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دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
واڵمی ئاگرینی نهوبههاره ،ئاگری نهورۆز
بڵێسهی قینی چهوساوه و ههژاره ،ئاگری نهورۆز
دهترسن دوژمنانی میللهتی کورد ،لهو گڕ و تینه
دیاره! قینی دێ وشاخان و شاره ،ئاگری نهورۆز
ئۆرگـــانی كۆمیتەی نـــاوەنـــدیی حیزبی دێمـــــوكراتی كوردستــــــــــانی ئێــــــــران

ژمارە  ،625پێنجشەممە29 ،ی رەشەممەی 20 ،1392ی مارسی 500 ،2014تمەن
پـــەیـــڤ

ناهید حسێنی

نەورۆز
وەرزی بەهارە و نەورۆز باوەشی بۆ جوانی
و خۆشەویستی كردۆتەوە .نەورۆزە و سروشت
بە ڕازاوەترین بەرگ خەمڵیوە تا مزگێنیی
ژیانەوە بە رووەك و باڵندە و زیندەووەر بدا.
كاتی ژی��ان��ەوەی سروشتە و ژی��ان دڵ��ی بۆ
هیوا خۆش كردووە .هیوا هاتوە تا مزگێنیی
هەستانەوەیەكی نوێ بە بوون بدا .سەردەمی
هەستانەوەیە و ك��وردس��ت��ان ب��ە باوەشێكی
ئاواڵەوە بۆ لەئامێزگرتنی تیشكی ئازادی
ه��ەن��گ��او دەن��ێ��ت��ەوە .ب��ۆن��ی ئ����ازادی دێ و
ڕێبوارانی تینووی سەربەستی هەنگاوەكانیان
خێراتر دەك���ەن ،ب��ەو هیوایە كە ب��زەی سەر
لێویان تێكەڵ بەو تیشكە بكەن و لە ترۆپكی
سەركەوتندا باوەشی پێدا بكەن .نەورۆزە،
بەاڵم واڵتی بەهار و نەورۆز و هیواكان لە
ژێر پەردەی ڕەشی دیكتاتۆری دا دەناڵێنێ.
سەرەتای ژیانەوەیە و لە كانگای ژیان دا،
مەرگ چاوەڕوانی زۆرێك لە هیواكان دەكا.
كاتی گەشانەوەی سروشتە ،بەاڵم تەپ و
تۆزی خنكێنەری سەرەڕۆیی باڵی بە سەر
گەشترین زۆزانەكانی نیشتیمان دا كێشاوە.
سروشت ب��اوەش��ی بۆ گەشانەوەیەكی نوێ
كردۆتەوە ،كە چی ڕق و قینی كۆنەپەرستی
بە هەڵمی پڕ لە ژاریەوە هەوڵ دەدا باڵ بە
سەر هەموو سروشتی كوردستاندا بكێشێ.
ڕێژیمی دژ بە شادی و دژ بە ئ��ازادی لە
ئێراندا ،ئەمساڵیش وەكوو هەموو ساڵێك هەموو
هەوڵێك دەدا تا پێش بە ش��ادی و خۆشی
هاوواڵتیان بگرێ .چونكە شادی و خۆشی،
نیشانەی دژایەتی لە گەڵ فەرهەنگی ڕەش
و ڕەش پەرستی كۆماری ئیسالمیە .چونكە
شادی و خۆشی نیشانەی هیوایە بۆ ڕۆژانێك
بە بێ كۆماری ئیسالمی .چونكە شادی و
خۆشی نیشانەی هەبوون و هەرمانی گەلی
كوردە .بۆیە كۆماری ئیسالمی وەها درندانە
بە گژ نەورۆز و خۆشی و شادیدا دەچێ و
هەوڵ دەدا كە پێش بە ڕێ و ڕەسمەكانی
ن��ەورۆز بگرێ و لە جیاتی شایی نەورۆز،
شینی نەهامەتی بە سەر واڵتدا زاڵ بكا.
بەاڵم نەورۆز هەر نەورۆزە و دەرفەتێكی نوێ
بۆ ژیانەوەی هیواكان .نەورۆز هەر نەورۆزە و
كاتی بیركردنەوە لە هەستانەوە .نەورۆز هەر
ڕۆژی نوێیە و چاخی ڕابوون .نەورۆز هەر
ن��ەورۆزە و ناسنامەی ك���وردەواری .نەورۆز
هەر نەورۆزە و نیشانەی دژایەتی لە گەڵ
كۆماری ئیسالمی .نەورۆز هەر نەورۆزە و
هەر نەورۆزیش دەمێنێتەوە .نەورۆزتان پیرۆز،
دڵتان پڕ لە هیوا ،هیواكانتان نزیكتر لە
ئامانج و ئامانجەكانتان نزیكتر لە وەدیهاتن.
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باوەڕ بە هێزی لەبڕان نەهاتووی
خۆمان بێنین

لە یەكەم ڕۆژی ساڵی نوێی هەتاویدا
جارێكی دیكە بڵێسەی ئاگری نەورۆز
لە سەرانسەری كوردستان مزگێنی
هەاڵتنی خۆری ڕزگاریی نەتەوەیی
هێنا.
ه��ەر ب��ەم ب��ۆن��ەی��ەوە ،دوانیوەڕۆی
ڕۆژی پێنجشەممە 29ی ڕەشەمەی
1392ی ه����ەت����اوی ل����ە بنكەی
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی
ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران ڕێوڕەسمێكی
ب��ەش��ك��ۆ ب���ە ب���ەش���داری���ی سكرتێری
گشتی و ئەندامانی ڕێبەریی حیزب،
شاندێكی ك��ۆم��ەڵ��ەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران،
م��ی��وان��ان ،تێكۆشەرانی پێشمەرگە،
ئ��ەن��دام��ان و ك���ادرەك���ان���ی ح��ی��زب و
بنەماڵەكانیان بەڕێوە چوو.
لە یەكەم بڕگەی ئەم ڕێوڕەسمەدا
كە لە یەكێك لە ساڵۆنەكانی دەفتەری

سیاسی بەڕێوە چوو ،پاش دەسپێكی
ب���ەرن���ام���ەك���ان ،م��س��ت��ەف��ا هیجری،
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران پەیامێكی پێشكەش
كرد.
كاك مستەفا هیجری لە پەیامەكەیدا
پاش شیكردنەوەی بارودۆخی ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمی ،بە تایبەت پاش
هاتنە سەركاری حەسەن ڕووحانی ،وتی:
"ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی سەرەڕای
بەخۆداهەڵگوتنو نیشاندانی ڕواڵەتی
درۆیینی بەهێز لە خۆی ،لە هەموو
كاتێك بێ هێزترە ،چوونكە بەهێزبوونی
ح��ك��ووم��ەت ن��ە ب��ە ژم����ارەی زۆری
هێزە سەركوتكەرەكانی و داپڵۆسینی
خەڵكی بێ ت��اوان ،بەڵكوو بە ڕادەی
قایمبوونی پێگەی كۆمەاڵیەتییەكەی
و متمانەی خەڵكەكەیەتی"
ب��ەڕێ��زی��ان ه��ەروەه��ا وێ���رای ئاماژە

ب��ە ق��ەی��ران��ی ڕەوای��ی��ەك ك��ە بەرۆكی
ڕێ��ژی��م��ی گ����رت����ووە ،ڕایگەیاند":
ڕێژیمێك كە خۆشەویستیی خەڵك بە
هێز و توانای خۆی ئەژمار بكا ،لە
بەرانبەر داخوازی واڵتانی دیكەدا بە
بیانووی " نەرمشی قارەمانانە" سەر
دانانەوێنێ و ئەوەندە زەلیل و داماو
نابێت".
سكرتێری گشتیی حیزب لە بەشێكی
دیكە لە قسەكانیدا ڕایگەیاند كە:
"كۆماری ئیسالمیی ئێران مەحكووم
بە نەمانە ،كەوابوو كاتی ئەوە هاتووە
ه��ەم��وو الی��ەك ب��ە یەكگرتوویی بە
دژی ڕاوەستینو چی دیكە فریوی
درۆو دەلەسەكانیان نەخۆین ،ئەركێك
كە لەم ڕاستایەدا دەكەوێتە سەر شانی
هەموو تاكەكان ئەوەیە كە النیكەم
بۆ خۆمان یارمەتیی سەركەوتنی
چەواشەكارییەكانی نەكەین .باوەڕ

بە هێزو ت��وان��ای لە بڕاننەهاتووی
خ��ۆم��ان بێنین .وەك���وو ه��ەم��وو ئەو
خەڵكانەی كە لەماوەی  4ـ  5ساڵی
ڕاب����ردوودا ب��ە دەس��ت��ی ب��ەت��اڵ بەگژ
دەسەاڵتە ستەمكارەكاندا هاتنەوە و
سەركەوتن".
لە بەشێكی دیكەی ڕیوڕەسمەكەدا
ك��ە ل��ە گ��ۆڕەپ��ان��ێ��ك��ی سەرئاوەاڵدا
ب���ەڕێ���وەچ���وو ،م��س��ت��ەف��ا هیجری،
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی
ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران ل��ەگ��ەڵ ئەنوەر
موحەممەدی ،ئەندامی دەفتەری
سیاسیی ك��ۆم��ەڵ��ەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران
ئ��اگ��ری ن���ەورۆزی���ان هەڵگیرساند.
ڕێوڕەسمی پێشوازی لە ساڵی نوێ و
جێژنی نەتەوەیی نەورۆز لە نێو شایی
و گۆڤەندی بەشداربوواندا كۆتایی
هات.
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پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات
بەبۆنەی  ٨مارس
ئەمڕۆ بۆ جارێكی دیكە پێشوازی لە ڕۆژی مێژوویی ٨ی مارس دەكەین كە وەك ڕۆژی
نێونەتەوەیی ژن ڕاگەیەنراوە و ڕێزی لێ دەگیرێ .حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران وێڕای
ڕێزگرین لە ڕۆژی هاوپێوەندی لەگەڵ ژنان ،گەرمترین پیرۆزبایی خۆی پێشكەش دەكا بە سەرجەم
ژنانی جیهان ،ئێران و كوردستان .بەو هیوایە كە ژنانی تێكۆشەر لە هەوڵ و خەباتی پیرۆزیاندا
دژی ئیستبداد ،كۆنەپەرستی و چەوسانەوە و هەروەها بۆ گەیشتن بە مافە ڕەواكانیان ،سەركەوتوو
بن .ژنان بە تێكۆشانی بێوچان و پڕ لە قوربانیی خۆیان لە كۆمەڵێك لە واڵتانی جیهاندا دەسكەوتی
پڕبایەخیان بەدەست هێناوە و بە بەشێكی بەرچاو لە ئازادی و مافەكانیان گەیشتوون .بەاڵم دوای
تێپەڕبوونی پتر لە سەدەیەك لە ڕاگەیاندنی ڕۆژی جیهانیی ژن ،ئێستاش لە زۆربەی واڵتانی
دونیادا ژنان هەروا بەشێوەی جۆراوجۆر دەبنە قوربانیی هەاڵواردن و بیروباوەڕی كۆنەپەرستانە و لە
بێ بەشیدا دەژین .یەك لەو واڵتانەی كە مافە سیاسی ،ئابووری و كۆمەالیەتییەكانی ژن تێیدا
بە ئاشكرا پێشێل دەكرێ و ژنان بە هۆی كولتووری هەاڵواردن و دواكەوتووانەی حكوومەتییەوە
لە مافە سروشتی و ئینسانییەكانیان بێبەشن ،ئێرانی ژێر دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمییە .لە
كۆماری ئیسالمیدا چەوساندنەوەی ژن لە كۆمەڵگادا باری یاسایی ڕێگا پێدراوە و هەاڵواردنی
هەمەالیەنە ،ماف پێشێلكردن و سووكایەتی پێكردن بە ژن بە گوێرەی یاسای بنەڕەتیی واڵت
ئاسایی و نەهادینە كراوە! لە فەرهەنگ و عەقلییەتی دەسەاڵت بەدەستانی رێژیمی ئیسالمیدا
ژنانی ئێران بەگشتی بە مرۆڤی دەرەج��ە دوو دەژمێردرێن و هەر بەو شێوەیەش هەڵسوكەوتیان
لەگەڵ دەكرێ .بێجگە لەوە ،ژنانی كورد لەژێر باری قورسی ستەمی نەتەوەییشدا دەچەوسێنەوە
و سەركوت دەكرێن .ڕێژیمی ئازادیكوژی ئێران لەوە ئاگادارە كە ژنانی كوردستان بە درێژایی
جوواڵنەوەی رزگاریخوازیی كورد ،لە خەبات بۆ وەدیهێنانی ئازادیی نەتەوەكەیاندا بەشدار بوون و
بەشدارن .ژنانی كورد سەلماندوویانە كە تێكۆشان بۆ ئازادی و ڕزگاریی خۆیان لە چەوسانەوە و
بێبەشی ،بە بەشێكی جیانەكراوە لە خەباتی گەلەكەیان بۆ ئازادی و دابینكردنی مافە سیاسی و
نەتەوایەتییەكانی دەزانن ،هەربۆیەش لە ڕیزی حیزبە سیاسییەكانی كورد ڕێكخراوە ناحكوومییەكان
و بەگشتی لەهەر مەجالێكدا بۆیان بگونجێ ،شان بە شانی پیاوانی كورد فیداكاری دەكەن و
قوربانی دەدەن .حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ئەو شانازییەی بۆخۆی تۆمار كردووە كە هەر
لە سەرەتای دامەزرانیەوە پرسی ژنی بەالوە گرینگ بووە و خەبات بۆ دابینكردنی مافی بەرابەر
بۆ ژنانی كوردی لە بەرنامەی سیاسیی خۆیدا گونجاندووە .بەاڵم حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران لەهەمانكاتدا ئەو ڕاستییەی لەبەرچاو بووە كە ئەوەی هەتا ئێستا لەو پێوەندییەدا كراوە،
بەس نییە و دەبێ هەوڵی زیاتر و بە بەرنامەتر بۆ بەشداریی بەربەرینتری ژنان لە ژیانی سیاسی
و كۆمەاڵیەتیدا بدرێ .چونكە لەو بڕاوایەدایە كە خەبات بۆ ئازاديی نەتەوەیەك بە بێ بەشداریی
ژنان و دابینكردنی مافەكانیان ،خەباتێكی ناتەواوە و بە ئاكامی دڵخواز ناگا .دیارە ژنی كورد بە
كەڵك وەرگرتن لە ئەزموونی ژنانی خەباتكاری نەتەوە ڕزگاربووەكان ئەو ڕاستییەی لەبەرچاوە كە
گەیشتن بە ئازادی و سەربەستی و ڕزگاریی لە چەوسانەوە تەنیا بە هەوڵ و تێكۆشانی چاالكانە
و لێبڕاوانەی خودی ژنانەوە دابین و دەستەبەر دەكرێ ،بەاڵم سەرەڕای ئەو ڕاستییە ،ئەركی پیاوانی
یەكسانیخواز و دێموكراتە كە لەو بوارەدا یارمەتیدەری ژنان بن.
لەو خەباتە دژوارە بەاڵم بەرحەق و ڕەوای��ەدا ،حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران خۆی بە
یارمەتیدەری ژنان دەزانێ و لە خەباتی ڕەوایان بۆ گەیشتن بە یەكسانی و ڕزگاری لە هەاڵواردن
پشتیوانیان لێ دەكا.
سەركەوێ خەباتی ژنان بۆ ئازادی و یەكسانی
پیرۆز بێ٨یمارس ڕۆژیهاوپێوەندی لەگەڵ ژنان
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
٨ی مارسی ٢٠١٤
١٧ی ڕەشەمەی ١٣٩٢

نوێنەری حیزبی دێموكرات سەردانی پارلمانی ئوتریشی كرد
ڕێكەوتی ٢٣ی ڕەشەمە ''هیوا بەهرامی'' نوێنەری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
لە واڵت��ی ئوتریش سەردانی پارلمانی ئەو واڵت��ەی كرد و لەگەڵ ''كریستینە مووتۆنێن''،
ئەندام پارلمانی سەربە فراكسیۆنی پارتی سوسیال دێموكراتی ئوتریش و ئەندامی كومیسیۆنی
سیاسەتی دەرەوەی پارلمان دیداری كرد .لەم چاوپێكەوتنەدا چەندین بابەتی پێوەندیدار بە ئێران
و كوردستان ،لەوانە سیاسەتی دەرەوە و ناوخۆی دەوڵەتی رۆحانی ،سیاسەتەكانی رێژیم لە
ئاست نەتەوە بندەستەكانی ئێران بەگشتی و نەتەوەی كورد بەتایبەتی ،پرسی مافی مرۆڤ لە
كوردستان و ئێران و چەند بابەتی دیكەی ناوچەكە باسیان لێوە كرا.

بەشداریی شاندی نوێنەرایەتیی حیزب لە واڵتی بلژیك لە
سمیناری "بازرگانیی ئازاد"ی ئورووپا و ئەمریكا
ڕێكەوتی ١٥ی ڕەشەمە ،شاندێكی نوێنەرایەتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ــ
بلژیك بە سەرپەرستیی ''جەمیل فەتحی'' لە سمیناری ''مەترسیی بازرگانیی ئازادی ئەمریكا
بۆسەر ديمۆكراسیی ئورووپا'' كە لەالیەن ''سەوزەكانی هەرێمی فالندرێ''یەوە لە شاری برۆكسێل
ڕێكخرابوو ،بەشداریی كرد.هەروەها ئەندامانی شارەوانیی شاری برۆكسێل ،ئاكادێمیسییەنەكان،
ڕۆژنامەنووسان و گرووپی گەنجی سەوزەكانى واڵتی بلژیك لەو سیمنارەدا بەشدار بوون .لەو
سمینارەدا مەترسییەكانی ڕێككەوتننامەی ئورووپا و ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا بۆسەر
ديمۆكراسیی ئورووپا كە لە هاوینی ساڵی ٢٠١٣دا واژۆ كرا ،تاوتوێ كران.

پەیامی نەورۆزیی كومیسیۆنی تەشكیالتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
نەورۆز ،موژدەی ڕابوونی سروشت و زاڵبوونی
ڕوون��اك��ی ب��ەس��ەر ت��اری��ك��ی و ك���ڕێ���وەدا ،هێمای
زیندوویەتی و تاهەتایی بوون ،كارنەڤاڵی برایەتی
و شادی و پێكەوەژیانی گەالن و جیژنی نەتەوەیی
كورد ،پیرۆز بێت.
كۆمەاڵنی ئازدیخوازی خەڵكی كوردستان!
ئێمە هێماكانی ن��ەورۆز بە ڕێنوێنی كۆڵنەدان
و س���وورب���وون ل��ەس��ەر خ��ەب��ات ه��ەت��ا وەدیهاتنی
ئامانجی بەرزی رزگاریی نەتەوایەتی دەزانین و

لەو ب��اوەڕەدای��ن كە زوق��م و شەختەی سەرەڕۆیی
و ت��اری��ك��ی��ی خ��ەف��ەق��ان��ی دی���ك���ت���ات���ۆرەك���ان لە
بەرەنگاربوونەوەی كۆتایی و لە ب��ەردەم رووناكی
و تینی هەتاوی ئازدیداد وەك سەهۆڵی خاكەلێوە
دەتوێنەوە و لە دواڕۆژێكی ڕوون و گەشاوەدا بە
سەمفۆنیی ڕاپەڕینی دەنگەكان دژ بە بێدەنگی و
گوڵپژێنی ڕەنگەكان دژ بە بێڕەنگی ،نیشتمانە
پیرۆزەكەمان لە ژێردەستەیی و ستەمی داگیركەران
ڕزگار دەبێت .بەهیوای ئەوەی كە تا وەدیهاتنی

وەها ئامانجێك ،وەك هەمیشە یەكریز و یەكگرتوو،
ب��ە ه��ێ��زی ب����اوەر و ح��ەم��اس��ە ،پ��ارێ��زگ��اری لە
سەنگەرەكانی تێكۆشان بۆ سەلماندنی ئیرادەی
نەتەوەییمان بكەین.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمیسیۆنی تەشكیالت
نەورۆزی ٢٧١٤ی كوردی
 ١٣٩٣هەتاوی

شاندێكی كۆمیتەی حیزبی دێموكرات لە ڕێوڕەسمی ساڵیادی كارەساتی هەڵەبجە
لە پارلمانی سويد بەشداریی كرد
ڕێكەوتی ٢٢ی ڕەشەمە ،شاندێكی كۆمیتەی
حیزبی دێموكراتی كوردستان ئێران ــ سويد بە
سەرپەرستیی ''م��ەول��وود عەبدیلزادە'' بەرپرسی
كۆمیتەی هاوكاریی هێزە سیاسییەكانی كورد
و كوردستانی لە واڵت��ی سوێد ،لە ڕێوڕەسمی
ساڵیادی ك��ارەس��ات��ی كیمیابارانی هەڵەبجە لە
پارلمانی ئەو واڵتە بەشداریی كرد .ڕێوڕەسمەكە
لەالیەن تۆڕی كوردی /سويدیی پارلمانی سويد و بە

هاوكاریی فیدراسیۆنی كۆمەڵە كوردستانییەكانی
سويد پێكهاتبوو و تێیدا نوێنەرانی حیزب و الیەنە
سیاسیی و كولتوورییە كوردییەكان لە سويد و
ه��ەروەه��ا ژم��ارەی��ەك ل��ە قوربانییانی كارەساتی
هەڵەبجە بەشداری بوون .لەو ڕێوڕەسمەدا ''شۆڕش
ق��ادر'' نوێنەری حكوومەتی هەرێمی كوردستان
ل��ە س��وي��د'' ،ش��ەرم��ی��ن ب��وزئ��ەرس��ەالن'' بەرپرسی
فیدراسیۆنی كۆمەڵە كوردستانییەكان و ''مەولوود

عەبدیلزادە'' وەكوو نوێنەری كۆمیتەی هاوكاریی
هێزە سیاسییەكانی كورد و كوردستانی پەیامی
خۆیان پێشكەش كرد .سويد یەكێك لەو واڵتانەیە
ك��ە ب��ە ش��ێ��وەی ف��ەرم��ی ك��ارەس��ات��ی هەڵەبجە و
ئەنفالی وەك��وو كۆمەڵكوژیی خەڵكی ك��ورد بە
فەرمی ناسیوە.

كۆنفڕانسێك سەبارەت بە ''لە سێدارەدان لە ئێران'' لە پارلمانی بریتانیا بەڕێوەچوو
ڕێ��ك��ەوت��ی  ٢٠و ٢١ی
ڕەشەمە كۆنفڕانسێكی دوو
ڕۆژە لەسەر پرسی لەسێدارەدان
و پێشێلكارییەكانی مافی
م��رۆڤ ل��ە واڵت��ی ئ��ێ��ران لە
پارلمانی واڵت��ی بریتانیا لە
شاری لەندەن ،بە بەشداریی
ك��ۆم��ەڵ��ەی م��اف��ی مرۆڤی
كوردستانی ئێران ــ ژنێڤ،
كۆنفڕانسێك بەڕێوەچوو .ئەو
كۆنفڕانسە لەالیەن گرووپی
پارلمانتارانی بریتانیایی بۆ
نەهێشتنی لە سێدارەدان كە لە  ٣٠ئەندامی

مەجلیسی پیرانی پارلمانی بریتانیا پێكهاتووە
و هەروەها ڕێكخراوی فەڕانسەویی ''خەبات

ب���ۆ الب���ردن���ی س����زای سێدارە''
ب��ەڕێ��وەچ��وو .تەیموور ئەلیاسی
نوێنەری كۆمەڵەی مافی مرۆڤی
كوردستانی ئێران ــ ژنێڤ ،كە
ب��ەش��داری ئ��ەو كۆنفڕانسە بوو،
وت��ارێ��ك��ی س���ەب���ارەت ب��ە پرسی
ل��ە س��ێ��دارەدان��ی هاوواڵتییانی
سەربە نەتەوەكانی ئێران لەژێر
ن��اوی بەرەنگاربوونەوەی ماددە
ه��ۆش��ب��ەرەك��ان ل��ەالی��ەن ڕێژیمی
ئیسالمیی ئ��ێ��ران��ەوە ،پێشكەش
كرد.

