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کۆبوونەوەی سیاسیی 
– تەشکیالتی هێزی 
پێشمەرگەی کوردستان

كردار و جووڵه كان له  جیهانی هه ســتپێكراو 
یــان به رهه ســت، هه موویــان له  شــوێنێكه وه  
ده ســت پێ ده كه ن و له  شوێنێكدا كۆتاییان 
پــێ دێ؛ بــه و مانــا كه  هــه ر جووڵه یه ك و 
هــه ر كردارێك، ده چێته  خانه ی ڕووداوێكی 
كاتییه وه  كه  گرێدراوی كاته  و به  تێپه ڕینی 
كات، ڕووداوه كه  ده گۆڕێ یان ته واو ده بێ 

و هه ست به  بوونی له  جیهاندا ناكرێ.
بــه اڵم بــۆ ده ربازبــوون لــه  داوی زه مــان و 
كات، ڕێگایه ك هه یه  ئه ویش په یوه ستبوونه  
بــه  جیهانــی هــزر و ئیــده وه  یــان جیهانــی 
داماڵــراو لــه  كات . لــه  دونیــای به رئــاوه ز 
یــان پێوه ندیــدار به  هــزر و ئــاوه زه وه ، ئیدی 
به نــاوی كات كاریگه ریــی  پارامێترێــک 
وێكچــوون  و  ڕێككه وتــن  به ڵكــوو  نییــه ، 
له گــه ڵ فاكته ره كانــی خانه كانــی مێشــك 
ده وری  كه ســه كاندا  بیركردنــه وه ی  و 
كاریگــه ری هه یــه . له ڕاســتیدا وێكچــوون 
ده بێته  جێگره وه ی كات و له وێدا هه ر تاكێك 
ئــه وه ی له گــه ڵ بیركردنــه وه ی ئاشــنا بــێ 
وه ریده گــرێ و دووبــاره  ده بێتــه وه  هــۆكاری 

له دایكبووونه وه ی هزر و ئه ندێشه .
لــه   و  مرۆڤایه تــی  كۆمه ڵــگای  لــه  
و  ڕۆژانــه   تاكێــك  هــه ر  كوردستانیشــدا، 
ســااڵنه  هه زاران كــرده وه  و كرداری ده بێ و 
پێوه ندی له گه ڵ تاكه كانی دیكه  ده به ستێ 
كردارانــه   ئــه و  هــه ره زۆری  زۆربــه ی  كــه  
بــه   و  كاتــن  گرێــدراوی  یانــی  كاتیــن، 
تێپه ڕینــی كات، كاریگه رییــان ته واو ده بێ 

و له ڕاستیدا ڕووداوه كه  ده مرێ.
ڕه نگه  زۆرجار ڕوو بدا كه  له  كۆمه ڵگادا، 
تاكێك به  هۆكارێك ته نانه ت به  ئانقه ستیش 
ده ســه اڵتی  و  بســتێندرێ  لــێ  گیانــی 
هێڵــی  ڕاســتكردنه وه ی  بــۆ  دادوه ری، 
به رده وامیــی ژیانی كۆمه اڵیه تی ســزایه ك 
بــۆ تاوانبــاری كوشــتنه كه  دیــاری بــكا و 
لــه  هه نــدێ ده ســه اڵتیش ته نانــه ت بكــوژ، 
ئێعــدام ده كــه ن تاكوو موعادڵــه ی مه رگ 
و ژیانه كــه  هاوســه نگ بێتــه وه  و كه ســێك 
دیكــه دا  كه ســی  گیانــی  به رامبــه ر  لــه  
بكوژرێتــه وه  و به وشــێوه  كۆمه ڵــگا هه ســت 
به  ئاسووده یی بكات كه  ئیدی هه موو شت 
دووباره  له  جێی خۆیه  و به و شێوه  مه رگی 
بكوژ و كوژراو ده بێته  ڕووداوێكی كاتی و 
بــه  تێپه ڕینی كات، كۆمه ڵگا فه رامۆشــی 

ده كات. 
بــه اڵم هه نــدێ مرۆڤ هه ن كــه  ژیانیان و 
مه رگیــان لــه  گرێدراویــی بــه  كات ده رباز 
ده كه ن و ئه وان فاكتۆری هزر و ئاوه ز دێننه  
بــه ر دیــده  و بــڕوا. له ڕاســتیدا كرده وه یــه ك 
ده نوێنــن كه  له  هــزری مرۆڤه كانی دیكه دا 
تاشــه به رده كان  ســه ر  نووســراوه ی  وه كــوو 
وێكچــوون  فاكتــه ری  و  هه ڵده كه نــرێ 

دیمانەی کوردستان

بێ كۆتایی

دەستەی نووسەرانی ڕۆژنامەی »کوردستان« 
لە یادی ٧٥ ساڵەی لەسێدارەدرانی پێشەوا قازی محەممەد 

و هاوڕێیانیدا وێڕای دانەواندنی سەری ڕێز لەهەمبەر گیانفیدایی ئەم قارەمانانەی مێژووی کورد
پەیمانی وەفاداریی خۆمان لەگەڵ سەرجەم شەهیدانی سوورخەاڵتی کوردستان نوێ دەکەینەوە و بەڵێن دەدەین  

کە تا سەر وەفادار بە ڕێگا و ڕێبازی پڕسەروەریی شەهیدان بین و 
لە هیچ هەوڵێک بۆ دەستەبەرکردنی مافە نەتەوەییەکانمان پاشگەز نەبینەوە.

یادی شەهیدانی ١٠ی خاکەلێوە و سەرجەم شەهیدانی کوردستان هەرمان و 
رێبازی پڕسەروەریی خەباتیان پڕ ڕێبوار بێت 

كەریم پەرویزی

درێژە لە الپەڕەی ٣

ینی و ها
١٤٠٠

ئەندێشـــەی پێشـــەوا مەشـــخەاڵنی ڕێـــگای خەباتمانـــە
ڕۆژی  خاکەلێــوە  ١٠ی  ڕێوڕەســمی 
شــەهیدانی کوردســتان کە ئەمســاڵ یادی 
٧٥ ســاڵەی شــەهیدکرانی پێشــەوا قــازی 
محەممــەد و هاوڕێیانــی بــوو، لــە بنکــەی 
دوو  لــە  و  دێموکــرات  حیزبــی  ســەرەکی 
شــەهیدانی  گڵکــۆی  لەســەر  بڕگــەدا 

کوردستان، بەڕێوە چوو.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتی 
هەتــاوی،  ١٤٠١ی  خاکەلێــوەی  ٩ی 
ڕێوڕەســمێکی تایبــەت بــۆ ١٠ی خاکەلێوە 
ڕۆژی شەهیدانی کوردستان لە گۆڕستانی 
بەڕێــز  بەشــداریی  بــە  حیــزب  شــەهیدانی 
»مســتەفا هیجری« لێپرســراوی گشــتیی 
حیــزب و بەشــێک لە ئەندامانــی ڕێبەری، 
بنەماڵــەی  و  میوانــان  پێشــمەرگە،  کادر، 
شــەهیدان بەڕێــوە چــوو. ڕێوڕەســمەکە لــە 
بڕگەی یەکەمدا به ڕێژەی نیزامیی هێزی 
پێشــمەرگەی کوردســتان بــەرەو گڵکــۆی 
شەهیدان دەستی پێ کرد و لەسەر گڵکۆی 
شەهیدان دوو سروود لەژێر ناوەکانی »ئەی 
شــەهیدان« و »مەڕێــژن بــۆم فرمێســکی 
پێشــمەرگەوە  هێــزی  لەالیــەن  خــەم« 
خوێندرایــەوە و دوابــەدوای ئــەوە »مســتەفا 
حیزبــی  گشــتیی  لێپرســراوی  هیجــری« 
دێموکــرات لەگەڵ »خەدیجــە الهیجانی« 
هاوژینی شەهید »لوقمان مێهفەر«، کچی 
شــەهید »مەال عەبدولڕەحمــان الهیجانی« 
و خوشــکی شــەهید »مــوراد الهیجانی«، 
تاجەگوڵینــەی ڕێــز و وەفادارییــان لەســەر 

گڵکۆی شەهیدان دانا.
خوێندنــی  پــاش  و  دووەمــدا  بڕگــەی  لــە 
و  ڕەقیــب  ئــەی  نەتەوایەتیــی  ســروودی 
بــۆ  بێدەنگــی  ســاتێک  چەنــد  ڕاگرتنــی 
شــەهیدانی  پاکــی  گیانــی  لــە  رێزگرتــن 
تایبەتــی  پەیامــی  کوردســتان  و  کــورد 
بــۆ ٧٥  ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکــرات 
ساڵەی لەسێدارەدران و شەهیدکرانی پێشەوا 
عوســمانی  فاتمــە  لەالیــەن  هاوڕێیانــی  و 
حیزبــەوە  سیاســیی  ناوەنــدی  ئەندامــی 
پێشــکەش کرا. لە پەیامەکــەدا هاتبوو: » 
ئەو کاتەی کە ڕۆڵەکانی کورد لە ڕێگای 
ڕزگاری نەتەوەیی و نیشــتماندا گیان فیدا 
دەکــەن، واتــا کاتێــک مــەرگ لــە پێنــاو 
ژیاندا خۆ دەنوێنێت، کەمترین ڕێزگرتن لەو 
فیــداکاری و خۆبەختکردنــە دیاریکردنــی 
ڕۆژێکە بە ناوی شــەهیدان، لەگەڵ ئەوەی 
کــە هەمــوو ڕۆژێــک ڕۆژی شــەهیدانی 
ڕۆژی  ڕۆژێــک  هەمــوو  کوردســتانە، 
ڕێزگرتنــە لــە شــەهیدان و هیچ شــوێنێکی 
ئــەو نیشــتمانە نییــە کــە مەزارگەیەکــی 
شــەهیدانی لــە ئامێــز نەگرتبێت، بــەاڵم بۆ 
ئــەوەی لــە ڕۆژێکــی تایبەتیــدا هەموومان 
بەســەریەکەوە ڕێز لە شــەهیدانی کوردستان 
بگریــن، ڕۆژی ١٠ی خاکەلێوە، ڕۆژی لە 
ســێدارەدانی پێشــەوای کــورد و ســەرۆکی 
تاقانــە کۆماری کوردســتان، وەک ڕۆژی 
شەهیدانی کوردستان دەستنیشان کراوە«.

لــە بڕگــەی دواتــر ســروودێک لەژێر ناوی 
»شەهید« لەالیەن کۆڕی موزیکی هێزی 
پێشــمەرگە و مندااڵنــی ناوەنــدی نێرگــزەوە 

پێشکەش بە بەشداربووان کرا.
ناوەنــدی  پەیامــی  ئــەوەش  دوابــەدوای 

هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران 
لەالیەن »شەماڵ تەرغیبیـ«ـــیەوە پێشکەش 
کــرا؛ لــە پەیامەکــەدا ئامــاژە بــە جێگــە و 
پێگەی سیاســی و کۆمەاڵیەتیی پێشــەوا و 
کار و کردەوەکانی لە ماوەی دەسەاڵتداریی 
کۆماری کوردستان کرابوو و تێیدا هاتبوو: 
» پێشەوا قازی محەممەد لە بنەماڵەیەکی 
ئایینــی و ڕۆشــنبیری کــورد پــەروەردە بــوو 
و بنەماڵەکەیــان جێگــەی ڕێــزی خەڵکــی 
پێگەیشــتوویی  و  زانایــی  بــوو.  ناوچەکــە 
قــازی محەممــەد بــووە هــۆی ئــەوەی کــە 
ببێتە جێگەی ڕێزی خەڵک و جێی باوەڕی 
بــووە هــۆی  کۆمەڵــەی ژێــکاف و ئەمــە 
ئەوەی کە داوای لێ بکرێت ببێتە ئەندامی 
لــە  نەمــر  محەممــەدی  قــازی  ژێــکاف. 
ماوەیەکی کورتدا لە مەیدانی سیاسەتیشــدا 
خــۆی نیشــان دا، کۆمەڵــەی ژێکافــی لــە 
ڕێکخراوێکــی داخراودا کــردە حیزبێک کە 
هەمــوو چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگــەی 
کــوردەواری خــۆی تێــدا ببیننــەوە. پێشــەوا 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی دامەزراند و 
ئــەو حیزبــە  لــە ماوەیەکی کورتــدا هەزاران 
ئەندامی لە ڕیزەکانی خۆیدا کۆ کردەوە«.
بڕگــەی دواتــری ڕێوڕەســمەکە بریتــی بوو 
بەنــاوی  شــێعرێک  پێشکەشــکردنی  لــە 
»شەهید« کە لەالیەن بەڕێز »عەبدولڕەحمان 
یوسفیـ«ـــیەوە پێشکەش کرا. پاشان پەیامی 
هاوبەشــی یەکیەتییەکانــی ژنــان، الوان و 
کوردســتانی  دێموکراتــی  خوێندکارانــی 
ئێران لەالیەن خوشــکە »ژیان محەممەدی« 
ئەندامــی هەیئەتــی بەڕێوەبــەری یەکیەتیی 
ئێرانــەوە  کوردســتانی  دێموکراتــی  ژنانــی 
خوێندرایەوە. لە کۆتاییدا ســروودێکی دیکە 
لەالیەن بەڕێز »غواڵم فاتحی« لەژێر ناوی 
»تــۆ بەهێــزی« و بــە هاوکاریــی کــۆڕی 

موزیکی هێزی پێشمەرگە پێشکەش کرا.
هەروەهــا ڕۆژی دواتر واتە ١٠ی خاکەلێوە، 
لــە  حیــزب  شــەهیدانی  گۆڕســتانی  لــە 

بــارەگای جێژنیکان بە بەشــداریی بەشــێک 
لــە ئەندامانــی ڕێبەری، کادر، پێشــمەرگە، 
میوانــان و بنەماڵــەی شــەهیدان ڕێوڕەســمی 

تایبەتی ڕۆژی شەهیدان بەڕێوە چوو.
ڕێوڕەســمەکە بە سروودی نەتەوایەتیی ئەی 
ڕەقیب و ڕاگرتنی چەند ســاتێک بێدەنگی 
بــۆ ڕێزگرتــن لە گیانــی پاکی شــەهیدانی 

کورد و کوردستان دەستی پێ کرد.
پاشــان »مــەال عەلی ئاســریس« بەرپرســی 
بەشی کۆمەاڵیەتی لە جێژنیکان پەیامێکی 

پێشکەش کرد.
دواتــر گرووپــی مندااڵنــی »ئەســتێرە« لــە 
شۆڕشــگێڕییان  ســروودێکی  جێژنیــکان 
پێشــکەش کــرد. لــە بەشــێکی تــردا »هێرۆ 
»ئــاکام  شــەهید  هاوســەری  عەزیــزی« 
دەریایــی« پەیامــی یەکیەتییەکانــی الوان 
و ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی 
بەو بۆنەوە پێشــکەش کرد. ئینجا شــێعرێک 
پێشــمەرگەی  ئاجــی«  »یووســف  لەالیــەن 
کوردســتان و شــێعرێک لەالیــەن مندااڵنەوە 
بەشــداربووانی  دواتــر  کــرا.  پێشــکەش 
ڕێوڕەسمەکە ســەردانی گڵکۆی شەهیدانی 
کوردستانیان کرد. لەسەر گڵکۆی شەهیدان 
ڕێــژەی نیزامــی بەڕێــوە چــوو و گرووپــی 

مندااڵن سروودێکیان پێشکەش کرد.
لە کۆتاییدا تاجەگوڵینەی ڕێز و وەفا لەالیەن 
»هێرۆ عەزیزی« هاوسەری شەهید »ئاکام 
دەریایــی« و »قاســم کەڵەشــی« ئەندامــی 
ناوەندی سیاســیی حیزبی دێموکرات لەســەر 

گڵکۆی شەهیدان دانرا.
هەر بەم بۆنەوە پێشــمەرگەکانی کوردســتان 
لە چیا سەرکەشەکاندا و لە دوو هێزی ١٣٥ 
و ١١٥ ڕێوڕەســمی تایبەتی پێشــمەرگانەیان 
بــۆ بەرزڕاگرتنــی یــادی پیشــەوای نەمــر و 

هاوڕێیانی بەڕێوە برد.
لەمبــارەوە  کوردســتانمیدیا  ماڵپــەڕی 
ئاشــکرای کــردووە کــە ڕۆژی سێشــەممە 
١٤٠١ی  خاکەلێــوەی  ٩ی  ڕێکەوتــی 

هەتــاوی، لەالیــەن بەشــی ڕاهێنانــی هێــزی 
١١٥ی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە 
چیا سەرکەشــەکان، ١٠ی خاکەلێوە ڕۆژی 

شەهیدانی کوردستان بەرز ڕاگیرا.
ســروودی  بــە  ڕێوڕەســمەکە  ســەرەتای 
نەتەوایەتیــی »ئــەی ڕەقیب« و خولەکێک 
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی 
شەهیدانی گەلەکەمان بەتایبەت شەهیدانی 

١٠ی خاکەلێوە دەستی پێ کرد.
دواتــر »قانع حاجی ئەحمەدی« فەرماندەی 
هێــزی ١١٥ پەیامێکی بــۆ ١٠ی خاکەلێوە 
پێشــکەش کــرد. لــەو پەیامــەدا هاتبــوو کە 
١٠ی  ڕۆژی  لــە  لەمەوپێــش،  ســاڵ   ٧٥
قــازی  »پێشــەوا  ١٣٢٦دا،  خاکەلێــوەی 
محەممەد« و هاوڕێیانی لە »چوارچرای« 
شــاری »مەهابــاد« لــە ســێدارە دران و هەر 
لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ ئــەو ڕۆژەوە حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ئەو ڕۆژەی 
وەک ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان ناودێــر 
کــرد و هەمــوو ســاڵێک لــەو ڕۆژەدا ڕێز لە 
ســەرجەم شــەهیدان و بنەماڵــەی شــەهیدان 
دەگیردرێت. وتیشی: ئێمە وەکوو میراتگری 
ئەوەمــان  شــانازیی  کۆمــار  ڕاســتەقینەی 
پــێ بەخشــراوە کە لە ســەنگەری ڕێبەران و 
هاوڕێیانی شەهیدمان تا وەدیهاتنی ئامانجە 
نەتەوایەتییەکانمــان تێکۆشــان بکەیــن. ئێمە 
و  کوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی  وەک 
نەوەی نوێ ئەرکمانە ســەنگەری شــەهیدان 
هــەردەم ئــاوەدان ڕابگریــن و تۆڵــەی خوێنی 
گەلەکەمــان  ڕۆڵەکانــی  ڕژاوی  بەناحــەق 
ئــەو  دیکــەی  بەشــێکی  لــە  بکەینــەوە. 
ڕێوڕەســمەدا لەوحــی ڕێزلێنــان پێشکەشــی 
»عومــەر فەرهــوودی« بــرای یەکێــک لە 
شــەهیدانی کوردســتان کــرا. بەرزڕاگرتنــی 
»ئــەی  ســروودی  بــە  مەزنــە،  یــادە  ئــەو 

شەهیدان« کۆتایی پێ هات .
هەروەها لە هێزی ١٣٥ی هێزی پێشمەرگەی 
کوردســتان بــەم بۆنەوە ڕێوڕەســمێک بەڕێوە 

چــوو کــە تێیــدا پــاش خوێندنــی ســروودی 
نەتەوایەتــی ئــەی ڕەقیــب و ڕاگرتنی چەند 
ســاتێک بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی 
شەهیدان، »مســتەفا مەناف« فەرماندەری 
هێــزی ١٣٥ ســەبارەت بــە ١٠ی خاکەلێــوە 
پەیامێکی پێشکەش کرد کە لە پەیامەکەی 
لــە مێــژووی ڕۆژی ١٠ی  خۆیــدا باســی 
خاکەلێــوە و لەســێدارەدرانی پێشــەوا »قازی 
محەممــەد« وەک یەکەمین ســەرکۆماری 
گەلــی کــورد و هاوڕێیانی لەالیەن ڕێژیمی 
پاشــایەتی لــە چوارچــرای شــاری مەهابــاد 
کرد و وتی ئەم ڕۆژە یەکێک لە تاڵترین و 
ناخۆشــترین ڕۆژەکانە لە مێژووی سیاســیی 
گەلــی کــورد و ڕۆژێکــە پــڕە لە حەماســە 
و قوربانیــدان .هەروەهــا ناوبراو لە بەرامبەردا 
وەکــوو خۆشــترین ڕۆژی  ڕێبەندانــی  ٢ی 

مێژووی کوردان وەسف کرد.
ناوبــراو لــە بەشــێکی دیکــەی قســەکانیدا 
وتــی: »بــە دەگمەنــن ئــەو ڕێبەرانــەی کــە 
گیانی خۆیان فیــدای میللەتەکەیان دەکەن 
و لــە پێنــاو مافەکانــی گەلەکەیان ســەری 
خۆیــان دادەنێن، پێشــەوا قــازی یەکێک لەو 
ڕێبەرانــە بــووە. ئــەو کەســێک بــوو کە بۆ 
بەدەستهێنانی ئەم مافە گیانی خۆی بەخت 
کرد و بە دوژمنانی گەلی کوردی سەلماند 
کە ڕەنگە ئەوان قازی محەممەدێک لە دار 
بدەن بەاڵم سبەی ڕۆژ دەیان قازی محەممەد 
لەدایک دەبن«. هەروەها لە ڕێوڕەسمەکەدا 
وێــڕای دانەواندنــی ســەری ڕێــز و نــەوازش 
نــوێ  پەیمــان  شــەهیدان  ڕێبــازی  لەگــەڵ 
کرایەوە. ڕێورەســمەکە بە خوێندنی سروودی 
»ئەی شەهیدان » لەالیەن پێشمەرگەکانەوە 
کۆتایــی پــێ هات .هەر لــەم چوارچێوەیەدا 
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە »شــار«، بــە 
شێوازی جۆراوجۆر وەفاداری و ئەمەگناسی 
و  دا  نیشــان  پێشــەوا  ڕێبــازی  بــە  خۆیــان 
پەیمانیــان لەگەڵ ڕێبازی حیزبەکەی قازی 

نوێ کردەوە.
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سپاســـنامەی ناوەنـــدی هـــاوکاری لـــە بابـــەت بەڕێوەچوونـــی بەشـــکۆی ڕێوڕەســـمەکانی نـــەورۆز

دیـــداری لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات لەگـــەڵ بنەماڵـــەی ســـەربەرزی شـــەهیدان

کۆبوونەوەیەکـــی سیاســـیی – تەشـــکیالتی بـــۆ هێـــزی پێشـــمەرگەی کوردســـتان بەڕێـــوە چـــوو

»مســتەفا هیجری« لێپرسراوی گشتیی 
١٠ی  بەبۆنــەی  دێموکــرات  حیزبــی 
خاکەلێــوە ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان 
دیدارێکــی لەگەڵ بنەماڵەی ســەربەرزی 

شەهیدانی کوردستان پێک هێنا.
کۆبوونەوەکــە ڕۆژی ٩ی خاکەلێوە و بە 
بەشداریی بنەماڵەی شەهیدانی کوردستان 
لە بنکەی ســەرەکیی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو.
مســتەفا هیجــری لــە قســەکانی خۆیــدا 
باســی لــە ڕۆژی ١٠ی خاکەلێــوە وەک 
و  کــرد  کوردســتان  شــەهیدانی  ڕۆژی 
ڕۆژێکمــان  ئێمــە  کــە  »ڕاســتە  وتــی: 
بــۆ  کــردووە  دیــاری  حیزبەکەمانــدا  لــە 
شــەهیدە  ئــەو  یــادی  لــە  بیرکردنــەوە 
لــە  ئــەوان  بــەاڵم  خۆشەویســتانەمان 
هەســتماندا، لە خوێنماندا و لەڕرێبازماندا 
هەمیشە زیندوون، بەتایبەت بۆ ئێمە کادر 
و پێشــمەرگەکان کە ڕاســتەوخۆ ڕێبازی 
ئــەو شــەهیدانەمان گرتــووە و درێــژەدەری 

ڕێگاکەیانین«. 
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات 
لــە بەشــێک لــە قســەکانیدا باســی لــەوە 
حیزبــی  پێشــمەرگەکانی  کــە  کــرد 
یەکــەم  دامەزرێنــەری  کــە  دێموکــرات 
کۆمــاری کوردســتان بــووە دەبــێ لەســەر 
ڕێبــازی شــەهیدان بــەردەوام بــن و وتــی: 
بــە  خۆمــان  وەفاداریــی  ڕۆژەدا  لــەو   «
ڕێبازەکــە جارێکی دیکە نوێ دەکەینەوە 
و بەڵێــن دەدەیــن کــە هەتــا گەیشــتن بــە 

٧ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٤٠١ی  خاکەلێــوەی 
سیاســی–  بەرینــی  کۆبوونەوەیەکــی 
لــە  بەشــێک  بــۆ  تەشــکیالتی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  پێشــمەرگەکانی 
کوردســتان و بــە بەشــداریی چەنــد کەس 
لە ئەندامانی ڕێبەریی حیزب، بەرپرسانی 
لەالیــەن  پێشــمەرگە،  هێــزی  نیزامیــی 
»مســتەفا هیجری« لێپرسراوی گشتیی 

حیزبی دێموکراتەوە بەڕێوە چوو.
ســروودی  بــە  کۆبوونەوەکــە  ســەرەتای 
نەتەوایەتیــی »ئەی ڕەقیب« و ڕاگرتنی 
چەنــد ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن 
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و 

کوردستان دەستی پێکرد.
دواتر »هیجری« باسێکی پێشکەش کرد 
و لــە بابەتەکەیــدا ئاوڕێکــی لــە دۆخــی 
سیاســیی ناوچــە و جیهــان بــە گشــتی 
و کەشــی سیاســی و ئابووریــی ئێــران و 

کوردستان بەتایبەتی دایەوە.
ناوبــراو لــە وتەکانیدا ئامــاژەی بەوە کرد 
کــە ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمیی ئێران 
هــەر لــە ســەرەتای هاتنــە ســەرکارییەوە 
بەهۆی سیاسەتێکی هەڵە کە گرتوویەتە 

هاونیشتمانییانی خۆشەویست،
خەڵکی بە هەڵوێستی کوردستان!

نــەورۆزی  لــە  و  دیکــە  جارێکــی 
بەڕێوەچوونــی  شــکۆمەندیی  ئەمســاڵدا 
ڕێوڕەســمە نەورۆزییــەکان لەالیــەن ئێوەی 
خۆشەویســت و بەشــداریی گەرموگوڕتان 
لــەو ڕێوڕەســمانە، مانایەکــی دیکەی بە 
نــەورۆزی ئەمســاڵ بەخشــی. بۆیــە جێی 
خۆیەتــی پڕبــەدڵ ســپاس و ڕێــزی بــێ 
بکەیــن و  پێشــکەش  پایانــی خۆمانتــان 
بڵێیــن نەتەوەیــەک کــە ئێوە تێکۆشــەر و 
خەمخۆری بن لە بەرانبەر هیچ دەسەاڵت 
و حکوومەتێکــدا دەستەوەســتان نابێــت و 
تەســلیمی ویســتی هیــچ دیکتاتۆرێــک 

نابێت.
ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی ئەمســاڵیش 
پێــش  خــۆی  ســااڵنەی  نەریتــی  بــە 
هاتنــی نــەورۆز لــە ڕێــگای دامــودەزگا 
ئەمنییەتییەکانیەوە دەســتی دایە هەڕەشە 
و گوڕەشــە و و بانگکــردن و لێپێچینــەوە 
الوانــی  و  مەدەنــی  چاالکانــی  لــە 
نیشتمانپەروەر و هەڕەشەی ئەوەی لێکردن 
کــە نابێ ڕێوڕەســمەکانی نــەورۆز وەکوو 
ســااڵنی پێشــوو بەڕێوە بچێــت و تەنانەت 

ئامانجەکەمــان لــە ڕیــزی خەباتکارانــی 
ئــەو ڕێبــازە گرانبەهایــەدا دەمێنینــەوە«. 
هیجــری دواتــر و لــە بەشــێکی دیکــەی 
قســەکانیدا باسی لە ئەرکی کۆمەڵگای 
و  پێشــمەرگە  ئەرکــی  و  کــوردەواری 
خەڵکــی کــورد بەنیســبەت خەباتەکە کە 
ڕێبازی شەهیدانە کرد و هەروەها بەرانبەر 
بــە بنەماڵەی شــەهیدان کرد. لێپرســراوی 
هەروەهــا  دێموکــرات  حیزبــی  گشــتیی 

باســی لــەو ســتەمە کــرد کــە کۆمــاری 
ئیســالمی بەرانبەر بە بنەماڵەی شەهیدان 
و خەباتکارانی ڕێگای ڕزگاری دەیکات 
و ئامــاژەی بەوە کرد کــە دەبێ هەمووان 
ڕێــز لــە بنەماڵەی شــەهیدان و بنەماڵەی 
لەژێــر  کــە  بگریــن  خەباتکارانــە  ئــەو 

گوشارەکانی کۆماری ئیسالمیدان.
مســتەفا هیجــری لــە بەشــی کۆتاییــدا 
پەرژایــە ســەر ئەرکــی خــودی بنەماڵەی 

هاوســەرانی  بەتایبــەت  و  شــەهیدان 
شــەهیدان و وتی: » کاتێک هاوســەری 
منداڵەکانــی  ئەرکــی  شــەهیدێک 
شــان،  ســەر  دەکەوێتــە  شەهیدەکەشــی 
هــەم جێــگای بابیان بــۆ دەگرێتەوە و هەم 
جێــگای دایــک، ئــەرک و زەحمەتێکی 
هاوســەری  شــانە.  لەســەر  زۆری 
شــەهیدەکانمان لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئەو 
مەسەلەیەدا دەبێ ئەرکەکانیان بەنیسبەت 

لــە هەندێــک شــوێن هەڕەشــەی کردبــوو 
لەبــەر  کــوردی  جلوبەرگــی  نابــێ  کــە 
بکرێــت. لەالیەکــی دیکەشــەوە هــاوکات 
لەگــەڵ ئــەو فشــارانە، لە ڕێــگای چەند 
کەســێکی گوێڕایەڵی خۆیەوە ویستی بە 
خەڵک بڵێ کە ڕێوڕەسمە نەورۆزییەکان 
دژی ئایینــی ئیســالمە و بەڵكــوو بکرێت 
لەو ڕێگایەشــەوە پێشی پێ بگرێت، بەاڵم 
بــە پێچەوانــەی ویســتی ڕێژیــم هەمووان 
ئاکامی ئەو سیاســەتە شکستخواردووەی 
دەسەاڵتبەدەســتانی کۆماری ئیسالمیمان 
بینــی و دیتمــان کــە ئەوســاڵ چەنــدە بە 
ئــاوری  زیاتــرەوە  خرۆشــێکی  و  جــۆش 
نــەورۆز لە سەرتاســەری کوردســتان هەڵ 
کــرا و دیتمــان کــە خەڵــک چەنــد بــە 
حەماسەت و شکۆوە بەشداریی ڕێوڕەسمە 

نەورۆزییەکانیان کرد.
بــۆ  ڕوونــی  ئاســۆیەکی  کــە  ڕێژیــم 
سیاسەتی هەڕەشە و فریو بەدی نەدەکرد، 
لەالیەکــی دیکەوە پیــالن و پالنی ئەوەی 
ڕێوڕەســمەکانی  ئەمســاڵ  کــە  هەبــوو 
نــەورۆز بخاتــە ژێــر کۆنترۆڵــی خــۆی و 
ئەوەنــدەی بــۆی بکرێت لــە مانای خۆی 
بەتاڵی بکات و لەوالشەوە بە دنیای دەرەوە 

بەر هەم خۆی تووشی قەیرانی جۆربەجۆر 
کرد و هەم خەڵک و الیەنەکانی تری بە 

قەیرانەکانەوە سەرقاڵ کرد.
لــەوە  باســی  قســەکانیدا  لــە  هیجــری   
کــرد کە ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمیی 

ئێــران بــەرەو لێــژی دەچــێ کــە ئەمــەش 
زیاتــر بــۆ ئــەوە دەگەڕێتەوە کــە ڕێژیم بە 
قەیرانەکانییــەوە دەتلێتــەوە و وای کــردووە 
کە ڕەوایی و مەشــرووعیەتی بۆ نزمترین 

ئاستی خۆی دابەزیوە.

