
ئەو كاتەی ئاوەز تێدا دەمێنێتەوە
كردەوەی  و  كار  و  تێكۆشان  و  چاالكی 
كاریگەریدانان یان گۆڕانكاریخوازانە لە ئێراندا و 
گۆڕەپانی  و  بوار  بە  پێوەندی  ئەوەی  بەگشتی 
سیاسەتەوە لەم واڵتەدا هەبێ، هەندێك جار ئاراستە 
و شێوازێكی وەها بە خۆوە دەگرێ یان بەوە دەگا 
بەدوای دەزگایەكی بیركردنەوە و هزری و پێوەر و 
تا  بگەڕێین  جیاوازدا  و  تایبەت  هەڵسەنگێنەری 
لەم سیاسەتە و لەو جۆرە سیاسەتڤانانە تێبگەین، 
هزری  و  مەنتق  دەزگای  و  گشتی  پێوەری  دەنا 
كردارە  ئەو  لەگەڵ  و جیهانی  سیاسیی گشتگیر 
بەوە  پێویست  نایەنەوە،  ئێراندا  لە  بەناو سیاسییانە 
دەكا مەنتق و هزر و ئاوەز تێك بدرێن و دەزگاكانی 

بگۆڕدرێن!
سەرەتای  و  پاشایەتی  رێژیمی  كۆتایی  لە 
چاالك  بەناو  هەندێك  ئێراندا،  گەالنی  شۆڕشی 
كۆنەپەرستترین  خەڵكی!  و  میللی  رووناكبیری  و 
كەسی رێبەری كۆنەپەرستترین رەوتی ئایینییان لە 
خەڵكی ئێران كرد بە گەورە بلیمەت و وێنەكەیان 
بنەمای  شێوازە  بەم  و  دۆزییەوە  مانگدا  ناو  لە 
كردن  خەڵك  چاوی  لە  خۆڵ  و  چەواشەكاری 

دانرا.
جۆرە  ئەم  دەیە،  لە سێ  زیاتر  ئەم  درێژایی  بە 
و  جارە  هەر  و  بووە  بەردەوام  كردارە  و  رەفتار 
كەسێكیان بە قارەمانی خەڵكی نیشان داوە و دوایی 
دەركەوتووە كە درۆزن و فریوكار و تاوانبارێك بووە 
رەفسەنجانی  و  خومەینی  لە  دیكە.  هیچی  و 
وخامنەییەوە بیگرە تاكوو كەسانی دیكە و تاكوو 
خاتەمی، سەرۆك كۆماری پێشووی رێژیم كە وایان 
نیشان دەدا كە بۆ ئازادی و دادپەروەری هاتووە و 
ئێرانییەكان  بە ماڵی  هەموو  ببێ  ئێران  دەیەوێ 
بەاڵم دوای ئەم رەوتە دوورودرێژە لە چەواشەكاری، 
مەجلیسی  شانۆگەریی  لە  خاتەمی  كۆتاییدا  لە 
پێشەوەی  هاتە  90دا  رەشەمەی  12ی  لە  نۆیەم 
پەردە و گوتی كە بۆ ئەو »نیزام« لە پێشەوەی 
خولیای  ئەو  و  كەسە  هەموو  و  شتێك  هەموو 

پاراستنی نیزامی هەیە.
و  چەواشەكاری  ساڵ  چەندین  دوای  بە 
پێدا  دانی  خۆی  زمانی  بە  خاتەمی  فریوكاری، 
ئینسانییەكان  بەها  و  مرۆڤەكان  گیانی  كە  نا 
لە  تەنیا  ئەو  و  نیە  الیەوە  بە  بایەخی  تۆزقاڵێك 
شێوازە  بەم  و  »نیزام«دایە  پاراستنی  فیكری 
زۆرێك لەو كەسانە هێشتا بڕوایان پێ هەبوو وەئاگا 
رووی  رۆژانەدا  لەم  سەیر  شتی  بەاڵم  هاتنەوە. 
چەواشەكاری  رەوتی  هەمان  لە  ژمارەیەك  كە  دا 
ئەركیان  كە  كردن،  خەڵك  چاوی  لە  خۆڵ  و 
راگەیەندراوێكی  لە  دزێوەكانە،  شتە  جوانكردنی 
بەناو رەخنەگرانە لە خاتەمی، لە بەشی گرینگی 
و  راستەقینە  رەخنەگرانی  بە  راگەیەندراوەكەیاندا 
لەقاو  خاتەمی  چەواشەكارییەكانی  كە  ئەوانەی 
دەدەن، دەڵێن كە سنوور و ئەندازە رابگرن و بەوانەی 
و  ئەمر  هەیە،  رزگارییان  و  ئازادی  خولیای  كە 
قەوارەی  و  حەد  خوارەوەی  لە  كە  دەكەن  فەرمان 
كۆماری  رێژیمی  ئەمانە  بگرن!  قەرار  خاتەمی 
ئیسالمی و دەزگای تاوان و تااڵنیان لە بیر كردووە 
و خاتەمی و مۆرەكانی رێژیمی تاوانباریان بە الوە 
پیرۆزتر و پڕبایەختر لە هەموو مرۆڤەكانی ئێران و 
هەموو بایەخەكانە و بە ستەملێكراوەكان دەڵێن حەد 
و ئەندازە رابگرن! لەم جۆرە هەڵوێستوەرگرتنانەی 
میللیانەدایە  چاالكە  و  رووناكبیر  بەناو  جۆرە  ئەم 
كە دەبێ بە دوای دەزگایەكی دیكەی نامەنتقیدا 
بگەڕێین تا لە مانا و واتای كردارەكانیان تێبگەین، 
چوونكە ئاوەز و مەنتقی گشتی لە خوێندنەوەیاندا 

دەمێنێتەوە. 

پـــەیـــڤ
كەریم پەرویزی
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رێكخراوی جیهانیی راگواستنی نێوان بانكی 
شەممە،  رۆژی  لە  كە  رایگەیاند  )سویفت( 
بڕیاری  لە  پێڕەوی  بەكردەوە  رەشەمەوە،  27ی 
دەستڕاگەیشتنی  و  ك��ردووە  ئورووپا  یەكیەتیی 
بە  ئێرانی  لە  ماڵییەكان  دیاریكراوە  كومپانیا 
ئەم  بچڕاندووە.  خۆی  پەیامەكانی  سیستمی 
بڕیارە، رۆژی پێنجشەممە، دوابەدوای بڕیاری 
بلۆكەكردنی  توندكردنی  بۆ  ئورووپا  ش��وورای 
دارای��ی��ەك��ان��ی دام�����ەزراوە پ��ێ��وەن��دی��دارەك��ان بە 

چاالكییە ناوكییەكانی ئێران راگەیێنرابوو.
زاری  لە  بلومبێرگ  هەواڵدەریی  هەروەها 
پێشووی  بەرپرسانی  لە  یەكێك  جوریش،  ئۆوی 
دا  راپ��ۆرت��ی  ئامریكا  خەزێنەداریی  وەزارەت���ی 
كە، نیگەرانیی ئامریكا لە ئاڵووێرە ماڵییەكانی 
هیند لەگەڵ ئێران و ئەگەری گوێنەدانی ئەم 
واڵتە بە گەمارۆكان و بەربەستە دانراوەكان لە 
الیەن ئامریكاوە، لەوانەیە ببێتە هۆی گەمارۆ 
خستنە سەر یەكێك لە گرینگترین هاوپەیمانانی 

ویالیەتە یەكگرتووەكان لە ئاسیادا.
پلەبەرزی  بەرپرسانی  لە  النیكەم سێ  كەس 
كە  وتووە  »بلومبێرگ«یان  بە  هیند  دەوڵەتی 

ئامریكا  دەوڵەتی  بێوێنەی  گوشاری  هۆی  بە 
هیند  دەوڵەتی  راب���ردوودا،  حەوتووی  چەند  لە 
داوای لە بەڕێوەبەرانی خۆی كردووە كە بەدوای 
سەرچاوەگەلی جێگرەوەوە بن تا بتوانن بەرەبەرە 
لە رادەی بەستراویی خۆیان بە نەوتی ئێران كەم 

بكەنەوە.  
لە  كە  ك��ردووە  هیند  بە  پێشنیاری  ئامریكا 
لەگەڵ  ئاڵووێركردن  بە  و  واڵت��ەوە  ئەم  رێگەی 
پێداویستییە  سعوودی،  عەرەبستانی  و  عێراق 

نەوتییەكانی خۆی دابین بكات.
فەرمی  هەواڵدەریی  پێوەندییەدا،  لەم  هەر 
كە،  داوە  راپۆرتی  )یونهاپ(  باشوور  ك��ورەی 
داوە  باشوور  ك��ورەی  بە  دڵنیاییەی  ئەو  عێراق 
لە  گرفتێك  هەر  هاتنەپێشی  ئەگەری  لە  كە 
دەتوانێ   بەغدا  ئەوا  ئێراندا،  نەوتی  هەناردەی 
پێداویستییە نەوتییەكانی سێئول دابین بكات. 

عەلی  زاری  ل���ە  ئ��اڵ��م��ان«ی��ش  »رادی�����ۆ 
نەعیمی، وەزیری نەوتی عەرەبستانەوە، هەواڵی 
لە ئامادەیی ئەم واڵتە بۆ پڕكردنەوەی پێگەی 
پێداویستییە  قەرەبووكردنەوەی  و  ئێران  نەوتی 

نەوتییەكانی بازاڕ دا. 

عەنان خوازیاری ستراتیژیی هاوبەش بۆ سووریە بووبازنەی گەمارۆكانی سەر ئێران تەنگتر بوو

بە بۆنەی هاتنی سەری ساڵی نوێی هەتاوی، 
ن����ەورۆزەوە،  ن��ەت��ەوەی��ی  جێژنی  و   1391 س��اڵ��ی 
29ی  دووشەممە،  ئێوارەی  بەشكۆ  رێوڕەسمێكی 
حیزبی  سیاسیی  دەف��ت��ەری  بنكەی  لە  رەشەمە 
بەشداریی  ب��ە  ئ��ێ��ران  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی 
و  رێبەری  ئەندامانی  حیزب،  سكرتێری گشتیی 
كادر و پێشمەرگەكان و بنەماڵەكانیان و هەروەها بە 
ئامادەبوونی ژمارەیەكی  بەرچاو میوان لە حیزب 
بەشی  بەڕێوەچوو.  كوردستانییەكان  رێكخراوە  و 
گشتیی  ساڵۆنی  لە  كە  رێوڕەسمەكەدا  یەكەمی 
سروودی  بە  بەڕێوەچوو،  حیزب  رێوڕەسمەكانی 
نەتەوایەتیی »ئەی رەقیب« و راگرتنی خولەكێك 
بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدانی 
مستەفا  بەڕێز  پاشان  پێكرد.  دەستی  كوردستان 
پەیامی  ح��ی��زب  گشتیی  سكرتێری  ه��ی��ج��ری، 
كۆمەاڵنی  لە  روو  بۆنەوە  بەم  خۆی  ن��ەورۆزی��ی 
خەڵكی ئێران و كوردستان پێشكەش كرد. بەڕێزیان 
سەردەمە  »ئەو  وتی:  پەیامەكەیدا  لە  بەشێك  لە 
بەسەر چوو كە نەتەوەیەك، گرووپێك یان ئایینێك 
ح��وك��م��ی دی��ك��ت��ات��ۆری��ی خ���ۆی ب��ەس��ەر خەڵكی 
دیكەدا بسەپێنێ  و ئەوان بە هاوواڵتیی دەرەجە 2 
حیساب بكا. نە كورد چی دیكە ئەم ژێردەستەییە 
قبووڵ دەكا و نە سەردەمی ئەم  شێوە دەسەاڵتانە 
بەم شێوەیە  ئێرانیش  بەتایبەت چوارچێوەی  ماوە، 

ناپارێزرێ ».
پەیامەكەیدا  دیكەی  بەشێكی  لە  بەڕێزیان 
وتی: ”بە هەمووی ئەو زوڵم و زۆرداری��ی��ەوە كە 
كۆماری ئیسالمی دژی خەڵكی ئێران بەڕێوەی 
دەبا، نیشانەكان پێمان دەڵێن كە خۆری تەمەنی ئەم 

رێژیمە سەدە نێوەڕاستییە بەرەو ئاوابوونە«.
یەكەمدا،  بەشی  بەرنامەكانی  درێ���ژەی  ل��ە 
گۆرانی  و  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��ە  س����روودی  چ��ەن��دی��ن 

فولكلۆر و شێعر و پەخشان پێشكەش كران. 
دەرەوەی  لە  رێوڕەسمەكە،  دووه��ەم��ی  بەشی 

نەتەوە  رێ��ك��خ��راوی  تایبەتی  ن���ێ���ردراوی 
قەیرانی  چ��ارەس��ەری��ی  ب��ۆ  ی��ەك��گ��رت��وووەك��ان 
هاوبەشی  ستراتیژیی  خ��وازی��اری  س��ووری��ە 

شوورای ئاسایش بوو.
بەپێی راپۆرتی بی.بی.سی، كوفی عەنان 
رايگەیاندووە كە لێژنەیەك دەنێرێتە دیمەشق تا 
لە بارەی بەڕێكردنی چاودێرانی نێونەتەوەیی 

بۆ ئەم واڵتە وتووێژ بكەن. 
سەرەكیی  مەبەستی  ع��ەن��ان،  وت���ەی  ب��ە 
ئاگربڕی  پێكهێنانی  س���ووری���ە،  ل��ە  ئ���ەو 
یارمەتییە  گەیاندنی  بۆ  ئاسانكاری  بەپەلە، 
و  سڤیل  شارۆمەندانی  بە  نێونەتەوەییەكان 
نێوان  ل��ە  سیاسی  وت��ووێ��ژی  دەستپێكردنی 

الیەنە دەرگیرەكانە. 
ش����وورای ه��اری��ك��اری��ی ك��ەن��داوی فارس 
كە  رایگەیاند  هەینی  رۆژی  سەرلەبەیانیی 
ناڕەزایەتی  نیشاندانی  بۆ  ئەندامی  ش��ەش 
سووریە،  لە  توندوتیژییەكان  درێژەكێشانی  بە 
باڵوێزخانەكانی خۆیانیان لە دیمەشق بەستووە. 

هولەند و عەرەبستانیش باڵوێزخانەكانی خۆیان 
داخستووە. 

ه���اوك���ات، رەج�����ەب ت��ەی��ب ئ���ۆردۆغ���ان، 
سەرۆكوەزیرانی توركیە پێشنیاری كردووە كە 
نێوان  سنووری  لە  پ��ارێ��زراو«  »ناوچەیەكی 
ئەو شارۆمەندە  تا  بێت  پێك  دوو واڵتدا  هەر 
پەنایان  و  ك��ردووە  هەڕایان  كە  سوورییانەی 
بردووەتە بەر توركیە، لەو ناوچەدا نیشتەجێ  

بكرێن. 
سووریە  خەڵكی  راب���ردوو،  هەینی  رۆژی 
رژانە سەر شەقامەكان و خوازیاری یارمەتیدان 
و دەس���ت���ێ���وەردان���ی ب��ەپ��ەل��ەی س���ەرب���ازی و 

پشتیوانیی جیهانی بوون. 
هەر لەم پێوەندییەدا، ئامریكایش بەنیسبەت 
چەكوچۆڵ  ت��ۆن   30 بە  نزیك  راگواستنی 
ئاسمانی  رێگەی  لە  سووریە  بۆ  ئێرانەوە  لە 

عێراقەوە نیگەرانیی خۆی دەربڕیوە. 

بۆ  دەبێت  دەرفەتێك  بەهار  و  دەبێتەوە  نوێ   ساڵ 
روانینی نوێ  و نوێبوونەوە. زەوی هەناسەی بە بەردا 
دێتەوە و سروشت پێدەكەنێت و الپەڕەیەكی دیكە بۆ 
نۆژەنكردنەوەی ژیان و خۆشەویستی هەڵدەداتەوە. لە 
بەرەبەری بەهاری نوێدا و سەرهەڵدانی ساڵی تازەدا 
هیوادارین  دەكەین.  ئاراستە  پیرۆزباییتان  رازاوەترین 
ساڵی نوێ  ساڵی هاتنەدیی ئاوات و ئامانجەكانی 

گەلەكەمان بێت.

دەستەی نووسەرانی رۆژنامەی »كوردستان«

س��اڵ��ۆن��ی رێ��وڕەس��م��ەك��ان و ب��ۆ ئ��اگ��رك��ردن��ەوە و 
كرابوو.  تەرخان  بەشداربووان  گشتیی  هەڵپەڕكێی 
لە دەستپێكی ئەم بڕگەدا، بەڕێز مستەفا هیجری 
سكرتێری  تەك،  مەسعوود  بەڕێز  لەگەڵ  هاوڕێ  
گشتیی پارتی سوسیالیستی كوردستان � توركیە 

و دوو خێزانی شەهید، رێزداران ئاوات حەسەنزادە 
ساڵی  ن���ەورۆزی  ئاگری  مەحموود،  نەسرین  و 
پەیامی  دەق��ی  داگیرساند.  ه��ەت��اوی  1391ی 
ئەم  4ی  الپ��ەڕەی  لە  حیزب  گشتیی  سكرتێری 

ژمارەدا هاتووە. 



هەواڵ و راپۆرتژمارە 577 ـ 1ی خاكەلێوە 21391

بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

دووهەمین كۆنفڕانسی نەتەوەیی الوانی چوار بەشی كوردستان لە هەولێر بەڕێوە چوو

كونفـڕانسی »سزای لەسێدارەدان لە ئێران« لە بارەگای نەتەوە یەكگرتووەكان بەڕێوە چوو

بەڕێوەچوونی سمیناری 8ی مارس لە الیەن یەكیەتییەكانی 
ژنان و خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێران

 PDKI سەردانی شاندێكی پێوەندییەكانی
لە دەرەوەی واڵت لە ناوەندی ئۆسلۆ بۆ ئاشتی و مافی مرۆڤ

بارزانی، سەرۆكی  بەڕێز مەسعوود  بەشداریی  بە 
هیجری،  مستەفا  ب��ەڕێ��ز  ك��وردس��ت��ان،  هەرێمی 
سكرتێری گشتیی PDKI، نوێنەری زۆرێك لە 
رێكخراوەكانی الوانی هەر چوار بەشی كوردستان، 
پارلمانی  نوێنەری  پارت و الیەنە سیاسییەكان و 
چوار  الوانی  كۆنفڕانسی  دووهەمین  كوردستان، 

بەشی كوردستان لە شاری هەولێر، بەڕێوە چوو.
كۆنفڕانسی  دووهەمین  ك��ردن��ەوەی  رێوڕەسمی   
رێكەوتی  كوردستان  بەشەكانی  الوانی  نەتەوەیی 
خوارەوە  شێوەی  بە  رەشەمە  25ی  پێنجشەممە، 

بەڕێوە چوو:
 رێوڕەسمەكە بە سروودی نەتەوایەتی و راگرتنی 
شەهیدانی  ل��ە  رێزلێنان  ب��ۆ  بێدەنگی  خولەكێك 
كوردستان دەستی پێكرد. دواتر پەیامی پارێزگای 
هەولێر لە الیەن نەوزاد هادی، پارێزگاری هەولێر 
ئامادەكاری  لیژنەی  پەیامی  پاشان  خوێندرایەوە. 
سكرتێری  خوشناو،  ئومێد  الی��ەن  لە  كۆنفڕانس 
یەكیەتیی الوانی دێموكراتی كوردستان پێشكەش 

كرا.
بارزانی،  م��ەس��ع��وود  دی��ك��ەدا  ب�ڕگەیەكی  ل��ە   
خۆی  پەیامی  ك��وردس��ت��ان،  هەرێمی  س��ەرۆك��ی 
پێشكەش كرد. مەسعوود بارزانی لە پەیامەكەیدا، 
كۆنفڕانسی  گرینگیی  ب��ە  ئ���ام���اژەدان  وێ���ڕای 
نەتەوەیی الوانی كوردستان، وتی ئێمەی نەتەوەی 
كورد خاوەن مافین و مافیش بە چەك ناسێنرێ  
و هیودارم كۆنفڕانسی نەتەوەیی الوانی كوردستان 

مایەی  و  ه���ەوێ���ن  ب��ب��ێ��ت��ە 
بەشەكانی  ی��ەك��گ��رت��ن��ی 
ئاماژەشی  و  ك��وردس��ت��ان 
داهاتوویەكی  ل��ە  ب�����ەوەدا 
تایبەت  مژدەیەكی  نزیكدا 
ب��ە ه��ەم��وو ن��ەت��ەوەی كورد 

رادەگەیەنین.
 دوات�����ر وت�����اری »ج����ەالل 
سەكۆماری  ت��اڵ��ەب��ان��ی«، 
عێراقی فیدراڵ خوێندرایەوە. 
پارلمانی  پ��ەی��ام��ی  پ��اش��ان 
كوردستان، لە الیەن حەسەن 
پارلمانی  جێگری  س���وورە، 

كوردستان پێشكەش كرا. هەروەها وتاری نوێنەری 
كاوە  الی��ەن  لە  كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی 
مەحموود، وتەبێژی حكوومەتی هەرێم و وەزیری 

رۆشنبیری و الوانەوە خوێندرایەوە.
 فواد خاكی بەیگی، سكرتێری یەكیەتیی الوانی 
نوێنەرایەتیی  بە  ئێران  كوردستانى  دێموكراتی 
سەرجەم رێكخراوەكانی كوردستانی ئێران پەیامێكی 

پێشكەش كرد.
وەك:  كوردستان  بەشەكانی  الوان��ی  نوێنەرانی   
كوردستانی توركیە، سووریە و عێراق لە رێوڕەسمی 
و  پەیام  جیا  بە  الوان���دا  كۆنفڕانسی  ك��ردن��ەوەی 

برووسكەی تایبەتیان خوێندەوە.
كردنەوەی  رێ��وڕەس��م��ی  دی��ك��ەی  بەشیكی  ل��ە   

كۆنفڕانسی نەتەوەیی الواندا ناوی ئەو حیزبانەی 
ناردبوو  كۆنفرانسەكە  بۆ  برووسكەیان  و  پەیام  كە 
چەپكەگوڵی  و  خ��وێ��ن��درای��ەوە   PDKI ل��ەوان��ە 
الیەن  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
كاك مستەفا هیجری، سكرتێری گشتیی حیزبەوە 

پێشكەش بە كونف�ڕانسەكە كرا.
 دووهەمین كۆنفڕانسی نەتەوەیی الوانی بەشەكانی 
بەڕێوە  هەولێر  لە  پێشەوا  هۆڵی  لە  كوردستان، 
كۆنفڕانسی  بڕیارە  خایاند.  رۆژی  سێ   و  چوو 
كوردستان  بەشێكی  لە  ساڵە  هەر  الوان  نەتەوەیی 
بەڕێوە بچێت. یەكەم كۆنفڕانسی نەتەوەیی الوان، 
لە  ئامەد  شاری  لە  هەتاوی  1389ی  ساڵی  لە 

كوردستانی توركیە بەڕێوە چوو.

كاڵ
سزای  لەسەر  وتارێك  پێشكەشكردنی  دوای   
لەسێدارە دان لە ئێران لە الیەن تەیموور ئەلیاسی، 
الیەنە  خ��ۆی��ان��دا  قسەكانی  ل��ە  پانێلیستەكان 
جۆراوجۆرەكانی سزای لەسێدارەدانیان خستە بەر 
باس و لێكدانەوە و لەم پێوەندییەدا لەوانە باسی 
ئێعدامی تێكۆشەرانی سیاسی و تۆمەتباركردنیان 
بە موحاربە و ترۆریست و سیخوڕی بۆ بێگانە و 
ئێعدامی مندااڵنی ژێر هەژدە ساڵ، بەڕێوەبردنی 
ئێعدامی نهێنی لە بەندیخانەكان و لە بەر چاوی 

خەڵك لە شەقامەكان كرد.
خاتوو »ئێلن ڤێرپۆست«، نوێنەری هەمیشەیی 
واڵتی بولغاریا و چەندین نوێنەرایەتیی رێكخراوە 
زۆر  خەڵكێكی  و  ناوچەییەكان  و  نێونەتەوەیی 
كۆتایی  ب��ەش��دارب��وون.  ل��ە  كونف�ڕانسەدا  ل��ەم 
كونفرانسەكەدا پانێلیستەكان و اڵمی پرسیارەكانی 
راپۆرتێری  دوو  و  دای�����ەوە  ب��ەش��دارب��ووان��ی��ان 
رێكخراوی نەتەوە  یەكگرتوەەكان كۆی باسەكەیان 

تۆمار كرد .
و  شەهید  ئەحمەد  لە  داوا  كونف�ڕانسەكەدا  لە   
كە سزای  كرا  یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی 
بۆ  ك��ار  و  بكەن  مەحكووم  ئێراندا  ل��ە  ئێعدام 

راگرتنی خێرای بكەن.
 �� ئێران   كۆمەڵەی مافی مرۆڤی كوردستانی 

 �� ئێران  كوردستانی  مرۆڤی  مافی  كۆمەڵەی 
ژنێڤ، بۆ راكێشانی سەرنجی رێكخراوی نەتەوە 
یەكگرتووەكان و كۆمەڵەی نێونەتەوەیی بۆ الی 
سزای لەسێدارەدان دژی  خەڵكی كوردستان و 
رەشەمەدا  22ی  رێكەوتی  لە  ئێران،  گەالنی 

كونف�ڕانسێكی رێك خست.
هۆڵی  لە  نیوەڕۆ  12ی  كاتژمێر  كونف�ڕانسەكە 
لە  یەكگرتووەكان  نەتەوە  بارەگای  ژمارە 24ی 
ژنێڤ بە بەشداریی ئەم كەسایەتی و الیەنانەی 

خوارەوە بەڕێوە چوو:
نوێنەری  و  بەڕێوەبەر  ئەلیاسی،  تەیموور   ��  
 � ئێران  كوردستانی  مرۆڤی  مافی  كۆمەڵەی 

ژنێڤ
رێكخراوی  بەرپرسی  پاركر،  ك��ارن  دوكتور   ��  

پارێزەرانی مافی مرۆڤ
 �� ناسر بۆلیدەیی، نوێنەری بەلووچی كۆنگرەی 

نەتەوەكانی ئێرانى فیدراڵ
 �� لوقمان ئەحمەدی، نوێنەری كوردی كۆنگرەی 

نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ
رێكخراوی  ن��وێ��ن��ەری  زم��ی��ن��ی،  ش��وع��ل��ە   ����  

سوودویند
 �� دوكتور كەریم عەبدیان، بەرپرسی ئەنجوومەنی 

مافی مرۆڤی ئەهواز
 �� محەمەت باڵچی، نوێنەری رێكخراوی ژنێڤا 

ژنێڤ بە رەسمی راپۆرتێكی لەسەر سزای ئێعدام 
مافی  ئەنجوومەنی  كۆبوونەوەی  19 مین  دایە 
بە  و  یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی  مرۆڤی 
فەرمی لە سایتی ئەو رێكخراوە بە نووسراوەی 

ژمارە 40 باڵو كراوەتەوە.
رێكخراوی  بەرپرسی  ه��ەزان،  شنووی  رافایل   
سزای  البردنی  بۆ  نێونەتەوەیی  هاوپەیمانیی 
لەسێدارەدان كە نزیكەی 136 رێكخراو لە دونیا 
تێیدا ئەندامە، پشتیوانیی خۆی لە كونف�ڕانسەكە 

راگەیاند.
ئەگەرچی  ل��ەس��ێ��دارەدان  س��زای  باسە  شایانی 
دنیادا  واڵت��ان��ی  ل��ە  زۆر  بەشێكی  ل��ە  ئەم�ڕۆ 
ب��ەڕێ��وە دەچ���ێ، ب���ەاڵم ل��ە رێ��ژی��م��ی كۆماری 
لە  ن��ەك ه��ەر  ئ��ەو س��زای��ە  ئ��ێ��ران��دا  ئیسالمیی 
رەوایی  بەڵكوو  كراوە،  جێگیر  بنەڕەتیدا  یاسای 
كاربەدەستانی  و  پێدراوە  ئایینیشی  پیرۆزیی  و 
ئەو رێژیمە جێبەجێكردنی بە ئەركی سەرشانی 
ئیسالمیی  رێژیمی  بۆیە  هەر  دەزان��ن.  خۆیان 
ئێران زۆر جار لە ریزی پێشەوەی جێبەجێكەرانی 
ئەو سزایە لە جیهاندا بووە و لەساڵی 2011ی 
كەس،  نزیكەی 600  لەسێدارەدانی  بە  زایینیدا 

پلەی یەكەمی بەدەست هێناوە. 

