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26ی سەرماوەزی ئەمساڵ، سی ساڵ 
بەس������ەر دیاریكردنی ڕۆژی پێشمەرگەی 
كوردس������تان لە الیەن كومیتەی ناوەندی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانەوە 

تێدەپەڕێ.
بە پێی ڕاپۆرتی ماڵپەڕی كوردس������تان 
میدیا، ڕێوڕەس������مێكی ڕێزگرتن لە 26ی 
سەرماوەز، ڕۆژی پێشمەرگەی كوردستان 
ب������ە بەش������داریی »مس������تەفا هێجری« 
س������كرتێری گش������تیی حیزب، ئەندامانی 
ڕێبەرایەت������ی، كادر و پێش������مەرگەكانی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران و 
بەڕێز مەسعوود تەك، سكرتێری گشتیی 
توركیە  كوردستانی  سوسیالیستی  یارتی 

و میوانەكان������ی ئەم ڕێوڕەس������مە، ڕۆژی 
چوارش������ەممە 26ی سەرماوەز لە بنكەی 
دەفتەری سیاس������یی حیزب������ی دێموكرات 

بەڕێوەچوو.
ئەم ڕێوڕەس������مە بە س������روودی »ئەی 
ڕەقی������ب« و چەند س������اتێك بێدەنگی بۆ 
ڕێزگرتن لە ش������ەهیدانی ڕێگای ئازادی 

كوردستان دەستی پێكرد.
پاش������ان »رۆس������تەم جەهانگی������ری« 
ئەندامی دەفتەری سیاس������ی و بەرپرسی 
كومیسیۆنی سیاس������ی � نیزامی حیزبی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێ������ران چەند 

وتەیەكی بەم بۆنەیەوە پێشكەش كرد.
بەڕێزیان لە بەش������ێ لە قس������ەكانیاندا 

وتی������ان: »ن������او و ڕێ������گا و ڕێب������ازی 
پێش������مەرگایەتیی كوردستان بە قەد بست 
بە بس������تی كوردس������تان و ب������ە ئەندازەی 
دڵی هەموو كچان وكوڕانی كوردس������تان 
گەشەی سەندووە و هەرتاكێكی كوردستان 
لە شوێنێ ژیان و كاری خۆی دەتوانێ بە 
ئیرادەی شۆڕشگێڕانە و بە هزر و ویستی 
هەڵوێستی  بداتە  دەست  ئازادیخوازانەی، 
پێشمەرگانە و هەموو پانتایی كوردستانی 
نیشتمان، بۆ داگیركەران و بەكرێگیراوانی 

جەماران بكاتە دۆزەخ و ئاگرباران«.
درێژەی  ل������ە  جەهانگی������ری  بەڕێ������ز 
قس������ەكانیدا ب������ە ئاماژە ب������ە خۆڕاگری 
كورد  سیاس������ی  زیندانیانی  قارەمانانەی 

لە س������یاچاڵەكانی كۆماری ئیس������امیدا 
ڕایگەیاند: »ئێمە وەك حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران پش������تیوانی لەو كارە 
سیاس������ی  زیندانیانی  شۆڕش������گێڕانەی 
دەكەین  و داوا لە كۆڕ و كۆمەڵە نێونەتەوەییە 
مرۆڤدۆستەكان  و ڕێكخراوەكانی پاراستنی 
مافی مرۆڤ� دەكەین كە گوش������ار بخەنە 
س������ەر ڕێژیمی كۆماری ئیسامی تاكوو 
واڵمی زیندانییە سیاسیەكان بدەنەوە و لە 

مردن ڕزگاریان بكەن«.
لە بەشێك لەم ڕێوڕەسمەدا شەش كەس 
لە پێش������مەرگەكانی حیزب ب������ە ناوەكانی 
»حوسێن س������تەمدیدە، بەهەمەن دێهقان، 
جەهانگی������ر ئەتمانی، حەبیب حەس������ەنی 

سیفەت، نورەدین س������ۆفی زادە و لوقمان 
ش������ێخانی« لەوح������ی ڕێزلێنانی تایبەتی 
بیست س������اڵەی خەبات لە نێو ڕیزەكانی 
هێزی پێش������مەرگەیان لە الی������ەن »بەڕێز 
محەمم������ەد نەزیف ق������ادری« ئەندامی 
دێموكراتی  حیزبی  سیاس������یی  دەفتەری 

كوردستانی ئێرانەوە وەرگرت.
لە بەش������ێكی دیكەی ئەم ڕێوڕەسمەدا 
یەكیەتییەكان������ی  هاوبەش������ی  پەیام������ی 
ژن������ان، الوان و خوێندكارانی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران لە الیەن » كاك جەالل 
ڕەوانگ������ەرد« جێگ������ری یەكیەتی الوان 

خوێندرایەوە.

هەموو كوردستان سەنگەری پێشمەرگەیە

نیگەرانی سووریە لە كاریگەری نەرێنی دابەزینی نرخی 
نەوت لە سەر پشتیوانی تاران لە دەمێشق

ئێران بە هۆی پێشیلكاریی مافی مرۆڤ لە الیەن كۆڕی 
گشتیی ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكانەوە مەحكووم كرا

شاندێكی حیزبی دێموكرات لە شوورای ئینترناسیۆنال سوسیالیست 
لە ژنێڤ، بەشداریی كرد

دیداری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و كۆما جڤاكێن كوردستان

نوێنەری حیزبی دێموكرات لە كۆبوونەوەی حیزب  و الیەنە سیاسییەكانی 
كوردستان لە هەولێر بەشداریی كرد

پـەیڤ

ناهید حسێنی

لەو كات و س������اتانەدا كە ڕی و 
پێشمەرگەی  ڕۆژی  ڕەس������مەكانی 
ل������ە  كوردس������تان و ڕێ������ز گرت������ن 
فی������داكاری و لە خۆبوردوویی ڕۆڵە 
بەڕێوە  نیش������تیمان  فیداكارەكان������ی 
دەچ������وو، هەڵمەتی ئازایانەی هێزی 
پێش������مەرگە لە باشووری كوردستان 
بۆ ئازاد كردنی دەڤەری ش������ەنگاڵ 
كە ل������ەو چوار مانگەی دوایی دا لە 
الیەن تێڕۆریس������تە كۆنەپەرستەكانی 
داعش������ەوە داگیر كرابوو، دەس������تی 
ك������ورت دا،  ماوەیەكی  ل������ە  پێكرد. 
پێش������مەرگەكان توانیان بە بوێری و 
ناو و پێگەی  لێهاتوویی ش������ایانی 
ئازادكردنی  مزگێنی������ی  خۆی������ان، 
ئەو ناوچەیە بە گەلی كوردس������تان 
ڕابگەیەنن و ب������ۆ جارێكی دیكەش 
مۆری ل������ە ش������كان نەهاتوویی لە 
مێژووی پڕ لە س������ەروەریی خۆیان 
ب������دەن و هی������وای ڕزگارك������ردن و 
پاراس������تنی هەموو خاكی نیشتیمان 

بە گەلی خۆیان ببەخشن.
ب������ەر ل������ە 6٩ س������اڵ، كاتێك كە 
ڕێبەران و پێشەنگانی نەتەوەی كورد 
لە پێتەختی كۆماری كوردس������تان، 
زێدە  ناوی  س������ەربەرزدا  مەهابادی 
بەرز و پیرۆزی پێش������مەرگەیان بۆ 
پاریزەری نیشتمان هەڵبژارد،  هێزی 
حیزب������ی دێموك������رات تەنی������ا هێزی 
چاالكی سەر جۆگرافیای كوردستان 
ل������ە هەموو پارچەكانی نیش������تمان، 
و كۆماری كوردس������تانیش قیبلەی 
ئازادی������ی هەموو واڵت بوو. بۆیەش 
ن������ە تەنیا هەر  كوردی ڕۆژهەاڵت، 
بەڵكوو كوردەكانی هەموو پارچەكان 
لە پاراستن و بەڕێوەبردنی كۆماردا 
دەوری������ان ب������وو و بە ك������ردەوە تێیدا 
بەش������دارییان دەكرد. ئەو بەشدارییە، 
كراوەبوون������ی دەرگاكان������ی كۆمار و 
دەزگاكان������ی بەڕێوەبەریی لە س������ەر 
هەموو تێكۆش������ەرانی كورد، و ئەو 
هی������وا گەورەی������ەی ك������ە كۆمار لە 
هەموو بەشەكانی نیشتیمان دا پێكی 
هێنابوو، كارێكی ك������رد كە هەموو 
تێكۆش������ەرانی كورد پێبەندی بڕیار 
و پەسندكراوەكانی كۆمار بن. ناوی 
لەو  یەكێك  پێش������مەرگەش  پیرۆزی 
دەستكەوتانە بوو كە جێگای شیاوی 
كوردس������تان دا  مێ������ژووی  لە  خۆی 

كردەوە. 
3٩ ساڵ پاش ئەو بڕیارە بەجێیە، 
لە كاتێك دا كە ڕەوش������ی سیاس������یی 
كوردس������تان گۆڕانێك������ی زۆری بە 
س������ەر دا هاتبوو و ل������ە گۆڕەپانی 
حیزبی  ل������ە  بێجگ������ە  سیاس������ی دا 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران، زۆر 
هێز و ڕێكخ������راوی دیكە، بە ناو و 
بەرنام������ەی جیاوازەوە دەس������تیان بە 
ئازادی  بۆ  تێكۆش������انی سیاس������ی 
كردبوو، حیزب������ی دێموكرات بڕیاری 
دا كە ڕۆژی 26ی س������ەرماوەز وەك 
پێش������مەرگەی كوردس������تان  ڕۆژی 
لەو سەردەمەدا هەر  دیاری بكرێ. 

پەیامی بەڕێز 
ڕۆستەم جەهانگیری 

بە بۆنەی 26ی 
سەرماوەز ڕۆژی...

گەندەڵی لە 
سیستمی 

ئیداری – ماڵی، 
ڕێژیمی كۆماری...
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ڕێژیمی سووریە نیگەرانی كاریگەرییە نەرێنییەكانی 
دابەزینی نرخی نەوتە لە سەر بەردەوامبوونی پشتیوانی 

ماددی كۆماری ئیسامی لەم ڕێژیمە.
ب������ە پێی ڕاپۆرتی ڕویتێرز، بەرپرس������ێكی پلەبەرزی 
بازەرگانی سووریە بەم هەواڵنێرییەی وتووە كە: »ئەگەر 
پشتیوانییەكانی ئێران نەبووایە، ئێمە نەماندەتوانی خۆمان 
دەرباز بكەین، پش������تیوانی ئێران بۆ ئێمە گرینگ بووە 
و ئێمەیش لە بەرانب������ەردا، زۆرجار بەڵێنمان بە دەوڵەتی 
ت������اران داوە كە درگاگەلی زۆرت������ر و زۆرتر لە ڕووی 

سەرمایەگوزاری ئێرانییەكان لە سووریە بكەینەوە«.
ئێران ل������ە مانگی ژوییەی ڕابردوودا ئاس������انكاری 
دارایی بە بڕی س������ێ میلیارد و 600 میلیۆن دۆالری 
بۆ كڕینی بەرهەمە نەوتییەكان بۆ دەوڵەتی بەشار ئەسەد 
كردەوە. ئێران هەروەها یەك میلیارد دوالر ئاس������انكاری 
دارایی )قەرز( بۆ كڕینی بەرهەمە غەیرە نەوتییەكانی 

لە سووریە كردووەتەوە.
ڕویتێرز ب������ە وتەی هەواڵنێریی دەوڵەتی »س������انا« 
س������ووریە دەڵێت ك������ە ئامانجی س������ەفەری حەوتووی 
ڕابردووی »وایل ئەلحەقی« سەرۆك وەزیرانی سووریە 
ب������ۆ تاران دڵنیابوون لە بەردەوام بوونی پش������تیوانیی لە 
دەوڵەتی بەشار ئەسەد، بەتایبەت بەردەوام بوونی ناردنی 
بەرهەمە نەوتییەكانی ئێران بۆ ئەم واڵتە بووە. هەر لەم 
كاتەدا دوو بەرپرسی بانكی سووریە بە ڕویتێرزیان وتووە 
كە ئێران بۆ پێش������گیری لە دابەزین������ی بەهای دراوی 
س������ووریە، 500تا700میلی������ۆن دوالری داوە بە بانكی 

ناوەندی ئەم واڵتە.
دانی پارە بە حیس������ابی بانكی ناوەندیی سووریە لە 
الیەن ئێرانەوە لە كاتێكدایە كە دراوی نەتەوەیی ئێران لە 
س������اڵی 2011وە تا ئێستا زیاتر لە دوو سێیەم لە بەهای 

خۆی لە دەست داوە.

نەت������ەوە  ڕێكخ������راوی  گش������تی  ك������ۆڕی 
یەكگرتووەكان بە پەس������ەندكردنی بڕیارنامەیەك 
وێڕای ڕەخنە لە پێشێلكاریی مافی مرۆڤ لە 
ئێران داوای لە ڕێژیمی كۆماری ئیسامی كرد 
كە »ئەشكەنجە، هەاڵواردنی جینسی و كردنە 
ئامانجی چاالكان و ڕۆژنامەوانان« ڕابگرێ.

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێریی ئاسۆشێتدپرێس، 
ئ������ەم بڕیارنامەیە كە ڕۆژی پێنچش������ەممە بە 
پەس������ەندی ئەندام������ەكان گەیش������ت، هەروەها 
پێش������ێلكرانی مافی مرۆڤ لە سووریەیش������ی 
مەحكووم كردووە و ل������ە هەمانكاتدا خوازیاری 
ناردنی دۆسیەی مافی مرۆڤی كوریای باكوور 
ب������ۆ دادگای تاوانە نێودەوڵەتیی������ەكان )الهە( 

بووە.
بڕیارنامەیە كە سەڕەرای  ئەم  ڕەشنووس������ی 

پەس������ەندكرانی لە كۆڕی گش������تییدا، دەكرێ 
جێبەجێ نەكرێ، لە الیەن كاناداوە ئامادە كرابوو 

و 45 واڵتیش پشتیوانیان لێ كردووە.
پێش لەمە لە ڕۆژی 27ی خەزەڵوەر، كومیتەی 
ماف������ی مرۆڤی كۆڕی گش������تیی ڕێكخراوی 
نەتەوە یەكگرتووەكانیش بڕیارنامەیەكی پەسەند 
كرد كە لەودا لە بەردەوامیی پێشێلكرانی مافی 
مرۆڤ لە كۆماری ئیسامی ئێران، بەتایبەت 
ڕێژەی زۆری ئێعدامەكان، نیگەرانی دەربڕیوە.

78 واڵت بەم بڕیارنامەیە كە ڕەشنووسەكەی 
لە الیەن كاناداوە پێش������كەش كراب������وو، دەنگی 
ئەرێ،35 واڵت وەك ڕووس������یە، چین و كوریای 
باكوور دەنگی نەرێن������ی و 6٩ واڵتیش دەنگی 

سپیان بەم بڕیارنامەیە دا.

≫2



ژمارە 643 ـ 30ی سه رماوه زی 21393

ڕێكەوت������ی 21ی س������ەرماوەزی س������اڵی 13٩3ی هەت������اوی، ش������وورای 
ئینترناسیۆنال سوسیالیست، كارەكانی خۆی لەژێر ناوی »ئاشتی و ئاسایشی 
نێودەوڵەتی« )چارەس������ەركردنی كێش������ە  و ناكۆكیی������ەكان و ڕووبەرووبونەوەی 
تیرۆریزم( بەقسەكانی میشل مولێر، س������ەرۆكی دەفتەری ڕێكخراوی نەتەوە 
یەكگرتووەكان ل������ە ژنێڤ، ئانتونیوگوتیرس، كۆمیس������ێری بااڵی UN بۆ 
كاروباری پەنابەران، جۆرج پاپاندرۆ، س������ەرۆكی ئینترناسیۆنال سوسیالیست و 
هەروەها لویس ئایاال، سكرتێری گشتیی ئینترناسیونال سوسیالیست، دەستی 
پێك������رد. ڕەهەندی مرۆیی ژیانی كۆچبەری و دۆخ������ی نالەباری پەنابەران، 
كاركردن بۆ بەدەست هێنانی دێموكراس������ی زیاتر و بە هێزكردنی بەڕێوەبردنی 
دێموكراسی، باسەكانی كۆبوونەوەی ش������وورای ئینترناسیۆنال سوسیالیستیان 
پێك هێنابوو. لە بەشی »ئاشتی و ئاسایشی نێودەوڵەتی« لە بارەی ناوچەی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت، باس������ی دۆخی كورد لە عێراق و سووریەدا كرا. لەم 
بەش������ەدا،   بەشێك لە  حیزبە كوردییەكانی بەشداربوو، قسەیان كرد و بارودۆخی 
كوردیان لە بەش������ە جیاجیاكانی كوردستان هێنایەبەر باس. لە پێوەندی لەگەڵ 
دێموكراس������ی، ش������وورای ئینترناس������یۆنال سوسیالیس������ت، لە بەیاننامەكەیدا، 
جەختی لە س������ەر ئەوەكردەوە، كە ش������وورا پێداگری دەكات لە س������ەر بنكە و 
دام������ەزراوە  دێموكراتیكەكان و پش������تیوانییان لێ دەكات. لە ڕۆژی دووهەمی 
كۆبوونەوەی شوورای ئینترناسیۆنال سوسیالیستدا، پرسی پلەی ئەندامەتی و 
پێداچوونەوە بە پرۆگرامی هەندێك لە حیزبە بەش������داربووەكان، خرایە بەرباس. 
لە س������ەر داوای حیزبە كوردییەكانی  بەشداربوو، بەیانیەیەك لە الیەن، شوورای 
ئینرناس������یۆنال سوسیالیس������تەوە،  بۆ پش������تیوانی لە مافە دێموكراتیكەكانی 
گەلی كورد، پەسند كرا. بەیانیەی ش������وورای ئینترناسیۆنال سوسیالیست لە 
بارەی گەلی كورد بە تایبەتی لە بارودۆخی ئێس������تای عێراق و س������وریە، بە 
پێداگری لە س������ەر گرینگی دێموكراسی، جەخت لە سەر ئەوە كرابوویەوە  كە 
دەوڵەتەكان دەب������ێ ڕێز لە مافەكانی گەلی كورد بگرن. ش������اندێكی حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران بە سەرپەرەستیی »باوە ئەلیاسی« لە شوورای 
ئینترانسیۆنال سوسیالیست لە شاری ژنێڤ، بەشداریی كردبوو و لە پەراوێزی 
ئەم كۆبوونەوەیەدا لەگەڵ چەندین كەس������ایەتیی سیاس������ی و نوێنەری حیزبە 
سیاسییەكانی بەش������داربوو چاوپێكەوتنی پێك هێنا. باوە ئەلیاسی لە ڕۆژی 
یەكەمی شوورای ئینترناسیۆنال سوسیالیست لە بنكەی سەرەكیی ڕێكخراوی 

