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دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
نامەی پیرۆزبایی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات بۆ پارتی ئاشتی و دێموكراسی

ئۆرگـــانی كۆمیتەی نـــاوەنـــدیی حیزبی دێمـــــوكراتی كوردستــــــــــانی ئێــــــــران

ژمارە ،626شەممە16 ،ی خاكەلێوەی 5 ،1393ی ئاوریلی 500 ،2014تمەن
پـــەیـــڤ

كەیهان یووسفی

شەهید
بەرزایی لوتكەكانی دڵی مێژوو شوێنی گەورە
مرۆڤانێكە كە جەبری چارەنووسی خۆیانیان بە
پێكۆڵ كێشاوە و خۆیان سترانی چارەنووسیان بە
چەشنێكی دیكە وتوەتەوە.گەورە مرۆڤانێك كە
هێرشیان كردۆتەوە سەر مەرگ ،گەیشتوونەتە
لوتكەی كامڵبوون و پشكۆی مرۆڤایەتیان وەكوو
دیاری بە درای مێژوو بەخشیوە .هەرمانانێك كە
نە تۆزی زەمەن و نە مەرگ توانایویانە كۆتایی
بە ژیانیان بهێنن .ئەوان زیندووترین زیندووەكانن و
لە سەر بلیندای مێژوو بۆ هەمیشە هەرمانن.
ش��ەه��ی��د پ��ی��رۆزت��ری��ن چ��ەم��ك ل��ە الی هەر
نەتەوەیەك و بەتایبەت نەتەوەی ك��وردە .شەهید
مەزن مرۆڤێكە كە تێگەیشتبوو ژیان واتای چۆن
بژییەوە و نەك چەندە بژی و ژیان لەالی ئەو
لە مانابەخشیدا پێناسە دەكرێت .چۆن و بۆ چی
زیندوو ماون؟
شەهید خ��وازی��اری هەقیقەتە .هەقیقەت لە
تێڕوانینی ئ���ەوەوە ع��ەداڵ��ەت و هەستانەوە لە
ب��ەران��ب��ەری بێدادگەرییە .شەهید هەستاوە و
راپ��ەڕی��وە دژی زۆڵ��م و س��ەرەڕۆی��ی .شەهید لە
جینسی خەڵك ،بۆ خەڵك و گیانفیدای خەڵك
بووە.
ئ��ەو ه��ەرم��ان��ە .خۆشەویستیی ن��ەوەی��ەك لە
دوای یەكەكانی نەتەوەیەكە .مێژووی نەتەوە ژێر
دەستەكان دەڵێتەوە .شەهید هێمای زیندووبوونی
نەتەوەیەكە.
10ی خاكە لێوە ،رۆژی شەهیدانی كوردستانە.
ساڵرۆژی لە سێدارەدانی وانەبێژانی رووناكی
قازی محەممەد ،گەورەپیاوی مێژووی كورد و
هاوڕێیانی .رۆژێك كە بە پێچەوانەی خەیاڵی
نێردراوانی تاریكی ،تەناف و دار نەك نەیانتوانی
قازی لەنێو ببەن و لە زەینەكانا بیسڕنەوە ،بەڵكوو
ئەویان بۆ هەمیشە لە یادەكاندا هەرمان كرد.
قازی بوو بە هێمای شەهیدانی نەتەوەی كورد
و هێمای هەستانەوە و بەرخودان و نەسرەوتنی
ئەم نەتەوە.
قازی ،بوو بە هێمای ئازادیخوازی و هەمیشە
ئازادیخواز ب��وون .ئەو شەهیدی گەل و شەهید
مانابەخشی دەس���ت���ەواژە ل��ەب��ی��رك��راوەك��ان��ە .ئەو
ڕادەپەڕێت ،دەچێتە پێشوازیی مەرگ و مەرگ
لە ئامێز دەگرێت تا جارێكی دیكە مانایەكی
نوێ بە مرۆڤایەتی بدات.
شەهید ئەفسانەی مەرگ بە پێكۆڵ دەكێشێت
و م��ەرگ لە بەرانبەر ئ��ی��رادەی پۆالینیدا بە
چۆكدا دێت .ئەو مرۆڤێكی ڕاستبێژ و ڕاست
كردارە ،لە ڕێگای ئارمانجەكانیدا لە خۆبردوویی
و ئەمەگناسی دەگەینێتە سەر لوتكەی خۆی.
شەهید هەقیقەت و هەقیقەت خ��ودی شەهیدە
و ب��اش��ت��ری��ن پ����اداش ب��ۆ ش��ەه��ی��دان درێژەدانی
ریگایانە.

بەڕێز :هاوسەرۆكی پارتی ئاشتی و دێموكراسی ()B.D.P
وێڕای ساڵو!
خۆشحاڵین بە سەركەوتنی حیزبەكەتان لە كێبڕكێی هەڵبژاردنی شارەوانییەكانی كوردستانی باكوور.
هیوادارین ئەو سەركەوتنە یارمەتیدەر بێ بۆ سەركەوتنی ئاشتيی یەكجارەكی لە واڵتی توركیە لە
نێوان هەموو پێكهاتەكانی ئەو واڵتە بە تایبەت ،خوشك و برا كوردەكانمان لەو بەشەی كوردستاندا.
بەو بۆنەوە بە ناوی دەفتەری سیاسيی حیزبمانەوە گەرمترین پیرۆزبایی خۆمان ئاراستەی بەڕێزتان
و لە ڕێگای ئێوەشەوە بە هەموو كاندیدا سەركەوتووەكان و بەگشتی بە حیزبەكەتان ڕادەگەیەنین.
سەركەوتنتان لە ڕێگای خزمەت بە گەل و نیشتمان بە ئاوات دەخوازین.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

www.kurdistanmedia.com

كوردستان چەپكەگوڵی وەفاداریی
لەسەر گڵكۆی شەهیدان دانا

خەڵكی كوردستان لە 67ەمین ساڵڕۆژی
شەهیدبوونی پ��ێ��ش��ەوا ق���ازی محەممەد و
هاوڕێكانی ،رۆژی 10ی خاكەلێوە ،یادی
ئەوان و هەموو شەهیدانی رێگای ئازادی و
سەربەستییان بەرز نرخاند و لەگەڵ ئامانجە
بەرزەكانیان پەیمانیان نوێ كردەوە.
ه��ەر ب��ەم ب��ۆن��ەوە سەرلەبەیانیی رۆژی
یەكشەممە 10ی خ��اك��ەل��ێ��وەی  1393لە
بنكەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران رێوڕەسمێك بە بەشداریی
"مستەفا هیجری" سكرتێری گشتیی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئ��ێ��ران ،بنەماڵەی
ش��ەه��ی��دان ،ئ��ەن��دام��ان��ی رێ��ب��ەری و ك���ادر و
پێشمەرگەكان و میوانەكان بەڕێوەچوو.
ئەم رێوڕەسمە بە رێ��ژەی سەربازی بەرەو
گڵكۆی شەهیدان و پێشكەشكردنی سروود
ل��ەالی��ەن پێشمەرگەكان و پاشانیش دانانی
چ��ەپ��ك��ەگ��وڵ��ی ل��ەس��ەر گ��ڵ��ك��ۆی شەهیدان

ل��ەالی��ەن سكرتێری حیزب و خاتوو زەینەب
پەیرەوان ،خوشكی شەهید "عێزەت پەیرەوان"
دەستی پێكرد.
پ��اش��ان ل��ە ه��ۆڵ��ی ف��ێ��رگ��ەی س��ی��اس��ی ـ
نیزامیی حیزبدا پیشانگایەك ل��ە وێنەی
شەهیدان لەالیەن بەڕێز مستەفا هیجری و
خاتوو ولێ جەاللی خوشكی شەهید "ستار
جەاللی"یەوە كرایەوە.
لە بەشێكی دیكەی ئەم رێوڕەسمەدا كە
لە هۆڵی كۆبوونەوەكانی بنكەی دەفتەری
سیاسیی حیزبدا بەڕێوەچوو ،سرودی نەتەوەیی
و چ��رك��ەی��ەك وەس��ت��ان ب��ە ب��ێ��دەن��گ��ی ،تاهیر
مەحموودی ئەندامی كومیتەی ناوەندی و
بەرپرسی كومیسیۆنی كۆمەاڵیەتیی حیزب،
بەم بۆنەوە پەیامێكی پێشكەش كرد.
بەڕێز مەحموودی لە پەیامەكەیدا گووتی:
"یەكێك لەو وانە پڕبایەخ و گرینگانەی كە
پێشەوای مەزنمان بۆمانی بەجێهێشتووە و

دەبێ ب��ەردەوام لێی فێر بین و شانازیی پێوە
بكەین ،خۆڕاگری و سەربەرزیی پێشەوا و
پارێزگاری كردن لە مافە رەواكانی نەتەوەی
كوردە".
بەڕێزیان هەروەها هاوكات لەگەڵ رێزگرتن
ل��ە گ��ی��ان��ب��ازی��ی ش��ەه��ی��دە سەربەرزەكانی
ك���وردس���ت���ان ،رۆڵ����ی گ��ری��ن��گ��ی رۆڵەكانی
نەتەوەكانی دیكەی ئێران و هەروەها حیزب و
رێكخراوەكانی بەشەكانی دیكەی كوردستانی
كە لە رەوت��ی خەباتی حیزبی دێموكرات و
خەڵكی كوردستان دژی رێژیمی پاشایەتی
و كۆماری ئیسالمیدا ،بە پێشكەشكردنی
گیانی كۆمەڵێك ل��ە ك���ادر و پێشمەرگە
شۆڕشگێڕەكانیان پشتیوانییان لە جوواڵنەوەی
رەوای نەتەوەی كورد كرد ،بە شایانی پێزانین
و بەرز نرخاند و گوتی" :خەڵكی كوردستان
و خەباتگێڕەكانی ح��ی��زب ،ت��اك ب��ە تاكی
شەهیدەكان بە كەسوكاری خۆیان دەزان��ن و

شەهیدەكانمان تەنیا رۆڵ��ەی بنەماڵەكانیان
نین ،بەڵكوو رۆڵەی نەتەوەی كوردن".
لە بەشێكی دیكەی رێوڕەسمەكەدا پەیامی
هاوبەشی یەكیەتییەكانی الوان ،خوێندكاران و
ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لەالیەن
ش��ەم��اڵ ت��ەرغ��ی��ب��ی ،ئ��ەن��دام��ی بەڕێوەریی
یەكیەتیی خوێندكارانەوە خوێندرایەوە.
لە درێژەی رێوڕەسمەكەدا ،پەیامی حیزبی
شیوعیی ك��وردس��ت��ان ب���ەم ب��ۆن��ەوە لەالیەن
ئەبووتارا ،ئەندامی مەكتەبی سیاسیی ئەو
حیزبەوە خوێندرایەوە.
هەروەها كۆمەڵێك پەیامیش لەالیەن حیزب
و رێكخراوەكانەوە بەم بۆنەوە بۆ بەڕێوەبەرانی
رێوڕەسمەكە نێردرابوو.
دەقی پەیامی كۆمیسیۆنی كۆمەاڵیەتی
ب��ە ب��ۆن��ەی رۆژی ش��ەه��ی��دان��ی كوردستان
ل��ە الپ���ەڕەی 4ی ئ��ەم ژم���ارەی رۆژنامەدا
دانراوە.
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پەیامی سەرۆكی هەرێمی كوردستان
بە بۆنەی 10ی خاكەلیوە
لە ساڵیادی لە سێدارەدانی پێشەوا قازی مەحەممەد دا ،سەرۆكی هەرێمی كوردستان ساڵوی
بۆ گیانی پاكی قازی محەممەد نارد و ڕایگەیاند ،لەم یادەدا پەیامی ئاشتی و ڕەوایەتیی
دۆزی گەلەكەمان دووپات دەكەینەوە و گەلی كورد بە هیوایەكی زۆر مەزنتر سەیری داهاتوو
دەك��ات .لە ساڵیادی لەسێدارەدانی پێشەوا قازی محەممەد ساڵو بۆ گیانی پاكیی قازی
و گشت شەهیدانی ڕێگای ئ��ازادی دەنێرین.مەرگ و فیداكاریی پێشەوا ق��ازی لە پێناو
بەردەوامیی خەباتی گەلی كورد بوو .لەسێدارەدانی قازی و هاوڕێیانی هەستی كوردایەتی و
ئازادیخوازی لە ناخی تاكی كورددا بەهێزتر كرد .لەم یادەدا پەیامی ئاشتی و ڕەوایەتیی دۆزی
گەلەكەمان دووپات دەكەینەوە.

مستەفا هیجری لەگەڵ ژمارەیەك
لە بنەماڵەی شەهیدان كۆبووەوە

سەردانی ئەندامانی حیزب لە بلژیك لە گڵكۆی شەهیدانی رێبەر
لە پاریس و خاتوو نەسرین قاسملوو
ڕێ��ك��ەوت��ی ١٠ی خ��اك��ەل��ێ��وەی ١٣٩٣ی
ه��ەت��اوی ،شاندێكیی ه��اوب��ەش��ی كۆمیتەی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە واڵتی
بلژیك و ب��ن��ەم��اڵ��ەی س���ەرب���ەرزی شەهیدانی
ك��وردس��ت��ان دان��ی��ش��ت��ووی واڵت���ی ب��ل��ژی��ك ،بە
مەبەستی ب��ەرز ڕاگرتنی ی��ادی شەهیدانی

سەر ب��ەرزی كوردستان ،سەردانی گۆڕستانی
پێڕالشیزیان لە شاری پاریس پایتەختی واڵتی
فەڕانسە كرد.پاشان بەشداران سەردانی خاتوو
نەسرین قاسملوویان كرد و دەستەگوڵی ڕێز و
وەفایان پێشكەش كرد.نەسرین قاسملوو ،وێڕای
دەڕبڕینی خۆشحاڵیی خۆی لەو سەردانە لەو

ڕۆژە مێژوویییەدا لەالیەن ڕێبوارانی ڕێگای
دوكتور قاسملوو دەربڕی و سەبارەت بە ئامانجی
بەرزی شەهیدان قسەی كرد كە گیانی خۆیانیان
ل��ە پێناویدا فیدا ك���ردووە ه��ی��وای وەدێهاتنی
ئامانجی شەهیدانی خواست.

ڕێوڕەسمێك بەبۆنەی ڕۆژی شەهیدان لەیۆتوبۆريی واڵتی سوێد بەڕێوەچوو
ڕێ��ك��ەوت��ی ١٠ی خ��اك��ەل��ێ��وە ،ب��ە بۆنەی
١٠ی خاكەلێوە ڕۆژی شەهیدانی كوردستان،
كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
لە یۆتۆبۆری بە هاوكاریی یەكیەتیی كوردان و
ABFی ئەو شارە ڕێوڕەسمێك بە بەشداریی
ژمارەیەك لە بنەماڵەی شەهیدان و ئەندامان
و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی كوردستان و
نوێنەرانی الیەنەكان ،بەڕێوەچوو .ئەو ڕێوڕەسمە
بە خوێندنی سروودی نەتەوەیی ''ئەی رەقیب''

و ڕاگرتنی خولەكێك بێ دەنگی بۆ ڕێزگرتن
لە گیانی پاكی شەهیدان دەستی پێ كرد.
دوات��ر پەیامی كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران لە یۆتۆبۆری ،خوێندەرایەوە
و پاشان پەیامی كۆمیتەی هاوكاریی هێزە
سیاسییەكانی كورد و كوردستان پێشكەش كرا.
لە بڕگەی دیكەی ئەو ڕێوڕەسمەكدا ''دوكتور
گوڵموراد م��ورادی'' سەبارەت بە كەسایەتیی
پێشەوا قازی محەممەد،بۆ بەشداران قسەی كرد.

لە كۆتایی ئەو ڕێوڕەسمەدا كۆمیتەی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە یۆتۆبۆری،
چەپكەگوڵی رێز و ئەمەگداریی پێشكەش بە
بنەماڵەی شەهیدانی بەشدار لەو ڕێوڕەسمەدا
كرد.هەروەها ڕێوڕەسمی ١٠ی خاكەلێوە رۆژی
شەهیدانی كوردستان بە بەشداریی ژمارەیەكی
ب��ەرچ��او ل��ە ئ��ەن��دام��ان��ی ح��ی��زب ل��ە شارەكانی
ڤێسترۆس ،ئ��وری��ب��رۆ ،ئێسكیلستونا و فاڵون
واڵتی سوید بەڕێوەچووە

سیمینارێك بە بۆنەی ڕۆژی شەهیدانی كوردستان لە واڵتی فینـــالند بەڕێوەچوو
ڕێكەوتی ١٠ی خاكەلێوەی ١٣٩٣ی هەتاوی ،مەستەفا هیجری سكرتێری گشتیی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لەگەڵ ژمارەیەك لە بنەماڵەی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی
كورد و كوردستان كۆبووەوە.مستەفا هیجری لەو كۆبوونەوەیەدا خۆشحاڵیی خۆی لە دیداری
بنەماڵەی شەهیدان دەربڕی و لەسەر دۆخی هەنووكەیی كوردستان و نزیك بوونەوە ڕزگاریی
یەكجاریی نەتەوەكەمان لەو بەشە لە كوردستان قسەی كرد و وتی :ئێمە دەبێ هەموو ڕۆژێك
وەكوو ڕۆژی شەهیدان بزانین چونكە هەموو ڕۆژێكی ساڵ نەبووە كە ڕۆڵە خابەتكارەكانی كورد
خوێنیان لەسەر خاكی ئەو نیشتمانە نەڕێژرێ و ئەوەش ئێمە دێنێتە سەر ئەو بڕوایە كە هەتا
وەدیهاتنی ئامانجی شەهیدەكانمان درێژە دەری ڕێگایان بین .هیجری وتی :ئازادبوونی بەشێكی
كوردستان و مسۆگەربوونی مافی كوردان لە چەندین بەشی دیكەی كوردستان و شادبوونی
هاوونیشتمانیانی كورد لەو بەشانە بە مافەكانیان ،جێگای دڵخۆشییە بۆ هەموو نەتەوەی كورد
و بەتایبەت ئێمەی كوردی ئێران .سكرتێری گشتیی حیزب لە بەشێكیدیكەی قسەكانیدا وتی:
لە بەشێكی دیكەی كوردستان كە ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران دەسەاڵتی بەسەردا زاڵە ،نەتەوەی
كورد هێشتا دەچەوسێتەوە و هەنووكە بە زەبر و زەنگ و توندتر كردنەوەی گوشارەكان بۆسەر
هاوواڵتییان و چاالكان ،ترسی خۆی لە ڕووخان دەردەخا.

پەیامی حیزبی شیوعیی كوردستان
بە بۆنەی 10ی خاكەلیوە
بۆ بەڕێز :دەفتەری سیاسی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
پاش ساڵوی گەرمی خەبات و تێكۆشان
بەڕێزان! وەك الی هەموو الیەكمان ڕوونە ،ئەمڕۆ " "67ساڵ بە سەر لەسێدارەدانی سەرۆكی یەكەمین
كۆماری كوردستان" ،قازی محەممەد" و هاوڕێكانیدا تێپەڕ دەبێت ،كە لەالیەن رێژیمی لەگۆڕنراوی
پاشایەتی ئێرانەوە لەسێدارە دران .یاد و بیرەوەریی ئەم ڕۆژە بۆ هەموو الیەكمان زیاتر لە مانایەكی هەیە،
جگە لەالیەنی ماتەمینی و دڵتەنگی ،وەك یەكێكە لە یاد و بیروەرییە تاڵەكانی ،هاوكات بە درێژایی ئەم
" "67ساڵە بووەتە یەكێك لە هۆكار و پاڵنەرە گرنگ و كاریگەر و بنەڕەتییەكان لە قۆناغەكانی تێكۆشانی
رابردووی بزووتنەوەی نەتەوەیی و نیشتمانی رۆژهەاڵتی كوردستان و بەردەوامبوونی لە پێناو بەدەستهێنان
و بەرجەستەكردنی مافە نەتەوەیی و نیشتمانییەكان.
خۆشەویستان ،ئەمڕۆش كە یادی لەسێدارەدانی سەركردە و تێكۆشەران" ،قازی محەممەد" و هەڤاڵەكانی
دەكەینەوە ،ئێمە لە حیزبی شیوعیی كوردستان ،وێڕای ڕێزگرتن و سەردانەواندنمان بۆ ئەم یادە ،جەخت لەوە
دەكەینەوە كە تێكۆشانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی نەتەوەیی و نیشتمانی لە هەر چوارپارچەی كوردستان
بە گشتی و ڕۆژهەاڵتی كوردستان بەتایبەتی ،پێشكەوتنی بەرچاوی بە خۆوە بینیوە و بەردەوامیش لە
پێشكەوتنی ئەرێنی ،ئەمەش وامان لێدەخوازێ بەجیددی بیر لە یەكدەنگی و یەكڕیزی و یەكخستنی
ناوماڵی كوردی و كوردستان بكەینەوە ،وەك هۆكار و چوارچێوەیەكی بابەتی لە پێناو بەدەست هێنانی مافە
نەتەوەیی و نیشتمانیەكەمان ،بە شێوەیەكی ئاشتی و دێموكراتییانە.
دووپاتی دەكەینەوە ئێمە لە حیزبی شیوعیی كوردستان ،پشتگیری و هاریكاریی تێكۆشانی گەلەكەمان
لە هەر چوارپارچەی كوردستان بەگشتی و ڕۆژهەاڵتی كوردستان بەتایبەت دەكەین ،دژی هەموو
جۆرە چەوسانەوەیەكی نەتەوایەتی و نیشتمانی و بێماف كردن و هێرش و پەالمارێكین بۆ سەر ناسنامە
و شوناسی كوردبوون و ئازادیخوازان و دێموكراسیخوازان .شكۆدار بێت یاد و بیرەوەری " "68ساڵەی
لەسێدارەدانی قازی محەممەد و هەڤاڵەكانی ،بێتە دی مافە ڕەواكانی گەلەكەمان.
حیزبی شیوعیی كوردستان
مەكتەبی سیاسی
2014/03/30

رێكەوتی ٩ی خاكەلێوەی ١٣٩٣ی هەتاوی
سیمینارێك بۆ ''عەبدوڵاڵ حیجاب" چ��االك و
شارەزای سیاسی ،بەبۆنەی یادی شەهیدان بە
بەشداریی ژمارەیەكی بەرچاو لە هاوواڵتییانی
كوردی دانێشتووی واڵتی فینـــالند لە شاری

توركوو بەڕێوەچوو.ئەو سیمینارە بە سروودی
نەتەوایەتیی ''ئەی رەقیب'' و خولەكێك بێدەنگی
ب��ۆ رێ��زگ��رت��ن ل��ە گ��ی��ان��ی پ��اك��ی شەهیدانی
ك��وردس��ت��ان و ب��ەت��ای��ب��ەت��ی ش��ەه��ی��دان��ی ١٠ی
خ��اك��ەل��ێ��وە دەس��ت��ی پ��ێ ك��رد.پ��اش��ان پەیامی

كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
ــ فینـــالند ،خوێندەرایەوە .ه��ەروەه��ا پەیامی
كۆمیتەی ه��اوك��اری��ی ه��ێ��زه سیاسییەكان لە
فینـــالند ،خوێندەرایەوە.پاشان "عەبدوڵاڵ حیجاب"
بابەتەكەی خۆی پێشكەش كرد.

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی رۆژی شەهیدانی كوردستان لە شاری كەمبریجی كانادا
ڕێكەوتی ١٠ی خاكەلێوەی ١٣٩٣ی هەتاوی،
كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
ــ ڕۆژه��ەاڵت��ی كانادا،كۆڕیادێكی بە بۆنەی
١٠ی خاكەڵێوە ڕۆژی شەهیدانی كوردستان ،بە
بەشداریی بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان ،نوێنەری
حیزب و ڕێكخراوەكان و ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبی دێموكرات لە شاری كەمبریجی كانادا

بەڕێوەبرد.سەرەتای ڕێوڕەسمەكە بە خوێندنەوەی
سروودی نەتەوایەتیی ''ئەی رەقیب'' و ڕاگرتنی
خولەكێك بێ دەنگی بۆ ڕێزلێنان لە گیانی
پاكی شەهیدان دەستی پێكرد .دوات��ر پەیامی
كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
ــ ڕۆژهەاڵتی كانادا ،لەالیەن ''شەهین فەیزی''،
خوشكی ش��ەه��ی��دی ن��ەم��ر ''ع��ەت��ا فەیزی''،

پێشكەش كرا.پاشان پەیامی نوێنەری حیزب و
ڕێكخراوەكان ،خوێندرانەوە .لە بەشی دیكەی ئەم
كۆڕیادە ،فیلمێك لەسەر ژیاننامە ،كەسایەتی و
وەسیەتنامەی پێشەوا پیشان درا.ل��ە نێوئاخنی
ڕێوڕەسمەكەدا چەندین ه��ۆن��راوە ،لە پێوەندی
لەگەڵ ڕۆژی شەهیدان ،لەالیەن پێشكەشكاری
بەرنامەوە خوێندرانەوە.

ڕۆژی ١٠ی خاكەلێوە ،ڕۆژی شەهیدانی كوردستان لە سویس بەرز راگیرا
ڕێكەوتی ٩ی خاكەلێوەی ١٣٩٣ی هەتاوی،
ڕێورەسمی ڕۆژی شەهیدان لە واڵتی سویس ،بە
خوێندنی سروودی نەتەوایەتیی ''ئەی رەقیب''
و ڕاگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن
لە گیانی پاكی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی

كوردستان دەستی پێكرد و دواتر پەیامی هاوبەشی
كۆمیتەی پارتی سوسیالیستی كوردستان و
حیزبی دیموكراتی كوردستان لە واڵتی سویس
خوێندرایەوە.پاشان پەیامی كۆمیتەی یەكیەتیی
الوان لە واڵت��ی سویس پێشكەش كرا و دوابە

دوای ئ��ەوەش ''رەحیم محەممەدی'' وتارێكی
لەسەر دۆخی ئێستا و داهاتووی كوردستان و
كەسایەتیی پێشەوا قازی محەممەد پێشكەش
كرد.

