
و  چاكە  چەمكی  دوو  رووبەڕووبوونەوەی 
فریشتە،  و  دێوەزمە  ناپاكی،  و  پاكی  خراپە، 
شەو و رۆژ و…هتد، لە كۆنەوە تا ئێستا لە 
كولتوور و هزری زۆربەی نەتەوەكاندا هەبووە و 
تا ئێستاش ماوەتەوە. تاریكی هەردەم نوێنەری 
رووناكی  و  ناپاكی،  و  دێوەزمە  ئەهریمەن، 
و  باشەكان  خوداوەندە  فریشتە،  سەمبۆلی 
ئەو  سەرهەڵدانی  مێژووی  بووە.  پاكییەكان 
كورت  و  درێژ  ونادیارە.  كۆن  زۆر  بیرۆكانە 
گۆڕینی  دەرئەنجامی  كە  رۆژەكان  بوونەوەی 
بەروبوومی  لەسەر  كاریگەریی  وەرزەكانە، 
كشتوكاڵی هەبووە، هەربۆیەش سەرنجی مرۆڤی 
و  راكێشاوە  خۆی  بۆالی  كەونەكانی  چاخە 
ئەو  دەرئەنجامەكانی  و  دەركەوتەكان  پێی  بە 
كاریگەرییانە، پێناسەی كولتوورییان وەرگرتووە. 
لەگەڵ رۆژ  درێژترین شەوی ساڵ  ملمالنێی 
دەسپێكی  و  ملمالنێیەدا  لەو  شەو  بەزینی  و 
لەودا  كە  نوێ   وەرزێكی  و  نوێ   رۆژێكی 
درێژتر  و  درێژ  رۆژ،  دوای  لە  رۆژ  رۆژەكان 
دەبنەوە، واتە سەركەوتنی رۆژ بەسەر تاریكیدا، 
بە مانای لەدایك بوونی خۆر پێناسە كراوە. ئەو 
واڵتە  و  نەتەوە  زۆربەی  نێوان  لە  پێناسەیەش 
رۆژهەاڵتییەكاندا هاوشێوەیە. لە ئێرانی كۆندا 
بە رۆژی لەدایك بوونی میهر ـ میترا ناوزەد 
كراوە و الی رۆمییەكان بە ناتالس ئانایلتووس. 
جێژنی  میسرییەكان  ساڵ   4000 پێش 
یوونانی  لە  بوونەوەی رۆژیان هەبووە.  لەدایك 
كۆنیشدا یەكەم رۆژی زستان رۆژی رێزگرتن 
ئاهەنگگەلێكی  بووە.  رۆژ  خوداوەندی  لە 
بەڕێوە  رووسیەش  باشووری  لە  هاوچەشنیش 
دەچێت. جوولەكەكان لەو شەوەدا جێژنی درەخت 
بەڕێوە دەبەن و مەزدەكییەكانیش بە "خرم روز" 
واتە رۆژی خۆش ناوزەدیان كردووە و…هتد. 
یەك  بۆ  ئاماژە  پێناسەكان  هەموو  گشتی  بە 
بوونی  لەدایك  ئەویش  دەكەن  هاوبەش  خاڵی 

خۆر و بەزاندنی شەوە.
سریانی  خاشەیەكی  كە  "یەلدا"  وشەی 
هەیە، بە مانای لەدایك بوونە و ئەبوو رەیحانی 
بیروونی "یەلدا"ی بە شەوی لەدایك بوونی خۆر 
ناوزەد كردووە. دیارە بەڕێوەچوونی ئەو بۆنەش 
رۆژهەاڵتی،  واڵتانی  بۆنەكانی  زۆربەی  وەك 
بۆ  هەیە.  خۆی  بە  تایبەت  نەریتی  و  داب 
نەتەوەی كوردیش  شەوی یەلدا وەبیرهێنەرەوەی 
و  بنەماڵە  ئەندامانی  هەموو  كۆبوونەوەی 
خوێندنەوەی  و  شەوزستان  سفرەی  راخستنی 
نەستەقی  قسەی  و  پەند  گێڕانەوەی  و  شیعر 
پێشینیان لە الیەن بەسااڵچووانی بنەماڵەوەیە، 
تایبەتی  بە  و  كورد  ئێمەی  بۆ  ئەوەی  بەاڵم 
و  گرینگە  دێموكرات  گەورەی  بنەماڵەی 
هۆی  دەبێتە  و  سەرنجە  و  بایەخ  جێگەی 
ئاهەنگ گێڕانمان، هاوكات بوونی ئەو بۆنەیە 
لەگەڵ رۆژی لەدایك بوونی رێبەری مەزنی 
قاسملوو.  عەبدولرەحمانی  دوكتور  گەلەكەمان 
ساڵرۆژی  لەدایك بوونی پێغەمبەری ئاشتی 

و شەوی یەلداتان پیرۆز.  

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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لەدایك بوونی خۆر

شەوی یەلداتان پیرۆز
هەتاوی  لەدایكبوونی  شەوی  و  ساڵ  شەوی  درێژترین  یەلدا  شەوی 
ئاسمانی خەبات و خۆڕاگری، بەخشێنەر و بەخشندەی ژیان و گیان، شەوی 
لەدایكبوونی رەحمانی رێبەری كوردان و شەوی سەمای ئاشتی و بەرخودان، 
شەوی شەوچرە و شایی و راز، بە درێژایی ئەو شەوە رۆژخولقێنە پیرۆز 

بێت لە هەمووتان.

خەڵك و ئەندامان والیەنگرانی حیزبی دێموكرات 
كوردستانیان  پێشمەرگەی  رۆژی  سەرماوەز،  26ی 

بەرز راگرت.
1392ی  سەرماوەزی  26ی  سێ شەممە  رۆژی 
هەتاوی، رێوڕەسمی رۆژی پێشمەرگەی كوردستان 

ـــبـــەری، كادر،  ــی رێ ــدامــان ــەن ئ ئــامــادەبــوونــی  بــە 
دێموكراتی  حیزبی  ئەندامانی  و  پێشمەرگەكان 
بەشداربوو،  میوانانی  هەروەها  و  ئێران  كوردستانی 
لە یەكێ لە ساڵۆنەكانی دەفتەری سیاسیی حیزبی 

دێموكراتی كوردستانی ئێران لە كۆیە بەڕێوەچوو.

لـــەم رێـــوڕەســـمـــەدا پاش 
"ئەی  نەتەوایەتی  ســروودی 
رەقیب" و رێزگرتن لە گیانی 
پاكی شەهیدانی كوردستان، 
بەڕێز "رۆستەم جەهانگیری"، 
سیاسی  دەفتەری  ئەندامی 
كومسیۆنی  ــرســی  ــەرپ ب و 
حیزب،  نیزامی  ـ  سیاسی 
لێدوانێكی  ــەوە  ــەی ــۆن ب بـــەم 

پێشكەش كرد.
جەهانگیری  بــــەڕێــــز 
قسەكانیدا  ــە  ل بــەشــێــك  ــە  ل
پێشمەرگەكانی  ـــــۆ  ب
ئێوە  ــد:"  ــان ــگــەی رای حــیــزب 
كە  حیزبێكن  پێشمەرگەی 
پێناو  لە  ساڵە   70 بە  نزیك 
ئامانجەكانی  وەدیــهــاتــنــی 
ــی بــەشــخــوراو و  ــەك ــەوەی ــەت ن
خەباتكار خەریكی خەبات بووە و ئێستاش بەردەوامە 
لە خەبات. هەربۆیە، هەم ئامانجەكانی ئەم حیزبە، 
گیرینگ و پیرۆزن و هەم قۆناغەكان و بڕگەكانی 

خەباتەكەی زۆر ئەستەم و دژوار بووە و هەیە."

لە بەشێكی دیكە لە رێوڕەسمەكەدا، لە 8 كەس 
ناوەكانی، موحەمەد ساحیبی،  بە  پێشمەرگەكان  لە 
رەزا فەیزی، موحەمەد خوسرەوزادە، رەحیم هیمەتی، 
حەمزە  خەلیلی زادە،  زاهــیــد  ــی،  رەســووڵ مەحموود 
پووشاب و سدیق بەرزگەر، كە مێژینەی خەباتیان لە 
ریزەكانی حیزبی دێموكراتدا بە 20 ساڵ گەیشتووە، 
الیەن  لە  رێزڵینان  لەوحێكی  كردنی  پێشكەش  بە 
رێز  حیزب،  گشتیی  سكرتێری  هیجری،  مستەفا 

گیردرا.
الوان  ژنــان،  یەكیەتییەكانی  هاوبەشی  پەیامی 
بەم  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  خوێندكارانی  و 
بۆنەیەوە لە الیەن "فوئاد خاكی بەیگی" سكرتێری 

یەكیەتی الوان خوێندرایەوە.
رەنجدەر"  "اللـــۆ  رێــوڕەســمــەكــەدا  نێوئاخنی  لــە 
بە  كورد  شۆڕشگێڕی  و  بەناوبانگ  گۆرانیبێژی 
هاوكاريی كۆڕی مووسیقای كومسیۆنی پەروەردەی 
حیزب، چەند پارچە سروودی شۆڕشگێڕيی پێشكەش 

بە ئامادەبووان كرد.
دەقی تەواوی وتەكانی بەڕێز رۆستەم جەهانگیری 
رۆژی  بە  پێوەندیدارەكان  هەواڵە  و  رێوڕەسمەدا  لەم 
2و3و4دا  الپەڕەكانی  لە  كوردستان  پێشمەرگەی 

هاتووە.

وەزیری كاروباری دەروری فەڕانسە دەڵێ 
ناكرێت  دڵنیا بی لە چاوپۆشی كردنی ئێران 

لەهەمبەر بەدەستهێنانی چەكی ناوكی.
ـــۆران فــابــیــووس لــە وتــووێــژێــك لەگەڵ  ل
گۆڤاری "واڵ ئێستریت ژوورناڵ" وتوویەتی، 
بەڕاستی  ئێران  كە  نییە  بوونی  دڵنیاییەك 
تێكنۆلۆژیای  لەو  هەمیشە  بۆ  بێت  ئامادە 
كــە دەتــوانــێ چەكی نــاوكــی بــەرهــەم بێنێ 

چاوپۆشی بكات.
فەڕانسە،  هەواڵنێریی  راپــۆرتــی  بەپێی 
ئەمەیە  ئێستا  پرسی  دەكات  هێما  فابیووس 
كۆتایی  لە  كە  كاتیی  رێككەوتنامەی  كە 
مانگی نوامبردا لە ژێنێڤ بە واژۆ گەیشت 
بچێت.  بەڕێوە  راستكردارانە  شێوەیەكی  بە 
داهاتووە،  هەنگاوی  سەرەكيی  نیگەرانيی 
چون ئەم ئەگەرە بوونی هەیە كە ئێران لەباتی 
وەالنانی بەرنامەی پیتاندنی ئۆرانیۆمەكەی، 

تەنیا چاالكییەكانی لەم بوارەدا رابگرێت.
ژوورناڵ"ی  ئێستریت  "واڵ  بە  فابیووس 
دڵنیا  دەبــێ  داهــاتــوودا  لە هەنگاوی  وتــووە 
ئیمكاناتێكی  چەشنە  هیچ  ــاران  ت كە  بین 
بەرهەمهێنانی  توانای  كە  تێكنۆلۆژیایی 
نامێنێ.  لەبەردەستدا  هەیە  ناوكی  چەكی 
ناوبراو ئەوەش دەڵێ كە فرموولبەندییەكە لەم 

بەشەدا دەبێ زۆر روون و ئاشكرا بێت.
راگرتنی پیتاندنی ئۆرانیۆمی 5 لەسەد، 
لە  چاالك  سانتریفیووژەكانی  كەمكردنەوەی 
دامەزراوە ناوكییەكان و دابینكردنی دەرەتان بۆ 
چاوەدێريی زیاتر و كاریگەرتری چاوەدێرانی 
ـــەزراوە  دام بــۆســەر  نــاوكــی  وزەی  ئاژانسی 
بڵێنییەكانی  لە  ئێران  ناوكییەكانی  جیاوازە 

دیكەی ئێران لەم رێككەوتنامەدایە.

كۆڕی گشتی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان 
پەسەند  بە  دێسامبر  18ی  چوارشەممە  رۆژی 
كردنی بڕیارنامەیەك لە مەڕ هەڵومەرجی مافی 
بەردەواميی  هــەمــبــەر  ــە  ل ــدا،  ــران ــێ ئ ــە  ل مـــرۆڤ 
مافی  "مەترسیدار"ی  و  جێددی"  "پێشێلكردنی 

مرۆڤ لە ئێراندا نیگەرانی خۆی دەربڕی.
هەاڵواردن   بــەردەوامــيــی  لە  بڕیارنامەدا  لــەم 
نەتەوە  زمانیەكان)  و  نەتەوەیی  دژی كەمایەتییە 
ستەملێكراوەكان( و كەمایەتییە ئایینیەكان، ترس، 
ئازار و بەدواداچوونی رێكوپێكی چااڵكانی مافی 
زێدەبوونی  و  توندوتیژی  بــەردەوامــيــی  مــرۆڤ، 

هەاڵواردن لە دژی ژنان رەخنە گیراوە.
كۆڕی گشتی لە بەرێوەبردنی حوكمی ئێعدام 
لە بەر چاوی خەڵك، ئێعدامی شاراوەی گرووپی و 
بەرێوەبردنی حوكمی ئێعدام بێ ئاگاداريی بنەماڵە 

یان پارێزەر رەخنەی گرتووە.
 18 ژێــر  كەسانی  ئێعدامی  بڕیارنامەیە  ئــەم 

ساڵى بە مانای پێشێلكردنی بەرپرسیاريەتیيەكانی 
منداڵ  مافی  كۆنوانسیۆنی  هەمبەر  لە  ئێران 
و  مەدەنی  مافی  نێونەتەوەیی  پەیماننامەی  و 

سیاسی پێناسە كردووە.
هەڵسووكەوتی  ـــان  ی ســـــزادان  و  ئــەشــكــنــجــە 
پێكردن  سووكایەتی  یان  نامرۆیی  و  توندوتیژانە 
وەك بڕینی ئەندامەكانی جەستە و قامچی لێدان، 
ئازادی  بــۆ  جیددییەكان  و  بــەربــاو  ئاستەنگە 
ئاشتیخوازانە  كۆبوونەوەی  و  گرووپ  پێكهێنانی 
و ئازاديی بیروبۆچوون، وەك هەوڵدان بۆ بەربەست 
لە  پێشگیری  و  فــیــلــتــێــركــردن  درووســـتـــكـــردن، 
كێشەدرووستكردن  و  ئینترنێت  بە  دەستڕاگەیشتن 
لە چااڵكی راگەیەنە سەتەالیتییەكان لە رێگەی 
رۆژنامە  داخستنی  یا  سانسۆر  پاڕازیت،  ناردنی 
و گۆڤارەكان، لەو بابەتانەی دیكەی پێشێلكردنی 
مافی شارۆمەندەكانی ئێرانن كە بڕیارنامە هێمای 

بۆ كردووە.

وەزیری كاروباری دەرەوەی فەڕانسە لەهەمبەر 
رێككەوتنی كۆتایی لەگەڵ ئێراندا دردۆنگە

رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان دژی پێشێلكردنی 
مافی مرۆڤ لە ئێراندا بڕیارنامەیەكی دەركرد
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

شاندێكی حیزبی دێموكرات سەردانی سەرۆكایەتیی حكوومەتی هەرێمی كوردستانی كرد

پرسی كورد لە كۆنفڕانسی ''توركیە و كورد'' لە پارلمانی ئورووپا تاوتوێ كرا

نوێنەری حیزبی دێموكرات لە رێوڕەسمی رێزگرتن 
لە یادی نێلسۆن ماندێال لە پاریس بەشدارى كرد

ديداری شاندێكی پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات لە 
پارتی سوسیال دێموكراتی سۆئێد

رێوڕەسمی 26ی سەرماوەز لە ناوەندی 3ی كوردستان بەڕێوەچوو

راگەیەندراوى دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران، بەبۆنەی كۆچی دوایی نێلسۆن ماندێال 

شاندێكی كۆمیتەی حیزبی دێموكرات لە سوویس 
سەردانی نوێنەرایەتیی هەرێمی كوردستانی لەو 

واڵتەدا كرد

نوێنەری حیزبی دێموكرات لە نۆروێژ لەگەڵ بەرپرسی 
"ئێن ڤەردەن" ديدارى كرد

رێكەوتی 20ی سەرماوەزی 1392ی هەتاوی، شاندێكی حیزبی 
هیجری''  ''مستەفا  سەرپەرستیی  بە  ئێران   كوردستانی  دێموكراتی 
سكرتێری گشتیی حیزب، سەردانی سەرۆكایەتی حكوومەتی هەرێمی 
كوردستانی لە شاری هەولێر كرد و لەالیەن شاندێكی حكوومەتەوە بە 
سەرپەرستیی بەڕێز ''عیماد ئەحمەد'' جێگری سەرۆكی حكوومەتی 
مستەفا  هاودیتنەدا  لەو  كرا.  لێ  پێشوازیی  كوردستانەوە  هەرێمی 
هاتنە  پاش  و  گشتی  بە  ئێران  بارودۆخی  لەسەر  باسێكی  هیجری 
و  كــرد  بەتایبەتی  ئێران  نوێی  سەركۆماری  ''روحــانــی''  ســەركــاری 
لە  ئێران  بە رێككەوتنی ژنێڤ، وتی: رێژیمی ئیسالمیی  سەبارەت 
خراپیی دۆخی  و  ناچاری  رووی  لە  ناوكی  پرسی  لەگەڵ  پێوەندی 

ئەو رێژیمەوە، رێككەوتنی لەگەڵ واڵتانی 5 + 1 پێكهێناوە، بەاڵم 
بەپێچەوانەی سازانی رێژیم لەگەڵ دەرەوە، كردەوەكانی لەگەڵ خەڵكی 
ئێران و بەتایبەت نەتەوەكانی ئێران توندوتیژتر بووە و كەش و دۆخی 
سكرتێری  كــراوە.  زاڵ  زیاتریش  بگرە  و  بەردەوامە  هەروا  ئەمنیەتی 
گشتیی حیزب لەو دیدارەدا ئاماژەی بە پەرەگرتنی زیاتری ئیعدامی 
زیندانییە سیاسییەكان بەگشتی و بەتایبەت زیندانییانی كورد و نەتەوە 
ستەم لێكراوەكانی ئێران و زیاتر بوونی دەسبەسەركران لە كوردستاندا 
كرد. بەڕێز عیماد ئەحمەد لەو چاوپێكەوتنەدا لەسەر پێویستیی ئاشتی 
و پێكەوەژیان، هیوای خواست كە پرسی كورد لە رێگای دیالۆگ و 

دانوستانەوە چارەسەر بكرێ. 

لە كۆنفڕانسى "توركیە و كورد" كە لە پارلمانی ئورووپا بەڕێوە 
دەوڵەتی  و  توركیە  كوردی  نێوان  پێوەندیدارەكانی  پرسە  چوو، 
ئەو واڵتە و بارودۆخی كورد لە یەك ساڵی رابردوودا هاتە بەر 
نێوان كورد و تورك بەشێكی دیكەی  ئاشتیی  باس. پرۆسەی 
ئەو كۆنفڕانسە بوو. كۆنفڕانسی سااڵنەی ''تورك و كورد'' كە 

تێیدا ژمارەیەك لە كەسایەتییە سیاسییەكان، رۆژنامەنووسان و 
رێكخراوە مەدەنییەكان ئامادەبوون، پاش دوو رۆژ كاری بەردەوام 
كۆتایی پێهات. لەو كۆنفڕانسەدا شاندێكی نوێنەرایەتیی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران ــ بلژیك بە سەرپەرستیی ''جەمیل 

فەتحی'' نوێنەری حیزب لەو واڵتە بەشداریی كرد.

رێكەوتی 18ی سەرماوەزی 1392ی هەتاوی، لەسەر بانگهێشتی 
بە  عەبدوڵاهی  خۆسرەو  فەڕانسە،  كۆمۆنیستی  حیزبی  فەرمیی 
نوێنەرایەتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە رێوڕەسمی یادی 
ئامادەبوونی  بە  كــرد.  بەشداریی  پاریس  شــاری  لە  ماندێال  نیلسۆن 
حیزبی  ناوەندیی  بینای  لە  فەڕانسە،  لە  باشوور  ئەفریقای  باڵوێزی 
كۆمۆنیستی فەڕانسە رێوڕەسمی یادی نیلسۆن ماندێال بەڕێوەچوو.
لەم رێوڕەسمەدا نزیك بە 500 كەس لە خەڵكی فەڕانسە و نوێنەرانی 
حیزب و الیەنەكان بەشداربوون. لەو رێوڕەسمەدا پاش واژۆی دەفتەری 

بیرەوەری و نووسینی رستەگەلێك بۆ رێزگرتن لە ماندێال، ژمارەیەك 
كەسایەتی و بەرپرسی حیزبی و حكوومی چەند وتەیەكیان پێشكەش 
نووسنی  وێڕای  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  نوێنەری حیزبی  كرد. 
بیرەوەری  دەفتەری  لە  دێموكراتەوە  حیزبی  بەناوی  رستەیەك  چەند 
''مسیمانگ''  لەگەڵ  كورتی  چاوپێكەوتنێكی  ماندێالدا،  یادی  لە 
حیزبی  هاوخەمیی  پەیامی  و  دا  ئەنجام  باشوور  ئەفریقای  باڵوێزی 
پێ  ماندێال  دوایی  كۆچی  بەبۆنەی  ئێرانی  كوردستانی  دێموكراتی 

راگەیاندن.

شاندێكی  هــەتــاوی،  1392ی  ســـەرمـــاوەزی  20ی  رێــكــەوتــی 
بە  سۆئێد  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پێوەندییەكانی 
سەرپەرستیی ''حەمید تەیمووری'' نوێنەری پێوەندییەكانی حیزب لەو 
واڵتە، لەگەڵ شاندێكی نوێنەرایەتیی پارتی سوسیال دێموكراتی سۆئێد 
بە سەرپەرستیی ''تۆماس كرلهێد'' بەرپرسی پێوەندییە نێونەتەوەییەكانی 
ئەو پارتە، لە پارلمانی سۆئێد دیدار و چاوپێكەوتنی پێكهێنا. بارودۆخی 
تایبەتی،  بە  رۆژهەاڵت  كوردستانی  و  بەگشتی  كوردستان  ئێستای 
مافی  پێشێلكارییەكانی  رێژەی  زیاتربوونی  و  روحانی  هەڵبژاردنی 
كەمایەتییە  و  كورد  الوانی  ئیعدامی  ئێران،  كوردستانی  لە  مرۆڤ 
رێژیمی  ئاژاوەگێڕیی  و  دەستێوەردان  ئێران،  دیكەی  نەتەوەییەكانی 

ناوچە و جیهان و رێككەوتنی ژنێڤ،  ئێران لە واڵتانی  ئیسالمیی 
كۆمەڵێك باس و بابەت بوون كە لەو دانیشتنەدا تاوتوێ كران. رۆڵ 
یەكگرتوویی  و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كاریگەریی  و 
دیكەی  بەشێكی  كورد،  پرسی  بەرەوپێشبردنی  لە  سیاسییەكان  هێزە 
پارتی  پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات لە  باسەكانی ئەو سەردانەی 
سوسیال دێموكراتی سۆئێد بوون. لەو هاودیتنەدا شاندی پێوەندییەكانی 
حیزبی دێموكرات داوای لە پارتی سوسیال دێموكراتی سۆئێد كرد كە 
پرسی نەتەوەی كورد لە ئینترناسیۆنال سوسیالیست زەق بكاتەوە و بە 
مەبەستی راگیرانی ئیعدام و سەركوتی نەتەوەی كورد، گوشاری زیاتر 

بخرێتە سەر رێژیمی ئیسالمیی ئێران.

رێكەوتی 28ی سەرماوەزی 1392ی هەتاوی، رێوڕەسمی 26ی 
و  كــادر  ئامادەبوونی  بە  كوردستان  پێشمەرگەی  رۆژی  ســەرمــاوەز 
دێموكراتی  حیزبی  رێبەریی  ئەندامانی  لە  ژمارەیەك  و  پێشمەرگە 
سەرەتای  بەڕێوەچوو.  كوردستان  3ی  ناوەندی  لە  ئێران  كوردستانی 
رێوڕەسمەكە بە خوێندنی سروودی نەتەوەیی ''ئەی رەقیب'' و راگرتنی 
خولەكێك بێ دەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی سەرجەم شەهیدانی 
دەستی  خەیاتی  رەزا  موهەندیس  شەهید  بەتایبەت  گەڵ،  و  حیزب 
''رەحیم  لەالیەن  كوردستان  3ی  ناوەندی  پەیامی  پاشان  كــرد.  پێ 
مەنگوڕی'' ئەندامای ناوەند و بەرپرسی تیپی ناوەندی 3ی كوردستان 
خوێندرایەوە. لە بڕگەیەكی دیكەی ئەو رێوڕەسمەدا ''كەریم قەاڵتی'' 
ئێران كە هەوڵ  پێشمەرگەی دێرینی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
دابینكردنی  بۆ  هــەوڵــدان  و  ئــاوەدانــی  بۆ  زۆری  ماندووبوونێكی  و 
دەرویشی''  ''سەدیق  لەالیەن  داوە،  جێژنیكان  كەمپی  خزمەتگوزاریی 
بەرپرسی ناوەندی 3ی كوردستان بە پێشكەش كردنی لەوحێك، رێزی 
و  الوان  یەكیەتییەكان  كۆمیتەی  هاوبەشی  پەیامی  گیرا.دواتر  لێ 
رۆژی  بەبۆنەی  جێژنیكان،  ــ  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی 

پێشمەرگەی كوردستان لەالیەن ''گەوهەر شێخانی''یەوە خوێندرایەوە.
بەسەر  خەاڵتی  كوردستان  3ی  نــاوەنــدی  ـــەروەردەی  پ بەشی  پاشان 
سەركەوتوانی خولی فستیڤاڵی پێشمەرگەی كوردستان كەلە ماوەی 
بەڕێووەچووبوو،  نیزامیدا  و  وەرزش  بەشی  لە  رابــردوو  رۆژی  چەند 

دابەش كرد.
لەو رێوڕەسمەدا پەیام و برووسكەی پیرۆزبایی هاوبەشی كۆمیتەكان 
هەولێر،  ــ  ئێران  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  ئاشكرای  تەشكیالتی 
پێشمەرگەی  رۆژی  سەرماوەز  26ی  بەبۆنەی  جێژنیكان،  و  سۆران 
كوردستان پێشكەش كرا.لە نێوئاخنی ئەو رێوڕەسمەدا چەندین سروودی 
شۆڕشگێڕی و حەماسی لەالیەن كۆرسی كۆڕی مووزیكی ناوەندی 
3ی كوردستانەوە پێشكەش كران و هەروەها چەندین شێعر و پەخشان 
قادر،  ئیسماعیلی،  جەماڵ  خەلیل زادە،  ''زاهید  لەالیەن  گۆرانی  و 
كەریمی، سەعادەت تەخاتوب و شەهریبان دێهقان''ـەوە پێشكەش كران 
و گرووپی هەڵپەڕكێی ''ئەستێرە''ش چەند تابلۆ هەڵپەڕكێی بەوبۆنەوە 
نمایش كرد.رێوڕەسمەكە بە گۆرانیی هونەرمەندان و گۆڤەند و شایی 

و هەڵپەڕكێ كۆتایی پێهات.