بەڕێز  الی��ەن  لە  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 
سیاسیی  دەف��ت��ەری  ئەندامی  پ��ەروی��زی،  كەریم 

حیزبەوە پێشكەش كرا.
دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتیی  پەیامی  پاشان   
مێهفەر،  كنێر  خاتوو  لەالیەن  ئێران  كوردستانی 
ژنانەوە  ی��ەك��ی��ەت��ی��ی  ب��ەڕێ��وەب��ەری��ی  ئ��ەن��دام��ی 

خوێندرایەوە.
كەیهان  بەڕێز  بۆ  سمینارەكە  دووهەمی  بەشی   
خوێندكارانی  یەكیەتیی  سكرتێری  یووسفی، 

ژن،  جیهانیی  رۆژی  م��ارس،  8ی  بۆنەی  بە 
یەكیەتییەكانی  الی��ەن  لە  هاوبەش  سمینارێكی 
كوردستانی  دێموكراتی  خوێندكارانی  و  ژن��ان 
ساڵۆنی  لە  رەشەمە،  17ی  رێكەوتی  ئێرانەوە، 

رێوڕەسمەكانی PDKI بەڕێوە چوو.
»ئەی  نەتەوایەتیی  س��روودی  بە  رێوڕەسمەكە   
بۆ  بێ دەنگی  خولەكێك  راگرتنی  و  رەق��ی��ب« 
رێزگرتن لە گیانی شەهیدانی رێگای یەكسانی 
دەستی پێكرد. دواتر پەیامی دەفتەری سیاسیی 

كە  كرابوو  تەرخان  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
تێیدا باسێكی سەبارەت بە جیاكردنەوەی رەگەزی 
ئێراندا  زان��ك��ۆك��ان��ی  ل��ە  جنسیتی(  )تفكیك 

پێشكەش كرد.
 پاشان لە رێگەی سكایپەوە خاتوو سورەیا فەالح، 
و  ژن��ان  ل��ەس��ەر  باسێكی  ژن��ان چەند  چ��االك��ی 

بزووتنەوەی ژنان پێشكەش كرد.

لەو دانیشتنەدا سەبارەت بەم بابەتانە ئاڵوگۆڕی 
بیروڕا كرا:

ئیسالمیی  ش��وورای  مەجلیسی  هەڵبژاردنی   ��
رێژیمی ئێران و تێ�ڕوانینی PDKI لە بارەیەوە

�� بارودۆخی سیاسیی نێوخۆی ئێران
لە  ئێران  ئیسالمیی  رێژیمی  سیاسەتەكانی   ��

ناوچەدا

هەیئەتێكی پێوەندییەكانی PDKI لە دەرەوەی 
واڵت بە سەرپەرستیی بەڕێز عەبدوڵاڵ حیجاب، 
راوێژكاری كۆمیتەی ناوەندیی حیزب، رێكەوتی 
بۆ  ئۆسلۆ  رەشەمە، سەردانی »ناوەندی  16ی 
نوروێژ  ئاشتی و مافی مرۆڤ«ی لە واڵتی 
كرد و لە الیەن بەڕیز »شەل ماگنە بۆندەڤیك«، 

بەرپرسی ئەو ناوەندەوە پێشوازی لێكرا.

�� كورد و نەتەوەكانی دیكەی ئێران و چارەسەری 
كێشە سیاسییەكانی واڵت

�� پێوەندییەكانی نێوان رۆژئاوا و ئێران
لە  خ��ۆی  خۆشحاڵیی  ماگنە  ش��ەل  ه��ەروەه��ا 
نوێنەرایەتیی  هەیئەتی  لەگەڵ  چاوپێكەوتن 
هیوای  و  دەرب�����ڕی  واڵت  دەرەوەی  ل��ە  حیزب 

خواست ئەو جۆرە دیدارانە بەردەوام بن.

دیداری بەڕێز مستەفا هیجری لەگەڵ بەرپرسی گرووپی 
كوردانی پارلمانی بریتانیا

PDKI سەردانی هەیئەتێكی »الپارتی« لە دەفتەری سیاسیی

بەشداریی شاندی PDKI لە فستیڤاڵی 
راپەڕینی كوردستانی سووریە

شاندێك بە سەرپەرستیی بەڕێز مستەفا هیجری، سكرتێری گشتیی PDKI، رێكەوتی 
13ی رەشەمە، لەگەڵ بەرپرسی گرووپی كوردانی پارلمانی بریتانیا دیداری كرد.

هەر دوو الیەن لەو  دیدارەدا نیگەرانیی خۆیان لە پەرەسەندنی بەرنامەی ناوكیی رێژیمی ئێران 
و سیاسەتەكانی رێژیم لە پێوەندی لەگەڵ دەستێوەردانی ئەو رێژیمە لە كاروباری نێوخۆی 

واڵتانی ناوچەكە دەربڕی.
 كاك مستەفا هیجری لەو دیدارەدا تیشكی خستە سەر شانۆی هەڵبژاردنەكانی مەجلیسی 

شوورای ئیسالمیی رێژیمی ئێران و بەشدارینەكردنی خەڵك تێیدا.
ئێران و  ئێران و رۆڵی نەتەوەكانی  سكرتێری گشتیی PDKI هەروەها لەسەر داهاتووی 

پێویستیی پشتیوانیكردن لە داوا و خواستی ئەو نەتەوانە باسێكی تایبەتی پێشكەش كرد.

رۆژی یەكشەممە، رێكەوتی 28ی رەشەمە، هەیئەتێكی پارتی دێموكراتی كورد لە سوریە 
PDKI الپارتی( بە سەرپەرستیی بەڕێز عەبدولحەكیم بەشار، سەردانی دەفتەری سیاسیی(
ی كرد  و لە الیەن هەیئەتێكی حیزبەوە بە سەرپەرستیی بەڕێز مستەفا هیجری، سكرتێری 

گشتیی PDKI پێشوازی لێكرا.
لە دانیشتنی نێوان هەر دوو الدا بەڕێز عەبدولحەكیم بەشار باسێكی سیاسی لەسەر دوایین 
رووداوەكانی سووریە و پەرەسەندنی خۆپێشاندانەكانی كۆمەاڵنی خەڵكی راپەڕیوی ئەم واڵتە 
دژی حكوومەتی دیكتاتۆری بەشار ئەسەد  و سیاسەتی سەركوت  و زەبروزەنگی دەوڵەتی 

سووریە  و دام  و دەزگا داپڵۆسێنەرەكانی ئەو رێژیمە پێشكەش كرد.
 عەبدولحەكیم بەشار لە بەشێكی وتەكانیدا ئاماژەی بەوە كرد كە بڕیارە لە سەرەتای مانگی 
4ی 2012ی زایینی، كۆبوونەوەیەكی گشتی بە بەشداریی هێزەكانی ئوپۆزیسیۆنی سووریە 
بە كورد و عەرەبەوە بۆ دانانی بەرنامەیەكی كردەیی  و شوێندانەر بە مەبەستی چاالكتركردنی 

ئوپۆزیسیۆنی سووریە و رووخاندنی رێژیمی بەعسی سووریە لە توركیە پێك بهێنرێت.
 بەڕێزیان هەروەها ئاماژەی بەوەش كرد كە ئێستا كۆمەڵگای نێودەوڵەتی  و یەكیەتیی عەرەب 
رۆژ  دەكەن  و  ئازادیخوازی سووریە  بزووتنەوەی  لە  پشتیوانی  مرۆڤدۆستەكان  رێكخراوە   و 

لەگەڵ رۆژ گوشاری زیاتر دەخەنە سەر رێژیمی سووریە.
 دواتر بەڕێز هیجری را و بۆچوونی PDKIی لە پێوەندی لەگەڵ رەوشی سیاسیی سووریە 
بۆ شاندی ئەلپارتی روون كردەوە و تیشكی خستە سەر پشتیوانیی رێژیمی ئیسالمیی ئێرانی 

لە رێژیمی دژی گەلیی بەشار ئەسەد. 
 سكرتێری گشتیی PDKI، فیداكاری  و لەخۆبردوویی  و هەڵوێستی لێبڕاوانەی كۆمەاڵنی 
خەڵكی ئازادیخوازی سووریە  و یەكیەتی  و هاوخەباتیی هێزەكانی كورد لە سووریەی بەرز 
جوواڵنەوەی  و  سووریە  ئازادیخوازانی  نزیكدا  داهاتوویەكی  لە  خواست  هیوای  نرخاند  و 
مافخوازیی كورد بە ئامانجەكانیان بگەن  و بە پێكهێنانی سیستمێكی دڵخوازی كۆمەاڵنی 
خەڵكی سووریە بە كورد  و عەرەب  و هەموو پێكهاتە نەتەوەیی  و ئایینییەكانەوە ژیانێكی 

نوێ   و دوور لە زوڵم  و زۆر  و دیكتاتۆری پێك بێنن.

رێكەوتی 23ی رەشەمە، شاندێكی PDKI بە سەرپەرستیی بەڕێز رۆستەم جەهانگیری، 
ساڵیادی  هەشتەمین  بوونی  »تێپەڕ  فستیڤاڵی  لە  حیزب،  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی 
سوریە« ،  ئازادیی گەالنی  ساڵیادی شۆڕشی  یەكەمین  و  سووریە  كوردستانی  راپەڕینی 

بەشداری كرد.
 ئەو فستیڤاڵە لە الیەن »یەكیەتیی هێزە دێموكراسییەكانی كورد لە سووریە« و »دەزگای 

رۆشنبیریی كوردی كاوە« لە شاری هەولێر بەڕێوە چوو.
 فستیڤاڵەكە بە خوێندنی سروودی نەتەوەیی كورد و سروودی نیشتمانیی سووریە و راگرتنی 

خولەكێك بێ دەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی شەهیدانی رێگای ئازادی دەستی پێكرد.
 پاش خوێندنەوەی وتاری پارتی دێموكراتی كوردستان، وتاری حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران لە الیەن بەڕێز رۆستەم جەهانگیريیەوە پێشكەش كرا.
 لە وتاری حیزبی دێموكراتدا هاتبوو: »رزگاریی عێراق لە الیەن هاوپەیمانەكانەوە بووە هۆی 
ئازادبوونی كوردانی ئەو واڵتە و هەروەها كاریگەریی لەسەر هیوای كوردی بەشەكانی دیكەی 
كوردستان داناوە و هەروەها بۆتە چقڵی چاوی دەوڵەتی سووریە و رێژیمە گرێدراوەكەی«.

 دواتر وتارەكانی چەندین پارت و الیەنی هەر چوار پارچەی كوردستان لە الیەن نوێنەرانیانەوە 
خوێندرانەوە.
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دیداری هەیئەتی كۆنگرەی 
نەتەوەكانی ئێران فیدراڵ لە 

ژێنێڤ

سەردانی هەیئەتێكی كۆمیتەی 
PDKI لە پارلمانی نوروێژ

نافەرمانی مەدەنیی خەڵكی شنۆ 
لە رێوڕەسمێكی سەمبۆلیكدا

بەشداریی هەیئەتێكی كۆمیتەی PDKI ــ لەندەن، لە سمیناری 
تەزامون دێموكراتیكی ئەلئەهواز

بەشداریی هەیئەتی PDKI لە سمینارێك بۆ بە فەرمی ناسینی 
كۆمكوژیی نەتەوەی كورد لە كوردستانی عێراق

دیداری بەرپرسی پێوەندییەكانی PDKI لەگەڵ سكرتێری گشتیی نێونەتەوەیی 
حیزبی سوسیال دێموكراتی ئوتریش

بەڕێوەچوونی  رێوڕەسمی  ساڵڕۆژی  دامەزراندنی  یەكیەتیی  ژنانی  دێموكراتی  كوردستانی  ئێران

بە هاوكاریی كەمپەینی »Stop The Bomb« و دەفتەری نوێنەرایەتیی خوێندكارانی كالێجی 
زانستی سیاسیی زانكۆی ڤییەن، رێكەوتی 16ی رەشەمە، سمینارێك سەبارەت بە ئێران، بەڕێوە چوو.

 بەڕێز سەبا فەرزان، رۆژنامەنووس و راوێژكاری مافی مرۆڤ و ئەندامی پێشووی دەستەی بەڕێوەبەریی 
پارتی ئازادی � دێموكراتیكی ئاڵمان لە برلین و نوێنەری PDKI لە ئوتریش وتاربێژی كۆڕەكە بوون.

 لەو سمینارەدا باسێك سەبارەت بە هەلومەرجی سیاسیی ئێران لە ماوەی دوو ساڵ پاش رووداوەكانی 
هەڵبژاردنی سەركۆماریی ئێران لە الیەن خاتوو سەبا فەرزانەوە پێشكەش كرا. بەڕێزیان هەروەها روشی 
كۆمەڵگای مەدەنی لە ئێران و پێگەی ژنان و الوان لە خەبات دژ بە رێژیمی ئیسالمی و شۆڕشی 

واڵتانی عەرەبی و كاریگەریی لەسەر ئێرانی خستە بەر باس.
 دواتر بەڕێز هیوا بەهرامی، نوێنەری   حیزبی  دێموكراتی  كوردستانی  ئێران سەبارەت بە نەتەوە بندەستەكان 
و رۆڵیان لە خەبات دژی رێژیمی ئێران و پاش رووخانی ئەو رێژیمە باسێكى پێشكەش كرد و لەسەر 
هەلومەرجی ئوپۆزسیۆنی ئێران بەگشتی و رێگەچارەكانی لێك نزیكبوونەوە بۆ پێكهێنانی ئەڵتێرناتیڤ و 

هەڵبژاردنەكانی مەجلیسی شوورای ئیسالمیی رێژیم دوا.

جێژنی  بۆنەی  بە  كرماشان  شاری  لە   PDKI الیەنگرانی  و  ئەندامان  رەشەمە،  23ی  رێكەوتی 
چوارشەممەسووری چاالكیی بەرینی تبلیغاتییان بەڕێوە برد.

لەو چاالكییەدا ئەندامانی حیزب سەدان تراكت و پۆستێری دوكتور قاسملوو و دوكتور شەرەفكەندییان 
باڵو كردۆتەوە و لە سەر دیوارەكانی ئەو شارە دروشمی حیزبی و نەتەوەییان نووسیوە. ئەو شوێنانەی كە 

ئەندامانی حیزب چاالكییان تێدا بەڕێوە بردووە، بریتین لە:
و  ئەبریشەم  باخی  دلگوشا،  گەڕەكی  كەسرا،  فێردۆسی،  بەهمەن،  شەشی  گوزەرنامە،  نەوبەهار،   

تاقەوسان.
هەروەها رێكەوتی 24ی رەشەمە، ئەندامان و الیەنگرانی PDKI لە گەڕەكی ئیسالم ئابادی شاری 
هەروەها  و  شەرەفكەندی  و  قاسملوو  قازی،  شەهید،  رێبەرانی  وێنە  كە  بالۆنگەلێك  ناردنی  بە  ورمێ 

دروشمی حیزبییان پێوە چەسپابوو، رێوڕەسمی چوارشەممەسووریان  رازاندەوە.

لەگەڵ  بەربەرەكانێی خەڵك  بوونە مەیدانێكی دیكەی  ئەمساڵیش  رێوڕەسمەكانی چوارشەممەسووری 
رێژیمی كۆماری ئیسالمیدا و لە چەند شار و ناوچەی كوردستان لە نێوان الوان و هێزەكانی رێژیمدا 

تێكهەڵچوون رووی دا و دەیان كەسیش دەستبەسەر كران. 
پاش  دیواندەر،   راپۆرتی »كوردستان میدیا«، رۆژی چوارشەممەسووری، 40 الوی خەڵكی  بەپێی 
تێكهەڵچوونانەدا شیشەكانی  لەو  كران.  دەسبەسەر  رێژیمدا،  ئینتیزامییەكانی  هێزە  لەگەڵ  تێكهەڵچوون 

بیناكانی بانكی تیجارەت و میللی شكاون.
ئینتیزامییەكانەوە  هێزە  لە الیەن  پاوەدا 10 كەس  رێوڕەسمی چوارشەممەسووریی شاری  لە  هەروەها 
نێوان ئەو هێزانە و الوانی پاوەدا پێنج هاوواڵتی و دوو كەس لە  دەستبەسەر كران و لە تێكهەڵچوونی 
هێزی ئینتیزامی بریندار بوون. لە شاری رەوانسەریشدا خەڵك بەرپەرچی هێرشی هێزەكانی رێژیمیان بۆ 
سەر بەشدارانی رێوڕەسمی چوارشەممەسووری دایەوە و هێرشیان كردە سەر بینای سازمانی تەبلیغاتی 
ئیسالمی و دووربینە مەداربەستەكانی ئەو شوێنەیان شكاند. لەو تێكهەڵچوونەدا چەندین كەس لە الوان 

شاری روانسەر لە الیەن هێزەكانی دژە شۆڕشەوە دەسبەسەر كراون.
لە شار و ناوچەكانی دیكەی كوردستانیشدا سەرەڕای هەڕەشە و گوشاری هێزەكانی رێژیم ئاهەنگەكانی 

چوارشەممەسووری بەڕێوە چوون.

رێكەوتی 23ی رەشەمە، هەیئەتێكی PDKI بە سەرپەرستیی كاك لوقمان ئەحمەدی لە دانیشتنی 
لە  ژمارەیەك  نوێنەری  لەگەڵ  دێموكرات  حیزبی  هەیئەتی  ك��رد.  بەشداری  بریتانیادا  ك��اری  حیزبی 

حیزبەكانی بەشداری ئەو دانیشتنە دیدار و چاوپێكەوتنی پێك هێنا.
 لەو دانیشتنەدا بەڕێز »لیۆینگستن«، پاڵێوراوی حیزبی كاری بریتانیا بۆ شارەوانیی لەندەنیش بەشدار 
بوو و لە پێوەندی لەگەڵ بەرنامەكانی خۆی بۆ ئەو شارە و پێویستیی هاوكاری و هاوبیری لەگەڵ حیزبە 

دۆستەكانی حیزبی كار پێداگری كردەوە.
 ژمارەیەك لە حیزبە بەشدارەكانی دانیشتنی حیزبی كار بۆ هەڵبژاردنی شارەوانیی لەندەن بریتى بوون 
حیزبی  ئیتالیا،  دێموكراتی  حیزبی  فەڕانسە،  ئافریقا، حیزبی سوسیالیستی  نیشتمانیی  كۆنگرەی  لە: 

پۆلیساریای رۆژئاوای ساحارا.

لە  رەشەمە،  17ی  رێكەوتی  بریتانیا،  لە   PDKI نوێنەری  ئەحمەدی،  لوقمان  بەڕێز 
و  باوەڕ  فكری،  ئازادیی  ئێران،  ناوی »داهاتووی  ژێر  لە  ئێران  بە  تایبەت  میزگردێكی 

ئازادیی بەیان« لە پارلمانی ئورووپادا بەشداری كرد.
 ئەو میزگردە لە الیەن ئەلێكساندەر ئالڤارۆ، ئەندام پارلمانی یەكیەتیی ئورووپا لە فراكسیۆنی 
بیروڕای  وەرگرتنی  بەمەبەستی  ئاڵمان،  مێدئێرانی  رێكخراوی  و  لیبرالەكان  و  دێموكرات 
بەشێك لە چین و توێژەكانی كۆمەڵگای ئێران سەبارەت بە داواكانیان لە داهاتووی ئێراندا 
ئایینی،  الیەنی  چەندین  نوێنەری  دێموكرات،  حیزبی  نوێنەری  لە  جگە  هێنرابوو.  پێك 

خوێندكاران، رۆژنامەوانان و ئاكادێمیسیەنی ئێرانی لەم سمینارەدا بەشدار بوون.
 میزگردەكە لە سێ دانیشتنی جیاوازدا بەڕێوە چوو. دانیشتنی یەكەم و دووهەم تایبەت بوو 
بۆ نوێنەری الیەنە ئێرانییەكان كە بە مەبەستی گەیشتن بە خاڵی هاوبەش و هاوئاهەنگی و 
هاوكاریی زیاتر لە نێوان ئەم الیەنانەدا بانگهێشت كرابوون. لەم دوو دانیشتنەدا كاك لوقمان 
زیاتری  هاوئاهەنگیی  و  هاوكاری  پێویستیی  لەسەر  دێموكراتی  حیزبی  رای  ئەحمەدی 
و  رێژیم  رووخاندنی  مەبەستی  بە  مەدەنی  كۆمەڵگای  لەگەڵ  ئوپۆزیسيۆن  الیەنەكانی 

دامەزرانی سیستمێكی دێموكراتیك، فێدراڵ و سێكوالر لە ئێراندا شی كردەوە.
و  ئێران  داهاتووی  دەوڵەتی  سیستمی  لەسەر  باسكردن  بۆ  بوو  تایبەت  سێهەم  دانیشتنی 
چۆنیەتیی پاراستنی مافە مرۆڤییەكانی هەموو نەتەوە و ئایین و چین و توێژەكانی ئێران. 
كرد  PDKIی  سیاسەتەكانی  باسی  دێموكرات  حیزبی  نوێنەری  دانیشتندا  دوایین  لە   
پێویستیی رووخاندنی رێژیم و جێگیركردنی سیستمێكی دێموكراتیك،  پێوەندی لەگەڵ  لە 
سێكوالر و فیدراڵ بۆ ئەوە مافی هەموو نەتەوەكان و پێڕەوانی هەموو ئایینە جیاوازەكانی 

ئێران دەستەبەر بێت.

ئەلئەهواز،  دێموكراتیكی  تەزامون  حیزبی  سمیناری  لە  لەندەن   ��  PDKI كۆمیتەی  هەیئەتێكی 
سەبارەت بە »ئاڵوگۆڕەكان لە هەرێمی ئەهواز و ئێران و ناوچەكە«دا بەشداری كرد.

 لەو سمینارەدا چەندین كەسایەتیی عەرەبی ئەهوازی، وتار و بۆچوونی خۆیان لە پێوەندی لەگەڵ 
هەرێمی ئەهواز، ئێران و نەتەوەكانی دیكەی ئێران و هەروەها شانۆی هەڵبژاردنەكانی ئەم داواییانەی رێژیم 
پێشكەش كرد. وتاری كۆمیتەی PDKI �� لەندەن، لە الیەن بەڕێز »هەمزە بایزیدی«یەوە پێشكەش بە 

بەشدارانی سمینارەكە كرا.
 حیزبی تەزامون دێموكراتیكی ئەلئەهواز، ئەندامی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵە.

بەڕێوەچوونی  سمینارێك سەبارەت بە ئێران لە ڤیەن 

چاالكیی تەبلیغیی ئەندامان و الیەنگرانی PDKI بە بۆنەی 
چوارشەممەسووری لە كرماشان و ورمێ 

دەیان كەس لە رێوڕەسمەكانی چوارشەممەسووریدا دەستبەسەر كران

بەشداریی هەیئەتی PDKI لە دانیشتنی حیزبی كاری بریتانیادا

بەشداریی نوێنەری PDKI لە بریتانیا 
لە میزگردێكی تایبەت بە ئێران

بە بۆنەی هەشتەمین ساڵـڕۆژی سەركوتی كوردەكانی سووریە 
رێوڕەسمێك لە سوئێد بەڕێوە چوو

راگواستنی بەندكراوێكی كورد بۆ شوێنێكی نادیار

دەسبەسەر كرانی چاالكێكی كرێكاری لە سنە

رێوڕەسمی ساڵیادی كیمیابارانی هەڵەبجە لە روانسەر بەڕێوە چوو

رێكەوتی 24ی رەشەمە، هەیئەتێكی كۆنگرەی 
»ژان  بەڕێز  لەگەڵ  فیدراڵ،  ئێرانی  نەتەوەكانی 
دانیەل ڤینی«، دیپلۆماتكاری سویسی، دیداری 

كرد.
نەتەوەكانی  كۆنگرەی  نوێنەرانی  دیدارەدا  لەو   
بارودۆخی  بە  وردی سەبارەت  بە  فیدراڵ  ئێرانی 
سیاسیی ئێران و نەتەوە ژێردەستەكانی ئەو واڵتە 

باس و وتووێژیان كرد.
 هەیئەتی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ 
لە بەڕێزان كەریم عەبدیان، ناسر بوولیدەیی و باوە 

ئەلیاسی پێك هاتبوو.

بەشی  هەیئەتێكی  رەشەمە،  26ی  رێكەوتی 
گشتیی  كۆمیتەی  نێونەتەوەییەكانی  پێوەندییە 
بە  نوروێژ،   �� كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 
سەردانی  ئەلیاسی،  عەزیم  بەڕێز  سەرپەرستیی 
پارلمانی نوروێژ ی كرد و چاوی بە بەڕێز »مورتن 
هوێگلۆیند«، وتەبێژی سیاسەتی دەرەوەی حیزبی 

پێشكەوتنخوازی نوروێژ كەوت.
 لەو چاوپێكەوتنەدا سەبارەت بە بارودۆخی ئێران 
ئیسالمیی  رێژیمی  سیاسەتەكانی  كوردستان،  و 
ئێران لە ناوچە، پێوەندییەكانی رۆژئاوا و ئێران و 
پێگەی مافی مرۆڤ لە سیاسەتەكانی رۆژئاوا 

ئاڵوگۆڕی بیروڕا كرا.

شنۆ  شاری  فەرمانداریی  گوشاری  سەرەڕای 
ئەو  خەڵكی  رێژیم  ئەمنیەتییەكانی  ناوەندە  و 
»چوارشەممە  سەمبۆلیكی  رێوڕەسمی  شارە 

سووری«یان، بەڕێوە برد.
شایانی باسە رێكەوتی 16ی رەشەمە، خەڵكی 
بۆ  ئامادەكاری  خەریكی  كە  حاڵێكدا  لە  شنۆ 
بەڕێوەبردنی رێوڕەسمی سەمبۆلیكی پێش وەختی 
چوارشەممەسووری بوون، فەرمانداریی ئەو شارە 
بە  تێكڕای دووكاندارەكانی راگەیاندبوو كە هیچ 
كەس مافی بەڕێوەبردنی وەها رێوڕەسمێكی نیە و 
هەر دووكانێك ئامرازی پێكهێنانی ئەو رێوڕەسمە 

دابین بكات سزا دەدرێت.
و  دەچێ   بەڕێوە  ساڵێك  هەموو  رێوڕەسمە  ئەو 
ژمارەیەكی  خۆشیی   و  شایی  نێو  لە  ئەمساڵیش 
بەرچاو لە خەڵكی شنۆ بە شێوەیەكی مەدەنی و 

هێمنانە بەڕێوە چوو.

رێكەوتی 22ی رەشەمە، بە بۆنەی هەشتەمین ساڵ�ڕۆژی سەركوتی كوردەكانی سووریە لە 
الیەن كوردانی دانیشتووی واڵتی سوئێدەوە رێوڕەسمێك بەڕێوە چوو. 

ئەو  نوێنەری  و  كوردستان  لە  سووریە  كوردەكانی  ئەنجومەنی  نوێنەری  رێوڕەسمەدا  لەو   
ئەنجوومەنە لە واڵتی سوئێد و هەروەها نوێنەری چەندین حیزب و رێكخراوی سیاسیی كورد و 
نوێنەرانی ئوپۆزسیۆنی كوردی سووریە و  فیدراسیۆنی هێزە كوردستانییەكان لە سوئێد، بەشدار 
واڵتەوە،  ئەو  رێژیمی  الیەن  لە  سووریە  كوردەكانی  سەركوتی  ساڵیادی  رێوڕەسمی  لە  بوون. 
پەیامی كۆمیتەی هاوكاریی هێزە سیاسییەكانی كوردستان لە سوئێد، پێكهاتوو لە 27 حیزب و 

رێكخراوی كورد، لە الیەن كاك مەولوود عەبدیلزادەوە خوێندرایەوە.

بەگوێرەی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی موكریان، سەرلەبەیانیی رۆژی دووشەممە، رێكەوتی 15ی 
رەشەمە، بەندكراوێكی خەڵكی   شاری  مەهاباد بە ناوی ئەرسەالن بورنا لە الیەن بەرپرسانی بەندیخانەی 

ناوەندیی شاری سنەوە بۆ شوێنێكی نادیار راگوێزراوە.
 بەپێی وتەی هاوبەندییەكانی ئەو بەندكراوە، لەوانەیە ناوبراو بۆ بەندیخانەیەكی دیكە راگوێزرابێ .

 ئەرسەالن بورنا، ساڵی رابردوو بە تۆمەتی هاوكاری لەگەڵ حیزبێكی كوردستانیی دژبەری رێژیمی 
ئیسالمیی ئێران لە شاری مەریوان دەسبەسەر كرا و لە الیەن دادگای شۆڕشی ئیسالمییەوە حوكمی 

شەش ساڵ زیندان بەسەردا سەپاوە.

بەگوێرەی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی موكریان، چاالكێكی كرێكاری بە  ناوی »پدرام نەسروڵاڵهی« ، 
لە الیەن هێزە ئەمنییەتییەكانی شاری سنەوە دەسبەسەر و راپێچی بەندیخانە كراوە.

 بەپێی سەرچاوەكە »پدرام نەسروڵاڵهی«، لە رێكەوتی 18ی رەشەمەی 1390دا لە الیەن ئیدارەی 
ئیتالعاتی شاری سنەوە بانگ و پاشان دەسبەسەر كراوە.

رێكەوتی 23ی رەشەمە، رێوڕەسمێك بە بۆنەی 24ەمین ساڵیادی كیمیابارانی هەڵەبجە لە هۆڵی 
ئیدارەی ئیرشادی شاری روانسەر بەڕێوە چوو.

 لەو رێوڕەسمەدا هونەرمەندان و شاعیران و كەسایەتییە نیشتانپەروەرەكانی شارەكانی روانسەر، پاوە، 
جوان�ڕۆ و سەالسی باوەجانی، بەشدار بوون.

 لە رێوڕەسمەكەدا چەندین وتار و پارچە شیعری كوردی سەبارەت بە ژینۆسایدی نەتەوەی كورد 
لە الیەن رووناكبیران و شاعیرانەوە پێشكەش كران.

شايانی باسە پاش شەش ساڵ بۆ یەكەم جار كۆڕیادی كیمیابارانی شاری هەڵەبجە لە شاری 
روانسە بەڕێوە چوو و ئەمەش بوو بە  هۆی خۆشحاڵیی خەڵكی نیشتمانپەروەری ئەو شارە.