سمینارێك بە بۆنەی ڕۆژی شەهیدانی كوردستان لە شاری "برێمن"ی ئاڵمان بەڕێوەچوو
ڕێكەوتی ١٠ی خاكەلێوەی  ،كۆمەڵەی
هاوكاریی هێزە سیاسییەكانی كوردستان لە
ش��اری برێمن ل��ە واڵت��ی ئاڵمان سمینارێكی
بە بۆنەی ١٠ی خاكەلێوە ڕۆژی شەهیدانی
كوردستان ،بە بەشداریی ك��وردان��ی هەرچوار
بەشی كوردستان بەڕێوەبرد .ئەو سمینارە بۆ

''شەهریار نەقشبەندی'' لە حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران'' ،هاوڕێ جەبار'' لە یەكیەتیی
نیشتمانیی كوردستان'' ،م���ەروان سلێمان'' لە
پارتی یەكیەتیی ك��ورد لە سووریە و ''بایرام
ئ��ەی��از'' ل��ە پ��ارت��ی دێموكراتی كوردستانی ــ
ب��اك��وور ،لە دوو ت���ەوەردا بەڕێوەچوو.كۆماری

كوردستان ،كەسایەتیی پێشەوا قازی محەممەد
و ك��اری��گ��ەری��ی ئ��ەو ڕێ��ب��ەرە ل��ە بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازیی نەتەوەكەمان و هەروەها ١٠ی
خاكەلێوە ،كۆمەڵە بابەتێك بوون لەو سمینارەدا
باسیان لێوە كرا.

ڕێوڕەسمێك بەبۆنەی ڕۆژی شەهیدانی كوردستان لە هۆڵەند بەڕێوەچوو
رێ��ك��ەوت��ی ١٠ی خ��اك��ەل��ێ��وەی ،كۆمیتەی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ــ هوڵەند بە
هاوكاریی پارتی دێموكراتی كوردستان لیژنەی
هوڵەند ،ڕێوڕەسمێكیان بەبۆنەی ١٠ی خاكەلێوە
ڕۆژی شەهیدانی كوردستان لە بارەگای پارتی
لە شاری ئامستردام بەڕێوەبرد.ئەو ڕێوڕەسمە
بە خوێندنی سروودی نەتەوەیی ''ئەی رەقیب''

و ڕاگرتنی خولەكێك بێ دەنگی بۆ ڕێزگرتن
لە گیانی پاكی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی
كوردستان دەستی پێ ك��رد.ل��ە س��ەرەت��ای ئەو
ڕێوڕەسمەدا ''عومەر زاوێتەیی'' بەرپرسی پارتی
دێموكراتی كوردستان لیژنەی هوڵەند لەسەر
كەسایەتیی پێشەوا و ك��ۆم��اری كوردستان و
ڕۆڵی بارزانی لەو كۆمارەدا قسەی كرد و دوابە

بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

دوای ئەوەش ''جەعفەر مەردانبەگی'' بەرپرسی
كۆمیتەی ح��ی��زب ل��ە ه��وڵ��ەن��د وت��ارێ��ك��ی بەو
بۆنەوە پێشكەش كرد.پاشان ''ساالر قەرەداخی''
م��ێ��ژووزان و لێكۆڵەر ،س��ەب��ارەت ب��ە مێژووی
كۆمار و ئامانجەكانی و هەروەها شەهیدبوونی
پێشەوا بۆ بەشداران دوا.

هەواڵ و راپۆرت
ئەندامانی حیزبی دێموكرات بەبۆنەی ڕۆژی شەهیدانی كوردستان
لە نێوخۆی واڵتدا چاالكی تەبلیغییان بەڕێوەبرد
بەبۆنەی ١٠ی خاكەلێوە ڕۆژی شەهیدانی
ك��وردس��ت��ان ،ئ��ەن��دام��ان��ی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران و ڕێبوارانی ڕێگای پێشەوا
ق��ازی محەممەد ،بە باڵوكردنەوەی سیدی،
ت��راك��ت و پووستێری تایبەتی كومیسیۆنی
تەشكیالت و جێ سویچیی تایبەت بە شەهیدانی
ڕێبەر،هەڵكرانی ئااڵی كوردستان،ناردەنی لوحی

تابیەت بۆ بنەماڵەی شەهیدان ،یادی ١٠ی
خاكەلێوە ڕۆژی شەهیدانی كوردستانیان لە شار
و گوند و ناوچەكانی كوردستانی ئێراندا بەرز
ڕاگرت .هەروەها ئەندامانی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران ،بە خاوێنكردنەوەی گڵكۆی
شەهیدانی ڕێبەر پێشەوا قازی ،سەدری قازی
و سەیفی ق��ازی بە ئ��اوی گ��واڵو و گوڵباران

ك��ردن��ی م���ەزارەك���ەی���ان و چ��ان��دن��ی گ���وڵ ،
ئەمەگ و وەفاداریی خۆیان لەگەڵ ڕێبازی
ئەو شەهیدانە دووپ��ات كردەوە.بۆ خوێندنەوەی
زیاتری هەواڵەكان سەردانی سایتی"كوردستان
میدیا" بكەن.لیرە دا تەنیا ئ��ام��اژە بە ناوی
ش���ارەك���ان دەك���ەی���ن ،بریتیتن ل���ە :مەریوان،
سنە،بۆكان ،مەهاباد ،دیواندەرە و ورمێ.

هەڵەی پزیشكی گیانی هاواڵتییەكی كوردی لە سەڵماس ستاند
ژنێكی كورد بەناوی ''جورجیا ئەتمانی''
ك��چ��ی ف��ەت��ح��وڵ�ڵا دان��ی��ش��ت��ووی گوندی
''زووال''ی سەربە شارستانی سەڵماس كە
ب��ەه��ۆی ت��ێ��ك��چ��وون��ی ب���اری تەندروستیی
ڕەوانەی نەخۆشخانە كرابوو ،بەهۆی هەڵەی
پزیشكیی نەخۆشخانەی سەڵماس گیانی لە
دەس��ت دا .ئەو ژنە ك��وردە بەهۆی ئاژنینی

دەرزیی هەڵە لەالیەن پزیشكی نەخۆشخانەی
سەڵماسەوە ،باردۆخی تەندروستیی خرابتر
ب��ووە و لە ئەنجامدا گیانی لە دەس��ت داوە.
ئەو ژنە پاش ئەوەی كە دەزریی هەڵەی لێ
دەدرێ ،بنەماڵە و كەس و كاری ویستوویانە
ناوبراو بۆ نەخۆشخانەی ورم��ێ ڕابگوێزن،
ب����ەاڵم ل���ەالی���ەن پ��زی��ش��ك��ی چارەسەكەرەوە

پێشگیریی لێ دەك��رێ و ئەمەش گیان لە
دەست دانی ئەو هاوواڵتییەی لێ دەكەوێتەوە.
جورجیا ئەتمانی بەهۆی كەمیی ئیمكانات
و خرابتر بوونی دۆخی تەندروستیی ،پاش
چەندین كاتژمێر خەواندن لە نەخۆشخانەی
شاری سەڵماس گیانی لە دەست داوە.

جێژنی نەتەوەیی نەورۆز لە كوردستانی ئێران بە شكۆ بەڕێوەچوو
ڕێوڕەسمی جێژنی نەتەویی نەورۆز لە شار
و گوندەكانی كوردستانی ئێران ،سەرەڕای
داسەپاندنی دۆخێكی ئەمنیەتی لە الیەن
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمییەوە ،بەڕێوەچوو.
لەو ڕێوڕەسمانەدا هاوواڵتییان بە خوێندنەوەی
سروودی نەتەوەیی ''ئەی رەقیب'' و''ئەم رۆژی
ساڵی تازەیە نەورۆزە هاتەوە''هەروەها سروودی

حەماسی و شۆڕشگێرانە و خوێندنەوەی شێعر
و پەخشان لە الی��ەن شاعیران و نووسەرانی
لە وەسف و فەلسەفەی ن��ەورۆز و ژیانەوەدا
بەشداری چاالكانەیان كردوە.هەروها خەڵكی
كوردستان بە هەڵكردنی ئاگر و هەڵپەڕكێ
و رەشبەڵەكی بەشدارانی  ،بە بێ گوێدان
ب��ە دۆخ��ی ئەمنیەتی و هێزەكانی رێژیم،

جێژنی نەتەوەیی نەورۆزی 2714ی كوردیان
بەرێوە ب��رد .بە هوی زۆربوونی ڕاپورتەكان
تەنیا ئاماژە بە ناوی شارەكان دەكەین .بۆ
خوێندنەوەی زی��ات��ری ه��ەواڵ��ەك��ان سەردانی
سایتی"كوردستان میدیا" ب��ك��ەن .ورمێ،
پ��اوە ،م��ەری��وان ،مەهاباد ،بۆكان ،پیرانشار،
سەقز،كرماشان ،هەوشار

سمینارێك بەبۆنەی ڕۆژی ١٠ی خاكەلێوە لە واڵتی نۆروێژ بەڕێوەچوو
ڕێكەوتی ١٠ی خاكەلێوەی ،كۆمیتەی
حیزبی دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران لە
واڵت���ی ن��وروێ��ژ ب��ەب��ۆن��ەی ١٠ی خاكەلێوە
ڕۆژی شەهیدانی كوردستان ،سمینارێكی
ب��ۆ ''ع��ی��رف��ان رەه��ن��م��وون و ع��ارف نادری''
پێكهێنا.ژمارەیەكی بەرچاو لە ئەندامانی
ح��ی��زب ل��ە واڵت���ی ن��وروێ��ژ و كۆمەڵێك لە
كوردانی دانیشتووی ئەو واڵتە لەو سمینارەدا
بەشدارییان كردبوو.ئەو سمینارە بە خوێندنی

سروودی نەتەوەیی ''ئەی رەقیب'' و ڕاگرتنی
یەك خولەك بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی
پاكی شەهیدان و هەروەها داگیرسانی ٦٧
مۆم لەالیەن بنەماڵەی شەهیدانەوە دەستی
پ��ێ��ك��رد.پ��اش��ان پ��ەی��ام��ی كۆمیتەی حیزبی
دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران ـ��ـ نوروێژ
پێشكەش كرا و دواب���ەدوای ئ��ەوەش پەیامی
كۆمیتەی هاوكاریی هێزە كوردستانییەكان
خوێندرایەوە'' .عیرفان رەهنموون'' چاالكی

سیاسی لە پێوەندی لەگەڵ كەسایەتیی قازی
محەممەد سەركۆماری كوردستان باسێكی
پێشكەش ك��رد .لە بڕگەیەكی دیكەی ئەو
ڕێوڕەسمەدا ''عارف نادری'' چاالكی سیاسی
باسێكی لەسەر ئەخالق و ئازادی لە ڕوانگەی
پێشەوا قازی محەممەدەوە پێشكە ش كرد.ئەو
سمینارە بە ڕا و تێبینی و پرسیاری بەشداران
و هەروەها وەاڵمدانەوەیان لەالیەن كۆڕگێڕانەوە
كۆتایی پێهات.

ئیمام جومعەی گوندی ''نێ'' بەهۆی گوشاری ئیدارەی ئیتالعات ،شاری مەریوانی بەجێ هێشت
"مامۆستا ساحیب غ��ەری��ب��ی" ئەدیب
و شاعیری نیشتمانپەروەر و پێشنوێژی
هەینی مزگەوتی گوندی ن��ێ ،بەهۆی
گوشاری هێزە ئیتالعاتی و ئەمنیەتییەكان
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی لە شارەكانی

س��ن��ە و م���ەری���وان ب���ە ن���اچ���اری شاری
مەریوانی بەجێ هێشت و لە شاری بانە
گیرسایەوە .مامۆستا ساحیب غەریبی
مامۆستایەكی ئایینیی نیشتمانپەروەر و
ئەدیبێكی ناسراوی ناوچەی مەریوان و

كوردستانی ئێرانە كە هەتا ئێستا چەندین
جار بەرەوڕووی هەڕەشەی هێزەكانی ڕێژیم
ب��ووەت��ەوە و ل��ەالی��ەن هێزەكانی ئیدارەی
ئیتالعاتەوە بانگهێشتی و ئەزیەت كراوە.

گوشاری هێزە ئیتالعاتییەكان بۆسەر دووكاندارە كوردەكانی ورمێ زیادی كردووە
هێزە ئەمنیەتییەكانی ڕێژیم ژمارەیەك لە
بازاریان و خاوەن دووكانەكانی ورمێ یان لەو
شارەدا بانگهێشت كردووە و لەمەڕ دانانی
ن��اوی ك���وردی و تەبلیغ ك��ردن ب��ە زمانی
ك���وردی هوشدارییان پ��ێ داون .ئیدارەی
ئیتالعات فرۆشیاران و خ��اوەن دووكانەی
شاری ورمێ بانگهشیت ك��ردووە و لەمەڕ

دانان و دیاری كردنی ناو و وشەی كوردی
بۆ دووكانەكانیان لێ پێچینەوەیان لێ كراوە.
ئیدارەی ئیتالعات لەو لێ پێچینەوانەدا
دوای��ی��ن ه��وش��داری��ی خ��ۆی ب��ە دووكاندارە
ك��وردەك��ان داوە و پێی ڕاگ��ەی��ان��دوون كە
دەب���ێ ل��ە وش���ەی ف��ارس��ی ،ی���ان غەیری
ك����وردی ب��ۆ ب��ەن��ێ��ر و ت��اب��ل��ۆی دووك����ان و

بەرگە تەبلیغییەكانیان كەڵك وەر بگرن.
ئیدارەی ئیتالعات ئەو دووكاندارە كوردانە
ك��ەل��ە زم��ان��ی دای��ك��ی خ��ۆی��ان ب��ۆ دانانی
ن��اوی دووك���ان و شوێنی كەسابەتەكەیان
كەڵك وەردەگرن بە ''سەرپێچی كارانی یاسا
سینفییەكان'' تۆمەتبار كردووە.

گوشاری هێزەكانی رێژیم بۆسەر دانیشتوانی شارستانی ماكۆ درێژەی هەیە
هێزەكانی رێژیم لە شارستانی ماكۆ بە
هاوكاریی ئیمام جومعە و فەرمانداریی ئەو
شارە هێرشیان كردۆتە سەر شوێنی دروست
كردنی گوندێكی تازە بە ناوی" شگفتی" و
پێشیان لە بەڕێوەبردنی ئەو پڕۆژەیە گرتووە.
گوندی شگفتی كە لەالیەن هاوواڵتییەكی

كوردی دانیشتووی شارستانی ماكۆ بە ناوی
''شادفەر'' لە ناوچەی ئاواجیق ،هەڵكەوتوو لە
 ٤٥كیلۆمتری ماكۆ و ٥كیلۆمتری سنووری
توركیە ب��ۆ خەڵكی ب��ێ خ��ان��وو ل��ە دەستی
دروس��ت ك��ردن��دا ب��ووە كە ل��ەالی��ەن هێزەكانی
ڕێژیمەوە پێشی لێ گیراوە .هەموو قۆناغە

یاسایییەكانی ك��اروب��اری دروس���ت كردنی
ئەو گوندە لەالیەن فەرمانداری شارستانی
"ماكۆ"وە بەدواداچوونی بۆ ك��راوە .ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێران فەرمانی بەتاڵ كردنی چەند
گوندی كوردنشینی "ماكۆ"ی بە بێ هیچ
پاساوێك دەركردبوو.
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ئاگركەوتنەوە لە دارستانەكانی شاری مەریوان
ئەنجومەنی سەوزی چیای مەریوان باڵو
كردووتەوە ،ڕێكەوتی ٣ی خالەكیوەی ١٣٩٣ی
هەتاوی ،ئاگركەوتنەو لە گوندەكانی ''كیكن''
و ''نەچێ'' سەربە شارستانی مەریوان رووی
دا و نزیك بە سێ هێكتار لە دارستانەكانی

ئەو ناوچەیە لە نێو ئاگردا سووتا.هەروەها
ئاگركەوتنەوەیەكی دیكە لە نزیك بیەكەڕە
لە  ١٥كیلۆمیتریی ش��اری مەریوان ڕووی
داوە كە لەالیەن ئەندامانی ئەو ئەنجومەنەوە
كۆنترۆڵ كراوە.

هاوواڵتییەكی كورد بە دەستی هێزەكانی رێژیم
لە بانە بریندار كرا
ڕێ��ك��ەوت��ی ١ی خ��اك��ەل��ێ��وەی ١٣٩٢ی
هەتاوی ،هاوواڵتییەكی كورد بەناوی ''فریاد
رەش'' خەڵكی شارۆچكەی ''گوڵشار''ی
سەربە شارستانی بانە ،كرایە ئامانجی هێرشی
دەست و پێوەندییەكانی رێژیم و لە ئەنجامدا
بە توندی بریندار بوو .ئەو هێزانە كە سەربە

ئیدارەی ئیتالعاتی رێژیمی ئیسالمیی ئێران
بوون ،ئەو هاوواڵتییەیان داوەت��ە بەر لێدان و
كوتان و لە ئاكامدا بە توندی بریندار بووە.
لە ئاكامدا رەوان��ەی نەخۆشخانەی گوڵشار
كراوە.

كچە خوێندكارێكی بۆكانی
بە  ٢ساڵ زیندانی تەعلیقی مەحكووم كرا
ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا باڵوی كردەوە،
ئەفسانە بایزیدی تەمەن  ٢٨س��اڵ ،كچی
ئەبووبەكر و خوێندكاری زانكۆی پەیامنووری
شاری بۆكان ،بە تۆمەتی هاوكاری لەگەڵ

یەكێك لە حیزبە كوردییەكانی ئۆپۆزیسیۆنی
كۆماری ئیسالمیی ئێران ،لەالیەن دادگای
ش��ۆڕش��ی ش���اری م���ەه���اب���ادەوە ب��ە  ٢ساڵ
زیندانیی تەعلیقی بۆ بڕایەوە.

گوشارهێنانی ڕێژیم بۆ سەر بەندی
زیندانییانی سیاسیی لە زیندانی ورمێ
ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپاباڵوی كردەوە،
ڕێكەوتی ١١ی خاكەلێوە هێزە تایبەتییەكانی
ێ هێرشیان كردۆتە سەر
زیندانی ناوەندی ورم 
بەندی زیندانییانی سیاسیی ئەو زیندانە.
ئەو هێزانە دەستیان بەسەر سەرجەم نووسراوە
و كتێب و كەلوپەلی شەخسی زیندانییانی

سیاسیی ب��ەن��دی ١٢ی زی��ن��دان��ی ورمێدا
گرتووە.هەروەها سێچاالكیی سیاسیی كورد
بەناوەكانی ی��ووس��ف كاكەمەمی ،عوسمان
مستەفاپوور و مەنسوور ئاروەند بۆ ماوەیەكی
كاتی رەوانەی ژووری تاكەكەسیی زیندانی
ورمێكراون.

لە دیواندەرە،لە سەر كێشەی زەوی و زار دوو الو كوژران
ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپاباڵوی كردەوە،
ڕێكەوتی ٥ی خاكەلێوە ،دوو الوی بەناوەكانی
لوقمان و عوسمان ئیزەدی ،تەمەن  ٢٤و ٢١
ساڵ بەهۆی كێشەی زەوی و زار ،لە گوندی
"ب����ەردە س��پ��ی"ی س��ەرب��ە ن��اوچ��ەی ساراڵی
دیواندەرە لەالیەن كەسێكی نزیكی خۆیانەوە
كوژران.كاربەدەستانی حكوومەتی سەرەڕای

ئەوەی هیچ بایەخێك بە كەمبوونەوەی رێژەی
ت��اوان و ت��اوان��ك��اری لە كۆمەڵگەدا نادەن،
بەڵكوو شێوەی هەڵسووكەوتی نەشیاوی ناوەندە
حكوومەتییەكان لەگەڵ تاوانباران ،ڕاستەوخۆ
هۆكاری زیادبوونی تاوانكاری لە بەستێنی
كۆمەڵگەدایە.

حوكمی  ١٠ساڵ زیندان بۆ هاوواڵتییەكی كورد بڕایەوە
هاوواڵتییەكی كوردی بەناوی ''سامرەند
ف��ەره��م��ەن��دی'' ت��ەم��ەن  ٢٣س��اڵ و كوڕی
كامیل،خەڵكی گ��ون��دی ''ئ��ی��ن��در قاش''ی
سەربە شارستانی مەهاباد ،لەالیەن دادگای
ش��ۆڕش��ی ش���اری م��ەه��اب��ادەوە ب��ە تۆمەتی

''ئ��ەم��ن��ی��ەت��ی'' س���زای  ١٠س��اڵ زیندانی
بەسەردا سەپا .سامرەند فەرەهمەندی پێش
تر چەندین جار لەالیەن هێزە ئەمنیەتییەكانی
رێژیمی ئیسالمیی ئ��ێ��ران��ەوە بانگهێشت و
دەسبەسەر كراوە.

دایكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان لە ناوچەی
مەرگەوەڕی ورمێ كۆچی دوایی كرد
دایە ''حاجی جواهیر خزرنژاد'' دایكی
شەهید ''عەبدولسەالم زاهیدی'' خەڵكی
گوندی ''گردوان'' ناوچەی مەرگەوەڕی
ورمێ و دانیشتووی گوندی ''هۆڵستانە''
بە هۆی نەخۆشیی شێرپەنجە لە تەمەنی
 ٧٠ساڵیدا كۆچی دوای��ی ك��رد .شەهید
عەبدولسەالم زاه��ی��دی ساڵی ١٣٥٩ی
هەتاوی هاوڕێ لەگەڵ  ٤٤پێشمەرگەی
دیكەی لە بەربەركانێیەكی توند لەگەڵ

هێزەكانی رێژیم لە شاری ورمێ شەهید
بوو.تەرمی دایە جواهیر لەنێو ئاپۆرای
خەڵكی گوندی هۆڵستانە و ناوچەی
مەرگەوەڕ بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران،
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری
دای���ە ج��واه��ی��ر دەك���ا و خ��ۆی ل��ە خ��ەم و
پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.
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پەیامی تاهیر مەحموودی ،ئەندامی كومیتەی ناوەندی و بەرپرسی
كومیسیۆنی كۆمەاڵیەتی بە بۆنەی 10ی خاكەلێوە ،ڕۆژی شەهیدان
خهڵکی تێکۆشهری کوردستان!
بنهماڵهی سهربهرزی شههیدان!
میوانانی بهڕێز!
ئهندامانی بهڕێزی ڕێبهرایهتیی حیزب و
کادر و پێشمهرگه خۆشهویستهکان!
ئهمڕۆ 10ی خاکهلێوه ڕۆژی شههیدانی
کوردستانه .ئێمهش بۆی ه لێره ل ه دهوری
یهکتر کۆبووینهتهوه تا ڕێز ل ه شههیدانی
ک��وردس��ت��ان بگرین و ی��ادی پێشهوا قازی
محهممهد و هاوڕێیانی و ههموو شههیدانی
کوردستان ک ه ژیانی خهباتگێڕانهو مهرگی
سهربهرزانهیان بۆته سهرمهشق و ئیلهامدهری
ه�هم��وو ڕۆڵ�هک��ان��ی ک��وردس��ت��ان ب��ۆ خهبات
و ب �هرخ��ودان ل ه ڕێگای ئ���ازادی دا ،بهرز
ڕابگرین.
 67س���اڵ ل �هم �هوب �هر ل �ه رۆژی 10ی
خاکهلێوه ،پێشهوای مهزن قازی محهممهد
سهرکۆماری کوردستان ،حهمهحوسێن خانی
سهیفی قازی و ئهبولقاسمی سهدری قازی
ل� ه م�هی��دان��ی چ��وارچ��رای م��ه��اب��اد ،ڕاست
ل �هو شوێن ه ک� ه ساڵێک پێشتر کۆماری
کوردستانی لێ ڕاگهیهندرا ،ب ه دهستوری
حهمهڕهزا شا له سێداره دران.
رێژیمی دیکتاتۆری پاشایهتی ،پێی
واب���وو ب� ه نهمانی ک��ۆم��اری ک��وردس��ت��ان و
له سێدارهدانی سهرکۆماری کوردستان و
هاورێکانی ،ب��زووت��ن�هوهی رزگاریخوازیی
کورد بۆ ههمیشه بهچۆکدا دێت و ههستی
کوردایهتی و بیری نهتهوایهتی ل ه دڵ و
مێشکی خهڵکی ئازادیخوازی کوردستاندا
دهسڕێتهوه .بهاڵم ئهو کارهساته نهک ههر
نهیتوانی ئیرادهی خهبات و بهربهرهکانێی
ن �هت �هوهی ک��ورد تێک بشکێنی ،بهڵکوو
ک���وورهی خ�هب��ات ب��ۆ ئ���ازادی و رزگاریی
کوردستانی هێندهی دیک ه نێڵ دا.
ی
یهکێک لهو وان�ه گرنگ و مهزنانه 
که پێشهوای مهزنمان بۆی بهجێ هێشتووین
و بهردهوام دهبێ لێی فێربین و شانازيی پێوه
بکهین خۆڕاگریی پێشهوا و داکۆکی ل ه
مافی ڕهوای کورد له بهرامبهر جهلالدهكانی
ڕێژیمی پاشایهتی و دادگای نیزاميی ئهو
ڕێژیمەوە بوێری و مهزنیی پێشهوا ل ه ئاستێکدا
بوو که سهرهڕای ئهوهی خۆی وهک بهندکراو
ل ه بێ دادگای ئهو ڕێژیمهدابوو ،بهاڵم ئهوه
پێشهوا بوو ک ه گشتییهتی ئهو ڕێژیمهی
دادگایی کرد و به ههموو باوهڕ و توانایهوه
بهرگریی له کۆمار و ئامانج ه ڕهواکانی
ک��رد .ئ �هوهش دهرخ��هری ئهو راستیهیه ک ه
پێشهوا باش دهیزانی مافی ڕهوای خۆیهتی
وهکوو ههموو مرۆڤێکی ئهم جیهانه ،ئازادان ه
خاک و ئاو و زێد و نیشتمانێکی ببێ و
ئهوانهش دهیانهویست دادگایی بکهن جگ ه ل ه
داگیرکهر ناوێکی تریان نیه و هیچ چهشن ه
مافێکیان ب ه سهر کورد و کوردستانهوهنیه.
ههر ئهو باوهڕه پتهوهی پێشهوای مهزن قازی
محهممهد بوو ک ه ئیجازهی نهدا له کاتی
لهسێدارهداندا چاوی ببهستن و حهزی دهکرد
ل ه دواساتهکانی ژیانیدا ههروهک ڕۆژی
2ی ڕێبهندان چ��اوی لهو خاک ه پیرۆزه و
ڕۆڵهکانی نهتهوهکهی  بێت ک ه ب ه ههموو
وه خزمهتی ک��رد و فیداکاریی بۆ
وج���وده 
کرد.
ڕاسته کۆماری کوردستان نهماوه ،بهاڵم
ئامانجهکانی کۆماری کوردستان ههروا
ئامانجی خهڵکی کوردستانن .خهڵکی کورد
ل ه کوردستانی ئێران ه �هروا بهو رێگایهدا
دهروات ه پێش که پێشهوا و ههزاران شههیدی
دیکهی کوردستان به پێشکهش کردنی
گیانی خۆیان نهخشاندوویانه ،واتا رێگای