دیداری دوو شاندی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و پارتی دێموكراتی كوردستان
ڕێكەوتی ١٩ی ڕەشەمە ،شاندێكی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ناوەندی ٣ی
كوردستان بە سەرپەرستیی ''سەدیق دەرویشی''
ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكرات
و بەرپرسی ناوەندی  ،٣سەردانی لقی ١٦ی
پارتی دێموكراتی كوردستانی لە شاوەیس كرد
و لەالیەن شاندێكی لقی  ١٦ئەو پارتەوە بە
سەرپەرستیی ''دوكتور ئاراس حەسۆ میرخان''

ئ��ەن��دام��ی ئ��ەن��ج��وم��ەن��ی سەركردایەتییەوە
پێشوازیی لێكرا .دۆخی ئێستای كوردستان
بەگشتی و هەركام لە بەشەكانی كوردستان
و دوایین گۆڕانگارییەكان لەسەر هەر كام
ل��ەو بەشانە و ه��ەروەه��ا دەستێوەردانەكانی
رێژیمی ئیسالمیی ئێران لە ناوچە و هەرێمی
كوردستان ،كۆمەڵە بابەتێك بوون لەو دیدارەدا
كە لەالیەن ''سەدیق دەرویشی''یەوە باسیان لی

ك��را .لەو دی���دارەدا ''دوك��ت��ور ئ��اراس حەسۆ''
لەسەر بارودۆخی هەرێمی كوردستان بەگشتی
و مەسەلەی پێكهاتنی حكوومەت و دۆخی
پێوەندییەكانی هەرێم و بەغدا چەند باسێكی
هێنایە ئ��اراوە .لە كۆتایی ئەو دی��دارەدا دوو
الی��ەن ل��ەس��ەر ب��ەردەوام��ی��ی پێوەندییەكانیان
پێداگرییان كردەوە.

ڕێوڕەسمی ٢٤ی ڕەشەمە لە بنكەی سەرەكیی یەكیەتیی ژنان بەڕێوەچوو
ڕێ��ك��ەوت��ی ٢٤ی ڕەش���ەم���ە ،بەبۆنەی
٦٨ەمین ساڵڤەگەڕی دامەزرانی یەكیەتیی
ژن���ان���ی دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئێران،
ڕێوڕەسمێك بە بەشداریی مستەفا هیجری
و ژمارەیەك لە ئەندامانی ڕێبەریی حیزبی
دێموكرات ،ئەندامان و الیەنگرانی یەكیەتیی
ژنان ،ڕێوڕەسمێك بەڕێوەچوو .سەرەتای ئەو
ڕێوڕەسمە بە خوێندنەوەی سروودی نەتەوەیی
''ئەی رەقیب'' و ڕاگرتنی خولەكێك بێدەنگی
ب��ۆ ڕێزگرتن ل��ە گیانی پاكی شەهیدانی
كوردستان و كورد دەستی پێ كرد.
پاشان پەیامی یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی
كوردستانی ئێران بەبۆنەی ٦٨ەمین ساڵڕۆژی

دامەزرانی ئەو یەكیەتییە لەالیەن ''رووناك
فەتحی'' ئەندامی بەڕێوەوەرییەوە پێشكەش
كرا .دواتر سروودێك لەالیەن كۆڕی مووزیكی
حیزبی دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئێرانەوە
پێشكەش كرا و دواب���ەدوای ئ��ەوەش پەیامی
یەكیەتیی الوان��ی دێموكراتی كوردستانی
ئێران لەالیەن ''لەیال محەممەدی'' ئەندامی
دەس��ت��ەی ب��ەڕێ��وەب��ەری��ی یەكیەتیی الوانەوە
خ��وێ��ن��درای��ەوە .ل��ە بڕگەیەكی دی��ك��ەی ئەو
ڕێ��وڕەس��م��ەدا گ��ۆران�یب��ێ��ژ ب��ەی��ان سەلیمی
گۆرانییەكی پێشكەش كرد و پاشان كورتەیەك
لە ژیاننامەی ''مینا خانمی قازی'' لەالیەن
''ه��اج��ەر ق����ادری'' ئ��ەن��دام��ی بەڕێوەبەریی

بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

یەكیەتیی ژنانەوە پێشكەش كرا .دواتر پەیامی
یەكیەتیی خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی
ئێران لەالیەن ''نەرمین عوسمانی'' ئەندامی
ئەو یەكیەتیی خوێندكارانەوە پێشكەش كرا.
پاشان خەاڵتی سااڵنەی ''مینا خانم'' كە
هەموو ساڵێك لە ڕۆژی دامەزرانی یەكیەتیی
ژناندا پێشكەش دەك��رێ��ت ،ئەمساڵ لەالیەن
''هێرۆ جەڵدیان'' جێگری سكرتێری یەكیەتیی
ژنانی دێموكراتەوە پێشكەش بە  ٥ئەندامی
دێرینی یەكیەتیی ژنان كرا .دواتر گۆرانییەك
لەالیەن ''مەهتاب مەعرووفی''یەوە پێش كرا و
ڕێوڕەسمەكە بە شایی و هەڵپەڕكێی بەشداران
كۆتایی پێهات.

هەواڵ و راپۆرت
ڕێوڕەسمی دوایین هەینی ساڵ بە بەشداری خەڵكی
شارەكانی كوردستان لە كێوی تەرەغە بەڕێوەچوو
ڕێ���ك���ەوت���ی ٢٣ی ڕەش���ەم���ە ١٣٩٢ی
ه���ەت���اوی ،ب��ە ئ��ام��ادەب��وون��ی بەرفراوانی
هاوواڵتییانی شارەكانی بۆكان ،سەقز ،بانە،
مەهاباد ،ورمێ ،نەغەدە ،سنە و گوندەكانی
دەوروب��ەری بۆكان ،ڕێوڕەسمێكی بەشكۆ لە
چیای تەرەغە بەبۆنەی دوایین هەینی ساڵ
بەڕێوەچوو .بەشداران لە شارە جۆراوجۆرەكانی
ك��وردس��ت��ان ،ل��ە دەوری ئ���ااڵی كوردستان
ك��ە ل��ە داوێ��ن��ی چ��ی��ای ت��ەرەغ��ە كێشرابوو،
كۆبوونەوە .لە ڕەوتی ئەو ڕێوڕەسمەدا پەیامی

نەورۆزانەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران لەالیەن ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی
دێموكرات باڵو كرایەوە .هەروەها بەم بۆنەوە
ئاگرێكی گەورە لە چیای تەرەغە هەڵكرا و
''ڕەنگی شینی ئاسمانی ئاگرەكە'' لە سەر
چیای تەرەغە ،خوشحاڵیی هاوواڵتییانی لێ
كەوتەوە .هەروەها الوانی نیشتمانپەروەر لەم
ڕێوڕەسمەدا كۆمەڵێك سروود و دروشمیان لە
وەسفی چیای تەرەغە ،زێدی لە دایك بوونی
دوكتور سادق شەرەفكەندی وتەوە.

ڕێوڕەسمی كارەساتی هەڵەبجە و شارەكانی كوردستان
لە زانستگاكانی ئێران و كوردستان بەڕێوەچوو
لە الیەن خوێندكارانی كوردەوە  ،بەبۆنەی
ساڵیادی كارەساتی شیمیایی بارانی هەڵەبجە
و شارەكانی كوردستانی ئێران ،ڕێوڕەسمێ
ل��ە زانستگاكانی ت��ەورێ��ز ،ت���اران ،زەنجان،
ت��ەورێ��ز ،سنە و م���ەری���وان ،ب��ە بەشداریی
خوێندكارانی ئەو زانستگایانەوە بەڕێوەچووە.
لەو ڕێوڕەسمانەدا چەندین وت��ار و بابەت و
پەیام ،سەبارەت بە كۆمەڵكوژیی نەتەوەی
ك���ورد و ه���ەروەه���ا ژی��ن��ۆس��ای��دی زم��ان��ی و
فەرهەنگی ك��ورد پێشكەش ك��ران .هەروەها
چەندین س��روود لە وەسفی ی��ادی كارەساتی
شیمیایی ب��اران��ی ش��اری هەڵەبجە لەالیەن

خ��وێ��ن��دك��اران��ەوە پێشكیش ك���ران .ل��ە الیەك
ب��ەرپ��ەرس��ان و حەراسەتی زانستگای تاران
ئیزنی بە ڕێوڕەسمی "شین تا ژی��ن"ی بە
خوێندكارانی كورد لەو زانستگایە نەدان و لە
الیەكی دیكەوە بەرپرسان و حەراسەتی ئەو
زانستگایانە،گوشارێكی لە ڕادەبەدریشیان
خستبووە س��ەر خوێندكارانی ك��ورد و پێیان
ڕاگەیاندبوو كە ئیزنی لەبەركردنی جلوبەرگی
ك��وردی��ی��ان ل��ەو ڕێ��وڕەس��م��ان��ەدا نییە .بەاڵم
خوێندكاران بە بێ گوێدان ب��ەو هەڕەشانە،
بەشداری ئەو رێوڕەسمانە بوون.

لە نۆدشە ڕێوڕەسمی یادی قوربانییانی
بوردمانی شیمیایی بەڕێوەچوو
ڕێكەوتی ٢٦ی ڕەش��ەم��ەی ١٣٩٢ی
ه��ەت��اوی ،ڕێوڕەسمێك بەبۆنەی ٢٦ەمین
ساڵڤەگەڕی بوردمانى شيميايى شاری
نۆدشە لە ٢٦ی ڕەشەمەی ساڵی ١٣٦٦ی
هەتاوی ،لە ساڵۆنی كۆبوونەوەكانی شاری
نۆدشە بەڕێوەچوو .شاعیران ،نووسەران و
چاالكانی فەرهەنگیی ك��ورد ل��ە شاری
نۆدشە و دەوروب���ەری بە پێشكەش كردنی
ب��اب��ەت وخ��وێ��ن��دن��ەوەی شێعر ل��ە وەسفی
ق��ورب��ان��ی��ی��ان��ی ك��ی��م��ی��ای �یب��اران��ی شاری
نۆدشەیان ،یادی قوربانییان و بەركەوتوانیان
ب��ەرز راگ���رت .ل��ە بەشێكی دی��ك��ەی ئەو
ڕێ��وڕەس��م��ەدا ''ه����ادی ف��ی��رووز و دڵسۆز

شاكری'' دوو هونەرمەندی ناوداری شاری
نۆدشە ،بەو بۆنەوە چەند پارچە مۆسیقایان
پێشكەش كرد .لە درێ��ژەی ڕێوڕەسمەكەدا
چەندین ڕاپ��ۆرت و دێكۆمێنتی ڤیدیۆیی
تایبەت بە كیمیاییبارانی ش��اری نۆدشە
پێشان درا .هیچ ب��ەرپ��رس و الیەنێكی
حكوومەتیی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی
ئێران لەو ڕێوڕەسمەدا بەشدار نەبووە ،هەروەها
هیزە ئەمنیەتییەكانی رێژیم  ،ئیزنیان بە
بەشداریی یەكێك لە چاالكانی فەرهەنگیی
كورد بەناوی ''موختار خەندانی'' كە لەالیەن
ب��ەڕێ��وەب��ەران��ی رێ��وڕەس��م��ەك��ەوە بانگهێشت
كرابوو ،نەدا.

سەردانی بەرپرسانی ڕێژیم لە گوندێكی هەورامان،
ناڕەزایەتیی هاوواڵتییانی لێكەوتەوە
ڕێكەوتی ٢٧ی ڕەشەمە ،بەرپرسانی
رێژیمی ك��ۆم��اری ئیسالمیی ئ��ێ��ران لە
شارستانی س���ەواڵوا ،وەك��وو فەرماندار،
ب��ەخ��ش��دار ،بەرپرسی ئ��ی��دارەی جیهادی
كشاوەرزی ،بەرپرسی ئیدارەی ژینگەپارێزی
و بەرپرسی بونیادی مەسكەن ،سەردانی
گوندی ''دەرەكێ''یان لە ناوچەی هەورامان
ك��ردووە و كۆبوونەوەیان بۆ خەڵك گرتووە
كە لەگەڵ ناڕەزایەتیی هاوواڵتییانی ئەو
گوندە ب���ەرەوڕوو ب��وون��ەت��ەوە .بەرپرسانی
ڕێ��ژی��م ل��ەو ك��ۆب��وون��ەوەی��ەدا ه��ەر وەكوو
ج��اران بەڵێنیی دابینكردنی ئاسایش و
خزمەتگوزارییان بە هاوواڵتییان داوە كە
لەگەڵ ناڕزایەتیی توندی هاوواڵتییان
ب������ەرەوڕوو ب���وون���ەت���ەوە .پ���اش قسەكانی
بەرپرسانی رێژیم یەكێك لە ئەندامانی
شوورای گوندی دەرەكێ بە نوێنەرایەتیی
خ��ەڵ��ك ق��س��ەی ك����ردووە و ناڕەزایەتیی
خ��ۆی و خەڵكی ئ��اوای��ی دەرب��ڕی��وە .ئەو
ئ��ەن��دام��ەی ش���ووڕای گ��ون��د وتوویەتی:

'' ٣٦ساڵ ماڵوێرانی ٣٦ ،ساڵ كڵۆڵی
و چارەڕەشی و ئاواریی ٣٦ ،ساڵ گرانی
و كوشتوبڕ و ئ��ازاری هاوواڵتییان ،تاقە
بەرهەمی رێژیمی ئیسالمیی ئێران بووە و
هیچ خێر و قازانجێكمان لەم حكوومەت و
دەسەاڵتەدا نەدیوە ،بۆیە چیدیكە گوێمان
لەم قسە و بەڵێنییانە پڕە و چاوەڕێی هیچ
شتێك لەم دەسەاڵتە ناكەین .ئەو ئەندامەی
شوورای گوندی دەرەكێ هەروەها روو لە
بەرپرسانی شارستانی سەواڵوا وتوویەتی:
''ئێمە حكوومەتی كۆماری ئیسالمی مان
ن��اوێ و چیدیكە س��ەردان��ی ئ��ەم ئاوايیە
مەكەن و ئێستاش س��ەری خۆتان داخەن
و بە حورمەتەوە لە ئاوایی وەدەر كەون''.
قسەكانی ئەو ئەندامەی شوورای گوندی
دەرەكێ ،بە چەپڵەی بەشدارانی كۆبوونەوە
پ��ێ��ش��وازی��ی ل��ێ ك����راوە و هاوواڵتییان
بەرپرسانی رێژیمی ئیسالمیی ئێرانیان
بە فیكە كێشان و هووراكێشان لە ئاوایی
دەركردووە.

هاوواڵتییەكی كورد
بە تەقەی راستەوخۆی
هێزەكانی رێژیم كوژرا
ڕێكەوتی ٢٦ی ڕەشەمە ،هاوواڵتییەكی
ك��وردی خەڵكی گوندی ''دزڵ���ی'' بەناوی
''عومەر مورادی'' كوڕی ''حەسەن'' تەمەن
 ٣١ساڵ،كرایە ئامانجی تەقەی ڕاستەوخۆی
هێزە ئینتزامییەكانی رێژیمی ئیسالمیی ئێران
جێگیر لە پاسگای ژااڵن��ە و لە ئەنجام دا
گیانی لەدەست دا .عومەر م��ورادی كاتێك
ویستوویەتی بە هانای براكەی كە لە سنوور
س��ەرق��اڵ��ی ك��ارك��ردن ب���ووە ،بچێت ،كراوەتە
ئامانجی تەقەی هێزەكانی رێژیمی ئیسالمیی
ئێران و كوژراوە.

گوشار بۆسەر كافینێتەكان
لە ئێران و بەتایبەت
كوردستان توندتر بووەتەوە
گ���وش���اری ئ���ی���دارەی ئ��ەم��اك��ن��ی رێژیم
بۆسەر كافینێتەكان لە بەرەبەری نەورۆز بە
مەبەستی كۆنترۆڵی بەكارهێنەرانی ئینتێرنێت
توندتر بووەتەوە .ئیدارەی ئەماكنی رێژیمی
ئیسالمیی ئێران بە تێكڕای كافینێتەكانی
شارەكانی تاران ،تەورێز ،مەهاباد و بۆكانی
ڕایگەیاندووە كە دەب��ێ كۆنترۆڵی تەواویان
لەسەر ئەو بەكارهێنەرانەی ئینتێرنێتدا هەبێ
كە سەردانی كافەكەیان دەكەن .ئەو ئیدارەیە
لەو پێوەندییەدا چەندین بار ڕايگەیاندووە كە
دەبێ كارتی پێناسەی میللی لە بەكارهێنەران
وەربگرن ،هەتا چاودێری و كۆنترۆڵی تەواوی
بەكارهێنەرانی ئینتێرێت بكرێت.

هاوواڵتییەكی كورد بە
تۆمەتی هەڵگرتنی ئااڵی
كوردستان لە سەردەشت
دەسبەسەر كرا
ڕێ��ك��ەوت��ی ١٨ی ڕەش���ەم���ەی ١٣٩٢ی
ه��ەت��اوی ،هاوواڵتییەكی تەمەن  ٢٤ساڵی
كورد خەڵكی شارستانی سەردەشت بەتۆمەتی
''هەڵگرتنی ئااڵی كوردستان و چەند دەست
جل و بەرگی كوردی كە ئااڵی كوردستانی
لەسەر كێشرابوو'' ،دەسبەسەر و بۆ زیندانی
ناوەندیی ورمێ ڕاگوێزرا.

كەسایەتییەكی
نیشتمانپەروەر لە شاری سنە
كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ١٥ی ڕەشەمە عەبدوڵاڵ
خان مورادی كەسایەتیی خۆشناو و
نیشتمانپەروەری شاری سنە و ڕیش
سپیی جێ متمانەی خەڵكی ناوچەی
گەڵواخ ،بەهۆی نەخۆشی مااڵوایی
لە ژیان كرد .ناوبراو كەسێكی دڵسۆز
و نیشتمانپەروەر بوو و لەو ماوەیەدا
ك��ە س��ەرۆك��ی ش���ارەوان���ی ١ی سنە
ب���وو ،ب��ە دڵ��س��ۆزی��ی��ەوە خ��زم��ەت��ی بە
دەكرد.بنەماڵەی
هاونیشتمانیان
ع��ەب��دوڵ�ڵا خ���ان م�����وردای چەندین
كەسیان شەهیدی ڕێگایی ئازادی و
ڕزگاریی كوردستانن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سەرخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری
دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا
بە شەریك و بەشدار دەزانێت.
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حوكمی  ٤٨مانگ زیندانیی چاالكانی فەرهەنگیی
شاری پاوە پشتڕاست كرایەوە
ئ��اژان��س��ی ه��ەواڵ��دەری��ی ك��وردپ��ا باڵوی
ك��ردەوە ،دادگ��ای پێداچوونەوەی پاریزگای
كرماشان حوكمی  ٤٨مانگ زیندانيی ٨
چاالكی فەرهەنگيی شاری پاوەی پشتڕاست
ك����ردەوە .حوكمی ش��ەش م��ان��گ زیندانیی
تەعزیری ئاراس حاتەمی ،گۆران بەهرامی،
موعتەسەم شافعی ،جهانبەخش ئەحمەدی،
ب��اب��ەك عەبباسی ،محەممەد ن��ی��گ��اری ،و
قانێع حاتەمی پشتڕاست ك��رای��ەوە .حوكمی

زیندانی ئ��ەو ح��ەوت چاالكە ك��وردە ڕۆژی
٢٢ی س���ەرم���اوەزی ئ��ەم��س��اڵ و ل��ە الیەن
دادگ��ای ئینقالبی شاری پ��اوەوە دەركرابوو.
هیچ بەڵگەیەك بۆ تاوانبار كردنی ئەو حەوت
چاالكە كوردە لە پەروەندەكەیاندا بوونی نییە
و دادگ��ای شاری پاوە تەنیا لەژێر فشاری
"مەال قادر قادری" نوێنەری وەلیی فەقیه،
ئ��ەو ح��ەوت چ��االك��ەی بە زی��ن��دان مەحكووم
كردووە.

هاوواڵتییەكی كورد بەهۆی لێدانی
هێزەكانی ئیدارەی ئەماكن گیانی لەدەست دا
ڕێكەوتی ١٨ی ڕەش��ەم��ە'' ،مێهدی
پاتۆڵی'' هاوواڵتیی دانیشتووی شاری
ب��ۆك��ان ب��ەه��ۆی ك��وت��ان و ل��ێ��دان��ی هێزە
چ��ەك��دارەك��ان��ی ئ��ی��دارەی ئەماكنی ئەو
ش��ارەوە گیانیانی لە دەست دا .مەهدی
پ��ات��ۆڵ��ی ل��ە ت��رس��ی ه��ێ��زە چەكدارەكان
خۆی فڕێ داوەت��ە نێو چۆمی تەنیشت
پاركی ساحیلیی بۆكان و دواتر لەالیەن
هێزە چەكدارەكانی ئیدارەی ئەماكنەوە

گ��ی��راوەت��ەوە و وێ��ڕای بێحورمەتی پێ
ك��ردن ،بە باتۆم و پێالقە لێیان داوە و
دیسانەوە فڕێی دەدەن��ەوە نێو چۆمەكە.
م��ەه��دی پاتۆڵی س���ەرەڕای ئ���ەوەی كە
م��ەل��ەی زان��ی��وە ،ب��ەاڵم ب��ەه��ۆی لێدانی
زۆر لەالیەن هێزەكانی ئیدارەی ئەماكن،
بڕستی لێ بڕاوە و توانای مەلەكردن و
خۆرزگاركردنی ن��ەب��ووە و لە ئەنجامدا
خەنكاوە و گیانی لەدەست داوە.

لە كرماشان سێ هاوواڵتیی دەسبەسەركراوی كورد
بە زیندان مەحكووم كران
س���ێ ه���اوواڵت���ی���ی ك�����وردی خەڵكی
پارێزگای كرماشان بە ناوەكانی ''موحسێن
خودادای ،كیانووش ڕۆستەمی و نیعمەت
فەتحی'' كەلە جۆزەردانی  ١٣٩٢لەالیەن
هێزە ئیتالعاتییەكانی رێژیمی ئیسالمیی
ئێرانەوە لە ش��اری كرماشان دەسبەسەر
كرابوون ،بە تۆمەتی جۆراوجۆری وەكوو
''الیەنگری لە حیزبە كوردییەكان ،هەوڵدان
دژی تەناهیی نەتەوەیی ،تەقینەوە لە

نزیك پایگای بەسیج و سووتاندنی وێنەی
خ��وم��ەی��ن��ی'' دراوەت����ە پ��اڵ و ل��ە الیەن
دادگای شۆڕشی كرماشانەوە ،هەر یەك
ل��ە موحسن خ��ودای��اری خەڵكی شاری
سەحنە و كیانووش روستەمی خەڵكی
كرماشان بە  ١٥ساڵ زیندان و نێعمەت
فەتحی خەڵكی كرماشانی بە  ١٠ساڵ
زیندانی تەعزیری مەحكووم كردووە.

وەرزشوانانی مەریوانی ڕێزيان لە یادی قوربانییانی
كیمیابارانی هەڵەبجە گرت
ڕێكەوتی ٢٤ی ڕەشەمە12 ،دووچەرخە
سواری مەریوانی بەرەو شاری هەڵەبجە
ب��ەڕێ ك��ەوت��ن و هەتا ش��اری هەڵەبجە
دووچەرخە سوارييان كرد .ئەو وەرزشوانە

كوردانە بە دووچەرخە سواری لە شاری
مەریوانەوە هەتا شاری هەڵەبجە دووچەرخە
سوارييان كرد و لەسەر گڵكۆی شەهیدان
تاجەگوڵینەيان دانا.

كەسایەتییەكی نیشتمانپەروەری ناوچەی شنۆ كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ١٨ی ڕەشەمە حاج عەبدولحەمید
ی��وون��س پ��وور كەسایەتیی نیشمانپەروەر و
ن��اس��راوی ن��اوچ��ەی شنۆ ،خەڵكی گوندی
''گ����ەاڵز'' ل��ە تەمەنی  ٨٥ساڵیدا كۆچی
دوای���ی ك��رد و ت��ەرم��ەك��ەی ه��ەم��ان ڕۆژ بە
خاك سپێردرا .حاجی عەبدولحەمید هاوڕێ و
دۆستی ڕێبەری شەهید دوكتور عەبدولڕەحمان

قاسملوو ب��وو و ب��اوەڕی بە خەباتی ڕەوای
گەلی ك��ورد هەبوو و هەمیشە الوان��ی بۆ
خەبات و شۆڕش دژی زوڵم و زۆر هان دەدا.
حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران،
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری دەكا
و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و
بەشدار دەزانێت.

باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان
لە پیرانشار كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ١٦ی ڕەش��ەم��ە ،سەید حوسێن
عەلەوی باوكی شەهید سەید ئەنوەر عەلەوی
خەڵكی گوندی ''ش��اوان��ێ''ی سەربە شاری
شنۆ ،ل��ە گ��ون��دی ''ش��ی��ن��اوێ''ی پیرانشار،
بەهۆی پیری كۆچی دوایی كرد .شەهید ئەنوەر
پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئ��ێ��ران ب��وو ك��ە وەك���وو ف��ەرم��ان��دەی ل��ك ساڵی

 ١٣٥٩لە شەڕێكی قارەمانانەدا لە شوێنێك
بەناوی ''كانی سپی'' شەهید بوو و تەرمەكەی
لە گوندی شاوانێ بە خاك سپێردرا.
ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئێران
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری ناوبراو
دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك
و بەشدار دەزانێت.
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پەیامی نەورۆزيی سكرتێری گشتیی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران
هاونیشتمانانی بەڕێز!
خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان!
بە بۆنەی نەورۆز و سەری ساڵی نوێوە،
گەرمترین پیرۆزبایی حیزبی دێموكراتی
ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران��ت��ان پێشكەش دەكەین،
هیوادارین ساڵی 1393تان وەك بەهاری جوان
ێ لە
ێ لە پشكوتن و پڕ ب 
و ڕازاوە پڕ ب 
ێ و
ش��ادی و خ��ۆش��ی ،ژی��ان ب��ە كامتان ب� 
دوژمنانمان سەرشۆڕ بنو ڕوو لە نەمان .
با ل��ەو دەرف��ەت��ە پیرۆزە كەڵك وەربگرین
و ه��ەم��ووم��ان پێكەوە س�ڵاو و پیرۆزبایی
خ��ۆم��ان بنێرین ب��ۆ بنەماڵەی سەربەرزی
ش��ەه��ی��دان و هەمیشە زی��ن��دووی ڕێگای
ڕزگاریی واڵتەكەمان لە چنگ زۆرداری،
دواكەتوویی و ستەم ،ئەو شەهیدانەی كە
هەمیشە لە یادمانن و ڕێگایان تا گەیشتن
بە ئاواتەكانیان بەردەوام دەبێ.
ن�����ەورۆز ل��ە ئ��ێ��وەش پ��ی��رۆز ب���ێ ،ڕۆڵە
ك��ۆڵ��ن��ەدەرو چ��او نەترسەكانی گ��ەل لە نێو
زیندانە تاریكەكانی ڕێژیمی نەزانیو سێدارە
ك��ە ب��ە ت��اوان��ی م��اف��خ��وازی ل��ەم ڕۆژانەی
جێژندا ،ب��ەدوور لە ئامێزی گ��ەرم و پڕ لە
خۆشەویستیی بنەماڵەو ئازیزانتانو بێبەش
لە جوانیی بەهار و خۆشیی ڕۆژانی جێژن،
لەگەڵ زیندانوانو ئەشكەنجەگەرانی دڵڕەش،
ێ لە زیندانەكاندا بمێننەوە ،ورەتان بەرزو
دەب 
دڵتان پڕ لە هیوای دوارۆژی ڕزگاری.
پیرۆز بێ لە كادرو پێشمەرگەو ئەندامانی
حیزبی دێموكرات و هەموو ئەو تێكۆشەرە
ئاگا و وشیارانەی كە لە نێوخۆی واڵت و
لە ژێر مەترسیو هەڕەشەی بەكرێگیراوانی
ڕێژیم لە هەموو دەرفەتێك كەڵك وەردەگرن تا
ێ
بە شێوەی گونجاو ،دژی ڕێژیم بەربەرەكان 
بكەنو ئامادەن لە پێناوی ئازادیدا نرخەكەی
بدەن.
خۆشەویستان!
ئێستا ،كە بە هیوایەكی نوێوە بەرەو پیریی
ێ دەچین ،جێی خۆیەتی ئاوڕێك
ساڵێكی نو 
ل��ە ی��ەك س��اڵ��ی ڕاب����ردوو ،س��اڵ��ی 1392ی
ه��ەت��اوی ب��دەی��ن��ەوە ،ساڵێكی دژوار و پڕ
ك��وێ��رەوەری وەك��وو هەموو م��اوەی تەمەنی
ڕێ��ژی��م��ی ك��ۆم��اری ئیسالمی ب��ۆ هەموو
خەڵكی ئ��ێ��ران و ب��ە تایبەت ب��ۆ نەتەوەی
ك��ورد ل��ەو واڵت���ە .ل��ەو پێوەندییەدا ئەگەر
ێ ئاوڕ لە هەموو ڕووداوەك��ان��ی ئەو
بمانەو 
ساڵە بدەینەوە بۆ خۆی پێویستی بە كاتێكی
تایبەتی هەیە و لەو پەیامەدا ناگونجی،
بۆیە بە كورتی ئاماژە بە چەند خاڵی گشتی
بۆ وێنە دەكەین:
ـ ب��ە پێی هەڵسەنگاندنی سندووقی
نێونەتەوەیی دراو ،ڕێژەی بێكاری لە ئێراندا،
لە ساڵی ڕابردوو لە هەڵكشاندا بووە ،هەر بە
پێی ئامارەكانی خودی ڕێژیمی ئیسالمییش،
ئەو ڕێژەیە لە كوردستانی ئێران ،بە نیسبەت
بەشەكانی دیكەی ئێرانەوە لە سەرەوەتر بووە.
ـ بە پێی ئامارە نافەرمییەكان و تەنانەت
ئامارە جێی گومانەكانی ڕێژیمیش ،توشبوون
بە مادەی سڕكەر لە ساڵی ڕابردوودا زۆرترو
زۆرت��ر ب��ووە .بە وت��ەی وەزی���ری كاروباری
نێوخۆ  6میلیون ئێرانی بە شێوەی ڕاستەوخۆ
گیرۆدەی مادەسڕكەرەكان ب��وون و %92ی
خەڵكی ئ��ێ��ران نیگەرانی ئ��ەو دیاردەیەن.
س��ەرپ��ەرەس��ت��ی دەب��ی��رخ��ان��ەی ئەنجوومەنی
ێ ل��ەگ��ەڵ مادە
هاوئاهەنگی ب��ەرب��ەرەك��ان � 
سڕكەرەكانی پارێزگای سنە دەڵ��ی نێزیك
بە بیست ه��ەزار تووشبوو ب��ەو م��ادان��ە لەو
پارێزگایە هەیە.
ـ گ��ران��ی و ه��ەاڵوس��ان��ی ئ���اب���ووری و

ت��وش��ب��وون ب��ە م��ادە س��ڕك��ەرەك��ان ،دیاردەی
دزێوی كۆمەاڵیەتیی زیاتری بە دوای خۆیدا
هێناوەو ژمارەو ئاماری خۆكوژیو تەاڵق
و خۆكوشتنی ژنان ڕوو لە هەڵكشانە .بە پێی
ئاماری ناوەندی پزیشكی قانوونی كرماشان،
تا كۆتایی مانگی سەرماوەز  3125كردەوەی
خۆكوژی لەو پارێزگایەدا ڕوویداوە كە لە چاو
ساڵی پێشوو  %10زیادی نیشان دەدا .سەبتی
ئەحواڵی ئەو پارێزگایە ڕایگەیاندوە لە 6
مانگی سەرەتایی ئەو ساڵەدا ڕادەی تەاڵق
 %13/3زی��ادی ك��ردوە و لە بەرانبەر هەر 4
هاوسەرگیری  3تەاڵق سەبت كراوە.
ـ لە ساڵی ڕاب��ردوودا كارنامەی ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمی لە بەردەوامیی توندوتیژی
و سەركوتو پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ
ڕەشتر لە جاران بووە.
ب��اب��ەت��ێ��ك��ی دی��ك��ەی ج��ێ��گ��ای س��رن��ج كە
ل��ە ه��ەم��ان��ك��ات��دا وەك ئ��ەزم��وون��ێ��ك جێگای
لێفێربوونە ،جێگۆڕكێی بەرپرسانی ڕێژیم لە
نێوان ئەحمەدی نژادو ڕووحانی وەك سەرۆك
ك��ۆم��اری واڵت ب���وو ،ل��ەو شانۆگەرییەدا
ك��ە ڕێ��ژی��م وەك ه��ەم��وو ج��ارەك��ان��ی دیكە
ڕێكی خست ،ڕووحانی بە گوتاری جیاواز
ل��ە ئ��ەح��م��ەدی ن���ژاد و ب��ە ق���ەول و بەڵێنی
دابینكردنی داخ��وازە سەرەتاییەكانی خەڵك،
توانیی سرنجی بەشدارانی هەڵبژاردن بۆ الی
خۆی ڕابكێشێ.
دیاریكردنی ڕووح��ان��ی لە ئاكامی ئەو
بە ن��او هەڵبژاردنەدا ،خۆشی و هیوایەكی
وەهای لە نێو بەشێكی خەڵكدا پێكهێنا وەك
ئ��ەوەی ئەزموونی بەڵێنەكانی كاندیداكانی
هەڵبژاردنەكانی پێشوو و چارەنووسی ئەو
ێ
ێ و الی���ان واب 
بەڵێنانەیان ل��ە بیر ك��ردب � 
بەڕاستی ڕووحانی باوەڕی بەو بەڵێنانە هەیە
و وەك س��ەرۆك كۆماریش لە توانایدایە كە
جێبەجێیان بكا! لە بەڵێنەكانی دەتوانین ئاماژە
بەمانە بكرێ:
البردنی فەزای ئەمنییەتیی لە سەر واڵت،

ئازادكردنی زیندانییە سیاسییەكان بە مەهدی
كەڕووبی و میرحوسێن مووسەویشەوە ،بەڕێوە
ب��ردن��ی ی��اس��ای ب��ن��ەڕەت��ی ،سەربەخۆكردنی
دەزگ����ای ق���ەزای���ی ،ئ���ازادی���ی ڕادەربڕین،
خوێندنی زمانی دایكی لەو ناوچانەی كە
ێ نیشتەجێن
نەتەوەكانی غ��ەی��رە ف��ارس��ی ل� 
وەكوو كوردستان ،دیاریكردنی بەرپرسانی ئەو
ناوچانە لە نێو كەسانی خۆجێی و تەنانەت
تەرخانكردنی یەكێك لە پۆستەكانی جێگری
سەركۆمار بۆ پێڕاگەیشتن بە پرسی ئەقوام.
كەسانێكیش ـ ه��ەرك��ام ب��ە مەبەستێكەوە ـ
لەسەر ئەو قەولو قەرارانە كەوتنە پڕوپاگاندە
كردن بۆ ڕووحانی و ئەوەندەی لە توانایاندا
بوو لە ڕاستای سەركەوتنی ڕووحانیو خۆڵ
لە چاوی خەڵك كردندا درێغییان نەكرد ،بەاڵم
ڕووحانی هەر لە سەرەتای هاتنە سەركاریەوە
نەك بەڵێنەكانی فەرامۆش كردو پشت گوێی
خستن ،بەڵكوو ڕاست بە پێچەوانەوە كاری
كرد ،ئەویش دوو هۆی سەرەكیی هەیە:
یەكەم ـ ڕووحانی كە لە ماوەی هاتنە سەر
دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمییەوە لە مۆرەكانی
ئەمنییەتی ئەو ڕێژیمە بووەو وەفاداری خۆی
بەو ڕێژیمە و وەل��ی فەقیه سەلماندووە ،لە
بنەڕەتدا باوەڕی بە پێكهاتنی ئەو ئاڵوگۆڕأنە
لە ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیدا نیە.
دووهەم ـ لە كۆماری ئیسالمیدا ئەوە سەرۆك
كۆمار نییە كە دەسەاڵتی هەیە ،بەڵكوو تەنیا
وەلیی فەقیه دەسەاڵتی دیاریكردنی سیاسەت
و بەرنامەی كاری دەرەوە و نێوخۆی هەیە،
وەك خاتمی ل��ە ك��ات��ی خ��ۆی��دا گ��وت��ی لەو
سیستەمدا سەرۆك كۆمار لە تەداروكاتچییەك
زیاتر هیچی دیكە نیە.
ێ
لە ڕێوڕەسمی ناساندنی پارێزگاری نو 
و بەڕێكردنی پارێزگاری پێشووی سنەدا،
وەزی����ری ن��ێ��وخ��ۆی دەوڵ��ەت��ی ڕووح��ان��ی بۆ
سووكایەتیكردن بە گەلی ك��ورد ڕایگەیاند
كە ئ��ەو زۆری پێخۆش ب��وو كە كەسێك لە
خەڵكی خۆجێی بۆ ئەو بەرپرسایەتییە دیاری

بكا ،بەاڵم بەداخەوە كەسێكی شیاوی لە نێو
ك��وردەك��ان��دا ن��ەدۆزی��ەوە ،بەڵێنی خوێندن بە
زمانی دایك بە ڕاگەیاندنی دژایەتی ناوەندی
فەرهەنگستانی زمان و ئەدەبی فارسی لە
بیر ك��راو ل��ە جیاتی دی��اری��ك��ردن��ی جێگری
سەركۆماربۆ پرسی ئەقوام لە نێو خۆیاندا،
عەلی یونسی وەزی��ری پێشووی ئیتالعات
وەك یاریدەدەری تایبەتی سەرۆك كۆمار لەو
بەشە دیاری كرا.
سەبارەت بە ئازادیی ڕادەربڕین ،داخستنی
چەند ڕۆژن��ام��ە و دەسبەسەر كردنی چەند
تێكۆشەری جیابیر ل��ەو م��اوەی��ەدا ئاكامی
بەشێكی دیكە لە بەڵێنەكانی ڕووحانی بووە.
جێگای سرنجە كە ئ��ازادی ڕادەرب��ڕی��ن لەو
م��اوەی��ەدا بە شێوەیەك كەوتە ژێ��ر مەترسی
كە س��ەرۆك كۆمار بۆ خۆی و دەوروبەری،
دەپ��اڕێ��ت��ەوە و دەڵ �ێ" :ئ��ەوان��ەی ڕەخنەگر و
دژی دەوڵەتن ئازادن ،بەاڵم ئیزن بدەن هەر لەو
ئاستەشدا ،هاوڕێیانی دەوڵ��ەت لە ئ��ازادی و
ئەمنییەت بەهرەمەند بن و ڕەخنەی بنیاتنەر
بگرن".
هاوڕێیانی بەڕێز!
ه��ەم��وو ئ��ەو ستەمكارییانە ل��ە ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمی دەوەشێتەوەو بەڕێوەبردنی
ئەم سیاسەتە لە نێوخۆی واڵت سیاسەتێكی
نوێ نیە ،بەڵكوو هەر لە بنەڕەتەوە ،ڕێژیم لەسەر
ئەساسی ئەم جۆرە سیاسەت و بیركردنەوانە
دام����ەزراوە و ل��ە وەه��ا سیستەمێكیش لەوە
زیاتر چاوەڕوان ناكری .بەاڵم ئەوەی جێگای
چاوەڕوانی نیە ،هێوا بەستن بەو ڕێژیمە بە
تایبەت لە الیەن كۆمەڵێك لە هاونیشتمانانی
ێ وەبیرهێنانەوەی بانگەشە
كوردەوەیە كە بە ب 
و بەڵێنییەكانی بەناو هەڵبژاردنەكانی پێشووو
بە درۆ و فریوكارییەكانیان كە لەو ڕێژیمەدا
مەشرووعییەتی ئایینی پ��ێ��دراوە ،جارێكی
دیكە دەكەونە ژێر شوێندانەریی هێندێك بەڵێن
و دەچنە سەر سندووقەكانی دەنگدانو دەنگی
بۆ دەدەن.

بەڕێزان!
ڕێژیمی ك��ۆم��اری ئیسالمی سەرەڕای
بەخۆدا هەڵگوتن و ڕواڵەتی درۆینی بەهێز
لە خۆ نیشاندان ،لە هەموو كاتێك بێهێزترە،
چ��وون��ك��ە ب��ەه��ێ��زب��وون��ی ح��ك��ووم��ەت ن��ە بە
ژمارەی زۆری هێزە سەركوتكەرەكانی و نە
بە داپلۆسینی خەڵكی بێ تاوانە ،بەڵكوو بە
ڕادەی قایمبوونی پێگەی كۆمەاڵیەتییەكەی
و متمانەی خەڵكەكەیەتی.
ل��ە ئ��ێ��س��ت��ادا ك��ەم��ت��ری��ن ژم����ارەی خەڵك
متمانەی بەو رێژیمە و هیوای چاكسازی
ێ
ماوە ،خەڵك ئەو ڕێژیمە وەك داگیركەر چاو ل 
دەكەن و بە دوای بچووكترین دەرفەتەكانەوەن
كە حكوومەت لە چنگ داگیركەر دەر بهێنن
و ڕادەستی نوێنەرانی ڕاستەقینەی گەالنی
بكەنەوە .دەسەاڵتدارانی ڕێژیمیش باش لەو
راستییە تێگەیشتوون بۆیە هیچ دەرەتانێك بۆ
ئازادیی ڕادەربڕینو جیابیران ناڕەخسێنن.
ڕێژیمێك كە پشتی بە خەڵكی خۆی قایم
ب�ێ ترسی ل��ە ڕەخ��ن��ەی ڕۆژنامەنووسێك،
داواكاریی مافخوازێكی نەتەوەیی و تەنانەت
خوێندن بە زمانی دای��ك نیە و بەو تاوانانە
ئەو خەڵكە زیندانی و ئیعدام ناكا .ڕێژیمێك
كە خۆشەویستیی خەڵك بە هێز و توانای
خ��ۆی ئەژمار بكا ،لە بەرانبەر داخوازیی
واڵتانی دیكەدا بە بیانووی "نرمش قهرمانانە"
سەردانانەوێنیو ئەوەندە زەلیلو داماو نابێ.
ـ هەر چەند ئێمە لەو باوەڕەدا بووین و هەین
ك��ە پ����ڕۆژەی ن��اوك��ی��ی ئ��ێ��ران ب��ە مەبەستی
دەستڕاگەیشتنی ڕێژیم بە چەكی ناوكی
هەر لە ڕۆژی یەكەمەوە سیاسەتێكی هەڵەو
سەرەڕۆیانە بووە ،هەتا زووتر دەست لەو خەون
و خەیاڵە ئاژاوەگێڕانەیە هەڵ بگرێ ،زۆرتر
بە قازانجی خەڵكی ئێرانە.
بێجگە ل��ە الوازی و دام��اوی��ی ڕێژیم،
بەگشتی ،سەردەمی دەسەاڵتداریی ئەو شێوە
حكوومەتانە ب��ەس��ەرچ��ووە چوونكە توانای
ئاڵوگۆڕو هاوئاهەنگ كردنی خۆیان لەگەڵ
ڕەوتی سەردەم نیە ،بۆیە هەر وەكوو هەموو
ئەو شێوە حكوومەتانەی لە دوور و نێزیكی
خ��ۆم��ان دەیانبینین م��ەح��ك��ووم ب��ە نەمانن،
كەوابوو كاتی ئەوە هاتووە هەموو الیەك بە
یەكگرتوویی بە دژی ڕاوەستینو چی دیكە
فریوی درۆو دەلەسەكانیان نەخۆین ،ئەركێك
كە لەم ڕاستایەدا دەكەوێتە سەرشانی هەموو
تاكەكان ئەوەیە كە النیكەم بۆ خۆمان یارمەتی
بۆ سەركەوتنی چەواشەكارییەكانی نەكەین.
ب���اوەڕ ب��ە هێز و ت��وان��ای ل��ەب��ڕان نەهاتووی
خۆمان بێنین .وەكوو هەموو ئەو خەڵكانەی
كە لەماوەی  4ـ  5ساڵی ڕابردوودا بە دەستی
بەتاڵ بەگژ دەسەاڵتە ستەمكارەكاندا هاتنەوە
و سەركەوتن.
با بەو هیوایەوە هەموومان بە پێشوازی
ساڵی تازەوە بچینو ئاگری نەورۆزو خۆشی
و هەڵپەركێكانی ئ��ەم بۆنە پ��ی��رۆزە بكەین
بە هەوێنی گوڕوتینی خەباتكارانەمان و
سەهوڵبەندانی تاریكیو ساردو سڕی ستەم
و دواكەوتوویی ڕێژیمی پێ بتوێنینەوە.
بە بڕوا بە نوێبوونەوەو خەباتو تێكۆشان،
نەورۆزو سەری ساڵی تازەتان پیرۆز ،ساڵێكی
پڕ ش��ادی و جێژن و سەركەوتن و نەمانی
ستەمو ستەمكاریتان بۆ بە ئاوات دەخوازم.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی
مستەفا هیجری
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دامەزراندنی یەكیەتيی ژنان زەروورەتێكی مێژوویی
✍

چنوور قادری

مێژووی خەباتی یەكسانیخوازی ژنانی كورد
لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان دەگەڕێتەوە بۆ 68
ساڵ لەمەوبەر و بۆ سەردەمی زێڕینی كۆماری
كوردستان .كە لە 24ی رەشەممەی 1324ی
هەتاوی ،یەكیەتيی ژنانی دێموكراتی كوردستان
وەك یەكەمین رێكخراوی تایبەت بە ژنانی كورد
بە مێتۆدێكی مۆدێرن و لە كوردستانی ئێران
دام��ەزرا .دامەزرانی رێكخراوێكی تایبەت بە
ژنان لەو سەردەمەدا دەگەڕێتەوە بۆ بیری تیژ و
رامانە ئینسانیو پێشكەوتنخوازانەی رێبەرانی
كۆمار لەمەڕ بەشداری و پراكتیزەكردنی هێز
و پوتانسیلی ژنان لە بەرێوەبەریی كۆمەڵگادا.
ب��ارودۆخ��ی سیاسی ،ئ��اب��ووری ،كۆمەاڵیەتی
و فەرهەنگی ئەوكاتی زاڵ بەسەر كوردستان
و داب و نەریتە دواكەتووەكانی نێو كۆمەڵگا
ك��اری��گ��ەری��ی��ان خستبووە س��ەر ژی��ان��ی خەڵك
بەگشتی و بەتایبەت ژن��ان .هەتا ئ��ەو كات
خوێندەواریی ژنانی كورد لە نزمترین ئاستی
خ��ۆی��دا ب���وو .ن��ەخ��وێ��ن��دەواریو ن��ائ��اگ��ای��یو
تێنەگەیشتن لە مافەكانی مرۆڤ گەورەترین
كێشەی هەموو تاكەكانی كۆمەڵگایە ،چوونكە
بە تێگەیشتنو ئاشنا بوون لە مافو ئازادییەكان
بەشێكی زۆر لە كێشەكان چارەسەر دەبن .هەر
بۆیە رێبەرانی كۆمارو بەتایبەت پێشەوا قازی
محەممەد ،دوای دامەزرانی كۆماری كوردستان
و راگەیاندنی حكوومەتی ك��وردی هەوڵێكی
چڕوپڕیان دا بۆ ڕێفۆرمە كۆمەاڵیەتییەكان.
پێداگری لەسەر خوێندەواریی كچانو رۆشتنیان
بۆ ناوەندەكانی خوێندن ،هێنانە مەیدانی ژنانی
كورد لە ناو كاروبارەكانی كۆمار و بەشدارییان
لە ئەركە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان دەتوانین
بڵیین كە لە بەرچاوترین رێفۆرمەكانی ئەو
كاتە ب��وو .پێشەوا زۆر بەباشی ل��ەو راستییە
تێگەیشتبوو ك��ە ب��ەش��داری��ی ن��ی��وەی ژمارەی
دانیشتوانی كوردستانی ئێران و ناوچەكانی
ژێردەسەاڵتی كۆماری كوردستان وات��ە ژنان
پێویستییەكی كۆمەاڵیەتییە و ئیستراتیژی
ئەوە بووە كە رۆڵی ژنان لە كاروباری ناو ماڵ
رابگوازێتەوە بۆ ناو كاروباری كۆمەاڵیەتی،
ئابووری و سیاسيی كۆماری كوردستان .بۆیە
دوای ماوەیەكی كورت لە دامەزرانی كۆماری
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كوردستان ،یەكیەتيی ژنانی دێموكراتی كوردستان
دادەم��ەزرێ �ت و هاوسەری پێشەوا "مینا خانم"
دەبێتە بەرپرسی رێكخراوەكە بۆ زیاتر هاندانی
ژنانی دیكە .ئەم هەنگاوە جووڵەی خستە ناو
ژنانی كورد لە كوردستانی رۆژهەاڵت و دەتوانین
بڵیین لە هەست بە پاسیڤبوون رزگاریان بوو و
بەو قەناعەتە گەیشتن كە دەبێ وەك تاكێكی
كۆمەڵگا رۆڵی خۆیان بگێرن .ئەگەرچی دوای
رووخانی كۆمار ،خەبات و تێكۆشانی یەكیەتی
ژنانی دێموكراتی كوردستان بە پێی رەوش و
هەلومەرجە تایبەتیيەكانی هەر
قۆناغێكی خەباتی
نە تە و ە كە ما ن
ت�����ووش�����ی
هەوراز
و

نشێوی
زۆر بووە،
ب������ەاڵم ئ�����ەوەی
گ��ری��ن��گ��ە ئ���ەوەی���ە كە
ژنانی كورد دەستیان لەو رێبازە
ب��ەرن��ەداوە و بۆ دابینبوونی مافی ئینسانی و
دێموكراتیكەكانی ژنان و یەكسانی و عەداڵەتی
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ت��ێ��ك��ۆش��اون و ت��ا وەدیهاتنی
ئامانجەكان تێدەكۆشن .مەرجی پێویست بۆ
دابینبوونی پێشكەوتن و گەشەسەندنی واقیعی
و ب��ەردەوام ،كەڵك وەرگرتن لە هەموو ئیمكانە
ئینسانییەكانە و تەنانەت رێ��ژەی گەشەپێدان،
پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ی راس��ت �ەوخ��ۆی ل��ەگ��ەڵ رادەی

