
لێبوردنی نێونەتەوەیی: ئێران هەروا لە 
پلەی دووهەمی ئێعدامەكاندایە

رێكخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی لە راپۆرتێكدا رایگەیاند، ئێران لە ساڵی 2011دا بە ئێعدامی 
ئێعدامەكاندا دوای چین، لە پلەی دووهەمی  النیكەم 360 كەس، هەروا لە بواری ژمارەی 
جیهاندایە. لێبوردنی نێونەتەوەیی هەروەها دەڵێ ، جگە لەمە 247 كەس بە شێوەی نهێنی لە 

ئێراندا ئێعدام كراون.
خوار  تەمەنی  لە  كە  تۆمەتبار   3 النیكەم  زایینیدا،  رابردووی  ساڵی  لە  راپۆرتە،  ئەم  بەپێی 
18 ساڵیدا تاوانیان كردووە لە تاران و چوار مێرمنداڵیش لە شوێنەكانی دیكەی ئێراندا ئێعدام 

كراون. 

چەواشەكاریی مێژوویی
رێژیم و دەسەاڵتە سەرەڕۆ و پاوانخوازەكان، 
لە پێناوی سەقامگیركردن و مانەوەی حوكم و 
دەسەاڵتەكەیاندا دەست دەدەنە چەندین شێوازی 
رای  فریودانی  و  بەالڕێدابردن  جۆربەجۆری 
گشتی، تاكوو واقیع و راستییەكان بشێوێنن و 
ئامانجی دەستكردی خۆیان، لە رای گشتی 

بكەن بە هەقیقەت و راستیی رەها.
زۆربەی هەرە زۆری ئەو جۆرە دەسەاڵتانە، 
دوژمنێكی وەهمی دەخوڵقێنن و بەردەوام باس 
لە مەترسییەكانی ئەو دوژمنە و ئەو ركەبەرە 
تاكوو  دەكەن،  گەورەنوێندراوە  و  ناواقیعی 
ئەژدەها  ترسی  لە  و  بترسێنن  پێ  خەڵكی 
رێژیمەكە  رەنگە  ئێستە  مار!  بەر  ببەنە  پەنا 
و دەسەاڵتدارەكە جێگای مار و ئەژدەهای لە 

خەڵك گۆڕی بێ و سیماكەیانی شێواندبێ!
رێژیمی ویالیەتی فەقیهی یەكێك لە نموونە 
و  دەسەاڵتێكە  وەها  ئەساسییەكانی  هەرە 
بەردەوام ئەو جۆرە پڕوپاگەندەیە باڵو دەكاتەوە 
هەن  و  پیالنگێڕانە«  خەریكی  كە »دوژمن 
لەگەڵ  هاوكات  كە  الیەنانەش  و  كەس  ئەو 
»دابەشبوونی  ناوی  بە  ئەژدەهایەك  رێژیم 
لە  واز  خەڵك  تاكوو  دەكەن  درووست  ئێران« 
دەنگ  و  بێنێ  خۆی  مافەكانی  داواكاریی 
هەڵنەبڕێ و پەنا بباتە ژێر عەبای ویالیەتی 

فەقیه. 
و  گرینگ  چەواشەكارییە  لەو  یەكێك 
مێژووییانە كە هەموو دەسەاڵتدارانی پاوانخواز 
سەرەتاوە  لە  ئیسالمیش  كۆماری  و  دەیكەن 
دەبا،  بەڕێوەی  ئێستا  تاكوو  و  دا  ئەنجامی 
بەالڕێدابردنی بیری خەڵك بەوەیە كە بژاردە و 
رێگاكانی بەردەم ون بكرێن و خۆڵیان بە سەردا 
بكرێت و تەنیا رێگای خوازراوی پاوانخواز و 
ملهوڕ بهێڵرێتەوە و لە بەرامبەریشدا رێگایەك 
ناكەن  قبووڵی  شێوەیەك  هیچ  بە  خەڵك  كە 
وەكوو ركەبەر دابنرێ و لە چەواشەكارییەكی 
مێژووییدا، خەڵك ناچار بە هەڵبژاردن لە نێوان 
ئەژدیها«  و  یان »مار  و خراپتر«  »خراپ 
بكرێن و هەمیشەش روونە كە خەڵك لە وەها 
دۆخێكدا خراپ هەڵدەبژێرن و پەنا دەبەنە بەر 

»مار«!
ی   1358 خاكەلێوەی  12ی  رۆژی 
هەتاوی، ئەو رۆژەیە كە كۆماری ویالیەتی 
فەقیهی  گەورەترین چەواشەكاریی مێژوویی 
لە  كە  كرد  ناچار  و خەڵكی  دا  ئەنجام  تێدا 
بۆ  گەڕانەوە  و  خومەینی  رێژیمی  نێوان 
رێژیمی تازە رووخاوی پاشایەتیدا، یەكێكیان 
هەلومەرجێكدا  و  رۆژ  لەوەها  هەڵبژێرن، 
كورد  گەلی  و  دێموكرات  حیزبی  هەرچەند 
بە هەڵوێستێكی وشیار و سیاسییانە، فریوی 
ئەو درۆ مەزنەیان نەخوارد و گوتیان كە ئەوە 
بایكۆتی  و  كردنە  خەڵك  چاوی  لە  خۆڵ 
رێفراندۆمەكەیان كرد، بەاڵم زۆربەی خەڵكی 
كرا  لە سەر  ئێران كاڵویان  باقی شوێنەكانی 
باتی  لە  دەستكردیان  درۆینەی  وێنەیەكی  و 

هەتاوی هەقیقەت پێ قەبووڵ كرا.

پـــەیـــڤ
كەریم پەرویزی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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بەڕێوەبردنی  ل���ەگ���ەڵ  ئ���ۆب���ام���ا  ب������اراك 
ئامریكا  كۆنگرەی  پەسندكراوی  گەمارۆكانی 
نەوتی  پیشەسازیی  و  ماڵی  سیستمی  دژی 

رێژیمی ئێران رەزامەندی دەربڕی. 
بەپێی راپۆرتی بی.بی.سی، لە بەیاننامەی 
ك��ۆش��ك��ی س��پ��ی��دا ه��ات��ووە ك��ە ب����اراك ئۆباما 
نەوتی  ئ��ەوەن��دە  كە  گەیشتووە  دەرەنجامە  ب��ەو 
ئەگەر  كە  هەیە  جیهاندا  بازاڕەكانی  لە  خ��او 
هاوپەیمانەكانی ئامریكا نەوت لە ئێران نەكڕن، 

خەسار نەبینن. 
ئامریكا  بە  ئیزنە  ئەو  ئۆباما  بڕیارەی  ئەم 
ژووئەنەوە،  مانگی  كۆتاییەكانی  لە  كە  دەدا 
گەمارۆگەلێك بخاتە سەر ئەو بانكە بیانییانەی 
كە الیەنی ئاڵووێر لەگەڵ پیشەسازیی نەوت یان 
بانكی ناوەندیی ئێرانن. ئامانجی ئەم كردەوەی 
بڕیاری  ل��ەگ��ەڵ  ه��اوئ��اه��ەن��گ  ك��ە  ئامریكا 
یەكیەتیی ئورووپا بۆ گەمارۆی كڕینی نەوت 
كۆماری  كە  ئەوەیە  دەچ��ێ ،  بەڕێوە  ئێران  لە 

ئیسالمی بۆ وازهێنان لە بەرنامە ناوكییەكەی 
بخاتە ژێر گوشارەوە. 

كە  رای��گ��ەی��ان��دووە  پ��رێ��س  ئاسۆشییەیتێد 
بەرپرسانی ئامریكا هیوادارن گوشارە ئابوورییەكان 
ئێران بۆ وازهێنان لە بەرنامە ناوكییەكەی بخاتە 
ژێر گوشارەوە و هەر لەو كاتەیشدا قەناعەت بە 
ئیسرائیل بێنێ  كە پێش لەوەی بیهەوێ  هێرش 
بە  كاریگەریدانان  دەرەتانی  ئێران،  سەر  بكاتە 

گەمارۆكان بدات.
وتەبێژی  كاتەدا، عیماد حوسێنی،  لەم  هەر 
كۆماری  م��ەج��ل��ی��س��ی  وزەی  ك��وم��ی��س��ی��ۆن��ی 
وێڕای  خ��اك��ەل��ێ��وە،  12ی  رۆژی  ئیسالمی 
ب��ەس��ت��راوەی��ی الیحەی  ل��ەس��ەر  ج��ەخ��ت��ك��ردن��ەوە 
دەوڵەتی  نەوتی،  داهاتی  بە   1391 بودجەی 
بەوە تۆمەتبار كرد كە بەڵێنی »كەمكردنەوەی 
بەستراوەیی بودجە بە نەوت« لە پشتی ویترینی 

دروشمەكاندا ماوەتەوە.

باراك ئۆباما لە هەمبەر بەڕێوەبردنی گەمارۆی 
نەوتی ئێران رەزامەندی دەربڕی

كوردەكان شوورای نەتەوەیی سووریەیان 
بە دۆستانی سپارد!

ن��وێ��ن��ەران��ی ش����وورای ن��ەت��ەوەی��ی كوردی 
سووریە، كۆنگرەی الیەنە دژبەرەكانی رێژیمی 
بە  ناڕەزایەتی  بە  ئێستانبولیان  لە  سووریە 
كۆبوونەوەكە  بەڕێوەبەرانی  گرینگینەدانی 
مافی  ب��ە  س��ووری��ی��ەك��ان  سیاسییە  الی��ەن��ە  و 

نەتەوەی كورد، بەجێ  هێشت. 
خەڵكی  دۆستانی  كۆنفرانسی  دووهەمین 
بەشداریی  ب��ە  یەكشەممە  رۆژی  س��ووری��ە 
چەند  و  ج��ی��ه��ان  واڵت����ی   83 ن��وێ��ن��ەران��ی 
رێكخراوی نێونەتەوەیی لە ئێستانبولی توركیە 

بەڕێوە چوو. 
كۆتایی  بەیاننامەی  لە  كۆنفرانسە  ئ��ەم 
خۆیدا »شوورای نەتەوەیی سووریە«ی وەكوو 
نوێنەری یاسایی خەڵكی سووریە بە فەرمی 

ناسیوە. 
بەرهەڵستكارەكان،  داواك��اری��ی  س���ەرەڕای 
نوێنەری  »تەنیا  وەك��وو  نەتەوەیی  ش��وورای 

و  ن��ەن��اس��راوە  فەرمی  بە  س��ووری��ە«  خەڵكی 
بەم پێیەش ئێستایش كاركردن لەگەڵی وەكوو 

دەوڵەتێك نابێ . 
لە  كۆنگرەكە  رۆیتێرز،  راپ��ۆرت��ی  بەپێی 
بەیاننامەی كۆتایی خۆیدا داوای لە كوفی 
نەتەوە  رێكخراوی  تایبەتی  نێردراوی  عەنان، 
یەكگرتووەكان و یەكیەتیی ئورووپا بۆ سووریە 
كردووە كە ماوەیەكی دیاریكراو بۆ بەڕێوەبردنی 

كارەكانی بخاتە ڕوو. 
گشتیی  سكرتێری  ئ��ەل��ع��ەرەب��ی،  نەبیل 
دەركردنی  خ���وازی���اری  ع����ەرەب  یەكیەتیی 
بەندی  ب��ەپ��ێ��ی  ك���ردەك���ی  ب��ڕی��ارن��ام��ەی��ەك��ی 
ح��ەوت��ەم��ی م��ەن��ش��ووری رێ��ك��خ��راوی نەتەوە 
تا  ب��وو  ئاسایش  ش��وورای  لە  یەكگرتووەكان 
جێبەجێكردنی  ملكەچی  واڵتە  ئەم  دەوڵەتی 

بەڵێنییەكانی بكات. 

لە شەست و پێنجەمین ساڵوەگەڕی شەهیدبوونی 
پ��ێ��ش��ەوا ق���ازی م��وح��ەم��م��ەد و ه��اوڕێ��ی��ان��ی، لە 
رێوڕەسمگەلێكی جیاجیادا، یاد و بیرەوەریی ئەوان 
و هەموو شەهیدانی رێگەی ئازادی و رزگاریی 

كوردستان بەرز راگیرا.

رێوڕەسمی 10ی خاكەلێوە، رۆژی شەهیدانی 
حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  بنكەی  لە  كوردستان 
سەرلەبەیانیی  ئ��ێ��ران،  كوردستانی  دێموكراتی 
خاكەلێوەی  10ی  رێكەوتی  پێنجشەممە،  رۆژی 

1391ی هەتاوی بەڕێوە چوو.

چوونە  بەشداربووان  سەرەتا  ڕێوڕەسمەكەدا،  لە 
سەر گڵكۆی شەهیدانی رێگەی ئازادیی كوردستان 
و پاش خوێندنەوەی چەند سروود، تاجەگوڵینەی  
رێز و ئەمەگداری لە الیەن بەڕێز مستەفا هیجری، 
هاوڕێ   دێموكرات،  حیزبی  گشتیی  سكرتێری 

لەگەڵ خاتوو نەسرین مەحموود، هاوسەری شەهید 
لەسەر گۆڕی شەهیدان دانرا.

بنەماڵەی  الی��ەن  لە  نەمامێك  چەند  دوات��ر   
گڵكۆی  لەسەر  دێموكراتەوە  حیزبی  شەهیدانی 
بەشی  كۆتایی  ب�ڕگەی  ل��ە  چێنرا.  ش��ەه��ی��دان 
وێنەی  پیشانگای  رێ��وڕەس��م��ەك��ەدا،  ی��ەك��ەم��ی 
شەهیدان لە ساڵۆنی فێرگەی سیاسی �� نیزامیی 

حیزب بەرەوڕووی بەشداربووان كرایەوە.
س���اڵ���ۆن���ی گشتیی  ل���ە  دووه�������ەم  ب���ەش���ی   
بەشداریی  بە  دێموكرات  حیزبی  رێوڕەسمەكانی 
رێبەریی  ئەندامانی  هیجری،  مستەفا  ب��ەڕێ��ز 
و  سیاسی  الی��ەن��ە  و  حیزب  نوێنەرانی  ح��ی��زب، 
و  پێشمەرگە  و  ك��ادر  كوردستان،  ئایینییەكانی 
بنەماڵەكانیان و میوانان، بە خوێندنەوەی سروودی 
نەتەوایەتیی »ئەی رەقیب« و راگرتنی خولەكێك 
كوردستان،  شەهیدانی  لە  رێزگرتن  بۆ  بێدەنگی 

دەستی پێكرد.
حیزبی  سیاسیی  دەف��ت��ەری  پەیامی  پاشان   
10ی  بۆنەی  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
جەهانگیری،  رۆستەم  بەڕێز  الیەن  لە  خاكەلێوە، 
پێشكەش  حیزبەوە   سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی 

كرا.
یەكیەتییەكانی الوان، خوێندكاران و  پەیامی   
ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران بەو بۆنەوە لە 
الیەن بەڕێز كەیهان یووسفی، سكرتێری یەكیەتیی 

خوێندكارانەوە پێشكەش كرا.
و  رێوڕەسم  بە  پێوەندیدار  هەواڵەكانی  دەق��ی   
چاالكییەكانی 10ی خاكەلێوە، لە الپەڕەكانی 2 و 

3ی ئەم ژمارەی »كوردستان«دا هاتوون.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

بەشداریی هەیئەتێكی PDKI لە رێوڕەسمی 10یەمین ساڵیادی كۆچی دوایی 
نووسەری ناوداری كورد، »مەسعوود محەممەد«

بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی  10ی خاكەلێوە لە سوئیس

بەڕێوەچوونی كۆنفرانسێكی دوو ڕۆژە لە لەندەن لەسەر پرسی مافی مرۆڤ لە ئێران

رێوڕەسمی رۆژی شەهیدانی كوردستان لە فاڵۆنی سوئێد بەڕێوە چوو

دوایی  كۆچی  ساڵیادی  10یەمین  رێوڕەسمی 
و  ن��ووس��ەر  محەممەد«،  »مەسعوود  مامۆستا 
گۆڕستانی  ل��ە  ك��ورد  رووناكبیری  و  زمانناس 

شاری كۆیە بەڕێوە چوو.
 PDKI رێكەوتی 13ی خاكەلێوە، هەیئەتێكی 
ب��ە س��ەرپ��ەرس��ت��ی��ی ب��ەڕێ��ز »م��ح��ەم��م��ەد نەزیف 
حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی  ق��ادری«، 
10یەمین  رێوڕەسمی  لە  كوردستان  دێموكراتی 
كەسایەتیی  و  نووسەر  دوای��ی  كۆچی  ساڵیادی 
پایەبەرزی كورد، »مەسعوود محەممەد« لەسەر 
خدری  دەروێ��ش  گۆڕستانی  لە  ناوبراو  گڵكۆی 

شاری كۆیە بەشداری كرد.
لە رێوڕەسمەكەدا چەپكە گوڵی دەفتەری سیاسیی 
»محەممەد  بەڕێز  الی��ەن  لە  دێموكرات  حیزبی 
مامۆستا  گڵكۆی  لەسەر  ق��ادری«ی��ەوە  نەزیف 

مەسعوود محەممەد دانرا.
لەالیەن  بۆنەوە  بەم   PDKI پەیامی  هەروەها   
پێشكەش  قادری«یەوە  نوزیف  بەڕێز »محەممەد 
كرا كە بەڕێزیان لە سەرەتادا ئاماژەی بە ژیانی 
پڕبەرهەمی مامۆستا مەسعوود محەممەد كرد و 

پاشان رۆڵ و كاریگەریی ئەو نووسەرە گەورەیەی 
هەروەها  نرخاند.  بەرز  نەتەوەكەماندا  مێژووی  لە 
مامۆستا  ن��ەت��ەوەی��ی  هەڵوێستی  ب��ە  ئ��ام��اژەی 
مەسعوود محەممەد لەهەمبەر پارچەكانی دیكەی 
لەگەڵ  لەمێژینەی  دۆستایەتیی  و  كوردستان 

دوكتور قاسملووی شەهید كرد.

كۆتایی  لە  قادری«  نەزیف  بەڕیز »محەممەد   
حیزبی  ك��ە  ك��رد  ب��ەوە  ئ��ام��اژەش��ی  پەیامەكەیدا 
دێموكراتی كوردستان بە رێز و حورمەتەوە دەڕوانێتە 
و  محەممەد  مەسعوود  شانازیی  لە  پڕ  ژیانی 
ن���ەوازش لە بەرانبەر گ��ەورەی��ی و  س��ەری رێ��ز و 

زانایی و خزمەتەكانی دادەنەوێنێت.

پێشەوا قازی محەممەد دەستی پێكرد.
كۆمیتەی  ئەندامی  دلێر،  فەیسەڵ  كاك  پاشان 
دوو  هەر  هاوبەشی  پەیامی  سویس،  لە  حیزب 
كومیتەی، لەسەر ئەو ڕۆژە مێژووییە  پێشكەش 
سەردەمی  هەلومەرجی  لە  وتارەكەیاندا  و  كرد 
پێداگریی  ه���ەروەه���ا  و  ك��وردس��ت��ان  ك��ۆم��اری 
كە  نەتەوایەتی   یەكیەتیی  لەسەر  پێشەوای 
كوردە شی  زامنی سەركەوتنی خەباتی گەلی 

كردەوە.
لە  محەممەد  قازی  پێشەوا  ژیاننامەی  پاشان 

شەهیدانی  رۆژی  خاكەلێوە،  10ی  بۆنەی  بە 
كۆمیتەی  و   PDKI كۆمیتەی  كوردستان، 
سویس،  ل��ە  ك��وردس��ت��ان  سوسیالیستی  پ��ارت��ی 
رۆژی شەممە، 12ی خاكەلێوە، رێوڕەسمێكیان 
كوردانی  ل��ە  زۆر  ب��ەش��داری��ی ژم��ارەی��ەك��ی  ب��ە 
الیەنگرانی  و  ئەندامان  واڵتە،  ئەو  دانیشتووی 

PDKI، لە شاری بیل  بەڕێوە برد.
رێوڕەسمەكە بە سروودی نەتەوایەتیی ئەی ڕەقیب 
لە  رێزگرتن  بۆ  بێدەنگی  دەقیقیەك  و راگرتنی 
گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان و بەتایبەتی  

الیەن خوشكە فەوزیيەوە خوێندرایەوە.
ه��ەروەه��ا  ه��ون��راوەی »ئ��ەی ش��ەه��ی��دان«  بە 

پرۆژكتۆر پیشان درا.
ل��ە ب��ڕگ��ەی��ەك��ی دی��ك��ەی ب��رن��ام��ەك��ەدا پارچە 
شێعریك لەسەر  »شەهید« لە الیەن بەڕێوەبەری 

بەرنامەكەوە خوێندرایەوە.
ئەی  س��روودی  پێشكەشكردنی  بە  رێوڕەسمەكە 

رەقیب كۆتایی پێهات.

تەنیا  وەك  ژنێڤ   � ئێران 
ڕێكخراوی كوردستانی بە 
ئەو   بانگهێشتنی  فەرمی 

كۆنفرانسە كرابوو.
ئەم  سەرەكیی  ئامانجی 
كۆنفرانسە ئامادەكاری بۆ 
سەفەری داهاتووی بەڕێز 
ئێران  بۆ  شەهید  ئەحمەد 
تەواوكردنی  ه��ەروەه��ا  و 
سەر  لە  ناوبراو  ڕاپۆرتی 
ئ��ێ��ران ب��وو ك��ە ب��ڕی��ارە لە 
سێپتامبری  م���ان���گ���ی 
پێشكەشی  ئ��ەم��س��اڵ��دا 
كۆمەڵەی  ب����ە  ب���ك���ات 
گ���ش���ت���ی���ی ڕێ����ك����خ����راوی 

نەتەوەیەكگرتووەكان لە نیۆیۆرك.
ل��ە م����اوەی ك��ۆن��ف��ران��س��ەك��ەدا، ت����ەواوی الیەنە 
ئێران  ل���ە  ج���ۆراوج���ۆرەك���ان���ی م��اف��ی م����رۆڤ 
پێشنیار بۆ  تاوتوێ كران و چەندین ڕاسپاردە و 
باشتركردنی ڕاپۆرتەكانی دوكتۆر ئەحمەد شەهید 

هێنرانە ئاراوە.
تەیموور ئەلیاسی، نوێنەری هەمیشەیی كۆمەڵەی 
لە  ژنێڤ   � ئێران  كوردستانی  مرۆڤی  مافی 
پرسی  لەسەر  یەكگرتووەكان  نەتەوە  ڕێكخراوی 
لە الیەن  بە شێوەیەكی سیستماتیك  جیاوازیدانان 
و  كورد  ئێران دژی گەلی  ئیسالمیی  كۆماری 
ئابووری،  ب��وارە  لە  ئێران  بندەستەكانی  ن��ەت��ەوە 
بە زمانی  كۆمەاڵیەتی، سیاسییەكان و خوێندن 

كونفرانسێكی  لەندەن  لە  »ئیسیكس«  زانكۆی 
دوو ڕۆژەی بۆ بەڕێز ئەحمەد شەهید، ڕاپۆرتێری 
بۆ  یەكگرتووەكان  نەتەوە  ڕێكخراوی  تایبەتی 
مافی مرۆڤ لە ئێران لە ڕۆژەكانی 10 و 11ی 

خاكەلێوەی 1390  ڕێك خست.
نزیكەی 20 ڕێكخراوە و پسپۆری مافی مرۆڤ 
لەوانە: ڕێكخراوی »ئەمنیستی ئینترناسیۆنال«، 
ڕێكخراوی »ڕاپۆرتێرانی بێسنوور«، ڕێكخراوی 
زانكۆكانی  لە  پرۆفسۆر  چەندین  بەهاییەكان، 
»ئوكسفۆرد«، »نیۆیۆرك«  و هەروەها چەندین 
مۆریس  »بەڕێز  وەك  ئێران  كاروباری  كارناسی 
كاپیتۆرن«، ڕاپۆرتێری پێشووی یو � ئێن بۆ ئێران 

لە كۆنفرانسەكەدا بەشدار بوون.
 شایانی باسە كۆمەڵەی مافی مرۆڤی كوردستانی 

دایكی قسەی كرد.
ناوبراو سەرنجی ڕاپۆرتێری تایبەتی یو � ئێن و 
لەسێدارەدانی  پرسی  بۆ الی  ڕاكێشا  بەشدارانی 
تێكۆشەرانی كورد، میلیتاریزەكردنی كوردستان بە 
مینی دژەنەفەر، سیاسەتی چۆڵكردنی كوردستان 
و پەرەپێدان و باڵوكردنەوەی تریاك لە كوردستان 
مۆعتادكردنی  ه��ەروەه��ا  و  پ��اس��داران  الی��ەن  لە 
الوانی كورد و هەروەها پرسی كۆڵبەرانی كورد و 

كوشتنیان لە الیەن هێزەكانی سەر بە ڕژیمەوە.
كۆمەڵەی  نوێنەری  كۆنفرانسەكەدا،  درێژەی  لە 
مافی مرۆڤی كوردستانی ئێران �  ژنێڤ چەندین 
شەهید  ئەحمەد  بەڕێز  بە  پێشكەش  ڕاسپاردەی 
بەندیخانەكانی كوردستان،  لەوانە سەردانی  كرد، 
دیدار لە گەڵ بەڕێز محەممەد سەدیق كەبوودوەند 
و سەردانی كوردستانی ئێراق بۆ چاوپێكەوتن لە 
گەڵ پەنابەرانی كوردستانی ئێران بە مەبەستی 
پێشێلكاریيەكانی  سەر  لە  زانیاری  كۆكردنەوەی 
الیەن  لە  ئێران  كوردستانی  لە  م��رۆڤ  مافی 

كۆماری ئیسالمییەوە.
لە دیدارێكی تایبەت لە   پەراوێزی كونفرانسەكەدا 
ئەحمەد  ب��ەڕێ��ز  و  ئەلیاسی  تەیموور  ن��ێ��وان  ل��ە 
دوو  هاوكارەكەی »خاتوو ڕۆز« هەر  و  شەهید 
ال لە سەر ئەوە ڕێككەوتن كە هاوكات لە گەڵ 
كۆبوونەوەكانی شوورای مافی مرۆڤ لە ژنێڤ، 
كۆبوونەوەی وەرزانە ڕێك بخەن بۆ ئاگاداركردنی 
ڕاپۆرتێری تایبەتی یو � ئێن بۆ ئێران لە درێژەی 
كوردستانی  لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلكارییەكانی 

ئێران.

بۆ  بێدەنگی  خۆلەكێك  راگرتنی  و  رەق��ی��ب« 
ڕێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان 

دەستی پێكرد.
پ��اش��ان ك���اك »ج��ەم��ی��ل ئ��ەم��ی��ن��پ��وور«، چەند 
خاكەلێوە   10ی  بە  سەبارەت  بەنرخی  وتەیەكی 
شێعری  پ��ارچ��ە  چەند  پ��اش��ان  ك��رد.  پێشكەش 
پەیوەندیدار بە ڕۆژی شەهیدان لە الیەن بەڕێزان 

خاكەلێوە،  12ی  رێ��ك��ەوت��ی  شەممە،  رۆژی 
رێوڕەسمێكی   PDKI ف��اڵ��ۆن��ی  كومیتەی 
شەهیدانی  رۆژی  خاكەلێوە،  10ی  بۆنەی  بە 
لە  بەرچاو  ڕێژەیەكی  بەشداریی  بە  كوردستان 
هەروەها  و   PDKI الیەنگرانی  و  ئەندامان 

كوردانی دانیشتووی ئەو شارە پێك هێنا.
 ڕێوڕەسمەكە بە سروودی  نەتەوایەتیی »ئەی 

»مەولوود  كاك  و  عۆزەیری«  »جەمیل  كاك 
ئازەرئەفشان«ەوە خوێندرانەوە.