بەداخەوە راگەیەندرا كە "نێلسۆن ماندێال" تێكۆشەری سیاسی و خەباتكاری ناسراوی دژی 
پێنجشەممە  رۆژی  ئەفریقا،  نەتەوەیی  كۆنگرەی  رێبەری  باشوور  و  ئەفریقای  لە  ئاپارتاید 
رێكەوتی 14ی سەرماوەزی 1392ی هەتاوی بەرانبەر بە 5ی دێسامبری 2013ی زایینی 
نەمانی  بە  كــرد.  دوایــی  كۆچی  ساڵیدا   95 تەمەنی  لە  نەخۆشی  درێــژی  ماوەیەكی  پاش 
سەمبۆلیكی  یەكسانیی  و  عەداڵەت  الیەنگرانی  و  جیهان  ئازادیخوازانی  ماندێال''  ''نێلسۆن 
خەبات و تێكۆشان و سیمایەكی هەرە ناسراوی دێموكراسیخوازیان لە دەست دا. ماندێال بە دوای 
هەڵبژاردنێكی دێموكراتیكی گشتی لە ئەفریقای باشوور بە شێوەیەكی بەرچا و سەركەوتنی بە 
دەست هێنا  و بوو بە یەكەم سەركۆماری رەش پێستی ئەو واڵتە، ماندێال لە پێناو رزگاری و 
خەبات دژی ئاپارتاید و بەشداری لە خەباتی چەكداریدا رێگای زیندانی كەوتەبەر  و ماوەی 27 

ساڵ ژیانی كە زۆربەی ئەو ماوەیە لە زیندانی تاكەكەسیدا بوو تێپەڕ كرد.
و  هێمنانە  سیاسەتێكی  زایینیدا  1990ی  ساڵی  لە  زیندان  لە  بــوون  ئــازاد  پاش  ماندێال 
باشوور  بەردەوام، رێگای بۆ گەیشتنی ئەفریقای  ئاشتیخوازانەی گرتە بەر  و بە تێكۆشانی 
بە دێموكراسی و دەسەاڵتێك كە نوێنەری هەموو توێژەكانی كۆمەڵگا بێ خۆش كرد. رەفتار 
بەدوادا  بۆ  ئاشتیی  لە ماوەی چەند دەیەدا چەند خەاڵتی   و سیاسەت و هەڵوێستی ماندێال 
هێنا  و كردی بە سیمایەكی هەرە ناسراوی سیاسی و كەسایەتییەكی جیهانی ئەوتۆ كە رێز و 
خۆشەویستی نەك هەر لە ئەفریقای باشوور بەڵكوو لە سەرتاسەری جیهاندا بۆ دەستەبەر كرد.
ماندێال ئەوەی بۆ خەڵكی ئەفریقای باشووری دەویست بۆ هەموو نەتەوەكانی ماف پێشێلكراوی 
دەویست و لەو پێناوەدا الیەنگریی لە مافی فەلەستینییەكان و كورد روون و ئاشكرا بوو. دیتمان 
كاتێك كە حكوومەتی توركیە خەاڵتی ئاتاتوركی پێ بەخشی، رایگەیاند: كە لە توركیە مافی 
نەتەوایەتیی كورد پێشێل دەكرێ و بەم هۆیەوە لە وەرگرتنی ئەو خەاڵتە خۆی بوارد. ئەو رێز 
و ئەمەگناسییەی كە كۆمەڵگای جیهان چ لە ماوەی ژیان و چ لە پاش مەرگی ''نێلسۆن 
ماندێال''دا بەرانبەر بە ژیان، خەبات و بەسەرهاتی ناوبراو لە خۆیان نیشاندا دەری خست كە 
ئەوانەی بۆ مرۆڤایەتی دەژین و لە پێنا و دابین بوونی مافی مرۆڤدا خەبات دەكەن، چۆن دەبنە 
جێگای رێزی مرۆڤەكان و هەموان بە هی خۆیانی دەزانن و وەك رزگاریدەرێك سەیری دەكەن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران وێڕای دەربڕینی پەژارەی لەدەست چوونی كەسایەتی و 
سیمایەكی ناسراوی ئازادیخوازی وەك ماندێال سەرەخۆشی لە هەموو ئازادیخوازانی جیهان بە 
گشتی و خەڵكی ئەفریقای باشوور بە تایبەتی دەكا و هیوای ئەوە دەخوازێ كە نمونەی وەك 
ماندێال لە گۆڕەپانی سیاسی و خەباتی رزگاریخوازیی جیهاندا زۆر بن. بەزیندویی بمێنێتەوە 

بیر  و باوەڕی ماندێال  و ئاواتەكانی لە سەرانسەری جیهان بێنەدی.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

16ی سەرماوەزی 1392ی هەتاوی
7ی دێسامبری 3013ی زایینی

شاندێكی كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە سەرپەرستیی ''كامران 
هەرێمی  حكوومەتی  نوێنەرایەتیی  دەفتەری  سەردانی  كۆمیتە،  بەرپرسی  رەسووڵی'' 
قەدری''  ''فــەوزی  لەالیەن  و  كرد  سوویس  پایتەختی  ''بێرن''  شاری  لە  كوردستانیان 
هەلومەرجی  لێكرا.  پێشوازیی  واڵتە،  لەو  هەرێم  حكوومەتی  نوێنەرایەتیی  بەرپرسی 
ئێستای كورد لە كوردستان بە گشتی و كوردستانی ئێران بەتایبەتی، بارودۆخی مافی 
مرۆڤ لە ئێران، گیرانی حەوت چاالكی سیاسیی كوردی كوردستانی ئێران لە هەرێمی 
سوویس  واڵتی  لە  كوردستان  سیاسییەكانی  الیەن  و  هێز  نێوان  پێوەندیی  و  كوردستان 

بابەتگەلێك بوون كە ئاڵوگۆڕی بیروڕایان لەسەر كرا.

ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پێوەندییەكانی  بەرپرسی  ئەلیاسی''  ''عەزیم 
لقی  جیهان(''  )یەك  ڤەردەن  ''ئێن  بەرپرسی  ئڵمنینگ''  ''چارتان  لەگەڵ  نۆروێژ  لە 
نۆروێژی بزووتنەوەی جیهانیی فیدراڵیزم لە بارەگای ئەو رێكخراوە لە شاری ئۆسلۆ 
لەسێدارەدانی  ئامانجەكانی،  و  فیدراڵ  ئێرانی  نەتەوەكانی  پێكهێنا. كۆنگرەی  ديدارى 
زیندانییانی سیاسیی كورد لە ئێران و پێوەندییەكانی هەر دوو الیەن، كۆمەڵە بابەتێك 
بوون كە لەو دیدارەدا باسیان لێوە كرا. هەروەها لەو دانیشتنەدا لەسەر گرتنی سمینارێكی 
بەتایبەت  و  نێوەڕاست  كێشە سیاسییەكانی واڵتانی رۆژهەاڵتی  بە  هاوبەش سەبارەت 

كوردستان رێككەوتن.
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ئەستاندنی پارە لە قوتابییانی روانسەر 
ناڕەزایەتیی بنەماڵەكانیانی لێكەوتەوە

پارێزگای  لە  روانــســەر  شــاری  سەرەتایی  قوتابخانەی  دوو  بەرپرسانی 
كرماشان بەناوەكانی ''حەزرەتی زەینەب و 17ی شەهریوەر''، دابیكردنی پارەی 
سووتەمەنی و هەندێ پێداویستیی دیكەی وەكوو تەختە رەش، پەردە، شۆفاژ 
و كۆمێدیان خستووەتە ئەستۆی قوتابییان و ئەوەش ناڕەزایەتیی بنەماڵەكانی 
قوتابییانی  خەاڵتی  پارەی  سەرەتاییەدا  قوتابخانە  دوو  لەو  لێكەوتووەتەوە. 
ئێرانیشیان  ئیسالمیی  رێژیمی  بۆنەكانی  تەنانەت  و  رێوڕەسمەكان  و  نموونە 
زەینەب  سەرەتایی  قوتابخانەی  بەرپرسانی  ــاوە''.  دان قوتابییان  ئەستۆی  لە 
لە شاری روانسەر بە بنەماڵەی تێكڕای قوتابییانیان راگەیاندووە، كە دەبێ 
هەر قوتابییەك بڕی 10 هەزار تمەن بۆ كڕینی كومێدی قوتابخانە رادەستی 

قوتابخانە بكەن.

ئیدارەی ئیتالعاتی بۆكان داوای چەك لە 
گوندنشینانی ناوچەی ئاڵەشین دەكات

ئیدارەی ئیتالعاتی بۆكان، داوای لە ژمارەیەك لە دانیشتوانی گوندێكی 
ناوچەی ''ئاڵەشین''ی بۆكان كردووە، چەكەكانیان بە ناوەندە ئەمنیەتییەكان 
رادەست بكەنەوە. ئیدارەی ئیتالعات لە یەكەم قۆناغدا بە شێوەی دیاریكراو 
گوندی  دانیشتوانی  لــە  ژمـــارەیـــەك  لــە  كەاڵشینكۆفی  چــەكــی  داوای 
جۆرە  هەر  هەبوونی  لە  نكۆڵییان  هاوواڵتییان  بەاڵم  كــردووە،  گامیشگۆلی 
چەكێك كردووە و دواتر كە زانیویانە چەكی كەاڵشينكۆفیان نییە هەڕەشەیان 

لێكردوون هەر جۆرە چەكێكی دیكەیان هەیە رادەستی بكەنەوە.

وەرگرتنی پارە لە قوتابییانی كورد لە 
كوردستانی ئێران بەردەوامە

شارەكانی  لە  فێركاری  و  ــەروەردە  پ ئیدارەی  و  قوتابخانەكان  بەرپرسانی 
سنە، كامیاران ، مــووژژ و جوانڕۆ بە زۆر و هەڕەشەی دەركــردن، پارە لە 
قوتابییان وەردەگرن و هەر كەس ئەو بڕە پارەیە كە بۆ هەر قوتابییەك دیاری 
كراوە، نەیدات، ئەوە لەگەڵ دەركران لە خوێندن بەرەوڕوو دەبێتەوە. بەرپرسانی 
پەروەردە و فێركاری رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران پارەی بە زۆرەملێ 
بۆ دابینكردنی سووتەمەنی و پێداویستییەكانی دیكە لە قوتابییان وەردەگرن، 
بەاڵم لە جیاتیی كڕین و دابینكردنی ئەو پێداویستییانە، مندااڵن بۆ رۆیشتن 
بۆ سنوورەكان و دیتنی ئاسەوارەكانی شەڕی 8ی ساڵەی ئێران و عێراق لەژێر 

ناوی ''راهیانی نوور''، ناچار دەكەن.

هاوواڵتییەكی كورد بە تەقەی هێزەكانی 
رێژیم لە شائاباد كوژرا

رێكەوتی 19ی سەرماوەز، هاوواڵتییەكی كوردی خەڵكی شاری كامیاران 
بەناوی ''سەباح محەممەدی'' كوڕی ئەمین، لە شاری ''شائاباد''ی پارێزگای 
ئینتزامییەكانی  هێزە  گوللەی  راستەوخۆی  دەسڕێژی  بەر  درایە  كرماشان، 
رێژیمی ئیسالمیی ئێران و لە ئەنجامدا بەتوندی بریندار بوو. هێزەكانی رێژیم 
پاش تەقەكردن لەو هاوواڵتییە، بە برینداری بەجێیان هێشتووە و هیچ هەوڵێكیان 
بۆ گەیاندنی ناوبراو بۆ نەخۆشخانە نەداوە. سەباح پاش هەوڵێكی زۆر خۆی 
لەدەستدانی  برینەكەی و  گەیاندۆتە نەخۆشخانە، بەاڵم بەهۆی كاریگەریی 
خوێنێكی زۆر، گیانی لە دەستدا. تەرمی بێگیانی ئەو هاوواڵتییە كوردە پاش 
دوو رۆژ لە راگیران لە نەخۆشخانە لە رێكەوتی 21ی سەرماوەز رادەستی 

بنەماڵەكەی كراوەتەوە.

تەقینەوەی مین لە قەسری  شیرین گیانی 
الوێكی تەمەن 18 ساڵەی ستاند

بەپێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، رێكەوتی 24ی سەرماوەز، 
بەرزاییەكانی  لە  نــەزەر،  كوڕی  و  ساڵ   18 تەمەن  رۆستەمی  جەهانبەخش 
چیای "ئاق داخ" لە ناوچەی قەسری شیرین، لەكاتی لەوەڕاندنی مەڕومااڵت، 
بەهۆی تەقینەوەی مین لە پاسگای چۆڵكراوی "یەكە شان" گیانی لەدەست 
دا. هاوكات و لەهەمان رۆژدا كۆڵبەرێكی كوردی خەڵكی ناوچەی سەالسی 
ساڵ،   26 تەمەن  قــادری  فەرید  بەناوی  كرماشان  پارێزگای  لە  باوەجانی 
لەخاڵی سنووریی شێخ سەڵە، بەهۆی تەقینەوەی مین القێكی لەدەست داوە.

لە بانە تەقەی هێزە نیزامییەكانی رێژیم 
كۆڵبەرێكی بریندار كرد

بەپێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا؛ رێكەوتی 25ی سەرماوەز،  
بە  سەر  ساڵە"ی  مەال  "ئەنجێنەی  ئاوایی  خەڵكی  ئەحمەدی  عەبدولمەجید 
شاری بانە كە لەخاڵی سنووریی شاری بانە بۆ هەرێمی كوردستان سەرقاڵی 
كۆڵبەری بووە، بە تەقەی  هێزە نیزامییەكان پێكراوە و لە ئەنجامدا بە توندی 
بریندار بووە. عەبدولمەجید ئەحمەدی بەهۆی سەختیی برینەكانییەوە رەوانەی 

نەخۆشخانەی شاری سنە كراوە.

هەواڵ و راپۆرت

رۆژی پێشمەرگەی كوردستان 
لە واڵتی سوویس بەرز راگیرا

سوویس،  واڵتــی  زووریخی  شــاری  لە  هەتاوی  1392ی  ســەرمــاوەزی  24ی  رێكەوتی 
رێوڕەسمی 26ی سەرماوەز، رۆژی پێشمەرگەی كوردستان كە لەالیەن كۆمیتەی حیزبەوە لەو 
واڵتە رێكخرابوو، بە بەشداریی ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران،  
رەقیب'' و راگرتنی  ''ئەی  نەتەوایەتیی  بە خوێندنەوەی سروودی  رێوڕەسمەكە  بەڕێوەچوو. 
كوردستان  رزگاریی  رێگای  شەهیدانی  پاكی  گیانی  لە  رێزگرتن  بۆ  بێدەنگی  خولەكێك 
ــ سوویس،  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كۆمیتەی  پەیامی  پاشان  پێكرد.  دەستی 
لەالیەن ''عابید عەزیزی''یەوە خوێندرایەوە. دواتر پارچە پەخشانێك لە رێگەی پرۆژۆكتۆرەوە 
پێشكەش كرا و هەروەها پارچە هۆنراوەیەك لەالیەن ''پەرویز نیعمەتی'' پێشمەرگەی دێرینەوە 
خوێندرایەوە. لە بڕگەیەكی دیكەی رێوڕەسمی رۆژی پێشمەرگەی كوردستان كۆمەڵێك لە 
پێشمەرگە دێرینەكانی حیزبی دێموكرات بیرەوەرییەكانی خۆیانیان بۆ بەشداران گێڕایەوە. لە 
كۆتاییدا ''كامران رەسووڵی'' بەرپرسی كۆمیتەی حیزب لە واڵتی سوویس پیرۆزبایی خۆی 

بەوبۆنەوە پێشكەش بە بەشداران كرد.

نۆهەمین فێستیڤاڵی هێزی پێشمەرگەی 
كوردستان بەڕێوەچوو

نۆهەمین فێستیڤاڵی هێزی پێشمەرگەی كوردستان بەبۆنەی 26ی سەرماوەز، لە ژێر 
دروشمی ''پێشمەرگە چرای رووناكیی رێگای خەبات'' بەڕێوەچوو. ئەو فێستیڤاڵە لە 
رێكەوتی 8 تا 19ى سەرماوەز، لە بەشەكانی نیزامی، وەرزشی و هزری، لەالیەن هێزەی 
پارێزگاریی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە بەڕێوەچوو. ''شەترەنج، فووتساڵ و 
پینگ پۆنگ'' لە بەشی وەرزش و ''شێعر و نووسینی بابەت'' لە بەشی هزر و ئەندیشە، 
دوو بەشی بڕگەكانی ئەو فێستیڤاڵە و بەشی ''تیرهاوێژی بە چەكی كەاڵنشینكۆف و 
قەناسە'' بڕگەی نیزامیی ئەو فێستیڤاڵەی پێكهێنابوو. ئەو فێستیڤاڵە بە بەڕێوەچوونی 
رێوڕەسمێك لەالیەن هێزی پارێزگاریی حیزبی دێموكراتەوە كۆتایی پێهات و تێیدا پاش 
خوێندنەوەی پەیامی كۆتایی نۆهەمین فێستیڤاڵی هێزی پێشمەرگەی كوردستان لەالیەن 

''شۆڕش ئیبراهیمی''یەوە، خەاڵت بەسەر سەركەوتوانی خولەكەدا دابەشكرا.

رۆژی پێشمەرگەی كوردستان لە شار و 
گوندەكانی كوردستانی ئێران بەرز راگیرا

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران  لە كەش و هەوایەكی ئەمنییەتی 
و خەفەقاندا بە باوكردنەوەى، سی دی، تراكت، پووستێر، هەڵواسینی دروشم و چەسپاندنی 
وێنەی رێبەرانی شەهید، بە بونەی 26ی سەرماوەز رۆژی پێشمەرگەی كوردستان چاالكیی 
تەبلیغییان لە شار و گوند و ناوچەكانی كوردستان بەڕێوەبرد. بە هۆی زۆربوونی شوێنی شار 
و گوند و ناوچەكان تەنیا ئاماژە بە ناوی شارەكان دەكەین. بۆ خوێندنەوەی  زیاتری هەوالەكان 
كامیاران،  ورمێ،  بۆكان،  لە:   بریتین  شارەكان  بكەن.  میدیا"  "كوردستان  سایتی  سەردانی 

نەغەدە، مەریوان، سنە، سەرپێڵ زەهاو، قەسر شیرین، پاوە، هەوشار، شنۆ و بانە.

ئازاد كرانی 2 كەس لە چاالكانی 
دەستبەسەركراوی زیندانی مەحەتەی هەولێر

بەپێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، 2چاالكی سیاسیی كوردی دەستبەسەر 
بە  دەستبەسەری،  رۆژ   39 پاش  هەولێر  شاری  لە  ئێران  كوردستانی  خەڵكی  كــراوی 
سپاردنی بارمتە لەزیندان ئازاد كران. عەیاد كاكەیی پارێزەری ئەو 8 چاالكە گوتی: 
دوابەدوای ئەوەی كە دادوەر حوكمی ئازادیی ئەو 8 كەسەی دەركرد، بەپێی ماددەی 222 
لە یاسای سزادانی عێراقی ساڵی )1969(، سەرلەنوێ 6 كەسیان دەستبەسەر و رەوانەی 
زیندان كرانەوە و تەنیا عەلی ئیسماعیل نژاد و فازڵ پارەكار دوو كەس لە دەستبەسەر 

كراوەكان بە سپاردنی 5 میلیۆن دینار ئازاد كران.

سزای 5 ساڵ زیندان بۆ دوو هاوواڵتیی 
مەهابادی پشتڕاست كرایەوە

1392ی  سەرماوەزی  27ی  رێكەوتی  كــردەوە،  باوی  موكریان  هەواڵی  ئاژانسی 
هەتاوی لەالیەن لقی 10ی دادگای پێداچوونەوەی پارێزگای ئورمیەوە، سزای 5 ساڵ 
زیندانی تەعزیریی دوو هاوواڵتیی كوردی خەڵكی شاری مەهاباد بە ناوەكانی ''فاروق 
سامانی و رەسووڵ خزر مرۆوەت'' پشتڕاست كرایەوە. ئەو دوو هاوواڵتییە كوردە مانگێك 
پێش ئێستا بە تۆمەتی ''كۆبوونەوە و هەوڵدان لەدژی تەناهیی نەتەوەیی و تەبلیغ دژی 
رێژیمی ئێران'' لە رێگەی ''پێوەندی لەگەڵ حیزبێكی دژبەری رێژیم'' لەالیەن لقی یەكی 

دادگای ئینقالبی مەهابادەوە سزای 5 ساڵ زیندانییان بەسەردا سەپا.

رنووی بەفر 3 كۆڵبەری كوردی لە پارێزگای 
هەكاریی كوردستانی توركیە كردە قوربانی

رێكەوتی 22ی سەرماوەز، سێ كۆڵبەری كورد بەناوەكانی ''پەرویز دێهقان'' كوڕی 
رەشید، ''زیاد دەرگەیی'' كوڕی سەدیق و ''حەسەن دەرگەیی'' كوڕی سەدیق، كە هەر 
سێكیان خەڵكی گوندی ''پیرانجوق''ی سەربە ناوچەی سۆمای ورمێ بوون، لە ناوچەی 
رنوو  رووداوی  تووشی  باكوور  پارێزگای هەكاریی كوردستانی  ''ئەشكەوتان''ی سەربە 
بوون و لە ئەنجامدا دوانیان گیانیان لەدەست دا و یەكێكیشان بەتوندی بریندار بوو.''پەرویز 

دێهقان'' برای یەكێك لە پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانە.

باوكی دوو شەهیدی رێگای رزگاریی كوردستان 
لە نەغەدە كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی 19ی سەرماوەزی 1392ی هەتاوی، سەید عەلی راستگۆ باوكی 
راستگۆ''  ''رەحیم  ئێران، شەهیدان  دوو شەهیدی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
نەغەدە،  شارستانی  سەربە  ''وینسلیان''ی  گوندی  خەڵكی  راستگۆ''  ''مریەم  و 

بەهۆی نەخۆشی لە تەمەنی 76 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و 

كاری دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران لە ناوچەی بۆكان كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی 24ی سەرماوەزی 1392ی هەتاوی، فەرمان نیعمەت پوور ئەندامی 
''ئەسپۆغ''ی  ئێران، خەڵكی گوندی  لەمێژینەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ناوچەی ''ئەحمەدی كۆر''ی سەربە شاری بۆكان لە تەمەنی 65 ساڵیدا كۆچی 
وەكوو  كە  بوو  زمان  ئازەری  هاونیشتمانییەكی  نیعمەت پوور  كرد.فەرمان  دوایی 
یەكەم كەس پێوەندیی بە كۆمیتە ناوچەی ''ئەحمەدی كۆر'' كرد و لە تێكۆشانی 
و  دڵسۆز  ئەندامێكی  ناوبراو  كرد.  بەشداریی  كــورددا  گەلی  رزگاریخوازانەی 
هەڵسووڕی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو و بە هۆی نیشتمانپەروەرییەوە 

چەندین جار لەالیەن هێزەكانی رێژیمەوە دەسبەسەر كرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس 
و كاری كاك فەرمان دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار 

دەزانێت.

كەسایەتییەكی نیشتمانپەروەری كورد لە 
سەقز كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی 18ی سەرماوەزی 1392ی هەتاوی، ''مەحموود عوسمانی'' خەڵكی 
ساڵیدا كۆچی  تەمەنی 71  لە  ناوچەی گەوركی سەقز  "پیرەومەران"ی  ئاوایی 
دوایی كرد. كاك مەحموود عوسمانی یەكێك لە دۆستان و دڵسۆزانی بزووتنەوەی 
رزگاریخوازیی گەلی كورد  و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران  و سیمایەكی 
بانە بوو. بە هۆی هاوكاريكردنى هێزی  ناسراوی مەڵبەندی شارەكانی سەقز  و 
پێشمەرگەی كوردستان چەندین جار لەالیەن دامودەزگا سەركوتكەرەكانی رێژیمی 

كۆماری ئیسالميیەوە گێڕاوە  و كەوتووەتە بەر ئازار و ئەشكەنجە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە بۆنەی كۆچی دوایی ئەم كەسایەتییە 
بە شەریكی  دەكات  و خۆی  كاری  بنەماڵە  و كەس  و  لە  ناسراوە، سەرەخۆشی 

خەمیان دەزانێت.

باوكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان 
لە بۆكان كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی 26ی سەرماوەزی 1392ی هەتاوی، ''مام مستەفا مەحموود زادە'' 
سەربە  ''ئاتاباغ''ی  گوندی  خەڵكی  زادە''  مەحموود  ''سەدیق  شەهید  باوكی 
ناوچەی بۆكان بەهۆی پیری كۆچی دوایی كرد.مام مستەفا كەسێكی خوشناو 
و جێی متمانەی خەڵكی ناوچەكە بوو و تەرمەكەی لە نێو ئاپۆڕای خەڵكدا بە 
وەجی  بە  و  ئازا  پێشمەرگەیەكی  زادە''  مەحموود  سەدیق  سپێردرا.''شەهید  خاك 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە شەڕێكی قارەمانانە لە سەرچنار لەگەڵ 
هێزەكانی رێژیمی ئیسالمیی ئێران لە رێكەوتی 22ی رەزبەری 1361ی هەتاوی 

شەهید بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، پرسە و سەرخۆشی لە بنەماڵە و كەس و 

كاری دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات لە شاری 
هەولێر كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی 27ی سەرماوەزی 1392ی هەتاوی، حەسەن ئەسكەندەری ئەندامی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بەهۆی جەڵتەی مێشك لە نەخۆشخانەیەكی 
عەلی  ''حاجی  كوڕی  ئەسكەندەری  كرد.حەسەن  دوایی  كۆچی  هەولێر  شاری 
زەمان'' ساڵی 1334ی هەتاوی لە شاری سەرپێڵ زەهاو لە دایك بووە، ناوبراو 
شۆڕشی  رێپێوانەكانی  لە  و  وەرگــرتــووە  سەرپێڵ  شــاری  لە  ئەدەبیی  دیپلۆمی 
گەالنی ئێران لە ساڵی 57 لە شاری سەرپێڵ زەهاو بەشداریی چاالكانەی هەبووە.
ساڵی 1362 بووەتە پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و لە هێزی 
دااڵهۆ سازمان دراوە و پاش ماوەیەك بەهۆی لێهاتوویی و لێوەشاوەیی بووە بە 
كادر و وەكوو بەرپرسی بەشی موخابراتی هیزی دااڵهۆ ئەركی پێ سپێردراوە.
ئوردووگای  لە  پاشان  نیشتەجێ و  لە شاری فەلووجە  ساڵی 1366ی هەتاوی 
كاوە سەربە  لە كەمپی  رێژیمی سەددام  رووخانی  پاش  و  رۆمادی گیرساوەتەوە 
پارێزگای هەولێری هەرێمی كوردستان نیشتەجێ بووە.حەسەن ئەسكەندەری شەوی 
27ی سەرماوەزی 1392ی هەتاوی بۆ شاری كەالر راگوێزرا و لە نێو ئاپۆڕای 

هاوسەنگەرانیدا بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە خزم و كەس و كاری 

كاك حەسەن دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.
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خەڵكی خەباتكاری كوردستان!
پێشمەرگە قارەمانەكان!
خوشك  و برایانی هێژا!