قســەکانیدا  دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
لێپرســراوی گشــتیی حیزب ئاماژەی بەوە 
کــرد  کــە ڕێژیمــی ئێــران گەیشــتووەتە 
شــوێنێک کــە تەنانــەت بێ متمانەیــی بە 
ڕێژیــم نــەک لەنێــو حیزبــە دژبەرەکانــی 

بڵێت کە لە کوردستان نەورۆز بە ئازادانە 
دەگیرێت بەاڵم شکۆی نەورۆزی خەڵک 
و ڕێوڕەسمەکانی خەڵکی کوردستان ئەو 
سیاسەتەی ڕێژیمی کردە بڵقی سەر ئاو.
کۆمــاری  ئەمنییەتییەکانــی  ناونــدە 
ئیســالمی کــە بــە تــەواوی هەســتیان بە 
شکســتی سەرشــۆڕانەی خۆیــان دەکــرد، 
دەســتیان  دواتــر  و  نــەورۆز  هــەر ڕۆژی 
دایــە گرتــن و دەسبەســەرکردنی خەڵکی 
کوردســتان و دەیــان کەس لــە چاالکان و 
الوانــی نیشــتمانپەروەر و تەنانەت چەندین 
کەسی بەسااڵچووشیان دەسبەسەر کرد.

هاونیشــتمانییانی خۆشەویســت جارێکــی 
پیرۆزبایــی  و  ســپاس  وێــڕای  دیکــە 
دووبارەمان بەبۆنەی نەورۆز و سەرکەوتنی 
ئێوە لە بەرانبەر ڕێژیمدا، سەرنجی هەموو 
الیەک بۆ ئەو پەیامە بەهێزەی نەورۆزی 
ئەمســاڵ ڕادەکێشــین و پێداگری لەســەر 
دەکەینــەوە کــە گەلــی ئێمە ئەمســاڵ بە 
دروشــمی یەکگرتوویــی و یەکڕیــزی ئەو 
ســەرکەوتنە مەزنــەی وەدەســت هێنا، هەر 
بۆیــە جەخت لــەوە دەکەینەوە کە خەڵکی 
بە هەڵوێســتی کوردســتان و تێکۆشەرانی 
گــەل پێویســتە هەموومــان ئــەو دروشــمە 

منداڵەکانیــان بــە دروســتی بەڕێــوە ببەن. 
منداڵەکانیــان گــۆش بکــەن بــە دەنگ و 
نیشــتمانی،  و  شۆڕشــگێڕانە  ســروودی 
ئەوان بە ســەربەرزییەوە منداڵەکانیان وریا 
بکەنەوە، شارەزایان بکەن کە بابی ئەوان، 
بــرای ئــەوان و کەســوکاری ئــەوان لە چ 
ڕێبازێکــدا و بۆچی ســەری خۆیان داناوە 

یان لە زینداندا بەسەر دەبەن«.
هیجــری لە کۆتاییدا وتــی: »مەکتەبی 

دێموکراتــدا،  حیزبــی  لــە  شــەهادەت 
مەکتەبی لێ فێربوونە و ئێمە هەموومان 
لــەو مەدرەســەیەدا پێگەیشــتووین و لــەو 
پــێ  درێــژە  ڕێگاکەمــان  مەدرەســەیەدا 

دەدەین.
خوێنەرانــی ئازیــز ئــاگادار دەکەینەوە کە 
دەقــی وتەکانــی بەڕێزیــان لــەم ژمــارەی 
کوردســتاندا دەخرێتــە بــەر دیــدی ئێــوەی 

خۆشەویست.

بەڵکــوو بــۆ نێــو بەرپرســانی حکومەتیش 
شــۆڕ بووەتــەوە کــە ئەمــە ڕێگــەی بــۆ 
زیادبوونی گەندەڵییەکان خۆشتر کردووە.

ســەبارەت بە پرســی کورد لە کوردستانی 
کــرد،  لــەوە  باســی  ناوبــراو  ڕۆژهــەاڵت 

خەباتمــان  ڕێــگای  مەشــخەڵی  بکەینــە 
بەســەر  یەکجــاری  ســەرکەوتنی  تــا  و 
داگیرکەرانــی کوردســتاندا دەســت لە ناو 

دەست درێژە بە خەباتی خۆمان بدەین.
هیوای سەرکەوتن و سەرفرازی بۆ 

هەموو الیەک

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

 ٧ی خاکەلێوەی ٢٧٢٢ی کوردی

و  تێگەیشــتوویی  ئاســتی  بەخۆشــییەوە 
وریایــی خەڵکــی کــورد لــە کوردســتانی 
بــەراورد  بــە  بەرزتــرە  زۆر  ڕۆژهــەاڵت 
لەگــەڵ شــوێنەکانی تــر کــە بەشــێک 
لــەم خاڵــە پۆزەتیڤــە بۆ نەخشــی خەباتی 
حیزبەکانی کوردســتان و لەم دواییانەشدا 
بۆ ڕاسانی ڕۆژهەاڵت دەگەڕێتەوە کە لە 
دروشــمەکانیدا باس لە ســازکردنی هێزی 

شوێندانەر دەکات.
لە کۆتابەشــی قسەکانیشیدا »هیجری« 
باســی لە ئەرکەکانــی ئەندامانی حیزبی 
کــرد و ڕایگەیانــد کــە دەبــێ تــاک بــە 
تاکــی ئەندامانــی حیــزب بــە وریاییــەوە 
هەنــگاو بنێــن و قســە بکــەن و پێکــەوە 
بــە خوێندنــەوەی دروســت و بــە ئــاکاری 
بەهێزکردنــی  بــۆ  هــەوڵ  ڕێکوپێــک 
دوابڕگــەی  بدەیــن.  حیزبەکەمــان 
کۆبوونەوەکــەش بریتی بوو لــە دەربڕینی 
ڕاوبۆچــوون و پرســیاری بەشــداربووان کە 

لەالیەن کۆڕگێڕەوە واڵم درانەوە.
خوێنەرانــی ئازیــز ئــاگادار دەکەینەوە کە 
دەقــی وتەکانــی بەڕێزیــان لــەم ژمــارەی 
کوردســتاندا دەخرێتــە بــەر دیــدی ئێــوەی 

خۆشەویست.



٣ ژمارە ٨٢٠ ، ٤ی ئاوریلی ٢٠٢٢

ڕووداوه كــه   ئاواتــه كان،  و  بــڕوا  له گــه ڵ 
لــه  ڕووداوێكی ئاســاییه وه  ده ربــاز ده كا و 
به رگــی كاتیبوونــی لــێ داده ماڵــێ و له  
جیهانــی به رئاوه زیــدا ده بێ بــه  بكه رێكی 

وشیار.
ئــه و مرۆڤانــه ، ئه وانــه ن كــه  لــه  ژیانــدا 
پێشــمه رگه ن و كۆتایــی ژیانیــان ده بێ به  
ده ســپێكێكی دیكه . بــه  مه رگیان ده بن به  
شــه هیدێك كه  ئیدی هه موو ســنووره كانی 
كاتیبــوون تێده په ڕێنــن و ده چنــه  بیاڤــی 

هه رمانه وه .
ئیدی له  پێناوی شه هیددا نه ك كوشتنه وه ی 
كه ســێك به ڵكوو گیان لێئه ســتاندنی ده یان 
و  هاوســه نگیی كات  ناتوانــێ  كه ســیش 
كاتیبــوون به ســه ر ڕووداوه كه دا بســه پێنێ، 
چوونكه  شــه هید تاكێكی كوژراو نییه  كه  
به  ڕووداوێك تێدا چووبێ به ڵكوو مه رگی 
شه هید، وشیاربوونه وه  و داماڵینی به رگی 
كات و پۆشــینی به رگــی بــوون بــه  هێما 
و گه یشــتن بــه  لووتكــه ی بڕوامه ندییــه . 
مه رگــی شــه هید هه مــوو فاكته ره كانــی 
كات و جیهانــی به رهه ســت تێده په ڕێنــێ 
و لــه  مه مله كەتــی هه رمانیدا بانگه وازی 
درێژه پێدان ده كا و بانگهێشــتی ڕێبوارانی 

دیكه  ده كا.
بۆیه  شــه هید نامرێ و له  نیشتمانی بڕوا 

و باوه ڕ و هزردا ڕێبه ره .

درێژەی پەیڤدرێژەی پەیڤ

فێســـتیڤاڵی ســـااڵنەی 
خوێندنگـــەی ڕۆژهـــەاڵت بەڕێـــوە چـــوو

چاالکیـــی تەبلیغـــی
ســـااڵنە و لـــە بەرەبـــەری ١٠ی خاکەلێـــوە، ڕۆژی شـــەهیدانی کوردســـتان، ئەندامـــان و الیەنگرانـــی حیزبـــی دێموکـــرات و خەڵکـــی 
ئەمەگنـــاس و وەفـــاداری کوردســـتان بـــە ڕێبـــازی شـــەهیدان، بـــە ئەنجامدانـــی چاالکـــی جۆراوجـــۆری تەبلیغـــی،  وێـــڕای دەربڕینـــی 

وەفـــاداری بـــە ڕێبـــازی پـــڕ لـــە شـــانازی شـــەهیدان، پەیمـــان و بەڵێـــن لەگـــەڵ ڕێگەوڕێبازیـــان  نـــوێ دەکەنـــەوە؛  
ئەمـــەی بـــەر دەســـتتان بەشـــێکە لـــە کـــۆی ئـــەو چاالکییانـــەی کـــە لـــە ماوەکانـــی ڕابـــردوودا 

 بـــەم بۆنـــەوە لـــە شـــار و ناوچـــە جیاجیاکانـــی کوردســـتان ئەنجـــام دراون.

پەیامـــی یەکیەتیـــی زانایانـــی ئایینیـــی کوردســـتان بەبۆنـــەی ڕۆژی شـــەهیدانی کوردســـتان 

پەیامـــی یەکیەتییەکانـــی خوێندکارانـــی دێموکراتـــی کوردســـتان، 
ژنـــان و الوانـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران بەبۆنـــەی ١٠ی خاکەلێـــوە

هاونیشتمانییانی هێژا،
بەڕێزان 

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان؛

یەکیەتیی زانایانی ئایینیی کوردســتانی 
ئێران بەبۆنەی ٧٥ـــەمین ســاڵوەگەڕی لە 
ســێدارەدانی پێشــەوای کورد، نەمر قازی 
محەممــەد، ســەدری قــازی و محەممــەد 
حوســێن خانی ســەیفی قازی هاوخەمیی 
خۆمــان لەگــەڵ ئێوە بەڕێزان لــەم ڕۆژەدا 
و  دەکەینــەوە  دووپاتــی  جارێکیتــر 
پشــتیوانیی خۆمان لە ڕێبوارانی ڕێگای 

نییەر:
ئەندامانــی دڵســۆزی حیزبــی دێموکرات 
لــە گونــدی »نییەر« ســەر بــە ناوچەی 
١٠ی  بەرەبــەری  لــە  ســـــــنە  ژاوەرۆی 
خاکەلێوە، ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان 
پەیمانــی  شــەهیدان  گــوڕی  لەســەر 
حیزبــی  لەگــەڵ  خۆیــان  وەفاداریــی 
شــەهیدانی  ســەرجەم  و  دێموکــرات 
کوردســتان دووپات کردەوە و بەڵێنییان دا 
کــە هەتــا دوادڵۆپی خوێنیــان درێژەدەری 

ڕێبازی شەهیدان بن.

مەهاباد و نەغەدە:
١٠ی  بەبۆنــەی  شــار  پێشــمەرگەکانی 
شــەهیدانی کورســتان  خاکەلێــوە ڕۆژی 
چاالکیــی  نەغــەدە  و  مەهابــاد  لــە 
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد و لــە بــۆکان بــە 
ســەردانی کڵگــۆی شــەهیدان و دانانــی 
ئــااڵی کـــــــــوردستان و لۆگــۆی حیزبی 
دێموکــرات لەســەر مــەزاری شــەهیدانی 
ڕێگای ڕزگاریی کــــــوردستان پەیمانیان 

خوێندنگــەی  ســااڵنەی  فێســتیڤاڵی 
ئامادەبوونــی  بــە  بنەڕەتــی  ڕۆژهەاڵتــی 
بــە  حیزبــی،  و  حوکمــی  بەرپرســانی 
ئەنجامدانــی چەندین چاالکیی جۆراوجۆر، 

ڕێکەوتی ١١ی خاکەلێوە بەڕێوە چوو.
ســروودی  خوێندنــی  بــە  فێســتیڤاڵەکە 
نەتەوایەتیــی ئەی ڕەقیب و ڕاگرتنی چەند 
ســاتێک بێدەنگــی بۆ ڕێزگرتــن لە گیانی 

پاکی شەهیدان دەستی پێ کرد.
هەیئەتێکــی  کــە  فێســتیڤاڵەدا  لــەم 
بەشــی  لــە  پێکهاتــوو  حیزبــی دێموکــرات 
پێوەندییەکانــی حیــزب لــە کۆیــە و کۆڕی 
پــەروەردەی حیزبی دێموکرات تێیدا بەشــدار 
بــوون، جیــا لــە پێشکەشــکردنی وتــار، لــە 

چەندیــن بڕگــەدا ســروود، گۆرانــی، شــێعر 
و چەنــد تابلــۆی هەڵپەڕکــێ پێشکەشــی 
ئامادەبــووان کرا. هەروەها لە چەند بڕگەی 
جیــاوازدا ســپاس و پێزانیــن پێشــکەش بــە 
مامۆســتایانی قوتابخانەکــە و قوتابییانــی 
ســەرکەوتوو و بلیمەتــی قوتابخانەکــە کرا. 
لە بەشــێکی تری ڕێوڕەسمەکەشــدا دیاریی 
تایبــەت بــە خوێندکارانــی خولــی بالــەی 
)والیباڵ( خوێندنگەکە درا کە توانیبوویان 
لــە ماوەکانــی ڕابــردوودا پلــەی یەکــەم لە 
کۆیــە  خوێندنگەکانــی  هەمــوو  ئاســتی 
وەدەست بهێنن. کۆتابڕگەی ئەم فێستیڤاڵە 
و  گۆڤەنــد  و  هەڵپەڕیــن  لــە  بــوو  بریتــی 

دەربڕینی شایی و خۆشی.

لەگەڵ ڕێبازی شــــــەهیدان نوێ کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە مەهاباد لە 
گەڕەکەکانــی »بــەری شــیالن و بــەری 
خاکەلێــوە،  بەبۆنــەی ١٠ی  مەدرەســە« 
کوردســتان  شــــــــــەهیدانی  ڕۆژی 
چاالکیــی  تراکــت  باڵوکردنــەوەی  بــە 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هــەر بــەو بۆنــەوە لــە نەغــەدە لــە گوندی 
»گەرگوولــی ســەروو و خــواروو« ڕۆڵــە 
بــە جەرگەکانی دێموکرات لە پەیامێکی 
ڤیدیویی ڕۆژی شــەهیدانی کوردستانیان 
بــەرز نەرخانــد و بەڵینیــان دا کــە هەتــا 
دوا هەناســەی ژیــن درێــژە دەری ڕێبازی 

شەهیدانی کوردستان دەبن .

بۆکان:
لە ناوچەی ئاڵەشین و هەروەها لە ئاوایی 
ئاڵیکەنــد ســەر بــە ناوچــەی ئەحمــەدی 
کــۆر، پێشــمەرگەکانی شــار بــە دانانــی 
ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان و لۆگــۆی 
گڵکــۆی  لەســەر  دێموکــرات  حیزبــی 

شــەهیدانی ڕێگای ڕزگایی کوردســتان، 
١٠ی خاکەلێوەیــان بەرز نرخاند و لەگەڵ 
پیمانــی  شــەهیدان  پێــرۆزی  ڕێبــازی 

وەفادارییان دووپات کردەوە.
ئــەو شــوێنانەی لە بــۆکان چاالکیی تێدا 
بەڕێــوە چــووە بریتیــن لــە: »گۆڕســتانی 
شـــــــــــەهیدان لــە غەوســاباد و ناوچــەی 
تورجــان  ناوچــەی  مەجیدخــان،  چۆمــی 
گڵکــۆی شــەهیدان، کێــوە ڕەش، پارکی 
ســاحلی، کوســــــــته، عشــایر، شــەقامی 
ئــازادگان،  میللــەت،  پارکــی  وەرزش، 
عەلی ئاباد، پارکی ئەندیشــه، شــەقامی 
بــازاڕ،  تاریکــه  پــەروەرش،  ئامــوزش 

شەقامی ئەسکەندەری.

ورمێ:
لــە ورمێــی حەماســە و خۆڕاگــری، لــە 
لــە گوندەکانــی  ناوچــەی »دزە دۆڵ« 
»ســامورته، کەنعان، نەناس، شــەیتان ئاوا 
بــە  دێموکــرات  قارەمانانــی  دزه«  و 
بەڕێوەبردنــی چاالکیــی تەبلیغــی ڕۆژی 

شەهیدان نوێ دەکەینەوە.
دژە  ڕێژیمــی  ئێســتا،  پێــش  ســاڵ   ٧٥
گەلیی پاشایەتیی ئێران لە ڕۆژی ١٠ی 
خاکەلێــوەی ســاڵی ١٣٢٦ی هەتــاوی لە 
چوارچــرای شــاری مەهابــاد ڕێبەرانــی 
کوردی دڕندانە لە سێدارە دا و کۆماری 

کوردستان کۆتایی هات.
پێشــەوا کەســایەتیی مەزنــی کــورد کــە 
ئەســتێرەیەکی دروشــاوەی خاکی کوردان 
بــوو، بۆ ئەوەی هەم ڕێبازی گیانبازی و 
هــەم درێژەپێدانــی ئەم ڕێبازە هەمیشــەیی 
بێت و بۆ پاراستنی خاک و دانیشتووانی 

کوردســتان لە بەرانبــەر دڕندەکانی ڕێژیم 
خــۆی  گیانــی  بپارێزێــت،  شاهەنشــاهی 

فیدای ئامانجەکانی گەل کرد.
گیانفیدایــی پێشــەوای نەمــر وانەیەکــی 
بەهێــز بــوو بۆ گەلی کــورد و ڕۆڵەکانی 
و  فیــداکاری  ئــازادی  کــە  کوردســتان 
قوربانیدانــی دەوێ، بــۆ ئــەم ئامانجــەش 
کــورد  ســەرداری  و  ڕێبــەر  پێویســتە 
بــە کــردەوە بیســەلمێنێت کــە کــورد تــا 
چەنــد تامــەزرۆی ئــازادی و ڕزگاریــی 
نیشــتیمانە« و بــۆ بەختەوەریــی نــەوەی 
نوێی ئەم خاکە پاکە گیان دەبەخشــێت و 

بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان!
بەئەمەگــی  و  خۆشەویســت  خەڵکــی 

کوردستان!
و  کــورد  سیاســیی  زیندانییانــی 

ڕزگاریخوازانی کوردستان!
 هــەر وەک دەزانن لــە ١٠ی خاکەلێوەی 
ســەرکۆماری  یەکــەم  پێــش  ســاڵ   ٧٥
کوردســتان پێشــەوا ›‹قــازی محەممــەد 
و  قــازی  ›‹ســەیفی  هاوڕێیانــی  و   ›‹
سەدری قازی‹‹، لە مەیدانی چوارچرای 
دادگای  بەنــاو  لەالیــەن  مەهابــاد، 
حکوومەتــی پەهلەوییــەوە لە ســێدارە دران 
پاکــی  خاکــی  بــە  ئازیزیــان  گیانــی  و 
کوردســتان ســپارد، بۆیە ئەم ڕۆژە کە لە 
بیــرەوەری کــورددا وەکــوو بیرەوەرییەکــی 
تاڵ و ناخۆش ســەیر دەکرێت، لە ئێستەدا 
یادکردنــەوە  بــۆ  هێمایــەک  کراوەتــە 

بــەرز  کــــــــــوردستانیان  شــــــــەهیدانی 
خۆیــان  گەرمــی  ســاڵوی  و  ڕاگــرت 
وەک  و  پێشــمەرگە  هێــزی  ئاراســتەی 

باسکی بەهێزی گەل کرد.

سنە:
لــە ســنەی خوێنـــــــــــاوی  و شۆڕشــدا، 
بــە  دێموکــرات  بەجەرگەکانــی  ڕۆڵــە 
بۆنــەی ١٠ خاکەلێوە بە ڕۆژی ڕووناک 
بەشــێوەیەکی بەربــاڵو لەنێو شــاری ســنە 
تراکــت و پۆســتێری تایبــەت بــە ڕۆژی 
شــــــــــــەهیدانیان بــاڵو کردووەتــەوە و بــە 
ســەلماند  کوردیــان  گەلــی  دۆژمنانــی 
کە خوێنی شــــــــــەهیدانی ســوورخەاڵتی 
حیــزب و گــەل بەفیڕۆ ناڕوات و ڕێبازیان 
هــەروا درێــژەی هەیــە و شــەهید تاجــی 

خوێناویی ژیانە.
ئەو شوێنانەی کە لە سنە چاالکیی تێدا 
کــراوە بریتیــن لــە »سێـــــــڕێیانی جەهاد، 
مــــــــــەیدانی نەبوەت، چواڕێیانی عەباس 
ئاوا، شەقامی نزیک چواڕێیانی عەباس 

ئــاوا، شـــــــەقامی یــازدە میتــری، کانــی 
کوزەڵە، خســرەوئاوا، ئاویەر، مــــــــــەیدانی 

ئەمین بەرانبەر زیدانی سنە.

بانە:
لــە بانەی ئاربابــاوە، قارەمانی دێموکرات 
لە دەشــــــــــــــتی ســوورێن، بــە  هەڵکردنی 
هێــزی  لۆگــۆی  و  کوردســتان  ئــااڵی 
پێشمەرگە و بە نووسینی »باشترین پاداش 
بــۆ شــەهیدان، درێژەپێدانــی ڕێگایانــە« 

١٠ی خاکەلێوەیان بەرز نرخاند.

کرماشان:
لە کرماشانی تاقـــــــــوەسانەوە، ئەندامانی 
دێموکــرات  حیـــــــــــــزبی  تێکۆشــەری 
ڕۆژی  »تاقوەســان«  بلــواری  لــە 
شــــــــــەهیدانی کوردستانیان بەرز نرخاند و  
بەو بۆنەوە چاالکیی تەبلێغییان ئەنجام دا 
و ٧٥مین ســـــــاڵڕۆژی لەســــــــــێدارەدانی 
بــەرز  محەممەد«یــان  »قــازی  پێشــەوا 

ڕاگرت.

شەهیدانی کوردستان و پەیمان نوێکردنەوە 
لەگەڵ ڕێبازەکەیان.

ئــەم کۆمارە کە خولیا و ئاواتی نەتەوەی 
ســتەملێکراوی کوردە، یەکەم دەســکەوت 
و سیســتمی دێموکراتیــک و مودێڕنــی 
کــورد لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناویــن 
بــوو، پــاش یــازدە مانــگ و چەنــد ڕۆژ 
لــە دامەزرانی، بە هــۆی پیالنە دەرەکی، 
کەوتــە  نێوخۆیییەکانــەوە،  و  ناوچەیــی 
ئەرتەشــی  بێبەزەییانــەی  هێرشــی  بــەر 
شــای  محەممــەدڕەزای  حکوومەتــی 

پالەوی و جوانەمەرگ کرا.
بەڕێزان جێی ئاماژەیە کە ٧٥ ســاڵ پێش 
پێشەوای نەمر بیری لە مافی ژنان، الوان 
و تەنانەت توێژی خوێندەواری کوردستان 
و سەرجەم چین و توێژەکانی کۆمەڵگای 
کــوردەواری کردبووەوە و بە کردەوەش لەو 

بــواری  خســتیە  کۆمــارە کەمتەمەنــەدا 
جێبەجێکردنەوە و خاڵێکی جێی سەرنجیش 
ئەوەیــە کە هــاوکات لەگەڵ دامەزراندنی 
کۆمــاری دێموکراتیکــی کوردســتان، لە 
ناوەنــدی ئورووپــا کە خۆیــان بە النکەی 
دێموکراســی ناو دەبەن، هیتلەری نازیســم 
کوورەی مرۆڤ سووتاندنی دامەزراندبوو.
و  ئــازادی  ڕێــگای  تیکۆشــەرانی 

سەربەستی!
لــەو  قــازی محەممــەدی نەمــر  پێشــەوا 
سەردەمەدا باسی لە ئازادی و مافەکانی 
ئینســانیی نەتــەوەی کــوردی دەکرد و لە 
بەرانبەردا سیاســەتی ڕێژیمی پاشــایەتی 
دژ بەم نەتەوەیە زۆر نامرۆڤانە بوو و دوای 
ئەو ڕێژیمە دڕندەیە ڕێژیمێکی دیکتاتۆر 
و مرۆڤکوژتــر هاتووەتــە ســەرکار و تــا 
ئەمــڕۆ، ئەگەرچی باس لــە بەرجامێکی 

دیکــە دەکرێــت، لــە جنایەتەکانــی دژ بە 
نەتــەوەی کــورد و هەمــوو نەتەوەکانــی 
ئێــران دەســتی نەپاراســتووە و هــەر بۆیــە 
جارێکــی دیکــە، ئێمــه وەکــوو ڕێبوارانی 
ڕێگای شــەهیدان، لەگەڵ گیانی پاکی 
شەهیدی ڕێبەر پێشەوا قازی محەممەد و 
هەموو شەهیدانی کوردستان پەیمان نوێ 
دەکەینەوە کە تاسەر بە ڕێبازی پیرۆزیان 

وەفادار دەمێنینەوە.
لــە کۆتاییــدا ســاڵو دەنێریــن بــۆ گیانــی 

پاکی هەموو شەهیدانی کوردستان.
بڕووخێت کۆماری پەت و سێدارە.

یەکیەتییەکانی خوێندکارانی 
دێموکراتی کوردستان، ژنان و الوانی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران
١٠ی خاکەلێوەی ٢٧٢٢ی کوردی

هەمیشە لە ڕێزی پێشەوەی فیداکارانە.
ئــەم  ئەمەگــی  بــە  ڕێبوارانــی  ئێمــەش 
ســەردارەی کــورد مەیدان بــۆ خوێنمژانی 
و  بەڵێــن  و  ناکەیــن  چــۆڵ  کوردســتان 
پەیمــان لە گەڵ پێشــەوای نەمر و هەموو 
شــەهیدان نــوێ دەکەینــەوە تــا وەدیهاتنی 
ئامانجەکانمــان چاونەترســانە بــەردەوام و 
ڕێبــواری ڕێگای شــەهیدانی کوردســتان 
بیــن. بــەرز و بەڕێــز بێــت یــادی ١٠ی 
و  مــەزن  پێشــەوای  ڕووحــی  خاکەلێــوە 

شەهیدانی کوردستان شاد
داگیرکەرانــی  بــۆ  نەمــان  و  مــەرگ 

نیشتیمانی کوردان
یەکیەتیی زانایانی ئایینیی 

کوردستانی ئێران
٨ی خاکەلێوەی ١٤٠١ی هەتاوی
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پەیامـــی ڕێبەرایەتیـــی حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران 
بەبۆنـــەی ٧٥ەمیـــن ســـاڵوەگەڕی شـــەهیدکرانی 

پێشـــەوا قـــازی محەممـــەد و هاوڕێیانـــی

پەیامـــی ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران 
بـــە بۆنـــەی ٧٥ ســـاڵەی لـــە ســـێدارەدرانی پێشـــەوا و هاوڕێیانـــی!

و  خۆڕاگــر  خەڵکــی  کۆمەاڵنــی 
شەهیدپەروەری کوردستان

تێکۆشــەرانی ڕێبازی شــەهیدان، ڕێبازی 
ڕزگاری کوردستان

لــە ١٠ی خاکەلێــوەی ١٤٠١ی  ئەمــڕۆ 
هەتــاوی، ڕۆژی شــەهیدانی کورســتاندا 
کــۆ بووینەتــەوە تــا ڕێز و ئەمەگناســیمان 
لەخۆبردوویــی  و  گیانفیدایــی  بەرامبــەر 
و  بدەیــن  نیشــان  کوردســتان  شــەهیدانی 
پەیمــان لەگــەڵ ئامانــج و ڕێبازیــان نــوێ 

بکەینەوە.
هاوڕێیان و هاونیشتمانیان

لەوکاتــەوە نەتــەوەی کــورد هەســتی بــە 
بەتایبەتــی  و  چەوســانەوە  مافــی،  بــێ 
تواندنــەوەی نەتەوەیی کردووە، بزووتنەوە و 
خەباتیشــی بــۆ ڕزگاری لــەو نەهامەتییە 
بەردەوام بووە و ڕۆڵەکانی کورد ئەوپەڕی 
فیداکاریان لە خۆیان نیشان داوە و ڕەوتی 
ئــەو خەباتەیــان بــە خوێنی خۆیــان زیندوو 
ڕاگرتــووە، هەر لەبەر ئــەوە، ئەو ڕۆاڵنەی 
کــە گیانیان لە پێناو پاراســتنی نیشــتمان 
لــە  و ناســنامەی نەتەوەیــی و بەرگــری 
مــان و مەوجودیەتیــی نەتەوەکەیــان بەخت 
دەکــەن بە شــەهید نــاوزەد دەکرێن و پلەی 

شەهیدبوونیان پێدەبەخشرێ.
ئــەو کاتــەی کــە ڕۆڵەکانــی کــورد لــە 
ڕێــگای ڕزگاریی نەتەوەیی و نیشــتماندا 
گیــان فیــدا دەکەن، واتە کاتێک مەرگ 
لــە پێنــاو ژیانــدا خۆدەنوێنــێ، کەمتریــن 
ڕێزگرتــن لەو فیــداکاری و خۆبەختکردنە 
دیاریکردنــی ڕۆژێکە بە ناوی شــەهیدان، 

نیشــتمانپەروەری  و  تێکۆشــەر  خەڵکــی 
کوردستان!