ئازادی و رزگاریی گهلی کورد.
هاونیشتمانانی بهڕێز!
فهلسهفهی بوونی کۆمار ب ه رێبهرایهتيی
پێشهوا دهرخهری دووربینی ئهو کهسایهتیی ه
دی����اره و ق��اڵ��ب��ووی ن���او ک����ورهی خهباتی
نهتهوایهتیی و پرسی ناسیۆنالیزم بوو .پێشهوا
له سههۆڵبهندانی ئهندێشهی ئهو سهردهمهدا
توانیی پرسێکی گرینگی وهکوو ناسیۆنالیزم
ب ه شێوهیهکی سهردهمیانه ،زهق بکاتهوه و
ژمارهیهک له بنهماکانی ناسیۆنالیزم بههێز
بکات .پێشهوای ک��وردان به کار و کردهوه
ویستی به نهوهی داهاتوو بڵێ بیچم گرتنی
ناسیونالیزم و سهقامگیر بوونی ،پێویستی
ب ه قوربانیدان ههیه و باش لهوه تێگهیشتبوو
ک � ه زم���ان ب��ۆ سهقامگیريی ناسیۆنالیزم
زۆر گرینگه ،ه�هر بۆیه بهشێکی زۆر ل ه
وزهی کۆماری لهو رێگایهدا بهکارهینا.
و دهیههویست مهسهلهی کولتوری گشتيی
ک��ورد بکاته بنهمای ک��اری دیپلۆماسی.
ئهو چهند خاڵ ه نیشاندهر و سهلمێنهری ئهوهن
که بنهماکانی ناسیونالیزمی کوردی زیاتر
ش بیچمی گ��رت��ووه ،ب ه
له نیو س �هده لهوهپێ 
پێچهوانهی گووتهی هێندێ قهڵهم بهدهست

مهترسی ،ب ه وهفاداری ب ه سوێند و پهیمانێک
که لهگهڵ نهتهوهی خۆی بهستبووی ،ئاماده
بوو ب ه فیداکردنی گیانی خۆی بهرگری ل ه
خهڵک و خاکی نیشتمانهکهی بکات.
جێی خۆیهتی وهک رێزلێنان و وهفایهک
یادێک ل ه قارهمانانی ب��ارزان��ی بکهینهوه
ک ه ل ه بهرگری له کۆماری کوردستاندا،
فیداکاریی زۆری��ان له خۆیان نیشاندا و ل ه
شهڕی مامهشا و چهندین بهرگریی ئازایانهدا
به ههموو توانایانهوه بهرگری له کۆماری
کوردستان بکهن و شههیدبوونی فهرماندهی
ناسراو "خۆشهوی خهلیل" سهلمێنهری ئهو
راستییهن.
لهگهڵ ئ��هوهی ب ه دوای شههید بوونی
پێشهوا و ڕووخانی کۆماردا ،حیزبهکهمان
زهبرێکی ق��ورس و کاریگهری بهرکهوت،
ب�هاڵم نهچهمی و پشتی له ژێر ب��اری ئهو
خهم ه قورسهدا راست کردهوه و خهباتگێرانی
حیزب توانیان دوای ماوهیهک به تێکۆشان
و فیداکاريی خ��ۆی��ان ،دڵ��ی دۆس��ت��ان شاد
بکهن و دوژمنان داماو و زهبوون .خۆڕاگریی
تێکۆشهرانی حیزب ل�ه چاڵ ه ڕهشهکانی
ڕێ��ژی��م ،دهرب����هدهری و ئ��اوارهی��ی ،سهرهنجام

بهخت کردنی گیانی  15کهس ل ه فهرمانده
و پێشمهرگهکانیان و بریندار بوونی دهیان
کهسی دیکهیان الپهڕهیهکی زێڕینیان ل ه
مێژوودا تۆمار کرد.
پێویست ب ه ئاماژهیه ،تێکۆشهرانی حیزبی
شیوعی و حیزبی سوسیالیست ب� ه بهخت
کردنی گیانی باشترین کادر و پێشمهرگهیان
ق��ورس��ای��ی�هک��ی زۆر و ئ�هرک��ێ��ک��ی بهرزی
نهتهوهییان ئهنجامدا و ژمارهیهک ل ه باشترین
کادرهکانیان شههید بوون و لهو بارهوه ل ه هیچ
خزمهتێک به شۆڕش درێغیان نهکرد.
به ئهرکی سهرشانی خۆمانی دهزانین،
ڕێزی خۆمان بۆ تێکۆشهرانی کوردستانی
تورکی ه و بهتایبهت زهحمهت و ماندووبونی
هاوڕێیانی پارتی سۆسیالیستی کوردستان
– ب���اک���وور ،دهرب���ری���ن ک � ه ب � ه ک�����ردهوه ل ه
مهیدانی خهباتی ڕهوای گهلهکهمان له هیچ
فیداکارییهک درێغیان نهکردووه.
ئامادهبووانی خۆشهویست!
ل �ه نێو ن �هت �هوهک��ان��ی دی��ك��ەی ئێرانیش،
ڕۆڵ���هک���ان���ی ن����هت����هوهی ت���ورک���ی ئ����ازهری
ژم��ارهی �هک ل� ه تێکۆشهرانیان پێشكهشی
ئازادی کردووهو وهفادار ب ه ئامانج و ڕێبازی

که بانگهش ه بۆ "قهومییهت" دهک �هن .ههر
بۆیه لهسهر ن�هت�هوهی ک��ورد و حیزبهکهی
پێشهوا پێویست ه ک ه بنهماکانی ناسیۆنالیزمی
کورد ب ه پشت بهستن به تیۆریی ه جیهانییهکان
بههێز بکات و پرسی "چییهتی و کێیهتی"
له ناسیۆنالیزمدا زهق بکاتهوه و م �هودا و
جیاوازییهکان دهستنیشان بکا.
خوشک و برایانی بهڕێز!
پ���ێ���ش���هوا ق�����ازی ب���ه ههڵسهنگاندنی
ه��هل��وم��هرج��ێ��ک ک���ه ب��� ه ه����ۆی ش���هڕی
دووه �هم��ی جیهانیيهوه هاتبووه گ��ۆڕێ ،و
ب�ه کهڵکوهرگرتن ل�ه پێگه و کاریگهری
کۆمهاڵیهتيی خۆی توانیی حیزبێکی سیاسی
و مۆدێرن بۆ ڕێبهریی خهباتی نهتهوهی کورد
دامهزرێنێ و لهگهڵ ڕووداوهکان بڕواته پێش
و دهوڵهتی كۆماری کوردستان ڕاگهیهنێ و
سهروهريی سیاسی و مافی خۆ بهڕێوهبردن بۆ
کورد دهستهبهر بکات .ئهو کردهوه مهزنهی
پێشهوا و حیزبهکهی ئاڵوگۆڕێکی گهوره و
بنهڕهتيی له دۆخی سیاسيی ناوچهکهدا بوو،
ههر بۆیهش کۆماری کوردستان و پێشهوا
بوونه چقڵی چ��اوی کۆنهپهرستانی
ق��ازی 
ت��اران .ئهو کاتهش که کۆمار کهوت ه بهر

ڕاپهڕینی ساڵهکانی  46-47ی لێکهوتهوه
ک �ه ئ���هو ق��ۆن��اغ �هش پ��ۆل��ێ��ک ل �ه باشترین
کادرهکانی حیزب گیانی خۆیان کرده فیدای
خاکی پیرۆزی کوردستان.
بنهماڵهی سهربهرزی شههیدان!
ب���ه دوای ش���ۆڕش���ی گ���هالن���ی ئ���ێ���ران و
دهستبهسهرداگرتنی زهحمهت و ماندووبوونی
گهالنی ئێران لهالیهن تاقمێکی ههلپهرهستهوه،
قۆناغێکی ن��وێ له خهبات و خۆڕاگریی
تێکۆشهرانی دێموکرات دهستی پێکرد ،کام
چیا و کام شار و گوند ،لهم کوردستان ه ههی ه
که مهیدانی شێره کوڕانی دێموکرات نهبێت
و داستانی خۆڕاگری و نهبهزینی لێ تۆمار
نهکرابێت.
لهگهڵ بهرین بوونهوهی مهیدانی شهڕی
داس��هپ��او ،ڕێ��ب �هری م���هزن د.ق��اس��م��ل��وو ،ب ه
مهبهستی ئ��ام��ادهک��اری��ی ه�هرچ��ی زی��ات��ر و
وهشاندنی زهبری کاریگهرتر له دوژمن ،داوای
هاوکاری له یهکیهتیی نیشتمانی کوردستان
کرد ،ک ه ل ه ژێر ناوی هێزی پشتیوان وهک
پشت و پهنای حیزبی دێموکرات ،هاوکاریی
ح��ی��زب ب��ک �هن .ل � ه ههڵویستێکی ب�هج��ێ و
نهتهوهییدا وهاڵمی داوای حیزبیان دایهوهو ب ه

حیزب بوون ک ه له ناویاندا خهباتگێری تا سهر
وهفادار موههندیس ڕهزا خهیاتی دهبینرێ.
خهباتگێڕانی نهتهوهی بهلووچ ب ه دلسۆزی
و زهحمهت و ماندوو بوونیان شان ب ه شانی
پێشمهرگهکانی حیزب دڵسۆزان ه خزمهتیان ب ه
بزووتنهوهی رزگاریخوازيی کورد و حیزبی
دێموکرات کردووه.
ک��ات��ێ��ک ب���اس ل�� ه ڕۆژی شههیدانی
ک��وردس��ت��ان دهک���هی���ن ،ن��اک��رێ فیداکاری
سهرجهم هێزو الیهنه سیاسیيهکانی دیکهی
ک��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران ل � ه م �هی��دان��ی خهبات
ل� ه بیر بکهین ک� ه ب� ه فیداکاریی خۆیان
ل � ه ب�هن��دی��خ��ان�هک��ان��دا و ب � ه چوکداهێنانی
جهلالدهکانی ڕێژیم و سهرهنجام بهخت کردنی
گیانی پێشمهرگهکانیان ،ڕۆڵ��ی شیاوی
خۆیان ل ه خزمهت ب ه ماف ه ڕهواکانی خهڵکی
کوردستان گێڕاوه.
ک��ات��ێ �ک ئ����اوڕ ل��� ه راب�������ردووی پ���ڕ ل ه
شانازیی حیزبهکهمان دهدهینهوه ،دهبینین لهو
ڕێگایهدا سهدان کۆسپ و پیالنی نهیارانی
تیپهڕاندووه و لهو رێگایهدا گیانی ههزاران
کهس له باشترین تێکۆشهرانی خۆی فیدای
خاکی پ��ی��رۆزی ک��وردس��ت��ان ک���ردوه .بهاڵم

بۆ ساتێکیش ل ه سهر داوا ڕهواکانی خۆی
هەدای نەداوە و پشت ئهستوور ب ه کۆمهاڵنی
خهڵکی کوردستان و به ئیمان و ب��اوهڕ ب ه
ڕیبازی شههیدان ل ه خهبات ب�هردهوام بووه و
تا گهیشتن به رزگاریی یهکجاری و وهدهست
هێنانی مافی نهتهوایهتی خهبات و تێکۆشان
بهردهوام دهبێت.
کۆماری ئیسالميی ئێرانیش ب ه ههموو
ت��وان��ای �هوه ه �هوڵ��ی ل �هن��اوب��ردن و دژایهتيی
خهڵکی کوردستان و حیزبهکهمانی داوه و
ب ه خهیاڵی خ��اوی خۆی به ئامانج ه دژی
گهلیهکانی دهگ���ات .دهبینین ک�ه تیرۆر،
سێداره و ههموو چهشن ه ڕیگایهک تاقی
دهکاتهوه بهاڵم ههموو جارێ لهگهڵ شکست
ڕووبهڕوو دهبێتهوه.
له چهند مانگی ڕابردوودا ،کاربهدهستانی
ڕێژیم ل ه چهندین شاری کوردستان ،سهردانی
بنهماڵهی س �هرب �هرزی شههیدانی حیزبی
دێموکراتیان کردووه و به قهول و بهڵێن پێدان،
داوای��ان لێ ک��ردوون سهبارهت ب ه ڕابردووی
ش�هه��ی��دهک��ان قس ه ب��ک�هن و داوای پاکان ه
له ک��ۆم��اری ئیسالمی بکهن .مۆرهکانی
ئیتالعات لهوه بێئاگان ک ه بنهماڵهی شههیدان
باش دهزان��ن جگهرگۆشهکانیان گیانیان ل ه
ڕێگای خهبات بۆ ئازادی و ڕزگاری و مافی
نهتهوایهتی بهخت کردووه و ههرگیز ئاماده
نین سهری بهرزیان بۆ ڕێژیمێک نهوی بکهن
که قاتڵی ڕۆڵهکانیانه .فهلسهفهی ڕێژیم ل ه
سهرهتای هاتن ه سهرکارییهوه لهسهر دژایهتيی
نهتهوهی کورد دامهزراوه .ههر بۆی ه خهڵکی
کوردستان و تێکۆشهرانی حیزب ،یهک ب ه
یهکی ئهو شههیدانه ب ه کهس و کاری خۆیان
دهزان��ن و مڵکی تهنیا بنهماڵهکانیان نین.
چونک ه ل ه پێناو بهختهوهريی ئهو خهڵکهدا
گ��ی��ان��ی خ��ۆی��ان ف��ی��دا ک����ردووه و باشترین
پ��اداش بۆ ئ �هو فیداکارییه ،وهف���اداری ب ه
ئامانجهکانیانه.
کۆمهاڵنی بهشهرهفی خهڵکی کوردستان!
ههروهک تا ئێستا نیشانتان داوه ،ئهرکی
نیشتمانيی خۆتان س�هب��ارهت ب ه بنهماڵهی
ش �هه��ی��دان ،ب � ه ب �هس �هرک��ردن �هوهی گڵکۆی
شههیدان ،وهفاداری و ئهمهگناسيی خۆتان ب ه
بنهماڵهی شههیدان و ب ه حیزبهکهتان دهربڕیوه.
بهو ههڵوێستهتان چاوی دوژمنانی ئازادیتان
کوێر کردووه و دڵی یادگاری شههیدهکان
و هاوسهنگهرانیان شاد دهکهن و دڵنیاش بن،
خ��ۆری ئ���ازادی ه�هڵ��دێ! تا ئ�هو جێگایهش
پێوهندی ب ه حیزبی دێموکراتهوه ههیه ،وهک
ههمیش ه حیزبهکهمان ب ه پرنسیپ ه نهگۆڕهکانی
خۆی واتا دێموکراسی ،مافی نهتهوایهتی و
سهربهخۆیی سیاسی بڕیاردان بهرامبهر ب ه
خوێنی شههیدان وهف��ادار دهمێنێتهوه و هیچ
چهشن ه گوشار و ههلومهرجێک ههنگاوی
پێ شل ناکات.
ل ه شهست و حهوتهمین ساڵی لهسێدارهدانی
پ��ێ��ش �هوا و ه��اوڕی��ی��ان��ی وێ�����ڕای ناردنی
س�ڵاو ب��ۆ گیانی پاکی پ��ێ��ش�هواو سهرجهم
شههیدانی کوردستان  ،پهیمانی وهفاداری
ب ه ئامانجهکانیان ن��وێ دهکهینهوه و بهو
ئاواتهین تا گهیشتن ب ه ئازادی و ڕزگاری،
بهو پهیمان ه وهفادار بمێنینهوه.
ساڵو له یهکهمین سهرکۆماری شههیدمان
ق���ازی م��ح�هم��م�هد و س��هرج��هم شههیدانی
کوردستان!
م���ردن و ن �هم��ان ب��ۆ ڕێ��ژی��م��ی کۆماری
ئیسالمی!
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کۆمیسیۆنی کۆمهاڵیهتی
10ی خاکهلێوهی 1393ی ههتاوی
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تۆمەت مەدەن لەم ڕێژیمە!
✍

مستەفا هیجری

ل��ە ك��ات��ی بانگەشەی هەڵبژاردنەكانی
ڕووحانیدا ژمارەیەك لە چاالكانی سیاسیی
ن��ەت��ەوە بندەست و ستەملێكراوەكانی ئێران
بە پشتبەستن بە ڕاگ��ەی��ەن��راوی ڕووحانی
لەمەڕ دابینكردنی مافی " ن��ەت��ەوەك��ان و
كەمینە ئایینییەكان" بانگەشەیەكی بەرینیان
بە قازانجی ناوبراو خستە ڕێ و وای��ان لە
خەڵك تێگەیاند كە هەڵبژاردنی ڕووحانی
واتە چارەسەریی كێشەكان و سڕینەوەی ئەو
هەاڵواردنەی كە بەسەریاندا داسەپاوە .ئاكامی
ئەم فریوكارییانە لێڕوانینی تا ڕادەیەك بەرینی
ئەم نەتەوانە بوو بۆ سەر سندووقەكانی دەنگدان
و دانی دەنگەكانیان بە قازانجی ڕووحانی.
هەموو ئەم گۆڕانكارییانە (وەرچەرخانانە) لە
كاتێكدا بیچمی گرت كە:
ـ خودی ئەو وادانەی كە لە ڕاگەیەنراوەكەدا
هاتبوو ،هەندێ پرسی ئێجگار الوەك��ی و
گچكەی لە خۆ دەگرت.
ـ س���ەرۆك ك��ۆم��ار ل��ە ئ��ێ��ران��ی كۆماری
ئیسالمیدا و ك��اب��ی��ن��ەك��ەی سەاڵحییەتی
ئەوتۆیان بۆ جێبەجێ كردنی ئەم وادانە نییە،
چون لە ئێراندا ئەم سەاڵحییەتانە لە پاوانی
تاكێكدایە (وەلی فەقیه) و ،سەرۆك كۆمار
تەنیا بەڕێوەبەری فەرمانەكان و سیاسەتە
دیاریكراوەكان لە الیەن وەلی فەقیهەوەیە.
ـ بەرپرسانی ئەمنی و ئینتزامیی واڵت كە
تەنیا لە بەرامبەر وەلی فەقیهدا وەاڵمدەرن
نە لە بەرامبەر سەرۆك كۆماردا ،لە هەمان
ب��ڕگ��ەی بانگەشەی هەڵبژاردنەكاندا ئەم
ڕاستییانەیان دەدرك���ان���د .ت��ەن��ان��ەت خودی
خامنەییش ل��ە درێ���ژەی لێداونێكیدا دای
ب��ە گ��وی��ێ پ��اڵ��ێ��وراوان��ی س��ەرك��ۆم��اری��دا كە
وادەگەڵێك بە خەڵك نەدەن كە وەدیهێنانیان لە
ئاستی توانایاندا نەبێت.
بەاڵم سەرەڕای ئەمانە چاالكانی سیاسی
لەسەر بنەمای ( ئیشەڵاڵ پشیلەیە) هەموو
ئ��ەم ڕاستیانەیان ل��ەب��ەرچ��او ن��ەگ��رت و لە
درێ��ژەدان��ی چاالكیی خ��ۆی��ان ب��ە قازانجی
ڕووحانی بۆ ساتێكیش تووشی دردۆنگیی
نەبوون ،تا پێیان كرا لە هیواداركردنی خەڵك
بە بەڕێوەچوونی وادەك��ان��ی ڕووح��ان��ی ـ لە
ئەگەری هەڵبژاردنی وەك س��ەرۆك كۆمارـ
دەرێ��غ��ی��ی��ان ن��ەك��رد .ب��ەداخ��ەوە كەسانێك لە
چاالكانی سیاسیی نەتەوە بندەستەكان كە
ئێستا پاش تێپەڕینی نزیك بە  9مانگ لە
گەیشتن بە دەسەاڵتی ڕووحانی و ئاشكرا
بوونی سیاسەتە نێوخۆیی و دەرەكییەكانی كە
لە الیەن وەلی فەقیهەوە بەسەریدا داسەپاوە،

هێشتا لە چوارچێوەی ئۆمێدی بێهوودە بە
خەڵك دان چاالكن .بەم ئومێدە كە وتووێژی
عەلی یوونسی وەزی��ری پێشووی ئیتالعاتی
كۆماری ئیسالمی و "یاریدەدەری تایبەتیی
س�����ەرۆك ك���ۆم���ار ل���ە پ��رس��ی ن���ەت���ەوەك���ان و
كەمایەتییە ئایینییەكان" دەنگی جەرەسێك بێت
بۆ لە خەو هەستانی ئەم گرووپە لە چاالكان و
هەموو ئەو كەسانەی كە لەم ڕێژیمەدا چاویان
بڕیوەتە سڕینەوەی هەاڵواردن و ستەم لەسەر
نەتەوە بندەستەكانی ئێران.
عەلی یوونسی وێ��ڕای وتووێژێك لەگەڵ
ئێحسان هووشمەند كە دەقەكەی لە گۆڤاری
"ئ��ێ��ران" تایبەت بە ن���ەورۆزی 1393دا باڵو
ك��راوەت��ەوە وەاڵم��ی پرسیارەكانی وتووێژكەر
دەدات������ەوە .خ��وێ��ن��دن��ەوەی وردی ڕس��ت��ە بە
ڕستەی ئەم وەاڵمانە پێویستی بە باسێكی
تێر و تەسەلە ب��ەاڵم لە وتارێكی ئ��اوادا بۆ
پێشگرتن لە درێ��ژدادڕی��ی تەنیا چڕ دەبینە
سەر هەندێ لە وەاڵمەكانی ناوبراو و ،هەوڵ
دراوە هەندێ لەوانە لە پێوەندی لەگەڵ مافی
"كەمایەتییەكان" و ڕوانگەی ناوبراو ،كە لە
ڕاستیدا دەكرێ بوترێ ڕوانگەكانی ڕێژیمن
هەڵبسەنگێنین و هێمایەك بكەین ب��ۆ ئەو
پارادۆكسانەی كە لە وەاڵمی پرسیارەكاندا هەن
كە لە نەبوونی بڕوای ڕێژیم بە داخوازییەكانی
"كەمایەتییەكان" سەرچاوە دەگرێ .بەڵكوو كە
ئ��ەم وەاڵم��ان��ە لە ڕەوان��دن��ەوەی ناڕوونییەكان
لەمەڕ بوون یان نەبوونی پالنێكی دیاریكراوی
ڕێژیم بە مەبەستی سڕینەوەی هەاڵواردنەكانی
داسەپێندراو بەسەر نەتەوە غەیرە فارسەكاندا لە
ئێراندا بە سوود بێت:
پرسیار :پۆستی "ی��اری��دەدەری تایبەتیی
س��ەرۆك كۆمار" بە وردی بە چ واتایەكە و
گەلۆ چوارچێوەی ئەركەكانی ئ��ەو دیاری
كراوە؟
وەاڵم" :هێشتا پ��ێ��گ��ەی تەشكیالتی و
هەڵكەوتەی ڕێكخراوەیی ئ��ەو لە كۆگەی
دەوڵەتدا بە وردی دیاریی نەكراوە .ئەڵبەت
ئێمە پێشنیارگەلێكمان كۆكردوەتەوە و داومانە
ب��ە ڕێ��ك��خ��راوی ب��ەڕێ��وەب��ەری��ی و خەریكی
تاوتوێ كردنین ،بەاڵم شێوازی هەڵسوكەوت
لەگەڵ وەزارەتخانەكانی دیكە ،و چوارچێوەی
ئ��ەرك��ەك��ان و پێكهاتەی ڕێكخراوەیی ئێمە
دیاری نەكراوە".
بەمجۆرە دەبینین دامەزراوەیەك كە بڕیارە
لە پێناو سڕینەوەی هەاڵواردن و دابینكردنی
م��اف��ە پێشێلكراوەكانی "كەمایەتییەكان"
هەنگاو هەڵبگرێت ،پاش تێپەڕینی  9مانگ

هێشتا پێگەی تەشكیالتی و هەڵكەوتەی
ڕێكخراوەییەكەیی دیاری نەكراوە.
هەربۆیە دەكرێ بوترێ ڕێژیم بە شێوەیەكی
گشتی ب��ڕوای بە بوونی ئ��ەم مافانە نییە
تا بە شێوەیەكی بەرنامەڕێژیكراو لە پێناو
وەدیهاتنیاندا كار بكات و ئەم دامەزراوەیش
شێرێكی بێ یاڵ و كلكە كە لە چوارچێوەی
بانگەشەی نێوخۆیی و دەرەكیدا دامەزراوە.
پرسیار :ئێوە زمانتان وەك یەكێ لە توخمە
سەرەكییەكانی نەتەوەكان پێناسە ك��ردووە .لە
الیەكەوە خودی ئێوە و گوایە دەوڵەت بە دوای
گەاڵڵەی فێركاریی زمانە ناوچەییەكان وەك
یەكێ لە داخوازییەكان و مافێكی یاسایین.
دەوڵ���ەت ل��ەم ب���وارەدا ب��ە وردی ب��ڕی��ارە چی
بكات؟
وەاڵم" :س��ەرەت��ا دەب���ێ ل��ە ن��ێ��وان زم���ان و
زاراوەدا جیاوازیی دابنێین .فارسی یەك زمانە
كە زاراوەی زۆری هەیە ،گیلەكی ،مازنی،
خوراسانی و كوردی هەموویان زاراوەكانی یەك
زمانن ،زمانی فارسی .كاتێ باس لە زمان
دەكەین مەبەستمان زمانگەلێ وەك فارسی،
عەرەبی ،ئینگلیسی و توركییە."...
دەم���ەوێ نیگەرانیی هەندێك ك��ە دەڵێن
خوێندن و نووسینی زمانی نەتەوەكان ،خەسار
دەگ��ەی��ەن��ێ ب��ە زم��ان��ی ف��ارس��ی بڕەوێنمەوە،
چلۆنە كە بە خوێندنی ئینگلیسی و عەرەبی
لە قوتابخانەكاندا ،فارسی تووشی خەسار
نابێت بەاڵم بە خوێندنی زمانێ وەكوو توركی،
تووشی خەسار دەبێ"
ئ��ەم وەاڵم��ە لە دوو سۆنگەوە گرینگیی
ه��ەی��ە .ی��ەك��ەم ئ��ەوەی��ك��ە ك���وردی زم��ان نییە
بەڵكوو زاراوەیەكی زمانی فارسییە .هەربۆیە
لە پالنی بەڕێز یوونسی ـ ئەگەر پالنێك ئامادە
ك��راـ شوێنێك ب��ۆ خوێندنی زم��ان��ی كوردی
نییە .چرپەیەك دێتە گوێ كە ناسیاوە و بە
شێوەی ب���ەردەوام لە سەردەمی ڕێژیمەكانی
پاشا و شێخ بیستوومانە و ئێستا لە زاری
بەرپرسی دامەزراوەیەكەوە دەیبیستین كە گوایە
بڕیارە لە پێوەندی لەگەڵ فێركاریی زمانە
ناوچەییەكاندا گەاڵڵەیەكی بێت.
دووه��ەم ئەوەیكە لە پێوەندی لەگەڵ ئەو
زمانانەی كە ناوبراو بڕوای بە بوونیان هەیە
وەك توركی و عەرەبی تەنیا لە هەوڵی ئەوەدایە
كە نیگەرانی ئ��ەو بەڕێزانە بڕەوێنێتەوە كە
دەڵێن خوێندن و نووسینی زمانە نەتەوەییەكان
خەسار بە زمانی فارسی دەگەیەنێ ،نەك
كۆمەڵێ كار و كردەوە لە پێناو ئامادەكاریی
ب��ۆ خوێندنیان و ئەمەیكە گەلۆ ئ���ەوان لە