هەیئەتێكی PDKI لە سمینارێكدا كە لە الیەن 
بۆ  بریتانیا،  لە  كوردستان  هەرێمی  نوێنەرایەتیی 
بە فەرمی ناسینی كۆمكوژیی نەتەوەی كورد لە 

كوردستانی عێراق پێك هاتبوو، بەشداری كرد.
تێكڕای  ن��وێ��ن��ەران��ی  ل��ە  جیا  س��م��ی��ن��ارەدا  ل��ەو 
پارچەكانی كوردستان، چەند لۆرد و ژمارەیەك لە 

لە  بوون و  بەشدار  بریتانیاش  پارلمانی  نوێنەرانی 
پێوەندی لەگەڵ كۆمكوژی و ژینۆسایدی كورد 

وتاریان پێشكەش كرد.
 لە سیمناری بە فەرمی ناسینی كۆمكوژیی 
نەتەوەی كورد لە كوردستانی عێراق، راسپاردەیەك 
ل��ەم��ەڕ بە  ل��ە ك��ۆك��ردن��ەوەی 100 ه���ەزار واژۆ 

فەرمی ناسینی ئەو كۆمكوژییانە درایە پارلمانی 
بریتانیا و لەسەر هەوڵەكانی پارلمانی بریتانیا بۆ 
و  ئورووپا  پارلمانی  لە  راسپاردە  ئەو  باسكردنی 
هەروەها رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان پێداگری 

كرایەوە.

بەهرامی،  هیوا  كاك  رەشەمە،  رێكەوتی 25ی 
ئوتریش  ل��ە   PDKI پێوەندییەكانی  بەرپرسی 
ب��ەڕێ��ز »ك��ارێ��ل دۆف��ی��ك« سكرتیری  ل��ەگ��ەڵ 
دێموكراتی  سوسیال  حیزبی  نێونەتەوەیی  گشتیی 

ئوتریش دیدار كرد.
 لەو دیدارەدا لە بارەی بارودۆخی ئێران لە ئاستی 
نێونەتەوەیی و نێوخۆیی، شانۆی هەڵبژاردنەكانی 
ئەگەری  لە  نیزامی  هێرشی  شیمانەی  رێژیم، 

رێژیمی  و  رۆژئاوا  دانووسانەكانی  سەرنەكەوتنی 
و  سوسیالیست  ئینترناسیۆنال  رێكخراوی  ئێران، 
و  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە  رێكخراوە  ئەو  رۆڵی 

بەتایبەت لە ئێران، ئاڵوگۆڕی بیروڕا كرا.

24ی   چوارشەممە،  ڕۆژی  دوانیوەڕۆی 
رەشەمە،  رێوڕەسمێك بە بۆنەی  66مین ساڵڕۆژی  
دێموكراتی   ژنانی   یەكیەتیی   دامەزراندنی  
یەكیەتییەوە  ئەو  الیەن  لە  ئێران  كوردستانی  
دێموكراتی   حیزبی   رێوڕەسمەكانی   ساڵۆنی   لە 

كوردستانی  ئێران لە كۆیە بەڕێوە چوو.
رێوڕەسمەكە بە سروودی  نەتەوایەتی و راگرتنی  
شەهیدانی   لە  رێزگرتن  بۆ  بێدەنگی   خولەكێك 

كوردستان و بەتایبەت  ژنانی  خەباتكاری  كوردستان 
دەستی پێكرد.

یەكیەتیی   بەڕێوەبەریی   كۆمیتەی   پەیامی    
ژنانی  دێموكراتی  كوردستانی  ئێران لە الیەن بەڕێز 
یەكیەتیی   گشتیی   سكرتێری   چایچی ،  ئیلهام 
پێشكەش  ئێرانەوە  كوردستانی   دێموكراتی   ژنانی  

كرا.
 پاشان پەیامی  هاوبەشی  یەكیەتییەكانی  الوان و 

خوێندكارانی  دێموكراتی  كوردستانی  ئێران لە الیەن 
بەرێز سۆران باریكە، ئەندامی  هەیئەتی  ئیجرایی 
ئێرانەوە  یەكیەتیی  الوانی  دێموكراتی  كوردستانی  

خوێندرایەوە.
 لە بڕگەكانی دیكەی رێوڕەسمەكەدا سروودی 

یەكسانی و چەند گۆرانییەك پێشكەش كران.
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هاونیشتمانانی بەڕێز!
نوێبوونەوەی  و  ن��ەورۆز  جێژنی  بۆنەی  بە 
ساڵەوە، گەرمترین پیرۆزباییتان لێ  دەكەم و 
هیواخوازم ساڵی 1391ی هەتاوی ساڵێكی 
پڕ لە دەسكەوتی سیاسی بۆ گەلی كورد و 

هەموو ئازادیخوازانی ئێران بێ .
سەبەرزی  بنەماڵەی  لە  بێ   پیرۆز  ن��ەرۆز 
شەهیدان، هەموو ئەو بنەماڵە خۆشەویستانەی 
پیرۆز  شەهیدەكانیان،  رێبازی  بە  وەف��ادارن 
بێ  لە هەموو زیندانییە سیاسییەكان كە بە 
جیاواز  بیروبۆچوونی  و  مافخوازی  تاوانی 
ئەم رۆژانە لە گۆشەی زیندانەكانی رێژیمی 
دژی ئازادیدا تێپەڕ دەكەن، ورەیان هەروا بەرز 
و لەشیان ساغ بێ . هەروەها پیرۆزبایی دەكەم 
لە هەموو كادر و پێشمەرگە و ئەندامان و 

الیەنگرانی حیزبە تێكۆشەرەكەمان.
لە كاتێكدا پێ   ئێمە ئەمجارەش  بە داخەوە 
دەنێینە ساڵی تازەوە كە كۆماری ئیسالمی 
باڵی  ه��ەروا  پ��اوان��خ��وازەك��ەی  ئەقڵییەتە  و 
واڵتەدا  ئەم  تاكێكی  هەموو  ژیانی  بەسەر 
باقی  و  ك��ورد  الوی  ه���ەزاران  بە  كێشاوە، 
بیروباوەڕی  ه��ۆی  ب��ە  ئ��ێ��ران  ن��ەت��ەوەك��ان��ی 
سیاسی لە بەندیخانەكاندان و رۆژانە سێدارە 
و ئێعدام چاوەڕوانیان دەكا و تەنیا تاوانیان 
ئەوەیە وەك گرووپی دەسەاڵتدار بیر ناكەنەوە 

و داوای ئازادی دەكەن.
خوشك و برایانی خۆشەویست!

نەورۆز الی ئێمە ماناكەی لە نوێبوونەوەی 
ئ��ازادی و رزگ��اری وەرگرتووە،  سروشت و 
ئازادی و رزگاری لە چنگ زستانی سارد 
و تاریك بەرە و سەوزایی و سروشتی رازاوە 
و گەرما و رووناكایی خۆری بەهار. بەاڵم 
مخابن واڵتی ئێمە زێتر لە سێ  دەیەیە لە ژێر 
حوكمی تاقمێكی خوێنڕێژی دواكەوتوودایە 
كە نە لە مانای ئازادی تێگەیشتوون و نە 
خۆری ئاڵوگۆڕ و پێشكەوتنەكان توانیویەتی 
سەهۆڵبەندانی مێشكی چەقبەستوویان خاو 

بكاتەوە.
مافی مرۆڤ، مافی نەتەوەكانی ئێرانی و 
یەك لەوان كوردەكان، خۆشی و بەختەوەری، 
شادی و جوانی، ئازادی و دێموكراسی الی 
ئەوان پڕمەترسین و بە هەموو توانایانەوە لە 

دژی دەوەستنەوە.
تایبەتیی  رێ��پ��ۆرت��ێ��ری  ش��ەه��ی��د،  ئ��ەح��م��ەد 
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان، لە دوایین 
راپۆرتی خۆیدا باس لە لەژێرپێنانی مافی 
لە  هەم  و  یاسا  لە  هەم  نەتەوەكان  مرۆڤی 
ئیسالمییەوە  كۆماری  الی��ەن  لە  ك���ردەوەدا 
دەڵێ : »بە  كوردەكان  بە  سەبارەت  دەك��ات، 
پێی راپۆرتەكان تا 31ی ئۆكتۆبری 2011، 
پازدە تێكۆشەری كورد بە تاوانگەلی وەك، 
نەتەوەیی،  ئەمنییەتی  دژی  ك����ردەوەی 
جاسوسی  ی���ان  زەوی  ل��ەس��ەر  ف��س��اد  ی���ان 
رووبەڕووی حوكمی ئیعدام بوونەتەوە. ئەوان 
توندی  جیاوازیدانانی  رووب��ەڕووی  هەروەها 
زۆر  و  زەخ��ت  و  ئ��اب��ووری   � كۆمەاڵیەتی 
و  مڵك  دەستبەسەرداگرتنی  مەبەستی  بە 
بەرتەسككردنەوەی  و  بێكاركردن  ماڵیان، 
زمانی  مافی  و  كولتوری  كۆمەاڵیەتی، 

بوونەتەوە.
ه���ەر ل���ەو پ��ێ��وەن��دی��ی��ەدا، ئ��ەح��م��ەد شەهید 
كۆڵبەران  بەكۆمەڵی  كوشتاری  ل��ە  ب��اس 
شوێنە  لە  كە  دەك��ا  ك��ورد  كاسبكارانی  و 
سنوورییەكان دەژین ... .لە قانوونی ئێراندا 
كاری قاچاخی ئەو كۆڵبەرانە سزای چەند 
بە  بەرانبەر  یان جەریمەیەك  زیندان  مانگ 

ومەكەكانیانە،  شت  بەسەرداگرتنی  دەست 
ب���ەاڵم ن��ی��گ��اب��ان��ەك��ان��ی س��ن��وور ت��ەق��ە لەو 
كەسانە دەكەن و بەم شێوەیە دەیان كۆڵبەر و 
ئەسپەكانیان لە ساڵدا دەكوژرێن یان بریندار 

دەبن.«
ئ���ەوان���ە ن��م��وون��ەگ��ەل��ێ��ك��ی ب��چ��ووك��ن لە 
جینایەتەكانی رێژیمێك كە تەنانەت باوەڕی 
بە  ب��ەزەی��ی  و  نیە  ی��اس��اك��ەی خۆیشی  ب��ە 

حەیوانەكانیشدا نایەتەوە.
خوشك و برایانی بەڕێز!

زوڵم و زۆردارییەوە  ئەو  بە هەمووی  بەاڵم 
كە كۆماری ئیسالمی دژی خەڵكی ئێران 
كە  دەڵێن  پێمان  نیشانەكان  دەب��ا،  بەڕێوەی 
خۆری تەمەنی ئەم رێژیمە سەدە نێوەڕاستییە 

بەرەو ئاوابوونە.
ساڵی 1390 ساڵی پێكهاتنی ئاڵوگۆڕ لە 
بەشێك لە واڵتانی ناوچەدا بوو، لەو ساڵەدا 
چنگ  لە  وەزاڵەهاتوو  گەالنی  لە  بەشێك 
دیكتاتۆرییەكان  دەس��ەاڵت��ە  زۆری  و  زوڵ��م 
فیداكاری  ئیرادەو  بە  توانییان  ناوچەدا  لە 
خەڵكی  بكەن.  رزگ��ار  خۆیان  رۆڵەكانیان، 
واڵتانی میسر، توونس و لیبی لە ریزی ئەم 
واڵتانەدا بوون، چاوەڕوان دەكرێ  كە هیندێك 
لە راپەڕینەكانی خەڵك وەك سووریە كە لەو 
ساڵەدا دەستیان پێ  كردووە لە ساڵی نوێدا 

بە ئامانجی كۆتایی بگەن.
و  ق���ورب���ان���ی  2011دا  ل���ەس���اڵ���ی  ه����ەر 
سوودان  باشووری  خەڵكی  مێحنەتییەكانی 
رێفراندۆمێكدا  ل��ە  و  گەیشت  ئ��اك��ام  ب��ە 
و  راگەیاند  لە سوودان  سەربەخۆیی خۆیان 
بوون بە خاوەنی چارەنووسی خۆیان، ئەوانە 
ژێردەستی  بۆ گەالنی  دیكە  دەسكەوتی  و 
زۆرداری � كە جێگای باسی هەموویان لەم 
تێپەڕ  دەڵێن ساڵێك كە  پێمان   � نیە  وت��ارەدا 
بوو، ساڵێكی پڕ دەسكەوت لە رۆژهەاڵتی 
ئ��ەف��ری��ق��ا بوو.  ل��ە  ب��ەش��ێ��ك  ن���اوەڕاس���ت و 
شوێنەواری  ئاڵوگۆڕانە  ئەم  شەپۆلەكانی 
ئیسالمی  كۆماری  لەسەر  ناڕاستەوخۆیان 
نەرێنی و لەسەر ورەی خەڵكی  بە شێوەی 
بۆیە  دان��اوە، هەر  ئەرێنی  بە شێوەی  ئێران 
رێژیم بە هەموو توانایەك یارمەتی رێژیمی 
بۆ سەركوتی خەڵكی  دەدا  بەعسی سوریە 
راپەڕیوی ئەو واڵتە و پاراستنی حكوومەتە 

سەرەڕۆكەی
یەكێك  النیكەم  بتوانێ   بەڵكوو  ئەوەی  بۆ   
ناوچەدا  ل��ە  خ��ۆی  وەك  رێژیمەكانی  ل��ە 

رابگرێ .
لەئاستی نێونەتەوەییدا ساڵی 1390 تاڵترین 

ساڵەكانی تەمەنی ئەم رێژیمە بوو:
پێكهێنانی  ب��ۆ  رێ��ژی��م��ە  ئ��ەم  پیالنەكانی 
جیهان  ل��ەم��الوئ��ەوالی  نائارامی  و  تیرۆر 
ئاشكرا  كاتێك  هەموو  لە  زیاتر  ساڵەدا  لەم 
باڵوێزی  ت��ی��رۆری  پیالنی  بەتایبەت  ب��وو، 
عەرەبستانی سعوودی لە ئەمریكا، رسوایی 
زیاتر لە هەمیشەی بۆ كۆماری ئیسالمی 

پێك هێنا.
ئاسەواری گەمارۆكانی نێونەتەوەیی لەسەر 
رێژیم لەم ساڵدا بە تەواوی دەركەوت، بایی 
پووڵی ئێرانی لە ماوەی یەك ساڵی رابردوو 
لە بەرانبەر دۆالری ئەمریكیدا زیاتر لە %40 
دابەزی. بەرهەمی نەوت بە شێوەیەكی بەرچاو 
دابەزیوە، رێكخراوی ئۆپێك رایگەیاندووە كە 
بەرهەمی نەوتی ئێران لە مانگی فێوریەی 
لەگەاڵ  ب����ەراورد  ب��ە  زایینیدا  س��اڵ��ی  ئ��ەم 
بەرمیل  ه��ەزار   37 رۆژان��ە  پێشتر  مانگی 
كەم بۆتەوە. ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەش لەم 
مانگی  شەش  لە  كە  رایگەیاند  دواییانەدا 
داهاتوودا چاوەڕوان دەكرێ  هەناردەی نەوتی 

بێتەوە،  كەم  بۆشكە  میلیۆن  یەك  تا  ئێران 
بێجگە لەوانە كۆماری ئیسالمی هەر ئێستا 
نەوتەی  ئ��ەو  بایی  وەرگ��رت��ن��ی  ب��اب��ەت  ل��ە 
كە ه��ەن��اردەی دەك��ا، بە ه��ۆی گەمارۆی 
واڵتە  ئەم  بانكەكانی  لەسەر  نێونەتەوەیی 

تووشی گیروگرفتی گەروە بۆتەوە.
زۆر  خەڵك  ئ��ێ��ران  نێوخۆی  ل��ە  س��اڵ��دا  ل��ەم 
زیاتر لە پێشوو كۆماری ئیسالمییان ناسی، 
هەڵبژاردنەكانی  بەناو  لە  كە  چەشنێك  بە 
ش����ورای  م��ەج��ل��ی��س��ی  ن��ۆه��ەم��ی  دەوری 
ئیسالمی كە لە 12ی رەشەمە بەڕێوەچوو، 
هەمیشە  كە  رێفۆرمیستەكانیش  تەنانەت 
خەڵك  هاندانی  لە  ب��وون  بەرچاو  هێزێكی 
هەڵبژاردنەكاندا،  ل��ە  ب���ەش���دارب���وون  ب��ۆ 
بەشدارییان نەكرد، ئەوەش بە مانای نەمانی 
مەشرووعییەتی رێژیم لە ناو كەسانێكە كە 

پێشتر هێزی وەفادار بە رێژیم بوون.
ب��ەش��دار لە  ب��ۆی��ە ژم����ارەی خەڵكی  ه��ەر 
هەڵبژاردنەكانی  لە  كەمتر  زۆر  هەڵبژاردن 
پێشوو بوو و، راگەیاندنەكانی رێژیمیش بە 
بەشداری شەست و چەند لە سەدیی خەڵك 

هیچ شتێك لەو راستییە ناگۆڕێ .
ئاشكرابوونی یەك لە دوای یەكی گەندەڵییە 
پێداگرتنیان  ح��ك��ووم��ەت،  ب��ێ��وێ��ن��ەك��ان��ی 
ل��ەس��ەر درێ���ژەدان���ی س��ی��اس��ەت��ە چ���ەوت و 
بەهێزی  یارمەتیدەری  شكستخواردوەكانیان 
دیكە بوون بۆ لەدەستدانی مەشرووعییەتی 

ئەو رێژیمە.
ئیشارەمان  نموونە  وەك  كە  گرفتانەی  ئەم 
پ��ێ  ك���رد رەوت��ێ��ك��ن ك��ە ل��ە م��ێ��ژە دەستی 
پێكردووە، بەاڵم لە ساڵی رابردوودا ئاشكراتر 
زیاتر  1391دا  ساڵی  لە  بێگومان  و  ب��وون 
ب���ەرەو هەڵدێر  رێ��ژی��م  ك��ەڵ��ەك��ە دەب��ن��ەوە و 
دەبەن، چوونكە رێژیم نەك هەر عەقڵییەتی 
بۆ  بەڵكوو  نیە  قەیرانەكانی  چ��ارەس��ەری 
قەیرانەكانی  نێو  لە  و  قەیرانخوڵقێنە  خۆی 

بەم  بۆیە  دەب��ێ .  نوقم  خۆیدا  دەستكردی 
نوێ   س��اڵ��ی  بڵێین  دەت��وان��ی��ن  ل��ێ��ك��دان��ەوە 
ل��ەو ساڵەدا  پ��ی��رۆز دەب���ێ ،  ن���ەورۆزم���ان  و 
بۆ  زیاتر  سیاسیی  دەسكەوتی  چاوەڕوانی 
گەلەكەمان و خێراتربوونی رەوتی رووخانی 

رێژیم دەبین.
خەڵكی تێكۆشەری كوردستان!

 بە لێكدانەوەی ئەم وەزعە و چاوەڕوانییەكانمان، 

سەر  دەكەوێتە  پێشوو  لە  قورستر  ئەركێكی 
زیاترە  هەوڵدانی  ئەویش  هەموومان.  شانی 
لە  ئ��ەوەی  بۆ  یەكدەنگی،  و  یەكڕیزی  بۆ 
هەمبەر كۆمەڵگای نێونەتەوەیی و نەیارانی 
نێوخۆیی سەنگ و شوێندانەریی زیاترمان 
هەموو  تێكۆشانی  و  ه���ەوڵ  ب��ە  و،  ب��ێ  
الیەك و بە بوونی بەرنامەیەكی پێشكەوتوو 
ئاڵوگۆڕەكانی  ل��ە  بتوانین  واق��ی��ع��ی،  و 
زیاتر  داه��ات��وودا هەرچی  چ��اوەڕوان��ك��راوی 
دەستەبەر  نەتەوەكەمان  سیاسییەكانی  مافە 

بكەین. 
سیاسییەكانی  رێكخراوە  پێوەندییەدا  ل��ەو 
كورد بەرپرسایەتیی زیاتریان دەكەوێتە سەر 
شان و هیوادارین كە هەموو الیەك بە دوور 
لە دروشمی رەنگاوڕەنگ و لەبەرچاوگرتنی 
بەرژەوەندیی تەسك، لە راستای بەرژەوەندییە 
نەتەوایەتییەكاندا ئەركی خۆیان بە دروستی 
نیە هەوڵی  تێدا  بەجێ  بگەیەنن. گۆمانی 
جیددی بۆ البردنی ئەو كۆسپانەی بوونەتە 
و  نزیكبوونەوە  لێك  رێگای  س��ەر  گرفتی 
لێك حاڵیبوون، لە ئامرازی هەرە سەرەكیی 

گەیشتن بەو مەبەستەن.
الیەن  ل��ە  ئ��ەوت��ۆ  بەرنامەیەكی  ب��وون��ی  ب��ە 
بێدرێغی  پشتیوانیی  و  سیاسییەكان  حیزبە 
دەتوانین  ك��وردس��ت��ان  خەڵكی  ك��ۆم��ەاڵن��ی 
چ����اوەڕوان����ی داه���ات���ووی���ەك���ی گ����ەش بۆ 

نەتەوەكەمان بین.
ئێران  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  ح��ی��زب��ی 
ئامادەیە  و  دەن��ێ   هەنگاو  راس��ت��ای��ەدا  ل��ەو 
بە  خ��ۆی  ن��ەت��ەوەی��ی  و  نیشتمانی  ئ��ەرك��ی 

مەسئوولییەتەوە بەڕێوە ببا.
ل��ەم دەرف��ەت��ە كەڵك وەردەگ���رم و وێڕٍای 
پ��ی��رۆزب��ای��ی ج��ێ��ژن��ی ن������ەورۆز ل���ە باقی 
و  رۆژان��ە  ل��ەم  ئێران،  لە  هاونیشتمانانمان 
ئاشتی،  پەیامی  نوێدا  ساڵی  دەسپێكی  لە 
تۆلۆرانس و یەكسانییان بۆ دەنێرم. لە رۆژی 

2ی رێبەنداندا ئەم پەیامەم ئاراستەی ئەوان 
كرد و ئێستا دووپاتی دەكەمەوە كە گەلی 
هەمیشە  وەك  ئێران  كوردستانی  لە  ك��ورد 
ل��ەگ��ەڵ هەموو  پ��ێ��ك��ەوەژی��ان  خ���وازی���اری 
یەكسانەوەیە،  مافی  بە  ئێران  نەتەوەكانی 
ئەوەش بێگومان لە حاڵیبوونی تەواوی كورد 
لە ئاڵوگۆڕەكان و سیاسەتی سەردەمییانەی 
ئەوانەوە سەرچاوە دەگرێ . ئێمە هەموومان 
پێكەوە دەتوانین خەبات بكەین بۆ رووخاندنی 
رێژیم و بینادنانی حكوومەتێكی دێموكراتیك 
بە پاراستنی مافی بەرانبەری هەموو الیەك، 
بێ ،  هەموومان  هی  ئێران  كە  شێوەیەك  بە 
و هەموومان  بكەینەوە  ئاوەدانی  هەموومان 
كە  ئەوەیە  پەیامە  ئ��ەم  مانای  بیپارێزین. 
نەتەوەیەك،  كە  چوو  بەسەر  سەردەمە  ئەو 
گرووپێك یان ئایینێك حوكمی دیكتاتۆریی 
و  بسەپێنێ   دیكەدا  خەڵكی  بەسەر  خۆی 
ئەوان بە هاوواڵتیی دەرەجە 2 حیساب بكا. 
نە كورد چی دیكە ئەم ژێردەستەییە قبوواڵ 
دەكا و نە سەردەمی ئەم  شێوە دەسەاڵتانە 
بەم  ئێرانیش  چوارچێوەی  بەتایبەت  م��اوە، 

شێوەیە ناپارێزرێ . 
ئەمە پەیامێكی گرنگە بۆ هەموو ئەوانەی كە 
دەیانەوێ  بە بیانووی پاراستنی تەواویەتیی 
مافخوازییەكی  چەشنە  هەر  ئێران  ئەرزیی 
سیاسی بە تاوانی جیاییخوازی نەتەوەكانی 
ئێران و یەك لەوان نەتەوەی كورد، سەركوت 

بكەن.
برایانی  و  خوشك  بەڕێز،  هاونیشتمانانی 
دێرینی  ن���ەورۆزی  رێوڕەسمی  لە  ب��ەش��دار 
كوردان، جارێكی دیكە نەورۆزتان پیرۆز بێ  

و خەباتتان بەردەوام بێ .
لەشساغی،  هەمووتان  بۆ  ت��ازەدا  ساڵی  لە 
ئاوات  بە  گەش  داهاتوویەكی  و  رزگ��اری 

دەخوازم.

خۆری تەمەنی ئەم رێژیمە سەدە نێوەڕاستییە بەرەو ئاوابوونە
PDKI دەقی پەیامی نەورۆزیی بەڕێز مستەفا هیجری، سكرتێری گشتیی

ساڵێك كە تێپەڕ بوو، 
ساڵێكی پڕ دەسكەوت لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
و بەشێك لە ئەفریقا 
بوو. شەپۆلەكانی ئەم 
ئاڵوگۆڕانە شوێنەواری 
ناڕاستەوخۆیان لەسەر 
كۆماری ئیسالمی بە 

شێوەی نەرێنی و لەسەر 
ورەی خەڵكی ئێران بە 
شێوەی ئەرێنی داناوە
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رۆژەڤ
و: كەریم پەرویزی

نرخی ئێرانی ئەتۆمی
گڵۆب،  م��اڵ��پ��ەڕی   ،2012 12م��ارس��ی  رۆژی 
پێشووی  بەرپرسێكی  ی��ات��ۆم«،  »دان  بابەتێكی 
مووسادی باڵو كردەوە كە تێدا باس لەوە دەكا كە 
ئێرانێكی ئەتۆمی گرانتر و پڕهەزینەتر تەواو دەبێ 

بۆ جیهان، یان لێدانی ئێران؟
نووسەر سەرەتا باس لەوە دەكا كە ئێران نابێ دەستی 
بە چەكی ناوكی بگا و جیهانی ئازاد بە رێبەریی 
ئەنجام  پێویست  شتێكی  هەموو  دەب��ێ  ئەمریكا 
ئەمە  ئەتۆمی.  ئێرانێكی  بە  نەبێ  ئێران  تا  بدەن 
ئیسراییل  ئەساسیی  ویستێكی  و  داخ��وازی  تەنیا 
نیە، بەڵكوو ئەمڕۆ جیهانی ئازاد گەیشتۆتە سەر 
ئەو باوەڕە كە ئەمە شتێكی ئەساسی و ژینەكی 
لەم  ئۆباما  كە  هەروا  جیهانییە.  كۆمەڵگای  بۆ 
نادەن  بەوە  ئیجازە  ئەوان  كە  رایگەیاند  دواییانەدا 
كە ئێران بە چەكی ناوكی بگا، چوونكە ئێرانی 
نیە،  ئیسراییل  سەر  بۆ  مەترسی  تەنیا  ئەتۆمی 

بەڵكوو مەترسییە بۆ سەر ئەمریكا و جیهان.
دانی یاتۆم لە بەشێكی دیكەی باسەكەیدا دەڵێ 
ئەم بیركرنەوەی ئێستا، لە سااڵنی رابردوودا نەبوو. 
دەڵێ كە لە ساڵی 2008دا كە ئەو كات ئەندامی 
لەگەڵ چەند كەسێكی  بووە،  ئیسراییل  پارلمانی 
دیكە ناردوویان بۆ ئورووپا و واڵتانی ئورووپایی 
قەناعەتە  ب��ەو  و  ب��دات  ه��ان  رێبەرەكانیان  تاكوو 
بگەیەنێ كە ئێران بۆ دەستپێڕاگەیشتن بە چەكی 
ناوكی هەوڵ دەدا و ئێرانی ناوكی مەترسییە بۆ 

هەبوونی ئیسراییل و ئاشتیی جیهانی.
چاوپێكەوتنەكاندا  زۆرب���ەی  لە  كە  دەڵ��ێ  یاتۆم 
ئێران  نیزامییەكانی  پێشكەوتنە  لە  باسمان  ئێمە 
ناوكیی  ك���ەاڵوەی  و   3 شەهابی   مووشەكی  و 
ئەتۆم  چاشنیی  تاقیكردنەوەی  و  مووشەكە  ئەو 
و ئەو شتانەمان بۆ كردن، بەاڵم لە زۆربەی ئەو 
بەو  ئورووپاییەكان  كە  نەمانتوانی  دانیشتنانەدا 
ئەگەر  بوو.  مەبەستمان  كە  بگەیەنین  قەناعەتە 
هاوڕا  ئیسراییل  لەگەڵ  ئازاد  جیهانی  كات  ئەو 
و  بدایە  ئ��اب��ووری  گ��ەم��ارۆی  ئێرانیان  و  ب��ووای��ە 
ئەم  ب��ەردەم  لە  ئێستا  بكردایە،  دیاری  بۆ  سزایان 
بكرێتە  هێرش  چۆن  ئاخۆ  كە  نەبووین  پرسیارەدا 

سەر دامەزراوە ناوكییەكانی ئێران؟ 
راپۆرتی  ئاخرین  كە  دەڵ��ێ  درێ���ژەدا  لە  ن��ووس��ەر 
ئاژانسی وزەی ناوكی باسی لە هەموو ئەو شتانە 
بە چەندین  ئیسراییل  داوە كە  راپۆرتی  و  كردووە 
ئێستا  ك��ردب��وو.  ب��اس��ی  و  دەی��زان��ی  پێشتر  س��اڵ 
بڕیاری  دیكە  واڵتانی  و  ئورووپایی  بەرپرسانی 
و  بانكی  سیستمی  و  داوە  ئێرانیان  گ��ەم��ارۆی 
فرۆشی نەوتی ئێران گەمارۆ دەدەن و لە ژووئیەی 
باشتر  دەك��ەون.  وەگەڕ  گەمارۆیانە  ئەم  2012دا 
وایە كە گەمارۆكان كاریگەر بن چوونكە رەنگە 
ببنە هۆی ئەوەی كە ئێران بڕیار بدا كە چەكی 
ناوكی دروست بكا تا ئەو كاتەی كە گەمارۆكان 

هێشتا كاریگەریی تەواویان دانەناوە!
دانی یاتۆم لە بەشێكی دیكەی باسەكەیدا دەڵێ 
كە ئەوەی كە گەمارۆكان كاریگەرییان دەبێ یان 
نە، ئەوە لە عەمەلدا دەردەكەوێ و ئەگەر نەتوانن 
ناوكی  چەكی  بە  گەیشتن  بۆ  هەوڵدان  لە  ئێران 
هێرش  دەب��ێ  ك��ات  ئ��ەو  ئ��ەوە  بكەنەوە،  پەشیمان 

بكرێتە سەر ئێران.
لە درێژەدا نووسەری بابەتەكە باس لەوە دەكا كە 
ئێرانی ئەتۆمی چ مەترسیگەلێكی بۆ جیهان و 
بۆ ئیسراییل هەیە و بەتایبەت كە بەردەوام باسی 
لە نێوبردنی ئیسراییل دەكەن و بە قەولی خۆیان بە 
هەزاران مووشەكیان لە الیەن حەماس و حیزبوڵاڵوە 
روو بە ئیسراییل دامەزراندووە. هەندێك دەڵێن كە 
درووشمی كۆماری ئیسالمی هەمووی درۆیە و 
چەكی ناوكیشیان هەبێ لە ئیسراییل نادەن، بەاڵم 
دەرنەچوو،  ڕاس��ت  بە  قسەیە  ئەم  و  هات  ئەگەر 
ئیسالمی  كۆماری  كە  دەدا  ئەوە  زەمانەتی  كێ 

لە ئیسراییل نادا؟
یاتۆم لە كۆتایی باسەكەیدا دەڵێ كە لەو كاتەدا 
كە زۆریش دوور نیە، ئەگەر گەمارۆ كاریگەری 
و  ئێران  بكاتە سەر  هێرش  دەبێ  ئەمریكا  دانەنا، 
دەبێ  ئیسراییل  بنوێنێ،  سستی  ئەمریكا  ئەگەر 

خۆی خۆی بپارێزێ و هیرش بكاتە سەر ئێران.