ئازادیخوازانی ئێران!
ڕۆژی ١٠ی خاکەلێــوەی ئەمســاڵ ٧٥ 
ســاڵ بەســەر لە سێدارەدرانی پێشەوا قازی 
و  کوردســتان  ســەرکۆماری  محەممــەد 
هاوڕێیانیــدا تێدەپــەڕێ. ٧٥ ســاڵ بــەر لە 
ئێســتا لــە بەرەبەیانیــی ١٠ی خاکەلێوەی 
١٣٢٦ی هەتاوی بەرانبەر بە ٣٠ی مارسی 
١٩٤٧ی زایینی پێشەوا قازی محەممەد، 
ســەیفی قــازی و ســەدری قــازی لەالیەن 
حکومەتــی حەمەڕەزاشــای پەهلــەوی لــە 
چوارچرای شاری مەهاباد لە سێدارە دران 
و بوونــە ســەرقافڵەی کاروانێــک کــە تــا 
ئێســتاش لەپێناو وەدیهێنانی ئامانجەکانی 

گەلی کورددا هەر بەردەوامە. 
پێشــەوا قازی محەممەد لە بنەماڵەیەکی 
ئایینــی و ڕۆشــنبیری کورد پــەروەردە بوو 
و بنەماڵەکەیــان جێگــەی ڕێــزی خەڵکی 
ناوچەکــە بــوو. زانایــی و پێگەیشــتوویی 
بــووە هــۆی ئەوەیکــە  قــازی محەممــەد 
ببێتــە جێگــەی ڕێــزی خەڵــک و جێــی 
بــاوەڕی »کۆمەڵــەی ژێــکاف« و ئەمــە 
بــووە هۆی ئەوەیکــە داوای لێبکرێ ببێتە 
قــازی محەممــەدی  ئەندامــی ژێــکاف. 
نەمــر لــە ماوەیەکــی کورتدا لــە مەیدانی 
سیاسەتیشدا خۆی نیشان دا، »کۆمەڵەی 
ژێــکاف«ی لــە ڕێکخراوێکی داخــراوەوە 
و  چیــن  هەمــوو  کــە  حیزبێــک  کــردە 
توێژەکانی کۆمەڵگەی کوردەواری خۆی 
تێدا ببیننەوە. پێشــەوا، حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی دامەزرانــد و ئــەو حیزبــە لــە 
ماوەیەکــی کورتــدا هــەزاران ئەندامــی لە 

ڕیزەکانی خۆیدا کۆکردەوە. 
قــازی محەممەد بوو بە پێشــەوای حیزبی 
دێموکــرات و لــە ماوەیەکــی کورتدا و لە 
هەنگاوێکــی بوێرانەدا لــەو دەرفەتەی کە 
بۆ کورد هەڵکەوتبوو، یەکەمین کۆماری 
کوردستانی تێدا دامەزراند کە لەو کات و 
سەردەمەدا ئەم هەنگاوە بڕیارێکی ئازایانە 
و بیرێکی بەهێزی نەتەوەیی و نیشتمانیی 
پێویســت بــوو کــە پێشــەوا و هاوڕێیانــی 

ڕۆژێــک  هەمــوو  کــە  ئــەوەی  لەگــەڵ 
شــەهیدانی کوردســتانە، هەمــوو  ڕۆژی 
ڕۆژێــک ڕۆژی ڕێزگرتنــە لە شــەهیدان 
و هیــچ شــوێنێکی ئــەو نیشــتمانە نییــە 
کــە مەزارگەیەکی شــەهیدانی لــە ئامێز 
نەگرتبــێ، بــەاڵم بۆ ئەوەی لــە ڕۆژێکی 
تایبەتیــدا هەموومــان بەســەریەکەوە ڕێــز 
لە شــەهیدانی کوردســتان بگرین، ڕۆژی 
١٠ی خاکەلێــوە، ڕۆژی لــە ســێدارەدانی 
تاقانــە  ســەرۆکی  و  کــورد  پێشــەوای 
ڕۆژی  وەک  کوردســتان،  کۆمــاری 

شەهیدانی کوردستان دەستنیشان کراوە.
٧٥میــن  ئەمســاڵ  خاکەلێــوەی  ١٠ی 
ساڵڕۆژی ئەو ڕووداوە تاڵەیە، ڕووداوێک 
کــە پێمــان دەڵێ فیــداکاری و گیانبەخت 

کــردن لــە پێنــاو نەتــەوە و نیشــتماندا لــە 
ئێمــەوە  ڕێبەرانــی  مافویســتی  ڕۆحــی 
سەرچاوە دەگرێ و ئەو تایبەتمەندییە پاش 
شــەهیدکرانی پێشەوای نەمریش سەبارەت 
بــە ڕێبەرانــی دیکەمان هەر خۆی نیشــان 

دەدا.
   پێشــەوا ئــەو ڕێبەرەی کــە لەو باوەڕەدا 
بــوو کــە بــە گیانبەخــت کــردن لــە پێنــاو 
ڕێبــاز و باوەڕەکەیــدا، نــەک ڕێبازەکەی 
لەنێــو ناچــێ بەڵکــوو ئەو ڕێبــاز و باوەڕە 
بــە زیندوویــی و پەرەگرتوویی دەمێنێتەوە، 

بــە لەخۆبوردوویــی خەونــی نەتەوەیەکــی 
بندەســت و بێ دەوڵەتیــان وەدیهێنا. پێشــەوا 
بوو بە ســەرکۆماری کوردستان و کۆمار 
بــوو بــە جێگەی هیــوا و ئومێدی خەڵکی 
کوردســتان و نیشتمانپەروەرانی بەشەکانی 
دیکەی کوردســتان کۆماریان بە قیبلەی 
هیــوا و ئاواتەکانیــان زانی و هەموویان لە 
دەوری ئــااڵی کۆمــار کۆبوونەوە،کۆمار 
بــوو بــە ماڵــی هەمــوو کوردێکــی خاوەن 
هــزر و بیری کوردایەتی و دامەزرێنەرانی 
دیکــەی  قۆناغێکــی  مــوژدەی  کۆمــار 

مێژووییان بە گەلی کورد دا.
پێشەوا قازی محەممەد لەگەڵ ئەوەی کە 
لــە بنەماڵەیەکــی ئایینیــدا پــەروەردە ببوو 
بەاڵم سیاسەتمەدارێکی هەڵکەوتووی ئەو 
قۆناغە بوو کە توانی کورد لە نائومێدی 
ڕزگار بــکا، وێــڕای نەبوونــی ئەزموونی 
دەوڵەتــداری توانی دەوڵەتێک دابمەزرێنێ 
کە هەموو چین و توێژەکانی کوردســتان 
بە یەک چاو سەیر بکرێن، مافی هەموو 
کەمینــە نەتەوەییەکانــی ژێــر دەســەاڵتی 
کۆماری کوردســتان دەســتەبەر بکا و لەو 
کات و سەردەمەدا ژنان شانبەشانی پیاوان 
بێنێتــە مەیدانــی سیاســەت و یەکەمیــن 
ئــەم  و  دابمەزرێنــێ  ژنــان  ڕێکخــراوی 
هەنگاوەشــی لەنێــو بنەماڵەکــەی خۆیەوە 
دەست  پێکرد. پێشەوا لە ماوەیەکی کەمدا 
توانــی زمانــی کــوردی بکاتــە زمانــی 
ڕەســمی خوێنــدن و نووســین و چاپخانــە و 
قوتابخانــە و ڕۆژنامە و گۆڤاری کوردی 

پەرەپێبدا. 
ئەگەرچــی ئەم قۆناغە پڕ لە شــانازییەی 
بــەاڵم  بــوو  کــورت  مەوداکــەی  کــورد 
دەســکەوتی گەلێک مەزنی بۆ گەلێکی 
تــا ئێســتاش  بــە دیــاری هێنــا و  مــەزن 
و  بــرەو  لــە  هــەر  ڕێبــازە  و  ڕێگــە  ئــەم 

پەرەسەندندایە. 
حکومەتــی  لەشــکری  هێرشــی  دوای 
ئێــران بــۆ ســەر ئازەربایجان و کوردســتان، 
پێشــەوا قــازی محەممــەد بــۆ پێشــگیری 
لــە خوێنڕژانی خەڵکی کوردســتان خۆی 
کــردە قەڵغــان و ڕەوانــەی بەندیخانەکانی 

بە شێوەیەک کە تێکەڵ بە خوێنی هەر 
ڕۆڵەیەکــی ئازادیخوازی کورد بۆتەوە و 

دەشبێتەوە. 
وەک  کەســایەتییەکی  گیانفیدایــی 
پێشــەوا لــە پێنــاو نیشــتمان و نەتــەوەدا، 
بــوو بــە هێمای هەرمــان و زیندوومانەوە، 
و  گیانفیدایــی  ئــەو  کــە  بەشــێوەیەک 
لەخۆبردووییــە لــە دڵ و مێشــکی هــەر 
کــورددا  تێکۆشــەرێکی  و  خەباتــکار 
چەکــەرەی کــرد، هەر بۆیــە دەبینین کە 
سەدان و هەزاران تێکۆشەر و خەباتکاری 
کورد ڕێگای پڕ لە ســەروەریی نەمرییان 
دا  نیشــانیان  کــردەوە  بــە  و  هەڵبــژارد 
کــە ئــەم نەتەوەیــە لــە پێناو گەیشــتن بە 
ئــازادی و مافەکانــی لە هیچ ســەختی 

بەڵکــوو  ناکاتــەوە  ســڵ  و گوشــارێک 
بــە شــەهیدبوونی ڕۆڵەکانــی و تەنانــەت 
بەرینتــر  و  بــەردەوام  خەبــات  ڕێبەرانــی 

دەبێ.
ڕوانگــەی  کــە  دەبینیــن  ئەمــڕۆش 
دەســەاڵتدارانی ناوەندیــی و زاڵ بەســەر 
کوردســتاندا، ســەبارەت بە مافە ڕەواکان 
و خواســتەکانی نەتەوەی کــورد، هەمان 
ڕوانگــە و بیرکردنەوەیــە کــە پێشــەوای 

کوردستانی پێ لە سێدارە درا. 
لە بەناو دادگاکانی کۆماری ئیسالمی 

پاشــایەتی  ســەرکوتکەری  حکومەتــی 
کاتــی  لــە  چــۆن  وەک  پێشــەوا  کــرا. 
کۆمــاری  ئازایانــە  ســەرکۆمارییدا 
کوردســتانی دامەزراند، هــەروا بوێرانەش 
لــە بەندیخانە و بێدادگاکانی حکومەتی 
پاڵەویــدا دیفاعــی لــە مافــە ڕەواکانــی 
ســەربەرزییەوە  بــە  و  کــرد  گەلەکــەی 
گیانــی خــۆی فیدای خەڵکــی کورد و 

نیشتمانەکەی کرد.
حکومەتی حەمەڕەزاشای پاڵەوی وەک 
زۆر لــە زاڵمانی دیکــەی جیهان پێیوابوو 
بــە لــە ســێدارەدانی پێشــەوا و هاوڕێیانی 
مافخوازانــەی  بیروهــزری  دەتوانــێ 
گەلــی کــورد لەنێــو بــەرێ و خەڵــک 
بێدەنــگ و ملکەچــی دەســەاڵتیان بکا. 
دوژمنانــی کــورد هەمیشــە ئــەو هەڵــە 
گەورەیــان دووبــارە و چەندبــارە کردۆتەوە 
و ویســـــــــتوویانە سەری کورد لێبدەن بۆ 
ئــەوەی خەڵکــی کــورد دەســتەمۆ بکەن 
بەاڵم مێژوو نیشــانی  داوە کە بە کوشتن 
و تێــرۆر و لەســێدارەدانی هەر ڕێبەرێکی 
کــورد، کــورد بەگوڕتــر لە جــاران خۆی 
و  مەیــدان  هاتۆتــەوە  و  ڕێکخســتۆتەوە 
ڕێبەر و بلیمەتێکی  تر بۆتەوە پێشــەنگی 

ئەم کاروانە.
دوای ٧٥ ســاڵ بەســەر لــە ســێدارەدانی 
دەبینیــن  وەک  هاوڕێیانیــدا،  و  پێشــەوا 
بیــر و ئەندێشــەی پێشــەوا هەر لــە برەو و 
بەرەپێشچووندایە، ڕۆڵەکانی گەلی کورد 
لەنێو حیزب و ڕێکخراوەکانی کوردستاندا 
لەگەڵ دژمن مەیدانداری دەکەن و بست 
بــە بســتی خاکی کوردســتان یــادگار و 
مەزارگــەی ڕۆڵەیەکــی کــوردە کــە لە 
پێنــاو مافەکانــی گەلەکەیدا تێکۆشــاوە 
یــان گیانــی خــۆی بەختــی ئــازادی و 
ڕزگاریــی نیشــتمانەکەی کــردووە. ژنان 
شانبەشــانی  کــچ  و  کــوڕ  پیــاوان،  و 
یەکتــر چ لــە ڕیــزی پێشــمەرگایەتیدا و 
چ لــە نێوخــۆی واڵتدا لەژێر زەبروزەنگی 
داگیرکەردا خەریکی خەبات و بەرخۆدان 

و تێکۆشانن. 
بــە لەســێدارەدانی پێشــەوا و هاوڕێیانــی 

ســاڵ   ٧٥ شــێوەی  هەمــان  بــە  ئێرانــدا 
لەمەوپێش بڕیار لەســەر ڕۆڵــە ئازادیخواز 
و  دەدرێ  کــورد  مافویســتەکانی  و 
دەنگــی حەقویســتیان بە زیندان و ســێدارە 
بەنــاو  پشــتیوانی  و  دەدرێتــەوە  وەاڵم 
یاسایشــی بــۆ دادەتاشــن، زەبروزەنــگ و 
ســەرکوت لــەدژی نەتەوەکەمــان بەردەوام 
بەڕێــوە دەبــەن و تەنانــەت لــە کەمتریــن 
مافەکانی شارۆمەندی بێبەشیان دەکەن. 
دەســەاڵتداران بــاش دەزانن کــە ئەوەی لە 
دژی نەتەوەکەمــان کردوویانــە و دەیکەن 
نــەک ئێمــەی بــە چۆکــدا نەهێنــا و لــە 
داوا ڕەواکانمــان پاشــگەزی نەکردینــەوە، 
بەڵکوو شێلگیرتر لە پێشوو بۆ گەیشتن بە 
مافــە نەتەوایەتییەکانمان خەبات دەکەین 

و لەو پێناوەشدا ئەگەر پێویست بێ باوەش 
بۆ مەرگ دەکەینەوە.

و  بێوچــان  تێکۆشــانی  و  خەبــات 
بەردەوامــی حیزبــی دێموکرات نیشــانەی 
ڕزگاری  ڕێبــازی  زیندووڕاگرتنــی 
نەتەوەیــی، ئەمەگناســی و وەفادارییــە بە 
ڕێــگای شــەهیدانی کورد و کوردســتان، 
لــە ڕیزەکانــی  ئــەم ڕێگایــە  ڕێبوارانــی 
حیزبەکەمانــدا بــە لەخۆبردوویــی لە پێناو 
گەلەکەمــان  شــەهیدانی  ئامانجەکانــی 

تێدەکۆشن.

و زۆر تێکۆشــەر و ســەرکردەی دیکــەی 
کــورد، کــورد نەک هەر نەبەزیوە بەڵکوو 
شــێلگیرتر لە جاران لە مەیداندا ڕاوەستاوە 
و پێناسە و کەسایەتی و نیشتمانی خۆی 
پاراســتووە و ڕۆژبــەڕۆژ چــرای خەباتــی 
کــورد درەوشــاوەتر دەبــێ و ئــەم کاروانــە 

بەرەو سەرکەوتن هەنگاو دەنێ.
لــە  و  خاکەلێــوە  ١٠ی  ڕۆژی  لــە 
ســاڵوەگەڕی  حەفتاوپێنجەمیــن 
هاوڕێیانیــدا  و  پێشــەوا  لەســێدارەدانی 
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێــران پەیمان لەگەڵ ڕۆحی 
هەمــوو  و  محەممــەد  قــازی  پێشــەوا 

لەگــەڵ ئەوەیکــە گیانفیدایــی لــە پێنــاو 
ژیــان و ئــازادی نەتەوەییــدا شــانازییەکی 
گەلێــک گەورەیە، بێگومان لەدەســتدانی 
بەتایبــەت  هەموومــان  بــۆ  ڕۆڵەکانمــان 
بــۆ بنەماڵەکانیــان خەمێکــی گــەورە و 
بێکۆتاییــە، هــەر بۆیە پێویســتە بەرامبەر 

بیــن  ئەمەگنــاس  شــەهیدان  بنەماڵــەی 
و ڕێزیــان لێبگریــن، لــە هەمــان کاتیشــدا 
بەڵێنیان پێبدەین کە ســووربین لە درێژەدان 
بــە خەبــات لــە پێنــاو وەدیهاتنی ئــاوات و 
ئامانجەکانــی ڕۆڵــە شــەهیدەکانمان کــە 

ئەوە باشترین پاداشە بۆ شەهیدان.
لە ڕۆژی شــەهیدانی ئەمســاڵ، ٧٥ەمین 
و  پێشــەوا  شــەهیدکرانی  ســاڵڕۆژی 
هاوڕێکانیــدا بەجێیە هــەم بەرگرییەکانی 
پێشــەوا لــە مــاف و ئازادییەکانــی کورد 
پاشــایەتی  ڕێژیمــی  بێدادگاکانــی  لــە 

گەلــی  ســـــــــــــــوورخەاڵتی  شــەهیدانی 
کــورد نــوێ دەکاتــەوە و بەڵێــن دەدا کــە 
بۆ وەدیهێنانی ئامانجە بەرزەکانی کۆمار 
لــە خەبات و تێکۆشــان بــەردەوام بێ و لە 
هەمــان کاتدا داوا لە خەڵکی کوردســتان 
دەکەیــن کــە بــە هیــوا و ئومێــدەوە بــۆ 
گەیشــتن بــە مافەکانمــان و بەربەرەکانی 
لەگــەڵ دژمــن شانبەشــانی یەکتــر و بێ 
حیزبــە  وێــڕای  بیروبۆچــوون  جیــاوازی 
تێکۆشەر و شۆڕشگێڕەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان ئــەم خەباتــە درێــژە پێبــدەن و 
بــەرەو  یەکگرتوویــی  و  یەکیەتیــی  بــە 

لووتکەی سەرکەوتن هەنگاو بنێن.

و  بنرخێنیــن  بــەرز  شــایان  بەشــێوەیەکی 
هەم ئەوجارەش ڕاســپاردە و وەســیەتەکانی 
پێشــەوا بەتایبــەت لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ 
ئــەو ئامۆژگارییانــەی کــە بــۆ تەبایی و 
یەکگرتویــی ڕۆڵەکانــی نەتەوەی کورد، 
ڕوو لەخــۆ و پشــت لــە دوژمــن، لەئێمەی 

دەوێ.
لەکۆتاییــدا ئاوەتەخوازیــن بــە دابینبوونی 
مافــی کــورد و ئازادییەکانــی، ڕەوتــی 
بەربەرینی شەهیدبوونی ڕۆڵەکانی کورد 
کۆتایــی پــێ بێ و چیــدی نەتەوەکەمان 
ناچار نەبێ لە پێناو مافی ڕەوای خۆیدا 

هەڵگری زامی زیاتر بێ.

ســاڵو بۆ گیانی پاکی شــەهید پێشەوا و 
هاوڕێیانی

ساڵو بۆ گیانی پاکی سەرجەم شەهیدانی 
کورد و کوردستان

سەری ڕێز و حورمەت بەرامبەر بنەماڵەی 
شەهیدان

ساڵو لە زیندانیان سیاسی
ســووربوون لەســەر ڕێــگای شــەهیدان تــا 

گەیشتن بە ئامانجەکانیان 

 ساڵو لە ڕۆحی پێشەوا قازی محەممەد 
و هەموو شەهیدانی سوورخەاڵتی گەل

مــردن و نەمــان بــۆ دوژمنانــی کــورد و 
بــە هیــوای ڕووخانی ڕێژیمــی کۆماری 
دامەزراندنــی  و  ئێــران  ئیســالمیی 
حکومەتێکــی دێموکراتیــک و فیــدراڵ 

لە ئێراندا.

ناوەندیی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

١٠ی خاکەلێوەی ٢٧٢٢ی کوردی 
٣٠ی مارسی ٢٠٢٢ی زایینی

دەسەاڵتداران باش دەزانن کە ئەوەی لە دژی نەتەوەکەمان کردوویانە و دەیکەن نەک ئێمەی
 بە چۆکدا نەهێنا و لە داوا ڕەواکانمان پاشگەزی نەکردینەوە، بەڵکوو شێلگیرتر لە پێشوو بۆ گەیشتن بە مافە 

نەتەوایەتییەکانمان خەبات دەکەین و لەو پێناوەشدا ئەگەر پێویست بێ باوەش بۆ مەرگ دەکەینەوە



٥ ٥ژمارە ٨٢٠ ، ٤ی ئاوریلی ٢٠٢٢

دەقـــی وتەکانـــی بەڕێـــز لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران 
لـــە دیـــدار لەگـــەڵ بنەماڵـــەی ســـەربەرزی شـــەهیدان

 هاوڕێیانی خۆشەویست
 بنەماڵەی بەڕێزی شەهیدان

 خوشحاڵم کە لەو ڕۆژەدا جارێکی دیکە 
ئــەو دەرفەتەم بۆ ڕەخســاوە لە خزمەتتاندا 
بــم بــۆ باســکردن و ڕێزگرتــن لــە یــادی 
شــەهیدانی ڕزگاری کوردســتانەکەمان؛ 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
بــۆ ڕێزلێنــان لــەو یــادە، ئــەو ڕۆژەی بــە 
ڕۆژی ڕێزگرتــن لــە هەمــوو شــەهیدانی 
ڕێگای ڕزگاری کوردســتان دەستنیشــان 
کــردووە؛ بۆیــە دەڵێین هەموو شــەهیدانی 
چونکــە  کوردســتان  ڕزگاری  ڕێــگای 
تەنیــا ڕێزگرتــن لــە شــەهیدانی حیزبێک 
و کۆمەڵــە خەڵکێکــی دیاریکــراو نییــە 
بەڵکــوو هەمــو ئەو کەســانەی بە هەموو 
ئایینێکــەوە  هــەر  بــە   ، بیروباوەڕێکــەوە 
کــورد،  ڕزگاری  بــۆ  کوردســتاندا  لــە 
تێکۆشــاون و لــەو ڕێگایەدا شــەهید بوون 
و گیانــی خۆیــان بەخت کــردووە جێگای 

ڕێزن.
زۆر  کــورد  گەلــی  خەباتــی  دیــارە 
دێموکراتــی  حیزبــی  دامەزرانــی  پێــش 
کوردستانی ئێران و شەهیدبوونی پێشەوا و 
هاوڕێکانی دەستی پێکردووە؛ لەو ڕۆژەڕا 
کــە کــورد دابــەش کــراوە و خاکەکــەی 
و  ســتەم  ژێــر  کەوتۆتــە  نەتەوەکــەی  و 
چەوسانەوەی دەسەاڵتدارانی دیکتاتۆر لە 
ناوچەدا، خەبات و بەربەرەکانێیش دەستی 

پێکردووە. 
بە درێژایی ئەو ماوەیەشدا بە هەزاران کەس 
لــە ڕۆڵە قارەمــان و نیشــتمانپەروەرەکانی 
واڵتەکەمــان گیانی خۆیان لەو ڕێگایەدا 

بەخت کردووە. 
و  گیانبەختکــردن  ئــەو  ئاکامــی 
فیداکارییــە ئەوەیــە کــە تاکوو ئێســتاش 
خەباتــی گەلەکەمــان ســەرەڕای هەمــوو 
و  داگیرکــەر  ڕێژیمــە  پیالنەکانــی 
بەردەوامــە،  دیکتاتۆرەکانــی کوردســتان 
ئەگــەر خەباتــی کــورد وەکــوو دارێکــی 
ئێســتاش  کــە  لێبکەیــن  چــاو  ســەوز 
سەوزاییەکەی و سێبەرەکەی، ئێمە ڕێزی 
لێدەگریــن بە خوێنی ئەو شــەهیدانە ئاوی 
دراوە و زینــدوو ماوەتــەوە؛ ڕاســتە بێجگە 
لە شــەهیدەکان خەڵکێکی یەکجار زۆری 
لــەو ڕێگایــەدا تێکۆشــاون  و  دیکــەش 
بەدەســتی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی 
ئێــران و دیکتاتۆرەکانــی دیکە لە هەموو 
بەشــەکانی کوردســتاندا چەوســاونەتەوە، 
ئــاوارە بــوون، مڵک و ماڵیان زەوت کراوە 
و کەمئەندام بوون؛ ئەوانە هەموو جێگای 
ڕێزن بەاڵم لە نێو ئەو کەسانەدا شەهیدان 

جێگای تایبەتیان هەیە. 
بۆیــە ڕاســتە کــە ئێمــە لــە حیزبەکەمــان 
ڕۆژێکمان دیــاری کردووە بۆ بیرکردنەوە 
لــە یادی ئەو شــەهیدە خۆشەویســتانەمان 
بــەاڵم ئەوان لە هەســتماندا، لــە خوێنماندا 
و لــە ڕێبازمانــدا هەمیشــە زینــدوون؛ بــە 
تایبــەت بۆ ئێمە کادر و پێشــمەرگەکانی 
ئــەو  ڕێبــازی  ڕاســتەوخۆ  کــە  حیــزب 
شــەهیدانەمان گرتووەتــە بەر و درێژەدەری 

ڕێگاکەیانین.
لــە کوردســتان،  بــە خۆشــییەوە   ئێســتا 
لــە هەمــوو بەشــەکانیدا بــە تایبەتــی لــە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە لە ژێر زوڵم و 
زۆرێکــی بێ ئامانــی ڕێژیمی کۆماری 
ئیســالمی ئێراندایــە، ڕادەی تێکۆشــەران 
لــە ژنــان و پیــاوان، لە کــوڕان و کچانی 
پێگەیشــتوو و وریای نیشــتمانەکەمان لە 

ڕیزی ئەو سەربەرزییەدا خەبات دەکەن.
جۆراوجــۆر  شــکڵی  بــە  خەباتــە  ئــەو   
لــە  و  بەردەوامــە  ڕێژیمــەکان  دژی  لــە 
شــکڵەیە؛  بــەو  هــەر  ڕۆژهەاڵتیشــدا 
یــــــــــــەکێک لــە شــێوەکانی ئــەو خەباتە 
و  بۆنــە  ئــەو  بەڕێوەبردنــی  دژی ڕێژیــم 
مەراســمە نەتەوەیــی و حیزبییانــەن کە لە 
کاتــی خۆیــدا بەڕێوە دەچــێ؛ بەتایبەتی 
ڕێوڕەســــــــــمەکانی نەورۆز کە شکڵێکی 
شۆڕشــگێڕانەیان  و  نیشــتمانی  تــەواو 
بەخــۆوە گرتووە؛ لەو ڕێگایەدا بە هەزاران 
کــەس لــە تێکۆشــەرانی ئــەو ڕێبــازە لــە 
بەشــەکانی  و  ڕێژیمــدا  زیندانەکانــی 
دیکەی کـــــــــــــوردستاندا چەوســاونەتەوە 

هێشــتا  ئامانــج  بــە  گەیشــتن  تاکــوو  و 
مەودایەکــی زۆرمــان لــە بــەرە بــەاڵم ئەو 
ئیرادە و ئەو هۆشیاری و ئاگاهییەی کە 
ئەوڕۆ لە نێو ڕۆڵەکانی کورد بەتایبەتی 
دەیبینیــن  لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا 
ئومێدمان بە درێژەدانی ئەو ڕێگایە زیاتر 

لە پێشوویە.
ئــەو  پێشــمەرگەکانی  وەکــوو  ئێمــەش   
حیزبــە کە دامەزرێنەری یەکەم کۆماری 
کوردستان بوو، ڕێبازەکە بەردەوام دەکەین 
بــە  خۆمــان  وەفــاداری  ڕۆژەدا  لــەو  و 
ڕێبازەکــە جارێکی دیکــە تازە دەکەینەوە 
بــە  تــا گەیشــتن  کــە  دەدەیــن  بەڵێــن  و 
ئامانجەکانمــان ئەوەنــدەی کــە تەمەنمان 
ئیجــازە بــدا لــە ڕیــزی خەباتکارانــی ئەو 
ڕێبــازە گرانبەهایــەدا دەمێنینــەوە و لــەو 
پەیوەندییــەدا دەزانیــن کــە گەلەکەشــمان 
هەر لەو ڕێبازەدا هەنگاو دەنێ و وەفادارە 

بەو ڕێبازە.
ئــەو  لەگــەڵ  پەیوەنــدی  لــە  ئەوەیکــە 
مەسەلەیەدا ئەمڕۆ زۆر گرینگە، ئەرکی 
و  بەگشــتی  کــوردەواری  کۆمەڵــگای 
ئەرکــی پێشــمەرگەکان و خەڵکی کوردە 
لە هەر جێگایەکن بە نیسبەتی خەباتەکە 
لەالیــەک، کە ڕێبــازی شــەهیدەکانمانە 
و بنەماڵــەی شــەهیدەکانمان لــە الیەکی 

دیکەوەیە. 
ئێمە باش دەزانین کە کۆماری ئیسالمی 
ئــەو  ســەرکوتکەرەکانی  هێــزە  و  ئێــران 
ڕێژیمــە هیچ کات لــە ئەزیەت و ئازاری 
بنەماڵــەی شــەهیدەکانمان غافــڵ نیــن، 
لــە بێڕێزیکــردن، بێحورمەتــی کــردن، بــە 

تێکۆشــەرانی خەباتی ڕزگاریخوازانەمان 
بەردەوامــن؛ بنەماڵەی شــەهیدەکانمان لە 
واقێعــدا ئێمــە هەموومــان، نەتەوەکەمــان 
پێیــان قەرزداریــن لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ 
ئــەو فیداکارییــەدا و لــە ڕاســتای ئــەو 
زوڵــم و زۆرییــەی کــە ڕێژیمی کۆماری 

بنەماڵــەی  ســەر  ئیســالمی خســتوویەتە 
تێکۆشــەرانی  بنەماڵــەی  و  شــەهیدان 
نیشــتمانەکەمان.  ڕزگاری  ڕێــگای 
دەبــێ هەموو الیەک لە نێو کوردســتاندا 
ڕێــز بگــرن لــە بنەماڵــەی شــەهیدان لــەو 

بنەمااڵنــەی کــە خۆشەویســتەکانیان لــە 
پێناو ڕزگاری نیشــتمانەکەیاندا دەکەونە 
زیندانــەکان. ئــەو بنەمااڵنە نابێ هەســت 

بــەوە بکــەن کــە ئــەوان بێکەســن و کەس 
بیریــان ناکات؛ هەرچەنــد ئێمە ئاگادارین 
کــە ئەندامانی بنەماڵەی شــەهیدەکانمان 
خاوەنــی ڕێــز و حورمەتێکــی تایبەتین لە 

نێو خەڵکەکەماندا.
ئەگەر سەرکوتکەرانی ڕێژیم  بێحورمەتی 

بــە بنەماڵــەی شــەهیدەکانمان دەکەن، بە 
ئەندامانی بنەماڵەی زیندانیانی سیاســی 
دەکەن بەاڵم لە بەرامبەردا ئەوان سەربەرزن 
چونکــە نەتەوەکەمــان، گەلەکەمــان ڕێز 
و حورمەتیــان بــۆ دادەنێــن و ئــەو ڕێــز و 
حورمەتە دەبێ ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر بێت. 