كرابوو  ت��ەرخ��ان  ڕێوڕەسمەكە  كۆتایی  بەشی 
الیەن  لە  كە  شەهیدان  وێنەی  پێشاندانی  بۆ 
ئامادە  فاڵۆن   ش��اری  لە    PDKI كومیتەی 

كرابوو.

بە بۆنەی 10ی خاكەلێوە، كۆڕیادێك لە نۆروێژ بەڕێوە چوو

بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی 10ی خاكەلێوە لە ستۆكهۆڵم

بەڕێوەچوونی سمینارێك بە بۆنەی 10 ی خاكەلێوە لە دانمارك

قازی  پێشەوا  لەسێدارەدانی  ساڵیادی  65ەمین  و  كوردستان  شەهیدانی  رۆژی  بۆنەی  بە 
محەممەد، لە الیەن كۆمیتەی گشتیی PDKI لە واڵتی نۆرێژ، رۆژی شەممە، رێكەوتی 
12ی خاكەلێوە، كۆڕیادێك بە بەشداریی سەدان كەس لە كوردانی دانیشتووی ئەو واڵتە و 

نوێنەرانی حیزبە سیاسییە كوردستانییەكان، لە ناوچەی »لیللەستروێم« بەڕێوە چوو.
ئەو كۆڕیادە كە لە سێ بەش، واتە بەشی پەیامەكان، سمینار و دابەشكردنی نامەی رێزلێنان 

بە سەر بنەماڵەی شەهیداندا پێك هاتبوو، بەم شێوەی خوارەوە بەڕێوە چوو:
بۆ  بێدەنگی  خولەكێك  راگەیاندنی  و  رەقیب  ئەی  نەتەوایەتیی  سرودی  پێشكەشكردنی   �

رێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان
� هەڵكردنی شەست و پێنج مۆم بە نیشانەی شەست و پێنجەمین ساڵیادی شەهیدبوونی 

پێشەوا قازی محەممەد و هاوڕێیانی
� خوێندنەوەی پەیامی كۆمیتەی گشتیی PDKI لە واڵتی نۆروێژ لە الیەن بەرپرسی 

كۆمیتەی ناوبراو، رێزدار كاوە عەبداڵی
� پێشكەشكردنی پەخشانێك لە ژێر ناوی »كوچە و كۆاڵنە دڵتەنگەكانی مەهاباد« لە الیەن 

مەنسوور عەزیزییەوە
� خوێندنەوەی پەیامی كۆمیتەی هاوكاریی هێزە كوردستانییەكان لە نۆروێژ، لە الیەن رێزدار 

ئیبراهیم كۆنەپۆشی، بەرپرسی كۆمیتەی ناوبراوەوە
� پێشكەشكردنی پەیامی پارتی دێموكراتی كوردستان لە نۆروێژ لە الیەن رێزدار موحەممەد 

ئەسكەندەرەوە
� خوێندنەوەی پەیامی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان لە نورویژ لە الیەن رێزدار ئەنوەر 

بایەزیدییەوە.
� پێشكەشكردنی پەیامی یەكیەتییەكانی ژنان و الوان و خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران و كۆمەڵەی كولتووریی گشتیی كوردی، لە الیەن رەعدە پااڵنی، بەرپرسی كۆمیتەی 

گشتیی یەكیەتیی ژنانی دێموكراتەوە، لە نۆروێژ.
� پێشكەشكردنی هەڵبەستێك لە ژێر ناوی دایكی شەهید، لە الیەن رێزدار سمكۆ بێكەسەوە

بەشی دووهەمی كۆڕیادەكە تەرخان كرابوو بۆ سمینارێك لەسەر 10ی خاكەلێوە، كەسایەتیی 
پێشەوا قازی موحەممەد و ئاڵوگۆڕەكانی ئەمڕۆی ناوچەكە و كورد و پرسی هاودەنگی 
و یەكگرتن لە پێناو مافە رەواكانی گەلی كورددا. میوانانی ئەو سمینارە، بریتی بوون لە 

بەڕێزان ئیبراهیم الجانی، سمكۆ ئیسماعیلزادە، پەری رەشیدیان و جەمیل كوالهی.
� پێشكەشكردنی هەڵبەستێك لە الیەن رێزدار هیوا ئەحمەدییەوە

لە دوایین بەشی كۆڕیادەكەدا، بەڕێز قادر رەسووڵی، بەرپرسی بەشی بۆنەكان لە پێوەندی 
پاشان   و  بەشداربووانی كرد  پێشكەش كرد و سوپاسی  وتەیەكی  بۆنە جیاوازەكاندا  لەگەڵ 
نامەی رێزلێنانی كۆمیتەی گشتیی حیزبی دێموكرات لە نۆروێژ، لە الیەن بەڕێزان كاوە 

عەبداڵی و ئیبراهیم الجانییەوە، پێشكەش بە بنەماڵەی شەهیدان كرا.

ڕۆژی 12ی خاكەلێوە، بە بۆنەی ساڵڕۆژی لەسێدارەدانی پێشەوا قازی محەممەد، سەرۆك كۆماری 
كوردستان و هاوڕێیانی، سمینارێك لە الیەن ماڵی كورد و كۆمەڵەی كوردی لە شاری ئالبۆرگی 

دانمارك بەڕێوە چوو كە ژمارەیەكی بەرچاو لە كوردانی دانیشتووی دەڤەرەكە تێیدا بەشدار بوون.
دوای سروودی نەتەوایەتیی ئەی ڕەقیب و ڕاگیرانی دەقیقەیەك بێدەنگی  بۆ ڕێزگرتن لە گیانی 
پاكی شەهیدانی كوردستان پەیامی كۆمەڵەی كوردی و ماڵی كورد لە الیەن كاك حامید عەبدوڵاڵ، 
ئەندامی ماڵی كوردەوە پێشكەش كرا. دواتر لە الیەن گەالوێژ خوسرەوی، كچی شەهید عەزیز محەممەد 

خوسرەوی، پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانە وە پارچە هەڵبەستێك خوێندرایەوە.
لە بەشێكی سمینارەكەدا لە الیەن  بنەماڵە و كەسوكاری شەهیدان كە لە سمینارەكەدا بەشدار بوون، 
بۆ رێزگرتن لە شەهیدان مۆم هەڵكرا. هەروەها لە الیەن بەڕێوەبەرانی سمینارەكەوە  نامەیەكی ڕیزلێنان 

بەو بنەماڵە و كەسوكارانەی شەهیدان درا كە بەشداری سمینارەكە بوون.
دوا بەشی سمینارەكە باسێك بوو لە الیەن تێكۆشەری سیاسی و ئەندامی دێرینی حیزبی دێموكراتی 

كوردستان  بەڕێز كاك عەبدولڕەزا كەریمی )كاك ئەبوو(.
كاك ئەبوو لە وتارەكەیدا باسی لە گەورەیی شەهید پێشەوا وەك ڕێبەرێكی مۆدێرن و بلیمەت، پلەی 
بوون،  بۆیان شەهید  كورد  نەتەوەی  ڕۆڵەكانی  كە  نەتەوەییانە  بەها  بەو  بایەخدان  و  بەرزی شەهید 
كرد. دوای كۆتاییهاتنی وتەكانی كاك ئەبوو، كۆمەڵێك پرسیار و تێبینی لەمەڕ باسەكە ڕووبەڕووی 

بەڕێزیان كران كە وەاڵمی پرسیار و سەرنجەكانی بەشدارانی دایەوە.
شایانی باسە چەند پارچە هەڵبەست بەم بۆنەوە لە بڕگە جیاجیاكانی سمیناری رۆژی شەهیدانی 

كوردستاندا پێشكەش كران.

بۆ رێزگرتن لە 10ی خاكەلێوە، 65ەمین ساڵیادی لەسێدارەدانی پێشەوای نەمر قازی محەممەد و 
هاوڕێیانی و رۆژی شەهیدانی كوردستان، كومیتەی PDKI لە ستۆكهۆڵم، رۆژی شەممە، 12ی 
خاكەلێوە، سمینارێكی سیاسی لەم شارە پێك  هێنا. سمینارەكە، كە بە بەشداریی ئەندامان و الیەنگرانی 

PDKI و بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان بەڕێوە چوو، لەم بڕگانەی خوارەوە پێك هاتبوو:
� پێشكەشكردنی سروودی نەتەوایەتیی ئەی رەقیب و راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە 

گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان
ئەحمەد  بەڕێزان  الی��ەن  لە  پێشەوا  كەسایەتیی  و  خاكەلێوە  10ی  لەسەر  باسێك  پێشكەشكردنی   �

كاكەمەمی و دوكتور حوسێن خەلیقی
� نیشاندانی فیلمێكی مێژوویی لە سەر كۆماری كوردستان و پێشەوای نەمر، لە ئامادەكردنی كاك 

سمایل ماملێ
� سەردانی گڵكۆی شەهیدان لە باكوور و باشووری شاری ستۆكهۆڵم و دانانی چەپكەگوڵ لەسەر 
گڵكۆی شەهیدان كاك كامران هیدایەتی، كاك برایم جوورابچی، كاك كەریم محەممەدزادە و هەروەها 
شەهال  خوشكە  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  الوانی  یەكیەتیی  جوانەمەرگی  ئەندامی  گڵكۆی 

ئەحمەدی.
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حوكمی زیندان بە سەر 
هاوواڵتییەكی كورددا سەپا

حوكمی دوو ساڵ زیندان بە سەر 
هاوواڵتییەكی سەقزیدا سەپا

كۆچی دوایی باوكی دوو شەهیدی 
ریگای رزگاریی كوردستان

كۆچی دوایی پێشمەرگەیەكی 
PDKI پێشووی

راپۆرتی ئاهەنگەكانی نەورۆز لە كوردستان

بە بۆنەی رۆژی شەهیدانی كوردستانەوە، كومیتەی ئوریبروی PDKI ڕێوڕەسمێكی بەشكۆی پێك 
هێنا. ڕێوڕەسمەكە بە سرودی نەتەوایەتیی »ئەی رەقیب« و ڕاگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە 

شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان دەستی پێكرد.
الیەن  لە   PDKI ئوریبروی  كۆمیتەی  پەیامی  ڕێوڕەسمەكەدا  یەكەمی  بڕگەی  دەستپێكی   لە 
بەرپرسی كۆمیتە كاك »سەالح ئارامیش«ەوە خوێندرایەوە. پاشان پەیامی كۆمیتەكانی یەكیەتیی الوان، 
كرا. خاتوو شنۆ سەحرایی  پێشكەش  لە الیەن خاتوو »ئ��اوارە جەاللی« یەوە  یەكیەتیی كوردان  و  ژنان 
ماڵپەڕی  و  ئێران  كۆمۆنیستی  حیزبی  ماتەمینی  برووسكەی  كرد.  پێشكەش  بەهەستی  هۆنراوەیەكی 

خاكەلێوە پێشكەش كران.
لە بڕگەیەكی دیكەدا بەڕێز بێهروزی كوردئەحمەدی، لە پەخشانێكی پر لە هەستدا چەند ساتێك لەگەڵ  
تێكۆشەری دێموكرات، كەسایەتیی  ناوداری گەلەكەمان كاك مەال حەسەنی شیوەسەڵی دوا و هەوڵی دا 
ئەگەر بۆ ساتێكیش بێ بیالوێنێتەوە و كەمێك لە ئێش و ئازارەكانی ئەو خۆشەویستە كەم بكاتەوە. پاشان 
بەڕێزیان شێعرێكی خوێندەوە كە  لەسەر گەورەیی و زانایی نەمر د.قاسملوو هۆنیبوویەوە. پاشان پەیامی 
ئەنجومەنی  بزوتنەوەی گۆڕان، رێكخراوی ئوریبروی پارتی دێموكراتی كوردستان و كەرتی ڕێكخستنی 
ئوریبروی یەكیەتی نیشتیمانی كوردستان خوێندرانەوە. شایانی ئاماژەیە كە بە درێژایی بەشی یەكەمی 
ڕێوڕەسمەكە لە الیەن بەڕێوەبەرانی ڕێورەسمەكەوە شێعر و پەخشانی تایبەت بە یادی شەهیدانی كوردستان 

دەخوێندرانەوە.
بەشی دووهەمی ڕێوڕەسمەكە تەرخان كرابوو بۆ بەڕێز د.بورهان یاسین، مامۆستای زانكۆ و مێژووزان 
و چاالكی بواری سیاسی و كۆمەاڵیەتی. ئەم بڕگەیە بە شێوەی كۆڕ یا »سمینار« بەڕێوە چوو. لەم 
بەشەدا بەڕێز د.بورهان یاسین، باسێكی زانستی لەسەر رۆڵی پێشەوا و گرینگیی دامەزرانی كۆماری 
كوردستان پێشكەش كرد. بەڕێز د.بورهان یاسین لە بەشێكی دیكەی باسەكەیدا هەلومەرجی ئەمڕۆی 

كوردستانی خستە بەرباس و لەسەر پێویستیی یەكیەتی و برایەتیی ریزەكانی كورد پێی داگرت.
رێوڕەسمەكە بە خوێندنی سروودی ئەی شەهیدان كۆتایی هات.

ئەندامان و الیەنگرانی  PDKI بە بۆنەی  10ی  خاكەلێوە، رۆژی  شەهیدانی  كوردستان لە چەندین 
شار و ناوچەدا چاالكیی  تەبلیغییان بە شێوازی جۆراوجۆر بەڕێوە برد.

ئەو شار و ناوچانەی كە ئەو چاالكییەیان تێدا بەڕێوەچووە بریتین لە:
سنە، پیرانشار، مەریوان، شارۆچكەی كانی دینار، ناوچەی هەورامان، سەردەشت، ناوچەی مەرگەوەڕی 
ناوچەی  و  )سەیرانگاكان  نەغەدە  هەوشار(،  گوندەكانی  و  ق��ەاڵو  )سایین  هەوشار  ناوچەی  ورم��ێ ، 

سندووس(.

بە بۆنەی رۆژی شەهیدانی كوردستان، رێكەوتی 12ی خاكەلێوە، لە شاری كارلستاد، رێوڕەسمیكی 
رێزلینان بە بەشداریی ئەندامان و الیەنگرانی حیزب و بەشیكی زۆر لە كوردەكانی دانیشتووی ئەم شارە 

بەڕێوە چوو.
رێوڕەسمەكە بە سروودی »ئەی شەهیدان« و راگرتنی ساتیك بێدەنگی بۆ رۆحی پاكی شەهیدانی 

كوردستان دەستی پێكرد.
بەشی یەكەمی رێوڕەسمەكە بریتی بوو لە:

� خوێندنەوەی پەیامی كومیتەی PDKI لە »كارلستاد« لە الیان  كاك وەهاب تێیوری، بەرپرسی 
كومیتە

� خوێندنەوەی پەیامی هاوبەشی  یەكیەتییەكانی ژنان و الوان لە الیەن خاتوو رێژاو
� خوێندنەوەی پەیامی یەكیەتیی كوردان لە الیەن كاك محەممەد پااڵنی

� خوێندنەوەی  پەیامی ئەنجومەنی كولتووری »افغانستان« لە الیەن ئاغا خەلیل
� خوێندنەوەی پەیامی حیزبی ژینگەی سوئێد لە الیەن ئاسۆ زەند

� هونراوەیەك لەالیەن كاك حسێن عەلیپوور
� پارچە شیعریك لە الیان كاك محەممەد پااڵنی.

پاشان كاك عەبدوڵاڵ حیجاب بەم بۆنەوە باسێكی پێشكەش كرد. بەڕێزیان لە وتەكانیدا ئاماژەی بە 
خەباتی مافخوازی گەلی كورد و ڕەوابوونی ئەم خەباتە كرد .

بەڕێز حیجاب لە بەشێكی دیكەی باسەكەدا تیشكی خستە سەر مافی نەتەوەكانی دیكەی ئێران و 
دواتر  و  ئێراندا  فرەنەتەوەی  لە واڵتی  دێموكراسی  لە چوارچێوەی جێگیركردنی  ئەو مافە  دابینبوونی 
ئاماژەی بە وتە بەنرخەكانی رێبەری شەهید دوكتور قاسملوو لە بارەی شەهیدانەوە كرد. كاك عەبدوڵاڵ 
و  كوردستان  كۆماری  دەسكەوتەكانی  و  محەممەد  ق��ازی  پێشەوا  رۆڵ��ی  لە  باسی  هەروەها  حیجاب 
چۆنیەتیی شەهیدكرانی پێشەوا و هاوڕێیانی و هەروەها خەباتی حیزبی دێموكرات لە قۆناغە هەستیارە 

جیاجیاكاندا كرد.
شەهیدانی  رۆژی   خاكەڵیوە،  لەسەر 10ی  بوو  فیلمێك  كورتە  پیشاندانی  رێوڕەسمەكە  بڕگەی  دوا 

كوردستان، كە لە الیەن كاك ئازاد نادرییەوە ئامادە كرابوو.

 PDKI چاالكیی تەبلیغیی ئەندامان و الیەنگرانی
بە بۆنەی 10ی خاكەلێوە

بەڕێوەچوونی ڕێورەسمی10ی خاكەلێوە لە ئوریبرو

كۆریادی 10ی خاكەلێوە، لە كارلستاد بەڕێوە چوو

PDKI كۆچی دوایی پێشمەرگەیەكی دێرینی

هەواڵدەریی  ئاژانسی  راپۆرتی  بەگوێرەی 
ناوی  بە  سەقزی  هاوواڵتییەكی  موكریان، 
تۆمەتی  بە  نەسروڵاڵهی«،  »بێهرووز 
هاوكاری لەگەڵ حیزبێكی دژبەری رێژیمی 
ئیسالمیی ئێران، لە الیەن دادگای شۆڕشی 
ئەو شارەوە حوكمی دوو ساڵ زیندانی بەسەردا 

سەپا.
ب�ڕیاری   بەپێی سەرچاوەكە، بێهرووز پاش 
دادگا ناڕەزایەتیی خۆی لەهەمبەر حوكمەكەی 
بۆ  پەروەندەكەی  هۆیەوە  بەم  و  دەربڕیوە 

دادگای پێداچوونەوە نێردراوە.
رابردوو  ساڵی  نەسروڵاڵهی،  بێهرووز   
رێژیمی  ئەمنیەتییەكانی  هێزە  الیەن  لە 
ئیسالمیی ئێرانەوە لە شاری سەقز دەسبەسەر 
و پاش ماوەیەك بە دانانی بارمتە لە بەندیخانە 

ئازاد كرا.

هەواڵدەریی  ئاژانسی  راپۆرتی  بەگوێرەی 
ناوی  بە  بۆكانی  هاوواڵتییەكی  موكریان، 
»جەعفەر ئازەرنووش«، بە تۆمەتی هاوكاری 
لەگەڵ حیزبێكی دژبەری رێژیمی ئیسالمیی 
ئێران، لە الیەن دادگای شۆڕشی ئیسالمیی 
بە  زیندانی  مانگ   8 حوكمی  مەهابادەوە 

سەردا سەپا.
هێزە  الیەن  لە  رابردوو  ساڵی  ناوبراو   
دەسبەسەر  بۆكان  لە  رێژیم  ئەمنیەتییەكانی 
جەعفەر  كرابوو.  ئازاد  بارمتە  دانانی  بە  و 
لە  حوكمەكەی  ماوەی  ئێستا  ئازەرنووش، 

بەندیخانەی ناوەندیی مەهاباد تێپەڕ دەكات.

و  هێز  چەڵەمەی  و  تەنگ  و  ئاستەنگ  سەرەڕای  میدیا،  كوردستان  ماڵپەڕی  راپۆرتی  بەپێی 
دەستوپێوەندییەكانی رێژیمی ئیسالمیی ئێران، جێژنی نەورۆز لە شار و ناوچە جۆراوجۆرەكانی كوردستاندا 
بەڕێوە چوو. هەواڵەكانی ژمارەیەك لەو شارانە كە ئاهەنگی جێژنی نەورۆزیان تێیدا بەڕێوە چووە، بریتین 

لە:
لە گوندی »دێ مەنسوور« سەرەڕای  و  ناوچەی مەهاباد  بە  دەڤەری شاماتی سەر  لە  مەهاباد: 
بەرپرسی  و  ئیتیالعات  ئیدارەی  لە الیەن  نەورۆز،  بەڕێوەبردنی جێژنی  بۆ  تەواوی خەڵك  ئامادەكاریی 
پاسگای موكریانەوە پێشیان لێ گیرا و هەڕەشەی دەسبەسەركردنیان لە خەڵك لە ئەگەری بەڕێوەبردنی 

ئاهەنگی نەورۆزدا كرد.
 الوان و خەڵكی  گوندی »حاجی حەسەن«ی شامات گوێیان نەدایە هەڕەشە و گوشارەكانی رێژیم و بە 
كردنەوەی ئاگرێكی گەورە و شایی و هەڵپەڕكێ، جێژنی نەتەوەیی كوردیان بەرز و پیرۆز راگرت. الوان 
لە گوندی حاج حەسەن و لەسەر بەرزاییەكانی ئەو گوندە ئااڵیەكی گەورەی كوردستانیان هەڵ كردبوو 

كە بووە هۆی خوشحاڵیی خەڵكی ناوچەكە.
بۆكان: بە بۆنەی هاتنەوەی ساڵی نوێی كوردی ب�ڕیار بوو لە »مەیدانی اللەی میراوا« و »چوارڕێیانی 
لەندەن«ی شاری بۆكان ئاهەنگی جێژنی نەورۆز بە بەشداریی خەڵكی ئەو شارە بەڕێوە بچێت، بەاڵم 
بەو  پێش  ئێران،  ئیسالمیی  رێژیمی  ئەمنییەتییەكانی  و  ئیتالعاتی  هێزە  گوشاری  و  زەخت  هۆی  بە 
چێژنە  ئەو  كۆاڵنەكاندا  نێو  لە  و  ماڵەكانیان  دەركی  بەر  لە  بۆكان  خەڵكی  بەاڵم  گیرا.  رێوڕەسمانە 

نەتەوەییەیان بە شادی و هەڵپەڕكێ، بەرز و پیرۆز راگرت.
سەقز«  سەرای  و  تۆمار  كانی  میراوا،  »كەریزەی  وەك  بۆكان  شاری  دەوروبەری  گوندەكانی  لە   
رێوڕەسمی تایبەت بە نەورۆز بە بەشداریی كوڕ و كیژ و الو و ژن و پیاوان، بە رەشبەڵەك و هەڵپەڕكێی 

تایبەت بەڕێوە چووە.
 لە گوندی »قاراوای گەورە« بە بەشداریی خەڵكێكی زۆر لە گوندەكانی دوروبەر و خەڵكی شاری 
بۆكان و هەروەها خەڵكی شارەكانی سەقز، بانە، سەردەشت، رەبەت، مەهاباد و دیواندەرە رێز لە نەورۆز، 

جێژنی نەتەوەیی كورد گیراوە.
 لە ئێوارەی 29ی رەشەمەی 1390ی هەتاوی، ئاگرێكی گەورە لە الیەن الوانەوە هەڵكرابوو كە تێیدا 

لە الیەن شاعیران و رووناكبیران و گۆرانیبێژانەوە كۆمەڵێك شیعر، وتار و گۆرانی پێشكەش كران.
پیرانشار: خەڵكی شاری پیرانشار بە شێوەیەكی زۆر مەدەنییانە چوونە سەر شەقامەكانی شار و بە 
دروشمی »بژی  هەروەها  و  بێگانە«  بە  نایدەین  قەت  جێژنی خۆمانە،  دروشمی »نەورۆز  گوتنەوەی 
كورد و كوردستان«، ناڕەزایەتیی خۆیان لە هەمبەر سیاسەتەكانی رێژیم، دەرب�ڕی. ئەم خۆپیشاندانەی 
خەڵك بوو بە هۆی ئەوە كە رێژیمی ئیسالمی بە گاردی تایبەتی بەرەوڕووی كردەوەی مەدەنییانەی 

خەڵك ببێتەوە.
 لە گوندەكانی گردرەحمەت، بادیناوێ ، نەمەنجێ ، گردیم خانە، گەزگەسك، چیانە، زێوە، كۆنەالجان، 
باستامبەگ،  شنۆزەنگ،  بندڕێ ،  بەردەقەل،  گەپڵەسەن،  كاسەكەران،  ركاوێ ،  گردئاشەوان،  جەڕان، 
كانی  مەنگوران،  گەزگەسكی  حسێن،  قەبری  كەوپەڕ،  تركەش،  ئاغەاڵن،  خرێ   هەنگەوێ ،  شەختان، 

شینكە، ئاوخواردە، قەرەخدر، میشەدێ  و گەنەدار ئاگری نەورۆز كراوەتەوە.
 هەروەها لە ناوچەی زانكۆی پەیام نووری پیرانشار، سەرەڕای زەخت و گوشاری هێزەكانی رێژیم، 

حەشیمەتێكی نزیك بە 30 هەزار لەو شوێنەدا كۆبوونەوە و ئاهەنگی جێژنی نەورۆزیان گێڕا.
 دواتر لە شەوی 29ی رەشەمەی 1390ی هەتاویدا، كوڕان و كچانی پیرانشار هاتنە نێو شەقامەكان 
و بە لێدانی بۆقی ماشێەنەكانیان و هەڵكردنی ئاگر و هەڵپەڕكێ پاشەكشەیان بە هێزەكانی رێژیم كرد كە 

تا درەنگانی شەو ئەو شادییە درێژەی كێشا.
مەریوان: ئاهەنگی نەورۆز سەرەڕای گوشار و ئامادەباشی هێزە سەركوتكەرەكانی رێژیم و هەوڵەكانی 

رێژیم بۆ پێشگرتن لە بەڕێوەچوونی رێوڕەسمەكە لە نێو شاردا، بە شكۆیەكی بێ وێنەوە بەڕێوە چوو.
بەرقەاڵ، گومارەلەنگ،  نژمار،  نەنە،  نێ، چۆر،  لە گوندەكانی  كورد  نەتەوەیی  جێژنی  ئاهەنگی   
ماسیدەر، محەممەدە، گاگل، سەردۆش، ولەژێر، دەرزیان، نسڵ و گۆشخانی و گوندەكانی ناوچەكانی 
سەرشیو، ژاوەرۆ و دەوروبەری زرێبار و  هەروەها لە بەری بەگزادە و قولل�ەی ئیمام، لە شاری مەریوان 

بەڕێوە چووە.
فەلەكەی  لە  خەڵك  و  ئێران  ئیسالمیی  رێژیمی  هێزەكانی  نێوان  لە  تێكهەڵچوون  و  شەڕ  هەروەها   

»ستادیۆم« و فەلەكەی »نەورۆز«ی شاری مەریوان هاتۆتە ئاوارە.
 هێزە ئینتیزامییەكانی رێژیمی ئێران لە گەڕەكەكانی چوارباخ، فەرمانداریی قەدیم، دارسەیرانی قەدیم، 

دینار فرۆشەكان، تەكیە و نیوەی باكووری شاری مەریوان ماڵ بە ماڵی هاوواڵتییانیان پشكنیوە.
 رێژیم لە شاری مەریوان بە مەبەستی پێشگیری لە بەڕێوەچوونی ئاهەنگی جێژنی نەورۆز هەزاران 
تەنانەت  و  دەستوپێوەندییەكانی  لە  بارودۆخەكە  كونترۆڵی  بۆ  و  دابوو  مۆڵ  خۆی  هێزەكانی  لە  كەس 

ئەرتەشیش كەڵكی وەرگرتبوو.
 لەالیەكی دیكەوە رێژیمى ئیسالمیی ئێران دەستوپێوەندییەكانی خۆی بە جلوبەرگی كوردییەوە لە نێو 

شەقام و كۆاڵنەكانی شاری مەریواندا بە مەبەستی چاوترسێنكردنی خەڵك گەڕاندووه.
 لە سەروبەندی جێژنی نەورۆز لە شاری مەریوان زۆربەی رێگا سەرەكییەكانی شار وەكوو دەروازەی 
سێ ڕای نێ داخرابوون و هەروەها هێزەكانی رێژیم بە مانۆڕ و تەیار بوون بە چەكی سارد و گەرم، هەوڵی 

باڵوەپێكردنی خەڵكیان دابوو.
سەردەشت: هێزەكانی رێژیم ئەمساڵ بە درووستكردنی بەربەست  و نانەوەی كێشە  و ئاڵۆزی، هەوڵی 
بەڕێوەنەچوونی ئاهەنگی نەورۆزیان لە ناوچەی سەردەشت داوە، بەاڵم سەرەڕای ئەو هەموو گرفتانە، 
خەڵكی كوردستان لە ناوچەی رەبەت و ئاواییەكانی »سیسێر«، »بێژوێ«   و »بێوران« بە كردنەوەی 

ئاگری نەورۆز بەرەو پیری ساڵی 2712ی كوردی چوون.
نەوسوود: الوانی شاری نەوسوود لە ئێوارەی رۆژی دووشەممە، 29ی رەشەمە، ئاگری نەورۆزیان لە 

مەیدانی د.قاسملوو كردەوە  و بە جێژن  و شایی  و هەڵپەڕكێ  بەرەو پیری ساڵی نوێی كوردییەوە چوون.
 هەروەها لە گوندی »نەروی«ی سەر بە شاری نەوسوود، الوانی ئەم گوندە بە كردنەوەی ئاگری 
نەورۆز، بە كۆبوونەوە لە دەوری یەك، كەڵكوەرگرتن لە كەرەستەی جۆراجۆری كایەی ئاگرین، باڵوكردنەوەی 

شیرینی  و وتنی گۆرانی شۆڕشگێرانە، پێشوازییان لە هاتنی ساڵی 2712ی كوردی كرد.

