵم تا ڕادەیــەک گونجاو بۆ وەرگرتنــی زانیاری و
ئاگایی زیاتر بە نیسبەت پرسەکانی خۆیان و دەیان هۆکاری دیکە.
لەڕاستیدا هەلومەرجی ژیانی ئەمڕۆی ژنان بەنیسبەت ڕابردوو گۆڕانێکی ئەرێنیی
بەخۆیــەوە بینیــوە بۆیــە ئەوانیش بەپێی ئەم دۆخە ڕێــڕەوی خەباتەکە و هەنگاوەکانی
خۆیان گۆڕیوە و ئەگەر پێشتر چاالکییەکانیان تەنیا یان النیکەم لە ئاستی البردنی
حیجابــدا بــوو ئەمــڕۆ داخوازییەکانیــان زۆر گەورەتــر و بەبایەختــرن ،هەڵبــەت ئەمــە
ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە کە بەشێکی بەرچاو لە ژنانی کورد بە درێژایی مێژووی
ئەم نەتەوەیە تێکەڵی خەباتی ڕزگاریخوازی بوون و ئەرکی پیرۆزی پێشــمەرگایەتی
و نەتەوەییان بەڕێوە بردووە.
باســمان لــە دەرفەتــەکان کــرد ،بۆیە پێویســتە ئاماژە بــە دەرفەتــە نوێیەکانی دنیای
ئەمــڕۆ بــۆ خۆســەلماندنەوەی دووبــارەی ژنــان بکەیــن ،یەکێــک لــەو دەرفەتانە کە
وەکــوو دەرفەتێکــی زێڕیــن و پڕبایــەخ دەبــێ چــاوی لــێ بکرێــت ،ڕێوڕەســمەکانی
تایبــەت بــە نــەورۆزن کــە ماوەی چەند ســاڵێکە بە شــێوەیەکی ڕێکوپێک و لەالیەن
خەڵکــی کوردســتانەوە بەڕێــوە دەچــن ،الی هەموومــان ئاشــکرایە کــە چــۆن نەورۆز
وەکوو بۆنەیەکی نەتەوەیی و فەرهەنگی ،بووەتە بەســتێنێک بۆ دەربڕینی هەســت و
سۆزی کوردانە و سەلماندنەوەی دووبارەی ناسنامەیەک کە لەمێژە داگیرکەرهەوڵی
سڕینەوەی دەدات بەاڵم گرینگتر لەمە ،ڕۆڵێکە کە ژنان لەم ڕێوڕەسمانەدا دەیگێڕن!
ئەگەر لە ســااڵنی پێشــووتردا ژنان هەمیشــە بە ترس و دڵەڕاوکێیەوە لە پرس و بۆنە
گرینگەکاندا بەشــدارییان دەکرد و زۆرجاریش خۆیان لەو بەشــداریکردنە دەبوارد ،ئەوە
بەپێچەوانە چەند ساڵێکە کە بەشێوازێکی زۆر ئەکتیڤ و دەکرێ بوترێ بوێرانەش
خۆیان بە ئەرکدار دەزانن تاکوو لەم ڕێوڕەسمانەدا بەشدار بن.
پەرەســەندنی بیر و هزری نەتەوایەتی و بەرزبوونەوەی ئاســتی وشــیاری کۆمەڵگا بە
گشــتی ئەو دوو فاکتەرە گرینگەن کە لەمبارەوە ڕۆڵی گرینگیان گێڕاوە و ژنانیش
وەک بەشێک لە کۆمەڵگای کوردستان دوور نین لەم ڕاستییە.
ســەرنجدانێکی نە زۆر وردی ڕێوڕەســمە نەورۆزییەکانی ئەم ســااڵنەی دوایی دەری
دەخــات کــە ژنــان ئێســتا نــەک وەک بینــەر بەڵکوو وەکــوو لیدەر و ڕێنیشــاندەر لەم
ڕێوڕەســمانەدا بەشــدارن ،ئــەوان بە کەڵکوەرگرتــن لە هێما نەتەوەییــەکان هەوڵ دەدەن
شوناســی خۆیان زیندوو ڕابگرن و بێگومان مانەوەی ئەم دیمەنانە لە مێشــکی تاکی
کورددا دەتوانێ لە سااڵنی دواییشدا کارتێکەری ئەرێنیی لە سەر ئەم پرسە هەبێت.
هەرچەنــد داگیرکــەر زۆر هەوڵــی داوە تاکــوو پێــش بەم یەکگرتوویــی و مافخوازییە
بگرێــت و بــە دوورکردنــەوەی ژنان لە هەموو مەیدانەکانی ژیاندا تێکۆشــاوە لە ژیان
و ڕاســتییەکانی غافڵیــان بــکات و ڕۆڵیــان کاڵ بکاتەوە بەاڵم بەخۆشــحاڵییەوە ژنان
توانیویانــە بــە پێناســەکردەوەی دووبــارەی خۆیــان لــە گۆڕەپانــی شــار و گوندەکانی
کوردســتاندا و بــە پیشــاندانی هێمــا نەتەوەییــەکان ببنــە چقڵی چــاوی دوژمنان کە
بێگومــان ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت وەکــوو گوتارێکــی نــوێ بــۆ خەباتــی ڕۆژهــەاڵت
کارتێکەری زۆری لە سەر ئەم بابەتە هەبووە.
ژنــان لــە بەســتێنی ئەمــڕۆی خەباتــدا پەیامێکــی گرینگیــان پێیە ،ئەویــش پەیامی
تێکۆشــانی نەتەوەیــی و ئەرکــی نەتەوەییــە کە لە ســەر شــانی هەمووانــە ،نەورۆز و
بۆنەکانــی دیکــە تەنیــا بیانــوون بۆ ئەوەی کە جارێکی دیکــە و لە دەرفەتێکی باش
و بەرچــاودا بــوون و شوناســی خۆیــان بســەلمێننەوە ،هــەر بۆیــە خۆیان بــە ئەرکداری
ئــەم خەباتــە دەزانــن و وشــیارانە لە پێناو مان و مەوجوودیەتــی خۆیان و نەتەوەکەیاندا
تێدەکۆشن.
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خوێنەرانی هێژای «کوردستان» ،بەپێی نەریتی ساالنەی ڕۆژنامەکەمان« ،کوردستان»
لە دواژمارەی خۆی بۆ ساڵی بەردەم و وەک پێشوازی لە ساڵی نوێی کوردی ،پانۆڕامای گرینگترین ڕووداوەکانی ساڵی پێشوو
لە ڕاپۆرتەهەواڵێکی تایبەتدا دەخاتە بەر چاوی ئێوەی ئازیز؛ ئەوەی بەردەستان پانۆڕامای سێ مانگی یەکەمی ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوی واتە ٢٧٢١ی کوردییە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە ٢٧ی ڕەشەمەی ١٣٩٩دا بەبۆنەی نەورۆزی
کــوردەواری پەیامێکــی بــاو کــردەوە .لە بەشــێکی ئەم پەیامــەدا هاتبوو :با هەموومان ئەمســاڵ
فەلسەفەی نەورۆز وەکوو هێمای ژیانەوە و ڕاپەڕین ،بکەینە چرای ڕێگای ژیان و خەباتمان و بە
تێکۆشان و گیانبازیی زیاتر ،یەکڕیز و یەکگرتوو تا ڕووخاندنی ڕێژیم و بنیاتنانی داهاتوویەکی
دوور لە ئازار و ســتەم و چەوســانەوە بۆ خۆمان و نەوەکانی داهاتوو ،لە ســەنگەری خەباتدا پتەو
ڕاوەســتین و بە کەڵکوەرگرتن لە هەموو شــێوەکانی خەباتی ئازادیخوازانە ،شــان بە شانی گەالنی
دیکەی ئێران یەک جار بۆ هەمیشــە کۆتایی بە مۆتەکەی دەســەاڵتی ســتەمکارانەی ڕێژیمی
مرۆڤکوژ و کاولکەری کۆماری ئیسالمی بێنین.
ســەرەڕای ئەوەی کە دەزگا ئیتالعاتییەکانی ڕێژیم لە شــار و گوندەکانی کوردســتان بە بەستنی
ڕێــگا و هەڕەشــە لــە الوان و خەڵکــی کوردســتان هەوڵیــان دا پێــش بــە بەڕێوەچوونی رێوڕەســمی
نــەورۆز بگــرن بــەاڵم ســەدان کەس خۆیان گەیاندە شــوێنێ بەڕێوەچوونی رێوڕەســمەکان و ئاگری
نەورۆزیان هەڵ کرد.
ئێوارەی ڕۆژی شــەممە ٣٠ی ڕەشــەمەی ١٣٩٩ی هەتاوی ڕێوڕەســمی جێژنی نەتەوەیی نەورۆز
و ســاڵی نوێی کوردی بە بەشــداریی لێپرســراوی گشــتیی حیزب ،ئەندامانی ناوەندیی سیاســی و
دەســتەی کارگێڕی ،کادر ،پێشــمەرگە و بنەماڵەکانی حیزبی دێموکرات لە بنکەی ســەرەکیی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێــران بەڕێوەچوو .پەیامی نەورۆزیی حیزبــی دێموکرات لەالیەن
بەڕێز «مستەفا هیجری» ،لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە پێشکەش
کــرا .کــە لــە بەشــێکیدا هاتبــوو :وەک ســااڵنی رابــردوو پێداگــری لەســەر لێکنزیکبوونــەوەی
حیزبــە خەباتــکارەکان و سەریەکخســتنی هێــز و توانــا و دەرفەتــەکان دەکەینــەوە .بۆ گەیشــتن بە
ڕۆژهەاڵتێکی بەهێز و شوێندانەر ،پێداگری لەسەر بەردەوام بوونی ڕاسانی ڕۆژهەاڵت دەکەینەوە
وەک ئەســڵێکی بنەڕەتی .پەیوەســت بوونی پۆل پۆل کوڕ و کچی بە بیروباوەڕ و شۆڕشــگیڕ بۆ
رێزەکانی هێزی پیشمەرگەی کوردستان لە ساڵی ٩٩دا ،هێز و تینی زیاتری بە خەبات لە پێناو
ئــازادی و ڕزگاریــی نیشــتمان بەخشــیوە .هــەر بۆیــە ڕایدەگەیێنین بە هیوا و بەهێزتــر لە ڕابردوو،
سەنگەری ڕۆژهەاڵت بۆ بەرگری لە ئازادی ئاوەدانترە.
دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان لە ڕایگەیاند کە هێزی پێشــمەرگەی شــار،
هاوكات لەگەڵ نوێبوونەوەی ســاڵ و نەورۆزی كوردەواری ،هاوشــان لەگەڵ خەڵكی تێكۆشــەری
كوردستان نەورۆزیان پیرۆز كرد و یەكدەنگ و یەكگرتوو بە تایبەت لە شنۆ ،ئاودانانی ئیالم ،بانە
و «نییەر»ی هەمیشە دێموکرات ،پەیمانی وەفاداری و درێژەدان بە خەباتیان لەگەڵ كوردستانی
ڕۆژهەاڵت نوێ كردەوە.
لــە ٣ی خاکەلێــوەدا ناوەنــدی هــاوکاری بەنیســبەت ڕێوڕەســمەکانی نــەورۆز پەیامێکــی ڕوو لــە
خەڵكــی کوردســتان بــاو کــردەوە و رایگەیانــد :بەبۆنەی خۆڕاگــری و پاراســتنی یەکیەتیی نێو
ڕیزەکانی گەل ،دەستخۆشــی لە ورەی پۆاڵیینتان دەکەین و پیرۆزبایی ئەو سەرکەوتنەشــتان لێ
دەکەیــن و پەیمانتــان لەگــەڵ نــوێ دەکەینــەوە کــە یەکدەنگــی و یەکگرتووییتــان بکەینە چرای
پیشــاندەری ڕێــگای خۆمــان و هەمــوو هێــز و وزەی خۆمان بۆ پاراســتنی یەکیەتــی وهاوخەباتی
بخەینە گەڕ ،بە مەبەستی سەرکەوتنی یەکجاری و گەیشتنی گەلی کورد بە مافەکانی.
٣ی خاکەلێــوە :لەالیــەن دەزگا ســیخورییەکانی ڕۆژاواوە وردەکاریــی نهێنــی لەســەر بەرنامــەی
ناوکیی ئێران ئاشکرا کرا .دوایین ڕاپۆرتی بەرپرسانی دەزگا ئیتالعاتییەکانی ڕۆژاوا دەریخست
کە ڕێژیمی ئێران کەرەســتەکانی پۆمپاژ ،ســانتیریفیوژ و کەرەســتەی پیتاندنی ئۆرانیۆم کە بۆ
دروســتکردنی چەکــی ناوکــی کەڵکیــان لێ وەردەگیرێت لە پشــکێنەرانی ئاژانســی نێونەتەوەیی
وزەی ناوکی شاردووەتەوە.
٥ی خاکەلێوە :دەســتێوەردانی رێژیمی ئێران لە ژیانی خەڵک گەیشــتووەتە ئاســتێک کە جێگری
وەزارەتی بێهداشــتی ڕێژیمی ئێران بەناوی ئیســاحی پێکهاتەی حەشــیمەتەوە رایگەیاند کە هەر
ژنێــک لــە ئێرانــدا دەبــێ  ٤منداڵــی ببێــت« .عەلــی خامنەیــی» ڕێبــەری ڕێژیمــی ئێــران ،لــە
خاکەلێوەی ساڵی ٩٨دا جەختی لەسەر بەڕێوەبردنی سیاسەتەکانی بۆ چوونەسەرەوەی حەشیمەت
لــە بەرانبــەر سیاســەتەکانی واڵتانی ڕۆژئاواییدا کردبوو ،ئەمــە لەحاڵێکدایە کە دۆخی ئابووریی
خەڵک زۆر نالەبارە و هیچ خۆشبژێوییەک نییە تا خەڵک بیانهەوێت منداڵیان ببێت و دەرەقەتی
تێچووەکانی ژیان نایەن.
٦ی خاکەلێــوە :کاناڵــی ١٢ی ئیســرائیل لــە ڕاپۆرتێکــدا باســی لــەوە کــرد کــە کەشــتییەکی
ئیســرائیلی لــە دەریــای عەمــان کراوەتــە ئامانجی هێرشــی مووشــەکیی ڕێژیمی ئێــران .هەروەها
نزیکەی مانگێک پێشتریش لە ڕووداوێکی گوماناویدا ،کەشتییەکی بارهەڵگری ئیسرائیلی لە
نزیک دەریای عەمان کرایە ئامانج .بەرپرسانی ئیسرائیلی ،ڕێژیمی ئێران بە بکەری ئەو هێرشە
دەزانن ،بەاڵم ڕێژیمی ئێران ئەو قسەیەی بەرپرسانی ئیسرائیلیان ڕەت کردەوە.
٧ی خاکەلێــوە :وەزیرانــی دەرەوەی ڕێژیمــی ئێــران و چیــن گرێبەســتی هاوکاریــی هەمەالیەنیــان
بۆ ماوەی  ٢٥ســاڵ لە تاران واژۆ کرد .ناوەرۆکی ئەو گرێبەســتە بوارەکانی وەک ســتراتیژیی
سیاســی ،ئابــووری ،بازرگانــی و گواســتنەوە و تەنانەت ئەمنییەتی لەخــۆ دەگرێت .باڵوبوونەوەی
ئــەم هەواڵــە کاردانەوەیەکــی زۆری لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا لێکەوتەوە .بەپێی ئەم گرێبەســتە
ڕێژیمی ئێران بە شــێوەی فەرمی پشــکێکی زۆر لە بواری نەوت ،گاز ،پێترۆشــیمی ،هاتوچۆ و
کەلوپەلە نیزامییەکان لە ئێران بە ماوەی  ٢٥ساڵ ڕادەستی چین دەکات.
الت و چەقۆکێشــەکانی ڕێژیــم لــە ســەیرانگای «کێوەڕەشـ»ـــی بــۆکان هێرشــیان کــردە ســەر
هاوواڵتییــان و بــە قەمــە و چەقــۆ  ٤الویــان برینــدار کــرد ،ئەمە دوابــەدوای ئەوە هاتــە ئاراوە کە
ڕێژیمــی ئێــران لــە پێشــگرتن بە بەڕێوەچوونی جەژنی نەورۆز شکســتی خــوارد و یەکگرتوویی و
یەکڕیزیــی خەڵکــی کوردســتان لــە بەڕێوەبردنــی جەژنی نەتەوەیــی نەورۆز لە هەموو شــارەکانی
کوردستان و پاراستنی ئەو شوناسە نەتەوەییە ،بووە هۆکار تا ڕێژیم هێرش بکاتە سەر خەڵک.
٦ی خاکەلێوە :ژمارەیەک لە بەرپرســانی ســپای پاســداران لەوانە« ،محەممەد تەقی ئۆســانلوو»
فەرماندەی قەرارگای «حەمزە» و «حەبیب شەهســەواری» فەرماندەی ســپای «شــۆهە»دای
ورمێ؛ لە شاری پیرانشار گوشاریان خستە سەر خەڵک و داوایان لێکردن دژی گەلەکەیان چەک
هەڵگرن .داوایان لە کۆنەجاشەکانیش کردبوو کە دەبێ چەک هەڵگرن و دەبێ خەڵکیش چەکدار
بکــەن .لەالیەکــی دیکەشــەوە ڕێژیم داوای چەکداربوونی لــە خەڵکی گوندی «دێڵز»ێ کردبوو
بەاڵم وەک هەمیشە لەالیەن خەڵکەوە واڵمی ڕەتیان پێدرایەوە.
١٠ی خاکەلێوە :جاش و خۆفرۆشەکانی ڕێژیمی ئێران بە بیانووی بوونی پێشمەرگەی کوردستان
ڕژانە نێو گوند و ناوچەکانی شــاری شــنۆ و لەنێو خەڵکدا مانۆڕیان بەڕێوە برد .بەکرێگیراوانی
ڕێژیمی ئێران لە گوندی ‹›دێشــەمس›› خەڵکیان ئازار دابوو و گوشــاریان بۆ هێنابوو کە ئەگەر