بنەماڵــەی  کــە  چاوەڕوانیــن  ئێمــە 
شــەهیدانمان لــە نێوخــۆی واڵتــدا نابــێ 
هەســت بە کەمبوون بکــەن، یارمەتیدانی 
بنەماڵــەی شــەهیدان بێجگــە لــە ڕێــز و 
لــە  دیکەیــە  بەشــێکی  حورمەتگرتنیــان 
بــۆ  بــۆ ڕزگاری واڵتەکەمــان،  خەبــات 

ئەوەیکــە هیــچ خەباتکارێــک نیگەرانی 
ئــەوە نەبــێ کــە ئەگــەر بەهــۆی خەبــات 
بــەاڵم  و تێکۆشــانیدا دەکەوێتــە زینــدان 
بنەماڵەکــەی بێ سەرپەرەســت و بێ پەنا 
دەمێننەوە، ئەوە مەسەلەیەکی نیشتمانییە 

و زۆر جیدییــە کــە ئێســتا لە بەر دەســتی 
هاونیشتمانانمان لە نێــــــــوخۆی واڵتدایە. 
ئەوی دەمێنێتەوە ســەر ئەرک و وەزیفەی 

ئێمە، واتە کادر و پێشمەرگە و ئەندامانی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
لــە  کــە  سیاســییەکان  هێــزە  باقــی  و 
مەیدانــی خەبات بۆ ڕزگاری نیشــتمان و 
نەتەوەکەیــان ت دەکۆشــن ئەوەیــە کە ئەو 
ڕێ و ڕێبــازە دەبــێ هەمیشــە ئــاوەدان و 

چاالک و سەربەرز ڕابگرن؛ 
بــە تایبەتــی لە هەلومەرجی ئێســتادا کە 
ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمی ئێران زیاتر 
لــە هەمــوو کاتێک لــە تەنگنادا قەراری 
گرتــووە؛ ڕێژیمێــک کــە لــە بــەر چاوی 
خەڵــک بێزراوە، لــە پێش چاوی جیهانیان 

وەکوو ڕێژیمێکی تیرۆریست و ئاژاوەگێڕ 
و  لێدەکــرێ  چــاوی  ئــازادی  دژی  و 
تەمەنی کۆماری ئیســالمی ئێران ئێســتا 
زۆر کورتتر بووەتەوە بە تایبەتی کە ڕۆژ 
بــە ڕۆژ خەڵکی ئازادیخوازی ئێران زیاتر 
لــە دژی ئەو ڕێژیمە ناڕەزایەتی دەردەبڕن 

و پێیــان حاڵــی دەکــەن بــەو ڕێژیمــە کــە 
ئیدی خەڵک لەگەڵیان نەماوە.

کــە  هەلومەرجــەدا  لــەو  زۆر گرینگــە   
ئەوانــەی کە بنەماڵەی شــەهیدەکانمانن، 
ئێحساســی  تێکۆشــەرانمانن  بنەماڵــەی 

ســــــــــــەربڵێندی لەالیــەک و ئێحساســی 
ئــەوە بکــەن کــە خەڵــک هەموو پشــت و 
پەنایانە؛ ئەگەر کوڕیان لە زیندان دەکرێ، 

ئەگەر کەســوکاری خۆشەویستیان ئێعدام 
دەکــرێ، دەبــێ هەموو خەڵکــی کوردی 
ڕۆژهــەاڵت دەبــێ ببنە پشــت و پەنایان و 
کەســوکار و خۆشەویســتیان و حورمەتیان 

لێ بگرن.
 بەاڵم لە پێناو ئەو حورمەت و ڕێزلێنانەدا 

ئەرکــی خودی بنەماڵەی شــەهیدەکانمان 
ڕێــگای  تێکۆشــەرانی  بنەماڵــەی  و 
قورســترە،  نیشتمانەکەشــمان  ڕزگاری 
چونکە وەختێک هاوســەری شــەهیدێک 
شەهیدەکەشــی  منداڵەکانــی  ئەرکــی 
دەکەوێتە ســەر شــان، هەم جێگای بابیان 

بۆ دەگرێتەوە هەم جێگای دایک، ئەرک 
و زەحمەتێکــی زۆری لەســەر شــانە؛ بــە 
تایبــەت لــە هەلومەرجــی ئێســتادا کە لە 
واڵتەکەمــان لــە ژێــر ســایەی ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســالمی قاتوقــڕی و گرانی 
و بێدەرەتانی ڕۆژ بە ڕۆژ بەرباڵوتر دەبێ.

 هاوســەری شــەهیدەکانمان لــە پەیوەندی 
دەبــێ  مەســەلەیەدا  ئــەو  لەگــەڵ 
ئەرکەکانیــان بە نیســبەتی منداڵەکانیان 
بــە دروســتی بەڕێــوە بــەرن؛ منداڵەکانیان 
ســروودی  و  دەنــگ  بــە  بکــەن  گــۆش 

شۆڕشگێڕانە و نیشتمانی. 
ئەوان بە ســەربەرزییەوە منداڵەکانیان وریا 
بکەنەوە، شارەزایان بکەن کە بابی ئەوان، 

بــرای ئــەوان، کەســوکاری ئــەوان، لە چ 
ڕێبازێکدا و بۆچی ســەری خۆی داناوە؟ 
یــان بۆچــی خراوەتە زیندان و ئەشــکەنجە 
دەکــرێ و لــە الیــەن ڕێژیمــی کۆمــاری 
ســەرکوتکەرەکانیەوە  و  ئیســالمی 
لەبــاری  پێدەکــرێ؟  حورمەتــی  بــێ 
قســەکردنیان  لەبــاری  هەڵســوکەوتیان، 
لەبیریان نەچێ کە ئەوان کەســانێکن کە 
هەمــوو خەڵــک چــاوی لێیانــە! چونکــە 

حورمەتیان دەگرێ. 
و  شــەهید  بنەماڵــەی  ئەندامــی  وەکــو 
بەپێــی  و  نیشــتمانەکەیان  تێکۆشــەرانی 
ئــەوەش چاوەڕوانــی لێیان هەیە؛ هەرچەند 
لــە  ئاگاداریــن  ئێمــە  کــە  ئەوەنــدی 
نێوخــۆی واڵتــدا بە خۆشــییەوە بنەماڵەی 
ئاگاهییەیــان  ئــەو  شــەهیدەکانمان 
پاراســتنی  بــۆ  هەیــە  تــەواوی  بــە 
ڕێبــازی  و  شــەهیدەکانیان  حورمەتــی 

خۆشەویستەکانیان.
 لــە نێــو کادر و پێشمەرگەشــدا، لــە نێــو 
وەزیفەمانــە  هەموومــان  ئێمــە  حیزبــدا، 
بنەماڵــەی  شــتێکدا  هەمــوو  پێــش  لــە 

شـــــــــــەهیدەکانمان لە بەرچاو بێ. 
ئەگــەر ئیمکاناتمــان کــەم بــێ، شــوێنی 
ڕێــگا و جێــگا و حەســانەوەمان وەکــوو 
حیــــــــــــزبێکی شۆڕشگێڕ بەو جۆرە نەبێ 
کە شایســتەی بنەماڵەی شەهیدەکانمانە 
بەاڵم ئەوەیکە لە تواناماندا بێت، دەبێ لە 
خزمەتیاندا بین. بنەماڵەی شەهیدەکانمان 
گــــــــــــەورەی ئێمــەن، مامۆســتای ئێمەن 
و بــۆ ئێمــە جێــگای ڕێــز و حورمەتــن و 
ئێمــەش هەموومــان لەو ڕێبــازەدا هەنگاو 
دەنێیــن، بیروباوەڕمان بە دیتنی بنەماڵەی 
شــەهیدەکانمان قایمتــر دەبــێ، وەختێــک 
شــەهیدەکانمان  بنەماڵــەی  دەبــــــــــینین 
بــەورەن، بەجەرگــن و لــە بەرانبەر کێشــەو 
پێشــمەرگایەتیدا  ژیانــی  گرفتەکانــی 
خۆڕاگــرن، پێشــمەرگەش خۆڕاگریان لێ 
فێر دەبێ؛ مەکتەبی شەهادەت لە حیزبی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  شۆڕشــگێڕی 
ئێرانــدا مەکتەب و مەدرەســەی لێفێربوونە 
مەدرەســەیەدا  لــەو  هەموومــان  ئێمــە  و 
مەدرەســەیەدا  لــەو  و  پێـــــــــــگەیشتووین 
ڕێگاکەمــان درێــژە دەدەیــن و هەموومــان 
دەبــێ هــەوڵ بدەیــن کــە قوتابییانــی ئەو 
مەکتەبــە ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر بــێ؛ بــۆ 
ئــەوەی بتوانیــن بــە هیزێکــی زیاتــرەوە بە 
بێگومــان  و  بینــەوە  دوژمنانمانــدا  گــژ 

سەرکەوتن هی ئێمەیە. 
جارێکــی دیکــە بــە خێرهاتنتــان دەکــەم 
ئێــوە  کــە  خۆشــــــــــــەویست  هاوڕێیانــی 
وەکــوو ســەمبولی بنەماڵەیەکی گەورە و 
بەرفراوانــی شــەهیدانی ڕێگای ڕزگاری 
نیشــتمانەکەمان لێــرە لــە خزمەتتانداین و 
جارێکــی دیکــە ئــەوە دوبــارە دەکەمــەوە 
کــە نــەک هــەر تەنهــا لــە ڕۆژی دەی 
خاکەلێــوە بەڵکــوو لە هەمــوو ڕۆژەکانی 
ســـــــــاڵدا، شەهیدانمان لە بیرمانن، تاجی 
ســـــــــەرمانن و مامۆستا و ڕێخۆشکەری 
ڕێبازەکەمانــن، ئەو ڕێبازە هەر بەردەوام و 
ئاوەدان بێ و ئێوەش هەر ساغ و ساڵمەت 

و سەرکەوتوو بن.   

ئێمە هەموومان وەزیفەمانە لە پێش هەموو شتێکدا بنەماڵەی شەهیدەکانمان لە بەرچاو بێ. ئەگەر ئیمکاناتمان کەم 
بێ، شوێنی ڕێگا و جێگا و حەسانەوەمان وەکوو حیزبێکی شۆڕشگێڕ بەو جۆرە نەبێ کە شایستەی بنەماڵەی شەهیدەکانمانە 
بەاڵم ئەوەیکە لە تواناماندا بێت، دەبێ لە خزمەتیاندا بین. بنەماڵەی شەهیدەکانمان گەورەی ئێمەن، مامۆستای ئێمەن 
و بۆ ئێمە جێگای ڕێز و حورمەتن و ئێمەش هەموومان لەو ڕێبازەدا هەنگاو دەنێین، بیروباوەڕمان بە دیتنی بنەماڵەی 

شەهیدەکانمان قایمتر دەبێ، وەختێک دەبینین بنەماڵەی شەهیدەکانمان بەورەن، بەجەرگن و لە بەرانبەر کێشەو 
گرفتەکانی ژیانی پێشمەرگایەتیدا خۆڕاگرن، پێشمەرگەش خۆڕاگریان لێ فێر دەبێ

 زۆر گرینگە لەو هەلومەرجەدا کە ئەوانەی کە بنەماڵەی شەهیدەکانمانن، بنەماڵەی تێکۆشەرانمانن 
ئێحساسی سەربڵێندی لەالیەک و ئێحساسی ئەوە بکەن کە خەڵک هەموو پشت و پەنایانە؛ ئەگەر کوڕیان لە 

زیندان دەکرێ، ئەگەر کەسوکاری خۆشەویستیان ئێعدام دەکرێ، دەبێ هەموو خەڵکی کوردی ڕۆژهەاڵت دەبێ ببنە 
پشت و پەنایان و کەسوکار و خۆشەویستیان و حورمەتیان لێ بگرن

بنەماڵەی شەهیدانمان لە نێوخۆی واڵتدا نابێ هەست بە کەمبوون بکەن، یارمەتیدانی بنەماڵەی شەهیدان 
بێجگە لە ڕێز و حورمەتگرتنیان بەشێکی دیکەیە لە خەبات بۆ ڕزگاری واڵتەکەمان، بۆ ئەوەیکە هیچ خەباتکارێک 
نیگەرانی ئەوە نەبێ کە ئەگەر بەهۆی خەبات و تێکۆشانیدا دەکەوێتە زیندان بەاڵم بنەماڵەکەی بێ سەرپەرەست و 

بێ پەنا دەمێننەوە، ئەوە مەسەلەیەکی نیشتمانییە و زۆر جیدییە کە ئێستا لە بەر دەستی 
هەونیشتمانانمان لە نێوخۆی واڵتدایە

 دەبێ هەموو الیەک لە نێو کوردستاندا ڕێز بگرن لە بنەماڵەی شەهیدان لەو بنەمااڵنەی کە 
خۆشەویستەکانیان لە پێناو ڕزگاری نیشتمانەکەیاندا دەکەونە زیندانەکان. ئەو بنەمااڵنە نابێ هەست بەوە 

بکەن کە ئەوان بێکەسن و کەس بیریان ناکات؛ هەرچەند ئێمە ئاگادارین کە ئەندامانی بنەماڵەی شەهیدەکانمان 
خاوەنی ڕێز و حورمەتێکی تایبەتین لە نێو خەڵکەکەماندا
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ڕۆژی سێشەممە ١ی پووشپەڕ وەزارەتی دادگوستەریی ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
ئامریکا ڕایگەیاند کە ٣٦ ماڵپەڕی سەر بە ڕێژیمی ئێرانی بەهۆی باڵوکردنەوەی 

»زانیاریی چەواشەکارانە« و کردەوەی »توندوتیژانە« داخستووە.

ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەممە ٣ی پووشپەڕ بڕیار بوو ڕێوڕەسمێک بەبۆنەی ڕۆژی 
»بۆز  سینا« لە ناوچەی »مەرگەوەڕ«ی سەر بە پارێزگای ورمێ بەڕێوە بچێت 
کە ســپای پاســداران پێشی بەو مەراسمە گرت. ڕێژیم بە جێگیرکردنی هێزەکانی 

سپا پێشی بە خەڵک گرت و ئیزنی نەدا خەڵک مەراسمەکە بەڕێوە ببەن. 

٤ی پووشپەڕ: پاش ئەوەی کە گرووپی »تاڵبان« پێشڕەوەیی نیزامیی بەرباڵوی 
لە شارەکانی ئەفغانستان دەست پێکرد، بە دەیان ژنی ویالیەتی »جوزجان«، دژی 
گرووپــی »تاڵبــان« چەکیــان هەڵگرت و لــە پەیامێکدا باڵویان کــردەوە کە ئێمە 

»تاڵبانـ«ـمان قبووڵ نییە و نامانهەوێ بێتە ئەو ویالیەتە.

٥ی پووشــپەڕ: ڕێژیــم لــە چوارچێــوەی گەاڵڵەیەکــدا بــۆ چاالکــی لــە ئەپــە 
فیلتێرکــراوەکان ســزای دیــاری کرد. لــەو گەاڵڵەیەدا هێــزە چەکدارەکانی ڕێژیم 
وەک »بەڕێوەبــەری هێڵەکانــی ئینتێرنێــت« دیــاری کران. بەپێــی ئەو گەاڵڵەیە 
وەزارەتــی پێوەندییــەکان دەبــێ ڕێــژەی کەڵکوەرگرتــن لە پەیامنێــرە بیانییەکان بە 

نیوەی پەیامنێرە نێوخۆییەکان کەم بکاتەوە.

٧ی پووشپەڕ: »ئارمینا سادقییان« کچە ورزشوانی کوردی خەڵکی »ئیالم« لە 
کێبڕکێیەکانی جامی جیهانی لە بەشی »تیرهاوێژی« لە واڵتی »کرۆواسی« 
میداڵی زێڕی بەدەســت هێنا. ئەم کێبرکێیە بە بەشــداریی ٥٢٠ وەرزشــوان لە ٤٧ 
واڵتــی جیهــان بە میوانداریەتی »کرۆواســی« بەڕێوەچوو.«ڕۆســتەم عەزیزی« 
وەرزشوانی خەڵکی »سنە« لە کێبڕکێیەکانی بەهێزترین پیاوانی جیهاندا کە لە 
واڵتــی ئیمــارات بە میوانداریەتــی دوبەی بەڕێوەچوو میداڵی »زیو«ی بەدەســت 

هێنا و پلەی دووهەمی بۆ خۆی مسۆگەر کرد.

٨ی پووشــپەڕ:  ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بەنیســبەت 
پشــتیوانی لــە ناڕەزایەتییەکانــی کرێکارانی ئێــران ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە 
و ڕایگەیانــد: ئێمــە پشــتیوانیی تــەواوی خۆمان لــە داخوازیی ڕەوا و هەڵوێســتی 
ئازایانە و خەباتی مافخوازانەی کرێکارانی مانگرتوو ڕادەگەیەنین و لەســەر ئەو 
باوەڕەین کە کرێکاران وەکوو هەموو چین و توێژەکانی دیکەی کۆمەڵگای ئێران 
و کوردســتان شــایانی ژیانێکی تەژی لە خۆشــبژیوی و پاراســتنی مافە سینفی 
و دێموکراتیکەکانــن و لــەو پێناوەشــدا مافــی ڕەوای خۆیانــە کــە بــە مانگرتن و 
کۆبوونەوە و میتینگ و شــێوەکانی دیکەی خەبات، ناڕەزایەتیی خۆیان بەرانبەر 
بە دۆخی نالەباری ژیانیان دەرببڕن و دەسەاڵتی ستەمکار و سەرەڕۆی کۆماری 
ئیســالمی بــۆی نییــە وەاڵمــی داخوازییەکانیان بە گرتن و دەرکردن و هەڕەشــە و 

ئەشکەنجە بداتەوە.

٩ی پووشــپەڕ: زانکــۆی »شــینگ هوئــا« لــە چیــن کــە یەکێک لە باشــترین 
ناوەندەکانی زانستی لە ئاستی جیهاندایە پرۆفیسۆر »کۆچەر بیرکار«ی وەک 
مامۆستای ئەو زانکۆیە هەڵبژارد. کۆچەر بیرکار، جیا لەوەی کە لە ٢٠ واڵتی 
جیهاندا کۆبوونەوە و کۆڕبەندی لەســەر بیرکاری و دوایین دەســتەکانی بیرکاری 
بەڕێوە بردووە، تاکوو ئێستا چوار خەاڵتی جیهانی بەدەست هێناوە کە بریتین لە: 
خەاڵتــی بنکــەی بیرکاریی پاریس، خەاڵتــی لێڤێرهووڵم، خەاڵتی مۆر بۆ وتاری 
لێکۆڵینــەوەی ٢٠١٦ی زایینــی و خەاڵتی جیهانیی بیرکاری )فیڵدز( لە ســاڵی 

ڕابردوودا.

٩ی پووشــپەڕ: لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ناردنــی نامــەی پیرۆزبایــی بــۆ »ئێبراهیــم 
ڕەئیســی« لەالیــەن ســەركۆماری »ئۆتریشـ«ـــەوە »هیــوا بەهرامــی« بەرپرســی 
پێوەندییــە نێونەتەوەییەكانــی حیزبــی دێموکــرات نامەیەكــی بۆ »ئالێكســاندەر ڤان 
دێــر بێلێــن« ســەركۆماری ›‹ئۆتریش‹‹ نــارد. ســەركۆماری »ئۆتریش« واڵمی 
ڕەخنــەی بەرپرســی پێوەندییــە نێونەتەوەییەكانــی حیزبــی دێموکراتــی دایــەوە و لە 
نامەکەیدا باسی لەوە کردبوو کە بو ئەوەی بۆچوونەكانی خۆیان بە ڕێژێمی ئێران 
بگەیێنین، پێویســتە پێوەندیان لەگەڵ ڕێژیم هەبێت و جەختی کردەوە کە تەنانەت 
لەو نامەیەی پیرۆزبایی كە بۆ سەركۆماری نوێی ئێرانی ناردووە، نیگەرانیی خۆم 

لە دۆخی مافی مرۆڤ لەو واڵتەدا بە ڕوونی باس كردووە.

١٠ی پووشــپەڕ: »غواڵمحوســێن مۆحســێنیی ئێژەیــی« بــه حوکمــی »عەلــی 
خامنەیــی« ڕێبــەری ڕێژیمــی ئێــران بوو بە ســەرۆکی هێــزی دادوەریی ڕێژیمی 
ئێران. »خامنەیی‹‹ داوای لە »ئێژەیی« کرد بە هەموو هێزەوە پەرە بە عەدالەت، 
بنبڕکردنــی  ئازادییەکانــی ڕەوا و  دابینکردنــی مافــی گشــتی، دابینکردنــی 
گەندەڵی بدات. ئەمە لەحاڵێکدایە کە »مۆحســێنیی ئێژەیی« دەســتی لە قەتڵە 
زەنجیرەییەکانــدا هەبــووە و ئامریــکا و یەکیەتیــی ئورووپــاش ناوبراویــان بەهــۆی 

پێشێلکردنی مافی مرۆڤ خستووەتە لیستەی گەمارۆ ئابوورییەکانەوە.

ڕۆژی سێشــەممە ١٥ی پووشــپەڕ لە ڕێوڕەســمێکدا بە بەشــداریی ژمارەیەک لە 
ئەندامانــی ڕێبەریــی حیزب و کادر و پێشــمەرگەکان، دەورەی ٢٥٠ی ســەرەتایی 
پێشــمەرگەی کوردســتان کۆتایــی پێهات. ئەم دەوەرەیە تایبــەت بوو و لە کچانی 
ئازای نیشــتمان پێکهاتبوو. کاوە بەهرامی، بەرپرســی دەزگای فەرماندەیی هێزی 
پێشــمەرگەی کوردســتان بەبۆنــەی کۆتاییهاتنــی ئــەم دەورەیــە چەنــد وتەیەکــی 
پێشــکەش کرد. ناوبراو باســێکی کورتی لەســەر نەریتی ڕێوڕەسمی تایبەتی هەر 
٥٠ دەورە و یەکەمیــن دەورەی کچــان لــە مێژووی حیزبی دێموکرات، ڕۆڵی ژنان 

لە بزووتنەوە سیاسییەکانی نێوخۆ و دەرەوەی کوردستاندا کرد. 

ســەدان کــەس لــە خەڵکــی گوندەکانی ئەحواز، ڕۆژی شــەممە ١٩ی پووشــپەڕ، 
دژی سیاسەتەکانی بەنداوسازی بێسەروبەرە کە بووەتە هۆی وشکبوونی ڕووبار و 
تااڵوەکان، مردنی مەڕومااڵت و نەمانی کشــتوکاڵ، لەبەردم بینای پارێزگاریی 

لە ئەحواز کۆ بوونەوە.

گەاڵڵــەی یەکدەســتکردنی خەتــی »برێیلـ«ـــی کــوردی ڕۆژی شــەممە ١٩ی 
پووشپەڕ بە شێوەی ئانالین لە زانکۆی »کوردستانــ«ـی پارێزگای سنە پەردەی 
لەســەر الدرا.  بــە وتــەی »نوســرەتوڵاڵ ئیبراهیمــی« ڕاوێــژکاری پێوەرمەنــدی 
لــە کاروبــاری کەمئەندامــان ، پێوەرمەندکردنــی خەتی »برێیلــ«ـــی کوردی بە 

هاوکاریی چەندین کەســی خاوەنڕای زانکۆ و نووســەری کوردزمان لە تەواوی 
پارێزگاکانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و بــە یارمەتیی ئەنجومەنــی نابینایان و 

زانکۆی »کوردستان« ئەنجام دراوە.

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ 
ڕاگەیەندراوێکــی بــاڵو کــردەوە و ڕایگەیانــد:  ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانی 
تێرۆریســتییەی  تاوانــە  ئــەو  ســاڵوەگەڕی  ٣٢هەمیــن  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێراندا کە یەکیك لە ڕێبەرانــی هەڵکەوتووی بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازی کوردی کردە ئامانج، یادی دوکتور قاسملوو و هەموو شەهیدانی 
ڕێگای ڕزگاریی کوردستان و گیانبەختکردووانی دەستی تێرۆریزمی دەوڵەتیی 
ڕێژیمــی ئێــران بــەرز ڕادەگرێــت و پێ لەســەر درێژەدانی ئامانجــە مرۆییەکانیان 

دادەگرێتەوە.

ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنــەی ٣٢هەمین 
ســاڵڕۆژی تێــرۆری دوکتــور قاســملوو« و هاوڕێیانــی ڕاگەیەندراوێکــی بــاڵو 
کــردەوە. لــەم ڕاگەیەنــدراوەدا هاتبــوو: مــاوەی ٣٢ ســاڵ دوای جینایەتــی ڤییەن 
خەونــی ئاڵــۆزی بەرپرســانی کۆمــاری ئیســالمی نــەک هــەر وەدی نەهاتــووە، 
بەپێچەوانە، جوواڵنەوەی کوردستان لە گەشەسەندن و بووژانەوەی بەردەوامدایە و 
حیزبی قاسملوو هەروا سەربەرزانە لەسەر پێیە و لە سەرتاسەری کوردستان درێژە 
بە خەبات دەدا.  ڕێژیمی ئیدئۆلۆژیک و بیرتەسکی کۆماری ئیسالمی تێناگا 
کە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئیران و جوواڵنەوەی کوردســتان بەگشــتی، 
ڕیشــەیان لەنێو خەڵکی کوردســتان داکوتاوە و ویســت و داخوازییەکانیان لەالیەن 

کۆمەاڵنی خەڵکی نیشتمانپەروەرەوە پشتیوانیی لێدەکرێ.

سێ ڕێکخراوی گەشەی الوانی کوردستان، یەکیەتیی خوێندکارانی دێموکراتی 
کوردســتان و یەکیەتیــی نەتەوەیــی خوێندکارانــی کــورد، ڕۆژی دووشــەممە 
ڕێکەوتی ٢١ی پووشپەڕ، بەبۆنەی ٣٢هەمین ساڵوەگەڕی شەهیدکرانی دوکتور 
قاســملوو، ســێمینارێکیان لە ژێر ناوی »ڕۆڵ و بیر و هزری دوکتور قاســملوو« 

لە سەنتەری الوانی کۆیە بەڕێوە برد. 

٢٤ی پووشپەڕ:دادگای فێدێراڵی ئامریکا لە حوکمێکی تایبەتدا، ڕێژیمەکانی 
سووریە و ئێران و ڕێکخراوی تێرۆریستیی سپای پاسداران و ٣ بانکی ئێرانیی بە 
تاوانی بەشــداری لە هێرشــی تێرۆریســتیی »حەماس« بۆ سەر دوو شارۆمەندی 
ئامریکایی- ئیســرائیلی لە ســاڵی ٢٠١٥دا کە بووە هۆی کوژرانیان مەحکووم 

کرد.

٢٤ی پووشپەڕ: خەڵکی پارێزگای خوزستان، بە نیشانەی ناڕەزایەتی بەنیسبەت 
نەبوونــی بەڕێوەبەریــی باش و پچڕانی بەردەوامی ئاو ڕژانە ســەر شــەقامەکان و 
خۆپیشــاندانیان بەڕێــوە بــرد کــە لەالیەن هێــزە نیزامییەکانەوە بە گولـــلە واڵمیان 

درایەوە.

٢٥ی پووشپەڕ: تۆڕی کۆمەاڵیەتیی فەیسبووک باڵوی کردەوە کە نزیک بە 
٢٠٠ هەژمــاری فەیســبووکی، کە لەالیەن گرووپێــک لە هەکێرەکانی ڕێژیمی 
ئێرانــەوە بەڕێــوە دەچوون ســڕیوەتەوە. ئەو هەژمارانەی ڕێژیمی ئیســالمیی ئێران، 
پالنی عەمەلیاتێکی بەرینیان بۆ سەر فەرمانبەری پیشەیی نیزامی و هەوافەزا 

لە ئامریکا و چەندین واڵتی ئورووپاییدا هەبوو. 

٢٧ى پووشپەڕ: کۆمەڵێک چاالکى مەدەنى و لیدەرى خۆپیشاندانەکانى بەغدا و 
شارەکانى دیکەى عێراق چوونە بەردەم بارەگاى نەتەوە یەکگرتووەکان و دژى هەوڵە 
تێکدەرانەکان و کوشــتن و ڕفاندنەکانى حەشــدى شەعبی ناڕەزایەتییان دەربڕی. 
خۆپیشــاندەران وەک ســپاس و پێزانیــن لــە گەلــى کورد و هەرێمى کوردســتان بۆ 
پاراستنى گیانیان، ئااڵى کوردستانیان هەڵ کرد و سپاسی حکوومەتى هەرێمیان 

کرد کە ئەمنییەتی بۆ دابین کردوون.

پارتــی  پێشــووی  هاوســەرۆکی  دەمیرتــاش«  »ســەالحەدین  گەالوێــژ:  ١ی 
لەمــەڕ  تێکۆشــانی  و  هــەوڵ  بەهــۆی   )HDP( گــەالن  دێموکراتیکــی 
چارەســەرکردنی پرســی کــورد لە کوردســتانی باکوور، خەاڵتــی مافی مرۆیی 

›‹ویمار‹‹ـی لە ساڵی ٢٠٢١ پێ بەخشرا.

ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی ڕۆژی هەینی ١ی گەالوێژ، لە بەیاننامەیەکدا 
بە ئاماژەدان بە کوژرانی ٨ کەس لە خۆپیشاندەرانی ئەحواز داوای لە بەرپرسانی 
ڕێژیمــی ئێــران کــرد کــە لە بەکارهێنانی چــەک و توندوتیــژی دژی ناڕازییان 
دەست بپارێزێت و داوای کۆتایی پێهێنان بە پچڕانی ئینتێرنێت لە ئەحوازی کرد.

٢ی گەالوێــژ: بــەرەی عەرەبــی بــۆ ئازادیــی ئەحــواز لــە پەیامێکــدا سپاســی 
پشــیوانیکردن و پێوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانی کرد و جەختی 
لەسەر ئەوە کردەوە کە هاوپێوەندی، بەردەوامی، هاوئاهەنگی لە پێکەوەکارکردن 

بۆ هەمیشە هەژمونیی دەوڵەتی ناوندی بەرەو ڕووخان دەبات. 

٤ی گەالوێــژ: لــە شــاری تــاران ژمارەیــەک لــە خەڵکی نــاڕازی لە شــەقامی 
›‹جمهووری‹‹ دژی دەســەاڵتی ڕێژیمی ئێران بە دروشــمی نەمان بۆ دیکتاتۆر 

ڕژانە سەر شەقام و خۆپیشاندانیان کرد .