باوكی  خاكەلێوە،  10ی  لەسەر   9 شەوی 
و  كوردستان  رزگاریی  رێگای  شەهیدی  دوو 
»سەید  بۆكان،  شاری  خۆشەویستی  كەسایەتیی 
ساڵیدا   85 تەمەنی  لە  سەیدئەحمەدی«  فەتاح 
دوو  باوكی  فەتاح،  سەید  كرد.  دوایی  كۆچی 
شەهید بە ناوەكانی سەید تاهیر و سەید ئەسعەد و 
هەروەها خاوەن كەسایەتییەكی بەرزی كۆمەاڵیەتی 

و جێگای متمانەی خەڵك بوو.
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  بۆنەوە  بەم 
و  بنەماڵە  ئاراستەی  خۆی  سەرەخۆشی  ئێران، 
و  شەریك  بە  خۆی  و  دەكات  ناوبراو  كەسوكاری 

بەشداری خەمیان دەزانێت.

پێشمەرگەی  خاكەلێوە،  4ی  رێكەوتی   
ناسراوی  كەسایەتیی  و   PDKI پێشووی 
شاری مەهاباد، »جەعفەر گوشتاسبی«، لە 
تەمەنی 50 ساڵیدا بە هۆی نەخۆشی كۆچی 

دوایی كرد.
»شینە  بە  ناسراو  گوشتاسبی  جەعفەر   
لە  هەتاوی،  1357ی  ساڵی  لە  یەكدەست« 
كاتێكدا كە تەنیا 16 ساڵ تەمەنی بوو، هاتە 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ریزەكانی  نێو 

ئێران و لە هێزی پێشەوا سازمان درا.
 كاك جەعفەر بەهۆی نەخۆشییەوە نەیتوانی 
زیاتر لە 7 ساڵ خزمەت بە گەلەكەی بكات و 
لە ساڵی 1364 گەڕایەوە مەهاباد، بەاڵم هیچ 
دێموكراتی  حیزب  لە  داب�ڕاو  بە  خۆی  كات 

كوردستان و ئامانجەكانی، نەدەزانی.
ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
خۆی،  سەرەخۆشیی  و  پرسە  بۆنەوە  بەم 
ئاراستەی بنەماڵە و كەسوكاری كاك جەعفەر 
بەشداری  بە  خۆی  و  دەكات  گوشتاسبی 

خەمیان دەزانێت.

پێشمەرگەیەكی دێرینی PDKI ، بە ناوی 
ساڵح ئەمینی بە هۆی راوەستانی دڵ كۆچی 
دوای���ی ك���رد.  ك��اك ساڵح رێ��ك��ەوت��ی 29ی 
لە  ماڵئاوایی  هەتاوی  1390ی  رەشەمەی 

ژیان كرد.
1358دا  ساڵی  لە  ئەمینی«  »ساڵح  كاك   
دەبێت بە پێشمەرگە  و لە هێزی شاهۆ سازمان 
دەدرێت  و بەوپەڕی قارەمانەتییەوە و شان بە 
شاهۆ  هێزی  دیكەی  پێشمەرگەكانی  شانی 

بەرپەرچی هێرشەكانی رێژیم دەداتەوە.
 ك��اك س��اڵ��ح ل��ە ش��ەڕەك��ان��ی: ش���ەڕی سێ  
دووئاو،  م��ەالن��دەر  و  پ���اوە،  ش��ەڕی  مانگە، 
دەرەتفێ   و  هانەگەرمەڵە،  نۆدشە،  نەوسوود، 

... چاالكانە بەشدار بووە.
دڵسۆز،  پێشمەرگەیەكی  خوالێخۆشبوو   
قارەمان  و لەسەرخۆ بوو  و بەوپەڕی دڵسۆزییەوە 
ئەركە  دوایین ساتەكانی ژیانی هەموو  هەتا 

پێئەسپێردراوەكانی حیزبی جێبەجێ  دەكرد.
ئێران،  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  ح��ی��زب��ی   
س��ەرەخ��ۆش��ی ل��ە ب��ن��ەم��اڵ��ە  و ك��ەس��وك��ار  و 

هاوسەنگەرانی خوالێخۆشبوو دەكات.



ژمارە 578 ـ 15ی خاكەلێوەى 41391

ئەمڕۆ، 10ی خاكەلێوە، لێرە كۆ بووینەتەوە 
تا رێز لە رۆژی شەهیدانی كوردستان بگرین 
و یادی كەسایەتیی هەڵكەوتوو و مێژوویی 
نەتەوەكەمان بكەینەوە. یادی ڕۆڵ و نەقشی 
ئەو رێبەرە بێ وێنەیەی مێژووی هاوچەرخی 
ئەستێرەیەكی  وەك  هەتاهەتایە  ب��ۆ  ك��ورد 
پرشنگدار لە ئاسمانی پڕهیوای كوردستاندا 

هەر دەم دیار و گەشاوە دەبێ.
قازی محەممەد رۆڵەی هەڵكەوتووی كورد 
خەبات،  ئ��اگ��ری  بڵێسەی  هەڵكردنی  ب��ە 
مێژوویەكی داڕشت كە دوای زیاتر لە شەش 
دەیە خەبات هێشتا رێنوێن و چرای خەباتی 
شۆڕش و بەرخۆدانی بزوتنەوەیەكی مافویست 
و حەقداری گەلە بەشخوراوەكەیەتی. ئێستا 
ئێلهام  مافپەروەری  و  نەتەوەخوازی  بیری 
ل��ە وت��ە و ب��ی��رۆك��ەك��ان��ی و ك��ەس��ای��ەت��ی و 
یانی  وەردەگ��رن.  رێبەرە  ئەو  هەڵسوكەوتی 
قوتابخانەی  بڵێین  شانازییەوە  بە  دەتوانین 
پێشەوای كورد وەجاغ كوێر نیە و حیزبەكەی 
ساڵەی   65 ساڵیادی  لە  محەممەد  قازی 
و  سیاسی  خەباتی  ك��وورەی  شەهیدكرانی، 

مەدەنی هەروا گەرموگوڕ راگرتووە.
ساتە  لەو  ك��ورد  گەلی  خەباتی  سەردەمی 
رزگ���اری���ی گەالنی  ب���ەرەب���ەری  وەخ���ت���ەدا 
و  فاشیزم  لە چنگ  رزگ��اری  و  بندەست 
بوو.  جیهانی  دووه��ەم��ی  ش��ەڕی  كۆتایی 
بۆیە وردبینیی ئەو رێبەرە زیرەك و وشیارە 
هەلومەرجە  ل��ەو  ورد  ل��ێ��ك��دان��ەوەی  پ��اش 
نفووزە  ئ��ەو  ه��ۆی  بە  و  وەردەگ���رێ  كەڵك 
كۆمەاڵیەتی و سیاسی و خۆشەویستییەی 
حیزبێكی  ه��ەی��ب��ووە،  خ��ەڵ��ك��دا  نێو  ل��ە  ك��ە 
سیاسی و مۆدێرن پێك دێنێ و لە ماوەیەكی 
یەكجار زۆر كەمدا ناوچەی موكریان دەكا 
ب��ە الن��ك��ەی ش���ۆڕش و ب���ەرخ���ۆدان دژی 
رێژیمی شۆڤینیست پەروەری پەهلەوی. ئەو 

كاریزمای  رێبەری  نەتەوەییەی  حەرەكەتە 
كورد زەندەقی حاكمانی دیكتاتۆری تارانی 
و  هەژاند  دیكتاتۆرییەتی  كۆشكی  و  برد 
كردەوە  وشیار  غەفڵەت  خەوی  لە  ئەوانیان 
كە گەلی كورد هەروا زیندوو و لە سەر پێ 
و حەقخوازە و تەسلیم بوون قەبوڵ ناكا و تا 
گەیشتن بە ئامانجەكانی خۆی كە رزگاریی 
خاكەكەیەتی  و  ئاو  رزگاریی  و  نەتەوەیی 
دەست لە خەبات هەڵناگرێ و بۆ گەیشتن 
بدات  نرخەكەی  ئامادەیە  ئامانجەش  ب��ەو 
بەم  پێشكەش  خۆی  رۆڵەكانی  باشترین  و 
بناغەی  ساتەوە  لەو  هەر  بكات.  بارەگایە 
فەرهەنگی بەرخۆدان و شوناسی نەتەوەیی 
وەك  كاتەش  ئەم  تا  ئەو چەمكانە  و  دان��را 
بە  تەنگی  كورد  رۆڵەكانی  رێگای  چرای 
زۆرداران هەڵچنیەوە و نەیهێشتووە سەرینی 

خاترجەمی لە ژێر سەریان بنێن.
پەهلەوی  بنەماڵەی  ریژیمی كۆنەپەرەستی 
لە ساڵی 1324 تا ساڵی 1357 كە كۆتایی 
هەمیشە  هات  نۆكەرسفەتەكەی  رێژیمە  بە 
ب��ووە و  ترسی لە ك��ورد و پرسە رەواك���ەی 
قرێژدا  ت��ەرح��ی  و  پ��الن  بیری  ل��ە  ه���ەردەم 

بوون.
بەو  پێشەوا  ئیتر   1325 ساڵی  لە  كاتێك 
بە  پێش  ن��ات��وان��ێ  ك��ە  گەیشت  قەناعەتە 
هێرشی داگیركەران و هاوپەیمانە مەنفەعەت 
تەڵەبەكانی بگرێ تێكۆشانێكی زۆری كرد 
خەڵك  رەش��ەك��وژي��ی  پێش  بتوانێ  بەڵكوو 
بەڵێنی  رێژیم  كە  ئەوەشدا  لەگەڵ  بگرێ 
پاراستنی گیانی پێدا بوو بەاڵم بۆ خۆی لەو 
قەناعەتەدا نەبوو و دەیزانی كە دوژمن لەو 
گوزەشت ناكا و تەنانەت ئەوەشی دەزانی كە 
دەگیرێ و رەنگە لە دادگایەكی فەرمایشیدا 
مەحكووم بكرێ و تەنانەت گیانیشی بەخت 
خاك  لە  پارێزگاری  بۆ  دیسان  بەاڵم  بكا. 

و  خ���ەڵ���ك���ەك���ەی  و 
ب��ۆ وەف�����اداری بەو 
س���وێ���ن���دەی ك���ە لە 
راگەیاندنی  رۆژی 
كۆماری كوردستاندا 
ئامادەبوونی  ب���ە 
ه�������������ەزاران ك����ەس 
كە  خ�����واردب�����ووی، 
ساتەكانی  ئاخر  تا 
خەڵكی  ژی����ان����ی، 
تەنیا جێ  بە  ك��ورد 
لەگەڵ  ن��اه��ێ��ڵ��ێ، 
كە  ئ����������ەوەش����������دا 
زۆریان  پێشنیاری 
گیانی  ك��ە  پ��ێ��ك��رد 
خۆی رزگ��ار بكات 
هەموو  ئ���ەو  ب���ەاڵم 
رەد  پێشنیارەكانی 
كردەوە و لە مەهاباد 
هەموو  و  م���ای���ەوە 
مەسئوولییەتەكانی 
ئەستۆی  گ���رت���ە 
خۆی تا بەو شێوەیە 
ماشینی  ب��ە  پ��ێ��ش 
رێژیمی  كوشتاری 
بگرێ  پ���ەه���ل���ەوی 
فیدای  گ��ی��ان��ی  و 
و  ك��رد  خەڵكەكەی 
بەڵێن و سۆزی خۆی 

بەجێ گەیاند.
دوژم��������������������ن ل����ە 
دادگ�������ای�������ەك�������ی 
پێشەوا  فەرمایشیدا 
ه����اوڕێ����ی  دوو  و 
شەهیدان  ب��ەوەف��ای، 
ئەبولقاسمی سەدری 
قازی و محەممەد حسێن سەیفی قازی بە 
10ی  رۆژی  لە  و  ك��رد  مەحكووم  ئیعدام 
چوارچرای  لە   1326 ساڵی  خاكەلێوەی 
شاری مەهاباد هەر لەو شوێنەی كە لە الیەن 
راگەیێندرا  كوردستان  كۆماری  پێشەواوە 
و س��وێ��ن��دی وەف����اداری ب��ە ئ��او و خ��اك و 
تاریكپەرەستان  دەستی  بە  خ��وارد  خەڵكى 
بەڵێنی  و  ك��ران  شەهید  و  دران  سێدارە  لە 
خۆی بە جێ گەیاند و خۆیان كردە سپەری 
رەوەن���دە لە  ئ��ەو  دی��ارە  ب��ەاڵی گەلەكەیان. 
گرتەوە  فەیزوڵاڵبەگیشی  بنەماڵەی  ئێعدام 
بنەماڵە  ئەو  تێكۆشەرانی  لە  كۆمەڵێك  و 
بەرچاویان  رۆڵێكی  و  نەقش  كە  سەربەرزە 
هەبووە  كۆماردا  كاروباری  بەرێوەبەریی  لە 
لە سێدارە دران، هەر بۆیە بە پێویستی دەزانم 
یادیان بەرز راگرین و یادی ئەوان هەردەم لە 
بیری ئێمەی رێبوارانی رێگاكەیان زیندووە. 
بۆیە حیزبی پێشەوا وەك حیزبێكی پێشڕەو و 
پێشەوەی  ریزی  لە  خەباتكار  و  شۆڕشگێڕ 
ئەندەرزەكانی  و  پەند  نەتەوەییدایە،  خەباتی 
ئاوێنەی  كردۆتە  خۆیان  كۆماری  س��ەرۆك 
خەبات، لەو كاتەوە تا ئێستا كۆڵیان نەداوە و 
لێبڕاوانە لە خەبات بەردەوامن و بە پشتیوانیی 
هێزی لەبڕاننەهاتووی گەل رێبازی پێشەوا 
و هەموو شەهیدانی كوردستانیان درێژە دا 
نا،  گ��ۆڕ  لە  پێشەوایان  قاتڵی  رێژیمی  و 
رێژیمەش  ئەو  گۆڕنانی  لە  بە  چەند  هەر 
نەگەیشتن  رەواكانیان  ویستە  بە  گەلەكەی 
بەاڵم لەگەڵ جێگرەوەی رێژیمی پەهلەویش 
فەقیهی  ویالیەتی  جەهلی  ك��ۆم��اری  كە 
ئیسالمییە، خەباتیان درێژە پێداوە و هەزاران 
ئاوات  بەختی  كورد گیانی خۆیان  رۆڵەی 
ناو  لە  ك��ردووە،  ئامانجەكانی گەلەكەیان  و 
شەهیدانەشدا  ئەو  و  فیداكارانە  رۆڵ��ە  ئەو 

دەیان رێبەر و سەركردەی حیزبەكەی پێشەوا 
و  قاسملوو  عەبدولڕەحمان  دوك��ت��ور  وەك��وو 
شەرەفكەندی  س���ادق  محەممەد  دوك��ت��ور 
هەن كە لەو رێبازەدا گیانی خۆیان فیدای 
بۆیە كە چاو  ك��ردووە.  ئارمانجەكانی گەل 
حیزبی  پڕسەروەریی  خەباتی  دیرۆكی  لە 
زۆر  دەكەین  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
رێباز  قوتابییانی  دەبێتەوە  روون  جوانی  بە 
سەركردەی  و  رێبەر  پێشەوای  مەكتەبی  و 
باشی  ب��ە  گ��ەل��ەك��ەم��ان  بیستی  س����ەدەی 
ئەركە  و  دەك��ەن  بەرپرسیاریەتی  بە  هەست 
دەبەن،  بەڕێوە  جوانی  بە  نەتەوەییەكانیان 
ئیتر دروشمی دێموكراسی  بە چەشنێك كە 
تاكی  تاك  دروشمی  بۆتە  ئازادیخوازی  و 
ئازادیی گەالن  ئێران  و دروشمی  خەڵكی 
خواستێكی  ب��ۆت��ە  ن��ەت��ەوەی��ی  خ��واس��ت��ی  و 
دەكرا  سەیر  ن��اڕەوا  بە  نەك  ج��اران  كە  رەوا 
بەڵكوو بە چاوێكی خائینانە و خیانەت بە 
رێنوێنی  بە  بەاڵم  دەكردی.  واڵت سەیریان 
و  شەهید  كۆماری  س��ەرۆك  نەسیحەتی  و 
ئەو  هەموو  رێبەرە  ئەو  حیزبەكەی  لێزانی 
رەوا  خواستی  بوونەتە  ئەمڕۆ  داخوازییانە 
تایبەتی  بە  و  ناوچە  گەالنی  هەموو  بۆ 
شێوەیە  بەو  هەر  ئەگەر  ئێران،  گەالنی  بۆ 
بەردەوام بێت كە مێژوو ناگەڕێتەوە بۆ دواوە 
بەڵكوو بەرەو پێش دەڕوا، زۆر ناخایەنێت كە 
شێوەی  بە  حەقخوازانە  ویستە  ئەو  هەموو 
رەس��م��ی دەب��ن ب��ە ی��اس��ا، زوڵ��م و زۆرداری 
واڵتانەی  ل��ەو  بەتایبەت  و  ناوچەكەدا  لە 
ك��ە ك��وردس��ت��ان ب��ە س��ەری��ان��دا داب���ەش كراوە 
هەموو  ئەو  ئامانجەكانی  و  دێت  كۆتایی 
و  شەهید  بەتایبەت  س��ەرب��ەرزان��ە  شەهیدە 
پێشەوا  ك��ورد،  گەلی  نەتەوەیی  سەمبولی 
ئەو  و  دەگ��ات  ئاكام  بە  محەممەد  ق��ازی 
جار رێبوارانی ئەوان دەچنە سەر گڵكۆیان 
سەركەوتن  و  سەربەرزی  تاجەگوڵینەی  و 

دادەنێن.
خەڵكی بە شەرەفی كوردستان!

رێژیمی كۆماری ئیسالمی، دوژمنی ئازادی 
خۆی  مێژووی  درێژایی  بە  مرۆڤایەتی  و 
بەو رادەیە تەریك و لە ئینزوا نەبووە، فشارە 

نێودەوڵەتییەكان لەمەڕ پڕۆژە ئەتۆمییەكەی 
بۆمبی  ساختی  خەریكی  كە  بۆتەوە  چڕ 
پێ  دون��ی��ای  ش��ێ��وەی��ە  ب���ەو  ت��ا  ئەتۆمییە 
هەروەها  ب��پ��ارێ��زێ.  خ���ۆی  و  بترسێنێ 
فشاری دونیای دەرەوە لە پێوەندی لەگەڵ 
پێشێلكردنی  و  مرۆڤ  مافی  پێشێلكردنی 
لە  پشتیوانی  و  رێساكانی جیهانی  و  یاسا 
تیرۆر، تەنگی بەو رێژیمە هەڵچنیوە و لە 
و  پایگای سیاسی  ت��ەواوی  بە  نێوخۆشیدا 
كۆمەاڵیەتی داتەپیوە و نفووزی جەماوەری 
هەڵبژاردنە  تەنانەت  داوە  دەس��ت  لە  خۆی 
ناتوانێ  تەشریفاتییەكانیش  و  فەرمایشی 
وەزاڵەهاتووی  خەڵكی  بیرتیژیی  بە  پێش 
ئێران و بە تایبەتی گەالنی بەشخوراو بگرێ 
و بە تەواوی پشتیان لە رێژیم كردووە، تەنیا 
و  كات  لە  كە  دەكەن  رۆژە  ئەو  چاوەروانی 
رێژیمەش  ئەو  تەختی  و  تاج  خۆیدا  ساتی 
و  پێچن  تێكەوە  پاشایەتی  رێژیمی  وەك��وو 
گەیشتن  بۆ  مێژوو.  زبڵدانی  بدەنە  فڕێی 
بەو مەبەستەش یەكپارچەیی گەالنی ئێران 
رۆڵی سەرەكی دەگێرێ لە ئێرانی داهاتوودا، 
چوونكە ئەگەر گەالنی ئێران یەكگرتوو بن، 
دەتوانن سیستمی سیاسیی داهاتوو لە ئێراندا 
ئاڵوگۆڕی قووڵ و چارەنووسسازی تێدا پێك 
بێنن و ئیتر كۆیلەتی و بندەستی بۆ هەتا 
هەتایە لە كۆڵ خۆیان بكەنەوە و رزگاری 
بۆیە  ه��ەر  بێنن.  بە دەس��ت  ب��ەخ��ت��ەوەری  و 
ئێران  داهاتووی  لە  گەشبینییەوە  بە  ئێمە 
بەگشتی  ك��ورد  لە  ئەگەر چاو  دەڕوان��ی��ن، 
سەركەوتنێكی  كوردستان  باشووری  بكەین، 
بەرچاوی بۆ خۆی مسۆگەر كردووە و بۆ 
تەسبیتكردنی ئەو دەستكەوتانە لە هەوڵ و 
تێكۆشانی بەرچاودان. كورد لە عێراقدا لە 
هەر  دەبینێ  یەكالكەرەوە  رۆڵی  قۆناغ  زۆر 
تووشی  ناوەند  حكوومەتی  لەگەڵ  چەند 
كێشە و گیروگرفتی زۆر دەبن، بەاڵم لە هەر 
ناگەڕێتەوە.  دواوە  بۆ  مەسەلەكە  حاڵێكدا 
ئەوەی  ه��ۆی  بە  كوردستان  رۆژئ���اوای  لە 
گڵۆڵەی بەختی دیكتاتورییەتی بنەماڵەی 
ئ��ەس��ەد ك���ەوت���ووە، م��ەس��ەل��ەی ك����ورد لە 
بەرەوپێشچووندایە و چاوەڕوان دەكرێ دوای 
لەو  گەلەكەمان  بۆ  رێژیمە  ئەو  رووخانی 

بەشە دەستكەوتی بەرچاو وەدی بێت.
ساڵ  چەندین  پاش  كوردستان  باكووری  لە 
خەباتی سیاسی و چەكداری ئیتر مەسەلەی 
دەوڵەتمەردانی  سیاسەتی  رۆژەڤی  لە  كورد 
توركدایە. حەرەكەتی بەرچاوی پیرۆزكردنی 
س���ەری س��اڵ��ی ت����ازەی ك����وردی ل��ە الیەن 
هێندەی  ك����وردەوە،  سیاسیيەكانی  الی��ەن��ە 
دیكە مەسەلەكەی بردە پێش، ئەگەر هیچ 
شتەكی لە ناكاو و كتوپڕ و ناوچەیی نەیەتە 
بزووتنەوەیەش  ئەو  چەكداری  باڵی  و  پێش 
هێندێك پێداچوونەوە بە هەڵوێستی خۆیاندا 
بكەن تەخمینی ئەوە لێ  دەدرێ  كە ئاڵوگۆڕ 
لە سیاسەتی توركیەدا بێتە پێش و لەگەڵ 
الیەنی سیاسی و قانوونی نێوخۆی بكەوێتە 
بەرەو  كورد  پرسی  شێوەیە  بەو  و  دیالۆگ 

چارەسەرییەكی مومكین ببەن.
ساڵو لە شەهیدانی كوردستان

شەهیدانی  ب��ەڕێ��زی  بنەماڵەی  ل��ە  س��اڵو 
كوردستان

پێشەوای شەهید و  پاكی  لە گیانی  ساڵو 
هاوڕێیانی

ساڵو لە گەلی قارەمانی كورد، پشتیوانی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  هەردەمی 

ئێران
خەباتكاری  پێشمەرگە،  هیزی  ل��ە  س��اڵو 

گەلی كورد
10ی خاكەلێوەی    1391 ی    هەتاوی

پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بە بۆنەی رۆژی شەهیدانی كوردستان

قازی محەممەد رۆڵەی 
هەڵكەوتووی كورد بە 

هەڵكردنی بڵێسەی ئاگری 
خەبات، مێژوویەكی 

داڕشت كە دوای زیاتر لە 
شەش دەیە خەبات هێشتا 
رێنوێن و چرای خەباتی 
شۆڕش و بەرخۆدانی 

بزوتنەوەیەكی مافویست 
و حەقداری گەلە 

بەشخوراوەكەیەتی. 
ئێستا بیری 

نەتەوەخوازی و 
مافپەروەری ئێلهام 

لە وتە و بیرۆكەكانی 
و كەسایەتی و 

هەڵسوكەوتی ئەو رێبەرە 
وەردەگرن

بەڕێز رۆستەم جەهانگیری، ئەندامی دەفتەری سیاسی لە كاتی پێشكەشكردنی پەیامەكەدا
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رۆژەڤ
و: كەریم پەرویزی

ئێران و بە لوبنانیكردنی سووریە

بینەری  ب��ەرب��اڵوت��ر  و  زۆرت���ر  ه��ەرچ��ی 
كۆماری  ت��ێ��وەگ��الن��ی  و  دەس���ت���ێ���وەردان 
دەبین،  س��ووری��ە  شۆڕشی  لە  ئیسالمی 
رێژیمی  پێشتر  كە  كاتێكدایە  لە  ئەمە 
تاران بە شێوەیەكی نهێنیتر پشتیوانی لە 
بەشار ئەسەد دەكرد و چەك و ئامرازی 

پێویستی بۆ دەنارد.
شەرق  سەرنوسەری  ئەلحومەید،  تاریق 
ئەلئەوسەت، لە بابەتێكدا كە لە ماڵپەڕی 
عەرەب نیوز، باڵو بۆتەوە بەو شێوەیە باس 
لە دەستتێوەردانەكانی كۆماری ئیسالمی 

دەكا. 
ئەمڕۆكە،  كە  دەڵێ   درێ��ژەدا  لە  نووسەر 
شێوەیەكی  ب��ە  ك��ە  داوە  ب��ڕی��اری  ت���اران 
سیاسی لە كێشەی سووریەوە تێوە بگلێ 
و هۆشداریی داوە بە كۆمەڵگای جیهانی 
دەستێوەردان  كە  ناوچە  و حكومەتەكانی 
تەنانەت  و  نەكەن  س��ووری��ە  نێوخۆی  لە 
سووریە  رێژیمی  بە  یارمەتی  پێشنیاری 