میوانانی بەڕێز!
ساڵێك  هەموو  سەرماوەزی  26ی 
و  حەماسە  هەزاران  وەبیرهێنەرەوەی 
پێشمەرگەكانی  فیداكاری  قارەمانەتی و 

كوردستانە.
رۆژی  سەرماوەز،  26ی  رۆژی  بۆیە 
كە  كوردە  چەكداری  رۆڵەی  لە  رێزگرتن 
ئەو  بەتوانای  دەستی  بە  یەكەمجار  بۆ 
لە رۆژی 26ی  لەسەردەستە  مرۆڤە گیان 
هەتاویدا،  1324ی  ساڵی  سەرماوەزی 
پەالماری دوائاسەواری سەركوتی حكوومەتی 
شاهنشاهیی پەهلەوی لە شاری مەهاباددا 
پاك  هێزی سەركوتكەری  لە  تەواوی  بە  و 
كردەوە و رێگای بۆ درۆستبوونی دەوڵەتی 
رووداوە  ئەم  دوای  بە  كرد.  خۆش  كوردی 
بۆ  چەكدارە  هێزە  ئەو  كە  بوو  مێژووییەدا 
پێشمەرگەی  پیرۆزی  ناوی  یەكەمجار 
بەسەردا بڕا  و لە ساڵی 1363وە ئەو رۆژە 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  الیەن  لە 
لێنرا.  پێشمەرگەی  رۆژی  ناوی  ئێرانەوە 
لەو سەردەمەوە تا ئیستاش ئەو ناوە پیرۆزە 
رۆڵەكانی  بوێريی  و  سەركەوتن  رەمزی 
و  رەمز  پێشمەرگە  ناوی  كوردە.  نەتەوەی 
هێمای بانگی ئازادیخوازی و مانەوەی كورد 
و نیشتمانەكەیەتی. فیداكاری وبەرخودانی 
خەڵك  كۆمەاڵنی  الیەك  و  لە  پێشمەرگە 
بنیاتنەری  راستیدا  لە  دیكەوە  الیەكی  لە 
لە  پێشمەرگە  بوون.  كوردستان  كۆماری 
خوێناويی  خەباتی  جیاجیاكانی  قۆناغە 
گەلی كورددا هەمیشە گورزێكی پۆالیین 
كوردستاندا  داگیركەرانی  بەرانبەر  لە  بووە 
نەتەوەی  رۆلەكانی  بۆ  بووە  ورەبەخش  و 
كورد. گیانفیدایی وخۆڕاگريی ئەم مرۆڤە 
خۆنەویستە وای كردووە كە ببێتە سیمایەكی 
لە  و  گەلەكەی  بۆ  خۆشەویست  و  ناسراو 
الیەكی دیكەش هیوا  و ئۆمید بۆ درێژەدانی 
خەباتی رەوای میللەتەكەی. لە راستیدا ناو 
و  حیزب  بە  تایبەت  پێشمەرگە  رۆژی  و 
رێكخراوێك نیە بەڵكوو ناو و رۆژی هەموو 
نەتەوەی  راستەقینەی  خەباتگێڕێكی 
وەدیهێنانی مافە  بۆ  دەدا  كە هەوڵ  كوردە 
خۆی  و  نەتەوەی  لەمێژینەكانی  و  رەوا 

نیشتمانەكەی. 
 30 خوێناويی  و  نەپساوە  خەباتی  لە 
رێژیمی كۆماری  بە  رابردوومان دژ  ساڵی 
ئیسالمیی ئێران بە هەزاران پێشمەرگەی ئازا 
و قارەمانی كوردستان گیانیان فیدا كردووە كە 
ئەوە سەلمێنەری ئەم راستیەیە بۆ دڵسۆزيی 
پێشمەرگە  پێشمەرگە.  لەخۆبوردوویی  و 
مۆدێڕنی  شۆڕشی  كە  پیرۆزەیە  هێما  ئەو 
ئازادیخوازانەی كوردی بە هەنگاوی بوێرانە 
و ئیرادەی پۆاڵیینی خۆی بەرەو پێش بردووە 
و ئازایەتی و تێكۆشانی بێ وچانی لە پێناو 
مان و مەوجوودیيەتی نەتەوەی كورددا. بۆ 
لە  پێشمەرگە  هەموو الیەك دەركەوتووە كە 
هەر بوارێك  و لە هەر سەنگەرێكی بەرگریدا 
كە یارمەتیدەری ئەو خەباتە رەوایە بووبێت 
گیان  و  بەختكردنی  لە  كردووە  خزمەتی 
سامان  و تەندروستی  و خۆشبژێوی  و لەهەر 

فیداكاريیەك سڵی نەكردۆتەوە.
حیزبی  پێشمەرگەكانی  ئەی  ئێوەش 
ئێوە  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 
پێشمەرگەی حیزبێكن كە نزیك بە 70 ساڵە 
چەوساوە  نەتەوەیەكی  ئامانجی  پێناوی  لە 

راپەڕیودا  و 
خەبات دەكات. 
ئەو حیزبە هەم 
نی  نجەكا ما ئا
و  گرینگ 
هەم  پیرۆزن 
رێگا  بڕینی 
و قۆناغەكانی 
تی  با خە
و  ئەستەم 
دژوار  گەلێك 
هەن.  بوون  و 
بۆ  بۆیە 
بەردەوامبوون 
گەیشتن  و 
ئامانجە  بە 
ن  ییەكا ە و تە نە
بێ  ە د
كی  ییە ند ە پێو

توندوتۆڵ، گیانی پڕ لە تەبایی و یەكیەتی 
و یەكدڵی  و راستوێژی كە لە تایبەتمەنديی 
حیزبەكەتانە وەك پرەنسیپی ئاگاهانە بپارێزن. 
لە هەمان كاتدا وریای پیالنەكانی ریژیم بن 
و لە پووچەڵكردنەوەیان غافل نەبن. گرینگتر 
لەوەش پتەوكردن و پاراستنی ریزەكانی حیزب 
لە  لەبیرنەكراو.  سەرەكی  ئەركێكی  بكەینە 
ئەركێكی  پێشمەرگایەتی  دیكەوە  الیەكی 
بێت  و  ئەگەر  نیشتمانییە.  و  نەتەوەیی 
نیشتمانی  نەتەوەیی،  تەواوی  وریاییەكی 
هێزی  نەبێ،  ئاگاهانە  دیسپلینێكی  و 
كە  هێزەی  ئەو  ببێتە  ناتوانێ   پێشمەرگە 
نەتەوەكەی پێویستی پێیەتی، بۆ ئێستاو بۆ 
دواڕۆژی ئازادی گەل و واڵت  و پاراستنی 
دامەزراندنی  و  جوواڵنەوە  دەسكەوتەكانی 
حكومەتێكی نیشتمانی نەتەوەیی پشتی پێ 

ببەستێ.
رەوڕەوەی  روونە،  كورد  ئاسۆی  ئەمڕۆ 
زیاتر  كاتێك  هەموو  لە  كورد  بزووتنەوەی 
كەوتووەتە جووڵە و لە داهاتوودا چاوەڕوانی 

بەرەوپێشچوونی زیاتری لێ  دەكرێ .
كورد لە باشوور

مافەكانی  لە  زۆرێك  باشووردا  لە  كورد 
ببێتە  خەریكە  و  هێناوە  وەدەست  خۆی 
موعاداڵتی  لە  كە  ناوچەیی  هێزێكی 
دەكات  كار  بكرێت.  بۆ  حیسابی  ناوچەییدا 
بۆ ئەوەی بوونی خۆی وەك نەتەوەیەكی جیا 
لە نەتەوەكانی دیكەی عێراق بە فەرهەنگ 
و كولتووری تایبەت بەخۆی نیشانی دۆست 

و نەیارانی بدات.
باكووری  بۆ  هەرێم  سەرۆكی  سەردانی 
كوردستان بە رووداوێكی مێژوویی لە ناوچە 
دادەنرێ ، چوونكە بۆ یەكەمجارە لە رەوابتی 
هێزێكی  وەك  جیرانەكانیدا  لەگەڵ  كورد 
ناوچەیی حیسابی بۆ دەكرێت و شوێن لەسەر 
دابنێ   و  توركیەش  نێوخۆیی  گۆڕانكاری 
پێشنیارەكانی لەبەرچاو بگیرێن. ئەوە بەڕای 
دەسكەوتێكی  و  مێژوویی  رووداوێكی  ئێمە 
نەتەوەییە. كورد نابێ  بە كەمی چاوی لێ  
بكا بەاڵم لەو بەشەدا جارێ  خەباتی زۆری 
ئامانجەكان.  تەواوی  بە  بۆ گەیشتن  دەوێ  
بۆیە یەكڕیزی و تەبایی لە نێو ماڵی كورد 
پێویستيیەكی لەبیر نەكراوە. باشوور پێویستە 
لەبەرچاو  كوردستانیشی  دیكەی  بەشەكانی 
بێ   و پشتیوانيی سیاسی  و مەعنەویيان لێ 

بكات. 
كورد لە باكوور 

ئاڵوگۆڕە نێوخۆییەكانی توركیە وا دەچێتە 

و  ناوچەیی  شتێكی  هیچ  ئەگەر  كە  پێش 
بەشەشدا  لەو  كورد  پێش  نەیەتە  جیهانی 
وێدەچێ  لە رێگای گەشەی دێموكراسی و 
یاسا و پارلەمانییەوە بە بەشێك لە مافەكانی 
رێگایەوە  لەو  رەنگە  هەرچەندە  بگا،  خۆی 
بە هەموو مافە دڵخوازەكانی نەگات، بەاڵم 
دەبێ  كورد زۆر وشیارانە و هەستیارانە لەو 
چوونكە  وەربگرێت،  لێ  كەڵكی  رێگایە 
توركیە  لە  كە  دەكرێت  ئەوە  پێشبینی 
ئاراوە.  بێتە  بەرفراوانتر  و  دیكە  ئاڵوگۆڕی 
لە  رۆژبەرۆژ  دێموكراسیخوازەكان  هێزە 
پێشڕەویدان  و موحافزەكارەكان بەتایبەت هێزە 
شۆڤێنييەكان لە پاشەكشەدان، ئەم رەوتە كە 
كورد  بزووتنەوەی  بەرژەوەندی  لە  پێش  دێتە 
لەو بەشەشدا  بەداخەوە  لەو واڵتەدایە. بەاڵم 
كورد ئەو یەكگرتووییەی كە پێویستە بیبێ  
نیەتی كە ئەوە بۆ بزووتنەوەی رەوای كورد 
لێ  سوودی  نەیارانی  نابێ   و  بەسوود 

وەردەگرن. 

كورد لە رۆژئاوا
هەلێكی  نیشتماندا  بەشەی  لەو  كورد 
مێژوویی  و زێڕینی بۆ هاتۆتە پێش لە زەعفی 

تی  ڵە و ە د
 . ا ند ید ە و نا
دەتوانێ   كورد 
ڵێكی  ۆ ر
بەرچاو  زۆر 
دۆزی  لە 
خۆی  رەوای 
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كە هەر ئاڵوگۆڕێك بێتە پێش دەكرێ  كورد 
كورد  بەاڵم  لێ  وەربگرێ ،  خۆی  سوودی 
یەكڕیزی  یەكدەنگی  و  بە  نیازی  لێرەشدا 
ناو ماڵی خۆی هەیە. بەداخەوەش لە پرش  
و باويی نێوخۆیدا كورد بەسەر دوو بەرەی 
دژ بە یەكدا دابەش بووە. ئێمە وەك حیزبی 
نیگەرانی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
دۆخەدا  لەو  كورد  بەرەی  هەردوو  ئەوەین. 
خۆیان  بەرپرسیارەتی  نەتوانن  مێژووییەدا 
بەجێ  بێنن، ناوماڵی كورد یەك بخەن تا ئەو 
هەلە لە كیسی كورد نەچێ ، چوون ئەگەر 
بەشە  لەو  كورد  تێكڕای  چوو  دەست  لە 
بەشەكانی  لەسەر  كاریگەريی  دەكا  و  زەرەر 
دیكەش دادانێ . داواكارین كورد لەو دۆخەدا 
حەساسەدا رۆڵی ئیجابيی خۆی بگێڕێ   و 
نەبێتە كارتی دەستی نەیارانی  و دڵەخورپەی 
گەلی كورد لە هەر چوار پارچەی كوردستان 
پێ بێنن  و  كۆتایی  خۆیان  یەكگرتوویی  بە 

نیازی چەپەڵی نەیاران پووچەڵ بكەنەوە.
ئێران  و كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان

رەشی  باڵی  هێشتا  ساڵ   35 پاش 
بەردەوامە،  هەر  واڵتەوە  بەسەر  دیكتاتۆری 
بووە  كردن  بێ سەروشوێن  ئیعدام  و  گرتن  و 
گەلی  بەتایبەت  ئێران،  گەالنی  بەشی  بە 
سەرۆك  هەڵبژاردنی  بەشخوراو.  كوردی 
كۆماری تازە لە ساڵی 1392دا بۆ هەندێ  
پێیان  كە  ئومید  خاڵی  ببووە  الیەن  كەس  و 
وابوو ئاڵوگۆڕی جیددی لە ئێران روو دەدا 
باو  خەڵكدا  نێو  لە  تەوەهۆمیان  تۆوی  و 
لە  هەر  دێموكرات  حیزبی  بەاڵم  دەكردەوە، 
هیچ  نیزامەدا  لەو  كە  وابوو  پێی  سەرەتاوە 
ئاڵوگۆڕێك روو نادا تەنانەت ئەگەر كەسانێك 
ئاڵوگۆڕ  بە  باوەڕیان  رێژیمەشدا  ئەو  نێو  لە 
هەبێ  ناتوانن هیچ هەنگاوێك هەڵگرن. چوون 
لە واڵتی بەاڵلێدراوی ئێمەدا كەسێك رێبەری 
قانوونێكە  و  هەموو  سەرەوەی  لە  كە  دەكا 
خۆی تەنیا لە بەرانبەر خودادا بە بەرپرسیار 
دەستەوەیە  بە  سەركوتكەری  هێزی  دەزانێ ، 
و داهاتی واڵتی قورغ كردووە، هیچ رێزێك 
بۆیە  ناگرێ ،  ئینسان  مافی  ئازادی  و  لە 
موعجزەیەك  هیچ  و  كرا   هەڵبژاردن  دیتمان 
كە  كارێك  تەنیا  نەدا.  رووی  نیزامەدا  لەو 
پشتی  چەمانەوەی  پاش  كە  بوو  ئەوە  كرا 
و  ئابوورییەكاندا  گەمارۆ  ژێر  لە 
كەوتنە  رێژیم  نەمانی  لە  وەحشەت  ترس  و 
بوون  بۆ تەسلیم  وتاردان  و زەمینە سازكردن 
جیهانیدا  كۆمەڵگای  ئیرادەی  بەرانبەر  لە 
راكێشا  ژنێڤ  رێككەوتننامەی  بۆ  ملی   و 

بەرانبەر  لە  جارە  دووهەمین  بۆ  ئەوە  و 
پاش  دەبێ .  تەسلیم  نێونەتەوەییدا  گوشاری 
ئەو هەموو هەراوهوریایەی چەندین ساڵە كە 
مەسەلەی پرۆژەی ئەتۆمی یان بۆ خۆیان بە 
رایاندەگەیاند  دەدا  و  قەڵەم  لە  سوور  هێڵی 
كە لە هیچ دۆخێكدا پاشگەز نابنەوە، ئێستا 
رێژیم  لەناوچوون  و  سوورەكان  هێڵە  هەموو 
نێونەتەوەیی  ئیرادەی  تەسلیمی  تەواوی  بە 
كات  بۆ  رێژیم  جاران  زۆر  هەرچەند  بووە. 
زۆر  كردووە،  زۆری  یاری  بەدەستهێنان 
نەبردووە.  بەڕێوەی  بەاڵم  داوە  قەوڵی  جاران 
مانگی   6 دوای  كە  نیە  دیار  جارەش  ئەم 
كە  دەكرێت  پێشبینی  بەاڵم  دەكا.  چ  دیكە 
ئێران بەتەواوی هەموو شەرت  و مەرجەكانی 
ئەوەی  بەاڵم  بكا.  قبووڵ   5+1 الیەنی 
مەسەلەیە،  ئێران  ئازادیخوازانی  و  ئێمە  بۆ 
مەسەلەی ئازادی، مافی نەتەوەیی گەالنی 
هەموو  ئازادی  مرۆڤ،  مافی  ئێران، 
بۆ  رێخۆشكردن  سیاسی  و  زیندانیانی 
خەڵكی ئێران بۆ بەدەستەوە گرتنی ئیرادەی 
خۆیان  و وەدەستهێنانی مافەكانیانە. دونیای 
پێشكەوتوو و هێزە قەراربەدەستەكانی جیهانی 
وتووێژەكانی  لە  كە  بكەن  رەچاو  ئەوە  دەبێ  
مەسەلەی  ئێران  حاكمانی  لەگەڵ  خۆیاندا 
دەوڵەتی  باس  و  بەر  بخەنە  مرۆڤ  مافی 
بۆ  نێونەتەوەیی  گوشاری  ژێر  بخەنە  ئێران 

ئەوەی تەسلیمی ئیرادەی خەڵك بێ . 
دا  نیشانی  تەجرووبە  گوتمان  هەروەك 
واڵتانی  بەسەر  نێونەتەوەیی  گوشاری  كە 
ئەو  دەبێ ،  خۆی  كاریگەری  دیكتاتۆردا 
ئەو  سەلمێنەری  ناوچەییانە  ئاڵوگۆڕە 
راستیەن. لە ئێرانیشدا دیتمان بۆ چەندەمین 
جار لە ژێر گوشاری نێونەتەوییدا پاشەكشە 
گەالنی  مافی  نابێ   دەرەوە  دونیای  دەكا. 
ئێران فیدای سات  و سەودای خۆیان بكەن، 
كۆماری  سەر  بۆ  گوشارەكان  دەبێ   بەڵكوو 
خەڵكی  ئەوەی  بۆ   بكەن  زیاتر  ئیسالمی 
ئێرانیش كە شیاوی ژیانی سەردەمیانەیە بە 
ئازادی  و  كە  خۆیان  لەمێژینەكانی  ئاواتە 

عداڵەتی كۆمەاڵیەتییە بگەن.
لە رۆژی 26ی سەرماوەزدا ساو دەنێرین 
تازەی كورد  و  پاكی شەهیدانی  بۆ گیانی 
هەموو گەالنی ئێران كە ئەم ساڵ لە چاڵە 

رەشەكانی كۆماری سێدارەدا ئیعدام كران. 
حیزبی  ناوی  بە  دیكە  جارێكی  بۆ 
سەرەخۆشی  ئێرانەوە  كوردستانی  دێموكراتی 
لە بنەماڵەكانیان  و نەتەوەی كورد  و گەالنی 
ئێران بەگشتی دەكەین. هیواخوازین گەالنی 
ئێران بە یەكگرتویی خۆیان بتوانن ئەم رێژیمە 
ئاواتی  بكەنەوە  و  خۆیان  كۆڵ  لە  نگریسە 
رۆڵەكانی خۆیان بەدی بێنن  و بۆ خەباتێكی 
ئاوا حیزبی دێموكراتی كوردستان بە پشت  و 

پەنای خۆیان بزانن.
هێزی  سەرماوەز  و  26ی  لە  ساو 

پێشمەرگەی كوردستان.
سیاسی  و  زیندانیانی  لە  ساو 

بنەماڵەكانیان.
شەهیدانی  بەڕێزی  بنەماڵەی  لە  ساو 

كوردستان.
ساو لە كۆمەاڵنی خەباتگێڕی خەڵكی 
مافی  ئازادی  و  ئااڵهەڵگرانی  كوردستان، 

نەتەوەیی.

26ی سەرماوەزی 1392
17ی دێسامبری 2013 

دەقی پەیامی بەڕێز رۆستەم جەهانگیری بەرپرسی كومیسیۆنی 
سیاسی نیزامی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە بۆنەی 

26ی سەرماوەز، رۆژی پێشمەرگەی كوردستان

ئەگەر بێت  و 
وریاییەكی تەواوی 
نەتەوەیی، نیشتمانی 

و دیسپلینێكی 
ئاگاهانە نەبێ، هێزی 
پێشمەرگە ناتوانێ  

ببێتە ئەو هێزەی كە 
نەتەوەكەی پێویستی 
پێیەتی، بۆ ئێستاو بۆ 
دواڕۆژی ئازادی گەل 
و واڵت  و پاراستنی 

دەسكەوتەكانی 
جوواڵنەوە و 
دامەزراندنی 

حكومەتێكی نیشتمانی 
نەتەوەیی پشتی پێ 

ببەستێ
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رۆژەڤ

دواجار گەورەخەباتگێڕی دژەئاپارتایدی 
نێژرا،  خۆی  زێدی  لە  ماندێال  مێژوو، 
زیندوون.  هەر  ئاواتەكانی  و  ئامانج  بەاڵم 
بارەوە  لەو  تایمز"  "نیۆیۆرك  رۆژنامەی 
ماندێال  ئاواتەكانی  و  ئامانج  تا چەند  كە 
هاتوونەتەدی،  باشووردا  ئەفریقای  لە 
وتارێكی لە ژێر ناوی "شۆڕشی ناتەواوی 
)لە  تی.ئۆ.مۆلێف  قەلەمی  بە  ماندێال" 
پاش  نەژادییە  پێوەندییە  كتێبی  نووسەری 
وتارەدا  لەم  كردەوە.  باو  ئاپارتایدەكان( 
رەخنەگرانەوە  رەهەندێكی  لە  نووسەر  كە 
نەژادی  یەكسانی  بارودۆخی  تاوتوێی 
دەكات  باشووردا  ئەفریقای  ئێستای  لە 
ماندێال  ئامانجەكانی  و  ئاوات  لەگەڵ  و 
هاتووە:  بەشێكیدا  لە  دەكات،  بەراوردیان 
"ئەمە ئەو كۆمەڵگا دێموكراتیك و ئازادییە 
نییە كە بەڕێز ماندێال راگەیاند ئامادەیە لە 

پێناویدا بمرێ ". 
"وێڕای  هاتووە:  وتارەكەدا  سەرەتای  لە 
نێلسۆن  بەرچاوەكانی،  دەستكەوتە  هەموو 
ماندێال لە كاتێكدا مرد كە خەونەكانی بۆ 
ئەفریقای باشوور بە تەواوی نەهاتوونەتەدی. 
دێموكراسی و ئاشتی هاتوونەتە ئاراوە، بەاڵم 
نەژادی،  راستەقینەی  هارمۆنی  ئێستایش 
كۆمەاڵیەتی  یەكسانی  و  دادپەروەری 
وێدەچێ  بە هەندێ  بارەوە دوورتر لە هەركاتن. 
ئابووریی ئەفریقای باشوور هێشتا لەمپەرە 
هاوواڵتییە  زۆربەی  خولیاكانی  بەردەم  لە 
پتەوبوونی  كە  بارودۆخێك  رەشەكان، 
پڕۆژەی سەرلەنوێ  پێكەوەسازانی نەتەوەیی 
ماندێالیە،  میراتی  سەرەكی  تەوەری  كە 

دەخاتە مەترسییەوە.   
ئایدیالی كولكەزێڕینەی بەڕێز ماندێال بۆ 
واڵتێكی چەندنەژادی كە خۆی لە شەڕی 
نێوخۆی البدا، ئەو شوێنە كە ڕەشەكان لە 
سپییان بە هۆی ئاپارتاید دەبوورن و هەموو 
كەس فێری پێكەوە ژیان بێ ، بۆ سەردەمی 
ئەوە  بەاڵم  بوو.  پێویست  و  مەزن  خۆی 
ئایدیالێكە كە دەبێ  لەگەڵ ئەودا بنێژرێ . 
ئەمڕۆ، شۆڕشێكی ئابووری ئەو شتەیە كە 
ئەگەر ئەفریقا بیهەوێ  رێگەی پێكەوەبوون 

درێژە بدات، زۆر پێویستە."
دەنووسێ :  دیكەدا  بەشێكی  لە  نووسەر 
گواستنەوەییەكان  هەنگاوە  زۆربەی  "وەك 
لەسەر رێی دێموكراسی، ئایدیالی نەتەوەی 
كولكەزێڕینە پێویستی بەوە بوو كە واڵتێك 
لێكدابڕاندا  لێواری  لە  كە  رابگرێ   پێكەوە 

بوو."
ئەفریقای  "ئەو  هاتووە:  كۆتاییدا  لە 
باشوورەی كە ئەو [ماندێال] لەدوای خۆی 
دووڕێیانییەك  لەسەر  هێشتووە،  بەجێی 
و  دوورودرێژە  یەكێكیان  راوەستاوە. 
پێچەاڵوپێچە: ئەوە پێویستی بە ئابوورییەكی 
گونجاوتر و بەرابەرترە و لە راستەوخۆترین 
ئەوی  خۆیدایە.  ئەگەری  بەپەلەترین  و 
النیكەمییە  بەرخۆدانی  رێگەی  دیكەیان، 
كە شتەكان بەو جۆرە دەهێڵێتەوە كە هەن، ئەم 
رێگە بە تەخت و ئاسان دێتەبەرچاو، بەاڵم 
رێگەی  دەبێتە  داهاتوودا،  لە  شوێنێك  لە 
دژوار و پڕهەوراز و نشێو. ئەفریقای باشوور 
لە بەردەم هەڵبژاردنێكی دژواردایە كە یان 
لە پێناو یەكسانی ئابووری و دادپەروەریی 
هەر  یان  هەڵبگرێ   هەنگاو  كۆمەاڵیەتی 
دڵنیاییەوە  بە  بسووڕیتەوە،  و  بسووڕێتەوە 
هیچ  بەرەو  رێگەیەكدا  لە  هەمیشە،  بۆ 

شوێنێك."