نەتەوە یەكگرتووەكان لە ژنێڤ، وتارێكی پێشكەش كرد.
دەقی وت������اری نوێنەری حیزبی دێموكرات لە ش������وورای ئینترناس������یۆنال 

سوسیالیست بەم چەشنە بوو:
بەرێز سەرۆكی شوورای ئینترناسیۆنال سوسیالیست

بەرێزان، بەشدارانی شوورای ئینترناسیۆنال سوسیالیست
وەك هەموو الیەك ئاگادارین، ماوەیەكە  گرووپی تیرۆریستیی داعش بووەتە 
هۆی هەڕەش������ە بۆ ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت و نیگەرانییەكی زۆری 
لە كۆمەڵگای نێو نەتەوەیی دروس������ت كردووە. ئەو هەڕەشانەی كە ئەم گرووپە 
دروستی كردوە، پێویستی بە هەڵوێستێكی هەمەالیەنەی نێودەوڵەتییه  و دەبێ 
هەموو هێزێكی كۆمەڵگای جیهانیی بۆ لە ناوبردنی ئەم گرووپە تیرۆریستیە 

وەگەڕ بخرێت.
بەڕێزان:

دەبێ ئەو ڕاستییەش بزانین، كە گرووپی تیرۆریستیی داعش تەنیا هەڕەشە 
و مەترسی  بۆ ئاسایش و تەناهی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست نییە، بەڵكوو 
ڕێژیمی ئیس������امیی ئێران هەم لە ڕابردوودا و هەمیش لە ئێستادا كە شەڕی 
دژی داعش دەس������تی پێكردووە، لە كاروباری واڵتان������ی دیكەدا بە تایبەتی 
واڵتانی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناڤین، دەس������تێوەردانی گێچەڵكارانە  دەكات و 
ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی كە ڕێژیمی ئێران مەترس������ییەكی جیددی بۆ سەر 
ئاسایش������ی ناوچەكە بێت. لە پێوەندی لەگەڵ بارودۆخی ناوخۆی ئێران، ئەم 
واڵتە بە ش������ێوەیەكی نامرۆڤانە، هەر چەش������نە داخوازیەكی ئاشتیخوازانەی 
نەتەوە كان������ی ئێران و كەمینە ئایینییەكان بۆ مافەكانیان، س������ەركوت دەكات. 
ئێمەی  گەل������ی كورد لە ئێراندا و هەروەها نەتەوەكان������ی دیكەی ئێران، زیاتر 
لە 34 س������اڵە، لە الیەن كۆماری ئیس������امی ئێرانەوە، تووش������ی سیاس������ەتی 
سەركوت، لە س������ێدارەدان و هەاڵواردن دەبینەوە. لە پێوەندی لەگەڵ و تووێژی 
ناو ك������ی ئێران و واڵتانی ڕۆژئاوا، بەداخەوە ئەوەیكە تێبینی دەكەین ئەوەیە كە 
واڵتانی ڕۆژئاوا، ئەو هەڕەش������انەی كە ئێران بۆ ئاسایش و ئەمنیەتی جیهان 
و بە تایبەتی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت دروستی دەكات، وەك پێویست 

وەرناگیردرێت. 
لە كۆتاییدا، ئێمە وەك حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، چاوەڕوانین كە 
ئینترناسیۆنال سوسیالیست، بە لە پێش گرتنی دەوری كاراتر، دەستپێشخەری 
زیاتر و دەربڕینی پشتیوانی بۆ نەتەوە و كەمینە هەڕەشە لێكراوەكانی ناوچەكە، 

ڕۆڵی خۆی زیاتر بنوێنێت.

شاندێكی حیزبی دێموكرات لە شوورای 
ئینترناسیۆنال سوسیالیست لە ژنێڤ، 

بەشداریی كرد

لە واڵتانی ئورووپا و ئامریكا ڕێوڕەسمی »ڕۆژی پێشمەرگەی كوردستان« بەڕێوەچوو 

نوێنەری حیزبی دێموكرات لە كۆبوونەوەی حیزب  و الیەنە سیاسییەكانی كوردستان 
لە هەولێر بەشداریی كرد

درێژه ی سه روتار

لە سلێمانی شاندی حیزبی دێموكرات 
لە ڕێوڕەسمی كۆچی دوایی »سوارە قەاڵدزەیی« بەشداری كرد

دیداری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و كۆما جڤاكێن كوردستان

ڕێوڕەسمی ڕۆژی پێشمەرگە لە ناوەندی 3ی كوردستان، بەڕێوەچوو

ڕێوڕەسمی ڕۆژی پێشمەرگە لە ناوەندی 1ی كوردستان بەڕێوەچوو

كۆمیتەكان������ی حیزب������ی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێ������ران، ل������ە واڵتان������ی 
ئامریكا، س������وید، ئالم������ان و دانمارك 
ڕێوڕەسمێ تایبەتیان بە بۆنەی ڕۆژی 
بەشداریی  بە  كوردستان،  پێشمەرگەی 
كەس������ایەتیی  حی������زب،  ئەندامان������ی 
سیاس������یی و نوێنەرانی حیزبە و الیەنە 
سیاسییەكانی كوردستانی و كوردەكانی 
دانیشتووی ئەو واڵتانە بەڕێوە بردووە. 

ڕێوڕەسمەكان بە خوێندنەوەی سروودی 
نەتەوەی������ی »ئەی رەقیب« و خولەكێك 
ش������ەهیدانی  له   بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن 
ڕێگای ئازادی و ڕزگاریی كوردستان 
دەس������تی پێكردوە. پاشان بە خێرهاتنی 
كۆمیتەكانی  پەیام������ی  میوان������ەكان، 
حیزبی دێموكرات لەو واڵتانە لە الیەن 
بەرپرسی كومیتەكانەوە پێشكەش كراوە. 
لە بڕگەكانی دیكەی ئەو ڕێوڕەسمانەدا 

پەیامی حیزب و الیەنە سیاسییەكانی 
لە  هەروەها  خوێندەراونەوە.  كوردستانی 
واڵت������ی ئالمان س������مینارێك بە بۆنەی 
ڕۆژی پێش������مەرگەی كوردس������تان بۆ 
بەڕێزان »فەرەیدوون ئەرشەدی و موختار 
هووش������مەند« لە دوو بوواری جیاوازدا 
سەربارەت بە پێش������مەرگەی كوردستان 
وتاریان پێشكەش كرد. هەروەها لە شاری 
»ئێسكیلستونا«ی سوێد، بەڕێزان مەال 

محەممەد جوانڕۆیی ناسراوە بە »ئەبوو 
ت������ارا« ئەندامی مەكتەبی سیاس������یی 
حیزبی شوعیی كوردستان و »ئیدریس 
ئەحم������ەدی« مامۆس������تای زانكۆ لە 
س������تۆكهۆڵم، وتارێان پێشكەش كرد. لە 
ڕێوڕەس������مەكاندا  بەرنامەی  نێوئاخنی 
بە  پێوەندی������دار  پەخش������انی  و  ش������یعر 
بۆنەی 26ی س������ەرماوەز و س������روودی 

شۆڕشگێڕانە پێشكەش كراوەن.

ڕێكەوتی 2٩ی سەرماوەزی ساڵی 
كۆبوونەوەیەكی  هەت������اوی،  13٩3ی 
بەرینی حیزب  و الیەنە سیاسییەكانی 
كوردس������تان كە زیاتر لە 65 ڕێكخراو 
چوارچ������رای  هوتی������ل  ل������ە  ب������وون، 
كۆبوونەوەیەدا  ل������ەو  پێكهات.  هەولێر 
محەممەدنەزی������ف ق������ادری، ئەندامی 
نوێنەرایەتیی  بە  سیاس������ی  دەفتەری 
كوردس������تانی  دێموكرات������ی  حیزب������ی 
ئێ������ران، بەش������دار ب������وو. بەرنام������ەی 
كاری������ی كۆبوونەوەك������ە بریتی بوو لە: 
هەڵس������ەنگاندنی بار ودۆخی سیاسیی 
چۆنیەتی  كوردس������تان  و  باك������ووری 
ئاشتی  پرۆس������ەی  بەرەوپێش������چوونی 

كورد  و دەوڵەت������ی توركیە،  و هەوڵدان 
بۆ البردنی »پ ك ك« لە لیس������تی 
تی������رۆر  و ئازاد كردن������ی »عەبدوڵاڵ 
ئۆجەالن« سەرۆكی پارتی كرێكارانی 
بە ڕۆژئاوای  پێوەندی  لە  كوردستان. 
كوردس������تانیش، باسێك لە سەر خەبات 
و خۆڕاگری������ی ڕۆڵەكان������ی كورد لە 
ڕۆژئ������اوای كوردس������تان  و ئاكام������ی 
ڕێككەوتننام������ەی ده������ۆك لە الیەن 
حیزب  و ڕێكخراوەكانی ئەو بەش������ەی 
كوردستان، پێش������كەش كرا. لە بارەی 
سیاسەتی  كوردستانیش،  ڕۆژهەاڵتی 
نكۆڵی لێكردن������ی ڕێژیمی كۆماری 
ئیس������امیی ئێ������ران لە مەڕ پرس������ی 

پێش������ێلكاریەكانی مافی  نەتەوەیی  و 
مرۆڤ لە ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان  و 
گرتن  و ئیعدامی چاالكوانانی سیاسی 
 و مەدەن������ی و مانگرتن������ی زیندانیان 
سیاسیی كوردی زیندانی ورمێ چەند 
باسێك بوو كە لە الیەن نوێنەرانی حیزب 
كوردستانی  سیاس������ییەكانی  الیەنە   و 

ڕۆژهەاڵتەوە  پێشكەش كرا. 
بەڕێ������ز محەمم������ەد نەزیف قادری 
ئەندامی دەفتەری سیاسیی، سیاسەتی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی 
لە سەر ڕەوش������ی كوردستانی ئێران  و 
بارودۆخی كورد لەو بەشەی كوردستان 
خس������تە بەرباس  و لە سەر هەوڵەكانی 

حیزب������ی دێموكرات، ب������ۆ هاوكاری  و 
هاوخەباتی لەگەڵ بەشەكانی دیكەی 
بەردەوامی  تێكۆش������انی  كوردستان  و 
پێكهاتنی كۆنگرەی  ب������ۆ  ئەو حیزبە 
نەتەوەیی كورد لە س������ەر بنەمایەكی 
واقیعبینان������ە كە بتوان������ێ زمانحاڵی 
پرس������ی نەت������ەوەی كورد ل������ە هەموو 
قسەی  بێ،  كوردس������تان  پارچەكانی 
ك������رد. ل������ە كۆتای������ی كۆبوونەوەكەدا 
كۆبوونەوەی  بۆ  ڕاس������پاردە  كۆمەڵێك 
داهاتوو خرایە بەر ڕوانگەی بەشدارانی 
كۆبوون������ەوە  و كرا بە بەرنامەی كاریی 
كۆبوون������ەوەی داهاتووی ئەو حیزب  و 

الیەنە سیاسییانە.

ڕێكەوتی 1٩ی سەرماوەزی 13٩3ی 
دێموكراتی  حیزبی  ش������اندێكی  هەتاوی، 
كوردس������تانی ئێ������ران بە سەرپەرەس������تیی 
كۆمیتەی  ئەندامی  ساحێبی،  محەممەد 

ناوەندیی حیزبی دێموكرات و بەرپرس������ی 
پێوەندییەكان������ی حیزب لە س������لێمانی، لە 
ڕێوڕەسمی كۆچی دوایی شاعیری كورد، 
سوارە قەاڵدزەیی بەشداریی كرد. هەر ئەو 

ڕۆژە، شاعیر، ئەدیب و نووسەری گەورەی 
كورد لە یەكێك لە گۆڕستانەكانی شاری 

سلێمانی بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 

سەرەخۆش������ی لە بنەماڵە و كەس و كاری 
شاعیری گەورەی كورد سوارە قەاڵدزەیی 
دەكات و خ������ۆی بە ش������ەریكی خەمیان 

دەزانێت.

س������ەرماوەزی  24ی  ڕێكەوت������ی 
 K.C.K 13٩3ی هەتاوی، شاندێكی
ئامارا«،  بە سەرپەرس������تیی »فەرحان 
كوردستانییەكانی  پێوەندییە  بەرپرس������ی 
كوردس������تان،  هەرێمی  لە   )K.C.K(
پێوەندییەكانی  دەفت������ەری  س������ەردانی 
حیزبی دێموكراتیان، لە هەولێر كرد و لە 
بە  دێموكراتەوە  الیەن شاندێكی حیزبی 
سەرپەرس������تیی »تەیموور مستەفایی« 
ئەندام������ی دەفتەری سیاس������یی حیزب 
دوا  تاوتوێكردنی  لێك������را.  پێش������وازیان 

ئەو  و  ناوچەك������ە  گۆڕانكارییەكان������ی 
پیانە هەرێمیانەی كە لە پشت گرووپی 
بەروڕووی گەڵی  داعشەوە  تێرۆریستی 
نەتەوەییەكانی  دەس������تكەوتە  و  ك������ورد 
بووەتەوە ت������ەوەری باس������ەكان بوو. لەو 
پێوەندییەدا وێڕای بەرز نرخاندنی ڕۆڵی 
هێزەكان������ی پێش������مەرگە و Y.P.G لە 
بەرگری لە خەڵك و خاكی كوردس������تان 
و بەر پەرچدان������ەوەی پیانی نەیاراندا 
توانی پێگە و كاریگەریی جوواڵنەوەی 
لە شەڕی  كوردستان  دێموكراسیخوازی 

دژی تێرۆریزمدا بخاتە ڕۆژەڤی جیهانی 
و باندۆرێكی باشی لە ئاستی نێوخۆیی 
و نێونەتەوەیی������دا بۆ بەرەوپێش������چوونی 
دۆزی كورد دروست بكات. لە سۆنگەی 
ئەو شرۆڤانە و هەستیار بوونی بارودۆخ 
و ڕووداوەكان������ی ناوچەك������ە، دوو الیەن 
پێویس������تی و زەروورەتی  هاوڕابوون كە 
لە  نەتەوەی������ی  كۆنگ������رەی  بەس������تنی 
هەم������وو كاتێك زیاتر خ������ۆی دەنوێنێ  
و بۆ ئەو مەبەس������تە پێویس������تە بەدەر لە 
بەرژەوەندی������ی تەس������كی حیزبێ������ك یان 

پارچەیەكی كوردستان، بەڵكوو لە سەر 
بنەمای هاوبەشی و هاوسەنگی هەموو 
بەرژەوەندی  و  كوردس������تان  پارچەكانی 
گشتیی نەتەوەیی، هەموو هێز و الیەنێك 
ل������ە ئاس������ت بەرپرس������ایەتی خۆیاندا بە 
نێوانیان  هاوفكری و هاوكاری زیاتری 
كۆسپەكانی بەردەم كۆنگرەی نەتەوەیی 
هەڵگ������رن و بەس������تێن و ژینگەیەكی لە 
باری سیاس������یی بۆ بەستنی كۆنگرەی 
نەتەوەیی و بەرەو پێشبردنی جوواڵنەوەی 

كوردستان پێك بێنن.

ساڵی  سەرماوەزی  28ی  ڕێكەوتی 
13٩3ی هەتاوی، بە بەش������داریی كادر 
و پێشمەرگە و بنەماڵەكانیان و هەروەها 
میوان������ان و ئەندامان������ی كۆمیتەكانی 
سۆران، هەولێر و جێژنیكانی تەشكیاتی 
ئاشكرای حیزبی دێموكرات، ڕێوڕەسمێك 
بۆ ڕیزگرتن لە ڕۆژی پیش������مەرگەی 
بە  ڕێوڕەسمەكە  بەڕیوەچوو.  كوردستان 
س������روودی نەتەوەیی »ئەی رەقیب« و 
ڕاگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن 
ل������ە گیانی پاكی ش������ەهیدانی كورد و 

كوردستان دەستی پێكرد. پاشان پەیامی 
ناوەندی 3ی كوردس������تان كە لە الیەن 
كەماڵ خزری، ئەندام و بەرپرسی بەشی 
كوردستانەوە،  3ی  ناوەندی  پەروەردەی 
سروودی  پێشكەشكردنی  خوێندرایەوە. 
»لە كوردس������تان، ل������ە ناوەندی گڕ و 
هەس������تان« لەالیەن گرووپی مووزیكی 
كۆمیت������ەی »هی������وا«ی یەكیەتی������ی 
الوان������ی دێموكراتی كوردس������تان ئێران، 
بەش������ی دیكەی ڕێوڕەس������می ڕۆژی 
پێشمەرگەی كوردستانی پێك هێنابوو. 