پێشمەرگەیان بینی دەبێ ڕاپۆرتیان لێ بدەن.
١١ی خاکەلێــوە؛ وەزارەتــی دەرەوەی ئامریــکا لــە ڕاپۆرتی ســااڵنەی خۆیدا کــە لەبارەی دۆخی
مافی مرۆڤ لە ســاڵی  ٢٠٢٠باڵوی کردەوە رایگەیاند کە ‹›بەرپرســانی ڕێژیمی ئیســامیی
ئێران نەتەنیا بە شێوەی ڕاستەوخۆ لە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ئێران ڕۆڵیان هەبووە ،بەڵکوو
بە پیشــتیوانیکردن لە ڕێژیمی بەشــار ئەســەد و میلیشــیاکان لە عێراق و حوســییەکانی یەمەن،
پێشیلکردنی مافی مرۆڤیان لەو واڵتانە پەرە پێداوە›› لەم راپۆرتەدا هەروەها ئێعدامی مێرمندااڵن
و هەوڵی مەئمورانی ڕێژیم بۆ ئەشکەنجە و ئازاری خەڵک ئاماژەی پێ کرابوو.
١١ی خاکەلێــوە :گــووگڵ کاناڵــی فەرمیــی پرێــس تیڤــی لــە یووتیــووب داخســت .گــووگڵ
هۆکارەکەی «پێشێلکردنی بەردەوامی یاسا کۆمەاڵیەتییەکان لەالیەن پرێس تیڤییەوە ڕاگەیاند.
بەپێی ڕاپۆرتی پرێس تیڤی ،ئەوە حەوتەمین جارە کە گووگڵ حسێبەکانی پرێس تیڤی دادەخات.
١٢ی خاکەلێوە« :حوسێن شەریعەتمەداری» بەرپرسی ڕۆژنامەی «کەیهان» سەر بە خامنەیی
ســەبارەت بە گرێبەســتی هاوکاریی  ٢٥ســاڵەی ئێران و چین وتی« :ئەو کەسانەی سەبارەت بەو
گرێبەستە دژایەتی پیشان دەدەن بێگومان ئەگەر شێت و نەفام نەبن؛ خائینن›› .گرێبەستی ٢٥
ساڵەی ڕێژیمی ئێران لەگەڵ واڵتی چین سەرەوەتر لە هەرچەشنە گرێبەست و پەیماننامەیەکە و
ڕێژیمی ئێران بە شێوەی فەرمی خەریکی فرۆشتنی «تەمامییەتی ئەرزیـ»ـی ئێرانە.
١٣ی خاکەلێــوە :ئاژانســی نێونەتەوەیــی وزەی ناوکــی لە ڕاپۆرتێکدا باســی لەوە کرد کە ئێران
پیتاندنــی ئورانیــۆم بــە ســانتریفیوژی پێشــکەوتووی پەرە پــێ داوە و لە نوێتریــن هەوڵی خۆی لە
پێشێلکردنی ڕێککەوتنی ناوکی ،لە چوارەمین ئابشار لە سانتریفیوژەکانی نەسڵی ‹›ئای ئار ٢
ئێم›› کەڵک وەردەگرێت .ئەم نەسڵە لە سانتریفیوژەکانی پێشکەوتوو ئەگەری پیتاندنی ئورانیۆم
هەتــا ســەرەوەی  ٥لەســەد تەیــار دەکــەن .لــە حاڵێکــدا کە بەپێــی ڕێککەوتنی بەرجــام پیتاندنی
ئورانیۆم بۆ ئێران هەتا ئاستی  ٣پۆینت  ٦٧لەسەد دیاری کراوە.
١٤ی خاکەلێوە :لە گەڕەکی «حەمەاڵوای ســەرەوە» لە شــاری ســەقز ،شــوێنەوار و ئاســەواری
زۆر دێرین و مێژوویی دۆزرایەوە .لەم شوێنەدا دیواری کۆن و گۆڕستان دۆزراونەتەوە و جگە لە
کۆمەڵێــک ئاســەوار ،مۆمیایی ژن و پیاوێک لە تەنیشــت یەکتــر دۆزراوەتەوە کە مێژووەکەیان
بۆ زیاتر لە  ٥هەزار ســاڵ پێش دەگەڕێتەوە .بە بیانووی ئەوەی لە ســەقز مۆزەخانە نییە ،ڕێژیم
وتوویەتی کە ئەم ئاســەوارانە دەبەنە مۆزەخانەی شــاری ســنە ،ئەمە لە حاڵێکدایە کە ســەدان جار
شتی وا ڕووی داوە و ئاسەوارێکی وا ڕادەستی مۆزەخانەی سنە نەکراوە.
١٤ی خاکەلێــوە :کاربەدەســتانی ڕێژیــم لــە شــاری بــۆکان ،گوشــاریان خســتە ســەر خەڵــک و
دووکانداران کە ناوی کوردیی ســەر تابلۆکان بســڕنەوە و ناوی فارســی دابنێن .ئەوان بەنیســبەت
ئەو ناوانەی کە بۆ خەڵکی کورد هێمان وەک« :کۆبانی ،پێشەوا ،کوردستان ،ئااڵ ،بێستوون و
شاهۆ و ،»...دژایەتییان دەربڕی و هەڕەشەی داخستنی دووکانەکانیان لە ئەگەری نەگۆڕینی
ناوەکانیان لە خەڵک کرد.
١٥ی خاکەلێوە :لە دوای بەڕێوەچوونی چاالکیی تەبلیغی بەبۆنەی ١٠ی خاکەلێوە و سەردانی
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات بۆ سەر گڵکۆی شەهیدان ،گڵکۆی شەهید «عەبدوڵاڵ
گولـــلە» شــەهیدێکی ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان لە گۆڕســتانی «شــەبەک» لــە گوندی
«خوڕخــوڕە» ســەر بــە «شــاروێرانی مەهاباد» لەالیەن ســپای تێرۆریســتی پاســدارانەوە بێڕێزیی
پێ کرا.
١٦ی خاکەلێوە›‹ :محموود سادقی›› نوێنەری پێشووی مەجلیسی ڕێژیمی ئێران لە وتووێژێکدا
وتــی کــە ‹›عەلی شــەمخانی›› ســەرۆکی شــورای بــااڵی ئەمنییەتی ڕێژیمی ئێــران لە کاتی
خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەری ٩٨دا وتوویەتی کە دەبێ تەقە لە خەڵک بکرێت .بەاڵم دەبیرخانەی
شــواری بــااڵی ئەمنییەتــی میللیــی ڕێژمیــی ئێــران لــە کاردانەوەیەکدا قســەکانی ‹›مەحموود
سادقیـ››ـــی بــە ناڕاســت و بێبنەمــا نــاو بــرد و بــە دەرکردنــی بیاننامەیەک ویســتی قســەکانی
‹›سادقی›› بە درۆ بخاتەوە.
١٦ی خاکەلێــوە :ڕێژیمــی ئێران لە ترســی ناڕەزایەتییــە پەنگخواردووەکانی خەڵک و تۆقانی لە
خرۆشانی خەڵک زیاتر لە جاران شارەکانی کوردستانی مێلیتاریزە کرد .زانیارییەکان باسیان لەوە
دەکرد کە لەســەرەتای ســاڵی نوێوە رێژیم کیووســکی نیزامیی خۆی هێناوەتە ســەر شەقامەکان.
هێزەکانــی ڕێژیــم لــە بــۆکان جیا لەوەی کە هێزەکانی خۆیان بە نێوشــاردا بــاوە پێکردبوو چەند
کەسیشیان راسپاردبوو کە لەنێو کیووسکەکانەوە چاوەدێری بەسەر خەڵکدا بکەن.
ڕۆژی دووشــەممە ١٦ی خاکەلێوە یەکێک لە مۆرەکانی ســپای پاســداران بە ناوی سەرهەنگ
«مورتەزا ئەمین پوور» لەژێر پردی «کۆسە»ی بۆکان کوژرا .ناوبراو خەڵکی «سایین قەاڵ»
بــوو و لــە بنکــەی ئەســڵیی ســپا لــە جــادەی بەنــداو کاری دەکرد .ناوبــراو لە ئەزیــەت و ئازاری
خەڵكدا دەستی هەبووە و زانیارییەکان باسیان لەوە دەکرد کە کوژرانی ئەو ئەندامەی سپا بەهۆی
کێشــەی نێــوان کاربەدەســتانی ڕێژیــم لەگــەڵ فەرمانداریی بــۆکان بووە .هەندێک ســەرچاوەی
نافەرمیش باسیان لەوە دەکرد کە خۆی کوشتووە.
١٨ی خاکەلێوە :سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بە ئاماژەدان بە نۆژەنکردنەوەی ڕێککەوتنی ناوکیی
هێزە جیهانییەکان لەگەڵ ئێران ،ناســراو بە بەرجام و ئەگەری چوونەســەرەوەی دەستپێڕاگەیشــتنی
ڕێژیمی ئێران بە چەکی ناوکی وتی کە ڕێککەوتنێک کە هەڕەشەیەک بۆ لەنێوچوونی ئێمە
بێت ملکەچمان ناکات.
١٩ی خاکەلێوە« :محەممەد میرزابەیگی» ســەرۆکی گشــتیی ڕێکخراوی نیزامی پەرســتاری
ڕایگەیاند بەپێی ئامارەکان کۆچکردنی پەرســتارەکان بەنیســبەت ســاڵەکانی پێشترەوە هەڵکشاوە
و بە شــێوەی نێونجی مانگانە  ١٠٠پەرســتار کۆچ دەکەن .لەو ماوەیەدا کە ڤایرۆســی کۆرۆنا
جیهانی گرتە بەر ،پەرســتارەکان لە ئێران خراپترین دۆخیان بردەســەر ،چونکە بە شــێوەی پێویســت
کەرەســتەی پێویســتیان بــۆ پاراســتنی خۆیــان لەو ڤایرۆســە نەبوو ،هەروەها جیا لــەوەش مووچە و
حەقدەستەکانیان بە دواکەوتنەوە پێ دەدرا.
ناوەنــدی سیاســیی حیزبی دیموکراتی کوردســتانی ئێــران بەبۆنەی شــەهیدبوونی هاوڕێ لوقمان
مێهفــەر ئەندامــی هەیئەتــی ئیجرایی ناوەندی سیاســیی حیزب کە پاش مانگێــک بەربەرەکانێ
لەگــەڵ نەخۆشــی کۆڕۆنــا ،بەرەبەیانــی ڕۆژی شــەممە ٢١ی خاکەلێــوەی ١٤٠٠ی هەتاوی لە
یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری هەولێر کۆچی دوایی کرد ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە .لە
بەشێکی ڕاگەیەندراوەکەدا هاتبوو :ناوەندی سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران وێڕای
دەربڕینی ئەوپەڕی داخ و پەژارەی خۆی ،سەرەخۆشی لە بنەماڵەی بەڕێزی هاوڕێی شەهیدمان