داوە. 
بۆچی ئێران وا دەكا؟

دەیەوێ   ت��اران  روون��ە:  زۆر  هۆكارەكەی 
پ��ەی��ام��ێ��ك��ی گ��ش��ت��ی ب���ۆ ت���ورك���ی���ە و 
كۆنفرانسی »دۆستانی سووریە« بەڕێ  
بكا و هۆشدارییان پێ  بدا كە هەنگاوی 

عەمەلی و كردەیی هەڵ نەگرن.
ئێران هەروەها دەیەوێ پەیامێكی هەڕەشە 
بەتایبەت  خەلیج  رێژیمەكانی  بۆ  بنێرێ  
شێوەیەكی  بە  كە  قەتەر،  و  عەرەبستان 
فیزیكی یارمەتی شۆڕشگێڕانی سووریە 
ن����ەدەن. ه���ەروەه���ا دەی����ەوێ  ن��ی��ش��ان بدا 
قەناعەت  بە  ئەسەد  بەشار  دەتوانێ   كە 
قەناعەتهێنان  نیە  روون  بەاڵم  بگەیەنێ ، 
یان  كاركێشانەوە  لە  دەس��ت  بۆ  بۆچی؟ 

شتی دیكە؟
ن��ووس��ەر لە درێ���ژەدا ب��اس ل��ەوە دەك��ا كە 
بە  ئ��اوا  بە هۆی چیەوە  ت��اران  رێژیمی 
ئەوەندە  بۆچی  و  دەك��ا  هەڕەشە  روون��ی 

جورئەتی پەیدا كردووە؟
و  روون��ە  نووسەرەوە  بە الی  هۆكارەكەی 
چاوەدێريی  بە  ئێران  رێژیمی  كە  دەڵ��ێ  
دۆخی سووریە، بەو بڕوایە گەیشتووە كە 
سەرۆكی ئامریكا، باراك ئۆباما نایەوێ  بە 
شێوەیەكی جیددی لە سووریە دەستێوەردان 
ئۆباما  كە  ب��اوەڕەدای��ە  ل��ەو  ئێران  و  بكا 
مەئمووریەتەكەی  پشتی  ل��ە  دەی��ەوێ��ت 
بەم  و  بشارێتەوە  خۆی  عەنانەوە  كوفی 
شێوە ئەم دەرەتانە بۆ ئێران دەڕەخسێ كە 

دەست لە دۆخی سووریە وەربدا.
ت��اری��ق ئ��ەل��ح��وم��ەی��د، ل��ە درێ�����ژەدا باس 
و  ئامریكا  پڕۆژەیەی  بەم  كە  دەكا  لەوە 
مەئموورییەتی كوفی عەنان، لە راستیدا 
ناوچەییەكان  الیەنە  و  هێز  بە  دەرەت���ان 
هەبێ   رۆلیان  و  ب��دەن  بڕیار  كە  دەدرێ  
هەروەك  دەتوانێ   ئێرانیش  شێوەیە  بەم  و 
هەبوو  دەوری  لوبناندا  قەیرانی  لە  چۆن 
سەر  لە  حكوومەتدا  درووستبوونی  لە  و 
بۆ  ب��وو،  ناوچەییەكان  وت��ووێ��ژە  مێزی 
سووریەش هەمان دەور بگڕێ و بەم شێوە 
دەست بە سەر سووریەش بگيرێ  و ئەمە 
مەترسییەكە بۆ جیهانیی عەرەب كە ئێران 
یەك بە یەك لە واڵتەكانیاندا سەردەكەوێ 

و جیهانی عەڕەبی گەمارۆ دەدا.

arabnews.com      :سەرچاوە

مستەفا هیجری خوازیاری ناوچەی دژەفڕینە بۆ كوردستانی ئێران 
شۆڕشێك لە بنەڕەتەوە

شەهید كێیە؟ فاتێح ساڵحی

وەرگێڕان: رەزا فەتحوڵاڵنژاد
Gary Kent :نووسین

پرسی  لە  چارەنووسسازمان  پاژێكی  ئێمە  ئایا 
چۆنیەتیی رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئێران لێ ون 
دژبەرانی  و  الیەنگران  نێوان  لە  پرسەكە  ب��ووە؟ 
بۆمباران و ئەوانەی كە پێیان وایە كە بەرگری لە 
ئێرانێكی ناوكی لواوە یان نەلواوە، لەگۆڕێدایە. 
توانایی  ب����ەردەوام  شێوەیەكی  ب��ە  ئێمە  هێشتا 
هێزەكيی  هێزی  و  ب���ارودۆخ  لە  تێگەیشتنمان 

خەڵكی ئێران لەم هاوكێشە ئاڵۆزەدا نیە.
هیجری،  مستەفا  ب��ە  چ���اوم  دوای��ی��ان��ەدا  ل��ەم 
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  گ��ش��ت��ی��ی  س��ك��رت��ێ��ری 
كوردستانی ئێران كەوت. ئەو پاش رووخانی شا 
بەاڵم  هەڵبژێردرا،  لە مەجلیس  نوێنەرایەتی  بۆ 
لە  تاراوگە  چوونە  بە  ناچار  ئ��ەوە  دواب���ەدوای 

كوردستانی عێراق بوو.
هیجری لەسەر ئەوە پێداگرە كە رێفورم لە رێژیمدا 
سەلماند.  ئەمەی  دواج��ار  هەڵبژاردنی  نەلواوە. 
جەماوەری  رەوای��ی  بۆ  بانگەشەكردن  بۆ  رێژیم 
لە هەڵبژاردنەكان كەڵك وەردەگرێ . هەر چۆنێك 
نە  ئێراندا  لە  هەڵبژاردنەكان  كە  لەوكاتەوە  بێ ، 
ئەوە  دڵنیاییەوە  بە  دادپ��ەروەران��ەن،  نە  و  ئ��ازاد 
رێژیمی  كە  ئ��ەوەی  سەلماندنی  بۆ  نموونەیەكە 
بانگەشەكەی  لە  پشتیوانی  خاوەنی  هەنووكە 
پشتیوانیی  ئیسالمییە  رێژیمە  ئەو  ئەگەر  نیە. 
هەڵبژاردنی  بە  ئ��ەوا  بوایە،  لەگەڵ  زۆرینەی 

ئازادانە و دادپەروەرانە ئیزن دەدرا.
لە  ه��ەوڵ��دان  بۆ  پێڕەوانی  س��ەوز،  ب��زووت��ن��ەوەی 
بۆ  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  گ���ەڕان���ەوەی  پ��ێ��ن��او 
ئەوەی ئۆپۆزیسیۆنێكی  تا  دەدا،  ڕێڕەوەكە هان 
لەسەر  هیجری  مستەفا  ب��ۆی.  بێ   بنەڕەتی 
بێتوانایی  هۆی  بووەتە  ئەمە  كە  باوەڕەیە  ئەو 
زۆربەی  وەجموجوڵخستنی  لە  بزووتنەوەیە  ئەو 
خەڵك و راگرتنی خۆیان. نموونەكەی ئەوەیە كە 
زۆربەی هەرەزۆری ئێرانییەكان لە رێژیم بێزارن 
و خوازیاری گۆڕانكاری لە هەموو شتەیەكدان.
بە  دەكەین،  ك��ارە  ئەو  ئێمە  كە  ئەوەیە  گومانم 
جۆرێك كە پاش خوڵقاندنی گوشار و پروپاگاندای 
خەڵكێكی  دەب���ن���ە  ئ���ێ���ران  خ��ەڵ��ك��ی  ب�������ەدەوام، 
لە  بە قووڵی الیەنگری رۆژئ��اوا و  سەرفراز و 
دەرەوە،  جیهانی  لەگەڵ  پێوەندیگرتن  رێگەی 

كاتە  ق��ەرەب��ووك��ردن��ەوەی  خولیای 
لەدەستچووەكان دەبن.

كە  وای���ە  پێی  ه��ەروەه��ا  هیجری 
ئەوە  ت��ێ��ك��ەوت��ووە.  درزی  رێ��ژی��م 
ت��ی��ۆك��راس��ی��ی��ەك��ی ف��ی��رق��ەی��ی��ە كە 
خەڵك  زۆرری��ن��ەی  نوێنەرایەتیی 
ن���اك���ات. ه��ی��ج��ری پ��ێ��ی وت���م كە 
حیزبەكەی لەگەڵ ئەو دامەزراوانەدا 
نوێنەرایەتیی  ك���ە  دەك�����ات  ك���ار 
عەرەبەكان، بەلووچەكان، ئازەرییەكان 
و ت��ورك��ەك��ان��ی ئ��ێ��ران دەك����ەن. لە 
بەمەبەستی   ، ئ���ەوان  2005دا، 
پرسی  پ��ێ��ن��او  ل���ە  ه���اودەن���گ���ی 
ئێرانی  دامەزراندنی  بە  پێوەندیدار 
دێموكراتیك، سێكوالر و فێدراڵ لە 
نەتەوەكانی  كۆنگرەی  داه��ات��وودا، 
ئەوان  دامەزراند.  فێدراڵیان  ئێرانی 
هەوڵەكانیشیان لە پێناو نزیكبوونەوە 
و  ك��ردووە  زی��اد  فارسەكان  لەگەڵ 
لەم بوارەشدا لە دوو ساڵی رابردوودا 

هەنگاوی گرینگیان ناوە.
لەسەر  رۆژئ����������اوا  ت����ەرك����ی����زی 
جێی  ن�����اوك�����ی  چ����ەك����وچ����ۆڵ����ی 

تێگەیشتنە. نیگەرانیگەلێكی جیددی هەیە كە 
ئەو رێژیمە تیۆكراتیكە گرینگی بە پێویستییە 
عەقاڵنییەكانی تێگەیشتن لەوەی كە لە ئاكامی 
دەچن،  لەنێو  الی��ەن  دوو  ه��ەر  شەڕێكدا،  وەه��ا 
بە  ئیسرائیل  ل��ە  ه��ەڕەش��ەی��ان  نابێت   و  ن���ەدات  
ئاسانی پشتگوێ  بخرێ . زیاتر لەوە، ئێرانێكی 
ركەبەریی  وەڕێ��خ��س��ت��ن��ی  ب��ۆ  ری��س��ك��ە  ن��اوك��ی 
سەربازی كە دەكرێ  لە عەرەبستانی سعوودی، 
توركیە و میسردا ببینرێ  كە رێگەی ناوكییان 
ب��ەو ش��ێ��وە، هیچ نەبێ   ب���ەر. ه��ەر  گ��رت��ووەت��ە 
رێژیمێكی  كە  هەیە  سیناریۆیە  لەو  نیگەرانی 
بەدوای   كە   ت��اران  لە  ناوكی  چەكی  بە  تەیار 
بێت  سەركێش  زیاتر  ناوچەییەوەیە،  هێژمۆنیی 
نێونەتەوەیی  تیرۆریزمی  لە  پشتیوانییەكەی  و 
پتر  ناسەقامگیریی  هۆی  ببێتە  و  بكات  زیاتر 

لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستی لەرزۆكدا.
بەبێ   ن��اوك��ی  چەكوچۆڵی  ل��ەس��ەر  پ��ێ��داگ��ری 
س��ەرن��ج��دان ب��ە ت��اوان��ەك��ان��ی رێ��ژی��م ل��ە بواری 
مافەكانی مرۆڤ� و مافەكانی ژنانەوە، هەر لەو 
بیر  وا  ئێرانییەكان  ئەوەی  دەبێتە هۆی  كاتەدا، 

بكەنەوە كە ئێمە گرینگییان پێ  نادەین.
تا ئێستا لە كۆتاییدا باشترین رێگەی دەربازبوون 
ل���ەو رێ��ژی��م��ە خ��راپ��ە ل��ە ئ��ێ��ران��دا، ل��ە رێگەی 
دەسەاڵتی خەڵكەوەیە. پرسیاری دواتر ئەوەیە كە 

چۆن ئەم كارە بكرێ .
و  ئێمە  دەوڵ��ەت��ەك��ەی  ل��ە  ئێرانییەكان  ك���وردە 
الیەنەكانی دیكە جەخت دەكەنەوە كە پشتیوانیی 
بزووتنەوەی  ل���ە  خ���ۆی���ان  س��ی��اس��ی��ی  و  ق��ای��م 
هیوایە  ئەو  دەرببڕن.  ئێرانییەكان  دێموكراتیكی 
هەنووكە  رێژیمە  ئ��ەو  ك��ارێ��ك  وەه���ا  ك��ە  ه��ەی��ە 
الوازە ت��ا ل��ێ��واری رووخ����ان ب��ب��ات. ب���ەاڵم، بۆ 
روونكردنەوەی زیاتر، هیجری ئەگەری پێویستی 
بە یارمەتیی ئۆپۆزیسیۆن بە شێوەی راستەوخۆ 
لەبەرچاو ون ناكات. ئەو پێی وایە، لە ئەگەری 
درووستكردنی  جەماوەریدا،  راپەڕینی  روودان��ی 
پەناگایەكی پارێزراو و ناوچەیەكی دژەفڕین لە 
كوردستانی ئێران النیكەم دەتوانێ  یارمەتیدەریان 
بەمەبەستی  هێزەكانیان  رێكخستنی  ب��ۆ  ب��ێ  
داڕماندن )رێژیم( و رۆنانی ئێرانێكی دێموكراتیك 
و فێدراڵی نوێ . ئەو وەبیری دێنێتەوە كە وەها 

كوردەكانی  سەركەوتوو  شێوەیەكی  بە  مۆدێلێك 
عێراقی لە ژێنۆساید پاراستووە و ئەو تواناییەی 
ناوچەیی  دام��ەزراوەی��ەك��ی  ك��ە  بەخشیون  پ��ێ 

پلۆرالیست و سەركەوتوو لە عێراق دامەزرێنن.
ل��ە 1980ك����ان و 1990ەك���ان���دا، ك��وردەك��ان لە 
ئێراندا خەباتێكی چەكدارییان بە پشتیوانییەكی 
بەهێزی جەماوەری بەاڵم بە پشتیوانیی كەمی 
رێژیمی  وەڕێخست.  نێونەتەوەیی  كۆمەڵگای 
سەرهەڵدانە  ئ��ەم  دڕن��دان��ە  شێوەیەكی  بە  ئێران 
لە  ه��ەزار  دەی��ان  ك��رد،  سەركوت  جەماوەرییەی 
خەڵكی سڤیل و دە هەزار خەباتگێڕی كوردی 
پێشووی   رێ��ب��ەران��ی  ل��ە  ك���ەس  دوو  و  ك��وش��ت 
بەڕێز  دێموكرات«  حیزبی  پێشووی  »رێبەرانی 

هیجری لە خاكی ئورووپادا تیرۆر كرد.
بۆ  گ���وێ   وش��ی��اری��ی��ەوە  ب��ە  زۆر  دەب���ێ   ئێمە 
رابگرین.  هیجری  مستەفا  وەك  دەنگگەلێك 
باشترین  بنەڕەتڕا  لە  شۆڕشێك  كۆتاییدا،  لە 
بەربژارە. ئێمە دەبێ  ئێستا لەگەڵ دۆستەكانمان 

كار بكەین.
  progressonline.org.uk :سەرچاوە

لە  كە  عەرەبییە  وشەیەكی  شەهید،  وش��ەی 
پاش سەرهەڵدانی ئایینی ئیسالم بەم چەشنە 
واتای گرتووەتە خۆی. بەاڵم ئەمە بەو مانایە 
وشەی  ئیسالم  سەرهەڵدانی  لە  پێش  كە  نیە 
پێچەوانە  بە  بەڵكوو  ن��ەب��ووە،  بوونی  شەهید 
یوونانییەوە  زمانی  لە  شەهید  وشەی  خودی 
هاتووە  كەسانە  ئ��ەو  مانای  بە  و  وەرگ��ی��راوە 
و  گەل  ئازادیی  پێناو  لە  كە  ئامادەبوون  كە 
ئاو و خاك و نیشتمانەكەیان گیانی شیرینی 
خۆیان خۆبەخشانە و دڵخوازانە بەخت بكەن. بە 
تایبەتی بەو جەنگاوەرانە دەگوترا كە بێباكانە 
و گیان لەسەردەست ئامادەی گیانفیدایی لە 

پێناو ئامانجە پیرۆزەكانیان بوون.
ئێستا زۆربەی خەڵك پێیان وایە كە ئەم وشەیە 
بەاڵم  خودادایە،  رێگەی  لە  مردن  وات��ای  بە 
وشە  ئ��ەم  ك��ە  ئەمەیە  ڕاستییە  ك��ە  ئ���ەوەی 
سەرەكییەكەی  مانا  و  نیە  م��ردن  وات��ای  بە 
دەگەڕێتەوە بۆ ئامادە و شاهید و شایەتبوون. 
باسكردنی  نووسینە  ئ��ەم  ئ��ەرك��ی  هەرچەند 
م���ان���ای وش����ەی ش��ەه��ی��د ن��ی��ە ب��ەڵ��ك��وو بۆ 
بەرچاوڕوونی خوێنەرانی خۆشەویست پێویست 
بە خودی وشەی  ئاماژەیەكی سەرەتایی  بوو 
شەهید بكرێت. بەاڵم بە ڕاستی شەهید كێیە؟ 
ك��ورد و چ  ئێمە چ وەك  لە الی  ن��اوی  كە 
وەك خەباتكاری رێگەی ڕزگاری و ئازادیی 
ئاو و خاك و نیشتمانەكەمان ئەوەندە پیرۆز و 

خۆشەویستە.

كە  ئارمانجخوازە  و  وااڵ  مرۆڤێكی  شەهید 
بەهای بیروبڕوا و ئارمانجەكەی لە سەرووی 
ه��ەم��وو ب��ەه��اك��ان��ە. ئ��اس��ای��ش و خ��زم��ەت بە 
گرینگتر  بە  خۆی  ئاسایشی  لە  مرۆڤەكان 
دەزانێ . خەمخۆر و پەرۆشی مرۆڤەكانە و بۆ 
پاراستنی بەها مرۆییەكان گیان لە سەر دەست 
و ئامادەی گیانفیداییە. ئەو لەگەڵ مرۆڤەكاندا 

دەبێتە هاودەرد، لە شادی مرۆڤەكان شادمان 
پەژارە  و  خەم  خەمەكانیاندا  لەگەڵ  و  دەبێ 
و  بیروبڕوا  هۆگری  ئەوەندە  ئەو  دایدەگرێ. 
قازانجەكانی  كە  پیرۆزەكانیەتی  ئارمانجە 
خۆی لەگەڵ ژیان و س��روەت و سامانی بۆ 
گەیشتن بە بەختەوەریی گەل و نیشتمانەكەی 

بە ئاسانی فیدا دەكات.

ئازادیخواز،  و  رەها  كەوایە شەهید مرۆڤێكی 
ئەو  هەموو  و  دونیا  كە  قارەمانە  و  ناخبین 
شتانەی كە لە دونیادا هەیە بۆ ئەو بایەخ و 
دەگوزەرێ  لێیان  ئاسانی  بە  و  نیە  قۆربێكی 
كە  مرۆڤایەتی  حەقیقەتی  بۆ  دەگەڕێتەوە  و 
مرۆڤدۆستییە.  و  هاوچەشن  بە  خزمەتكردن 
ش��ەه��ی��د ن��ام��رێ و ش��اه��ی��دی ه��ەم��وو ئەو 
شتانەیە كە ساڵیانی ساڵ ملمالنێیان لە سەر 
و  ئارمانجخوازی  هەموو  بۆ  شایەتە  و  كراوە 
رەهابوون  بۆ  مرۆڤەكان  ئازادیخوازییەكانی 
ئەو  دیكتاتۆری،  و  زۆر  و  زۆڵ��م  لە چنگی 
هەڵقواڵوی جیهانی نەمانە و لكاوە بە جیهانی 

هەتاهەتایی هەبوون.
شەهید مرۆڤێكی نموونەیە كە لە هەر زەمەن 
خۆی  ئامادەبوونی  بە  شوێنێكدا  ه��ەر  لە  و 
نموونەیەكە بۆ ژیاندۆستی هەموو مرۆڤەكان. 
شەهید بە شەهیدبوونی خۆی ترس لە مەرگ 
و  دەكاتەوە  زیندوو  كۆمەڵگا  و  دەڕەوێنێتەوە 
مێژووی  ل��ە  هەتایە  هەتا  ب��ۆ  خ��ۆی  ن��اوی 
تۆمار  زیندوویی  و  باشی  بە  مرۆڤایەتیدا 

دەكات.
ئازادیخوازەكاندا  م��رۆڤ��ە  ف��ەره��ەن��گ��ی  ل��ە 
شەهیدبوون ئارمانج نیە و هەروەها مەرگێكیش 
نیە كە دوژمنان بە سەر مرۆڤە ئازادیخوازەكاندا 
مەرگێكی  شەهیدبوون  بەڵكوو  دایسەپێنن، 
دڵخوازانەیە كە مرۆڤی ئازادیخواز و خەباتكار 
بە تێگەیشتن و ئاگایی و لۆژیك و شعوور و 
ڕابوون بۆ گەیشتن بە ئازادی و سەربەرزی و 
گەیشتن بە ژیانێكی مرۆییانە هەڵیدەبژێرێ.
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ماڵئاوایی
هەورازی كوڕ پشتی شاخێكی بە عومرە

بۆ پێشمەرگە دانەویوە
ئێوارەیە و رێچكە و ریزی یەك لە دوای یەك

بۆ پشت بناری ئەو دیوە
دەنگ هەر پڕمەی واڵخێكە و
وردە بەرد و زیخی ژێر پێ 

بێدەنگ بێدەنگ
بەسەر پەیژەی دانەبەردا

ئەم كاروانە كپ و ماتە هەڵئەگەڕێ 
تەرمی شەهید

دوو دەستی شۆڕ بەرەو زەوی
هۆ بنچكی قژ خۆاڵوی

ئەوە زامێكی تازەیە لێی نەكەوی
ئێوارەیە

خۆر وێنەكێشێكە الواز
دەستی دوا تیشك درێژ ئەكا و

بە ئاستەمێ ، زەردە رەنگێ 
ئەدا لە لوولەی تفەنگ و
یاڵی خوێناویی واڵخ

ئینجا ئیتر چاو لێك ئەنێ 
هۆ شەماڵی تۆزێ  بزێو

پەلە مەكە و ئاگات لێ بێ 
ئەوە زامێكی تازەیە

با كاكۆڵ و قژی رەشی نەئاڵۆسكێ 
ئێوارەیە

وا لووتكە چەتری هەورێكی
زۆر بە نزمی

 لە سەر سەری خۆی هەڵداوە
هۆ لووتكەی بەرز

ئەوا ئێستا ئەگەنە الت
سەر هەڵبڕە و

بەو هەورە تەنیایە بڵێ
كە گەیشتنە سێبەرەكەی

نمە نمە با ببارێ 
مل هەڵبڕە و سووك پێی بڵێ

شەهیدێكمان لەگەاڵیە
ئەڕواتەوە بۆ دێكەی خۆی

لەوێ  ئەنوێ 
سووك پێی بڵێ

شەهیدێكە
زۆر تینوویەتی و ئاوی دەوێ .

ئەی شەهید ئەی نمونەی ئازایی        نەڕژا خۆینی تۆ بەخۆڕایی
ئەو لەشانەی بە گوللە دابێژران       لە دڵی گەرمی گەلدا نێژران

شاخەوان 

نەكەرۆز 

شێركۆ بێكەس

هەندێ ئایین هەن،
 چ بە بزەی خاچ، چ گەفی شمشێر

 قەت لە ناو داڵ جێ ناگرنەوە
 هەندێ سەرۆک هەن،

 چ بە بانگەشە، چ نان و دۆالر
 قەت ڕێ نابەنە ناو ناخی هەژار

 هەندێ تابۆ هەن، پاشی سەدان 
ساڵ

 نە لە بەر چاون، نە پیرۆز ماون
 بەاڵم چەند ناو و دیاردەی تر هەن

 هەتاهەتایە دەرناچن لە دڵ،
 چون گیان و خوێنی گەلیان وا پێوە

 وەکوو هەڵەبجە، وەکوو پێشەوا
 وەکوو چوارچرا و دەی خاکە لێوە..

شاری دڵ وێران كرا و یەك زیندەواریشی نەما
بەستە غەم ساالرە شادی یادگاریشی نەما
دایكی ئازادی بە تیری چڵكنان پێكرا، كەچی
گەردەلوولی قینی پیرۆز، ئاسەواریشی نەما

شادەماری كووچە بوو، لێوڕێژ لە خەندەی سوورەگوڵ
سەد مەخابن خۆ بزە لێرە مەزاریشی نەما

شار شەپۆلی ئاورین بوو، كیژی دەریایی ئەوین
خۆ بەدەس تۆفانی دڕ یەستا دەواریشی نەما

دوێ  لە قەد ئاسمانی بێرلین، كۆترێ  نووسی بە خوێن
شاری دڵ وێران كرا و یەك زیندەواریشی نەما
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مەرگی شەهید
وەكوو مەرگی خۆرەتاوە.

دەمەو ئێوارێكی درەنگ
كە پەنجەی چڵكنی هەور

خوێنی هەتاوی لێ دەتكێ 
تەرمی لە خوێن گەوزاوی خۆر

بۆ باوەشی گڵكۆ دەخوشێ .

بەربەیانی
لەسەر كێلی رۆژهەاڵتی ئەم گڵكۆیە

هەر دڵۆپێك
دەبێتە پەیكی گزینگ و تاریكایی 

دەشواتەوە.

مەرگی شەهید
وەكوو مەرگی خۆرەتاوە.