پەیامی  دیك������ەدا،  بڕگەیەك������ی  ل������ە 
یەكیەتییەكان������ی الوان و ژنان، لە الیەن 
خالید پەیغام������ی، ئەندامی یەكیەتیی 
الوانەوە پێش������كەش كرا. پەخشانێك لە 
الیەن، حیكمەت نەبی زادە، پێشمەرگەی 
حیزب������ی دێموكرات������ەوە خوێندرای������ەوە. 
پێشمەرگەی  س������روودی »من  پاشان، 
كۆمیت������ەی  لەالی������ەن  كوردس������تانم« 
یەكیەتی������ی الوانەوە ل������ە ناوەندی 3ی 
خەاڵت  كرا.  پێش������كەش  كوردس������تان، 
كردنی چەندین كادر و پێش������مەرگەی 

حیزبی دێموكرات و هەروەها ژمارەیەك 
لە ئەندامان������ی یەكیەتیی الوان كە لە 
كاتی بەشداریی كردنی پێشمەرگەكانی 
حیزب������ی دێموكرات لە بەرەكانی ش������ەڕ 
دژی داعش������دا، ئەرك������ی حیزب������ی و 
پێش������مەرگایەتییان وەئەس������تۆ گرتبوو، 
ڕێوڕەس������مەكەی  لە  دیكە  بەش������ێكی 
ڕۆژی  ڕێوڕەس������می  پێكهێناب������وو. 
پیش������مەرگە لە ناوەندی 3، بە شایی و 

گۆڤەند كۆتایی پێهات.

ڕێكەوتی 2٩ی س������ەرماوەزی ساڵی 
بەبەشداریی كادر و  13٩3ی هەتاوی، 
پێش������مەرگە و بنەماڵەكانیان و هەروەها 
ئەندامان������ی كۆمیت������ەی قۆش������تەپەی 
تەشكیاتی ئاشكرای حیزبی دێموكرات، 
پیش������مەرگەی  بۆ ڕیزگرتن لە ڕۆژی 
بەڕیوەچوو.  ڕێوڕەس������مێك  كوردس������تان 

ڕێوڕەس������مەكە بە س������روودی نەتەوەیی 
»ئەی رەقی������ب« و ڕاگرتنی خولەكێك 
بێدەنگ������ی ب������ۆ ڕێزگرتن ل������ە گیانی 
پاكی ش������ەهیدانی كورد و كوردس������تان 
دەس������تی پێكرد. پاشان پەیامی ناوەندی 
1ی كوردس������تان كە لە الیەن موستەفا 
س������روودی  خوێندرایەوە.  پیرانی«�ەوە، 

»من پێش������مەرگەی كوردس������تانم« لە 
الیەن گرووپی مووزیكی ناوەندی یەكی 
كوردستانەوە، پێشكەش كرا. لە بڕگەیەكی 
دیكەدا، پەیام������ی یەكیەتییەكانی الوان 
و ژنان، ل������ە الیەن بەهار ڕوس������تەمی، 
ئەندامی یەكیەتیی ژنانەوە خوێندرایەوە. 
پاش������ان گۆرانییەك، ل������ە الیەن كۆڕی 

كوردستانەوە  یەكەی  ناوەندی  هۆنەریی 
پێش������كەش بە بەش������داربوان كرا. پاشان، 
چەند ش������ێعر و پەخشان لە الیەن »زریوە 
خاكی، ناس������ێح خاك������ی، مۆرتزا موراد 
وەیسی«ەوە پێشكەش كران. ڕێوڕەسمی 
ڕۆژی پێش������مەرگە لە ناوەندی یەك، بە 

شایی و هەڵپەڕكێ كۆتایی پێهات.

هەمووی ڕێكخراوە خاوەن پێگە جەماوەرییەكان، ناوی بەرزی پێش������مەرگەیان بۆ 
تێكۆشەرە سیاسی و سەربازییەكانی خۆیان هەڵبژاردبوو. بە واتایەكی كوردانەتر، 

هەموویان هەر پێبەندی بڕیاری دامەزرێنەرانی كۆماری كوردستان بوون. 
دیاری كردنی ناوی پێشمەرگە لە الیەن ڕێبەرانی حیزبی دێموكراتەوە، بڕیارێكی 
تەنیا حیزبی نەبوو، بەڵكوو بڕیارێكی نیش������تیمانی بوو كە لە ئۆرگانێكی خاوەن 
سەاڵحییەتی نیش������تیمانی دا درابوو و ئەو بڕیارەش لە مێژووی نەتەوەی كورد دا 
جێی گرتەوە. دانانی ڕۆژی 26ی سەرماوەز وەك ڕۆژی ڕێزگرتن لە فیداكاری 
و خۆڕاگریی پێش������مەرگەش، هەر چەند بڕیارێكی حیزبی بوو، بەاڵم ئامانجێكی 
تەواو نیشتیمانیی هەبوو و مەبەستیشی ڕێزگرتن لە هەموو پێشمەرگەی كوردستان 
بوو. بۆیە گەلی كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان و ئەندامانی حیزبی دێموكرات، 
لەو ڕۆژە پیرۆزەدا س������ەركەوتنی هێزی پێش������مەرگە لە ش������ەڕی دژ بە دوژمنی 
مرۆڤایەتی، لە هەر كوێیەكی كوردس������تان هەبێ بە س������ەركەوتنی خۆیان دەزانن. 
ئێمە ئەو سەركەوتنە وەك بەنرخترین دیاریی ڕۆژی پێشمەرگە چاو لێ دەكەین و 
ڕۆژی پێشمەرگە لە هەموو پێشمەرگەكانی كوردستان، كە هیوامان وایە ڕۆژێك 

لە چوارچێوەیەی سوپایەكی نیشتیمانی دا كۆ ببنەوە پیرۆز دەكەین.  
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ڕێكەوتی 22ی سەرماوەزی 13٩ی هەتاوی، مەولوود عەرەب باوكی دوو شەهیدی 
ڕێگای ڕزگاریی كوردستان، مااڵوایی لە ژیان كرد. مەولوود عەرەب كەسێكی نیشتمان 
پەروەر و وەفادار بە ڕێبازی كوڕە شەهیدەكانی و خاوەن ڕێز و حورمەتێكی تایبەت لە 
ناوچەی مە مەلیان بوو. تەرمی ناوبراو لە نێو ئاپۆڕای خەڵكی ناوچەكە لە مە مەلیان 
نەغەدە  ناوچەی  بە  سەر  مە مەلیانی  لە  سپێردرا. شەهید محەممەد عەرەب  خاك  بە 
لە دایك بووە، ناوبراو لە ڕێكەوتی 18ی خەرمانانی 135٩ی هەتاوی، لە شەڕێكی 
شەهیدانی  كاروانی  بە  پەیوەست  مە مەلیان  لە  ڕێژیم  هێزەكانی  دژی  بە  قارەمانانەدا 
ڕێگای ڕزگاریی كوردستان بوو و گڵكۆی شەهید محەممەد عەرەب لە مە مەلیانە. 
شەهید ڕەسوول عەرەب لە دایك بووی گوندی مە مەلیان سەر بە ناوچەی نەغەدە بوو، 
ناوبراو لە ڕێكەوتی 31ی خەرمانانی 1364ی هەتاوی، لە شەڕێكی قارەمانانەدا لە 

گەرگوول پەیوەست بە كاروانی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی بنەماڵەی كاك 
مەولوود و كەس و كاری ناوبراو دەكات و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

ڕێكەوتی 24ی سەرماوەزی 13٩3ی هەتاوی، خانگوڵ عومەرزادە دایكی شەهید 
»بەختیار سەرگوردان«، شەهیدی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و خەڵكی گوندی 
پیرانجۆق سەر بە ناوچەی ورمێ بە هۆی نەخۆشی لە تەمەن 65 ساڵیدا مااڵوایی لە 
ژیان كرد. خانگوڵ عومەرزادە لە نێو ئاپۆڕای خەڵك، دۆستان و ئاشنایان لە ورمێ بە 
خاك سپێردرا. شەهید بەختیار سەرگوردان ساڵی 1334ی هەتاوی لە شاری سەڵماس 
لە دایك بوو و ناوبراو پاش پێوەست  بوون بە ڕیزی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی 
لە »جێژنیكان«  هەتاوی  لە ڕێكەوتی 13ی گەالوێژی 1374ی  ئێران  كوردستانی 
پەیوەست بە ڕیزی كاروانی شەهیدان بوو. هەروەها، برایەكی خاتوو خانگوڵ بە ناوی 
گەڵ  لە  قارەمانانەدا  شەڕێكی  لە  هەتاوی،  1362ی  ساڵی  عومەرزادە  عەالئەدین 

داگیركەرانی كوردستان، تێكەڵ بە كاروانی شەهیدانی كوردستان بووە.
و  بنەماڵە  لە  خۆی  سەرەخۆشیی  و  پرسە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
كەس و كاری خاتوو خانگوڵ عومەرزادە دەكات و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان 

دەزانێت.

ڕێكەوتی 26ی سەرماوەزی 13٩3ی هەتاوی، عەزیم ئەلیاسی نوێنەری حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران، لە ئوسلۆ پێتەختی نوروێژ، لەگەڵ ئەحمەد شەهید 
ڕێپۆرتێری تایبەتی ڕێكخراوەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ كاری و باری مافی مرۆڤ 
لە ئێران چاوپێكەوتنی كرد. لەم چاوپێكەوتنەدا نوێنەری حیزب و ئەحمەد شەهید، 
بارودۆخی مافەكانی مرۆڤ لە ئێران، بە تایبەت پێشێلكارییەكانی مافی مرۆڤ 
كوردی  سیاسیی  زیندانیانی  مانگرتنی  خوزستان،  و  بەلوچستان  كوردستان،  لە 
زیندانی ناوەندیی ورمێ و ئەركی نەتەوە یەكگرتوەكان و هەروەها باڵوێزخانەكانی 
ڕێژیمی كۆماری ئیسامیی ئێران لە دەرەوە و كاری چاوەدێری  كردنی چاالكانی 

بواری سیاسیی و مەدەنی لەو بابەتانە بوون كە وتووێژیان لە سەر كرد.

ڕێكەوتی 22ی سەرماوەزی 13٩3ی هەتاوی، »ڕەشید تەهاپوور« باوكی شەهید 
»ڕەحمان تەهاپوور« لە تەمەنی ٩0 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد. ڕەشید تەهاپوور خاوەن 
كەسایەتییەكی نیشتمان پەروەر، دڵسۆز و خۆشەویستی ناوچەی شنۆ و دەوروبەری بوو. 
لە  ئاشنایانی  و  دۆستان  و  شنۆ  ناوچەی  خەڵكی  ئاپۆڕای  نێو  لە  تەهاپوور  ڕەشید 
گۆڕستانی شنۆ بە خاك سپێردرا. شەهید ڕەحمان تەهاپوور لە سالی 1343 لە گوندی 
سۆفیان لە دایك بوو و لە ساڵی 135٩ی هەتاوی، چووتە ناو ڕیزی پێشمەرگەكانی 
ڕێژیمی كۆماری  هێزەكانی  بە دژی  لە شەڕ  و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
كاروانی شەهیدانی  بە  پەیوەست  قارەمانانەدا  لە شەڕێكی  ورمێ  لە شاری  ئیسامی 
ڕێگای ڕزگاریی كوردستان بوو. گڵكۆی شەهید ڕەحمان تەهاپوور ئێستاش بێسەر و 

شوێنە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی بنەماڵەی ڕەشید 
تەهاپوور و كەس و كاری ناوبراو دەكات و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

كوڕی  عالەمی«  »مەسعوود  هەتاوی،  13٩3ی  سەرماوەزی  15ی  ڕێكەوتی 
»عومەر« خەڵكی »ساڵحاوای« سەقز لە شوێنێك بە ناوی »قەاڵچۆخە« بە هۆی 
ڕووداوی هاتووچوو گیانی لە دەست دا. مەسعوود عالەمی ساڵی 137٩ی هەتاوی 
پێشمەرگەی حێزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بووە و دوای گەڕانەوە بۆ زێدەكەی 
بە 10سال زیندانی هەڵپەسێردراو مەحكووم كرابوو. ناوبراو خێزاندار و خاوەنی دوو منداڵ 

بوو و هەتا دوایین ساتەكانی ژیانی بە ڕێبازی حیزبی دێموكرات وەفادار مایەوە.
كاری  و  كەس  و  بنەماڵە  لە  سەرەخۆشی  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
»مەسعوود عالەمی«، ئەندامی چاالكی حیزب دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا 

بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

لە 5 كیلۆمیتریی شاری نۆدشە و لە شوێنێك بە ناوی »كەلوو چنارە« ماشینی 
بەر  ئینتزامییەكانی ڕێژیمی كۆماری ئیسامییەوە درایە  هاوواڵتیەك لە الیەن هێزە 
ناوەكانی  بە  كورد  هاوواڵتیی  دوو  ئەنجامدا  لە  كە  ڕاستەوخۆ  گول�لەی  دەستڕێژی 
»حەمید سەبزە«، تەمەن 2٩ سالە، كوڕی محەممەد، و »مەتین كەریمی« تەمەن 
قووڵیی  هۆی  بە  سەبزە  حەمید  بوون.  بریندار  عەزیز،  محەممەد  كوڕی  ساڵە،   20
برینەكەی بۆ نەخۆشخانە ڕاگوێزراوە. دوابەدوای تەقە كردن لەو ماشینە لە الیەن هێزە 
نیزامییەكانەوە، هاوواڵتییان لە گوندەكانی دەوروبەرەو لە شوێنی ڕووداوەكە كۆبوونەتەوە، 
كە دەستبەجێ لە الیەن هێزە چەكدارەكانەوە تەقەیان لێكراوە لە ئاكامدا دوو هاوواڵتیی 

كوردی دیكەش بریندار بوون.

شەهید  باوكی  نەساج«  »عەلی  هەتاوی  13٩3ی  سەرماوەزی  1٩ی  ڕێكەوتی 
»ئیسماعیل نەساج« پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و خەڵكی گوندی 
»مەمەر«ی سەر بە ناوچەی »هەوشار« بە هۆی نەخوشی كوچی دوایی كرد. شەهید 
ئیسماعیل نەساج هاوینی ساڵی 1361ی هەتاوی لە شەڕ بە دژی هێزەكانی ڕێژیمی 
ئێران لە گوندی »كوڵتەپەی جاهانگیرخان« لە شەڕێكی قارەمانانەدا بە دیل گیرا و 
پاش 7 مانگ ئەزیەت و ئەشكەنجە لە ڕێكەوتی 2ی ڕێبەندانی 1361ی هەتاوی لە 
شاری تیكاب ئیعدام كرا و پەیوەست بە كاروانی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان 

بوو. گڵكۆی شەهید ئیسماعیل نەساج ئێستاش بێ سەر و شوێنە. 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئیران سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی بنەماڵەی كاك 

عەلی و كەس و كاری ناوبراو دەكات و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

حیزبی  الی��ەن��گ��ران��ی  و  ئ���ەن���دام���ان 
دێموكراتی كوردستانی ئێران، بەبۆنەی26ی 
سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگەی كوردستان، 
ب��ە ب���اڵوك���ردن���ەوەی ت��راك��ت، س��ی دی، 
دروشم،  نووسینی  تایبەت،  پووستێری 
هەڵدانی ئ��االی ك��وردس��ت��ان، ل��ە ش��ار و 

ڕۆژی  كوردستان،  ناوچەكانی  و  گوند 
ڕاگرت.  بەرز  كوردستانیان  پێشمەرگەی 
ئ��ەن��دام��ان��ی ح��ی��زب ل���ە ك��ات��ێ��ك��دا ئەو 
دۆخێكی  كە  داوە  ئەنجام  چاالكییانەیان 
ئەمنیەتی بە سەر شارەكانی كوردستاندا 
زاڵ بووە. چاالكیی تەبلیغیی ئەندامانی 

شارەكانی  ئاستی  لە  دێموكرات  حیزبی 
كوردستان ئەوەندە بەرین بووە كە دەست و 
پێوەندی و مەئموورانی ڕێژیم كەوتبوونە 
جموجۆڵەوە. لیرە دا بە هۆی زۆر بوونی 
بە شارە  ئاماژە  تەنیا  ناوچەكان  شوێن و 
زیاتری  خوێندنەوەی  بۆ  و  دەكەین  كان 

»كوردستان  سایتی  سەردانی  هەواڵەكان 
میدیا« بكەن. شارەكان بریتین لە:

مەهاباد،  ورم���ێ،  س��ن��ە،  ك��رم��اش��ان، 
پیرانشار،  كامیاران،  ب��ۆك��ان،  م��ەری��وان، 
و  نەغەدە  رەب��ەت،  شنۆ،  پ��اوە،  هەوشار، 

بانە. 

س���ەرم���اوەزی  14ی  ڕێ��ك��ەوت��ی 
»فەرەج  حاجی  ه��ەت��اوی  13٩3ی 
شەهید  ب����اوك����ی  م���ی���ن���ب���ەری« 
هۆی  ب��ە  مینبەری«  »ف��ەخ��رەدی��ن 
 87 تەمەنی  ل��ە  نەخۆشی  و  پیری 
حاجی  ك��رد.  دوای��ی  كۆچی  ساڵیدا 
»بەهەشتی  گۆڕستانی  لە  ف��ەرەج 

وتنەوەی  ب��ە  س�نە«  محمەممەدی 
سروودی نەتەوایەتی »ئەی رەقیب« 
ناوچەكەدا  خەڵكی  ئاپۆرای  نێو  لە 
لە  ف��ەرەج  حاجی  سپێردرا.  خ��اك  بە 
ماوەی تەمەنیدا چەندین جار لە الیەن 
هێزەكانی رێژیمی ئێرانەوە دەستبەسەر 
شەهید  ك����راب����وو.  ئ��ەش��ك��ەن��ج��ە  و 

حیزبی  دەرمانیی  ك��ادری  فەخرەدین 
ب��وو و س��اڵ��ی 1365ی  دێ��م��وك��رات 
نەخۆشی مااڵوایی  بەهۆی  هەتاوی 
كرد  حیزبەكەی  و  لەهاوسەنگەران 
بوو.  شەهیدان  بەكاروانی  تێكەڵ  و 
بوونی  شەهید  دوای  ف��ەرەج  حاجی 
كوڕەكەی بو ماوەی نزیك بە30 ساڵ 

نەگەرایەوە زێدەكەی.
كوردستانی  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی 
ئاراستەی  خۆی  سەرەخۆشیی  ئیران 
مینبەری  ف��ەرەج  حاجی  بنەماڵەی 
و ك��ەس و ك��اری ن��اوب��راو دەك���ات و 
پەژارەیان  و  خەم  شەریكی  بە  خۆی 

دەزانێت.