سەرچاوە:
Globes.co.il

پەیامی دەفتەری سیاسیی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە بۆنەی 8ی مارس

24ی رەشەمە، پێكهاتەشكێنی و بنیاتنان
ناهید حسەینی

ژنان،  جیهانیی  رۆژی  مارس،  بەبۆنەی 8ی 
و  ژن��ان  یەكیەتییەكانی  الی��ەن  لە  سمینارێك 
ئێرانەوە  كوردستانی  دێموكراتی  خوێندكارانی 
ب��ەڕی��ز »ح��ەس��ەن شەرەفی«،  ب��ەش��داری��ی  ب��ە 
جێگری سكرتێری گشتیی حیزب لە ساڵۆنی 
رێوڕەسمەكانی حیزبی دێموكراتدا بەڕێوەچوو.

پەیامی دەفتەری سیاسیی   لە سمینارەكەدا، 
بەڕێز  الیەن  لە  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 
دەفتەری  ئ��ەن��دام��ی  پ���ەروی���زی«،  »ك��ەری��م 
سیاسیی حیزبەوە پێشكەش كرا. دەقی پەیامەكە 

بە شێوەی خوارەوەیە:
ژنان و كچانی كوردستان!

 ژنانی ئێران!
لێ  ژنتان  جیهانیی  رۆژی  خۆتان،  رۆژی   
هاوكات  رۆژەدا  لەم  كە  پێویستە  بێ.  پیرۆز 
لەگەڵ پیرۆزبایی بە بۆنەی رۆژی جیهانیی 
واڵتەكەمان،  كچانی  و  ژنان  ئێوەی  لە  ژنەوە 
ئاواتەخوازی دابینبوونی ماف و ئازادییەكانتان، 
مرۆڤن  سەرەكییەكانی  و  سەرەتایی  مافە  كە 
رۆژی  پ��ی��رۆزب��ای��ی  ئ��ێ��وەدا،  ل��ەگ��ەڵ  و  بین 
جیهانیی ژن لە هەموو ئەو مرۆڤە ئازادیخواز و 
یەكسانیخوازانە بكەین كە بە خەمی هاتنەدیی 
نێو  ل��ە  پ��ی��او  و  ژن  ب��ەراب��ەری��ی  و  یەكسانی 

كۆمەڵگا و لە بنەماڵەدان، بكەین.
رۆژێكی  وەك�����وو  ژن،  ج��ی��ه��ان��ی��ی  رۆژی   
سەمبۆلێك و هێما بۆ یادكردنەوە و پێداگرتنەوە 
لە خەباتی ژنان و تێكۆشانیان لە پێناو گەیشتن 
مرۆڤ  شیاوی  بەرابەرییەكی  و  یەكسانی  بە 
بووە و هەیە و لەم رۆژەدا كە بە بەرەوپێشچوونی 
و  كۆمەڵگا  گەشەكردنی  و  مێژوو  رەوڕەوەی 
پ��ێ��ش��ك��ەوت��ن��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و س��ی��اس��ی و 
ئابووری، لە سەرتاسەری جیهاندا بیر و هزری 
ژنان  لە  مرۆیی  رێزگرتنی  و  یەكسانیخوازی 
پەرە دەگرێ، رۆژی هەشتی مارس دەبێ بە 
كۆمەڵگای  سەرتاسەریی  ك��ۆك��ەرەوەی  خاڵی 
مرۆڤایەتی لە جیهاندا، بۆ ئەوەی كە هەموو 
ك��ەس و ه��ەم��وو ب��ەش��ەك��ان و ه��ەم��وو ك��ۆڕ و 
یەك  بە  مرۆڤایەتی،  گرووپێكی  و  كۆمەڵ 
بگەن  ب�ڕوایە  بەو  بۆچوونەوە  یەك  روانگە  و 
كە مرۆڤەكان لە هیچ بوارێكەوە، چ لە بواری 

نەژادی و چ لە بواری جنسییەت و رەگەزە و 
چ لە هەموو بوارەكانی دیكەوە خاوەنی هیچ لە 
سەرەوەتربوون و مەزنییەك بەسەر ئەوی دیكەدا 
نین و جیاوازیدانان و هەاڵواردن دەبێ لە هەموو 
و  بكرێتەوە  رەت  بوارێكدا  هەموو  لە  و  ئاست 

بنەبڕ بكرێ .
 ژنان و كچانی ئێران و كوردستان!

دەسەاڵتی  ژێ���ر  ل��ە  و  واڵت��ێ��ك��دا  ل��ە  ئ��ێ��وە   
سیستمێكدا دەژین كە سەرەڕای هەموو ستەم و 
چەوسانەوەیەك كە بە دژی مرۆڤەكان بەڕێوەی 
دەبا، ژنانی لە بەرچاو زۆر سووك و بێ بەها 
لە  هزرییەوە  و  و  بیر  ب��واری  لە  و  بێ نرخە  و 
بواری سیاسەت و یاسا و مافە مەدەنییەكانەوە، 
دەیەوێ ژن بكا بە كۆیلە و تەنانەت بە ئامراز و 
شتومەكی بەردەست پیاوان و بۆیە خەباتەكەتان 
لە دژی ئەم رێژیمە  و لەم واڵتەدا دژوارتر و 
ئەستەمترە  و  و  پڕكۆسپ  بەردەمتان  رێگای 
شۆڕشگێڕان  ئەركی  ئ��ەوەدا،  لەگەڵ  هاوكات 
و تێكۆشەران و ئازادیخوازانی پیاویش قورستر 
دەبێ كە پشتیوان و هاوخەبات و هاوهەنگاوتان 

بن.
 ژنانی كورد!

ژندا،  جیهانیی  رۆژی  لە  رۆژەدا،  لەم  ئێوە   
هاوكات لەگەڵ ژنانی جیهان، هەم دڵنیاتر لە 
جاران دەبن كە بە خەبات و تێكۆشان دەتوانن 
بە مافەكانتان و بە یەكسانی شیاوی مرۆڤ 
بگەن، چوونكە دەبینن ژنانی جیهان لە واڵتە 
پێشكەوتوو و ئازادەكاندا بە خەبات و تێكۆشانی 
پیاوانی  یارمەتیی  و  پشتیوانی  بە  و  خۆیان 
بە  كۆتایی  كە  سەلماندوویانە  یەكسانیخواز، 
پێشوو  بیرتەسكییەكانی سەدەكانی  ئەفسانە  و 
هاتووە كە وایان نیشان داوە و ئێستاش هەندێك 
بیری دواك��ەوت��وو وای ب��اڵو دەك��ەن��ەوە كە ژن 
خۆیدا،  بنەڕەتی  و  زات  ل��ە  و  س��رووش��ت  ل��ە 
كەمتر و پەستترە و هەر بۆیە دەبێ ژێردەست و 

ژێرچەپۆكی پیاو بێ.
 ئێوە ژن��ان��ی ك��ورد ب��ە ئ��ەزم��وون��وەرگ��رت��ن لە 
ژنانی  ه��ەوڵ��دان��ی  و  ت��ێ��ك��ۆش��ان  و  خ��ەب��ات 
وەك  ه��ەر  جیهان،  س��ەرك��ەوت��ووی  و  خەباتكار 
بە  تێكەڵ  دەتوانن  سەلماندووتانە،  پێشوودا  لە 
ئەزموونی خۆتان و كەسانی تێكۆشەری پێش 
هاوشان  و  خۆڕێكخستن  بە  و  بكەن  خۆتانی 

رێچكەی  هاوئاهەنگكردنتان،  و 
مافویستی  و  تێكۆشەر  ژن��ان��ی 
ب���دەن ك��ە هاوكات  ك���ورد درێ����ژە 
و  ن��ەت��ەوای��ەت��ی  خەباتی  ل��ەگ��ەڵ 
بە  گەیشتن  بۆ  ئازادیخوازانەیان، 
یەكسانی هەوڵیان داوە و هەزینەیان 
لە پیێناودا داوە. چونكە گەیشتن 
بەها،  پ��اراس��ت��ن��ی  و  م����اف  ب���ە 
نرخی خۆی هەیە و ژنانی كورد 
و  ئ��ارم��ان  بۆ  كە  سەلماندوویانە 
ئامانجەكان، ئامادەن نرخی پێویست 
لە  نەك  كە  سەلماندوویانە  و  بدەن 
ژنانی جیهان كەمیان نیە، بەڵكوو 
كە  هەڵكەوتووە  تێدا  وایان  ژنانی 
هێمای  و  سەمبول  وەك���وو  دەب��ێ 
بكرێ   لێ  چاویان  ژن��ان  خەباتی 
و نەك بە قسە و دروش��م، بەڵكوو 
لە  كە  داوە  نیشانیان  ك��ردەوەدا  لە 
دژوارترین  پێشەوەی  ه��ەرە  ری��زی 
خەباتدا،  ش��ێ��وازەك��ان��ی  و  ق��ۆن��اخ 
بە  گەیشتن  بۆ  پیاوان  هاوشانی 

مافی ئینسانی تێكۆشاون.
 ژنان و كچانی كوردستان!

 لە خەباتی دوور و درێژخایەنتان 
بۆ گەیشتن بە ئازادی و یەكسانیدا، 

لە  هەر  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
نزیك  درێژایی  بە  و  دامەزرانییەوە  سەرەتای 
بە حەوت دەیە خەباتی مافخوازانەی، پاڵپشت 
كوردستان  ژنانی  ه��ان��دەری  و  یارمەتیدەر  و 
لە  خۆیان  یەكسانیی  بوونی  سەلماندنی  بۆ 
ریزەكانی  لە  و  كۆمەڵگا  لە  و  بنەماڵە  نێو 
خەباتدا بوون و لەسەر دەستی پێشەوای نەمر، 
رێكخراوی  دێموكرات،  حیزبی  دامەزرێنەری 
ئەم  رێبەرانی  و  هێنراوە  پێك  ژنان  بە  تایبەت 
حیزبە بە هەموو توانا و ئیمكانەوە، یارمەتیدەر 
پێناو  لە  خۆڕێكخستن  بۆ  ژن��ان  پاڵپشتی  و 
حیزبی  و  ب���وون  مافەكانیاندا  ب��ە  گەیشتن 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لەم رۆژەدا وێڕای 
پیرۆزبایی رۆژی جیهانیی ژن لێتان، دووبارە 
لە  بنەماییەكانی  و  گرنگ  پرەنسیپە  لەسەر 
پێناو هاتنەدیی ئازادی و بەرابەری و یەكسانی 
لە نێوان مرۆڤەكاندا پێ  دادەگرێتەوە و جارێكی 

دیكە ئەو وانە گرینگە چەندپاتە دەكاتەوە كە:
 »دێموكرات دژ بە هەر جۆرە چەوسانەوەیەكی 
مرۆڤ بە دەستی مرۆڤە و باوەڕی تەواوی بە 
بەرابەری مافەكانی ژن و پیاو لە نێو بنەماڵە 

و لە كۆمەڵگادا هەیە«.
 سەركەوتن بۆ هەموو ئازادیخوازان و بەتایبەت 

بۆ خەباتی یەكسانیخوازیی ژنان
 بە ئاواتی هەڵوەشانەوەی سیستمی چەوسانەوە 

و هەاڵواردن لە سەرتاسەری جیهاندا 
 بە هیوای هاتنەدیی كۆمەڵگا و سیستمێكی 
پ��ارێ��زەری م��اف و ك��ەرام��ەت��ی م��رۆڤ��ەك��ان لە 

ئێراندا

 حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
 دەفتەری سیاسی

 8ی مارسی 2012

مەبەستی  ب��ە  رێ��ك��خ��راوەك��ان  بنیاتنانی 
و  كار  و  ئەرك  كانالیزەكردنی  و  رێكخستن 
كردەوەكانی تاقمێك، رەگەزێك یان جیلێكی 
دیاریكراو دێتە ئارا و ئەو بنیاتنەرییە سەرەڕای 
كانالیزەكردنی كارەكان و سیستماتیككردنیان، 
بەرزكردنەوەی  سەرەكییەكەی،  مەبەستە 
و  تاقم  ئەو  و  جیلە  ئەو  وشیاریی  ئاستی 
چارەنووسی  لە  بەشداركردنیان  و  گرووپەیە 

خۆیاندا.
لە  یەكێك  رێكخراوەیی  ك��اری  بنیاتنانی   
كۆمەڵگایەكی  س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان��ی  پێناسە 
مۆدێڕن و دێموكراتیكە و  لەو پەیوەندییەدا 
كۆماری  گ��ری��ن��گ��ی  ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ی��ەك��ی 
كۆمەڵگا  گۆڕینی  بۆ  ه��ەوڵ  كوردستان 
و ه��ەن��گ��اون��ان��ە ب���ۆ ب���ەرەوپ���ێ���ش���ب���ردن و 
نزیككردنەوەی لە كۆمەڵگا پێشكەوتووەكان 
پێشكەوتووەكانیان.  بەڕێوەبەرییە  سیستمە  و 
كۆمارێكی  وەك���وو  ك��وردس��ت��ان  ك��ۆم��اری 
دێموكراتیك، هەنگاوی نا بەرەو دامەزراندنی 
و  الوان  وەك��وو  سینفی  رێكخراوەگەلێكی 
ژنان و هەركام لەو رێكخراوانە بە سەرنجدان 

خۆیدا  جێگای  لە  پێكهاتنیان  دۆخ��ی  بە 
تایبەتمەندی و گرینگیی خۆیان هەیە.

لە  ك������وردەواری  ك��ۆم��ەڵ��گ��ای  پێكهاتەی 
نەریتی،  كوردستاندا،  كۆماری  سەردەمی 
باوكساالر و بەستراوە بە باوەكان بووە. كۆمار 
لە رەوتێكی خێرادا بەرەو دابینكردنی مافە 
دامەزراندنی  بە گشتی  و  دێموكراتیكەكان 
زۆرێك  دەچ���وو.  دێموكراتیك  دەوڵەتێكی 
لەو شتانەی كە تا ئەوسا  وەكوو ئەخالقی 
ن��ۆرم��ی ح��اك��م، داب و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، 
دەكرا،  پێناسە  ن��ەگ��ۆڕ  و  جێگر  نەریتی 
سیستماتیك  و  خێرا  ئاڵوگۆڕێكی  ب���ەرەو 
وەها  لە  كە  ب��ەوەی  سەرنجدان  بە  دەچ��وو. 
كۆمەڵگایەكدا، شكاندنی نۆرمە پیرۆزەكان 
و تێپەڕین لە هێڵەكانی داب و نەریتی باو 
و چەسپاو لە مێشكی تاكی نەخوێندەواردا، 
بەرەوڕووی دژكردەوەی قورس و تا رادەیەك 
پێشگیری دەبووەوە، پێویست بوو تێپەڕین لەو 
بكرێت  كەسێكەوە  الی��ەن  لە  سوورانە  هێڵە 
ناو  لە  بێت  تۆكمە  پێگەیەكی  خاوەنی  كە 
حوكمی  ك��ردەوەك��ان��ی  و  قسە  و  خ��ەڵ��ك��دا 
نەگۆڕ و چەسپاوی هەبێت بۆ خەڵك.  ئەو 
كەسایەتییە پێشەوای نەمر قازی محەممەد 
شكاندنی  لە  بیر  ئاوەزمەندانە  پێشەوا  بوو. 

پێكهاتە سوواوەكان و بنیاتنانی سەردەمیانە 
پێویستیی  ب��ە  هەستكردن  ب��ە  و  دەك��ات��ەوە 
ئامادەبوونی ژنان لەو سەردەمە هەستیارەدا 
بەشێكی  نەبنە  ژن��ان  هەتا  ك��ە  ئ���ەوەی  و 
ئەكتیڤ لە بزووتنەوەیەك یان ئاڵوگۆڕێك، 
ئەو بزووتنەوە یان گۆڕانە دەستەبەر، یان بە 
رەشەمەی  لە 24ی  نابێت،  جێگر  ت��ەواوی 
ژنانی  یەكیەتیی  هەتاویدا  1324ی  ساڵی 
یایان(  )یەكیەتی  كوردستان  دێموكراتی 

دادەمەزرێنێت.
ئامادەبوونی ژنانی بنەماڵەی خودی پێشەوا 
لەو رێكخراوەدا، دەرخەری ئەو ئەرزشەیە كە 
پێشەوا بۆ ئەو رێكخراوەی داناوە. هەرچەند 
بوون  چ��االك  رێكخراوەدا  لەو  ژنانەی  ئەو 
هەر  بەاڵم  دەژمێردران،  دەست  پەنجەی  بە 
ئ��ەو رێ��ژە ك��ەم��ەش ه��ەوڵ��ی چ��االك��ك��ردن و 
ژنانیان  هۆشیاری  رادەی  ب��ەرزك��ردن��ەوەی 
داوە. لە رۆژنامەی كوردستاندا وتاریان باڵو 
كردۆتەوە. لە پەیامی جەژنی سەربەخۆیی 
پێشەوا وەك سەرۆك  ناساندنی  كوردستان و 
خانمی  عیسمەت  ك��وردس��ت��ان،  ك��ۆم��اری 
الیەن  لە  پەیامەكەیدا  لە  بەشێك  لە  قازی 
كچان«ەوە  »قوتابخانەی  مامۆستایانی 
دەڵێت: »ژنانی كورد زیاتر لە پیاوان هۆگری 

دواكەوتووین،  بوارەدا  لەم  ئێستاكە  ئازادین. 
پێشكەوتندا  ب��واری  لە  هەوڵەكانمان  دەب��ێ  
و  پ����ەروەردە  رێگاكەشی  و  بكەینەوە  چ��ڕ 
راهێنانی ژنان و كچانە«. یان كوبرا خانمی 
لە  وتارێكی خۆیدا  لە  بەشێك  لە  عەزیمی 
رۆژنامەی كوردستاندا )ژ. 38( دەنووسێت: 
ببێتە  نابێت  ژن��ان  بیۆلۆژیی  »جیاوازیی 
باس  ژن���ان.«  تەریكخستنەوەی  ه��ۆك��اری 
وەك  دیاردەگەلێك  و  دەكات  دێموكراسی  لە 
ناموس و شەرەف لە كۆمەڵگا نەریتییەكاندا 

شرۆڤە دەكات.
لە  بەرامبەرەكان  بیروڕا و دەرفەتە  ئازادیی 
بەهاگەلێكن  دێموكراتیكەكاندا،  كۆمەڵگا 
كولتووری  بنەمای  لەسەر  پێوەرەكانیان  كە 
هەر  دەك��رێ��ن،  پێناسە  خۆیان  كۆمەڵگای 
رێكخراوەگەلە،  ئەو  دامەزراندنی  بۆیەش 
سەردەمە  ل��ەو  ژن��ان  یەكیەتیی  تایبەت  بە 
كولتوورانەی  بەو  سەرنجدان  بە  هەستیارەدا 
ئ���ەرزش���ە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی��ان دی���اری 
لە  لۆژیكی  پێكهاتەشكێنییەكی  ك��ردووە، 
و  باوەڕمەندانە  بنیاتنانێكی  بنەمای  سەر 
حەرەكێتێكی مێژوویی جێگەی شانازی بۆ 

كۆماری كوردستان و شەخسی پێشەوایە.
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هەمووساڵێك لە هەندەران
نەورۆزانە، خەڵك جلوبەرگەكانی خۆیان

پێشكەش دەكەن،  
بۆ دانیشتوانی رۆژهەاڵت

لێرەش لەپاش ئەوەی هەڵیانبژارد،
نەویستەكانی دەفرۆشرێن

 بە ڕەش و رووتەكانی واڵت. 

دیتم كە وا  شاعیرێكی هەژاری سەقز و
 خوێندكارێكی مەهابادی، ،  

پانتۆڵەكە  و كراسەكەی »لۆركا« یان لەبەردایە ،
 كەمێ درێژ و بااڵ هەراو.

 كچێكی تایپیستی كوردی نووسی سنەییم دی 
بلووزەكەی كەنیشكەكەی »گادامێر«ی لە بەردایە،

 كەمێ تەنگ و  بااڵ درێژ،
بارانییەكەی رامبۆی شاعیر، گەورە و گوشاد
لە بەرالوێكی كۆڵبەری سەر سنووری مەریوانە
بەرگی جوانی گیتارەكەی ڤیكتۆرگارایش

هەڵدووراوە بۆ دیوانی خۆشخوانێكی دیاربەكر
مامۆستایەكی هەژاری بۆكانی 

كراسە گەورەكەی »چامسكی« پۆشیوە ، كەمێك گوشاد .
هونەرمەندێكی شانۆكاری سنەییش 

چەكان چەكان، كەوشەكانی چارلی چاپلینی لە پێدایە... 

بەاڵم هەرچەند ورد دەبمەوە و
 جلو  بەرگی حاكمان و پیاوانی دەسەاڵت دەبینم،

نە درێژ، نە كورت، نەدەڵپ،  تەواو تەواو ،
ئەوەی جوان  پڕ بەریانە:   
كۆتە رەشەكەی »هیتلێر« و

پاڵتاوەكەی »ستالین«و
پۆتینەكەی »موسولینی« و

كراسەكەی »پینۆشە« یە ...   

)دیاری(

بەسەرهاتی كولوی بەفر

یەكەمین ژنە نووسەری ئێران ماڵئاوایی لە ژیان كرد

سەمەد بێهرەنگی

رەحیم لوقمانی

و: ناهید حسەینی

پەنجەرەكە  پشت  ل��ە  بەفرین  رۆژێ��ك��ی 
وەستابووم و سەیری دەرەوەم دەكرد. كولووە 
لەسەر  و  دەهاتن  سەماوە  ب��ەدەم  بەفرەكان 
پەتی  لەسەر  دەنیشتنەوە.  شتێك  هەموو 
لەسەر  دارەك���ان،  لەسەر  هەڵخستن،  جل 
لێوار  مەسینەكەی  ل��ەس��ەر  دی���وارەك���ان، 
باخچە بچووكەكە، لەسەر هەموو شتێك. 
كولویەكی گەورە بەرەو پەنجەرەكە دەهات. 
گرتمە  و  دەرەوە  بردە  دەالقەكە  لە  دەستم 
هێمنی  بە  كولوەكە  بەفرەكە.  كولوە  ژێر 
لە لەپی دەستمدا نیشتەوە. چەندە سپی و 
بڕكەی جوان  و  بوو! چەند شكڵ  خاوێن 
و رێكی هەبوو! لەبەرخۆمەوە گوتم: بریا 
ئەم كولوە بەفرە زبانی دەبوو و بەسەرهاتی 

خۆی بۆ دەگێڕامەوە!
و  هاتەدەنگ  بەفر  كولوی  ك��ات��ەدا  ل��ەم 
بەسەرهاتی  دەكەیت  حەز  ئەگەر  گوتی: 
من بزانیت، گوێ  بگرە بۆت بگێڕمەوە: من 
چەند مانگ پێش ئێستا دڵۆپێك ئاو بووم. 
لە نێو دەریای »خەزەر«دا بووم. لەگەڵ 
میلیاردەها میلیارد دڵۆپی دیكە ئەمال و 
ئەوالم دەكرد و رۆژم دەبردەسەر. رۆژێكی 
دەگەڕام.  بۆخۆم  دەریاكە  لەسەر  هاوین 
خۆرەتاوێكی بەتین بوو. من گەرم داگەڕام 
دڵۆپی  ه��ەزار  ه���ەزاران  هەڵم.  بوومە  و 
دیكەش لەگەڵ من بوونە هەڵم. ئێمە لە 
و  باڵمان گرتبووەوە  كێشیی خۆماندا  بێ  
بێ  ئیرادە بۆ سەرەوە دەكشاین. با كەوتبووە 
دوامان و بەمالوئەوالدا راكێشی دەكردین. 
مرۆڤەكانمان  چیدی  كە  كشاین  ئەوەندە 
نەبینی. لەهەر الیەكەوە كۆمەڵە هەڵمێك 

هەندێ  دەلكاندین.  پێوە  خۆی  و  دەهات 
هەورە  كومەڵە  لە  رووم��ان  ئێمە  جاریش 
و  دەلكاین  پێیانەوە  و  دەكرد  گەورەترەكان 
تێكدەئااڵین و تێكدەچڕژاین و دیسانەوەش 
دەكشاین  و  دەڕۆشتین  یەكتر  تەنگەبەری 
و دوورتر دەكەوتینەوە و زیادمان دەكرد و 
پێشمان  تێكدەچڕژاین. هەندێ  جار  زیاتر 
بە  بە خۆرەتاو دەگرت و هەندێ  جاریش 
كە  بوو  ئەوكاتە  و  ئەستێرەكان  و  مانگ 

شەومان تاریكتر دەكرد.
هەڵمەكان،  وردیلە  لە  هەندێك  وت��ەی  بە 
تێماندا هەڵیدەكرد  با  ببووینە هەور،  ئێمە 
ل��ێ ساز  س��ەم��ەرەی  و  س��ەی��ر  و شكڵی 
دەكردین. ئەوكاتەی وا خۆم لەنێو دەریادا 
بووم، هەندێ  جار هەورەكانم وەكوو شكڵی  
ئەوانە  و  گ��وێ��درێ��ژ  و  م���رۆڤ  و  وش��ت��ر 

دەبینی.
ئاسماندا  لە  مانگ  چەند  ماوەی  نازانم 
كشابووین  زۆر  ئێمە  بووین.  سەرگەردان 
و چووبووینە س��ەرەوە. ه��ەوا س��ارد ببوو. 
ك���ە چیدی  ت��ێ��ك��چ��ڕژاب��ووی��ن  ئ���ەوەن���دە 
راكێشین.  القمان  و  دەست  نەماندەتوانی 
نەمدەزانی  من  دەڕۆشتین.  كۆمەڵ  بە 
خۆیشم  ب��ەری  و  دەور  دەچین.  كوێ   بۆ 
وادیاربوو  نەبوو،  دیار  خۆرەتاو  نەدەبینی. 
خۆمان پێشمان بە خۆرەتاو گرتبوو. گەلێك 
كیلۆمیتر  سەد  چەند  بووین.  ب��ەرف��راوان 
دەمانویست  ب��وو.  درێژاییمان  و  پانایی 
ببینەوە بە باران و بگەڕێینەوە بۆ زەوی.