٥ی گەالوێــژ: ناوچــەی هەورامان لــە ٤٤هەمین دانیشــتنی کۆمیتەی میراتی 
جیهانیــی »یونســکۆ«دا وەکــوو میراتێکــی بــە نرخــی جیهانیــی تۆمــار کــرا. 
خەڵکی ناوچەکە بۆ ئەوەیکە هەورامان لە »یونسکۆ«دا تۆمار بکرێت بەڵگەی 
پێویستیان بۆ دانیشتنی کۆمیتەی میراتی کولتووریی یونسکۆ کۆ کردبوویەوە.  

٦ی گەالوێــژ: لــە شــەڕ و دەرگیریــی نێوان هێزەکانی »کۆمــاری ئازەربایجان و 
ئەرمەنســتان«دا ســێ ســەربازی ئەرمەنستان گیانیان لەدەســت دا. دەرگیرییەکە 
لــە گوندێکــی ئەرمەنســتان بــە ناوی »ســۆتک« ڕووی دا. وەزارەتــی دەرەوەی 
»ئەرمەنستان« ڕایگەیاند کۆماری ئازەربایجان بەئەنقەست شەڕ دروست دەکات 

و هێزەکانیشــی بــە شــێوەی نایاســایی لــە خاکی ئێمــەدا ڕادەگرێت. بەرپرســانی 
»کۆماری ئازەربایجان«یش ڕایانگەیاند ئەرمەنستان بە تانک و خومپارە هێرش 

دەکاتە سەر هێزەکانی ئێمە.

٧ی گەالوێــژ: دادســتانی بەحرەیــن ڕایگەیانــد کــە دادگای بــااڵی جینایی ئەو 
واڵتــە بانکــی ناوەندیــی ئێرانــی لەگەڵ چەند بانکی دیکە یــەک لەوانه بانکی 
بەحرەینیــی ›‹ئەلموســتەقبەل‹‹ و ٦ بەرپرســی ئــەو بانکــە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 

سپیکردنەوەی پارە بۆ ئێران مەحکووم کردووە. 

١٠ی گەالوێژ: »کیانووش ڕۆســتەمی« وەرزشــوانی کوردی خەڵکی کرماشان 
لە الپەڕەی ئینستاگرامیی خۆیدا نووسی: »بەڕێزان پیرۆزباییتان پێ دەڵێم ئیزنتان 
نــەدا میداڵێکــی دیکەی ئۆلەمپیک بەدەســت بێنم« کێ واڵمدەره؟ ڕۆســتەمی 
بێ ئەوەیکە هیچ شــتێکی دیکە بنووســێت هەشــتەگی کورد و کوردســتانی لە 

الپەڕەی ئینستاگرامی خۆیدا باڵو کردەوە.

٨ی گەالوێــژ:  »حەمیــد کەریمی« وەرزشــوانی کوردی خەڵکــی »مەهاباد« 
لە کێبڕکێیەکانی »پاورلیفتینگـ«ـی جامی یانەکانی جیهان لە بەشی »پرێس 

سینە«دا میداڵی »زێڕ«ی بۆ خۆی مسۆگەر کرد.

»حەســەن ڕووحانــی‹‹ ســەرکۆماری ڕێژیمــی ئێــران، ڕۆژی دووشــەممە ١١ی 
گەالوێــژ، لــە دواییــن لێدوانــی خۆیدا لــە دەوڵەتــی دوازدەهەم پشتڕاســتی کردەوە 
کــە ئارشــیڤی بەرنامــەی ناوکیــی ئێــران لەالیــەن »ئیسرائیلـ‹‹ـــەوە دزراوە.  لــە 
عەمەلیاتــی دزینــی ئارشــیڤی ناوکیــدا ٢٠ کــەس بەشــدارییان کــردووە کــە 

هیچکامیان ئیسرائیلی و یەهوودی نەبوون.

١٢ی گەالوێژ: دوکتور »کۆچەر وەلەدبەیگی« پاش تەواوکردنی لێکۆڵینەوەیەکی 
دەگمــەن ســەبارەت بــە نەخۆشــییەکانی دەمــار و دڵ، لێکۆڵینەوەکەی پێشــکەش 
بــە دوکتور »ســەعید شــەرەفکەندی« ســکرتێری پێشــووی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران کرد. دوکتور »کۆچەر« باســی لەوە کرد: »ئاســتی بەرزی 
زانیــاری، کاریزمــا و فیداکاریــی دوکتور ســەعید بووەتە هــۆی ئەوەیکە هەموو 
کات حــەز بکــەم وەکــوو ئــەو هــەم لــە بواری خوێنــدن و هەم لە بواری سیاســەت 
کەســێکی ســەرکەوتوو بــم«. »کۆچــەر وەلەدبەیگــی« خەڵکــی کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵتــه، ســاڵی ١٣٦٢ لــە گونــدی »هاوار« ســەر بە پارێــزگای هەڵەبجە لە 

کوردستانی باشوور لەدایک بووە.

١٦ی گەالوێــژ: دوابــەدوای ئــەوەی کــە هەیئەتــی ئێرانی بــە هەڵکردنی ئااڵی 
کوردستان پێشوازییان لە ›‹نێچیرڤان بارزانی‹‹ سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە 
فڕۆکەخانەی مێهرئابادی تاران کرد، ›‹ســەعید خەتیبزادە‹‹ وتەبێژی وەزارەتی 
دەرەوەی ڕێژیمــی ئێــران وتــی هەڵکردنــی ئااڵی کوردســتان هەڵەیــەک بووە کە 
لەالیــەن تیمــی بەڕێوەبەریــی پێشــوازی لــە فڕۆکەخانە ئەنجــام دراوە. هەڵکردنی 
ئــااڵی کوردســتان لــەم پێشــوازییەدا کاردانەوەیەکــی زۆری بــە تایبــەت لە تۆڕە 

کۆمەاڵیەتییەکان و میدیاکانی ئێران بەدواوە بوو.

»مووســا باباخانــی« تێکۆشــەری دێموکــرات لە هۆتێل »گوڵی ســلێمانی« لە 
شــاری »هەولێــر« تێــرۆر کــرا. به پێــی ڕاگه یه نــدراوی ســكرتاریای هاوڕێیانــی 
دیكــه ی دێموكــرات، ئێــواره ی ڕۆژی پێنجشــه ممه  ١٤ی گه الوێــژ، تێكۆشــه ر 
»مووســا باباخانی« له الیه ن تێرۆریســتانی ســه ر به  كۆماری ئیســالمیی ئێرانه وه  

ڕفێندراوه  و دوای ئه شكه نجه ی زۆر، شه هید كراوه . 

١٨ی گەالوێــژ: ناوەنــدی سیاســیی حیزبی دێموکرات بەنیســبەت شــەهیدکرانی 
»مووســا باباخانــی« بــە دەســتی ڕێژیمی ئیســالمیی ئێــران پەیامێکی پرســە و 
سەرەخۆشیی ڕوو لە بەڕێوەبەرایەتیی هاوڕێیانی دیکەی دێموکرات باڵو کردەوە. 

 
١٩ی گەالوێژ: تەرمی شــەهید »مووســا باباخانی« بە بەشــداریی هەیئەتێکی 
پایەبەرزی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە گۆڕستانی شەهیدانی حیزب 

ئەسپەردەی خاک کرا. 

دادگای پێداچوونــەوە بــە تاوانەکانــی ›‹حەمیــد نــووری‹‹ دادیــاری پێشــوو لــە 
دەزگای دادی ڕێژیمــی ئێــران کــە بــە دەســتێدابوون لــە ئێعدامەکانی ســاڵی ٦٧ 
تاوانبار کراوە، ڕۆژی سێشــەممە ١٩ی گەالوێژ لە واڵتی ســوئید بەڕێوە چوو. 
حەمید نووری مانگی خەزەڵوەری ساڵی ٢٠١٩ لە فڕۆکەخانەی ›‹ئارالندا‹‹ی 
ســوئید بــە حوکمــی دادســتانی ســوئید و بــە تاوانــی ڕۆڵگێــڕان لــە کوشــتاری 

بەکۆمەڵ دەسبەسەر کرا.

٢٠ی گەالوێژ: »بایەزید نیکبەخت« شــاخەوانی کوردی خەڵکی »پیرانشــار« 
توانی بە ســەر لووتکەی ٥ چیای بەرزی واڵتی »ڕووســیە«دا ســەر کەوێت و 
خەاڵتــی »پڵینگــی بەفری« بەدەســت بهێنیت. خەاڵتــی »پڵینگی بەفری« لە 
ساڵی ١٩٥٦ـــەوە دەدرێت بەو کەسانەی کە بتوانن بە سەر ٥ کێوی سەرووی ٧ 

هەزار میتریی واڵتی »ڕووسیە«دا سەر کەون.

ڕۆژی پێنجشــەممە ٢١ی گەالوێــژ، پەیکــەری مامۆســتا »هــەژار« لەالیــەن 
کەسانێکی سەر بە ڕێژیمی ئێرانەوە ئاگری تێبەردرا.

 
گرووپێکی هەکێر کە خۆی بە »عەداڵەتی عەلی« ناساندووە ڕۆژی یەکشەممە 
٣١ی گەالوێژ، کامێرا ئەمنییەتییەکانی زیندانی ئێڤین لە شــاری »تارانـ«ـــی 
بەتەواوەتی خستەژێر کۆنترۆڵی خۆیەوە و فیلمی ڕاستەوخۆی نێو ئەو زیندانەی 
باڵو کردەوە. ئەو گرووپە ناوەندی پۆلیســی ڕاهوەری ڕێژیمی ئێرانیشــی هەک 
کــرد و زانیارییەکانــی ئەو ناوەندەی بەتەواوی ئاشــکرا کرد. ئەو گرووپە هەکێرە 
لە بەیاننامەیەکدا هۆشــداری دا بەردوام لە قاوی ئەو زوڵم و ســتەمە دەدەین کە 

›‹ئیبراهیم ڕەئیسی« لە خەڵکی دەکات.

خوێنەرانی هێژای »کوردستان«، بەپێی نەریتی سااڵنەی ڕۆژنامەکەمان، »کوردستان«، پانۆڕامای گرینگترین ڕووداوەکانی ساڵی پێشوو لە ڕاپۆرتەهەواڵێکی تایبەتدا 
دەخاتە بەرچاوی ئێوەی ئازیز؛ ئەوەی بەردەستان پانۆڕامای سێ مانگی دووهەمی ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوی واتە ٢٧٢١ی کوردییە.

درێژە لە الپەڕەی ٧



٧ ژمارە ٨٢٠ ، ٤ی ئاوریلی ٢٠٢٢

ئەوەندە باس لە ئازار و نەهامەتییەکانی ژنان کراوە کە لە ڕاستیدا وەکوو دیاردەیەکی 
ئاســایی یان بەشــێکی زۆر ئاســایی لە ژیانی ڕۆژانەمان دێنە بەرچاو. ئەوەندە باسی 
خەم و ئازاری ژنانمان کردووە کە چیدیکە کەس لە کاتی بیستنی هەواڵی کوژرانی 
هیــچ ژن و کچێکــدا دڵــی ڕاناچڵەکێ! وەک بڵێی ئەمەش شــێوازێکی ئاســایی لە 
مردنــە و ڕۆژێــک هــەر هەموومــان دەمریــن و کۆتایــی بــە چیرۆکــە تــاڵ و پــڕ لە 

ئازارەکەی ژیانمان دێت!
هەموومان ئەم ڕاستییەمان قەبووڵ کردووە کە پاش هەموو خۆشی و ناخۆشیییەکانی 
ژیانمــان ڕۆژێــک کۆتاییمان پــێ دێت و نامێنین بەاڵم  قووڵبوونەوە لەو ڕووداوانەی 
کــە لــە دەوروبەرمانــدا ڕوو دەدەن، بینینــی بەردەوامــی کوژرانــی ژنــان و کچانــی 
واڵتەکەمان تەنیا بەو هۆکارەی کە دەیانهەوێ بە دڵی خۆیان بژین و ئەمەش وەک 
گەورەترین تاوانی ژیانیان بۆیان ئەژمار دەکرێ و دەیانخاتە بەر گولـــلەی چەک و 
تیغی چەقۆی ئازیزترین کەسەکانی ژیانیان، ڕاستییەکی ناخهەژێنمان بیر دەخاتەوە، 
ڕاســتییەک کــە ڕەنگــە بــە هۆکارگەلی جیــاواز کۆمەڵگای ئێمــەی زیاتر لەگەڵ 

خۆی تووش کردبێ.
زۆرجار وتراوە کە دەســەاڵت لەمبارەوە ڕۆڵی ســەرەکی دەگێڕێ، یاســاکان دژەژنن و 
پیاوانــی پاوانخوازیــش بە بیرۆکەی پیاوســاالرانەوە بە شــێوازی خۆیــان و بە قازانجی 
بەرژەوەندییەکانــی خۆیان یاســاکان دادەڕێژن، لێکیــان دەدەنەوە، بەڕێوەیان دەبەن و لەم 
نێوانەشدا ئەوەی کە زیاتر لە هەمیشە دەکەوێتە بەر پەالماری بێبەزەییانەی دەسەاڵت 

و پیاوان و کۆمەڵگاش هەر ژنانن!
ژنــان وەک نامووســی خۆیــان پێناســە دەکــەن و مافــی ئــەوە بە خۆیــان دەدەن کە بە 
شــێوازی دڵخوازی خۆیان هەڵســوکەوتیان لەگەڵ بکەن، وەک بڵێی خۆیان فریشــتەن 
و هیچــکات لــە ڕێــگای ڕاســت الیــان نــەداوە و ئــەوە ژنانــن کە ســەرچاوەی هەموو 
کێشــەکان و هەمــوو بەالڕێداچوونەکانــی کۆمەڵــگان! هــەر ئەمەشــە کــە وا دەکات 
دیاردەیەکــی قێزەونــی وەک ژن کوشــتن ئەوەنــدە ئاســایی ببێتــەوە کــە چیدیکــە بــە 
کوژرانــی دڕندانــەی هیــچ ژنێک دڵمان تەزووی پێــدا نەیەت و وەک هەموو ئاکارە 

ئاساییەکانی ژیان، بەالیدا تێپەڕین.
ئاســاییبوونەوەیەک کــە خــۆی لــە خۆیــدا یەکێــک لــە گرینگتریــن هۆکارەکانــی 
بەردەوامبوونــی دیاردەکەیــە، هــەر لــە پێنــاوی ئەم ئاساییکردنەوەشــدایە کــە زۆرجار 
دەوترێــت باڵوکردنــەوەی هەواڵــەکان و وێنــە و ڤیدیــۆی ئــەم جۆرە ڕووداوانــە هەڵەیە 
چونکــە لێوڕێــژن لــە توندوتیــژی، لەحاڵێکــدا کە ڕەنگــە یەکێک لــە هۆکارەکانی 

بەردەوامبوونی هەتا ئێستاش هەر شاراوەمانەوەی ئەم ڕووداوە دڵتەزێنانەیە.
ئێستا کە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بە بەرباڵوی لە بەردەستی خەڵکدان، باڵوبوونەوەی 
هەواڵگەلــی لەم چەشــنە زیاتــر دەتوانن کاریگەری دابنێن؛ بــەو واتایە کە کۆمەڵگا 
بەنیســبەت پرســەکە و بەنیســبەت بەرزبوونــەوەی ئەم جــۆرە توندوتیژییانە هەســتیارتر 

بکاتەوە، کە بێگومان تاکوو ئێستاش کاریگەریی خۆی هەر هەبووە.
هــەر ئــەم ڕاســتییەیە کــە بووەتــە هــۆی ڕێکخســتنی دەیــان کــۆڕ و کۆبوونــەوەی 
جیــاوازی ناڕەزایەتیدەربڕیــن لــە بۆنە جیــاوازەکان و دەرکردنــی بڕیارنامە و بەیاننامە 
و مەحکوومکردنــی کــردەوە دژەژنــەکان لەالیەن چاالکانی ئەم بــوارەوە؛ بەاڵم ڕەنگە 
پرســیارە ســەرەکییەکە ئەمە بێ کە مادام کۆمەڵگا هەســتیار بووەتەوە و ئەم هەموو 
کۆڕ و کۆبوونەوەیە دەگیردرێت و بەهەزاران بابەت دەنوسرێت و ئەم چەشنە کردەوانە 

مەحکووم دەکرێن، ئەی بۆچی جینایەت و ژنکوژی هەر بەردەوامە؟!
ئــەوەی کــە ئێمــەی ژن بــە درێژایــی مێــژوو هەســتمان پــێ کــردووە و بینیومانــە و 
بەرانبەرمان کراوە، قەدەغەبوونی ژیان بووە! ژیانێک کە بە لەدایکبوون وەکوو ماف 

بۆ ئێمە دادەنرێت بەاڵم لەم جیهانە پانوبەرینەدا بۆمان بە ڕەوا نابیندرێت.
دەســەاڵت کــە ئەگــەر ئایینیــش بێــت لەالیەکــەوە و خــودی کۆمەڵــگا و نەریتــە 
چەقبەســتووەکانیش لەالیەکــی دیکــەوە، بــە بەردەوامــی ژنانیــان وەکوو بەشــێک لە 
مڵک و ماڵی پیاوان پێناسە کردووە، بۆیە کڕین و فرۆشتن و کەڵکاوەژوووەرگرتن و 
تەنانەت کوشتنیشیان بە مافی بێئەمالوئەوالی خۆیان پێناسە کردووە، بە بێ ئەوەیکە 
گرینگی بەم ڕاستییە بدەن کە ژنیش وەکوو پیاو مرۆڤە، مافی ژیان و چێژوەرگرتن 
لە ژیانی هەیە، ڕەنگە ئەویش هەڵە بکات وەک چۆن پیاویش هەزاران هەڵە دەکات، 
حەزی هەیە، ئارەزوو و خولیای هەیە و بەڕاســتی ئەم جیهانە و بەتایبەت کۆمەڵگا 
دواکەوتــووەکان شــوێنێکی بــاش بۆ کردنەوەی باڵــی خۆزگەکانیان نین و ئەوەی کە 
لــە کۆتاییــدا دەبێتــە بەشــیان، پێکــران بە تیــری دواکەوتوویی و نەزانیــی تاکەکانی 

کۆمەڵگا و گیان ئەسپاردنە.
پێــش لە هەموو شــتێک هەوڵدانــی ژنان بۆ بەخۆداچوونەوە و بەرزکردنەوەی ئاســتی 
زانیاری و تێگەیشتن و لۆژیکی خۆیان و دواتریش هەوڵەکانیان بۆ ڕۆشنبیرکردنەوەی 
کۆمەڵــگا و بەتایبــەت نەوەی داهاتــوو، دەتوانێ هەنگاوێکی جیددی بێت، بەاڵم لەم 
ڕاســتایەدا کۆمەڵگا پێویســتی بە پیاوانی وشــیار و تێگەیشتوو و یەکسانیخواز هەیە 
تاکــوو شانبەشــانی ژنان بــۆ بونیاتنانی کۆمەڵگایەکی بەختــەوەر بۆ نەوەی داهاتوو 
تێبکۆشــن، تەنیــا لــەم حاڵەتەدایــە کــە ئەتوانیــن گەشــبین بیــن کە کۆمەڵــگا پێش 

دەکەوێ و بێگومان ئەو ستەمەی لە ئێمە کرا لە نەوەی دواڕۆژ ناکرێ!

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

ئـــەو ســـتەمەی لـــە ئێمـــە کرا 
بـــا لـــە نـــەوەی دواڕۆژ نەکرێ!

درێژەی الپەڕەی ٦

٤ی خەرمانــان: ئیســرائیل باســی لــە پێکهێنانــی هاوپەیمانەتییەکــی ناوچەیــی 
پێکهاتــوو لــە بەشــێک لــە واڵتانی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت دژی ڕێژیمی ئێران 
کــرد. ئیســرائیل لەســەر ئــەو باوەڕەیــە کــە ئێــران لە پرســی بەرنامــەی ناوكی و 

پیتاندنی ئۆرانیۆمدا لە پێشكەوتووترین قۆناغیدایە.

شەوی ٤ لەسەر ٥ی خەرمانان »هەڵۆکانی زاگرۆس« پۆلی »شاروێران« سەر 
بە شاری مەهاباد، تاهیر پوورداراناب گوێ لەمستی سپای مەهاباد، سیخوڕ و 
شــوێنپێ هەڵگری تێکۆشــەرانی گەلیان بە ســزای تاوانەکانی خۆی گەیاندووە. 
هەڵۆکانــی زاگــرۆس دووپاتیــان کــردەوە کــە تــا ڕزگاریــی نیشــتمان لە چنگ 
داگیرکارییەکانی ڕێژیمی تاران، پاڵپشتی بەهێزی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی 

کوردستانن و لە تاوانی بەکرێگیراوانی ڕێژیمی ئێران خۆش نابن«.

٩ی خەرمانــان: ناوەنــدی هاوکاری لە ٤٢ـــەمین ســاڵوەگەڕی گیانبەختکردنی 
تێکۆشەری هەرگیز نەمر کاک فواد مستەفا سوڵتانیدا ڕاگەیەندراوێکی باڵو 
کــردەوە کــە تێێدا هاتبــوو: ناوەندی هاوکاری وێڕای مەحکوومکردنی ســەرجەم 
تاوانەکانی ڕێژیمی تیرۆریستی و ئازادیکوژی ئێران، شێلگێرە لەسەر ئەو بڕیارە 
شۆڕشــگێڕانەیە کە ئەگەرچی لە ماوەی هەموو ئەو ســااڵنەدا و هەتا ئێســتاش 
ڕێژیمی کۆماری ئیســالمیی ئێران لەســەر سیاســەتی کاولکاری و ڕەشەکوژی 
و تێرۆر بەردەوام بووە، بەاڵم ڕەوتی شۆڕشــی ڕەوای کوردســتان تا گەیشــتن بە 
ئامانجەکانی کاک فواد و هەموو شــەهیدانی ئەو ڕێگا پیرۆزە بەردەوام دەبێت 
و یادیــان و وانەکانــی خەبــات و بەرخۆدانیــان دەکاتــە هەوێــن و چــرای ڕێــگای 
تێکۆشــانی خــۆی و هەمــوو ئــەو ڕۆڵــە خەباتکارانەی کــە لەو پێنــاوەدا خەبات 

دەکەن.

ڕۆژی سێشەممە ڕێکەوتی ٩ی خەرمانان، ئەنجوومەنی بنەماڵەی قوربانییانی 
فڕۆکــەی ئۆکراینــی لــە بەیاننامەیەکدا ڕایانگەیاند کــە دەزگای دادی ڕێژیم 
»بکــەران و بەرپرســانی ســەرەکیی« ئــەو تاوانەیان بە بێتاوان ناســاندووە و چەند 
ئەفســەری پلەنزمیان بە بەرپرس و تاوانباری ســەرەکیی ئەم جینایەتە ناســاندووە. 
ئەنجوومەنــی بنەماڵــەی قوربانییانی فڕۆکە ئۆکراینییەکە بە ئاماژە بە دوایین 
ڕاپۆرتــی تیمــی بەدواداچوونی کانادا، بەرپرســانی بــااڵی ڕێژیم بە بکەری ئەم 

جینایەتە دەزانن و خوازیاری دادگایی کردنیانن.

١١ی خەرمانــان: »ئیســماعیل ڕۆســتەم پــوور« فەرمانــداری ڕێژیمــی ئێران لە 
بانــە ڕایگەیانــد کــە »ئۆســتوار دووهــەم ڕەزا ســپەهوەند لــە شــوێنێک بە ناوی 
»گڵەســوورە« لە شــەڕ و تێکهەڵچوونێکدا کوژراوە«. ئەو دەرجەدارەی ڕێژیمی 
ئێران خەڵکی خوڕەمئاوا بووە و »لە یەکێک لە پایگاکانی جێگیر لە شاخەکانی 
بانە سەرقاڵی کار نیزامی بووە.هیچ الیەنێک ئەو شەڕ و دەرگیرییەی لە ئەستۆ 

نەگرت.

١٤ی خەرمانــان: بەپێــی پلەبەندیــی زانکۆکانی جیهان کــە لەالیەن دامەزراوەی 
فێرکاریــی بــااڵی »تایمــز« بــۆ ســاڵی ٢٠٢٢ بــاڵو کرایەوە زانکۆی زانســتی 
پزیشکیی پارێزگای سنە پلەی یەکەمی جیهانیی لە بواری بەڵگە زانستییەکاندا 
بەدەست هینا.« ئەو پلەبەندییە بەپێی ١٣ پێوەری کارکردی زانکۆکان لە چوار 
بواری »فێرکاری، بارهێنان، گواستنەوەی زانیاری و دوورەدیمەنی نێونەتەوەییـە.

دەزگای فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بەنیســبەت شــەهیدبوونی 
لــە  کــردەوە.  بــاڵو  ڕاگەیەندراوێکــی  مســتەفاپوور«  »عوســمان  هــاوڕێ 
ڕاگەیەندراوەکــەدا هاتبــوو: بــە داخ و کەســەرێکی زۆرەوە ڕایدەگەیەنیــن کــە 
دڵســۆزی نیشــتمان و تێکۆشــەری دێرینی حیزبەکەمان و پێشــمەرگەی ڕۆژانی 
ســەخت، هــاوڕێ »عوســمان مســتەفا پــوور« بەرەبەیانیــی ڕێکەوتــی ١٦ی 
خەرمانانــی ١٤٠٠ بەهــۆی پەتای کورۆنا لە نەخۆشــخانە چووە ڕیزی کاروانی 
سەربەرزی شەهیدانی نیشتمان. شەهید عوسمان مستەفاپوور، پاش بەدیلگیرانی 
لــە مەئمووریەتێکــی حیزبیــدا،  ٢٨ســاڵ لــە زیندانەکانــی کۆماری ئیســالمیدا 
بەربەرەکانــێ و بەرخودانــی کــرد و پاشــان گەڕایەوە نێو ڕیزەکانی پیشــمەرگەی 
کوردســتان و تا کاتی شــەهیدبوونی دڵســۆزتر و ئۆگرانەتر لە جاران درێژەی بە 

ئەرکە حیزبی و نیشتمانییەکانی خۆی دا.

١٦ی خەرمانان: »مســتەفا هیجری« لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی 
»عوســمان  کاک  شــەهیدبوونی  لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
مســتەفاپوور« پەیامێکــی بــاڵو کــردەوە لەو پەیامــەدا هاتووە: کاک عوســمان 
مســتەفاپوور بــە ژیانــە پڕ بەرهەمەکــەی، بە باوەڕ و ئیرادەی بــەرزی و بە وەفا 
و خۆشەویســتی بــۆ نەتەوەکــەی، قوتابخانەیەکــی جێــگای لــێ فێربــوون بــوو و 
ســەلماندی کــە نەتەوەیــەک کە ڕۆڵەی ئــاوای پەروەردە کردبێ، ســەرکەوتنی 

مسۆگەرە.

ڕۆژی سێشــەممە ١٦ی خەرمانــان، تەرمــی شــەهید »عوســمان مســتەفاپوور« 
پێشمەرگەی کوردستان بە بەشداریی ئەندامانی ڕێبەرایەتی، کادر، پێشمەرگە و 

بنەماڵەی ناوبراو لە گۆڕستانی شەهیدان بە خاک ئەسپێردرا.

بەرەبەیانیــی ڕۆژی پێنجشــەممە ١٨ی خەرمانــان، لــە کاتژمێــر ٦ی بەیانییەوە، 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران بــە بیانــووی بوونــی هێزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان، هێرشــی ئاســمانیی کردە ســەر ناوچە شــاخاوییەکانی کوردســتان و  
ناوچەکانــی »ســیدەکان، چۆمــان و حاجــی عومەران« کەوتنە بــەر بۆردومانی 

فڕۆکە شەڕکەرەکانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە. 

١٩ی خەرمانــان: ڕێکخــراوی ســپای تێرۆریســتی پاســداران بــۆ جــاری دووهــەم 
ناوچە شاخاوییەکانی کوردستانی بۆمباران کرد و لەو هێرشەدا کە ناوە بە ناوە 
کــراوە لــە تۆپخانــەکان و هەروەهــا دڕۆنی ئینتحاری کەڵــک وەرگیراوە. بەپێی 
ڕاگەیەندراوی سپای تێرۆریستی پاسداران دڕۆنە ئینتحارییەکان بۆ یەکەم جارە 
بــەکار هێنــراون و ڕێژیمــی ئێران دژی کورد بەکاری هێناون و کوردســتانی پێ 

بۆمباران کردوون. 

ڕۆژی هەینی ١٩ی خەرمانان، لە درێژەی دەسدرێژییەکانی سپای پاسداران بۆ 
ســەر خاکــی کوردســتان، دڕۆنێک لە الیــەن هێزی پێشــمەرگەوە خرایە خوارەوە. 
جێــی ئاماژەیە ســپای پاســدارانی تێرۆریســت ڕایگەیاندبوو کــە یەگانی دڕۆنی 
ئینتحاری پێک هێناوە و یەکەم کاری ئەو یەگانە، تاقیکاری لەسەر کوردستان 

بووە.

١٩ی خەرمانان: دەزگای فەرماندەیی بەنیسبەت هێرشەکانی کۆماری ئیسالمی 
ڕاگەیەندراوێکی دیکەی باڵو کردەوە کە تێیدا هاتبوو: هێزەکانی ڕێژیمی ئێران 
بەردەوامن لە هێرشــەکانیان بۆ ســەر کوردســتان، ئێوارەی هەینی هێزەکانی ڕێژیم 
دەستیان بە تۆپبارانی ناوچە شاخاوییەکانی کوردستان کردەوە و له کاتژمێر ٨ی 
شــەو بە کاتی هەولێر، تۆپبارانی ناوچەکانی ســیدەکان و بەربزینیان دەســت پێ 
کردۆتەوە. لەم تۆپبارانەدا زیانیان بە ژینگە و ژیانی خەڵکی ســێڤیلی ناوچەکە 

گەیاندووە.

دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ڕاگەیەندراوی ژمارە ٣ی 
خۆیــدا ڕایگەیانــد: هێزه كانی ڕێژیمی ئێران له  ئێواره ی هه ینی ١٩ی خه رمانانه وه  
دووباره  ده ستیان به  تۆپبارانكردنی ناوچه  و به رزاییه كانی كوردستان كردووه  و هه ر 
چه نــد کاتژمێــر جارێک درێژه یان بــه  كرده وه  تێرۆریســتییه كه یان داوه . له  كاتژمێر 
٨ی شه و و دواتر ١٠ی شه وی به  كاتی هه ولێر و هه روه ها كاتژمێر ١ی نیوه شه و و 
٣ی نزیكه و به یانیی شه ممه  ٢٠ی خه رمانان، سه ر له نوێ ناوچه كانی »سیده كان 
و به ربزینـ«ـــیان دایــه  بــه ر تۆپباران و ژیــان و ژینگه ی خه ڵكیان له و ناچه یه  وێران 

كردووه .

دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشمه رگه ی كوردستان لە ڕاگەیەندراوی ژمارە ٤ی 
خۆیــدا ڕایگەیانــد: ڕۆژی دووشــه ممه  ٢٢ی خه رمانــان، كاتژمێــر ٨ی به یانی به  
كاتی هه ولێر سه رله نوێ هێزه كانی ڕێژیمی ئێران تۆپبارانی ناوچه كانی »به ربزین 
و سیده كانـ«ـیان كردووه . پێویسته  ئاگادارتان بکەینەوە كه  له و هێرشانه ی هێزه كانی 
ڕێژیمــی ئێــران بــۆ ســه ر ئه و ناوچانــه دا، زیانی ماددی به  ژیــان و ماڵی خه ڵكی 
ســیڤیلی ناوچه كــه  گه یشــتووه  و هیــچ زیانێكــی گیانــی به  هێزی پێشــمه رگه ی 

كوردستان نه گه یشتووه .

لــە  كوردســتان  پێشــمه رگه ی  هێــزی  فەرماندەیــی  دەزگای  خەرمانــان:  ٢٤ی 
ڕاگەیەندراوی ژمارە ٥ی خۆیدا ڕایگەیاند: ڕێژیمی ئێران له  ڕۆژانی دووشه ممه  
٢٢ی خه رمانــان، لــه  كاتژمێــر ٨ی به یانــی، ١١ی به یانــی و ١ی پــاش نیوه  ڕۆ و 
هه روه هــا كاتژمێری ١١ی شــه و تۆپبارانی ناوچه كه ی كــرد. هه روه ها به ره به یانیی 
سێشه ممه  كاتژمێر ٦ی به یانی هێزه كانی ڕێژیم   ناوچه  و به رزاییه كانی »سیده كان 
و به ربەزیـ«ـــنیان دایــه وه  بــه ر تــۆپ. لــه  ئێــواره ی هه مان ڕۆژ، واته  سێشــه ممه دا 
فڕۆكه ی بێفڕۆكه وان و فڕۆكه ی شــه ڕكه ر به  ســه ر ئاســمانی ناوچه كه دا به رده وام 
لــه  ســووڕانه وه دا بوونــە و كاتژمێــر ٨ و هه روه هــا ١١ی شــه و دووبــاره  تۆپبارانــی 
به رزاییه كانی ناوچه كه ی كردووه  و ژیان و ماڵی خه ڵكی ناوچه یان وێران كردووه .

لــە  ئێــران  کوردســتانی  حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی  خەرمانــان:  ٢٤ی 
ڕاگەیەندراوێکــدا بەبۆنــەی ٢٦ی خەرمانــان ڕایگەیانــد:  ئێمــە وەکــوو ناوەنــدی 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران لە ٢٩هەمین ســاڵوەگەڕی کارەســاتی 
تێرۆریســتیی میکۆنووســدا داوا لــە کــۆڕ و کۆمەڵە نێونەتەوەییــەکان دەکەین لە 
بەرامبــەر ماشــینی تێــرۆر و کوشــتن و کاولکاریــی ڕێژیمــی ئێــران و بەتایبەتی 
هێرشەکانی ئەم ڕۆژانەی بۆ سەر هەرێمی کوردستان، کە بۆتە هۆی کاولکردنی 
ژینگە و تۆقاندنی خەڵکی مەدەنی و تێرۆری چاالکانیی سیاسیی ئۆپۆزیسیۆن 

بێدەنگ نەبن.

٢٤ی خەرمانان: بەرەی ڕزگاریخوازی عێراق کە پێکهاتوو لە کۆمەڵێک حیزبی 
ســوونەمەزهەبی عێراقــە لــە بەیاننامەیەکــدا هێرشــەکانی ڕیژیمی تاران بۆ ســەر 

خاکی عێراق و تێکدانی سەقامگیریی ئەو واڵتەی مەحکووم کرد. 

پارچەکانــی  لــە  بەشــێک  دریانخســت  لێکۆڵینــەوەکان  خەرمانــان:  ٢٥ی 
ئــەو دڕۆنانــەی کــە لــە ئەنجامــی هێرشــەکانی ڕێژیمــی ئێــران بۆ ســەر خاکی 
کوردســتان لەالیــەن هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتانەوە تەقێندرانەوە، لــە ویالیەتە 
یەکگرتووەکانی ئامریکاوە دروست کراون. پارچەکانی ئەو دڕۆنانە دروستکراوی 
شیرکەتی »ئۆهایۆ«ی ئامریکان کە چەندین لقی لە واڵتی »ئورووپا«دا هەیە 
و لێکۆڵینــەوەکان دەرخــەری ئــەوەن کــە دەاڵاڵن پارچەکانــی ئــەو دڕۆنانەیــان لە 
ســێ واڵتی »مەجارســتان، ئاڵمان و چین« کڕیوە و ڕادەستی سپای تێرۆریستی 

ڕێژیمی ئێرانیان کردووە.

٢٨ی خەرمانان: »محەممەدحوسێن باقری« لە وتووێژێکدا، لەگەڵ هەواڵدەریی 
»تەســنیم« نزیک لە ســپای پاســداران، هێزه  كوردییه كانی بە هه ڕه شه  و مه ترسی 
بۆ ســه ر ئه منییه تی ئێران ناو برد و جارێکی دیکە هەڕەشــەی لێ کردن. ناوبراو 
وتی: ئێمە هیچ سەرکێشــییەک، لەو حیزبانە کە هەنووکە نیشــتەجێی هەرێمی 
کوردســتانن قەبــووڵ ناکەیــن و ده توانیــن له نێویــان به ریــن. داواشــی لــە هەرێمــی 
کوردستان و عێراق کرد ئه و گرووپانه  سنووردار بكه نه وه  و ڕێگا نه ده ن ئه منییه تی 

ئێران وه  مه ترسی بخه ن.

٢٨ی خەرمانان: پێوەندییە نێونەتەوەییەكانی حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران 
یاداشــتێكی ئاراســتەی وەزارەتــی دەرەوەی واڵتانــی ئامریــكا، چیــن، بریتانیــا و 
لەهســتان كرد. پێوەندییەکانی حیزب وێڕای باس لە هێرش و دەســتدرێژیی ســپای 
تێرۆریســتی پاسداران بۆ ســەر بنكەكانی حیزبەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت کە 
تێیــدا کەڵــک لــە کەرەســتەی درووســتکراوی ئــەم والتانــە وەرگیرابــوو،  داوای 
کــرد كــە ئــەم واڵتانــە بە  جددی بەدواداچوون بو ئــەم بابەتە بكەن کە لە كاتێكدا 
گەمــارۆی تونــد لەمــەڕ فرۆشــتنی كەرەســتەی شــەڕ لەســەر ئێــران هەیــە، چون 

كۆمەڵێک كۆمپانیای ئەو واڵتانە ئەم كەرەستانە بە ڕێژیمی ئێران دەفرۆشن.

٣٠ی خەرمانــان: کۆمەڵێــک التولــوت و چەقۆکێش لە شــاری »سەردەشــت«، 
بــە هاوکاریــی ســپا و ئیتالعاتــی ڕێژیمی ئێران، هەڵیانکوتایە ســەر خەڵکی ئەو 
شــارە و تــرس و خۆفیــان خســتە نێــو دڵی خەڵکەوە. بە وتەی خەڵــك ئەو التانە بە 
دەمانچە و چەقۆ پەالماری سەیرانچییەکانیان دەدا و بە هەڕەشە و گوڕەشە ژن و 
کچەکانیان لەگەڵ خۆیان دەبردن و دەسدرێژیی جینسییان دەکردنە سەر، هەروەها 
فیلمیان لێ هەڵدەگرتن تاکوو وەک باج قوربانییانی پێ بێدەنگ بکەن و پارە و 
زێڕیان لێ بستێنن. خەڵکی »سەردەشت« بە گشتی بۆ پێشگرتن بەم التولوتانە 
داوایان لە هەموو الیەن و چین و توێژەکانی کۆمەڵگا کرد کە هاوکارییان بکەن

٣٠ی خەرمانــان: بەپێــی دواییــن ڕاپۆرتــی فریــدۆم هــاوس لە ســاڵی ڕابــردوودا، 
ئێــران لــە بــواری ئازادیــی ئینتێرنێتدا، پلــەی ١٦ی لە ئاســتی جیهاندا بۆ خۆی 
تۆمار کرد و ئەم ناوەندە ئامریکاییەش ســەبارەت بە دۆخی ئینتێرنێت لەم واڵتەدا 

نیگەرانیی خۆی دەربڕی.
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بەخێربێــن بــۆ کۆبوونەوەکەمــان؛ ئەمنیش لە پێش هەموو شــتێکدا جارێکی دیکە لەالیەن خۆمەوە 
پیرۆزباییتان لێدەکەم بەبۆنەی هاتنی سەری ساڵی تازە و نەورۆزه وه . هیوادارم ئەمساڵمان جیاوازتر 
بێت لە سااڵنی پێشوو؛ بەو مانایەی کە دەسکەوتی زیاترمان هەبێت بۆ واڵت و نیشتمانەکەمان، 
بۆ خەباتەکەمان، بۆ حیزبەکەمان و هەروەها هیوادارم هەموو الیەک ساغ و ساڵمەت و تەندروست 

بن و لە بەاڵی جۆراوجۆر، کە بەداخەوە کەمیش نین، مەحفوز بن.
لــە کۆبوونەوەکەمانــدا زۆرتر تەکووزی دەخەینە ســەر وەزعی ئێــران و دواتریش بە کورتی وەزعی 
خۆمان باس دەکەین. دیارە لەو ماوەیەدا، هەرچەند دەزانم کە پێشمەرگەکان کۆڕ و کۆبوونەوەیان 
هەبــووە لەالیــەن فەرماندەییــەوە بــەاڵم کۆبوونــەوەی ئــاوا بە گشــتی کــەم هەبووە، لەو ماوەیەشــدا 
ئاڵوگۆڕێکی یەکجار زۆر لە دنیادا، لە ناوچەدا، لە ئێراندا و بەتایبەت لە کوردستان، لە هەموو 
بەشــەکانی کوردســتان هاتۆتە ئاراوە؛ بەاڵم باســکردن لە هەمووی ئەوانە پێویســتی بە کاتێکی 
زۆر هەیــە بۆیــە باســەکەی مــن پێوەنــدی هەیە بە وەزعی ئێران بەگشــتی و وەزعی کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵت و ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی ئێران کە خەباتەکەمان، ژیانەکەمان و هەموو کار و 

تێکۆشانەکەمان پێوەندی لەگەڵ ئەو مەسەلەیەدا هەیە.
 ئێمە زۆرجار باسمان لەوە کردووە کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران بەرەو لێژی دەچێت؛ ئەو 
حکومەتە بەهۆی سیاسەتێکی هەڵە کە لە سەرەتای هاتنە سەرکارییەوە گرتییە پێش، ڕۆژبەڕۆژ 
قەیرانەکانی هەم بۆخۆی و هەم بۆ خەڵکی ئێران بە گشــتی و بەتایبەت بۆ کوردی ڕۆژهەاڵت 

زیاتر کردووە؛ بەچەشنێک کە ئێستا لە قەیرانەکاندا دەتلێتەوە.
لــە نێوخــۆی واڵتــدا ڕاددەی مەشــروعیەت و نفــوزی ڕێژیــم لــە النیکەمــی خۆیدایــە ئــەوەش کە 
دەڵێیــن النیکــەم هەموومــان دەیبینین. دوایین نموونەی کەمبوونەوەی نفوزی ڕێژیم لە ئێراندا، ئەو 
هەڵبژاردنە بوو کە ماوەی ســاڵێک لەمەوپێش پێکهات. لەگەڵ هەموو پیالنەکانی کە ڕێژیمی 
کۆماری ئیســالمی چنیان بۆ ئەوەی کە خەڵکێکی زۆر لەســەر ســندوقەکانی دەنگدان بەشــدار 
بن بۆ ئەوەیکە بە دنیا بڵێن مەشــروعییەتیان ماوە و خەڵک بەشــداری دەکەن لە بەرنامەکانیاندا، 
بەاڵم بەپێی قســەکانی خۆیان النیکەمی دەنگیان هێناوە لەچاو هەڵبژاردنەکانی پێشــوو، کە ئەو 
النیکەمــە بەگوێــرەی ئەو چاودێرانەی کە لە نێوخۆی واڵتدا چاوەدێری ئەو هەڵبژاردنەیان دەکرد 

لەنێوان پازدە تا بیست لەسەد بووە.
 ئەو پازدە بیست لەسەدەش بریتی بوون لە دارودەستەی ڕێژیم، بەرپرسانی پلە بەرز، بنەماڵەکانیان! 
یانی خەڵک بەشداری شانۆگەرییەکە نەبوون و دەبینین کە ئەو درزی بێ متمانەییە کە کەوتۆتە 
نێــوان خەڵــک و ڕێژیــم لە ڕۆژی یەکەمەوە تاکوو ئێســتا یەکجار گــەورە بۆتەوە و بۆتە درزێک 
کــە ئــەو ڕێژیمــە بــۆی پــڕ نابێتەوە؛ نەک هــەر بۆی پڕ نابێتــەوە بەڵکوو بەهــۆی کەڵەکەبوونی 
قەیرانەکانــی، ئــەو بێ متمانەییــە بــە ڕێژیــم زۆر زیاتر دەبێت. زیاتر دەبێت چونکە زۆرجار باســمان 
کردووە کە ئەو ڕێژیمە حکومەتێک و دەسەاڵتێک نییە کە بەگوێرەی وەزعی سەردەم بجوڵێتەوە، 
عەقلیەتــی ســەردەمی نییــە بەڵکــوو عەقلیەتــی ســەدەکانی زۆر پێشــووی لە مێشــکدایە کە ئەو 

عەقڵیەتە ناتوانێت گیروگرفتەکانی ئەوڕۆی واڵت، چارەسەر بکا و بەسەریاندا زاڵ بێت.
هەروەهــا ناتوانێــت پێوەنــدی خــۆی لەگەڵ واڵتانی دنیا ڕێــک بخاتەوە بەڵکــوو ڕۆژبەڕۆژ زیاتر 
تەشەنە دەدات بە توندوتیژی و تێکدانی پێوەندییەکانی خۆی لەگەڵ وەزعی دنیا، لەگەڵ واڵتانی 
دراوسێ. ئێوە دەبینن کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران کارێکی کردووە کە واڵتانی عەرەبی، 
کە واڵتانی دراوسێی ئێرانن،  لەو ماوەیەدا ئەوەندە بێ ئیعتماد بوونە بە ڕێژیم، ئەوەندە هەڕەشەی 
لێکردوون و فشاری بۆ هێناون کە ئەوان لەگەڵ دژمنی سەرەکی خۆیان کە ئیسرائیل بوو ئێستا 
ئەوە پێکەوە دادەنیشن، هاوپەیمانی پێک دێنن بە دژی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران؛ یانی 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران کە بە ناو و بەڕواڵەت ئااڵهەڵگری دیفاع لە فلستینە و دەڵێت 
فلســتین ڕزگار دەکات بەاڵم ئەو واڵتە عەرەبیانەی کە دیفاعیان لە فلســتین دەکرد ئێســتا ئەوانە 
بوونەتە هاوپەیمان بە دژی ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی ئێران؛ واتە ڕێژیمێکی قەیرانخوڵقێن کە 
ناتوانێــت بەپێــی ســەردەم ڕەفتار بــکات لەگەڵ واڵتانی دیکەی دنیاش هەر بەو شــکڵەیە. ئەگەر 
لــە ســەردەمی ترامپــدا واڵتانــی ئورووپایــی لەگــەڵ ئامریــکا نێوانیــان تێكچبوو و ئــەو پێوەندییە 
پێوەندییەکی باش نەبوو، ئێستا دوای ترامپ هەڕەشەکانی کۆماری ئیسالمی کارێکی کردووە 
کە ئورووپا یەکگرتوو لەگەڵ ئامریکا فشــار دێنن بۆ ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی ئێران و ئەو 

ڕەوتە درێژەی دەبێت.
 لــە نێوخــۆی واڵتیشــدا هەروایــە؛ ئێــوە ڕەنگــە کەمتان لەبیرتــان مابێت، ئەوکاتــەی کە ڕێژیمی 
کۆماری ئیسالمی تازە هاتبووە سەرکار، ڕێفراندۆمێک کە کرا بۆ بە ڕەسمیەت ناسینی ڕێژیم، 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەشــداری تێدا نەکــرد و ئەو ڕێفراندۆمــەی تەحریم کرد؛ 
بەهــۆی ئــەو سیاســەتەوە حیزبــی دێموکرات ئەوکاتە کەوتە پەراوێــزەوە، خەڵکی ئێران لەالیەک و 
بەشــێک لە هێزە کوردییەکانیش بەو هەڵوێســتەی حیزبی دێموکرات ناڕازی بوون، وەزعیەتێکی 

دەقی وتەکانی بەڕێز لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات لە کۆبوونەوەی 
سیاسی – تەشکیالتیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ڕێکەوتی ٧ی خاکەلێوەی ١٤٠١ 

وا پێکهــات کــە حیزبــی دێموکــرات تەقریبــەن بەتەنیــا مایــەوە خەڵکــی دیکە بەشــدارییان کرد. 
بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکانی کە ئەودەم هەواڵەکەیان باڵو کردەوە زیاتر لە ٩٠٪ی خەڵکی ئێران 
لەو ڕیفراندۆمەدا بەشــداریان کرد و ڕەســمەن کۆماری ئیســالمیان وەکوو حکومەتێک بۆ ئێران 
قبوڵ کرد؛ کە چاو لێدەکەی تاکو ئێستا لە ماوەی ئەو چل و چەند ساڵەدا ڕێژیم وەزعەکەی 
بەو حاڵە گەیشتووە کە باسمان کرد! لە دواهەڵبژاردنی سەرکۆماریدا وەزعی بەکوێ گەیشتووە. 
دەنگەکانــی ئــەو بێ متمانەیییــە زۆر بەربــاڵوە، هەر ئەوە نییە کە بڵێــی حیزبەکانی وەکو حیزبی 
دێموکــرات یــا حیزبەکانــی دیکــە کــە داوای ماف و ئــازادی دەکەن لەگەڵ ڕێژیمی ئیســالمی 
ئێــران لەنێوخــۆدا موخالیفن، بەڵکوو تەنانەت بەشــێکی زۆر لە بەرپرســانی پلەبەرزی حکومەتیش 

بەنیسبەت ئەو حکومەتە متمانەیان نەماوە.
 ئەو بێ متمانەیی و بێباوەڕییە بۆتە هۆی ئەو دزی و گەندەڵی و داپڵۆسینی سەروەت و سامانی 

ئێران بە قازانجی خۆیان.
 لــەو پێوەندییــەدا تۆمــاری دەنــگ و ڤیدیــۆ و هەواڵــی زۆر باڵوبۆتــەوە کــە لــە خــودی زمانــی 
بەرپرســانی حکومــەت بــاڵوی دەکەنــەوە؛ ئەوەش نیشــانەیەکە  کە ڕێژیم تەنانــەت لەنێو خەڵکی 
خۆیشیدا بڕواومتمانەی لەدەست داوە؛ ئەو کەسانەی کە سەردەمێک متمانەی تەواویان پێدەکرد، 
لەنێو بەشــێک لە کەســایەتییە ئایینییەکان وەکوو ئایەتوواڵکان، دەنگی ناڕەزایەتی بەرز بۆتەوە 
بەنیسبەت ئەو سیاسەتە چەوتانەی کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی گرتویەتە پێش چ لە نێوخۆی 

واڵت و چ بە نیسبەت دراوسێکانی.
  لە ئێستادا لە سەرانسەری ئێران ناڕەزایەتی شکڵی گرتووە و، ڕۆژانە لە ڕاگەیەنەکانی ئێراندا 
دەبیستین لە دەیان شاری ئێران کرێکاران، جوتیاران، کارمەندان، خانەنشینکراوەکان، ئەوانەی کە 
پارەیــان لــە بانکــەکان دانــاوە و پارەکەیــان نەماوە هەموو ڕۆژێک خۆپیشــاندان هەیە؛ هەر ڕۆژەو 
لــە جێگایەکیــدا مانگرتــن و دەربڕینی نارەزایەتییە بەاڵم من پێموایە لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا 
هەر مەسەلەکە ئەوە نییە کە ناڕەزایەتییەکە بۆ ئەوە بێت کە خەڵک برسییە، بێکارە یا هەرچی 
هەیەتی لەدەستیان داوە! بەڵکوو لەو بەشە لە ئێراندا ئاستی تێگەیشتن و وریایی خەڵکەکە بەرزتر 
بۆتەوە بۆیە دەبینین خەڵک بەپێچەوانەی بەشــەکانی دیکەی ئێران لەهەر دەرفەتێک کە بۆیان 
هەڵدەکەوێــت دژی ڕێژیــم ناڕەزایەتــی خۆیــان دەردەبــڕن و دروشــم دەدەن بــۆ گۆڕینی حکومەت، 
بــۆ نەمانــی ئــەو حکومەتــە و ڕۆژبەڕۆژیش نیشــانەکانی یەکگرتویی خەڵــک زیاتر دەبێت. ئەو 

نیشانەی یەکگرتوییە یەکێک لە نیشانەکانی وشیاری و ئاگاهی بەرزی نەتەوەی کوردە.
 مــن ناڵێــم کــە هەمــووی ئەوە لەژێر کاریگەری حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و خەباتی 
حیزبــی دێموکراتــدا پێکهاتــوە بەڵکــوو بەدڵنیاییــەوە دەتوانم بڵێم بەشــێكی زۆری ئــەو ئاگاهیی و 
یەکگرتویــی و یەکدەنگییــە ئاکامــی ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــە؛ دروشــمی ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت کە 

هەناسەیەکی نوێ و خوێنێکی نوێی هێناوەتەوە بەر خەڵکەکەمان لە ڕۆژهەاڵتدا.
 ئــەو شــێوەخەباتە وەک پێشــتریش باســمان کــردووە فرەڕەهەنــدە یانــی هەموو شــكڵەکانی خەبات 
لەخــۆ دەگرێــت و ئامانجەکــەش وەک ڕامانگەیانــدووە بــۆ ئەوەیــە کــە ڕۆژهــەاڵت دەبێــت ببێتە 
هێزێکــی شــوێندانەر! بــۆ ببێتــە هێــزی شــوێندانەر؟ چونکــە ئەگەر هێــزی شــوێندانەر نەبێت ئەو 
حکومەتــەش بــڕوات و حکومەتێکــی دیکــە بێتــە ســەر کار زۆر گوێ لە کــورد ناگرن! چونکە 
ئاســتی تێگەیشــتنی خەڵکی ئێران بەگشتی نەگەیشــتۆتە ئەو ئاستەی کە وەکوو دێموکراتێکی 
واقعی دان بە مافی نەتەوەکانی دیکەشدا بنێن و هەموویان لە ئاستێکدا چاو لێ بکەن! ئەودەمی 
نیگەرانــی ئــەوە هەبــوو کــە جارێکــی دیکە کورد پاشــگوێ بخرێ و مافەکانــی خەڵکی کورد 
پێشێل بکرێن بەاڵم ئێستە ئێمە ئەو ئاگاهییە لەنێو خەڵکەکەدا دەبینین نموونەی ئەو ئاگاهییەش 
بەشــداری خەڵک لە ڕێوڕەســمەکاندایە، لە بۆنەکاندایە. لەو بۆنانەدا کە کاتێک لە شــوێنێکی 
کوردستان، بەاڵیەک بۆ خەڵکەکە دێتە پێش، وەکوو سێاڵوێک، وەکوو بومەلەرزەیەک دەبینی 
کە چۆن خەڵک لەوســەری کوردســتانەوە بە هانای یەکترەوە دێن و یارمەتی یەکتر دەدەن؛ یان 
لە بۆنەکانی نەورۆزدا ئێمە لەو چەند ساڵەدا ئەوەی دەبینین بەتایبەتی بە بۆچوونی من ئەوساڵ 
بەشــداری خەڵــک لــە یادەکانــی نــەورۆزدا گەیشــتە چڵەپۆپەی خــۆی چونکە دیتمــان ڕێژیمی 
کۆماری ئیســالمی تەنانەت هەتا لەپێش چوارشەممەســووریش خەڵک و تێکۆشــەرانی مەدەنی 
بانــگ دەکــرد، هەڕەشــەی لێدەکــردن، تەنانــەت هێندێکیــان زیندانی کــران هەتا ڕێورەســمەکانی 
نەورۆزیش تەواوبوون لە زینداندا بوون. لە هێندێک شوێندا هێرشیان کردە سەر خەڵک، خەڵکێک 
کــە خەریــک بــوون ڕێوڕەســمی نــەورۆز بەجێ بگەیەنــن لەگەڵیان دەرگیر بــوون، خەڵک دەرگیر 
بــوو لەگــەڵ هێزە ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیم بەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا خەڵک ڕێوڕەســمی نەورۆزی 
زۆر بەشــکۆوە بەڕێوەبــرد؛ بــەاڵم کۆمــاری ئیســالمی ئێران ئەوەندە ترســی لە خەڵــک زیاد بووە، 
چون گوتمان ئەو درزی بێ ئیعتمادییە گەورە بۆتەوە کە تەنانەت لە خۆشی و شادی خەڵک و 
ئاورکردنەوە و هەڵپەرکێ و ســروود خوێندنەوەش نیگەران و ناراحەتە، ئەوە ڕێژیمێکە کە ڕۆژ تا 

ئێوارێ لە ڕاگەیاندنەکاندا باس لە خۆیان دەکەن کە ئەوان ئەوەندە بەهێزن ئامریکای دەترسێنن و 
چ دەکەن و چ دەکەن! بەاڵم لە شــادی خەڵک، لە هەڵپەرکێی خەڵک، لە جلوبەرگی خەڵک 
تۆقیــون! تەنانــەت ماوەیــەک لەمەوپێــش، لە کوردســتاندا لــە دوکانەکاندا فرۆشــتنی هەوری و 
جامانە و ئەوانەی قەدەغە کردبوو و پێیان ڕاگەیاندبوون کە ئەو جۆرە شتانە نابێت بفرۆشن! ئەوە 
نیشانەی ئەوپەڕی ترس و الوازی ئەو ڕێژیمەیە. ڕێژیمێک کە بەهێز بێت، بەتوانا بێت، متمانەی 
بە خەڵکەکەی هەیە و دەیهەوێت خەڵک لە شادیدا بن، لە خۆشیدا بن، هەموو ئیمکاناتێک بۆ 
خەڵک دابین دەکات بۆ ئەوەیکە کیشەیان نەبێت؛ شوێنی تایبەتی دروست دەکات بۆ ڕێوڕەسمی 
خەڵک بەاڵم ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی ئەوجارە کە تەنانەت دەیهەویســت مەراســمی نەورۆز 
بێنێتــە نێــو ســاڵۆنەکان بۆخــۆی کۆنترۆلی بکات و بۆخۆی بەڕێــوەی بەرێت بۆئەوەیکە خەڵک 
نەتوانن دروشم بدەن بە دژی ڕێژیم، نەتوانن هەڵپەرن و شادی بکەن، نەتوانن ئاور بکەنەوە لەوێدا! 
بــەاڵم خەڵــک نەچوونــە ژێــر بــاری ئەو جۆرە مەراســمانە کە لە ناوەرۆک خاڵــی بکەن و وەک 
ڕێوڕەســمەکانی دیکــە کــە ڕێژیــم بۆ خەڵــک دەیگرێت نەورۆزیش دەســتەمۆ بکــەن. ڕێژیمیش 
چونکــە خەڵکەکــە ئــاوا دەبینێــت ترســی لێ نیشــتووە چونکــە گەورەترین مەترســییەک کە بۆ 
ئــەو ڕێژیمــە هەیــە و کە لە داهاتوودا بەهێزتریش دەبێت، مەســەلەی خەڵکــە! هەر حکومەتێک، 
هەر دەســەاڵتێک، ئەگەر ڕێبەرایەتییەکەی ئێعتمادی لەگەڵ بەدەنەکەی بپســێت، لە تەنگانەدا 
هیچ شــتێک ناتوانێت فریای بکەوێت. جا ئەو دەســەاڵتە بنەماڵەیەک بێت، حیزبێک بیت یان 
حکومەتێک بێت، فەرق ناکات. دەسەاڵتی بەهێز بریتییە لەو دەسەاڵتەی کە بتوانێت متمانەی 
خەڵکەکــەی بــۆالی خۆی ڕابکێشــێت. ئەوە ئەو حکومەتەیە کە لــە لێقەوماندا خەڵک لەگەڵی 
دەســتی دەدەنێ، یارمەتی دەکەن، هاوکاری دەکەن بەاڵم ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی دروســت 
پێچەوانەی ئەوەیە. خەڵک ئارەزویان ئەوەیە کە ئەو ڕێژیمە لێی بقەومێت ! تەنانەت ئەو ڕێژیمە 
ترســەکەی گەیشــتۆتە ڕادەیــەک کــە ئەگــەر خەڵــک بە شــێوەی ســەربەخۆ بچن لــە مزگەوت 
پێکــەوە نوێــژ بکــەن هێشــتا ئــەوان لێی دەترســێن، بۆیە مزگەوتەکانیشــیان لــە کۆنترۆلی خۆیان 
گرتــووە، ئــەوەی کــە لــەوێ خوتبە دەدات ئەو پێشــنوێژە دەبێت بۆخۆیان دیــاری بکەن ئەوان پێی 
بڵێــن چ بڵــێ و چ نەڵێــت! خەڵکەکە کۆنتــرۆل بکەن بۆ ئەوەی بزانن لە کۆبوونەوە بۆ نوێژکردن 
چ دەڵێن و چ ناڵێن؟ ئەوە نیشانەی ئەوپەڕی الوازی ئەو حکومەتەیە و چونکە  عەقڵیەتەکەی 
عەقڵیەتی سەردەم نییە ڕۆژبەڕۆژ ئەو زەعیفی و الوازبوونەی زیاتر پەرە دەگرێت؛ بەپێچەوانەش 
ئاســتی تێگەیشــتنی خەڵک بەرزتر دەبێتەوە و بەربەرەکانی کردن لەگەڵ ئەو ڕێژیمە بەهێزتر و 