س�����ەرم�����اوەزی  26ی  ڕۆژی 
13٩3ی هەتاوی، جەمیل فەتحی لە 
گەڵ خاتوو مۆنیك سمیتس لە سەر 
نوێنەرایەتیی  فەرمیی  بانگهێشتی 
لە  ك��وردس��ت��ان  هەرێمی  حكومەتی 
بروكسێلی  ل��ە  ئ���ورووپ���ا  ی��ەك��ی��ەت��ی 
پێتەختی بلژیك، بەشدارییان لە ڕۆژی 
بەرز ڕاگرتنی ئااڵی كوردستان كرد. 
چەندین  نوێنەری  م��ەڕاس��م��ەدا  ل��ەو 
ه���ەر چوار  ڕێ��ك��خ��راوی  و  ح��ی��زب 
بەشدارییان  ك��وردس��ت��ان  پ���ارچ���ەی 
بە  ڕێوڕەسمەكە  س��ەرەت��ای  ك��ردب��وو. 
»ئەی  نەتەوەیی  سروودی  خوێندنی 

رەقیب« و هەڵكرانی ئااڵی كوردستان 
لە  ب��ەش��داران  پاشان  پێكرد.  دەستی 
س���ەر ئ���ااڵی ك��وردس��ت��ان و ب���ەرز و 
پ��ی��رۆز ڕاگ��رت��ن��ی ئ��ەم ئ��االی��ە دوان. 
لەم پێوەندییەدا تیشك خرایە سەر ئەو 
ڕەوتی  لە  نەتەوەیك  ه��ەر  كە  بابەتە 
مێژووی خۆیدا هێمایەك بۆ ناساندنی 
لە  خۆی دیاری دەكات، ئەو هێمایە 
سەروەریی  بە  دەبێت  مێژوودا  ڕەوتی 
و بەرز ڕادەگیردرێت، گەلی كوردیش 
كۆماری  دامەزراندنی  سەردەمی  لە 
هێما  ئەم  خاوەنی  بە  بوو  كوردستان، 

نەتەوەییە.

ڕێكەوتی 26ی سەرماوەزی 13٩3ی 
لە  پشتیوانی  مەبەستی  ب��ە  ه��ەت��اوی، 
زیندانیانی مانگرتووی زیندانی ورمێ، 
هاوبەشی  ڕێكخراوی  بەدەستپێشخەریی 
كوردستانیان لە بلژیك كە لە چەند حیزبی 
پارچەی  چ���وار  ه��ەر  ك���وردی  سیاسی 
بەشداریی  ب��ە  و  پێكهاتووە  ك��وردس��ت��ان 
كۆمەڵێك چاالكڤانی مەدەنی لە بلژیك، 
خۆپێشاندانێك لە بەردەم بنكەی پارلەمانی 
بەڕێوەچوو.  برۆكسێل  شاری  لە  ئورووپا 
بەشداربوان  خۆپیشاندانەكە  سەرەتای  لە 
و  خۆپێشاندانە  ئ��ەم  ئامانجی  س��ەر  ل��ە 
كورد،  سیاسیی  زیندانیانی  بارودۆخی 

پەیامی  دوات��ر  ك��رد.  قسەیان  كورتی  بە 
لە  كوردستانیان  هاوبەشی  ڕێكخراوی 
بلژیك و چاالكڤانانی مەدەنیی كورد لەم 
واڵتە بە چەند زمان، خوێنداریەوە. پاشان، 
بە وتنەوەی دروشم، پشتوانیی  بەشداران 
كورد  سیاسی  زی��ن��دان��ی��ان��ی  ل��ە  خ��ۆی��ان 
لە زیندانی ورم��ێ، دووپ��ات��ك��ردەوە و لە 
پەیامی  سەدان  خۆپێشاندانەكە،  درێژەی 
ئینگلیزی،  زم��ان��ەك��ان��ی  ب��ە  چ��اپ��ك��راو 
خەڵكدا  نێو  لە  هۆلەندی  و  فەرانسەوی 
ئەو  سەرجەم  كۆتاییدا،  لە  دابەشكران. 
بۆ سەرۆكی  زم��ان  بە سێ  ن��ووس��راوان��ە 

پارڵمانی ئورووپا بەرێكران.

ڕێكەوتی 1٩ی سەرماوەزی 13٩3ی 
هەتاوی، هاوكات لەگەڵ ڕۆژی جیهانی 
مافی مرۆڤ خوێندكارانی بەشی یاسا 
لە پەیمانگای تێكنیكیی شاری كۆیە 
ڕێزگرتن  بۆ  ب��اش��وور،  كوردستانی  لە 
دژایەتی  و  م����رۆڤ  ك��ەرام��ەت��ی  ل��ە 
مافی  پێشێلكارییەكانی  لەگەڵ  كردن 

مرۆڤ لە الیەن دەسەاڵتە دیكتاتۆرەكان 
زیندانیانی  ل��ە  پشتیوانی  ه��ەروەه��ا  و 
ناوەندیی  زیندانی  ك���وردی  سیاسیی 
یەكیەتیی  دەستپێشخەریی  بە  ورم��ێ، 
الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە 
بەر دەرگای پەیمانگای تێكنیكی كویە 

رێپێوانیان كرد.

كوردپا  ه��ەواڵ��دەری��ی  ئ��اژان��س��ی 
»فەرشید  ك����������ردەوە،  ب������اڵوی 
عەبدولخالق،  ك���وڕی  دۆاڵب����ی« 
بە  س���ەر  »دۆاڵو«ی  خ��ەڵ��ك��ی 
پاش  س��ن��ە،  ژاوەرۆی  ن��اوچ��ەی 
هێزە  الی��ەن  لە  كرانی  دەستبەسەر 
ئەمنییەتییەكانی ڕێژیمی كۆماری 

ئیسامیی ئێران بۆ شوێنكی نادیار 
بە  دۆاڵبی  فەرشید  گوازراوەتەوە. 
مافی  ب��واری  لە  چاالكی  ه��ۆی 
مرۆڤ لە الیەن ئیتاعاتەوە خرابووە 
ژێ��ر چ��اوەدێ��ری��ی��ەوە، ه��ەر بۆیە بە 
تۆمەتی »هەوڵدان دژی تەناهیی 

واڵت« دەستبەسەر كراوە.

لە نەغەدە باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی 
كوردستان كۆچی دوایی كرد

لە ورمێ دایكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی 
كوردستان كۆچی دوایی كرد

لە سنە باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان كۆچی دوایی كرد

لە شنۆ باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی 
كوردستان كۆچی دوایی كرد

لە سەقز ئەندامێكی حیزبی دێموكرات 
كۆچی دوایی كرد

لە نۆدشە بە هۆی تەقەی هێزە 
ئینتزامییەكان 4 هاوواڵتی بریندار بوون 

لە هەوشار باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی 
كوردستان كۆچی دوایی كرد

چاالكیی بەرینی تەبلیغی ئەندامانی حیزبی دێموكرات، بە بۆنەی 26ی سەرماوەز 
ڕۆژی »پێشمەرگەی كوردستان« 

دانیشتنی نوێنەری حیزبی دێموكرات 
لەگەڵ ئەحمەد شەهید

 لە بلژیك نوێنەری حیزبی دێموكرات 
لە ڕۆژی بەرز ڕاگرتنی ئااڵی كوردستان 

بەشداریی كرد

بۆ پشتیوانی لە مانگرتوانی سیاسیی كورد 
خۆپیشاندانێك لە بەردەم پارلەمانی 

ئورووپا بەڕێوەچوو

لە ئاڵمان ئەحمەد شەهید لەگەڵ كۆمەڵێك لە زیندانیانی سیاسی چاوپێكەوتنی كرد

خۆپیشاندانی خوێندكارانی پەیمانگای كۆیە 
بۆ پشتیوانی لە زیندانیانی مانگرتووی 

زیندانی ورمێ

لە ناوچەی ژاوەرۆی سنەی هاوواڵتییەك 
دەستبەسەر كرا

سەرماوەزی  22ی  ڕێ��ك��ەوت��ی 
شەهید  ئەحمەد  هەتاوی،  13٩3ی 
نەتەوە  ڕێ���ك���خ���راوی  ڕێ��پ��ورت��ی��ری 
سێ  سەردانێكی  لە  یكگرتووەكان، 
بە لێكۆڵینەوەی  پێوەندی  ڕۆژەدا لە 
سیاسیی  زی��ن��دان��ی��ان��ی  ب��ە  ت��ای��ب��ەت 
كۆماری  ڕێژیمی  زیندانەكانی  لە 

ژمارەیەك  ب��ە  چ���اوی  ئیسامیدا، 
نەتەوەكانی  سیاسی  زیندانیانی  لە 
ئ��ێ��ران و چ��االك��ان��ی م��اف��ی مرۆڤ 
هامبورگی  ش��اری  ل��ە  سیاسیی  و 
لە  شەهید  ئەحمەد  ك���ەوت.  ئاڵمان 
سەردانەكەیدا  دووه���ەم���ی  ڕۆژی 
چ���اوی ب��ە س��ێ چ��االك��ی سیاسیی 

زیندانی  وەك  پێشتر  كە  كورد كەوت 
ڕێژیمی  زیندانەكانی  لە  سیاسیی 
ئەو  كرابوون.  بەند  ئێراندا  ئیسامی 
س��ێ چ��االك��ە ك���وردە، ل��ەو دی���دارەدا 
وردی  بە  شەهید  ئەحمەد  گ��ەڵ  لە 
زیندانیانی  نالەباری  دۆخ��ی  باسی 
سیاسیی كورد و بە تایبەت شێوازی 

لە  ئازار و ئەشكەنجەدانی زیندانیان 
كۆماری  ڕێژیمی  زیندانەكانی  نێو 
ئیسامیی ئێرانیان كرد و ژمارەیەكی 
تایبەت  سەلمێنەریان  بەڵگەی  زۆر 
ڕادەستی  سیاسیی،  زیندانیانی  بە 

ئەحمەد شەهید كرد.
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پەیامی بەڕێز ڕۆستەم جەهانگیری 
ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 

بە بۆنەی 26ی سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگەی كوردستان

خوشك  و برایانی هێژا!
میوان������ە بەڕێ������زەكان  و هاوڕێیان������ی 

پێشمەرگە!
26ی سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگەی 
كوردس������تان ل������ە هەموو الی������ەك پیرۆز 
بێ. لە 26ی س������ەرماوەزی 1324ی 
هەتاویدا بنك������ەی غەدر و داگیركەری 
لە كوردستانی ئازاد بە دەستی كوڕانی 
واڵت لەبەین براوئااڵی كوردستان هەڵكرا. 
ئەو ڕۆژەمەزنە 2ی ڕێبەندانی بە دوای 
خۆیدا هێن������او كۆماری كۆردس������تانی 
دامەزران������د  و ن������اوی پێش������مەرگە بۆ 
یەكەمجار بۆ جەنگاوەرانی كورد تۆمار 
كرا و كوردستان بوو بە خاوەنی هێزێكی 
ئاسایش������ی  دابینكەری  خۆنەویس������تی 
خەڵ������ك. هەر بۆیە لە س������اڵی 1363دا 
حیزبی دێموكرات ئ������ەوی ڕۆژەی وەك 

ڕۆژی پێشمەرگە پەسەند كرد.
پێشمەرگە باس������كی بەهێزی گەلە، 
چەكی رەوایی خەب������ات و خۆڕاگری، 
هەورەبرووسكەی گڕبەردەر لە خەرمانی 
دوژمنانی ئازادی و رۆڵەی بەهەڵوێست 
و خاوەن ش������ەرەف و كەرامەتی نەتەوەی 

كوردە.
ئەو  كوردس������تان،  پێش������مەرگەكانی 
ڕۆڵە چاونەترس و بەبیروباوەڕ و وریا و 
چاوكراوانەی كوردستانن كە لە پێناوی 
بەختەوەری و ئاسوودەیی نەتەوەكەیاندا، 
لەپێن������اوی بیری داهات������ووی گەش و 
پرشنگدار بۆ نیشتمان و خەڵكی واڵتی 
داگرانبەهاترین  كوردس������تان  پی������رۆزی 
س������ەرمایەی ژیانی������ان بەس������ەخاوەت و 
ش������ەرافەتەوه  دەخەنە س������ەر دەس������ت  و 
پێشكەش������ی بارەگای ئازادیی نەتەوە و 

نیشتمانی دەكەن.
كچ������ان و كوڕان������ی لێ������وان لێو لە 
ئی������رادەی ئازادیخوازانە و كۆڵنەدەرانە، 
كۆتوبەن������دی كۆیلەی������ی داگیركەران و 
نیشتەجێی  ئەهریمەنیی  دەسەاڵتدارانی 
جەم������اوەران قب������ووڵ ناك������ەن و بەبیر و 
هزری ئازادیخوازانەیان و بە هەڵوێس������ت 
و ك������ردەوەی شۆڕش������گێرانەیان، بەن������د 
بە بەند و خش������ت بە خش������تی تەالری 
س������تەمكاری بنكۆڵدەكەن، وەك تۆفانێ 
ئیرادە و مرۆڤدۆستی، بەسەر كۆشكی 
تاوانكاران و تااڵنكەراندا ده ڕووخێن  و لە 
جێی تاوان و س������تەم، داری پڕبەرهەمی 
ئازادی دەڕوێنن و لە سەر خاكی ئازاد و 
پیرۆزی كوردستان، داهاتوویەكی گەش 
و دادپەروەرانە و بەختەوەرانە بۆ هەموو 
مرۆڤەكانی نیشتەجێی كوردستان بە بێ 

 جیاوازی بونیات دەنێن.
پێش������مەرگەی كوردس������تان ل������ە نێو 
دەس������ەاڵتی نیش������تمانی و نەتەوەیی و 
دێموكراتیكی كۆماری كوردس������تان لە 
دایك بوو بەدرێژایی دەیان ساڵی ڕابردوو 
بە گژ س������تەم و چەوسانەوە و هروژمی 
تاریكبیراندا چووەوە و ناو ناوبانگی بەرز 
و پیرۆزی بەگوێی جیهاندا گه یاندووە.

ئەمڕۆ، ش������ەقام و كۆاڵن و دوكان و 
بازاڕ و كارگە و مەزرا و باخ و شاخ و 
قوتابخانە و زانكۆ و هەموو بنكەیەكی 
ئیداری������ی و ئابووریی و كۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگی و ...هتد لە كوردس������تانی 
ئێراندا دەتوانێ س������ەنگەرێكی پیرۆزی 
یپێشمەرگایەتی بێ، چوونكە ناو و ڕێگا 
و ڕێبازی پێشمەرگایەتیی كوردستان بە 
قەد بستەبستی كوردستان و بە ئەندازەی 
دڵی هەموو كچان وكوڕانی كوردستان 
گەش������ەی س������ەندووە و هەرتاكێك������ی 
كوردس������تان لە ش������وێنێ ژیان و كاری 
خۆی دەتوانێ بە ئیرادەی شۆڕشگێڕانە 
و بە هزر و ویس������تی ئازادیخوازانەی، 
و  پێشمەرگانە  هەڵوێس������تی  دەستبداتە 
هەموو پانتایی كوردستانی نیشتمان، بۆ 
داگیرك������ەران و بەكرێگیراوانی جه ماران 

بكاتە دۆزەخ و ئاگرباران.
بەشدارانی بەڕێز:

هێزی پێش������مەرگەی كوردستان هەم 
بە دژی ڕیژیمی ملهوڕی پاش������ایەتی 
ش������ەڕی كردوە و هەم بە چەندین ساڵە 
كۆماری  نگریس������ی  ڕێژیم������ی  دژی 
ئیسامی خەبات و تێكۆشان دەكا و لە 
بەرامبەر هێرش������ی دڕندانەی ڕێژیم بۆ 
سەر خەڵكی كوردستان دیفاعی لە مان 
و كەرامەتی نەتەوەیی و مرۆیی كردوە 
و بەپێچەوان������ەی پڕوپاگەندەی ڕێژیم، 
هێزی پێش������مەرگەی كوردس������تان جێی 
هی������وای خەڵكە و ئەوە ڕێژیمە كە ڕۆژ 

لەگەڵ ڕۆژ بێ ئیعتبارتر دەبێ.
دۆخی ئێستای ڕێژیم:

ڕێژیم������ی كۆماری ئیس������امی كە 
بە درێژایی چەند دەی������ەی ڕابردوو لە 
س������ەركوت و پێش������ێلكردنی كەرامەتی 
مرۆیی لە ئێراندا بەردەوام بووە و بێوچان 
خەریكی تااڵنی سەرمایە و سامانی ئەم 
واڵتە بووە، لە دەرەوە و لە ناوچەكەشدا 
نەوەستاوە  ئاژاوەگێڕی  و  لەدەستێوەردان 
و س������ەرچاوەیەكی تیرۆریسم و پاڵپشتی 
تیرۆریستیەكانیان  گرووپە  س������ەرەكیی 

بووە.
هەرچەن������د كە دەس������ەاڵتدارانی ئەم 
ڕیژیمە بەردەوام ب������ە ترس و تۆقاندن و 
چاوسووركردنەوە و ئێعدام كردنی خەڵكی 
نەتەوەكانی  ئازادیخوازان������ی  و  ئێ������ران 

ئێران، ویستوویەتی س������یما و ڕواڵه تی 
ڕێژیمێكی یەكدەست و سەقامگرتوو و 
نیشان  خۆی  هەتاهەتایی  دەسەاڵتێكی 
ب������دا و بە وەڕێخس������تنی كار و تیرۆر و 
كوشتار و زیندانی كردن و ئەشكەنجەدان 
و ترس و وەحش������ەت لە نێو دڵی خەڵك 
درووس������ت بكا و هەمووكەس لە كردار 
ئازادبیركردنەوە  و هەڵوێست وەرگرتن و 
پاشگەز بكاتەوە، بەاڵم لە قۆناخ و بڕگە 
جیاوازەكاندا ناوەڕۆكی پووشاڵیی ڕێژیم 
ئاشكرا بووە و دەركەوتوە كە بەپێچەوانەی 
پڕوپاگەندەكان������ی، ن������ەك ڕێژیمێك������ی 
یەك دەس������ت نییە و خاوەن������ی بڕیاری 
یەكاكەرەوە بۆ پڕۆسە چارەنووسسازەكان 
باندە  لەوپەڕی دژبەریدا،  بەڵكوو  نییە، 
تااڵنكەرەكان������ی نێ������و ڕیژی������م هەوڵی 
لەنێوبردن������ی یەكتر دەدەن و هەركامەیان 
هەوڵدەدەن كە بەشێكی زیاتر لە سامانی 
ئ������ەم واڵتە تااڵن بكەن و لە س������ەر ئەو 
دەس������ەاڵتە نگریسە و لەپێناوی دزی و 
گەندەڵیی هەرچێ  زیاتر دەبێتە شەڕیان 
و له  بڕگە چارەنوسسازەكان بۆ ڕێژیم، 

بڕیاریان بۆ نادرێ و تێدا دەمێننەوە.
دوایین نموونەی ئەو دەس������ەپاچە و 
دانیش������تنەكانی  لە  سەرلێش������یواویەیان 
ئەمدوایی������ەی و توێژی ناوكی لەگەڵ 

گرووپی پێنج زێدە یەك دەركەوت.