بڕابوو.  ئۆقرەم لێ  لە خۆشی زەوی  من 
نیوە  هەموومان  ئێمە  پێچوو.  ماوەیەكی 
ئاو و نیوە هەڵم بوو. خەریك بوو دەبووینە 
باران. لە پڕ كەش و هەوا وەها سارد بوو 
هەڵلەرزان.  هەموو  و  هەڵلەرزیم  من  كە 
بە  ك���رد.  خ��ۆم��م  دەوروب�����ەری  سەیرێكی 

یەكێكم گوت: چی بووە؟ وەاڵمی دایەوە: 
ئێستە لە زەوی، لەو شوێنەی كە ئێمەی 
لێین زستانە. دیارە پێدەچێت لە شوێنەكانی 
دی��ك��ە ه���ەوا گ���ەرم ب��ێ��ت. ئ��ەم تەوژمی 
باران.  ببینە  ناهێڵێت  چیدی  سەرمایە 
تۆش  بەفر.  دەبمە  خەریكە  من  سەیركە! 
هەروەها... هاوڕێكەم نەیتوانی قسەكەی 
تەواو بكات. بووە بەفر و بۆ سەر زەوی 
كەوتە رێ . بەدوای ئەودا، من و هەزاران  
هەزار وردیلەی دیكەش یەك لە دوای یەك 

بووینە بەفر و دابارینە سەر زەوی.
بووم، كێشم هەبوو،  نێو دەریادا  لە  كاتێك 
قورس بووم. بەاڵم ئێستا سووك ببوم، كێشم 
بە  هەستم  دەفڕیم.  پ��ووش  وەك��وو  نەبوو. 
بەشێك  ببوە  سەرما  ن��ەدەك��رد.  سەرماش 
دەهاتینە  و  دەكرد  سەمامان  جەستەم.  لە 

خوارەوە.
بینیم  ب��ووی��ن��ەوە،  نزیك  زەوی  ل��ە  كاتێك 
لە  ت��ەورێ��زەوە. چەندە  شاری  دەكەومە  وا 

دەریای خەزەر دوور كەوتبوومەوە!
لەو سەرەوە دەمبینی كە منداڵێك خەریكە 
و  دەدات  ل��ە سەگێك  )دەگ��ەن��ەك(*  ب��ە 
ئەگەر  بینیم  دەیقروسكاند.  سەگەكەش 
هەروا بڕۆم یەكڕاست دەكەوتم بەسەر وەها 
منداڵێكدا، تكام لە با كرد رزگارم بكات 
و بمبات بۆ شوێنێكی دیكە. با تكاكەمی 
قبوڵ كرد. هەڵیگرتم و هێنامی بۆ ئێرە. 
بۆ گرتوومەتەوە  دەستت  تۆ  بینیم  كاتێك 

هەستم كرد خۆشمدەوێی و ...
***

هەر لێرەدا كولوی بەفر دەنگی لێ بڕا. 
سەیرم كرد بینیم تواوەتەوە.

����������������������� 
* دەگەنەك: گۆپاڵی نەخشێندراو بە زێڕو 

زیو

داهات

سانی بازاڕی نەورۆز
هەاڵو

چیرۆكنووسی  دان��ش��وەر،  سیمین 
پێنج  ئ��ێ��وارەی  ئ��ێ��ران،  بەناوبانگی 
پاش  رەش����ەم����ە  18ی  ش���ەم���م���ە 
نەخۆشینێكی درێژخایەن لە تەمەنی 
90 ساڵیدا ماڵئاوایی لە ژیان كرد.

رێ����وڕەس����م����ی رێ�����ز گ���رت���ن لە 
رۆژی  دانشوەر  سیمین  كەسایەتی 
21ی رەشەمە لە "تاالری روودەكی" 
تاران كە ئێستا بە تاالری "وەحدەت" 
ناودێركراوە لە نێوان ئاپۆرای ئەدیبان 
و نووسەران و شاعیران و الیەنگرانی 
لە  و  بەڕێوە چوو  بەپێزەكەی  خامە 
هەمان رۆژدا تەرمەكەی گوێزرایەوە 
بۆ گۆڕستانی "بەهەشتی زەهرا" و 
هونەرمەندان  بە  تایبەت  شوێنی  لە 

ئەسپەردە كرا.
ژنە  یەكەمین  دان��ش��وەر  سیمین 
چ��ی��رۆك��ن��ووس��ی ئ���ێ���ران ب���وو و بە 
وێشوون"  "س��وو  رۆم��ان��ی  نووسینی 
ن��اوب��ان��گ��ی دەرك����رد و ه��ەت��ا كاتی 
و  شایستە  ن��اوب��ان��گ��ی  ب��ە  م��ردن��ی 

دانشوەر ساڵی  ب��ەرزەوە ژیا. سیمین 
شیراز  شاری  لە  هەتاوی  1300ی 
علی  محمد   " باوكی  ب��وو.  لەدایك 
دایكیشی  و  ب��ووە  دوكتور  دان��ش��ور" 
حکمت"  "قمرالسلطنه  ن���اوی  ب��ە 
و  كچانە  هونەرستانی  بەڕێوەبەری 
خوێندنی  بووە.  نیگاركێش  هەروەها 
لە  دوان������اوەن������دی  و  س���ەرەت���ای���ی 
قوتابخانەی ئینگلیزیی "مێهرئایین" 
تێپەڕاند و پاشان لە بواری ئەدەبیاتی 
درێژەی  تاران  زانكۆی  لە  فارسیدا 

بە خوێندن دا.
سەردەمێكدا  لە  دان��ش��وەر  سیمین 
ئێراندا  لە  كە  نووسین  دایە  دەستی 
چیرۆك  و  گشتی  ب��ە  ئ��ەدەب��ی��ات 
قۆرخی  ل��ە  تایبەتی  ب��ە  ن��ووس��ی��ن 
پیاواندا بوو. " زمستان بی شباهت 
بە زندگی ما نیست "  ناونیشانی 
لە  سیمین  ك��ە  وت��ارێ��ك��ە  یەكەمین 
دواناوەندیدا  ه��ەش��ت��ەم��ی  پ��ۆل��ی 

نووسیویەتی. 

كارنامەی  ل��ە  ئ��اوڕێ��ك  ئ��ەگ��ەر 
سیمین دانشوەر بدەینەوە، پێش هەموو 
"یەكەمین"سەرنجمان  وشەی  شتێك 
رادەكێشێت. یەكەمین ژنی نووسەر. 
یەكەمین كۆمەڵە چیرۆكێك كە ناوی 
ژنێكی وەكوو نووسەر لەسەر نووسرا. 
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كشانی 
ئەستێرەیەكی 

مۆسیقای 
رەسەنی ئێران

یەكەمین ژنە نووسەری ئێران ماڵئاوایی لە ژیان كرد
 بەر لەوەی ئاوێنەكان 

ئاوا بوونی پەپوولەیەك لە رووبەری ماچەكانتا
تا پەراوێزی ئەم پاییزە و دەم وچاوت وەنەوز 

بدەن
بەر لەوەی كاتژمێرەكان

بە رێژەی لە سەدا زۆر / لە سەدا سەوز
زۆرتر لە خۆشم ئەوێی و 

سەوزتر لەدەستەكانی كازیوەییت
پڕ لە ئیمان و چۆلەكە

بە كاتی پەنجەرە و هێڵی ئیستوا
لە نێوان ئەم دێڕە و پردێكا دابەشكەن

بەر لەوەی سەربازانی بێ سێبەر
لە سەر سنووری »با« / بەرەو ئاڵۆز

ئەوالتر لە نیشتمان و حەجمێك لە كاول
گاڵتە بە گۆرانیەكانی فریشتەیەك بكەن

كە هاوتەریبی هەتاو / تا رێكەوتی تاوان و 
گۆڵەبەرۆژە

فاڵش تر لە گریانی ئێمە دەچوو !
بەر لەوەی لە دەرفەتی باویلكەیەكدا
كە خەڵتانی كۆچە و گەردەلوول

بە پێناسەی كراسەكەی تۆ
هەناسەم پڕ بێت لە بێقەرار و رۆمانتیك

یان بەر لەوەی تفەنگەكان
تف لە مەلەكووتی ئاسمان كەن

لە بیرەوەرییەكانی مەلێكی غوربەتیدا 
روو لە ئەگەر و تا سەرگەردان 

تەنیا چركەیەك مەودا هەیە
كە دوور لە چاوی پۆلیس و كامێرای شاراوە

بزەیەكی سێ لە چوار لە مناڵییەكانی تۆ بدزم و
دەسبەجێ لە گەڵ  ئیزراییلدا

 بۆ سەر پەروەندەی وون بووی چارەنووسم
عەكسێكی یادگاری پێوە بگر م

وەك جادە و  عەكسی گاری لە یادی ئەسپێكدا
وەك  كوڕێكی سیگاری لە یادی مەرگێكدا

وەك منێكی ئێجباری لە یادی تۆێكدا
كە هێشتا هەر هەموو جادەكانی جیهان

بەشی سەرگەردانیم ناكەن 
تا ناونیشانی ئەو چولەكەی 

كە لە خەوەكانی  تۆ دەهاتەوە 
ئێستەش هەناسەت دوا مەنزڵمە  تا ئەبەد

 لە ژێر ئاسمانی نەقاشییەكانمدا
كە مشتێك رەنگم لە چاوی تۆ بۆی قەرز كردووە...

 ئەزانی ؟!!!

» هێشتا  هەموو جادەكانی جیهان
بەشی سەرگەردانیم ناكەن !!! «

موحەمەد موەفەقی
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لە هەموو  یەكەم  قوتابیی  پلەی  بە 
دواناوەندی  قۆناغی  ئێراندا  واڵتی 
تەواو كردووە. یەكەمین ژنی ئێرانی 
كە كورتە چیرۆكەكانی وەرگێڕدرایە 
سەر زبانی ئینگلیزی و لە باڵوكراوە 
ئەدەبییەكانی ئامریكا باڵو كرایەوە.

س��ی��م��ی��ن دان����ش����وەر ب���ۆخ���ۆی لە 
ناوی"ساربان  ب��ە  ب��ەره��ەم��ێ��ك��ی��دا 
سرگردان" دەڵێت:" ئەم مەرگە چییە 
دەكات  ناچار  م��رۆڤ  ب��وون��ی،  كە 
ئاوڕ لە ژیانی خۆی بداتەوە؟ دەڵێی 
و  تێدەپەڕێت  چاویدا  پێش  بە  ژیان 
دەكات:  پرسیار  خ��ۆی  ل��ە  م��رۆڤ 
من لەم ژیانەدا چیم كردووە؟ پرسیار 
ن��اك��ات دەم��ه��ەوێ  چ��ی ب��ك��ەم؟ بۆ 
ئەو  س��ەرەی  كەی  نازانێت  ئەوەیكە 

دەگات..."
سیمین دانشوەر لەو دەگمەن ژنانەی 
ئێران بوو كە باری بنەماڵەیی دۆخی 
خوێندن و پەروەردە كردنی تواناكانی 
بۆ رەخساند. كچی دوكتور محەممەد 
دایكیشی  و  ب��وو  دان��ش��وەر  ع��ەل��ی 
لە  هونەرمەند  ژنێكی  وەك��وو  ه��ەم 
هەمیش  و  ن��ی��گ��ارك��ێ��ش��ان  ب����واری 
هونەرستانی  ب��ەڕێ��وەب��ەری  وەك���وو 
تەواویان  كاریگەریی  شیراز  كچانی 
ئەوەیان  ب���وواری  دان��اب��وو و  ل��ەس��ەر 
لەگەڵ  هاوكات  كە  رەخساندبوو  بۆ 

خوێندنەكەی بپەرژێتە سەر هونەری 
ن��ووس��ی��ن��ی��ش. ل��ەدای��ك ب��وون��ی ئەو 
سەردەمێكی  لەگەڵ  ب��وو  ه��اوك��ات 
ئەدەبیاتی  لە  پیاوساالر  ت��ەواوی  بە 
ئ��ێ��ران��دا. ئ��ەگ��ەر ه��ەن��ووك��ە رێژەی 
نووسەرانی ژن ئەگەر لە پیاوان زیاتر 
كە  لەوكاتەدا  نییە،   كەمتر  نەبێت، 
سیمین دەستی دایە قەڵەم، یەكەمین 
بوو و بە پەنجەی دەست دەژمێردرێن 
سەردەمەدا  لەو  ژنانەی  ئەو  ن��اوی 
و  داوە  گ��ۆڕەپ��ان��ەك��ە  ل���ە  خ���ۆی���ان 
بەرهەمەكانی  لە  كۆمەڵە  یەكەمین 

خۆیان باڵو كردۆتەوە.
سیمین دانشوەر هاوسەری "جالل آل 
احمد"  نووسەری بەاڵم لە نووسیندا 
رێبازی  و  ن��ەك��ەوت  ئ���ەو  وەدوای 
لە  بۆخۆی  وەك  ه��ەب��وو.  ج��ی��اوازی 
دیمانەیەكدا باسی دەكات : "لە كاتی 
پێكهێنانی ژیانی هاوبەشمدا لەگەڵ 
وەكوو  دەمهەوێ   گ��وت:  پێم  ج��ەالل 
سیمین دانشوەر بمێنمەوە و نامهەوێ  

ببمە سیمین آل احمد."

ج������ەالل زۆل���ف���ن���ون ژەن����ی����ار و 
ئاوازدانەری بەناوبانگی ئێران بە 
رۆژی  دڵییەوە  وەستانی  ه��ۆی 
رەشەممە  28ی  یەكشەممەی 
كۆچی  ساڵیدا   74 تەمەنی  لە 

دوایی كرد. 
1316ی  ساڵی  زۆلفنون  ج��ەالل 
»ئابادە«  ش���اری  ل��ە  ه��ەت��اوی 
تەمەنی 10  لە  و  ب��ووە  ل��ەدای��ك 
فێری  باوكی  الی  لە  س��ااڵن��ەوە 
ژەنینی ویۆڵۆن بووە. لە تەمەنی 
هونەرستانی  دەچێتە  مێرمنداڵیدا 
ژەنینی  و  مۆسیقا  ن��ەت��ەوەی��ی 
دەبێت.  ف��ێ��ر  س��ێ ت��ار  ئ��ام��ێ��ری 

زۆلفنون لە یەكەمین خوێندكارانی 
كۆلیژی  ل��ە  م��ۆس��ی��ق��ا  ب����واری 
ه��ون��ەرە ج��وان��ەك��ان��ی ت���اران بوو. 
بروومەند  نوورعەلیخانی  ناسینی 
و داری��ووش سەفوەت ب��ووە هۆی 
ئەوەی لەگەڵ مۆسیقای رەسەنی 
بداتە  ه��ۆ  و  بێت  ئاشنا  ئێرانی 
ئامێری سێ تار و ببێتە شاگردی 
ئەحمەدی عیبادی. پاش كۆتایی 
ناوەندی  لە  خوێندنەكەی  هاتنی 
پ��ارێ��زگ��اری ك��ردن و پ���ەرەدان بە 
م��ۆس��ی��ق��ای ن���ەت���ەوەی���ی وان���ەی 
بوارەدا  ل��ەو  و  وت��ەوە  مۆسیقای 
خاوەنی چەندین كتێبی راهێنانی 

لە  ه��ەروەه��ا  و  ئامێری س��ێ ت��ارە 
خاوەنی  سێ تاردا  ژەنینی  بواری 
مەكتەبێكی تایبەت بە خۆیەتی كە 
دەناسرێت.  زۆلفنون  مەكتەبی  بە 
تۆماركردنی  ل��ەگ��ەڵ  ن���اوب���راو 
برگ«  ص���د  ئ��ال��ب��ۆم��ی«گ��ل 
كورد  ه���ون���ەرم���ەن���دی  ل���ەگ���ەڵ 
شەهرام نازریدا گەییشتە لووتكە. 
ئ���ەو ئ��ال��ب��ۆم��ە ب��ە ه���ۆی كەڵك 
ئامێری  لە  تایبەت  وەرگرتنێكی 
سێ تار بە خاڵێكی وەرچەرخان لە 
دێتە  ئێراندا  مۆسیقای  مێژووی 

هەژمار.



ژمارە 577 ـ 1ی خاكەلێوە 81391

كارەساتێكی مرۆڤهەژێن  و سەركەوتنێكی مێژوویی
وتووێژێك لەمەڕ رووداوی هەڵەبجە و دەربازبوونی كادر و پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات

وتووێژ: ناسر ساڵحی ئەسڵ

لە جەرگەی رووداوی شیمیایی بارانی 
پێشمەرگەی  و  ك��ادر   800 هەڵەبجەدا، 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
هەم  و  دژوارەوە  هەلومەرجێكی  كەوتنە 
شیمیایی بارانی ناوچەكە و هەم تۆپبارانی 
ئیسالمی،  ك���ۆم���اری  پ��ەی��ت��اپ��ەی��ت��ای 
خستبووەتە  ت�����ەواوی  ب���ە  گ��ی��ان��ی��ان��ی 
م��ەت��رس��ی��ی��ەوە. س��ەرەن��ج��ام ئ��ەو ك���ادر و 
دەرباز  ناباوەڕیدا  لەوپەڕی  پێشمەرگانە 
رووداوی  بەسەر  ساڵ   24 ئێستا  ب��وون. 
و  ب��ۆن��ەوە  ب��ەم  و  تێدەپەڕێ   هەڵەبجەدا 
مەبەستی تاوتوێی ئەو رووداوە مێژووییە، 
وتووێژێكی  »كوردستان«  رۆژن��ام��ەی 
قادری،  بەڕێز موحەممەدنەزیف  لەگەڵ 
حیزبی  سیاسیی  دەف��ت��ەری  ئ��ەن��دام��ی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران پێك هێناوە 
بۆ  ب��ەڕێ��زی  خوێنەرانی  سەرنجی  ك��ە 

رادەكێشین. 
»ك������وردس������ت������ان«: ب�����ەڕێ�����ز ك���اك 
ق����ادری، 24 ساڵ  م��وح��ەم��م��ەدن��ەزی��ف 
كادر  دەربازبوونی 800  رووداوی  بەسەر 
لە  دێ��م��وك��رات  حیزبی  پێشمەرگەی  و 
بارانی  شیمیایی  رووداوی  ج��ەرگ��ەی 
ئەوكات  بەڕێزتان  تێدەپەڕێ .  هەڵەبجەدا 
حیزب  ئەوكاتی  بەرپرسانی  لە  یەكێك 
ئەو  دەرب��ازك��ردن��ی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
ژمارە كادر و پێشمەرگەی حیزب بووی. 
دەكرێت لە سەرەتادا لەسەر چۆنیەتی و 

ئامانجی ئەو شەڕە قسە بكەن؟
مانگی  كۆتایی  رۆژەكانی  لە  وەاڵم: 
درێژەی  هەتاویدا  1366ی  رەش��ەم��ەی 
دوو  ماڵوێرانكەری  و  ساڵە   8 ش��ەڕی 
كۆنەپەرستی  دی��ك��ت��ات��ۆر  و  رێ��ژی��م��ی 
كوژران  ه��ۆی  ب��ووە  كە  عێراق  ئێران  و 
لە  زۆر  ب��ری��ن��دارب��وون��ی ژم��ارەی��ەك��ی   و 
خەڵكی ئەم دوو واڵتە و خاپووركردن  و 
ئاواییە  و  شارۆچكە  و  شار  وێرانبوونی 
رێژیمی  دوو واڵت،  هەر  سنوورییەكانی 
 2 لە  زیاتر  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 
نهێنی  و  ئاشكرا  شێوەی  بە  ب��وو  س��اڵ 
دیكە  بەرەیەكی  ك��ردن��ەوەی  هەوڵی  لە 
بوو.  واڵت  دوو  ش���ەڕی  ب��ەرەك��ان��ی  ل��ە 

هەڵسەنگاندنی  بە  مەبەستەش  ئەو  بۆ 
ناوچەكانی سنووری هەورامان  و جوانڕۆ 
و  ش����ارەزوور  مەڵبەندی  گرینگیی  و 
هێز  ب��ااڵن��س��ی  گ��ۆڕی��ن��ی  ل��ە  هەڵەبجە 
رۆژی  بەرەبەیانی  لە  خ��ۆی��دا،  الی  بە 
چەند  لە  ه��ەت��اوی،   1366/12/24ی 
بۆ  ب���ەرب���اڵوی  هێرشێكی  م��ێ��ح��وەرەوە 
هەڵەبجە  شارۆچكەكانی  و  ش��ار  س��ەر 
و ه��ەورام��ان  و مەڵبەندی ش���ارەزوور بە 
بەرەی  هێزەكانی  پاڵپشتیی  هاوكاری  و 
ك��وردس��ت��ان��ی ل��ەم م��ێ��ح��وەران��ەوە دەست 

پێكرد:
بەرزاییەكانی  ل��ە  ه��ەورام��ان��ەوە  ل��ە   �
دەرەتفێ ، پەروینێ ، هاوار  و بەرزاییەكانی 

ئاوایی گاكوژە
� لە رێگەی مەریوانەوە لە بەرزاییەكانی 
شاخی تەتە و ئاواییەكانی هانەگەرمەڵە 

و شارۆچكەی بیارەوە
� لە بەرزاییەكانی ئاوایی ئەحمەدئاوا و 

داوێنی شاخی سوورێن  و ...
لە  باینگانەوە،  و  بەرەی جوانڕۆ  لە   �
بەرزاییەكانی  بۆین  و  س��ازان  و  ئاوایی 

مەگڕ  و بااڵمبۆ و شنروێ 
� لە بەرەی قەاڵی شەمێران  و چۆمی 

سیروان  و ئیمامی زامنەوە
ئ��ەم ه��ێ��رش  و پ��ەالم��ارە ب��ە رادەی���ەك 
ب��ەرب��اڵو ب��وو ك��ە ل��ە م��اوەی��ەك��ی كورتدا 
تەاوی مەڵبەندی شارەزوور  و هەورامانی 
لە خۆ گرت  و ئاور و بڵێسەی شەڕەكە 
هەموو ناوچەكەی گرتەوە. لەم هێرشەدا 
ئ��ەرت��ەش��ی ع��ێ��راق  و هێزی  ه��ەرچ��ەن��د 
هەوایی تەواوی هەوڵی خۆیان دا پێشی 
بشكێنن،  تێكی  بگرن  و  پ��ەالم��ارە  ئ��ەم 
لە  نەیانتوانی  هۆیەكەوە  بە چەند  بەاڵم 
لێرەدا  بن.  سەركەوتوو  بەربەرەكانێیەكاندا 
ئاماژە  سەرەكی  هۆی  دوو  بە  دەتوانین 
بكەین. پێوەندیی بەشێك لە فەرماندەرانی 
ئۆپۆزیسیۆنی  ب��ە  ع��ێ��راق  ن��ی��زام��ی��ی 
چەكدارە  پەیوەندیی  عێراق  و  عەرەبی 
كوردەكان بە هێزەكانی بەرەی كوردستانی 
بەرەكانی  لە  ئێران كە  رێژیمی   و ... . 
شەڕی باشوور و ناوەڕاستدا لە بەرانبەر 
و  دام��اب��وو  عێراق  ئەرتەشی  هێزەكانی 
تووشی چەندین بەزین لەم هێزانە هاتبوو 
عێراق  هەوایی  هێزی  لەمانەش  و جگە 

بەردەوام شارەكانی ئێرانی بۆمباران دەكرد 
 و هێزی هەوایی ئێران توانای كەمترین 
بەرەنگاری لە بەرامبەردا نەبوو، كەوتنە 
لەم  دیكە  ب��ەرەی��ەك��ی  ك��ردن��ەوەی  بیری 
نێوخۆیی  رێكخستنی شەڕی  و  شەڕەدا 
لە بەرامبەر هێزەكانی عێراقدا  و بۆ ئەم 
مەبەستەش بە هەڵسەنگاندنی بارودۆخی 
ئەم  ناوچەكە  نیزامیی  جوغرافیایی  و 
مەڵبەندەیان هەڵبژارد. ئەگەر بە كورتی 
پێ   ئ��ام��اژە  هێرشە  ئ��ەم  ئامانجەكانی 

بكەین بریتی بوون لە:
1� كردنەوەی بەرەیەكی دیكە لە شەڕ 
عێراق  ئەرتەشی  هێزەكانی  كشانەوەی   و 
گۆڕینی  كوردستان  و  بۆ  باشوورەوە  لە 
هێزەكانی  ق��ازان��ج��ی  ب��ە  هێز  بااڵنسی 

ئەرتەشی ئێران.
بەنداوی  دەس��ت��ب��ەس��ەرداگ��رت��ن��ی   �2
دەربەندیخان  و پچڕانی پێوەندیی هێزەكانی 
ناوەند  فەرماندەیی  لە  عێراق  ئەرتەشی 
شاخی  بەرزاییەكانی  بەرەو  پێشڕەوی   و 
مەبەستی  ب��ە  نزیكبوونەوە  ق���ەرەداغ  و 
شاری  نەوتەكانی  بیرە  ل��ە  زەرب��ەل��ێ��دان 

كەركوك.
3� هەروەها ئامانجێكی رانەگەیەندراوی 
دی��ك��ەی ئ���ازادك���ردن���ی ب��ە ن��ێ��و بەشێك 
راگەیاندنی  و  ك��وردس��ت��ان   خ��اك��ی  ل��ە 
حكومەتێكی بەدیل لە چەشنی خۆی بۆ 
عێراق  و یارمەتیكردن بە ئۆپۆزیسیۆنی 
عێراق بە مەبەستی رووخاندنی رێژیمی 

بەعس.
ه��ەروەه��ا ك��ە ل��ە رۆژەك��ان��ی ئەوەڵی 
پاڵپشتی  بە  ئێران  هێزەكانی  ش��ەرەك��ەدا 
توانییان  كوردستانی  ب��ەرەی  هێزەكانی 
بەسەر شاری هەڵەبجەدا بگرن  و  دەست 
مەڵبەندی شارەزوور  و پردی زەڵم كە لە 
زۆری  گرینگییەكی  نیزامییەوە  بواری 
خۆیان  ك��ۆن��ت��رۆڵ��ی  ژێ��ر  بخەنە  ه��ەب��وو 
تێك  عێراق  ئەرتەشی  بەربەرەكانێی   و 
بشكێنن، ئەم وەزعە كە بۆ ئەرتەشی عێراق 
تەحەمول نەدەكرا و مەترسی پێشڕەوییان 
بۆ شارەكانی دیكەی كوردستانی عێراق 
لە  دوور  و  ناكاو  لە  شێوەیەكی  بە  بوو، 
هەموو رێوشوێنە مرۆییەكان لە ئێوارەی 
بە  ب��ەرام��ب��ەر   1366/12/25 رۆژی 
عێراق  ه��ەوای��ی  ه��ێ��زی   ،1988/3/16

كرد  ب��اران  شیمیایی  هەڵەبجەی  ش��اری 
مەدەنییەكانی  شوێنە  بێبەزەییانە  زۆر   و 
زیاتر  خۆیان  و  ئامانجی  ك��ردە  شاریان 
پیر  منداڵ  و  ژن و  لە  ك��ەس   5000 لە 
ئ��ەم ش��ارە و ...ی���ان شەهید  و گەنجی 
تاوانێكی وایان ئەنجام دا كە لە  كرد  و 
نازییەكان  مەگەر  مرۆڤایەتیدا  مێژووی 
دەرحەق بە جوولەكەكان ئەنجامیان دابێ . 
ئەرتەشی  پ��اس��داران  و  سپای  هێزەكانی 
ئێرانیش بە شێوەیەكی دیكە  و خراپتر لە 
هێزەكانی ئەرتەشی عێراق كەوتنە گیان 
 و ماڵی ئەم خەڵكە لێقەوماوە و تووشی 
چارەنووسێكی تاڵتر لە شیمیایی بارانیان 
كردن  و بە سەدان كەس لە رۆڵەكانی ئەم 
مەڵبەندەیان كردە قوربانیی سیاسەتە دژە 

ئینسانییەكانیان.
»كوردستان«: لەو هێرشەدا ئامانجیان 
بەنیسبەت حیزبی دێموكراتەوە چی بوو؟ 
چۆن بوو كە سەرەڕای شیمیایی رێژیمی 
بەعس لە الیەكەوە و تۆپبارانی رێژیمی 
دیكەوە،  الیەكی  لە  ئیسالمی  كۆماری 

ئەو هێزە دەرباز بوو؟ 
لە  بەرەیە  ئەم  هەڵبژاردنی  لە  وەاڵم: 
ئامانجێكی  سەرەكی  و  خاڵێكی  شەڕدا 
گرینگی ئەوە بوو كە بە حیسابی خۆی 
گورزێكی كاریگەر لە هێزەكانی حیزبی 
بوەشێنێ ،  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
ئ��ەوی��ش دەگ���ەڕای���ەوە ب��ۆ ئ���ەوە حیزبی 
ه��ەورام��ان  و  ل��ە مەڵبەندی  دێ��م��وك��رات 
چاالكی  ف��ەع��ال  و  هێزێكی  ج��وان��ڕۆ 
رێكوپێكی  بارەگایەكی  و  بنكە  ب��وو، 
دەسەاڵتی  راستیدا  لە  دام��ەزران��دب��وو  و 
ئیداری نەوسوود  و ئاواییەكانی ئەو بەشە 
لە هەورامانی لەدەستدا بوو. قوتابخانەی 
بۆ خوێندنی زمانی كوردی كردبووەوە و 
لە  بەشە  ئەو  ئاواییەكانی  بۆ  ش��وورای 
هەورامان دانابوو و كۆمەڵێك هەنگاوی 
بەكەڵكی هەڵگرتبوو كە سەرنجی هەموو 
هەواڵنێرە  كورد  و  دڵسۆزانی  دۆستان  و 
خارجییەكانی بۆ الی خۆی راكێشابوو. 
لە  پێشكەوتوو  سیمایەكی  ك��ورت��ی  ب��ە 
ب��زوووت��ن��ەوەی ئ��ازادی��خ��وازی��ی ك��ورد بە 

رێبەریی حیزبی دێموكرات بوو.
ئەم وەزعە جگە لەوەیش بوو كە رێژیم 
دەیان جار هێرشی كردە  بە  كاتە  ئەو  تا 
شاهۆی  ه��ێ��زی  پێشمەرگەكانی  س��ەر 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
 و ه��ەم��وو ج��ارێ��ك ت��ێ��ك دەش��ك��ا و بە 
هێزەكانی  ل��ە  ژم��ارەی��ەك  بەكوشتدانی 
س��ەرش��ۆڕان��ە پ��اش��ەك��ش��ەی دەك����رد. بەم 
پێگەی  لەبەرچاوگرتنی  بە  و  وەزع��ەوە 
توانایی  دێموكرات  و  حیزبی  سیاسیی 
هێزەكانیدا،  بەرانبەر  لە  رووبەڕووبوونەوە 
لەو  یەكێك  هەڵەبجەیشدا  ش���ەڕی  ل��ە 
ئامانجانە ئەوە بوو ئەو ناوچەیە بگرێتەوە 
و هێزەكانی حیزب تووشی زیانی گیانی 

بكا.
ئەوە بوو كە لەو هێرش  و پەالمارەدا و 
بەیانیی  لە  كە  دەستپێكی شەڕەكەدا  لە 
زۆری  هێزێكی   ،1366/12/24 رۆژی 
دێموكرات  و  حیزبی  بنكەكانی  سەر  بۆ 
هێزی  پێشمەرگەكانی  سەنگەرەكانی 
كوردستانی  جنووبی  هێزەكانی  و  شاهۆ 
ناوچەیە  ل���ەو  ك��ە  دێ��م��وك��رات  ح��ی��زب��ی 
نیشتەجێ  بوون رەوانە كرد  و بێپسانەوەش 
تۆپخانەكانی رێژیمی كۆماری ئیسالمی 
ئاواییەكانی  پێشمەرگە  و  سەنگەرەكانی 
ناوچە نەوسوودیان لە ژێر ئاور گرتبوو.