پەرەگرتووتر دەبێت؛ بەاڵم با بزانین لێرەدا سەرکەوتن چۆن وەدی دێت؟
ڕەمــزی ســەرکەوتن لــە پێــش هەموو شــتێکدا بۆ گەلێــک ئەوەیە کە خەمی نیشــتمانی هەبێت، 
نیشتمانەکەی خۆش بوێت، ئەو خەڵکە کە نیشتمانی خۆش دەوێت کاتێک نیشتمانەکەی بەدیل 
دەگیرێــت لەالیــەن حکومەتێکــی وەکــوو کۆماری ئیســالمی ئێــران واڵتەکەی داگیــر دەکرێت، 
فەرهەنگ و کلتور و ناسنامەکەی خەریکە دەسڕدرێتەوە و لەنێو دەچێت، مێژووی دەسڕدرێتەوە، 
بێدەنــگ نابێــت! بێهەڵوێســت نابێــت! حــازرە بەهایەکــی زۆر قورس بــدات بەاڵم چاولێکــەر نییە؛ 
خەبــات دەکات بــۆ ئەوەیکــە ئەوەی خەریکە لەدەســتی دەچێت کە نیشــتمانەکەیەتی پارێزگاری 
لــێ بــکات ئــەو خەباتــەش خۆڕاگــری و کۆڵنەدانــی دەوێت. کەســێک کــە نیشــتمانپەروەر بێت 
یەکێــک لــە تایبەتمەندییەکانــی خۆڕاگرییــە لە بەرامبەر کێشــە و گرفتەکاندا؛ کەســێک کە 
نیشــتمانپەروەر نییــە نیشــتمانەکەی هەرچــی لێــی بێت گوێی لێ نییە لە فکــری خۆیدایە بەاڵم 
ئــەوەی نیشــتمانپەروەرە حــازرە گیانــی لەدەســت بــدات بەاڵم بەرگــری بکات لە نیشــتمانەکەی و 
ئــازادی بــکات، بۆیــە لــە پێنــاو ئــەو خەباتەدا کــە دەیکات هەموو تاڵی و ســوێری یــەو تەنانەت 
ژیانی خۆشــی ئامادەیە لە پێناویدا ســەرف بکات. خەڵكی ئێمە بەخۆشییەوە نیشتمانپەروەرن؛ ئەو 
نیشتمانپەروەرییە ئاکامی ئاگاهییانە، ئاکامی وریاییانە، ئاکامی ئەو تێگەتیشتنەیە کە دەزانن 
چــۆن ئــەو ڕێژیمــە خاکەکەیانــی داگیــر کــردووە، زمانیان دەبەســتێت، ناهێڵێ بــە زمانی خۆیان 
بخوێنن، ناسنامەکەیان دەسڕێتەوە، مێژوویان چەواشە دەکات، بۆ ئەوەیکە ئەگەر شتێک بە ناوی 
کورد بشمێنێت هەر بە ناو بێت و ناوەڕۆکێک لەو بارەوە نەمێنێت؛ خەڵک هەستی نیشتمانی و 
نەتەوەیی تێدا نەمێنێت و ببێتە کەرەســتەیەک لەبەردەســتی ڕێژیمدا، بەاڵم کورد لە ڕۆژهەاڵتدا 
ئەو جۆرە ژیانەی ناوێت، خەبات دەکات و هیوادارە خەباتەکەی بە ئاکام بگات. ئەوەیکە خەبات 
دەکات هیــوای هەیــە، ئومێــدی هەیە، ئومێدی بــە ڕزگاری هەیە بۆیە هەوڵی بۆ دەدات. ئەوانە 
نائومیدن کە بێهەڵوێست بوونە و پێیان وایە تازە ئەو ڕێژیمە  هیچی لەگەڵ ناکرێت، بۆیە زۆرتر 
لەباتی نیشــتمانەکەیان لە فکری خۆیاندان کە چۆن لە گۆشــەیەکدا نانێکی پەیدا بکەن ئەگەر 

درێژە لە الپەڕەی ٩



٩ ژمارە ٨٢٠ ، ٤ی ئاوریلی ٢٠٢٢

بە سەرشــۆڕیش بیت! قەناعەتی پێدەکەن، بەوە ڕازین، بەاڵم لە ڕۆژهەاڵتدا بەخۆشــییەوە ژمارەی 
ئەوانــە کەمــە و عــەرزم کــردن نمــودی خەڵکی نیشــتمانپەروەر لــە بۆنەکاندا لە ڕێوڕەســمەکاندا 

چاومان پێدەکەوێت و دەیبینین.  
نیشتمانپەروەر کەسانێکن کە کاتێک بەرژەوەندی نیشتمان و بەرژەوەندی خۆیان دەکەونە بەرامبەر 

یەکتر، بەرژەوەندی نیشتمانەکەی هەڵدەبژێرێ؛ ئەوەیکە ئێستا ئێمە لە ڕۆژهەاڵتدا دەیبینین.
ڕەنگــە ئەگــەر ئــەو خەڵکــە نیشــتمانپەروەرە نەبوایەتــن و تەنیالــە فکــری دۆزینــەوەی نانــدا بان، 
نیشتمانەکەیان چی لێدێت، ناسنامەیان چی لێدێت، مێژوویان چی لێدێت بۆیان گرینگ نەبوایە، 

بەاڵم ئێستا ئێمە دەبینین کە ئەو ڕەوتە پێچەوانەیە.
یەکی دیکە لە ڕەمزەکانی ســەرکەوتن یەکگرتوو بوونە، ئەمن باش لە بیرمە ســەردەمانێک بوو 
کاتێ باســی کوردت دەکرد زۆرتر ئەو بەشــەی موکریان بوو، جۆغڕافیایەکی زۆر بچووک لە 
کوردستانی ئێران. کوردی شومال گاڵتەی بە کوردی جنووب دەکرد، کوردی موکریان گاڵتەی 
بــە هــەردوو الیــان دەکــرد، ئەوانــی جنــووب بەشــێکیان خۆیان بە کــورد نەدەزانی بۆیــە ڕێژیمیش 
گرینگی پێی نەدەدا و حســابێکی بۆ نەدەکرد بەاڵم ئێســتا دەبینین چۆن کاتێک لە کرماشــان 
و ئیــالم بوومەلەرزەیــەک دێــت خەڵــک لە ناوچەی خۆی و ســەڵماس و ورمێیەوە یارمەتی دەبەن 

بۆیان.
کــە نــەورۆز دێت هەموو کوردســتان دەیهەوێت نیشــان بدات و جۆرێــک کێبڕکێی ئەرێنی لە نێو 
خەڵکەکەدا دروست دەبێ کە کێ ڕێوڕەسمەکانی نەورۆز بەشکۆتر بەڕێوە دەبات. لەگەڵ ئەوەدا 
کــە دەزانــن ڕێژیــم ڕەنگە بیانگرێ، زیندانیان بکات، جەریمەیان بکات، تەنانەت بیانکوژێ بەاڵم 

حازرن شانی وەبەر دەن و بەجێی بێنن. 
لێرەدا ئەو مەســەلە دێتە پێشــەوە، کاتێک کەســێک کە نیشــتمانپەروەرە خەمی نیشــتمانەکەی 
هەیە ڕەنگە ناڕەحەت بێت، گلەیی هەبێت، کێشــە و گرفتی زۆری هەبێت، کاری نەبێت و زۆر 
ناڕەحەتی بۆ دێتە پێش، بەاڵم کارێکی وا ناکات کە لە بەرامبەر ئەو هەموو گرفتانەدا زەرەر بە 
نیشتمانەکەی بگەیەنێت، هەوڵ دەدات بۆ ژیانێکی باشتر بەاڵم نە بە نرخی ئەوەیکە بە زەرەری 

نیشتمانەکەی تەواو بێت.
 چــاو لێبکــەن ئێســتا لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ئێمە ئەو خەڵکــە نیشــتمانپەروەرەمان هەیە کە 
بەخۆشــییەوە جێــگای شــانازییە بۆ هەموومان؛ لە بەرامبەریشــدا کەســانێکیش هــەن کە هیوایان 
بــە نیشــتمان نەمــاوە و لــە فکری قازانــج و بەرژەوەندی خۆیاندان! ئەگەر کاریــان نییە، داهاتییان 
نییە، گیروگرفتی ڕۆژانەی ژیان بەرۆکی گرتوون دەچن تەسلیمی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
دەبــن بــۆ ئەوەیکــە دەســتیان ئــاوەاڵ بێت و بتوانن ئــەو گیروگرفتانەیان چارەســەر بکــەن، یانی لە 
نێــوان بەرژەوەنــدی خۆیــان و بەرژەوەنــدی نیشــتمانەکەیاندا بەرژەوەندی خۆیــان هەڵدەبژێرن. ئەوانە 
کەسانێکن کە نائۆمێد بوون و چوونکە نائۆمید بوون لە بەرامبەر دوژمندا چۆک دادەدەن، بەاڵم 
خەڵکێکــی دیکــە هەیــە کــە حــازرە لە برســا بمرێ بەاڵم ســەر نەوی نەکا بۆ ڕێژیــم بۆ ئەوەیکە 

نانێکی سەرشۆڕانەی بداتێ. 
ئێمە لە نموونەی ئەوانەدا ئەو کۆڵبەرانە دەبینین کە ژیانێکی کارەســاتباریان هەیە. کەســانێک 
کــە تەنانــەت ناتوانــم نــاوی بنێــم کار! چ کارێــک؟ کــە تەنانــەت حــازرن ئەو کارە مەترســیدار 
و ناخــۆش و تاقەتپڕووکێنــە بکــەن بــۆ ئەوەیکــە نەچــن لــە بەرامبــەر ڕێژیمــدا ســەردانەوێنن بــۆ 
پاروویەک نان، لە نێو ئەوانەدا خەڵکی خوێندەوار، بەتوانا، وەرزشکار، ئەدیب، شاعێر و ئینسانی 
هەڵکەوتووی تێدایە؛ یا خەڵکانێک وەکوو ئێوە پێشمەرگە لە جێی ئەوەیکە بچن خزمەتی ڕێژیم 
بکــەن و چــەک بــۆ ڕێژیــم هەڵبگرن، چــەک هەڵدەگرن بۆ دیفــاع لە نیشــتمانەکەتان و ئامادەن 

بەهاکەی بە قیمەتی گیانتان بدەن.
لە ژیانی پێشمەرگایەتیشماندا ڕۆژانە ئێمە لەگەڵ گرفت بەرەوڕوو دەبین، ژیانی پێشمەرگایەتی 
ناوەکەی بە خویەوەیە، لەگەڵ گیروگرفتەکان کە ڕێژیم بۆمان درووست دەکات، جۆغڕافیاکەمان 
بۆمان درووست دەکات، نەیارانمان بۆمان پێک دێنێت، بەاڵم کەسێک کە حیزبەکەی خوش بوێت 
و پێشــکەوتنی حیزبەکەی لەال گرینگ بێت بۆ چارەســەری ئەو گیروگرفتانە کارێک ناکات 
کــە زەرەر لــە حیزبەکەی کەوێت. قســەیەک ناکات، هەنگاوێک هەڵناگرێت، هەڵســوکەوتێک 
ناکات کە حیزبەکەی خەوشــدار بێت، بەڵکوو لە ڕێگای دروســت و ئۆســوولییەوە کار دەکات بۆ 

نەهێشتنی ئەو گرفتانە و هەروەها بۆ سەربەرزی حیزبەکەشی.
مــن لــە درێــژەی ئەو باســەدا بۆیە هاتمە ســەر حیــزب چوونکە بۆ خەبات، بۆ ڕزگاری نیشــتمان 
لە پێشــدا وجوودی حیزب پێویســتە، حیزب ئامانج نییە بەڵکوو ئامرازێکە کە لە ڕێگای ئەوەوە، 
تــۆ خەبــات دەکــەی نیشــتمانەکەت ڕزگار بکەیت؛ وەکــوو تفەنگێک کە بە دەســتەوەیە، کاری 
پێدەکەیــت بــۆ ئەوەیکــە لــە بەرامبەر هێرشــی دوژمنــدا بتوانیت لە خۆت و لــە خەڵکەکەت دیفاع 
بکەیــت. ئەگــەر ئــەو تفەنگە بە دروســتی ڕاینەگری، پاک و خاوێن نەبێــت و بەردەوام تەمرینی 

لەسەر نەکەی لە کاتێک کە پێویستت دەبێت بەکەڵکت نایەت. 
حیــزب وەکــوو ئەو تفەنگەی دەســتمان وایە دەبێ ئەو حیزبەیشــمان ئاوا ڕێــزی لێبگرین و بەهێزی 
ڕابگرین. ڕەنگە گلەییشمان هەبێت و لە حیزبەکەماندا بەاڵم دەبێ یەکگرتوو بین، یەکگرتوویی 

حیزب چۆنە؟ بەدەوری قانوون و یاسادا، یاسایەک کە هەیە دەتوانێت یەکگرتوومان کات، تەنیا 
شتێکە کە دەتوانێ یەکگرتوومان بکات. 

بەرنامەوپێــڕەوی نێوخــوی حیزبــی دێموکــرات ئێمــەی یەکگرتوو کــردووە، ئێمــە یەکمان خەڵکی 
شومالی کوردستانین، یەکمان لە جنووبی کوردستانین، یەکمان لە ناوەندی کوردستانین، ڕەنگە 
زۆرمــان زاراوەی جیاوازمــان بێــت، لەبــاری بیروبۆچوونــی سیاســیی و تەشــکیالتییەوە و تەنانەت 
ئایینییەوە ڕەنگە جیاواز بین، ئەو جیاوازییانە زۆرن بەاڵم لە بەرامبەردا یەک بەرنامە و پێڕەومان 
هەیە، یەک پێڕەومان هەیە کە کۆمان دەکاتەوە و دەمانکات بە یەک پەیکەر. پێشمەرگەیەکی 
وریا و وشیار قەت کارێکی واناکات کە ئەو پەیکەرە زەربە بخوات بەڵکوو ئەگەر پەیکەرەکەی 

بریندار بێت هەوڵ دەدات لە ڕێگای درووست چارەسەری بکات.
 ئــەو یەکگرتووییــە لــە بنەماڵــەی گــەورەی حیزبدا و لە نێو کۆمەڵگایشــدا دەتوانێت ببێتە هێزی 
شــوێندانەر و ڕۆژهــەاڵت دەکاتــە هێــزی شــوێندانەر. ئــەوە مەســەلەیەکی زۆر گرینگە کە دەبێ 
حەتمەن ئێمە ســەرنجی بدەینێ. بۆیە من ئەو مەســەلەیە لەگەڵ ئێوە باس دەکەم، لەبەر ئەوەیکە 
ئێمــە ئێســتا لــە ئێرانــدا و، لە ڕۆژهەاڵتدا، ئەوەیکە وەک کەرەســەیەکی بەهێز بە دەســتمانەوەیە، 
حیزبەکەمانــە، ئەگــەر ئــەو حیزبــە الواز بێــت، بێتوانــا بێــت، بــێ ئێعتبــار بێــت، چــی دیکەمــان 
هەیــە؟ دەوڵەتێکمــان هەیــە پشــتیوانیمان لێ بــکات؟ دادگایــەک هەیە پشــتیوانیمان لێ بکات؟ 

حکوومەتێکمان هەیە پشتیوانیمان لێبکات؟ هیچ شتێک نییە!
کەوابوو ئەو حیزبە بۆ هەموومان گرانبەهایە، حەوفتاوچەند ساڵە خەڵکی ئێمە لەو حیزبەدا خەبات 
دەکات و قوربانی دەدات و ئەو خەبات و قوربانییەیە کە ئەو حیزبەی زیندوو ڕاگرتووە، لە ماوەی 
ئەو حەفتاوچەن ســاڵەدا چەندین عەشــیرەت تێدا چوون، بنەماڵە تێدا چوون، تەنانەت زۆر حیزبی 
دیکەیــش کــە نەیانتوانــی لەگەڵ ســەردەمی خۆیــان هەماهەنگ بن، بااڵنس ڕابگــرن، تێداچوون 
بــەاڵم حیزبــی دێموکــرات لە ســەرەتای دامەرزانــی کۆماری ئیســالمیدا پەراوێز کەوتبوو ئێســتا 
حیزبێکە کە جێگای ئۆمید و هیوای خەڵکە لە ڕۆژهەاڵت، ئەوە بە مانای ئەوە نییە کە خەبات 
و زەحمــەت و قوربانیدانــی حیزبەکانــی دیکەی ڕۆژهەاڵت یــان ئەو ئازادیخوازانەی کە لە ڕیزی 

هیچ حیزبێکدا نین بە کەم بگرم، بەاڵم حیزبی دێموکرات لە نەزەر خەڵکەوە هێزێکی جیاوازە.
 وەک عەرزم کردن ئەو حیزبە ئامرازێکە لە دەستماندایە بۆ خزمەت بە نیشتمانەکەمان، ئەوەندەی 
کــە ئــەو حیزبــە بەهێز بێــت، بەتوانا بێت، بەئێعتبار بێت ئەوەندە زیاتر دەتوانێت لە بەرامبەر ڕێژیمدا 
خۆڕابگرێــت، دەتوانــێ خەڵــک بــە دەوری یەکدا کــۆ بکاتەوە، بۆیە زۆر گرینگە کەســێک کە 
لە حیزبی دێموکراتدا ئەندامە و الیەنگرە، هەڵســوکەوتەکانی خۆی باش هەڵســەنگێنێت و بزانێت 
کــە دەبــێ چ بــکات کــە بە قازانجــی حیزبەکەی تەواو بێــت و بێگومان هەمــووی ئێمەیش بۆیە 
لــەو حیزبەدایــن کــە دەمانهەوێت خزمەت بە حیزبەکەمان بکەین و حیزبەکەمان پێشــکەوتوو بێت؛ 
بــەاڵم جــاری وایــە نائاگاهانە قســەیەک دەکەیــن، هەنگاوێک دەنێین کە زەرەر بــە حیزبەکەمان 
دەگەیەنێت. جا ئەو قســەیە یا ئەو کردەوەیە بە ئەنقەســت بێت یا لە ڕووی باش حاڵی نەبوون بێت 
فەرقێک لە نەتیجەکەیدا ناکات. خاڵێکی دیکەیش کە لێرەدا گرینگە ئەوەیە کە بێنەزمی، بێ 
دیســیپلینی نەبێتە شــتێکی ئاســایی و ڕۆژانە، واتە یەکێک بێنەزمی بکات و زۆریش ئاســایی 
بێــت لــە پێــش چاومــان، ڕەنگە یەکێک لــە ڕووی باش حاڵی نەبوونــەوە هەڵەیەک بکات ئەگەر 
ئێمە چەپڵەمان بۆ لێدا و پشتمان گرت پێیوایە کارێکی باشی کردووە یەکێکی دیکەش، یەکی 
دیکەیــش... ئــەوە ئیدامــە دەدەن، بــەاڵم ئەگەر هەڵەی کرد، هاوڕێیەکــەی، ئەوەیکە لە هەمووان 
پێی نزیکترە پێی بڵێت کە کارەکەی تۆ هەڵەیە و ئەو کارە نابێ دووپات بکەیەوە پێش ئەوەیکە 
بەرپرســەکەی پێی بڵێت؛ چوونکە هەڵەی هەرکامێکمان لەو حیزبەدا کاریگەری خراپی لەســەر 
یەک نەفەر نییە لەسەر هەموومان هەیە، لە شتی چووکەوە بگرە تا شتی گەورە. وەکوو ئەوەیە 
کــە تــۆ لــە چوارچێــوەی ئــەو ســالۆنەدا دانیشــتووی یەکێــک خەریکە ئــەو دیوارە کــون دەکات 
کارەکــەی ئــەو هەڵەیــە ڕەنگــە ئەگــەر زەرەری ئەو هەڵەیە تەنیا بۆ خــۆی بێت گوێی پێ نەدەی 
بــەاڵم دەبینــی کــە ئــەو دیوارە کــون دەبێ بۆ منیــش زەرەری هەیە، من لێرەدا دانیشــتووم، ئێرە بە 
ســەرمدا دەڕۆخــێ دەبــێ پێی بڵێم کاکە ئــەو کارە مەکە ئەوە کارێکی هەڵەیە تۆ دەیکەی بۆیە 
لە حیزبێکی پێشــکەوتوودا قســەکردن، بیرکردنەوە و هەنگاوهەڵێنان بەتایبەتی دەبێ زۆر وریایانە 

و وشیارانە بێت. 
کەســێک کە لە حیزبێکدایە قســەکردن و هەڵســوکەوتی زۆر فەرقی هەیە لەگەڵ کەســێک کە 
تاکێکــە. ئێمــە هەموومــان یــەک بنەماڵەین، یەکێکمان خــراپ بجووڵێتــەوە زەرەری بۆ هەمووان 
هەیە. جا ئەو هەڵەی ئێمە لە پێشمەرگەیەکی سادەڕا بگرە تا ئەندامان و الیەنگران و ئەندامانی 

ڕێبەرایەتیش تا هەرکام بە قەدەر خۆی شوێندانەری خراپی لەسەر حیزب دەبێ.
 نیشــتمانپەروەری و یەکگرتوویــی دەتوانــێ کۆمەڵــگا بخاتــە ســەر خەتــی ڕزگاری و ڕێــی پێ 
نیشان بدات و سەرکەوتووی بکات، ئێمە لە دەوروبەری خۆمان زۆرنمونەی سەرکەوتوو و شکست 
خواردوومــان هەیــە بــەاڵم پێــم خۆشــە لــە ئاخریــن نموونەکانــدا بۆتان بــاس بکەم. ئێمــە لە ماوەی 
یەکســاڵی ڕابــردوودا لــە ئەفغانســتان بینیمــان کە تاڵەبــان حکوومەتی ئەفغانســتانی ڕوخاند، لە 

ئاکامی ئەوەدا، لە پێشدا سەرۆکوەزیران چەمەدانە پووڵەکانی پێچاوە و هەاڵت بۆ دەرێ. 
 ئێوەیــش لــە تلویزیۆنەکانــدا بینیتــان کە کاتێــک تەیارەکانــی ئامریکایــی و ئورووپایی دەهاتن 
بــۆ ئەوەیکــە خەڵکەکــەی خۆیــان بگوێزنەوە بۆ واڵتەکەیــان چۆن دەچوون بــە دەوری تەیارەکاندا 
هەڵدەســووڕان و خۆیان پێیدا هەڵدەواســی بۆ ئەوەیکە بڕۆن و واڵتەکەیان بۆ تاڵەبان بەجێ بهێڵن، 
بەاڵم لە یەک مانگی ڕابردوودا شــەڕی ئۆکراینا دەســتی پێکرد بە هێرشــی ڕووسیا. ڕووسیا لە 

چاو ئۆکراینا ئەرتەشــێکی زۆر بەهێزتری هەیە، ئیمکاناتێکی یەکجار گەورەتری هەیە، هەموو 
دنیا پێی وابوو کە ڕەنگە ڕووسیا لە ماوەی حەوتوویەکدا ئۆکراینا بگرێت. 

ئامریــکا داوای لــە ســەرکۆمارەکەی کــرد کــە تەیــارەی بــۆ بنێــرێ بــۆ ئەوەیکــە واڵت بە جێ 
بهێڵێ بەاڵم ســەرکۆمارەکەی وتی تەیارەم بۆ مەنێرە، ئەســڵەحە و چەکم بۆ بنێرە ئێمە بەرگری 
دەکەیــن. بــە دەیــان هــەزار کەس لە خەڵکی ئــەم واڵتە لە دەرەوەی ئۆکراینا کە نیشــتەجێی بوون 
ژیانی ڕاحەتیان هەبوو هەموویان بەجێ هێشت و گەڕانەوە واڵتەکەی خۆیان بۆ ئەوەیکە چەک 
هەڵگرن و لە دژی ئەو حکوومەتەی کە هێرشی کردووەتە واڵتەکەیان ڕاوستن، ئەوەیکە توانای 
چەکهەڵگرتنی بوو چەکی هەڵگرت، بە دەیان هەزار نەفەر لە دەرەوە گەڕانەوە بۆ نێو واڵتەکەیان 

بۆ ئەوەیکە لە بەرامبەر دوژمندا ڕاوەستن.
 هەســتی نیشــتمانپەروەری ئەوانی ناچار کرد کە پێ لە قازانج و بەرژەوەندی خۆیان بنێن بەاڵم 
نیشــتمانەکەیان ڕزگار بکەن. ئەوە دوو نموونەیە لە کۆمەڵگای نیشــتمانپەروەر و کۆمەڵگایەک 

کە هیوای بە نیشتمانەکەی نەماوە. 
ڕەنگە لێرەدا ئەو پرسیارە بێتە پێش کە ئۆکراینا کە دەستی کرد بەشەڕ هەموو ئۆرووپا و ئامریکا 
لە پشــتی ڕاوەســتان و چەک و یارمەتی یان بۆ نارد و ئێســتاش بۆی دەنێرن، ئەوە ڕاســتە بەاڵم 
کــەی ئــەو کارەیــان کــرد؟ کاتێــک بینیان کە ســەرکۆمارەکە ماوە و خەڵکەکە حــازرن بمرن لە 
واڵتەکەیانــدا بــەاڵم نــەڕۆن، ژن و منداڵیــان بەڕێ دەکەن. هەموو ئــەو پیاوانەی کە تەمەنیان لە 
شەســت ســاڵ بــەرەو خــوارە زۆر لە ژنەکان لە واڵتەکەیدا دەمێنێتەوە بــۆ ئەوەیکە لە دژی دوژمن 
شــەڕ بکەن بۆیە دنیا هاتە پشــتیان، ئێمەیش لە حیزبەکەماندا وەک حیزبی یەکگرتوو و ئەوەی 
پــەرە پێدەدەیــن بــۆ واڵتەکەمان، لە واڵتــی یەکگرتوودا دەتوانین لە بەرامبەر دوژمندا ڕاوەســتین. 
هەر وەکوو ئەو خەڵکەمان کە لە بەرامبەر کۆماری ئیسالمیی ئێراندا ڕاوستاوە، ئەوانە ڕووداوی 

زۆر گرینگن کە ئێمە دەتوانین دەرسیان لێوەربگرین. 
مــن پێــم وابێــت ئەوەی لەو ماوەدا هاتەپێش لە ئەفغانســتان و لەالیەکی دیکەوە لە ســەر ئۆکراینا 
دەرسێکی گەورە بوو بۆ هەموو خەڵکی دنیا. ئەوە کاریگەری لە سەر سیاسەتی جیهانی دادەنێت، 
ئێمــە دەبــێ لەوانــە فێر بیــن هەرچەند کورد و بەتایبەتی لە ڕۆژهەاڵتدا حیزبی دێموکرات ماوەی 
حەفتاوچەند ســاڵە باجی ئەو نیشــتمانپەروەرییە دەدات، هەر بۆیەشــە ماوەتەوە و جێگای ئێعتبارە 

بەاڵم ئەوە لە داهاتوودا گرینگتریش دەبێت، دەبێ کاری لەسەر بکرێت.
خاڵێکی دیکە کە ئاخرین خاڵە دەمەوێت لەگەڵتان باس بکەم لەپێوەندی لەگەڵ یەکگرتووییدایە، 
من لە پەیامی نەورۆزیشدا ئەوەم باس کردووە کە مەسەلەی یەکگرتوویی بۆ ئێمە وەک حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لەو هەلومەرجەدا مەســەلەی حیزبێک و کەســێک و گرووپێک 
نییــە، مەســەلەی نیشــتمانە، نیشــتمانەکەمان ئــەوەی لــە ئێمــە دەوێــت؛ دەیهەوێــت خەڵکەکەمان 

یەکگرتوو بێت بۆ ئەوەی بتوانێت ڕزگاری بکات.
ئەگەر سەردەمانێک مەسەلەی ئینشعاب و جودابوونەوە و دابەشبوون و لەتلەتبوون ماڵی کوردی 
وێران کردبوو، کە ئێستاش باجەکەی دەدات لە هەموو بەشەکاندا، ئێستا سەردەمی یەکگرتوویی 
یــە چوونکــە دەرکــەوت کە ڕزگاریی نیشــتمان بە دابەشــبوون ناکرێت، بۆیــە بێ لەبەرچاوگرتنی 
ئەوەیکــە کێمــان پێمــان ناخۆشــە و کێمان پێمان خۆشــە، مەســەلەی یەکگرتوویی لــە ڕۆژهەاڵت 
مەســەلەی نیشــتمانە و ئــەوە دەبــێ جێبەجــێ بێــت. لــە حیزبــی دێموکراتیشــدا وەکــوو حیزبێکی 
مەســئوول کاتێک کە لە ڕاســاندا باســی یەکگرتوویی و بەهێزبوونی ڕۆژهەاڵت دەکات ناتوانێ 

لە حیزبەکەی خۆیدا بە نیسبەتی حیزبەکانی دیکەوە لە بەرچاوی نەگرێ.
بۆیــە ئێمــە لەگــەڵ حیزبەکانــی دیکە، ئەوەیکە دەکرێ هاوپەیمانی پێــک دێنین، لێک نیزیک 
دەبینــەوە، ئەوەیکــە بکــرێ یــەک بگرینەوە، یەک دەگرینەوە و ئەو بەشــە لــە حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران کــە جــودا بوونەوە و لە حیزبی دێموکرات ئینشــعابیان کرد کە ئێســتا ئێمە بە 
ناوی الیەنی دیکەی دێموکرات دەیانناسین بەپێی ئەو زەروورەت و بەپێی ئەو سیاسەتە لە فکری 

یەکگرتنەوەداین و واردی وتووێژ بووینە.
پێــم خۆشــە ئەوەتــان عــەز کەم کە ئێســتا ئێمە لــەو قۆناغەدا ئومێدمــان بە یەکگرتنــەوە زیاتر لە 
هەمــوو ڕابردوویــە و مــن پێموایــە کــە دەبــێ هــەوڵ بدەین ئەوەندەی کــه لە تواناماندایە و لەســەر 
شــانمانە بــە ئەرکــی خۆمــان هەســتین و بەو شــێوەیە پەیامێــک بدەین بە خەڵکەکەمــان کە ئێمە 
لەگەڵ ئێوەدا ڕاســتگۆین، کاتێک داوای یەکگرتنەوە لە خەڵکەکەمان دەکەین خۆشــمان لە نێو 
حیزبەکاندا هەوڵی بۆ دەدەین و ئەوە پەیامێکە کە بە بەشــەکانی دیکەی کوردستانیشــی دەدەین 
کە لە باتی قازانج و بەرژەوەندیی تاکەکەســی، گرووپی و حیزبی، بەرژەوەندی نیشــتمان بااڵترە. 
لەبەر بەرژەوەندیی نیشتمان دەبێ یەکگرتوویی پێک بێت، ئەوە ئامانجی ئێمەیە، دروشمی ئێمەیە، 

کارمان بۆ کردووە و کاری بۆ دەکەین.
هیوادارم کە زۆر نەخایەنێ کە ئێمە هەموومان پێکەوە، کادر و پێشــمەرگە و ئەندامانی حیزبی 
دێموکــرات و کۆمەڵــگای کــورد لــە ڕۆژهەاڵت و باقی دۆســتان و دوژمنانمان بزانن کە حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ڕێڕەوی ڕزگاری نیشتماندا هەنگاو هەڵدەگرین. 
زۆر سپاستان دەکەم هاوڕێیان من شتێکی دیکەم نییە باسی بکەم هەرچەن باسەکەمان درێژ بوو 
بەاڵم لەمێژ بوو لە مەجالێکی ئاوا دەگەڕام کە بەدەوری یەکدا کۆبینەوە و قسە و نەزەری خۆمان 
لەگەڵ یەک باس بکەین، دەردەدڵی خۆمان بکەین، پێشنیاری خۆمان بکەین، ئەگەر ڕەخنەشمان 
هەیــە بیگریــن لــە یەکتــر بــەاڵم حیزبەکەمــان لەبیــر نەکەین،حیزبەکەمان دەبێ بــە یەکگرتوویی 

بپارێزین و بەهێزی بکەین، زۆر سپاستان دەکەم.