دوای یەكساڵ لە رێككەوتنی كاتی و 
ئیمتیازدانی زۆری كۆماری ئیسامی 
و جۆرێك لە تەسلیم بوونیان لەبەرامبەر 
ڕۆژئ������اوادا، لە دوایی������ن مۆڵەتیان بۆ 
ڕێككەوتن������ی كۆتای������ی كەدەبوا لە3ی 
سەرماوەزی ئەمساڵدا ئەنجامیان بدایە، 
لە ب������ەر چەند ه������ۆ نەیانتوانی بگەنە 

ڕێككەوتن:
یەكەم:

 ڕێژیمی كۆماری ئیس������امی، لە 
وەزعی ئاڵۆزی ناوچەكە دەستی خۆیشی 
تێدایە بۆ هەرچ������ێ ئاڵۆزتركردنی، بە 
دیاردەی داعش  پەیدابوونی  لە  تایبەت 
دەیەوێ كەڵك وەربگرێ و بە ڕاگرتنی 
كارت������ی وتووێژی ناوك������ی، جارێ بۆ 
ماوەیەك بە كارت������ی ئاڵۆزیی ناوچەكه  
كایە بكا بەڵكوو بە ترساندنی ڕۆژئاوا 
لە خراپیی باری ئەمنیەت و ئاسایشی 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست، بتوانێ ئیمتیازی 
زۆرت������ر لە ڕۆژئاوا وەربگرێ، بەاڵم ئەو 
كارتە، زیاتر لە هەمووان، خودی ڕێژیم 
ل������ە زەلكاوی ئاڵۆزیی ناوچەكە رۆ دەبا 
و دژبەری������ی هەرچی زیاتری خەڵكانی 
ناوچ������ەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاس������ت بۆ 

خۆی دەكڕێ.
دووهەم: باندە جیاوازەكانی نێو ڕێژیم، 
پێكدا هەڵپرژانیان گەیشتۆتە  ش������ەر و 

لووتك������ەی خ������ۆی و چەندی������ن باند و 
مافیای گ������ەورە و چەندین ڕدوباندیان 
تێدایە و هەر كامەیان لە پڕس وئاڵۆزی 
و كێشەكاندا بەرژەوەندیی تااڵنكەرانەی 
جیاوازیان هەیە و بەتایبەت لە پرس������ی 
ناوكی������دا، هەم باندی وای������ان هەیە كە 
بەتوندی پیداگەری لە سەر ئاڵۆزكردنی 
پرس������ەكە دەكا و هەم باندی واش������تیان 
تێدایە كە ل������ە گەمارۆكاندا بە میلیارد 
دۆالر قازانجی شت و مەكی قاچاخیان 
هەبووە و هەیە و نایانەوێ ئەو قازانجە 

لەكیسی خۆیان بدەن.
نێوەدا ڕێبەری ڕێژیمەكەیان كە  لەو 
پێشتر بە قس������ەی خۆیان دەیانگوت كە 
قسەی یەكەم و كۆتایی هەر ئەو دەیكا، 
ئێستا خۆی بەرژەوەندیی تااڵنكەرانەی 
لەگ������ەڵ هەندێك لە بان������دەكان هەیە و 
چیدیكە ناتوان������ێ بڕیاری یەكاكەرەوە 
بدا و زۆر كێشە و ئاڵۆزیی بچووكتریان 
هەبووە و نەیتوانیوە چارەس������ەری بكا و 
تێ������دا ماوەتەوە و بە گوێی������ان نەكردوە، 
ئێستا لە پرسی چارەنووسسازی ناوكیدا، 
شەهامەت و جورئەتی بڕیاردانی نییە و 
ب������ە كورتی و كوردیەكەی، لە زەلكاوی 

دەسكردی خۆیدا چەقیوە و دەرناچێ.
هەربۆیە و ب������ەم هۆكارانە، ڕێژیمی 
ئیس������امی لە پرس������ی ناوكیدا بەدوای 

كات كڕینەوەی������ە و ب������ە دڵنیایەوە كات 
بەزەرەری ڕێژیم دەچێتە پێش.

 ل������ە الیەك������ی دیكە خەب������ات بۆ 
چن������گ  ل������ە  ڕزگاری  ئ������ازادی و 
دیكتاتۆران  و ملهوڕان هەر بەردەوامە. 
كوردس������تانی  خۆپیش������اندانەكانی 
ڕۆژهەاڵت بە بۆنەی هێرش������ی داعش 
بۆ سەر كوردستانی باشوور  و ڕۆژئاوا 
ك������ە ڕێژیم پێ������ی واب������وو دەتوانێ  بە 
قازانجی خ������ۆی كەڵكی لێ وەرگرێ . 
بەاڵم گەل������ی كورد زۆر بە ئاگاهییەوە 
ئەو خۆپیشاندانانەی خۆیان كردە دژی 
دوژمنانی گەلی كورد بە هەر ڕەنگ 
 و شێوەیەكەوە بێ . دروشمی بژی كورد 
بژی كوردس������تان، بمرێ  دیكتاتۆر. لە 
هەر شارێكی كوردستان دورشمیان دەدا 
»لێرە هەتا كوبانێ  هەر كوردستانە«و 
ئەم دروشمانە ڕێژیمیان  ئازادی.  بژی 
وە ترس و لەرز خس������ت و ئیتر ئیجازەی 
نەدا كە گەلی كورد بە ش������ێوەی زۆر 
س������ەردەمیانە و مۆدێ������ڕن ل������ە پێناوی 
داخوازی������ی ئ������ازادی  و سەربەس������تیی 
نەتەوەییدا خۆ نیش������ان ب������دەن. تەنانەت 
ڕێژیم لەو ڕۆژەی ك������ە دیاری كرابوو 
لەوەی كە خەڵك جلی كوردی لەبەر بكا 
تۆقیبوو. ئیجازەی نەدا خەڵك تەنانەت 
جلی كوردیش لەو شوێنانەی كە دیاری 
كرابوو لەب������ەر بكەن  و لە دەوری یەكتر 

كۆ ببنەوە.
هاوڕێیانی خۆشەویست!

نزی������ك ب������ە چەن������د حەوتوویەك������ە 
زیندانیانی سیاس������یی كورد لە زیندانی 
ورمێ  بە نیش������انەی ئیعتراز بەوەی كە 
بەندەكانی  زیندانیانی  لەگەڵ  ئەوانیان 
دیكە تێكەڵ كردووە مانیان لە خواردن 
زیندانیانی سیاس������ی كورد  گرت������ووە. 
خوازی������اری جیاكردن������ەوەی خۆیان لە 
زیندانییەكانی بەندەكانی دیكەن، بەاڵم 
ڕێژیم ب������ە عەمد داخوازی������ی ئەوانی 
قب������ووڵ نەكردووە  و هەتا ئێس������تاش لە 
الیەن دەس������ەاڵتدارانی شاری ورمێ   و 
زیندانی ورمێ وە واڵمیان نەدراوەتەوە و 
لە چارەنووسی ئەو ڕۆڵە شۆڕشگێڕانە 

هەواڵێك لەبەردەستدا نییە.
دێموكرات������ی  حیزب������ی  وەك  ئێم������ە 
كوردستانی ئێران پش������تیوانی لەو كارە 
سیاسی  زیندانیانی  شۆڕش������گێڕانەی 
دەكەی������ن  و داوا ل������ە ك������ۆڕ و كۆمەڵە 
مرۆڤدۆس������تەكان  و  نێونەتەوەیی������ە 
مرۆڤ�  مافی  پاراستنی  ڕێكخراوەكانی 
دەكەین كە گوشار بخەنە سەر ڕێژیمی 
واڵمی  تاك������وو  ئیس������امی  كۆماری 
زیندانییە سیاسیەكان بدەنەوەو لە مردن 

ڕزگاریان بكەن.
ب������ەاڵم ڕێژیم ل������ەوە غافڵە كە پێش 
بە ویس������ت  و خواستی خەڵك ناگیرێت، 
ڕۆژێ������ك دەبێتە بوركان و بەس������ەر دارو 
ن������ەداری ئەو ڕێژیم������ەدا دەڕژێت  و بە 

تەواوی لە ناوی دەبات. 
ش������ۆڕش  و بەرخودان������ی ك������ورد لە 
بەش������ەكانی دیكەی كوردس������تان هەر 
بەردەوام������ە و ڕۆژ لەگ������ەڵ ڕۆژ ل������ە 

داخواز یەكانی خۆیان نزیكتر دەبنەوە.
لە كوردستانی باكوور پاش چەندین 
ئێس������تاش  بێوچان،  خەبات������ی  س������اڵ 
ئاس������ۆیەكی ڕوون بۆ ه������ەردوو الیەنی 
حكوومەت و مافویستان بەدی دەكرێ  
ك������ە بتوانن ل������ە ڕێ������گای دیالۆگەوە 
بۆ مەس������ەلەی كورد  چارەس������ەر ییەك 
ل������ە توركیەدا پەیدا بك������ەن. دیالۆگی 
ڕاس������تەوخۆ لە نێوان قەندیل و ئیمراڵی 
 و ئان������كارادا خەریكە بەڕێوە بچێ . ئەو 
ڕەوت������ە ئەگەر چی لەگ������ەڵ هەندێك 
كۆسپ  و تەگەرە بەرەوڕوو دەبێ  بەاڵم 
ئۆمیدوارین كە هەردوو ال بتوانن بەسەر 
هەم������وو كۆس������پەكان  و تێكدەراندا زاڵ 
بن  و ڕێگای دیال������ۆگ بگرنە بەر و 
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گەندەڵی لە سیستمی 
ئیداری – ماڵی، ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیدا

ڕۆژەڤـ

وزە ئێستایش چەرخی 
جیۆپۆلتیك دەسووڕێنێ 

و: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

تایمز«  »نیۆی������ۆرك  ماڵپەڕی 
لە بەش������ی »باس«ی ئەمجارەیدا، 
ورووژاندووە،  گرینگی  پرس������ێكی 
پرس������ی دابەزینی نرخ������ی نەوت و 
پێوەندییەدا  ل������ەم  لێكەوتەكان������ی. 
چەندی������ن وتاری سەرنجڕاكێش������ی 
بە قەڵەمی كارناس������انی ئەم بوارە 
ب������اڵو كردووەتەوە كە ه������ەر كامیان 
ڕەهەندێك������ی پرس������ەكەیان تاوتوێ 
وتارەكان  لە  یەكێ������ك  ئێمە  كردووە. 
بە ناوی »وزە ئێس������تایش چەرخی 
جیۆپۆلتی������ك دەس������ووڕێنێ » ب������ە 
قەڵەم������ی »مۆیس������ێس نەیم«مان 
هەڵب������ژارد.  س������توونەكەمان  ب������ۆ 
شایانی باس������ە نوورسەری وتارەكە، 
بەرجەس������تەی  كارمەندێك������ی 
دام������ەزراوەی توانایی كارنگی بۆ 

ئاشتیی نێونەتەوەییە. 
لە س������ەرەتای وتارەكەدا هاتووە: 
»جیه������ان خەریك������ە دەگات������ە ئەو 
بڕوای������ە ك������ە دابەزین������ی زۆر و بە 
نرخی  چاوەڕواننەكراوی  ت������ەواوی 
نەوتی خاو رەنگە ئەوەندەی شۆكی 
بەرزبوونەوەی لەناكاوی نرخی نەوت 

لە 1٩74دا كێشەخوڵقێن بێت.«
لە بەش������ێكی دیك������ەدا هاتووە: 
ئەمدواییان������ەی  »هەواڵەكان������ی 
رووسیە، ڤێنێزۆئێا و كووبا نیشانی 
دەدەن كە چۆن لێكەوتەكان خەریكن 

خۆدەنوێنن.
نەوت  كاتێ������ك  ڤێنێزۆئێا،  ل������ە 
بەرمیلی 120 دۆالر بوو، ئابووری 
ناڕوون بوو، هەر كە نرخەكان بەرەو 
كەمت������ر ل������ە 60 دۆالر دابەزی������ن، 
ئ������ەو دەوڵەتەی كە ب������ە گەندەڵییە 
بەڕێوبەریی������ە  و  بەربەرینەك������ەی 
خراپەكەی دەناسرێتەوە، لە كونتڕۆڵ 
دەرچوو. دیس������انیش، س������ەركۆمار 
نیكۆالس م������ادوورۆ بە بەردەوامی 
بانگەش������ەی كرد كە ئەم بارودۆخە 
خراپ������ە پیانێك������ی نێونەتەوەی������ی 
لەپش������تە و بۆیە رۆژ بە رۆژ زیاتر 
هێرش دەكاتە س������ەر رەخنەگرانی و 
سیاس������ەتڤانە بەرهەڵس������تكارەكانی 
سەركوت دەكات. داڕمانی ئابووریی 
گرینگ  فاكتۆرێكی  ڤێنێزۆئێ������ا 
بوو ب������ۆ گۆڕانكاری������ی مێژوویی 
كووبا   � ئەمریكا  پەیوەندییەكان������ی 
كە رۆژی 17ی دێسەمبر لە الیەن 
سەركۆمار ئۆباما و رائۆل كاسترۆوە 

راگەیەنرا.«
كاریگەری  باسی  دواتر  نووسەر 
دابەزینی نرخی نەوت لەسەر كووبا 

دەكات. 
لەم������ەڕ رووس������یە دەنووس������ێ: 
»لە رووس������یە، پشكەكانی بازاڕی 
مۆس������كۆ رۆژی دووش������ەممە 11 
لەس������ەد دابەزی و بەهای رووبلیش 
لە ناكاو 13 لەسەد دابەزی كە بەو 
مانایە كە یەك لەسەر چواری بەهای 
هەموو كۆمپانیا رووسییەكان بەپێی 
دۆالر لە ڕۆژێكدا لەدەس������ت چوو. 
بانكی ناوەندی ب������ە بەرزكردنەوەی 
نرخ������ی بەهرە ل������ە 10/5ەوە بۆ 17 
نوان������د.  پەرچەك������رداری  لەس������ەد 
ئ������ەم حەرەكەت������ە بچووكە هێش������تا 
ئەوەن������دە نەب������وو ك������ە وەاڵمدەری 
دابەزین������ی مەزن������ی خەزنكراوەكان 
و دابەزین������ی خێ������رای نرخی ئەرز 
بێت، كە ئەمەی دواتریان بە هۆی 
نەوت  داهاتی  بەرچاوی  دابەزینی 
)75 لەسەدی س������ەرجەم هەناردە و 
50 لەس������ەدی داهات������ی بودجەی 
گش������تی(، هەاڵتنی س������ەرمایەی 
ئابوورییەكان  و گەم������ارۆ  م������ەزن 
سەریهەڵداوە. بە دڵنیاییەوە ئەم ترسە 
هەیە كە والدیمیر پووتینی شەڕانی 
دەرەوەی  بۆ  بگوازێتەوە  قەیرانەكان 
خراپەكە  بارودۆخەكە  تا  سنوورەكان 

لە ماڵەوە دوور بخاتەوە«. 
سەرچاوە: 

Newyorktimes.com

كانیاو

 لە ئیداراتی دەوڵەتی و بە تایبەت 
لە سیستمی بانكی ئێراندا بەرتێلخوری، 
دزی، گەندەڵی، شێوەی هەڵە لە دان 
و كار پێكردنی دەستە چەك، سوڕانی 
پوول بە شێوەی نایاسایی و دانی وامی 
كەاڵن بێ گارانتی بە دەست و پێوەندە 