لەم هێرشەدا هەر وەك چاوەڕوان دەكرا، 

دێموكراتی  حیزبی  پێشمەرگەی  هێزی 
هێزی  پشتیوانیی  بە  ئێران  كوردستانی 
و  ك��وردپ��ەروەر  خەڵكی  لە  كە  بەرگری 
نیشتمانپەروەری ئەو ناوچەیە پێكهاتبوو، 
ه��ێ��رش��ەك��ان��ی ه��ێ��زەك��ان��ی رێ��ژی��م��ی��ان لە 
تێكشكاند   ش���ەڕدا  ب��ەرەك��ان��ی  ت���ەواوی 
زۆری  هێزێكی  بەرگریكردنەدا  ل��ەو  و 
فیداكاری   بەرانبەر  لە  ك��وژران  و  رێژیم 
حیزبی  پێشمەرگەكانی  لەخۆبوردویی  و 
دێموكراتدا خۆیان رانەگرت  و پاشەكشەیان 

پێكرا.
هێزەكانی  تێكشكانەی  ئ��ەو  دوای 
رێ��ژی��م چ��ەن��د ج����اری دی��ك��ە ب��ۆ سەر 
حیزبی  پێشمەرگەكانی  سەنگەرەكانی 
هەموو  و  ك���ردەوە  هێرشیان  دێ��م��وك��رات 
جارێك لەگەڵ بەربەرەكانێی قارەمانانەی 
بەرەوڕوو  دێموكرات  حیزبی  هێزەكانی 
دەب���وون  و ب��ە دان��ی ژم��ارەی��ەك كوژراو 
لە  ت��ا  دەك���رد،  پاشەكشەیان  ب��ری��ن��دار   و 
پێشڕەوییان  عێراقدا  هێزەكانی  بەرەكانی 
كرد  و پردی گرینگی »زەڵم«یان گرت 
 و بە تەواوی رەوشی شەڕەكە گۆڕا. لەو 
دێموكرات  حیزبی  هێزەكانی  بارودۆخەدا 
ك��ە پێك ه��ات��ب��وون ل��ە ه��ێ��زی ش��اه��ۆ و 
رێبەندان  2ی  هێزی  زاگ���رۆس،  هێزی 
بەرنامەیەكی  پێی  بە  ب��ەی��ان،  هێزی   و 
ئاواییەكانی  گەیاندە  خۆیان  رێكوپێك 
هەڵسەنگاندن  و  پ��اش  و  هەڵەبجە  الی 
بەرەكانی  وەزعییەتی  شناساییكردنی 
شەڕ  و خۆڕێكخستنەوە بۆ ئەگەری هەر 
ئێران،  رێژیمی  هێزەكانی  پەالمارێكی 
سەرەنجام شەوی 1367/1/1ی هەتاوی، 
خۆیانیان  شۆڕشگێڕانە  حەرەكەتێكی  بە 
گەیاندە شوێنی دیاریكراو و توانییان بە 
دەرباز  خۆیان  گیانی  زیانی  دان��ی  بێ  

بكەن.
باسی  دەك����رێ����ت  »ك����وردس����ت����ان«: 
هاوكاری یان یارمەتیی ئەو هێز و الیەنە 

كوردستانییانە بكەیت لەو پێوەندییەدا؟
دەربازبوونی  س��ەرەك��ی  خاڵی  وەاڵم: 
شارەزایی  دێموكرات،  حیزبی  هێزەكانی 
ناوچەكە  جوغرافیایی  وەزعییەتی  بە 
بوو، جگە لەوەش، فەرماندەیی ئیرادەی 
هێزەكانی  ب��اوەڕب��ەخ��ۆب��وون��ی  ق��ای��م  و 
لەگەڵ  رێ��ك��وپ��ێ��ك  پ��ێ��وەن��دی��ی  ح��ی��زب، 
دیكەی  هۆیەكی  بوو.  حیزب  رێبەریی 
رێبەریی  پ��ێ��وەن��دی��ی  س��ەرك��ەوت��ن��ە  ئ���ەم 
حیزب  هێزەی  ئەو  بەرپرسانی  حیزب  و 
لەگەاڵ بەرپرسانی بەرەی كوردستانی  و 
فەرماندەرانی عەمەلیاتیی هەڵەبجە بوو. 
نیزامییەوە  بواری  لە  لەگەڵ ئەوەی كە 
نەكرا،  هاوكارییەكمان  هیچ  ك��ردەوە  بە 
بەاڵم لە بواری ئینسانی  و یارمەتیكردن 
كرد  و  هاوكارییان  ئاوارەكان  بنەماڵە  بە 
كۆمەڵێكی بەرچاو لە خەڵكی ئاوارەیان 
بۆ راگوێزران بۆ شوێنی ئارام  و دوور لە 
وێڕای  گشتی  بە  كرد.  یارمەتی  شەڕ 
پێكهات  ن��اوچ��ەدا  ل��ە  ك��ە  بشێوییە  ئ��ەو 
لەگەڵ  كوردستانی  ب���ەرەی  هێزەكانی 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
جێی  نەتەوەییان  بەرپرسایەتیی  ئاستی 
كورد  گەلی  ب��ۆ  ش��ەڕە  ئ��ەو  شانازییە. 
هەڵەبجە  نیشتمانپەروەری  خەڵكی   و 
بۆ  لەبیرنەكراوە،  گ��ەورە  و  كارەساتێكی 
ئێرانیش  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
كە پیالنی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی 
لە  هێزێكی گەورەی  كردەوە  و  پووچەڵ 
كرد، سەركەوتنێكی  رزگار  رێژیم  داوی 
مێژووییە و داستانێكی پڕ لە شانازییە. 
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تەیموور مستەفایی:
تەحریمی هەڵبژاردن لە كوردستاندا سەركەوتوو بووە

وتووێژ: سەالم ئیسماعیلپوور

مەجلیسی  ل��ێ��پ��رس��ێ��ن��ەوەی  گ��اڵ��ت��ەج��اڕی��ی 
دوایین  ل��ە  ئەحمەدی نژاد،  ل��ە  الری��ج��ان��ی 
بوو  بێ وێنە  سیركێكی  س��اڵ��دا  رۆژەك��ان��ی 
ك��ە ت��ەن��ان��ەت ئ��ەح��م��ەد خ��ات��ەم��ی و رامین 

میوان پەرەستیشی دەهێنایە پێكەنین.
نوێنەرانی  ب��ە  ك��ە  هاتبوو  ئەحمەدی نژاد 
پرسیارەكانتان  »داڕێ��ژەری  بڵێت:  مەجلیس 
) عەلی موتەهەری( كەسێكی نەخوێندەراوە 
پ��ی��ت��ەك��ان��ی كیبۆرد  ب��ە گ���وش���اردان���ی  ك��ە 
كە  »یاساكان  ی��ان  وەرگ��رت��ووە«  لیسانسی 
پەسەندتان كردوون، پڕن لە هەڵەی رێنووسی 
و رێزمانی و ئێوە تەنانەت ناتوانن یاسایەكیش 

بنووسن«.
لە  ئ��ەوەی  بەر  لە   « گوتی  ئەحمەدی نژاد 
بەرەبەرەی نەورۆزدا هاتمە مەجلیس، كە لە 
شەوانی نەورۆزدا بازاڕی گەپ و گاڵتەی 
خەڵك گەرم بكەین و بڕێك گاڵتە بكەین بۆ 
پێكەناندنی خەڵك«. واتە دەمەوێ بتانكەمە 
پەندی زەمانە و پێتان بڵێم كە ئێوە تەنانەت 
وایە »  پێم  كە  نەفامترن. منێك  لە منیش 
كەسە«  ملیۆن   7 زەوی  حەشیمەتی گۆی 
رۆژئاوای  لە  دوورگ��ەی��ەك��ە  »بریتانیا  ی��ان 
ئەفریقا« یان »بە مانگێ 20 هەزار تمەن 
نزیكەی  ساڵدا   15 لە  ی��اران��ە،  پاشكەوتی 
دەك���رێ«،  پ��اش��ك��ەوت  ت��م��ەن  ملیۆن   100
با  ئیتر  جا  نەخوێندەوارن.  ئێوە  كە  تێدەگەم 
خەڵك بۆ خۆیان لێكی بدەنەوە كە ئێوە چەندە 

كەسایەتیتان كاولە.
و  پیاون  گوتی:«ئەگەر  هەروەها  مەحموود 
دەتانەوێ كارێك بكەن، دوو قسەش بە وانی 
دیكە )واتە خامنەیی و ...( بڵێن، ئەو دەم 
زینداندا  لە  جەوانفیكر  ئاغای  كە  تێدەگەن 
لە  ئێمە  مەبن!  نیگەران  هەیە.  حاڵێكی  چ 
وابێ  )پێم  دێنین«.  بۆ  كمپووتتان  زینداندا 
ئەو كمپووتە بۆ الریجانی قوزەڵقورتی رووت 

بێت(.
و  الریجانی  بە  كۆتاییدا  لە  ئەحمەدی نژاد 
»ئەگەر  ك��ە  گ��وت  مەجلیسی  نوێنەرانی 
بكەن،  لێ  پرسیارم  ویستتان  دیكە  جارێكی 
بە خۆم بڵێن تا پرسیاری جوانترتان بۆ ئامادە 
زۆر  من  بۆ  پرسیارانە  ئ��ەو  وەاڵم��ی  بكەم. 
ئاسان بوو. هەموویانم وەاڵم دایەوە، ئەوانەش 
كە بەم وەاڵمانە رازی نەبوون، بێ مەعریفەت 

و ناپیاون«.
ئەحمەدی نژاددا،  ف��ش��ەب��ازاڕی  ك��ات��ی  ل��ە 
پیاوانە  زۆر  ه��اوڕێ��ك��ان��ی  و  الری��ج��ان��ی 
چوونەدەری  پاش  بەاڵم  لێكرد.  بێدەنگییان 
دا  نیشانی  موتەهەری  عەلی  مەحموود، 
ك��ە ت��ۆزێ��ك ن��اپ��ی��اوی ت��ێ��دا م���اوە، هەروەها 
ئێرە  ب��ۆ  قسانە  »ئ���ەم  گ��وت��ی:  الری��ج��ان��ی 
نەدەبوون... مەجلیس شوێنی گەپ و گاڵتە 
كە  سەلماندی  مەحموود  هەڵبەت  ن��ی��ە«. 
ئەو بینا سێ گۆشەی بەهارستان مەجلیس 
لە  گاڵتەیە.  و  گ��ەپ  شوێنی  بەڵكوو  نیە 
ب��ەم شوێنانە دەڵ��ێ��ن »س��ی��رك« لە  ئ��ورووپ��ا 
»قاوەخانەی  دەڵێن  پێی  هاوچەرخدا  ئێرانی 
قەمەر« ئێستاش كە مەحموود و الریجانی 
بۆ شادكردنی خەڵك هەنگاویان هەڵگرتووە، 
دەبێتە  فەرمی  بە  بەهارستان  مەجلیسەكەی 

دیوەخانەكەی »وەیخڕپاشای مەزن«.
لە  لێدوانێكدا  لە  هەروەها  ئەحمەدی نژاد   ��
كەرەج گوتوویە: »ئێمە لە بۆمب و كەشتی 
گەمارۆ  و  ناترسین  ش��ەڕك��ەر  ف��ڕۆك��ەی  و 
لەسەر  كاریگەرییەكی  ئابوورییەكانیش هیچ 
دەروونییەوە  ب��اری  ل��ە  تەنیا  ن��ەب��ووە،  ئێمە 

كاریگەری لەسەرمان بووە«.
لە  پێشتریش  خ��ۆی  بۆ  مەحموود  هەڵبەت 
ئێستا  بەاڵم  نەبوو،  تەواو  دەروونییەوە  باری 
كە دەڵێ باری دەروونیمان تێكچووە، یان كورد 
نەماوە«  پێوە  ساغمان  گوتەنی«تەختەی 
باشتر وایە بڵێین با حیسابی پیاوی عاقڵ بۆ 
خۆی و هاوڕییانی نەكرێت و لە شێتخانەی 

مەركەزی سەر و پەتوویان بۆ راخەن.
       

هەڵبژاردنی خولی نۆهەمی مەجلیسی 
گوشار  س���ەرەڕای  ئیسالمی،  ش���وورای 
پ��ی��الن��ەك��ان��ی رێ��ژی��م بۆ  و ه���ەڕەش���ە و 
بەشداریكردنی خەڵك لەم شانۆگەرییەدا، 
ل��ەگ��ەڵ ت��ەح��ری��م��ی ب���ەرب���اڵو ل��ە الیەن 
جیاجیاكانی  ن��اوچ��ە  و  ش���ار  خ��ەڵ��ك��ی 
كوردستانەوە بەرەوڕوو بوو. ئەم هەڵوێستە 
كوردستان  خ��ەڵ��ك��ی  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��ەی 
بانگەوازی  بۆ  شیاو  وەاڵم��دان��ەوەی��ەك��ی 
و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
دیكەی  الیەنەكانی  و  رێكخراو  و  حیزب 
بوو  كوردستان  سیاسیی  گۆڕەپانی  نێو 
تەحریمی  سیاسەتی  هەڵبژاردنی  بە  كە 
ل��ە خ��ەڵ��ك كردبوو  چ��االك��ان��ە، داوای�����ان 
داوی  نەكەونە  و  بن  خۆڕاگر  و  وشیار 
قەیرانلێداوی  رێژیمی  شانۆسازییەكانی 
نیشاندانی  ب���ۆ  ئ��ی��س��الم��ی  ك���ۆم���اری 
خۆی  لە  دێموكراتیك  و  رەوا  سیمایەكی 
لە پێش چاوی كۆمەڵگای نێونەتەوەییدا. 
بۆ ئاگاداربوون لە روانگە و بۆچوونەكانی 
ئێران  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی 
و  هەڵبژاردنە  ئ��ەم  ئاكامەكانی  لەمەڕ 
بە  ك��وردس��ت��ان  خەڵكی  وەاڵم���دان���ەوەی 
بانگەوازی تەحریمی بەناو هەڵبژاردنەكانی 
مەجلیسی رێژیم و هەروەها روونكردنەوەی 
لەم  رێژیم  لە چەواشەكارییەكانی  بەشێك 
بەڕێز  لەگەڵ  وتووێژێكمان  پێوەندییەدا، 
ئەندامی  م��س��ت��ەف��ای��ی،  ت��ەی��م��وور  ك���اك 
دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی  دەف��ت��ەری 
كوردستانی ئێران پێك هێناوە كە سەرنجی 
بۆ  رۆژنامەی »كوردستان«  خوێنەرانی 

دەقی ئەم وتووێژە رادەكێشین:
ئێوە،  هەڵسەنگاندنی  بەپێی  پرسیار:   
ت��ەح��ری��م ت��ا چ رادەی����ەك ت��وان��ی ل��ە نێو 
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستاندا سەركەوتوو 

بێت؟
ئەم  هەڵبژاردنی  دەزان���ن،  وەك  وەاڵم: 
تایبەتی  رێژیم گرینگییەكی  بۆ  دەورەیە 
لە  كە  رێژیم  رێبەری  خامنەیی  هەبوو، 
لەم  ب��ەش��داری��ن��ەك��ردن  ب��ۆ  خەڵك  نییەتی 
بەتەواوی  تێگەیشتبوو،  شانۆسازییەدا 
چەند  ل����ە  و  ن��ی��ش��ت��ب��وو  ل����ێ   ت���رس���ی 
چاوپێكەوتنێكدا رایگەیاند كە هەڵبژاردنی 
ك���ۆم���اری ئیسالمی   ب��ۆ  دەورەی�����ە  ئ���ەم 
داوای  و  هەیە  تایبەتی  گرینگییەكی 
لە خەڵك كرد لەم هەڵبژاردنەدا بەشداری 
بكەن و تەنانەت بەشداری لە هەڵبژاردنی 
ئەوەی  بەر  لە  دان��ا،  ئەركی شەرعی  بە 
بە  رێژیمەكەی  رەوایی  كە  دەیزانی  باش 
تەواوی چووەتە ژێر پرسیار و بەشداریی 
بە  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەدا  ل��ەو  خەڵكی  زۆری 
پێوەرێك بۆ بە رەوا نیشاندانی رێژیمەكەی 

دەزانی.
ل���ە چ���وارچ���ێ���وەی ئ���ەم س��ی��اس��ەت و 
رێژیم  بەرپرسانی  كە  بوو  نیگەرانییەدا 
دەست بەكار بوون و بە كەڵكوەرگرتن لە 
جیاوازی ) نەتەوەیی، زاراوەیی، تایفەیی 
و ... ( و بە درووستكردنی كێبڕكێیەكی 
درۆیینە لە نێوان كاندیداتۆرەكاندا، گوشار 
حكوومەتی،  م��ووچ��ەخ��ۆران��ی  س��ەر  ب��ۆ 
هەڕەشە لە كەسانی ژێر چەتری كۆمیتەی 
هەڕەشەی  اجتماعی«،  »تامین  بەناو 
بڕینی یارانەكان و دەیان تەرفەندی دیكە 
هەوڵیان دا خەڵك بۆ سەر سندووقەكانی 

دەنگدان رابكێشن.
رێگای  لە  كە  ئامارانەی  ئەو  بەپێی 
ژمارەیەك لە چاوەدێرانی سەر سندووقەكانی 
گەیشتوون،  ئێمە  دەس��ت  بە  دەن��گ��دان��ەوە 

دوای  لە  بۆیە  هەر  بوو،  ئاگادار  رێژیم 
هەڵبژاردنەكان  ك��ۆت��ای��ی  راگ��ەی��ان��دن��ی 
فەڕانسە،  بریتانیا،  وەك���وو  دەوڵ��ەت��ان��ی 
دیكەش  واڵت��ان��ی  ل��ە  زۆر  و  ئەمریكا 
ساختە  و  درۆیینە  بە  هەڵبژاردنەیان  ئەم 
تێگەیشتنی  نیشانەی  ئەمە  كە  برد  ناو 
بوونی  شانۆیی  ل��ە  جیهانی  ب��ی��روڕای 

هەڵبژاردنەكانی رێژیمە.
تەحریمی  كاریگەرییەكانی  پرسیار: 
بزووتنەوەی  داهاتووی  لەسەر  هەڵبژاردن 
و  بەگشتی  ئ��ێ��ران  دێ��م��وك��راس��ی��خ��وازی��ی 
كوردستان  رزگاریخوازیی  ب��زووت��ن��ەوەی 

بەتایبەتی چۆن هەڵدەسەنگێنی؟
وەاڵم: وەاڵمدانەوەی كۆمەاڵنی خەڵك 
هەڵبژاردن  ت��ەح��ری��م��ی  ب��ان��گ��ەوازی  ب��ە 
نیشاندەری ناڕەزایەتییەكی بەرفراوانە كە 
گەالنی  تاكی  بە  ت��اك  ه��ەن��اوی  نێو  لە 
و  سەركوتكەر  رێژیمی  دژی  لە  ئێراندا 
بەدی  ئیسالمی  كۆماری  كۆنەپەرەستی 
بزووتنەوەی  ب��ە  پەیامە  ئ��ەو  و  دەك��رێ��ت 
دێ��م��وك��راس��ی��خ��وازی دەگ��ەی��ەن��ێ��ت كە 
رێژیمە  ئەم  گۆڕینی  زەینیی  زەمینەی 
بزووتنەوەیە  ئەم  و  ئامادەیە  ت��ەواوی  بە 
لە  بەكردەوە  و  دوایی  پێویستە هەنگاوی 
ناڕازیی  كۆمەاڵنی  رێكخستنی  پێناو 
خەڵكدا بۆ رووخاندنی رێژیمی سەرەڕۆی 

كۆماری ئیسالمی هەڵبگرێت.
ئەم ئەركە پێش لە هەموو شتێك پێویستی 
بە یەكگرتنی ئۆپوزیسیۆنی دێموكراتیكی 
بەرنامەیەكی  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە  ئ��ێ��ران 
دێموكراسییەكی  ه��ەڵ��گ��ری  ه��اوب��ەش��ی 
نەتەوەكانی  مافی  ك��ە  راستەقینەدایە 
ماف  كۆمەاڵیەتی،  دادپ��ەروەری��ی  ئێران، 
دین  جیایی  دێموكراتیكەكان،  ئازادییە  و 
بكاتە   ... و  ژن��ان  مافی  دەوڵ���ەت،  ل��ە 
زۆر  هێزێكی  بتوانێ   تا  ئامانجی خۆی 
خۆی  دەوری  لە  ئێران  دانیشتووانی  لە 
كۆ بكاتەوە و پارسەنگی هێز بە قازانجی 
خۆی بگۆڕێ  بۆ ئەوەی ببێتە ئەو هێزە 
ك��ە ب��ت��وان��ێ  رێ��ژی��م��ی وی��الی��ەت��ی فەقیه 

بەچۆكدا بێنێ  و تێكی بشكێنێت.
ب��زووت��ن��ەوەی ك��وردی��ش ل��ەب��ەر ئەوەی 
ئ��ەزم��وون��ێ��ك��ی دوورودرێ������ژی ل��ە كاری 
دەتوانێ   هەیە،  رێكخراوەیی  و  سیاسی 
و  گرینگ  دەورێكی  هەلومەرجەدا  لەم 
كارساز بگێڕێت، بەاڵم بە مەرجێك بتوانێ  
بەرانبەر  لە  خ��ۆی  هەڵوێستی  النیكەم 
بە  و  بخات  یەك  جۆراوجۆرەكاندا  الیەنە 
یەك گوتار و هاودەنگ بەرەو پیری ئەم 
وەدیهاتنی  ب��ڕوات،  نوێیەوە  هەلومەرجە 
مەگەر  نابێ   مومكین  ئامانجەش  ئ��ەم 
بەرژەوەندییە  و  دروش��م  چوارچێوەی  لە 
تایبەتەكانی رێكخراوەییمان بێینە دەرێ  و 
بەرژەوەندیی نەتەوەیی بكەینە پێوەری كار 

و تێكۆشانی داهاتوومان.
پ��رس��ی��ار: پ��ەی��ام��ی ئ��ێ��وە ب��ۆ خەڵكی 

كوردستان پاش ئەم هەڵبژاردنە چیە؟
سپاسی  پێویستە  پ��ێ��ش��دا  ل��ە  وەاڵم: 
وەاڵمی  ك��ە  ب��ك��ەم  ك��وردس��ت��ان  خەڵكی 
رێكخراوە  ب��ان��گ��ەوازی  ب��ە  ئ��ەرێ��ن��ی��ی��ان 
كوردستانییەكان دایەوە و بە »نا« گوتن 
ئامادەن  ئ��ەوان  كە  رایانگەیاند  رێژیم  بە 
رەواكانیاندا فیداكاریی  ئامانجە  پێناو  لە 
دیكە بنوێنن. پەیامی من بە خەڵكی ئازا 
و نەترسی كوردستان ئەوەیە كە لە بەرانبەر 
پیالنەكانی رێژیمدا یەكگرتوو و خۆڕاگر 
بن. تەنیا بە یەكگرتووییە كە دەتوانین ئەم 
رێژیمە دژی گەلییە بە چۆكدا بێنین و 
بە ئامانجە رەوا و بەرهەقەكانمان بگەین.

رادەی بەشداریی خەڵك زۆر كەم بووە كە 
دیارە لە ناوچەیەكەوە بۆ ناوچەیەكی دیكە 
حەوزەی  لە  وێنە  بۆ  هەبووە.  جیاوازی 
هەڵبژاردنی سنە، كامیاران، دیواندەرە كە 
لەو  هەڵبژێرابان، هیچكام  نوێنەر  دەبا 2 
نوێنەرانە لە دەوری یەكەمدا سەرنەكەوتن 
خ���وارەوەی %20  لە  ب��ەش��داری  رادەی  و 
لە  بەاڵم شوێن و جێگای دیكەش  بووە، 
كوردستاندا هەبوو كە رادەی بەشداری تا 
بەراوردی  بە  گەیشتووە.   %40 نزیكەی 
لە  ب��ەش��داری  رادەی  ی��ەك  ل��ەس��ەر  ئێمە 
دەتوانین  بۆیە  بووە.  تا %30  نێوان %25 
لە  هەڵبژاردن  تەحریمی  سیاسەتی  بڵێین 
بێگومان  ب��ووە.  سەركەوتوو  كوردستاندا 
گوشار و هەڕەشە جۆراوجۆرەكانی رێژیم 
شوێندانەرییان لەسەر بەشداریی ژمارەیەك 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەدا هەبووە،  ل���ەو  خ��ەڵ��ك  ل��ە 
ئازاد  هەڵبژاردنێكی  ئەگەر  بڵێم  دەتوانم 
و  رێژیم  بایە،  ئ���ارادا  لە  دێموكراتێك  و 
شكستێكی  ت��ووش��ی  دەستوپێوەندەكانی 
گەورەتر لەوە دەبوون و خەڵك بە رێژەیەكی 
زۆر كەمتر بەشداریی ئەو بەناو هەڵبژاردنە 

دەبوون.
بۆ  رێژیم  چەواشەكارییەكانی  پرسیار: 
نیشاندانی بەشداریی بەرباڵوی خەڵك بە 
راگەیەنەكان چی بووە و چ كاریگەرییەك 
و  نێوخۆیی  گشتيی  ب��ی��روڕای  ل��ەس��ەر 

جیهانی دادەنێت؟
لە چەند  كە  زانیارییەك  بەپێی  وەاڵم: 
گەیشتبوو،  ئێمە  بەدەست  پێشترەوە  رۆژ 
سەرپەرشتیكاری  ناوەندەكانی  بە  رێژیم 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی رای��گ��ەی��ان��دب��وو ك��ە رێژەی 
بەشداریی خەڵك لە هەڵبژاردندا هەرچەندە 
بەرەوسەرتر   %60 لە  دەب��ێ   ئ��ەوان  بێت، 
رۆژێك  پیالنەمان  ئەم  ئێمە  و  رابگەیەنن 
دەزانین  كە  دا  لەقاو  هەڵبژاردن  لە  پێش 
بەشداریی  رێژەی  هەڵبژاردن  پاش  رێژیم 
64%ی خەڵكی لە هەڵبژاردندا راگەیاند 
ئەو  هەڵبژاردن  كۆتایی  پ��اش  دی��ارە  كە 
ئامارسازییەی رێژیم بەتەواوی لەقاو دراوە 
و بۆ نیشاندانی ئەو ئامارسازییە درۆینەیە 
ئامارسازییانە  ل��ەو  نموونە  دوو  تەنیا 

دەخەمە بەرچاو:

دەستیپێكردنی  پێش  ل��ە  رێ��ژی��م   �1  
ئیالم  لە  رایگەیاندبوو  هەڵبژاردنەكاندا 
373 هەزار كەس مافی دەنگدانیان هەیە، 
لە پاش هەڵبژاردن، رێژیم رایگەیاند كە لە 
شاری ئیالم 380 هەزار دەنگ رژاونەتە 
هەزار   7 وات��ە  دەن��گ��دان،  سندووقەكانی 
دەنگ زیاتر لە ئاماری ئەو كەسانەی كە 

بۆیان هەبوو دەنگ بدەن. 
میاندواو،  هەڵبژاردنی  حەوزەی  لە   �2
دەنگەكانی  ك��ۆی  تیكاب  دژ،  شاهین 
لە  كەچی  راگەیاندبوو  كەس   226920
وردكردنەوەی دەنگەكاندا )روحوڵاڵبەیگی 
ئیالنو 79296 دەنگ، مەهدی عیسازادە 
موحێبی  جەهانبەخشی  دەنگ،   75481
نیا 54756 دەنگ، موحەممەد میرزایی 
52962 دەنگ، رەحمان حەمدی دوورباش 
مورادی  كەرەمعەلی  دەن��گ،   25376
سەركارئاباد 17230 دەنگ، عەلی نەقی 
جەهانی 6533 دەنگ، ئیسحاق عابێدی 
ئەحەدی  عەلی  دەنگ،   3651 خەلوەت 
دەنگ،   1429 سەفلی  ی��اری��ج��ان  وەن���د 
دەنگ   447 حەیدەرئاباد  شەریفی  ن��ادر 
كە سەرجەم دەكاتە 317161 دەنگ كە 
90241 دەنگ زیاتر حیساب كراوە، واتە 