ڕەواندنەوەی ئەم نیگەرانییانە سەردەكەوێ یان
نا دەبێ چاوەڕوان بین .هەواڵنێر جارێكی دیكە
لەمەڕ زمانی كوردی لە ناوبراو پرسیار دەكات
و بەڕێز یوونسی وەاڵم دەدەنەوە:
من ك��وردی بە بەشێك لە زمانی فارسی
دەزانم .ئەڵبەت داخوازیی بۆ خوێندنی بوونی
هەیە .بەمانەشەوە لێكۆڵینەوەكانی من پیشانی
دەدا كە ئەم داخوازییە زۆر بەرین و بەرباڵو
نییە .لە درێژەی ئەو لێكۆڵینەوانەی كە هەم
لە سەردەمی وەزارەت��ی ئیتالعات و هەم لەم
سەردەمەدا كردوومە بەم ئاكامە گەیشتووم كە
نە بۆ زمانی توركی و نە بۆ زمانی كوردی
داخوازییەكی ئەوتۆ ،جیددی و بەرباڵو لە
پێناو خوێندنیاندا بوونی نییە.
باشە هەربۆیە كاتێ جنابی یاریدەدەری
ت��ای��ب��ەت��ی��ی س�����ەرۆك ك���ۆم���ار ب���ە پ��ێ��ی ئەو
ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوان��ەی ك��ە ك��ردووی��ان��ە ل��ە الیەن
ن��ەت��ەوەك��ان��ی ك���ورد و ت���ورك وەاڵم دەدەن����ەوە
كە "داخ��وازی��ی جیددی و ب��ەرب�ڵاو لە پێناو
خوێندنیاندا ب��وون��ی نییە" ك��ە وات��ە ت��ا ئێرە
كوردی نە زمانە و نە داخوازییەكی ئەوتۆش
بۆ خوێندنی بوونی هەیە و توركییش كە بڕیار
بوو زمان بێت ئەویش وەك كوردی داخوازیی
جیددی و ئەوتۆ بۆ خوێندنی بوونی نییە.
هەر بۆیە جارێ یاریدەدەری تایبەتیی بەشێك
لە كێشە سەرەكییەكانی چارەسەر و خەیاڵی
دەوڵەتەكەی ئاسوودە ك��ردووە .بەاڵم هەواڵنێر
كە وا دی��ارە بەم وەاڵم��ە ڕازی��ی نەبووە ،زۆر
بەجێ پرسیار دەكات:
"ئەگەر ئەم داخوازییە بوونی نییە ئەی
بۆچی بووە بە گرینگترین بەشی بەرنامەكانی
ئێوە و وەزارەت��ی فێركاریی و پ���ەروەردەش بە
شوێنیەوەن؟ " بەڕێز یوونسی وەك ئەوەیكە
گ��ڕی گرتبێ ل��ە وەاڵم���ی ئ��ەم پرسیارەدا
دەف��ەرم��وون :ئێوە هەواڵنێرەكان ئ��ەم كارەتان
كردووە! خوێندنی زمانە نەتەوەییەكان داخوازیی
گشتیی نییە بەڵكوو داخوازیی ژمارەیەكی
كەم ڕووناكبیر و تەنانەت حیزبییە ،ئەڵبەت
یاسای بنەڕەتی پێویستی ك��ردووە لەسەرمان
و لەڕاستیدا بەشێكە لە قەبارە ڕاگیراوەوەكانی
یاسای بنەڕەتی ب��ەاڵم پیشاندانی ئەم خاڵە
ك��ە شەپۆلێكی داخ��وازی��گ��ەری��ی ب��ەرب�ڵاو لە
نێو نەتەوەكاندا بۆ ئ��ەو بوونی هەیە ،تەنیا
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رۆژەڤ
و :رەزا فەتحوڵاڵنژاد

كریمە لە نێو بەرداشی
رۆژهەاڵت و رۆژئاوادا
ڕووداوی ئ���ەم���دوای���ی���ان���ەی ك��ری��م��ە و
ج��ی��اب��وون��ەوەی ل��ە ئ��ۆك��رای��ن ب��ە پاڵپشتی
هێزەكانی ڕووسیە ،یەكێك لە رۆژەڤەكانی
رۆژن��ام��ە و ماڵپەڕە رۆژئ��اوای��ی��ەك��ان بووە.
بەگشتی ئەوەندەی ئەو ڕاگەیێنانە خۆیان
بە شەرمەزاركردنی لەشكركێشی پووتین بۆ
ئۆكراین بە شێوەیەكی تاكالیەنانە و بەزاندنی
سنوورەكانی ئەو واڵتە بەبێ ئیزنی رێكخراوی
نەتەوە یەكگرتووەكان خەریك كردووە ،كەمتر
خۆیان لەوە باسە داوە كە مافی دیاریكردنی
چ��ارەن��ووس ب��ۆ خەڵكی ك��ری��م��ە ،مافێكی
بێئەمالوئەوالیە وەك لە جاڕنامەی گەردوونی
مافی مرۆڤدا هاتووە.
ماڵپەڕی "واشینگتۆن پۆست" لە بەشی
ب��ۆچ��وون��ی خ��ۆی��دا ،ك��ورت��ە وت��ارێ��ك��ی ئادام
تەیلور ،نووسەری بەشی سیاسەتی دەرەكی
رۆژن��ام��ەی "واشینگتۆن پۆست"ی لەسەر
ڕێوڕەسمی خەاڵتكردنی سوپای رووسیە لە
الیەن پووتینەوە داناوە .لە وتارەكەدا كە لە ژێر
ناوی "پوتین دەڵێ كریمە تواناییە نوێكانی
سوپای رووسیەی دەرخست" باڵو بووەتەوە،
نووسەر تەركیز دەخاتە سەر دەستێوەردانی
س��ەرب��ازی رووس��ی��ە و ش��ەرم��ەزارك��ردن��ی ئەو
جۆرە لەشكەركێشییەی بۆ سەر ئۆكراین.
بەشێك لە دەقی وتارەكە بەم شێوەیە:
سەركۆماری رووس��ی��ە ،والدیمیر پووتین
رۆژی هەینی لە كرێملین لەگەڵ ژمارەیەك
لە ئەفسەرانی س��ەرب��ازی دی���داری ك��رد تا
پێیان رابگەیەنێ ك��ە ل��ە تاقیكارییەكانی
ئ��ەم��دوای��ی��ان��ەدا زۆر س��ەرك��ەوت��ووان��ە كاریان
كردووە.
بەپێی وەرگێڕانێك لە هەواڵدەریی رووسی،
"ری��ا نوڤۆستی" ،پوتین لە ڕێوڕەسمەكەدا
گوتی" :ڕووداوەك��ان��ی ئەمدواییە لە كریمە
تاقیكارییەكی جیددی بوو ،باری چۆنایەتیی
تواناییە نوێكانی پێرسۆنێلی سەربازیمان و
رۆحییەی بەرزی ئەخالقییانی دەرخست".
چ���اودێ���ران ب��ەم قسانە كەمێك تووشی
سەرسووڕمان بوون .لە گەرمەی كیشمەكێش
لە كریمەدا ،كاتێك پیاوە چ��ەك��دارەك��ان كە
ل��ە س��ەرب��از دەچ���وون بنكە سەربازییەكانی
ئۆكراینیان گەمارۆ دا ،پووتین ئەو ئیدیعایانەی
رەد ك��ردەوە كە ئ��ەوە سەربازانی رووس��ی بن
لە خاكی ئەو جەزیرەدا .ئەو بەپێچەوانەوە،
ئیدیعای كرد كە ئەوانە تەنیا "هێزە بەباشی
ئ��ام��ووزش دیتووە خۆبەرگریكەرەكان"ن كە
یونیفۆرمەكانیان لە فرۆشگاكاندا كڕیوە.
سەرەڕای ئەوەش ،ژمارەیەك لە كارناسان وتیان
هێزە سەربازییەكە بەڕاستی زۆر لە سەربازانی
رووسی دەچوون و تەنانەت ژمارەیەك لەو "هێزە
خۆبەرگریكەرانە" فیلمیان لێ هەڵگیراوە كە
دەڵێن هێزی سەربازی ڕووسیەن.
ك��ەواب��وو ،داخ���وا پ��ووت��ی��ن راس���ت ئەوەی
قبووڵ كرد كە درۆی كردووە؟ بە دڵنیاییەوە
سەركۆماری رووسیە ئەو ئیستداللە دەهێنێتەوە
كە مەبەستی پێرسۆنێلی هێزی دەریای رەش
لە وێستگەی سێڤاستۆپۆل بووە یان ئەوە كە
سەربازانی رووسیە تەنیا پاش ریفراندۆمی
سەركەوتووانە بۆ پەیوەستبوون بە ڕووسیە،
چوونەتە نێو كریمەوە.
هەر كام لەوانە بێت ،قسەكردن لە "تواناییە
نوێكان" لێرەدا وێناچێ ت��ووڕەی��ی رۆژئاوا
ك��ەم بكاتەوە .سەركۆماری ئۆباما رۆژی
پێنجشەممەی ڕابردوو لە وتووێژێك لەگەڵ
هەواڵدەریی "سی.بی.ئێس" داوای لە پووتین
ك��رد ك��ە هێزەكانی بگەڕێنێتەوە دەرەوەی
سنوورەكانی ئۆكراین".
سەرچاوە:
washingtonpost.com
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گێڕانەوە و دەردی هەرمان

"بێنێكس"ی شاراوە كچی سووریەیی و فوودانە ئاشكرا دەكات
بەشی چوارەم ـ چیرۆكنووس زێرەڤانێكی
تایبەتییە
ن��ی��وس��ەدە ل��ەم��ەوب��ەر ك��ات��ێ��ك جەاللی
ئالیئەحمەد چیرۆكی "منداڵی خەڵكی"
ن��ووس��ی ،قامكی ل��ەس��ەر پرسێك دان���ا كە
ل���ەوەت���ەی ه��ەی��ە ل �ە ك��ۆم��ەڵ��گ��اك��اندا وەك
ڕەنجێكی ئینسانی ب���ووە ب��ە ئوستوورە:
م��ن��داڵ��ی س�����ەرەڕێ .چ��ی��رۆك��ی "منداڵی
خەڵكی" لە زم��ان ژنێكەوە دەگێڕدرێتەوە؛
ژنێك كە كوڕێژگەیەكی هەیە و ئێستا لە
ماڵی مێردی دووەم��ی ناعیالجە لە نێوان
ك��وڕەك��ە و مێردەكەی یەكیان هەڵبژێرێ.
دەڵ��ێ��ی ل��ە ن��ێ��وان دوو ب��ەرداش��اندا خەریكن
دەی��ه��اڕن .وەك ئ��ەوەی ورد بیئەنجنن وایە.
ژنە چاری ناچارە دەبێ الیەكی وە الیەكی
خاتەوە :یا منداڵەكەی وەخۆ بگرێ یا لە
الی میردەكەی دانیشێ .ژنە ساغ دەبێتەوە.
كەشخەترین جلكی كوڕەكەی دەب��ەر دەكا.
س��ەری بۆ دادێنێ .گوێ لە دوایین قسە
خۆشەكانی دەگرێ و دوایێ لە جێیەكی وەك
نزیك گۆڕەپانێك سەری گرێ دەدا و خۆی
لێ دەدزێتەوە و دیارە دەگەڕێتەوە ماڵەوە هەتا
لە الی مێردەكەی ژیان بباتە سەر.
گرفتی كۆمەاڵیەتیی ب��ەرەڵ�ڵا كردنی
م���ن���داڵ ل���ەس���ەر ڕێ��گ��ا و باسوخواسی
دەروونناسانە و كۆمەڵناسانەی پێوەندیدار
بەم گرفتە ،تایبەتی كۆمەڵگای ئێران نییە.
ئێمە ئەو كورێژگەیە لە یەكێك لە جوانترین
بەرهەمەكانی چارلی چاپلینیشدا دەبینینەوە.
كوڕێژگەیەكی بەڕەڵاڵكراو كە ئێستا خەریكە
هێندێك ج���ار ل��ەگ��ەڵ چارەرەشییەكانی
شووشەبڕێك و جاری واشە بە بێكاری گەورە
دەبێ .ڕاچڵەكێنەرە بەاڵم چیرۆك نییە.
ن���ی���وس���ەدە ل���ەم���ەوب���ەر ك��ات��ێ��ك جەاللی
ئالیئەحمەد چیرۆكی "منداڵی خەڵكی"
دەن��ووس��ی نەیدەزانی هەمیشە ه��ەر هەمان
كارەسات دەقەومێتەوە .ژنێك منداڵەكەی

لەسەر ڕێگا دادەنێ و نامەیێكیشی وەگەڵ
دەدا .ئالیئەحمەد ن��ەی��دەزان��ی ئ��ەم نامە
تازەیەی خوارەوە لە چیرۆكەكەی خۆی زۆر
پوختەتر ،ڕاچڵەكێنەرتر و تێكچندراوترە،
بەاڵم چیرۆك نییە .نامەكە دەخوێنمەوە:
"ساڵو .ماندوو نەبنەوە.
ئ��ەم��ن م���ەرج���ان���م ،دای���ك���ی ئ����ەم كوڕە
چكۆڵەیەم .ناوی ئاریایە .ئەمن بێجگە لەوی
دوو منداڵی دیكەشم هەیە .لە شوێنێكی
دواك��ەوت��وو لە ك��ەرەج دەژی��م .لەبیرم نەچێ
پێتان بڵێم مێردەكەم بێكارە و ئێمە كرێنشینین.
دەرەقەتی خەرجی ئاریا نایێین .دەبێ هەرچی
حەوتووە بیبەم بۆ ناوەندێك هەتا لەوێ پێی
ڕابگەن بەاڵم لە دەستم نایێ.
ئەوانەم نەنووسیوە هەتا وابزانن خەریكم
پاكانە بۆ خۆم بكەم بەاڵم بەو خودایەی ژوور
سەری چ دەرەتانی دیكەم پێشك نەدەهات.
با باسی خوووخدەی ئاریاتان بۆ بكەم.
منداڵێكی یەكجار لەسەرەخۆ و بەڕوحمە.
ل��ەچ��ك��ەی��ەك��ی وێ دەن ق����ەدەر عەیامێك
بۆخۆی پێی دەخافڵێ .كەیفی بە گەڕان و
سووڕانێ دێ .نێوانی دەگەڵ پیاوان خۆشە.
بە شەڕ و هەراهەرایێ ترسی ڕێدەنیشێ.
ئەگەر تێر بێ و بنی ئیشك بێ ،بۆخۆی
دەح��اوێ��ت��ەوە .چ��اك لە قسان دەگ��ا .كەیفی
بەوە دێ پێی هەڵبڵێن .پێی بڵێن زۆر جوانە،
چەند ژیكەڵەیە .ئاریا كەسی منە .پێی بڵێن
دەبەر چاوانی دەمرم .ئاریا ناتوانێ بڕوا و
پێویستی بە فیزیۆتراپی هەیە .بەیانی كە
لەخەو هەڵدەستێتەوە ئەگەر بیسكویتی بۆ
لە شیر یا لە چایی هەڵێنن چاكی دەخوا.
بە خۆشەویستییەوە بیدەنێ .ئاریا نەماوە بۆ
یاڕەلماسی سووركراوە بە سۆسی مایۆنێزەوە.
لە خ��واردن��ی دۆل��درم��ە و چیپس و پۆفیال
تێر نابێ .ماكاڕۆنی زۆر پێ خۆشە .كاتێك
دەی���ه���ەوێ ب��خ��ەوێ ش��ی��ری پ��اس��ت��ۆری��زە لە

شووشەدا دەخوا .هەڵبەت هێشتا شووشەكەی
ب��ەچ��اك��ی ب��ۆ ڕان��اگ��ی��رێ .ل��ە ك��ات��ی شیر
خ���واردندا دوو سێ دەق��ە جارێك شووشەكە
لەزاری دێنێتە دەر و هەناسە دەدا و دیسان
بۆ زاری دەباتەوە .چەندی بڵێی شلەمەنی
پێ خۆشە؛ وەك شەربەت و ئاومیوە .شەوێ
ئەگەر نوست هەتا بەیانی وەخەبەر نایێ.
ئەگەریش هەستێتەوە قومەئاوێك دەخواتەوە
و هەمیسان بۆی دەنووتەوە .قەراغی لێوی
ق��ەڵ��ش��ی��وە .ب��ردم��ە دك��ت��ۆری ك��وت��ی لەبەر
ك��ەم�یی ڤیتامینە .شمەكەكەی هەموو
پێیە .هیوادارم لە الی ئێوە بەختەوەر بێ و
بحەسێتەوە .با ئەوەش بڵێم ئاریا مۆسیقای
زۆر پێ خۆشە.
ناو :ئاریا ،لە دایكبووی 1383/10/20
واكسەنەكانم هەمووی بە وەختی خۆی
لێداوە.
فاتمەی زەهرا خێرتان بنووسێ"
بازنەی قەیران
چیرۆكنووس زیرەڤانێكی تاتبەتییە كە
واوەی هەر دیاردەیەك پیالنێك بەدی دەكا.
ئەگەریش پیالنێك لەگۆڕێدا نەبێ ،بۆخۆی
سازی دەكا.
وەك��وو تاژیی ڕاو یا وەك��وو پۆلیسێكی
بەشی جینایی چیرۆكەكە لە بازنەی قەیرانەوە
بەرەو ئاقارێكی ئینسانی دەباتە پێش هەتا
توێژە نەدۆزراوەكانی زەینی بەشەر تیشكیان
بخرێتە سەر .وا نییە واقیع هەمیشه سێبەری
قەیرانی لەسەر بێ بەاڵم چیرۆك لە جەنگە
و لە بازنەی قەیراندا دەگوورێ .لە جیهانی
واقیعدا قەیران بە مانای حاسێ بوون لەسەر
دووڕێیانە .بەاڵم قەیرانی داستانی زیادتر
لە سێ ڕێگا لەبەر پیێ نووسەر دادەنێ.
بەپێچەوانەی سیاسەتوانان ك��ە هەمیشە

لەسەر دووڕێیاندا گیریان ك��ردووە،
پێمان نیشان دەدا بۆ هەر بابەتێك
ج��ۆراوج��ۆر هەیە هەتا بە ڕەچ��او
نەهێڵین چیرۆكیش وەكوو پرسەكانی
ڕۆژانەئاسا بچێتە پێش.

نووسەر
ڕێگای
كردنیان
عادەتی

ئێستا ئەگەر بە نامەی ئەو ژنەدا بچینەوە
زۆر شتمان بۆ روون دەبێتەوە .ئ��ەوەی لەم
نامەیەدا بە زەقی خۆی دەنوێنێ ئەو ناوەیە
كە ژنەكە لە خۆی ناوە :مەرجان.
من لەسەر ئەو بروایەم ناوی ئەو ژنە قەت
مەرجان نییە و دیسان دەنگێك بە سرتە لە
كەلێنێكی زەینمەوە پێم دەڵێ ئەو ژنە دوو
منداڵی دیكەی نییە و زۆر وێدەچێ ئاریا
منداڵی هەوەڵی بێ .هەروەها وای بۆ دەچم
ئەو ژنە هەر بەتەنیا لەبەر گرفتی ئابووری
منداڵەكەی لەسەر ڕێگایە دانەناوە .پرسێك
لە نامەی ئەو ژنەدا وەكوو چرایێك بەردەوام
هەڵدەبێ و دەك��وژێ��ت��ەوە :نەقوستان بوون.
بەڵێ منداڵەكه بە جەستە نەقوستانە .بەاڵم
بڵێی بۆمان نەبێ بیر لەوە بكەینەوە ڕەنگە
بابی منداڵەكەش نەقوستانی زەینی یا بۆ
نموونە موعتاد بێ؟ لەو نامەیەدا وا هاتووە
كە منداڵەكە لە هەراهەرایە دەترسێ .كام
هەراهەرا؟ بۆچی دەترسێ؟ باشە لە وێندەرێ
چ باسە؟
ئەم نامەیە ڕاچلەكێنەرە .بەاڵم چیرۆك
نییە .پێم ناڵێن چی لە چیرۆك كەمە؟ ئەرێ
نامەیێك كە ژنێك خۆی تێدا شاردووەتەوە،
نامەیێك ك��ە ح��ەش��ارگ��ەی پیاوێكیشە بە
دیمەنێكەوە كە سیمای بێگەردی منداڵێك
نەخش دەك���ا ،ل��ەپ��اڵ ی��ەك دەت��وان��ن ببن بە
چیرۆكێك؟ كێ دەتوانێ ئەم كۆمایە بكا بە
چیرۆكیك؟
ڕوانینێكی تر
پ���ەن���ج���ا س�����اڵ ل����ەم����ەو ب�����ەر جەاللی

ئالیئەحمەد لەو كۆما زانیارییە چیرۆكێكی
بەوەجی خولقاندووە و بۆ ئێمەی بە یادگار
بەجێهێشتووە .لە بیریشمان بێ پەنجا ساڵ
لەمەبەر ئ��ەم چیرۆكە ل��ە چەشنی خۆی
دا یەكەم ب��ووە وات��ە بەرهەمێكی ئۆرجینال
ب���ووە .هەڵبەت دوای���ێ ن��ووس��ەری دیكەش
خۆیان پێوە خەریك ك��ردووە ب��ەاڵم هەرگیز
نەیانتوانی بەرهەمێك بە جوانی بەرهەمەكەی
ئالیئەحمەد بخولقێننەوە.
ئەگەر چاوێك بە دەوروپشتی خۆماندا
بگێڕین ،بابەتی زۆر بۆ چیرۆك هەڵرژاوە.
بەاڵم [ پرسیاری گرینگ ئەوەیە] چ بكەین
هەتا بتوانین لە چیرۆكەكەی ئالیئەحمەدی
تێپەڕێنین و كاتێك باسی ئەم بابەتە دێتە
گۆڕێ دەستبەجێ بیرمان بۆالی چیرۆكی
"منداڵی خەڵكی" ئالیئەحمەد و "كوڕێژگە"ی
چارلی چاپلین پەلكێش نەبێ؟
هەتا خ��وداح��ەز دەك��ا ب��اب��ەت هەیە هەتا
ب��ە ش��ێ��وەی��ەك��ی دی��ك��ە ب��ۆی��ان ب��ڕوان��ی��ن ،بە
شێوەیێك ئەو كاتەی هەواڵێك لە ڕۆژنامەدا
دەخوێنینەوە ،چیرۆكێكی دووەم و سێیەم و
چوارەمیش بێتە ناو مێشكمان .ئەرێ ئەوە
ل��ە ئەستۆی ن��ووس��ەی ت��ازەك��ار نییە هەتا
خۆیان بەتاقی بكەنەوە و لە ئالیئەحمەدی
تێپەڕێنن؟
نووسەر قازی نییە
خ��وێ��ن��ەری ب��ەڕێ��ز! چ��ی��رۆك��ی "منداڵی
س����ەرەڕێ" ب��ە ه��ەر ش��ێ��وە و پێكهاتەیەكی
ب��ت��ان��ەوێ چ��اوەڕێ��ت��ان��ە .پێنووسەكەتان وا
لەسەر الپ��ەڕەی سپی دابنێن هەتا چیرۆك
هەراتان لێ بكە .نووسەرێك لەو تاقیكارییەدا
س����ەردەك����ەوێ ك��ە ن��ەب��ێ��ت��ە ق����ازی و كەس
دادگایی نەكا ،بەڵكوو چیرۆكەكەی خۆی
بنووسی؛ بە نەخش كردنی سیمایەكی ورد
لە ئاریا و دایكی و باوكێك كە لە پەنایەكدا
خۆی شاردووەتەوە.
http://www.xewat.blogfa.
com/
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بە بۆنەی ڕۆژی جیهانیی
كاریكاتۆرەوە
وش��ەی كاریكاتۆر لە ڕەگ��ی ئیتالیایی
"كاریكارا" بە مانای پێوەزیادكردن و ناواقێعی
و پڕكردنەوەوە هاتووە و هەروەها بە واتایی
وێكچوونێكە كە لەودا تایبەتمەندی و ئاكاری
تایبەتی بابەت بە شێوەیەكی زێدەرۆیانە و
ناسروشتی دەردەكەون .هەر بۆیە بە پێی ئەم
پێناسەیە ":لە هەر شتێكدا زێدەرۆیی بكرێ،
ئەو شتە دەبێتە كاریكاتۆر و كاریكاتۆریست
بە زێدەرۆیی و زەقكردنەوە هەوڵ دەدا بینەر
تووشی بیركردنەوە یان ئەوەیكە لە بینەری
خۆیدا پرسیار بخوڵقێنێ.
كاریكاتۆر بە بەراورد لەگەڵ كەرەستەكانی
دیكەی گواستنەوەی پەیام دەتوانێ كۆمەڵێك
تایبەتمەندیی دیكەی هەبێ .كەرەستەیەك
كە دەتوانێ تەنیا بە پێكهێنانی تەرحێكی
س��اك��ار ك��ە ب��ە چ��ەن��د هێلی س��ان��ا درووست
دەب��ێ ،زمانێكی كاریگەر بخوڵقێنێ كە لە
هەندێك الی��ەن��ەوە بە س��ەر شێعر و مووسیقا

یەكەمایەتی هەیە .كاریكاتۆریست
ب��ە ك��ێ��ش��ان��ی چ��ەن��د ه��ێ��ل��ی ساكار
ل��ە س��ەر ك��اغ��ەز دەت��وان��ێ جۆرێك
كەرەستە بۆ گواستنەوەی پەیامی
خۆی هەڵبژێرێ و لە هەمانكاتیشدا
ج��ۆرێ��ك كەرەستە ب��ۆ خ��ەب��ات دژی
ناڕاستییەكان ل��ە كۆمەڵگا بەكار
بێنێ.
18ی خاكەلێوەی هەموو ساڵێكیان
ب���ە ڕۆژی ج��ی��ه��ان��ی كاریكاتۆر
ن���اوزەد ك���ردووە و ل��ەم ڕۆژەدا ڕێز
لەو كاریكاتۆریستانە دەگیردرێ كە
لە م��اوەی كار و چاالكیدا توانیویانە
خ��زم��ەت ب��ە ك��ۆم��ەڵ��گ��اك��ەی��ان ب��ك��ەن و بە
ئافڕاندنی كاریكاتۆر زانیاری بە خەڵك بدەن
و پرسیاریان لە نێو توێژە جۆراوجۆرەكانی
كۆمەڵگا پێكهێناوە و گرفتە سیاسی و
كۆمەاڵیەتی و ئابووریەكانیان بە زمانێكی

پارناس ()Parnasse
پارناس نێوی كێوێكە كە بە پێی ئۆستوورەكانی یونانی كەونارا ،ئاپۆلۆن
( ئیالهەی شێعر) و  9خوشكێك كە فریشتەكانی پارێزەری هونەرە جوانەكان
بوون لەوێدا ژیانیان دەكرد .نازنازی ئەو هۆگریی و بەریانێكە كە شاعیرانی
پارناسی بۆ شێعر بە مانایی هونەری پشتبەستوو بە زات كە هیچ ئامانجێك
بێجگە لە كامڵبوون و جوانیی خۆی نیە ،پێی ڕازی دەبوون .ئەم ڕێبازە
ئەدەبییە لە نیوەی دووهەمی سەدەی نۆزدەهەمدا لە فەرانسە لە بەرامبەر
ڕومانتیسمی ویكتۆر هۆگۆ والم��ارت��ی��ن و ل��ە دژی دەروون��گ��ەرای��ی و
كۆمەڵگادۆستیی هونەری پێكهات.