بەكارهێنانی هێزی مرۆیی ئەو واڵت��ەوە هەیە.
لە جیهانی ئەمرۆدا بیرۆكەیەك بۆتە نۆرمێكی
دێموكراتیك ،ئ��ەو بیرۆكە ب��اس ل��ەوە دەك��ا كە
گەشەسەندنی كۆمەڵگا بە بێ بەشداری چاالك
و ئاكتیڤی ژنان مسۆگەر نابێتو پێچەوانەكەشی
ك���اری���گ���ەری ن��ێ��گ��ەت��ی��ڤ��ی ل���ەس���ەر كۆمەڵگا
هەیە .سەرنج نەدانی سیستم و دوڵەتەكان بەو
راستییە دەبێتە ه��ۆی بێ چ��ارەس��ەر مانەوەی
كێشەوگرفتەكان .جێگربوونی دێموكراسی تەنیا
گارانتییە بۆ چەسپاندنی مافەكانی ژن��ان و
بەشداریكردنیان لە بواری سیاسی
و ب��وارگ��ەل��ی دیكەی
كۆمەڵگادا .هەر
لە سەرەتای

ه�����ات�����ن�����ە
س��������ەر ك������اری
ك��ۆم��اری ئیسالمی،
دەسەاڵتدارانی رێژیم ئاراستەی
ماف و ئازادییەكانی ژنانی ئێرانیان تێكەڵ بە
بنەما ئایینی ،شەرعیو ئیدئۆلۆژیكی ویالیەتی
فەقیه كردووەو هەوڵی داوە كە ویستو داواكانی
ژنان لە ناوەرۆكی دێموكراتیك و چوارچێوەی
پەیماننامەو كۆنڤانسیۆنەكانی نێونەتەوەیی دوور
بخاتەوە ،ئەمە بە نیسبەت ژنانی كورد كە هەم
وەك ژن لەگەڵ زەخت و گوشارەكانی دەسەاڵت
بەرەوڕوون هەم بە هۆی كوردبونیان هەر حەرەكەت

و چاالكییەكیان بەرەوڕووی خەتی سوور دەبێتو
خاڵی ئەمنیەتییەكان زیاتر بوون .بۆیە چاالكی
و خەباتی ژنی كورد لە كوردستانی ئێران چەند
ق��ات ق��ورس��ت��رە و س��ەرك��وت و گ��وش��ارەك��ان بە
نیسبەت چاالكانی ژنان لە ئێران بەرفراوانترە.
لەم دۆخەدا ئەركی یەكیەتی ژنانی دێموكراتی
كوردستان قورسترە لەمەڕ كانالیزەكردنی ویست
و داوا ب��ەرح��ەق و رەواك��ان��ی ژن��ان��ی ك��ورد لە
رۆژهەاڵتی كوردستان ،خەباتو چاالكی لە پێناو
دەستەبەركردنی مافە مرۆیيەكان و بەرابەری و
ع��ەداڵ��ەت��ی كۆمەاڵیەتی و ئیستراكتۆرێكی
مرۆڤ ساالرانە درێژە و پێویستە هەنگاوەكان
پتەوتر بكرێت .سەرەتا ژن��ان دەب��ێ باوەڕبەخۆ
بوونیان هەبێو ئەم باوەڕە بگوازرێنەوە بۆ پیاوان
و پیاوان بگەنە ئەو قەناعەتە كە بەشداريی ژنان
بە قازانج كۆمەڵگا بە گشتییە .ژنان دەبێ بێنە
مەیدانی كردەوە و ئەزموون لە سەركەوتنەكان،
خەتا و ناكامییەكان وەرگرن چوونكە ئەزموون
وەرگرتن بە كردەوە بەدەست دێت نە بە تیئۆری،
لە ئەزموون هەم شكەست هەیە هەم سەركەوتن
ك��ەوات��ە دەب���ێ بێلین ژن���ان ئ��ەزم��وون وەرگرن.
هەاڵواردنی ئەرێنی لە ئێستادا بۆ ژنان پێویستە،
چوونكە شایستەساالری كاتێك خاوەنی بەها كە
ژن و پیاو لە ی��ەك خ��اڵ س��ەرەت��ای ب��ەراب��ەر و
یەكسانەوە دەستیان پێكردبێت .حیزبە سیاسییەكان
دەتوانن رۆڵێكی باش لەم پێناوەدا بگێڕن ،ئەوان
بە بایەخو سەرنجدان بە پرسەكانی ژنانو دەرك
كردن بە بەشداریی ژنان لە ب��واری سیاسەتدا،
دەتوانن رۆڵی پێشەنگ بوونی خۆیان بسەلمێنن
و بە پێچەوانەی رێبازە نەریتیو دواكەوتووەكان
ل��ەم��ەڕ سیاسەتی ل��ە پەراوێزخستنی نیوەی
حەشیمەتی كۆمەڵگا ،لە هێزو ت��وان��ای ژنان
كەڵكی شیاو و گونجاو وەربگرن .بێجگە لەوە،
لە پشتیوانی و بەشداریی نیوەی حەشیمەتی
كۆمەڵگا لە خەباتی ئەواندا بێبەش دەب��ن .تا
ئێستا لە خەباتی ژن��ان وەك��وو هێزی پشتیوان
باسی لێكراوە ،بەاڵم لەمەو ب��ەدوا دەبێ وەكوو
هێزێكی بەشدار چاو لێبكرێت و ئەمە ماندوو
بوون و بردنەسەری ئاستی زانیاريی سیاسی و
كۆمەاڵیەتيی ژنانی پێویستە.

ژن بەرەو ئاسۆیەكی روونتر
مەهتاب مەعروفی

كۆمەڵگای مرۆڤایەتی هەر لە سەرەتاوە لە
ێ پێكهاتووە .بوونی دوو
دوو رەگەزی نێروم 
رەگەزی ژن و پیاو لە سەرەتای دەستپێكی
چەرخی گەردوون وەكوو دوو بوونەوەری
تەواوكەری یەكتری پێیان ناوەتە سەر گۆی
زەوی و بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتیش
ئەو دوو رەگەزە لە هەموو قۆناغەكانی ژیاندا
هاریكار و پشتیوانی یەكتر بوون ،چ لە
سەردەمی كۆچەری و ئەشكەوتنشینی و چ لە
سەردەمی ژیانی شارستانییەتدا.
ژن هەمیشە تەنیا وەكوو ژن پێناسە نەكراوە،
رەوتی ژیان و قۆناخەكانی ژیانی مرۆڤایەتیی
و دەسەاڵت و قۆناغەكانی حكوومەتداری
وایكردووە كە ژنان لە هێندێك لە قۆناغەكاندا
تووشی چەوساندنەوە و نەهامەتی و زوڵم و
ستەم ببن.
هەرچەند ژنان لە جیهانیی ئێستادا هەوڵێكی
زۆریان داوە بۆ ئەوەی مافە زەوتكراوەكانیان كە
لە الیەن رەگەزی بەرامبەر و یاسا و رێسا
داڕێژراوەكانی دەستی رەگەزی بەرامبەر و
فەرهەنگی دواكەوتوو ،خۆی لە دەستی ئەو

هەموو زوڵم و چەوساندنەوە رزگار بكات ،چەندین
قۆناغی جۆراوجۆری بڕیوە كە لێرەدا دەرەتانی
شیكردنەوەی هەموو ئەو قۆناغبەندییانە نییە.
بەاڵم دەكرێ بۆ گێڕانەوەی مافەكانیان كاری
رێكخستن و داواكارییەكانی ژنان لە هێندێك لە
بەشە جیاجیاكانی رەوتی تێكۆشانیاندا بخەینە
بەرباس.
یەكێك لە كار و چاالكییە بەرچاو و
گرینگەكانی ژنان لە دونیای پێشكەوتوانە ئەوە
بووە كە توانیان خۆیان و مافە زەوتكراوەكانیان
بەدەست بێنن ،خۆڕێكخستن لە نێو رێكخراو و
ئەنجومەن و NGOدا بووە.
ژنانی كوردیش بەشێكی جیانەكراوە لە ژنانی
جیهان و تاڕادەیەك شانبەشانی ژنانی جیهان
ویست و داخوازییەكانیان بەرز كردووەتەوە .هەر
بەو مەبەستەش ژنانی كورد بۆ یەكەمجار بە
چاولێكردن و خوێندنەوەی ئەزموون و چاالكیی
ژنانی چاالك و مافخوازی جیهان لە سەردەمی
یەكەم كیانی كوردیدا ،واتا لە سەردەمی كۆماری
كوردستاندا توانیان بە پشتیوانیی ئەو كۆمارە و
كۆمەڵێك مرۆڤی ئازادیخواز و یەكسانیخوازى

وەك پێشەوای شەهید و بەشێك لە هاوبیرەكانی و
بە هیمەت و دەستپێشخەریی میناخانمی قازی
(خێزانی قازی محەممەد) یەكەم رێكخراوی
كوردی لە 24ی رەشەممەی ساڵی 1324دا
لە ژێر ناوی یەكیەتیی "یایان" دامەزرێنن .لە
راستیدا مەبەست لە دامەزراندن و رێكخستنی
ئەو یەكیەتییە ئاشناكردنی ژنانی كورد بە
ویست و مافە زەوتكراوەكانیان و دواكەوتوویی
و بێبەشیی خۆیان و گەلەكەیان لە زۆر بواری
نەتەوەیی و سینفی و رەگەزایەتیدا بووە.
ژنان بە دامەزراندنی یەكیەتیی ژنان لە
سەردەمی كۆماردا توانیان خۆیان لە نێو كۆمەڵگا
و بەشداریكردن لە گەشەكردنی كۆمەڵگادا
ببیننەوە .هەرچەندە ئەو رێكخراوە دوای
كۆمار دەرەتانی درێژەدان بە چاالكییەكانیان
نەبووە ،بەاڵم توانیی ژن بە بەشێك لە ویست و
داخوازییەكانیان ئاشنا بكا و چاو و گوێیان لە
هەمبەر جیهان و دەوروپشتیان بكاتەوە.
رێكخراوی ژنان هەرچەند دوای دامەزراندنی
و بە رووخانی كۆمار گەلێ قۆناغی سەخت
و ئەستەمی بڕیوە و زۆرجار بە هۆكاری

جۆراوجۆر لە كار و چاالكییەكانی دوور
كەوتووەتەوە ،بەاڵم مەیدانی خەبات دژی
چەوساندنەوە و داگیركاریی بەرنەداوە .ئێستاش
بە تێپەڕاندنی  68ساڵ خەبات و تێكۆشان بۆ
دەستەبەركردنی مافە زەوتكراوەكانی و زیاتر لە
جاران لە گۆڕەپانی خەباتدا دژی چەوسانەوە
و نایەكسانیدا تێكۆشانی هەیە و بە شێوەیەكی
مۆدێڕن و سەردەمیانە كارە رێكخراوەیی و
ئەركە نەتەوەیی و سینفییەكانی خۆی بەڕێوە
دەبات .ئەو یەكیەتییە جیا لەوەی دژی رێژیمی
دژە مرۆیی و دژی ژنی كۆماری ئیسالمیی
ئێران كار و چاالكی و خەباتی خۆی چڕ
كردۆتەوە و بەردەوام سیاسەتی دژبەژنی ئەو
رێژیمە و یاساكانی لەقاو دەدا .لە ئاستی
نێونەتەوەییشدا لە كۆڕوكۆبوونەوە جیهانییەكاندا
بەشدارە و لە واڵتانی ئورووپایی و ئەمریكایشدا
رێكخستنەكانی ئەكتیڤتر و چاالكییەكانی
خۆیان بە باشی بەڕێوە دەبەن.
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رۆژەڤ
و :رەزا فەتحوڵاڵنژاد

وتووێژەكانی ئێران و
ئەمریكا ،كێشە هاوتەریبەكان
ماڵپەڕی میدل ئیست ئانالین ،وتارێكی
بە قەڵەمی ئیمانوئێل والێستین ،كارناسی
ب���ەرزی توێژینەوە ل��ە زان��ك��ۆی "یەیل"ی
ئەمریكا ،لە ژێر ناوی "وتووێژەكانی ئێران و
ئەمریكا :كێشە هاوتەریبەكان" باڵو كردەوە.
لە سەرەتای وتارەكەدا هاتووە" :لە ماوەی
یەك مانگی رابروو یان زیاتردا ،وتووێژی
فەرمی لە نێوان ئەمریكا و ئێران لەسەر
پرسە ناوكییەكان ب��ەڕێ��وەچ��ووە .بەكردەوە،
وتووێژەكان بە شێوەی نافەرمی و نهێنی
بۆ ماوەی زیاتر لە شەش مانگە لەئارادان.
ل��ە ب���اری تێكنییكییەوە ئ��ەو گرووپەی
ێ
لەگەڵ ئێران وتووێژ دەكا ،پێی دەگوتر 
( 1+5پێنج ئەندامی هەمیشەیی شوورای
ئ��اس��ای��ش��ی  UNزێ����دە ئ��اڵ��م��ان) ،بەاڵم
 1+5زیاتر دەمامكێكە بۆ وتووێژكەرە
سەرەكییەكە ،واتە ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمریكا.
ه���ەرك���ام ل���ە الی���ەن���ەك���ان ه��ەڵ��وێ��س��ت و
ئامانجی تایبەت بە خۆیان هەیە ،بەاڵم
ئامانجەكانیان لە یەكدی ج��ی��اوازن .هەر
كامیان دەڵێن هەندێ پرەنسیپیان هەیە كە
ناتوانن سازشیان لەسەر بكەن .بە هەر حاڵ،
ێ ئاراستەیەكیان گرتووەتە
هەر دووال وێدەچ 
بەر كە رێبەری ئێران ،عەلی خامنەیی پێی
دەڵێ "نەرمینواندنی پاڵەوانانە".
هاوتەریبی زیاتریش هەیە .سەركۆماری
ئەمریكا ،ب���اراك ئۆباما و سەركۆماری
ئ���ێ���ران ،ح��ەس��ەن رووح���ان���ی هەردووكیان
ێ بە سازشێك بگەن كە
وێدەچێ دەی��ان��ەو 
خۆیان لە شەڕی سەربازی البدەن .ئەوەش
لەبەر ئەوەیە كە هەردوو ال لەو بڕوایەدان كە
شەڕی سەربازی ئاكامگەلی زۆر خراپی
بۆ هەم واڵتەكانیان و هەم خۆیان دەبێ".
لە بەشێكی دیكەدا دەنووسێ" :وتووێژەكان
ێ ئەوەی ئاكامگەلی زۆر خراپی
ناتوانن بەب 
سیاسی بۆ هەر دوو ڕێبەرەكە بەدواوە بێ،
ێ
بۆ ماوەیەكی درێ��ژ ب���ەردەوام ب��ن .دەكر 
گریمانەی ئەوە بكەیت كە ئەم ڕەوتە چەندە
دەخایەنێ ،ب��ەاڵم پێموایە ساڵێك زۆرترین
كاتە كە بگەینە ڕێككەوتنێك .بۆ من وا
ێ لەو ماوەیەدا
ێ كە زۆر وێناچ 
دەردەك��ەو 
ڕێككەوتنێك بێتە ئاراوە .كەواتە پرسیارەكە
ئەمەیە :دواتر چی ڕوو دەدا؟"
پاشان دەڵێ" :بەڕاستی دوو سیناریۆی
جێگرەوە لە ئارادایە" و ئاماژە بەوە دەكات
لە سیناریۆی یەكەمدا ،كەسانێك كارەكان
ب��گ��رن��ە دەس���ت ك��ە ب���ەرب���ژاری سەربازی
هەڵبژێرن كە پێی وای��ە دەبێتە "سێهەمین
ش���ەڕی م��ەزن��ی رۆژه���ەاڵت���ی ناوەڕاست
ل��ە س���ەدەی بیست و ی��ەك��دا" و خەساری
ێ
زۆر ڕووخ��ێ��ن��ەری ب����ەدواوە دەب���ێ .دەڵ 
"سیناریۆیەكی كەمتر كارەساتباریش هەیە.
ئەوەیە كە هیچ شتێكی زیاتر ڕوو نەدا" و
وتووێژەكان ڕاگیرێن و رێبەرانی سەربازیتر
بێنە سەركار بەاڵم بیروڕای گشتی بەرەو
بەپارێزبوونی زیاتر هانیان بدەن.
دوات��ر دەن��ووس �ێ" :سیناریۆی دووهەم،
هەڵبەت باشترە لەوەی یەكەم .بەاڵم هیچ
شتێك چارەسەر ناكات .بارودۆخەكە خراپتر
دەب���ێ .هیچكام ل��ەو واڵت��ان��ە ن��ات��وان��ن بۆ
باشتركردنی ب��ارودۆخ��ەك��ە ل��ە واڵتەكانی
خۆیاندا بە شێوەی جیددی بچنە پێشترەوە.
سیناریۆی دووهەم هەمیشە چانسی هەیە و
ئەگەری ئەوەی هەیە پاش ماوەیەك بەسەر
سیناریۆی یەكەمدا سەركەوێت".
سەرچاوە:
middle-east-online.com
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(ک.د.ئازاد)

نهورۆز
به یهکگرتن دهسووتێنین سهری ساڵ کین ه یی ناو خۆ
ک ه بۆ دۆستان سهراپا ئیفتیخاره ،ئاگری نهورۆز
بژی یهکگرتنی ناوخۆ .بژی گهل .ههر بژین الوان
نیشانیان داوه بێ کین ه و جغاره ،ئاگری نهورۆز
بهدووکهڵ قانگ ئهدهن الوان ،بهراز و گورگوڕێوی و دهڵ
گڕی پیرۆزی وهرزی خهم شکاره ،ئاگری نهورۆز
زوحاکی کوردهواری ههر دهبێ ڕۆژێک نهمێنێ و گهل
به کاوه ههڵدهگیرسێنن دوباره ،ئاگری نهورۆز
واڵمی ئاگرینی نهوبههاره ،ئاگری نهورۆز
بڵێسهی قینی چهوساوه و ههژاره ،ئاگری نهورۆز

ده ئهی الوی واڵتی ئاگر و بورکان و ئازادی
دژی یهکتر مهوهستن قهت !قهراره ،ئاگری نهورۆز

دهترسن دوژمنانی میللهتی کورد ،لهو گڕ و تین ه
دیاره! قینی دێ وشاخان و شاره ،ئاگری نهورۆز

له کوێستان بهفر و دۆاڵن ئاو و ئاوههڵدێر و دهشتان گوڵ
سروشت جێژنێ دهگێڕێ بێ قهراره ،ئاگری نهورۆز

جوان ه ڕهنگی سوور و زهرد و سهوزی ،کاتێ لرفهی دێ
دهڵێی بهیداخی کۆماری ههژاره ،ئاگری نهورۆز

چرۆی دهرکردوه دار و دهڵێ ژین یانی نهسرهوتن
گهلی کورد ههڵکهوه دیسان بههاره ،ئاگری نهورۆز

له دهورهی ئاگرا دهگرن کچ و کوڕ ڕهشبهڵهک چونکا
سوپای بێدادی ئهمڕۆ تار و ماره ،ئاگری نهورۆز

واڵتێک تێ نهکۆشی بۆ ڕههایی و بیری ئازادی
بهشی سووتانه پڕقینه ،ب ه قاره ،ئاگری نهورۆز

شێعرێكی نەورۆزی بە قەڵەمی
شەهید "جەلیل رەحیمیان"
گولیكی زور شەنگ و شەپاڵ
سوورێكی نە ختێك مەیلەو كاڵ
دوینێ لە داوێنی چیا
بە خو بادان و بە سەما
بە نازو هەڵپەڕینەوە
بە قاقا و پێكەنینەوە
دەیگوت ئەی لووتكەی رووبەڕوو
بەرزی بەرە و هەور هەڵچوو
ئیزنم بدە و گوێ بگرە بۆم
تا بۆت بڵێم پەیامی خۆم!
دوێنێ لە ژیر هەرد دەنووستم
چاو نەیدەدی ئەنگوستم
دیلی دەستی بەستەڵەك بووم
دوور لە خۆشی و ڕەشبەڵەك بووم
بەاڵم! ئەمڕۆ شۆخ و شەنگم
بووكێكی سووری چەلەنگم
كوا چی لێهات زستانی سڕ
كڕێوە ڕوشەی تو ش وتەر

جەبری سروشتە یاسایە
ڕەوتی ژیانە ئاوایە
پاش وەیشومە و كڕێوە و تۆف
پاش تەزینی بە ئێش و ئۆف
منم دیاری بەهاری تۆ
منم ژاری نەیاری تۆ
منم دیاریی بەهاری تۆ ......

هونەر
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شاعیر و نووسەری بەناوبانگی فەرانسەیی "ژول رۆمێن" بە هاوكاریی "ژێرژ شنۆێر"
بنەما و بنچینەی ئەم قوتابخانەیان داناوە .ئونانیسمیەكان لە سەر ئەو بڕوایەن كە:
لە ناخی هەر یەك لە ئێمەدا دوو جۆر بیركردنەوە و هەست بوونی هەیە .یەكەم
بیركردنەوە و هەستگەلێكە كە تایبەت بە خودی ئێمەیە و ئەوەی دیكە بیركردنەوە و
هەستگەلێكە كە كۆمەڵگا و گرووپە مرۆییەكانی دەوروبەری ئێمە (وەكوو بنەماڵە،
هاوكاران ،هاو ئایینەكان و خەڵك) بۆ ئێمەی دەگوێزنەوە.
قوتابخانەكانی ڕاب���ردوو ل��ەو ب��ڕوای��ەدا ب��وون كە ت��اك بۆ گەیشتن بە لووتكەی
گەشەكردن دەبێ كەسایەتی تاكەكەسی خۆی پەروەردە بكا و پێش لە دەستێوەردان و
كاریگەری وەرگرتن لە جیهانی دەرەوە بگرێ ،بەاڵم ئۆنانیمیسم بە ئیلهاموەرگرتن لە
بیرۆكە فەلسەفییەكانی ئاگوست كێنت بە پێچەوانەی ئەوی دەربڕی و كۆمەڵگای
بە سەرچاوەی گەشە و لێهاتوویی و لێوەشاوەیی هێزە تاكەكەسیەكان دەزانێ.

دووهەمین بەشی فیلمی  300چووە سەرەوەی
پێرستی پڕفرۆشترین فیلمەكان
فیلمی "  :300سەرهەڵدانی ئیمپراتورییەك"
لە یەكەمین حەوتووی نمایشی خۆیدا لە ئامریكا
و كانادا ،فرۆشێكی چاوەڕواننەكراوی هەبوو.
یەكەمین بەشی ئەم فیلمە لە ساڵی 2006ی
زایینی بەرهەم هاتووە و پاش نمایشكران بووە
هۆی ناڕەزایەتیی بەشێكی زۆر لە فارسەكان.
دووهەمین بەش لە فیلمی سینەمایی 300
لە یەكەمین حەوتووی نمایشكرانی لە ئامریكا
و كانادا ،نزیك بە  45میلیۆن دۆالر فرۆشی
هەبووە و توانیویەتی پلەی یەكەم لە ڕیزبەندی
پڕفرۆشترین فیلمەكان بە دەست بێنێ .ناوی
ئ��ەم بەشە لە فیلمەكە"  300:سەرهەڵدانی
ئ��ی��م��پ��رات��ۆری��ی��ەك"ە .ئ���ەم فیلمە گێڕانەوەی
داستانی شەڕی مێژوویی لە نێوان ئێرانییەكان
و یۆنانییەكانە و چیرۆكەكە لە یۆنانی كەونارا
ڕوودەدا.

فیلمی  300لە سەر بنەمای داستانێكی
وێنەیی هەر بەم ناوە و بەرهەمی فرانك میلر
درووست كراوە .نمایشكرانی بەشی یەكەمی ئەم
فیلمە لە ساڵی  2007بوو بە هۆی ناڕەزایەتی
دەربڕینی بەشێكی زۆر لە فارسەكان كە ئەو
فیلمەیان ب��ە چ��ەواش��ەك��ردن��ی م��ێ��ژوو دەزانی
و لە س��ەر ئ��ەو ب��ڕوای��ە ب��وون كە ل��ەم فیلمەدا
ڕووخساریەكی دوور لە ڕاستی و توندئاژۆ لە
ئێرانییەكان نیشان دراوە.
لە" سەرهەڵدانی ئیمپراتۆرییەك"دا" ،سالیوان
ئیستیپلتۆن" ئەكتەری ئۆسترالیایی لە رۆڵی
تمیستوكل ،س���ەرداری لێهاتووی یۆنانی و
"ئێوا گرین" ئەكتەر و مودێلی فەرانسەیی لە
رۆڵ��ی ئارتمیس ،فەرماندەی هێزی دەریایی
خشایارشادا ڕۆڵ دەگێڕن.
"ج��ێ��ف گ��ۆل��داس��ت��ای��ن" ل��ە بەرێوەبەرانی

كۆمپانیای برایانی "وارنێر" ،فرۆشی زۆری ئەم
فیلمەی تا هەنووكە" لە سەرەوەی چاوەڕوانی"
زان���ی���وە .ب��ە وت���ەی ئ���ەو ،بەرهەمهێنەرانی
ئ���ەم فیلمە ،ف��رۆش��ی ح���ەوت���ووی یەكەمی
بەرهەمەكەیان لە نێوان  35تاكوو  40میلیۆن
دۆالر بەراورد كردووە و دەڵێن" :ئەگەر بتوانین
لە كۆدا  100میلیۆن دۆالر فرۆشمان هەبێ،
بارودۆخێكی باشمان دەبێ".
"سەرهەڵدانی ئیمپراتۆرییەك" ،تا ئێستا
لە ف��رۆش لە  58واڵت��ی دیكەشدا( بێجگە
لە ئامریكا و ك��ان��ادا) 88 ،میلیۆن دۆالری
ل��ە گیرفانی بەرهەمهێنەرانی ئ��ەم فیلمە
خستووە .بە وتەی كۆمپانیای برایانی "وارنێر"،
چاوەڕوانی ئەوە دەكرێ كە نمایشی نموونەی
ئ��ای مەكسیش ب��ە جیا  12میلیۆن دۆالر
فرۆشی هەبێ.