نزیكەكانی ڕێژیم، بەوپەڕی خۆی 
گەیشتووە

هەواڵ������ی گەندەڵی������ی  ئی������داری - 
ماڵی������ی 12 هەزار میلی������ارد تمەنی، 
كاتێك ئاشكرابوو كە وەزیری ئابووریی  
و س������ەرۆكی بانكی ناوەندیی ڕێژیمی 
كۆماری ئیسامی لە دەوڵەتی حەسەن 
ڕووحانی، باسیان لە گەندەڵییەكی 12 
ه������ەزار میلیارد تمەنی لە  سیس������تمی 
بانكیدا ك������رد.  ناوبراوان  لە ڕێكەوتی 
15ی س������ەرماوەزی 13٩3ی هەتاویدا 
لە دەن������گ و ڕەنگ������ی كانالی یەكی 
ڕێژیم������دا دانیان پێدانا،ك������ە كۆمەڵیك  
ودەزگای  دام  وكاربەدەس������تی  بەرپرس 
دەوڵەتی ڕێژیمی ئێران لە چوارچێوەی 
كومپانی������ای »كاغەز« ك������ە هەر لە 
بنەڕت������دا بوونی نەب������ووە ، ئەم دزیەیان 
ك������ردوەو. هەروەها باس������ی ئەوەیان كرد 
كە ئەو كومپانیا بێ ناو نێش������انە، بڕی 
120ملیارد تمەن بەرتیلی بە ڕێكخراوی 
كار و ب������اری باج داوە تا ئەو گەندەڵییە 
ئاشكرا نەبێت. لە ماوەی دەسەاڵتداری 
ڕێژیمی كۆماری ئیسامی، ئەم دزی 
و گەندەڵییە لە سیس������تمی ئیداری – 
ماڵی، نە یەكەم جارە و نە ئاخر جاریش 
بەڕێوەبردنی    دەبێ،  چونكە سیستمی 
كار و ب������اری ئی������دارات و دام������ەزاوە 
لە الیەن كەسانی  شارەزا و  دوڵەتییەكان 
 و كارام������ە، بەرنامەڕێژی  زانس������تی   و 
عەقاڵنی  ب������ۆ نەك������راوە  و لە هەموو 
گرینگتر دەوڵەتێك������ی  وەاڵمدەر بوونی 
نییە، هەر بۆیە گەندەڵی بە ش������ێوەی 
سیستماتیك لە وەزارتخانەكان، ئیداراتی 
دەوڵەتی، بانكەكان و دامەزراوە دەوڵەتی 
ئێران،  ڕێژیم������ی  نادەوڵەتییەكان������ی  و 
هەبووە و هەیە. ل������ە هەموو گرینگتر 
چونك������ە مۆرەكان������ی كارگێڕی كەاڵن  
ل������ە دەزگاكانی  دادوەری، یاس������ادانان 
و بەڕێوەب������ەری  ڕێژیم������ی ئێراندا لە 
پێوەندەكانی ڕێژیمەوە  و  دەس������ت  نێوان 
قورغك������راوە،  بۆ خۆیان دەس������تیان لە 
گەندەڵییەكاندا هەیە. گەندەڵی ئیداری 
و ماڵ������ی دیاردەیەك������ی  بەختەكی  نیە، 
بەڵكوو بنەما  و س������ەرچاوەی  ئەو، بێ  
مش������ور ی و  كەڵك وەرگ������ری  دزێو لە 

بەڕێوەبەریی كەاڵن������ی واڵتە. دیارە لە 
دیكتاتۆری  سیس������تمێكی   س������ێبەری  
»كۆم������اری  وەك  ئیدئۆلۆژیك������ی    و 
بەڕێوەبەری  پارامێترەكانی   ئیسامی« 
ئیداری  ڕێكخ������راوی  و  وەزارتخانەكان 
واڵت بە گشتیی  بە شێوەیەكی  ستاندارد 
 و لە الیەن كەس������انی  پسپۆڕ  و شارەزا 
بەرنامە و گەاڵڵە دارێژی بۆ ناكرێت، 
بەڵك������وو خراونە هێن������دێ  چوارچێوەی  
بی������ر  و بۆچوون������ی  دواكەوتووان������ە لە 
س������ەد  داخ������راوی چەند  بازنەیەك������ی 
كەس������یدایە، ئەگەری تیكەڵ بوون بە 
گەندەڵی ئیداری زۆر لە سەرییە، هەر 
بۆیە هیچ گەاڵڵەی������ەك  و بەرنامەی 
بەڕێوەبەری بااڵ لە چوار چێوە ڕێژیمی 
كۆماری ئیسامیدا سەركەوتوو نەبووە. 
ل������ە الیەكی دیكەوە هاوكاری   نەكردن  و 
نەبوونی  پێوەندی   ڕێژیمی ئێران لەگەڵ 
ڕێكخراوەكانی  نێونەتەوەیی  وەك بانكی  
جیهانی   و سندووقی  نەتەوەیی  پووڵ ، 
بە هۆی   ئابووری   هەروەها  گەمارۆی  
پێشێلكردنی  مافی  مرۆڤ  و هەوڵدان 
بۆ دەستڕاگەیشتن بە چەكی  ناوكی لە 

الیەن كۆمەڵگای نێونەتەوەیی   و كەمی   
بودجەی  سااڵنە لە گیر و گرفتەكانی 
سیستمی بەڕێوەبەری ئیداری و ماڵی 
ڕێژیمی  ئێرانە. هەر بۆیە كاربەدەستانی  
ڕێژیمی ئێران خۆی������ان دانیان پێدا ناوە 
كە زۆرب������ەی  گەاڵڵەكان������ی   كەالنی 
كارگێڕی بااڵ ب������ە هۆی تێوەگاڵن بە 
گەندەڵی ئیداری شكس������تی  خواردووە، 
ی������ان بۆیان جێبەج������ێ  نەك������راوە.  لە 
ڕێژیم  بااڵی  كاربەدەس������تانی  ئاكامدا 
بە ه������ۆی، گەندەڵی ئیداری و ماڵی، 
كوێرەكانی  گەندەڵی   نەیانتوانیوە گرێ  
ئی������دارات و دامەزراوەكانی حكوومەتی 
و ن������ا حوكم������ی بكەنەوە . ل������ە ئێرانی 
ئەوڕۆدا كەس������انی سەربازی لە سپای 
پاسداران، وەزارەتی ئیتاعات، كەسانی 
نزیك لە بەیتی ڕێب������ەری و دەوڵەت و 
بە تایب������ەت ئاغازادەكان������ی مەالكانی 
قوم، خاوەنی دەی������ان كومپانیا و دەیان 
ملیارد دوالر س������ەرمایە گ������وزاری لە 
دەرەوە و نێوخ������ۆی ئێران������ن كە بە هیچ 
شوێنیك وەاڵمدەر نین.  سپای پاسداران 
و دەزگا ئەمنییەتییەكان������ی ڕێژیم������ی 
ئێران دەس������تیان بە سەر زۆربەی بنیاتە 
ماڵ������ی و ئابووریی������ەكان، ناوەندەكانی 
هەناردە و ئاودیوكردن، سەنعەتی نەوت، 
ڕێگا و بان، س������ەد س������ازی، میدیا  و 
ڕاگەیاندنی میلل������ی و پروژە ئابووری 
و فەرهەنگیی������ەكان لە دەرەوەی واڵتی 
ئێراندا گرت������ووە. هەر بۆیە لە ئەوڕۆی 
ئێراندا س������پای پاس������داران  و وەزارەتی 
دامەزراوەكانی  گەورەتری������ن  ئیتاعات 
ماڵ������ی و پولیی������ان لە دەس������ت دایە. 
هەروەه������ا لە ئیدارات������ی دەوڵەتی و بە 
تایبەت لە سیس������تمی بانك������ی ئێراندا 
بەرتێلخوری،دزی، گەندەڵی، ش������ێوەی 
هەڵە ل������ە دان و كار پێكردنی دەس������تە 
چەك، س������وڕانی پ������وول بە ش������ێوەی 
نایاس������ایی و دانی وام������ی كەاڵن بێ 
گارانتی بە دەست و پێوەندە نزیكەكانی 
ڕێژیم،  بەو پەڕی خۆی گەیش������تووە. 
هەر لەو ماوەیەدا ڕێكخراوی ڕوونبێژیی 
نێودەوڵەتی ڕایگەیان������دووە كە ئێران لە 

ڕووی بەرتیلخۆری،  گەندەڵیی و دزی 
لە نی������وان واڵتانی جیهان������دا لە پلەی 
174ی دایە. هەر لەم ڕاپۆرتەدا هاتووە 
كە ئێران ئێستاش یەكێك لە گەندەڵترین 
واڵتانی جیهان������ە. گەندەڵی ئیداری و 
ل������ە دام������ەزراوە دەوڵەتییەكانی  ماڵی 
ڕێژیمدا، كاریگەری لە س������ەر، چوونە 
س������ەری قیمەت������ی  كااڵ  و خەدەمات، 
داخ������ران  و مایەپووچ������ی  كارخان������ە  و 
كارگاكان، نەبوونی كێبەركێیەكی سالم 
لە بازار، دواكەوتووی كەرتی تایبەت،   
بێكاركردنی  هێزی  مرۆیی ، ئاوس������انی  
سەرسوڕهێنەر هەیە. هەر بۆیە ئەمڕۆ 
خەڵك������ی ئێ������ران بینەری  چوونەس������ەر 
كەلوپەلی  قیمەتی  سەرس������ووڕهێنەری  
 خ������ۆراك و خواردنەوە و چەند قات بوون  
قیمەتی  ن������ان، گاز ، بەرق ، تەلەفون  و 
بەش������ێكی  دیكە لە پێداویس������تییەكانی  
ژیانن كە ژیانی ل������ە خەڵكی هەژار و 
نەدار تاڵ كردووە. لە ئێرانی  ئێس������تادا 
زیاتر ل������ە 40% خەڵك ل������ە ژێر هێڵی  
هەژاریدان  و بەشێكیان هیچ داهاتێكیان 
نی������ە.  پەرەگرتنی  دی������اردە نالەبار  و 
تووشبوون   ، كۆمەاڵیەتی  نەگونجاوی  
بە ماددە هۆش������بەرەكان، هەڵوەشانەوەی  
ژن������ان،    لەشفرۆش������ی   هاوس������ەری ، 
مندااڵن������ی  سەرش������ەقام ، مەجبوراوای  
بوونی هەزاران  بێبەش  قەراغ شارەكان، 
ئێران  نەتەوەكانی   و مێرمنداڵی   منداڵ  
بە هۆی  هەژاری   و دەستكورتییەوە لە 
خوێندن، بەرهەمی  سیاسەتی  نادروستی 
ئیداری  كەالنی  بەڕێوەبەری  سیستمی 

واڵتە. 
دزی و تااڵن و گەندەڵی لە سیستمی 
نادێموكراتیك������ی بەڕێوەب������ەری كەاڵن، 
بەردەوام لە ڕێژیمی كۆماری ئیسامیدا 
دەس������ەاڵتدارانی  چونك������ە  هەب������ووە. 
كۆماری ئیس������امی، لەباتی ئەوەیكە 
بژێو و داهاتی س������ەرانەی خەڵك بەرز 
كەن������ەوە، لە فیك������ری دزی و تااڵنی 
س������ەروەت و س������امانی نەتەوەیی������دان. 
ه������ەر بۆیە لە سیس������تمی بەڕێوەبەری 
ئی������داری كەاڵن������ی واڵت، زۆرتری������ن 

قازانج و بەرژەوەندی������ی پوڵی و ماڵی 
بە كەسانی نزیك لە دەسەاڵت دەگات، 
ك������ە دەس������توپێوەندییەكانی ڕێژیم������ی 
دیكتاتۆریی كۆماری ئیسامی وەكوو 
زێرك خوێنی خەڵك و سەروەت و سامانی 
نەتەوەی������ی دەمژن.  ل������ە چوارچێوەی 
ئیس������امیی  كۆماری  ڕیِژیم������ی 
ئێراندا هیچ گەرەنتییەك نییە بۆ ئەوەی 
پێش بە گەندەڵیی سیس������تمی ئیداری 
و ماڵی ل������ە دام������ەزراوە دەوڵەتییەكان 
بگیردرێ، چونكە گەندەڵی كارگێڕی 
لە ڕێژیم������دا لە ژێ������ر كاریگەری دوو 
جۆری گەندەڵی دیك������ە واتا گەندەڵی 
سیاسی و گەندەڵی هەڵبژاردندایە. هەر 
بەڕێوەبەری  كەاڵنی  سیس������تمی  بۆیە 
دام و دەزگا دەوڵەتیی������ەكان ب������ە هۆی 
تێوەگاڵن لە گەندەڵی توانای كۆنتڕۆڵ 
 و چاودێریی،وزارەتخان������ەكان، بانكەكان 
و دامەزراوەكان������ی  ئی������داری - ماڵی 
نیی������ە.  هەوەها چونك������ە گەندەڵی لە 
ڕێژیمی ئێراندا سیس������تماتیكە، ئەو دام 
ودەزگایان������ی، وەك: دەزگای دادوەری، 
ش������وورای  ئینتزامی، مەجلیس  هێزی 
بازرەس������ی  ڕێكخراوەی  و  ئیس������امی 
گش������تیی واڵت ك������ە بەرپرس������ایەتیی 
خەبات ب������ە دژی گەندەڵی������ن، خۆیان 
بەس������تینەكانی  گەندەڵین.  لە  لیوانلێو 
»رانت خ������واری« و گەندەڵی ئیداری 
و ئاب������ووری ل������ە ڕێژیم������ی ئێراندا لە 
لێكەوتەكان������ی دەس������ەاڵت لە كۆماری 
ئیس������امییە. هەر بۆیە  بێ گۆڕانی 
خەباتی  ئێ������ران،  پێكهاتەی سیاس������ی 
جیددی و ش������ێلگیر بە دژی گەندەڵی 
ئی������داری - ماڵ������ی نامومكینە. تەنیا 
ڕێگاچ������ارە بۆ دەرباز بوون لە گەندەڵی 
ب������ە دامەزراندنی  ئی������داری و ماڵی، 
سیس������تمێكی فی������دەراڵ و دێموكراتیك 
لە ئێراندایە تا یاس������ا  و پرنس������یپەكانی  
دێموكراسی  ببنە سەرچاوەی  بڕیاردان، 
 تا سەروەت  و س������امانی   نەتەوەیی بۆ 
هەمو نەتەوەكانی ئێ������ران بێ ، نەك بۆ 

دەستە  و تاقمێكی  دیاریكراو.

مەسەلەی كورد لەو بەشەی نیشتماندا 
بە ئاقارێكی باش  و درووس������تدا ببەنە 
پێش  و كورد بە مافە نەتەوایەتییەكانی 

شاد بێ .
دوای  كوردس������تان  ڕۆژئ������اوای  لە 
ماوەیەكی زۆر ل������ە لەیەك دابڕان  و لە 
یەكتر دوورب������وون  و تەنانەت نەیار بوون 
ئێس������تا ئاسۆیەكی ڕوون  و گەشی تێدا 
بەدی دەكرێ   و لەو بەهەڤ گەیشتنەی 
كە لە ژێر چاوەدێری بەڕێز س������ەرۆكی  
هەرێمی كوردس������تان ل������ە دهۆكدا پێك 

هات ل������ە پرش وب������اڵوی ڕزگار بوون. 
ئێستا ئیدی لە شەرایەتی شەڕ و كێشە 
لە واڵتی سووریە مەسەلەی كورد وەك 
نەتەوەیەك لەو واڵتەدا بەرچاو بگیرێ  و 

كورد بە مافەكانی خۆی بگا.
لە باشووری واڵتیش پاش تێپەڕاندنی 
ئەو قەیرانە ماڵییە و ش������ەڕی داعش  و 
ناكۆكی������ان لەگەڵ دەوڵەت������ی ناوەندیی 
عێراق، هێدی هێدی مەسەلەكان بەرەو 
چارەس������ەری دەچن  و هێزی پێشمەرگە 
توانی پێش بە هێرش������ی هەمەالیەنەی 
داعش بگرێت  و بە هاتنە ناوەوەی هێزە 
نێونەتەوەییەكان بااڵنسی هێز لەو بەشەی 
واڵت بە قازانجی خۆیان بگۆڕن  و ڕۆژ 
لەگەڵ ڕۆژ پاشەكشە بە تیرۆریستانی 

داع������ش بك������ەن  و لەگ������ەڵ دەوڵەتی 
ناوەندیش توانیان بە ڕێككەوتنی زمنی 
بگەن  و بەسەر ئەو قەیرانە ماڵییەی كە 

بەسەریاندا سەپاندبوون زاڵ بن.
بەشدارانی خۆشەویست!

ڕۆڵەكانی نەتەوەی كورد!
لە 26ی س������ەرماوەزدا هیوادارین كە 
ك������ورد لە واڵتی خۆیدا ب������ە ئازادی  و 
سەربەستی شاد بێت، بە هیوای ئەوەین 
ك������ە لە ڕۆژهەاڵتدا هەنگاو بە هەنگاو 
بەرەوپێش بڕۆین. بۆ ئەو مەبەستە دەبێ  
هەموو الیەنێك بە هەستی بەرپرسیارەتی 
خۆیەوە هەستێ . بە هێزی یەكگرتوویی 
 و هەڤگرتن دەتوانی������ن هێز  و ئێنێرژی 
كورد بەسەر یەك خەین  و خەباتی هەمە 

الیەنە بەرەو پێش بەرین. 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بۆ ئەو مەسەلەیە ئامادەی هاوكاری  و 
یەكدەنگی و یەكڕەنگیی ناوماڵی كوردە 
و ئامادەی������ی تەواوی هەیە وەك هەموو 
جارێ  ك������ە ڕامانگەیاندووە. هیوادارین 
ناوماڵ������ی ك������ورد لە ڕۆژه������ەاڵت بە 
هەموو ڕەن������گ و بیرو هزرێكی خۆیەوە 

یەكگرتووتر بێ .
لە كۆتاییدا جارێكی دیكە پیرۆزبایی 
ڕۆژی پێشمەرگەی كوردستان لە هەموو 
پێشمەرگە تێكۆشەرەكانی كوردستان و 
هەموو ئەوین������داران و ئۆگرانی ڕێباز 
و بەرخودانی پێش������مەرگە و بنەماڵەی 
پێشمەرگەكان و شەهیدان و زیندانیانی 

سیاسی دەكەین.
كوردس������تان  خاكی  بس������تێكی  هەر 
پێش������مەرگەی  س������ەنگەرێكی  دەكرێ 

كوردستان دژ بە ستەمكاران بێت.
س������ەركەوتن ب������ۆ گ������ەل و ڕێبازی 

ئازادیخوازانە
ب������ۆ دوژمن������ان و بەتایبەت  نەمان 
دوژمنی س������ەرەكیی ك������ورد، كۆماری 

ئیسامیی ئێران

26ی سەرماوەزی 13٩3ی 
هەتاوی

17ی دیسامبری 2014ی زایینی
زۆر سپاس
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ئەس������تێرەكانی هی������وای ئاس������مانی 
ڕۆژهەاڵتی  ڕزگاریخوازانەی  خەباتی 
كوردس������تان، بەبۆن������ەی ڕۆژی 26ی 
پێش������مەرگەی  ڕۆژی  س������ەرماوەز 
كوردس������تان و هەروەه������ا، 30هەمی������ن 
ساڵیادی دیاری كردنی ئەم ڕۆژە وەك 
بەم  كوردستان،  پێش������مەرگەی  ڕۆژی 

شێوەیە بۆ كوردستان دەدوێن:

ئەستێرەكانی هیوائەستێرەكانی هیوا
عارف وەڵزی

حەممەد ساڵح كەریمییان لە )هەورامانی لهۆن(

كامیل محەممەد پەناهی لە )سەردەشت(

كەماڵ فەرۆخی لە )مهاباد(

مامە قالە تاژانی لە )بانه (

ئەحمەد فەرەجی لە )نۆدشه (

محەممەد كوردستانی لە )پێرانشار(

محەممەد بەهاری ناسراو بە دڵسۆز لە )سەقز(

پێشمەرگە ناوێكی پیرۆزە و بۆ پارێزگاری لە مان و مەوجوودییەتی نەتەوەكەی، 
ئامادەیە گیانی فیدا بكات. دووژمنانی كورد تا ئێس������تا نەیانتوانیوە پێش������مەرگە 
بە چۆكدا بێنن و حەماس������ەی پێش������مەرگە ئەمڕۆ لە دونیادا دەنگی داوەتەوە، هەر 
بۆیە س������ەر و ماڵی گەلەكەمان ئەمڕۆ پێشمەرگەیە. ئەم چەكدارە شۆڕشگێڕەیە كە 
توانیویەتی سەربەرزی خۆی و نەتەوەكەی بپارێزێت. هەر بۆیە و بە لەبەرچاوگرتنی 

ئەم تێ بینییە منیش بووم بە پێشمەرگە.