هەواڵ
ساكار دەربڕیووە.
یەكێك ل��ەو كاریكاتۆریستانە ك��ە جێی
خۆیەتی لەم ڕۆژەدا ڕێزی لێ بگیردرێ و
یادی بەرز بنرخێنین پێشمەرگەی كۆچكردوو
"ڕئوف خەتیبی"یە كە بۆ ماوەیەكی زۆر لە
ڕۆژنامەی كوردستان و ئاگریدا بە دیزاین
وكاریكاتۆرەكانی لە ب��واری ڕۆژنامەوانیدا
خزمەتێكی بەرچاوی كردووە .ڕئوف خەتیبی
لە ساڵی 1361ی هەتاوی لە گوندی دۆڵە
پێسان ل��ە ن��اوچ��ەی دەش���ت س��ەر ب��ە شاری
ورمێ لە دایك بووە و بەداخەوە لە سێهەمین
ڕۆژی تەمەنیدا دایكی كۆچی دوایی دەكات
و بە بێ نازی دایكی گ��ەورە دەب��ێ .ڕئوف
خەتیبی لە ساڵی  1379دێتە ڕیزی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە و لە ماوەی
پێشمەرگایەتی لە كومسیۆنی چاپەمەنی
ح��ی��زب ل��ە ب���واری دی��زای��ن و كاریكاتۆردا
خزمەتێكی بەرچاوی ك��ردووە .بەداخەوە لە
ساڵی  1389لە ڕووداوێكی تراژیكدا كۆچی
دوای كرد.

و :مەهتاب مەعرووفی

پەیامی ڕۆژی جیهانیی تیاتر بۆ ساڵی 2014

ئینگلستان و هەروەها ئورووپا كۆمەڵێك كاری
ئەنجام داوە.
بێرت بیلی لە بەشێك لە پەیامەكەیدا بەم
جۆرە دەدوێ" :هەر جێیەك كە كۆمەڵگای
مرۆیی بوونی هەیە ڕوحییەی جۆش و خرۆشی
بەربەست نەكراو لە نواندندا دەردەك��ەوێ .لە
گوندە چووكەكان لە ژێر دارێكدا ،لەسەر شانۆ
بە تكنۆلۆژییەكی بەرز ،لە پێتەختە نوێیەكانی
جیهان ،لە ساڵۆنەكانی قوتابخانەكان ،لە
م��ەزراك��ان و شوێنە ئایینییەكان ،لە ناوچە
هەژارنشینەكان ،لە گۆڕەپانەكانی شاردا،
ناوەندە كۆمەاڵیەتییەكان و ژێر زەوییەكانی
نێو ش���ار ،خ��ەڵ��ك ب��ۆ پێكهێنانی پێوەندی
ن��زی��ك��ان��ە ل��ە جیهانێكی ف���رت و فێاڵوی
بانگهێشتی یەكتر دەكەن ،جیهانێك كە ئێمە
بۆ دەربڕینی ئاڵۆزییەكانی مرۆیی ،ڕابواردن
و الوازیی خۆمان لە ژیان و هەناسە كێشان و
دەنگهەڵبڕیندا پێكی دێنین.
ئێمە كۆ دەبینەوە تاكوو بگرین و وەبیر
بێنینەوە ،پێبكەنین و بیربكەینەوە ،فێربین

و پ��ەس��ەن��دی بكەین و وێنا
بكەین .كۆ دەبینەوە تاكوو لە
تكنیكە فەنییەكان تووشی
سەرسووڕمان بین و خوداكان
وێنا بكەین.
هونەرمەندانێكین
ئێمە
ك���ە ب���ە ڕۆح���ی���ەی كەونارا
كار دەكەین ،هەست دەكەین
ناچارین ئەو لە نێو دڵەكانمان،
ئ��ای��دی��ا و ج��ەس��ت��ەم��ان بۆ
ئاشكرابوونی ڕاستیەكان لە
هەموو ڕازە درەوشاوەكانیان

تێبپەڕێنین.
بەاڵم لەم سەردەمەدا كە بە دەیان ملیۆن
كەس بۆ زیندوومانەوە خەبات دەكەن ،لە ژێر
گوشاری ڕێژیم و سەرمایەداریی تااڵنكەردان،
هەست بە دژایەتی ،هەژاریی و بێ توانایی
دەكەن ،لە تەنیایماندا لە الیەن ناوەندە نهێنی و
سیخورییەكانەوە دستدرێژی دەكرێتە سەرمان و
ئاخاوتنەكانمان لە الیەن دەوڵەتەكانەوە سانسۆڕ
دەكرێن .لە دارستانەكاندا هەموو شتێك لە
حاڵی لە نێو چوون دایە.
گەلۆ ئێمە ك��ە ه��ون��ەرم��ەن��دان��ی شانۆ و
تیاترین ،بەرتەسك دەبینەوە بۆ داواكارییە
عەقالنییەكانی ب���ازاڕ ی��ان شێلگیرانە بە
شوێن بەدەستهێنانی دەسەاڵتێكین كە بتوانین
فەزاییەك لە دڵ و زێنەكاندا لەبار بكەین
و خ��ەڵ��ك ل��ە دەوری خ��ۆم��ان كۆبكەینەوە،
ئیلهامیان پێ ببەخشین ،ئەوان بۆ الی خۆمان
ڕاكێشین و زانیارییان پێبدەین و بە ئامێزی
ك��راوەوە جیهانێك لە هیوا و هاریكاری پێك
بێنین؟

مایكڵ جاكسۆن پاش پێنج ساڵ لە
مردنی ئەلبومێكی باڵودەكرێتەوە
دوای پێنج ساڵ لە مردنی مایكڵ جاكسۆن شای میوزیكی پاپ ،كۆمپانیای ئێپیك
ڕیكۆردز ڕایگەیاند ،مانگی بانەمەڕ ئەلبومێكی نوێی جاكسۆن باڵودەكاتەوە كە لە 8
تراكی نەبیستراوی ئەم هونەرمەندە پێكهاتووە .ئەلبومە نوێیەكە ناوی " " XSCAPE
دەبێت كە ئەمەش ناونیشانی یەكێك لە گۆرانییەكانی مایكڵ جاكسۆنە و كۆمپانیاكە دوای
گوێگرتن لە هەموو گۆرانییەكانی ئەم هونەرمەندە لە ماوەی چل ساڵی گۆرانیگوتنیدا
هەڵیبژاردووە .كۆمپانیاكە ڕاشیگەیاندووە ،كە مایكڵ جاكسۆن پێش مردنی ئەم گۆرانیانەی
تۆماركردبوو و ڕۆژی 23ی بانەمەڕی داهاتوو باڵو دەكرێتەوە .مایكل جاكسۆن لە
جۆزەردانی  2009لە تەمەنی  50ساڵیدا بەهۆی بەكارهێنانی چەند دەرمانی دژە یەك و
لەكاتێكدا خەریكی خۆئامادەكردن بوو بۆ ئەوەی دووبارە بێتەوە نێو دونیای هونەر ،گیانی
لەدەستدا.

"دوایین زستان" بەشداری لە فیستیڤاڵی
فیلمی میدیاوەیڤی مەجارستان دەكات
فیلمی سینەمایی "دوایین زستان" لە دەرهێنانی سینەماكاری كورد سالم سەڵەواتی ،لە
فیستیڤاڵی فیلمی میدیاوەیڤ نمایش دەكرێت.
ئەم فیلمە سینەماییە كوردییە لە دوایین بەشداری نێونەتەوەیی خۆیدا لە بەشی
پێشبڕكێی "شەقامەكان"ـی 24ـەمین خولی فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی میدیاوەیڤ لە
واڵتی مەجارستان نمایش دەكرێت.
بە گشتیی لە الی��ەن سینەماكارانی واڵتانی ج��ۆراوج��ۆری دنیاوە 1500 ،فیلم بۆ
بەشداری لە بەشەكانی ئەم فیستیڤاڵە ڕەوانە كرابوون كە لە الیەن ئەندامانی لێژنەی
دیاریكردنەوە  236فیلم دەستنیشانكران.
"دوایین زستان" تا ئێستا لە چەندین فیستیڤاڵی نێودەوڵەتیی فیلم لە ئاستی جیهاندا
نمایشكراوە و چەندین خەاڵتیشی بەدەستهێناوە ،ل��ەوان��ە :خەاڵتی فیپڕشی لە الیەن
ڕخنەگرانی سینەما لە میانەی 10ـەمین خولی فیستیڤاڵی نێودەوڵەتیی فیلمی قەیسی
زێڕین لە شاری ئەیرەوان لە واڵتی ئەرمەنیستان ،خەاڵتی لێژنەی دادوەرانی پێنجەمین
خولی فیستیڤاڵی فیلمی بەغداد و خەاڵتی باشترین ئەكتەری ئافرەت بۆ خاتوو ئاسییەی
م��ورادی زەر ئەكتەری سەرەكی فیلمی سینەمایی "دوایین زستان" لە دووەمین خولی
فیستیڤاڵی نێودەوڵەتیی فیلمی دهۆك لە هەرێمی كوردستان.
ئەم فیلمە لە دوایین بەشداری خۆیدا لە بەشی پێشبڕكێی فیلمە یەكەمەكان بە
ناونیشانی "ڕوانینی نوێ" لە میانەی 32ـەمین خولی فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی
فەجر لە هۆڵی سەرەكی تاوەری میالدی شاری تاران نمایشكرا.

بێ دوان...

ی�����ەك�����ێ�����ك ل��������ە ب����ۆن����ە
ه��ەم��ی��ش��ەی��ی��ەك��ان��ی ڕۆژی
جیهانیی تیاتر ،باڵوبوونەوەی
پەیامی سااڵنەی ئەم ڕۆژەیە
كە هەمو ساڵێك لە الیەن یەكێك
لە خاوەنڕا و هونەرمەندانی
ب���واری ت��ی��ات��رەوە دەنووسرێت
و پەیامی ئەمساڵیش "بێرت
بیلی" هونەرمەندی خەڵكی
ئافریقای ب��اش��وور پێشكەش
كرد.
ئیدوارد ئالبی ،ئاگۆستۆ
ب���وال ،جین كۆكتۆ ،ئ��ارت��ور میلێر و پابلۆ
نرۆدا ،لەو كەسانە بوون كە پەیامی ڕۆژی
جیهانیی تیاتریان نووسیوە .لە ساڵی 2010ەوە
تا ئێستا بەڕیز "ج��وودی دێنج" ،ئەكتەری
بەناوبانگی تیاتر ،تەلەویزیۆن و سینەمای
بریتانیا" ،جێسیكا ك��اوا" ،نووسەر ،دەرهێنەر
و ئەكتەری تیاتر" ،جان مالكویچ" ئەكتەری
بەناوبانگی تیاتر ،تەلەویزیۆن و سینەمای
ئامریكا و "داریو فو" ،هەجوبێژی ناسراوی
ئیتالیایی ب��راوەی خەاڵتی نۆبێل ،پەیامی
ڕۆژی جیهانیی تیاتریان پێشكەش كردووە.
پ���ەی���ام���ی ئ��ەم��س��اڵ��ی��ش "ب���ێ���رت بیلی"
نمایشنامەنووس ،دی��زای��ن��ەر و دەرهێنەری
خەڵكی ئافریقای باشوور پێشكەشی كردووە.
ب��ێ��رت ب��ی��ل��ی ه��ون��ەرم��ەن��دی ئافریقای
باشوور نمایشنامەنووس ،دیزاینەر ،دەرهێنەر،
دیكۆراتۆر و دەرهێنەری هونەریی ڕێوڕەسمی
"میوانی جیهانی سێهەم"ە .ناوبراو لە واڵتانێك
وەك ئافریقای ب��اش��وور ،زیمباوە ،ئوگاندا،
هاییتی ،ك��ۆم��اری دێموكراتیكی كۆنگۆ،
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كەشخولقێنیەكی ڕووناكبیرانە و ڕاگەیەنییە.
هیچ كام لە كۆڵەكەكانی دەسەاڵت ،ئەڵبەت
دژای��ەت��ی ی��ان تەنانەت نیگەرانییەكیان لە
پێوەندی لەگەڵ خوێندنی زمانە نەتەوەییەكاندا
نییە .بەاڵم بەڕێوەبردنی ئەم كارە ،پێویستی
بە وردەكاریی زۆرە و وردبینی زۆری دەوێت
و ڕەن��گ��ە ه��ەر ئەمە ب��ووەت��ە ه��ۆی ئەوەیكە
ئەسڵی 15ی ی��اس��ای بنەڕەتیی ت��ا ئێستا
لەگەڵ دواكەوتندا ب��ەروڕوو بووەتەوە .واڵتی
ئێمەش لەم ب��وارەدا ئەزموونێكی نووسراوەیی
نییە و سروشتییە كە دەبێ بە چارەئەندێشیی
و وردبینیەوە بە دوای بكەوین".
ئ��ەوان خوێندن و نووسین ب��ەم زمانانە بە
"داواك��اری��ی��ەك��ی بەرتەسكی ڕون��اك��ب��ی��ری و
تەنانەت حیزبی" دەزانن ،جگە لەمە هەڵەیەكی
زەق��ی دیكە ك��ە ل��ە وەاڵم���ی ئ��ەم پرسیارەدا
دەی��دەن��ەوە ئەمەیە كە دەڵێن " هیچ ك��ام لە
كۆڵەكەكانی دەسەاڵت ،ئەڵبەت دژایەتی یان
تەنانەت نیگەرانییەكیان لە پێوەندی لەگەڵ
خوێندنی زمانە نەتەوەییەكاندا نییە "...و دەڵێی
لە بیریان كردووە كە لە وەاڵمی چەن پرسیار
پێشووتردا وتبوویان كە " دەمهەوێ نیگەرانی
هەندێك كەس كە دەڵێن خوێندن و نوسینی
زمانە نەتەوەییەكان ،خەسار دەگەیەنێتە زمانی
فارسی بڕەوێنمەوە" بە هەر شێوە ئەم پرسە زۆر
گرینگ نییە چونكوو دەڵێن " درۆزن كەم
زەینە" و ڕاستیان وتووە.
ئ�����ەوان ل���ە درێ������ژەدا دەڵ���ێ���ن ك���ە" ،ب���ەاڵم
بەڕێوەبردنی ئەم كارە ،پێویستی بە وردەكاریی
زۆرە و وردبینی زۆری دەوێت و ڕەنگە هەر
ئەمە ب��ووەت��ە ه��ۆی ئەوەیكە ئەسڵی 15ی
یاسای بنەڕەتی تا ئێستا لەگەڵ دواكەوتندا
ب��ەروڕوو بووەتەوە .واڵتی ئێمەش لەم بوارەدا
ئەزموونێكی نووسراوەیی نییە و سروشتییە كە
دەبێ بە چارەئەندێشیی و وردبینیەوە بە دوای
بكەوین".
دەب��ێ بوترێ كە بەڕێز یوونسی بە هیچ
جۆرێك نابێ نیگەرانی ئ��ەم وەدواكەتنە بن
چ��ون تا ئێستا لەگەڵ وەدواكەتنێكی سی
و چەن ساڵە ب��ەرەوڕوو بووەتەوە و لە بەراورد
لەگەڵ مێژووی ئافراندنی زەوی وەك دڵۆپێك
لە چاو دەریایە و چونكە واڵتی بەڕێز یوونسی
لەم چوارچێوەیەدا ئەزموونێكی نووسراوەیی
نییە و ناكرێ لە ئەزموونی واڵتانی دیكە
ك��ە ئ��ەم پ��رس��ەی��ان چ��ارەس��ەر ك����ردووە كەڵك
وەرگ��رن ،كە وات��ە ئەم بەڵگاندنە بێ وێنەیە
ب���ەردەوام ك��ارك��ردی تایبەتی خ��ۆی هەیە و

نەتەوەكانی ئ��ێ��ران و ئەڵبەت ب��ە یارمەتیی
یاریدەدەری تایبەتی ،عەرەبەكان و توركەكانی
بەم بەڵگاندنە ڕازیی كردووە هەر بەم بۆنەیەوە
سپاسی بەڕێز یاریدەدەر دەكەن!.
هەواڵنێر دەپرسێ :ئێوە لەسەر ئەو بڕوایەن
كە خوێندن و نووسین بە زمانە ناوچەییەكان،
داخوازیی سەرەكی نەتەوەكانی ئێران نین .تا
ئێستا لێكۆڵینەوەیەك بەڕێوە چووە كە پیشان
بدات یەكەمایەتی نەتەوەكان لە ئێراندا چییە؟
سیاسییە؟ بەڕێوەبەرییە؟ كۆمەاڵیەتییە؟ یان
فەرهەنگییە؟ ئەوان لە وەاڵمدا دەڵێن " بە پێی
هەر نەتەوەیەك ،داخوازییەكان و یەكەمایەتی
داواكارییەكان ج��ی��اوازە ،لە هەندێ ناوچەدا
داخوازیی و یەكەمایەتی سەرەكی سڕینەوەی
ه��ەاڵواردن��ە بۆ وێنە لە نێوان بەلووچەكان و
كوردەكاندا" و لە درێژەدا" زیاتر لە نێو ئەوانەی
كە سوننی مەزهەبن ب��ەم شێوەیە ،ئێمە لەم
پرسانە تێدەگەین ،هەرچەند ب��ڕوام��ان وایە
كە بەشێكی زۆر لەم هەستە حاڵیی كراوە،
بەاڵم هەوڵ دەدەین ،بەستێنەكانی هەاڵواردن و
هەستی هەاڵواردن لەم ناوچانەدا بسڕینەوە ".و
ئەمەش یانی چارەسەریی كێشەكانی كۆمەڵگا
ب��ە مێتۆدی ك��ۆم��اری ئیسالمی ،هەروەك
چ��ارەس��ەری��ی كێشەی خوێندن و نووسینی
زمانە نەتەوەییەكان بە شێوازی بەڕێز یوونسی.
لەمەڕ هەاڵواردنیش ئ��ەوان ڕواڵەتی خودی
پرسەكە بە تەواوەتی دەسڕنەوە و تا بە ئاسانی
چارەسەریی كێشەی خوێندن و نووسینی زمانە
ناوچەییەكان ،ئەو كێشانەش چارەسەر بكەن و
بە شێوەیەك ئەم باسە دێننە ئاراوە كە دەڵێی
بەڕێوەبردنی ه��ەاڵواردن لە الیەن حكوومەتی
ئیمامی زەمانەوە بەسەر نەتەوەكانی ئێران لە
زاری یوونسی (قەومییەتەكان) بوونی نییە
بەڵكوو ئ��ەوەی هەیە هەست بە هەاڵواردنە.
ڕێك وەك كەسێك كە تووشی جۆرێك نەخۆشی
دەروون���ی دەبێت و بە بێ هیچ هۆیەك ئەم
هەستە دەس��ت��ی پ��ێ دەدا .و جگە لەمەش
ئ��ەم هەستە بەشێكی زۆری حاڵیی كراوە،
ب��ەم واتایە كە لە الی��ەن كەسانێكی دیكەوە
پێیان حاڵیی كراوە ئەگینا لە بنەڕەتدا وەها
كێشەیەك بوونی نییە .و شتێ كە بوونی نییە
(ه���ەاڵواردن) ئ��ەوان دەیانهەوێ بەستێنەكان
و هەستەكانی بسڕنەوە كە ئەمە بۆ خۆی
كاڵفی سەرلێشێواوییە .ب��ەاڵم ل��ە وەاڵمی
پرسیاری دوات��ردا كە باس لە " سڕینەوەی
ب��ەش��خ��وراوی��ی ل��ە ن��اوچ��ە نەتەوەییەكانە"
ئیشەكەیان سووكتر دەكەنەوە بەم وەاڵمە كە "
ئەڵبەت من وەك یاریدەدەری تایبەتیی سەرۆك
كۆمار لەمەڕ نەتەوەكان و كەمایەتییەكان نە
بەرپرسی فێركاریی زمانە نەتەوەییەكانم و نە
بەرپرسی سڕینەوەی بەشخوراوی ،ئێمە تەنیا

بەدواداچوونی بۆ دەكەین ،هەواڵنێر دەسبەجێ
پرسیاری لێ دەكات :بەڕێز یوونسی ،خۆ ئێوە
بەڕێوەبەر نین ،سیاسەتدانەریش كە نین .دەڵێن
تەنیا بەدواداچوونی بۆ دەكەن .پۆستی ئێوە "
یاریدەدەری تایبەتیی"یە .ئەم ناوە بەڕاستی
بە چ واتایەكە؟ یانی هەمان ڕاوێ��ژك��ار؟ و
وەاڵمەكەی ئەمەیە كە " ،پۆستی یاریدەدەری
تایبەتی" پێشتر لە ئێراندا بوونی نەبووە و
ه��ەر بۆیە ت��ا ئێستاش پێناسەیەكی ورد و
دیاریكراوی نییە .ئێستا بە لوتفی خوداوەند
پ��اش سی و چ��ەن س��اڵ كەسێك پەیدا بووە
كە ئیشەكەی بەدواداچوونی بەشخوراویی و
هەاڵواردنەكانە لە نێو نەتەوەكانی ئێراندا لە
ناوەندێكدا كە "هێشتا پێناسەیەكی دیاریكراو
و وردی نییە ".لێرەدا ئەم پرسیارە دێتە ئاراوە
كە كاتێ هێشتا پێناسەیەكی دیاریكراو و ورد
بوونی نییە ،ئێوە بەرپرسی ئەم ناوەندە ناڕوونە
و نادیارە بە پێی كام پێناسە "بەدواداچوون"ی
بۆ دەكەن؟ جگە لەمە بە پێی ئەو بەڵگاندنە
بەهێزانە كە لە وەاڵمی پرسیارەكانی پێشوودا
خستبوویانە ڕوو و ئاكامی بەدواداچوونەكە
ئەمە بوو كە بۆ خوێندن و نووسینی زمانی
كەمایەتییەكان داخوازییەكی جیددی بوونی
نییە ،ئەو هەاڵواردنانەی كە ئەم كەمایەتییانە
باسی لێوە دەك��ەن هەستێكە كە زیاتر پێیان
حاڵی ك���راوە ،ك��ەوات��ە ب��ۆ ئ��ەوە نابێت خۆت
ماندوو بكەیت و بەدواداچوونی دووبارەی بۆ
بكەی!.
لە وەاڵمی پرسیارەكانی دواتریشدا دیسان
جۆرێك گاڵتەجاڕی دەبینرێ كە ڕەنگە خودی
بەڕێز یوونسی یاریدەدەری تایبەتییش بۆ خۆی
لێی حاڵی نەبێ .ب��ەم واتایە كە بە قەولی
خۆیان گوتەنی ،یاریدەدەری تایبەتی هێشتا
پێناسەیەكی دیاریكراو و ڕوونی نییە و ئەركی
بەڕێوەبەریی نییە ،یاسادانەر نییە ،پۆستەكەی
یاریدەدەرە ،بەاڵم لە الیەكی دیكەوە ئیشەكەی
گرینگترە ل��ە "وزارەت��خ��ان��ەك��ان" و جۆرێك
"بەرپرسایەتی بەسەر وەزیرەكاندا"یە .لە وەاڵمی
ئەم پرسیارە كە هەواڵنێرەكە لێی دەپرسێ" :
توێژینەوە یان لێكۆڵینەوەیەكی واتان كردووە
كە دەربكەوێ لە كوێووە دەبێ ئیشەكەتان دەس
پێ بكەن؟ لە كام نەتەوە و كام كێشەكانەوە
دەس��ت پێدەكەن؟" دەڵێن " :یەكەمایەتییمان
داوە بە پرسە ئایینییەكان .ئێمە لەسەر ئەو
بڕوایەن لە ئێران كێشەی جیددی نەتەوەییمان
نییە" .بۆمان دەردەك��ەوێ كە دیسان پەنایان
بردووەتەوە بۆ بەر ئەو ڕێگەچارانەی كە رێژیم
بۆ داخوازییەكانی خەڵك لە پێشی گرتووە و
لە ماوەی دەیەكانی ڕابردوودا ئەم ڕێگەچارانە
هیچكام لە كێشە و ئاستەنگەكانی خەڵكیان
چارەسەر نەكردووە .لەوێدا كە دەڵێن" :دەبێ بە