سەرچاوە:
Newyorktimes.com 

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

شۆڕشی ناتەواوی ماندێال

پێشمەرگە، رەمزی هەرمان

با وتووێژ تەنیا بەدیلی وتووێژ بێ

لەو دەرفەتە 
مێژووییەدا هەر 

الیەنێك هەوڵ 
بدات رێگای 
تەكڕەوی و 

پشتگوێخستنی 
الیەنێكی دیكە 
بگرێتە پێش، 

بێگومان لە ئێستا 
و لە داهاتوودا لە 
بەرامبەر مێژوو 
و نەتەوەكەیدا 
بەرپرسیار دەبێ

كۆمەڵێك  مرۆڤایەتی  مێژووی  درێژایی  بە 
زانایان  بیری  و  هزر  دەستەواژە  و  چەمك 
سەرقاڵ  بەخۆیەوە  فیلسووفەكانی  و 
فیداكاری،  وەك  چەمكگەلێكی  كردووە، 
و  ئامانج  پێناو  لە  خۆبەختكردن  و  بەرخودان 
ئارمانجشارێكی مرۆیی. بەو مانایە كە ئەم 
تاكەكانی  لە  زەینی كۆمەڵگا،  لە  چەمكانە 
كۆمەڵگەیەك نەخش دەبەستن و بۆ گەیشتن 
پێیان ئامادەن بێ  هیچ چاوەڕوانییەك گیانی 
راستایەدا  لەو  و  بكەن  فیدا  بۆ  خۆیانی 
سەختی و دژواری و كەموكووڕی ناناسن و 

بەردەوام رێ  دەبڕن.
جۆرە  ئەم  بوونی  كوردیشدا  گەلی  نێو  لە 
واتایە  بەو  سەلمێندراوە،  پرسێكی  كەسانە 
ئێستادا بەشێك  لە  رابردوودا و چ  لە  كە چ 
بە  گەیشتن  هۆی  بە  كوردستان  خەڵكی  لە 
راستەقینەی  مانای  و  بیركردنەوە  لووتكەی 
ژیان، گیان و ماڵی خۆیان فیدای گەیشتن 
بە ئازادی، بەرژەوەندی نەتەوەیی و یەكسانی 
ئارەزوومەندانە  و  كردووە  دادپەروەری  و 
ژیانێكی پڕاوپڕ بە كەندولەند و هەوراز و نشێو 
هەڵدەبژێرن. مرۆڤگەلێك كە ژیان لە الی وان 
و  جوان  ساتی  و  كات  كۆمەڵێك  لە  بریتییە 
پێی  خۆیان  بۆ  جوانییە  ئەم  كەم  رەنگاڵە 
دەبەخشن و چاوەڕێی روودانی رووداوێك یان 
لەبار  و  كەشوهەوایەكی گونجاو  هەڵكەوتنی 
ئافرێنن.  دەی  خولقێنەرانە،  خۆیان  و  ناكەن 
كورددا  گەلی  نێو  لە  جوانی  ئافرێنەرانی 
و  تەنیا  كە  كەسێك  دەناسرێن.  پێشمەرگە  بە 
تەنیا بۆ بەختەوەری مرۆڤەكان هەوڵ دەدات 
بەو  دادەنێت.  بەختەوەرییە  ئەم  بۆ  گیانی  و 
واتایە كە قارەمانێتی دەنوێنێ . بەاڵم قارەمان 
لە  كە  كەسەی  لەو  بریتییە  قارەمان  كێیە؟ 
ئارامی  كاتێك  نەهامەتییەكاندا،  جەرگەی 
مرۆڤ و مرۆڤایەتی بەرەو لەنێوچوون دەڕوات 
لەنێوچوون  سنوورەكانی  لە  ژیان  و چەمكی 
نزیك دەبێتەوە. لە لێواریشدا بێت لە مەترسیی 
جارێكی  و  دەكات  رزگاری  تێداچوون 
دەدات.  نیشان  پێ   ژیانەوەی  رێگەی  دیكە 
كە  حەماسەخوڵقێنە  قارەمانێكی  پێشمەرگە 
هەم مانا جوانەكان بە ژیان دەبەخشێت، هەم لە 

نێوان بەرداشی رووناكی و تاریكی، چاكە و 
خراپە و ئەهوورا و ئەهریمەندا وەك سەربازێك 
فیداكارانە قوربانی دەدات رەنگە هەندێك جار 
تراژیدیاش ببێت بە بەشی، بەاڵم كۆڵ نادات. 
پێشمەرگە گوێ  لە ناخی خۆی و مرۆڤایەتی 
دەگرێ  و ئازایانە دان بە خووە خراپەكان دەنێ  
و هەستە شۆڕشگێڕانەكەی تێكەڵ بە عەقڵ 
لە رەوشتی  بەردەوام دەبێت  ئاوەز دەكات و  و 
بەرز و ئەهوورایی. ئەم قارەمانە نەتەوەییە كە 
زۆرجار لە نێو كورددا وەك هەڵۆیەكی تیژباڵ 

دەشوبهێندرێت  بەگڕ  چنگ  بەورێكی  و 
سەر  تراژیدیایەكەوە  ناخی  لە  راستیدا  لە 
هەڵدێنێ . تراژیدیای چەوساندنەوە و فەوتانی 
نەتەوە و خاپووربوونی نیشتمان. ئەم قارەمانە 
خۆی  و  دەخوڵقێ  تراژیدیاوە  ئەم  ناخی  لە 
پێیە  بەم  دەكات.  هاوچەشنەكانی  فیدای 
ملمالنێی  لە  چەشنێك  پێشمەرگە  وشەی 
نێوان مردن و ژیانە. دوو پرسیاری مێژوویی 
و هەمیشەیی مرۆڤ. پرسیار لەوەیە كە ژیان 
چیە و بۆچی ئاكامەكەی مردنە؟ پێشمەرگە 

كۆتایی بەم پرسیارانە دێنێت و ترس لە مردن 
بە چۆكدا دێنێت و بە ئامانجدانان بۆ ژیان، 
مردن دەخاتە ژێرپێی سەركەوتنەكانی خۆی. 
نرخەكەی  رەنگە  سەركەوتنێك كە ئەگەرچی 
میوەیەكی  دەبێتە  بەاڵم  بێت  خۆی  گیانی 
چەند  یان  نەوەیەك  بۆ  نێوەرۆك  پڕ  و  بەتام 
نەەوە پاش خۆی. پێشمەرگە خۆی لە خەڵك 
جیا ناكاتەوە و خاوەنی هەر شتێك بێت بە هی 
خەڵكی دەزانێت، تەنیا مردن نەبێت كە ئامادە 
بكات.  دابەشی  دیكە  كەسانی  لەگەڵ  نیە 
ئەوە بەو مانایە نیە كە پێشمەرگە ئەوینداری 
كە  راستییەیە  ئەو  دەرخەری  بەڵكوو  مردنە 
بۆ ژیانكردن مردنیش قبوڵ دەكات و خوێنی 
و  مانەوە  و  هەرمان  هەوێنی  دەكاتە  خۆی 
بەرخودان. واتە كاتێك ناوی پێشمەرگە دێتە 
سەرزار، مان و نەمان، ژیان و مردن مانای 
ماناكەی  و  دەدەن  لەدەست  خۆیان  سروشتی 
دەگۆڕێت بۆ چۆن ژیانكردن و چلۆن مردن؟

لە  و  پرسیارە  الیەكەوە  لە  پێشمەرگە  كەواتە 
الیەكی دیكەشەوە وەاڵمێكە بۆ ئەم پرسیارە. 
پرسیار لەوەیكە پێشمەرگە كێیە؟ ئەركی چیە؟ 
و بۆچی خەبات دەكات؟ بەاڵم جیا لە هەموو 
ئەم پرس و پرسیارانە كە هێمایان بۆ كرا رەنگە 
ئەو  تەنیا  گەلۆ  كە  ئاراوە  بێتە  پرسیارە  ئەو 
كەسانە پێشمەرگەن كە چەكدارن؟ لە وەاڵمدا 
دەتوانین بڵێین نا. هەر تاكێكی كوردستان لە 
بێت.  پێشمەرگە  دەتوانێت  بێت  شوێنێك  هەر 
ژنێكی  زانكۆ،  سەنگەری  لە  خوێندكار 
یەكسانیخواز لە مەتەرێزی داكۆكی لە ماف و 
ئازادییە ئینسانی و نیشتمانییەكانی، الوێكی 
دەروەست كە پێكهاتەشكێنە و مل بۆ تابۆكان 
داناخات و لە دژی بیری كرمۆڵ هەڵدەچێت. 
و  عەقڵ  چەكی  بە  توێژانە  لەم  هەركام 
قەڵەم دەتوانین بەشێكی جیانەكراوە لە هێزی 
شەهیدی  وەك  بن.  كوردستان  پێشمەرگەی 
قاسملوو  عەبدولرەحمان  د.  نەمر  هەرگیز 
پێشمەرگە  و  خەڵك  نێوان  "پێوەندی  دەڵێ : 
وەك پێوەندی نێوان ئاو و ماسییە." هەر وەك 
چلۆن ماسی بە بێ  ئاو ناتوانێ  بژی، هەر بە 
هەمان شێوەش پێشمەرگە پێویستی بە خەڵك 

هەیە تاكوو درێژە بە خەبات بدات.

رۆژئاوادا  كوردستانی  لە  ئێمە  ئەمڕۆ 
زێڕینین كە دوژمنانی  دەرفەتێكی  شاهیدی 
نەتەوەكەمان بۆ لەباربردنی ئەو دەرفەتە زێڕینە 
لە  جۆراوجۆر  پیالنی  و  زڕاوە  لێ  خەویان 
دژی دادەڕێژن. ئاخۆ لە بەرامبەر ئەو هەموو 
پیالنانەدا گەلی كورد لەو بەشەی كوردستاندا 
پێویستی بەوە نیە كە بەدوور لە بەرژەوەندییە 
تەسكە حیزبی و تاكەكەسییەكانیان، هەوڵ بۆ 
نەتەوە  ئەم  شیاوی  كوردستانێكی  بنیاتنانی 
بەشخوراوەی خۆیان لە رێگای وتووێژ و لێك 
تێگەیشتن بدەن. بەداخەوە لە هەموو نەیارانی 
كورد زیاتر ئەوە كوردەكان بۆ خۆیانن كە بۆ 
بەرژەوەندییە حیزبی و تاكەكەسییەكانی خۆیان 
لە  حەزیان  كە  دەبەن  الیەنانە  ئەو  بۆ  پەنا 

تەبایی و ئاوەدانیی نێوماڵی كورد نیە.
هەر بۆیە ئەگەر هێز یان رێكخراو و حیزبێك 
لەسەر بنەمای بەرژەوەندییە كاتیەكانی خۆی 
دەسەاڵتێكی كوردی دابمەزرێنێ و بەشێكی 
بەشەی  لەو  كوردی  كۆمەڵگای  لە  بەرچاو 
ئەستەمە  زۆر  بخا،  گوێ  پشت  كوردستاندا 

بەهێز  و  پتەو  خۆبەڕێوەبەرییەكی  بتوانێ  كە 
لە نێو ئەو هەرێمە قەیراناوییەی رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاستدا دابمەزرێنێ.
هەر لەو چوارچێوەیەدایە كە بەڕێز سەرۆكی 
هەرێمی كوردستان زۆر بە پەرۆشەوە لە پرسی 
كورد لەو بەشەی كوردستاندا دەڕوانێ و هەر 
الیەنەكانی  كە  ئەوەی  لەسەر  سوورە  بۆیەش 
و  دابنیشن  پێكەوە  رۆژئاوا  كوردستانی 
چارەسەر  دیالۆگ  بە  خۆیان  كێشەكانی 
ناوبراو  داوای  لەسەر  كە  بوو  ئەوە  بكەن. 
بۆ  زانا  لەیال  و  بایدەمیر  عوسمان  بەڕێزان 
كوردستانی  الیەنەكانی  نێوان  لە  نێوبژیوانی 
بۆ  كوردستان،  باشووری  هاتنە  رۆژئاوا 
ئەوەی كە كوردەكان لەو بەشەی كوردستاندا 
ئاكامەكەی  كە  رێككەوتنێك  بگەنە  پێكەوە 
دەسەاڵتی  لە  الیەنەكان  هەموو  بەشداریی 
ئەوبەشەی كوردستاندا بێت. هەرچەندە دوای 
راگەیەنرا  ئەوەندە  هەر  كۆبوونەوە  یەكەمین 
كێشەكانیان  نەیانتوانیوە هەموو  الیەنەكان  كە 
هەموو  دیسانەوەش  بەاڵم  بكەن،  چارەسەر 
كە  ئەوەی  سەر  لە  سوورن  كورد  دڵسۆزانی 

كە  ئەوەی  بۆ  بن  بەردەوام  وتووێژەكان  دەبێ 
هەموو الیەنە سیاسییەكان بتوانن  بە یەكەوە 
لەو دەرفەتە مێژووییە بۆ گەیشتن بە ئامانجە 

نەتەوەییەكانیان كەڵك وەرگرن. 
لەو دەرفەتە مێژووییەدا هەر الیەنێك هەوڵ 
پشتگوێخستنی  و  تەكڕەوی  رێگای  بدات 
لە  بێگومان  پێش،  بگرێتە  دیكە  الیەنێكی 
مێژوو  بەرامبەر  لە  داهاتوودا  لە  و  ئێستا 
ناتوانێ  و  دەبێ  بەرپرسیار  نەتەوەكەیدا  و 
گەلە  رەوای  نوێنەری  و  دەسەاڵتدار 
رەوا  بۆیەش رێگای  چەوساوەكەی بێ، هەر 
نوێنەرایەتیكردنی گەلی كورد  و دروست بۆ 
هێزی  و  چەك  نە  كوردستاندا،  بەشەی  لەو 
سەربازی، بەڵكوو رێزگرتن لە دەنگی هەموو 
هەموو  بەشداریی  و  كۆمەڵگا  تاكەكانی 
هەموو  و  ئێمە  دەسەاڵتدایە.  لە  الیەنەكان 
دەرئەنجامی  هیوای  گەلەكەمان  دڵسۆزانی 
نێوان  كۆبوونەوەكانی  بۆ  ئەرێنی  زۆر 
و  دەخوازین  سووریە  كوردستانی  الیەنەكانی 
هیوادارین هەر وتووێژ بەدیلی وتووێژ بێ.   

شەماڵ تەرغیبی

شەهاب خالیدی 
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ستایشی بەختەوەران
رووباران نایەنە وەستان و

هەناسەی كەڵ و كەو ناتاسێ 
تا ئێوە بە رێگای گوڵڕەنگی شەفەقدا بەڕێوەن.

تا چاوتان لە سایەی چەكی سەرشانتاندا
باز ئاسا لە واڵت دەڕوانێ ،

هیچ تەورێ  بە دار و
هیچ گورگێ  بە مێگەل ناوێرێ .

شەقامەكان گەشترین گڵۆپی سەر دەرگای دڵی خۆ هەڵدەكەن،
ئەو كاتەی دوو دوو، سێ  سێ 

دەخزێنە ناو ركەی شار و
داوێنی دایكانەی پڕ دەكەن لە نوقڵی مزگێنیی سپێدە.

الوانی تامەزرۆی رزگارییش
خانەقای داڵنیان دەكەنە حەشارگە، تا كاتێ  كار و ئەركی

نهێنیتان تەواو دەبێ  و
بە بێ  ئەوەی كۆتری دڵتان 

یەك دەنك لە گەنمی ناو لەپی
دایكتانی هەڵگرتبێ ،

بە كۆڵێ ئەزموونی تازەوە
بەرەو هەوارگە دێنەوە.

جارجارەش لە كاتی جۆشدانی ئاگری خەباتا
دەكەونە ناو بۆسەی )سەربازانی ئیمام زەمان(ەوە

ناوی بەرزتان لە سەر ئەو كووچە و شەقامەی خوێنی
گەرمتانی تێدا رژاوە

وەك ئەستێرە دەدرەوشێت و ناوی تاریكی دەزڕێنێ 
لە خۆڕا مامزی پێدەشت و هەڵۆی سەر زنار و
قوتابیی مەدرەسەی بێ بەختی نەوگنە شەیداتان

گەر چاوتان بە كلی رووناكی نەڕشتبێ .
***                  

بەرامەی چنووری چرپەیان،
خرمەی بەفری ژێر پێیان و

خڕەی فیشەكی مەخزەنی دەور كەمەریان
رەز و باخم پڕ بەرهەم و

لەرەی مەمكی بێقەراری ژێر رەختیان و
خەندەی مزری لێوی تینووی تامەزرۆیان،

تام و بۆنی مەرزە و قەزوانی الپاڵم خۆشتر دەكەن،
پێیان بڵێن، جارناجارێ  بەشان و پیلما هەڵگەڕێن
)ئەمە قسەی كوێستانێكە، كە پێشمەرگە

 پاش گرتنی پایەگایەك بەرەو لووتكەی هەڵ دەكشێن(
***               

چیتان بە ئەم نیشتمانە نەكردووە
كوێستان لەبەر بوومەلەرزە و بۆمب و تەرزا خۆی ناگرێ 

گەر دەست بە باڵتانەوە نەگرێ 
گوند دەبێتە جێی تەراتێنی كەمتیار و كوڕینی كوندەبوو

ئەگەر شەوێ  دەرگای ماڵی بەڕووتاندا نەكاتەوە
ئەگەر ناوتان لە ناواندا نەمابێت و

دەست و چاوتان لە كانیاوی خاترجەمی دا شۆردبێتەوە
وەتەن خاكی ناو توورەكەی دەعبای ژێر مێزەر و عابایە،
سەرخۆشانە بە چوار دەوریا دەیپرژێنێ  و بە بای دەدا.

***                      
چیتان بەم نیشتمانە نەكردووە

رەسمەكانتان رووڕاستترین ئاوێنەی ناو تاریكیترین ژووری
بێ هیوایی چیرۆكەكانی نەمریتان

بڵێسەی ئاگردانی دەیجوورترین شەوگارمانە
هەركە ناوتان لە رادیۆ بێ ، یان رۆژنامە

یان لە زاری دایكی شەهیدێكەوە ببیسرێ ،
مووچڕكەیەك بەلەشی خەڵكدا دێت و

بەژن وبااڵی مندااڵنمان نەختێ ، نەختێ  بەرزتر دەبێ .

بەو چەك و رەختە جوانەوە
بەو پووزەوانە و كۆڵەپشتی و دووربینی سەرسینگتانەوە

بە باخەكاندا تێپەڕن
هەنارەكان شیرینتر و، بااڵی سنەوبەر بەرزتر و، باڵی باڵندە

بەهێزتر دەكەن
بە سروود و بە خەندەتان

دەخڵ و دانی مەزراكانمان فراوان و، گرم و هۆڕی تراكتۆر و
نێڵەی كوورەی ئاسنگەران، بەگوڕتر كەن

هەرگیز خەمی ئەوە مەخۆن
لە كۆاڵن و بەرپەنجەرەی یارەكەتان دابڕاون،

هێرۆ بۆ نەخشی سەركراسی نازدارانتان گوڵ دەردەكا.
هەرگیز دڵە ناسكەكانتان گەرد نەیگرێ ،

كە باڵ بە باڵی ساتە خۆشەكانی سەرمەستی دا، 
لە باغچە گشتییەكاندا پیاسە ناكەن

مانگ دێتە خوار تا ببینێ  ناوی كامە كیژی چاوكەژاڵتان
لەسەر بازووبەندی جوامێرترین جوامێریتان نەخشێندراوە

پارچەیەك لە جلی خاك رەنگتان
چاوی چی باوك و دایكی چاوەڕوانە روون و بەتین دەكاتەوە.

***                 
شۆڕش كز دەبێ  و نامرێ 

وەك پزیسكی دوایین پەنگر و،
وەكوو قەقنەس لە خۆڵەمێشی خۆی و مێژوودا دەژێتەوە.

جۆرێكی تر لە فڕین و شێوەیەكی تر لە چریكاندن
ئاسمانی چارەنووسمان پڕدەكا لە جریوە و

 لە شەقەی باڵی نەوڕەسەكان.
ئێوە ئێستا بە زمانی )كوردستان( و

 لە پەنجەرەی )تیشك(ەوە
لەگەڵ جووباری بەرەو دەریای نەوەكاندا دەدوێن

لە پردی )الوان( و رەنگاڵەی )ژنان( و
 گڕوگاڵی )دنیای مندااڵن(ەوە

سنوورەكان دەبەزێنن و
بەرەو ژوانی داهاتوو هەنگاو دەنێن،

)ئەنترنێت( بۆتە كۆتری ماڵیی و
پەیامتان دەباتە هەر شوێنێ  دوو چاوی گەشبینی تێدا بێ .

كوێرایی دوژمنان داهاتووە و ناتوانێ  ببینێ 
كیژ و كوڕمان بە خشڵی ئەندیشەی سەربەست و

 بە جل و بەرگی رازاوە و، بە ریش و سمێڵی تراشراوەوە
لە زانكۆدا دەخوێنن و مامۆستان و پێشمەرگەشن

***             
هەڵمی ئەو كترییە رەشەی سەر كوانوویان
شەدەی تەمی دەوری سەرم قەشەنگتر و

هەوری دڵم پڕ برووسكە و پڕ بارانی بەخشندەیی دەكات
خۆزگە، خۆزگە

ئەو كیژ و كوڕە گیاڕەنگانە، 
بە پەلكەزێڕینەی خەونیانەوە

شەوێ  لەناو ئەشكەوتێكی مەراقمدا، پشوویەكی كورتیان دەدا
)چیایەكی تاسەباری شریخەی تفەنگ،

 ئەم ئاواتەی بۆ هەڵۆیەكی گەنج دەدركاند(

چیتان بۆ ئەم نیشتمانە نەكردووە
بەرد بۆ هیالكیی ئەو تەمەنەی بۆ خەوی بێ مەترسیی

مندااڵنمان بەختی دەكەن،
سەرینێكی پڕ لە پەڕی پەڕەسیلكەی ئارامییە.

ئاو جۆالنەی سادەڕەنگی خولیاتانە و
نان بەرهەمی بەری دەستتان

كزەی جەرگی دایكی خاك و ئەژنۆی شكاوی دوژمن گەواهن
كۆسار چلۆن بە بوونی باز و هەڵۆوە بەرزە
نیشتمانیش بە ناوی پێشمەرگەوە سەربەرزە.
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بارۆك
لە  كە  پەیكەرسازیدا  و  موسیقی  نیگاركێشی،  مێعماری،  هونەرەكانی  لە  شێوازێكە 
سەدەی  كۆتاییەكانی  تا  و  دەستیپێكرد  ئیتالیا  لە  زایینی  شانزەی  سەدەی  كۆتاییەكانی 
هەژدەی زایینی لە ئورووپا باو بووە و پاشان لە ئامریكای ناوەندی و باشوور بووەتە جێی 
سەرنج. ئازادی لە رەسم كێشان، زۆريی شكڵەكان و تێكەڵكردنی ئەوانە لە تایبەتمەندیەكانی 
ئەم شێوازەیە. ریشەی ئەم وشەیە رەنگە لە وشەی "بارۆكۆ" پرتەقالی وەرگیرابێ بە مانای 
ناحەز،  بەتاڵ،  وشەیە  ئەم  مانای  كە  بڕوایەدان  لەو  گرووپێكیش  سروووشتی.  مرواریی 
گاڵتەجار و خوێرییە. ئەم وشەیە لە دەسپێكدا بۆ گاڵتەكردن بەم شێوازە كەڵكی لێوەردەگیرا، 
چوونكە رەخنەگرەكان لەو بڕوایەدا بوون كە هیچكات نابێ بینایەك درووست بكرێ كە لە 

یاسا و رێساكانی بیناسازی یونان و رومیەكان ال بدات.

ناوەندی فەرهەنگی هونەریی ڤەژین لە شاری مەریوان بڕیارە لە شەوی یەلدای ئەمساڵیشدا 
رێورەسمێكی تایبەتی رێك بخات.

بەپێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، شەوی شەممە رێكەوتی 30 سەرماوەز ناوەندی 
ڤەژین بڕیارە لەشەوی یەلدای ئەمساڵیشدا كۆڕێكی تایبەت بەیادكردنەوەی ئەم بۆنەیە لە هۆڵی 

سینەما كوردستانی شاری مەریوان بەڕێوە ببات.
ئەو كۆڕە لە كاتژمیر 8ی ئێوارە وە هەتا 12ی شەو بەردەوام دەبێت كە تیایدا چەندین پارچە شێعر، 

گۆرانی، مۆسیقا و بەرنامەی تایبەتیی دیكە پێشكەش بە ئامادەبوان دەكرێن.
هەروەها بڕیارە پارچە چیرۆكێك لەالیەن عەتا نەهاییەوە بخوێندرێتەوە و لە بڕگەیەكی تایبەتیشدا 
پێشكەش  زێڕین"  ــەڕووی  "ب خەاڵتی  مەلەكشا  جــەالل  مامۆستا  كــورد  بەناوبانگی  شاعیری  بە 

بكرێت.
ناوەندی فەرهەنگی هونەریی ڤەژین ساڵی رابردووش لە رێوڕەسمێكی بەشكۆدا و بە ئامادەبوونی 
لە شاری  ئەدەبی و مۆسیقایی  كورد، كۆڕیكی  و هاوواڵتییانی  لە شاعیران  بەرچاو  رێژەیەكی 

مەریوان بەڕێوە برد. 

دیداری چرا بۆ فیلمی دێكۆمێنتاری پاش سێ رۆژ كاری بەردەوام لە شاری سلێمانی و بە 
درەوشانەوەی هونەرمەندانی كوردستانی ئێران، كۆتایی بە كارەكانی خۆی هێنا.