کاک لوقمان مێهفەر ،هەموو خزم و دۆســت و ئاشــنایان ،ئەندامانی ڕێبەرایەتی حیزب و گشــت
الیەنگران ،ئەندامان و کادر و پێشــمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بەتایبەتی
دەکا و داوای سەبوری بۆ هەموو خەمهەڵگرتووەکانی ئەم خەسارە تازەیە دەکا.
٢١ی خاکەلێــوە :بڕیــار بــووە لــە ناوچــەی «کەاڵتەرزان» لــە گوندی «دادانــەی کەمانگەر»
دانیشــتنێک لەالیــەن الوانــی ئــەو ناوچەیــە دژ بە مادە ســڕکەرەکان و پەرەســەندنی ئــەو مادانە
بەڕێوە بچێت کە لەالیەن ڕێژیمەوە پێشــی پێگیراوە .بڕیار بووە لەو دانیشــتنەدا ڕێز لە کەســێکی
گوندی «دادانەی کەمانگەر» بگیردرێت کە وازی لە مادە سڕکەرەکان هێناوە .هەر لەسەرەتای
بەیانییــەوە کــە ســپای پاســداران و وەزارەتــی ئیتالعاتی ڕێژیم لەو دانیشــتنە ئــاگادار بوونەتەوە
ناوچەکەیان بە هێزێکی زۆر تەنیوە و پێشیان بە بەڕێوەچوونی ئەو دانیشتنە گرتووە.
٢٢ی خاکەلێــوە :لــە ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆدا و بــە بەشــداریی ئەندامانــی ڕێبەرایەتــی ،کادر
و پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیزبــی و هەیئەتــی هەندێــک لــە الیەنــە سیاســییەکانی دیکــە و
نوێنــەری دامــودەزگا حکومەتییەکانی هەرێمی کوردســتان ڕێوڕەســمی بەخاکســپاردنی تەرمی
شــەهید «لوقمــان مێهفــەر» بەڕێــوە چوو .لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران ،بەنیسبەت کەسایەتیی بەرزی شەهید «لوقمان مێهفەر» وتی« :کاک لوقمان کادرێکی
لێوەشــاوەی ڕێبەریــی حیــزب بــوو کــە لــە تەمەنی الویەتیدا پەیوەســت بــوو بــە ڕیزەکانی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران و بوارەکانی جۆراوجۆری خەبات لەو حیزبەی تاقی کردنەوە و لە
پێشمەرگایەتی و لە بەڕێوەبەری و ئەندامەتیی ڕێبەرایەتی ئەزموونێکی زۆری وەسەر یەک نا.
دواتر جێگری یەکەمی لێپرســراو و بەرپرســی ناوەندی سیاســیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران ،بە نوێنەرایەتیی ناوەندی سیاســی و ڕێبەریی حیزب وتی« :لەدەســتدانی شــەهید لوقمان
مێهفەر لە ڕیزی تێکۆشەرانی حیزبەکەماندا زامێکی قووڵی نوێیە لەسەر جەستەی حیزبەکەمان
و خەسارێکی بەرچاوە بۆ بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی نەتەوەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
دواتــر «قــادر مێهفــەر» کوڕی شــەهید لوقمان ،بــە نوێنەرایەتیی بنەماڵەی مێهفــەر ڕایگەیاند،
وەک چــۆن باوکیــان هەتا ســەر پێشــمەرگەیەکی وەفادار بە ڕێگا و ڕێبــاز و ئامانجەکەی بووە
و لــەو ڕێگەیــەدا گیانــی لەدەســت داوە ،ئەوانیــش درێــژەدەری ڕێبازەکــەی دەبــن .لــە کۆتایــی
ڕێوڕەســمەکەدا تاجە گوڵینەی ڕێزلێنان لەالیەن «مســتەفا هیجری» لێپرســراوی گشتیی حیزب
و «قادر مێهفەر» کوڕی شەهید «لوقمان مێهفەر»ەوە لەسەر گڵکۆی شەهید لوقمان دانرا.
٢٤ی خاکەلێــوە :یەکیەتیــی ئورووپــا  ٨بەرپــرس و  ٣دامــەزراوەی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێرانــی
بەهۆی ئەوەی کە لە ســەرکوتی دڕندانەی خەڵکی ناڕازی لە خۆپیشــاندانەکانی ٩٨دا ڕۆڵیان
هەبــووە ،تەحریــم کرد››،ســەعید خەتیــب زادە›› وتەبێــژی وەزارەتــی دەرەوەی ڕێژیمی ئێران وتی:
‹›وەزارەتــی دەرەوەی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە کاردانەوە بەو هەوڵــەی یەکیەتیی ئورووپا،
وتووێژە هەمەالیەنەکان لە بوارەکانی مافی مرۆڤ و هەموو هاوکارییەکان هەڵدەپەسێرێت».
٢٤ی خاکەلێــوە :ڕۆژنامــەی «ئوتــروپ» کــە بە یەکەم ڕۆژنامــەی کولتووری و پڕخوێنەر لە
واڵتی نۆروێژ دەناســرێت و خاوەنی نزیکەی  ٣٠هەزار الیەنگرە لە فەیســبوک ،وتارێکی لەســەر
نەورۆزی کوردەواری و مانای نەورۆز و شێوازی بەڕێوەبردنی نەورۆز لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بــاو کــردەوە .لــە درێــژەدا بــە کەڵکوەرگرتن لە ماڵپەڕی کوردســتان میدیا ،ماڵپــەڕی فەرمیی
دەزگای راگەیاندنی حیزبی دێموکرات وەک ســەرچاوە ،ئاماژەی بەوە دا کە نەورۆزی ئەوســاڵ
جیاوازتــر لــە ســاڵەکانی ڕابــردوو لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ڕەنگ و بۆنێکــی دیکەی هەبووە،
ئەویش بە هۆکاری چاالکیی پێشــمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە چەندین
شــار و ناوچــەی کوردســتان بــووە .ڕۆژنامــەی «ڕادیــکاڵ پۆرتاڵـ»ـــی نۆروێژیــش ڕاپۆرتێکی
تێروتەسەلی لەسەر نەورۆز و چاالکیی پێشمەرگە لە نەورۆز لە شارەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بــاو کــردەوە .ڕاپۆرتەکــە بــە چەنــد وێنەیەک لە هەڵکردنــی ئاگری نــەوروز و کچانی جامانە
بەســەر ڕازێندرابووەوە و لە کۆتاییشــدا فیلمی چاالکیی پێشــمەرگە بە ڕاپۆرتەکەوە لکێندرابوو.
باڵوبوونــەوەی ئــەو دوو بابەتــە لــە مێدیــای نۆروێژیــدا بــوو بە جێگای ســەرنج و باس و خواســی
خوێنەرانی نۆروێژی و پاڵپشتیی ئەوان لە خەباتی کوردی ڕۆژهەاڵت.
٢٥ی خاکەلێــوە  :چەنــد میدیایەکــی ڕێژیمــی ئێــران هەواڵــی «هێرشــکردنە ســەر بنکەیەکــی
هەواڵگریی ئیسرائیل لە باکووری عێراق»یان باڵو کردەوە .دوابەدوای ئەمە وتەبێژی حکوومەتی
هەرێمــی کوردســتان دەنگــۆی ئــەم هێرشــکردنەی ڕەت کــردەوە« .جووتیــار عادڵ» ،لــەو بارەوە
ڕایگەیاند« :ئەو ھەواڵە سەرلەبەری دوورە لە ڕاستییەوە ،هەر وەک چۆن لە ڕابردووشدا چەندین
جار ئەو جۆرە تۆمەتانەیان ئاراستە کردووین بەوەی بنکەیەکی دەزگای ھەواڵگریی ئیسرائیل لە
کوردســتانە ،ئێمــە پێمــان وایــە ئــەو ھەواڵ و تۆمەتە بێ بنەمایانە مەبەســتدارە و تەنیا ئامانجیان
پیالنگێڕییە بەرامبەر بە ھەرێمەکەمان».
٢٥ی خاکەلێــوە :بهرپرســێكی ڕێژیــم دانــی به تاوانباریی «مهال حهسهنیـ»ـــدا نــا« .حەمیدڕەزا
جەالیی پوور» فەرمانداری پێشووی مەهاباد لە وتووێژێکدا باسی لەوە کرد کە تێرۆری دوکتور
قاسملوو کارێکە جێی داکۆکیكردن نیی ه و حاشای لێ ناکرێت ،ئەو لەسەر مێزی وتووێژ تێرۆر
کــرا و كارێكــی ناجوامێرانــه بــوو هــەر وەک ڕووداوی قهتڵــە زنجیرهییــهكان لە ئێــران .ناوبراو لە
دانپێدانانێکــدا باســی لــەوە کــرد کــە هێزهكانی ڕێژیم كه مهال حهســهنی ،ئیمــام جومعهی ورمێ
فهرماندهریان بوو ،تاوانیان دهخولقاند و ههر لهخۆڕا تهقهیان له خهڵكی ئاسایی دهكرد.
ڕۆژی پێنجشەممە ٢٦ی خاکەلێوە هەنگی سنووریی ڕێژیم لە سیستان و بەلووچستان ڕایگەیاند
کە دوو کەس لە هێزەکانی بە ناوەکانی ئوستوار یەکەم ‹›ئەبولفەزل هاشمی›› و ئوستوار یەکەم
‹›محەممــەد نەســیری›› کــوژراون .لــەو ڕاگەیەنــدراوەدا ئامەژەیەک بــە چۆنیەتی و هۆکاری
کوژرانی ئەو دوو کەسە نەکرا ،بەاڵم ڕێکخراوی ‹›جەیشولعەدل›› بەرپرسیاریەتیی ئەو هێرشەی
لەئەستۆ گرت.
وێبالگــی هەڵۆکانــی زاگــرۆس باڵوی کردەوە کە هەڵۆکانی زاگرۆس بکوژی شــەهید «ڕەحیم
گەرگوولیـ»ـــیان ســزا داوه .ئــەو وێبالگــه بــاوی کــردەوە لــەو عەمەلیاتــەدا «عوســمان حاجــی
حوســێنی» ســەرەڕای  ٢٠ســاڵ جاشیەتی و گەلفرۆشــی لە تازەترین تاوانیدا شانازیی دەکرد کە
لەپێنــاو بەرمــاوی داگیرکەرانــی ماف و ئازادییەکانی گەل و نیشــتمانەکەیدا دەســتی بەخوێنی
پێشــمەرگەی دێموکرات ســوور بووە .هەڵۆکانی زاگرۆس پۆلی قەندیل ڕایانگەیاند کە ئێوارەی
ڕۆژی ٢٧ی خاکەلێــوە لــە نێــوان گوندەکانــی «زێــوە و کاسوورەدێـ»ـــدا« ،عوســمانی حاجــی
حوسێنیـ»ـیان بە سزای تاوانەکانی گەیاندووە.
٢٨ی خاکەلێــوە :لــە مــاوەی  ٨دەیــەی ڕابــردوودا لە دەیەی  ٩٠شــتومەکەکان لــە بازاڕی ئێران
و کوردســتاندا بەرزتریــن نرخیــان تۆمــار کــردووە .نێونجی نرخی شــتومەکەکان لــە دەیەی ٩٠دا
نزیکەی  ٩بەرابەر زیادی کردووە و ئەو ئامارە پیشان دەدات لە دەیەی ٩٠دا بەهای دراو زۆرترین
دابەزینی هەبووە.
٢٨ی خاکەلێوە:وەزارەتــی ئیتالعاتــی ڕێژیمی ئیســامیی ئێران حەوتوویــەک دوای تەقینەوە لە
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دامــەزراوەی ناوکیــی نەتەنز ،کەســێکی  ٤٣ســاڵە بە نــاوی ‹›ڕەزا کەریمی› خەڵكی کاشــانی
وەکوو هۆکاری سەرەکیی ئەو ڕووداوە ناساند و باسی لەوە کرد کە ئەو کەسە لە ئێران هەاڵتووە.
هەڵۆکانی زاگرۆس پۆلی سوێناسی دێرین شەوی  ٢٩لەسەر ٣٠ی خاکەلێوە سزای تاوانبارێکیان
دا .لــەو ســزایەدا تاوانبــار «محەممەد سوێناســی» کەوتە بەر پەالمارێک و دوایین هۆشــداریی
پێ درا .لەو هۆشــدارییەدا بەهۆی دەســتڕێژێکی هەڵۆکانەوە ماشــینی ناوبراو گولـــلەئاژن کرا و
نامەیەکی هەڵگری فیشەکی سزای بۆ خرایە ماڵەوە.
٢ی بانەمەڕ :لە شــاری مەریوان لەنێوان حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیمی ئێران و هێزەکانی
ســپای تێرۆریســتی پاســداران شــەڕ و دەرگیــری هاتــە ئاراوە کــە لە ئاکامدا دوو جــاش کوژران.
شوناسی ئەو دوو جاشەی ئەندامی سپا « ،عوسمان جیهانی» و «ناسر ئەمینی» ڕاگەیەندرا.
قەرارگای حەمزەی «سەیدولشــوهەدا» لە ڕاگەیەندراوێکدا کوژرانی ئەو دوو جاشــەی ئەندامی
ســپای پشتڕاســت کردەوە ،بەاڵم هیچ یەک لە حیزبە کوردییەکانی دژبەری ڕێژیمی ئێران ئەم
دەرگیرییەیان وە ئەستۆ نەگرت.
کۆبوونەوەیەکــی ســااڵنە لــە پێوەنــدی بــە گۆڕانکاریــی کــەش و هــەوای جیهــان بە بەشــداریی
ڕێبەرانی جیهان بەڕێوە چوو .ئەو دانیشــتنە بە بەشــداریی  ٤٠واڵتی جیهان لەوانە چین ،ژاپۆن،
هیند ،کانادا ،کۆرەی باشوور ،عەرەبستانی سعوودی و تورکیە بە شێوەی ئانالین لە ڕۆژانی ٢
هەتا ٣ی بانەمەڕ بە مەبەستی ڕێگاچارە لە پێوەندی بە ئاڵوگۆڕی کەش وهەوا بەڕێوە چوو کە
بە پیچەوانەی ساالنی رابردوودا ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران بۆ بەشداریکردن بانگهێشت نەکرابوو.
٣ی بانەمەڕ« :ڕووحوڵاڵ جومعەیی» ڕاوێژکاری وەزیری نێوخۆی ڕێژیمی ئێران رایگەیاند کە
 ٢٣لەسەدی کوژراوانی ناڕەزایەتییەکانی خەزەڵوەری  ٩٨لە مەودایەکی نزیکەوە بە گولـــلە لە
سەریان دراوە .هەواڵدەریی «ڕۆیتێرز» لە ڕاپۆرتی خۆیدا بەنیسبەت ئاماری کوژراوانی مانگی
خەزەڵــوەری ٩٨ی هەتــاوی ،ئامــاژەی بــە کوژرانــی  ١٥٠٠خۆپیشــاندەر کردبوو کە لــەو ئامارە
 ١٣٠کەســیان خەڵکی شــاری «ماهشــەهر»ی خووزســتانن کە بە شێوەی ڕاستەخۆ لەالیەن هێزە
سەرکوتکەرەکانی ڕێژیمەوە درابوونە بەر دەسڕێژی گولـلە.
٤ی بانەمــەڕ :رێژیمــی ئێــران لە گۆڕســتانی ‹›خاوەران›› لە باشــووری تاران  ١٠گۆڕی نوێی
هەڵقەند .بەهاییەکان هەڕشەیان لێکرابوو کە دەبێ کەسانی نزیکی خۆیان لەو شوێنانە بە خاک
بســپێرن .بنەماڵــەی ئێعدامکــراوان و چاالکانــی مافــی مــرۆڤ دەڵێن ،ڕێژیمی ئێــران لە هەوڵی
سڕینەوەی شوێنەواری کوشتارە بەکۆمەڵەکانە .ساڵی ١٣٦٧ی هەتاوی بە فەرمانی خومەینی
دامەزرێنەری ڕێژیمی ویالیەتی فەقیهـ هەزاران زیندانیی سیاســی بە شــێوەی شــاراوە ئێعدام کران
و ئێستا ڕێژیمی ئێران هەوڵ دەدات شوێنەواری جینایەتەکانی بسڕێتەوە.
٧ی بانەمــەڕ :دامەزراوەیەکــی ئەمنییەتیــی ئاڵمــان بــاوی کــردەوە ئێــران لە ســاڵی ٢٠٢٠دا بە
دوای پەرەپێدانی چەکی کۆمەڵکوژەوە بووە و بۆ دروســتکردنی ئەو چەکە و دەستپێڕاگەیشــتن
بە زانیاریی پێویســت پێوەندی بە شــیرکەتی تێکنۆلۆژیی ئاڵمانیەوە گرتووە .بەپێی ئەو ڕاپۆرتە،
ڕێژیمــی ســووریە ،کــۆرەی باشــوور و پاکســتان ڕوویان لــە چاالکیی وەکــوو پەرەپێدانی چەکی
کۆمەڵکوژ کردووە.