"بێنێكس"ی شاراوە كچی سووریەیی و فوودانە
ئاشكرا دەكات
ه���ون���ەرم���ەن���دی بەناوبانگی
بریتانیایی كە بە ن��اوی خوازراوی
بێنێكسی و ش��اردن��ەوەی شوناسی
خۆی كار دەكا ،یەكێك لە بەناوبانگترین
بەرهەمەكانی خۆی لە

ن���ێ���گ���ارك���ێ���ش���ی لە
س��ەر دی���وارەك���ان لە
ب����ری����س����ت����ۆل و
پاشان لەندن
نا و با نگی
نیی
جیها
ب������ەدەس������ت ه���ێ���ن���ا و
چوونكە نیگاركێشی
لە
ل���ە س���ەر دی�����وار زەرەر
مڵك و ماڵی خەڵك دەدا و تاوان بە ئەژمار
دێ ،بە شاراوە چاالكیی دەكا.
ئ���ەم ه��ون��ەرم��ەن��دە خ��ەب��ات��ك��ارە ك��ە بە
ناوبانگترین هونەرمەندی سەر شەقام بە
ئەژمار دێ ،تا ئێستا لە بەرامبەر كامێرا
و ت��ەل��ەوی��زی��ون دەرن��ەك��ەوت��ووە و كەسێك
ڕووخساری ئەوی نەدیتووە.
لە ساڵی  2011فیلمێكی دێكومنتاریی
لەو هونەرمەندە شاراوەیە بوو بە پاڵێوراوی
باشترین دێكومنتاریی.

ماڵئاوایی لە تەریقەتی دەهۆڵ و
شەریعەتی زوڕنا
یەكێك لە هونەرمەندە ناسراوەكانی كوردستان لە شاری سنە ،بەهۆی پیری و نەخۆشیی
دڵ و هەناو ،لە تەمەنی  ٨١ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.
ت عەلی نوورانی ناسراو بە "كا
بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا :بەرا 
بەرات" دەهۆڵژەنی بەناوبانگی كورد لە شاری سنە ماڵئاوایی لە ژیان كرد.
ئەو كەسایەتییە ناسراوەی كورد ،هاوڕێی عەبدوڵاڵ شەریعەتی زۆڕناژەن بوو ،كە ١٤ی
ڕەشەمەی ئەمساڵ كۆچی دوایی كرد.
كابەرات دوكتورای شانازیی موسیقای لە ئاكادیمیای موسیقای نەتەوەیی فەڕانسە
وەرگرتبوو ،كە هاوڕێ لە گەڵ عەبدوڵاڵ شەریعەتی بە تەریقەتی دەهۆڵ و شەریعەتی
زوڕنا ناوبانگیان دەكردبوو.
ئەو دوو هونەرمەندە كوردە وێڕای بەشداری كردن لە دەیان فێستیڤاڵ لە واڵتانی وەكوو
فەرانسە ،ئاڵمان ،یونان ،ڕووسیە و عێراق ،چەندین خەاڵتی گەورەیان بەدەست هێنابوو.
سەر لەبەیانی ڕۆژی دووشەممە ڕێكەوتی ١٩ی ڕەشەممە ،ڕێوڕەسمی ناشتنی ئەو
هونەرمەندە كوردە لە گۆڕستانی بەهەشتی محەممەدیی شاری سنە بەڕێوەچوو.
شایانی باسە هەر لە كۆتاییەكانی هاوین و سەرەتای زستانی ئەمساڵدا ،لو كوردستان
ڕێز لەو دوو هونەرمەندە كوردە گیردرابوو.

ساباتێك بۆ كۆكردنەوەی نووسەرانی
هەرچوار پارچەی كوردستان
پاش  18ساڵ كار و چاالكیی هونەریی و ڕۆژن��ام��ەوان��ی ،گۆڤاری ڕام��ان یادی
دەرچوونی 200ەمین ژمارەی خۆی كردەوە و لەو یادەدا میوانداریی نووسەران و شاعیران
و هونەرمەندانی هەرچوار پارچەی كوردستانی كرد.
گۆڤاری ڕامان یەكێك لەو دەگمەن گۆڤارانەیە كە لە سەرەتای دەرچوونییەوە ،دەروەستانە
هەوڵی دا سنوورەكان ببەزێنێت و بە نەفەسێكی نیشتمانی و نەتەوەییەوە نووسەران و
شاعیران و هونەرمەندانی كوردستان لە بازنەی گۆڤارێكی رەنگیندا كۆبكاتەوە.
لە ماوەی دوو ڕۆژی دیدار و سمینارەكاندا ،كۆمەڵێكی بەرچاو لە نووسەر و شاعیر و
هونەرمەندانی رۆژهەاڵتی كوردستانیش كە لە ماوەی ئەو  18ساڵەدا هاوكاریی ڕامانیان
كردووە و لە دوو توێی الپەڕەكانیدا بابەتەكانیان باڵو بۆتەوە ،بەشدارییان كرد و بە بەرهەمە
بەپێزەكانیان سمینارەكانیان دەوڵەمەندتر كرد.
عەتا نەهایی ،ناسر وەحیدی ،حەمەساڵەی سووزەنی ،ڕەهبەر مەحموودزادە ،یونس
ڕەزایی ،ئەمین گەردیگالنی ،سەالح نساری ،قادر عەلیخا ،حوسێن شێربەگی ،عەبدولخالق
یەعقووبی ،ساماڵ ئەحمەدی ،شەریف فەالح ،دوكتور هاشم ئەحمەد زادە ،فەتاح ئیلخانی
زادە و كۆمەڵێكی دیكە لە ڕۆشنبیرانی رۆژهەاڵتی كوردستان ،لە ڕیزی میوانانی
كۆڕیادی ڕاماندا ئامادە بوون.

بێ دوان...

سێهە مین
سا ڵو ە گە ڕ ی
ش����ەڕی نێوخۆیی
س������ووری������ە ،ن������ۆژەن
كردووەتەوە.
ڕ ۆ ژ ی
13ی م�����ارس،
وێ����ن����ەی كچی
ڕووسەری بەسەری
س���ووری���ی���ەی���ی لەگەڵ
ف���وودان���ێ���ك���ی س�����وور لە
چەندین شوێنی گرینگی جیهان وەكوو
بورجی ئیفێل و ستون نلسۆن لە مەیدانی
ترافاڵگاری لەندن نمایش كرا.
ئەم وێنە نوێیە بەشێك لە ڕێكالمەكانی
كەمپەینی " لەگەڵ سووریە ( with
")Syriaی��ە كە گردبوونەوەگەلێكی لە
جیهان لە پشتیوانیی كردنی قوربانیانی
شەڕی سووریە بەڕێوە دەبا.
ك��چ��ی س���ووری���ەی���ی و ف����وودان����ە لە
س���ەر ب��ن��ەم��ای وێ��ن��ەی��ەك��ی شابلونی(

نیگاركێشی بە ئێسپرای)
ل��ە بێنێكسییە ك��ە ی��ەك��ەم ج��ار لە
ساڵی  2002لە سەر دیوارێك لە لەندەن
بینرا .بێنێكسی لە ڕاگەیەندراوێكدا لە
وێبسایتەكەی خۆیدا ،ئاماژەی بە 15
منداڵ كردووە كە یەخسیربوونیان بە هۆی
كێشانەوەی گرافیك گەلێك لە پشتیوانیی
دێموكراسی دا ،یەكەم خۆپیشاندانەكانی
ل��ە دژی ڕێ��ژی��م��ی ئ��ەس��ەد ل��ە مارسی
2011دا هەڵگیرسان.
ئ��ەو نووسیویەتی :ئ��ەم ناڕەزایەتیانە
شەپۆلێكی توندوتیژیی لە سەرانسەری
س��ووری��ە خستە ڕێ و ب��ووب��ە شەڕێكی
نێوخۆیی و  9میلیۆن و  300هەزار
كەسی تووشی دەربەدەری كرد.
ڕۆژی پ��ێ��ن��ج��ش��ەم��ە ،ل��ە سێهەمین
ساڵوەگەڕی دەسپێكی شەڕ لە سووریە،
ئ���ەم ب��ەره��ەم��ە ه��ون��ەری��ی��ەی بێنێكسی
نمایشی جیهانیی دەكرێ و لە كۆمەڵێك
گۆڕەپان لە سەرانسەری جیهان ،هاوكات
ه���ەزارن ف��وودان��ەی س��وور ب��ەرەو ئاسمان
هەڵدەدرێن.
ئ��ی��دری��س ئ��اڵ��ب��ا ،ئ��ەك��ت��ەر و هەروەها
گرووپی مووسیقای ئێلبو( ) elbow

پەیوەست دەبن بەو كەسانەی لە مەیدانی
ترافاڵگار كۆ دەبنەوە .ئەم گردبوونەوەیە
ل��ە كاتژمێر  18ب��ە ك��ات��ی گرینویچ
بەڕێوەدەچێ.
ب��ێ��ن��ێ��ك��س��ی بە

هەواڵ
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٢٣ی خاكەلێوەی ١٣٩٢
ك��وم��ی��ت��ەی ك�����ورد ل���ە ئینترناسیۆنال
سوسیالیست پێكهات
ڕۆژی هەینی ڕێكەوتی ٢٣ی خاكەلێوەی
١٣٩٢ی هەتاوی ،بەئامادەبوون یلویسئایاال
سكرتێری گشتیی ئینترناسیۆنالسوسیالیست
و هەیئەتی دەف��ت��ەری پ��اپ��ان��درۆ سەرۆكی
ئینترناسیۆنال سوسیالیست و بە بەشداریی ٢٢
هەیئەت لەحیزب و ڕێكخراوە سیاسییەكانی
چ��وارپ��ارچ��ەی ك��وردس��ت��ان ،كۆبوونەوەیەك
لەشاری سلێمانی پێكهات.
ل��ەم ك��ۆب��وون��ەوەی��ەدا هەیئەتێكی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران بە سەر پەرستیی
بەڕێز "حەسەن شەرەفی" جێگری سكرتێری
گشتیی حیزب بەشداربوو.
دوات���ر ل��ە هەڵبژاردنێكدا ب��ەرپ��رس ودوو
ج��ێ��گ��ری ب��ەرپ��رس��ی ك��وم��ی��ت��ەی ك����ورد لە
ئینترناسیۆنال سوسیالیست پێكهات و یەكیەتیی
نیشتمانیی كوردستان وەكوو بەرپرس وحیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران وپارتیBDP
وەك��وو جێگرەكانی بەرپرسی ئ��ەو كومیتەیە
هەڵبژێردران.
4بانەمەڕی 1392
ڕووخانی باڵەخانەی ڕەغناپالز
24ی ئ��اوری��ل ب��االخ��ان��ەی ڕەغ��ن��اپ�لاز لە
بەنگالدێش ڕووخ���ا ك��ە ب��وو ب��ە ه��ۆی گیان
ل��ەدەس��ت��دان��ی  1135ك��ەس .ئ��ەو باالخانەیە
كارگەیەكی بەرهەمهێنانی پارچە و جل و
ب��ەرگ ب��وو كە بۆ گەرەترین ماركێتەكانی
جیهان جل و بەرگی بەرهەم دەهێنا.
31ی بانەمەڕی1392
حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە هەڵبژاردنیان
بایكۆت كرد
ڕۆژی 31ی بانەمەڕ حیزبی دێموكرات
و كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی
كوردستانی ئێران شانۆگەریی هەڵبژاردنەكانی
ڕۆژی 24ی جۆزەردانیان بایكۆت كرد.
ب��ە نزیكبوونەوە ل��ە كاتی بەڕێوەچوونی
یازدەهەمین خولی هەڵبژاردنەكانی سەرۆك
كۆماری لە ئێران ،ڕۆژی سێشەممە 31ی
بانەمەڕ ،حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
و كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی
كوردستانی ئێران بە دەركردنی ڕاگەیەندراوێك
ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی��ی س��ی��اس��ی��ی ه��اوب��ەش��ی خۆیان
ڕاگەیاند و هەڵبژاردنەكانی سەرۆك كۆماری
لە ئێرانیان بایكۆت كرد.
15جوزەردانی 1392
پارلمانی كانادا و بڕیارێكی بەرپرسانە و
مێژوویی
ڕێكەوتی 5ی ژووئەنی  ،2013بەرانبەر بە
15ی جۆزەردان 1391ی هەتاوی ،لە 25ەمین
ساڵڤەگەڕی كوشتاری زیندانیانی سیاسیی
ساڵی 1367ی هەتاوی لە ئێراندا ،پارلمانی
واڵتی كانادا وەك یەكەم واڵت لە سەر ئاستی
جیهان ،بە پێش قەدەمییەكی مێژوویی و لە
بڕیارێكی بوێرانەدا ،گەاڵڵەی قەاڵچوكردنی
زیندانیانی سیاسیی ئەو ساڵەی كە لە الیەن
كەمپەینی كوشتاری 1988ەوە ئامادە كرابوو،
بەپێی یاسا و پ��ێ��وەرە نێونەتەوەییەكان وەك
جینایەت دژی مرۆڤایەتی بە فەرمی ناسی و
دواتریش بە مەبەستی هاوخەمی و هاودەردی
لەگەڵ بنەماڵەی كوژراوەكانی ئەو جینایەتە،
ڕۆژی 1ی دێسامبر وەك ڕۆژی هاوپێوەندی
لەگەڵ زیندانیانی سیاسی لە ئێراندا دیاری
كرد .هەر دواب��ەدوای ئەو بڕیارەش وەزیرانی
كاروباری دەرەوە و كاروباری پەنابەریی دەوڵەتی
كانادا ،لە ڕاگەیەندراوێكدا هاودەردی خۆیان
لەگەڵ بنەماڵەی ئەو كەسانە نیشاندا كە لە
زیاتر لە سێ دەیە تەمەنی كۆماری ئیسالمی
ئێراندا بە بێتاوان گیانیان لێ ئەستێندراوە و

كوژراون.
 20جوزەردانی 1392
ئێدوارد ئسنۆدن لەقاودانێكی بەرفراوانی
ئەنجام دا
ئ��ێ��دوارد ئسنۆدنی ت��ەم��ەن  29س��اڵ و
ڕاوێ���ژك���اری پێشوی ئ��اژان��س��ی ئەمنیەتی
ملی ئامریكا و ش��ارازا لە ب��واری تۆڕەكانی
كامپیوتێر ،كە زانیاریی ت��ەواوی لە بواری
تۆری جاسوسی دیجیتالی ئامریكا بە ناوی
(بەرنامەی پریسم)ی هەبوو ،لەقاودانێكی
بەرفراوانی ئەنجام دا كە یەكێك لە گرینگترین
ل��ەق��اودان��ەك��ان ئ��اش��ك��را ك��ردن��ی زان��ی��اری لە
ب��واری كۆنترۆڵكردنی تێلفونی دەی��ان ملیون
هاواڵتیانی ئامریكا بوو و دواتر وەك پەنابەر لە
ڕووسیە گیرسایەوە.

24ی جۆزەردانی 1392
حەوتەمین سەركۆماری ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمیی ئێران
ڕۆژی 24ی جۆزەردانی 1392ی هەتاوی
هەڵبژاردنی خولی یازدەهەمی سەركۆماری
ئێران لەژێر دەسەاڵت وچاودێریی وەلیی فەقیهدا
بەڕێوەچوو .لەئاكامدا ڕۆژی 25ی جۆزەردان
وەزیری نێوخۆی ڕێژیم ڕایگەیاند كە حەسەن
ڕووحانی وەك سەركۆماری حەوتەمی ڕێژیم
توانی زۆرینەی دەنگەكان بۆخۆی مسۆگەر
بكات .حەسەن فەرەیدوون ڕووحانی 65ساڵە،كە
بە پیاوی پشتپەردەكان وی��اری ڕەفسەنجانی
ناسراوە ،خەڵكی سورخەی پارێزگای سمنانە
ولە الیەنگرە نزیكەكانی خومەینی بووە.
4ی پوشپەڕی 1392
دەست لەكاركێشانەوەی ئەمیری قەتەر لە
دەسەالت
لە ڕێكەوتی 25ی ژۆئەین 4( 2013ی
پوشپەری  )1392شێخ حەمد بن خەلیفەئال
س���ان���ی ئ��ەم��ی��ری  61س���اڵ���ەی ق���ەت���ەر لە
چاوپێكەوتنێكی میدیایی واڵتی قەتەر كە بە
شێوەیەكی زیندوو باڵو دەبووەوە ،پاش  18ساڵ
حوكمڕانی ڕایگەیاند كە دەسەاڵتی واڵتەكەی
بە كورەكەی بە ناوی "تەمیم" تەمەن  33ساڵ
دەسپێرێ.
12پوشپەڕی 1392
پ��اش��ای واڵت����ی ب��ل��ژی��ك دەس��ت��ی ل��ە كار
كێشایەوە
ئالبرتی دووهەم پادشای واڵتی بلژیك كە
لە ساڵەكانی  1993هەتا  2013پاشای واڵتی
بلژیك بوو ،لە ڕۆژی 3ی ژۆئیەی  2013لە
ڕایگەیاندراوێكدا بە قازانجی كورەكەی خۆی
بە ن��اوی فیلیپ دەس��ت لە ك��ار كێشانەوەی

ئیدریس ستوەت

پانۆرامای 1392
خۆی لە تاج وتەختی واڵتی بلژیك ڕاگەیاند
و كوڕەكەی خۆی بۆ جێگرەوەی خۆی لەو
واڵتەدا دەستنیشان كرد.

پێنج نوێنەرە بوو.
13ی گەالوێژی 1392
ئیمپراتووری شیعری كوردی ماڵئاوایی لە
ژیانكرد
ڕۆژی ی��ەك��ش��ەم��م��ە ،ڕێ��ك��ەوت��ی 13ی
گەالوێژی 1392ی هەتاوی ،شێركۆ بێكەس
شاعیری ناوداری كورد و كوڕیشاعیری كورد
فایەق بێكەس ،لە یەكێك لە نەخۆشخانەكانی
واڵتی سوید بەهۆی نەخۆشیی شێرپەنجەی
ق��وڕگ��ەوە ،لەتەمەنی  73ساڵیدا ماڵئاوایی
ل��ە ژی��ان��ك��رد و ل��ە دوای خ��ۆی میراتێكی
گەورەی پێشكەش بە كتێبخانە و فەرهەنگ
و ئەدەبی كوردی كرد .بەرهەمە شیعرییەكانی
مامۆستای گەورە شێركۆ بێكەس تا ئێستا بە
چەندین زمانی زیندووی دونیا چاپ و باڵو

خوێندنەوەی ڕاگەیەندراوێك لەالیەن ژێنیڕاڵ
عەبدولفەتتاح ئەلسیسی ،فەرماندەری گشتیی
هێزە چەكدارەكانی میسر ڕاگەیەندرا.
ئەرتەشی میسر بە ڕاگەیاندنی مۆڵەتێكی
 48كاتژمێری ه��وش��داری داب���وو ل��ە كاتی
كۆتایی ئ��ەم مۆڵەتە ،نەقشە ڕێگایەك بۆ
داهاتووی ئەم واڵتە دەخاتە ڕوو .موحەمەد
م��ۆرس��ی ئ���ەم م��ۆڵ��ەت��ەی ق��ەب��ووڵ ن��ەك��رد و
خوازیاری ئەوە بوو كە ئەرتەش لەم كردەوەی
خۆی پاشگەز ببێتەوە.
31ی پووشپەڕی 1392
كۆبوونەوەیەكی ی��ەرف��راوان بۆ پێكهینانی
كۆنگرەی نەتەوەیی كورد
ڕۆژی دووش���ەم���م���ە ڕێ���ك���ەوت���ی 31ی
پووشپەڕی 1392ی هەتاوی لە شاری هەولێر
پێتەختی هەرێمی كوردستان ،دانیشتنێك بە
دەسپێشخەریی "مەسعوود بارزانی" سەرۆكی
هەرێمی كوردستان و بە ئامادەبوونی حیزب
و ڕێكخراوە سیاسییەكانی هەر چوار پارچەی
ك��وردس��ت��ان ،ب��ە م��ەب��ەس��ت��ی ب���اس و وتووێژ
لەسەر پێكهێنانی كۆنگرەی نەتەوەیی كورد و
دیاریكردنی ئەندامانی كومیتەی بەڕێوەبەریی
ئەم كۆنگرەیە بەڕیوە چوو.
ل��ەم ك��ۆب��وون��ەوەی��ە دا حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێرانیش بە سەرپەرشتیی بەڕێز
مستەفا هیجری ،سكرتێری گشتیی حیزب لە
دانیشتنی كرانەوەی ئەم كۆنگرەیەدا بەشداریی
كرد.
ل��ەم دانیشتنەدا ب��ڕی��اردرا لێژنەیەكی 21
كەسی لە ژێر ن��اوی "كومیتەی ئامادەكار"
هەڵبژێردرێ.
دواتر لە هەڵبژاردنی ئەندامانی كومیتەی
ئامادەكار ،لە كۆی  21كورسی 5 ،كورسی
بۆ كوردستانی ئێران تەرخان كرا كە نوێنەری
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران یەكێك لەو

كراوەتەوە و بەیەكێ لە شاعیرە نوێخوازەكانی
هاوچەرخیكورد دادەنرێت كە لە بواری شیعر
و ئەدەبیاتدا خاوەن ڕێچكە و قوتابخانەیەكی
تایبەت بە خۆیەتی.
 18خەزەڵوەری1392
توفانی واڵتی فیلیپین
8ی نوامبر توفانێكی بەهێز لە والتی فیلیپین
ڕووی دا كە بە توفانی هایان ناوبانگی دەركرد
و یەكێك لە بەهێزترین توفانەكانی سەر كورەی
زەوی بوو و با بە هێزی  300كیلومێتر لە یەك
كاتژمێر دا دەهات كە دەیان شاری ئەم والتەی
وێران كرد و زیاتر لە  6100كەس ك��وژران و
 2000كەسیش بێ سەر و شون بوون.
29ی خەزەڵوەری 1392
ڕێكەوتنی ناوكیی ئێران و  1+5پاش 10
سال
دوای چەندین سال چاوەڕوانی ،خولی نوێی
وتووێژەكانی ئێران و  5+1لەسەر پرسی ناوكیی
كۆماری ئیسالمی ڕۆژی 29ی خەزەڵوەر بە
سەرپەرەستیی مەحەمەد جەواد زەریف وەزیری
دەرەوەی ئێران و كاترین ئەشتۆن بەرپرسی
سیاسەتی دەرەوەی یەكییەتی ئۆروپا لە شاری
ڤییەن ،پێتەختی ئوتریش دەس��ت��ی پێكرد و
گەیشتنە ڕێككەوتنێكی كاتی و ب��ە پێی
ئەو ڕێكەوتنە ،تاران بەرنامە ئەتۆمییەكانی
بەرتەسك دەك��ات��ەوە تاكوو ڕۆژئاواییەكانیش
لە بەرامبەردا بەشێك لە گەمارۆكانی سەر
كۆماری ئیسالمی هەڵگرن.
كارناسان دەڵێن ئەم هەوڵە نوێیە بۆ كۆتایی
پێهێنانی ق��ەی��ران��ە ن��اوك��ی��ی��ەك��ەی كۆماری
ئیسالمی ،درێژخایەنتر و تەنانەت ئەستەمتر
لە وتوێژەكانی پێشترە.