گڵكۆ

ئەی شەهید ئەی نمونەی ئازایی        نەڕژا خۆینی تۆ بەخۆڕایی
ئەو لەشانەی بە گوللە دابێژران       لە دڵی گەرمی گەلدا نێژران

بۆ شەهیدێكی كە گەوزیوە لە نێو خوێن دەگریم
بۆ هەڤاڵێكی كە چوو بێ  سەر و بێ  شوێن دەگریم

بۆ هەموو پیر و جوانێكی لە سەر كوردستان
چوونە بن دارێ  بەبێ  وەی كە بشلوێن دەگریم

بۆ كوڕێكی نەبەزیوی كە لە سەنگەردا مرد
نەك بە سەرشۆڕی و بێ  شەرمی لەسەر نوێن، 

دەگریم
ماچ دەكەم ئەو مەچەكانەی بە كەلەبچە دێشن

بۆو سەرانەی بە گرێی قەمچی دەگروێن دەگریم
گەنجی كوردی وەكوو گەنجینە لە هەردی خستن

دوژمنم، تاكو نەزانم هەموو لە كوێن، دەگریم
شۆڕەژن سەربەقوڕ و گەورە كچیش مل بە كوێن
تا بمێنێ  سەری بە قوڕ و ملی بە كوێن دەگریم

بۆ ژنێكی كە لەسەر تەرمی كوڕی تاقانەی
شین دەكا، جەرگ و دڵی لەت لەت و توێ  توێن، 

دەگریم
دوور لە ئازادی لە زیندانی رەش و بۆگەندا
بۆ كەسانێكی دەژین چڵكن و دژوێن دەگریم

بووكی كۆست كەوتوو دەبینم لە پەژارەی زاوا
سەری كوڵمانی دەڵێی زەردەیی سەر سوێن، دەگریم

بۆ پەنا سیلە و بن گیشە و جێ  ژوانی چۆڵ
بۆ گڕاوی و كوڕە حەیرانی كە لێك جوێن دەگریم

بۆ واڵتێكی بە فرمێسك و بە خوێن دێرابێ 
من كە سەیرانی دەر و دەشتی دەكەم، خوێن دەگریم

تا وەكو مۆڵگە و پێشێلی سوپای دوژمن بێ 
كێڵگە پڕ پیتەكەم و بەندەنی بژوێن، دەگریم

تا گواڵڵەی گەشی بۆنخۆشی ترۆپكی كوێستان
بە گڕی مووشەكی بێگانە بپروێن، دەگریم
بەسیەتی دووبەركی و ملهوڕی و الساری
تا برایانە هەموو پێكەوە نەدوێن، دەگریم

دەمەوێ  رێگەیی رزگاری تەخت بكرێ  دەنا
تاكو نسكۆیە بەرن، تاكو هەڵەنگوێن دەگریم

تا كرێكار و فەال، رەنجبەر و رۆشنبیر
دەست لە یەك نەگرن و پیاوانە نەبزوێن دەگریم
تا لە ژێر رەشبەڵەكی كیژ و كوڕی رق هەستاو
جەندەكی دوژمنی بەدكارە نەپەستوێن دەگریم
تاكو بۆ تۆڵەیی ئەو رۆڵە شەهیدانەی كورد

خەنجەری رۆڵەیی ئازا هەموو نەسوێن دەگریم
تا بە داسی دەسی ئەو پاڵە بەكارەی كوردی

دڕك و داڵی سەرەڕێ  گشتی نەدروێن دەگریم
تاكو نەسڕێتەوە فرمێسكی هەتیوباری هەژار

تا هەتیو لێوی وەكو خونچە نەپشكوێن، دەگریم
تا بەدەستی پەری ئازادی لەسەر گۆڕی شەهید
گوڵە شللێرە لە گشت الیەكی نەڕوێن دەگریم

گەرمەشین

مامۆستا هێمن

 ژیال

مارف ئاغایی

شەهید
 رۆژێ هەرد و گوڵ و درەخت و مەل

 لە قوڵپی گریانی هەتاو
 سەریان سووڕ ما

 گوڵ چارشێوی دا بە سەریا
 هەموو تێكڕا چوون لەگەڵیا

 چوون بۆ الی خۆر....
  چاك و چۆنی؟...چی قەوماوە؟
 خۆر هەناسەیەكی هەڵ كێشا و

 دەستی بۆ دۆڵێ راكێشا
 لەو دۆڵەدا ، لە باوەشی گوڵجاڕێكا

 رەوە ئەسپێكی سم تەاڵ
 نۆمایەكیان هەر بە یاڵی خوێنینەوە 

 لە سەر سنگی خاك ڕاكێشا
 هەرد و كێو و گوڵ و گیا

 هەموو گریان
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بنەما ئوستوورەییەكانی نەورۆز

گواڵڵە كەمانگەر

لە  ك��ە  گشتگیرە  جێژنێكی  ن���ەورۆز 
س��ەرت��اس��ەری رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت  و 
هەروەها لە رۆژهەاڵتی دوور  و ئۆرووپا  و 
شوێنەكانی دیكەی دنیادا بە شێوەگەلی 
ج��ۆراوج��ۆر ب��ەاڵم لە س��ەر ی��ەك ئەسڵ و 
ئەسڵەش  ئەو  چ��ووە،  بەڕێوە  بنەما  یەك 
وەرزێڕییە.  ژیانی  تایبەتمەندییەكانی 
هاتنی بەهار و زیندووبوونەوەی سرووشت 
 و سەرلەنوێ شین بوونەوەی گیا و روەك لە 
زەوی  و سەرسووڕمانی مرۆڤی سەرەتایی 
سەرەكيی  هۆكاری  كوتوپڕە  لەو گۆڕانە 
ئوستوورەكانی  هەموو جێژن و سرووت و 
پێوەندیدار بە بەهارەوەیە كە لە كوردوستان 

و ئێراندا بە ناوی نەورۆز ناودێر كراوە.
ژیانی  لە  سەرەكی  ئوستوورەی  چەند 
گشتيی مرۆڤدا رۆڵی جیدی و بەرچاو 
بە  پ��ێ��وەن��دی  ل��ەوان��ە  یەكێك  ك��ە  دەبینن 
ئوستوورەی  ناوی  بە  و  هەیە  ن��ەورۆزەوە 
زاوزێ یان ئوستوورەی خودایەكی كوژراو 
دەناسرێ. بەپێی ئەم ئوستوورەیە كە لێرەدا 
پێدەكەم،  ئ��ام��اژەی��ەك��ی  ك��ورت��ی  ب��ە  زۆر 
فەرهەنگێكدا  هەر  لە  )كە  ژن-خودایەك 
ل��ە بابلدا  ن��م��وون��ە  ب��ۆ  ن��اوێ��ك��ی ه��ەی��ە 
ئیشتاروت یان هەمان عەشتارە و لە ئێراندا 
و...(  سیبەل  ئاناتۆلیدا  لە  و  ئاناهیتا 
نێر دەبێ،  گرفتاری عەشقی خودایەكی 
دەكەوێتە  دەك��وژرێ  و  خودایە  ئەو  بەاڵم 
مردووەكانە،  دنیای  كە  خاك  ژێر  دنیای 
ژن-خودا بۆ هێنانەوەی خۆشەویستەكەی 
دەكات  م���ردووەك���ان  دن��ی��ای  س���ەف���ەری 
خۆی  ل���ەگ���ەڵ  خ��ۆش��ەوی��س��ت��ەك��ەی  و 
دێنێتەوە. ئەوە توخمی سەرەكی و ناوكی 
گێڕانەوەیەكدا  هەر  لە  كە  ئوستوورەكەیە 
لە  و  ك���راوە  زی��اد  پ��ێ  لقوپۆپی  هێندێ 
خودایاندا  دڵداریی  چیرۆكێكی  رواڵەتی 

خۆی دەنوێنێ.
بۆ  و  ئوستوورەیەدا  ئ��ەم  شرۆڤەی  لە 
واقێعەكانی  زم��ان��ی  ب��ە  گ��ەڕان��دن��ەوەی 
سرووشت، دەبێ شوێنی راستەقینەی هەر 
ئەوەی  بزانین  و  بدۆزینەوە  كارەكتێرێك 
خودایەك  وەك��وو  ئ��وس��ت��وورەدا  زمانی  لە 

ناسێندراوە لە دنیای واقێعدا چیە.
مرۆڤی سەرەتایی سەرەڕای ئەوەی كە 
ژیانێكی  دنیا  بوونەوەرەكانی  هەموو  بۆ 
مێشكی  لە  مرۆڤی  ژیانی  هاوشێوەی 
نەبوونی  ه��ۆی  بە  ك���ردووە،  وێنا  خۆیدا 

ب��ۆ ش��رۆڤ��ەی ه��ەر رووداوێكی  زان��س��ت، 
س���رووش���ت���ی ك���ە ل���ە ل��ۆژی��ك��ی ئ����ەودا 
ناگونجێ، بە مەبەستی پاساوهێنانەوە بۆ 
ئەو رووداوە، ئوستوورەیەك دەخوڵقێنێ. لە 
بارەی شینبوونی گیا لە بەهاریشدا وەها 
ئەو  خ��ودی  هەم  وات��ە  دەدات  روو  شتێك 
ئەودا  ب��اوەڕی  لە  دەب��ێ  گیایە كە شین 
خاوەنی ژیانێكی مرۆییە و هەم ئەو هێزە 
هێزێكی  رووداوە  ئ��ەو  ه��ۆی  دەبێتە  ك��ە 
هاوچەشنی هێزی مرۆییە. لەم بەراوردەدا 
رادەستی  و  دەك��وژرێ��ت  خ��ودای��ەی  ئ��ەو 
تووی  نوێنەری  دەبێ  مردووەكان  دنیای 
بۆ  هاتنەوەی  و  دەیچێنن  كاتێك  گیایە 
ژیانیش هەمان شینبوونیەتی، بۆ مرۆڤێك 
كە خاوەنی ژیانی وەرزێڕییە ئەو رووداوە 
كە  رووداوێ��ك  گرینگە،  زۆر  رووداوێكی 
ل��ە ب���اوەڕی ئ���ەودا ب��ەس��ت��راوی خواستی 
خودایان و رازیبوونی ئەوان بەتایبەت ئەو 
گیا  شینبوونی  كاری  كە  ژن-خودایەیە 
سااڵنە  بۆیە  هەر  ئەودایە،  ئەستۆی  لە 
كە  دەبات  بەرێوە  )ئایینێك(  رێورچەیەك 
لە رەوتی ئەو رێورچەدا رێز لە خودایانی 
گیایی  و ژن-خودای زاوزێ دەگیردرێت 
و دیاریی جۆراوجۆریان پێشكەش دەكرێت. 
لەم سرووتەدا بە الساییكردن لە شینگێڕان 
بۆ خودای مردوو، سەرەتا ماتەمێك بەڕێوە 
دەچێت، پاشان بە بۆنەی هاتنەوەی ئەوەوە 
شادی و جێژن و سەما و خۆشییە، كە ئەو 
جێژن و خۆشییە هەر ئەوەیە كە ئەمڕۆ لە 
كوردستان و زۆر شوێنی دیكەدا ئاسەواری 
ماوەتەوە و بووە بە جێژنێكی نەتەوەیی  و 
پێی دەگوترێ نەورۆز. نەورۆزی ئەمڕۆ 
دیارە زۆر شتی گ��ۆڕاوە، زۆر شتی پێ 
كەم  لێ  شتیشی  هێندێ  و  ك��راوە  زی��اد 
بۆ  شینگێڕان  ئەمڕۆ  نموونە  بۆ  ك��راوە، 
خودای كوژراو نابینین بەاڵم كاتێ بزانین 
راست  ئێراندا  لە  سیاوەش   سووگی  كە 
بەڕێوە  زستاندا  رۆژان���ی  دواهەمین  لە 
چووە، بۆمان دەدەكەوێت كە بەڵێ نەورۆز 
بە  و  س��ی��اوەش��ە  س��ووگ��ی  پ��اش  جێژنی 
لێكچوونەكانی  هەموو  لەبەرچاوگرتنی 
نەورۆز و جێژنەكانی هاوشێوەی لە هەموو 
لەسەر  نەورۆزیش  كە  دەبین  دڵنیا  دنیادا 
هەمان بنەمایە كە باس كرا و پێوەندی بە 

ژیانی وەرزێڕیی مرۆڤەوە هەیە.
ل��ێ��رەدا پ��اش ئ��ەم روون��ك��ردن��ەوەی��ە كە 
ئوستوورەیی  س��ەرچ��اوەی  ب��ە  س��ەب��ارەت 
نەورۆز پێویست بوو، ئێستا دەپەرژێمە سەر 

هێندێك لە خاڵە گرینگ و بەرچاوەكانی 
ئەو نەورۆزەی كە ئەمڕۆ لە كوردستان  و 
لە ئێراندا بەرێوە دەچێ  و ئەو خاڵگەلەی 
كە هەموویان بە جۆرێك بەستراوی یەكن 
هەیە،  ئ��وس��ت��وورەك��ەوە  ب��ە  پێوەندییان  و 

دەخەمە بەرباس.

سەردانی  و  ق��ەب��ران  س��ەر  بۆ  رۆیشتن 
لە  قەبران  سەر  بۆ  رۆیشتن  م��ردووەك��ان: 
پ��ێ��وەن��دی ل��ەگ��ەڵ ه��ەم��ان ئ��وس��ت��وورە و 
هەمان ئاییندا كە باس كرا مانای قووڵی 
دەردەك���ەوێ، تەرمی خ��ودای ك��وژراو لە 
رەوانە  گۆڕستان  تا  سرووتەكەدا  رەوت��ی 
دەكرێت و لەوێدا ئەوانەی مردوویان مردووە 
چاوەڕوانی ئەوە دەبن كە هاوكات لەگەڵ 
ه��ات��ن��ەوەی خ���ودای م���ردوو ل��ە جێژنی 
ئەوانیش  مردووەكانی  رەوان��ی  ن��ەورۆزدا، 
سەردانی ماڵەكان و بنەماڵەكانیان بكەن. 
قەبرستانەكان  س��ەردان��ی  وات��ە  ك��ارە  ئ��ەو 
دراوە،  ئەنجام  ن���ەورۆز  ل��ە  پێش  رۆژی 
نەریتی  كاریگەریی  ژێر  لە  دوات��ر  بەاڵم 
گۆڕاوە  رۆژە  ئەو  عەرەبیدا  و  ئیسالمی 
بۆ  پ��ی��رۆزە  رۆژێ��ك��ی  كە  پێنجشەمە  بە 
موسڵمانان و ناوی دواهەمین پێنجشەمەی 
ساڵی لەسەر نراوە. پێداگری لەسەر پاك 
نەورۆزیش  لە  پێش  گشتی  خاوێنیی  و 
ئەو  هەیە،  ب���اوەڕەوە  هەمان  بە  پێوەندی 
رەوان���ی مردووەكان  دەڵ���ێ  ك��ە  ب����اوەڕەی 
سەردانی  و  دەگەڕێنەوە  ن��ەورۆز  رۆژی 

ماڵەكانیان دەكەن.

 ئاگری ن��ەورۆز: ئاگری ن��ەورۆز كە 
هەروەها  و  ك���وردان  ن��او  لە  تەنیا  ئێستا 
زەردەشتییەكانی یەزد  و كرماندا ماوە، لە 
بانی ماڵەكان دەكرایەوە و  لەسەر  ئەسڵدا 
قەبران  سەر  لە  گەڕانەوە  دوای  خەڵكان 
ئێوارەی شەوی نەورۆز، هەركام و لە سەر 
دەكردەوە  ئاگرێكیان  خۆیاندا  ماڵی  بانی 
شێوە  بەو  هەر  ئێستاش  )زەردەشتییەكان 
ئاگرەش  ئەو  دەكەنەوە(،  ن��ەورۆز  ئاگری 
رەوانی  بە مەبەستی روونكردنی رێگای 
زەردەشتدا  ئایینی  لە  كە  بوو  مردووەكان 
ئەو  م��ردووەك��ان.  ف��ەروەش��ی  دەڵێن  پێیان 
لە  فەروەشییەكان  تا  دەك���ردەوە  ئاگرەیان 
كاتی هاتنەوەدا رێگا هەڵە نەكەن. بەاڵم 
مەبەستێكی  ئاگركردنەوە  بڵێن  دەتوانین 
دیكەشی لە پشت بووە كە بریتی بووە لە 
بەهێزكردنی تینی خۆر، لە درێژەی زستاندا 

هەر جێژنێك بەڕێوە دەچێت ئاگركردنەوەی 
لە گەڵدایە، ئەو شێوە ئاگركردنەوە پاڵی 
ناوی  بە  ج��ادوو  لە  ب��ەر جۆرێك  داوەت���ە 
جادووی  هۆمیۆپاتیك كە بەپێی ئەوە لە  
دەكرێتەوە  السایی  سرووشت  دیاردەكانی 
و م��ەب��ەس��ت ل��ەو ك���ارەش ب��ەه��ێ��زك��ردن و 
یارمەتیدانی ئەوانە، ئاگری سوورییش كە 
پێنج رۆژ پێش لە نەورۆز كراوەتەوە هەر 
بۆ ئەو مەبەستە بووە، واتە بەهێزتركردنی 
گەرما و ئاگری خۆر، ئاگری سوورییش 
ساڵ،  پێنجشەمەی  دواهەمین  ه��ەروەك 
عەرەبدا  فەرهەنگی  كاریگەریی  ژێر  لە 
نگریس  ب���ە  چ���وارش���ەم���ە  رۆژی  ك���ە 
كە  بە چوارشەممەسووری  دەزان��ن گۆڕا 
و  تازەیە  شتێكی  كورداندا  ناو  لە  دی��ارە 
ناڕەسەنبوونی  كە  ئ��ەوەی  نەبووە.  پێشتر 
چوارشەممەسووری دەسەلمێنێ جیاوازیی 
ش��ێ��وەی داب��ەش��ك��ردن��ی رۆژەك����ان����ە، لە 
بە  ئ��ێ��ران��دا  ف��ەالت��ی  كۆنی  فەرهەنگی 
پێچەوانەی فەرهەنگی عیبری و سامی 
حەوت  سەر  بە  دابەشكردن  واتە  حەوتوو 
لە  ه��ەرك��ام  بەڵكوو  نیە،  ب��وون��ی  رۆژدا 
رۆژەكانی مانگ ناوێكی تایبەتی هەیە 
ناوی  بە  نە  دەك��رێ  پێناسە  ن��اوە  ب��ەو  و 
شەممە و یەكشەمە، لە رۆژژمێری كۆنی 
ئەم ناوچەیەدا بۆ نموونە رۆژی یەكەمی 
هەر مانگێك هۆرموزە )كە هەمان خۆرە( 
و  بیست  رۆژی  مێهر،  شازدەهەم  رۆژی 

چوارم دین و...هتد.

نەورۆزی،  سفرەی  ن��ەورۆزی:  سفرەی 
خۆراكە  ن��ەت��ەوەی��ەك  ه��ەر  ك��ە  سفرەیەكە 
ب��اوەك��ان��ی ل��ە س��ەر دادەن����ێ، ل��ە ئێراندا 
ح��ەوت خ���ۆراك ك��ە ن��اوەك��ەی ب��ە »س« 
پێبكات لە سەری دادەنێن و پێی  دەست 
دەڵێن حەوت سین، دیارە ئەوە شتێكی بێ 
بۆ  حەوت  رەقەمی  نە  چوونكە  بنەمایە 
خەڵكی ئەم ناوچەیە پیرۆزی هەبووە و نە 
مرۆڤی كۆن ئەم نەریتانەی بە مەبەستی 
نەریتە  هەموو  پێكهێناوە،  زمانی  كایەی 
خۆیاندا  رەس��ەن��ی  بیچمی  ل��ە  كۆنەكان 
ب���ووە لەگەڵ  راس��ت��ەوخ��ۆی��ان  پ��ێ��وەن��دی 
ئایینەكان كە ئەوانیش بەستراوی شێوەی 
ژیانیان بوون. سفرەی نەورۆزی لە هێندێ 
دوازدە  روان��دن��ی  لە  ب��ووە  بریتی  شوێندا 
لە داوزدە مانگی  نوێنەرایەتی  جۆر )بە 
گرینگەكانی  و  سەرەكی  دانە  لە  ساڵ( 
ئەسڵییەكانی  ژیانی مرۆڤ كە خۆراكە 
ئەو پێكدێنن وەك گەنم و جۆ و نیسك و 

گەنمەشامی و... هتد.
مەبەست لەو كارە پیت بەخشین و بەرەكەت 
بۆ  ئاواتەخوازی  و  خودایانە  لە  خواستن 
ساڵەدایە.  لەو  خەلەوخەرمان  باشتربوونی 
نەریتەكانی  لەبەرچاوگرتنی  بە  ب��ەاڵم 
و  ن��ەورۆز  ئاگری  وەك  ن��ەورۆز  دیكەی 
خوێندنەوەیەكی  رۆیشتن،  ق��ەب��ران  س��ەر 
هەبێ،  دەتوانێ  سفرەیە  ئەو  بۆ  دیكەش 
بەپێی ئەم خوێندنەوە فەروەشی مردووەكان 
ك��ە ل��ە س����ەری س��اڵ��دا دەگ���ەڕێ���ن���ەوە و 
سەردانی ماڵەكانیان دەكەن پێویستیان بە 
خواردنێكی تایبەت هەیە، ئەو سفرە و ئەو 
بنەمادا  لە  لەوانەیە  خواردنانەی سەری، 
بۆ فەروەشی مردووەكان دانرا بن و دواتر 
تەفسیر و شرۆڤەی دیكەیان گرتبێتە خۆ. 
پاشماوەی ئاشنای باوەڕی خۆراك هێنان 
نەریتی  هەمان  ئێستادا،  لە  م��ردوو  بۆ 
لە  دان��ان��ی شیرینی و خ��ورم��ا و ح��ەڵ��وا 
كاتی سەرەخۆشی و بەجێهێشتنی لەسەر 
ئێراندا  خەڵكی  ناو  لە  م��ردووە.  گ��ۆڕی 
خۆراك  دان��ان��ی  و  روون��اك��ی  هەڵكردنی 
باوە  زۆر  ئێستاش  مردوو  لەسەر گۆڕی 

و لە گۆڕستانەكاندا دەبیندرێ.

نەورۆز:  سێزدەی  رۆژی  لە  رێزگرتن 
رۆژی سێزدەی نەورۆز كە بە سێزدەبەدەر 
دەناسرێ ئەو رۆژەیە كە خەڵك بەگشتی 
ل��ە م��اڵ دەچ��ن��ە دەرەوە و ت��ا ئ��ێ��وارە لە 
ئێراندا  ل��ە  داوێ��ن��ی دەش���ت و چ��ی��ادان، 

خەڵك دەڵێن سێزدە نگریسە و لەو رۆژەدا 
دەبێ  رۆژە  ئەو  نگریسی  دەرك��ردن��ی  بۆ 
بچنە دەرەوە، بەاڵم نگریسبوونی سێزدە لە 
شتێكی  و  هاتووە  رۆژئ��اواوە  فەرهەنگی 
رەسەن لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەراستدا 
پێكرد  ئاماژەم  س��ەرەوە  لە  ه��ەروەك  نیە، 
رۆژێك  هەر  ئاڤێستاییدا  ساڵژمێری  لە 
ناوی تایبەت بە خۆی هەیە، هێندێ لە 
سەرە  لە  مانگەكانیان  ناوی  رۆژەكانیش 
بۆ نموونە رۆژی دووهەمی هەر مانگێك 
س��ێ��ه��ەم��ی مانگ  و  ب��ەه��م��ەن��ە  ن����اوی 
مانگ  ش��ەش��ەم��ی  و  ئ��وردی��ب��ەه��ەش��ت 
دوازدەمانگی  ن��اوی  هتد.  و...  خ��ورداد 
سی  ل��ە  نوێنەرێكیشیان  ه��ەرك��ام  س��اڵ 
كە  رۆژان��ەدا  لەو  رۆژەی مانگدا هەیە، 
ناوی رۆژ و ناوی مانگ یەكێكن جێژنی 
تایبەت بەرێوە دەچێت كە بە ناوی هەمان 
رۆژەوە دەناسرێت )ناوی مانگەكانی ساڵ 
جێژنانە  ئەو  بۆیە  هەر  ئیزەدەكانن  ناوی 
بۆ  ئیزەدانەیە(  لەو  رێزگرتن  بە  تایبەت 
نموونە لە مانگی مێهردا رۆژی شازدە كە 
پێدەگوتری، رۆژی جێژنی  مێهر رۆژی 
مێهرەگانە، هێندێك لەم ئیزەدانە بە هۆی 
گرینگبوونی رۆڵیان لە ژیانی مرۆڤدا لە 
دەرەوەی رۆژەكەی خۆیان لە مانگەكانی 
دیكەشدا جێژنیان بۆ بەریوە دچێ لەوانە 
یەكێكیان ئیزەدی ئاگر و خۆر واتە مێهر 
و ئەوی دی ئیزەدی ئاو واتە تیشتەر یان 
هەمان تیر كە رۆژی سێزدەی هەر مانگێك 
بە ناوی ئەو ئیزدەیە. لە ئیزەدی تیشتەر 
ه��ەم ل��ە رۆژەك����ەی خ��ۆی��دا ك��ە سێزدەی 
مانگی چوارە و بە ناو جێژنی ئاوریزگان 
دەناسرێ، رێز دەگیردرێ و هەم لە رۆژانی 
مەبەست  بەهار.  مانگەی  سێ  سێزدەی 
لەوەش پەسنی ئیزەدی ئاو )تیشتەر( بۆ 
زیادكردنی ئاو لە وەرزی گەرمادایە )كە 
ئەمەش جۆرێك لە جادووی هۆمیۆپاتیك 
دێتە ئەژمار(. ئەو جێژنەی كە لە رۆژی 

سێزدەی نەورۆزدا بەرێوە دەچێ، جێژن بۆ 
تیشتەرە و هەمیشە لە كەناری رووبار و 

ئاودا بەرێوە دەچێ.
بەگشتی ئەوەی سەبارەت بە نەورۆز لە 
باری ئوستوورەییەوە زەق و بەرچاوە خودی 
مانایەكی  هیچ  نەك  سرووشتە  و  بەهار 
دیكە، بەاڵم تایبەتمەندیی مێشك و هزری 
مرۆڤ ئەوەیە كە لە رەوتی مێژوودا لەسەر 
سرووشت  یاساكانی  سادەترین  بنەمای 
بۆ  ماناكان  و  سرووتەكان  تێكچڕژاوترین 
خۆی دەخوڵقێنێت  و كۆی ئەوانە بۆ هەر 
نەتەوەیەك دەبێت بەو شتەی كە بە ناوی 

شووناسی نەتەوەیی دەیناسین.

مرۆڤی سەرەتایی 
سەرەڕای ئەوەی كە بۆ 
هەموو بوونەوەرەكانی 
دنیا ژیانێكی هاوشێوەی 
ژیانی مرۆڤی لە مێشكی 
خۆیدا وێنا كردووە، بە 
هۆی نەبوونی زانست، 

بۆ شرۆڤەی هەر 
رووداوێكی سرووشتی 
كە لە لۆژیكی ئەودا 

ناگونجێ، بە مەبەستی 
پاساوهێنانەوە 

بۆ ئەو رووداوە، 
ئوستوورەیەك 

دەخوڵقێنێ
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پەیامێك لە مینبەری درۆ و چەواشەكارییەوە

سەالح مورادی

سەالم ئیسماعیل پوور 

ئەحمەدڕەزا  پ��اس��دار  ب��ب��ورن!  ئایەتوڵاڵ،   ��
رادان، فەرماندەی هێزی ئینتزامیی رێژیم 
لە  داوای  13ب���ەدەر  بۆنەی  بە  ت���اران،  لە 
پێداویستییە  و  »كەرەستە  كە  كرد  خەڵك 
لەگەڵ  13ب����ەدەر  رۆژی  پێویستەكانی 
خۆیان ببەن، یان لە ماڵ بمێننەوە با بەفر و 
باران تەڕیان نەكات«. )ئەگەر باران تەڕیان 
بكات بە تاوانی »محاربە« و »افساد فی 
االرض« خەاڵت دەكرێن!!( فارس گوتەنی 
»ئاخخیش حەیڤوونەكی«! هێندە خەفەتی 

خەڵكی خواردووە، بۆتە »مامە خەمە«.
پاسداری قاتڵ كە زۆر لە بیری خەڵكدایە، 
بەڵێنی داوە كە پۆلیس لەو رۆژەدا ئامادەیە 
خەڵك  ب��ە  پێشكەش  پێویست  ه��اوك��اری��ی 
نەبێت  پێ  خەڵووزیان  ئەگەر  واتە  بكات. 
بۆ كەبابكردن، هاوكارانی رادان یان خۆیان 
دەب��ن��ە ك��ەب��اب ی��ان دەچ���ن ب��ۆی��ان دەكڕن، 
ژێر  لە  نەبێت،  پێ  چەتریان  ئەگەر  ی��ان 
عەبای فشوفۆڵی ویالیەتدا پەنایان دەدەن، 
پێویست  ح��ەوان��ەوەی��ان  شوێنی  ئەگەر  ی��ان 
بۆ  زیندانەكان  دەرگ��ای  پاسدارەكان  ب��وو، 

میوانداری لە خەڵك دەكەنەوە.
پاسدار رادان روونی نەكردۆتەوە كە ئەگەر 
پێداویستیی  بیریان چوو هێندێك  لە  خەڵك 
ت��ای��ب��ەت )وەك����وو ئ��ام��رازەك��ان��ی ش���ادی و 
رەش��پ��ەڵ��ەك( ل��ەگ��ەڵ خ��ۆی��ان ب��ب��ەن، ئەوان 
ب��ە ف��ات��ی ك��ۆم��ان��دۆك��ان��ی خ��ۆی��ان��ەوە چ 
پڕكردنەوەی  بۆ  دەكرێت  پێ  خزمەتێكیان 

ئەو بۆشاییە؟
فەرەجی  خاڵۆ  سەلەحشوور،  فەرەجوڵاڵ   ��
ئەم  م��اوەی  »لە  دەڵێت:  ئێران  سینەمای 
30 ساڵەدا بەرپرسانی ئێمە)رێژیم( هیچیان 
بە دەستەوە نەبووە! هەموو شتێك لە دەستی 
ئێمە  ب��ووە،  سینماكارەكاندا  و  هونەرمەند 
ئەوان  بۆیە  نەبوو.  پێ  گوتن  بۆ  هیچمان 

سواری ئێمە بوون«.
سەردەستەی ئەو سینماكارانەی كە سواری 
هاوڕێیانی  و  سەلەحشوور  فەرەجی  خاڵۆ 
هالیڤووود،  بەناوبانگی  ئەستێرەی  بوونە، 
ئەكتەرێكی  كە  ب��وو  خومەینی  ئایەتوڵاڵ 
لێهاتوو بۆ درامە خوێناوییەكانی سەرەتای 
ب��وو. هەروەها  ش��ۆڕش و ش��ەڕی 8 ساڵە 
ئایەتوڵاڵ مەهدەوی كەنی، براوەی خەاڵتی 
ئایەتوڵاڵ  »ك���ەن«،  فستیڤاڵی  یەكەمی 
كارتۆنی  بەناوبانگی  ئەكتەری  مشكینی، 
مشك و پشیلە، حوجەتول ئیسالم موحسینی 
ئێژەیی، ئەستێرەی فیلمی »دادگای عیسا 
دا،  ددان«  رۆڵی »سپی  لە  سەحەرخیز« 
فیلمی  ئەكتەرەكای  الریجانی،  برایانی 
ئەحمەدی  مەحموود  داڵتۆن«،  »برایانی 
»پینۆكیۆ«،  فیلمی  ئ��ەك��ت��ەری  ن���ژاد، 
فیلمەكانی  دەرهێنەری  خامنەیی  عەلی 
پاتر  »ه��ەری  س��واڵ��ك��ەر«،  »میلیۆنێری 
و ه��ەڵ��ب��ژاردن«، »رێ��ب��ەرێ��ك ل��ە جینسی 
دەیان  و  تووكن«  »خۆرەتاوی  تەپەدۆر«، 
ئەكتەری  خەڵخاڵی،  سادق  دیكە،  فیلمی 
مشكەكان«  شای  و  »خاڵخاڵۆكە  فیلمی 
لەو  مشكینی  ئایەتوڵاڵ  هاوڕێیەتیی  بە 
هونەرمەندانەن كە ماوەی سی ساڵە سواری 

فەرەجوڵاڵ بوونە و دانابەزن.
خاڵۆ فەرەجی هەژار كە هیچی بۆ گوتن 
پێ نیە، هەر رۆژە و لە ماڵپەڕێكدا بابەت 
خوا  دەب��ێ��ت��ەوە.  ب��اڵو  لێ  وتووێژێكی  ی��ان 
بەزەیی بە سینەمای هالیڤوود و بالیڤوود 
و ناتاڵی ڤوود و سینماكارانی بەستەزمانی 
نەدا،  ف��ەرەج  بە  زمانی  كە  ه��ات  دیكەدا 

ئەگینا سووك و ریسوای دەكردن.