کەسێکی نۆروێژی کە بە ڕەگەز ئێرانییە بە تۆمەتی سیخوڕیکردن بۆ ناوەندە ئیتالعاتییەکانی
ڕێژیمــی ئێــران و پالنداڕشــتن بــۆ تێــرۆری چاالکێکــی عەرەبــی ئەحــوازی ،پشتڕاســت کــردەوە.
شوناســی تۆمەتباری ئەو دۆســیەیە ‹›محەممەد داوودزادە لولوئی››ە کە بە  ٧ســاڵ زیندانی و
دەرکردن لە خاکی دانمارک مەحکووم کراوە.
١٧ی بانەمەڕ :ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران داوای لە خەڵکی ئازادیخوازی
ئێران و بە تایبەت کوردســتان کرد کە هەڵبژاردنەکانی ســەرکۆماری و شــورای شــار و دێیەکان
تەحریــم بکــەن و بــە بەشــداری نەکردنــی خۆیــان و چۆڵ ڕاگرتنــی ســندووقەکانی دەنگدان ،ئەم
هەڵبژاردنــە بکەنــە ڕێفراندۆمــی دەنگــی «نــا» بــە کۆمــاری ئیســامی و هەمــوو جەنایــەت و
گەندەڵییەکانی .لە بەشێکی راگەیەندراوەکەیاندا هاتبوو :لە ڕوانگەی ئێمەوە تەنیا دەنگنەدانی
تاکەکان بەس نییە ،بەڵکوو هەموو تاکێکی کۆمەڵگا دەبێ ببێتە تریبۆنی «نا» بۆ هەڵبژاردن
و هەمــوو الیــەک وێکــڕا ،بکەوینــە خۆ بــۆ تەحریمی چاالکــی هەڵبژاردنەکانی ئــەو دەورەیەی
کۆمــاری ئیســامی و بــە تــەواوی پووچەڵبوونی ڕەوایی ڕێژیم بۆ هەموو جیهان ئاشــکرا بکەین
و بسەلمێنین.
٢١ی بانەمــەڕ :ڕێکخــراوی هەواڵنێرانــی بێســنوور گەاڵڵــەی مەجلیســی ڕێژیمــی ئێــران بــۆ
قەدەغەکردنــی هاتوچــۆی هەواڵنێرانــی ئامریکایــی و بریتانیایــی و باڵوکردنــەوەی هــەواڵ لــە
ڕاگەیاندنە ڕۆژاواییەکانی مەحکووم کرد و داوای کرد لە بڕیارەکەیان پاشگەز ببنەوە.
٢١ی بانەمەڕ :سەلەفییە جیهادییەکان لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا دەستیان بە هەڕەشەکردن لە
خەڵک و بێڕێزی بە هێماکانی نەتەوەی کورد کرد و بە پشتیوانیی قەرارگای «بەقیەتوڵاڵ»ی
ســپای پاســداران لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــدا هەواڵی چەواشــە و زۆر جاریــش توندوتیژیان باڵو
دەکردەوە .ئامانجی سپای پاسداران لەو کارە درووستکردنی ئاڵۆزی و شەڕ لەنێو خەڵکدا بوو کە
ناڕەزایەتیی ڕێکخراوە مەدەنییەکانی مەریوانی لێکەوتەوە.
ڕاپۆرتێکی ئەمنییەتیی ئاژانســی ئیتالعاتی بێرلین کە ڕۆژی سێشــەممە ٢١ی بانەمەڕ ،باڵو
بووەوە ،پیشانی دا کە ڕێژەی مەئموورانی ئیتالعاتی و الیەنگرانی تونداژۆی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێران و گرووپە توندئاژۆکانی ســەر بەو ڕێژیمە وەکوو حیزبوڵاڵ ،حەماس و ئیخوانولموســلمین لە
بێرلین پەرەی ســەندووە .لەو ڕاپۆرتەدا هاتووە کە ژمارەی مەئموورانی ئیتالعاتی ئێران لە ســاڵی
٢٠١٩ـــەوە هەتا ساڵی  ،٢٠٢٠لە  ٤٠کەسەوە گەیشتووەتە  ٥٠کەس .حیزبوڵاڵی لوبنانیش کە
گرووپێکــی ســەر بــە ڕێژیمی ئێرانە و چاالکییەکانــی لە ئاڵمان قەدەغە کراوە ٢٥٠ ،ئەندامی لە
ساڵەکانی  ٢٠١٩هەتا  ٢٠٢٠لە شاری بێرلین هەبووە .گرووپی حەماسیش کە لە باریکەی غەزە
جێگیرە و لەالیەن ڕێژیمی ئێرانەوە پیشــتیوانی دەکرێت ،ژمارەی الیەنگرانی لەو ماوەیەدا لە ٧٠
کەسەوە گەیشتووەتە  ٨٠کەس و هەروەها الیەنگرانی گرووپی ئیخوانولموسلمین لە  ١٠٠کەسەوە
بۆ  ١٥٠کەس بەرز بووەتەوە.
ڕۆژی هەینی ٢٤ی بانەمەڕ ،دەستەیەک لە سەلەفییە جیهادییەکان لە شاری سەقز بە ناوەکانی
‹›ئەمیــن ئەحمەدپــوور ناســراو بــە ئەمیــن عەبە قلــوو ،پەیمان غەفــاری و ئەرســەالن ڕەزایی›› و
کۆمەڵێکی دیکە بە چەقۆ و شمشێر هێرشیان کردە سەر چەند الوی ئەو شارە و زۆر بەسەختی
برینداریان کردن .شوناســی ئەو چەند الوەی کە هێرشــیان کرابووەســەر بەم چەشــنەیە›‹ :هاوڕێ
مەلەکی ،سەلمان نەقشبەندی ،شەهرووز کۆهزادی ،ساالر ئەسلەم و مێهرداد کەریمی››.