وردبینییەكی زۆرەوە پێش بە كێشە ئایینییەكان
بگرین و ل��ە س��ەره��ەڵ��دان��ی سەلەفیگەری
و وەه��اب��ی��گ��ەری پێشگیریی بكەین و هەر
بۆیە ب��ەرەن��گ��ارب��وون��ەوە لەگەڵ توندئاژۆیی
ئایینیمان ل��ە ئەجیندای ك��اری��ی خۆماندا
دان����اوە" و ل��ە ب��ەرام��ب��ەر ئ��ەم پ��رس��ی��ارەدا كە
"گەاڵڵەی دیاریكراوتان بۆ بەرەنگاربوونەوە و
كۆنتڕۆڵكردنی سەلەفەیگەری و توندئاژۆیی
چییە؟" وەاڵم دەدەن���ەوە كە "بە ب��ڕوای ئێمە
باشترین هۆكار لە كۆنتڕۆڵی سەلەفیگەریدا،
كەڵك وەرگرتن لە خودی پێڕەوانی سوننەیە.
ه����ەروەك چ��ۆن ك��وردەك��ان��ی ئ��ێ��ران باشترین
س���ەرچ���اوە ب���ۆ ب���ەرەن���گ���ارب���وون���ەوە لەگەڵ
كێشەكانی كوردستاندا ب��وون .سوننەكانیش
باشترین سەرچاوەن بۆ چارەسەریی پرسگەلێ
وەك سەلەفیگەری".
مەبەستی ڕوونی بەڕێز یوونسی لێرەدا بە
جاشكردنی گ��رووپ��ێ لە خەڵكی ك��وردە كە
ئەوانیان چەكدار كرد و بەرەوڕووی چاالكانی
مافخوازی كوردیان كردوونەتەوە ،واتە كە " لە
هەر الیەكەوە بكوژرێ بە قازانجی ئیسالمە".
ئێستاكە ك��ە ب��ڕی��ارە ب��ەڕێ��ز یاریدەدەری
تایبەتی بۆ كێشە و گرفتەكانی كەمایەتییە
ئایینییەكان وەاڵم���دەر بێت بۆ چارەسەریی
كێشەكانی پ��ێ��ڕەوان��ی سوننە ئ��ەم ڕێگەیان
دۆزیوەتەوە .خوێنەرانی بەڕێزی ئەم نووسراوە
بە باشی بۆیان دەردەكەوێ كە دام و دەزگای
یاریدەدەری تایبەتی كە لە لوتفەكانی دەوڵەتی
ن��وێ و ب��ە ن��او پ��ارێ��زك��ارە ب��ۆ ن��ەت��ەوەك��ان و
كەمایەتییە ئایینییەكان و ئەم گومانەی لە
مێشكی هەندێكدا ساز كرد كە ئەم دەوڵەتە
بە شێوەیەكی جیددی ل��ەم كێشانە ك��ە لە
كێشە جیددییەكانی واڵت��ن تێگەیشتووە و
بە پێكهێنانی دامەزراوەیەكی نوێ بونیات،
ڕێگەچارەگەلێكی نوێی بۆ سڕینەوە و البردنی
ئەوان هەڵبژاردووە .بەاڵم بەداخەوە دەیبینین "
تەڕایی زمكان دەاڵنی كانی" ،و چاوەڕوانیی
نوێگەری و داهێنان و دۆزینەوەی ڕێگەچارەی
كێشەكان بە شێوەیەكی شارستانیانە و بە پێی
ویست و خواستی خەڵك لەم سیستمە نەزۆك و
بەستەڵەكە چاوەڕوانییەكی بێهودەیە .و جگە لە
سەركوت ،توندوتیژیی و پێكهێنانی دووبەرەكی
ك��ە ل��ە م���اوەی س��ااڵن��ی ڕاب����ردوودا بەردەوام
خەریكی بەڕێوەبردن و تاقی كردنەوەی بوون و
ئاكامەكەی بارودۆخی هەنووكەیی واڵتە ،هیچ
شتێكی دیكە لە مێشك و پالنەكانیاندا ناتوانێ
بوونی هەبێت .دیسان لە پشتڕاستكردنەوەی
ئ���ەم س��ی��اس��ەت��ە و ل��ە وەاڵم����ی پرسیارێكی
دیكەدا بوونی تەناهیی لە واڵتدا بە نیشانەی
سەركەوتنی ئەم ڕێگەچارە دەزانێ و دەڵێ :
" پێوەری من ،ئەمنیەتە .چ��واردەوری ئێران

لە ئاگری ڕقی و قینی ئایینیدا دەسووتێ.
بەاڵم لە ئێراندا ئەم پرسە لە كەمترین ئاستی
خ��ۆی��دای��ە و ه���ەر ب��ۆی��ە ئەمنیەتی واڵت،
پێوەری سەركەوتنی ڕێژیم لە بەرەنگاربوونەوە
لەگەڵ سەلەفیگەریدایە .كۆماری ئیسالمی
توانیویەتی لەباری كۆمەاڵیەتییەوە ،نەتەوەكان
و كەمایەتییەكان بۆ الی خۆی ڕابكێشێ.
ئەڵبەت وردەگوتمانگەلێكیش هەن كە هەندێ
جموجۆڵیان هەیە بەاڵم هیچكات نەبوون بە
ڕەوتێكی زۆری��ن��ە ".بە پێی ئ��ەم بەڵگاندنە
ئەمنیەت لە سێبەری سەرەنێزەدا ،ئیعدام و
سەركوتی هۆڤانە ،ئایدیالی بەڕێز یوونسییە.
چ���ون ڕێ��ژی��م ب��ێ��دەن��گ��ی��ی خ��ەڵ��ك��ی دەوێ���ت.
بێدەنگییەك وەك بێدەنگی گۆڕستان كە خەڵك
بە هۆی ترسەوە نەتوانن هەناسە ب��دەن ،وەك
ئ��ەو ئ��ارام��ی و تەناهییەی ك��ە ل��ە كوریای
باكوور ،كووبا و چین و  ...دەیبینین .هەر
چەن كۆماری ئیسالمی بە هەموو هەوڵەكانی
خۆیەوە لەم پێناوەدا نەیتوانیوە ئەمنیەت بە
واتای ڕاستەقینەكەی دابین بكات.
ب��ە شێوەیەكی گشتی قسەكانی بەڕێز
ی��وون��س��ی ل���ەم وت����ووێ����ژەدا ج��ارێ��ك��ی دیكە
پیشاندەری ئەم ڕاستییەیە كە لەسەر قسەكان
و ل��ێ��دوان��ە فەرمییەكانی ئ��ەم ڕێژیمە فرە
دەمامكە ،هەرچەن بە ڕواڵەتیش مزگێنی
ب��ەخ��ش ب��ن ن��اب��ێ متمانە ب��ك��رێ ،چونكوو
سیمای ڕاستەقینەكەی هەمان سەرەڕۆیی،
ه��ەاڵواردن ،سەركوت و ستەمە ،ڕواڵەتێ كە
ی���اری���دەدەری تایبەتیی س���ەرۆك ك��ۆم��ار لەم
وتووێژەدا بە هەموو هەوڵی خۆیەوە نەیتوانیوە
بیشارێتەوە.
هەموو ئەو وەاڵم و لێدوانانەی كە بەڕێز
ی��وون��س��ی ل��ەم وت���ووێ���ژەدا دەری����ان ب��ڕی��وە ئەم
ڕاستییە جارێكی دیكە بە شێوەیەكی ئاشكرا
ب��اس دەك��ەن��ەوە كە ل��ەم ڕێژیمەدا مەحموود
س��ەرۆك كۆمار بێت یان حەسەن یان سبەی
كەسێكی دیكە ،دەركە لەسەر هەمان ئاشیلی
خ���ۆی دەس������ووڕێ .ب���ەم وات���ای���ە ك��ە ڕێژیم
بڕوایەكی بەم داخوازییانە نییە تا لە هەوڵی
وەدیهێنانیاندا بێت .هەر بۆیە هەموو وادە و
بڕیارەكانی سەردەمی هەڵبژاردن لەم بوارەدا
جگە لە فریودان هیچ شتێكی دیكە نییە .با
جارێكی دیكە كەسانێك بە هەر ئامانجێكەوە
ئەم تۆمەتە لە ڕێژیم نەدەن كە گوایە لە هەوڵی
چارەسەریی كێشەكان و داخوازیی نەتەوەكان و
كەمایەتییە ئایینی و دینییەكانە ،تۆمەتێك كە
بە ویژدانەوە بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ سیمای
پیرۆزی ئەم ڕێژیمەدا نایەتەوە.
هەموو جەختكردنەوەكان لە ئێمەیە.

دوژمنانی گەلی كورد بە درێژایی مێژوو
بە پراكتیزەكردنی سیاسەتی ئاسمیالسیۆن و بە
مێتۆدگەلێكی جۆراوجۆر ،هەوڵی تواندنەوە و
لە نێو بردنی نەتەوەی كوردیان داوە و هەردەم
وەاڵم��ی داخ���وازە ڕەواك��ان��ی گەلی كوردیان
بە ئاگر و ڕەش��ەك��وژی داوەت���ەوە .بە دوای
شۆرشی گەالنی ئێران و هاتنە سەركاری
ڕێژیمی مرۆڤ كوژی كۆماری ئیسالمیی
ئێران ،لە كاتێكدا كە سەرجەم نەتەوەكانی
ئێران و بەتایبەتی نەتەوەی كورد ،خوازیاری
پێكهێنانی سیستمێكی دێموكراتیك و گەلی
بوون و داوای مافی چارەنووس و بەڕێوەبردن
و ئیدارەكردنی واڵت بە بێ هیچ جیاوازییەكی
ئیتنیكی و ئایینییان دەكرد ،مخابن خومەینی
ڕێبەری ئەوكاتی ڕێژیم بە بێ گوێدان بە

ویست و خواستە ڕەواكانی خەڵك ،فتوای شەڕ
بە دژی خەڵكی مافخوازی كوردی ڕاگەیاند
و ج��ارێ��ك��ی دی��ك��ە ك��وش��ت و كوشتارێكی
بێرەحمانە بە دژی نەتەوەی كورد وەڕێ خست
و بە هەزاران خەڵكی بێتاوان بوونە قوربانی و
بە سەدان ئازادیخواز و تێكۆشەری نەتەوەكەمان
لە سێدارە دران و كۆمەلكوژی و ڕەشەكوژی
سەرتاسەری كوردستانی گرتەوە و شەڕێكی
ماڵوێرانكەر بە سەر كوردستاندا سەپا و شار
و بە تایبەتی گوندەكانیان قەاڵچۆ ك��رد و
حورمەتی مزگەوتەكانیان شكاند و قورئانیان
سوتاند و ڕەحمیان بە ژن و منداڵی ساواش
نەكرد.
سیاسەتی كۆماری ئیسالمی بە مەبەستی
سەركوت و داپڵۆسینی بزاڤی نەتەوەیی گەلی

كورد لە كوردستانی ئێران و هەوڵەكانی ئەم
ب��زاڤ��ە ب��ۆ سەقامگیریی و جێگیر بوونی
سیستەمێكی دێموكراتیك و بەدەستهێنانی
م��اف��ی چ����ارەن����ووس ،ل���ە الی����ەن كۆماری
ئیسالمییەوە ك��ەوت��ە ب��ەر ش���ااڵوی قەاڵچۆ
كردن و ڕەشەكوژییەوە .بە دوای سەركەوتنی
ش��ۆڕش��ی گ��ەالن��ی ئ��ێ��ران و ب��ە تااڵنچوونی
دەستكەوتەكانی شۆڕش لە الیەن كۆمەلێك
ئ��اخ��ون��دی ه��ەل��پ��ەرەس��ت و دژە ئازادییەوە،
كوردستان كەوتە ڕەوشێكی نالەبار و دۆخێكی
شەڕانگیز و خوڵقاندنی شەرێكی داسەپاو لە
الیەن ڕێژیمەوە بە سەر كوردستاندا .ڕێژیم
هێرشەكی ب��ەرب�ڵاوی لە ش��ار و گوندەكانی
كوردستان دەست پێكرد و بەشێكی بەرچاو لە
گوندەكانی كوردستانی وێران كرد .بەتایبەتی

هێرش بۆ سەر گوندی قەاڵتانی نەغەدە لە
6ی خاكەلێوەی ساڵی 1359ی هەتاوی
كە وێڕای وێران كردنیئاوایی 50 ،كەس لە
خەڵكی ئەو گوندەی شەهید كرد .هەروەها
ڕۆژێ��ك دوات��ر و لە ڕۆژی 7ی خاكەلێوەی
ه��ەم��ان س��اڵ ،هێرشیان ك��ردە س��ەر گوندی
چ��ەق��ەڵ مستەفا ل��ە ش��اری ن��ەغ��ەدە و 21
كەس لە خەڵكی ئەو گوندەیان شەهید كرد و
گوندەكەیان بە تەواویی وێران كرد .وێران كردن
ێ و
و كوشتاری خەڵكی ئاوایەكانی گێچ 
پیرانجۆغ لە ناوچەی سۆمابرادۆستی شاری
ورمێ لە 4-3ی خاكەلێوەی ساڵی 1362ی
هەتاوی ،كە بوو بە هۆی كوژرانی  33كەس
لە خەڵكی ئەو دوو ئاواییە .كوژرانی زیاتر
ل��ە  50ه��زار ك��ەس ل��ە خەڵكی ب��ێ تاوانی

دارا ناتق

كوشتار و ڕەشەكوژی ،نەیتوانی هاواری
مافخوازانەی كورد كپ بكات

ك��وردس��ت��ان و وێ���ران ك��ردن��ی دەی���ان گوندی
كوردستان بەرهەمی سیاسەتی شەڕخوازانە
و ئاسمیالسیۆنی ڕێژیمەكانی ئێران بوو كە
پێیان واب��وو بە وێ��ران ك��ردن و ڕەشەكۆژیی
خەڵكی كوردستان ،تەڤگەری ئازادیخوازانەی
ن��ەت��ەوەی ك��ورد ل��ە ن��او دەچ��ێ��ت .ب��ەاڵم ئەم
سیاسەتە چەپەڵ و دژە مرۆییەی ڕێژیم نە
تەنیا نەیتوانی ئیرادەی مافخوازانەی خەڵكی
ك��وردس��ت��ان الواز و ل��ە نێو ب��ب��ات ،بەڵكوو
كوردستان ئەمڕۆ بۆتە مەیدانی خەبات و
بەربەرەكانێ بە دژی سیاسەتی دژە مرۆییەی
ڕێژیم و گەلی مافخوازی ك��ورد هەروەك
ڕاب���ردوو بە ئیرادەیەكی ب��ەرز و بەهێزترەوە،
لە پێناو دابین كردنی مافە ڕەواكانی خۆیان
تێدەكۆشن.
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جووت حەوت

هەوراز

دیمانە :عارف وەڵزی

ئابووری ،كولتوور و مودیرییەتی جیهادی
لە وتووێژ لەگەڵ كەریم پەرویزی
ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

دیاردەی دیاری كردنی ناوی ساڵ بە دروشمی
بریقەدار بۆ فریودانی بیروڕای گشتی لە الیەن
ڕێبەری كۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە لەم سااڵنەی
دواییدا بەردەوام دووبارە دەبێتەوە .ئابووری ،كولتوور،
ئیرادەی نەتەويی و مودیرییەتی جیهادی دروشمی
ئەمساڵی ئەم رێژیمەیە ،بۆ قسە و باس و شرۆڤەی
زیاتری ئەم مژارە وتووێژێك لەگەڵ بەڕێز كەریم
پەرویزی ئەندامی دەفتەری سیاسیی حدكا ڕێك
خراوە كە ئەمە دەقی توووێژەكەیە.
پرسیار :پێتان وایە ئێستاكە ساڵی "حەماسەی
سیاسی و ئابووری" كۆتاییی هاتووە ،چ هەنگاوێك
ماوە كە ڕێژیم لە بواری ئابووریدا هەڵیبگرێت و
ئەو دروشمە چ خزمەتێك بە بارودۆخی ئابووری
ئێستای ئێران دەكات؟
كەریم پەرویزی :بابەت و پرسێكی گرینگ
لە ب��واری ناسین و ناساندنی ڕێژیمی كۆماری
ئ��ی��س�لام��ی��دا ،ل���ێ وردب�����وون�����ەوە ل���ە دروش�����م و
هۆتاڤەكانیەتی .ڕێ��ژی��م��ی ئیسالمی ل��ە سەر
ئەساسی تێز و بیرۆكەی ویالیەتی فەقیهی،
بەردەوام و لە هەموو بوارەكاندا دروشم و بانگەوازی
سەرسووڕهێنەری هەڵگرتووە و لە نێوەرۆكدا ،بە
ت��ەواوەت��ی بە پێچەوانەی ئ��ەو دروش��م و وادە و
بەڵێنیانە ،كرداری هەبووە و رەفتاری كردووە.
لە سەردەمانی دەسەاڵت بە دەستەوە گرتنەوە
بگرە هەتا دوایی كە لەگەڵ ڕێژیمی عێراق شەڕی
دەكرد و تا قۆناخەكانی دوایی و تاكوو ئێستاش،
هەر كات كۆماری ئیسالمی دروش��م و هوتاڤی
زری��ق��ەدار و بریقەداری گ��ەورەت��ر و ئەستەمتری
هەڵگرتبێ ،ل��ە راس��ت��ی��دا دەرخ����ەری ن��ات��وان��ی و
الوازیی نێوخۆیی ڕێژیم بووە .بە واتایەكی دیكە،
هەر جار كە تووشی گرفتی گ��ەورە و كۆسپی
مەزن بوەتەوە و لە قەیراندا پەلەقاژەی كردووە،
دروشمی گەورەتری بەرز كردوەتەوە.
لە سەردەمی شەڕ لەگەڵ ڕێژیمی عێراقدا،
ه��ەر ك��ات لە بەرەكانی ش��ەڕدا تووشی شكست
دەبوو ،هێزێكی زۆری مرۆیی بە فیڕۆ دەدا ،لە
دروشمەكانیدا و بە تایبەت لە وتەكانی نوێژی
هەینی و وتاربێژەكانی سەر بە رێژیمدا ،باسیان لە
نیزیكبوونەوەی سەركەوتن و شەڕ تا ئازادكردنی
قودس دەدا.
ی����ان دوو س���ێ س����اڵ پ��ێ��ش ك���ە گەمارۆ
ئابوورییەكانی جیهان بە دژی كۆماری ئیسالمی
توندتر ب��وون��ەوە ،هێندێك ل��ە بەرپرسانی ڕێژیم
گوتیان كە دەبێ وەكوو حاڵەتی گەمارۆی سەر
"شەعبی ئەبی تالب" هەڵسووكەوت بكەین .ئاماژە
بەو سەردەمانە دەكرا كە لە سەرەتاكانی مێژووی

ئیسالمدا ،موسڵمانانی مەككە لە دۆڵێك بە ناوی
"شەعبی ئەبی تالیب" گەمارۆی ئابووری دران
و چەند ساڵ بە ه��ەژاری و سواڵكەری ژیانیان
بە سەر دەبرد.
بەاڵم خامنەیی ڕێبەری ڕێژیم بە تووڕەییەوە
ب��اس��ی ك���رد ك��ە ن��ە ت��ەن��ی��ا ل��ە دۆخ����ی الواز و
گ��ەم��ارۆدراوی��دا نین ،بەڵكوو ل��ە هەلومەرجی
"بەدر" و "خەیبەر" دان كە سەركەوتنی گەوەریان لە
سەرەتای ئیسالمدا تۆمار كردووە .بەاڵم هەمووی
دوو ساڵی نەبرد كە ڕێژیم بە چۆك دا هات و
لە بەرامبەر "شەیتانی گەورە" ملی كەچ كرد و
دەرك��ەوت كە دروشمەكانی وەلی فەقیه تا چەند
ڕاس��ت��ن .س��اڵ  ،1392خامنەیی وەك���وو ساڵى
حەماسەی سیاسی و ئ��اب��ووری ن��اودێ��ری كرد،
بەاڵم حەماسەكەی لە بواری سیاسیدا ئەوە بوو
كە مۆرەیەكی ئەمنییەتی ڕێژیم بكا بە سەرۆك
كۆمار و حەماسە ئابووریەكەشی بە ڕێكەوتن
لەگەڵ ڕۆژئاوا ،نزیك بە پێنج میلیارد دۆالر لە
پارەی بلۆك كراوی نەوتی بۆ ئازاد بكەن .دەنا
هەموو دروشم و وادە و بەڵینییەكانیان لە سەردەمی
سیناریۆی هەڵبژاردندا بە درۆ دەرچوون و ئێستا
هەموویان باس لە دەوارنی دژواری ئابووری دەكەن
و هەموو پسپۆڕان ساڵی  1393بە ساڵێكی پڕ
دژوار و پڕ ه��ەژاری و پڕ قەیرانی ئابووری بۆ
ئێران ناو دەبەن.
ئ��اك��ام��ی ه��ەم��وو س��ی��اس��ەت و بەڕێوەبەرییە
چەواشەكارییەكانی ڕێژیم لە ب��واری ئابووریدا،
ق��ەی��ران��ی ئ���اب���ووری ،ب��ێ��ك��اری ل��ە ڕادەب������ەدەر،
ه��ەژاری بەرباڵو ،داخرانی كارگەكان ،نەبوونی
پارە بۆ بەڕێوەبردنی بەرنامەی ئامانجداركردنی
سوبسیدەكان و  ...ب��ووە و ئاغای ڕووحانی بە
ڕاشكاوی باس لە وێرانبوونی ئابووری دەكا .بۆیە
ئەو دروشم و ناودێركردنانەی وەلی فەقیه تەنیا
دەرخ��ەری ئەوپەڕی قەیران و داماویي ڕێبەرانی
ڕێژیم لە چارەسەر كردنی ئاڵۆزی كێشەكانە.
پ��رس��ی��ار :ب��ە ل��ە ب��ەرچ��اوگ��رت��ن��ی گەندەڵی
بەرباڵوی نێو دەس��ەاڵت��داران و دام و دەزگاكانی
ڕێژیم ،چەمكی "مۆدیرییەتی جیهادی" دەتوانی
چ جێگاو واتایەكی هەبێت؟
كەریم پەرویزی :ئەوەی كە وەلی فەقیه باس
لە مۆدیرییەتی جیهادی دەك��ا ،لە پێش هەموو
شتێكدا نیشانەی ئەوەیە كە وەلی فەقیه هەلومەرج
و دۆخ��ەك��ە بە هەلوومەرجی جیهادی دەزانێ.
ه��ەل��ووم��ەرج��ی ج��ی��ه��ادی ل��ە ب���واری ئابووریدا،
نیشانەی ئەو پەڕی قەیران و ئاڵۆزی و هەڕەشە
لە سەر ڕێژییمە كە لەو رەهەندەدا رێژیم كەوتوەتە

شەڕی مان ونەمانەوە.
هەلومەرجی جیهاد ،ئ��ەو هەلومەرجەیە كە
هێرشێكی بەرفراوان و ماڵوێانكەر لە سەر سیستم
ه��ەب��ێ ك��ە ل��ە ك��ات و س��ات��دای��ە ك��ە سیستمەكە
تێكەوەبپێچێ و داب��ت��ەپ��ێ��ن��ێ .ڕێ��ب��ەری ڕێژیم
فەرمانی ج��ەه��ادی ب��ۆ ڕزگ���ار ك��ردن��ی سیستم
داوە تاكوو لەم كات و ساتەی مەرگ و نەمانی
ڕێژیمدا ،بە مۆدیرییەتی جیهادی فریای ڕێژیم
بكەون و بیپارێزن.
بەاڵم ئایا ڕێبەری ڕێژیم ئەو ڕەواییەی ماوە
كە فەرمانی جیهاد بدات؟
ئایا بەرپرسانی ڕێ��ژی��م ،كەسانی دڵ��س��ۆز و
خۆبەختكەرن كە فریای سیستم دەك���ەون؟ ئایا
ئیمكان و دەرەتانی ئەوەیان لە بەردەستدا هەیە كە
سیستمەكەیان رزگار بكەن؟
كەریم پ��ەروی��زی :وەاڵم��ی ئەو پرسیارانە ئەو
كاتە ڕونتر دەبێتەوە كە ئاوڕێك لە ساڵی ڕابردوو
بدرێتەوە و ئەو هەوااڵنە وەبیر بێنێتەوە كە گەندەڵی
و دزی هەزاران میلیارديی بەرپرسانی ڕێژیم ئیفشا
ب��وون نیزیكانی خامنەیی تێوەگالبوون ڕێبەری
ڕێژیم فەرمانی دەدا كە زیاد لە حەد باسی نەكەن،
بەاڵم هەر ڕۆژە گەندەڵیەكی گەورەیان لێ ئیفشا
دەب��وو ،تا ئ��ەو جێگەی كە ه��ەواڵ��دەری رویتەرز
باسی لە سامانی  100میلیارد دۆالری خامنەیی
دەكرد .لە وەها سیستم و هەلومەرجێكدا ،فەرمانی
جیهادی ئابووری و مۆدیرییەتی جیهادی تەنیا
وەك گاڵتەجاڕ دێتە بەرچاو.
پرسیار :پاش تێپەڕینی  3دەیە بە سەر پرۆژەی
شۆڕشی فەرهەنگیدا ،دیاریكردنی ساڵێك بە
ناوی فەرهەنگ لە كۆماری ئیسالمیدا هەڵگری
چ و اتایەكە؟
كەریم پ��ەروی��زی :ل��ەو ڕۆژەوە كە خومەینی
ڕێبەری ڕێژیمی ئیسالمی ،دروشمی ئازادیخوازيی
خەڵكی گۆڕی و وتی" :كۆماری ئیسالمی" نە
یەك وشە كەم و نە یەك وشە زیاد ،تاكوو ئێستا
ئەمە بە هەموو شێوازێك هەوڵی كۆنترۆڵكردن و
داڕمانی فەرهەنگی گەالنی ئێران و سەر لە نوێ
داڕشتنەوەی هزر و ڕفتاری خەڵك و بە شێوازی
ئیدئۆلۆژیكی ویالیەتی فەقیه پ��ەروەردە كردنی
خەڵكی داوە.
لەو ڕۆژەوە كە هێرشيان كردە سەر ڕۆژنامە و
گۆڤار و ڕاگەیاندنەكان و هەروەها زانستگایان
داگیر كرد و شۆڕشی فەرهەنگییان ڕاگەیاند،
ه��ەوڵ��ی��ان داوە ك��ە كۆمەڵگای ئ��ێ��ران ب��ك��ەن بە
كۆمەڵگایەكی دەستەمۆ لە ژێر فەرمانی ڕێبەری
ڕێژیمدا.