12ی پووشپەڕی1392
ئەرتەشی میسر محەممەد مۆرسیی لە
دەسەاڵت وەالنا
ڕۆژی چ��وارش��ەم��م��ە 12ی پووشپەڕ
ئ��ەرت��ەش��ی میسر م��ح��ەم��م��ەد م��ۆرس��ی��ی لە
سەركۆماریی الب��رد و یاسای بنەڕەتیی ئەو
واڵتەی هەڵپەسارد.
ئەم بڕیارە دوابەدوای خۆپیشاندانی سەدان
هەزار كەسی دژبەرانی مۆرسی ،بە تایبەت
لە مەیدانی تەحریری قاهیرە بە خواستی دەس
لەكار كێشانەوەی ن��اوب��راو لە دەس���ەاڵت ،بە

 14سەرماوەزی1392
نێلسۆن ماندێال كۆچی دوایی كرد

ڕۆژی پ��ێ��ن��ج ش��ەم��م��ە 5ی
دێ���س���ام���ب���ری  ،2013جێكۆب
زووما سەركۆماری ئافریقای باشوور،
ب��ە ف��ەرم��ی كۆچی دوای���ی نێلسۆن ماندێال
س��ەرك��ۆم��اری پ��ێ��ش��ووی ئ��اف��ری��ق��ا ،ڕێبەری
بزووتنەوەی دژە ئاپارتاید و ب��راوەی خەاڵتی
ئاشتیی نوبێلی لە ژوهانسبوورگ ڕاگەیاند.
دەوڵەتی ئافریقای باشوور هەر بەم بۆنەیەوە
ڕای��گ��ەی��ان��د ك��ە ب��ۆ ڕێ��زگ��رت��ن ل��ە ڕێبەری
خۆشەویستی ڕەش پێستەكانی ئافریقا ،تا پاش
كۆتایی هاتنی ڕێوڕەسمی بەخاك ئەسپاردنی
ئااڵی واڵتەكەیان لە نێوخۆ و باڵوێزخانەكانیاندا
نیوەهەڵكراو دەبێ.
ب�ڵاوب��وون��ەوەی كۆچی دوای��ی ئ��ەم ڕێبەرە
م��ەزن��ەی خەباتی دژە ڕەگ��ەزپ��ەرەس��ت��ی ،لە
هەموو جیهاندا دەنگدانەوەیەكی بەرباڵوی
هەبووە.
ئامریكا و بریتانیا ئااڵكەیان بە شێوەی نیوە
هەڵكراو لێكرد و دەوڵەتی هیندووستانیش 5
رۆژ ماتەمینی سەرانسەریی ڕاگەیاند.
سەرماوەزی 1392
قەیرانی ئۆكراین
ل��ە 21ی ن��وام��ب��ر وی��ك��ت��ۆری��ا نیكۆویچ
سەروك كۆماری ئۆكراین لە سەر قەراردادی
ئ���اب���ووری درێ���ژم���اوەی ل��ەگ��ەاڵ یەكیەتیی
ئورووپا (بە قازانجی نیزیكبوونەوەی ئابووری
لە گەل مسكۆ)دژایەتی كرد كە بووە هۆی
خۆپێشاندانێكی بەرفراوان لە ئۆكراین.
خ��اڵ��ی دەس��ت��پ��ێ��ك��ی ن��اڕەزای��ەت��ی��ی��ەك��ان لە
س��ەر هەڵوێستی دەوڵ���ەت و ئیمزا نەكردنی
ڕێكەوتننامەی هاوكاری لەگەڵ یەكیەتیی
ئوروپا ب��وو .ئاڵۆزی و ناڕەزایەتیی خەڵكی
ئۆكراین كە یەكێك لە ڕووداوە گرینگەكانی
جیهان و گۆڕەپانی سیاسیی ئەم واڵتە بووە
هۆی ملمالنێیەكی بەهێز لە نێوان واڵتاندا
ب��ەت��ای��ب��ەت م��ل��م�لان��ێ ل���ە ن���ێ���وان م��س��ك��ۆ و
واشینگتۆن.
1ی ڕێبەندانی1392
كانتۆنەكانی كوردستانی ڕۆژئاوا پێكهات
لە ڕۆژی 1ی ڕێبەندانی  ،1392ئەنجومەنی
دام��ەزرێ��ن��ەری ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی��ی ك��ات��ی لە
ڕۆژئاوای كوردستان بڕیاریدا بەڕێوەبەرایەتیی
ڕۆژئاوا لە سەر بناغەی  3هەرێم (غەفرین،
كۆبانێ ،جەزیرە) دابمەزرێنێت.
ئەندامانی ئەو لێژنەیە 82كەس لە نوێنەرانی
كورد ،ع��ەرەب ،كریستیان و كەمایەتییەكانی
دیكەی هەرێمەكە پێكهاتووە.
ل��ە ڕۆژی 21ی ژان��وی��ە ل��ە ج��زی��رێ و
27ی ژانویە لە كوبانی و 29ی ژانوییە لە
ئەفرین خۆبەڕێوەبەرییەكی كاتییان ڕاگەیاند و
ڕۆژئاوای كوردستانیان كردە  3كانتۆن.
6ی ڕەشەمەی1392
بە پارێزگا كردنی هەڵەبجە
لە ڕۆژی  2014/3/13هەرێمی كوردستان
بڕیاری بە پارێزگا كردنی هەڵەبجەی واژۆ
ك��رد و ب��ەو پێیە پارێزگای هەڵەبجە ب��وو بە
چوارەمین پارێزگا لە هەرێمی كوردستاندا.
16ی ڕەشەمەی 1392
فڕۆكەیەكی مالێزی لەگەڵ  239موسافێر
ونبوو
لە  1392/12/16كۆمپانیی فڕۆكەوانیی
مالێزی ڕایگەیاند كە فڕۆكەیەك بە 239
موسافرەوە كە لە ك��واالالم��پ��ورەوە دەچ��وو بۆ
پیكەن ،ونبووە.
ف��ڕوك��ەی"ئ��ێ��م ئێچ  "370ك��ە ل��ە جۆری
بووینگ  777-200ل��ە كاتژمێر 12و 21
خولەك بە كاتی كواالالمپور پیتەختی واڵتی
مالێزی وەڕێ��ك��ەوت��ووە و چ���اوڕوان دەك��را كە
لە هەمان ڕۆژدا كاتژمێر  18و 30خولەك
بگاتە پ��ی��ك��ەن ،ب���ەاڵم ون ب���ووە و ت��ا ئێستا
بێسەروشوێنە.
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هەڵەبجە خاڵی هاوبەشی هاوخەمیی نەتەوەیی
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 26س��اڵ ب��ەس��ەر دڕن��دان��ەت��ری��ن كارەساتی
مرۆیی سەردەم واتە شەهیدكرانی پێنج هزار
م��رۆڤ و میلیۆنان گیانلەبەری دیكە كە
دەكرێ دەستەواژەی "شەهیدكرانی هەڵەبجە"ی
بۆ بەكاربێنن ،تێدەپەڕێ .هەنووكەش برینی ئەو
كارەساتە وەك رۆژانی یەكم بەسۆیە و هەموو
ساڵێك بۆ ساڕێژ كردن بەشێك لەو برینە ،لە
سەرانسەری جیهان ،لە الیەن كوردەكانەوە كۆڕ
و رێوڕەسمی بۆ بەڕێوە دەچ��ێ و هەرجارەو
الیەنێك لە خەسارەكانی تاوتوێ دەكرێ.
یەكێك لە الیەنە گرێنگەكانی ئەو كارەساتە،
كاریگەریی قووڵی نەرێنی لە سەر دەروون و
ژیانی تاكەكانی كوردە لە هەموو پارچەكانی
ك��وردس��ت��ان و ب��ێ��گ��وم��ان ئ���ەم خ��ەس��ار زۆر
درێژخایەنتر و بەردەوامیش الیەنە شاراوەكانی
زۆرت��ر دەردەك��ەوێ و لەوانەیە پاش یەك یان
چەند وەچەی دیكە لە تاكی كورد ،هەموو
الیەنەكان و پیالنەكان كە دەست و رۆڵی زۆر
واڵتی تێدا بووە ،ئاشكرا بێت .بەاڵم ئەوەی
ئێستا روونە ،رۆڵگیڕانی دوو واڵتی داگیركەر،

دیكتاتۆر ،بێ بەزەیی و دوژمنی كوردە لەو
كارەساتەدا .عێراق راستەوخۆ چەكی كیمیایی
بۆ قڕكردنی پێنج هزار مرۆڤ و میلیۆنان
گیانلەبەری دیكە بەكار هێنا و كۆمەلێك
دیكۆمێنت و بەڵگە بەدەستەوەیە كە رێژیمی
كۆماری ئیسالمیی ئێرانیش پێش ئەنجامدانی
ئەو كارەساتە ،ئاگادار بووە كە دەكرێ هێما
بە چەند خ��اڵ بۆ سلماندنی ئ��ەم بانگەشە
بكرێت .لە هەموو ئەو جینایەتانەدا كە روویدا
سەرەڕای بوونی هێزەكانی رێژیمی ئیسالمی
ل��ەم ن��اوچ��ەدا ،تا ئێستایش هیچ باسێك لە
بریندار یان كوژرانی هێزەكانی ئەو رێژیمە
لەو كارەساتەدا نەكراوە .جێی سەر سووڕمانە
كە هاوكات لەگەڵ شەهیدكرانی هەڵەبجە،
هێزەكانی رێژیمی كۆماری ئیسالمی هەموو
ك��ەرەس��ت��ەی��ەك ب��ۆ راگ��واس��ت��ن��ی بریندارەكان
بەرەو ئێران و پڕۆپاگەندا كردن پێیانەوە لەبەر
دەستیاندا ب��وو وخ��ۆی��ان وەك مرۆڤدۆست و
بەبەزەیی لە هەمبەر نەتەوەی كورد نیشان دا
و بەداخەوە بەشێكی بەرچاو لە كۆمەڵگای

جیهانیش راستەقینە بوونی ئەو دەمامكەیان
قبوڵ كرد.
لە یەكەم ساتەكانی روودانی ئەو ژینۆسایدە
ب���ەرام���ب���ەر گ��ی��ان��ل��ەب��ەران و ل���ە س����ەرووی
هەموویانەوە نەتەوەی ك��ورد ،كامیراوانانی
رێ��ژی��م��ی ئیسالمی ك��ە پ��ێ��دەچ��ی كەسانی
پرۆفیشناڵ لە ب��واری چێ كردنی فیلمی
دیكۆمینتاریدا بووبن ،پێشتر بۆ رووداوێكی
لەم چەشنە خۆیان ساز كردبێت و چاوەڕێی
روودان و فیلم هەڵگرتنەوە بوون ،چونكوو ئەو
فیلمانەی لە دەزگا راگەیەنەكانی رێژیمەوە
باڵو ب��ووەوە هەمووی دەرخ��ەری پرۆفیشناڵ
بوونی ئەو فیلمانەیە و ئەگەری ئەوەش هەیە
لە پێشدا سیناریۆی بۆ نووسرا بێت.
ئەوەی رووییدا كارەساتێكی راستەقینە بوو.
ژینۆساید بوو .بەرهەمی كردەوەی رێژیمێكی
دژە م����رۆڤ ب��وو.ئ��اك��ام��ی خ���ۆڕاگ���ری و
ئ��ازادی��خ��وازی��ی ن��ەت��ەوەی��ەك��ی چەوساوەبوو.
دەرخ���ەری س��ات و س���ەودای ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی و
زاڵبوونی بەرژەوەندیی ئابووری و پێوەندیی

نێودەوڵەتی بەسەر هەموو مافەكانی مرۆڤ
وگیانی م��رۆڤ��دا ب��وو .بەشی ه��ەرە زۆری
واڵت��ان��ی جیهان ل��ە م��ەح��ك��ووم ك��ردن��ی ئەو
تاوانە دژ مرۆییە لە یەكم سات و رۆژەكاندا
خۆیان بوارد و بە پارێزەوە ئاماژەیان پێ كرد.
بەاڵم لە بەرامبەردا خوشك و براكانی خەڵكی
هەڵەبجە لەودیو سنوور واتا لە كوردستانی
ئێران ،س���ەرەڕای هەموو خەمساردییەكانی
زلهێزەكانی جیهان لە هەمبەر ئەو كارەساتەدا،
بە دڵی ئاوەاڵ و باوەشی كراوەوە وەك جارەكانی
پێشتر و دواتریش بوونە پشتیوان و خەمخۆری
لێقەوماوانی كوردستانی عێراق و ئێستاشی
لەگەڵ بێت ی��ادی ئ��ەو شەهیدانە لە الیەن
خەڵكی ك��وردس��ت��ان��ەوە ب��ەرز دەنرخێنرێت و
رێزیان لێ دەگ��رن و ئەمەش جێی پێزانینە
و پێویستە لە هەموو بەشەكانی كوردستاندا
وەك یەك هاوخەمی كارەساتەكانی یەكتر بن و
یەكگرتوویی و یەك نەتەوەیی و كولتوری خۆ
بەشەرێكی یەكتر زانین لە كارەساتەكاندا لە
ناخی هەموو تاكێكی كورددا رەنگ بداتەوە.

كاریگەريی هەرێمی كوردستاتی عێراق و
هەڵوێستی واڵتانی دراوسێ (ئێران وەك نمونە)
✍
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هەرێمی كوردستانی عێراق وەك تەنیا
پارچەی ئازاد كراوی كوردستان بە هۆی
هەڵكەوتی جوگرافیایی و هەبوونی
ژێ��رخ��ان��ی ب��ەه��ێ��زی ئ���اب���ووری خ���اوەن
جێگە و پێگەیەكی تایبەت لە ئاستی
ناوچەیی و لە هەمان كاتیشدا گرینگی
و هەستیارییەكی تایبەتە لە نێو واڵتانی
ناوچەدا.
ئەم مەسەلەش لە شوێنی خۆیدا كارێكی
ك��ردووە كە ب��ەردەوام لە بەرچاو و پالنی
دۆست و دوژمنانی خۆیدا بێت .ئەوەی
كە روون��ە هەرێمی كوردستانی عێراق
هاوسنوورە لە گەڵ  3واڵتی ئێران ،توركیە
و سوریە كە هەر  3واڵت بە سەر بەشێك
لە كوردستاندا حاكمن كە كوردەكان لەم
 3واڵتە لە خەباتدان بۆ وەدەستخستنی
مافە نەتەوەییە زەوت كراوەكانیان .لەم
سۆنگەوە هەرێمی كوردستانی عێراق
دەتوانێ رۆڵ و نەقشێكی شوێندانەرانە لە
سەر رەوتی خەباتی پارچەكانی دیكەی
كوردستان دابنێت .بەم هۆیەوە دەبینین كە
ڕێژیمەكانی زاڵ بە سەر ئەو  3پارچەیەی
دیكە لە دوو رێگەوە ه��ەوڵ دەدەن ئەم
هەقیقەتە بە الرێ��دا ببەن :یەكەم هەوڵ
بۆ ئەوەیكە لە رێگەی دەستێوەردان لە
كاروباری سیاسی ئابووری و فەرهەنگی
ه��ەرێ��م��ی ك���وردس���ت���ان ئ���ەم حكومەتە
دەوستەمۆ بكەن و دووه��ەم هەوڵدان بۆ
ك��ەڕەن��گ و ك��اڵ��ك��ردن��ەوە نەقشی ئەم
دەسەاڵتە كوردییە.
یەكێك لە بناغەكانی ئابووری هەرێمی
كوردستان بوونی الیەنی تووریستی و
گەشتیاريی ئەم هەرێمەیە كە لە چەند
ساڵی ڕابردوودا توانیویەتی وەك كەرتێكی
بەهێزی ئابووری و داهات هێنەر خۆی
دەرب��خ��ات .ب��ە ه��ۆی ب��وون��ی ئ���ازادی و
ئارامی و لە هەمان كاتیشدا سرووشتی
دڵڕفێن و ئاسەواری مێژوویی ،هەرێمی
كوردستان توانیویەتی وێنایەكی جوان

و سەرنجڕاكێش بداتە بیروڕای گشتی
و پێگەیەكی بەهێز بۆ خۆی بكاتەوە.
بە چەشنێك كە دەتوانین بڵێین هاوشان
لەگەڵ كەرتی ن��ەوت و گاز و سامانە
سرووشتییەكانی دیكە كاناڵێكی لەبار
بۆ بەهێز كردن و بووژاندنەوەی ئابووری
خۆی دەستەبەر بكات.
ب��ەاڵم وەك ئ��ام��اژەی پێكرا ن��ەی��اران و
دوژمنانی نەتەوەی كورد هیچكات چاویان
بە پێشكەوتە ئابووری و سیاسییەكانی
هەرێمی ك��وردس��ت��ان��دا هەڵنایەت و بە
پ��ێ��چ��ەوان��ەوە ب������ەردەوام ه���ەوڵ ب��ۆ كەم
بایەخ پیشاندنی ئەم دەسكەوتە دەدەن.
سەركۆنسوولی رێژیمی تاران لە شاری
سولەیمانیەی كوردستانی باشوور چەند
رۆژ پێش ئێستا و لە ڕاگەیەندراوێكدا بە
خەڵكی ئێرانی گوتبوو لە سەفەر كردن بۆ
كوردستانی عێراق خۆ بپارێزن ،چوونكە
ب���اری ئەمنی ئ��ەم ه��ەرێ��م��ە ناجێگرە.
هەرچەند كە پاش ئیعتراز و ناڕەزایەتی
دەرب��ڕی��ن��ی ب��ەرپ��رس��ان��ی ه��ەرێ��م ،ناوبراو
ڕایگەیاند كە ئ��ەوە مەبەستی ئەسڵی
خۆی نەبووە .بەاڵم نەفسی لێدوانەكە ئەو
دژایەتییە ئاشكرایەمان هێندەی دیكە بۆ
دەردەخات.
ل��ێ��رەدا پ��رس��ی��ار ئ��ەوەی��ە ك��ە نەهاتنی
گەشتیار و توریست لە ئێرانەوە بۆ هەرێمی
كوردستان چ قازانجێك بە رێژیمی تاران
دەگەیەنێت؟ دەتوانین وەاڵمی ئەم پرسیارە
لە چەند بەشدا پۆلێن بكەین :یەكەم هەر
وەك هەموو الیەك ئاگادارن حكوومەتی
ناوەنديی عێراق بە یەكێك لە هاوپەیمانە
ئیستراتیژییەكانی تاران لەم ناوچەیە دێتە
ئ��ەژم��ار .ه��ەروەه��ا لە م��اوەی رابردوودا
كۆمەڵێك كێشە و گرفت لە نێوان بەغداد
و هەولێردا هاتوتە ئ��اراوە و حكوومەتی
ناوەندی بە نەبردنی بودجە و پارە وەك
كارتێكی گوشار دەیهەوێ حكوومەتی
ه��ەرێ��م ب��ە چ��ۆك��دا بهێنێت .ل��ەم رووەوە

ئەم هەوڵەی كۆماری ئیسالمی لەمەڕ
رێگری كردن لە چوونی گەشتیاران لە
وەرزی بەهار و جێژنی نەورۆز دەتوانێ
وەك هاوكاری كردنی حكوومەتی مالیكی
لە عێراق بێتە ئەژمار ،واتە لە الیەكەوە
حكوومەتی مالیكی بە نەبردنی بودجە و
پارە زەخت بخاتە سەر حكوومەتی هەرێم
و لە الیەكی دیكەشەوە حكوومەتی تاران
وەك هاوپەیمانی مالیكی و یەكێك لە
دژبەرە ناوچەییەكانی هەرێمی كوردستان
رێگە لە هاتنی ئەرز و داهاتی گەشتیاری
بۆ هەرێم بگرێت .بەپێی هێندێك ئاماری
فەرمی لە چەند ساڵی رابردوودا ساالنە
زیاتر لە  100هەزار هاووالتی ئێرانی بە
مەبەستی سەردان و گەشتیاری روویان
لە هەرێمی كوردستان كردووە.
دووهەم ،رێگرتن لە هاتنی ئەرز و داهات
بۆ هەرێمی كوردستانە ئەمە كاریگەری
نیگەتیڤی زۆری لەسەر رەوشی ئابووريی
هەرێم دادەنێت ،واتە بەرتەسكبوونەوەی
هەرچی زیاتری سەرچاوەكانی داهات لە
هەرێمدا.
س��ێ��ه��ەم ،دروس��ت��ك��ردن��ی چەشنێك لە
نامتمانەیی ل��ە ن��ێ��وان خەڵكی غەیرە
كورد لە ئێران و گەلی كورد بەگشتی.
ئاشكرایە كە رێژیمی تاران بە درێژایی
ت��ەم��ەن��ی خ���ۆی ه��ەوڵ��ی داوە گەلی
ك���ورد وەك ن��ەت��ەوەی��ەك��ی ش���ەڕخ���واز و
دوور لە شارستانییەت پیشان ب��دات كە
لە سەرەتای شۆڕشدا ،تا رادەی��ەك لەم
هەوڵەی خۆیدا سەركەوتنی بەدەست هێنا
بەاڵم بە خۆشییەوە لە سااڵنی رابردوودا
ئەم شێوازە لە بیركردنەوە تا رادەیەكی
بەرچاو بە زبڵدانی مێژوو ئەسپێردرا.
بەاڵم هەوڵەكانی رێژیم چڕ كراوەتەوە بۆ
ئەوەیكە ئەو شێوە بیركردنەوانە جارێكی
دیكە زیندوو بكاتەوە.
چوارەم ،كەڵكئاژۆ وەرگرتن لە هەستی
مەزهەبی خەڵك .زۆرینەی گەلی كورد

لە كوردستانی عێراق پێڕەوی ئایینی
ئیسالم و مەزهەبی سوننەن.
رێژیمی كۆماری ئیسالمی لە  35ساڵی
راب��ردوو ب��ەردەوام لە رێگەی مەزهەب و
هەروەها دروستكردنی پێكدادان و دنەدانی
الیەنە دەمارگرژەكان و لێڵكردنی ئەم ئاوە
ماسيی گرتووە .ئەمجارەش دەیهەوێ وەها
پیشان بدات كە خەڵكی كورد لە باری
مەزهەبییەوە لە دژی خەڵكی ئێرانن و
جارێكی دیكە ئەو ترس و دڵەڕاوكێیە
ساز بكات كە سەفەركردن بۆ نێو خەڵكی
سوننی مەزهەب بە واتای بەرەو مەردن
چوونە.
جیاواز لەم پۆلێن بەندییە كە ئامانج و
مەبەستە دزێوەكانی رێژیمی ئیسالمییان
بۆ دەردەخ����ەن ،دەتوانین بە وروژاندنی
پ��رس��ی��ارێ��ك��ی دی���ك���ە ناڕاستبوونی
بانگەشەكانی رێژیم بخەینەڕوو :ئەگەر
ب���اری ئ��ەم��ن��ی و ئ��اس��ای��ش��ی هەرێمی
كوردستان ناجێگیرە و مەترسيی گیانی
بۆ هاوواڵتیانی ئێرانی هەیە ،بۆچی
كۆمپانیاكانی سپای پاسداران دێنە نێو
خاكی هەرێم و وەك خۆیان دەڵێن سەرقاڵی
پ��رۆژەی چاكسازی و خزمەتگوزارین؟
ئایا ئەو نەبوونی ئەمنییەتە مەترسيی
بۆ سەر ئەوان نیە؟ لە  3بوارەوە دەتوانین
وەاڵم��ی ئەم پرسیارە بدەینەوە -1 :ئەو
ب��ان��گ��ەش��ان��ەی ك��ە سەركونسولگەريی
رێژیم و هاوپیاڵەكانی دەیكەى ناڕاستن و
ئامانجی سیاسییانى لەپشتە -2 .هۆكاری
ئەم نائەمنیانە خودی ئەندامانی سپای
پاسدارانن و ئەمەش مەترسيی بۆ خۆیان
دروس��ت ن��اك��ات -3 .هەرچەند هەردوو
بواری ئاماژەپێكراو راستن و حەقیقەتی
پرسی كوردستانی عێراقیان لە ناخی
خۆیاندا حەشار داوە.