سەرماوەز  24ی  رێكەوتی  یەكشەممە  رۆژی  كوردپا؛  هەواڵدەریی  ئاژانسی  راپۆرتی  بەپێی 
سێیەمین دیداری "چرا" بە بەشداریی سینەماكاران لەهەر چوار بەشی كوردستان لە هۆڵی تەوار لە 

شاری سلێمانی بەڕێوەچوو كە تیایدا باشترینەكان خەاڵت كران.
پێشكەشی  فیلم،  باشترین  خەاڵتی  رایگەیاند؛  سلێمانییەوە  شــاری  لە  كوردپا  هەواڵنێری 
"گەشتیاری نایاسایی" لە دەرهێنانی سووربان قوربانی دانیشتووی واڵتی بریتانیا كرا كە ناوەرۆكی 
لە  نایاسایی  شێوەی  بە  كە  دەكــات  فیلمەكە  دەر هێنەری  گەشتی  چیرۆكی  لە  باس  فیلمە  ئەم 

كوردستانەوە بەرەو هەندەران دەروات.
هەروەها خەاڵتی باشترین دەرهێنان بە فیلمی "وەزەبان" لە دەرهێنانی پەرویز رۆستەمی خەڵكی 
كوردستانی ئێران بەخشرا و ناوەرۆكی فیلمی وەزەبان چیرۆكی مێژوویی ئایین لە كوردستانە كە لە 

دێرزەمانەوە لەم نیشتمانەی كوردان بوونی هەبووە.
لێژنەی  تایبەتیی  خەاڵتی  مەجیدی  كەیوان  دەرهێنانی  لە  هیوا"  "بەرزایی  فیلمی  هەروەها 
داوەرانی ئەو دیدارەی پێشكەش كرا كە باس لە پیاوێكی بەسااڵچووی هەورامی دەكات كە شاخێكی 

لێژ و ناهەموار دەكات بە باخی رەز و ترێ.
بەسەرهاتی  و  ژیان  لە  باس  كە  رەنجەكان"  و  شادی  "دەف،  دێكۆمێنتاریی  فیلمی  هەروەها 
مۆنتاژی  باشترین  خەاڵتی  دەكات،  سەفایی  محەممەد  سەید  كورد  كۆچكردووی  هونەرمەندی 

پێ بەخشرا.
ژینگەی  لە  باس  كە  هەولێر،  شــاری  خەڵكی  جەماڵ  هەڤاڵ  دەرهێنانی  لە  ژینگە  فیلمی 

كوردستان دەكات، خەاڵتی باشترین لێكۆڵینەوەی پێشكەش كرا.
بەگشتی 80 فیلم رەوانەی بەڕێوەبەرایەتیی ئەو دیدارە كرابوون كە 39 فیلمی دێكۆمێنتاری 
لە هەر چوار بەشی كوردستان بۆ نمایش كردن هەڵبژێردران كە فیلمی دێكۆمێنتاریی "نیشتمان" 
ئەو  بەشداربووی  فیلمەكانی  لە  یەكێك  سنە  شاری  خەڵكی  محەممەدی  رزگار  دەرهێنەریی  لە 

دیدارە بوو.

بەڕێوەچوونی سێیەمین دیداری "چرا" 
بۆ فیلمی دێكۆمێنتاری 

...
وان

ێ د
ب

و  دەروەســــت  مرۆڤێكی  پێشمەرگە 
شۆڕشگێڕە كە بۆ رزگاریی نەتەوەكەی 
توێژێكى  بە  نیە  تایبەتیش  و  راپەڕیوە 
ئەو  نەبوون  كەم  كۆمەڵگا،  لە  تایبەت 
هــونــەرمــەنــدانــەی كــە ژیــانــی شاخیان 
هەڵبژاردووە و بە چەكی هونەر بەرنگاری 
و  بــوونــەتــەوە  نەتەوەكەمان  دوژمنانی 
پاكی  گیانی  رێگەیەشدا  لەم  تەنانەت 
مرۆڤدۆستی  رێــبــازی  فیدای  خۆیان 
كردووە.  گەلەكەمان  رزگاریخوازی  و 
رۆژنامەی كوردستان بە بۆنەی رۆژی 
پێشمەرگەی كوردستانەوە هەڤپەیڤینێكی 
لەگەڵ چەند پێشمەرگەی هونەرمەندی 
حیزبی دێموكرات پێكهێناوە كە سەرنجی 

خوێنەرانی بۆ رادەكێشین.
پ: وەك پێشمەرگەیەك كە خەریكی 
ئــەركــەی خۆت  ئــەم  هونەریت،  كــاری 

چۆن پێناسە دەكەی؟

غواڵم فاتحی: من وەك پێشمەرگەیەك 
ــوەی بـــــەردەوام  ــێ ــە ش ــە ســااڵنــێــكــە ب ك
هەموو  هــونــەریــم،  كــــاری  خــەریــكــی 
خۆمم  كارەكانی  شانازيیەوە  بە  كاتێك 
بوارەدا  لەم  چوونكە  پێكردووە.  دەســت 
و  فەرهەنگ  لە  بەشێك  پاراستنی  بۆ 
بە  خزمەت  نەتەوەكەم  نەریتی  و  داب 
لە  هەمیشە  دەكــەم. چوونكە  گەلەكەم 
بــووم كە گەلی كورد  ــاوەڕە  ب سەر ئەو 
دەرژێتە  كــە  نــەســرەوتــووە  چۆمێكی 

دەریای مرۆڤایەتییەوە.
پ: رۆڵی هونەر، بە تایبەت سروودە 
خەباتی  رەوتـــی  لــە  شۆڕشگێریيەكان 

گەلی كورددا چۆن دەنرخێنی؟
غواڵم فاتحی: زۆر كەس هەبوون كە 
بــاوەڕیــان لە سەر ئــەوە بــووە كە هونەر 
خۆم  وەك  من  بەاڵم  سیاسەتە  منداڵی 
بواری  لە  بـــەردەوام  ساڵێكە  چەند  كە 
وتنەوەی  تایبەت  بە  كوردیدا  موسیقی 
و  دەكــەم  كــار  ســـروودی شۆڕشگێریدا 
لەم  بووە  بەرهەمم  چەندین  خۆیشم  بۆ 
بوارەدا، لە سەر ئەو بڕوایەم كە هونەر و 
سیاسەت دوو شتی تەواوكەری یەكترن، 
سەردەمی  لە  ســروود  ــی  رۆڵ چوونكە 
هەست  راگرتنی  بۆ  زەردەشتیەكانیشدا 
سیاسیەكانیان  ئەركە  پێشڤەچوونی  و 
رێگەیەشەوە  لـــەو  ـــــووە.  ب بـــاو  هـــەر 
كولتووری  زۆری  زۆربــەی  توانیویانە 
خۆیان بهێڵنەوە بۆ نەوەكانی داهاتووی 
ــان كــە وشـــەی ســــروود هـــەر هی  خــۆی
بە  ئێمەیش  ئێستا  كە  سەردەمەیە  ئەو 

شانازیەوە باسی لێوە دەكەین.
لە خەباتی گەلی كورددا بە تایبەت 
لەم چەند ساڵەی دواییدا لە دەیەكانی 
كاتێك  هــەمــوو  ئێستایش  تــا  شــەشــت 
و  حیزب  بەرنامەكانی  دەستپێكردنی 
وتنەوەی  بــە  هــەر  سیاسیەكان  الیــەنــە 
سروود بووە كە بتوانن سەرنج و رامانی 
خەڵك بەرەو كارەكانی خۆیان رابكێشن. 
لەو رێگەیشەوە توانیویانە رێزیەك لە ئەو 
خەڵكی  كە  بگرن  تێكۆشانە  و  خەبات 
بۆ  تەنانەت  و  پێكردووە  دەستیان  كورد 
خەڵكە  ئەو  پۆاڵینی  ورەی  راگرتنی 
شێوەی  بە  كە  زۆر گرینگە  ئەركێكی 
هەر  پــاكــی  نــاخــی  بچيتە  ســروودێــك 

مرۆڤێكی شۆڕشگێڕەوە.
بێت  هەبوو  كەسێك  ئەگەر  تەنانەت 
بە دوو كاتژمێر لە سەر بابەتێك قسەی 
سروودبێژ  هــونــەرمــەنــدێــكــی  ــێ  ــردب ك
دەتوانێ  هەر ئەو باسە بە شێوەی چەند 
دێڕە شێعرێك لەگەڵ ریتمی مارشێكی 
شۆڕشگێڕانە بخاتە ناخی ئەو كەسانەی 
كە پییان خۆشە بزانن كێن، لە كوێن یان 

بۆچی خەبات دەكەن.
نەچێ  بیر  لــە  ئەوەیشمان  ئێمە  بــا 
كوردستاندا  كۆماری  دامەزراندنی  لە 
هەڵكرا  كوردستان  ئــااڵی  كاتەی  ئەو 
بە  نەتەوەییە  ئەركە  ئەو  دەستپێكردنی 

سروود دەستیپێكرد.
ئەو  بــەر  لە  ئێمە  كاتێكیش  هەموو 
سەر  لە  دەســت  و  هەڵدەستین  ســـروودە 
دڵمان دەگرین و لە ناخی خۆمانەوە ئەوە 
تێكەڵە  ئێمە  سروودەكانی  كە  دەڵێینەوە 
هەركات  ئێمە  ــی  دڵ لــێــدانــی  لــەگــەڵ 
سروودەكە نەمێنێ، لێدانی دڵی ئێمەیش 

رادەوەستێ.
كە  گەیشتم  بــەوە  من  ئەنجامدا  لە 
خەباتی  لــە  شۆڕشگێڕانە  ســــروودی 
جێگەی  كــات  هەموو  كـــورددا  گەلی 
ــــاری كـــردووە  ــۆ خـــۆی دی تــایــبــەتــی ب
بە  شــان  كاتێك  هەموو  بۆ  پێویستە  و 
هەنگاو  نەتەوەكەمان  سیاسەتی  شانی 

هەڵبگرێ و رێگا بپێوێ .
پ: رۆلی هونەرمەندەكان لە شۆڕشدا 

چۆن دەبینی؟

بە رای من،  ئــەاڵوەیــســی:  شــۆڕش 
جیهانبینی  شارەزایی،  بەهرەمەندبوون، 
و فیكری ئازاد یەكسانە بە هونەرمەند. 
كۆێ   كە  كەسێك  دیكە  واتايەكی  بە 
دەگوترێ   پێى   هەبێ   شتەی  سێ   ئەم 

هونەرمەند. 

لە شۆڕشدا  كاریگەريی هونەر  پ: 
چیە و چ ئاسەوارێك لە سەر كۆمەڵگا 

بە جێ دێڵێ؟
ـــی: زۆربــــــەێ   ـــس ـــەاڵوەی شـــــۆڕش ئ
مێژوی  گــــەورەكــــانــــی  ئـــاڵـــوگـــۆڕە 
مرۆڤایەتی بە دەستی هونەرمەند كراوە 
و هونەر پێكی هێناوە، واتە هونەرمەند 
بە  و  شۆڕشگێرە  و  خـــوازە  ئــاڵــوگــۆڕ 
ـــــەری خــۆێ  دەبــیــنــێ  و  بــاشــی دەوروب
شتەكان،  لەسەر  خــۆی  شوێندانەريی 
مرۆڤەكان، سرووشت و دەوروبەر دادەنێ . 
هونەرمەند نەریتەخراپەكان ئەشكێنێ  و 
هێندێ  جاریش نەریتە پچڕاو و لە بیر 
دەێخاتە  و  دەلكێنێ   پێكەوە  كراوەكان  

روو.
ـــازاد بیر دەكــاتــەوە و  هــونــەرمــەنــد ئ
جيهانبینیەكی بەرباوی هەیە و هیچ 
كەس و سیستمیك ناتوانی بەر تەسكی 
سەلماندوە  ئەمەى   مێژویش  و  بكاتەوە 
كە هەركات پێش بە هونەرمەند گیراوە 
، یان بە نهێنی كاری كردوە  بە ناوی 
بیروكەی  نــاراســتــەوخــۆ  ــان  ی خــــوازراو 
لە  و  یان هەاڵتوە  خۆی گواستووەتەوە 
هۆنەری  ـــدا  زۆرداری بازنەی  دەرەوەی 
ـــدووە و رەوانــــــەی ناو  ـــافـــڕان ئ خـــۆی 

كومەڵگایكردووە.
پ: رۆڵی هونەرمەندەكان لە شۆڕشدا 

چۆن دەبینی؟

فارووق سوڵتانی: بە دڵنیايیەوە هونەر 
و  كارامە  زۆر  بزوێنەری  ئامرازێكی 
و  كاتێك  هــەر  بەهێزە.  زۆر  چەكێكی 
لە هەر بوارێكدا كەڵكی لێوەرگیرابێت، 
لە  داوە،  نیشان  خــۆی  كــاریــگــەريــی 
روانگەی منی بیسەرەوە هونەرمەندانی 
شۆڕشگێر هەمیشە توانیویانە بەشێكی 
خەبات  بـــــاری  قـــورســـایـــی  ـــە  ل زۆر 
لەسەرشان بگرن و ماندوونەناسانە بەرەو 

پێش بچن.
پ: پێت وایە هونەری شۆڕشگێڕانە 
لەسەر  هــەبــێ  ــگــەری  ــاری ك دەتـــوانـــێ  

ئەمڕۆی كوردستانی ئێران؟
هەموو  ـــە  ل ســوڵــتــانــی:  فــــــارووق 
شۆڕشگێڕانە  ــەری  ــون ه قــۆنــاخــێــكــدا 
ـــار بــــووە، ئەگەر  شــوێــن پــەنــجــەی دی
هونەرمەندانی هەڵكەوتووی گەلەكەمان 
بە بەردەوامی بتوانن ئاڵوگۆڕ بە سەر 
بەپێی  و  بێنن  هــونــەریــیــەكــانــدا  كـــارە 
گۆڕانی  ــە  ل ســـــەردەم  ــومــەرجــی  هــەڵ
خۆیان  ـــــدا  ـــــوردەواری ك ــگــای  ــەڵ ــۆم ك
كاریگەريی  دڵنیاییەوە  بە  بگونجێنن، 

كاری خۆیان دەسەلمێنن.

ناوەندی ڤەژین لەمەریوان 
یادی شەوی یەلدا دەكاتەوە

هونەرمەند و رۆڵی هونەرمەند لە شۆڕشدا
لە وتووێژ لەگەڵ چەند پێشمەرگەی هونەرمەنددا
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و  دەروون  هەستی  مـــرۆڤ،  كــەرامــەتــی 
بارودۆخێكی  خـــوازیـــاری  مـــرۆڤ  ئــــاوزی 
شیاوە تاكوو بیچم بگرێت و تاك ببێتە خاوەن 
پۆزێتیڤ.  و  ســەربــەخــۆ  كەسایەتییەكی 
و  كەسایەتی  سەربەخۆیی  بە  گەیشتن  بۆ 
كۆمەڵگای  بەرامبەر  لە  ئەرك  بەڕێوەبردنی 
مرۆیی و سروشتدا، دۆخی ئازاد و ئاسوودەیی 
دەروون و هەست بە تەناهی كردن وەك چەند 
خاڵی  سەرەكی دێنە ئەژمار. بۆ ئەوەی ئەم 
خااڵنە دەستەبەر بكرێت، دەبێ  واڵتێك لە الیەن 
كەسانێكەوە بەڕێوە ببرێت كە خۆیان بە دڵسۆز 
و بەرپرسیار لە بەرامبەر كۆمەڵگادا بزانن و 
بە  خزمەتكردن  پێناو  لە  هەوڵەكانیان  هەموو 
مەبەستەش  ئــەم   بۆ  بێنن.  بەكار  كۆمەڵگا 
دەستپێكی بناغەیی پێویستە و دەبێ  هەر لە 
یەكەم قۆناغەكانی ژیانەوە بناغەی پەروەردە 
و فێركردنی تاكیی مرۆڤ، دەست پێ  بكات. 
بە  پیشەسازییەكاندا  و  پێشكەوتوو  واڵتە  لە 
و  پێكراوە  هەستی  پێویستییە  ئــەو  تـــەواوی 
تاكەوە  ساوایی  لە  هەر  راهێنان  و  پـــەروەردە 
بە  ئاكامەكەی  ئێمەش  و  پــێــدەكــات  دەســت 

روونی دەبینین.
دژی  بوونەوە  بەرەنگار  جیهانیی  رۆژی 
توندوتیژی و ئەشكەنجە، یەكێك لەو رۆژانەیە 
لەو  هەنگاونان  بۆ  تایبەتی  بەربەستی  كە 
بە  بەداخەوە زۆر  بەاڵم  كراوە  دیاری  پێناوەدا 
كەمی بۆ بەكردەییكردنی كار كراوە و زۆرتر 
سەر  و  گوتار  لە  و  دروشــم  چوارچێوەی  لە 

الپەڕەدا قەتیس ماوەتەوە.
زۆر  هەستیارە  پرسە  ئەم  لەسەر  باس كردن 
هەڵدەگرێ ، بەاڵم ئەگەر تەنیا باس لە ئێران 
و كوردستانی ئێران بكەین، بۆمان دەردەكەوێ  
ئەو  دەیــە  چەندین  درێژایی  بە  بەداخەوە  كە 
واڵتەی  ئەم  بەرۆكی  ئازارانە  و  ئەشكەنجە 

لەوەدایە  سەرسوروڕمان  جێی  و  گرتووەتەوە 
كە ئەشكەنجە و توندوتیژیی بۆ سەر مرۆڤ 
منداڵییەوە  و  ساوایی  لە  هــەر  شێوازێك  بە 
تووندوتیژانە  خوووخدە  ئەو  و  پێدەكات  دەست 
لە دەروونی مندااڵندا بە بنەمایی دەكرێت و 
بەم پێیەش داهاتووی كۆمەڵگا، داهاتوویەكی 
رووخانی  تــا  رەوتـــە  ئــەم  و  دەبــێــت  توندوتیژ 
یەكجارەكی بەرهەم دێتەوە و روونە كە ژیان لە 
ئاوا كۆمەڵگایەكدا لەگەڵ هەموو جۆرەكانی 

ئاستەنگ بەرەوڕووە.
دەسەاڵتی  ژێــر  ئێرانی  رابـــردووی  لە  چ 
ــە ئــێــرانــی ژێر  رێــژیــمــی پــاشــایــەتــی و چ ل
یەكێك  ئێران،  ئیسالمیی  رێژیمی  دەسەاڵتی 
لەو ئامرازانەی بۆ پاراستنی دەسەاڵت بەكاری 
مرۆییەكان  پــێــوەرە  هەموو  بەپێی  كە  دێنن  
بە  ئەشكەنجە  لــە  كەڵكوەرگرتن  ــە،  ــاڕەوای ن
چ  قوتابخانەكان،  لە  چ  شێوازێكە.  هەموو 
هەموویانەوە  لەسەرووی  و  كۆمەڵگا  نێو  لە 
بووەتە  ئەشكەنجە  بەندیخانەكاندا  نێو  لــە 
ئەم  و  سنوور  بێ   پەرەسەندووی  دیاردەیەكی 
ئاستی  نەیتوانیوە  نەك  ئازارانە  و  ئەشكەنجە 
تاوان و بەالڕێداچوون كەم بكاتەوە، بەڵكوو لە 
پەرەسەندنی خوووخدەی توندوتیژانەدا رۆڵێكی 

یەكجار زۆری گێڕاوە و دەیگێڕێ .
ئەشكەنجەدان مێژووییەكی دوور و درێژی 
هەیە و تەنیا ئامانج و لێكەوتەی ئەشكەنجەش 
تێكشكاندن و تێكدانی كەسایەتی تاكی مرۆڤە 
تاكوو چیدیكە توانای بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ 
كۆمەڵگای  بــە  بـــوون  تێكەڵ  و  كۆمەڵگا 
ئایینزاكان  و  ئــایــیــن  ــــەی  زۆرب ــە  ل نــەبــێــت. 
دیكتاتۆریدا  دەســـەاڵتـــی  ژێـــر  واڵتــانــی  و 
ئەشكەنجە لە نێو مانیفێستیاندا گونجێندراوە 
یاسای  لە  فەرمی  و  یاسایی  شێوەی  بە  و 
دادوەریی  یاسای  پێكراوە.  هێمای  ــدا  دادوەری

ئێران یەك لەو یاساگەلەیە كە بە ئاشكرا رێگا 
)بەندكراوان(  تاكەكان  ئەشكەنجەدانی  بۆ 
سنووری  لە  تەنیا  ئەمەش  و  دەكــات  خــۆش 
بكەران  و  نامێنێتەوە  ئیسالمییەدا  یاسا  ئەو 
هەموو  سنووری  ئەشكەنجە  بەڕێوەبەرانی  و 
پێوەرە مرۆییەكان دەبەزێنن و هەندێجار ئاستی 
دەبێتەوە  بــەرز  ئــەوەنــدە  ئەشكەنجەدانانە  ئــەم 
لەدەست  گیانی  ئەشكەنجە  ژێر  كەسی  كە 
ناوەندێكی لێكۆڵینەوەش نییە  دەدات و هیچ 
ئەمجۆرە كارەساتانە.  بكاتە خاوەن  كە خۆی 
حاڵەتی لەم شێوە، زۆرجار بۆ تاكی كوردی 
نەڵێین بە  ئێران روویــداوە و گەر  كوردستانی 
هەزاران كەس، النیكەم بە سەدان كەس لە ژێر 
ئەشكەنجەی كاربەدەستانی رێژیمی كۆماری 
ئیسالمیدا گیانیان لێ ئەستێندراوە و نزیك بە 
هەموو ئەمانەش كەسانێك بوون كە لە هەوڵی 
دەستەبەركردنی  و  نــەتــەوەكــەیــان  ــی  رزگــاری

ئازادی و دیمۆكراسیدا بوون.
كاتێك باس لە ئەشكەنجە و ئازار دەكرێت، 
یەكەم وێینایەك كە بە مێشكدا دێت، گوشار 
و  لــێــدان  و  مــرۆڤ  جەستەی  ســەر  خستنە 
راستیدا  لــە  ــەاڵم  ب فیزیكییە.  زەبــروزەنــگــی 
ئەو كاریگەرییە نەرێنییەی كە ئەشكەنجەی 
دادەنێت،  مرۆڤی  لەسەر  ــی  دەروون و  رۆحــی 
زۆر كاریگەرتر و درێژخایەنتر لە ئەشكەنجەی 
جەستەییە و دەبێتە هۆی بەیەكجاری فەوتانی 

ژیانی تاكی ئەشكەنجەكراو.
دێموكراتیك،  و  پــێــشــكــەوتــوو  واڵتـــانـــی 
تاكەكانی  تــەنــاهــی  و  ـــی  ـــوودەی ـــاس ئ ـــۆ  ب
ـــراز و  ـــام ــان، لـــە هـــەمـــوو ئ ــەی ــگــاك ــەڵ ــۆم ك
وەردەگرن  كەڵك  پێشكەوتووەكان  تەكنۆلۆژییە 
و هەموو وزەی خویان بۆ بەختەوەریی زیاتری 
مرۆڤ بەكار دێنن. بەاڵم رێژیمی زاڵ بە سەر 
ئێراندا هەموو تەكنۆلۆژیایەكی پێشكەوتووی 

بتوانێ  باشتر  تــاكــوو  دێنێ  بــەكــار  ســـەردەم 
كاریگەریی نەرێنی لە سەر دەروونی تاكەكان 
دابنێت تاكوو بەمشێوەیە كەسانی ئازادیخواز و 
رۆشنبیر لەوەی كە ئامانجیانە دوور بخاتەوە 
و بە ئاقارێكیاندا ببات كە مەترسیی بۆ سەر 

دەسەاڵتە دیكتاتۆرەكەیان نەبێت.
بهێنرێتەوە  وەبــیــر  پێویستە  كۆتاییدا  لــە 
بەرەو  هــزرەوە  رووی  لە  تاكێك  كات  هەر  كە 
هەنگاوێكی  ــرۆز  ــی پ و  رەوا  ئامانجێكی 
لە  ژیــانــی  كــۆتــایــی  تــا  ئـــەوا  هەڵهێنایەوە، 
دەكات  خۆڕاگری  ئەشكەنجەكاندا  بەرانبەر 
تاكی  نابێتەوە.  پاشگەز  ئامانجانەی  لەو  و 
شۆڕشگێڕی كورد و حیزبی دێموكراتیش بە 

هەموو توانایەوە ئەم بانگەشەیەی سەلماندووە 
یەكجار  رێژەیەكی  بێت،  لەگەڵ  ئێستاشی  و 
تاكەكانی  و  حــیــزب  ــدامــانــی  ــەن ئ ــە  ل زۆر 
كۆمەڵگای كوردستان سەربەرزانە لە بەرانبەر 
ئەشكەنجەكانی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی 
ئێراندا خۆڕاگری دەكەن و مێژوویەكی زێڕین 
بۆ نەتەوە، حیزبی دێموكرات و خۆیان تۆمار 
ناڕەوا  ئامرازێكی  كە  دەیسەلمێنن  و  دەكــەن 
وەك ئەشكەنجە ناتوانێ ببێتە رێگر لە بەردەم 
و  ئازادی  وەك  رەوا  ئامانجێكی  بە  گەیشتن 

دابینبوونی مافی نەتەوەیی.

و  بنەڕەتيترین  لە  بریتییە  مرۆڤ  "مافی 
سەرەتایيترینی ئەو مافانە كە هەر تاكێك بە 
شێوەی دەروونی و رۆحی بە حوكمی مرۆڤ 

بوونی لەوانە سوودمەند دەبێ." 
1948ی  دێسامبری  10ی  رێكەوتی  لە 
پاریس  لە  نێونەتەوەيی  پەیمانێكی  زایینی 
پەسەند كرا كە ئاكامی راستەوخۆی شەڕی 
لە  یەكەمجار  بــۆ  بـــوو.  دووهــــەم  جیهانيی 
ــەر مرۆڤێك  ــەو مــافــانــەی كــە ه ــژوودا ئ ــێ م
شیاوی وەرگرتنی بوو، لە بەیاننامەیەكی 30 
كرا.  جیهان   خەڵكانی  ئاراستەی  مادەیيدا 
بوارەكانی  هەموو  بەیاننامەیە  ئەم  نێوەڕۆكی 
و  ئایینی  ئــابــووری،  سیاسی،  فەرهەنگی، 

رەگەزيی لە خۆ گرتبوو.
بە  ســاڵ   65 ئێستا  كە  بەیاننامەدا   لــەم 
لــە ســەر هەموو  تــێــدەپــەڕێ جەخت  ســەریــدا 
پێویستە  مرۆڤێك  كە  دەكرێتەوە  مافانە  ئەو 
هەر  دەسەاڵتدارەكانی  و  بێ  سوودمەند  لێی 
واڵتێكیش ئەركدار كراون كە رێز لەو مافانە 
دەرەتانی  دادپەروەرانە  شێوەیەكی  بە  و  بگرن 
لەو  كۆمەڵگا  تاكەكانی  وەرگرتنی  كەڵك 

مافانە بڕەخسێنن.
لە  ئێران  فەرهەنگی  و  سیاسی  نەخشەی 
درووست  جــیــاوازەوە  نەتەوەی  چەندین  الیــەن 
كـــراوە و بەشێكی بــەرچــاو لــەم نــەتــەوانــە لە 
سەرەتایترین مافە كولتووری، سیاسی، ئایینی 
حكوومەتی  و  كــراون  بێبەش  ئابوورییەكان  و 
تەمەنی  ـــاوەی  ـــەم ل ئــیــســالمــی  كـــۆمـــاری 

ــداريــی خــۆی لەم  دەســەاڵت
واڵتەدا بووەتە بەربەستێكی 
گەورە لە بەردەم هەموو ئەو 
مافانەی كە لە بەیاننامەی 
مرۆڤدا  مــافــی  جیهانيی 
لە سەر كراوەتەوە  جەختیان 
و بە شێوەیەكی سیستماتیك 
تاكەكان  بەرنامەداڕێژراو  و 
نـــەتـــەوە  كــــۆمــــەاڵنــــی  و 
لە  ئــێــران  پێكهێنەرەكانی 
بێبەش  ــان  ــی ــان ــەك ــی ــازادی ئ
پێچەوانەی  بە  و   ــردووە  ك
جیهانيی  ــامــەی  ــن ــان ــەی ب
لە  ئەوانی  مــرۆڤ  مافی 
ئازادی  حیزب،  پێكهێنانی 
بیروباوەڕ، خوێندن و نووسین 

بە زمانی زگماكی، بەشداری لە بەڕێوەبەريی 
واڵت و دەیان مافی سەرەتايی دیكە بێبەش 
كردووە و لە ئەگەری هەر جۆرە مافخوازییەك 
و  ــخــواز  ــازادی ئ وەاڵمـــی  شــێــوە  توندترین  بــە 
پێی  بــە  دەداتـــــەوە.   واڵت  مافویستەكانی 
ئاماری هەواڵدەریی كوردپا لە ساڵی 1391ی 
كراون  ئێعدام  ئێران  لە  كەس   493 هەتاویدا 
تاوانی  بە  كەسانە  لەم  بەرچاو  بەشێكی  كە 

مافخوازی ئێعدام كراون.
ئێران یەكێك لەو واڵتانەیە كە النیكەم هەموو 
رێكخراوی  گشتیی  كۆڕی  الیەن  لە  ساڵێك 
نەتەوە یەكگرتووەكانەوە بە هۆی پێشێلكردنی 
زیندانیەكان،  ــدااڵن،  ــن م ـــان،  ژن مافەكانی 

بە  بەیاننامەیەك  و...  ئایینەكان  نەتەوەكان، 
دژی پەسەند دەكرێ.