رێبەری  خ��ام��ن��ەی��ی،  ع���ەل���ی  وت���ەك���ان���ی 
ساڵی  رۆژی  یەكەمین  لە  ئیسالمی  كۆماری 
چاالكیی  درێ��ژەی  نیشاندەری  هەتاویدا  نوێی 
ماشینی درۆ و چەواشەكاری و ئەنجامگیرییە 
نادرووستەكانی رێبەرانی رێژیم لە راستییەكانی 
بەپێی  واڵت  دەرەوەی  و  نێوخۆ  گ��ۆڕەپ��ان��ی 
لە  خۆیانیش  ب��ۆ  ك��ە  چەواشەكارییانەیە  ئ��ەو 

ساختەبوونی ئاگادارن.
ل��ە پ��ەی��ام��ی ن���ەورۆزی���ی رێ��ب��ەری رێ��ژی��م و 
لێدوانەكەی ناوبراو لە مەشهەددا كۆمەڵێك خاڵ 
وەبەرچاو دەكەون كە نیشان دەدەن دیكتاتۆرێكی 
نارسیسیستی گەمارۆدراو لە نێو خەرمانەیەك لە 
خواوەندیی درۆییندا تا چ رادەیەك دەتوانێت بە 
ئاكامگیریی ئاوەژۆ لە راستییەكانی دەوروبەری، 
رێڕەوێكی  نێو  بخاتە  رێ��ژی��م��ەك��ەی  و  خ��ۆی 
پێچەوانەی رەوتی مێژوو و بە پێداگری لەسەر 
لە  كە  بدات  نیشان  وا  دەسەاڵتەكەی  مانەوەی 

سەر رێچكەی پەرەسەندن و گەشەدایە.
نێونەتەوەییە  گ���ەم���ارۆ  ك��ە  س��اڵ��ێ��ك��دا  ل��ە 
بەرباڵوەكان، هەاڵوسانی ئابووریی هەوسارپچڕاو، 
داب��ەزی��ن��ی ن��رخ��ی ری���اڵ ل��ە ب��ەران��ب��ەر دراوە 
گەندەڵیی  و  دزی  ئاشكرابوونی  دەرەكییەكاندا، 
چڕوپڕی  ه��ات��وچ��ۆی  ئ��اب��ووری،  گشتگیری 
كەشتییە شەڕكەرەكانی رۆژئاوا لە سنوورەكانی 
باشووری ئێراندا، وەئاویلكەكەوتنی دیكتاتۆریی 
پشتی  بڕبڕەی  و  لە سووریە  ئەسەد  بنەماڵەی 
لەقاودرانی  بەقاع،   �� تاران  تیرۆریستیی  بەرەی 
رۆڵی رێژیمی ئێران لە تێرۆرەكانی دەرەوەی واڵت 
لە رۆژهەاڵتی ئاسیا، قەفقاز، هیند، ئەمریكا 
داگیركردنی  ریسوایی  دووپاتبوونەوەی  و...، 
زیادبوونەكانی  لە  روو  ناكۆكییە  باڵوێزخانەكان، 
بەرباڵوی  تەحریمی  دەس����ەاڵت،  تاقمەكانی 
تەنانەت  و  خەڵك  الیەن  لە  هەڵبژاردن  شانۆی 
و  راب���ردوودا  لە  رێژیم  خودییەكانی  لە  بەشێك 
...تەنگیان بە رێژیم هەڵچنیبوو، وەلیی فەقیه 
بە نكۆڵیكردن لەم هەموو راستییانە بانگەشەی 
ئەوەی كرد كە رێژیم بە سەر هەموو قەیرانەكاندا 
قازانجی  لە  بەگشتی  رووداوەك���ان  و  ب��ووە  زاڵ 

كۆماری ئیسالمیدا بوون.
خامنەیی لە پەیامی خۆیدا رەوتی رووخانی 
دیكتاتۆرەكانی ناوچە نەك بە دەركەوتنی بەرایی 
رەشی  دیكتاتۆریی  كۆتایی  و  خۆی  رووخانی 
كۆماری ئیسالمی، بەڵكوو بە درێژەی ئاوات و 
بەرنامەكانی خۆی و رێژیمەكەی دەزانێت، وەك 

ئاستەشدا لە خۆیان بەرگری دەكەن.
نایهەوێت  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ك��ە  ئ���ەوەی 
چەكی ئەتۆمی بەرهەم بێنێت، زیاتر لە جۆرێك 
ئەوە،  دواب���ەدوای  ب��ەاڵم  نیە  سیاسی  تەقیەی 
دەر  بە  خوازانەی  هێژموونی  گوتاری  جۆرێك 
لە چوارچێوەی تواناییەكانی رێژیم دێتە ئاراوە و 
خامنەیی لە لووتكەی زلهێزییەوە قسە دەكات و 
دەڵێت كە توانای بەرەنگاری لەگەڵ هەموو هێزە 

سەربازییەكانی ئەم سەردەمەی تێدایە.
هەواڵدەریی سپای پاسداران )فارس( واتایەكی 
ئەویش  روو.  دەخ��ات��ە  بانگەشەیە  ل��ەم  باشتر 
لە  خامنەیی  رێنوێنییەكانی  بەپێی  كە  ئەوەیە 
زیاتربوونی  چاوەڕوانی  دەبێ  داهاتوودا  ساڵی 
هێند  هاوچەشنی  تێرۆریستییەكانی  عەمەلیاتە 
بەرپەرچدانەوەی  ج��ۆرێ��ك  ك��ە  بین  تایلەند  و 
و  بەرنامە  بە  رۆژئ��اوا دژ  نهێنیی  عەمەلیاتی 
وای  ئەگەر  رێژیمە.  ئەتۆمییەكانی  دام��ەزراوە 
دەبێ  درووس��ت��ە،  شیكردنەوەیە  ئ��ەم  كە  دابنێن 
ئەم  تێرۆریستییەكانی  عەمەلیاتە  ك��ە  بڵێین 
دواییانەی رێژیم شایانی بەراورد لەگەڵ رادەی 
زیانەكانی پرۆژە ئەتۆمییەكانی رێژیم و خەسارە 

مرۆییەكانی لەم پێوەندییەدا نین.
رێ���ب���ەری رێ���ژی���م ل���ە ب��ەش��ێ��ك��ی دی��ك��ە لە 
ناكۆكییە  ب��ە  دان��پ��ێ��دان��ان  وێ����ڕای  وت��ەك��ان��ی��دا 
تاقمە  ن���ێ���وان  چ���ارەس���ەره���ەڵ���ن���ەگ���رەك���ان���ی 
كە  لێیان  پ��اڕان��ەوە  و  رێژیم  جۆرەبەجۆرەكانی 
النیكەم »دەستەویەخە نەبن«، تاوانی هەموو ئەو 
ناكۆكییانە دەخاتە ئەستۆی ئینترنێت و ئامرازە 
ئێلێكترۆنیكەكان كە »بوونەتە هۆی ئەوەی كە 
بكەن«  قسە  یەكتر  دژی  ت��رس  بێ  بە  خەڵك 
مەسەلەیە  ئەم  كە  دەك��ات  بەرپرسان  لە  داوا  و 

چارەسەر بكەن. 
ویستی  دەرب��ڕی  راش��ك��اوی  بە  پەیامە  ئ��ەم 
وەلی فەقیه بۆ پتەوكردنی سانسۆر و خەفەقان 
بەتایبەتی لە فەزای سایبریدایە، بە سەرنجدان 
دامەزرانی  لەمەڕ  دواییانەی  ئەم  بڕیاری  بە 
شوورایەك بۆ كۆنترۆڵی فەزای سایبری )كە لەم 
بوارەدا مافی یاسادانانی هەیە( دەتوانین بڵێین 
كە خامنەیی ئەمجارە بە درووستی تێگەیشتووە 
ك��ە گ���ەورەت���ری���ن ه���ەڕەش���ە ب��ۆ س���ەر خ���ۆی و 
رێژیمەكەی، ئاگابوونەوەی خەڵك و شەفافییەت 
كە  چاپەمەنییەكاندایە  و  راگەیاندن  بواری  لە 
دەتوانین وەك »پاژنەی ئاشیلی رێژیم« باسی 

لێ بكەین. 

دیكتاتۆرانە  ئەو  لە چەشنی  كە خۆی  ئەوەی 
نەبێت. هەڵبەت ئەمە سروشتی دیكتاتۆرییە كە 
خۆیدا  سەرەڕۆبوونی  بە  دان  سەرەڕۆیەك  هیچ 
و  س��ەرەڕۆ  لەگەڵ  خ��ۆی  نیە  ئامادە  و  نانێت 
بەراورد  خ��ۆی  هاوچەشنی  دیكتاتۆرەكانی 
خەڵك  لە  بەشێك  بە  خۆیان  هەموویان  و  بكات 
یان هێمای ئیرادە و رۆحی نەتەوەیی دەزانن و 
ئەم وەهمە تا كاتێك درێژە دەكێشێت كە هاواری 
بە  دی��ك��ت��ات��ۆری  كۆشكی  خ��ەڵ��ك،  ن���اڕەزای���ی 

سەریاندا دەڕوخێنێت.
ن��ێ��و وەهمی  خ��ام��ن��ەی��ی وەه����ا چ��ەق��ی��وەت��ە 
دیكتاتۆرانەی خۆی كە شانۆگەریی »ئیمامی 
بێ  و  س��ارد  كۆمیكی  شانۆی  و  مقەبایی« 
بەشداریی  و  رێبەندان  22ی  رێپێوانی  گیانی 
نمایشی  ل��ە  خ��ەڵ��ك  ل��ە  ك���ەم  زۆر  ب��ەش��ێ��ك��ی 
پێشاندەری  دیمەنی  بە  مەجلیسدا  هەڵبژاردنی 
رابردوودا  لە  كە  دەزانێت  نەتەوەیی  ئۆتۆریتەی 

كەمتر وەبەرچاو كەوتووە.
پێشكەوتنە  لە  باس  هەروەها  رێژیم  رێبەری 
كە  دەك��ات  سیاسییەكان  و  ئ��اب��ووری  زانستی، 
هۆی  بە  ئەو  بەاڵم  بیبینن،  نەیانتوانیوە  خەڵك 
رووباری خرۆشانی بەسیرەت و بەرچاوڕوونییەك 
كە هەمیشە خۆی بە خاوەنی دەزانێت، هەستی 
پ��ێ ك����ردووە و ل��ەداه��ات��ووی��ەك��ی ن���ادی���اردا بۆ 

خەڵكیش باسی دەكات.
پێداگریی بەردەوامی خامنەیی لەسەر وشەی 
»من« وەكوو زاتێكی چاو و دڵ روون و ئاگا و 
بێبەری لە كەموكۆڕی و پاڵپشتێكی ئەستوور، 
نیشان دەدات كە ئەو زاتە بە رادەیەك عەوداڵی 
پێگە و وەهمی هەیبەتی خواوەندیی خۆی بووە 
كە لە دنیای خەیاڵی خۆیدا لە زەوی دابڕاوە و 
ئاسایی  كەسێكی  ئەویش  كە  ك��ردووە  بیری  لە 
سەعید  خاتەمی،  ئەحمەد  هەمان  چەشنی  لە 
رێبازی  دیكەی  قوتابییەكانی  و  م��ورت��ەزەوی 
بوونەوەورێكی جیاواز و  نەك  واڵیەتی فەقیهە، 
خاوەن تایبەنمەندیی سەیر و سەمەرە و زاڵ بە 

سەر دەروون و دەوروبەری خۆیدا.
یەكێكی دیكە لە تەوەرەكانی باسی خامنەیی، 
بە بنەمادانانی باسی ئابووری لە بەرنامەكانی 

ساڵی داهاتووی رێژیمدایە.
ساڵی  ب��ە  راب����ردووی  س��اڵ��ی  ك��ە  خامنەیی 
»جیهادی ئابووری« ناودێر كردبوو و لە وەها 
ساڵیكدا نسكۆی ئابووریی ئێران، ئاشكرابوونی 
بەشێكی  ش��اردن��ەوەی  و  میلیاردییەكان  دزییە 
سەرسووڕهێنەری  گ��ەن��دەڵ��ی��ی  ل��ە  ب���ەرب���اڵو 
ریاڵ،  نرخی  دابەزینی  دەس��ەاڵت،  تاقمەكانی 

گ����رژی ل��ە پ��ێ��وەن��دی��ی��ەك��ان��ی ن��ێ��وان دوو 
هاوپەیمانی ئێستا و هاوخەباتی پێشوو، كورد 
و شیعەكانی عێراق توند بوو و درێژەی ئەم 
واڵتەدا  لەم  هێز  هاوسەنگیی  لەوانەیە  دۆخە 
بگۆڕێ  و كورد و عەرەبە سوونەكانی عێراق 
نزیك  لێك  مالكی  نووری  حكوومەتی  دژی 

بكاتەوە.
عێراق  سوننەكانی  ع��ەرەب��ە  و  ك��وردەك��ان 
شیعەكانیش  الی��ەن��ە  ل��ە  ه��ەن��دێ   تەنانەت  و 
وەزیری  س��ەرۆك  دەس��ەاڵت��ی  پەرەگرتنی  لە 
پلەی  چەند  پاوانكردنی  و  عێراق  ئێستای 
بەرزی حكوومەتی لە الیەن ئەوەوە نیگەرانن. 
هەرێمی  س���ەرۆك���ی  ب���ارزان���ی  م��ەس��ع��وود 
كوردستان،  پێی وایە كە عێراق بەرەو هەڵدێر 
دەڕوا و خەریكە چەند كەسێك � كە مەبەستی 
 � دەوروب��ەری��ەك��ى  و كەسانی  ن��ووری مالكی 

حوكمی عێراق بەرەو دیكتاتۆری دبەن.
پ��ێ��ب��ەن��دن��ەب��وون��ی ن������ووری م��ال��ك��ی بە 
لە  رێزنەگرتنی  و  هەولێر  رێككەوتننامەی 
بەشداریی سێ  الیەنی سەرەكیی عێراق واتە 
كورد و عەرەبی شیعە و سووننە لە دەسەاڵتدا 
و پێشێلكردنی یاسای بنەڕەتی و هەوڵنەدانی 
وەك  دیكەی  كێشەكانی  چارەسەركردنی  بۆ 
ك��ەرك��ووك و ن��اوچ��ەداب��ڕاوەك��ان��ی ت��ر، پرسی 
پێشمەرگە،  بودجەی  نەدانی  و  پێشمەرگە 

عەرەبە سوننەكان ئەوە نیشان دەدا كە ناوبراویش 
دەیەوێ بە هەمان عەقڵییەتی پێشووەوە عێراق 
بەڕێوە ببات و ناتوانێ  دان بە بوونی الیەن و 
دەسەاڵتەكانی دیكەدا بنێ . پێداگریی مالكی 
لە سەر وەها عەقڵییەتێك هاوپەیمانیی لیستی 
كوردستانی  فراكسیۆنی  و  یاسا  دەوڵ��ەت��ی 
عێراق  سیاسیی  قەیرانی  و  مەترسی  دەخاتە 
دەكات  خراپتر  ئەمنییەتی  رەوش��ی  و  قووڵتر 
و رێكاری پێكەوەژیانی ئاشتیخوازانە دەخاتە 
مەترسیی تەواو و ئەگەری ئەوە لە ئارادایە 

كە ئەو واڵتە بەرەو لێكهەڵوەشان ببات.

پ���رس���ی ن������ەوت و 
پاوانكردنی  و  گاز 
پۆستە  زۆرب������ەی 
س���������ەرب���������ازی و 
ن  كا تییە منییە ئە
خودی  الی����ەن  ل���ە 
م�����ال�����ك�����ی�����ی�����ەوە 
كوردەكانی تووڕە و 

نیگەران كردووە.
نووری مالكیش 
ل�����ە پ����ەن����ادان����ی 
كوردستان  هەرێمی 
ت��اری��ق هاشمی  ب��ە 
تووڕەیە و هەرێمی 
وەك  ك���وردس���ت���ان 

لەمپەرێك لە بەرانبەر 
سوننە  دژب��ەران��ی  الب��ردن��ی  بۆ  هەوڵەكانیدا 
ل��ە گ��ۆڕپ��ان��ی سیاسیی  م��ەزه��ەب��ی خ���ۆی 
عێراقدا دەبینێ  و نایەوێ  دەسەاڵتێكی دیكە 

لە عێراق لە بەرانبەریدا خۆی بنوێنێ .
بەڕێوەنەبردنی رێككەوتنەكانی  بە  مالكی 
ل��ەگ��ەڵ ك��وردەك��ان و ه��ەروەه��ا درێ����ژەدان بە 
خۆی  دەس��ەاڵت��ی  سەپاندنی  بۆ  هەوڵەكانی 
كوردەكان  لەوانەیە  عێراقدا  ت��ەواوی  سەر  بە 
دەست  لە  خۆی  سەرەكیی  هاوپەیمانی  وەك 
وەالنانی  بۆ  هەوڵەكانی  لەسەر  مالكی  بدا. 
دژب���ەران���ی س��وون��ن��ەی خ��ۆی ب���ەردەوام���ە و 

ئەم  ب��ازن��ەی  ك��ە  نیگەرانن  ل��ەوە  ك��وردەك��ان 
هەواڵنەی مالكی رۆژێك ئەوانیش بگرێتەوە. 
سوننەكان،  عەرەبە  هەڵكەوتی  دۆخێك  وەه��ا 
مالكی  حكوومەتی  سەرەكیی  دژب��ەری  وەك 
بەهێزتر دەكات و ئەگەری ئەوە هەیە هەرێمی 
كۆبوونەوەی  جەمسەری  بكاتە  ك��وردس��ت��ان 
دژبەرانی مالكی و شكڵگرتنی هاوپەیمانیيەك 
لە دژبەرانی ناوبراو بە كورد و عەرەبی شیعە 

و سوننەوە.
ش���ێ���وەی ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی دەس�������ەاڵت و 
مالكی  الی��ەن  لە  عێراقدا  لە  دەسەاڵتداریی 
و  كوردەكان  لەگەڵ  هەڵسوكەوتی  جۆری  و 

و  بەرهەمهێنان  كارگەكانی  مایەپووچبوونی 
مووچەكان،  دواكەوتنی  كرێكاران،  بێكاربوونی 
ئابووری،  جۆربەجۆرەكانی  بەشە  راوەس��ت��ان��ی 
گەشەی  نرخی  روول��ەزی��ادب��وون،  ه��ەاڵوس��ان��ی 
بەرهەمەكانی  لە  ئابووریی سیفر و ... بەشێك 
جیهادە ئابوورییەكەی بوون، لە وەها پێشەكییەكی 
كارەساتبار  بە ئەنجامێكی درەوشاوە و ئیدەئال 
رێژیم  كە  دەك��ات  ئ��ەوە  بانگەشەی  و  دەگ��ات 
ئەو قەیرانانەی بە سەر بەرزییەوە تێپەڕاندووە و 
خۆی  دڵخوازی  ئاكامی  بە  ئابووری  جیهادی 

گەیشتووە.
كە  خەیاڵییەوەیە  وێنا  ب��ەم  پشتبەستن  ب��ە 
راستییە  لەبەرچاوگرتنی  ب��ێ  ب��ە  خامنەیی 
سیاسییەكانی كۆمەڵگا و گۆڕەپانی نێونەتەوەیی، 
باس لەوە دەكات كە بە درێژەكێشانی ئەم رەوتە 
و پشتیوانیی خەڵك و دەوڵەت لە بەرهەمهێنانی 
نێوخۆیی، لە ساڵی داهاتوودا كێشەی بێكاری و 

هەاڵوسانی ئابووری چارەسەر دەبێت.
لە روانگەی وەلیی فەقیهەوە هیچ گرینگ 
نیە كە بەستێنی نێوخۆیی و دەرەكی لە بواری 
ئابووریدا بۆ خولقاندنی وەها پەرجۆیەك ئامادە 
نیە، پرسی هاوردەی بێ سەرەوبەری شمەك لە 
چین و قاچاخی شمەك لە ئیسكلە نایاساییەكانەوە 
و خۆبواردن لە دانی تەعرفە و گومرك  و باج 
كە زیاتر لە الیەن باسكە ئابوورییەكانی سپای 
ئاغازادەكان  ب��ەرب��اڵوی  رای��ەڵ��ەی  و  پ��اس��داران 
كە  دەدرێ���ت  ئەنجام  تەقلیدەكانەوە  م��ەرج��ەع  و 
ل��ە م��اف��ی��ای ئ��اب��ووری��دا ت��ێ��وەگ��الون، ل��ە وەها 
روانگەیەكدا هیچ كاریگەرییەكیان لەسەر كەرتی 
بەرهەمهێنان لە نێوخۆدا نیە. گرانیی كەرەستەی 
خاوی  لە دەرەوەهێنراو، گرانیی دراوی دەرەكی، 
دابیننەبوونی بوودجەی پێشبینی كراو بە هۆی 
تەحریمە نەوتی و بانكییەكانەوە، دابەزینی توانای 
كڕینی خەڵك و ... هەرگیز لەو هۆكارانە نین 
كە بتوانن گۆڕانێك لە ئەنجامی فتوای وەلی 
فەقیهی رێژیمدا پێك بێنن. ئەوەی كە خەڵك و 
نا،  ب��اوەڕ دەك��ەن یان  خ��اوەن رایانیش قسەكانی 
هیچ گرینگ نیە، چوونكە خەڵك و كارناسان 
لە جێگایەكدا نین كە بتوانن گومان بخەنە سەر 

راستی یان ناڕاستبوونی روانگەكانی.
سەربازیی  ه��ەڕەش��ەی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
دەرەكی بۆ سەر كۆماری ئیسالمی و پێوەندیی 
خامنەیی  رێژیمدا  ناوكیی  بەرنامەی  لەگەڵ 
نایهەوێ  رێ��ژی��م  ك��ە  دەك���ات  ئ��ەوە  بانگەشەی 
هەر  لە  بەاڵم  ئەتۆمی،  چەكی  بگاتە  دەستی 
لەو  هەر  س��ەر،  بكرێتە  هێرشیان  كە  ئاستێكدا 

جووت حەوت

هەوراز
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توندوتیژی بە دژی ژنان دوای تەواوبوونی شەڕ

پانۆرامای ساڵی 1390ی هەتاوی
ئا: شەهاب خالیدی

ئیبراهیم الجانی

ل���ە الیەن  ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەی��ەك ك���ە  ب���ەگ���وێ���رەی 
یەكگرتووەكانەوە باڵوكراوەتەوە،  نەتەوە  ڕێكخراوی 
توندوتیژیيەكی بەرین لە نێو ئەو بنەمااڵنەدا هەیە 
كە پیاوەكانیان پاش تەواوبوونی شەڕ گەڕاونەتەوە 

ماڵەوە.
مێردەكەی  كە  دەگێڕێتەوە  كامبۆجی  ژنێكی   
خەمیرە  ڕیزی  لە  خزمەتەكانی  تەواوبوونی  پاش 
بۆ  و گ��ەڕان��ەوەی  لە ساڵی 1991دا  س��وورەك��ان 
ئ��ەو و  بە دژی  ب���ەردەوام  بە شێوەیەكی  م��اڵ��ەوە، 
ژنە  ئ��ەو  دەن��وێ��ن��ێ.  ت��ون��دوت��ی��ژی  منداڵەكانیان 
دیتووە  توندوتیژی  هێندە  هاوسەرەكەی  كە  دەڵێ 
كەسانی  دژی  لە  توندوتیژی  بۆ خۆی  هێندە  و 
شێوەیەكی  بە  ناتوانێ  ئیتر  كە  ن��وان��دووە،  دیكە 
ئینسانی ڕەفتار بكا. پیاوێكی مەقدۆنیایی دەڵێ 
ژنەكەم  لە  ناتوانم  ئەمن  داوە،  تێك  ئێمەی  شەڕ 
دەڵێ،  ڕاموڵاڵدا  لە  فەلەستینی  ژنێكی  ن��ەدەم. 
نێو  لە  بەرچاو  بە شێوەیەكی  دیاردەی خۆكوشتن 
ژنان و كچانی ئەو ناوچەیەدا زیادی كردووە. لە 
ڕاموڵاڵدا ناوەندێكی فریاكەوتن و یارمەتیدان بە 
ژنان و كچان دام��ەزراوە. بەڕێوەبەری ئەو ناوەندە 
سەركار،  دەڕۆن���ە  پ��ی��اوەك��ان  ك��ە  بەیانییان  دەڵ��ێ 
تەلەفۆنی ناوەندەكە دەست بە زەنگلێدان دەكا. لە 
سەدا حەفتای ئەو كەسانەی زەنگ لێدەدەن، ئەو 
كچ و ژنانەن كە لە الیەن باوكەكانیان، براكانیان 
و مێرد و مام و خاڵ و كەسوكارە نزیكەكانیانەوە، 
ئەزییەت و ئازار دراون یان دەستدرێژییان كراوەتە 