ـ ح��ەم��ەت��ەق��ی م��ی��س��ب��اح ی�����ەزدی،
دەڵ���ێ" :دەس��ەاڵت��داران��ی ئەمریكایی
نابنە م���رۆڤ ،زی��ات��ر ل��ە  200ساڵە
تاقیمان كردوونەتەوە و نموونەیەكیشی
وتووێژەكانی ئەم دواییانەیە".
پێم وابێ بەڕێزیان هێشتا لەو سەردەمەدا
م���اوەت���ەوە ك��ە ل��ە ئ��ەم��ری��ك��ا مرۆڤی
نئاندرتاڵ دەژیان .نازانم مەبەستی لە
 200ساڵ تاقیكاریی پێوەندییەكانی
ئەمریكا و كۆماری ئێسالمی چیە،
بەاڵم كەمتر لە  200ساڵ پێش ئێستا،
ف��ەت��ح��ع��ەل��ی��ش��ای ق��اج��ار پ��ێ��ی وابوو
ب��ۆ گەیشتن ب��ە "یەنگی دن��ی��ا" واتە
ئەمریكا ،دەبێ چاڵ هەڵكەنن.
ه��ەڵ��ب��ەت چ��اڵ��ی��ان ه��ەڵ��ك��ەن��د ،بەاڵم
ل���ە ج��ی��ات��ی ئ��ەم��ری��ك��ا ،گەیشتنە
جەمكەران.
ـئیمامیی كاشانی ،بەرنوێژی كاتیی
ت����اران ،دەڵ���ێ "ج��ی��ه��ان ئ���ەو 10-15
واڵت��ەی س��ەرەوە نیە ،ئەوانە ئ��ەرازل و
ئەوباشن ،ئەگەر ئێمامیزەمان بێت،
سەریان لە لەش جیا دەكاتەوە".
ك��ەوات��ە جیهان ه��ەر ئ��ەم  5واڵتەی
خوارەوەیە كە ئێمامیزەمانی كاشانی
كاری بە سەریانەوە نیە و بگرە لە پشتی
س��ەری رێبەرانیشیان نوێژ بخوێنێ،
وەك��وو سووریە و رووسیە و كۆریای
باكوور و كووبا و ئێران .هەڵبەت ئەگەر
ناچار نەبێت لە ترسی گیانی خۆی
لەم واڵتانە هەڵبێت و داوای پەنابەری
لەو ئەرازل و ئەوباشە بكات.
ـوالدیمیر پووتین ،سەرۆكی رووسیای
قەیسەری دەڵ��ێ" :رۆژئ���اوا بەهاری
عەرەبیی كردە بە پاییز".
ئەگەر مەبەست لە رۆژئاوا ،رۆژهەاڵت
بێت ،یان مەبەست لە بەهاری عەرەبی
سەردەمی دەسەاڵتی حافز ئەسەد و
پاییزەكەشی ئێستای بەشار بێت ،یان
رووسیا ركابەرێكی بۆ پەیدا بووبێت لە
بە پاییز كردنی بەهارەكانی مرۆڤدا،
ئ��ەوە راستە .ب��ەاڵم ئ��ەوەی كە بەشار
و پووتین بناسێت ،ئەگەر بە بیستنی
ئ��ەم قسەیە س���ەری خ��ۆی ل��ە داخان
ه��ەڵ��ن��ەگ��رێ��ت ،ب��ە دڵ��ن��ی��ای��ی��ەوە سكی
دەماسێت و وەكوو وەلید ئەلموعەلیم یان
سەر پاسدار فیرووزئابادیی لێ دێت.
پاش ئەوەی كە حاجی كاترین بە عابا
و رووبەندەوە چوو بۆ تاران و چاوی بە
زەریف و رووحانی و دواتریش هێندێك
چاالكی بواری ژنان كەوت ،رووحوڵاڵ
ح��س��ەی��ن��ی��ان ،ن��وێ��ن��ەری مەجلیس بە
تووڕەییەوە گوتووویە" :وەزارەتی دەرەوە
دەبێ بزانی ئێرە ئۆكراین نیە" .
زەریف كە پێی وابوو ئێران ئۆكراینە،
چارشێوی ك��ردب��ووە س��ەر كاترین ،كە
رووس��ەك��ان ح��ورم��ەت��ی ن��ان و نمەكی
تاران بیانگرێت و نەیدزن .چوونكە لەم
رۆژانەدا بە دوای كاترینێكدا دەگەڕێن،
دەیانهەوێ بگەڕێنەوە بۆ سەردەمی
زێڕینی بنەماڵەی رۆمانۆف.
ـ عەلی خامنەیی هیوای دەربڕیوە كە
بەرپرسانی دەوڵەتی بزانن لە بواری
فەرهەنگدا چ دەكەن؟
ئەگەر خاڵۆ فەرەجی رەحمەتی لێرە
بوایە ،بەو دەربڕینە جوانەوە دەیگوت:
"ئەزانی چیە بە قوربانت بم؟ ئێوە لە
ب��واری فەرهەنگدا هیچ نەكەن زۆر
باشترە .چاكی مەكەن با خراپتر نەبێت.
سپاس".
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لە 3ی ڕەشەمەی ساڵی 1392ی هەتاوی
لە دوای ناڕەزاییەتييەكی بەرباڵو ،دۆخی
نێوخۆیی ئۆكراین تووشی قەیرانێكی گەورە
بوو و لە ئاكامدا كاخی سەرۆك كۆماری لە
الیەن خۆپیشاندەرانەوە داگیر كرا و ویكتور
یانكویچ سەرۆك كۆماری الیەنگری ڕووسیە
ه��ەاڵت و دواب����ەدوای ئەمە پارڵمانی ئەم
واڵتە بڕیاری ئازادكردنی یولیا تیموشنكۆی
دەرك���رد ك��ە پێشتر ب��ە تۆمەتی گەندەڵيی
ئ��اب��ووری دەستەبەر ك��راب��وو .لە رەوت��ی ئەم
ق��ەی��ران��ەدا ڕووس��ی��ە ب��ە ب��ی��ان��وی پاراستنی
ك��ەس��ان��ی ب��ە ڕەچ���ەڵ���ەك ڕووس����ی ناوچەی
خودموختاری كریمەی داگ��ی��ر ك��رد و ئەم
قەیرانە بوو بە قەیرانێكی نێونەتەوەیی كە
فەزای دیپلوماسيی نێونەتەوەیی خستە ژێر
كاریگەرییەوە .ئامریكا و واڵتانی ڕۆژئاوا
پشتیوانیان ل��ە خۆپیشاندەرانی ئۆكراینی
دەكرد و ڕووسیەیش كە بەرژەوەندییەكانی لە
ئۆكراین كەوتبووە مەترسییەوە پشتیوانی لە
دەوڵەتی لە سەركار الب��راو دەك��رد .قەیرانی
ئۆكراین ڕەنگە گەورەترین قەیرانی رۆژئاوا
ب��ێ و ه��ەر ئەمە ب��وو ب��ە ه��ۆی ئ���ەوەی كە
یەكیەتيی ئورووپا هەڵویستێكی توند لەمەڕ
ئ��ەم ق��ەی��ران��ە ب��گ��رێ و ه��ەوڵ��ی گەمارۆی
ئابووری ڕووسیە بدات .ڕووسیە بەتایبەت لەم
چەند ساڵەی ڕاب��ردووەدا ب��ەردەوام پشتیوانی
لە دەسەاڵتدارە دیكتاتۆرەكانی ناوچە كردووە
و بەتایبەت لە دوای سەرهەڵدانی قەیرانی
س��ووری��ە ب��ە پێچەوانەی زۆرب���ەی واڵتانی

جیهان چ��اوی ل��ە كۆمەڵكوژی و هێرشی
بێبەزیانەی دەوڵەتی بەشار ئەسەد نوقاندووە
و ئێستایش دوای س��ەره��ەڵ��دان��ی قەیرانی
ئۆكراین كە زۆرینەی خەڵكەكەی خوازیاری
نزیكبوونەوە لە یەكیەتيی ئورووپان و بووەتە
بەربەست لە ڕیگەی ئەم هەوڵەی خەڵكی
ئۆكراین و بە داگیركردنی "كریمە" بە بیانوی
پاراستنی خەڵكە بە ڕەچەڵەك ڕووس��ی ئەم
ناوچەیە پ��ەرە بە قەیرانی ئ��ەم واڵت��ە دەدا.
ب��ەاڵم ئ��ەوەی جێی هێمایە ڕۆڵ��ی ئێران لەم
هاوكێشە نێونەتەوەییە .هەر چەند بە ڕۆاڵەت
ئ��ێ��ران پشتیوانی ل��ە داخوازییەكانی خەڵك
ئۆكراین دەكا بەاڵم بە كردەوە لەگەڵ ڕووسیە
بە هۆی ج��ۆراوج��ۆرەوە پ��ەرە بە ئەم قەیرانە
دەدەن و ل��ە ڕاگ��ەی��ن��ە گشتییەكانی ئێران
بەردەوام خەڵكی خۆپیشاندەری ئۆكراینی بە
كەسانێكی نزیك لە ئامریكا و خ��ودی ئەم
خۆپیشاندانانەیش بە ئ��اژاوەی��ەك دەشوپهێنن
كە ڕۆژئاوا و ئامریكا وەڕێیان خستووە و لە
هەمانكاتدا پشتیوانی لە خەڵكی الیەنگری
كریمە دەكا بۆ جیابوونەوە لەم واڵتە .ڕووسیە
بەردەوام بە هۆی بەرژەوەندییە ئابوورییەكانی
ل��ە ئ��ێ��ران ب��ەت��ای��ب��ەت ل��ە س��ەر پ��رس��ی وزەی
ناوكی كە بەرژەوەندییەكی زۆری لە ئێران بۆ
پێكهێناوە پشتیوانی لە ئێران كردووە و زۆرجار
بە كەڵكوەرگرتن لە مافی ڤێتۆی خۆی لە
رێكخراوی نێونەتەوەیی بووەتە بەربەست لە
ڕێگەی پەسەند كردنی بڕیارنامە و گەمارۆی
ئابووريی زۆرتر لە سەر ئێران و ئێرانیش بە

پێچەوانەی دروشمەكانی لە جیهانی ئیسالمدا
بەردەوام چاوی لە كۆمەڵكوژییەكانی ڕووسیە
لە ناوچەی چێچێن نووقاندووە و لە دوای
س��ەره��ەڵ��دان��ی ق��ەی��ران��ی س��ووری��ە هاوتەریب
ل��ەگ��ەڵ ڕووس��ی��ە پشتیوانێكی ب��ێ ئەماڵو
ئ��ەوالی ه��ەم لە ڕووی سیاسی و هەمیش
لە ڕووی سەربازی و داراییەوە لە دەوڵەتی
بەشار ئەسەد كردووە .سیاسەتە یەك بان و دوو
هەواكانی كۆماری ئیسالمی هەمیشە جێی
نیگەرانيی واڵت��ە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان بەتایبەت
واڵتانی عەرەبی و ڕۆژئ��اوا و ئامریكا بووە
و ه��ەر ئەمەیش بووەتە ه��ۆی زیاتر تەریك
خستنەوەی ئێران لە جیهاندا.

ئۆكراین پاش ڕووخانی یەكیەتی سۆڤێت ،لە
رێكەوتی 23ی ئاگوستی  1991سەربەخۆیی
خۆی وەدەس��ت هێنا ،ب��ەاڵم ب��ەردەوام لە ژێر
كاریگەريی واڵتی ڕوسیەدا بووە.
قەیرانی ئۆكراین و نیمچەدورگەی كریمە
ئێستا ب��ووەت��ە گرێكوێرەیەك كە مەترسيی
ئاڵۆزییەكی گ��ەورەی��ی ل��ێ��دەك��رێ ،سەرۆك
وەزیرانی كاتيی ئۆكراین داوای لە هەموو
هێزە سەربازییەكانی ك��ردووە كە لە حاڵەتی
ئامادە ب��اش داب��ن و هەوڵەكانی ئامریكا و
یەكیەتيی ئوروپایش بێ ئاكام ماوەتەوە .هەر
لە درێژەی هەوڵەكانی ئامریكا ،ڕۆژی 23ی
ڕەشەمە جان كێری پاش شەش كاتژمێر وتووێژ

و چاوپێكەوتن لەگەڵ سرگەيی
الورۆف ،وەزی��ری دەرەوەی روسیە
لە لەندەن لە سەر ڕاپرسی ناوچەی
كریمە ،ئەم وتووێژانە بە بێ ئاكام كۆتایی
هات .یەكیەتی ئورووپا و ئامریكا ئەم ڕاپرسییە
دوور لە یاسا و ڕیسا نێونەتەوەیەكان دەزانن و
هەر لە ئێستاوە ڕایانگەیاندووە كە ئاكامی
ئەم ڕاپرسییەیان قەبووڵ نیە و زۆر بە توندی
داوایان لە ڕووسیە كردووە كە دەستێوەردان لەو
واڵتە نەكات و هێزە سەربازییەكانی لە كریمە
بكشێنێتەوە.
بەاڵم پاش ئەو هەموو هەوڵە دیپلۆماسییە
دەرئەنجام ڕێكەوتی 25ی ڕەشەمە ڕاپرسی
لە كریمە بەرێوەچوو و ئاكامی ئەم ڕاپرسییە
ئ��ەوەی دەرخستووە كە زۆرینەی ئەم ناوچە
خ��ودم��وخ��ت��ارە خ���وازی���اری ئ���ەوەن بلكێن بە
ڕووسیەوە .هەواڵنێری ئیتارتاسی ڕووسی
ڕایگەیاندووە كە  %93خەڵكی ئەم ناوچەیە
پشتیوانی لە ڕووسیە دەك��ەن .دوا بەدوای
كۆتایی هاتنی ڕاپ��رس��ی ،دەوڵ��ەت��ی كاتی
ئۆكراین و ڕۆژئاوا و ئامریكا ڕایانگەیاندووە
كە بە هیچ شێوەیەك ئاكامی ئەم ڕاپرسییەیان
قەبووڵ نیە.
ئەم قەیرانە وەبیر هێنەرەوەی شەڕی ساردە كە
لەودا جیهان بە سەر دوو جەمسەری یەكیەتی
سۆڤیەت و ئامریكا دابەشكرا و هەنووكەیش
كاریگەرییەكانی ئەم جەمسەربەندییە بە سەر
سیاسیەت و پێوەندییەكانی واڵتانی جیهانەوە
دیارە.

ب�ڵ�اوب���وون���ەوەی راپ���ۆرت���ێ���ك ل���ە كەناڵی
ئەلجەزیرەوە لەمەڕ رۆڵی كۆماری ئیسالمی
لە یەكێك لە تاوانە تێرۆریستییەكانی سەدەی
بیستەمدا ،جارێكی دیكە قامكی تاوانی بۆ
الی ئەم رێژیمە راكێشا.
ل���ەم دۆك��ۆم��ێ��ن��ت��ارەدا ك��ەس��ێ��ك بەناوی
ئەبوولقاسم میسباحی ،مۆرەی ئیتالعاتیی
پێشووی رێژیمی ئێران (ه��ەر ئەو كەسەی
كە لە رەوت��ی دادگ��ای میكۆنۆسدا وەكوو
شاهیدی  Cئامادە ب��وو) پ��ەردەی لە سەر
رۆڵی ئێران لە تەقینەوەی فڕۆكەی هێڵی
ئاسمانیی "پ���ان ئ��ەم��ری��ك��ەن" ل��ە ئاسمانی
گوندی "الك��رب��ی" ئێسكاتلەند هەڵدایەوە.
لەم تەقینەوەیەدا  259موسافیری فڕۆكە
و  11كەس لە دانیشتوانی گوندی الكربی
كوژران.
لەم فیلمەدا دەگوترێت كە بەپێی بڕیاری
رێبەرانی كۆماری ئیسالمی و بە مەبەستی
تۆڵەسەندنەوە لە ئەمریكا بە هۆی لێدانی
فڕۆكەی ئێرباسی ئێران لە كۆتاییەكانی شەڕ
لەگەڵ عێراقدا لە الیەن كەشتیی شەڕكەری
"وینسێنس"ی ئەمریكاوە ،تێرۆریستەكانی
سەر بە "بەرەی گەل بۆ رزگاریی فەلەستین
ــ فەرماندەیی گشتی" بە سەرۆكایەتیی
ئەحمەد جبریل ئەركی ئەنجامدانی تەقینەوە
لە فڕۆكەی ناوبراویان وە ئەستۆ گرتووە.
ئاشكرابوونی رۆڵی ئێران لەم تاوانەدا كە
پێشتر تەنیا دەدرایە پاڵ موعەممەر قەزافی،
س��ەرك��ۆم��اری ئ��ەو كاتەی لیبی ،هاوكات
لەگەڵ دەستبەسەرداگرتنی كەشتییەكی
هەڵگری م��ووش��ەك��ی س���ووری ب��وو ك��ە لە
ئێرانەوە بەرەو كەرتی غەزە بەڕێ كەوتبوو و
لە كەنارەكانی سوودان و ئێریترە لە الیەن هێزە
ئێسراییلییەكانەوە دەستی بەسەردا گیرا.
ئ��ەوە دوو نموونەی ك��ورت ل��ە راب���ردوو و

ئێستای رێژیمێكە كە لە یەك ساڵی رابردوودا
و بە تایبەتی پاش هاتنەسەركاری حەسەن
رووح��ان��ی ل��ە ئ��ێ��ران ،كۆمەڵگای جیهانی
و ب��ە تایبەتی بڕیاربەدەستانی سیستمی
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی ل��ە رۆژئ����اوای ب��ە تاكتیكی
نەرمشی قارەمانانە و رووناكیی فالشی
كامێراكان لەسەر بزە دیپلۆماتیكەكانی زەریف
و روحانی سەرقاڵ كردووە.
هاوكاتبوونی ئ��ەو دوو رووداوە لەگەڵ
س���ەردان���ی ك��ات��ری��ن ئ��ەش��ت��ۆن ،بەرپرسی
سیاسەتی دەرەوەی یەكیەتیی ئەورووپا بۆ
تاران و ونبوونی ئەم دوو هەواڵە لە نێو كایە
میدیاییەكانی رۆژئ���اوا و باسی حیجابی
ئیسالمیی ئەشتۆندا ،دەربڕی ئەو راستییەیە
كە رۆژئاوا لە قۆناغی ئێستادا نایهەوێ بیر
لە كۆتایی مانگی هەنگوینی خۆی لەگەڵ
ئاخوندەكانی ئێران بكاتەوە.
تەقینەوە لە فڕۆكەی هێلی ئاسمانیی "پان
ئەمریكەن"دا ئەو بیانوویە بوو كە  25ساڵ
لەمەوپێش ،ئەمریكای بەو قەناعەتە گەیاند
كە هێرشێكی سەربازیی ئاسمانی بكاتە سەر
رێژیمی لیبی و پێوەندییە سیاسییەكانی
لەگەڵ ئەو واڵتە بە تەواوی بپچڕێنێت.
لەم جۆرە رووداوان��ە كە هێندێك جار دەبنە
بیانوو بۆ هێرشكردنە سەر واڵتێك و رووخانی
رێ��ژی��م��ی س��ی��اس��ی��ی ئ���ەو واڵت����ە ل��ە الیەن
زلهێزەكانەوە ،لە مێژووی سیاسیی جیهاندا
زۆر دیتراون.
كوژرانی گوماناویی ئارشیدۆك فرانسیس
فردیناند ،ش����ازادەی ئۆتریشی ل��ە شاری
سارایێڤۆ كە بوو بە هۆی هێرشی ئۆتریش بۆ
سەر سێربستان و دەستپێكردنی شەڕی جیهانی
یەكەم ،نغرۆبوونی پاپۆرێكی ئەمریكایی لە
ئاوەكانی وێتنامدا كە بوو بە بیانووی هێرشی
ئەمریكا بۆ سەر وێتنام ،رووخانی بورجەكانی

رێكخراوی بازرگانیی جیهانی كە هێرشی
ئەمریكا بۆ سەر ئەفغانستان و عێراقی لێ
كەوتەوە و تەنانەت هێرشی عێراق بۆ سەر
كوەیت كە بیانووی پێویستی بۆ ناساندنی
نەزمی نوێی جیهانی بە ئەمریكا دا ،لەو
ن��م��وون��ان��ەن ك��ە نیشان دەدەن هێندێك جار
رووداوە سیاسییەكان هێندە بە جیددی وەر
دەگیرێن كە زلهێزەكان لەوانە وەكوو دەرفەتێك
بۆ رەوای��ی��دان بە كردارێك كەڵك وەر دەگرن
كە لە پێشدا بەرنامەیان بۆ داڕشتبوو .لە
بەرانبەریشدا ،هێندێك جار رووداوی هاوشێوە
و تەنانەت گرینگتر لەو نموونانەش لە پێش
چاوی بیروڕای جیهانیدا روو دەدەن ،بەاڵم
ب��ەرژەوەن��دی��ی ب��ڕی��ارب��ەدەس��ت��ان��ی سیستمی
نێونەتەوەیی ،بە كەمتەرخەمییەوە لەگەڵ ئەو
رووداوانە هەڵسوكەوت دەكات .كوشتارەكانی
س��ێ س��اڵ��ی راب�����ردووی س���ووری���ە ،هێرشی
رووسیە بۆ سەر گورجستان و جیاكردنەوەی
ئۆسێتیای باشوور لەو واڵتە بە زۆرەملی و
بەم دواییانەش دەستدرێژیی ئاشكرای ورچە
زێدەخوازەكەی رۆژهەاڵت بۆ سەر سەروەری
و یەكپارچەیی خاكی ئۆكراین و هەروەها ئەو
كارەساتانەی كە بە سەر نەتەوەی كورد لە
هەموو بەشەكانی كوردستاندا هاتوون ،لە
نموونەكانی كەمتەرخەمی و هەڵسوكەوتی
ن��اب��ەرپ��رس��ان��ەی دن���ی���ای رۆژئ������اوا ل���ە بە
دواداچ��وون��ی ئ��ەو دروش��م و ئامانجانەدایە
كە هێندێك ج��ار دەیانكەنە بیانوویەك بۆ
هەڵخڕاندنی شەڕە خوێناوییەكان ،بەاڵم لە
نموونەكانی سەرەوەدا خۆیان لێ ال داون.
هەڵسوكەوتی رێ��ژی��م��ی م��ل��ه��ۆڕی ئێران
لە م��اوەی زیاتر لە سێ دەی��ەی رابردوودا،
نموونەی بەرچاوی الدان لە رێسا سەلمێنراوە
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی��ەك��ان و ب��ەه��ا هاوبەشەكانی
ك��ۆم��ەڵ��گ��ای جیهانی ب���ووە .ئ��ەم رێژیمە

سەالم ئیسماعیلپوور

زرمەی پۆستاڵی رۆژهەاڵت و كەمتەرخەمیی رۆژئاوا
ل��ە ت��ێ��رۆرە نێوخۆیی و دەرەك��ی��ی��ەك��ان��ەوە تا
دەستێوەردانی كاولكارانە لە ناوچە و جیهان،
لە سەركوتی نێو زیندانەكان و شەقامەكانەوە
تا شەڕی راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ لەگەڵ
دراوسێیەكان ،گەالنی ناوچە و كۆمەڵگای
جیهانی ،لە داگیركردنی باڵوێزخانەكانەوە
ت��ا ن��اردن��ە دەرەوەی ب��ۆم��ب و تێرۆریست
و ئ��ی��دئ��ۆل��ۆژی ،هیچ تاوانێك ن��ەم��اوە كە
ئەنجامی نەدابێت.
تەقاندنەوەی بنكەی سەربازانی ئەمریكایی
ل��ە عەرەبستان ،كنیا و لوبنان ،كوشتنی
ه��ەزاران سەربازی ئەمریكایی لە عێراق و
ئەفغانستان لە الیەن بەكرێگیراوانی كۆماری
ئیسالمییەوە ،داگیركردنی باڵوێزخانەكانی
ئەمریكا و بەریتانیا و دەی���ان و سەدان
نموونەی دیكە ،لەو تاوانانەن كە زلهێزێكی
وەك ئەمریكا بە پشتبەستن بەوانە دەیتوانی
النیكەم رێژیمی تاران لە ژێر زەبری قورسی
هێرشی سەربازیدا بە توندی تەمێ بكات،
بەاڵم لە زۆربەی ئەم نموونانەدا واشینگتۆن
لە بەرانبەر سەرەڕۆیی و دڕندایەتییەكانی
ت��اران��دا ل��ە خ��ۆب��ردووی��ی نیشان داوە و بە
پاسیڤبوونی خۆی ،نەك هەر رێژیمی تارانی
خەاڵت كردووە ،بەڵكوو ورەی زۆربەی رێژیم
و رێكخراوە یاخیبووەكانی لە ئاستی ناوچە
و جیهاندا بەرز كردۆتەوە و وای لێ هاتووە
كە ئێستا هەڕەشەی سەربازیی ئەمریكا دژ
بە رێژیمێكی سەركوتكەر و یاخی ،وەكوو
گاڵتەجاڕییەكی بێبنەما چاوی لێ دەكرێت
و زیانگەیاندن بە بەرژەوەندییەكانی ئەمریكا
و رۆژئاوا بۆ هێندێك الیەن بۆتە كایەیەكی
ئاسایی رۆژانە.
هەر بۆیە لەم رۆژان���ەدا نەك هەر جیهان
ل��ە ئاشكرابوونی رۆڵ���ی ئ��ێ��ران ل��ە تاوانی
تێرۆریستیی الك��رب��ی و ن��اردن��ی كەشتیی