نەتەوە  ــــەو  ل ــك  ــێ ــەك ی كـــــورد  ــــەتــــەوەی  ن
ژێردەستانەی واڵتی ئێرانە كە بەردەوام لە الیەن 
كاربەدەستانی ئێرانەوە رووبەڕووی توندوتیژی 
وەرگرتنی  رێـــگـــەی  بــەربــەســتــخــســتــنــە  و 
بە  هەمیشە  و  بــووەتــەوە  مرۆییەكانی  مافە 
مافی  جیهانيی  بەیاننامەی  پێچەوانەی 
مرۆڤ كە تەنانەت لە الیەن ئێرانیشەوە واژۆ 
پەسەندیشیەتی  رواڵــەت جێگەی  بە  و  كــراوە 
لە  ئێستاش  و  كـــراوە  بێبەش  مافەكانی  لــە 
دروستكردنی  ــی  ــان دەرەت ئــێــران  كوردستانی 
كوردستان  قوتابخانەكانی  لە  و  نییە  حیزب 
زمانی  بــە  قوتابییەكان  كــە  ــت  ــادرێ ن ئــیــزن 

زگماكی خۆیان بخوێنن و 
بنووسن، ئازادی رادەربڕین 
ناڕەزایەتی  و  كۆبوونەوە  و 
چاالكە  نــیــیــە،  ـــن  ـــڕی دەرب
و  فەرهەنگی  و  سیاسی 
رۆژ  كــورد  مەدەنییەكانی 
بەناو  ـــەڕووی  رووب كە  نیە 
كۆماری  دادگــــاكــــانــــی 
ئــیــســالمــی نـــەبـــنـــەوە و 
زیندانی  و  ئــيــيــعــدام  بــە 
درێژخایەن و دووركەوتنەوە 
لە زێد و بنەماڵەی خۆیان 
نەتەوەی  ـــن.  ـــەدرێ ن ســـزا 
بەشداريیەكی  هیچ  كــورد 
واڵتدا  ــی  ــەري ــوەب ــەڕی ب ــە  ل
نیە و تەنانەت پارێزگاری، 
ئــێــران كەسانی  كــوردســتــانــی  پــارێــزگــاكــانــی 
خۆجێيی نین. لە بواری ئابووری و پێكهێنانی 
هەلی كار، هەڵومەرجی كوردستانی ئێران لە 
ئاستێكی زۆر خراپدایە و هەوڵی كاربەدەستانی 
ئێران ئەوەیە كە كوردستان لە دوواكەوتوویيدا 

بهێڵنەوە. 
دوایین راپۆرتی ئەحمەد شەهید رێپۆرتێری 
بە  زۆر   ئێران  بۆ  مــرۆڤ  مافی  تایبەتی 
رەگــەزی و  نــابــەرابــەری  لە  بــاس  راشكاوانە 
سیاسی و فەرهەنگی لە ئێران دەكات و هێما 
بۆ ئەم خااڵنە دەكا، "نابەرابەری و توندوتیژی 
بەردەوامە،  هــــەروا  ـــان  ژن ــە  ب دژ  یــاســایــی 
لە  بەردبارانكردن، ئەشكنجە  یاساگەلێك وەك 

بڕینی  زیندانەكاندا،  لە  و  خەڵك  بەر چاوی 
بەردەوامە،  ســزا  وەك  جەستە  ئەندامەكانی 
گەورەترین  ــــەڕووی  رووب ئــێــران  نــەتــەوەكــانــی 
ئێران  كاربەدەستانی  زەختی  و  توندوتیژی 

دەبنەوە و ..."
یاساكانی كۆماری ئیسالمی و سیستمی 
ئایینی  دەسەاڵتدارانی  و  واڵت  بەڕێوەبەريی 
كە  ئــەوەی  هۆی  بوونەتە  پێكەوە  واڵتــە  لەم 
واڵتی ئێران یەكێك بێ لە ئەو واڵتانەی كە 
بەردەوام وەك گەورەترین واڵت بۆ پێشێلكردنی 
مافی مرۆڤ چاوی لێكراوە و لە پلەبەنديی 
ئێران  مــرۆڤــدا  مــافــی  جیهانی  رێــكــخــراوی 
واڵتدایە.   135 نێو  لە  127ەمــیــن  پلەی  لە 
لە  مــرۆڤ  مافی  بــواری  لە  ئێران  تەنانەت 
سعودی  عەرەبستانی  وەك  واڵتگەلێك  دوای 
كاتێكدایە  لە  ئــەوە  مەراكشەوەیە.  و  چاد  و 
و  جەخت  ــەردەوام  ب ئێرانی  كاربەدەستانی  كە 
مافی  ئێراندا  لە  كە  دەكــەن  ــەوەوە  ب شانازی 
مرۆڤ پارێزراوە و ئەوان ئایین بە گەورەترین 
پاڵپشتی مافی مرۆڤ دەزانن، بەاڵم ئەوەی 
لێوانلێوە  ئێران  بنەڕەتيی  یاسای  راستییە، 
نابەرابەریی  و  مــافــكــوژی  و  ــەتــی  دژای لــە 
و  ئابووریی  فەرهەنگی،  سیاسی،  رەگەزی، 

تەنانەت ئایینیش. 
كۆماری ئیسالمی گەورەترین بەربەست لە 
تاكەكەسیەكان  ئازادییە  بە  گەیشتن  رێگەی 
و ئازادییە سیاسیەكان و نەتەوەكانی ئێرانە و 
تەنیا لە ئەگەری نەمانی ئەم حكوومەتەدايە 

كە دەتوانن مافەكانی خۆیان بەدەست بێنن.

ئەشكەنجە ئامرازێكی ناڕەوا بۆ گەیشتن بە ئامانجاێكی ناڕەوا

چەكۆ ئەحمەدی

بە بۆنەی راگەیەندراوی جیهانيی مافی مرۆڤەوە
هیوا میرزایی
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جەعفەر شوجوونی، ئەندامی   -
خەباتكارەكان!  ــدە  ــون ــاخ ئ ــەی  ــەڵ ــۆم ك
بە  وێــڕای  مبارز(  روحانیت  )جامعە ی 
دەڵێ :"  رەفسەنجانی،  زانینی  گەمژە 
لەوانەیە سبەینێ  بڵێی لە خەونمدا ئیمام 
رابگرن".  ئۆرانیۆم  پیتاندنی  گوتم  پێی 
ئەكبەر  خەونەكانی  مــەگــەر  لــەوانــەیــە. 
لە  دیكەی  ئیمامێكی  ئیمام،  كە  نەبوو 

جیاتی خۆی دانا؟
خەونەكانی  ــە  ك ئێستا  ــا  ت  -
دیاریكردنی  بۆ  پێوەر  بوونەتە  ئەكبەر 
زەرەرێكتان  چ  نـــیـــزام،  مــەســڵــەحــەتــی 

كردووە؟
ئەوە نیە بە خەونێك هەمووتانی خەواند؟ 
دە لێی گەڕێن! بزانین ئاخری دراماكەی 
ئەم یووسفی پێغەمبەرە و خەونەكانی چ 

دەبێ ؟
خەزووری  عــاداڵ،  حــەداد  خواڵمعەلی  ـ 
خامنەیی(  )مجتەبای  خۆی  ــەی  زاواك
دەڵێ :" ئاغا هەموو شەوێك پێش نووستن 
موتالعەیەكی سووك دەكات بۆ حەسانەوە 
موتالیعەی  هەڵبەت  مێشك.  زاخــاوی  و 
سووكی ئاغا بۆ ئێمەومانان بە موتالیعەی 

قورس دەژمێردرێ ".
موتالیعەی  ئاستی  دیكە،  واتایەكی  بە 
زمان  ئاسنینەكەی  )پیاوە  حەدادعەلی 
خوێنی  فشار  وەكوو  فارسی(  ئەدەبی  و 
مێشوولەیە و تەنیا بە بینینی رووبەرگی 
كتێب، "ناك-ئەوت" دەبێ  و دەگەڕێتەوە بۆ 
حەپەرووت. لەوانەشە ئاغا )وەلی فەقیه( 
فیزیكی  فۆرموولەكانی  حەسانەوە،  بۆ 
كوانتۆم و نانۆتكنۆلۆژی لەبەر بكات و 
و  هەڵقۆڕێنێ   ساندیس  سانتریفیووژ  بە 
كەیكی زەرد و ئۆرانیۆمی پێوە بخوات و 
لە پرخەپرخی دیواری سەوتی بشكێنێ .

ــی بەسیج  ــەرۆك ــدی، س ــەق ن حـــەمـــەرەزا 
خەڵك  دەنگی  ئەمریكادا  لە  گووتویە:" 
هەمووی  ئــەوە  و  ناگێڕێت  رۆڵێك  هیچ 
ـــەو بۆ  ــیــە". ئ ــای ــدی پـــڕوپـــاگـــەنـــدەی مــی
روونكردنەوەی مەبەستی خۆی لە "خەڵك" 
دەڵێ :" هێزەكانی بەسیج گەرەنتییەك بۆ 
رۆڵگێرانی خەڵك لە دەسەاڵتدان". كەواتە، 
كێشەكە لەوەدایە كە لە ئەمریكادا شتێك 
چوونكە  نیە،  بوونی  "خەڵك"  نــاوی  بە 
حاج  نە  حیزبواڵ،  نە  هەیە،  بەسیج  نە 
نەسرواڵ،  حەسەن  نە  حــەدادیــان،  سەعید 
نە دێهنمەكی، نە شەریفی نیا، نە حوسین 
ئەڵاكەرەم و تەنانەت سووكە بەسیجییەك 
لە چەشنی فیروزئابادی كە بە تەنیا بۆ 
خۆی میللەتێكە )النیكەم بەقەد واتیكان 

دەبێ (.
نەقدی هەروەها دەڵێ :" ئێمە جلوبەرگی 
شەرواڵیان  و  كۆت  بەاڵم  هەبوو،  باشمان 
لـــەبـــەر كـــردیـــن كـــە هــێــی ئــێــمــە نــیــە و 
ــەقــدی كە  ــە ئــێــمــەیــە". ن ســووكــایــەتــی ب
داپۆشیبوو  خـــۆی  ــجــیــر  گــەاڵهــەن بـــە 
وتـــی:" رەگـــەزی ئــورووپــایــی لــە حاڵی 
بۆ  دیكە  ساڵی  سەد  و  نێوچووندایە  لە 
گرووپی  دەبێ   ئورووپاییەك  دۆزینەوەی 

توێژینەوەی زانستی بنێرن".
ئەو  كە  نەكردەوە  روونی  نەقدی  هەڵبەت 
بۆخۆی  دیــكــە،  ســەفــەرەی ســەد ساڵی 
دەچێت یان ئایەتوڵا جەننەتی دەنێرێ !؟

هەروەها روون نیە مەبەستی لە جلوبەرگی 
پێشوو چیە؟ بۆیە بڕیارە تا روونبوونەوەی 
مەسەلەكە، بە رووتی بگەڕێت، بۆ ئەوەی 
)واتە شەروااڵ  بەم سووكایەتییە  كۆتایی 

لە پێ  كردن( بهێنێ .

جووت حەوت

هەوراز

رێبەری  مــانــدێــال،  نێلسۆن  دوایـــی  كــۆچــی 
باشوور  ئەفریقای  ئاپارتایدی  دژە  بزووتنەوەی 
شەپۆلێكی بەرباوی لە هاوسۆزی و دەربڕینی 
و  ــەو  ئ ئارمانجەكانی  و  رێــبــاز  بــە  وەفــــاداری 

بزووتنەوەكەی وەڕێ  خست.
سەرنجە،  جێگای  پێوەندییەدا  لــەم  ئەوەیكە 
هەڵسوكەوتی  و  هەڵوێستەكان  جــۆراوجــۆریــی 
و  كــەســایــەتــی  ئـــەو  جیهانبینیی  و  ســیــاســی 
یەكهەڵوێست،  و  یەكدەنگ  كە  حكوومەتانەیە 
پابەندیی خۆیان بە رێبازی سیاسیی ماندێال لە 
خەبات دژ بە هەاڵواردن، توندوتیژی، هەژاری 
و ستەم و چەوسانەوە دەربڕی. ئەم هەڵوێستانە 
پێش هەموو شتێك رەنگدانەوەی گشتگیربوونی 
ئەو نۆرم و بایەخانەیە كە كەسانی وەك ماندێال 

خەباتیان بۆ كردووە.
كە  ئەوەیە  بابەتە  ئەو  دیكەی  الیەنی  بەاڵم 
بۆ  وەك ماندێال  ئارمانجانەی كە كەسانێك  ئەو 
درێژایی  بە  بــوون  ناچار  رەوایــیــان  سەلماندنی 
تەمەنیان چەرمەسەری و ئازار بكێشن، هەنووكە 
هێندە  مرۆڤایەتی  كۆمەڵگای  تاكەكانی  بۆ 
ستەمكارترین  تەنانەت  كە  سەرەتایین  و  روون 
رێژیمەكانیش  سەركوتكەرترین  و  دیكتاتۆرەكان 
ئارمانجانەن.  ئەو  پابەندی  كە  دەدەن  پیشان  وا 
ماندوویی  ــاتــی  خــەب ــجــامــی  ــەن دەرئ ئــەمــەش 

نەناسانەی كەسانی وەك ماندێالیە.
لەخۆڕا نیە كە تەنانەت رێژیمە ئازادیكوژەكانی 
ئێران، سووریە، چین،  وەك كۆماری ئیسالمیی 
كۆریای باكوور و كووبا خۆیان دەخەنە نێو ریزی 
روانگە  بە  باوەڕمەندان  و  ماندێال  الیەنگرانی 
كە  الیەنانەش  ئەو  تەنانەت  ئەو.  رێبازەكەی  و 
داكۆكیكاری  و  بنیاتنەر  خۆیاندا  واڵتانی  لە 
ئاسیمیالسیۆنی فەرهەنگی، ستەمی نەتەوایەتی 
یەكچەشنە  نــەتــەوە  ـ  ـــەت  دەوڵ دامــەزرانــدنــی  و 
كە  دەنــوێــنــن  وا  ــدا  ــەت رواڵ لــە  زۆرەملییەكانن، 
ماندێال و بیروباوەڕەكانی جێگای رێز و باوەڕی 

ئەوانیشە.
بكەین  بیر  لە  ئەوە  نابێ   دیكەوە  الیەكی  لە 
ماندێال  چاالكییەكانی  و  خەبات  پانتایی  كە 
ــەم رێــژیــم و  ــوو كــە هــەركــام ل ــاو ب ــەرب هێندە ب
بارودۆخی  و  بەرژەوەندی  بەپێی  بتوانن  الیەنانە 
بە  و  هەڵواسن  خۆیان  گۆشەیەكیدا  بە  خۆیان، 
دوای هاوشێوەییەك لە نێوان خۆیان و ماندێالدا 

بگەڕێن.
شۆڤینیستە ئێرانییەكان كە دژایەتیی عەرەب، 
ــووچ، جــوولــەكــە و تــوركــیــان وەكوو  ــەل ـــورد، ب ك
لە  رەنگاوڕەنگ  شانازیی  میدالیای  كۆمەڵێك 
مل كردووە و سووكایەتیكردن بە نەتەوە و ئایین و 
بیروباوەڕەكانی دیكەیان كردووەتە بەردی بناغەی 
ناسیۆنالیزمی مەزنیخوازانەی خۆیان، بەوپەڕی 
شۆڕشگێڕانەی  خــەبــاتــی  رووهــەڵــمــاڵــراویــیــەوە 
و  دڵــخــوازانــە  یەكگرتنی  پێناوی  لــە  ماندێال 
رەشپێستەكان  نێوان  ئاشتییانەی  پێكەوەژیانی 
نەتەوەیەك  پێكهێنانی  و  پێستەكان  سپی  و 
لەسەر بنەمای رێزگرتن لە مافەكانی یەكتر و 
رەچاوكردنی ماف و كەرامەتی مرۆیی یەكتر بە 
پشتبەستوو  رەزاخانیی  نەتەوەسازیی  هاوشێوەی 
هاوچەشنی  و  ئاسنین  مشتی  سیاسەتی  بــە 
بیروباوەڕی هەاڵواردنخواز و نكۆڵیكاری خۆیان 
ئیتنیكییە  و  نەتەوایەتی  شوناسە  بە  بەرامبەر 
یەكپارچەیی  دەمامكی  ژێر  لە  جۆراوجۆرەكان 

خاك و پاراستنی یەكیەتیی نەتەوەییدا دەبینن.
دەكەن  راستییە  لەو  چاوپۆشی  الیەنانە  ئەم 
كە بەپێی باوەڕەكانی ماندێال، سپی پێستەكانی 
بە  درێژەیان  كە  كاتێك  هەتا  باشوور  ئەفریقای 
ستەم و هەاڵواردنی رەگەزی دژ بە رەشپێستەكان 
مرۆیی  ژیانی  و  ئــازادی  لە  خۆیانیش  دابایە، 
بارودۆخە  ئــەو  گۆڕینی  بۆ  و  دەبـــوون  بێبەش 
هەاڵواردنەكانی  و  ستەم  هەموو  بــوو  پێویست 

قەرەبوو  ستەملێكراو  زۆرینەی  بە  دژ  رابــردوو 
بكرێنەوە.

بە واتایەكی دیكە، ئەگەر روانگەكانی ماندێال 
بكەینە پێوەر، خودی ئەم پاوانخوازە ئێرانییانەش 
تا كاتێك كە بە هۆی ترسیان لە دابەشبوونی خاك 
و دەسەاڵت، پشتیوانی لە ستەمی نەتەوایەتی و 
هەاڵواردن دژ بە نەتەوە ستەملێكراوەكانی ئێران 
بكەن، بە كردەوە نەك هەر كۆمەڵێك مرۆڤی ئازاد 
و بەختەوەر نابن، بەڵكوو كۆمەڵێك دیلن كە بە 
بیانووی یەكپارچەیی خاك و بۆ لە بەندكردنی 

نەتەوە ستەملێكراوەكانی ئێران ناچارن چاوپۆشی 
لە ماف و ئازادییە دێموكراتیكەكانی خۆیانیش 
بكەن  سەركوتكەرانە  رێژیمە  ئــەو  قازانجی  بە 
قوربانیی  دەكەنە  مافەكانیان  سەرەتاییترین  كە 
"یەكپارچەیی  نــاوی  بە  خەیاڵی  بوونەوەرێكی 
خاكی ئێران و پاراستنی یەكیەتیی نەتەوەیی بە 

هەر بەهایەك". 
بەرباوەكانی  ــدامــە  ــع ــی ئ ـــە  ك ــــەی  ــــەوان ئ
ناوچەكانی  و  كوردستان  ئەحواز،  بەلووچستان، 
بەرگریی  بە  ستەملێكراوەكان  نەتەوە  دیكەی 
واڵت  خاكی  یەكپارچەیی  لە  دەســەاڵت  رەوای 
دەزانن و بە بێدەنگیی سیاسی و میدیایی خۆیان 
یارمەتیدەری درێژەكێشانی ئەو رەوتە دەبن، ئەو 
ئەوان  بێدەنگیی  كە  كــردووە  بیر  لە  راستییەیان 
رۆژ لە دوای رۆژ زیاتر دەبێتە هۆی بێگانەبوون 
لە یەكتر و لێكترازاویی پێكهاتەكانی كۆمەڵگای 
ئێران و ئاو بە ئاشی دیكتاتۆری و سەرەڕۆییدا 

دەكات.
ناكۆكییەك  ئەم كەسانە هیچ  زۆر سەیرە كە 
ماندێال  مەرگی  بۆ  شینگێڕییەكانیان  نێوان  لە 
ــەر بە  ــب ــەرام و هــاوكــاتــیــش بــێــدەنــگــبــوونــیــان ب

لەسێدارەدانی چوار بەندكراوی سیاسیی عەرەبی 
ئەحوازیدا نابینن.

هەروەها دەسەاڵتدارانی كۆماری ئیسالمی و 
بۆ  شەرمانە  بێ   كە  ئەسەدیش  بەشار  رێژیمی 
مەرگی ماندێال فرمێسكی تمساح هەڵدەڕێژن، 
هەاڵواردنی  سیاسەتی  واڵتەكانیاندا  لە  خۆیان 
ئایینی،  نــەتــەوایــەتــی،  ئیتنیكی،  رەگــــەزی، 
و  سیاسی  بــوارە  هەموو  لە   ... و  جینسییەتی 
ئەوپەڕی  گــەیــانــدووەتــە  كۆمەاڵیەتییەكانیان 

خۆی.

ـــــەاڵم ســـەیـــرتـــر لـــە هــــەمــــووی ئـــەوانـــە،  ب
هەڵسوكەوتی حكوومەتی ئەفریقای باشوورە كە 
حكوومەتی  نوێنەرانی  بەشداربوونی  بۆنەی  بە 
چین لە رێوڕەسمی رێزگرتن لە ماندێالدا، ئامادە 
نەبوون ویزا بدەنە داالیی الما، رێبەری نەتەوەی 

ستەملێكراوی تەبەت.
ئەم هەڵسوكەوتە، لە رێوڕەسمێكدا كە بە یادی 
ماندێال بەڕێوە دەچوو و لە الیەن حكومەتێكەوە 
راستەقینەی  مـــیـــراتـــگـــری  ـــە  ب خــــۆی  ـــە  ك
دەزانێ ،  ئاپارتاید  دژە  بزووتنەوەی  و  ماندێال 
رۆژئاوایی  واڵتانی  هەڵسوكەوتی  وەبیرهێنەری 
ــدێــال لە  ــیــنــی مــان ــە تــیــرۆریــســت زان ــەڕ ب ــەم ل
سەردەمی شۆڕشەكەیدا و جۆرێك پشتیوانی لە 
سیاسەتەكانی چین لە پێوەندی لەگەڵ خەڵكی 
دژایەتییەكی  لە  كە  بوو  تەبەتدا  ستەملێكراوی 
سەرچەشنەكانی  و  ئــامــانــج  لــەگــەڵ  ئــاشــكــرا 

خەباتی یەكسانیخوازانەی ماندێالدایە.
ــی رۆژئــاوایــیــش كــە ســەردەمــێــك بە  ــان واڵت
و  تیرۆریزم  تۆمەتی  بــوون  ئامادە  ــی  دوودڵ بێ  
ئاژاوەگێڕی بە پاڵ ماندێال و بزووتنەوەكەیدا بدەن، 
سەركوتكەری  حكوومەتی  هێندێك  شانبەشانی 

بە  پێداهەڵگوتن  كێبەڕكێیەكی  چین،  وەكـــوو 
حاڵێكدا  لە  رێ ،  خستبووە  ماندێالیان  ــااڵی  ب
بێت، بە هۆی  كە بۆ خۆیان ئێستاشی لەگەڵ 
ئەو بەرژەوەندییە سیاسی و ئابوورییانەی كە لە 
ئاكامی پێوەندی لەگەڵ دیكتاتۆرەكان و رێژیمە 
سەركوتكەرەكاندا بە دەستی دێنن، هێشتا درێژە 
تۆمەتباركردنی  و  نكۆڵیكردن  سیاسەتی  بــە 
بــزووتــنــەوە مــافــخــوازانــەكــان و زۆر جــاریــش بە 

تیرۆریست زانینی ماندێالكانی سەردەم دەدەن. 
بــۆ بكەین،  ــێ  هێمای  دوایــیــن خــاڵ كــە دەب

و  ــەوەدان  ــت ــەدەس ــۆب خ الیــەنــگــرانــی  هەڵوێستی 
سازشكاری بەرامبەر بە كۆماری ئیسالمییە كە 
بە هەڵواسینی خۆیان بە كۆمەڵێك چەمكی وەك 
"ناتوندوتیژی" و "ئیسالحخوازی" هەوڵ دەدەن كە 
بڵێن ماندێالش كەسێكی وەك ئێمە بوو، لە حاڵێكدا 
كە ماندێال لە رەوتی خەباتی درێژخایەنی خۆیدا 
خەباتی  )لە  خەباتی  رەواكــانــی  شێوازە  هەموو 
میتینگی  و  مانگرتن  تا  بگرە  چەكدارییەوە 
سەرشەقام و چاالكییە مەدەنییەكان( تاقی كردەوە 
خەباتی  لە  شێوازێك  هەڵبژاردنی  هەرگیز  و 
نەكردە ئامرازێك بۆ لێدانی شێوازەكانی دیكەی 
خەبات و خەباتگێڕێك بۆ هەموو سەردەمەكان و 

هەموو شێوازەكانی شۆڕشگێڕی بوو.
ــن، ســـــــەرەڕای  ــی ــێ ــڵ بــــە كــــورتــــی دەبــــــێ  ب
نۆرمە  و  بــــۆچــــوون  بــەگــشــتــگــیــربــوونــی 
رێوڕەسمەكانی  لە  ماندێال،  شۆڕشگێڕییەكانی 
رێزگرتن لەم كەڵەپیاوەی ئەفریقا و جیهاندا ئەوەی 
كە زیاتر لە هەموو شتێك كەوتە پەراوێزەوە، رێباز 
و قوتابخانەیەك بوو كە ئەو بە خەباتی ماندوویی 
نەناسانەی خۆی و هاوسەنگەرانی پێشكەش بە 

كۆمەڵگای مرۆڤایەتی كرد.