سەر و لێیان دراوە.
نەتەوە  ژن��ان��ی  ڕێ��ك��خ��راوی  پسپۆڕی  تاقمێكی 
یەكگرتووەكان، لە هاوینی 2001 دا، بۆ ماوەی 
شەڕلێدراوەكانی  و  قەیرانی  ن��اوچ��ە  ل��ە  ساڵێك 
شەڕوكێشە  ش���وێ���ن���ەواری  ل���ەس���ەر  دون����ی����ادا، 
كرد.  لێكۆڵینەوەیان  ژن��ان،  لەسەر  چاكدارییەكان 
هێرزێگۆوین،  بۆسنی  س��ەردان��ی  دەستەیە  ئ��ەو 

كۆلۆمبیا،  سێربستان،  ك��ۆس��ۆڤ��ۆ،  م��ەق��دۆن��ی��ا، 
گینە،  لیبریا،  ڕۆژه��ەاڵت،  تەیمووری  كامبۆج، 
ناوچە  و  ئیسرائیل  سۆماڵی،  سیرالێئۆن،  ڕواندا، 
هەمووی  لە  كرد.  فەلەستینیان  داگیركراوەكانی 
دەك��ەن كە چەك  ل��ەوە  باس  ژن��ان  ناوچانەدا،  ئەو 
و تەقەمەنی ژیانی بنەماڵەی ئەوانی شێواندووە. 
ئ���ەوان دەڵ��ێ��ن س��ەرب��ازی��گ��ەری ب��ە ج��ۆرێ��ك ژیانی 
كوڕ و مێرد و براكانی ئەوانی داگرتووە كە ئیتر 
ساردن،  هاوسەرەكانیان  دەڵێن  ئ��ەوان  ناناسرێنەوە. 
لێدەبارێ.  توندوتیژیيان  و  داخ���راون  و  عەسەبی 
دای����ەوە،  زۆری  دەن��گ��ێ��ك��ی  لێكۆڵینەوەیە  ئ���ەو 
چونكە دەركەوت كە ئەو وەزعە لە هەموو شوێنە 

19ی خاكەلێوەی 1390:
 ه��ێ��زەك��ان��ی ئ��ەرت��ەش��ی ع��ێ��راق ه��ێ��رش��ی��ان كردە 
نیشتەجێبوونی  شوێنی  ئ��ەش��رەف،  كەمپی  س��ەر 
لە  ك��ە  ئ��ێ��ران  خەلقی  موجاهیدینی  ئەندامانی 
ئاكامی شەڕ و تێكهەڵچوونی نێوانیاندا 34 كەس 
لە ئەندامانی موجاهیدین بە تەقەی راستەوخۆی 
گیانیان  عێراق  ئەرتەشی  ئەمنییەتییەكانی  هێزە 

لەدەست دا.
25ی خاكەلێوەی 1390:

لە الیەن  ئەهواز  لە خەڵكی مەدەنیی  12ك��ەس   
رۆژەدا  لەو  ك��وژران.  ئێرانەوە  رێژیمی  هێزەكانی 
شەشەمین  زیندووڕاگرتنی  بۆ  ئەهواز  خەڵكی 
ساڵڕۆژی سەرهەڵدانی 15ی ئاڤریل خۆپێشاندانیان 

ساز كردبوو.
11ی بانەمەڕی 1390: 

بن  ئوسامە  ئەلقاعیدە،  رێ��ك��خ��راوی  س��ەرۆك��ی 

الدێن، دوای 10 ساڵ خۆشاردنەوە، لە الیەن هێزە 
ئامریكاییەكانەوە كوژرا. دوای كوشتنی بن الدێن، 
رایگەیاند  ئۆباما  ب��اراك  ئامریكا  سەركۆماری 
ئەلقاعیدە  تیرۆریستیی  رێكخراوی  سەرۆكی  كە 
كوژرا، بەاڵم شەڕ بە دژی تێرۆریزم هەر درێژەی 

دەبێ .
4ی جۆزەردانی 1390:

سكرتێری گشتیی PDKI، بەڕێز كاك مستەفا 
هیجری، سەردانی وەزارەتی دەرەوەی ئامریكای كرد 
و لە الیەن شاندێكی پایەبەرزی ئەم وەزارەتخانەیەوە 
پێشوازی لێ  كرا. دو رۆژ پێشتریش كۆبوونەوەیەكی 
بەرین لە بینای كۆنگرەی ئامریكا بۆ سكرتێری 
گشتیی PDKI لە بارەی نەتەوەكانی ئێران پێك 

شەڕلێدراوەكاندا هەر ڕاستە.
 لە هاوینی 2002 دا، لە پایەگایەكی سەربازيی 
ئەمریكا، لە باكوری كالیفۆڕنیادا، چوار كەس لەو 
سەربازانەی لە شەڕی ئەفغانستانەوە گەڕابوونەوە، 
لە  دوای��ی��ان��ەدا،  ل��ەم  كۆشت.  خۆیانیان  ژنەكانی 
كە  دەخوێنینەوە  ئ��ەوە  ئەمریكادا  رۆژنامەكانی 
هەركات  كە  دەردەخ��ەن  ئ��ەوە  نهێنییەكان  ڕاپۆرتە 
عەمەلیاتی  و  ش��ەڕ  ب��ۆ  ئەمریكا،  س��ەرب��ازان��ی 
سەربازی دەڕۆنە دەرەوە، ڕادەی توندوتیژیی پیاوان 
بە دژی ژن و مندااڵن لە كۆمەڵگای ئەمریكادا، 

بە شێوەیەكی لە ڕادەبەدەر دەڕواتە سەرێ.
 لە نێو سوپای ئەمریكادا، كە لەساڵی 1999دا، 

ژن   8648 هەبووە،  ئەندامی  ه��ەزار  سێسەدوسی 
شكایەتیان لەو توندوتیژییە كردووە كە سەربازەكان 
لە ماڵدا لە خۆیانی نیشان دەدەن. دیارە ئاماری 
زیاترە.  ل���ەوەش  زۆر  دی���اردەی���ە،  ئ��ەو  درووس��ت��ی 
و  بكەن  شكایەت  ناچن  ژنەكان  هەموو  چوونكە 

ئەو مەسەلەیە بە پۆلیس ڕابگەیەنن.
كە  كامبۆجی،  ژن��ان��ی  حەفتاوپێنجی  ل��ەس��ەدا 
چەكدارییەكاندا  كێشە  و  ش��ەڕ  لە  مێردەكانیان 
ساڵی 1995دا،  لە  كە  ئەوەی  پاش  بەشداربوون، 
واڵتەوە،  نێو  هاتنە  ئاشتی  پاراستنی  هێزەكانی 
بوونەتە قوربانيی توندوتیژی. بەشێكی زۆر لەوان 

لە الیەن هاوسەرەكانیانەوە تەقەیان لێكراوە.

نەتەوە  ڕێ��ك��خ��راوی  ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەك��ان��ی  ه��ەم��وو 
چەكداربوونی  كە  دەردەخ���ەن  ئ��ەوە  یەكگرتوەكان 
ژنان  بە  بەرامبەر  توندوتیژی  دی��اردەی  پیاوان، 
هەر  هەروەها  پەرەپێدەدا.  كۆمەڵدا  لە  مندااڵن  و 
ئەو لێكۆڵینەوانە ئەوە نیشان دەدەن كە توندوتیژیی 
بنەماڵەیی لە كاتی شەڕ و كێشە چەكدارییەكاندا 

زۆرتر دەبێ.
 ئ���ەو دی���اردەی���ە پ���اش ت���ەواوب���وون���ی ش���ەڕ و بە 
گەڕانەوەی پیاوەكان لە بەرەكانی شەڕ بۆ ماڵەوە، 

بەرینتر و قووڵتریش دەبێتەوە.
س���ەد م��ی��ل��ی��ۆن ك���ەس ل��ە ئ��اك��ام��ی ش�����ەڕدا، لە 
و  بیست  س��ەدەی  و سەرەتاكانی  بیستەم  س��ەدەی 
لە سەنگەرەكاندا  پیاوەكان  یەكدا كوژراون. كاتێك 
دەكوژرێن، ژنان و مندااڵن لە ئاكامی بۆمبارانی 
شار و گوندەكاندا، لەبەر برسیەتی و تینوویەتی، لە 
ئاكامی نەخۆشی و ناچاركردنیان بە لەشفرۆشیدا، 

گیان لە دەست دەدەن.
زیندووش  مندااڵنە  و  ژن  ئ��ەو  ئەگەر  تەنانەت 
دەردەچ������ن، ه��ەت��اه��ەت��ای��ە دەب���ێ ل��ەگ��ەڵ بیری 
خۆكوشتن، دستەویەخە بن. هەر كات مێرد و برا 
و  ئەشكەنجە  دەگەڕێنەوە،  شەڕ  لە  باوكیشیان  و 
ئازار دەدرێ��ن، چوونكە هەست دەكەن  ئەزییەت و 
كە بە هۆی ژن و كچەكانیانەوە شەڕەفیان لەكەدار 

بووە.
پاش تەواوبوونی شەڕی سارد، 40 میلیۆن كەس 
ئ��اوارە و پ��ەڕەوازە بوون. هەشتا لە سەدی ئەوانە 

ژن و منداڵن.
بە لە بەرچاوگرتنی ئەوە كە كوردستانیش یەكێك 
لەو مەڵبەندانەیە كە سااڵنێكی زۆرە مەیدانی شەڕ 
و سەركوت و زەبرو زەنگی حكوومەتە دیكتاتۆرەكان 
بە دژی میللەتی كوردە، دەكرێ ئەو دیاردەیە لە 

كوردستانیش هەر راست بێ.

مانگێك  واتە  بانەمەڕیش  2ی  رۆژی  هێنرابوو. 
چاوپێكەوتنێكی  هیجری  مستەفا  رێ��زدار  پێشتر 
بیانییەكان  ئێرانی و  دیپڵۆماتیكی لەگەڵ الیەنە 

لە ئامریكادا پێك هێنابوو.
4ی جۆزەردانی 1390:

كاروباری  پێشووی  وەزی���ری  شەهید،  ئەحمەد   
دەرەوەی مالدیڤ، وەك رێپۆرتێری تایبەتی مافی 

مرۆڤ لە ئێران دیاری كرا.
22ی جۆزەردانی 1390:

 هەڵبژاردنی پارلمانی لە واڵتی توركیەدا بەڕێوە 
چوو. لەو هەڵبژاردنانەدا كە لە سەدا 90ی خەڵك 
نوێنەر   36 توانییان  كوردەكان  بوون،  بەشدار  تێدا 
بۆ پارلمانی توركیە بەڕێ  بكەن كە ئەمە لە چاو 

هەڵبژاردنی پێشوو دەسكەوتێكی باش بوو.
26ی جۆزەردانی 1390:

 كامیار و ئارەش عەالیی، دوو پزیشكی كوردی 
خەڵكی كرماشان كە بە تۆمەتی هەوڵدان بۆ رووخانی 
دەستبەسەر و  ئێران  ئیسالمیی  رێژیمی كۆماری 
لە  چاالكییەكانیان  ه��ۆی  بە  ك��راب��وون،  زیندانی 
خەاڵتی  ئیدز،  نەخۆشیی  لەسەر  كاركردن  بواری 

شوورای جیهانیی تەندرووستییان پێ  بەخشرا.
30ی گەالوێژی 1390:

سنوورییەكانی  ناوچە  بۆردومانی  درێ��ژەی  لە   
فڕۆكە  الی��ەن  ل��ە  ع��ێ��راق  كوردستانی  هەرێمی 
شەڕكەرەكانی دەوڵەتی توركیە، بەداخەوە 7 كەس 
لە ئەندامانی بنەماڵەیەك كە كوردی كوردستانی 
بوونە  ئۆتۆمبێلەكەیاندا  نێو  ل��ە  ب���وون،  ع��ێ��راق 
بۆردومانەكە و هەر هەموویان گیانیان  ئامانجی 

لەدەست دا.
1ی خەرمانانی 1390: 

مەدەنیی  خۆپیشاندانی  سەركوتی  ئاكامی  لە 
خەڵكی شاری ورمێ  لە الیەن هێزە ئەمنییەتییەكانی 
كەس  دوو  ئێرانەوە،  ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی 
ئەم  ب��وون.  بریندار  كەسیش  دەی��ان  بە  و  ك��وژران 
گرتبۆوە،  تەورێزیشیان  شاری  كە  خۆپیشاندانانە 
بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین لە بەرامبەر گرینگینەدانی 

وشكبوونی  پرسی  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی  ب��ە  دەوڵ���ەت 
گۆلی ورمێ  رێك خرابوون.

1ی رەزبەری 1390: 
هەرێمی  س����ەرۆك����ی  ع���ەب���ب���اس،  م���ەح���م���وود 
ئەندامەتیی  داوای  فەلەستین،  خۆبەڕێوەبەری 
یەكگرتووەكاندا،  نەتەوە  لە  فەلەستینی  فەرمیی 
یەكگرتووەكاندا  ن��ەت��ەوە  گشتیی  ك���ۆڕی  ل��ە 
داوایەی مەحموود عەبباس  ئەم  راگەیاند. دوای 
داوای  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  ئاشتیی  كومیتەی 

دەستپێكردنەوەی وتووێژەكانی ئاشتی كرد.
19ی رەزبەری1390:

ئازادكردنی  هەمبەر  ل��ە  ح��ەم��اس  رێ��ك��خ��راوی   
گیلعاد شالیت، ئەو سەربازە ئیسرائیلییەی كە بە 
جاری  و  دیل  یەكەم 477  جاری  گرتبوو،  دیلی 
دووەمیش 550 دیلی وەرگرت، كە هەر هەموویان 
فەلەستینی بوون و لە الیەن ئیسرائیلەوە دەستبەسەر 

و زیندانی كرابوون.
28ی رەزبەری 1390:

سەرۆكی  ق��ەزاف��ی،  موعەمەر  كە  راگ��ەی��ەن��درا   
شۆڕشگێڕانی  هێرشی  ئاكامی  لە  لیبی  واڵتی 

لیبیایی و هێزەكانی ناتۆدا كوژراوە. بە كوشتنی 
قەزافی شاری »سێرت«یش ئازاد كرا و كۆتایی 
بە دەسەاڵتی قەزافی هێنرا. بەرپرسانی شوورای 
نەتەوەیی لە لیبی لە رۆژی 23ی ئۆكتۆبر )1ی 
گرت.  ج��ەژن  واڵتەكەیانیان  ئازادیی  خ��ەزەڵ��وەر( 
تەرمی  كە  راگەیەندرا  خەزەڵوەریش  3ی  رۆژی 
مەعتەسەم  واتە  كوڕەكەی  و  قەزافی  موعەمەر 

جابر،  یونس  ئەبوبەكر  تەرمی  لەگەڵ  قەزافی 
شوێنێكی  لە  لیبی  دەوڵ��ەت��ی  بەرگریی  وەزی��ری 

نادیاردا شاردراونەتەوە.
15ی رەزبەری 1390:

 مەشعەل تەمۆ، یەكێك لە خەباتگێڕانی كوردی 
لە  ماڵەكەیدا  لە  س��وری��ە،  حكوومەتی  دژب���ەری 
شاری قامیشلوو، لە الیەن گرووپێكی چەكداری 
ناوبراو  تیرۆر كرا.  سەر بە حكوومەتی سووریەوە 
وتەبێژی بزووتنەوەی دواڕۆژی كورد لە سووریەدا 

بوو.
1ی خەزەڵوەری 1390:

ریشتەر، شاری  پێوەری 7/2  بە  بوومەلەرزەیەك   

وانی كوردستانی توركیەی هەژاند كە لە ئاكامدا 
ه��ەزاران ك��وژراو و برینداری لێ كەوتەوە. دوای 
ئەم رووداوە سروشتیيەی شاری وان و دەوروبەری، 
كوردەكان لە هەر شوێنێكی ئەم جیهانەدا كە بۆیان 
لوابوو، دەستیان بە كۆكردنەوەی یارمەتیی ماڵی 

بۆ لێقەوماوانی شاری وان كرد.
1ی سەرماوزی 1390:

 دانیەل میتران، خانمی یەكەمی پێشوی فەڕانسە 

و سەرۆكی بنیاتی »فرانس لیبرتە« و هاوسەری 
فەڕانسە  پێشووی  سەركۆماری  میتران،  فرانسوا 

كۆچی دوایی كرد.
بوو  خەباتگێڕانە  ژنە  لەو  یەكیك  میتران،  دانیەل 
ب��ەردەوام��ی خ��ۆی لە  ب��ە ه��ۆی پشتیوانیی  ك��ە 
گەلی كورد، لە نێو كوردەكاندا وەك دایكی كورد 

دەناسرا.
8ی سەرماوزی 1390: 

هێندێك لە بەسیجی و لیباس شەخسییەكانی سەر 
هێرشیان  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی  بە 
كردە سەر باڵوێزخانەی بریتانیا لە شاری تاران، كە 
بریتانیا  توندی  دژكردەوەی  ئەوان  كردەوەیەی  ئەم 
و واڵتانی رۆژئاوایی و ئامریكای لێ  كەوتەوە. 
لەو  ئاگایان  ئ��ەوان  كە  رایگەیاند  رێژیم  ئەوكات 

رووداوە نەبوو و لێكۆلینەوە لەو رووداوە دەكەن.
8ی رێبەندانی 1390:

لە  توركیە  fی   �  16 شەڕكەری  فرۆكەی  چوار 
نزیك گوندی رۆبۆسكی سەر بە ناوچەی قالبانی 
ئامانجی  كردە  كاسبكارانیان  كاروانێكی  شرنەخ، 
لە  ئاكامدا 35 كەس  لە  كە  هێرشەكانی خۆیان، 

كاسبكاران گیانیان لەدەست دا.
19ی رێبەندانی 1390:

نووسەر و وەرگێڕی ناوداری كورد، دوكتور ئیبراهیم 

یوونسی بە هۆی نەخۆشی لە شاری تاران كۆچی 
دوایی كرد. تەرمی ناوبراو رۆژی 21ی رێبەندان 
لە رێوڕەسمێكی بەشكۆدا لە گۆڕستانی سلێمان 

بەگی بانە بە خاك سپێردرا.
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دركاندنی راستییەكان یان خیانەت دەرحەق مێژوو؟!

بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

زمزیران

و  رووناكبیر  ت��وێ��ژی  نێو  ل��ە  وت��ەی��ەك 
كەس  پێموانیە  كە  هەیە  قەڵەمبەدەستدا 
نەیبیستبێت، ئەویش ئەوەیە كە  ئێستا  تا 
مرۆڤەكان،  بۆ گشت  مامۆستایە  مێژوو 
مامۆستایە هەم لەم بارەوە كە رووداوەكان 
هەڵەكان  و  ئ��ەم��ڕۆك��ە   ڕووی  دەخ��ات��ە 
ب��ۆ ك��ۆم��ەڵ��گ��ای س����ەردەم دەخ��ات��ە ڕوو 
پەندیان لێ وەرگرن و ئەو هەاڵنە  تاكوو 
مامۆستایە  هەروەها  و  نەكەنەوە  دووپات 
بناغەی  لەسەر  داه��ات��وو  كە  ئ��ەوەی  بۆ 
دابڕێژین و خۆمان  بێكەندولەند  و  راست 
دوور بگرین لە الڕێكانی رابردوو. بەاڵم 
توێژی  گشت  ئاگاداربوونی  س���ەرەڕای 
پێنووس بەدەست لەم بۆچوونە گرینگەی 
دووبارە  م��رۆڤ��ای��ەت��ی،  كۆمەڵگای  نێو 
روودان����ەوەی  شاهیدی  ب��ارە  چەندین  و 
كۆمەڵگا  لە  تاقمێك  الی��ەن  لە  هەڵەكان 
ل��ە پێشەوەی  ه��ەی��ن ك��ە خ��ۆی��ان دەب���ێ 
مێژوو  لە  پەند  خەڵك  كۆمەاڵنی  گشت 
لە  بێجگە  نین  كەس  ئەوانیش  وەربگرن، 

قەڵەمبەدەستان.
لە مێژووی گەلەكەماندا هەموو كات 
كەسانێك هەبوون كە لە بەرامبەر شەپۆلی 
و  ڕاوەس��ت��اون  گەلەكەیان  مافویستیی 
پشتیان بە دووژمنانی گەلەوە داوە، هەر 
نێو  لە  خۆفرۆش  و  خائین  بوونی  بۆیە 
بمانهەوێت  نیە كە  نوێ  ك��ورددا شتێكی 
ئ��ام��اژەی پ��ێ ب��دەی��ن، ب��ەاڵم ل��ەو نێوەدا 
دەتوانین  كە  دیاردەیەكە  خائین  قەڵەمی 
و  پێشكەوتن  س��ەردەم��ی  دی��اری��ی  بڵێین 
بەداخەوە  ك��ە  گشتییەكانە  راگەیاندنە 

لێرەولەوێ وەبەرچاو دەكەوێت.

بەرنامەیەكی  ل��ەم��ەوب��ەر  س��اڵ  چەند 
ئێران،  سەحەری  كاناڵی  لە  تەلەفزیۆنی 
بەناوی »دیار  بۆوە  باڵو  كوردی  بەشی 
چەواشەكردنی  بە  ل��ەودا  كە  ن��ادی��ار«  و 
مێژووی  ڕاستییەكانی  ل��ە  كۆمەڵێك 
خ��ەب��ات��ی ن��ەت��ەوەك��ەم��ان ، وی��س��ت��ی��ان بە 
خەڵكی  ب��ە  خزمەتێك  خ��ۆی��ان  خ��ەی��اڵ��ی 
كوردستان بكەن و راستیگەلێك كە حیزبە 
سیاسییەكان و بەتایبەتی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران شاردیانەتەوە، بێن و بۆ 
خەڵكیان ئاشكرا بكەن. لەم بارەوە حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە پێوەندی 
لەگەڵ تەواوی بابەتەكانی ئەم بەرنامەیە 
وەاڵمی پێویستی لە رێگای تەلەفزیۆنی 
و  دایەوە  بەڵگەو شاهید  بە  »تیشك«ەوە 
ئیتر ئێمە قەستی ئەوەمان نیە كە شتێك 
بە وەاڵمەكەی حیزب زیاد بكەین، بەڵكوو 
ئینتێرنێتی  ماڵپەڕێكی  درووستكردنی 
هەر بەم ناوە واتا »دیار و نادیار« وای 
كرد كە لەم بارەوە چەند دێرێك بێنینە سەر 
خاڵ  چەند  بە  ئاماژە  و  كاغەز  پ��ەڕەی 
خەباتی  مێژووی  رووداوەك��ان��ی  بكەین. 
ئاشكران  و  روون  رادەیەك  بە  گەلەكەمان 
كە پێویست ناكات كەس یا كەسانێك بێن 
و خەڵكێك كە خۆیان بەشی سەرەكيی ئەو 
خەباتە بوون، تێبگەیەنن، بەاڵم با بزانین 
كە چ هۆكارگەلێك بۆتە هۆی ئەوەی كە 
كەسانێك وەك ئاغای عیرفانی قانعی فرد 
كە پێش لەمەش خزمەتیان بە دوژمنانی 
گەلی كورد بۆ هەمووان ئاشكرا بووە  و 
ماڵپەڕە  ئەم  سەرەكيی  دەورگێڕی  وەكوو 
ئەركی لەئەستۆیە، ئیزنی ئەوە بە خۆیان 
بە  ساویلكە  كوردستان  خەڵكی  كە  بدەن 
بزانن  ئەركدار  بە  خۆیان  و  بێنن  حەسێب 

كە ئەو خەڵكە وەخەبەر 
بێننەوە.

پووچەڵبوونەوە  ئ��ا� 
گشت  ش��ك��س��ت��ی  و 
سیاسەتەكانی كۆماری 
ئ��ی��س��الم��ی دەرح�����ەق 
خەباتی گەلی كورد:

ئاگادارین  ه��ەروەك 
ه�����ەر ل����ە س����ەرەت����ای 
ه����ات����ن����ەس����ەرك����اری 
ئیسالمی،  ك��ۆم��اری 
بە  رێ����ژی����م����ە  ئ�������ەو 
شێوازەكانەوە  ه��ەم��وو 
هەرەس  ویستوویەتی 
میللی  خ��ەب��ات��ی  ب���ە 
دێموكراتیكی   �
بێنێت،  ك���ورد  گ��ەل��ی 
ل��ە ش��ەڕف��رۆش��ی ئەو 
تاكوو  بگرە  ڕێژیمەوە 
رێبەرانی  ت���ێ���رۆری 
مەزنی گەلی كورد و 
هەزاران  شەهیدكردنی 
كەس لە الوان و پیران 
ك����ورد،  م���ن���ااڵن���ی  و 
و  زیندان  ئەشكەنجە، 
سووتاندنی  و  ئێعدام 
بەشێكی  گ��ون��دەك��ان 
بچووكن لە هەوڵەكانی 
رێ������ژی������م  ك�����ە ل����ەو 
داویەتی.  پێوەندییەدا 
ئەو  هەموو  س��ەرەڕای 
هەواڵنە، هەڵخەڵتاندنی 
ك���ەس���ان���ی س�������ادە و 
ساویلكە و هەلپەرەست 
چەكداركردنیان  و 
هێزی  ب���ەرام���ب���ەر  ل���ە 
لە  دی��ك��ە  بەشێكی  ك���ورد  خەباتگێڕی 
بۆ  بووە  تاران  دەسەاڵتدارانی  پیالنەكانی 
بەرامبەر  لە  ڕاوەس��ت��ان  و  دژایەتیكردن 
ئیرادەی پۆاڵیینی گەلی كورد، بەاڵم  بە 
خۆشییەوە هیچكام لەم پیالنانەی سەریان 
كام  هەر  بەئاشكرابوونی  و  و   نەگرتووە 
خۆشەویستیی  رێ��ژی��م،  پیالنانەی  ل��ەو 
دڵی  نێو  ل��ە  زی��ات��ر  ك��ورد  خەباتگێڕانی 
داكوتاوە.  ری��ش��ەی  خەڵكدا  كۆمەاڵنی 
بەتایبەت ئەمڕۆكە لە سەردەمی مۆڵتی 
مێدیادا و بەجیهانیبوون كە خەڵك زیاتر لە 
بوون  ئاشنا  خۆیان  مافەكانی  بە  هەردەم 
رێژیم  دەدەن،  وەدەستهێنانیان هەوڵ  بۆ  و 
سەردەمدا  مێدیای  رێگای  لە  و  هاتووە 
وەگەڕ  ك����وردی  خ��ۆف��رۆش��ان��ی گ��ەل��ی 
خ��س��ت��ووە ت��ا ب��ە خ��ەی��اڵ��ی خ���اوی خۆیان 
نێو كۆمەڵگای  لە  خۆشەویستیی حیزب 
دیارە  وا  ب����ەاڵم  ب��ك��ەن��ەوە،  ك���ەم  ك����ورد 
كە  كەسانەی  ئ��ەو  كە  ل��ەوەی  بێخەبەرن 
شەخسیەتییانن،  تێرۆری  دوای  بە  ئەوان 
لە ناخی دڵی ئەم خەڵكەوە هەڵقواڵون و 
تا ئەوان تۆمەتی زیاتریان وەپاڵ بنێن، لە 
دەبێت،  زیاتر  نێو خەڵكدا خۆشەویستییان 
دەدات  نیشان  ئەوان  كارەی  ئەم  چوونكە 
شۆڕشگێڕانی  ه��ەن��گ��اوێ��ك��ی  ه���ەر  ك��ە 
گ��ەل��ەك��ەم��ان گ��ورزێ��ك��ی ج��ەرگ��ب��ڕە كە 
وەپەیكەرى كۆماری ئیسالمی دەكەوێت.