بەاڵم ئێستاشی لەگەڵدا بێ ،لە پیالنەكەیاندا
س��ەر ن��ەك��ەوت��وون و ه��ەم��وو ساڵێك و ب��ە هەموو
بیانوویەك ،هەر باسی فەرهەنگ و بەرخودانی
فەرهەنگی و داڕشتنەوەی فەرهەنگ و ئەو جۆرە
بەرنامەگەلە دەكەن و هەر تێیدا داماون .بە تایبەت
لەو بوارەدا زۆر نیگەرانن لەوەی كە خەڵك گوێی
لە قسەی بەرپرسانی ڕێژیم نەگرێ و بە دوای
شتی دیكە بكەوێ .لەگەڵ وادە و بەڵێنییەكانی
ڕووحانیدا هێندێك خەڵك وایان دەزانی كە النیكەم
لە بواری فەرهەنگیدا دەالیەقەیەكیان بۆ دەكرێتەوە،
بەاڵم خامنەیی هەم مانگێك پێشتر ئولتیماتۆمی
دا و وەزیری فەرهەنگی ئاغای ڕووحانی لەبەیكی
بۆ وت و لەم دروشم و ناودێر كردنەی ساڵی 93دا،
دووب���ارە ئاماژە بە فەرهەنگ ،وەك��وو بوارێكی
ئەساسی و گرینگ دەكرێ كە لەوێشدا بە دیدگا
و ڕوانگەی جیهادییەوە دەچنە پێش و كەس نابێ
كیسە بۆ ئەوە هەڵبدوورێ كە دەالقەیەكی بچووكی
فەرهەنگییان بۆ دەكرێتەوە!.
پرسیار :دروشمی ئەمساڵی خامنەیی ،لە گەڵ
سیاسەتی دەرەكی و لە پێوەندی لەگەڵ سیاسەتی
نەرمشی قارەمانانەدا چ پێوەندییەكی دەبێت؟
كەریم پەرویزی :ئەوەی كە لە ئاستی دەرەكی و
لە ئاستی ئابووریدا بە تەواوی داهێزاوە و ویرانی
ئەوەندە توند و دژوار ڕووی تێكردووە كە مەترسيی
ڕووخانی زیاد كردووە ،بۆ هەموو كەسی روون و
ئاشكرایە و هەر لە ڕووی ناچاری لەو بوارانەدا
بوو كە خامنەیی بە ناوی نەرمشی قارەمانانە،
چۆكی بۆ ویستەكانی ڕۆژئ��اوا دادا و لەگەڵ
شەیتانی گەورە پێكهات تاكوو ڕێژیمەكەی لەم
قۆناخە دژوارەدا ڕزگار بكا.
لە دیاریكردنی دروش��م و ناوی ئەمساڵیشدا،
خامنەیی گوتوویە كە ب��واری ئ��اب��ووری بۆیان
گرینگە و حاڵەتی جیهاديی بە خ��ۆوە گرتووە،
چوونكە پ��ارەی��ان پێ ن���ەداوە تاكوو چەكی پێ
بكڕن و بینێرن بۆ بەشار ئەسەد و حیزبۆڵاڵی
لوبنان و پارەی مانگانەی هێزە سەركوتكەرەكانی
سپا و ئیتالعاتیان پێ دابین ناكرێ و بۆیە بە
مودیرییەتی جیهادی ،دەیانەوێ سامانی واڵت
بە فێڕو بدەن تاكوو پارەی پرۆژەی تێرۆریستی و
ئاژاوەگێڕییەكانیان دەست بكەوێ.
ل��ە ب���واری فەرهەنگیشدا ،توند و تیژی و
سەركوت و سانسۆر زیاتر دەكەنەوە تاكوو بە خەڵك
بڵێن كە گەرچی ئ��ەوان لە بەرامبەر ڕۆژئاوادا
چۆكیان داداوە ب��ەاڵم وەاڵم��ی خەڵكی ئێران بە
گوللە و سێدارە دەنەوە!.

ب��ەپ��ێ��ی دوای���ی���ن لێكۆڵینەوەكانی
عەلی یوونسی ،سەرۆكی پێشووی
سیخوڕخانەی ئاخوندی و زمانەوان،
م��اف��ن��اس و ئ��اش��ت��ی پ���ارێ���زی نێو
توورەكەی تەدبیر و ئومید ،دەركەوتووە
كە زمانی كوردی ،زمانێكی راستەقینە
نییە ،بەڵكوو یەكێك لە شێوەزارەكانی
فارسییە كە لە الیەن حیwزبەكان،
میدیاكان و رووناكبیرانەوە بە زۆرەملی
بە سەر خەڵكی كوردستاندا سەپێنراوە
و خەڵكیش پ��ێ��ی��ان خ���ۆش ن��ی��ە بەو
زمانە بخوێنن و بنووسن و تەنانەت
لەوانەیە تاڵە قژێكیشیان رازی نەبێت
بە كوردی قسە بكەن ،بەاڵم نەیارانی
كۆماری ئیسالمی ناهێڵن و فریویان
دەدەن بەوەی كە بەم شێوەزارە شیرینەی
زمانی فارسی قسە بكەن.
هەروەها دەڵێ لە ئێراندا هەاڵواردنی
ئێتنیكی (ی��ان نەتەوەیی) لە ئارادا
نییە ،بەڵكوو ه��ەاڵواردن��ی ئایینی
هەیە ،ئەوەش لە راستیدا بوونی نییە،
بەڵكوو فێر كراون كە وا بیر بكەنەوە
ك��ە ل��ە ژێ��ر ه��ەاڵواردن��ی ئایینیدان،
ئێمەش هەوڵ دەدەین خەڵك لەو بیر
كردنەوە هەڵەیە دەربێنین.
س��ەب��ارەت بە خوێندن بە زمانەكانی
عەرەبی و توركیش دەڵێ" :خەڵك بۆ
خۆیان ئ��ەو شتەیان داوا نەكردووە".
ئ���ەوەی���ش ن���اش���ارێ���ت���ەوە ك���ە ئەگەر
خەڵكیش بیانهەوێ ،بۆ رێژیم بڤەیە
و نایانهەوێ خۆیان تووشی ئەو سەر
ئێشەیە بكەن.
لە وەاڵمی ئەو پرسیارەشدا كە ئەگەر
ئەمانە هەمووی هیچی بە هیچە،
ئ����ەدی ت���ۆ ب���ۆ چ پ��ۆس��ت��ێ��ك و چ
مەئمووریەتێك دیاری ك��راوی ،دەڵێ
ج��ارێ هێشتا خۆمیش ب��ە تەواوی
نازانم!!
كەواتە ،خۆشی لە خۆتان! جەماعەتی
شوێنكەوتووی كاڵوی بابردووی سەوز
و شاڵی وەنەوشەیی پڕ لە نارنجۆك.
م���ادەی 15و 19و زەرفییەتەكانی
قانوونی ئەساسی لە كیس مەدەن.
بیانكەن بە نووشتە و بیانگرنە مۆم
و لە سەر كێلی ئاواتەكانتان هەڵیان
واسن .ئەگەر ئەوەش نەكرا ،زەڕڕەبین
هەڵگرن و لە نێو ئەم وردە شەكرانەی
جەنابی راوێ��ژك��اردا شتێك بدۆزنەوە
بۆ ئەوەی لە هەڵبژاردنی داهاتوودا
خۆتانیان پێوە ه��ەڵ��واس��ن .پێم وایە
زەرفییەتی دێموكراتیكی ئەم قسانە
ه��ی��چ ل��ە ی��اس��ای ب��ن��ەڕەت��ی كەمتر
نییە ،تەنانەت بە ڕاش��ك��اوی ناوی
كوردیشی تێدا هاتووە ،وەك ئێوە كە
ن��اوی تێكۆشەری ك��وردت��ان پێوەیە.
گرینگ نیە ناوەڕۆكی قسەكانی ئەو
و خولیاكانی ئێوە ئاوی بۆ كورد تێدا
نیە ،گرینگ ئەوەیە بۆ هەردووكتان
نانی تێدایە ،ئەویش چ نانێك ،شڵپەی
دێت لە نێو هەنگوین و رۆندا.
راس��ت��ی ،لە بیرتان نەچێت قازانێك
دۆخ��ەوای ن��ەزری (ی��ان دانەكواڵنە)
بۆ تەندروستیی خۆتان دابەش بكەن،
بۆ ئ��ەوەی لە چ��اوی پیس بە دوور
بن و ن��ەزەری لوتفی ئاغا لێتان وەر
نەگەڕێت.
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خەبات و تێكۆشان و لە ئاكامدا سەرهەڵدانی
شۆڕشێك راستەوخۆ لەگەڵ شێوازی بیركردنەوە
و هەڵوێستی رێبەرانی ئەو جواڵنەوەدا پێوەنديی
هەیە .لە هەموو بزووتنەوە و خەباتەكاندا رێبەر
رۆڵێكی سەرەكی دەبینێ لە داهاتووی ئەو
شۆڕشە و چۆنیەتیی هەڵسوكەوت لەگەڵ
كۆمەاڵنی خەڵك و تەنانەت هەڵسوكەوتی
ئەو كۆمەڵگایە لەگەڵ دوژمنانی و رێبەر
دەتوانێ بە هەڵسوكەوت و هەڵوێستی شیاو
داه��ات��ووی ئ��ەو كۆمەڵگا دی��اری بكات یان
ب��ە ك����ردەی ن��ەش��ی��او الپ���ەڕەی���ەك���ی رەش لە
مێژووی نەتەوەكەیدا تۆمار بكات .ئەوەی لە
ئاكامی شۆڕشێكدا دەستەبەر دەبێت یان ئەو
ئاستەنگانەی بۆ ب��ەرە و پێش چ��وون دەبنە
ب��ەرب��ەس��ت و الوازی ل��ەگ��ەڵ خ��ۆی دێنێ،
تەنیا ویست و ئیرادەی رێبەری بزوتنەوە نیە،
بەڵكوو كۆمەڵێك رووداو و دیاردەی نەخوازراو
دێتە س��ەر رێ��گ��ای شۆڕشێك ك��ە پێوەندیی
راستەوخۆی بە هاوكێشە سیاسیەكانی ناوچە
و تەنانەت جیهانیشەوە هەیە كە بە تایبەت
لە س��ەدەی 21دا ئ��ەم راستییە زۆرت��ر خۆی
دەردەخات.
"10ی خاكەلێوە"
 -1ئەو سەردێڕەیی كە لە ژمارەیەك و چەند
پیتێك پێكهاتووە ،مێژوویەكی سەربەخۆیە.
دەستپێكیی وەرزێ��ك��ی ن��وێ ل��ە بەرخۆدانە.
رۆژی ل��ە دای��ك��ب��وون��ی ه�����ەزاران رێبواری
رێ��گ��ای س��ەرب��ەرزان��ەی��ە10 .ی خاكەلێوە،

ت��ۆم��اری م��ێ��ژووی��ەك��ی زێرینە
لە مرۆڤایەتیدا كە هەموو ئەو
بیرۆكانە وا باس لە هەلپەرەستی
و ب��ەرژەوەن��دی��خ��وازی��ی هەموو
رێبەرە سیاسیيەكان دەك��ات ،بە
ناڕاست نیشان دا.
پ��ێ��ش��ەوا ق����ازی محەممەد،
ك��ە رۆژی 10ی خاكەلێوەی
س��اڵ��ی 1326ی ه���ەت���اوی لە
سێدارە درا ،رێبەر و سەركردە و
داكۆكیكاری نەتەوەیەك بوو كە
هەر لە دەستپێكەوە تا كۆتایی
ل��ە رووی پ�لان و دووربینیەوە
هەنگاوی ناوە و بەردەوام دەیزانی
كە ئەگەری هەر جۆرە رووداوێكی نەخوازراو
لە گۆرێدایە و سەرەڕای ئەو زانیارییانەی لە
سەر نەتەوەكەی و ئاڵۆگۆڕەكانی ناوچەی
هەبوو ،بە هەموو تواناوە بناغەی دەسەاڵتێكی
ك��وردی��ی داڕش��ت كە لە راستیدا لە جۆری
خ��ۆی��دا تاقانەیە .ب��ی��رك��ردن��ەوە ل��ە دواڕۆژی
ن��ەت��ەوەی��ەك و واڵت��ێ��ك ئ��ەرك��ی ه��ەم��وو ئەو
رێبەرانەیە كە دەسەاڵتی یەكەمی بەرێوەبەری
لە ئەستۆ دەگ���رن ،ب��ەاڵم زۆر دەگمەنن ئەو
كەسانەی دەكەونە هەلومەرجێكی هەستیاری
وەك پ��ێ��ش��ەوای ك����وردان و ت��وان��ای بڕیاری
بەجێ و شیاویان هەیە .قازی محەممەد وەك
تاكێكی نەتەوەیەك ،وەك پێكهێنەری رێبازێك
و وەك بەڵێندەرێكی راستەقینە بە نەتەوەیەك

و وەك پێبەندێك بە هەموو ئاكارە سەربەستانە
مرۆییەكان ،پێگەیەكی بۆ خۆی دیاری كرد كە
تا هەنووكەش هیچ مرۆڤێكی دیكە نەیتوانیەوە
بەم چەشنە بە بڕیاری بوێرانە لە بارودۆخێكی
لەم چەشنەدا پێگەیەكی ئاوا دەستەبەر بكات.
پ��ێ��ش��ەوا ق���ازی محەممەد ل��ە سەردەمێكدا
هەوڵی گۆڕین و دابین كردنی چارەنووسی
نەتەوەیەكی دەدا كە لە راستیدا هەستیارترین
س��ەردەم��ی ب��واری سیاسەت و ژئوپلۆتیك و
كۆمەاڵیەتی بوو .قبووڵ كردنی بەرپرسایەتی
لەم ئاستەدا و چەند فاكتی مەزنی پێویستە
كە دەكرێ كاریزما بوون ،بیر تیژی ،زاڵبوون
بەسەر پرسە سیاسی و ژئۆپلۆتیكە كەاڵنەكان
و پێگەی ب��ەرزی نەتەوەیی و كۆمەاڵیەتيی
پێویستە ،ه��ەم��وو ئ��ەو دیكۆمێنتانەی لە

ب���ەردەس���ت���دان ،ن��ی��ش��ان دەدەن
ك��ە رێ��ب��ەر و دامەزرێنەری
ك��ۆم��ارێ��ك��ی دیموكراتیكی
لەم شێوە ،وات��ە پێشەوا قازی
محەممەد هەموو ئەو فاكتانە و
چەندها تایبەتمەندیی دیكەی
هەبوو و بە بێ ئ��ەوەی هیچ
باجێكی خەسار هێنەر بدات،
چووەتە نێوە گەمە سیاسییەكان
و گرینگتر ل����ەوەش ئەوەیە
ك��ە س��ەرب��ەرزان��ە ل��ەو مەیدانە
ه��ات��ووەت��ە دەر و ئێستاشی
لەگەڵدا بێت دەستكەوتەكانی
و شێوازەكانی دەستەاڵتداری و
سیاسەت كردنی ئەو ،رۆژ لە دوای رۆژ وانەی
نوێ فێری رێبوارانی دەكات.
ئ���ەو پ��رس��ی��ارەی ك��ە زۆرج����ار ل��ە مێشكی
تاكەكانی كورددا دەنگدانەوەی هەیە ئەوەیە كە
بە راستی هۆی ئەوەی كە پێشەوای شەهید
وەك زۆرێك لە كەسایەتیيە مەزنەكانی جیهانی
باسی لێوە ناكرێ لەبەر چیە و ئایا هۆی ئەوە
ك��ورد ب��وون و بێ پشتیوانی و دوور ب��وون لە
بەرژەوندیی بێگانە نەبێ دەتوانی چی دیكە
بێ جگە لەوە.
هەموو ئەو پێوەرانە كە وا لە كەسانی وەك
ماندێال و گ��ان��دی و مارتین لوتێرگینگ
و داالی��ل�ام����ادا ئ���ام���اژەی���ان پ �ێ دەك����رێ لە
تایبەتمەندیەكانی پێشەوای كوردیش بوون .و

لە راستیدا پێشەوا شانبەشانی ئەم بەرزترین
كەسایەتییانەی جیهان بووەو هەربویە بڕیارێكی
دا كە النیكەم لە مێژووی هاوچەرخدا تاقانە
و دەگمەن بووە .كە واتە جیا لەو هۆكارانەى
كە ب��اس ك��ران ئ��ەم چەند خاڵش دەك��رێ وەك
ه��ۆك��اری دەرن��ەك��ەوت��ن��ی پیشەوا ل��ە ئاستی
جیهانیدا هێمای پێ بكرێ .بەرتەسك بوونی
ناوچەی جوگرافیایی كۆماری كوردستان،
گەمەی جەمسەرەكانی رۆژهەاڵت و رۆژئاوا
واتە بلووكی سوسیالیستی و ئیمپریالیستی،
فیلترینگی چ��ڕی دەزگ���ا راگ��ەی��ەن��ەك��ان لە
سەر كۆماری كوردستان و یەك نە گرتنەوەی
ب�����ەرژەوەن�����دی ه������ەردوو ج��ەم��س��ەر لەگەڵ
ب��ەرژەوەن��دی��ەك��ان��ی ك���ورد ب��ە گشتی .بەاڵم
س��ەرەڕای هەموو ئەو ئاستەنگانەی لە سەر
رێگای كۆماری كوردستان و رێبەرانی ئەو
كۆمارەدا بوونو كەمیی تەمەنیو بەرتەسكیی
دەسەاڵتەكەی ،هەموو تاكێكی كورد شانازیی
پێوە دەك��ات و وەك یەكێك لە فاكتەرەكانی
سەلمێنەری ن��ەت��ەوە ب���وون و لێهاتوویی بۆ
دەسەاڵتداریی خۆی باس دەكات.
10ی خ��اك��ەل��ێ��وە ل��ووت��ك��ەی ف��ی��داك��اری و
خوبەخت كردنی پیشەوای كورد وهاوڕێكانی
واتە شەهیدان سەیفی قازیو سەدری قازییەو
لەگەڵ هەموو خەمو خەسارەكانی میژوویەكی
دیكەیە لە پرسی نەتەوەیی و درێژەدانی ئەم
ریگایە بۆ دابینی بوونی مافی ك��ورد كە
پیشەوا گرتبویە بەر.

ن����ەورۆز و ڕێ��ورەس��م��ەك��ان��ی ن����ەورۆز لە
ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران��دا ل��ە م����اوەی تەمەنی
دەس��ەاڵت��داری ڕەش��ی ك��ۆم��اری ئیسالمیدا
س���ەرەڕای هەموو بەربەستەكانی ،هەمیشە
دەرفەتێك بووە بۆ دەرخستن و خستنەڕووی
شوناسی نەتەوەی كورد و بەردەوامبوون لە
خەبات لە پێناو ئازادی و ڕزگاريی نەتەوەیی
و گەيشتن ب��ە م��اف��ی ن��ەت��ەوای��ەت��ی بووە.
بەتایبەت لەم سااڵنەی دواییدا كە ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمی لە بەرانبەر خۆڕاگری
و پ��ێ��داگ��ري��ی خ��ەڵ��ك��ی ك��وردس��ت��ان لەسەر
ویست و داخوازییەكانیان ،دەستەوەستان بووە،
دەرفەت بۆ پێكهاتنی ڕێورەسمە جەماوەرییە
ن��ەورۆزی��ی��ەك��ان ل��ە س��ەرت��اس��ەرى كوردستانى
ئێراندا خوڵقاوە .هەر بۆیە خەڵكی كوردستانی
ئێران بە كۆمەڵێك ئامانج و ئاواتی پڕ لە
ه��ی��واەوە ب��ەرەوپ��ی��ری ن���ەورۆزی ن��ەت��ەوەی��ی و
بڕوا بە سەركەوتن و كردنەبڵقی سەر ئاوی
سیاسەتەكانی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی
لەمەڕ شوبهاندنی بێ هیوایی و تۆز لەسەر
نيشتنی خەباتی نەتەوایەتیی گەلی كورد،
ڕۆي��ش��ت��ن .ئ��ەم ڕاستییە ل��ە ن����ەورۆزی ئەو
ساڵدا زۆر بە زەقی و ڕوونی خۆی دەرخست.
ڕێ��وڕەس��م��ی ج��ێ��ژن��ی ن����ەورۆز ل��ە ش���اری و
گوندەكانی كوردستانی ئ��ێ��ران ل��ە كاتێكدا
بەڕێوەچووە كە هێزەكانی ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمیی ئێران بە ئەمنیەتی كردنی شار و
گوندەكان ،هەوڵی تێكدانی ئەو ڕێوڕەسمەیان
دەدا ،ب��ەاڵم ڕێوڕەسمی جێژنی ن���ەورۆز بە
پێچەوانەی ویستی كاربەدەستانی ڕێژیم
ل��ەو ش��ار و گوند و ناوچە جوراوجورەكانی

ك��وردس��ت��ان��دا ب��ە س��ەرك��ەوت��ن��ەوە بەڕێوەچوو.
ئەمساڵیش خەڵكی كوردستان بەهاوكاری
ی و مەدەنییەكان
ڕێ���ك���خ���راوە ف��ەره��ەن��گ � 
وەك����وو س��ااڵن��ی ڕاب�����ردوو ل��ە كوردستانی
ی و درەوشاوەیان
ئێراندا نەورۆزێكی نەتەوەی 
بەڕێوەبرد .ڕێوڕەسمی جێژنی نەتەویی نەورۆز
ل��ە ش��ار و گوندەكانی كوردستانی ئێران،
س��ەرەڕای داسەپاندنی دۆخێكی ئەمنیەتی
ل��ەالی��ەن ڕێژیمی ك��ۆم��اری ئیسالمییەوە،
بە بەشداری بەرچاوی ج��ەم��اوەری خەڵكی
كوردستان بەڕێوەچوو .خەڵك لە هەموو شار
و گوندەكانی كوردستانی ئێران بە هەڵكردنی
ئاگر و بە هەڵپەڕكێ و ڕەشبەڵەكی بەشداران،
بەبێ گوێدان بە دۆخی ئەمنیەتی و هێزەكانی
ڕێژیم ،جێژنی نەتەوەیی نەورۆزی 2714ی
كوردیان بەڕێوە برد .خاڵی جێگای سەرنجی
ن���ەورۆزی ئەمساڵ ،ل��ەالی��ەك ئ��ەوە ب��وو كە
خەڵكی وەزاڵ��ەه��ات��وی كوردستان لە بەشێك
ل��ە ن��اوچ��ەك��ان��دا ب��ە خ��وێ��ن��دن��ەوەی سروودی
نەتەوەیی ''ئەی رەقیب'' و''ئەم ڕۆژی ساڵی
تازەیە نەورۆزە هاتەوە'' هەروەها خوێندنەوەی
س���روودی شۆڕشگێڕانە ،شێعر و پەخشان
لەالیەن شاعیران و نووسەرانی لە وەس��ف و
فەلسەفەی نەورۆز و ژیانەوەدا ،و لەالیەكی
دی��ك��ەوە خەڵك و بەتایبەت ڕێكخراوەكانی
م��ەدەن��ی بە دروش��م��ی "پاراستنی ژینگەی
ك��وردس��ت��ان" ،لە ڕێوڕەسمەكانی نەورۆزدا،
نوختە وەرچەرخانیك لە م��ێ��ژووی خەباتی
مەدەنيی خەڵكی كوردستانی ئ��ێ��ران بوو.
بەاڵم ئەوەی لە نەورۆزی ئەمساڵدا دەێبێنین
ك��ە ل��ە زۆر ب���ارەوە ج��ی��اوازت��رە ل��ە نەورۆزی

سااڵنی پێشوو ،دەشكرێ بڵێین هیوابەخشترە،
ب��ووژان��ەوەی و چاالكتربوونەوەی بزووتنەوە
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی خ��وێ��ن��دك��اری ،ژنان،
گ��ەش��ەس��ەن��دن��ی گ��رووپ��ە شاخەوانییەكان،
رێ��ك��خ��راوە ژینگە پ��ارێ��زەك��ان ،ئەنجومەنە
ئەدەبییەكان و فێرگەكانی فێركردنی زمانی
ك���وردی ،ب��ۆ ه��ەر چ��ی ب��ە شكۆتر كردنی
ڕێوڕەسمەكانی نەورۆزی ئەمساڵ یارمەتیدەر
ب��وون .دی��ارە چاالكانی م��ەدەن��ی بە هێنانە
گۆڕێی ڕوانگەی پشت بەستن بە یەكیەتیی
و یەكگرتوویی ج��ەم��اوەری لە نیوان خەڵك
وخەباتگێرانی ڕێگای ئازادی و دێموكراسی،
ی��ارم��ەت��ی��دەری ڕێ��وڕەس��م��ەك��ان��ی ن����ەورۆزی
ئەمساڵ ب��وون .واتا چاالكانی مەدەنی بەم
ڕوانگەیە گرنگیی بە لێكبەسترانی خەباتی
تێكۆشەرانی شاخ و شار لە نێوخۆی واڵت
دەدن .ئەوان پێیان وایە كورد لە كوردستانی
ئێران كاتێك دەتوانێ ببێتە هێزی گوشار بۆ
سەر دەسەاڵتی ڕێژێمی كۆماری ئیسالمی
ك��ە ب��ت��وان��ێ ل��ە بەستێنە جۆراوجۆرەكاندا
هێزی كۆمەاڵیەتیی كۆمەڵگەی كوردستان
بجوڵێنێ .س��ەرەك��ی��ت��ری��ن ڕێ��گ��اش ب��ۆ ئەم
مەبەستە یارمەتیكردنو بەستێن خۆشكردن بۆ
لیك نزیك كردنەوەی تێكۆشەرانی شاخ لەگەڵ
چاالكانی مەدەنی لە نێوخۆی واڵت دایە.
بۆیە لەو ڕوانگەیەوە پشتیوانی لە چاالكانی
سیاسی ،مەدەنی و فەرهەنگیی نێوخۆی
واڵت ،لەالیەن تێكۆشەرانی دوور لە واڵت،
كە دەتوانن بە تێچوویەكی كەمترەوە كار بكەن
و لە دەرفەتەكان بە باشترین شێوەكەڵك وەرگرن
و دەسەاڵتدارانی ڕێژیم ناچار بە پاشەكشە