خەڵكی بە شەرەفی كوردستان!
پشتیوانانی هەمیشەیی پێشمەرگە خۆڕاگرەكانی مەیدانی بەربەرەكانێ لەگەڵ 

ڕژیمی ئاخوندی!
ئەگەر دەتانەوێ ڕۆڵەكانتان هەروەك جاران لە س������ەنگەری شەڕەف و كوردایەتیدا 
شۆڕشگێڕانە و سەربەرزانە خەباتەكەیان درێژە پێ بدەن، لە ڕۆژی 26ی سەرماوەز 
واتە ڕۆژی پێشمەرگەی كوردستاندا بەڵێنی هاوكاری و پشتیوانی سیاسی و مادی 
و مەعنەوی خۆتان دووپات بكەنەوە تا هیوا و ئاواتە لەمێژینەكانی هەموو نەتەوەی 

كورد بە گشتی و كوردستانی ڕۆژهەاڵت بەتایبەتی وەدی بێت.

شۆڕش������گێڕێكی بە بیرۆباوڕ و خۆنەویس������ت، گەل ویست و گیان لەسەردەست و 
نیش������تمانپەروەر، بە قەناعەت، ماف ویست و پێگەیشتوو و تێگەیشتوو، بە بیروباوڕ 
و ورە بەرز، بەرپرس������یار بەرانبەر ڕێبازی ش������ەهیدان، وەفادار بە خاك و نیش������تمان، 
هەڵگری چەكی ش������ەرەف و بەرخ������ۆدان لە پێناوی ڕزگاری نەتەوە ژێردەس������ت و 
چەوس������اوەكەی، ڕووخ������ۆش و بەگوڕ و س������ادق تا وەدیهێنانی ئاوات������ە و خەونە لە 

مێژینەكانی گەلەكەی.
دەزانن ئەو كەس������ە كێیە كە خاوەنی ئەو هەموو جووانییەیە؟ هەر ئەو كەسەیە كە 
هەموو ساڵێك حیزبی كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان، حیزبی ڕێبەرانی شەهید قازی 
و قاس������ملوو و ش������ەرەفكەندی، واتە حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ڕێزی لێ 

دەگرێت و خەاڵتی دەكات. بەڵێ ئەو كەسە تەنیا و تەنیا پێشمەرگەیە.

پەیامی م������ن وەك پێش������مەرگەیەكی دێرین بۆ خەڵكی كوردس������تان ئەوەیە كە، 
هەموو الیەك ئەو ڕاس������تییە بزانن كە بە هۆی هاوكێش������ە سیاس������ی و ناوچەیی و 
نێودوەڵەتییەكانەوە، جوواڵنەوەی كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت لە بارودۆخێكی ئەستەم و 
قورسدایە، بۆیە پێویستە كە هەموو الیەك زۆرتر لە جاران هەوڵ بدەین و تێبكۆشین 
ب������ۆ یەكڕیزی و یەكییەتی نێو ڕیزەكانی گەلەكەمان و پش������وودرێژ بین. پێویس������تە 
هەموو چین و توێژەكانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت یاریدەدەری مادی و مەعنەوی و 

سیاسی حیزبەكەیان واتە حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بن.

ئەو پێناس������ەیەی كە من دەتوانم بۆ پێش������مەرگەی بكەم ئەوەیە كە، ناو و ئەركی 
پێش������مەرگە هێندە پیرۆزە كە بە بڕوای من هیچ زمان و قەڵەمێك توانای وەس������فی 
نییە. هەر بەم هۆیەوە بوو كە من بە ش������انازییەوە زیاتر لە 30 ساڵ تەمەنی خۆمم 
لە پێناوی خزمەت بە گەلە بەش������خوراوەكەم و لە بەرگی پیرۆزی پێشمەرگایەتیدا 
گوزەراندووە. پێش������مەرگە ئەو ڕۆڵە بەجەرگەیە كە لە پێناو بەدەس������تهێنانی ماف و 
ئازادی گەلەكەیدا، وازی لە هەموو خزم و كەسووكار و خۆشی و سەروەتێك هێناوە 

و ئامادەیەی لەو ڕێگایەدا گیانیشی فیدا بكات.

پێش������مەرگە زۆر گەورەیە، بۆیە لە كاتێكی ئ������اوا كەمدا ناكرێت باس لە هەموو 
تایبەتمەندییەكانی پێش������مەرگە بكرێت. پێش������مەرگە لەنێو خەڵك������دا زۆر گەورەیە. 
گەورەیی پێشمەرگە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە دیفاعی لە خاك و نەتەوەكەی كردووە. 
پێشمەرگە هەمیشە سینگی خۆی كردۆتە قەڵغان لە بەرانبەر داگیركەرانی كوردستان 
و هەروەها بۆ بەدەس������تهێنانی مافە ڕەواكانی گەلەگ������ەی، لە هیچ فیداكارییەك 

چاوپۆشی نەكردووە.

س������او لە حیزبی دێموكرات كە داهێنەری ناوی پێشمەرگە و هێزی پێشمەرگە و 
ڕۆژی پێش������مەرگە واتە 26ی سەرماوەزە. بە درێژای خەباتی 68 ساڵەی كورد لە 
كوردستانی ڕۆژهەاڵت بە ڕێبەری حدكا، هەمیشە پێشمەرگە بەو مرۆڤە خۆبەخش 
و گیان لەسەر دەستە وتراوە كە تەنیا بیر لە ڕزگاری خاك و نیشتمانەكەی دەكاتەوە. 
هەر بۆیە هەمیشە خۆشەویستی كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان بووە. هیچ هێزێكی 
داگیركەر ناتوانێت پێش بە خەباتی پێش������مەرگە بگرێ������ت، بۆیە تا كوردێك بمێنێت 

پێشمەرگە هەر دەمێنێت و بۆ ڕزگاری كوردستان هەر تێدەكۆشێت.
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پرسیاری بن عەمامەكەی 
ڕێبەری

و: حەسەن ساڵحزادە

كردنەوەی گرێ پووچكەی دانووستانە هەنووكەییەكەی بەرنامە ئەتۆمییەكەی 
ئێران، لە الی عەلی خامنەیی، س������ەرۆكی شۆڕشی ئیسامییە، ئەویش ڕاست 
لە ژێر عەمامەكەیدایە. كلیلی دانیش������تنی بەرانبەر بە یەكی تاران- واشنگتۆن 
لەوێدایە. كلیلێك كە لە پێش������دا  سیاس������ییە و پاش������ان هەڵگری ئەم پرسیارەیە: 
»ئایا ڕێبەری دەتوانێ لەگەڵ شەیتانی گەورە مەی بنۆشێ«؟ دۆسییەیه كی 
قورس، ئاڵۆز و چەشناوچەش������ن، لەگەڵ ئەوەی كە تا ئێس������تا دوو دەرفەتیشی 
سووتاوە، لە ئارا دایە. نوێنەرانی وتووێژەكە، حەوت مانگی دیكەیان دەرفەت بە 
خۆی������ان داوە تا بتوانن ڕێككەون. لەم ماوەیەدا كە ئاڵقەی گەمارۆكان خەریكن 
ئابووری ئێران دەخنكێنن، تۆزێك  ش������لیان كردۆتەوە و شیمانەی ئەوە دەكرێ كە 
پانی پێوەندی تاران- واش������نگتۆن بێتە ئاراوە كە لە ساڵی 1٩7٩وە بە فەرمی 

پچڕا.
ل������ە الیەكی مێزەكەوە، واڵتانی 5 كۆ 1 دەیانەوێ كە ئێران پەیمانی »نا بۆ 
پەرەپێدانی چەكی ناوكی« واژۆ بكا، لە الیەكی دیكەوە كۆماری ئیس������امی 
پێداگرە لە مافەكانی خۆی س������ەبارەت بە پیتاندن������ی ئۆرانیۆم. لێرەدا هێمای 
س������ەرەكی، نەبوونی متمانەیە. كۆماری ئیس������امی چۆن دەتوانێ ئاگری ئەو 
ش������ەڕ و هەاڵوبەزمە هێور بكاتەوە، كە س������ی و پێنج س������اڵە لەگەڵ ویایەتە 
یەكگرتووەكاندا گەش������اندوویەتەوە؟ كاتێك كە شۆڕش������ی ئیس������امی لە ساڵی 
1٩7٩دا ش������ای ئێرانی هەڵكەند، ئەو دروش������می »مرگ بر شای« ی بەرز 
كردەوە. حوس������ەین مووس������ەویان نوێنەری پایە بەرزی پێش������ووی دانووس������تانە 
ئەتۆمییەك������ەی ئێران، ڕۆژئاواییەكان بە دوو ڕوو لە قەلەم دەدا و دەڵێ: »ئێوە 
وانەی  ئەخاقتان نییە تا فێری ئێمەی بكەن و ئامانجی ئێران هیچ كات دروست 
كردنی چەكی ناوكی نەبووە«. بە بۆچوونی ئەو، ڕۆژئاواییەكان هەڵوێس������تی 
گونجاو و باشیان لەگەڵ واڵتانی خاوەن چەكی ئەتۆمی ناوچەكەدا هەیە، وەك 
پاكس������تان، هیند و ئیس������رائیل، هەر بۆیە تۆمەتی دوو ڕووییان دەداتە پاڵ. لە 
سەردەمی جۆرج دەبلیو بووشدا، سیاسەتەكانی ئێران، لە ویایەتە یەكگرتووەكان 
ش������اراوە نەبوون، هەر بۆیە پێداگرییان لە گۆڕینی ڕێژیمی تاران دەكرد. ئەوان 
نەیانهێشت كە عەلی خامەنەیی بەردەوام بیر لە ئامانجەكانی بكاتەوە. ئاسایی 
كردنەوەی پێوەن������دی لەگەڵ ویایەتە یەكگرتووەكان و كرانەوەی دەرگای ئەوان 
بەرەو ڕۆژهەاڵت، ڕیس������كێكی گەورەیە بۆ ڕێژیمێك كە بانگەشەی ئەوە دەكا 
%80 ئێرانییەكان لەگەڵ بەرنامەی ناوكی هاوڕان، هەروەها ئەو مەترس������ییەش 
هەی������ە كە بڵێن گەالنی ئێران الیەنگریی ل������ە ڕۆژئاواییەكان دەكەن. دەوروبەری 
خامەنەی������ی و بارەگا قایمەكانی لەگەڵ كەمتری������ن گۆڕانكاری لە بەرنامەی 
ئەتۆمیدا دژایەتییان هەیە. پاسدارانی شۆڕش واتە باسكی سەربازیی ڕێژیم و 
ئیمپڕاتۆرە ئابوورییەكانی، دەزگای دادوەری و س������ەركوت لەگەڵ مەجلیس، لە 
ژێر دەسەاڵتی ڕاس������تەو خۆی ڕێبەریدان. لۆبی مەزنی ناوكی گەرا، لەگەڵ 
گەیش������تن بە ڕێككەوتن لەگەڵ ڕۆژئاواییەكان زۆر شتی لە دەست دەردەچێ. 
لە بەرامبەردا گەورەترین مەترس������ی ئەم دین س������االرە دیكتاتۆرە واتە كۆماری 
ئیس������امی- ڕێژیمێك كە بە ئاشكرا دروشمی سڕینەوەی ئیسرائیل دەدا- پێشێل 
كردنی مافەكانی مرۆڤە. ڕێژیمی كۆماری ئیسامی بە دوای ڕێگە چارەیەكدا 
دەگەڕێ كە بە سەر ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا حوكمرانی بكا، ئەو خەونەش تەنها 
بە پەرەپێدانی تێرۆریزم و نانەوەی ش������ەڕ و ئاژاوە لە ناوچەدا دێتە دێ. جاران 
دین س������االری كۆماری ئیسامی لە هی عەرەبستانی سعوودی لە پێشتر بوو، 
بەاڵم ئەمڕۆ دەبینین كە كۆماری ئیسامی و ویایەتە یەكگرتوەكان لە بەرانبەر 
دەوڵەتی ئیسامی »داعش« دا، لە هەندێ بواردا ستراتێژی هاوبەشیان هەیە. 
كەواتە ڕێبەر دوو دڵە و لە ژێر عەمامە ڕەش������ەكەیدا ئەم پرسیارە دەسووڕێتەوە: 
»ئ������ەرێ تۆ بڵێی م������ن ئەوەندە بە هێز بم كە بتوانم لەگەڵ ش������ەیتانی گەورەدا 

پەیمان ببەستم«؟
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مەحموود خەزایی لە )نەهاوەند(

گۆڵێ ئیبراهیمی لە )پیرانشار(

مستەفا پیرانی لە )هەوشار(

پەرویز مەراغەیی لە )ورمێ(

دالوەر شەریفپوور لە )ورمێ(

بە بڕوای من پێشمەرگە واتە كەسێك كە بێدەنگی بە بێ هێزی و دەسته وەستانی 
دەزانێ و ئامادەیە كە گیانی خۆی بخاتە مەترسییەوە بۆ ئەوەی كە بیر و باوەڕی 
خۆی زیندوو ڕابگرێت. كەس������ێكە كە لە مەیدانی خەب������ات و بەرخۆداندا بەردەوام 
تێدەكۆشیت و ناخۆشی و چەرمەسەرییەكان قەبوول دەكات، بەاڵم هەرگیز بندەستی 
و زەلیلی قەبوول ناكات. پێشمەرگە واتە قەبووڵ نەكردنی هێڵە سوورەكانی دوور لە 
عەقل و دیكتاتۆرانە. واتە ڕەوش������ەنبیرێك كە بە باەوڕمەندبوون بە دیمۆكراس������ی بۆ 
ئازادی و سەربڵندی نەتەوەكەی، چەك و ئااڵكەی شەكاوە ڕاگرتووە و بەپێوە مردنی 

پێ باشترە لە سەردانەواندن لە بەرانبەر كۆنەپەرستی.

ئەگەر ڕۆژانێك بوو كە هەموو خەڵكی جیهان و ناوچەكە س������ەرەڕای ئەو هەموو 
خەبات و قوربانیدانە، بە ش������ێوەی پیویست گەلی كورد و پێشمەرگەیان نەدەناسی، 
بەاڵم بە خۆش������ییەوە ئێس������تا لەخۆبردوویی و فیداكاری پێشمەرگە وای كردووە كە 
ناوی پێش������مەرگە بۆتە وێردی سەر زمانی سەركۆمار و سەرۆك وەزیرانی واڵتانی 
گەورە و بچووكی جیهان. بۆیە هیوادارم كە خەڵكی كوردستان هاوكار و هاوخەمی 
ڕۆڵەكانییان بن و ئەو ڕاستییە بزانن كە ئەوە ئەوانن كە دەتوانن گەلی كورد لە هە 

چوارپارچەی كوردستان لە زاڵمان و داگیركەران پاك بكەنەوە.

من پێش������ەكی پیرۆزبایی رۆژی 26ی سەرماوەز لە خەڵكی قارەمانی كوردستان 
دەكەم، هەروەها هیوادارم كە خەڵكی بەش������ەرەفی كوردس������تان ل������ە بەرەبەرەی وەها 
ڕۆژێك������ی مێژوویی و پی������رۆزدا، بە ئەركی خۆیان ڕابن و ب������ە چەپكە گوڵێكەوە 
س������ەردانی بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان و پێش������مەرگەكان و زیندانییانی سیاسی 
دەستی غەدر و تاریك پەرەس������تی بكەن و سەرەڕای پیرۆزبایی ڕۆژی پێشمەرگە، 
پەیمانی وەفاداری و پشتیوانی و درێژەدانی ڕێگاكەیان نوێ بكەنەوە. ئێوەش ئەی 
كچان و كوڕانی پەروەردەی خاكی پیرۆز و پێش������مەرگە دۆستی كوردستان، پێوەست 
بن بە ڕیزەكانی پێش������مەرگەوە و ش������انازی پۆشینی ئەم جلە پیرۆزە، بكەنە خەاڵتی 

هەتاهەتایی خۆتان.

 خ������ۆم لەوە بچووكتر دەزانم كە پەیام بنێرم بۆ خەڵكی كوردس������تان، بەاڵم دەكرێ 
بڵێم كە داواكاریم لە خەڵكی كوردس������تان ئەوەیە كە هەر وەك هەمیش������ە پشتیوان و 
یارمەتیدەری پێش������مەرگە بن  بە چاوی ڕێزەوە لە خەبات و خۆڕاگری پێشمەرگە 
بڕوانن. بە س������ەردانی بنەماڵەی شەهیدان و پێشمەرگەكان، بسەلمێنن كە پێشمەرگە 

لە مەیدانی خەباتدا تەنیا نین.  
ئەگەر جاران یارمەتی خەڵكی كوردستان بۆ پێشمەرگە لە شكلی نان و  شوێنی 
حەوانەوەدا بوو، بەاڵم ئێس������تا دەبێ لە ب������واری پووچەڵكردنەوەی پیانەكانی ڕژیم 
و دانی زانیاری دروس������ت و وش������یاركردنەوەی الوان و خۆپاراس������تن لە داوی مادە 

هۆشبەرەكان و ناساندنی مەواد فرۆش و بەكرێگیراوانی ڕژیم بێت.