قەڵەمبەدەستانی  ب��ێ��ئ��اگ��ای��ی  ب- 
م��اڵ��پ��ەڕی ب��ەن��او »دی���ار و ن��ادی��ار« لە 

بیروڕای خەڵك بەنیسبەت خەبات:
كە  ه��ۆك��اران��ەی  ل��ەو  دی��ك��ە  یەكێكی 
بۆتە هۆی ئەوەی كە ئەم قەڵەمفرۆشانە 
مێژووی  ب��ە  خیانەت  ب��ۆ  قەڵەمەكەیان 

لە  دووربوونیانە  بێنن،  بەكار  گەلەكەیان 
نێو جەرگەی كۆمەڵگای كوردستان. لە 
رووناكبیرانە  بەناو  ئەو  ئەگەر  ڕاستیدا 
جێگای  بە  و  دەب��وون  كۆمەڵگادا  لەناو 
دەس��ت��وروەرگ��رت��ن ل��ە ئ��ەرب��اب��ەك��ان��ی��ان لە 
ت�����اران و ب��ەس��ەرب��ردن��ی ژی����ان ل���ە نێو 
باڵەخانەكانی تاران و سەفەركردن بۆ واڵتە 
جۆراوجۆرەكان بۆ چەند رۆژێك دەهاتنەوە 
و  كوردستان  شارەكانی  شەقامەكانی  نێو 
خەڵكی  كۆبوونەوەی  شوێنی  ب��ەردەم  لە 
ئاواییەكان لە نێو گوندەكاندا رادەوەستان، 
دەی��ان��ب��ی��س��ت  و دەی��ان��ب��ی��ن��ی ك��ە چۆن 
تاكەكانی كۆمەڵگای كوردستان بە هیوا 
و  ئێران  سیاسییەكانی  باسە  ئ��اوات��ەوە  و 
راگەیەنە  مینبەری  لە  ناوچە  و  جیهان 
كوردیییەكانەوە دەگوێزنەوە بۆ نێو كۆڕی 
و  سیاسی  كارناسێكی  وەك  و  خ��ۆی��ان 
هەروەها  هەڵیاندەسەنگێنن،  كۆمەاڵیەتی 
ماڵەكاندا  نێو  لە  چلۆن  كە  دەیانبینی 
كاناڵە تەلەفزیۆنییەكانی هێزە سیاسییەكان 
بوونەتە بەشێك لە ژیانی هەر كامیان و بە 
بێ ئەو ئەندامە خۆشەویستەی ماڵەكەیان 
بەناو  ئ��ەو  ناكەنەوە.  رۆژ  شەوێك  هیچ 
ب��ە چەندین ساڵە  ك��ە  ن��ادی��اران��ە  دی��ار و 
بە  خۆیان  و  دەژی��ن  كوردستان  لە  دوور 
لە  ئەدی  دەزان��ن،  پیاوچاكی گەلەكەیان 
الوانی  سینگی  كە  كاتانەی  ئەو  كوێن 
كورد بۆ پەیداكردنی پاروەنانێك دەكەوێتە 
ب���ەر گ��ول��ل��ەی ئ��ەرب��اب��ەك��ان��ی ئ����ەوان و 
قەڵەمفرۆشان متەقیان لێ  نایێت و تەنانەت 
دێرێكیش لە بارەیەوە نانووسن، ئاخۆ ئەو 
هەژارانەش سەر بە ئەمریكا و ئیسرائیلن و 
دەیانهەویست تەناهيی نەتەوەیی تێك بدەن! 
وەلی  دەسەاڵتی  ژێر  واڵت��ی  لە  ئەگینا 
ئەمری موسوڵمانانی جیهان كەس بۆ نان 
ناكوژرێت!!، سەرنجڕاكێشتر ئەوەیە كە ئەو 
بەناو قەڵەمبەدەستانەی دیار و نادیار بە 
تەواوی مێژووی گەلەكەمان دەشێوێنن و 
زیاتر لە ئەربابەكانیان، نكۆڵی لە خەباتی 
وێنە  بۆ  و  دەكەن  گەلەكەمان  رۆڵەكانی 
پیرۆزی كوردستان و رێبەرانی  كۆماری 
هیچ  هێنانەوەی  بێ  ساوایە  كۆمارە  ئەم 
سەر  مێژوویی  دۆكۆمێنتێكی  و  بەڵگە 
گوایا  و  دەدەن  قەڵەم  لە  ئ��ەو  و  ئ��ەم  بە 
ئەمڕۆ  تاكوو  راستییەكانی  كەس  هیچ 
كە  ئەوانن  ئەوە  و  ل��ەوان  بێجگە  نەزانیوە 
ئەو ئەركە قورسەیان كەوتۆتە سەرشان و 
دەبێ خەڵك ئاگادار بكەنەوە، خەڵكێك كە 
خۆیان  و  هەڵقواڵوە  خۆیانەوە  لە  كۆمار 
بەشی سەرەكيی كۆمار بوون. لە ڕاستیدا 
كە  دەزان��ن  باش  بۆ خۆیشیان  تاقمە  ئەو 
و  ن��اك��ات  قسەكانیان  ب��ۆ  حەسێب  ك��ەس 
راستییەكان و  ئامانجیان شێواندنی  تەنیا 
لە  دوودڵ��ی  و  شك  خستنی  بۆ  هەوڵدان 
نێو توێژی تازەپێگەیشتووی كۆمەڵگا و 
خەباتە تاكوو بە چەواشەی راستییەكانی 
خەباتەكەی  و  گ��ەل��ەك��ەم��ان  م��ێ��ژووی 

خەوشدار بكەن.
لە  ناوبانگ  و  ناو  وەدەستهێنانی   � ج 

نێو خەڵك:
ئامانجەكانی  ل��ە  دی��ك��ە  یەكێكی   
و  ناو  وەدەستهێنانی  قەڵەمفرۆشانە  ئەم 
ناوبانگە لە نێو كۆمەڵگای كوردستاندا. 
وشیارترین  دەب��ی��ن��ن  كاتێك  تاقمە  ئ��ەو 
سەنگەری  ل��ە  گ��ەل��ەك��ەم��ان  رۆڵ��ەك��ان��ی 
خەباتدان و دژ بە دەسەاڵتی دیكتاتۆری 
راوەستاون  و رۆژ لەدوای رۆژ حوڕمەتی 
دەبێت،  زیاتر  خەڵكدا  نێو  لە  تێكۆشەران 
دەك��ەن و  پەلەقاژە  ئ��ەوان هەرچی  ب��ەاڵم 
لێناهێنێت،  ناویان  دەشێوێنن كەس  مێژوو 

كەوتونەتە خۆ تا رەنگە بە چەواشەكاری 
خەڵكدا  نێو  لە  بتوانن  درۆ  سازكردنی  و 
ناوبانگێكیان هەبێ . بە واتایەكی دیكە، 
هەڵبەستنی  و  تۆمەتلێدان  بە  تاقمە  ئەو 
بوختان و تیرۆری شەخسییەتی رێبەرانی 
نیشانن  دوو  ئەنگاوتنی  تەمای  بە  گەل 
نێو  لە  خۆیان  بۆ  ناوێك  الیەكەوە  لە  كە 
خەڵكدا وەدەست بێنن و لە هەمان كاتیشدا 
خزمەتێكی مەزن بە ئەربابەكانیان لە تاران 
بكەن، ئەگەر جیا لەم ئامانجە ئامانجێكی 
و  دۆس��ت  كاتێك  ئاخۆ  ه��ەی��ە،  دیكەیان 
خەباتگێڕبوون  ب��ە  دان  ك��ورد  دوژم��ن��ی 
دوكتور  و  ن��اودار  پێشەوای  پاكبوونی  و 
دێموكرات  حیزبی  و  شەهید  قاسملووی 
قسەی  و  تۆمەت  هەڵبەستنی  دادەن��ێ��ن، 

نابەجێ چ بنەمایەكی هەیە.
خەباتی  ری���زەك���ان���ی  ت��ێ��ك��دان��ی   � د 

گەلەكەمان:
گرینگەكانی  هەرە  ئەركە  لە  یەكێك   
ئ���ەو س��ی��اس��ەت��ە ن��وێ��ی��ەی رێ��ژی��م ك��ە لە 
بەڕێوە  خائین  قەڵەمی  كۆمەڵێك  الی��ەن 
ریزەكانی  یەكيەتيی  تێكدانی  دەچ��ێ��ت، 
حیزبی  نێو  ل��ە  بەتایبەت  خەباتگێڕان 
ئەگەر  ئێراندایە.  كوردستانی  دێموكراتی 
دەبینین  بكەین،  ماڵپەڕە  ئەو  سەیرێكی 
كە ئەگەر خوێنەر جیا لەو ماڵپەڕە هیچ 
تێكۆشەرانی  بەنیسبەت  زانیارییەكی 
وا هەست  ن��ەب��ێ��ت،  دێ��م��وك��رات  ح��ی��زب��ی 
دەكات كە شەڕێكی توند لە نێو كادر و 
ئەندامانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
لێك  نیزیكە چەك  كە  ئ��ارادای��ە  لە  ئێران 
بكێشن، بە واتایەكی دیكە بەڕێوەبەرانی 
»دیار و نادیار« بە درووستكردنی قسە 
و قسەڵۆك بۆ ئەندامانی سەرەوەی حیزب 
كەس  هەر  گوایا  كە  ئ��ەوەی  نواندنی  و 
بەتەمای هەڵخەڵەتاندنی ئەوی دیكەیە و 
هەروەها نیشاندانی كەشوهەوایەكی باند و 
باندبازی دەیانهەوێت ریزەكانی خەبات تێك 
ڵێڵ  ئاوی  لە  خەیاڵی خۆیان  بە  و  بدەن 
وابێت  ئەگەر  ئاخۆ  بەاڵم  بگرن،  ماسی 
چۆنە تەنیا ئەوان ئاگاداری ئەم وەزعەن 
و كەس خەبەری لێ نیە، یان ئاخۆ چۆنە 
كە كاروباری حیزبی ئاوا بە باشی دەچتە 
پێش و رۆژ نیە پۆلێك لە الوان تێكەڵ بە 

كاروانی خەبات نەبن؟؟.
لە كۆتاییدا دەبێ بڵێین كە ئەگەر ئەو 
بەنرخەی  وتە  ئەو  تەنیا  قەڵەمفرۆشانە 
پێغەمبەری ئاشتییان بكردبایەتە ئاوێزەی 
دەستیان  و  نەدەهاتن  ئیتر  گوێچكەیان، 
نەدەكرد بە چەواشەكردنی ڕاستییەكان و 
هەوڵدان بۆ لێك دوورك��ردن��ەوەی خەڵك و 
خەباتگێڕان. قاسملووی رێبەر دەفەرمێت 
»حیزب و خەڵكی كوردستان وەك ماسی 
و ئاو وان، چۆن ماسی دەبێ لە نێو ئاودا 
بێت و بێ ئاو ناژیت، حیزبی دێموكراتیش 
ئاوا لە نێو كۆمەڵگای كوردستاندا جێگای 
گرتووە و تاكوو خەڵكی كوردستان هەبێت 
خەبات  بە  درێ��ژە  و  م��اوە  ه��ەر  حیزبیش 
كۆمەڵگای  تاكەكانی  تاكوو  دەدات«. 
نێو  ل��ە  ئاواتەكانیان  و  ح��ەز  ك��وردس��ت��ان 
حیزبی  و  دەبیننەوە  دێموكراتدا  حیزبی 
دێ��م��وك��رات خ���ۆی ب��ە رۆڵ����ەی خەڵكی 
پیالنێكی  ه��ی��چ  دەزان���ێ���ت،  ك��وردس��ت��ان 
دوژمنان بۆ لێكدابڕانی ئەم گیانە كە لە 
نێو دوو جەستەدایە سەرناگرێت، هەر وەك 
مێژوو نیشانی داوە كە دێموكرات  یانی 
كوردستان  خەڵكی  و  كوردستان  خەڵكی 

یانی دێموكرات.
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خۆپیشاندانی زۆرەملێ  
لە پێناو چیدا

كۆماری ئیسالمی شانۆ لەدوای شانۆ بەڕێوە 
وەك  دەنێ   لێ  جۆراوجۆری  ناوی  و  دەبا 
حەماسەی جەماوەری، شووری ئینقالبی خەڵك، 
»حوزووری هەمیشە لە سەحنەی خەڵك« و 
هتد. نمایشی بوونی ئەو جۆرە شانۆگەلە بۆ 
رۆژنامەنووسان  لە  هێندێ   و  دەرەوە  دنیای 
خەڵكی  بۆ  ئەوەندەی  بیانی  راپۆرتنێرانی  و 
دەرگیری  راستەوخۆی  خۆیان  كە  ئێران  
بابەتەكەن روون و زەقە، روون و بەرچاو نەبووە 
ئەوەی  بووەتە هۆی  جار  هێندێ   ئەمەیش  و 
الیەنە  كێشی  و  قورسایی  لە  هەڵە  راپۆرتی 
بدەنەوە.  رەنگ  ئێران  نێوخۆی  سیاسییەكانی 
9ی  خۆپیشاندانی  رەوتی  لە  نموونە،  بۆ 
الیەنگرانی  رواڵەت  بە  كە  88دا  بەفرانباری 
خامنەیی دژ بە بزووتنەوەی سەوز بەڕێوەیان 
دنیا  بە  خۆیان  خەڵكیی  هێزی  بەناو  و  برد 
نیشان دا، كەم نەبوون ئەو راگەیەنە بیانییانەی 
كە بە هۆی بێئاگاییان لە پشتی پەردەی ئەو 
خۆپیشاندانە، هەواڵەكەیان بە شێوەیەك رووماڵ 
سەرانی  كە  جۆرەیە  بەو  هەر  گۆیا  كە  كرد 
لە  زیاتر  ئێستا  دەكەن.  بۆ  بانگەشەی  رێژیم 
دوو ساڵ بەسەر ئەو رووداوە تێپەڕیوە و حەمید 
مەحموود  بەڕێوەبەریی  جێگری  بەقایی، 
شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  نژاد  ئەحمەدی 
لە  خۆپیشاندانە  ئەو  كە  ناوە  بەوەدا  ددانی 
دیكەوە  دەوڵەتییەكانی  دەزگا  و  ئەوان  الیەن 
نەبووە.  زیاتر  شانۆیەك  لە  و  خرابوو  رێك 
تایبەتنامەی  لەگەڵ  وتووێژێك  لە  بەقایی 
»هەر  وتوویەتی:  »خوراسان«دا  نەورۆزیی 
خۆمان  ئێمە  بەفرانبارەدا،  رووداوی 9ی  لەم 
لە  رێپێوانمان رێك خستبوو، خۆیشم  گرووپی 
كارمەندەكانیش  هەموو  و  بووم  پێشەوە  ریزی 

هاتن«.
خەڵكی ئێران نەتەنیا سەركوت دەكرێن و ئیزنی 
دەربڕینی ناڕەزایەتییان نیە، بەڵكوو بە شێوەی 
جۆراوجۆر ناچار دەكرێن لە بۆنە جیاجیاكانی 
پڕ  خۆپیشاندانەكانیان  ریزی  رێژیمەدا  ئەو 
دڵنیاییەوە  بە  كە  خۆپیشاندانگەلێك  بكەنەوە، 
زۆربەی بەشداربووانی بە نابەدڵی و لە ڕووی 
ناچارییەوە تێیدا بەشدارن. ئامانجی كۆماری 
شانۆی  جۆرە  ئەو  بەڕێوەبردنی  لە  ئیسالمی 
سەرەتاییەكانی  ساڵە  لە  خۆپیشاندانانە، 
دەسەاڵتداریدا زۆر جیاواز بووە لەو ئامانجەی 
رێژیمە  ئەو  هەیەتی.  دواییدا  سااڵنەی  لەم 
خەڵكی  بارهێنانی  مەكتەبی  بەدوای  پێشتر 
رواڵەت  بە  قبوواڵندنی  و  ئێران  سەرانسەری 
بیروباوەڕە  زۆرەملێی  راستیدا  لە  و  دڵخوازانە 
رێگەی  لە  خەڵك  بە  حكوومەتییەكانی 
رێگەگەلی  لە  پەیتاپەیتایان  دووپاتكردنەوەی 
جۆراوجۆرەوە بوو، بەاڵم لەم قۆناخەی دواییدا 
سیاسەتە  لەو  دەستی  زۆر  رادەیەكی  تا 
جۆرە  ئەو  بەڕێوەبردنی  و  شۆردووەتەوە 
ئێرانە.  دەرەوەی  لە  رووی  زیاتر  نمایشانەی 
پروپاگەندەیی  سیاسەتی  لە  وەرچەرخانە  ئەم 
رێژیم زیاتر لەوەڕا دێ  كە ئەو رێژیمە ئیدی 
كە  كردووە  قبووڵ  ئەوەی  زۆر  رادەیەكی  تا 
خەڵكی ئێران بە زۆری دژی ئەو نیزامەن و 
بەپێچەوانەی  ڕاستییەكان  پێچەوانەنیشاندانی 
تەبلیغاتی  سواوی  تیۆریی  هێندێ   ئەوەی 
سەردەمی  و  نەلواوە  دەكەن،  بۆ  بانگەشەی 
ئەوەیش بەسەر چووە كە كەمینەیەك لە رێگەی 
و  زۆرینە  وەك  خۆی  تۆكمەوە  ڕێكخستنی 
وەك چۆن  بدات.  نیشان  سەرانسەری  دەنگی 
خەڵكی ئێران ئاگاداری شانۆبوونی ئەو جۆرە 
زۆرەملێبوونی  و  حكوومەتییانە  خۆپیشاندانە 
بەشداریی لەواندان، خەڵكی دەرەوەی ئێرانیش 
ئەو  ئاگاداری  ڕابردوو  لە  پتر  ئێستا  هەر 
راستییەن و كۆماری ئیسالمی لە پێكانی ئەم 

ئامانجەیشیدا ناسەركەوتوو بووە.   

زایـــــەڵــــــــە

باران

جیهان ئەمساڵیش كاتژمێرێك كوژایەوە

ئێران گەورەترین زیندانی رۆژنامەنووسانە

فێستیڤاڵی فیلمی مافی مرۆڤـ لە لەندەن بەڕێوە چوو

خەڵكی  لە  زیاتر  ژمارەیەكی  ئەمساڵ، 
زەوی«  »كاتژمێری  بزاڤی  بە  جیهان 
ماڵپەڕی  راپۆرتی  بەپێی  بوون.  پەیوەست 
»Earthhour«، ئەمساڵ 150 واڵت و 
ناوچەی جیهان و 6494 شار و شارۆچكەی 
هەوڵە  كە  نارد  پەیامەیان  ئەو  جیهان، 
جۆراوجۆرەكانمان بۆ پێكهێنانی داهاتوویەكی 

دڵنیاییكەرانە پێویستن.
ساڵ  پێنج  جار  یەكەمین  بۆ  بزاڤە  ئەم 
جیهانیی  سندووقی  لقی  الیەن  لە  لەمەوبەر 
دەستی  ئۆسترالیا  لە   )WWF( سرووشت 
ساڵی  لە  سیدنی  دانیشتووانی  پێكرد. 
2007دا، یەكەمین هەنگاویان بۆ تۆماكردنی 
بەپێی  و  هەڵگرت  زەوی«  »كاتژمێری 
ئامارە تۆماركراوەكان، رۆژی 31ی مارسی 
2007ی زایینی، كاتژمێر 7 و نیوی ئێوارە 
و  میلیۆن   2 بە  نزیك  خۆجێیی،  كاتی  بە 
200 هەزار كەس و پتر لە 2 هەزار دامەزراوە 
كردەوەیەكی  لە  بازرگانی  كومپانیای  و 

هاوئاهەنگدا، بۆ ماوەی كاتژمێرێك چراكانی 
بیناكانی خۆیان لە سیدنی كوژاندەوە.  پاش 
ئەوەی بزاڤی »كاتژمێری زەوی« لە جیهاندا 
گەورەكانی  شارە  زۆربەی  و  سەند  پەرەی 
لەسەر  بەرنامەداڕێژەرانی  گرتەوە،  جیهانی 
ئەوە رێك كەوتن كە كاتژمێر 8 و نیو تا 9 
مانگی  شەممەی  دوایین  ئێوارەی  نیوی  و 
زەوی  كاتژمێری  وەكوو  ساڵ  هەر  مارسی 
ماڵپەڕی  داتاكانی  بەپێی  بكرێ .  دیاری 
فەرمی كاتژمێری زەوی، لە ساڵی 2011دا، 
جیهان  واڵتی  لە 135  كەس  میلیۆن  سەدان 
»كاتژمێری  كاتژمێری  یەك  كوژانەوەی  لە 

زەوی«دا بەشدارییان كردووە. 
مەترسییەكی  ئاووهەوایی  ئاڵوگۆڕی 
نەوەكانی  و  هەنووكە  نەوەی  بۆ  جیددییە 
گازە  كە  پێیەش  بەو  و  جیهان  داهاتووی 
زیادكردنی  لە  پشكیان  گوڵخانەییەكان 
كوژانەوەی  بۆیە  هەر  زۆرە،  مەترسییە  ئەو 
گڵۆپەكان كە بە واتای بەكارهێنانی كەمتری 

دیمەنێك لە فیلمی ئێستا بۆ كوێ  بڕۆین؟دیمەنێك لە فیلمی سەركۆماری دوورگە

دیمەنێك لە فیلمی بەهەشتی بچووك دیمەنێك لە فیلمی رزگاركردنی رووخسار

بە  دەتوانێ   برقە،  وزەگاكانی  سووتەمەنيی 
رووبەڕووبوونەوە  بۆ  جیددی  هەنگاوێكی 
زەوی  گەرمبوونی  مەترسییەكانی  لەگەڵ 
بێتە ئەژمار. بزاڤی »كاتژمێری زەوی« بە 

وشیاركردنەوەی زیاتری خەڵك لەو مەترسییانە 
لەو  جیهانی  هاودەنگیی  پێكهێنانی  و 

پێوەندییەدا یارمەتییەكی شایان دەكا.

رۆژنامەنووسان،  لە  داكۆكی  كۆماری ئیسالمی وەكوو پێشێلكەری ئازادیی كومیتەی 

چاپەمەنی شەرمەزار كردووە. بەپێی راپۆرتی 
رادیۆ فەردا، ئەم كومیتە كە ناوەندەكەی لە 
دەستبەسەركردنی  بە  ئاماژە  بە  ئامریكادایە، 
خوسرەوانی،  نازەنین  و  مونزەوی  تەهمینە 
بۆ  گوشارهێنان  بە  ئیسالمی  كۆماری 

چاپەمەنی تۆمەتبار كردووە. 
لەسەر  كە  وێنەگرێكە  مونزەوی،  تەهمینە 
بابەتگەلێكی كۆمەاڵیەتی وەك تووشبوون بە 
كاری  خەوەكان  كارتۆن  و  سڕكەرەكان  ماددە 
دەكرد و لە رێبەندانی ساڵی 90دا دەستبەسەر 
رۆژنامەنووسێكی  خوسرەوانی،  نازەنین  كرا. 
هەتاوی،  نوێی  ساڵی  لە  پێش  كە  سیاسییە 

خرایە  زیندان،  ساڵ  شەش  تێپەڕاندنی  بۆ 
بەندیخانەوە. 

كومیتەی داكۆكی لە رۆژنامەنووسان، ئێرانی 
ناو  رۆژنامەنووسان  زیندانی  گەورەترین  بە 
بردووە و جەختی كردووەتەوە كە لە سەرەتای 
ساڵی 2011ی زاییندا، 42 رۆژنامەنووس لە 

ئێراندا زیندانی بوون. 
نێوەڕاستی  رۆژهەاڵتی  بەشی  بەڕێوەبەری 
ئەو كومیتەیە لەم بەیاننامەدا جەخت دەكاتەوە 
ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری  بەرپرسانی  كە 
شێوەگەلێكی بێڕەحمانە بەكار دەبەن تا دەنگی 

رۆژنامەنووسە رەخنەگرەكان كپ بكەن. 

فێستیڤاڵی فیلمەكانی چاودێری مافی مرۆڤ� 
 Human Rights Watch Film(
رۆژی 30ی  رۆژ،  پاش 10   )Festival

مارس كۆتایی بە كارەكانی خۆی هێنا.
لێڕوانینی  بی.بی.سی،  راپۆرتی  بەپێی 
فێستیڤاڵی  لە  بەشدار  فیلمەكانی  گشتیی 
داستانی  فیلمی   4( لەندەن  لە  ئەمساڵ 
نمایشی  داكیۆمێنتاری(،  فیلمی   15 و 
هەژاری، نادادپەروەری، زوڵم و زۆر و مەیل 
بە پێكهێنانی گۆڕانكاری لە چوار گۆشەی 
چەند  ئەمساڵ  فێستیڤاڵی  بوو.  جیهاندا 
ژنان«  »مافی  كە  هەبوو  سەرەكی  تەوەری 

گرینگترینیان بوو.   
ناوی  بە  شانك  جان  داكیۆمێنتاری  فیلمی 
فیلمێك  یەكەمین  دوورگە«  »سەركۆماری 
بوو كە نمایش درا. فیلمێك كە باسی ژیانی 
پێشووی  سەركۆماری  نەشید،  موحەممەد 
ئەم  دێموكراتی  حیزبی  رێبەری  و  مالدیو 

واڵتە دەكا.  
بریتی  فێستیواڵەكە  دیكەی  فیلمەكانی 
رووخسار«،  »رزگاركردنی  لە:  بوون 
لە  چینەوی  عوبەید  شارمین  بەرهەمی 
بەرهەمی  بچووك«،  »بەهەشتی  پاكستان، 
رەش  »وێنەی  بێلژیك،  لە  كورتهوتس  لیون 

ئیوانوا  جولیا  بەرهەمی  بنەماڵە«،  سپی  و 
بەرهەمی  پۆتین«،  »ماچی  كانادا،  لە 
»ساڵو  دانمارك،  لە  پێدێرسێن  بێرك  لیز 
ئامریكا،  لە  فاین  دەیوید  بەرهەمی  دانك«، 
لە  یوسف  سوزان  بەرهەمی  »ئازیزەكەم«، 
فەلەستین، »بلووكی رەش«، بەرهەمی كارلۆ 
بێشمیت، »تەنانەت باران«، بەرهەمی ئایسێر 
میمی  بەرهەمی  سێكس«،  »نرخی  بولین، 
بەرهەمی  تایبەتی«،  »فڕینی  چاكاروا، 
بە  شكاو«،  كامێرای   5« مێلگار،  فێرناند 
دەرهێنەريی عێماد بێرنات و گای دەیویدی، 
مووگی  بەرهەمی  ئۆقیانووس«،  »رەنگی 
پێرن لە ئیسپانیا، »بە نێو موغاك: داستانی 
وێرنێر  بەرهەمی  ژیان«،  داستانی  مەرگ، 
هێرتسوگ، »برای پلە یەك«، بەرهەمی ئێنی 
گوڵدسان لە نیوزیلەند، »كومپانیای رووبانە 
پەمەییەكان بە بەرپرسیارەتیی بەرتەسكەوە«، 
پتر«،  »بەرخۆدانی  پول،  لیا  بەرهەمی 
بەرهەمی بێتینا بورگفێڵد و دەیوید بێرنێت لە 

ئاڵمان و سوئیس.  
مافی  فێستیڤاڵی  كۆتایی  رۆژی  فیلمی 
بۆ  »ئێستا  درام  كۆمێدی  لەندەن،  لە  مرۆڤ� 
كوێ  بڕۆین؟«، بەرهەمی نادین لەباكی لە 
ژنانی  لە  گرووپێك  داستانی  كە  بوو  لوبنان 

لوبنانییە كە لە گوندەكەیاندا لە پێناو ئاشتی 
و پێكەوەژیانی مەسیحییەكان و موسوڵمانەكان 

و پێكهێنانی ئاشتی هەوڵ دەدەن. 
فێستیڤاڵی فیلمەكانی چاودێری مافی مرۆڤ� 

جیهان  گەورەی  شاری  یازدە  لە  ساڵ  هەر 
تۆرێنتۆ،  نیۆیۆرك،  شیكاگۆ،  لە  لەوانە 

واشینگتۆن و لەندەندا بەڕێوە دەچێ .