کانیاو

ڕێوڕەسمەكانی نەورۆز هێمای بەرخودان و
بەردەوامبوون لە خەبات لە نەورۆزی ئەمساڵی كوردستاندا
بكەن .لەم پێوەندییەدا خاڵێكی دیكەی جێگای
سەرنج ،ڕۆڵ��ی پۆزتیڤی میدیای كوردیی
ئۆپۆزیسیون ،بە تایبەت تیشك تی ڤی ،لە
هەرچی بە شكۆتر كردنی ڕێوڕەسمەكانی
ن����ەورۆز و ب��ەت��ای��ب��ەت ل��ە پ��ێ��وەن��دی لەگەڵ
ب��ووژان��ەوە و چاالكتر ك��ردن��ەوەی چاالكانی
مەدەنی و ڕووماڵكردنی چاالكییەكانیاندا
ڕۆڵی كارێگەریان هەبووە .هەروەها ئەگەرچی
بەشێك لە چاالكانی مەدەنی و فەرهەنگیی
لە ئاكامی سەركوتی كۆماری ئیسالمیدا
تووشی بەندیخانە و یان هەڵبژاردنی ژیان لە
تاراوگە بوون ،بەاڵم ئەوڕۆ دەبێنێن خەڵكی
ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران و بەتایبەت الوان وەك
بەرەی نوێ بە هێز و پوتانسیەلێكی زیاترەوە
دەیانەویت بە كەڵكوەرگرتن لە مێژووی پڕ
لە سەروەری خەباتی میللی – دێموكراتیكی
گ��ەل��ی ك���ورد و ئ��ەزم��وون��ەك��ان��ی خەباتی
م��ەدەن��ی و س��وودوەرگ��رت��ن ل��ە دەرفەتەكان
درێژە بە تێكۆشانی خۆیان لە نێوخۆی واڵت
ب��دەن .ل��ەم پێوەندییەدا خاڵی سەرنجڕاكێش
ئەوەیە كە دەبێنین كە خەڵكی كوردستان و
تێكۆشەرانی رێگای ڕزگ���اری دوای ئەو
هەموو زیانەی بە هۆی دەزگای سەركوتەوە
لێیكەوتوە و س���ەرەڕای درێ���ژەی گوشاری
هێزە ئەمنییەتیيەكان دیسان بە وزە و توانای
بەرەیەكی نوێ لە الوانو بە كەڵكوەرگرتن لە
ئەزموونی خەباتی پڕ لە شانازی و خوێناويی
نەتەوەكەیان و چاالكانی خ��اوەن ئەزموونی
ب���وارە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان ،خ��ەب��ات و تێكۆشان
هەر ب��ەردەوام��ە .هەر بۆیە بەدڵنیاییەوە ئەو
بەرەوپێشچوونەی خەباتی نەتەوایەتیی لە

چەكۆ ئەحمەدی

10ی خاكەلێوە
لووتكەی فیداكاری و خۆبەخت كردن

ك��وردس��ت��ان ،ب��ەره��ەم��ی م��ی��ژووی خەباتی
خ��وێ��ن��اوی ن���ەت���ەوەی ك�����وردە ل���ە قوناغە
جوراوجورەكانی ئەو خەباتەدا .بە خوشییەوە
ڕێ��ورەس��م��ەك��ان��ی جیژنی ن����ەورۆز ،خەڵكی
كوردستان و چاالكانی سیاسی و مەدەنیی
زیاتر لە جاران لێك نزیك كردۆتەوە .هەر بۆیە
ڕێوڕەسمە جەماوەرییەكانی نەورۆزى ئەمساڵ،
ئەم سیگناڵەی بە گوێی دەسەاڵتداران ڕێژیم
گ��ەی��ان��دوە ك��ە ن��اك��رێ چ��ی دی��ك��ە داخ���وازە
ڕەواكانی نەتەوەی كورد پشت گوێ بخەن.
بێگومان خەڵكی كوردستان بە بەڕێوەبردنی
جەماوەریی جیژنی نەتەوەی نەورۆز توانیویانە
هەم جێپەنجەیان لە بەڕێوەبردنی بەكۆمەڵ
ل��ەو ڕێ��وڕەس��م��ان��ەدا دی��ار بێ و ه��ەم لەوەش
گرینگتر توانیویانە بەپێی ت��وان��ای خۆیان
ف��ەره��ەن��گ��ی ی��ەك��ی��ەت��ی و ی��ەك��گ��رت��وی��ی و
جەماوەری پەرە پێبدەن .هەر بویە بەڕێوەبردنی
ج��ی��ژن��ی ن�����ەوورۆز ب���ەم ش��ێ��وەی��ەن نێشانەی
گەشەی فەرهەنگی و كاری بەكۆمەڵ لە
كوردستانە .ئەم دەسكەوتە بێگومان بەرهەمی
تێكۆشانی دەیان ساڵەى خەباتگێڕانی ڕێگای
ڕزگ���اری و شەهیدانی ڕێ��گ��اری ڕزگاری
كوردستانە ،كە لەم سااڵنەی دواییدا خەڵكی
كوردستانی ئێران توانیویانە ،سەرەڕای فشارى
هێزە ئەمنیەتییەكانی ڕێژیم جیژنی نەتەوەیی
نەورۆز ،جەماوەری و بەكۆمەڵ بەڕێوەببەن.
هیوادارین ئەم حەرەكەتە جەماوەرییانەی خەڵك
ببێتە دەسپێك و هەنگاوێك بۆ هەرچی بە
شكۆتر بەڕێوەبردنی بۆنە نەتەوەییەكان لە
كوردستانی ئێراندا.
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بەشی حەوتەم و كۆتایی
ئەم بەرە بەرباڵوە لە دژی بیرۆكە مودێڕن و
دێموكراتیكەكان لە ئێراندا ،بە شێوەی یەكیەتی
و هاوڕێیەتێكی تۆمارنەكراو لە كۆمەڵگادا
كاری دەكرد .لە سەرچاوەی ئابووری ،مادی و
مەعنەویی جۆراوجۆر لە نێو دەزگای دەسەاڵت
و دام���ەزراوە ئایینیەكان كەڵكی وەردەگرت.
ئ��ەم ی��ارم��ەت��ی و ئ��اس��ان��ك��اری و ئیمكاناتە
ئابووریی و دەوڵەتییانە لە تەنیشت سەرچاوەی
داهاتەكانی ب���ازاڕ ،م��زگ��ەوت��ەك��ان ،هەئیەتە
ئایینیەكان و هەروەها یارمەتییە دەوڵەتییەكان
كە بە جۆرێك چینی نێوەنجی ئایینی لە خۆ
دەگ��رت ،هێز و تواناییەكی تایبەتی بۆ كارە
تەبلیغاتی ،فێركاری و باڵوكراوە ئیسالمییەكان
پێكدەهێنا.
ل��ە حاڵیكدا ك��ە ،سیاسەت و بەرنامەی
ب��ەرب�ڵاوی تەبلیغاتی گ��ەڕان��ەوە ب��ۆ" ئێرانی
كەونارا و نیشانە كەوناراكانی پاشایەتی" لە
الیەن سیستمی پاشایەتی و دەربار بە شێوەیەكی
بەرباڵو پشتیوانی لێ دەكرا ،ئەوان بە كردەوە
بە شێوەیەكی ڕق ئەستوورانە لەگەڵ شوناسە
نەتەوەییەكانی دیكە هەڵسووكەوتیان دەكرد.
لە الی��ەن ناسیونالیزمی نەتەوەیی حاكم و "
سیاسەتی یەك واڵت و یەك زمان" بە شێوازی
ڕەزاشایی ،ئەم سیاسەت و پالنەی لە نێوبردنی
نەتەوەكان و زمانەكان كە سامان و ناوە ندی
بەربەرەكانێ و قەبارەیەك بۆ مەشرووتەخوازی
و پێشكەوتنی ئ��ێ��ران ب���وون ،ئ��ەن��ج��ام دەرا.
هاوكات لەگەڵ ئەم سیاسەتەی حكوومەت
و دەرب����ار ،ئایینیەكان ب��ەرن��ام��ەی ئارمانی
ئیسالمخوازیی لە چوارچێوەی" گەڕانەوە بۆ
ئیسالم""،ئومەتی ئیسالمی "و ڕەتكردنەوەی
شوناسەكانی دیكەیان كردبووە بەرنامەی كاری
خۆیان .ئەم دوو هێزە بە نێوەرۆك ،ئامانج و
سیاسەتی جیاواز و نابەرابەر ،بەاڵم لە كردەوە
و بۆ گەیشتن بە ئاكامێك لە یەك ئاراستە
هەنگاویان هەڵدەگرت .ئ��ەوان لە ئیدلۆژی،
شێوازی سیاسی ،هەڵسووكەوتی سیاسی لە
تیۆریی و ك��ردەوە ،ڕێگەی دژایەتی لەگەڵ
ڕۆژئ��اوا و بەربەرەكانێ لەگەڵ عەقالنیەتی
سیاسی ،كۆمەڵگای م��ەدەن��ی ،مودێڕنیتە،
ئ���ازادی ،كەرامەتی مرۆیی و ه��ەروەه��ا لە
بەر چاونەگرتنی بۆچوون ،نەتەوە ،شوناس و
كولتوورەكانی دیكەیان گرتەبەر .زێدەرۆیی
ل��ە ك����ردەوە و ت��ی��ۆری��ی��دا ل��ە الی���ەن ه��ەر دوو
گرووپەوە لە ئێراندا زۆرتر لە هەر شتێك بوو
بە هۆی لە پەراوێزخستن ،گۆشەگیربوون و
بێبەشیی هزری دێموكراتیك ،غەیرە ئایینی،
س��ی��ك��والر و ئ���ازادی���خ���واز ل���ە كۆمەڵگای
سیاسی و كۆمەاڵیەتی .بەرهەم و ئاكامی
فیكری و سیاسیی ئەم ڕەوتە لە كۆمەڵگا،
ئێرانگەرایی توندئاژۆ و ئۆتۆپیایی ئیسالمی
ب����وو ،ه��ۆك��ارێ��ك ك���ە ف���ەزای���ی چ���االك���ی و
بەشداری بۆ كەسانی دیكە نالەبار كردبوو.
شا لە لووتكەی دەسەاڵتداریەتیی سیستمی
پ��اش��ای��ەت��ی و ش���رۆڤ���ەك���اران���ی س��ی��اس��ی و
كۆمەاڵیەتی ئەم دەسەاڵتە بە پێكۆڵ كێشانی
شارستانیەتی ڕۆژئاوا و مودێڕنیتەی سیاسی
و كۆمەاڵیەتییەكەی ،بڕوایان بە دێموكراتیك
بوونی خۆیان ،مافی مرۆڤ بوونی پاشایەتی
لە مێژووی ئێران ،دامەزرێنەری دێموكراسی،
مافی مرۆڤ و پێشكەوتوو بوونی مێژوو و
كولتووری ئێران و ژیاری بەڕابردووی ئەو بوو.
ئەم بانگەشانە بە زمانێكی دیكە و بە شێوەگەلی
دی��ك��ە ،ب��ەاڵم ل��ە كۆتاییدا زۆر ئۆتۆپیایی
لە دەسپێكداو دوات��ر بە شێوەی ئیدۆلۆژیك
لە الیەن ئیسالمخوازەكان بە حاڵەتێكی زۆر
توندئاژۆیانە ،فاشیستی و هێرشبەرانە لە

هەوڵی ڕەتكردنەوەی شارستانیەتی ڕۆژئاوا
و نیشانە جۆراوجۆرەكانی ئەو هاتەبەرباس و
درێژەی كێشا .هەر ئەم سیاسەتە هاوبەشە ،بە
دوو خاڵی ڕێكەوتنی جیاواز ،بەاڵم بە ئامانجی
هاوبەش لە الیەن ئیسالمخوازان بە الیەنگەلی
جیاواز و هەروەها ئێرانگەرایانی توندئاژۆ،
سیستمی پاشایەتی و شوێنیسم لە هەر دوو
ب���وارەوە ب��ە ش��ێ��وەی ج��ی��ددی درێ���ژەی كێشا.
ئاكامی ئەم سیاسەت و شێوازی حكوومەت
كردنە بوو بە هۆی داخرانی فەزایی سیاسی،
چاالكی كۆمەاڵیەتی ،كولتووری و لە ئاكامدا
ك��پ ب��وون��ی دۆخ���ی سیاسیی كۆمەڵگای
ئێران .خوێندنەوەی زۆر بیرتەسكانە و داخراو
لە ئیدولۆژی پاشایەتی ئێرانی كەونارا بووە
هۆی ئ��ەوەی شوناسی نوێی كۆمەاڵیەتی و
سیاسیی كۆمەڵگا كەوێتە بەر مەترسییەكی
بنەڕەتییەوە .ئەم گوتمانە بە پێداگرتنەوە لە

پێشكەوتووەكان لە كۆمەڵگایی بە دواوە بوو.
ئ��ەم ب��ارودۆخ��ە تا ساڵەكانی نزیكبوونەوە لە
ئینقالبی 57ی خەڵكی ئێران ب��ەردەوام بوو.
هێزە ئایینیەكان بە الگیرە جۆراوجۆرەكانیان بە
شێوەی پرشوباڵو لە بازاڕ ،زانكۆ ،قوتابخانە،
ناوەندە دەوڵەتییەكان و هەروەها لە نێو هێزە
س��ەرب��ازی��ی��ەك��ان��دا ب�ڵاو ب��ب��وون��ەوە و ه��ەر ئەو
بیرۆكە ،بیركردنەوە ،بیروباوەڕ و ئامانجەیان
بوو كە لە هەناوی گوتمانی شەریعەخوازی
شێخ فەزلوڵاڵ و كەسانی دیكە ،بۆ ئیسالم و
دژایەتی لەگەڵ ئازادی هەبوو .هەرچەند كە
ئەم ئیسالمخوازییە سیاسییە خۆی لە ڕووخسار
و گوتمانگەلێك وەك���وو نێهزەتی ئ���ازادی،
م��زگ��ەوت��ی ه��ی��دای��ەت( ب��ازن��ەی تاڵەقانی)،
حوسێنییەی ئێرشاد( شەریعەتی ،موتەهەری)،
ڕێكخراوی موجاهدینی خەلق ،ڕێكخراوەكانی"
ئ��ی��س�لام��خ��وازی��ی ف��ی��ق��ه��ی ج���ی���اب���ووەوە" لە

لە زانكۆ ،فێركاریی لە ئاستی كۆمەڵگا و
بەدواداچوونی كاروباری ئایینی ـ سیاسیی
خۆیان ،ئازادییەكی زۆرتریان هەبوو .كۆی ئەم
ڕەوتە ئایینی ـ سیاسییانە لەگەڵ بەشێك لە
لێكدانەوەكانی خۆیان لە گوتمانی چەپ لە
ئێراندا ،ڕێگەی خەبات و ڕووخانی ڕێژیمی
پ��ەه��ل��ەوی��ان ل��ە ه��اوڕێ��ی��ەت��ی و یەكگرتوویی
سیاسی ـ بەڕێوەبەری لەگەڵ ئایینیەكان و
ڕووحانییەكان دەزان��ی .زۆری��ەك لە هێزەكانی
چەپ لە خەباتی خۆیاندا لە سەر بنەمای
خەباتێكی ماركسیستی و سوسیالیستی خۆیان
پەیرەو یان درێژەدەری ڕێگەی ڕاپەرینی ئیمام
حوسێن لە كەربەال دەزانی .خوسرەو گولسورخی
لە بەرگرییە ڕومانتیكەكانی خۆیدا ،بەرگری
ل��ە توخمی خەباتی ڕزگ���اری���دەری دی��ن كە
ناتوانێ لە ئارمانجە كومۆنیستیەكانی ئەوان
دوور بێ دەك��ا .ئەو خۆی بە خەباتكارێكی

سەر توخمی شوناسی ئێرانی و بەربەرەكانێ
ل��ەگ��ەڵ ب��ی��رۆك��ەی س��ی��اس��ی ،ف���رە حیزبی،
دێموكراسی ،فەلسەفەی حاكمیەتی بیرۆكەی
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و س��ی��اس��ی��ی خ��ەڵ��ك ل��ە سەر
چارەنووسی خۆیان و ئیرادە بۆ گۆڕانكاری،
بە شێوەی بنەڕەتی لەبەر چاو نەگیرا .بەشێكی
دی��ك��ەی ل��ە س��اوێ��ری دوژم��ن��ی و دژایەتی
لەگەڵ مودێڕنیتە و هزری مەشرووتە لە الیەن
گوتمانی ئیسالمخوازەكان لە چوارچێوەی،
"گەڕانەوە بۆ خوود" ،دەسەاڵتداری بۆ خودایە،
دەسەاڵتداری یاساكانی شەریعە بەدواچوونی
بۆ دەكرا .ئەم ساوێرە گوتمانیانە ،بە یەك ڕادە
لە بەرامبەر ڕۆژئاوا و ڕۆژئاواگەرایی یان بە
واتای ئیسالمخوازیی ،بە ڕۆژئاوایی بوونی
كولتوور ب��ەرەوڕوو بوونەوە .ئەم دۆخە بوو بە
هۆی ئەوەیكە لە فەزا فێركاری ،كۆمەاڵیەتی،
كولتووری و ئایینیەكان لە زانكۆ ،قوتابخانە
و ناوەندییە فێركارییەكاندا ،بۆ ئایینییەكان
فەزایەكی كراوە و هەڵكەوتێكی گۆنجاو بۆ
چاالكییەكان بڕەخسێ .كردنەوەی مزگەوت،
چ��اپ��ەم��ەن��ی��ی ئ��ای��ی��ن��ی��ی��ەك��ان ،دامەزراندنی
قوتابخانەی ئایینی ،ئەنجوومەنە ئیسالمییەكان
لە زانكۆكان ،خۆی بەستێنێك بۆ ڕاكێشانی
ئیسالمخوازانی الو و ڕێكخستنەوەی هێزەكان
و گوتمانی ئایینی و ئەندامگیری ،فێركاریی
و ڕێكخستن لە بەرامبەر هێزە سیكوالرە و

ڕێ��ك��خ��راوی موجاهدینی خەلق پ��اش ساڵی
 ،54ئیسالمخوازانی چریكی ڕاهێنراوی نزیك
لە بزووتنەوەی ئەمەل لە لوبنان ،سووریە و
لیبی ،هەئیەتی موتلێفەی ئیسالمی و بازاڕ،
خومینی و هاوڕێیانی ڕووحانی ئەو ،حەوزە،
ن��وێ��ن��ەران��ی فقهی سوننەتی شێعە و هتد
پێناسەیان دەكرد.
ل���ەم ه��ەڵ��وم��ەرج و ب���ارودۆخ���ە س��ی��اس��ی ـ
كۆمەاڵیەتییەی ئێراندا ،الگیریە ئایینی و
دینییەكان بە جۆرێك لە چوارچێوەی ئیسالمی
ئیدۆلۆژیك ،ئیسالمی فیقاهەتی و ئیسالمی
ڕزگ���اری���دەر ،ئیسالمیان وەك بەرنامەیەكی
كۆمەاڵیەتی و سیاسی پێشكەشی كۆمەڵگا
و فەزای سیاسیی ئەو كرا .ئەوان دەسیانكرد
بە هەڵێنجانی نەتەوەیی ،زانستی ،سیاسی،
خەباتكاری ،چینایەتی ،فیقهی و ئۆتۆپیایی
لە دینی ئیسالم.
ئەم بارودۆخە ڕێكەوت بوو لەگەڵ سەردەمێك
كە شا سیاسەتێكی نرمی لە چوارچێوەی
ئایین گرتبووەبەر .شا بە دوای هاوكاریی
ئایتوڵاڵ كاشانی لەگەڵ كودتاچیان لە دژی
موسەدێق ،زۆرترین دژبەرانی خۆی لە نێو
سیكوالرخوازەكان ،كۆمەڵگای دێموكراتیك و
ئازادیخوازانی سیاسی و پەیڕەوەانی بیرۆكە
و یاسایی مەشرووتە دەدی تاكوو ئایینیەكان.
ه��ەر لە س��ەر ئ��ەم بنەماییە كە ئایینییەكان

پەیرەوی "مەوالی موتەقییان عەلی" دەزانێ.
بە جۆرێك دەتوانرێ بگوترێ :جۆرێك نزیكی و
لە خۆگرتنی خەباتكاری لە نێوان هێزە چەپ
و ئایینیەكان ،هەڵبەت بەشێك لە هێزە چەپەكان
ڕوو دەدا .ڕوانگە تێكهەڵكێشانەی شەریعەتی
و ڕوانینی و سیاسییە كەرەستەییەكانی جەاللی
ئ��ال��ی ئەحمەد ل��ە ئایین ل��ە دژی ڕۆژئاوا
كاریگەریەكی هەتاهەتایی لە س��ەر پەیرەوە
ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی ئ��ەو لە نێو ن��ەوەی ن��وێ و
خوێندكاراندا درووست كرد .هەر كام لەم گوتمانە
ئایینی ـ چەپی ئایینی ـ ئایینی ئیدۆلۆژیك
و ئینقالبی لە دژایەتییان لەگەڵ بنەڕەت و
بنچینە و چیەتی لەگەڵ توخمە سەرەكییەكان
و گوتمانی مەشرووتەیان ه��ەب��وو .ئ��ەوان بە
هۆی نێوەرۆكی ئایینی ـ چەپی ئینقالبی و
خەباتی خۆیان ڕۆژئاوایان بە جۆرێك دوژمن
و هۆكاری ب��ەردەوام��ی سیستمی س��ەرەڕۆ و
ڕێژیمی بەستراوەی پەهلەوی دەزان���ی .ئەم
هۆكارانە بەس بوون تاكوو ئەوان بەم گوتمانە
لەبەیك بڵێن كە الساییكردنەوەی ڕۆژئاوایان
بە جنێوێكی سیاسی دەزانی تا ئەو جێگەیە
كە ئەویان بە ئاكامی بەستراوەیی دەزانی.
ڕۆژئاواگەراییان لۆمە دەكرد و گەڕانەوە بۆ
خ��وود ،گ��ەڕان��ەوە بۆ ئیسالم و گ��ەڕان��ەوە بۆ
سوننەتیان بە بااڵدەستی و بەها ،بۆ خۆیان
پێناسە دەك��رد .ئەم گوتمانە بوو بە ئارمانی

ن :پەرویز جەباری
و :حاجی تاوە
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سیاسی ـ خەباتیی ئەوان ،هەموو
هەوڵ و پروپاگەندەی خۆیان لە
سەر ئەم بنەمایە چێ دەكەن .هەر كام ل����ە
نوێنەرانی ئەم گوتمانە لە نێو ئایینی و غەیرە
ئاینییەكاندا بە شێوەی ج��ۆراوج��ۆر هەوڵیان
دەدا كە بەرنامە كۆمەاڵیەتی ـ سیاسییەكانی
كولتووری سیكوالری ڕێژیمی پەهلەوی بە
پێكۆڵ بكێشن.
بێگومان ل��ەم ن��ێ��وەدا ،زۆرب���ەی ئایینییە
چاالكەكان ،ئەمجار بە پێچەوانەی سەردەمی
مەشرووتە لە نێو ڕووحانییەكان و زانا ئایینیەكان
نەبوون ،بەڵكوو بەشێكی مەزن لە نوێنەرانی
ئ��ەم ئیسالمە ئیدۆلۆژیكە بە خوێندنەوەی
ج���ۆراوج���ۆر ل��ە نێو ئیسالمخوازانی غەیرە
ڕووحانیدا بوون .لە نێو ئەم گرووپە جۆراوجۆرە
فیكری ،ئایینی و سیاسییانەدا كە ئیسالمیان
لە بەرامبەر ئارمانە دێموكراتیك ،سیكوالر،
ئازادیخوازدا دادپەروەریگەریی مەشرووتەیان
هێنایە بەرباس ،دەكرێ هێما بۆ ئایینییە غەیرە
ڕووحانییەكان بكەین.
لە نێو لیبراڵ ـ ئایینییەكانی نێهزەتی
ئازادی و خودی بازەرگان و هاوڕێیانی بگرە
تاكوو ڕادیكاڵترین ئیسالمخوازانی ڕووحانی
بە جەخت كردن لە سەر ئیسالمی فیقاهەتی
و ت��ی��ۆری��ی وی�لای��ەت��ی ف��ەق��ی��ه ك��ە ئایتوڵاڵ
خومینی داهێنەری ئەو بۆ بیاڤی سیاسەت
لە ئێرانی هاوچەرخدا ب��وو ،جێ پێی ئەوان
لە پێكهێنانی سیستمی دینی و ئایینی لە
ئێران بە كەڵكوەرگرتن لە ئیسالمی سیاسی بە
روونی دەبینرێ.
ئەم بەرە بەرباڵوە ئایینیە ،ئیسالمخوازانی
ڕووحانی و غەیرە ڕووحانی بوون كە دەكەوتنە
ژێ��ر كاریگەریی كەسایەتیی كاریزماتیكی
خومینیەوە و لە سەر بنەمای گوتمانەكانی
چەپی ئایینی ،دژە ئیمپریالیست ،ئیسالمی
خەباتكار ،كۆمەڵگایی دوور لە چینایەتی،
كۆماری ئیسالمی ،حكوومەتی ئیسالمی و...
بۆ جارێكی دیكە مەشرووتییەت ،ئارمانەكان،
نوێنەران و شوێنكەوتوانی ه��زری ،سیاسی،
كۆمەاڵیەتییەكان و حیزبی ئەویان سەركوت و
دەیانسڕییەوە و بەرەو پەراوێزیان دەبرد.
ل��ەم ق��ون��اخ��ەدا ئیسالمی فیقاهەتی وەك
تیۆرییەكی گشتیی سیاسی ،توخم و وردە
گوتمانگەلی ئایینی لەگەڵ الگیریەكانی
لیبراڵ تاكوو چەپی ڕادیكاڵی لەگەڵ خۆی
ه��اوڕا ك��رد .ئ��ەم گوتمانە لە س��ەر بنەمای
تیۆرییەكی سیاسی ـ ئایینی لە دڵی واڵیەتی
موتلەقەی فەقیه كە خۆی بە میراتگری شێخ
فەزلوڵاڵ نووری دەزانی بە بەرنامە و ڕێنوێنی
كەرەستەكانی پرۆپاگەندە ،ئابووری ،تەناهی،
سەربازی ،سیاسی و كولتووری دەپڕژێنە سەر
توڵەسەندنەوە لە ئارمانەكانی مەشرووتییەت،
شوێنكەوتوان و باوەڕمەندەكانیان.
خومینی ه��ەر لە س��ەرەت��اوە ڕووناكبیرانی
سیكوالر و پێشەنگی ،بە دوژمنی سەرەكی
و یەكەمی سیستمی دینی و ئایینی دەزانی.
ئەو لە سەر ئەو بڕوایە بوو كە مەشرووتییەت
و نێوەرۆكەكەی لە بەرنامەكانیدا ،دوژمنانی
سەرەكی و بنەڕەتی ئایین و دینی ئیسالمن.
بۆیە خومینی و هاوڕیانی بە بەرنامە و ئامانج
و لە سەر بنەمای هەوڵێكی هاوئاهەنگ و
ی��ەك��گ��رت��وو ،ڕوون��اك��ب��ی��ران و ب��ڕوام��ەن��دان بە
مەشرووتەیان لە تۆڵەی لە سێدارەدانی شێخ
فەزلوڵاڵدا لە سێدارە دا ئەم دوژمنكارییەیان
بێ كۆتایی دەزانێ.
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