٧ی بانەمــەڕ :پۆلیســی ئەمنییەتیــی ســوئید «ســێپۆ» لــە ڕاپۆرتی ســااڵنەی خۆیدا لە ســاڵی
 ،٢٠٢٠سێ واڵتی ڕووسیە ،چین و ئێرانی وەک چاالکترین هەڕەشەی ئەمنییەتی و ئیتالعاتی
لــە ســوئید ناســاند .لــە ڕاپۆرتــی ســاڵی ٢٠٢٠ی ئــەو ناوەندەدا  ،ئێــران ،ڕووســیە و چین ،وەک
هەڕەشــەی ڕاســتەوخۆ بۆ ســەر ئەمنییەتی سوئد ناســێندران و ناوی ئێران  ١٤جار وەکوو هەڕەشە
لەو ڕاپۆرتەدا نووسراوە.

٢٤ی بانەمــەڕ :ئاخونــد «لوتفوڵــا ســافیی گوڵپایگانــی» کــە یەکێــک لــە ئاخوندەکانــی
«مەرجەعــی تەقلیــد»ه لــە وتووێژێکــدا بــە فەرمــی باســی لــەوە کــرد کــە خەڵک لە ئیــدارە و
ناوەندەکانی ڕێژیم دەتوانن بەرتیل بدەن .ئەو ئاخوندەی ڕێژیم لە واڵمی پرسیارێکدا وتی« :ئەگەر
گەیشتن بە ماف بە پارە چارەسەر دەبێت ،بەرتیل ئازادە و کێشە نییە».

٧ی بانەمــەڕ :بەپێــی هەنــدێ وێنەی باڵوکراو ،دارەکانی دارســتانی گوندی «شــنۆزەنگ» لە
شاری پیرانشار لەالیەن کەسانێکی نەناسراوەوە تاالن کران .لە سەر ڕێگەی ماشینی گواستنەوەی
ئەو دارانەدا هیچ خاڵێکی پشکنین نەبووە و بە ئاسانی قاچاخ کراون.

٢٥ی بانەمــەڕ :دەوڵەتــی ئوتریــش باڵــی سیاســیی گرووپــی حیزبوڵــای لوبنانــی بە تێرۆریســت
ناساند و چاالکییەکانی لە واڵتی ئوتریش قەدەغە ڕاگەیاند کە ئەم بڕیارە لەالیەن چەند واڵتی
ئورووپاییەوە پێشوازی لێ کرا.

٨ی بانەمەڕ :ڕاوێژکارانی تەناهیی نەتەوەیی ئامریکا و ئیســرائیل لە دانیشــتنیکدا لە واشــنتۆن
لەســەر ئــەوە ڕێککەوتــن کــە بــە مەبەســتی هەڕەشــەی دڕۆن و مووشــەکەکانی ڕێژیمــی ئێران
کۆمیتەیەکی هاوبەش پێک بێنن.

٢٨ی بانەمــەڕ :پــاش بەردەوامبوونــی چەنــد ڕۆژەی شــەڕی نێــوان ئیســرائیل و فەلەســتین بــە
پشتیوانیی ڕێژیمی ئێران ،کاربەدەستانی ڕێژیمی ئیسالمی لە شارەکانی ‹›جوانڕۆ و ڕوانسەر» و
ناوچەکانی «هەورامان» خەڵکیان بۆ شەڕ دژی ئیسرائیل ڕەوانە دەکرد .بنکە ئەمنییەتییەکانی
ڕێژیــم لــە ڕێــگای ماڵپەڕێکــەوە خەڵک و بەتایبەت الوانیان بۆ شــەڕ دژی ئیســرائیل ناونووس
دەکرد .ئەو کەسانە لەژێر ناوی «سپاە سلیمانیها» ڕەوانەی شەڕ دەکران .ڕێژیم رایگەیاندبوو
ژن یان پیاو جیاوازیی نییە ،هەر کەس ناونووسی بکات بۆ شەڕ ڕەوانەی ئیسرائیل دەکرێت.

٨ی بانەمەڕ :کۆمیســۆنی وێکخســتنی مەجلیسی ڕێژیمی ئێران لە ڕەوتی ئاڵوگۆڕی بودجەی
١٤٠٠دا ،بودجــەی ڕێکخــراوی بەســیجی دوو بەرابــەر کــردەوە .بودجــەی ڕێکخراوی بەســیج لە
 ٢هــەزار و  ١٢١میلیــارد تمەنــەوە بــۆ  ٤هــەزار و  ١٦٧میلیــارد تمــەن زیــاد کــرا کــە ئەمــە بە
مانای گەشــەیەکی  ٩٦لەســەدیە  .شــورای سیاســەتگوزاریی ئەئێمەی جومعە ،زانکۆی ئیمام
حوســێن و بەهێزکردنــی ژێرخانــی بەرگــری  -ئینتزامــی›› ئــەو بەشــانەی دیکــە بــوون کــە لەو
ئاڵوگــۆڕەدا بودجەکەیــان دوو بەرانبــەر کــرا .هــەزار و  ٥٠٠میلیارد تمەنیــش بۆ چاالکانی تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانی دەنگوڕەنگی ڕێژیم تەرخان کرا ،لە حاڵێکدا بودجەکەیان لە پەســەندکراوی
یەکەمی مەجلیسدا سفر بووە.
٩ی بانەمــەڕ :دادســتانەکانی ئامریــکا شــیرکەتی ئاڵمانیــی ‹›ئێــس ئێــی پــی›› ()SAPیان
بەهــۆی ئەوەیکــە بەرهەمەکانی خۆی بە شــێوەی نایاســایی بۆ ئێران هەنــاردە کردووە ،بە پێدانی
 ٨ملیۆن دۆالر سزا دا.
١٠ی بانەمەڕ :فێدراسیۆنی جیهانیی جۆدۆ ،بەهۆی ئەوەیکە ئێران ڕێگەی نەداوە ورزشوانەکانی
لەگــەڵ ڕکابــەری ئیســرائیلی کێبڕکــێ بکــەن ،ئەو واڵتەی بۆ چوار ســاڵ لە بەشــداریکردن لە
کێبڕکێیەکان بێبەش کرد.

لە درێژەی کار و چاالکییەکانی هێزی پیشــمەرگەی کوردســتان و له رۆژانی كۆتایی مانگی
بانهمــهڕی ١٤٠٠ی ههتاویــدا دهســتهیهك لە پێشــمەرگە دڵســۆزەکانی نیشــتمان لــە ناوچەی بانە
چەندیــن گونــدی ئــەم شــارە و هەروەها نێو شــاری بانەیان بەســەر کردەوە .لــەم چاالکییەدا کە لە
قواڵیــی خاکــی کوردســتان ئەنجــام درا ،ویــڕای باڵوكردنــهوهی دووبارەی پەیامی ڕاســان ،هێزی
پێشــمەرگە دڵنیاییــان بــە خەڵکــی کوردســتان دایەوە کە تا ســەر وەفادار بە ڕێــگا و ڕێبازەکەیان
دەمێننەوە و لهگهڵ ویست و ئاواتهكانی خهڵكن.
٣١ی بانەمەڕ :دهزگای فهرماندهیی هێزی پێشــمهرگهی كوردســتان لە ڕاگەیەندراوێکدا باڵوی
کــردەوە لــە شــەڕ و تێکهەڵچوونــی نێــوان هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان و دژی گەلییەکانــی
ڕێژیمی تێرۆریستیی کۆماری ئیسالمیی ئێران دوو پێشمەرگەی کوردستان تێکەڵ بە کاروانی
شــەهیدان بــوون .بەداخــەوە لــە ئاکامی تێکهەڵچوونەکەدا پێشــمەرگەی شــاخ «ئەنوەر نەســیریی
چیانە» ناســراو بە «ســمکۆ مەحمەڵ» و پێشــمەرگەی شــار «هاوڕێ ســوهراب خەدیریپوور»
ناسراو بە «شاخەوان» خەڵکی شاری مەهاباد شەهید بوون.

ڕۆژی شــەممە ١١ی بانەمــەڕ« ،لوقمــان ئەحمەدی» نوێنەری حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران لــە پارلمانــی ئورووپــا لــە کۆبوونەوەیەکــی گرووپی کوردیی سۆسیالیســت ئینترناســیۆنال
بەشداریی کرد و وتارێکی لەسەر بارودۆخی نێوخۆی ئێران ،ڕۆڵی ئێران لە ناوچەکە و خەبات و
سیاسەتەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران پێشکەش کرد.

١ی جۆزەردان :هێزە ســەرکوتکەرەکانی ئینتزامی و جەهادی ســازەندەگیی ڕێژیمی ئیســامیی
ئێران ،پێشیان بە ورزێڕانی برینجکاری خەڵکی گوندی «عاملە» سەر بە شاری «سەحنە» لە
پارێزگای «کرماشــان» گرت .خەڵکی ئەو گوندە لە بەرامبەر ئەو هێرشــەی ڕێژیمدا بەرگریان
لەخۆیان کرد و لەگەڵیان بەشەڕ هاتن.

١٢ی بانەمەڕ :لە گەڕەکی « داسەیرانـ»ـــی شــاری «مەریوان» ســەلەفییەکان هێرشــیان کردە
ســەر خەڵکی مەدەنی و هەڕەشــەی کوشــتنیان لە خەڵک کرد .بەپێی زانیارییەکان لەو هێرشەدا
دوو کەس بریندار بوون  .دوای ئەو هێرشــە هێزەکانی ســپای پاســداران لەو شــوێنە جێگیر بوون و
هاتوچۆیان لە گەڕەکی «داسەیران» قەدەغه کرد.

لــە ڕۆژی ٢ی جۆزەردانــدا ،لــە گەڕەکی «حاجیاوا»ی ســنە لەنێوان ســەلەفییە جیهادییەکان و
خەڵکی ئاســایی شــەڕ دروســت بوو .لەو شەڕەدا سەلەفییە جیهادییەکان بریندار بوون و کاتێکیش
دەچنە نەخۆشــخانە هێرش دەکەنە ســەر خەڵک و دواتریش هێزە ئینتزامی و ئیتالعاتییەکان تەقە
لــە خەڵــک دەکەن .دوای ئــەو ڕووداوە گەڕەکی حاجیاوا لەالیەن هێزەکانــی ڕێژیمەوە میلیتاریزە
دەکرێت.