رێگای ماندێال، نوقمی تۆزی دووڕووییەكان

سەالم ئیسماعیل پوور
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عێراق،  سیاسيی  ــانــی  گــۆڕەپ لــەمــێــژە 
لەگەڵ كێشەگەلێكی جۆراوجۆر بەرەوڕووە. 
هێزە بیانی و واڵتە دەرەكییەكان هەوڵ دەدەن 
كە لەم واڵتەدا تەشەنە بكەن و  كاریگەرییان 
هەبێت. ئێرانیش هەمیشە یەكێك لەو واڵتانە 
بووە كە بە وردی پەیجۆری وەرچەرخانەكانی 
عێراق و بەتایبەت عێراقی دوای رووخانی 
دەوڵەتی  هاتنەسەركاری  و  حسێن  ــەدام  س
شیعەمەزهەب لەم واڵتەدابووە و هەمووكات 
بە پشتیوانيی ماڵی و مەعنەوی خۆی لە 
دەوڵەتە شیعەمەزهەبەكەی عێراق و بەتایبەت 
شەخسی "مالكی"، خەریكی بەرەوپێشبردنی 
ئامانجەكانی خۆی لەم واڵتە و ناوچەكەدا 

بووە.
لە ساڵی 2006دا  كە  "نــووری مالكی" 
پێوەندی  عێراق،  وەزیرانی  ســەرۆك  بە  بوو 
زۆر نزیك و گونجاوی لەگەڵ ئێراندا بووە 
كەسێكی  بوونی  لە  هەمووكات  ئێرانیش  و 
شیعەمەزهەب لە پۆستی سەرۆك وەزیرانی 
لەم  دەیــكــات.  و  كــردووە  پشتیوانی  عێراق 
پێوەندییەدا، سەفەری ئەم دواییانەی "نووری 
مالكی"، سەرۆك وەزیرانی عێراق بۆ ئێران 
لە  واڵتــەكــەی  كە  درا  ئەنجام  حاڵێكدا  لە 
حاڵی تێپەڕبوون لە قۆناغێكی زۆر هەستیار 
ــە و لە  ــەدای ئــەم واڵت لە دیــرۆكــی سیاسی 
قەیرانێكی نێودەوڵەتی و تەناهیی سەختدایە 
و پێوەندییەكانی لەگەڵ واڵتە دراوسێكانیش 
هەنووكە  نیە.  ئاڵۆزی  و  گــرژی  لە  دوور 

عێراق لەگەڵ كێشە و گیروگرفتی زۆردا 
بوونی  وەكــــوو  كێشەگەلێك  بـــــــەرەوڕووە. 
ئەم  خــاكــی  لــە  تیرۆریستییەكان  گــرووپــە 
الیەنە  و  گــرووپ  نێوان  كەلێنی  واڵتـــەدا، 
الیەنە  و  بەتایبەت گرووپ  و  سیاسییەكان 
الوازبوونی  واڵتــە،  ئەم  شیعەمەزهەبەكانی 
و  كوردستان  هەرێمی  نێوان  پێوەندییەكانی 
حكوومەتی ناوەندی، نزیكبوونەوە بە خولی 
نوێی هەڵبژاردنەكانی پارلمان و الوازبوونی 
گۆڕەپانی  ــە  ل مــالــكــی  نــــووری  پــێــگــەی 
و  نــیــگــەرانــی   ،... ــراق و  عــێ ســیــاســەتــی 
الیەنگرانی  و  مالكی  بۆ  زۆری  پەرۆشی 
لەبەرچاوگرتنی  بە  بۆیە  كــردووە.  درووست 
سیاسی  بارودۆخی  جۆراوجۆرەكانی  الیەنە 
نێوخۆیی عێراق وا دەچێت كە سەفەرەكەی 
جۆراوجۆری  ئامانجی  ئێران  بۆ  مالكی 
بــــووە كــە بــەشــێــكــی گــریــنــگــی بــە كێشە 
رێژیمی  نێوخۆییەكانی عێراق و رۆڵێك كە 
ئێران لە دەستێوەردان لە كاروباری نێوخۆی 

ئەم واڵتە دەيگێڕێت، دەگەڕێتەوە.
دەستێوەردانی  ـــەرچـــاوی  ب ــەی  ــوون ــم ن
رێژیمی ئێران لە كاروباری نێوخۆی عێراق، 
ئەمساڵی  لە هێرشی سەرەتای سێپتامبری 
هێزەكانی عێراق بۆ سەر ئۆردوگای ئەشرەف 
كوژرانی  و  خەلق(  موجاهیدینی  بە  )سەر 
بە  كەمپە،  ئــەم  دانیشتوانی  لە  كــەس   52
دوابەدوای  كە  بیبینین  دەتوانین  ئاشكرایی 
ئەم هێرشە، رێكخراوی موجاهیدین، كۆماری 
بە هێرش بۆ  ئیسالمی و دەوڵەتی مالكی 

سە ركەمپەكەیان و كوژرانی ئەندامەكانیان 
بەرپرسیار دەزانێت. 

رێژیمی  دەستێوەردانی  دیكەی  نموونەی 
عێراق،  ــوخــۆی  ــێ ن كـــاروبـــاری  لــە  ئــێــران 
بۆ  مالكی  نوری  هەڵبژاردنی  چۆنیەتیی 
پۆستی سەرۆك وەزیرانی عێراقە، بێگومان 
لە  كــاریــگــەری  بــەرچــاو و  ئــێــران رۆڵێكی 
دەستڕۆیشتوویی  رادەی  و  هەیە  عێراقدا 
ــیــە. لە  ــە كـــەس شـــــاراوە ن ـــەم واڵتـــــەدا ل ل
ئەیاد  كە  بینیمان  پێشوودا  هەڵبژاردنەكانی 
كورسییەكی  بەدەستهێنانی  بــە  عـــەالوی 
بەاڵم  هێنا،  بــەدەســت  ســەركــەوتــنــی  زیــاتــر 
بەم  ئەمەش  بێنێ .  پێك  دەوڵــەت  نەیتوانی 
هۆیە بوو كە گرووپە هاوپەیمانەكانی ئێران 
لەگەڵیدا هاوكاریيان نەكرد و ئێران توانی لە 
كاریگەری و دەستڕۆیشتوویی خۆی كەڵك 
پشتیوانی  بۆ  هاوپەیمانییەك  و  وەربگرێت 
لە مالكی پێك بێنێت و بیكات بە سەرۆك 
كە  حاڵێكدایە  لە  ئەمە  عێراق.  وەزیــرانــی 
عێراق  پارلمانی  جێگری  شــەالت،  عەلی 
ئەم  بۆ  هێمای  قانوون،  دەوڵەتی  بەرەی  لە 
بابەتە كردووە و وتوویەتی كە ئێران و ئامریكا 
بەڵكوو  ناكەن،  دیــاری  عێراق  چارەنووسی 
ئەم دوو واڵتە تەنیا دەتوانن لە هاوسەنگی 
شتێك  وەكو  هەبێت  رۆڵیان  الیەنەكان  نێوان 
عێراق  2010ی  ساڵی  هەڵبژاردنەكانی  لە 
رووی دا و مالكی و عەالوی دەنگەكانیان 
ــەاڵم ئــەم دوو واڵتە  ــوون ب نزیك بــە یــەك ب
ــــەرازووی مالكی  ــای ت بــڕیــاریــان دا كــە ت

لەم  مالكی  بێگومان  بۆیە  بكەن.  قورستر 
سەرۆك  بە  درێــژەدان  مەسەلەی  سەفەرەیدا 
ــريــی خــۆی لــە بــەرچــاو گــرتــووە و بە  وەزی
ئێران  كاریگەریی  لە  كەڵكوەرگرتن  تەمای 
لە هەڵبژاردنەكانی داهاتووی واڵتەكەی بە 
مەبەستی سەركەوتنی خۆی و بە قازانجی 
هاوئامانج  شیعەمەزهەبەكانی  ــە  گــرووپ
ـــەوەی كە  ـــووە. ئ و هــاوئــاراســتــەی ئــێــران ب
نوێی  خولی  لەم  مالكی  پێگەی  و  جێگە 
خولی  لەگەڵ  بـــەراورد  لە  هەڵبژاردنانەدا 
پێشووی الوازتر بووە شتێكی حاشاهەڵنەگرە 
و مالكیش باش دەزانێت كە هەنووكە جێگە 
و پێگەی زۆر الوازە و پێویستی زۆری بە 
كە  هەیە  بەهێز  بەرەیەكی  و  هاوپەیمانی 
مالكی  بۆیە  هــەر  بكات.  لێ  پشتیوانی 
بیانی  و  نێوخۆیی  پشتیوانی  بە  پێویستی 

هەیە.
سووریە  قەیرانی  پێوەندییەدا،  لــەم  هــەر 
گــریــنــگــی ئــیــســتــراتــیــژیــكــی بــۆ ئــێــران و 
و  گەندەڵ  رێژیمی  یارمەتیدانی  شێوازی 
ئەو  الیــەن  لە  ئەسەد  بەشار  سەركوتكەری 
واڵتەوە لە رێگای عێراقەوە، بێگومان یەكێك 
لە گرینگترین بابەتەكانی ئەم سەفەرە بووە. 
بوونی  بە  سووریەش  لە  نێوخۆیی  شــەڕی 
پشتیوانێكی جیددی وەكوو ئێران و نەیارانی 
بەهێز وەكوو توركیە، عەرەبستان و قەتەر بە 
گرژی و ئاڵۆزییەكانی ناوچەی رۆژهەاڵتی 
لەم  عێراقیشی  و  داوە  پـــەرەی  ــاوەڕاســت  ن
گرژی و ئاڵۆزییانە بێوەر و بێبەش نەكردووە. 

بارەیەوە،  ــەم  ل كــە  ئاشكرایە  و  روون  زۆر 
دەوڵەتی مالكی لەگەڵ ئێران هاوئامانج و 
هاوئاراستەیە و لە بەرەی بەرامبەر نەیارانی 
كە  شوێنێ  تا  ئەسەددایە،  بەشار  دەوڵەتی 
سەرەڕای ئاگاداركردنەوە و هۆشداری واڵتە 
رۆژئاواییەكان، ئامادە بووە ئەو ئازادییە بە 
واڵتی ئێران بدات كە یارمەتی سەربازی و 
... خۆی لە رێگای ئاسمانی عێراقەوە بە 

فڕۆكە بۆ سووریە هەناردە بكات.
كرا،  بــاس  كــە  بــابــەتــانــەی  لــەم  بێجگە 
كێشەگەلێكی  و  مەسەلە  لەگەڵ  مالكی 
هەرێمی  دەســـەاڵتـــەكـــانـــی  وەكـــــوو  ــكــە  دی
كوردستان و شێوازی هەڵسوكەوتی لەگەڵ 
حكوومەتی ناوەندی و لە هەموو گرینگتر، 
پێكهاتەی  ــە  ب ــان  ــدارەك ــدی ــوەن ــێ پ مــەســەلــە 
عێراق  سیاسییەكانی  گرووپە  و  حیزبەكان 
دەتوانن  بابەتانە  لەم  هەركام  كە  ــەرەوڕووە  ب
زۆر  نێوخۆ،  تێكهەڵچوونەكانی  و  شەڕەكان 
نێوخۆیی  بارودۆخی  لەسەر  و  بكەنەوە  زەق 

عێراق كاریگەرییان هەبێت.
بۆ  مالكییان  ــە،  هــۆكــاران ئــەم  هــەمــوو 
وەدەستهێنانی پشتیوانی و بە وتەی هەردووال 
سیاسییەكان"  هاوكارییە  بە  پەرەپێدان  "بۆ 

رەوانەی ئێران كردووە. 
پێداچوونەوە  وێــــدەچــــێ  بـــۆیـــە  هــــەر 
ــە هــەڵــســوكــەوتــی ســیــاســی حــێــزبــەكــان و  ب
لە  تــا  پێویستە  عــێــراق  كەسایەتییەكانی 
روانگەیەكی  بە  داهاتوودا  هەڵبژاردنەكانی 

باشترەوە هەنگاو هەڵبگرن. 

پێشەكی:
بانەمەڕی  17ی  پێنجشەممە  رۆژی 
سەر  نیوی  و   10 كاتژمێر  هەتاوی  1360ی 
فڕۆكەی  دوو  و  هەلیكۆپتێر   4 بەیانی  لــە 
هێرشیان  عێراق  بەعسی  رێژیمی  شــەڕكــەری 
كردە سەر زیندانی دۆڵەتوو و بە توندی زیندان 

و زیندانیانیان بۆمباران كرد.
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لە كاتی شۆڕشدا هێندێك لە رووداوەكان بە 
تۆمار  شــۆڕش  تایبەتیی  هەلومەرجی  هــۆی 
ناكرێن یان تۆمار دەكرێن بەاڵم بە هۆی شەڕەوە 
لەنێو دەچن و هێندێكیشان بە نیوەچڵی تۆمار 
یەكێك  دۆڵەتووش  زیندانی  رووداوی  دەكرین. 
لەو رووداوانەیە كە تۆمار كراوە بەاڵم سەنەد و 
بۆ  بەدواداچوون  بۆیە  لەنێو چووە،  بەڵگەكانی 
ئەو رووداوانە كارێكی قورس و هەستیارە، لەبەر 
سەرەكی،  بنەمای  دوو  النیكەم  دەبــێ   ئــەوەی 
گێڕانەوەی  لە  الیەنی  بێ   و  راستگۆیی  واتە 
الیەنییەی  بێ   ئــەو  بپارێزرێت.  رووداوەكــانــدا 
الیەنی  بێ   دەڵێت  پێی  قاسملوو  دوكــتــور  كە 
ئۆبژێكتیڤ و راستی ئەوەی كە راسڵ دەڵێ : 
هیچ كات ئیزن بە خۆتان مەدەن ئەوەی كە پێتان 
پێتان  یان ئەوەی كە  خۆشە حەقیقەتی هەبێ ، 
وایە حەقیقەتەكەی بۆ مرۆڤ بەسوودە، ئێوە لە 

رێ  بەدەر بكات.
بەندكردن لە هەر حاڵەتێك و بە هەر شێوەیەك 
بەاڵم  ناخۆشە  بێت  ساتێكیش  بۆ  ئەگەر  بێت، 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ئامانجی 

بۆ هەبوونی زیندان چی بووە؟
ئایا مەبەست بەندكردن و ئازاردانی مرۆڤەكان 

بووە یان پاراستنی گیانیان؟
ئایا حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران تا 

ئێستا دیلی شەڕی ئیعدام كردووە؟
زیندانی  عــێــراق  بەعسی  رێژیمی  بۆچی 
هەڵوێستی حیزبی  و  كرد  بۆمباران  دۆڵەتووی 

دێموكراتی كوردستانی ئێران چی بوو؟
مانای  تــۆ  ــوو الی  ــەت دۆڵ زیــنــدانــی  پ1: 

چیە؟
ئینسافەوە  بە  ئەگەر  دۆڵەتوو  زەرزا:  سادق 
ـــەســـەر بـــكـــرێ  ئـــەنـــدەرزگـــا و  قــــەزاوەتــــی ل

میوانخانەیەكی مەحدوود بوو.
دۆڵەتووەیان  زیندانی  ئەم  فەراوانی:  ئەمیر 
زیندانی  دەڵێی  كە  كــردبــووەوە  گــەورە  ئــەوەنــدە 
ئەوین یان رەجایی  شار یان شتێ لەم ئاستانەدا 
تەفریحگایەك  من  بۆ  دۆڵەتوو  زیندانی  بــوو. 

بوو.
زیندان  بــوونــی  نەفسی  شــەرەفــی:  حــەســەن 
رەفتار  بەڵكوو  شەرمەزارییە،  نە  شانازییە  نە 
خۆیدا  دوای  بە  شانازی  كە  زیندانيە  لەگەڵ 
ئەگەر  و  شانازییە  بــێ   بــاش  ئەگەر  دێنێ، 

خراپ بێ شەرمەزارییە.
ئاكامە  بەو  بەعس  رێژیمی  بابایی:  سەدیق 
پاسدارانە  ئەم  كوشتنی  رەنگە  كە  گەیشتبوو 
ئێراندا  نێوخۆی  لە  گشتی  بــیــروڕای  بتوانێ 

تووڕە بكات.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە 11ی 
رەشەممەی 1357 فەعالییەتی ئاشكرای خۆی 
راگەیاند و زۆری پێ  نەچوو تووشی شەڕ بوو. 
دەڵێ   ئــێــران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 

ئێمە  بووین،  نەخوازراو  شەڕێكی  تووشی  ئێمە 
داوای دێموكراسی و خودموختاریمان دەكرد كە 
كۆماری  ئیدئۆلۆژیكی  رێژیمی  لەگەڵ  ئەوە 

ئیسالمی نەدەهاتەوە. 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پ2: 
چ هەوڵێكی دا بۆ ئەوەی تووشی شەڕ نەبێ ؟

سەرەتای  لـــە  هــــەر  شــــەرەفــــی:  حـــەســـەن 
چ  ئیسالمییەوە،  كــۆمــاری  هاتنەسەركاری 
ئەو كاتە كە دەوڵەتیی كاتی هەبوو چ دواتر، 
حیزبی دێموكرات هەوڵێكی زۆری دا بۆ ئەوەی 
داخوازییەكانی لەگەڵ رێژیمی تازە بە دەسەاڵت 
گەییشتوو بە شێوەیێكی هێمنانە بێنێتە گۆڕێ 
و هەوڵ بدا بە شێوەیێكی هێمنانە دابین ببن. 

هەموو  ـــدا  ـــان ـــاوچـــەك ن ـــە  ل ــك  ــدێ ــن ــێ ه ـــە  ل
لەنێو  پاشایەتی  رێــژیــمــی  ــەكــی  دامــودەزگــای
لە  نموونە  بۆ  پادگانەكان  لــەوانــە  و  چــووبــوو 
پادگان  ــدان  ــبــەن رێ لــە 23ی  مــهــابــاد  شـــاری 
شاردا  هێندێك  لە  بــەاڵم  بەدەستەوە،  دا  خۆی 
هەر وەك خۆیان مابوونەوە و ئەركی پاراستنی 

سنوورەكانیان لە ئەستۆ بوو.
پ3: ئاغای فەراوانی ئێوە لە چ ساڵێك لە 
كوردستان بوون و چ بەرپرسایەتییەكتان هەبوو؟

هاتمە   1358 ســاڵــی  فـــەراوانـــی:  ئەمیر   
پاراستنی  مەئمووریەتەكەمان  كوردستانەوە. 
سنوورەكانی ئێران بوو و من دەرەجەداری تیپی 
23ی هێزە تایبەتییەكان بووم. وەك سەرگرووبانی 
یەكێ لە یەكە تایبەتییەكان كە 70 كەس بوون، 
چووینە  بێهرووز،  ســەرگــورد  فەرماندەیی  بە 

نەوسوود.
پ4: لە كوردستانی ئێران بە چ ناوچەیەك 

دەگوترا ناوچە ئازادكراوەكان؟
كاك حەسەن: بەشێكی بەرچاو لە ناوچەكانی 
كــوردســتــان بــە هــۆی خــۆڕاگــری و بەرگریی 
هێزی  و  بەرگری  هێزی  و  پێشمەرگە  هێزی 
خودی خەڵكەوە پارێزراو بوون و هێزەكانی رێژیم 
ئەو  بۆیە  ناوچانە،  ئەو  نەگەییشتبووە  دەستیان 
ناوچانە لەالیەن خودی خەڵكەوە ئیدارە دەكران و 

بە ناوچەی ئازادكراو ناو دەبران. 
سەدیق بابایی: زۆر سروشتیە كە بەڕێوەبەری 
ئیداری  سیستمێكی  بە  پێویستی  ناوچانە  ئەم 
وەك پەروەردە، دادوەری و هاتوچۆ و ... هەیە.

پ5: ئەو ناوچانە چۆن ئیدارە دەكران؟
 حــەســەن شــەرەفــی: لــە رێــگــای شـــووراوە، 
لەهەر جێگایێك شورایێك هەبوو كە بە دەنگی 
ئەو  و  شارە  ئەو  و  شوێنە  ئەو  خەڵكی  خودی 
كاروباری  ئــەوانــەی  و  هــەڵــدەبــژێــردران  گــونــدە 
رۆژانەی شارییان بەڕێوە دەبرد، كاروباری نەزم 
و ئەمنییەتی شارەكەیان سەرپەرەستی دەكرد و 
لە هەمان حاڵیشدا پێشمەرگە لە خزمەتی ئەو 
شوورایانەدا بوو بۆ بەڕێوەبردنی بڕیارەكانی و بۆ 

دابینكردنی ئەمنییەت.
سەدیق بابایی: بە لەبەرچاوگرتنی هەبوونی 
و  خوێندەوار  كەسانی  لە  بەرچاو  ژمارەیەكی 
بەڕێوەبردنی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  بەئەزموون 

بۆ  هەنگاویان  رشتەیەكدا،  هــەر  لــە  ــار  كــاروب
دامەزراندنی كومیسیۆنگەلێكی جیاواز هەڵێنا 

بۆ بەڕێوەبردنی ناوچە ئازادكراوەكان. 
كوێ   بۆ  و  گیرای  دیــل  بە  چــۆن  پ6:   

نێردرای؟

ــە الیەن  ل فـــەراوانـــی: ســاڵــی 59  ئــەمــیــر 
نەوسوود  دێموكراتی  حیزبی  پێشمەرگەكانی 
دیڵبوونەكەی  ئــەڵــبــەت  و  گــیــرایــن  دیـــل  ــە  ب
لەوێ  كراین.  چەك  كە  بوو  شێوەیەك  بە  ئێمە 
پێشمەرگەكانی حیزب بە ئێمەیان وت كە ئێمە 
لە الیەن حیزبەوە فەرمانیان پێ داوین كە ئێوە 
چەك بكەین. یان لەگەڵمان شەڕ دەكەن یان خۆ 
دەدەن بە دەستەوە چون لەو كاتەدا فەرماندەكەمان 
نەبوو و من سەرگرووبان و یەكێ  لە نەوسوود 
لە كۆنترین ئەندامانی ئەم یەكەیە بووم، بڕیارم 
دا كە شەڕ نەكەین و خۆمان بدەین بە دەستی 

هێزەكانی حیزبەوە.
دوای دیلگرتنمان ئێمەیان برد بۆ مزگەوتی 
خەڵكی  مــیــوانــی  رۆژێ  چــەنــد  و  نــەوســوود 
نەوسوود بووین. پاشان ئێمەیان برد بۆ گوندێك 
و ماوەیەكیش لەوێ ماینەوە. لە قوتابخانەیەكدا 

ئێران و عێراق
پێوەندییە شاراوەكان لە دووتوێی هاوكاریدا

عادڵ مورادی

راستییەكانی زیندانی دۆڵەتوو
سەالح نادری
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

پاشان ئێمەیان  راگـــــرت. 
برامبەر  ســەردەشــت.  ناوچەی  بۆ  برد  ئێمەیان 

گوند میرائاوێ و بۆ الی زیندانی دۆڵەتوو.
ئەندامەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
و  ئەزییەت  زۆرتــریــن  كە  كەسانەن  لــەو  ئێران 
لە  هێندێكیان  و  دیتووە  زینداندا  لە  ئــازاریــان 
بیست ساڵ و سی ساڵ و هێندێكیشیان ئیعدام 

كراون.
پ7: بۆچی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
بەند  تێدا  خەڵكی  و  دامەزراند  زیندانی  ئێران 

كردووە؟
سەپێنراوەكەی  شـــەڕە  ــە  ل زەرزا:  ســـادق   
گەلی  ســەر  بە  ئیسالمی  كــۆمــاری  رێژیمی 
سەركەوتنیان  پێشمەرگەكان  جار  زۆر  كــورددا 
لەو  هێندێك  سەركەوتنانەدا  لەو  دێنا،  بەدەست 
كەسانەی كە هاتبوون بۆ شەڕ لەگەڵ گەلی 
كورد بە دیل دەگیران و دەبوا شوێنێك بوایەت 

بۆ پاراستنیان.
بۆ  ــەوە  دەگــوازران زیندانەكان  بۆچی  پ8: 

سەر سنوور؟
كۆماری  ئەوەیكە  پــاش  بابایی:  سەدیق   
خۆی  سەرەتاییەكانی  ئامانجە  لە  ئیسالمی 
شكستی خوارد، دەستی دایە بوردمان و ئەم پرسە 
زیندانەكانی  ناچار كرد كە  حیزبی دێموكراتی 

بۆ شوێنێك لە سەر سنوورەكان رابگوازێ.
زیندانی دۆڵەتوو ناوێكە كە بۆ هەمیشە لە 
هۆی  بە  تەنیا  ئەویش  كــراوە  تۆمار  مێژوودا 
بوونی زیندانێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران لە نیزیك ئەو گوندە بووە
كــــوێ   لــــە  دۆڵـــــەتـــــوو  ـــی  ـــدان ـــن زی پ9: 

هەڵكەوتووە؟
حەسەن شەرەفی: لەسەر سنووری كوردستانی 
ئێران و عێراقە، لە گوندێكی بچووك بە ناوی 

دۆڵەتوو.
پ10: ئەو زیندانەی كە تۆ و هاوڕێكانت 
لە كــوێ  هەڵكەوتبوو و  راگــوێــزران  ئــەوێ   بۆ 

بارودۆخی زیندان چۆن بوو؟
ــوو كــە لە  ئەمیر فـــەراوانـــی: نــاوچــەیــەك ب
دۆڵێكدا چەند خانووی گونديی لێ بوو و چەند 
ئاخوڕی ئاژەڵ، زۆر خاوێن نەبوو ئەو شوێنەی 
كە ئێمەیان راگرتبوو، بەاڵم زۆر جیاوازی نەبوو 

لەگەڵ خانووەكانی گوند.
كاتی  كــە  ــەی  ــالن دی ــەو  ل هێندێك  پ11: 
خۆی لەو زیندانەدابوون دەڵێن زیندانی دۆڵەتوو 
شوێنی ئاژەڵ و مەڕومااڵت بووە ئەو شتە تا 

چەند راستە؟
حەسەن شەرەفی: لە خەباتێكی چەكدارانە بە 
شێوەی پارتیزانیدا، هەموو جێگایەكت بەدەستەوە 
شتێك  هەموو  بۆ  گونجاوت  شوێنی  كە  نییە 
بە شێوەی سروشتی شوێنی  بۆیە  هەبێ. هەر 
گیراون،  بەدیل  كە  كەسانەش  ئەو  حەوانەوەی 
لەگەڵ ئەوەی كە هیچ فەرقێكی نەبووە لەگەڵ 
و  دێموكرات  تێكۆشەرانی  حەوانەوەی  شوێنی 
ئەوڕۆ  رەنگە  بەاڵم  كادرەكان،  و  پێشمەرگەكان 
لە شارێكدا لە شوێنێكدا شوێنی ئاوا بە شیاو 

نەزانن.
پ12: زیندانی دۆڵەتوو چۆن ئیدارە دەكرا؟
شوورای  ــنــدان  زی لــە  ئێمە  زەرزا:  ســـادق   
الیەن  لە  كــارەكــان  هەموو  و  هەبوو  زیندانمان 

شووراوە بەڕێوە دەچوو.
پ13: هەڵسوكەوتی پێشمەرگە و بەرپرسانی 

حیزب لەگەڵ دیلەكان چۆن بوو؟
خۆیان  كە  خوراكێ  هەر  فــەراوانــی:  ئەمیر 
ئیمكاناتێ  هەر  دەدا.  ئێمەشیان  بە  دەیانخوارد 
كە خۆیان بوویان ئێمەش بوومان. وا نەبوو كە 
ئەوان لە دۆشەكە و پەتوودا بخەون و ئێمە لە 
لە  بۆیە هیچ جیاوازییەك  زەوی ڕووتــدا. هەر 
نەبوو.  پێشمەرگەكاندا  و  دیل  وەك  ئێمە  نێوان 
پێشمەرگەكان  كە  دەنووستین  شوێنە  لەو  هەر 

دەنووستن.