ساختەكارییەكە بەتەواوی روونە.
لەسەر  ك��اری  رێژیم  كە  دیكە  ب��واری 
ناوەندەكانی  ك���ەم���ك���ردن���ەوەی  ك�����رد، 
بتوانێ   ئ�����ەوەی  ب���ۆ  ب���وو  ه���ەڵ���ب���ژاردن 
خەڵكێكی زیاتر لەو ناوەندانە كۆ بكاتەوە 
ت��ا ل��ە رێ��گ��ای دوورب��ی��ن��ەك��ان بەهۆی 
نمایشی سەفی  ئاسمانییەكانییەوە  كاناڵە 
هەڵبژاردن  ن��اوەن��دەك��ان��ی  دوورودرێ�����ژی 
پیشانی دنیا بدات و بەم چەشنە ژستی 
بە خۆشییەوە  بەاڵم  پێوە بگرێ .  رەوای��ی 
دەنگدان  ناوەندەكانی  ب��ەردەم  بەشدارانی 
نەیتوانی  ك��ە  ب���وون  ك���ەم  رادەی�����ەك  ب��ە 
نێو  ل��ە  تەنیا  و  ببات  ب��ەڕێ��وە  ك��ارە  ئ��ەم 
كەسانی  ل��ە  ه��ەڵ��ب��ژاردن��دا  ه��ۆڵ��ەك��ان��ی 
چەند  خۆیان  دەستنیشانكراوی  لەپێشدا 
نیشانەی  ئەمە  و  دەك���رد  پرسیارێكیان 
شانۆی  ب��ازاڕی  ساردوسڕیی  ئەوپەڕی 
خۆشییەوە  بە  ب��وو.  رێژیم  هەڵبژاردنی 
هەڵبژاردنی  بوونی  شانۆیی  لە  دنیایش 

جووت حەوت

هەوراز
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ئاوڕدانەوەیەك لە راپەڕینی 
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دارا ناتق

كانیاو
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جووتیارانی 
ناوچەی بۆكان پاش 
پەسندكردنی یاسای 
سەدی بیستی داهاتی 

دەرەبەگەكان لە 
مەجلیسی شوورای 

میللی، بە دژی زوڵم 
و زۆرداریی سیستمی 
ئەرباب و رەعییەتی 

راپەڕین

لە ماوەی چەند رۆژی رابردوودا، شایەتی پیشانگایەك 
لە  دێموكراسی  ناڕاستەقینەی  و  درۆیین  وێنەی  لە 
سەرەڕای  رووسیە،  واڵت��ی  لە  بووین.  واڵت��دا  هێندێ  
ناڕەزایەتیی بەرینی خەڵكی، ڤالدیمیر پووتین جارێكی 
دەست.  گرتە  دەسەاڵتی  و  كێرێملین  گەڕایەوە  دیكە 
ئەمە لە كاتێكدایە كە زۆرێك لە خەڵك و كارناسانی 
سیاسی لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵتی رووسیە، لەسەر ئەو 
باوەڕەن كە بەڕێوەچوونی و سەركەوتن لەم هەڵبژاردنەدا، 

لە سیناریۆیەك پتر نەبووە. 
ئێرانیش،  ئیسالمیی  ك��ۆم��اری  دی��ك��ەوە،  الیەكی  لە 
پاش  لە  مەجلیسی  هەڵبژاردنەكانی  شانۆی  یەكەمین 
بەرباڵو لە هەڵبژاردنەكانی سەركۆماری  ساختەكاریی 
لە ساڵی 2009 و دواتر سەركوتی توندی ئەو خەڵكەی 
هەڵبژاردنەكە  رەوت��ی  روون��ك��ردن��ەوەی  خ��وازی��اری  كە 
برد. هەر لەم ماوەدا، لە واڵتی چیندا،  بوون، بەڕێوە 
»كۆنگرەی خەڵكی چین« كە سااڵنە بەڕێوە دەچێ ، 
ئەم  پ��ێ��ك��رد.  دەس���ت  خ���ۆی  ڕۆژەی  دوو  چ��االك��ی��ی 
كۆمۆنیستەوە  حیزبی  الیەن  لە  هەوڵێكە  كۆبوونەوەیە، 
ماوەی  لە  ب��ەاڵم  ج��ەم��اوەر.  لەگەڵ  پێوەندیگرتن  بۆ 
دژایەتییەكی  كۆبوونەوەگەلێك،  وەه��ا  بەڕێوەچوونی 
تەواوەتیی هەموو  بە  نزیك  و  نابینرێ   شایانی سەرنج 
لە  ل��ێ��دراوە.  تەئیدیان  م��ۆری  پێشدا  ل��ە  ب��ڕی��ارەك��ان، 
پشتی پەردەی ئەم كۆنگرەدا، بەرپرسە پلەبەرزەكان بۆ 
وەدەستهێنانی دەسەاڵت ركەبەری دەكەن، بەاڵم حیزبی 
بیروڕای  چاوی  لە  دژایەتییەكان  هەموو  كۆمۆنیست 
گشتی دەشارێتەوە. ئەگەرچی هاوكاتبوونی ئەم سێ  
بەاڵم  بێ ،  رێكەوت  بە  دەك��رێ   واڵتانەدا  لەم  رووداوە 
هاوڕایی و رێككەوتنیان لەسەر پشتیوانی و پاڵپشتیی 
بێ ئەمالوئەوال لە حكوومەتی تەك حیزبی و دیكتاتۆری 
بەشار ئەسەد، بە دڵنیاییەوە بە رێكەوت نیە. رواڵەتی 
هەڵبژاردنەكان لەم واڵتانەدا هێندێ  جار مرۆڤ� دەخاتە 
پەرە  خەریكە  دێموكراسی  شەپۆلی  ك��ە  ب��ی��رەوە  ئ��ەو 
دەستێنێ  و بەجیهانی دەبێ ، بەاڵم كاتێك سەرنج دەدرێتە 
رەوتی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەكان و ئاكامەكانیان لەم 

واڵتانەدا، دڵساردی و بێهیوایی لێدەكەوێتەوە. 

ئەوە  لەسەر  پێداگری  رووداری  بە  رووسی  بەرپرسانی 
پێشگرتن  پێناو  لە  خۆیان  توانایی  هەموو  كە  دەك��ەن 
هێناوە.  بەكار  هەڵبژاردندا  لە  فێڵ  و  ساختەكاری  لە 
هەڵبژاردنیان  تەپڵی  لە  ئیسالمیش  كۆماری  سەرانی 
هەڵبژاردندا  لە  خەڵك  بەشداریی  كە  رایانگەیاند  و  دا 
هەڵبژاردنێك  ك��ە  نەچێتەوە  لەبیرمان  ب��وو.  ب��ەرب��اڵو 
و  سیاسی  رەوتێكی  هەر  یان  كەسێك  هەر  كە  ئ��ازادە 
كۆمەاڵیەتی بە ئەندێشە و بیروباوەڕی جیاواز لە رەوتی 
هیچ  بەبێ   بتوانێ   و  بكات  ب��ەش��داری  هەڵبژاردندا 
روونیان  و  بكات  بەرنامەكانی  بۆ  تەبلیغ  بەربەستێك 
بكاتەوە. كاتێك دادپەروەری لە هەڵبژاردندا وەدی دێت 
تەبلیغ، چاودێری و  بەشداری،  ئیمكاناتی  كە هەموو 

لە  هەر  خومەینی،  مرۆڤكوژی  و  دیكتاتۆر  رێژیمی 
یەكەم رۆژی بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت و بەتااڵنبردنی 
ئێران  ئازادیخوازی  گەالنی  شۆڕشی  دەستكەوتەكانی 
ئازادییەكی  نەك هەر هەموو  بەتایبەتی،  كوردستان  و 
بەڵكوو  ب��رد،  نێو  لە  تاكەكەسی  و  مەدەنی  سیاسی، 
ئینسانی  بۆ سەرەتايیترین مافی  رێزیشی  بچووكترین 
دانەنا و كۆمەڵگای ئێرانی كردە زیندانێكی گەورە بۆ 
نەتەوە بندەستەكان و كەمایەتییە ئایینییەكان و هەموو 
ببنە  نەبوون  ئامادە  كە  ئازادیخوازانەی  مرۆڤە  ئ��ەو 
كۆیلە و ژێردەستی دەسەاڵتی مرۆڤكوژی سەدەكانی 
ئەشكەنجە،  زیندان،  فەقیهی.  ویالیەتی  نێوەڕاستی 
كەرامەتی  ش��ك��ان��دن��ی  و  ك��ۆم��ەڵ��ك��وژی  ئ��ێ��ع��دام، 
خۆسەپێن  رێژیمی  دیاریی  بەرچاوترین  ئینسانەكان، 
تینووی  گەالنی  بۆ  ب��وون  خومەینی  دیكتاتۆری  و 
ئازادی و دێموكراسی لە ئێران بەگشتی و كوردستان 

بەتایبەتیدا.
هەر  كە  كوردستان  زوڵملێكراوی  و  مافخواز  خەڵكی 
واتە،  خۆیان  ڕەواكانی  مافە  خوازیاری  سەرەتاوە  لە 
بەیەكەوەژیانی  و  نەتەوایەتییەكانی  مافە  دابینكردنی 
چوارچێوەی  لە  واڵت،  گەالنی  سەرجەم  ئاشتییانەی 
بەر  كەوتنە  ب��وون،  دێموكراتیكدا  و  ئ��ازاد  ئێرانێكی 
خومەینی  بەدەسەاڵتگەیشتوو.  تازە  رێژیمی  غەززەبی 
لە  ه��ۆڤ��ان��ە،  و  ئاشكرا  شێوەیەكی  ب��ە  ئ��ەوك��ات  ه��ەر 
هەمبەر داخوازە ڕەواكانی خەڵكی كوردستان دەستی بە 
كوشتاری بێڕەحمانەی گەلی كورد كرد و هێرشی كردە 
سەر كوردستان و هاوكات قەاڵچۆكردنی دانیشتووانی 
خەڵكی  شێوە  دڕندانەترین  بە  كوردستان،  گوندەكانی 
كوشتوبڕ  و  ئێعدام  و  سەركوت  كوردستانی  بێدیفاعی 
دەك���رد و گ��ەم��ارۆی ت��ون��دی سیاسی و ئ��اب��ووری و 

نیزامی خستە سەر كوردستان. 

ڕێژیمی خومەینی هەر لە درێژەی رەوتی سەركوت و 
كوشتاری رۆڵەكانی نەتەوەی كورد و هێرشی بەرباڵوی 
سەربازی بۆ سەر خەڵكی كوردستان، رێكەوتی 23ی 
كردەوەیەكی  لە  هەتاوی،  1361ی  ساڵی  رەشەمەی 
كردە  هێرشی  هۆڤانە،  شێوەیەكی  بە  و  مرۆڤی  دژی 
سەر خەڵكی مافخواز و نیشتمانپەروەری گوندەكانی، 
حەلبێ، كوێكان، كەرێزەی شكاكان و یونس لی، سەر 
بە شاری نەغەدە و 40 كەس لە خەڵكی بێدیفاعی ئەو 
ئاواییانەی كە 23 كەسیان خەڵكی گوندی كەرێزەی 
ئازادیخوازی،  و  ك��وردب��وون  تاوانی  بە  ب��وون  شكاكان 
كوشت و بە دەیان كەسی دیكەش كە زۆربەیان ژن و 
پەالماری  ئاكامی  لە  هەر  كرد.  بریندار  بوون  منداڵ 
هەزاران  خومەینیدا،  چەكدارەكانی  هێزە  دڕن��دان��ەی 
گوندەكانی  دانیشتووی  و  بێدیفاع  خەڵكی  لە  كەس 
كوردستان، ماڵوحاڵیان بە جێ هێشت و بوونە قوربانيی 
سیاسەتی دژی مرۆڤی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی 
ئێران و ئاوارەی شاخ و كێوەكان بوون. لە درێژەی ئەم 
سیاسەت و پیالنە دژی مرۆییانەی رێژیمی كۆماری 
ئیسالمیدا، بە سەدان گوندی كوردستان لە ژێر ئاگری 
گوللە و تۆپ و بومبەكانی هێزە چەكدارەكانی ڕێژیمدا 
وێران كران و بە هەزاران كەسیش لە خەڵكی بێدیفاعی 

كوردستان كوژران.
رێژیمی  جینایەتەكانی  و  گ��وش��ار  س����ەرەڕای  ب��ەاڵم 
كۆماری ئیسالمی، كوردستان هەردەم وەك قەاڵیەكی 
ب��ۆت��ە مەیدانی  ئ��ەم��ڕۆش  ب��ە  ت��ا  ل��ەگ��ی��ران��ن��ەه��ات��وو 
بەربەرەكانێ و خۆراگڕی بە دژی رێژیمی دیكتاتۆری 
كات  هیچ  ك��وردی��ش  گ��ەل��ی  و  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
و  ن��ەب��ووە  رێژیمە  ئ��ەم  ن���اڕەوای  سیاسەتی  تەسلیمی 
خواستە  و  ویست  پێناو  لە  پۆاڵیینەوە  ئیرادەیەكی  بە 
و  خ��ەب��ات  و  داوە  زۆری  نرخێكی  خ��ۆی��دا  رەواك��ان��ی 
تێكۆشانی مافخوازانەی خۆی بۆ گەیشتن بە ئازادی 

و دادپەروەری درێژە پێدەدات.   

 لە ساڵی 1331ی هەتاویدا، مەجلیسی شوورای 
ی  بیست«  »س���ەدی  ی��اس��ای  ئ��ێ��ران،  میللیی 
موسەدیقی  دوك��ت��ور  دەوڵ��ەت��ی  پ��ێ��ش��ن��ی��ارك��راوی 
بیستی  س��ەدی  یاسایە  ئ��ەو  بەپێی  ك��رد.  پەسند 
داهاتی دەرەبەگەكان دەكرا بە دوو بەش، بەشێكی 
بۆ  دیكەی  بەشەكەی  جووتیاران،  بە  دەدرای���ەوە 

پێداویستییەكانی گوندەكان خەرج دەكرا.
 بەاڵم پاش پەسندكرانی ئەو یاسایە لە مەجلیس، 
دەرەبەگەكان لە ناوچەی بۆكان، بە پاڵپشتيی هێزە 
سەركوتكەرەكانی ژاندارمێری و دەزگای دەرباری 
حەمەڕەزاشای پەهلەوی ئامادە نەبوون مل بۆ ئەو 

یاسایە دانەوێنن.
دوابەدوای  پەهلەوی  ح��ەم��ەڕەزاش��ای  رێژیمی   
رووخانی كۆماری كوردستان بایەخێكی تایبەتی بە 
سیستمی ئەرباب و رەعییەتی لە ناوچەی موكریان 
دەدا، هەر بۆیە هەوڵی دەدا ئەوان زیاتر لە رووی 
دەربارەوە  بە  ئابوورییەوە  و  كۆمەاڵیەتی  پێگەی 
دەربەگەكانی  لە  بەشێك  بە جۆرێك  بدات.  گرێ 
تەواوی  گوێڕایەڵی  مەجیدخان  چۆمی  و  بۆكان 
رێگای  لە  و  ب��وون  ح��ەم��ەڕەزاش��ا  فەرمانەكانی 
بەرتیلدان بە ئەفسەرانی ژاندارمێری، دەسەاڵتێكی 
ب��ێ��س��ن��ووری��ان ل��ە ن��اوچ��ەی ب��ۆك��ان��دا ه��ەب��وو كە 
خەڵكی  و  جووتیاران  دژی  بە  دەسەاڵتەیان  ئەو 

گوندەكان بە كار دەهێنا.
 ه��ەر بۆیە ج��ووت��ی��اران��ی ن��اوچ��ەی ب��ۆك��ان پاش 
داهاتی  بیستی  س���ەدی  ی��اس��ای  پەسندكردنی 
میللی،  ش���وورای  مەجلیسی  ل��ە  دەرەب��ەگ��ەك��ان 
ئەرباب  سیستمی  زۆرداری����ی  و  زوڵ��م  دژی  ب��ە 
و  ج��ووت��ی��اران  چوونكە  راپ��ەڕی��ن،  رەعییەتی  و 

بە دژی  تا  لە دەرفەتێك دەگ��ەڕان  زەحمەتكێشان 
رەعییەتی  و  ئەرباب  ن��ادادپ��ەروەران��ەی  سیستمی 
و  ئابووری  باری  كاتێكدا  لە  بەتایبەت  راپ��ەڕن، 
تا  رۆژب���ەرۆژ  گوندەكان  خەڵكی  كۆمەاڵیەتیی 
حەمامیان،  گوندەكانی  دەب��وو.  دژوارت���ر  دەه��ات 
رەحیمخان،  گ��ول،  م��ەاڵل��ەر،  ناچیت،  عەمبار، 
ناوەندی  فەیزوڵاڵبەگی،  ناوچەی  و  شاریكەند 
ئەرباب  سیستمی  دژی  بە  جووتیاران  راپەڕینی 

و رەعییەتی بوون.
جووتیارانی  كۆمیتەی  رێنوێنییەكانی  ژێ��ر  لە 
خەڵكی  ئ��ێ��ران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بە  بۆكان  ناوچەی  جووتیارانی  و  گوندانە  ئ��ەو 
دژی زوڵ��م و زۆرداري���ی دەرەب��ەگ��ەك��ان راپەڕین، 
دەستی  ژێر  لە  خۆیان  دەیانویست  ئەوان  چوونكە 
دەرەب��ەگ��ەك��ان رزگ���ار ب��ك��ەن. ب���ەاڵم ب��ە داخەوە 
الیەن  لە  بۆكان،  ناوچەی  جووتیارانی  راپەڕینی 
حەمەڕەزاشای  رێژیمی  سەركوتكەرەكانی  دەزگا 
سەركوت  توندی  بە  دەرەبەگەكانەوە،  و  پەهلەوی 
كرا و كوشتنی خەڵك و سووتاندنی ماڵ و حاڵی 
بە سەدان  بەڕێوە چوو و  بەرباڵوی  بە  جووتیاران 
كەس لە خەڵكی هەژار و نەدار ئاوارە و دەربەدەر 

بوون و لە زێد و نیشتمانی خۆیان دەركران.
 هەر چەند راپەڕینی جووتیارانی ناوچەی بۆكان 
راپەڕیو  جووتیارانی  ئاوارەبوونی  و  ماڵوێرانی  بە 
كۆتایی پێ هات، بەاڵم لە الیەك پێگە و جێگەی 
كۆمەاڵنی  نێو  لە  دەرەبەگەكانی  كۆمەاڵیەتیی 
خەڵكیدا الواز كرد و لە الیەكی دیكەوە راپەڕینەكە 
زیاتر ناكۆكییەكان و گەندەڵيی سیستمی ئەرباب و 

رەعییەتی زەق كردەوە.
 ئەو شێوە خەباتەی جووتیاران و زەحمەتكێشان، لە 
ئاستەمدا، كۆمەاڵنی خەڵكی  بارودۆخێكی  وەها 
هەژار و زەحمەتكێشی فێر كرد و هانی دان كە لە 
داهاتوودا بە یەكیەتی و یەكگرتوویی دەتوانن لە 
دژی بێعەداڵەتی راپەڕن و راستییەكان بە بیروڕای 
دژە  رەفتاری  داستانەكانی  ب��دەن.  نیشان  گشتی 
مرۆڤانە لەگەڵ ئەو جووتیارانە ئێستاش سینگ 
بە سینگ و زمان بە زمان بۆ نەسڵەكانی ئێستا 

و داهاتوو دەگوازرێتەوە.

شماردنی دەنگەكان بۆ هەموو الیەنەكان وەك یەك بێ  
نەخاتە  پێویستییانە  ئەم  هەموو  تایبەت  الیەنێكی  و 
لە  رێوشوێنگەلێك  وەها  نەبوونی  خۆیەوە.  ركێفی  ژێر 
ئەو  ئیسالمیدا،  كۆماری  رێژیمی  هەڵبژاردنەكانی 

هەڵبژاردنانەی كردووەتە نمایشی. 
لە واڵتی چینیش، رەوتەكە هەر بەم شێوەیە، چوونكە 
بەڕێوەبردنی  ل��ە  واڵت���ە  ئ���ەم  س��ەران��ی  و  ب��ەرپ��رس��ان 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ێ��ك��ی ن��ەت��ەوەی��ی دەت���رس���ن، ئ��ەم��ەش لە 
كۆنگرەدا،  ك��ردن��ەوەی  رێوڕەسمی  لە  كە  كاتێكدایە 
دێموكراتیكبوونی  سەمبولی  وەك  كۆبوونەوەیەك  وەها 
سیاسەتەكانی خۆیان لەقەڵەم دەدەن. ئەوان لەسەر ئەو 
ئورووپا  لە  ئابووری  ب��اوەڕەن كە داسەكنین و قەیرانی 

كە  گرتووە  سەرچاوەی  دێموكراسییەوە  ئەو  جۆری  لە 
هەڵیانبژاردووە و لە هەوڵدان تا وەها روانگەیەك لە نێو 

خەڵكی چینیشدا پەرە پێ بدەن. 
توونێش  و  میسر  وەك  واڵتگەلێك  لە  شۆڕشانەی  ئەو 
كە  ب��وون  راستییە  ئ��ەو  وەب��ی��ره��ێ��ن��ەرەوەی  دا،  رووی���ان 
و  ریشە  دەتوانێ   سەڕەۆیی  و  دەس��ەاڵت  چڕبوونەوەی 
سەرچاوەی لێكەوتەگەلێكی نێگەتیڤی وەك گەندەڵی، 
دەسەاڵتی  لە  نابەجێ   كەڵكوەرگرتنی  ن��ادادپ��ەروەری، 
ئازادیی  مافی  لەژێرپێنانی  و  ئەشكەنجە  سەربازی، 
رادەربڕین بێ . ئەوەی لە كۆمەڵگا عەرەبییەكاندا بووە 
سەرەڕۆیی  راپ��ەڕی��ن،  و  ش��ۆڕش  و  سەرهەڵدان  ه��ۆی 
بوو،  شوێنێكدا  ل��ە  دەس���ەاڵت  چ��ڕب��وون��ەوەی  و  رەه��ا 

عەرەبی  بەهاری  ئابووری.  خراپی  بەڕێوەبەریی  نەك 
كۆڵەكەكانی سەرەڕۆیی لە سەرانسەریی جیهانی لەرزۆك 
كرد و ئەم لەرزۆكییەش دەكرێ  لە حكوومەتگەلێك وەك 
كۆماری ئیسالمی و لەو ترسەدا كە وەها دەسەاڵتگەلێك 
خۆیان  ناڕەزایەتییەكان دژی  بزووتنەوە  بووژانەوەی  لە 
دڵەڕاوكێیەك  و  ترس  وەها  تەنانەت  ببینرێ .  هەیانە، 
دەكرێ  لە دەوڵەتی چیندا كە ئابوورییەكی لە بەراورددا 
ئازاری  و  سەركوت  ببینرێ .  هەیە،  گەشەسەندووتری 
بەهاری  پاش  لە  چین  حكوومەتی  بەرهەڵستكارانی 
لە  بووە. زۆرێك  زیاتر  بەرچاو  بە شێوەیەكی  عەرەبی، 
باوەڕەن  ئەو  لەسەر  بیانی  و چاودێرانی  خەڵكی چین 
ناڕەزایەتییەكان  و  كۆمەاڵیەتی  بزووتنە  بەستێنی  كە 
لە هەر كاتێك رەخساوترە. ئەو هۆكارانەی كە دەتوانن 
زۆرن  چیندا،  لە  ش��اراوە  ناسەقامگیریی  هۆی  ببنە 
كە لەوانەیش دەكرێ  ئاماژە بە سەركوت و گەندەڵی، 
ئابووری  ناهاوسەنگیی  شەڕ لەسەر خاوەنداریی خاك، 
بەاڵم  ب��ك��رێ .  ژی��ن��گ��ەی��ی  كێشەگەلی  ه���ەروەه���ا  و 
سیستمێكی  نەبوونی  چیندا،  لە  كێشەكان  ریشەی 
دێموكراتیكە كە مەیدانی رادەبڕینی جیاوازی بەرتەسك 
كردووەتەوە. كاتێك خەڵك لە مەیدانی تەحریری میسر 
راستیدا  لە  ك��ۆب��وون��ەوە،  م��وب��ارەك  حكوومەتی  دژی 
ئەو  رووخاندنی  پێناو  لە  بوو  هەنگاو  یەكەمین  ئ��ەوە 
بەسەر  دەس��ەاڵت��دار  كۆمۆنیستی  حیزبی  حكوومەتە. 
پێدەكا  هەست  هەڕەشەیەك  و  مەترسی  وەها  چینیش، 
و هەر بۆیە ناڕەزایەتییەكان و خۆپیشاندانەكانی ساڵی 

رابردووی زۆر بەخێرایی سەركوت و بێدەنگ كرد. 
لە  والستریت  كاتێك  بارودۆخێكدا،  وەها  بەرامبەر  لە 
درا،  كرا، زۆر سەرنجی پێ  داگیر  ناڕازییانەوە  الیەن 
بەاڵم تەنیا ژمارەیەكی كەم لەو بڕوادا بوون كە سیستمی 
هەڕەشەی  جیددی  شێوەی  بە  ئامریكا  حكوومەتی 
كە  بكەین  ئاكامگیرییە  ئەو  دەكرێ   كەوابوو  لەسەرە. 
و  هەیە  رێگەچارەیەك  تەنیا  سەرەڕۆییدا  بەرامبەر  لە 
ئەویش رووخاندنە، بەاڵم لە سیستمێكی دێموكراتیكدا 
دەك����رێ  چ��ەن��دی��ن رێ��گ��ەچ��ارە ب��ۆ ك��ێ��ش��ەی��ەك هەبن. 
دێموكراسی و ئازادیی دەربڕین، زۆرترین گرینگییان لە 

داخوازییەكانی خەڵك لە حكوومەت هەیە. 