١٥ی بانەمەڕ :دادگای پێداچوونەوەی ئانترۆپ لە بلژیک حوکمی ‹›ئەســەدوڵال ئەســەدی››،
دیپلۆمــات تێرۆریســتی ڕێژیمــی ئێرانــی کە بە تۆمەتی هەوڵی تێرۆریســتی بە  ٢٠ســاڵ زیندان
محکــووم کرابــوو ،پشتڕاســت کــردەوە .دادگای››ئانتــرۆپ›› ناوبراوی کــە وەک دیپلۆمات لە
باڵوێزخانــەی ئێــران لــە ڤییــەن کاری دەکــرد بــە دانانی پالن بــۆ ئەنجامدانی کاری تێرۆریســتی
و دانانــەوەی بۆمــب لــە کۆبوونــەوەی ڕێکخــراوی موجاهدینــی خەلق لە پاریس ،لە ســاڵی ٩٧ی
هەتاوی ،تاوانبار کرد و دواتر لەالیەن ئەو دادگایەوە بە  ٢٠ساڵ زیندانی حوکم درا.
دادگای بــااڵی دانمــارک ڕۆژی پێنجشــەممە ١٦ی بانەمــەڕ ،حوکمــی  ٧ســاڵ زیندانیــی بۆ

٤ی جۆزەردان :پاش ئەوەی کە پەنابەرێکی سیاسیی خەڵکی کوردستانی ئێران بە ناوی «بێھزاد
مەحمــوودی» بەبۆنــەی بارودۆخــی خراپــی ژیــان و دژکردەوە بــە واڵمنەدانەوەی کۆمیســاریای
بااڵی پەنابەرانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بە خواستەکانی پەنابەرانی ڕۆژھەاڵتی لەبەر
بارەگای ئەم ڕێکخراوە لە شــاری ھەولێر ئاگری لە جەســتەی خۆی بەردا و گیانی لەدەســت دا
ناوەندی هاوکاری راگەیەندراوێکی باڵو کردەوە و وێڕای مەحکوومکردنی ئەم بێ مەباالتییانەی
کۆمیساریای بااڵی پەنابەرانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لەهەمبەر پەنابەرانی سیاسیی
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ڕۆژھەاڵتــی نیشــتەجێی باشــووری کوردســتان ،داوای کــرد کە بــە لەبەرچاوگرتنی بارودۆخی
نالەباری پەنابەران ،پێداچوونەوەی خێرا بەسەر کەیسەکانییاندا بکرێت.
٥ی جۆزەردان« :مەجید حەریری›› بەرپرســی ژووری بازرگانیی ڕێژیمی ئێران و چین باســی
لەوە کرد کە بەهۆی هەرزانبوونی تێچووی بەرق لە ئێراندا جگە لە چینییەکان ،لەهێســتانی،
هیندی و تورکییەییەکانیش ،چاالکییان لە بواری دەرهێنانی پارەی دیجیتاڵی لەو واڵتەدا هەیە
کە ئەمە بووەتە هۆی کەمبوونەەی بەرقی شارەکان و راوەستانی کار و کاسبیی خەڵک.
٧ی جۆزەردان :هەڵبژاردنی سەرکۆماری لە سووریە بەبێ بەشداریی چاوەدێرانی نێونەتەوەیی و
لەو ناوچانەی کە لەژێر کۆنترۆڵی دەوڵەتدایە ،بەڕێوە چوو و «بەشار ئەسەد» بە بەدەستهێنانی
 ٩٥لەسەدی دەنگەکان ٢١ـەمین ساڵی حوکمرانیی خۆی بەسەر سووریەدا دەست پێ کرد.
٨ی جــۆزەردان :دەزگای فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان شــەهیدبوونی دوو
پێشــمەرگەی کوردســتانی راگەیانــد .لــە راگەیەندراوەکــەدا ئامــاژە بەوە کراوە کــە تیمێک لە
پێشــمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لەسەر جادەی مەهاباد ـ پیرانشار نزیک
ئاوایی لکبن دەکەونە بەر هێرشــی بەکرێگیراوانی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی و لە ئاکامدا
دوو پێشــمەرگە بە ناوەکانی هادی شــێخە خەڵکی پەســوێ و ئەیوب ســوڵتانی خەڵکی ئاوایی
خورینج سەر بە شارستانی پیرانشار شەهید دەبن.
 ١١ی جــۆزەردان :دوابــەدوای هاتنــە ئــارای کێشــە لە نێوان عەشــیرەکانی قەڵغانی و کویک،
دەزگای ڕێکخستنی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە راگەیەندراوێکدا داوای
لە خەڵکی ناوچەی دااڵهۆ کرد کۆتایی بە کێشــەکانیان بێنن .لە بەشــێکی راگەیەندراوەکەدا
هاتبوو :وەک ئەرکێکی نیشتمانی و نەتەوەیی داواتان لێ دەکەین لە ڕاستای ھێورکردنەوەی
دۆخەکــە ھەنــگاوی بەکــردەوە بــۆ چارەســەریی بناخەیــی ئەو کێشــەیە ھەڵگرن و ھەمــوو ھەوڵی
خۆتــان بــۆ کۆتاییهێنــان بــەو دۆخە نەخوازراوە کە دڵی دوژمنانی گــەل و نەتەوەکەمان خۆش
دەکا بدەن .کێشە و گرفتی نێوان ئێوە تەنیا لە بەرژەوەندیی دوژمنی ڕاستەقینەمان کۆماری
ئیســامیی ئێراندایــە و زۆریــش ئــارەزوو دەکا کــە ئــەو ئاژاوەیــە گەورەتر بکاتــەوە و نەھێڵێ بە
ئاشتی و برایەتی پێکەوە بژین.
 ١٢ی جۆزەردان :هێزە نیزامییەکانی ڕێژیمی ئێران لە کرماشان بۆ شەڕ و ئاژاوە خۆشکردن لە
نێوان خەڵکی «دااڵهۆ»دا خەڵکیان دژی یەکتر هان دەدا .ڕێژیمی ئێران لە ڕێگای ســەرجەم
ناوەنــدە ئەمنییەتییەکانــی خۆیــەوە هانــی خەڵکــی جوانــڕۆ و دەوروبــەر دەدا بــە گــژی تایفەی
«قەڵخانی»دا بچن و بۆ ئەم مەبەســتەش هەندێک چەکداری نەناســراو بە چەکەوە ڕەوانەی
گوندەکانی «دااڵهۆ» کران و لەنێو خەڵکدا باڵوەیان پێ کرا.
 ١٣ی جــۆزەردان :ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران لەمــەڕ قووڵبوونــەوەی
کێشــەکان لــە «دااڵهــۆ» راگەیەندراوێکــی بــاو کــردەوە و ڕایگەیانــد :ئێمــە لــەو باوەڕەدایــن
خەڵکی کوردســتان بۆ پێکەوە ژیانی شارســتانییانە و پاراســتنی ئەمنییەت و ئاسایشــی خۆی
پێویستیی بە هێزی ئەمنی و نیزامیی هاوردەی ڕێژیم نییە و هەر بەم بۆنەیەوە داوا لە خەڵک
و کەســایەتییە خــاوەن پێگــە مەدەنــی و ئایینییەکانــی ناوچەی دااڵهۆ دەکەیــن هەرچی زووتر
چارەسەرێکی مەدەنییانە و ئاشتیخوازانە بدۆزنەوە و لەپێناو گەڕانەوەی ئاسایش و ئەهوەنی بۆ
ناوچەکە کۆتایی بەم گرژییانە بێنن.
 ١٤ی جۆزەردان :دەزگای ڕێکخستنی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بەنسیبەت
گیانلەدەستدانی چوار ژینگەپارێزی کوردستان راگەیەندراوێکی باڵو کردەوە و تێیدا رایگەیاند:
دڵگرانیــن بــە لەدەســتدانی چوار تێکۆشــەری ژینگەیی ئەنجومەنی ســەوزی چیای مەریوان و
برینداربوونی کۆمەڵێک لە هاوڕێ و هاوخەباتەکانیان .حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
سەرەخۆشــی و هاوخەمیی خۆی لە تێکڕای خەڵکی کوردســتان ،ئەنجومەنی ســەوزی چیای
مەریوان و بنەماڵەی شەهیدانی ژینگە خاتوو «شوعلە قادری ،داوود باخیش ،ئارشام عەزیزی
و کاوە خوسرەوزادە» دەردەبڕێ و هیوای چاکبوونەوە بۆ بریندارەکان دەخوازێ.
٢٨ی جۆزەردان :بەناو هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری و شۆرای گوند و شارەکان لە ئێران بەڕێوە
چوو .بەپێی زانیارییەکان ناوەندی هەڵبژاردنەکان لەالیەن خەڵکی کوردســتانەوە بایکۆت کران
و کەس نەچووبووە شوێنەکانی دەنگدان.
٢٨ی جــۆزەردان :خەڵکــی کوردســتان ‹›نا››یەکــی گەوەرەیــان بــە ڕێژیــم وت ،لــە شــارەکانی
کوردســتان شــانۆی هەڵبژاردنەکانــی ڕێژیمــی ئێران لەالیــەن خەڵکەوە هیچ پێشــوازییەکی لێ
نەکــرا و خەڵــک دەنگــی «نا››یــان بە ڕێژیمی ئێران وت .لە زۆربەی شــارەکانی کوردســتاندا
ســەرباری زاڵکردنــی کەشــی ئەمنیەتــی و پۆلیســی و هەوڵدانــی ناوەنــدە ئەمنیەتییــەکان بــۆ
بەشــداری پێکردنــی زۆرەملێــی خەڵــک لــە شــانۆگەریی هەڵبژاردنــدا خەڵــک ئامــادە نەبوون
بەشداری پڕۆسەی ڕەوایی بەخشین بە ستەمکارییەکان بن .بەشی زۆری خەڵک لە سەرەتای
بەیانییەوە ڕوویان لە داوێنی ژینگە بۆ سەیران کردن کرد یان لە ماڵەکانیاندا مانەوە .
٢٩ی جــۆزەردان :ســتادی هەڵبژاردنەکانــی نێوخــۆی ڕێژیمــی ئێران «ئیبراهیم ڕەئیسیـ››ـــی
وەکــوو بــراوەی بەنــاو هەڵبژاردنــەکان ڕاگەیاند .بەپێی ڕاگەیەنــدراوی وەزارەتی نێوخۆی ڕێژیم
‹›ئیبراهیم ڕەئیسی›› نزیکەی  ١٧ملیۆن و  ٨٠٠هەزار دەنگی هێناوەتەوە .نزیکەی  ٥٩ملیۆن
کەس دەیانتوانی لە هەڵبژرادنەکانی ئەم خولەدا بەشــداری بکەن ،کە وەزارەتی نێوخۆی ڕێژیم
ڕایگەیاندووە کە بەپێی هەژمارکردنی  ٩٠لەســەدی دەنگەکان ڕێژەی بەشــداربووان  ٢٨ملیۆن
و  ٦٠٠هــەزار کــەس بــووە .بەپێــی هەژمارکردنــی دەنگــی بەربژێرەکانی دیکــە ،نزیکەی ١٥
لەسەدی دەنگەکان بەتاڵ بوون کە دوای ‹›ڕەئیسی» زۆرترین ڕێژەی دەنگەکان بوو .ئیبراهیم
ڕەئیســی›› یەكێــک لــە كەســە نزیكەكان لە «خامنەیی›› ڕێبەری ڕێژیمــی ئێرانە و خامنەیی
چەندین جار لە پۆســتی هەســتیاردا دایناوە و یەکێک لە چوار ئەندامی کۆمیتەی ناســراو بە
‹›هیئەتی مەرگ›› لە ئێعدامەکانی ساڵی ١٣٦٧ی هەتاوی بووە کە زۆرینەی خەڵک لەسەر
ئەو باوەڕەن کە لەالیەن خامنەییەوە بۆ ئەم پۆستە دەسنیشان کراوە.
٣٠ی جۆزەردان :مستەفا هیجری» لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لە بەنیســبەت ســەرکەوتنی بایکۆتی هەڵبژاردنەکان پەیامێکی باڵو کردەوە  .دەقی پەیامەکە
بەم چەشنەیە :ڕۆژهەاڵت هەروا پێشەنگی خەباتە .سەرەڕای پیالن و هەڕەشە بەردەوامەکانی
ڕێژیم ،کەمترین ژمارە لە خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەاڵت چوونە سەر سندووقەکانی دەنگدان؛
وەک پەیامێکی«نا»ی بەهێزی دیکە بەو ڕێژیمە دژی گەلییە .بەم بایکۆتە سەرتاســەرییە،
ڕێژیم الوازتر و خەباتی خەڵک بەهێزتر دەبێ .دەستان خۆش و خەباتی یەکگرتووانەتان بەردەوام
بێ خۆشەویستان.
٣٠ی جۆزەردان :ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی لە کاردانەوە بەوەیکە «ڕەئیســی» وەکوو
ســەرکۆماری ڕێژیــم دیــاری کــرا بەیاننامەیەکــی باڵو کــردەوە و داوای لە واڵتانــی ئەندام لە
شــۆرای مافی مرۆڤ کرد کە هەوڵێک ئەنجام بدەن .لە بەیاننامەکەدا هاتووە کە لە ســاڵی
 ٢٠١٨ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی ئەو بەڵگەنامانەی کە ڕۆڵی «ئیبراهیم ڕەئیسی» لە
هەیئەتی مەرگدا دەسەلمێنێت ،خستووەتە ڕوو.
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ژمارە ٢٩ ، ٨١٩ی ڕەشەمەی ١٤٠٠