درێژەی الپەڕەی ٨
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پێشــەوا  لەمەوبــەر  ســاڵ   ٧٥
مەیدانــی  لــە  هاوڕێیانــی  و 
لەالیــەن  مەهابــاد  چوارچــرای 
ڕێژیمــی پەهلەوییــەوە لــە ســێدارە 
دران و گیانیــان لــە پێنــاو ئامانجــە 
و  کوردســتان  کۆمــاری  بەرزەکانــی 
گەلــی کــورد بەخــت کــرد. حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــه 
١٠ی خاكەلێــوەی ســاڵی ١٣٥٨ی 
هەتاویــدا، ئــەو ڕۆژەی وەک ڕۆژی 
شــەهیدانی كوردســتان دیــاری کرد. 
ئەمــڕۆ پێشەوا تەنها وەک سیمبۆلی 
ڕاپەڕیــن و بناغەدانــەری یەکەمین 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  کــوردی  کۆمــاری 
کوردستان چاو لێ ناکرێت، بەڵکــــوو 
لــە هـــەر چــوار بەشــی کوردســتان 
هەتــا ڕادەیەکــی زۆر ئــەم یــادە بەرز 
کوردســـتان  کۆمــاری  ڕادەگیرێــت. 
و  پێشــەوا  سەردەســتی  لــە  کــە 
بــە ســەخاوەت و لێهاتوویــی ئــەم 
ڕێبــەرە زانایــە دامەزرا، لــــە مێژووی 
گەلەکەمانــدا کەموێنە بوو و ئەمــــڕۆ 
بــــە یەکــەم دەســــەاڵتی مودێڕنــی 
نــاوزەد  کــوردی  ناســیۆنالیزمی 
لەگــەڵ  وتووێــژەدا  لــەم  دەکرێــت. 
ســێاڵو‹‹  عەلــی  ›‹مــەال  بەڕێــز 
کادری سیاســیی حیزبی دێموکراتی 
کەســایەتیی  ئێــران،  کوردســتانی 
پێشەوا قازی محەممەد، ڕۆژی ١٠ی 
خاکەلێــوە و گرینگــی ئــــەو ڕۆژە لــە 
کوردســتانمان  بەشــەکانی  هەمــوو 
هێناوەتــــە بەربــاس کە ســـەرنجتانی 

بــۆ خوێندنەوەی ڕادەکێشین..

ـ کەسایەتیی پێشەوا قازی محەممەد 
خۆنەویســتی  و  گیانفیدایــی  و 
شۆڕشــگێڕانەی ئــەم ڕێبــەرەی گەلی 

کورد چۆن دەنرخێنن؟
دیــارە بــۆ هــەر گــەل و نەتەوەیــەک 
کــە  هــەن  و  هەبــوون  کەســانێک 
و  خەبــات  و  ژیــان  سەرمەشــقی 
ڕۆڵەکانیــان  و  بوونــە  بەربەرەکانــی 
و نــەوەی دواڕۆژیــان شــانازییان پــێ 
و  تێکۆشــان  ڕەوڕەوەی  و  کــردوون 
گیانبــازی و خۆنەویســتیان هانــدەری 
نەســڵی دواڕۆژی گەلەکەیان بووە بۆ 
زیندووهێشــتنەوە و لەیادنەکردنــی ئەم 

فیداکارییەیان. 
پێشــەوا قــازی محەممــەد، یەکێــک 
لــەم کەســایەتییە مەزنانــەی کــوردە 
کــە پــاش تێپەڕینی ٧٥ ســاڵ بەســەر 
و  یــاد  و  نــاو  هــەروا  شــەهیدکرانی، 
خەباتــی لــە ڕۆژەڤــی ســەردێڕەکانی 
ڕۆڵــەی  بەربەرەکانێــی  و  خەبــات 
بنەماڵەیەکــی  لــە  پێشــەوا  کــوردە! 
ئایینــی و نیشــتمانپەروەری مەهابــاد 
لــە دایک بــووە، قۆناغەکانی خوێندن 
حوجــرە  لــە  ئایینییەکانــی  وانــە  و 
تــەواو  کوردســتان  جۆراوجۆرەکانــی 
دەکات و بەهــۆی زیرەکــی و وریایــی 
و درک کــردن بــە پێویســتیی زانینی 
زمان لە ســەردەمی شــەڕی دووهەمی 
زمانــی   ٦ فێــری  خــۆی  جیهانــی 
جیاواز دەکات، ئەم کەســایەتییە لەنێو 
ڕۆشــنبیرانی ئــەوکات و ســەردەمە بە 
زوویی دەناســرێت هەربۆیــە ئەندامانی 
داوای  کــورد  ژیانــەوەی  کۆمەڵــەی 
لێدەکــەن پەیوەندییــان پێــوە بگرێــت و 
شــادەماری شۆڕشــی کورد بەدەستەوە 

بگرێت.
قــازی محەممەد هەم لەڕووی ئایینی 

و هــەم لــەڕووی نەتەوەییــەوە هەســتی 
بــە چەوســانەوەی گەلەکــەی کردبوو 
و بــە زەروورەتــی دەزانــی کــە کــورد 
دەبێ بگات بە مافە ڕەواکانی خۆی، 
هەربۆیــە داخــوازی ئەندامانی ژ-ک 
قبــووڵ دەکات و ســەرۆکایەتی ئــەم 

شۆڕشە بە دەستەوە دەگرێت.
قــازی وەک ڕۆشــنبیر و مرۆڤێکــی 
ژیــر بــە زوویــی هەســت بــەوە دەکات 
کــورد  کالســیکی  شۆڕشــی  کــە 
دەبــێ قۆناغەکانی کالســیکی بەرەو 
شۆڕشــی مۆدێــڕن و ســەردەم و خاوەن 
بەرنامەیەکــی تۆکمەی سیاســی کە 
گەلــی  نەتەوەیــی  مافەکانــی  هــەم 
بــەدی  تێــدا  کــوردی  زوڵملێکــراوی 
بکرێت و هەم ئازادییە تاکەکەسییەکان 
دابیــن بکات و لەالیەکیتــرەوە بتوانێت 
کوردســتان  دانیشــتووانی  واڵمــدەری 
بێــت، بۆیــە بــە بینینــی ئەم ڕاســتییە 
لــە ٢٥ی گەالوێژی ســاڵی ١٣٢٤ی 
هەتاوی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
پێک دێنێت کە بە حەق لە ناوچەکە 
کەموێنــە  ناڤیــن  خۆرهەاڵتــی  و 
دەرفەتــە  ئــەم  بەهــۆی  پاشــان  بــوو، 
کــە ڕێژیمــی پەهلــەوی بــەرەوڕووی 
ببــوو و واڵتــی  زەعــف  تێکچــوون و 
باشــوورەوە  و  ڕۆژهــەاڵت  لــە  ئێــران 
لەالیــەن ڕۆژاواییــەکان و لــە باکــوور 
داگیــر  ڕووســیاوە  لەالیــەن  ڕۆژاوا  و 
لــە ٢ی ڕێبەندانــی هەمــان  کرابــوو 
ساڵدا کۆماری کوردستانی ڕاگەیاند 
و کــوردی بــۆ یەکەم جار کردە خاوەن 

دەوڵەت و سەربەخۆیی.
ئەگەرچــی لــە ناوچەیەکی بچووکی 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت ئــەم کۆمارە 
ڕاگەیەندرا بەاڵم دەســکەوتێکی مەزن 
بــوو بــۆ هەمــوو کوردســتانیان و لــە 
هەموو بەشــەکانی دیکەی کوردستان 
کــورد  دڵســۆزانی  و  شۆڕشــگێران 

بەشداریان لەم کۆمارەدا کرد.
پێشــەوا هەوڵــی دا نێــو ماڵــی کــورد 
فێــری  کــوردەکان  و  بخــات  ڕێــک 
تــا  بــکات  یەکدەنگــی  و  یەکبــوون 
ئــەم  بــۆ  ببنــە هێزێکــی شــوێندانەر، 
هەنگاوێکــی  هــەر  مەبەســتەش 
پێویســتی گرتــە بەر کــە گرنگترینی 
ئــەم هەنگاوانــە بەخشــینی گیانی پڕ 
لە ســەروەری خۆی بوو بۆ نیشــتیمان 
و نەتــەوە و سەربەســتی ڕۆڵەکانــی. 
پــاش ڕێککەوتــن و دانانــی جێگــرەوە 
بۆ پەهلەوی و پشــتکردنی ڕووسەکان 
لــە کــورد و ئازەرییــەکان، کوردســتان 
کەوتە بەر شــااڵوی هێرشــی ڕێژیمی 
ئێــران و گەمــارۆ درا،  شاهەنشــاهی 
پێشــەوا قازی بە بینینی ئەو ڕاستییە 
کــە لــەم بارودۆخــەدا کورد ئــەو هێزە 
نییە بتوانێت شــەڕی فیزیکی لەگەڵ 
ئــەم لەشکەرکێشــییە بــکات پێویســت 
بــوو فیداکارییــەک بــکات کــە هــەم 
شۆڕشــی کورد زینــدوو ڕاگرێت، هەم 
ڕۆڵــەی کــورد فێــری لەخۆبوردوویی 
و گیانفیدایــی بــکات بــۆ پاراســتنی 
کەرامەتی خاک و واڵت بۆیە خۆی 
ڕادەســتی دوژمنــان کــرد و بــەم جۆرە 
پێشــگیری کرد لە تاوانکاری دوژمن 

و ڕژانی خوێنی الوانی کوردستان.
لە مێژووی گەلەکەماندا ئێمە خاوەنی 
دەیان ســەرکردە و فیــداکاری ڕێبەران 
بۆوێنــە  بووینــە؛  ســەرکردەکانمان  و 
شــێخانی پیــران و نەهــری و ســمکۆ 
و هتــد بــەاڵم فیــداکاری کەســایەتی 
پێشــەوا لەگــەڵ هیچ ســەرکردەیەکی 
ترمــان ناکرێــت هاوســەنگ بکرێــت، 
چونکە پێشەوا، پێش پاراستنی گیانی 
خــۆی مەبەســتی پاراســتنی گیانــی 
دانیشــتووانی کوردســتان و پاراســتنی 
نیشــتمان بــوو، زۆربــاش دەیزانــی لــە 

ســێدارە دەدرێــت بــەاڵم هــاوکات زۆر 
باشیش دەیزانی ئەم فیداکارییە دەبێتە 
هەوێنــی مانــەوەی شۆڕشــی کورد و 
بەردەوامیی ڕێگاوڕێبازی پڕشکۆی، 
هەربۆیــە خــۆی و گیانــی شــیرینی 
ئامانجــە کــرد،  ئــەم  خــۆی فیــدای 
ناکرێــت نرخ بۆ ئەم گیانبازییە دانێین 
بەڵکــوو پێــوان لــە ئاســت دانانــی نرخ 
بێ توانــا دەبێت، قازی زەریای بیابانی 
وشک و داگیرکراوی کوردستانە کە 
ڕۆڵەکانــی کورد مەلــەی تێدا دەکەن 

و ڕێبازی ون ناکەن.

ســاڵ   ٧٥ تێپەڕینــی  دوای   -
و  پێشــەوا  لەســێدارەدانی  بەســەر 
و  بیــر  چەنــدە  تــا  هاوڕێیانیــدا، 
و  بــڕەو  لــە  پێشــەوا  ئەندێشــەی 

بەرەوپێشچووندایە؟
ســەر  بــە  ٧٥ســاڵ  تێپەڕینــی  پــاش 
لەســێدارەدانی ئەســتێرەی درەوشــاوەی 
نیشــتمان، پێشــەوای هەمیشــەزیندوو، 
ڕێبــەرە  ئــەم  بیروئەندێشــەی 
نەتەوەییەمــان، ڕۆژبــەڕۆژ گەشــاوەتر 
و ڕێگاوڕێبــازی پڕشــکۆتر و دوژمن 
تۆقێنتــرە، ئێســتا ڕۆڵەکانــی کــورد، 
جــاران  لــە  چاوکراوەتــر  و  وریاتــر 
بەتایبــەت پــاش ڕاگەیاندنی ڕاســانی 
حیزبەکــەی  تێکــەاڵوی  ڕۆژهــەاڵت 
قــازی دەبــن و ســەنگەری دێموکرات 
ئاوەدانتر دەکەنەوە و دەبینین کۆماری 
ئیســالمیی ئێــران تاچەند هەســتی بە 
مەترســی کــردووە و زیقــەی لــێ بەرز 
لــە تێلڤیزیــۆن و نووســراوە  بۆتــەوە و 
ئــەم  بوونــی  بــە  دان  ڕەســمییەکانیدا 
حیزبە دادەنێت و شــڵەژاوانە شــکایەت 
لە واڵتانی دەوروبەر دەکات؛ هەر ئەوە 
هەڵگــری ئــەم ڕاســتییەیە کــە هزر و 
ئەندێشــەی قــازی ڕۆژبەڕۆژ زیاتر لە 

پەرەئەستاندندایە.

ســاڵڕۆژی  خاکەلێــوە  ١٠ی  ـ 
شەهیدکرانی پێشەوا قازی محەممەد 
کــە حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی 
شــەهیدانی  ڕۆژی  وەک  ئێــران 
کوردســتان دیاری کــردووە، هەڵگری 
چ پەیامێکــی گرینگــە بــۆ خەڵکــی 

کوردستان؟
دێموکراتــی  حیزبــی  وەک  ئێمــە 
کوردستانی ئێران، کۆماری کوردستان 
و پێشەوای کوردان بە موڵکی هەموو 
گەلــی کورد دەزانیــن ئەگەرچی ئەوە 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــوو 
کــە کۆماری کوردســتانی درووســت 
کــرد بــەاڵم کۆمــار بەتەنیــا نــە هــی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە و نــە هــی 

حیزبــی دێموکراتــە، بەڵکــوو هەمــوو 
کۆمــاری  خاوەندارییەتــی  کــورد 
کوردســتانی کــردووە و ئااڵ و ســروود 
و نــاوی پێشــمەرگە فەراگیــر بــووە و 
ئامانجــی کۆمــاری کوردســتان بۆتە 
ئامانجــی هــەر تاکێکــی کــورد لــە 
بەشــەکانی دیکەی کوردســتان؛ بۆیە 
ڕۆژی  خاکەلێــوە  ١٠ی  پێویســتە 

شەهیدانی کوردستان بێت. 
پەیامێک کە ١٠ی خاکەلێوە باڵوی 
دەکاتــەوە پێمــان دەڵێت پێویســتە کورد 
هــەم یەک بن، یەکبگرن و وەســیەتی 
کۆتایی پێشەوا بەهیند وەرگرن و هەر 
هەموو کورد لەژێر یەک ئااڵدا دەتوانن 
بگــەن بــە ئامانجەکانیان، پێمان دەڵێت 
ڕۆڵــەی کورد دەبێ بۆ وەدەســتهێنانی 
مافەکانی خۆی و نەتەوەکەی فێری 
قوربانیــدان و فیداکاری بێت چوونکە 
داری ئــازادی بــە بــێ فیــداکاری و 
بەخشینی خوێنی زواڵڵی لەشمان شین 
نابێــت. پێویســتە ئــەو ڕاســتییە بزانین 
کــە ڕێبەری نەتەوەیی بۆ کورســی و 
خۆسەپاندن نییە بەڵکوو بۆ فیداکاری 
و لەخۆبردووییــە کــە دێموکــرات ئــەم 
واقعییەتەی بە کردەیی ســەلماندووە و 
ڕێبەرانمــان گیانیــان فیــدای ڕێبازیان 

کردووە.

ڕۆژێکــی  وەک  خاکەلێــوە  ١٠ی  ـ  
ســەلمێنەری  دەتوانێــت  نەتەوەیــی 

بەشێک لە شوناسی کورد بێت؟
بــێ گومــان ١٠ی خاکەلێــوە وەک 
ڕۆژێکــی نەتەوەیــی شوناســی گەلی 
کــوردە، لــە ســەرەوە باســمان کــرد کە 
خاوەنــی  نەتەوەیــەک  و  گــەل  هــەر 
کــە  سەرمەشــقێکن  و  ســومبوول 
ئــەم  بوونەتــە  باشــترین کەســەکانیان 
ســومبوولە و شــانازییان پێــوە کردووە، 
هــەر  لــە  کوردیــش  ئێمــەی  ئەگــەر 
١٠ی  کوردســتان  چوارپارچــەی 
خاکەلێــوە بکەین بە ڕۆژی شــەهیدان 
هاندەرێــک دەبێت شۆڕشــگێرانی هەر 
چوارپارچــەی داگیرکراو کوردســتان 
بــە یەک واڵت و یــەک ئامانج ببین 
و دەتوانیــن خاوەن بڕیارێکی پووختەی 
هەنگاوێکیــش  و  بیــن  نەتەوەیــی 
لێک نیزیکبوونــەوەی  بــۆ  دەبێــت 
پێکهێنانــی  و  شۆڕشــگێڕەکان  هێــزە 
کۆنگــرەی نەتەوەیی و دەنگمان دەبێت 
بــە یــەک؛ هــەم بــەڕووی جیهــان و 
هــەم بــەڕووی دۆســت و دوژمنانمــان، 
بۆیــە کاتێــک باس لــەوە دەکەین کە 
کۆمــار موڵکی گەلــی کوردە ١٠ی 
خاکەلێوەش ســاڵڕۆژی لەســێدارەدانی 
پێشــەوا و هاوڕێیانی شوناســی گەلی 

کوردە.
 ـ تا ئێستاش بەشێک لە هێزەکانى 
کوردســتان ڕۆژى ١٠ى خاکەلێوەیــان 
شــەهیدانى  ڕۆژى  وەک  هــەر  نــەک 
کوردستان قەبووڵ نەکردووە بەڵکوو 
ڕۆژێکــی  ڕۆژە  ئــەم  وایــە  پێیــان 
تایبــەت بــۆ ڕۆژی شــەهیدان نییە، 

هۆکار چییە؟
بەشــێک لە هێزەکانی کــورد گرنگی 
یــان  نــادەن  نەتەوەیــی  بــە مەســەلەی 
هەســت  وجودییانــدا  فەلســەفەی  لــە 
تاکــوو  کــە  ناکــەن  ڕاســتییە  بــەو 
چارەســەرنەکردنی مەسەلەی نەتەوەیی 
مەســەلە  بــۆ  چارەســەرێک  هیــچ 
ئازادییــە  وەک  جۆراوجــۆرەکان 
فەردییەکان و دێموکراســی و چەمکە 
جۆراوجــۆرەکان نییــە، هەر ئەوەش وای 
لێکردووە خولیای بیرکردنەوەی هەڵە و 
نادرووست بن و بکەونە داوی ئەشعاری 
پۆپۆلیستی و جۆرەها ڕەنگ و بەیداخ و 
سیاسەتی نادروست، هەر بۆیە پێیانوایە 
چارەســەری مەســەلەی کورد تەنیا لە 
دەوری چارەســەری بــاری ئابــووری و 
ئازادییە تاکەکەســییەکاندا مســۆگەر 
سیاســەتە  ئــەم  لەڕاســتیدا  و  دەبێــت، 
شکســتخواردووە لــە جیهان نەمــاوە یان 
زۆر بەکەمی دەبینرێت، بەاڵم بەداخەوە 
ئێستاش جیهانبینیی توودەیی و چەپی 
چینەجواروجۆرەکانــی  کــە  ڕادیــکاڵ 
کۆمەڵــگای کـــــــــــــــوردستان دابەش 
دەکات کەم تــازۆر هــەروا بەردەوامــە و 
وێڕای برین و کەلێن خستنە نێو ماڵی 
کــورد هۆکارێکیش بوونە بۆ دوژمنان 
کە گوێ بۆ داخوازییە نەتەوایەتییەکان 

بە باشی نەگرن! 
ئــەم بەشــە لــە ئــەو هێزانــە زیاتــر لــە 
فەلســەفەیەکی  هێژمۆنــی  ژێــر 
شکستخواردوودا دەجووڵێن و سیاسەتی 
جــۆرە  و  لێنێنیــزم  و  مارکســیزم 
لیزمەکانیتر هەروا شڕۆڤە و گەنگەشە 
دەکەن و ناوەندی ئەم تێڕوانینانە بۆیان 
ئــەوەی  بــێ  فازڵــە  مەدینــەی  بۆتــە 
بچووکترین دەسکەوتێکی هەبێت، هەر 
بۆیــە ئــەوان لــە ژێر ئااڵی کوردســتان 
و ڕزگاریــی نەتەوەیی خۆیان نادۆزنەوە 
و ڕێـــــــبەری نەتەوەیی گەلەکەمان بە 
ڕێبــەری خۆیان نازانن و هەوڵیش نادەن 
لــە ژێــر بانــدۆڕی ئەم فیکرە شکســت 

خواردووە دەرکەون

ـ کورد وەک هەر نەتەوەیەکى دیکە کە 
بیهەوێت کیانى ســەربەخۆى هەبێت، 
پێویســتى بــە دیاریکردنــى هێمــا و 
ڕۆژى مێــژووى هاوبەشــى خۆیەتــی، 
سیاســییەکانی  هێــزە  لەنێــو  ئایــا 

مەال عەلی سێاڵو: 
پاش تێپەڕینی ٧٥ساڵ بە سەر لە سێدارەدانی ئەستێرەی درەوشاوەی نیشتمان، پێشەوای هەمیشە زیندوو، بیرو 

ئەندێشەی ئەم ڕێبەرە نەتەوەییەمان، ڕۆژبەڕۆژ گەشاوەتر و ڕێگا و ڕێبازی پڕشکۆتر و دوژمن تۆقێنترە

وتووێژ: ڕەحمان سەلیمی

هەمــوو بەشــەکانی کوردســتان هەتا 
چەنــدە بیــری لــەوە کراوەتــەوە و 

هەنگاوی بۆ هەڵگیراوە؟
ئــەو گەالنــەی ســەربەخۆییان بە دەســت 
هێنــاوە و خــاوەن کەرامەتــی نەتەوەییــن 
ڕۆژی  و  هێمــا  کۆمەڵێــک  بەهــۆی 
و  هێماکانیــان  ئــەوان  بــووە،  مێژوویــی 
ڕۆژە دیــار و مێژووییەکانیــان کردووەتــە 
مەشخەڵی یەکبوون و لەژێر کاریگەری 
ئــەم هێمــا و ڕۆژانــەدا کۆبوونەتــەوە و 
بوونەتــە یــەک جەســتە و بوونەتە خاوەن 
ئــازاد و ســەربەخۆ،  نیشــتمانی  یــەک 
بەبــێ هێمــا و ڕۆژێکــی دیــار ناتوانیت 
دروشــم بــۆ یەکبوونی نەتەوەیــی بدەیت؛ 
ناتوانــی کــۆی نەتەوەیــی بخەیتــە ژێــر 
کاریگــەری داخوازییەکانــت، ناتوانیــت 
باس لە ئامانجی نەتەوەیی بکەیت بەاڵم 
مێژووییــەکان  ڕۆژە  و  هێمــاکان  گــەر 
ببــن بە سیــــــــمبوڵی نەتەوەیی زۆر باش 
دەتوانێت حەڵقەیەک بێت لە دەوری گەل 
و پێکگرێدانی تاکەکانی نێو کومەڵگا!
و  شۆڕشــگێڕ  هێــزە  کوردســتانیش  لــە 
نیشــــــــــتمانپەروەرەکان لە هەر چوار بەشی 
لەتکــراودا بۆ ئەوەی بتوانن کورد یەک 
بخــەن ئــەم هێمــا و ڕۆژە مێژووییانەیــان 
بەرجەســتە کردۆتــەوە و ئــەو هێزانــەش 
ئاشــکران و تاکەکانی نــاو کۆمەڵگای 
کوردســتان دەیانناســن، ئەوانــەی لەژێــر 
ئــااڵی ســێ ڕەنگــی کۆمــار و نــاوی 
پیــــــــــرۆزی پێشمەرگە و سروودی ئەی 
ڕەقیبدا خۆیان دەناســێنن هــەر هەموویان 
هەڵگری پەیامی سەربەستی و ڕزگاریی 
گــەل و نیشــتمانن، ئەگەرچی شــێوازی 
جۆراوجۆر و سیاسەتی تایبەت بە خۆیان 
هەیە ئەوەش بەهۆی بارودۆخی ناوچە و 
جیهانی و مەکانی و زەمانی بەاڵم هەر 
هەموویــان بەگشــتی لەو فیکــرەدان کە 
کــورد خاوەنــی کۆمارێک بــووە و دەبێ 

بە ئامانجەکانی ئەم کۆمارە بگات.
وەک  خاکەلێــوە  ١٠ی  دیاریکردنــی 
فیــداکاری  و  گیانبــازی  هێــــــــــــمای 
شــەهید،  ڕۆژی  و  کــورد  ڕێبەرانــی 
قســەکانی  ڕۆژەڤــی  ببێتــە  دەکرێــت 
پارتە سیاســییەکانی کـــــــــــــورد لە هەر 
چوارپارچــەی کوردســتان بەتایبەت ئەو 
نەتەوەییانــەی  شۆڕشــگێڕە  هێـــــــــــــزە 
ئامانجیان ســەربەخۆیی یان فیدڕالیزمە! 
حیزبەکانــی  هــاوکاری  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێران دەتوانێت هەنگاوێکی 
ئەرێنی بێت بۆ ئەم مەبەســتە بۆ ئەوەی 
هێما نەتەوەییەکان موڵکی گشـــــتی بن 
و هەر هەموویان پێکەوە کار بکەن لە ژێر 
هێژمۆنــی ئەم هێمــا و ڕۆژە مێژووییانە 
بــەدژی  پووشــتە  هێزێکــی  ببنــە  و 

داگیرکەرانی کوردستان.
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لەسەر مەزاری پێشەوا

قەاڵی بەرخۆدان مەردی خۆڕاگر
چیای کوردستان دەروون پڕئاگر

لەپێشا سەری شەرمەزاری و دڵ
لەسەرمەزارت دەنێمە سەرگڵ

لەپاشان لێزمەی ساڵوی بێزار
لەخزمەتی تۆ بڕژێتە مەزار

سوارچاکی مەیدان قەاڵی زۆرشکێن
خوێناو   لەچاوی   زاڵمان   تکێن

تاجی زێڕینی گەلی کوردستان
ڕووباری ڕوونی گەرمێن وکوێستان

خەباتگێڕەکەی بێحەساننەوە
زنجیری   بڕوای   بێپساننەوە

قۆڵی مەردانەت هەڵکرد بۆمەبەست
یەکەم کەس ئااڵت هەڵبڕی بەدەست

بیروباوڕت چووە کەهکەشان
داری سێدارەت تەواو داوەشان

هەڵوێستت هەستی میللەتێ پاکە
ئەوەی کە کوردبێ و مەردبێ خەمناکە

چوارچرا چرای بوو بە شەوەزەنگ
شاری  شیرینت  گۆڕاوە   لە ڕەنگ

مێژو نێوی تۆی لەئامێز ناوە
بۆهەمووگەالن بووبە  سەرچاوە

دڵگران نەبی کاروانی پیرۆز
درێژەدارە  بۆخزمەتی  هۆز

هەرچەن لەڕێگات کورتی دەهێنین
لەسەر  ڕێبازت  دژمن  شکێنین

بەبەرزی تۆوە دەکەین شانازی
ساڵو لە ڕۆحت  پێشەوا قازی

ڕەفیق بێزار

لە )٣٠(ی مارسدا فرمێسک ئەکەین بە گڵۆپ.
خەم ئەکەین بە ڕێگای هەتاو،

ئازار ئەکەین بە گوڵەبەڕۆژەی ژیان،
سێدارە ئەکەین بە پەیژەی تێکۆشان.

پەت ئەکەین بە پردی پەڕینەوە لە تاریکی.
سەری پێشەوایش بەو خۆرەی کە هەرگیز

ئاوا نابێ 
بەهارێکیان کوشتین و 

کەچی هەر لەو ساڵەدا 
سەدان بەهاری ترمان لە دایکبوونەوە 

ئێمە لە خەزاندا چرۆمان کردەوە 
لە مردنا ژیاینەوە.

م. شێرکۆ بێکەس

لە ڕەوەتی مێژوودا
هێندێ کەس دەبن بە ئوستوورە و

سەمبولی بەرخۆدان
وەک شێخ و 

بارزانی و
پێشەوا

هێندێ ناو دەبن بە ڕەمز و ڕاز
وەک بەردە قارەمان 

ئاڕاز و 
چوارچرا

م. جەالل مەلەکشا

چوارچرا

ڕەنگە ئاسمان،
کوژانەوەی چرای ماڵ و تاریکبوونی هەتاوێکی بیرچێتەوە

ڕەنگە دەریا،
بەندکران و دابڕانی گەورەترین ڕووباری خۆی بیرچێتەوە

ڕەنگە جەنگەڵ،
دووکەڵی سووتمانی جەرگ و 

مەرگی سەدان شاداری خۆی بیرچێتەوە
ڕەنگە پێدەشت،

کوێرکردنی چاوگەیەکی پڕئاوی خۆی بیرچێتەوە 
ڕەنگە زاگرۆس،

داڕمانی لووتکەیەکی خاراوی خۆی بیرچێتەوە
ڕەنگە دایکێک، تەنیا لە وەختی مەرگیدا

خوێنی ڕۆڵەی، یان تاقەبرای بیرچێتەوە،
بەاڵم هەرگیز، 

هەرگیز، هەرگیز،
هاوزمانانی ئەم شێعرە،

هیچ کەس نییە، دەی خاکەلێوەی مەهاباد، یان چوارچرای بیرچێتەوە!

ڕەحیم لوقمانی

لە داوەتی کچ و کوڕێکی پێشمەرگە
ئەنگووستیلەیەکیان هێنا بۆ قامکی زاوا

وتیان هانێ!
لە ئەنگووستی چکۆلەتی کە

زاوا وتی: نا، لە قامکی چکۆلەی ناکەم
دۆشاومژە بۆ کلکەوانە شیاوە

چونکە ئەم قامکە پیرۆزە
لەسەر زیتەی تفەنگەکەم

بە هەزاران داگیرکەری خاکی نیشتمانی ڕاو ناوە!
بووکیش وتی:

منیش تارای سەرم دەبێ
تان و پۆکەی چنراو لە کااڵی ڤیان بێ

دیواخەکەم 
یادگاری قازی محەممەد

ئااڵی بەرزی 
کوردستـــــــــــان بێ!

م. جەالل مەلەکشا

هەرلەحەوزی شاری بۆکان، تامەیانی چوارچرا
داری خنکانن چەقاوەو پەت لەگەردن هەڵخرا
وان بەسەر سێدارەوە، میوانە شێری نرکەدار

چەندە ڕۆڵەی قارەمان و پێشەوای کوردی هەژار 
چی بوو تاوانی ئەوانەی وا له سێدارەدران؟
غەیری دڵسۆزی واڵت و،دوژمنی داگیرکەران!
دوژمنینە دڵنیابن، کورد بەمە ناتوێتەوە!!
ڕەوڕەوەی بەڵکوو بەرەوپێش، مل ئەنێ و 

ناکشێتەوە.

م. قانع
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