Business Day               :سەرچاوە
  Gideon Rachman           :نووسەر
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هەڵبژاردن بە شێوەی كۆماری ئیسالمی

بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

پەیام

رۆژی  زۆر،  ه��ەراوه��وری��ای��ەك��ی  پ��اش 
12ی رەشەمە بەناو هەڵبژاردنی مە جلیسی 
شوورای ئیسالمی لە ئێران بەڕێوە چوو. 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ێ��ك ك��ە پ��اش ن��اڕەزای��ەت��ی و 
بۆ  هەتاوی  88ی  ساڵی  كوشتارە  كانی 
یەكەمین جار بوو كە كۆماری ئیسالمی 
بیروباوەڕیان  و  خەڵك  ب���ەرەوڕووی  خۆی 
پێش  لە  ئاوڕێك  پێویستە  دەبۆوە. سەرەتا 
مانگ  چەند  و  بدەینەوە  هەڵبژاردنەكان 
ئەو  گرینگی  تا  بگەڕێینەوە  دوات��ر  بۆ 
هەڵبژاردنانەمان بۆ رێژیم بۆ دەركەوێت. 
خەرمانان  رۆژی 9ی  خامنەیی،  عەلی 
لە  ڕەم��ەزان  جێژنی  نوێژی  وتەكانی  لە 
خولی  هەڵبژاردنەكانی  لەگەڵ  پێوەندی 
دەبێ   ك��ە  دە ڵ��ێ��ت  مەجلیسدا  ن��ۆه��ەم��ی 
وش��ی��ار ب��ی��ن ك��ە ئ���ەم ه��ەڵ��ب��ژاردن��ان��ە بۆ 
ئەمنییەتی  هەڕەشەیەكی  نەبێتە  نیزام 
لێوەرنەگرن.  خە راپی  كەڵكی  ناحەزان  و 
دەبینین كە خامنەیی هەر لە 6 مانگ 
دەدات  فەرمان  وتانەی  بەم  لەمەوبەرەوە 
وشیار  كە  رێژیم  بەرپرسانی  ت��ەواوی  بە 
بن و لە فكری دەربازبوون لەم قەیرانەدا 
بن. هەڵبەتە ئەوە یەكەمین جار نەبوو كە 
لەو  باسی  ئیسالمی  كۆماری  رێبەری 
هەڵبژاردنانە دەكرد بەڵكوو چەندین جاری 
دیكەش ئاماژەی بەم رۆژە و گرینگی بۆ 
كۆماری ئیسالمی دابوو. هەر لەم ڕووەوە 
بەرپرسانی كۆماری ئیسالمی لە چەندین 
هەوڵەكانی  ت��ەواوی  لەمەوبەرەوە  مانگ 
خۆیان وەگەڕ خستبوو بۆ بەڕێوەبردنی ئەم 
هەڵبژاردنانە بە جۆرێك كە هەم بە نەیاران 
و دژبەرانی خۆیان لە الیەكەوە نیشان بدەن 
لە دەسەاڵتی  تەنیا  نە  ئێران  كە خەڵكی 
نەبوونەتەوە بەڵكوو هەروا بە  ئەوان سارد 
هەڵبژاردنەكانی  پیری  بە  ئاوااڵ  باوەشی 
كۆماری ئیسالمییەوە دێن و رووداوەكانی 
دوو ساڵ لەمەوبەر نە تەنیا نەبۆتە هۆی  
ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ل��ە  ئ���ەوان  بێزاریی 
بەڵكوو بە پێچەوانە ئەوان زیاتر لە هەمیشە 
بە پیری بانگەوازی رێبەرەكەیانەوە دێن و 
هاواری »لبیك«ی بۆ بەرز دەكەنەوە و لە 
الیەكی ترەوە بە هاتنی شەپۆلی بەرینی 
ئەو  هەموو  سەندووقەكان  سەر  بۆ  خەڵك 
هەڕەشە دەرەكییانە بەرپەرچ بدەنەوە و بڵێن 
خەڵكی  نێو  لە  ه��ەروا  ئێمە  كە  دنیا  بە 
خۆماندا پێگەمان قایمە. لە هەمان كاتدا 
دەبوو  ئامانجانە  ئەو  بە هەموو  گەیشتن 
رێگانەدان  و  هێمنایەتی  پاراستنی  بە 
ناڕەزایەتییەكانی  دووپ��ات��ب��وون��ەوەی  ب��ۆ 
خەڵك  دەستەبەر بوایە، هەر بۆیە هەموو 
هێزەكانی رێژیم بۆ رێگرتن لە هەرچەشنە 
لە  و  وەك��ارك��ەوت��ن  خ��ەڵ��ك  جموجۆڵێكی 
هەموو  لە  لەمەوبەرەوە  مانگ  چەندین 
ئێران بە د  یان و بگرە سەدان  ناوچەكانی 
چ����االك و ه���ەڵ���س���ووڕاوی س��ی��اس��ی و 
كرد.  بەندیخانەكان  ڕاپێچی  مەدەنییان 
ب���ەاڵم ب��ا ب��زان��ی��ن ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان چۆن 
لەم  خ��ەڵ��ك  پێشوازیی  و  چ���وون  ب��ەڕێ��وە 
بەناو هەڵبژاردنانە بە چ شێوەیەك بوو. لە 
سەرەتادا شوورای نیگابانی رێژیم تەواوی 
ئەو كەسانەی كە بۆ نوێنەرایەتی خۆیان 
پاش  و  دا  هێڵەگ  لە  كردبوو  نێونووس 
پااڵوتنی مۆرەكانی سەر بە خۆی و ئەو 
كەسانەی كە بە بڕوای ئەم شوورایە هیچ 
درووست  حكوومەت  بۆ  سەرئێشەیەكیان 
شانۆیەی  ئەم  یەكەمی  پالنی  نەكردوە، 
وەگەڕ خست. بەاڵم كاتێك كە گەیشتینە 
كەش  پاڵێوراوان،  پڕوپاگەندەی  رۆژان��ی 
سەر  بە  كشومات  و  س��ارد  هەوایەكی  و 
ل��ەم ڕووەوە  ب��ب��وو. ه��ەر  ڕەوت��ەك��ەدا زاڵ 
چەند  تێپەڕبوونی  پ��اش  دیتمان  كە  ب��وو 
بە  پڕوپاگەندەكان  دەسپێكی  لە  رۆژێ��ك 
ئیشارەی رێبەری نیزام تاقمێكی دیكە لە 

رەئفەتی  بەر  كەوتنە  دووبارە  ڕەتكراوەكان 
پاڵێوراو  وەك  و  نیزام  رێبەری  ئیسالمیی 
هەڵبژاردنەكاندا  ل��ە  ب��ەش��داری��ك��ردن  ب��ۆ 
هاتنە  نیگابان  ش��وورای  تیروپشكی  لە 
كەسانەی  ئەو  هەر  ڕاستیدا  لە  دەرەوە. 
نەبوو،  لیاقەتیان  پێشتر  رۆژ  چەند  كە 
پێدرا  لیاقەتدار كران و رێگایان  یەكشەوە 
بێنە ناو ملمالنێكانی هەڵبژاردن كە تەنیا 
بازاڕی  كارە گەرمكردنی  ئەو  ئامانجی 
هەڵبژاردنەكان بوو. بەاڵم بەم كارەش هیچ 
نەبوو،  گەرم  هەڵبژاردنەكان  بۆ  بازاڕێك 
دامودەزگاكانی  هەموو  ئەمجارە  رێژیم 
وەگەڕ  خۆی  پروپاگەندەی  و  راگەیاندن 
بۆ  هەڵبژاردنەكان  كە  ئ��ەوەی  بۆ  خست 
ئ��ەم كارە  ب��ۆ  و  ب��ك��ات  خ��ەڵ��ك گرینگ 
تلویزیۆنی  و  رادی��ۆ  كاناڵەكانی  گشت 
رێژیم رەوتی ئاسایی بەرنامەكانی خۆیان 
گۆڕی و تەواوی كاتی خۆیان بۆ باسكردن 
لەسەر هەڵبژاردنەكان تەرخان كرد. رەوتێك 
كە لە سەرەتای هاتنەسەركاری كۆماری 
ئیسالمییەوە لە دەنگوڕەنگی ئەم رێژیمەدا 
بینرابوو. سەرەڕای ئەوە تەواوی ئیدارەكانی 
لە  چاوسووركردنەوە  و  هەڕەشە  بە  رێژیم 
تراكت  باڵوكردنەوەی  و  كارمەندەكانیان 
لەم  بەشداریكردن  بۆ  خەڵكیان  پۆستێر  و 
الیەكی  ل��ە  دەدا،  ه��ان  ش��ان��ۆگ��ەری��ی��ەدا 
لە  بەكەڵكوەرگرتن  پ��اڵ��ێ��وراوان  دی��ك��ەوە 
لەبەركردنی  بە  خەڵك  نەتەوە یی  هەستی 
باڵوكردنەوەی  و  ك���وردی  ج��ل��وب��ەرگ��ی 
دەنگی هونەرمەندانی خۆشەویستی خەڵك 
و بەكارهێنانی زمانی كوردی لە پۆستێر 
دەدا  هە وڵیان  خۆیاندا  باڵوكراوەكانی  و 
رابكێشن.  سندووقەكان  ب��ەرەو  خەڵك  كە 
دان��ی وەع��دە و بەڵێنی رەن��گ��اوڕەن��گ و 
بێبنەما یەكێكی دیكە بوو لە هەوڵەكانی 
بازاڕی  گەرمكردنی  ب��ۆ  پ��اڵ��ێ��وراوەك��ان 
هەموو  ئەو  س��ەرەڕای  بەاڵم  هەڵبژاردن. 
پڕوپاگەندەیەی رێژیم ساردیی رەوتەكە بە 
هەڵبژاردندا  رۆژی  لە  كە  بوو  ڕادەی��ەك 
بە  خامەنەییەوە  ناوچاوانی  بە  نیگەرانی 
تەواوی دیار بوو و هەر كەس گوێی لە 
پاش  كە  گرتبا  نیزام  رێبەری  قسەكانی 
دەنگدان دەری بڕین، بە ڕوونی هەستی 
رێبەری  سەرلێشێواویی!  و  نیگەرانی  بە 
موسوڵمانانی جیهان دەكرد كە لە هەمبەر 
لە  داوای  و  بوو  نیگەران  هەڵبژاردنەكان 
بەرباڵویان  بەشداریی  كە  دەك��رد  خەڵك 

هەبێت.
رێژەی  و  بەڕێوە چوون  هەڵبژاردنەكان 

ب��ەش��داری��ی خەڵك ب��ە ش��ێ��وەی��ەك ب��وو كە 
كاتژمێر 10:30ی  تا  ت��اران،  ش��اری  لە 
چەند  فیلمەكانی  تەنیا  سەرلەبەیانی 
ناوەندێكی دەنگدان نیشانی خەڵك دەدران. 
رێژەی  و  كوردستان  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
كە  ئاماژەیە  جێگای  خەڵك  بەشداریی 
كاتژمێر  لە  مەهاباد  دەنگوڕەنگی  بڵێین 
بە رنامەیەكی  لە  سەرلەبەیانییەوە  10ی 
ڕاستەوخۆ لەگەڵ ناوەندی ورمێدا بڕیار 
خەڵك  بەشداریی  دیمەنەكانی  كە  واب��وو 
بەاڵم  ب��دەن  نیشان  س��ن��دووق��ەك��ان  ل��ەس��ەر 
بیانووی  هێنانەوەی  ب��ە  م��اوەی��ەك  پ��اش 
و  فیلم  نیشاندانی  لە  تێكنیكی  گرفتی 
ئێوارەی  تا  هەروەها  ب��وارد.  خۆیان  وێنە 
لە  دیمەنێك  هیچ  هەڵبژاردنەكان  رۆژی 
لە  كوردستان  ئوستانی  هەڵبژاردنەكانی 
دەنگوڕەنگی كۆماری ئیسالمی لە تاران 
زۆربەی  ئ��ەوەش  س��ەرەڕای  نەبۆوە.  باڵو 
بێمەیلی  ل��ە  باسیان  ك��ورس��ت��ان  خەڵكی 

دەكرد  سندووقەكان  چوونەسەر  بۆ  خۆیان 
ژمارانە  و  ئامار  ئەو  سرنجڕاكێش  بەاڵم 
باڵویان  رێ��ژی��م  ب��ەرپ��رس��ان��ی  ك��ە  ب����وون 
نەججاڕ،  محەممەد  مستەفا  دەكردنەوە. 
وەزیری نێوخۆی رێژیم پێش هەڵبژاردنەكان  
گوتبووی كە ژمارەی ئەو كەسانەی كە 
دەتوانن دەنگ بدەن 48 میلیۆنە  و پاش 
هەڵبژاردنەكان  وتی كە 26 میلیۆن كەس 
و  كردووە  هەڵبژاردنەكاندا  لە  بە شدارییان 
رێژەی بەشداریی خەڵكی 64/2 لە سەد 
ئەگەر  كە  حاڵێكدایە  لە  ئەوە  ڕاگەیاند. 
باوەڕ بەو ئامارانەی كە نە  ججار لە ژمارەی 
بكەین،  رایگەیاندووە،  خەڵك  بەشداریی 
رێژەی بەشداریی خەڵك دەگاتە 54/2 لە 
بەدوای  هەر  س��ەد.  لە   64/2 نەك  سەد 

ئەم جیاوازییەی كە لە رێژەی بەشداری 
و ژم����ارەی ئ��ەو ك��ەس��ان��ەی ك��ە مافی 
ماڵپەڕی  پێش  هاتە  هەبوو  دە نگدانیان 
بەشداربووانی  رێ��ژەی  نێوخۆ  وەزارەت���ی 

لەسەر ماڵپەڕەكەی سڕیيەوە!!
لە  رێژیم  هەواڵدەریی مێهری  ناوەندی 
هەواڵێكدا ڕایگەیاندبوو كە  لە ژمارەی 
373هەزار كەس لە ئیالم كە ئەیانتوانی 
دەنگ  ه������ەزار   380 ب������دەن،  دەن�����گ 
كۆكراوەتەوە و ماوەیەك پاش ڕاگەیاندنی 
هەواڵەكەدا  بە  ناو  ندە  ئ��ەو  ه��ەواڵ��ە   ئ��ەو 
چۆوە و ڕایگەیاند كە رێژەی بەشداریی 
لە سەد  ناوچەیە )ئیالم( 76  لەو  خەڵك 
هەواڵدەریی  كە  حاڵێكدایە  لە  ئەوە  بووە. 
فارس رێژەی بەشداریی خەڵكی ئیالمی 
87 لە سەد ڕاگەیاندبوو. سەرەڕای ئەوە 
خەڵك  بەشداریی  رێ��ژەی  جێگا  زۆر  لە 
سەد لە سەد ڕاگەیەندراوە كە ئەم ئامارە 
بە سەرنجدان بە بەشداریی خەڵك لەگەڵ 
ناگرێتەوە.  ی��ەك  ئ��ام��اری��ی��ەك��ان  پ��ێ��وان��ە 
هەروەها لە زۆربەی شارەكانی كوردستان 
هەڵبژاردنەكانەوە  پ��اش  ش��ەوی  لە  ه��ەر 
دەنگەكان ژمێردرابوون بەاڵم تا دوو رۆژ 
ئەنجامانەی  ئ��ەو  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی��ش  پ��اش 
ب��ەدەس��ت ه��ات��ب��وون، ڕان��ەگ��ەی��ەن��دران. لە 
الیەكی دیكەوە ئەو وێنە و فیلمانەی كە 
دە  زگاكانی ڕاگەیاندنی رێژیم بە خەڵكیان 
نیشان دەدا زۆربەیان دوور بوون لە ڕاستی 
ناوەندانەی  ل��ەو  ب��وون  دەستچینكراو  و 
دەن��گ��دان ك��ە خ��ۆی دی���اری ك��ردب��وون و 
رێ��ژە ی��ەك��ی ب��ەرچ��او ل��ە خ��ەڵ��ك��ی��ان تێدا 
بە  ئاماژە  ئەتوانین  پێوەندییەدا  لەم  بوو، 
قسەكانی بەڕێز ئیوان واتسۆن، هەواڵنێری 
لە  كە  بكەین  ئێن  ئێن  سی  تلۆیزیۆنی 
الپەڕەی تویتێری خۆیدا نووسیویەتی كە 
هەواڵنێرانی بیانیيان سواری ئۆتووبوسێك 
كردبوو و ئەوانیان بۆ سەر سندووقگەلێكی 
هاتوچۆی  ئ��ی��زن��ی  و  دەب����رد  ت��ای��ب��ەت��ی 
ئازادیان بە هەواڵنێران لە ناو شەقامەكاندا 
ن��ەدەدا، بەڕێز واتسۆن لە درێ��ژەدا دەڵێت 
كە وەها كەشوهەوایەكم تا ئێستا لە هیچ 

جێگایەكی جیهان نەبینیوە.
بكەین  سەیر  كوردستانیش  لە  ئەگەر 
شارەكانی  ل��ە  ك��ە  دی��م��ەن  ل��ە چەند  جیا 
ناوەندی پارێزگاكانی كرماشان و ئیالم و 
سنە و ورمێ باڵو كرانەوە، تەنیا فیلمی 
و مەهابادمان  بانە  و  ق��وروە  سێ شاری 
ئەویش تەنیا بۆ ماوەی چەند چركەساتێك 
شار  ەكانی  كە  حاڵێكدایە  لە  ئەوە  بینی، 

كوردستان نزیك بە 50 شار دەبن و ئەگەر 
بە ڕاستی رێژیم ڕادەگەیەنێت رێژەیەكی 
بەرباڵو لە خەڵك بەشداری كردووە، دەبوایە 
چەند دیمەنێك نیشانی خەڵك درابایە. بۆ 
نموونە لە شارێكی وەك بۆكان كە رێژیم 
هەر لە چەند كاتژمێری سەرەتایی دوای 
و  راگەیاند  ئاكامەكانی  هەڵبژاردنەكان 
وت��ی كە ن��ەف��ەری یەكەم ل��ەم ش��ارە 68 
دەبوایە  هێناوە،  وەدەس��ت  دەنگی  ه��ە زار 
نیشانی  كورتیش  ئەگەرچی  فیلمێكی 
خەڵك درابایە، مەگەر نە ئەوەی كە بۆكان 
هە زاركەس  بە 400  نزیك  دەوروب���ەری  و 
بە  گ��ەورە  شارێكی  و  هەیە  حەشیمەتی 
ب��ەن��او حەماسە  ل��ەو  ئایا  ئ��ەژم��ار دێ��ت، 
نەبوون  دەنگدان  ناوە  ندی  چەند  بەرینەدا 
تاكوو  بدرێت  خەڵك  نیشانی  فیلمیان  كە 
ببینن؟!!  حەماسەیە  بەناو  ئەو  هەموان 
سەردەشت  و  پیرانشار  ن��اوچ��ەی  لە  ی��ان 
بە  كڕێوە  و  بەفر  رەشەمە  12ی  لە  كە 
تەنانەت  كە  تێكردبوو  رووی  چەشنێك 
شارەكاندا  نێو  لە  دژواری  بە  هاتوچۆ 
دەكرا، جێگای پرسیارە كە چلۆن 94هەزار 
دەنگ كۆكراوەتەوە. خاڵێكی دیكەی ئەو 
بە ناو هەڵبژاردنە لە كوردستان ئەوەیە كە 
ئەگەرچی ژماردنی دەنگەكان هە  ر شەوی 
زۆربەی شارەكان  لە  هەڵبژاردنەكان  پاش 
كۆتایی پێهاتبوو، بەاڵم سەیر ئەوە بوو كە 
ئاكامی هەڵبژاردن لە شارەكانی وەك سنە، 
مەریوان، سەقز، بانە، پیرانشار، سەردەشت، 
راگەیاندرا  كاتێك   ... و  نەغەدە  شنۆ، 
ك��ە زۆرب����ەی دەن��گ��ەك��ان��ی ت��اران��ی 12 
میلیۆنیش، ژمێردرا بوون. ئایا ئەگەر لە 
كوردستان حەماسە خوڵقاوە نابێ هەرچی 
زووتر جیهانی لێ ئاگادار بكەنەوە، نەك 
سێ رۆژ دوای هەڵبژاردنە كان؟!! لە زۆر 
و  ساختەكاری  ئێرانیش  دیكەی  جێگای 
كە  ب��ووە  شێوەیەك  بە  دەنگەكان  دزینی 
تەنانەت دەنگی ناڕەزایەتيی پاڵێوراوانیش 
بەرزبۆتەوە بۆ نموونە بە وتەی یەكێك لە 
كاندیداكانی شاری ئامۆل لە بەندیخانەی 
زیاتر  تێدایە  كەسی   900 كە  ش��ارە  ئەو 
بەكورتی  كۆكراوەتەوە.  دەنگ   1500 لە 
دەنگەكان،  فرۆشتنی  و  ،ك��ڕی��ن  دزی���ن 
چەند جار دەنگدانی نەفەرێك و چەندین 
نموونەگەلێكی  دی��ك��ە  س��اخ��ت��ەك��اری��ی 
رێژیم  كە  موهەندیسییەی  لەو  بچووكن 
بردووە.  ب��ەك��اری  شانۆگەرییە  ئ��ەو  ب��ۆ 
هەواڵنێرێك لە شاری ڕەشت بە رۆژنامەی 
» رووز ئانالین«ی ڕاگەیاندووە كە چەند 
تێیدا  ئەو  ناوەندەی كە  لەو  جار دەنگدان 
هەبووە شتێكی ئاسایی بووە بە شێوەیەك 
كە ئەو هەواڵنێرە بە وتەی خۆی لە رۆژی 

هەڵبژاردندا چوار جار دەنگی داوە!!
ل���ە ك��ۆت��ای��ی��دا پ��ێ��وی��س��ت��ە ب��ڵ��ێ��ی��ن كە 
چاوەدێرانی  ه��ات��ن��ی  ب���ە  ئ��ی��زن��ن��ەدان 
هەڵبژاردنەكان،  چ��اوەدێ��ری��ی  ب��ۆ  بیانی 
بۆ  دەنگدان  ناوەندەكانی  دەستچینكردنی 
هەواڵنێران  الی��ەن  لە  وێنەگرتن  و  فیلم 
بۆ  بردنیان  و  جیهانی  رۆژنامەوانانی  و 
ئوتووبووس،  بە  تایبەت  ناوەندێكی  سەر 
باڵوكردنەوەی ئاماری دژبە یەك لە رێژ  ەی 
دەرب��ڕی��ن��ی هەواڵی  خ��ەڵ��ك،  ب��ەش��داری��ی 
رێژیم  هەواڵنێرە  كانی  الیەن  لە  دژبەیەك 
بەشداریی  رێ��ژەی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
خەڵك، هەموویان دەرخەری ئەو ڕاستییەن 
لە  بااڵی  تەنیا  هەڵبژاردن  بەڕاستی  كە 
كۆماری ئیسالميیەوە جوانە و ئەم چەشنە 
ئیسالمی  لە كۆماری  هەڵبژاردنانە هەر 

دەوەشێنەوە.

سەرچاوەكان: 
� ماڵپەڕی وەزارەتی نێوخۆ )كشور(

سندووقەكانی  س��ەر  ش��اه��ی��دەك��ان��ی   �
دەنگدان

لە ڕاستیدا هەر ئەو 
كەسانەی كە چەند رۆژ 

پێشتر لیاقەتیان نەبوو، 
یەكشەوە لیاقەتدار كران 
و رێگایان پێدرا بێنە ناو 
ملمالنێكانی هەڵبژاردن 
كە تەنیا ئامانجی ئەو 
كارە گەرمكردنی بازاڕی 

هەڵبژاردنەكان بوو
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فریودەرانە
ئاستی  دابەزینی  پێشبینیی  كاتێكدا  لە 
بەشداریی خەڵك لە رەوتی شانۆی هەڵبژاردنی 
بانگەشە  بەپێچەوانەی  نۆیەمدا،  مەجلیسی 
ئیسالمی،  كۆماری  ناڕاستەكانی  و  دژەیەك 
وەڕاست  پێشبینییەش  ئەو  گەڕا،  وەڕاست 
بۆ  دەرەتان  كەمترین  شانۆیەدا  لەم  كە  گەڕا 
هەڵفریواندنی  راستیدا  لە  و  بانگەشەكردن 
لە  چاكسازیخوازیدا  ناوی  ژێر  لە  خەڵك 
لە  سەرەكی  وەرچەرخانی  خاڵی  بێ .  ئارادا 
كە  بوو  ئەوە  ئەمجارەدا  هەڵبژاردنی  شانۆی 
ئەگەر لە رەوتی هەڵبژاردنی سەركۆماری لە 
ئۆپۆزیسیۆنی  لە  بەشێك  ئەوە  88دا،  ساڵی 
كەوتبوونە  كە  بوون  ئیسالمی  كۆماری 
ناڕاستەكانی  دروشمە  كاریگەریی  ژێر 
چاكسازیخوازی و كەوتبوونە نێو كەشوهەوای 
ئەمجارە  رێژیمە،  ئەو  دەستی  خوڵقێندراوی 
راست بەپێچەوانە بوو و ئەوە بەشێكی بەرچاو 
كە  بوون  بانگەشەكەرانی چاكسازیخوازی  لە 
هەڵوێستی  و  لێڕوانین  و  ئارگۆمێنت  یان 
رێژیمەیان  ئەو  راستەقینەی  ئۆپۆزیسیۆنی 
بۆ بایكۆتی هەڵبژاردن قبووڵ كرد یان هیچ 
نەبێ  بێدەنگییان هەڵبژارد. رەوتی رووداوەكان 
بەگشتی بەرەو ئاقارێك دەڕوات كە ئەزموونە 
بۆ  قایم  پردێكی  ببنە  شكستخواردووەكان 
و  دێموكراسیخوازانە  خەباتی  سەركەوتنی 
ئازادیخوازانەی خەڵكی ئێران دژی تەواوەتیی 

كۆماری ئیسالمی. 
دیكتاتۆرییەكان  رێژیمە  ئەزموونی  بەاڵم 
حاڵەتی  خراپترین  لە  كە   دەریخستووە 
بنبڕكردنی  و  تەپەسەری  لەوپەڕی  و  لواودا 
پەیدا  هەر  كەسانێك  ئازادییەك،  هەرچەشنە 
چاكسازیخوازی  تەپڵی  لە  دیسان  كە  دەبن 
دەدەن و لە خەڵك بۆ پەیوەست نەبوون بە ریزی 
وەهمی  لە  مانەوە  و  دیكتاتۆری  دژبەرانی 
ئەمەش  دەكەن.  بانگهێشت  چاكسازیخوازیدا 
ئەمجارەدا  هەڵبژاردنی  لە  كە  راستییەكە 
ئەزموون كرا و سیمایەكی ناسراوی ئەم بوارە، 
دیكە  جارێكی  خاتەمی،  موحەممەد  واتە 
جوواڵیەوە  خۆی  ئیدیعاكانی  بەپێچەوانەی 
دەنگدانی  سندووقی  سەر  چووەتە  نەتەنیا  و 
وتی  بەڵكوو  ئەمجارە،  هەڵبژاردنی  شانۆی 
»ئاوەڵەهێشتنەوەی  بەمەبەستی  كارەی  ئەو 
ئەمە  كردووە.  چاكسازیخوازی«  رۆژنەكانی 
لە كاتێكدایە كە پێشتر خودی خاتەمی لەمەڕ 
بەشداری لەم شانۆیەدا وتبووی »بەشداری لە 
هەڵبژاردندا مانای نیە« و باڵی پاوانخوازی 
لە  بەشداریكردن  كە  رایگەیاندبوو  رێژیمیش 
كۆماری  بە  دەنگدانە  مانای  بە  هەڵبژاردن 
ئیسالمی. خاتەمی لە بەیاننامەیەكدا كە لە 
ماڵپەڕی خۆیدا باڵوی كردەوە، بە هێنانەوەی 
ئەو پاساوە كە »چاوەڕوانیم هەبووە و هەیە كە 
هەموو بە نەبوونە دیلی رابردوو و بە روانین 
بەرەو داهاتوو، رەوتێكی نوێ  لە واڵت دەست 
پێبكەن«، خوازیارە خەڵك شكستە یەك لە دوای 
چاكسازیخوازی  ئەزموونكردنی  یەكەكانی 
بكەن  لەبیر  چاكسازیهەڵنەگرەدا  رێژیمە  لەو 
رێژیمەدا  ئەو  داخراوی  بازنەی  لە  دیسان  و 
بسووڕنەوە و ئیدی خۆی لەوە نادات كە گەلۆ 
ئێران لەو خەفەقانەدا  تا كەی دەبێ  خەڵكی 
بژین كە كۆماری ئیسالمی رۆژ لەگەڵ رۆژ 

توندتر و بەرباڵوتری دەكات؟ 
وێناچێ  جارێكی دیكە بكرێ  خەڵكی ئێران 
رێگەیەك  كە  بكرێنەوە  وەهمە  ئەو  تووشی 
جگە لە هەڵكردن لەگەڵ كۆماری ئیسالمی 
دەدات  نیشان  رووداوەكان  رەوتی  بەڵكوو  نیە، 
رۆژ  رێژیمە  ئەو  بەرهەڵستكارانی  ریزی  كە 
و  دەبێ   یەكگرتووتر  و  بەرینتر  رۆژ  لەدوای 
بە  پێش  ناتوانن  خاتەمییەكانیش  و  خاتەمی 

رەوتی مێژوو بگرن. 

زایـــــەڵــــــــە

باران

مندااڵنی كوردستانی رۆژهەاڵت هەولێریان هێنایە سەما

وێنەی نەورۆزی 
رێوڕەسمی نەورۆزی ساڵی 1391ی هەتاوی لە بنكەی دەفتەری سیاسیی PDKIدا

رێكەوتی  پێنجشەممە،  رۆژی  ئێوارەی 
مندااڵنی  هەتاوی  1390/12/25ی 
نێرگز بۆ  ناوەندی  بە  ئێران سەر  كوردستانی 
و  مندااڵن   هونەريی  و  فیكری   پەروەردەی 
مێرمندااڵنی كوردستانی ئێران بۆ پێشوازیكردن 
لە  هەڵپەڕكێیان  نمایشێكی  نەورۆز،  لە 
فستیڤاڵی  »شەشەمین  چوارچێوەی 
لە  نەورۆز«  و  ئازادی  پایتەخت، فستیڤاڵی 
نێو گۆڕپانی فامیلی مۆڵی شاری هەولێر بە 
یارمەتيی گرووپی دۆق شارتێر بەڕێوە برد. لەم 
نمایشی هەڵپەڕكێیەدا كە لە »رۆژی تایبەت 
بۆ چاالكیی مندااڵن«ی فێستیڤاڵەكە بەڕێوە 
چوو، چەندین هەڵپەڕكێی ناوچە جیاوازەكانی 
ئامادەبووان  بە  پێشكەش  ئێران  كوردستانی 
لە  نێرگز  ناوەندی  چاالكییەی  ئەم  و  كرا 
گەشتیارە  و  هەولێر  شاری  خەڵكی  الیەن 
بیانییەكانەوە بە گەرمی پێشوازی لێكرا. هەر 

لەو رۆژەدا، ئەم گرووپە لە پاركی شانەدەر و 
خۆیان  هونەرییەكانی  بەرهەمە  منارە  پاركی 
پێشكەش بە ئامادەبووانی فستیڤاڵی نەرۆزیی 

شاری هەولێر كرد. 
  شەشەمین فستیڤاڵی پایتەخت، فستیڤاڵی 
32�ەمین  بۆنەی  بە  نەورۆز،  و  ئازادی 
ڕێككەوتننامەی  ئیمزاكردنی  ساڵیادی 
مێژوویی11ی ئاداری ساڵی 1970 لە نێوان 
ئەوسای  حكوومەتی  و  كورد  سەركردایەتیی 
ئێراق و 21�ەمین ساڵیادی ڕاپەڕینی هەولێر، 

پایتەختی كوردستان، بەڕێوە دەچێ . 
كە  رایانگەیاندووە  فستیڤاڵەكە  بەڕێوەبەرانی 
یەكێك لە ئامانجەكانی فستیڤاڵی ئەمساڵ، 
ئەوەیە كە ببێتە هەنگاوێكی گرنگ بۆ هەولێر 
بۆ وەرگرتنی نازناوی پایتەختی گەشتیاریی 

ساڵی 2014.
شایانی باسە بەشی یەكەمی فستیڤاڵەكە لە 

مەشخەڵی نەورۆزی 1391

كێژۆڵەی هونەرمەند: هێڤی پشتیوان كۆرسی كۆڕی هونەريی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

دیمەنی هەڵپەڕكێی نەورۆزی 1391 لە بنكەی دەفتەری سیاسی

11ی مارسەوە دەستی پێكردووە و تا 20ی 
مارس درێژە دەكێشێ  و بەشی دووەمیشی لە 

21 تا 25ی مارس بەڕێوە دەچێ .