شاهۆ حوسێنی:

ئەگەر ساڵی  ١٤٠١بتوانێ دەستپێکی وەرچەرخانێکی مەعریفی و زەینی بێت،
دەبێ خۆمان لە ئاستی کلتووری هزری ،سیاسی و گوفتمانیدا بەڕۆژ بکەینەوە و گونجاو هەڵسوکەوت بکەین

وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی

لـــە ســـاڵێک کـە تێپـــەڕی سـفرەی
خەڵــک ئەوەنـــدەی دیکـــە بچووکتــر
بووەتــەوە و زۆربــەی ڕۆژەکان توێــژە
جیاوازەکانــی خەڵک هاتوونەتە ســـەر
شــەقام و داواکاریی و ناڕەزایەتییان
دەبڕیـــوە؛ لــە داواکاریی ســـێنفییەوە
بگـــرە هەتــا خۆپیشــاندانی بەرباڵوی
خەڵک دژی ڕێژیم.
خاڵــی هاوبەشــی هەمــوو ئــەو
ناڕازییبــوون
ناڕەزایەتییانــــە،
بــــە دەســـەڵتداریی ناکارامـــە و
نادێموکراتیک لە ئێران بوو.
لە ئێســتادا پرسی بەرنامەی ناوکی
ئێــران کە کەوتووەتە ژێر کاریگەریی
شــەڕی نێــوان ڕووســیا و ئۆکراینــا،
یەکێــک لــەو بابەتانەیە کە بەوتەی
کارناســان ڕێژیمی ئێران بەبیانووی
گەمــارۆکان بەهــۆی بەرنامــەی
ناوکی،چارەســەریی قەیرانەکانــی
دیکەی پێ پەردەپۆش کردووە.
لەو وتووێژەدا قەیرانەکانی بەردەمی
ئێران لــــە ســاڵی ١٤٠١ی هەتاوی
لەگـــەڵ بەڕێز ‹›شــاهۆ حوســێنی››
شــرۆڤەکاری سیاســی خســتووەتە
بەربــاس کــە ســـەرنجتانی بــۆ
خوێندنەوەی ڕادەکێشین.
ـ ســــاڵی  ١٤٠٠بــــۆ خەڵکــــی ئێــران
کــــە ڕۆژ لەگــــەڵ ڕۆژ لــــە بــــواری
ئابــــووری ،سیاســــی و کۆمەاڵیەتــی
و ..گوشــــاریان دەخرێتە سەر ،چۆن
تێپەڕی؟
تەمەنــی
هەمــوو
بێگومــان
دەســەاڵتدارێتی کۆمــاری ئیســامی
پــڕ لــە ناخۆشــی و قەیــران و کێشــە
بــووە هــەم بــۆ حکوومــەت و هــەم بــۆ
کۆمەاڵنــی خەڵک ،بــەاڵم لێرە هەوڵ
دەدرێــت فۆکــوس بخرێتــە ســەر ئــەم
ســاڵە بــە تایبەتــی .بەهــاری ســاڵی
 ١٤٠٠لــە درێــژەی شــەرعییەت لــە
دەستدانی دەســەاڵت ،شێوەهەڵبژاردنی
ســەرکۆماری بەڕێوە چــوو کە بەپێی
داتاکان و ئامارەکان کەمترین ڕێژەی
بەشداریی لە هەموو تەمەنی کۆماری
ئیســامیدا تۆمــار کــرد و ئەمــەش
بــە دوو هــۆکار بــوو ،یەکــەم ئەوەیکە
درێــژەی ڕەوتــی لەدەســتدانی متمانــە
و مەشــرووعییەت لەنــاو کۆمەاڵنــی
خەڵکــدا بــوو ،کەلێــن و قەڵشــی
نێــوان کۆمــاری ئیســامی وەک
دەســەاڵتێکی دژەگــەل و دژەمــرۆڤ
ڕۆژبەڕۆژ لەگەڵ کۆمەاڵنی خەڵک

قووڵتر کردەوە.
دووهــەم جەغــزی دەســەاڵت لەنــاو
کۆمــاری ئیســامی و تەنانــەت لەناو
بازنــەی دەسەاڵتیشــدا ڕۆژ لەگــەڵ
ڕۆژ تەنگتــر و چکۆلەتــر بوویــەوە و
دابڕانی بەردەوامی بەخۆیەوە بینی.
بەستراوەیی سیاسی بەهۆی چاوەدێری
ئیستســوابی شــۆڕای نیگابــان،
دەســتێوەردانەکانی ســپای پاســداران
و ناوەنــدە نیزامــی و ئەمنییــەکان
لــەم ســاڵەدا فەشــەلترین هەڵبژاردنــی
لێکەوتەوە.
لەباری ئابــووری ،لەدرێژەی داڕمانی
ئابــووری ،کۆمــاری ئیســامی
تووشــی ناڕەزایەتــی و قەیرانگەلێکی
کۆمەاڵیەتــی و سیاســی لــە نێوخــۆ

هەمووی ئەم ڕەوتانە هۆکارێک بوون
کــە کۆمەاڵنــی خەڵک لــە نێوخۆی
ئێران ســاڵێکی پڕ لە کێشــە و قەیران،
پــڕ لــە کەموکــوڕی و کەمایەســی
بەڕێ بکەن.
لەڕاســتیدا بەهــۆی دابەزینــی ڕێژەی
داهــات و دەســکەوتی ئابووریــی
کۆمەاڵنــی خەڵــک ،جوغرافیــای
خەتــی ڕەهــای هــەژاری بەرباڵوتــر
بۆتــەوە و پێــوەری فەالکــەت و
چارەڕەشی لە ئێران بەرزتر بووە.
ئەمەش وای کرد کە لە بواری ئابووری
خەڵک هەژارتر بێت و سفرەی بژێوی
ژیانی خەڵک بەتاڵتر بێت .لە ئاستی
سیاســیدا گرتــن ،ئەشــکەنجە و ئێعدام
وەک ڕەوتــی بەردەوامــی دەســەاڵتی

لەگــەڵ ڕۆژاواییــەکان لەســەر
گەاڵڵــەی ناوکی ڕێــک بکەوێتەوە،
هــەر بــەم بۆنەیەشــە و دانیشــتنەکانی
ڤییەن هەتا ئێســتاش درێژەی کێشــاوە
و لەکاتێكــدا تەنیــا مۆرکــردن و
پەســەندکردنی ڕێککەوتنەکە مابوو،
ئێــران خــۆی بــوارد و ڕێککەوتنەکــە
هــەر وا بــە هەڵپەســێردراوی ماوەتەوە.
بە هۆی دەستێوەردانەکانی ڕووسیا لە
کاروبارەکانــی ئێران ،ئەمەش دەتوانێ
لەدرێــژەدا بــە زەرەری کۆمــاری
ئیسالمی تەواو بێت.
دیــارە کۆمــاری ئیســامی متمانەی
بــە ڕۆژاواییەکان نییە و تەنیا پشــتی
بە ڕووســیا بەستووە کە ڕەنگە بتوانێ
لــە زۆربــەی کاتەکانــدا بــە هانایــەوە
بێــت .هەمــوو ئەمانــە ئاماژەیەکــی
ڕوون و ترسناکن بۆ داڕمانی زیاتری
ئابووریــی ئێــران و قوڵتربوونــەوەی
هەژاریو بێکاری لە ناو ئێراندا.
لە ئاستی سیاسیدا کۆماری ئیسالمی
زۆر زیاتــر لــە جــاران دەرگاکانــی
دەســەاڵتی داخســتووە و ئەمــەش بــە
مانــای قوڵتربوونــەوەی قەیــران و
کێشــەکانی نێــو کۆمەڵــگا ،پــەرەی
زیاتری ناڕەزایەتییەکان و هەوڵەکانی
ڕێژیــم بــۆ زیاتــر میلیتاریزەکردنــی
کۆمەڵگایە.
کۆمــاری ئیســامی بــۆ بەردەوامــی
دەســەاڵتی خۆی دەست بۆ خوڵقاندنی
هەمــوو جــۆرە کێشــە و قەیرانێــک لە
دەرەوەی ســنوورەکانی خــۆی دەبــات
و لــە نێوخــۆش دەســت بــۆ هەمــوو
جینایەتێک دەبات.
لەڕاســتیدا کۆمــاری ئیســامی هــەر
لــە یەکەم ڕۆژی هاتنە ســەرکارییەوە

ـ هــاوکات لەگــەڵ شــەڕی نێــوان
ڕووســیا و ئۆکراینــا ،بەرنامــەی
ئەتۆمــی ئێــران بــەرەو چ ئاقارێــک
دەڕوات و لــە ســاڵی نوێــدا ڕەوتــی
دانیشــتنەکانی ڤییــەن لــە ئەگــەری
بەئەنجامگەیشــتن یان نەگەیشتنی،
چ کاریگەرییەکــی لەســەر ژیانــی
خەڵــک و سیاســەتی ڕێژیمــی ئێران
لە نێوخۆ و دەرەوە دادەنێت؟
لەگــەڵ ئــەودا کــە بــەر لــە هێرشــی
ڕووسیا بۆ سەر ئۆکراینا سیگناڵەکان
باســیان لە نزیکبوونــەوەی ڕێککەوتن
دەکرد بەاڵم هێرشــی ڕووســیا بۆ سەر
ئوکراینــا ئاراســتەی دانیشــتنەکانی
ڤییەنــی گــۆڕی و هــەر ئــەو جۆرەی
پێشــتر شیمانە دەکرا ،ڕووسیا کەیسی
ناوکــی ئێرانــی لــە ڤییــەن بــە بارمتە
گرتووە و وەک کارتی گوشار بۆ سەر
ڕۆژاواییــەکان لە خزمەت بەرژەوەندی
خــۆی کایــەی پــێ دەکات .ئــەوەی
ڕاستی بێت ئێران دانیشتنەکانی ڤییەن
وەک گــرەوی کات دەبینێــت و لــە
ئیــرادەی هیچ بەرپرســێکی کۆماری
ئیســامیدا تەمــای دەســتهەڵگرتن لە
دەستڕاگەیشــتن بــە چەکــی ناوکــی
بوونی نییە.
ئــەوەی کۆمــاری ئیســامی هەتــا
ئێســتا پێداگــری لەســەر کــردووە
بابەتــی الوکــی بــوون نــەک پرســی
تەوەریــی ناوکــی ،ئەوەی بــۆ ئێران تا
ئێــرە گرینــگ بــووە ،ئازادکردنی پارە
بلۆکەکــراوەکان ،مەجالــی فرۆشــی
نــەوت و دەرهێنانــی نــاوی ســپای
پاســدارن لە لیستی تێرۆر بووە .تا ئەم