سااڵنەدا  ـــەو  ل ئــیــتــالــیــا   RAI ــی  ــاڵ ــان "ك

حیزبی  نــاوەنــدی  زیندانی  لەسەر  راپۆرتێكی 
كردووە  ئامادە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
ــنــدان و  كــە تێیدا شــێــوازی بــەڕێــوەچــوونــی زی
كــاری شــووراكــان دەردەكــــەوێ . لــەو راپۆرتەدا 
بەڕێوە  زیندان  باری  و  كار  بۆ خۆیان  دیلەكان 
دەبەن و پێشمەرگەكانیش ئەمنییەتی زیندانیان 

پاراستووە."
پ14: كاروباری رۆژانەی زیندانی دۆڵەتوو 

چۆن بەڕێوە دەچوو؟

كەسێك  چەند  رۆژەی  هــەر  زەرزا:  ســادق 
كەسێك چێشت  دەكــرا، مەسەلەن چەند  دیاری 
بكا،  گــەرم  حــەمــام  كەسێك  چەند  بكا،  ســاز 
كاری  لــە  دخالەتێكمان  چەشنە  هیچ  ئێمە 
و  دەكــرد  خۆیان  كاری  ئــەوان  نەدەكرد،  ئەواندا 

راپۆرتەكەشیان بە ئێمە دەدا.
كەسێك بە ناوی غوالم موحسین قەراگوزلوو 
و  بــووە  دیل  دۆڵــەتــوودا  زیندانی  لە  پێشتر  كە 
دەژی،  ئێراندا  لە  ئێستا  كە  ئــازادكــراوە  پاشان 
كۆماری  سایتێكی  لەگەڵ  چاوپێكەوتنێك  لە 
توانیمان  كەسێك  چەند  ئێمە  دەڵێ :  ئیسالمیدا 
دواییدا  لە  بەاڵم  هەڵێین،  دۆڵەتوو  زیندانی  لە 
بۆ  گەڕاندیانینەوە  ـــارە  دووب و  گــرت  ئێمەیان 
زیندان و پاشان دەڵێ  لە دوای ئەوەی كە ئێمەیان 
گرتەوە لە حەوشەی زیندان حەوزێكی ئاو هەبوو 
كە بە هۆی سەرما بەستبووی ئێمەیان لەو ئاوە 

هاویشت و بێ  حورمەتییان پێكردین.
پ15: ئــەو كــەســانــەی كــە رایـــان كــرد و 

گیرانەوە چۆن هەڵسوكەوتیان لەگەڵ دەكرا؟
هەاڵتبوون،  كە  ئەوانەی  فەراوانی:  ئەمیر 
ئەم ئاغای كامرانییە كە دواتر من لە ئورووپا 
چاوم پێی كەوت لەوێ وتی: ئێوە پلەدارێكی 
خۆ  ئێمە  كــرد،  كــارەتــان  ئــەم  بۆچی  ئەرتەشن 
ئێوە  ئێوە خراپ هەڵسەوكەتمان نەكرد،  لەگەڵ 

لێرە میوانی ئێمەن.
سینەمایی  فیلمی  دیــكــەی  بەشێكی  لــە 
زیندانی دۆڵەتوو كە لە ساڵی 1363 درووست 
كراوە كە لە الیەن رەحیم رەحیمی پوورەوە كاری 
دەرهێنانی بۆ كراوە، هاتووە كە بێ  حورمەتی 
جەماعەت  نوێژی  لە  و  دەكــرێ   زیندانی  بە 
مەنع دەكرێ  و بە بەردەوامی دەنگی تیربار بە 

نیشانەی ئیعدام دەبیسترێ .

پ16: بە رای ئێوە ئەوە راستە؟
ئەمیر فەراوانی: تا ئەو كاتەی كە من لەوێ 
بەجێگەیاندنی  هــۆی  بە  كەسیان  هیچ  ــووم  ب
هیچ  نەدەكرد.  ئەزیەت  و  ئازار  خۆی  ئایینی 

كەسیان ئەشكەنجە و ئیعدام نەكرد.
پیشاندانی  ــێــچــەوانــە  پ ــی:  ــای ــاب ب ســەدیــق 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  كوردستان  راستییەكانی 
الیەن  لە  ئــازادكــراو  كوردستانی  بەڕێوەبەريی 
دێموكرات  حیزبی  وەك  كوردییەكانەوە،  حیزبە 
یەكێك لە پیالنە ناسراوەكانی رێژیمە لە بەرامبەر 
ئەو هەموو تاوانەی كە كردوویەتی. وەك ئەوەی 

لە فیلمی زیندانی دۆڵەتوودا باسی دەكات.
ئیعدام  ــان  شــەڕت دیــلــی  ئــێــوە  ئــایــا  پ17: 

كردووە؟
حەسەن شەرەفی: ئەوەی من عەرزت دەكەم 
دێموكراتی  حیزبی  سیاسەتی  سەرچاوەكەی، 
كوردستانی ئێرانە. ئەویش ئەوەیە كە نەك دیلی 
شەڕ نابێ بكوژرێ، بەڵكوو دەبێ بە حۆرمەتەوە 
كەرامەتی مرۆیی بپارێزرێ، ژیانی شیاوی لە 
قەدەر ئیمكاناتێك كە حیزبێك لە حاڵی خەباتدایە 
و لە حاڵی شەڕی پارتیزانیدایە و بۆی دەلوێ، 
بۆی دابین بكا، ئەگەر بریندار بێ یان نەخۆش 

بێ، دەبێ بۆ چارەسەری هەنگاو بنێ.
پ18: لە چ رێكەوتێك و چ خەسارەتێكی 

گیانی و ماڵی وەبەر زیندان كەوت؟
بوو  دیـــار  دەرێ   هاتمە  كــە  زەرزا:  ســـادق 
دەستیان  و  دەگــەڕان  زیندان  لەسەر  فرۆكەكان 
كرد بە تەقە، ئەوەڵ راكێت كە لێیدا لە دیوی 
بـــەداخـــەوە لەوێ   بــەرپــرســی زیــنــدانــی دا كــە 
پێشمەرگەیەكمان بە ناوی مام عەوڵا شەهید 

بوو.
بریندار  و  كوشتە  نەفەرێك   100 بە  نیزیك 
ـــوون كــە لــەو 100 نــەفــەرەی نــزیــك بــە 29  ب
ئەو  چ  بــوون  حیزب  پێشمەرگەی  نــەفــەریــان 
بوون و چ  پارێزەری زیندان  پێشمەرگانەی كە 
هەڵەیەكەوە  هــۆی  بە  كە  پێشمەرگانەی  ئــەو 

زیندانی كرابوون.
بۆمبارانەكە  رێكەوتی  شــەرەفــی:  حەسەن 
بانەمەڕی  17ی  شەممە،   5 رۆژی  بەیانیی 
1360 بوو. 42 كەس لە دیلەكان بەداخەوە كە 
لەو شوێنە بوون، كوژران، 50 كەسیش بریندار 
بوون، 6 پێشمەرگەش شەهید بوون، چەند كەس 

لە پێشمەرگەكانیش بریندار بوون.
لە بەشێكی تری فیلمی سینەمایی زیندانی 
دێموكراتی  حــیــزبــی  كــە  ــووە  ــات ه ـــوودا  ـــەت دۆڵ
بەعسی  رێژیمی  لــەگــەڵ  ئــێــران  كوردستانی 
ــوون و لــە ئــاكــامــدا فڕۆكە  ــەوت ــك ك عــێــراق رێ

شەڕكەرەكانی عێراق زیندانیان بۆمباران كرد.
پ19: بەڕێز د. مەحمود عوسمان ئایا ئەوە 

راستە؟

قەت  وانــیــە  شتی  عــوســمــان:  مەحمود  د. 
حكوومەتی  و  دێــمــوكــرات  حیزبی  پــێــوەنــدی 
پاشان  و  نەبووە  باش  ئەوەندە  عێراق  بەعسی 
زیندانی  دێــمــوكــرات  حیزبی  ـــرێ   دەك چــۆن 
خۆی وا لێ بكات، شتی وا نیە،چون كادر و 
پێشمەرگەكانی حیزبیش لەوی بوون و لەوێ 
زۆر  قسەیەكی  ئــەوە  بــوو.  بارەگایان  و  بنكە 

ناڕاستە هیچ بناغەیەكی نیە.
پ20: بۆچی زیندانی دۆڵەتوو بۆمباران 

كرا؟
حەسەن شەرەفی: ئەو كاتە كە ئەو رووداوە 
روویدا، شەڕی نێوان ئێران و عێراق شەڕێكی 
و  ئێران  سنووری  بەدرێژایی  بــوو.  توند  زۆر 
گرتبووەوە.  ناوچەكانی  هــەمــوو  لــە  عــێــراق 
دیموكرات  حیزبی  سەربەخۆیی  سیاسەتی 
قەت ئیجازەی نەداوە كە هێزی حیزب لەگەڵ 
هێزەكانی عێراق، تەنانەت بەرەوڕووی هێزەكانی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران بێتەوە. چوون پێمان 
كۆماری  لەگەڵ  عێراق  شــەڕەی  ئەو  ــووە  واب
ئیسالمییە و فەرقی هەیە لەگەڵ ئەو شەڕەی 
دیاریكراوی  ئامانجی  بۆ  پارتیزان  وەك  ئێمە 
یەكی  ئامانجەكانمان  نە  دەیكەین.  خۆمان 
دەگرتەوە نە شێوەی بەرگری یان شەڕێك كە 
ئەوان پێكەوە دەیان كرد، یەكی دەگرتەوە. ئێران 
بە مەبەستی لە نێوبردن و كوشتن، عێراقیش بە 
بیانووی ئەوەی كە گۆیا هێزی ئۆپۆزیسیۆنی 
ئێمەن،  ناوچەكانی  نیزیك  لە  عێراق  كــوردی 
شاخ  لە  هێزەكانیان  ئێمە  وەك  ئەوانیش  چون 
سەدامدا  حكوومەتی  بــەرانــبــەر  لــە  و  بــوون 
خۆیان  لــە  بەرگرییان  دەكـــرد،  خۆڕاگرییان 
كردووە، ئۆپۆزیسیۆن بوون، عێراقیش هێرشی 
ــان، رەنــگــە هــۆكــارەكــەی ئەوە  ــەری دەكــــردە س

بووبێ.

زیندان  بۆ  ــڕوای من،  ب بە  زەرزا:  ســادق   
بۆمباران كرا ئەوە بوو كە ئەوكاتی دەفتەری 
كوردستانی  سوسیالیستی  حیزبی  سیاسی 
عێراق كە بەڕێز دوكتور محەممەد سكرتێری 
بووە  دوو  كۆنگرەی  بەستنی  خەریكی  بــوو، 
ـ 700  ئێمە 600  ئەوانیش لەگەڵ  مــەودای 

میتر زیاتر نەبوو. 
پ21: بنكەی سەرەكی حیزبی سوسیالیست 

كۆنگرەی  و  بــوو  كــوێ   لە   1981 ساڵی  لە 
بۆمبارانی  ئێوە  ئایا  گیرا؟  كوێ   لە  یەكەم 

دۆڵەتووتان وەبیر دێ ؟
 د. مەحموود عوسمان: بارەگای سەرەكی 
ئەو كاتە لە دۆڵەتوو بوو.هەر لەوێش كۆنگرەكە 
بەسترا، 5ی مانگی مەی )بانەمەڕ(ی 81 
بوو، وابزانم لە دۆڵەتوو لەو مەنتەقەیە، وەبیرم 
دێ  هێندێ  بریندار هەبوون ئێمە چووین حەتتا 
بووین  لەوێ   كرد،  چارەسەر  بریندارەكانیشمان 
و  دا  دۆڵەتوێیان  زیندانی  لە  لەو مەنتەقەیە، 
بووین  دوور  تۆزێك  بەس  كــەوت  ئێمەش  بەر 

ئێمە.
پ22: هۆی بۆمبارانی زیندانی دۆڵەتوو 

لە الیەن رێژیمی بەعسی عێراق چی بوو؟
لە  عــێــراق  حكوومەتی  بــابــایــی:  ســەدیــق 
كە كۆمەڵێك  دەزانێ  هێزەكانی خۆیەوە  الیەن 
حیزبی  دۆڵەتووی  زیندانی  لە  ئێرانی  دیلی 
دێموكراتدا هەن، لەو سەردەمەدا لەگەڵ ئێران 
دیكەوە  الیەكی  لە  بوو.  قورسدا  لەشەڕێكی 
بەو ئاكامە گەیشتبوو كە ڕەنگە كوشتنی ئەم 
پاسدارانە بتوانێ بیروڕای گشتی لە نێوخۆی 
بیانوویەكی  ئەمەش  و  بكات.  تــووڕە  ئێراندا 
چاك بوو بۆ ئەو كەسانەی كە نەیاری ئاشتی 

لە كوردستاندا بوون.
بەعسی  رێژیمی  كــە  ــرێ   دەگــوت پ23: 
عێراق زانیویەتی كە لە زیندانی دۆڵەتوو دیلی 
دیالنەشدا  ئەو  نێو  لە  و  تیدایە  زۆر  شــەڕی 
بەرپرسی گەورەی كۆماری ئیسالمی تێدایە، 
دیالنەی  ــەو  ئ داوای  عــێــراق  رێژیمی  بۆیە 

كردووە، ئەوە چەند راستە؟
حەسەن شەرەفی: من قەت ئەوەم نەبیستوە 
دیلەكانیان كردبێ، قەدیش حێزبی  كە داوای 
لە شوێنی  تەنانەت  نەداوە  دیموكرات رێگای 
حەوانەوەی دیلەكان كە لە خاكی ئێراندا بووە، 
كەسێكی عێراقی بێ كە لە حاڵی شەڕدا بوون 
و هەردوال نیزامی بوون و بێن ئەسراری نیزامی 
و شتی وایان لێ بپرسن قەت ئیجازەمان نەداوە 
لە نێو دەسەاڵتی عێراقیدا كەسێك یان كەسانێك 
حەتا بۆ بازجوویی و یا لێپرسین و زانیاری لەو 
دیالنە بێنە شوێنەكان و لەگەڵ ئەو دیالنە قسە 

بكەن، قەت ئیجازەی ئەوەمان نەداوە.
وتەی كۆتایی:

لە هەر شتێ من  پێش  فــەراوانــی:  ئەمیر 
شەرمەندەی خوشك و برا كوردەكانمم كە چووم 
بۆ كوردستان وەك نیزامییەك لە بەرامبەریاندا 
ــۆ هەموو  ــنــم ب ــوای ســەركــەوت ــی وەســـتـــام. ه
وەرگرتنی  بــۆ  كــە  هەیە  ئــێــران  نــەتــەوەكــانــی 

مافەكانیان خەبات دەكەن.
لە  بدەن،  سەرنج  ئەگەر  شەرەفی:  حەسەن 
بەیاننامەكەی ئەودەمی رێبەریی حیزبدا، چۆن 
سەرەخۆشی لە بنەماڵەی پارێزەری حەوانەوەی 
سەرەخۆشیی  جــورەش  بەو  هەر  دەكا  دیلەكان 
دەكرد وسەبووری داوا دەكا بۆ بنەماڵەی ئەو 
كەسانەی كە وەكوو دیل لەو زیندانەدا گیانیان 

لەدەستداوە.
وا  ئەوانەی  لەبەرچاوی  دوو شت  دۆڵەتوو 

شارەزای دۆڵەتوون، زیندوو دەكاتەوە:
حیزبی  ــی  ــازی ــان ش یــەكــەمــیــیــان   -1
زیندانیانەدا  ئەو  لەگەڵ  رەفتار  لە  دیموكرات 

كە بە نەسیبی بووە.
كە  مرۆییە  دژە  جینایەتە  ــەو  ئ  -2

حكوومەتی بەعسی عێراق كردوویەتی.
سادق زەرزا: من بەش بە حاڵی خۆم فەخر بە 
سیاسەت و هەڵسووكەوتی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران سەبارەت بە دیل دەكەم.
سەدیق بابایی: ئەزموونەكانی من لە حیزبی 
لە  بڕگە  بەو  ئێراندا  كوردستانی  دێموكراتی 
خەبات و شێوازی خەباتی هێزە سیاسییەكانی 
كورد لەگەڵ هێرشبەرەكانیاندا كە لە كوردستان 
تاوانیان دەكرد، باس لەوە دەكات كە بەرگێكی 
زێڕینی دیكە لە مێژووی نەتەوەكەی من هەر 

لەم زیندانانەدا نووسراوە.
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هەموو وادەكانی سەركۆمار 
)مادەی چوار(

حەسەن رووحانی سەركۆماری ئێستای 
بڵێنی  و  وادە  دەیــان  دانی  بە  كە  ئێران 
بە نەتەوە غەیری فارسەكان بە تایبەتی 
بەلووچ،  عـــــەرەب،  ـــــازەری،  ئ كــــورد، 
بوو بە سەركۆمار و دەنگی  توركەمەن 
كەمایەتییە  هــەروەهــا  و  نەتەوانە  ئــەم 
لە  بوو  بەرچاوی  ڕۆڵێكی  ئایینییەكان 
وەك سەركۆمار،  ناوبراو  دەنگهێنانەوەی 
تا ئێستاش نەیاتوانیوە لە پێناو وادەكانیدا 
هەنگاوێكی ئەرێنی هەڵبگرێ و بگرە 
پێچەوانەی  بە  حاڵەتەشیدا  هەندێ  لە 
وادەكانی هەڵسووكەوتی كردووە. ئەوەی 
ئەم  ئاشكرایە  و  ڕوون  ئێستا  تــا  كــە 
پرسەیە كە رووحانی سیاسەتی نێوخۆیی 
دەرەكی  سیاسەتی  قوربانیی  بە  كردووە 
دەوڵەتەكەی و وێناچێ بەم زووانە ڕوو 
بكاتە ئەو چین و توێژ و نەتەوانەی كە 
بڵێنی  ئێراندا دەیان وادە و  نێوخۆی  لە 
پێدابوون. لە ژمارەكانی پێشوودا باسی 
سێ ماددە لە 10 ماددەكەی بڵێندراو بە 
نەتەوەكان و بە تایبەت نەتەوەی كوردمان 
كرد. ئێستا بە پێی دەرەتان دەپرژینە سەر 
كە  رووحانی  حەسەن  وادەی  چوارەمین 
ئەم وادانــەی بە ناوی مەنشووری 10 
نەتەوەكانی  نێو  لە  رووحانی  ماددەیی 

ئێراندا ناوبانگی دەركردووە.
زمانی  وانەوتنەوەی  چــوار:"  مــاددەی 
ــان )كــــــوردی،  ــەك ــی ــی ــران ــێ دایـــكـــیـــی ئ
ئازەری،عەربی و...( بە شێوەی فەرمی 
بە  زانكۆكاندا  و  قوتابخانە  ئاستی  لە 
مەبەستی بەڕێوەبردنی تەواوی ئەسڵی 
كۆماری  بــنــەڕەتــیــی  ــای  ــاس ی 15ی 

ئیسالمی ئێران."
پێوەندییەدا  لــەم  ئێستا  تــا  كــە  ئـــەوەی 
لەم  هەوڵێك  هیچ  تەنیا  نــە  بــیــنــراوە، 
بــوارەدا نــەدراوە بەڵكوو بە پێی هێما و 
ئاماژەیە  وادەیە  ئەم  وادیــارە  نیشانەكان 
بۆ فریودانی خەڵكی غەیری فارس لە 
بە  هەڵبژاردنەكاندا  بانگەشەی  كاتی 
مەبەستی ورووژاندنی هەستی خەڵك بۆ 
بەشداریكردن لە هەڵبژاردنەكاندا. چونكوو 
تا ئێستاش هەروەك وترا نە تەنیا هیچ 
جێبەجێكردنی  مەبەستی  بە  نیشانەیەك 
ئەم وادەیە نەبینراوە بەڵكوو وادیارە هیچ 
بۆ  نییە  لەبەردەستدا  ئەوتۆش  پالنێكی 
ـــە. ئەگینا لە  ئــەم وادەی بــەڕێــوەبــردنــی 
سەرەتای ئەم وەرزەی خوێندنەدا هەندێ 
لە نیشانەكانی جێبەجێبوونی ئەم وادەیە 

خۆی دەردەخست.
ـــــەی  گــریــنــگــتــر ئـــەوەیـــكـــە لــــەم وادەی
نووسین  و  خوێندن  باسی  رووحــانــیــدا 
هەموو  لە  و  قۆناغەكاندا  هەموو  لە 
نەتەوەكانی  بــە  دەرســیــیــەكــانــدا  مـــاددە 
بەستن  پشت  بە  بەڵكوو  نـــەدراوە  ئێران 
بنەڕەتیی  یــاســای  15ی  ئەسڵی  بــە 
لەوە  ــاس  ب تەنیا  ئیسالمی  كــۆمــاری 
وەك  تەنیا  نەتەوەكان  زمانی  كە  كــراوە 
یەك ماددەی دەرسی لە قوتابخانەكاندا 

دەخوێندرێ.

زایـــــەڵــــــــە

فاتیح ساڵحی قاوە ئازارشكێنە

ڤیتامین B سترێس سووك 
دەكات

سترێس  دوچاری  ژیانیدا  لە  كەسێك  هەموو 
گرفتی  لەوانەیە  كە  دەبێتەوە   Stress
تەندروستی لێ بكەوێتەوە، بۆ نموونە خەمۆكی، 
كۆئەندامی  لە  گرفت  دڵ،  نەخۆشیی 
هەرسدا، زیادبوون یان كەمبوونی كێشی لەش 
سووككردنی  بۆ  هەن  رێگا  گەلێك  و..هتد. 
خۆراكە،  جۆری  لەمانە  یەكێك  سترێس، 
كۆمەڵەی  كە  خۆراكانەی  ئەو  بەتایبەتی 
ڤیتامین B لەخۆدەگرن. كۆمەڵەی ڤیتامین 
شیمیایی  هاوسەنگیی  لە  هەیە  رۆڵیان   B
بەمەش  دەمار،  گەیەنەرەكانی  و  مێشك 
كەمترین  بە  وەالنانی  یان  نەهێشتنی  توانای 

رۆڵی   B1 ڤیتامین  تەندروستییەوە.  زیانی 
كۆئەندامی  تەندروستی  پاراستنی  بۆ  هەیە 
و  یاد  توانای  و  مەزاج  باشكردنی  و  دەمار 
دەمارەكان  یارمەتیی   B3 ڤیتامین  تەركیز، 
و كۆئەندامی هەرس دەدات و شەكری خوێن 
ترشی فۆلیك  یان   B9 ڤیتامین رێكدەخات، 
خۆراكە  بەرزدەكاتەوە.  لەشدا  لە  وزە  ئاستی 
لە:  بریتین   B ڤیتامین  بە  دەوڵەمەندەكان 
شیر،  تەواو،  دانەوێڵەی  بردوكلی،  ماسی، 

پەنیر، گۆشت، شاتوو.

لێكۆڵینەوەیەكی نوێ ئاشكرای كردووە كە خواردنەوەی قاوە یارمەتیدەرە بۆ 
ئەوانەی كۆمپیوتەر بەكاردەهێنن بۆ كەمكردنەوەی ئازاری مل. 

بۆیان  نۆروێژ  لە  سانۆس  نەخۆشخانەی  لە  ئەمەریكی  توێژەرانی 
بۆ  دانیشتن  لە  بەر  خولەك   90 كەسانەی  ئەو  دەركەوت 

كاركردن لەسەر كۆمپیوتەر قاوە دەخۆنەوە، ئازاری مل و 
شانیان كەمترە لەوانەی قاوە ناخۆنەوە.

لەوانەشدا  ئازارە  ئەو  بووەوە  روون  هەروەها 
درێژخایەنی  ئازاری  پێشتر  كە  بووەتەوە  كەم 
توێژینەوەكە  هەبووە.   قۆڵیان  و  باسك  وەك 
روونیكردەوە ئەو كەسانەی كارەكانیان پێویستی 
بە دانیشتن لەسەر كۆمپیوتەر هەیە بە درێژایی 
ماوەی رۆژ، 10 لەسەدیان ئازاری مل و شانیان 

هەیە.
توێژەران چاودێری 48 كەسیان كرد كە لە نێویاندا 
22 كەس ئازاری درێژخایەنی پشت و ملیان هەبوو 

لەگەڵ 26 كەسی بێ ئازار.
خواردەوە  قاوەیان  كار  سەر  لە چوونە  بەر  كەسیان   19

و دوای 90 خولەك دەستیان كرد بە كاركردن و دەركەوت 
ئەوانەی قاوەیان خواردووەتەوە ئازاریان زۆر كەمتر بووە لەوانەی 

قاوەیان نەخواردووەتەوە.

ئەنگوستیلەیەك بۆ نەهێشتنی پرخەپرخ
چارەسەرێك  توانیان  بەریتانیا  زانایانی 
بدۆزنەوە،  شەوان  پرخی  پرخە  گرفتی  بۆ 
دەناڵێنن،  بەدەستیەەوە  زۆر  خەڵكێكی  كە 
ئەنگوستیلەیەك  دروستكردنی  بە  ئەویش 
كێشەكە  و  دەكرێت  لەدەست  شەوانە  كە 

ناهێلێت. 
دەیلی  رۆژنامەی  هەواڵەكەی  بەپێی 
ناوی  ئەنگوستیلەكە  بەریتانی،  مەیلی 
پرخ(  پرخە  بێ  خۆش  )شەوێكی  لێنراوە 
ئارام  و  سروشتییە  رێگەیەكی  ئەمەش 

بەخشە و كێشەكە كۆتایی پێ دێنێت.
 29.99 نرخەكەی  ئەنگوستیلەیە  ئەو 

پۆندی ئیستەرلینیە. 
بچووك  پەنجەی  لە  ئەنگوستیلەیە  ئەم 
زانایان  وتەی  بە  دەكرێت چونكە  لەدەست 

پرخ  پرخە  لە  بەرپرسە  دەمارەی  ئەو 
سەرچاوەكەی لەو پەنجەیەدايە.