هیوا میرزایی

قەیرانی ئۆكراین و هەڵوێستی واڵتانی جیهان

ه����ەڵ����گ����ری م������ووش������ەك بۆ
هاوپەیمانانی لە غ��ەزە ،تووشی
سەرسووڕمان نابێت ،بەڵكوو ئۆباما،
سەركۆمارێك كە خۆی بە "رێبەری دنیای
ئازاد" دەزانێت ،بە داماوییەوە دەستی داوەتە
هەڵبژاردن لە نێوان "خ��راپ" و "خراپتر"دا
و لە وەاڵم��ی ئ��ەم پرسیارەدا كە "ل��ە نێوان
رادیكاڵیزمی سوننی و شیعەدا كامیان بە
مەترسیدارتر دەزان���ی؟" ،پ��اش ستایشكردن
لە رێژیمی ئێران ،وەكوو حكوومەتێك باسی
دەكات كە خاوەنی ئێستراتژی و تێڕوانینێكی
جیهانییە و لە سیاسەت و پێوەندییەكانی
خۆیدا بە شێوەیەكی ئاوەزمەندانە و لەسەر
ب��ن��ەم��ای "ت��ێ��چ��وو ـ��ـ س���وود" هەڵسوكەوت
دەكات.
لێرەدایە كە تێ دەگەین ،داماویی هەموو
الیەنەی رۆژئ��اوا لە بەرانبەر شەپۆلەكانی
دواكەوتنخوازی ،بناژۆخوازی و دڕندایەتیی
رێژیمە سەرەڕۆكانی رۆژهەاڵتدا بە شێوەیەكی
روو لە زیادبوون ،جێگای خۆی بە "پێكەوە
ژیان لەگەڵ گورگ" دەدات .لەم نێوانەدا
ئ���ەوەی ك��ە ه��ەن��ووك��ە ل��ە تیشكی فالشی
كامێراكانی رۆژئاوا شاراوەیە ،ئاشۆڤیتسی
سەربڕینی راستی و دادپ��ەروەری��ی��ە كە لە
پشت پەردەی دیپلۆماسیی "چمبرلینەكانی
س����ەردەم" و كەمتەرخەمییان ل��ە بەرانبەر
هیتلرە گەورە و بچووكەكانی سەردەمدا بە
خەمساردییەوە فەرامۆش دەكرێت .جیهان بە
شێوەیەكی مەترسیدار لۆكەی لە گوێچكە
ئ��اخ��ن��ی��وە ت��ا دەن��گ��ی زرم����ەی پۆستاڵی
هیتلرەكانی رۆژه���ەاڵت نەبیستێ .رەنگە
"پێرل هاربۆر"ێكی دیكە بەڕێوە بێت ،بەاڵم تا
هەنووكە "رۆزڤێڵت" یان "چرچیل"ێكی نوێ
لە ئارادا نیە.
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بەشی شەشەم
ساڵەكانی دەی���ەی  20كاتێكی گونجاو
بوو بۆ گەڕانەوەی ڕووحانییەكان بۆ بیاڤی
سیاسەت ،پاش چەندین ساڵ هاوكاری و لە
هەندێك حاڵەتدا كۆتایی هاتنی گوشاری
ڕەزاش���ا ،ل��ەم قوناغەدا ڕەوت��ی ڕووحانییەت
و هێزە ئیسالمخووازەكان پ��ڕژان��ە دژایەتی
و ب��ەرب��ەرەك��ان��ێ ل��ەگ��ەڵ بیرۆكە ئاوەزخواز،
سێكۆالر ،بیرۆكەكانی مودێڕنیتە ،زانستگەرا
و ....ئ���ەوان ل��ە هەندێك ح��اڵ��ەت��دا دەستیان
دایە نووسین و ڕەخنەگرتن لەم بیركردنەوە و
بیرۆكانە ،ب��ەاڵم لە زۆرب��ەی حاڵەتەكانیشدا
لە زمانی زۆر ،ه��ەڕەش��ە و تیرۆر كەڵكیان
وەرگرت .كتێبی "كشف االسرار"ی خومەینی
ه���ەر ل���ەم ب������وارەدا ن����ووس����راوە .ب���وارێ���ك بۆ
بەربەرەكانێ لەگەڵ ئاوەزخوازی ،بیرۆكەكانی
مەشرووتیەت ،بنەما فیكرییەكانی ڕۆژئاوا بۆ
دەسەاڵتداریەتی خەڵك و ئیرادەی خەڵك لە سەر
چارەنووسی خۆیان .ئەم ڕووحانییە ڕادیكاڵ و
فێقهگەرایە هەر لەم سەردەمەدا لەم كتێبەدا بە
جۆرێك بنەما بیروباوەڕیی و فێقهییەكانی جێی
سەرنجی خۆی بۆ جكوومەتی ئیسالمی هێنا
بەرباس .باسكی دیكەی پێشڤەچوونی ئامانج
و بەرنامەكانی ئیسالمخوازەكان لە دژایەتی
لەگەڵ ئامانجە دێموكراتیك و دەسەاڵتداریەتی
خەڵك ل��ە ساڵەكانی ديمۆكراسی نیوەچڵی
ئێران لە ساڵی  1320تاكوو 1332ی هەتاوی
ڕووحانییەكانی پارێزكار و نزیك لە دەربار بوون
كە لە س��ەرووی��ان��دا ئایەتوڵاڵ كاشانییە .ئەم
سەردەمە ترۆپكی هاوكاری و هاوڕێیەتيی
نزیكی دەرب��ار ،ئیسالمخووازەكانی ڕادیكاڵ
لە چوارچێوەی " تیرۆر و توندوتیژی" نەواب
سەفەوی و كاشانیدایە.
فەداییانی ئیسالم باسكی بەڕێوەبەریی
ئیسالمخوازیی سیاسی و ڕادیكاڵ سەبارەت
بە هەڵبژاردنەكان لە سەردەمی ديمۆكراسيی
نێوەچڵی ئ��ێ��ران ل��ە ن��ێ��وان ساڵەكانی 1320
ت��اك��وو 1332ی ه��ەت��اوی ڕوان��گ��ەی��ەك دێنە
گ��ۆڕێ كە لە بنەڕەتدا لەگەڵ ئ���ازادی لە
دژایەتیدایە .بیرۆكە و بەرنامەیەك كە لەگەڵ
نێوەرۆك و چییەتيی مەشرووتە لە كێشمەكێشی
بەردەوامدایە .لەمەڕ هەڵبژاردنەكان جەخت لە
سەر پێشگرتن لە هەڵبژاردنی كەسانی بێ دین
و سڕینەوەی یاساگەلێكی دژب��ەری ئیسالم
دەكرێتەوە كە دام��ەزراوەی��ەك وەك��وو شوورای
نیگابان دێننە گۆڕێ" .نوێنەرانی مەجلیسی
شوورا دەبێ تێبگەن كە مەجلیس ،مەجلیسی
یاسادانەری نیە ،بەڵكوو مەجلیسی شوورای
ئیسالمییە و ت��ەن��ی��ا م��اف��ی ه��ەی��ە ل��ە سەر
بنەمای یاسای پیرۆزی ئیسالم لە ڕێگەی
مەزنایەتی میللەتی موسڵمانی ئێران ڕاوێژ
بكات و ڕێگەگەلێكی ڕەوا بۆ بەرزبوونەوەی
ن��ەت��ەوەی موسڵمانی ئ��ێ��ران ب��دۆزێ��ت��ەوە و بە
زەرەری بەرژەوندییەكانی واڵت��ی ئیسالمی
ق��س��ەی��ەك ن��ەك��ا و ل��ە ئ��ەن��ج��ام��دان��ی ئەركی
خ��ۆی لە مەجلیسی ش���وورای نەتەوەیی لە
ژێر چاوەدێريی حەوزەیی ڕووحانییەت و زانا
خاوەنڕا یەكەمەكاندا بن" .بەم بەڵگەهێنانەوەیە
كە "مافی یاسادانەری تەنیا موڵكی خودایە
و یاسایەك ك��ە ب��ە ه��ۆی فكری پرتوكاوی
مرۆڤەوە دابڕێژرێت ،لەگەڵ زانست ،ئاوز و
ئیسالم لە دژایەتیدایە( ".فەداییانی ئیسالم،
ب��ەرن��ام��ەی حكوومەتی ئیسالمی ،سەیید
هادی خوسرەوشاهی).
شێوازی تیرۆر و سڕینەوەی تاكەكان لە
كۆمەڵگا لە الیەن فەداییانی ئیسالم لە تەنیشت
ئەم بیركردنەوە و لە ئاكامدا لێكدانەوەی ئەو

لە بیرۆكەی ئایینی و گوتمانی ئیسالمی
سیاسییەوە س��ەرچ��اوە دەگ��رێ و لە كردەوەدا
ب���ەرەو ئیسالمی ڕادی��ك��ال��ی��زم و پێكهێنانی
حكوومەتی ئیسالمی هەنگاو هەڵدەگرێ.
ڕادیكالیزم و گوتمانێك كە لە یەك بەرەدا،
لە بەرامبەر خواستی خەڵك ،هێزە سیاسییە
پێشكەوتووەكان ،دەوڵەتی دوكتور موسەدێق و
هێزە پشتیوانەكانی خۆڕاگری دەكا .هەر ئەم
گرووپە لە ئیسالمخوازانی ڕووحانی لە زۆریەك
لە بەرنامە و ڕوانگەكانی خۆیاندا سەبارەت بە
سیاسەت ،دەوڵ��ەت ،ڕۆڵ و كاركردی ئایین
لە دەس��ەاڵت��دا لەگەڵ ڕووحانییەكان و زانا
هەڵكەوتووەكانی شيعە لە حەوزەكانی نەجەف
و قوم تووشی دژایەتی لە بیروباوەڕ ،فێقه،
سیاسەت و بەڕێوەبەری دەبن .تا شوێنێك كە
ن��ەواب سەفەوی بە هۆی توندئاژۆییەكان و
هەڕەشەكانی كە لە الیەن بازنەی نزیكەكەكانی،
كە زۆرب��ەی ئەوان كەسانی غەیرە ڕووحانی،
نەخوێندەوار ،سوننەتگەرا ،سەرەڕۆ و بەگشتی
كەسانێكی نائاسایی ب��وون ،لەالیەن ئایتۆڵاڵ
برووجێردی مەحكووم دەبن و لە كۆتاییدا لە
حەوزە دەر دەكرێن.
ئەم ڕادیكالیزم و ئانارشیزمی ئایینییە لە
دەیەی  1320و 1330ی هەتاوییدا لە الیەن
فەداییانی ئیسالم و ڕەوتەكانی دژی ئازادی،
دژە دێ��م��وك��رات��ی��ك و دژب����ەری بیرۆكەكانی
م��ەش��رووت��ە ،ب��ە پشتیوانی و گوێرایەڵيی
كاشانی لە دەرب��ار ،ب��ەردەوام دەبێ .تا كاتێك
ئ��ەم هەڵێنجانە ل��ە ئایین و سیاسەتەكانی
بنەما فیكرییەكان ،ب��ی��روب��اوەڕ ،ك��ردەوەی��ی و
سیاسیی بەشێكی زۆر لە هیزە سیاسیی ـ
ئایینیەكانی دەی��ەی  40و 50ی��ان لە ئێراندا
پێكهێنا .ئ��ەم ج���ۆرە هەڵسووكەوتە لەگەڵ
دەس��ەاڵت و سیاسەت و هەروەها هەڵێنجانی
سیاسی لە ئیسالمخووازی لە ساڵەكانی پێش
لە ئینقالب لە ئێراندا ،ڕەوتی حاكم لە نێو هێزە
ئایینییەكان بە خوێندنەوەگەلێكی جۆراوجۆر لە
ئایین بۆ خەبات بوو .ئەوان لە چوارچێوەی
ڕەوتگەلێكی ئایینی ،هەئیەتە ئایینییەكان،
ئەنجوومەنە ئایینییەكان و ڕەوتگەلێكی دژبەر
لەگەڵ كۆمەڵگای كراوە هەوڵی دامەزراندنی
قوتابخانە ئەهلییەكانی ن��زی��ك ل��ە خۆیان،
چاپەمەنییە ئایینیەكان ،پەروەردەی قوتابیانی
ئایینی ،ڕێكخراوە چریكی و ئایینيی نزیك
لە ئیدولۆژیكی ئایینی و بازنەگەلی نزیك لە
ڕووحانییەكانیان دا .ئەم ڕێبازە فیكرییە كە
لە شێخ فەزلوڵاڵ نووریەوە دەستی پێكردبوو
لە قۆناخەكانی دواییدا بە لەژێر باڵ گرتنی

مودەرێس ،نەواب سەفەوی و كەسانی دیكە
ڕێگەی خ��ۆی زیاتر لە ج��اران لەبار دەكا.
گوتمانی ئایینی بە توخمی ئیسالمخووازی
ڕادیكاڵ لە ئێران ،لە سەردەمی پەهلەویی
دووه��ەم��دا بە ڕۆڵ و بەشداریی خومەینی
ب��ە ج��ۆرێ��ك و ل��ە دەی���ەی 1340و 1350ی
ه��ەت��اوی ل��ە الی���ەن ن���اوەن���دە ئایینییەكان و
كۆبوونەوە ئایینییەكان كە لە الیەن ڕووحانییە
نوێخواز ،ئیسالمخووازانی غەیری ڕووحانی
و سوننەتگەرایانی ئایینی ئیدارە و ڕێنوێنی
دەكرا ،گوتمانی ئایینی بەهێز دەكا .تا شوێنێك
كە بە سووڕانەوە بۆ شێوازێكی ئیدۆلۆژیك،
گوتمانی چەپگەرایانە و دژە ئیمپریالیستی،
زۆر چاالك دەبێتەوە.
ل��ەم س��ەردەم��ەدا ،پێكهێنانی حكوومەتی
ئیسالمی و بە جۆرێك جێگیركردنی سیستمی
شەریعەی ئیسالمی یان وەرگێڕانی دیكەی
ئەو"گەڕانەوە بۆ خود" سەردەمی سەرەتایی و
دەسپێكی ئیسالم ،توخمی هاوبەش لە نێوان
هێزەكانی ئیسالمخووازی ڕووحانی و غەیرە
ڕووح��ان��ی ب���وو ،ب��ە ش��رۆڤ��ە و خۆێندنەوەی
ج����ۆراوج����ۆر .ب����ەاڵم س�����ەرەڕای ئ��ەم��ە ،لە
زۆربەی حاڵەتەكاندا هاوكاری و بەرنامەگەلی
هاوبەشیان بۆ هێنانەديی ئ��ەم ك��ارە هەبوو.
ف�����ەزای س��ی��اس��ی پ���اش ك����وودەت����ای 28ی
گەاڵوێژی ساڵی 1332ی هەتاوی لە ئێران،
زۆرتر لە هەر كاتێك ئەم دەرەتان و هەڵكەوتەی
بۆ هێزەكانی ئیسالمخواز ڕەخساند .چوونكە
ڕێژیمێكی هەڵقوواڵو لە كوودەتا بە پشتیوانيی
هێزە دەركییەكان ،بووە بە جێگرەوەی دەوڵەتێكی
یاسایی و تا ڕادەی��ەك دێموكراتیك .ڕێژیمی
پاشایەتی بە هۆی گرتنەبەری سیاسەتگەلی
توندوتیژ و غەیرە دێموكراتیك دوای كوودەتا،
لەگەڵ هێزە ئازادیخواز و دێموكراتیكەكان
ل��ە ن��اوچ��ە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی ئ��ێ��ران زۆرت���ر لە
ه��ەر كاتێك ،چییەتی غەیرە دێموكراتیك و
س��ەرەڕۆی��ان��ەی خ��ۆی پیشان دا .سەردەمی
پاشایەتی دوای كوودەتای پەهلەوی دووهەم
لە ئێراندا ،دوور ب��وو لە بنچینە و بنەما و
دام��ەزراوەگ��ەل��ی دێموكراتیك و م��ەدەن��ی بۆ
ب���ەش���داری و ب��وون��ی خ��ەڵ��ك ل��ە دەسەاڵتی
سیاسیدا.
ئەم ڕێژیمە هەر چەند لە ك��ردەوەدا و لە
زۆرب��ەی حاڵەتەكاندا بە بووجەگەلی زۆر و
بانگەشەی ب��ەرب�ڵاو ،خ��ۆی ب��ە پێشەنگ و
بەرەوپێشبەری بەرنامەگەلی كۆمەاڵیەتی،
ئابووری ،كولتووری و سیاسی بۆ پەرەسەندن و
پێشكەوتنی ئێران دەزانی و لەم بوارەدا گەاڵڵە

و بەرنامەگەلی گ��ەورەی��ی بەرەوپێش دەبرد،
بەاڵم سەرەڕای ئەمەیش نەیتوانی ڕووخساری
سێكۆالربوونی خۆی لە بوارەكانی كولتووری،
ئابووری و هتد بهێنێتە نێو بیاڤی سیاسەتەوە.
ئەم ڕێژیمە بە داهاتی بێ ئەژماری دۆالرە
نەوتییەكان و هاوكارییە دەرەكییەكان نەیتوانی
رێژیمێكی خەڵكی كە لە داواكاری زۆرینەی
نەتەوەكانی ئێرانەوە هەڵقوواڵوە ،پێك بهێنێ.
شا و ڕاوێ��ژك��اران��ی بە هاریكاری س��اواك و
پشتیوانی هێزە دەركییەكان ،پاش گەڕانەوە
بۆ دەس��ەاڵت ،كە خۆیان لە بەرامبەر ئەواندا
بە بەرپرس دەزان��ی ،ڕێگەی مەودا گرتن لە
بنەماكانی مەشرووتە و یاسایی بنەڕەتی كە
سوێندی وەفاداری و كاركردن بەویان خواردبوو،
گرتە بەر  .حەمە ڕەزاشا لەم سااڵنەدا چیدی
ئامادە نەبوو لە بەرامبەر هێزە سیاسییەكان و
دام��ەزراوە دێموكراتییكەكان وەكوو مەجلیس،
حیزبە سیاسییەكان ،ڕاگەیەنەكان و هێزی
خەڵك ،وەك ساڵەكانی دەیەی  20كار بكات.
هەڵبەت ئ��ەم سیاسیەتە ل��ەو سااڵنەیشدا كە
سیاسەتی پێكەوهەڵكردن و حەوانەوە لە سەر
بنەمای بااڵنسێكی دەسەاڵت لە ئێراندا بوو،
زۆرتر سەرنجی ناوچە ناوەندییەكانی ئێران بوو،
نە هەموو ناوچەكانی ئ��ێ��ران .چوونكە هەر
لەم سااڵنەدا هێزە دێموكراتیكەكان و بڕوادار
ب��ە بیرۆكە و ئامانجەكانی مەشرووتیەت،
ئازادیخواز ،مافە دێموكراتیكەكان ،نەهێشتنی
س��ت��ەم��ی ن���ەت���ەوەی���ی ،ن����ادادپ����ەروەری����ی و
كۆمەڵگای دێموكراتیك لە نێو نەتەوەكانی
دیكە ،لە الیەن دەسەاڵتەوە سەركوت كرابوون.
ه��ێ��زە دێ��م��وك��رات��ی��ك و ب��ەرخ��ۆدان��ك��ارەك��ان كە
ب��ە ش��ێ��وەی سوننەتی ،پشتیوانی بنەڕەتی
مەشرووتییەت و بڕوامەند بە چڕنەبوونەوەی
دەسەاڵتی سیاسی ،كۆمەاڵیەتی و ئابووری
لە ناوەندی ئێران بوون .لەم سەردەمەدا ،هێزە
خەباتكار و دێموكراتیكەكان لە كوردستان،
ئ��ازەرب��ای��ج��ان ،ب��اك��وور و ن��اوچ��ەك��ان��ی دیكە
لە الی��ەن شا و بە پشتیوانی سوپا سەركوت
دەك���ران .ئ��ەم ئازادیخواز و هێزە پێشەنگانە،
پاشماوەی ئامانجەكان و داواكارییەكانی هەر
ئەو هێزە دێموكراتیك و ئازایخوازییە بوون كە
بەرخودانی هێزە مەشرووتەخوازەكانیان لە ناوچە
جۆراوجۆرەكانی ئێران لە سەردەمی سەرەڕۆیی
چووكە پێكدەهێنا .پشتیوانی ،هاورێیەتی و
بەرخۆدانێكیان خوڵقاندبوو كە لە كۆتاییدا بە
داگیركردنی ت��اران ،بوونە هۆی سەركەوتنی
م��ەش��رووت��ی��ەت ل���ە ب���ەرام���ب���ەر سەرەڕۆیی
حكوومەتی و دواكەوتوویی ئایینیدا .بەاڵم

ن :پەرویز جەباری
و :حاجی تاوە
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ل��ەم قوناغەدا بە هاوڕێیەتی
ڕووحانیەت و ئیسالمخووازان،
بزووتنەوە دێموكراتیك و نەتەوەییەكانی
ئازەربایجان و كوردستان كە لەگەڵ نێوەڕۆك
و چییەتيی مەشرووتیەت ل��ە ئێراندا هیچ
دژای���ەت���ی ك��ردەی��ی و ت��ی��ۆری��ی��ان ن��ەب��وو ،لە
الیەن پاشایەتیخوازەكانەوە بە شێوەیەكی توند
سەركوت دەكران .ئەم بارودۆخە ،واتە سەركوت
و پێكهێنانی ف��ەزای زەب��ەروزەن��گ بۆ هێزە
سیاسیی و دێموكراتیكەكان ،سێكۆالرەكان،
ئازادیخوازەكان ،بزووتنەوە خوێندكارییەكان،
ژن��ان ،بزووتنەوە چریكی و رووناكبیرەكان لە
ئاستی زۆر بەرباڵو ب��ەردەوام دەبێ .ئەمە لە
حاڵیكدایە كە لەم سەردەمەدا ئیسالمخوازان
و ڕووحانییەكان جیا لە بەشێك لە ئ��ەوان كە
لە گرتووخانە و دووركەوتنەوەدا ب��وون ،بەاڵم
سەرەڕای ئەمە بە شێوەی گشتی ،لە بواری
گوتمانی و بیاڤی چ��االك��ی ل��ە تەناهی و
فەزایەكی چاالكیی زۆرتریان هەیە .فەزای
گشتی ،هەڵكەوتەی ڕێژیم و لە تەنیشت ئەودا
لێكدانەوەی ڕێژیم لە ئیسالم و هاوڕێیەتی
لەگەڵ بەرنامە ئیسالمییەكان لە ئیستراتژیی
درێژخایەندا ،نە تەنیا لە دژی ئەوان نیە ،بەڵكوو
بەستێن و بوار زۆر گونجاوە .تا ئەوان بە چرای
كوژاوە و هەروەها لە زۆربەی حاڵەتەكاندا بە
چ���رای رۆش���ن ه��ەوڵ��ی چ��االك��ی��ی سیاسی،
بانگەشەیی ،فێركاری ،كولتووری ،دارایی،
خوێندكاری ،زانكۆیی ،ئ��ی��داری ،دەوڵەتی،
ئایینی و بیروباوەڕی لە بوارگەلی جۆراوجۆر
بە بووجەكانی سیستم لە نێو سیستم بدەن.
لەم فەزایەدا كە بزووتنەوەكانی چەپ و هێزە
دێموكراتیكەكان بە الگیرییە جۆراوجۆرەكان و
ه��ەروەه��ا هێزە دێموكراتییەكانی نەتەوەكانی
ئێران لە چوارچێوەی حیزبە سیاسییەكان و
كەسایەتییە خەباتكارەكان ،كەمترین ڕێژە
و دەرەتانی بەشداری و چاالكیی سیاسی و
كۆمەاڵیەتی لە الیەن ڕێژیمی پاشایەتی بۆ
ئ��ەوان بوونی نەبوو .هێزە ئیسالمخووازەكان
ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی چ��االك��ی��ە سیاسییەكان لە
ب��وارگ��ەل��ی ج���ۆراوج���ۆر ،بەستێنێكیان بۆ
بەشداری و چاالكیی ئەوان ڕەخساندبوو .ئەم
پرسە دەگ��ەڕای��ەوە بۆ لێكدانەوەی سیستمی
پاشایەتی ،دەزگ��ا ئەمنیەتییەكان ،كارناسە
سیاسییەكان و دەوڵەت كە مەترسيی سەرەكی بۆ
مانەوەی پاشایەتی لە الیەن ئیسالمخوازەكانەوە
نەدەزانی بەڵكوو ئەوان مەترسی و هەڕەشەی
سەرەكی لە الیەن ڕووناكبیران ،سێكۆالرەكانی
پەیرەوی مەشرووتیەت ،دێموكراتەكان ،هێزە
پێشەنگەكان ،الگیرییە چ��ەپ��ەك��ان و هێزە
چریكییەكانەوە دەزانی .لەم بەستێنە گوتمانیەدا،
ئ��ی��س�لام��خ��ووازەك��ان��ی��ش ب��ە خوێندنەوەگەلی
جۆراوجۆرى سێكۆالرەكان ،ڕووناكبیرانی غەیرە
ئایینی ،هێزە پێشەنگەكان و دێموكراتیكەكانی
نەتەوەكانی ئێران و الگیرییە جۆراوجۆرەكانی
بزووتنەوەی چەپ و نوێخوازیان بە دوژمنی
خۆیان دەزان���ی .ئ��ەم سیاسەت و هەڵێنجانە
دووالیەنە ،بە شێوەی نەنووسراو ،خاڵی ڕێكەوتن
و هاودەنگیی ئیسالمخووازەكان و دەزگاكانی
سیستمی س��ی��اس��ی پ��اش��ای��ەت��ی ،ل��ە ئێرانی
دەی��ەی 50ی هەتاوییە .ڕوانینی هاوبەش و
ب��اوەڕم��ەن��د ب��وون بە دوژمنێكی ه��اوب��ەش لە
الیەن " دامەزراوەی پاشایەتی" و " ئیسالمی
سیاسی" لەم سەردەمەدا بە جۆرێك هەر ئەو
بیركردنەوەی دژایەتی لەگەڵ مەشرووتە ،لە
الیەن سەرەڕۆخوازەكان و شەریعە خوازەكانمان
دێنێتەوە یاد.
كۆتایی بەشی شەشەم
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