مافەکانیان بێبەش کراون و هەرچی
کارەســاتە لــە ماوەی دەســەاڵتداری
کۆماری ئیســامی بەسەریاندا تاقی
کــراوە ،خەڵــک دەبێ چــی بکات کە
چیدیکــە ڕروبــەڕووی ئــەم ئەزموونە
تااڵنە نەبێتەوە؟
گومــان لــەوەدا نییــە کــە کۆمــاری
بەرهەمــی
وەک
ئیســامی
فۆندامێنتــاڵ،
ئایدیۆلۆژیکــی
مۆنۆلــۆگ و بناژۆخــوازی ئایینــی
لــە زات و گەوهــەری خۆیدا هەڵگری
دەســەاڵتێکی پاوانخــواز و دیکتاتۆرە،
لەم ئایدیۆلۆژییــە وەک ژینگەیەکی
مەعریفی و زەینی ،پلۆرالیزم ،ئازادی،
دیمۆکراســی و مافی مرۆڤ بەرهەم
نایــەت ،بەڵکــوو بەپێچەوانــە ڕێــک
پاوانخوازێتــی ،ملهــۆڕی ،جینایــەت
و فەســاد بەرهــەم دێت.کۆمەڵــگای
ئێرانــی و کۆمەاڵنــی خەڵــک ئەگەر
خوازیــاری ئازادیــی ،دیمۆکراســی،
مافــی مــرۆڤ و پــەرەی ئابــووری،
بەختــەوەری و پــەرەی ئابووریــن،
پێویستە ئەم دەسەاڵتە بگۆڕن .سەرەتا
بەســتێنە زەینــی و مەعریفییەکانــی
دەرکەوتنــی دەســەاڵتێکی دێموکرات
بڕەخســێنن و دوایــی لەســەر ئەساســی
ئــەو ،دەســەاڵتێک وەک زایەڵــەی
واقعــی کۆمەڵــگا دابمەزرێنــن.
بێگومــان پێویســتە ئەم دەســەاڵتە وەال
بندرێــت ،بۆ ئەو مەبەســتە کۆمەاڵنی
خەڵــک پێویســتە یەکگرتــوو و
کۆدەنگ بە دژی ئەو خەبات بکەن و
لە بەرامبەریدا بوەستن .بێگومان تەنیا
لەنێو دەسەاڵتێکی ئازاد ،دیمۆکرات و
مۆدیڕندایــە کــە ئــەم ئەزموونە تااڵنە
دووپات نابنەوە.
ـ بە سەرنجدان بەو ئاڵوگۆڕانەی کە
لە ساڵی ١٤٠٠دا هاتنە ئاراوە حیزب
و الیەنــە سیاســییەکانی دژبــەری
ڕێژیمــی ئێــران بەپێــی پێویســت
هەنگاویان هەڵێناوە؟
دیــارە ئەمــە ڕای کەســی خۆمــە و
ڕەنگــە نەتوانــێ زایەڵــەی ڕوانگــەی
زۆرینــەی کۆمەڵــگا بێــت ،بــەاڵم
بــە بــاوەڕی مــن بــە لەبەرچاوگرتنــی
ئــەم هێــز و وزەیــەی لەنێــو کۆمەڵــگا،
کۆمەاڵنــی هەڵکەوتــی کۆمەڵــگا و
کۆی گشــتی ئەو ئیمکاناتانەی لەنێو
کۆمەڵگادا مەوجوودن ،هەنگاوەکان بە
دژی کۆمــاری ئیســامی بــە ڕێژەی
پێویســت نەبــوون .دەکــرا زۆر ڕێــک
و پێكتــر ،کۆکتــر ،یەکگرتووتــر و
بەرباڵوتر هەنگاو بنێین ،بەاڵم بەداخەوە
بــە ڕێــژەی پێویســت (بەمانــای کۆی
گشتی ئیمکاناتی مرۆیی ،مەعریفی
و ئابووری) نەبووە.

بوویــەوە ،بــە جۆرێــک کــە چیــن و
توێژگەلێکــی بەربــاوی کۆمەڵــگا
بە دژی سیاســەتە هەڵــە ،وێرانکەرانە
و نابەرپرســانەی کۆماری ئیســامی
خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیان بەڕێوە برد.
ئاوسانیی ئابووری و داڕمانی بەهای
پــارەی ئێرانــی لــەم ســاڵدا ڕێژەیەکی
پێوانەیــی تۆمــار کــرد .لــەم ســاڵدا
ڕێککەوتننامــەی  ٢٥ســاڵە لەگــەڵ
چیــن کەوتــە بــواری جێبەجێکــردن و
لەگــەڵ ناڕەزایەتــی بەربــاو ،چیــن
توانی دەســت بە ســەر بەشێکی زۆری
زێــڕ و ڕووخانــی ئابــووری ،سیاســی،
نیزامــی و ئەمنییەتــی ئێراندا بگرێت.

کۆماری ئیســامی بــۆ بەربەرەکانی
لەگــەڵ ڕەوتی شەرعییەتســڕینەوەی
کۆمەاڵنــی خەڵــک درێــژەی پەیــدا
کرد.
 ڕێژیمــــی ئێــران بــۆ ســــاڵی ١٤٠١چ قەیرانێکــــی دیکــــەی بــــە ســــەر
قەیرانەکانــــی پێشــــووی کەڵەکــــە
کــردووە؟ و چــۆن دەتوانێــت بــەم
قەیرانانــەی کــە بەرۆکــی گرتــووە
درێژە بە تەمەنی خۆی بدات؟
دیــارە هەمــوو هەوڵەکانــی کۆمــاری
ئیســامی ئەوەیــە کــە بــۆ جارێکیتر

نەیتوانی و باشتر وایە بڵێین نەیویستووە
هیــچ بەڵێنێک و بەرپرســیارەتییەکی
لــە حانــد کۆمەڵــگا جێبەجــێ بکات،
هــەر بۆیــەش هەمــوو خواســت و
ویســتەکان کەڵەکە بــوون و کۆماری
ئیسالمی لەگەڵ دەریایەک لە ویست
و خواســتی مەشرووعی کەڵەکەبووی
کۆمەاڵنــی خەڵــک ڕووبەڕوویــە کە
هیــچ ئیرادەیەکــی بــۆ ڕاپەڕاندنــی
ئەوان نییە.
هــەر بۆیــەش تووشــی دژکــردەوە
دەبێــت و ئەویــش بــۆ دامرکاندنــی
ناڕەزایەتییــەکان دەســت بۆ کوشــتار،
گرتن ،ئێعدام و جینایەت دەبات.

کاتە دانیشــتنەکان هیــچ ئاکامێکی
نەبــووە و ئامانجێکــی ڕوونیش دیاری
نەکــراوە هەتا ئێســتا بــۆ ڕێککەوتن.
بۆیەش ئەمە بە مانای درێژەکێشــانی
قەیــران و کەمداهاتــی کۆمەاڵنــی
خەڵــک و بەرباڵوتربوونەوەی هەژاری
لەنێو کۆمەڵگایە.
دیارە هەر بەم ڕێژەیەش ناڕەزایەتییەکان
بــە دژی کۆمــاری ئیســامی پــەرە
دەستێنێت.
ـ خەڵکــی ئێــران لــە کاتێکــدا
پێدەنێنە ســاڵی  ١٤٠١کە لە هەموو

ـ وەکــوو ڕای خۆتــان چ ئاڵوگۆڕێــک
لــــە ســــاڵی  ١٤٠١لــــە پێوەنــــدی
لەگــــەڵ دۆخــی ئێران و کوردســــتان
پێشبینی دەکەن؟
ئەگەر ساڵی  ١٤٠١بتوانێ دەستپێکی
وەرچەرخانێکــی مەعریفــی و زەینــی
بێــت و لــە هەمــان کاتــدا بتوانیــن
خۆمــان لــە ئاســتی کلتــووری هزری،
سیاسی و گوفتمانیدا بەڕۆژ بکەینەوە
و گونجــاو هەڵســوکەوت بکەیــن،
بێگومان دەتوانین چاوەڕێی دەســکەوت
بیــن ،بــەاڵم ئەگەر هەر بــەو کلتوور و
نەریتەی کە ئێســتا ڕەچاوی دەکەین،
هەنــگاو بنێینــە ســاڵی  ،١٤٠١مــن
پێموایــە جگــە لــە چەندپاتەکردنــەوەی
الوازییــەکان ،هەڵــەکان و کێشــەکان
ناتوانین دەسکەوتی جیددی و گونجاو
چاوەڕوان بکەین.

ژمارە ٢٠ ، ٨١٩ی مارسی ٢٠٢٢

ئەی نەورۆز

پارتیزان

بە گڕی سوورتەوە ،
بە ملپێچی خوێناویت،
بە هەنگاوی گەرمت  ،دێیتەوە،
تۆ دژبەری کۆشکەکانی ستەمی،
لە چاومانا هیوای پڕبریقەی داهاتوو دەئافرێنی،
تۆ سووریت و
سووریت لە دڵۆپی یەکەم شەهیدەوە تا کۆتاشەهید جەوهەری نەخشاندنی جوگرافیاییەکی ونە ،
چاوەکانی جیهان بەس نین بۆ بینینت
تۆ سەرنجی خودا و خوداکانت پێویستە!
سوور دەچیت و
سووریت هەناسەی گڕگرتووی ڕێبازێکە لەگەڵ خوێنت پێچاوپێچ تێکئااڵون
وەکوو کفنی خاکی چەکهەڵگرێک کە ڕەنگی سێهەمی ئااڵ ئیدی بۆ هەمیشە ماڵ و تەالر و کۆاڵن و شارێتی !
خەلەوخەرمانی خوێنمژان لێت دەترسن،
لە وێرانی دڕکستانی بیریان بڕوانە
پووشوپەاڵشی خۆیانە بە جووڵەی هەناسەکانت گڕ دەگرن
بڕوانە لە سیمای سەربزێوی مێژووی خۆت ،ئەی بەهشتی من،
تۆ کە دۆزەخی سووتێنەری نەیارانی نیشتمانی و عەداڵەت خوداتە
لەشااڵوی مەینەتسەپێنان مەترسێ
پڕیشکەکانت هەراسانان لە خەوی ئەوان
لە خەیاڵی ئەوان
لە ڕاستی
لە هەموو هەبوونی ئەوان،
ئەوانن کە سۆراخی نەبوونی خۆیان دەگرن
ئەوانن لە چرکەساتی کۆتایی
خۆ لە ئامێزی مەرگا دەتەپێنن،
گەاڵیەکی زەردن لە ژێر قاچی بارانا دەوەرێن،
ئەی هەردەم لە گەرمیدا شەاڵڵ
ئەی دواترپەی هەرگیز نەوەستاوی دڵی شەهید
ڕێگا ببڕە
ئازادی جامانەیەکە و هاوخوێنی تۆیە
کێها زستان خۆی پێ ڕەندە با بێ و فەرمان بدا بەخامۆشیت ،
بمرم ئەی نەورۆز
بمرین ئەی نەورۆز
گەر پۆلوویەکت دیلی دەستی سەرما بێ،
تۆ بووکی سووری ساڵەکانی،
هەموو ساڵێ سواری ئەسپی زەمەن دەبیت و
دەگەیتە المان ،

تارای سوورت لەباکوورەوە تا باشوور درێژە و
سەرچۆپیت لە ڕۆژهەاڵتەوە تا ڕۆژاوا شایی دابەزینی تۆ جەژن دەگرن ،
لە چوارگۆشەی نیشتمانم
دایکان دێن و زێڕوەشانت دەکەن ،
سەیری سینگی خۆت بکە ئەی نەورۆز
سەر سینگت پڕە لە چەک و پێنووس و
خەرمان پڕیەتی لە جامانەی خوێناوی و
سەنگەری نەدۆڕاو ،پڕە لە شێعری شۆڕش و پڕیەتی لە کۆگای دەغڵودان
گەردنت پەیمانی مانەوەی پێوە هەڵواسراوە ،
گوێت ئیرادەی گەیشتن و
بازنە بە بازنەی دەستت کاروانی لێنەبڕاوی شۆڕش .
سەرت بە چەشنی ماف
تین دەگێڕێتە لەشی سڕی زەوی
وەکوو قژی خەمتێئااڵوی نیشتمان بۆ ڕەهابوون لە چنگی خامۆشی و
پەرۆشی تووڕە دەبێ پەخشان پەخشان گڕ دەنووسێ .
لە هاتوچۆی هەناسەشت مانەوەی گەل دەسەپێ و
لەسەر باسکی باوەڕت بۆ هەتاهەتایە دادەکوتێ و دەنووسێ:
ئەوە من مەمکم خستۆتە زاری زارا و
هەر منیش بووم النکەی حەیدەرم ڕاژەند ،
نەوڕۆژ
تۆ پڕی لە دێمۆکڕاسی و ڕەگەز الی تۆ مانای نییە ،
قەهرت لە دیکتاتۆرەکان وەکوو کۆخەی گڕکانە و کێها نەیار هەیە بوێرێتە تۆ و باوەڕکانت
نەوڕۆژ
بە الی الیەی دایکانەی خۆت
شۆڕشە ساواکانی ئەم گەلەت گەیاندە هەراشی و ڕێگات نەدا تیرۆرپەرەستان ئاوی چڵکنت پێداکەن و
دڵت لە خامۆشیدا بنێژن
تۆ هەموو ساڵێ دێیتەوە و
جلی نوێ دەکەیتە بەر لەشی ڕۆژەکان ،
داهاتوو پۆشتە دەکەیت و شمشێرەکانمان پتەوتر،
تا دواهەناسەی خۆت کە هەرگیز نایەت ،هێڵنج بەو وردەمێژوویانە دەدەی کە خوێنی تۆیان دزی و بوونە
خزمەتکاری نۆکەرپەروەرکان
تۆ نەتهێشت قەرەواشەکان وەچەی نوێ بۆ خەیانەت بهێننە ژیان
تۆ
بە ملپێچی خوێناویت
بەڵێن نامەی خەبات تا گەیشتن بە ئازادیمان مۆر دەکەیت و
هەموو ئادارەکانی داهاتوو بۆ تیماری ئازارەکانمان ئامادە باش دەکەی
ئەی نەورۆز.
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