س������ەرەتا پیرۆزبایی ئەم ڕۆژە پیرۆزە لە س������ەرجەم خەڵكی كوردستان بە گشتی 
و بەتایبەتی بنەماڵەی س������ەربەرزی ش������ەهیدان و زیندانییانی سیاسی و پێشمەرگە 

كۆڵنەدەرەكانی ڕیگای سەربەستی دەكەم.
پەیامم بۆ خەڵكی كوردستان ئەوەیە كە یەك ڕیز و یەك دەنگ و یەك هەڵوێست 
بن لە بەرانبەر ڕژیمی كۆماری ئیسامیدا و خەڵك لە پیان و سیاسەتەكانی ئاگادار 
بكەنەوە. لە كۆتاییدا داواكارم كە خەڵكی كوردس������تان هەروەك پێشوو، پشت و پەنای 

پێشمەرگە بن.
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خ������ەون و ئایدیای ئامریكاییەكان بۆ 
لێدانی عێراق و ڕووخانی ڕێژیمەكەی 
س������ەدام حوسێن لە س������اڵی 2003دا ، 
كە  بوو  دێموكراس������ییەك  دروستكردنی 
ببێت������ە چرایەك بۆ ڕوون������اك كردنەوەی 
لە  ت������ەژی  ناوەڕاس������تی  ڕۆژهەاڵتی 
تاریكی و وەلەرزە خس������تنی كۆڵەكەی 
ئەم  دیكەی  دیكتاتۆرەكانی  دەسەاڵتی 
ناوچەی������ە. بەاڵم دوای تێپەڕبوونی 11 
س������اڵ، خەونەكان هێشتا وەكووی خۆی 
مانەت������ەوە و عێراق بۆت������ە گۆڕەپانی 
ش������ەڕێكی ئاڵۆز كە دی������ار نیە براوەی 

سەرەكی كێیە.
جیا لە شەڕی فیرقەیی و كێبەركێی 
نێوان الیەنە عێراقییەكان � كورد، سوننە 
و ش������ێعەكان �، واڵت������ە هەرێمییەكان و 
ئامریكاش بوونەتە بەشێك لەم ملمانێیەو 
هەركامەو دەیهەوێت عێراقێك دروس������ت 

بكات كە خۆی دەیهەوێت.
دەوڵەتی  س������ەرهەڵدانی  بێ گومان 
ئیسامی لە عێراق و سووریە)داعش( 
دەتوانێ������ت وەكوو بەرهەمی ئەم ش������ەڕە 

ئاڵۆزە بە ئەژمار بێت.
عێراقی نیوەی دووهەمی س������ەدەی 
ناس������یۆنالیزمی  لووتكەی  بیس������تەم، 
س������ەرەكی  كۆڵه ك������ەی  و  عەرەب������ی 
ناس������یۆنالیزمی عەرەبی سوننە بوو لە 
ناوچەكەدا، دەس������ەاڵتێك كە دەروازەی 
باشووری جیهانی عەرەبی لە بەرانبەر  
حكوومەتی ش������ێعی ئێراندا دەپاراست، 
هەڕەشەیەك بوو بۆ س������ەر ئیسراییل و 
لەمپەرێك ل������ە بەرانبەر نفووزی توركیە 
و بێ شك كێش������ەیەكیش بۆ ئامریكا و 

ڕۆژئاوا.
ڕووخانی سەدام ئەوەی لێ دەرنەهات 
كە ئامریكا ویس������تی، هەر زوو ئێران، 
ئەفسەر و سیخوڕ و ڕاوێژكارە سەربازی 
و ئیتاعاتییەكانی خۆی لە ژێر ناوی 
جۆراوج������ۆردا بەڕی كرد ب������ۆ عێراق. 
ڕووخانی سەدام بێ شك هەڕەشەیەكی 
گەورەی لە كۆڵ دەسەاڵتی ئێرانییەكان 
كردەوە، ه������ەم حكوومەتێكی بە هێزی 
نەم������ا و هەمیش  عەرەب������ی س������وننە 
پاڵپش������تێكی س������ەرەكی ئۆپۆزیسیۆنی 
ئێران لە ناوچەكە. ه������ەر بۆیەش ئێران 
بوو بە ئەكتەرێكی سەرەكی لە عێراق، 
حەشیمەتی زۆرینەی شێعی و گرووپ 
و پارتە ش������ێعیەكانی عێراق، بەشێكی 
زۆریان دەس������ت پەروەردەی ئێران بوون و 
ئەولەویتی سەرەكی ئێرانیش لە عێراق، 
یەكگرتووی  دەس������ەاڵتی  زاڵكردن������ی 
ش������ێعەكان بوو كە تا هەنووكەش ئەوەی 

كردووە.
تاڵ و  ئەزموونێكی  ك������ە  كوردەكان 
خوێناوییان لە دەس������ەاڵتی س������وننەكان 
هەب������وو، پاڵیان بە ش������ێعەكانەوە دا بۆ 
كە  متمانەیەك  حكوومەت،  پێكهێنانی 
دوایی گرفتی زۆری بۆیان دروس������ت 
كرد. دەس������ەاڵتێكی ش������ێعی بە هێز لە 
عێراق بێ ش������ك عێراقی پڕ لە هەڕەشە 
و مەترسی بۆ س������ەر بەرژوەندییەكانی 
ئێرانی دەكردە دۆس������ت و پاڵپش������تێكی 
باش بۆ ئ������ەم واڵتە و هەربۆیەش ئێران 
و سپای قودسی ئەم واڵتە حزوورێكی 

بەرچاویان لە عێراق پەیدا كرد.
بێ شك دەسەاڵتدار بوونی شێعەكان 
ن������ە قازانجی س������تراتژیكی ئامریكای 
دابی������ن دەك������رد و ن������ەك هاوپەیمان������ە 
عەرەبەكان������ی لە هەرێمەك������ە و لەوانە 

عەرەبستانی س������عوودی ڕازی دەكرد. 
عەرەبس������تان دەس������ەاڵتێكی بە هێزیی 
ش������ێعی لە عێراق قەد بەالوە پەس������ەند 
تاكڕەوەی ش������ێعەكان  نیە. مڵهوڕی و 
لە حكووم������ەت، گومانی گەورەی بۆ 

كوردەكان دروستكرد.
سوننەش كە تا دوێنی دەسەاڵتدار بوو 
بە گشتی خرایە پەراوێزەوە. تێكچوونی 
دۆخی س������ووریە و بەهێ������ز بوونی هێزە 
دەركەوتنی  و  لەم واڵت������ە  س������وننەكان 
دیاردەیەك بە ناوی داعش، س������وننەی 

ن������اڕزای و دڵپڕ لە خۆێنی عێراقی بۆ 
الی خۆی ڕاكێشا. 

ل������ە س������تراتژی ئامریكاییەكان������دا، 
پاراس������تنی  توانایی  تەنیا  ك������وردەكان 
ناوچەكانی خۆیان هەیە، سوپای عێراق 
توانای وەدەرنانی داعش������ی نیە و تەنیا 
سەقامگیری  گەڕانەوەی  بۆ  بژاردەش 
ب������ۆ عێراق، ڕازیكردنی س������وننەكان  و  

چەكداركردنی ئەوانە.
س������ەرۆك  و  ش������ێعەكان  ئەگەرچی 
عیبادی  حەی������دەر  عێ������راق،  وەزیرانی 

نزیكایەتی زۆریان لەگەڵ ئێران هەیە، 
ب������ەاڵم لە مەڕ مەس������ەلەی هێرش������ی 
ئاس������مانی بۆ سەر س������ووریە و لێدانی 
ئێران  نی������ە.  بۆچوونیان  ی������ەك  داعش 
مەترس������ی ل������ە دەس������تدان و ڕووخانی 
دەس������ەاڵتی بەش������ار ئەس������ەدی هەیە. 
س������تراتژی هێرشی ئاس������مانی بۆ سەر 
داعش لە س������ووریە، الوازكردنی پشتی 
جیبه������ەی داعش لە عێ������راق و بە هێز 
كردن������ی س������پای ئازادی س������ووریەیە � 
وێدەچێت كوردەكانی ڕۆژئاواش بەشێك 
لەم پانە بن � و ڕووخانی بەشار ئەسەدە. 
ڕووخانی بەشار ئەسەد خواستی توركیە 
و هاوپەیمانە سوننەكانی ئامریكایە كە 
هاوڕێیەتی ئامریكای������ان لە هێرش بۆ 
سەر سووریە كردووە. ئامریكا دەیهەوێت 
دەس������ەاڵتێكی بەرفراوان لە كوردەكان، 
س������وننەكان و شێعە س������یكۆالرەكان لە 
عێراق دروست بكات، ئامانجێك كە بێ 
گومان بە دڵی عەرەبستان و توركیە و 

بە دڵی ئێران نیە.
هەرێم������ی كوردس������تان گەورەتری������ن 
ش������ەریكی بازرگانی������ی توركەكانە لە 
ناوچ������ە. دەوڵەتی توركی������ە دەیهەوێت 
بازاڕەكانی باشووری عێراقیش بە دەست 
بێنێت. عەرەبستان و دەوڵەتانی عەرەبی 
هەرێمەكە عێراقێكیان دەوێت كە لە ژێر 
ڕكێفی ئێراندا نەبێت. لە الیەكی دیكەوە 
ب������ژاردەی س������ەربەخۆیی كوردس������تان، 
كارتێكی گوشارە بە دەستی كوردەكانەوە 
و هەنووك������ەش وەالنەنراوە و بێگومان لە 
ئەگەری بەردەوامبوونی پێداگری ئێران 
بۆ جێبەجێكردنی حەزەكانی لە عێراق، 
ئەگەری لێكترازانی پێكهاتەكانی عێراق 
زیاتر دەبێت. ئەمەش دیس������ان دەتوانێت 
قەیرانێك������ی جیددی بۆ ئێ������ران بێت و 

هاندەرێكی س������ەرەكی ب������ۆ كوردەكانی 
ئێران و پێكهاتەكانی دیكەی ئەم واڵتە. 
بێگومان  عێراق وەك������وو خەنجەرێكی 

دووسەرە بۆ دەسەاڵتی ئێران. 
ئەمجارە  ئامری������كا  ك������ە  وێدەچێت 
ئایدیا  جێبەجێكردنی  ب������ۆ  گەڕاوەتەوە 
و خەونەك������ەی. داع������ش و ئێ������ران دوو 
لەمپەڕی س������ەرەكی دروستكردنی ئەم 
یەك������ەم بێ گومان  بژرادەی  خەونەن. 
بە  دەیهەوێت  ئێران  داعش������ە،  هەنووكە 
هۆی ئەم قەیرانەوە ش������وێن پێی خۆی 
ل������ە هەرێمەكەو عێ������راق پتەوتر بكات 
و هەر بۆیەش س������پای قودس و قاس������م 
سولێمانی هەر ساتێك لە شوێنێك خۆیان 
دەردەخەن. بەاڵم ئەمە ناتوانێت تا سەر 
لەگەڵ  ئەمە  بێگومان  بكرێت،  قبووڵ 
خواستی ئامریكاییەكان و عەرەبستان و 

توركیە و سوننەی عێراقیش نایەتەوە.
 هاوس������ەنگی هێ������ز لە نێ������و الیەنە 
عێراقییەكان و س������ەقامگیری لە عێراق 
ئەوەی������ە كە زۆرین������ەی عێراقییەكان و 
ئامری������كاش دەیانهەوێ������ت، ئاواتێك كە 
لەگ������ەڵ خواس������تی ئێرانیی������ەكان تەبا 
نیە. ل������ە عێراقدا هەر واڵتێك كارتێكی 
بەدەس������تەوەیە، ئێران، مەجلیسی بااڵی 
عێراق و س������پای بەدر و جەیش المهدی 
و ... كە گوێڕاڵی ئەوەن، عەرەبس������تان 
و توركی������ە س������وننەكانی ئ������ەم واڵتە و 
كوردەكانیش كە لەگەڵ ئێران و ئامریكا 
و توركیە سازاون. بێ شك تێپەڕبوونی 
زەم������ەن ڕەنگ������ە بتوانێت ب������راوەی ئەم 
پازڵەمان بۆ دیاری بكات كە ئەگەرەكان 
بۆ ئەوەی ئێران نەك براوە كە یەكێك لە 

دۆڕاوەكان بێت زۆر لەسەرەوەیە.

ش������ەوی یەلدا وەك درێژترین شەوی 
س������اڵ، ئاكامی دیاردەیەكی سروشتیە 
كە لەودا هەتاو لە جووڵەی س������ااڵنەی 
خۆی������دا، لە كۆتایی پایی������زدا، دەگاتە 
باش������ووری  ئاس������ۆیی  نزمترین خاڵی 
ڕۆژه������ەاڵت كە دەبێت������ە هۆی كورت 
بوون������ەوەی م������اوەی ڕۆژ و زۆربوونی 
ماوەی تاریكی. بەاڵم بە دەس������پێكی 
بەرەو  س������ەرلەنوێ  هەت������او  زس������تان، 
باكووری ڕۆژه������ەالت دەگەڕێتەوە كە 
ئاكامەك������ەی زۆربوونی ماوەی ڕۆژ و 
كەمبوون������ەوەی تاریكییە. بە واتایەكی 
دیكە ش������ەش مانگی دسپێكی هاوین 
تاكوو دەسپێكی زس������تان، هەر شەو و 
ڕۆژ هەتاو كەمێك خوارتر لە ش������وێنی 
پێش������ووی خۆی لە ئاسۆدا ئاوا دەبێ 
تا لە كۆتاییدا لە دەس������پێكی زستان لە 
خوارترین ئاستی باشووریدا ئاوا دەبێ.

یەلدا لە وشەیەكی سریانی وەرگیراوە 
بە مانای »لە دایكبوون«.

ئ������ەم دیاردە سروش������تییە ب������ەاڵم لە 
بایەخی  جێ������ی  كۆنەوە  س������ەردەمانی 
و  ئێ������ران  نیش������تەجێی  نەتەوەكان������ی 
خەڵك������ی هێندێ������ك واڵت������ی دیكەی 
ناوچەی ڕۆژهەالتی نێوەڕاس������ت بووە 
و ئەم بایەخەیش دەگەڕێتەوە بۆ چەند 

هۆیەك:
یەكێك لەم هۆیان������ە دەگەڕێتەوە بۆ 
شێوازی ژیانكردنی خەڵك، وەك دەزانین 
لە س������ەردەمانی كۆندا بەش������ی هەرە 
زۆری خەڵ������ك لە ڕێگای كش������توكاڵ 
و ئاژەڵداریی������ەوە ژیانیان دەگوزەراند و 
س������ەرەتای زس������تان بۆ خەڵك بەواتای 
پش������وو و كەڵكوەرگرتن ل������ە بەرهەمە 
كش������توكاڵیەكانیان بووە و هەر بۆیە لەم 
شەوەدا بە بەڕێوەبردنی ڕێوڕەسمگەلێك 
ڕێزیان لە ماندووبوونی خۆیان گرتووە 
و بە ش������ادی و ئاگركردنەوە چوونەتە 

پێشوازی وەرزی سەرما و بەفر.
هۆیەكی دیكەی بایەخدان بەم شەوە 
دەگەڕێت������ەوە بۆ جۆرێك بیركردنەوە كە 
تاریكی و ش������ەو الی ڕابردووەكان هێما 
و س������ەمبولی ئەهریمەن بووە و خەڵك 
ب������ۆ بەرەبەرەكانێی درێژترین ش������ەوی 
س������اڵ لە دەوری یەكتر كۆبوونەتەوە و 
ب������ە گێڕانەوەی چی������رۆك و خواردن و 
خواردنەوە ئەم شەوەیان بردۆته  سه ر بە 
واتایەكی دیكە ویستوویانە بەم شێوەیە 

بە سەر ئەهریمەندا زاڵ بن.
ش������ەوی یەلدا ل������ە كوردس������تان و 
ب������ەردەوام  الی نەت������ەوەی كوردی������ش 

جێ������ی بایەخ ب������ووە و ئەم ش������ەوە الی 
كوردان بە »ش������ەو چلە« ناس������راوە و 
ئەوانی������ش وێ������ڕای نەتەوەكانی دیكە 
بە ڕازاندن������ەوەی س������فرە و كۆبوونەوە 
لەدەوری یەكتر و گێڕانەوەی هەقایەت 
و چیرۆك و پێكەنی������ن و خوێندنەوەی 
ش������ێعر ئەم ش������ەوەیان بەخۆشی بردۆته  
س������ه ر. بەاڵم ش������ەوی یەلدا سەرەڕای 
بۆن������ە مێژووییەكەی بۆ ك������وردان لە 
ڕوانگەیەكی دیكەیشەوە جێی بایەخ و 
هاوكاتبوونی  ئەوەیش  بووە  گرینگیدان 
لە  س������اڵڕۆژی  لەگەڵ  ش������ەوەیە  ئەم 
دایكبوون������ی پەیغەمبەری ئاش������تی و 

مامۆستای دێموكراسی و ئازادیخوازی 
كورد شەهید عەبدولڕەحمان قاسملوو.

دوكتور قاس������ملوو لە شەوی یەلدای 
ساڵی 130٩ی هەتاوی لە بنەماڵەیەكی 
خاوەن مڵك لە یەكێ������ك لە گوندەكانی 
شاری ورمێ بە ناوی » قاسملوو« لە 
دایكبووە و هەر لە سەدەمی الویەتییەوە 
ژیان������ی خۆی تەرخانی دۆزی كورد و 
بەدەستهێنانی مافەڕەواكانی كرد و لە 
بۆ ماوەی  ساڵی 1350ی هەتاوییەوە 
18 س������اڵ وەك س������كرتێری گش������تی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 
ڕۆڵێك������ی بەرچ������اوی ل������ە بوژانەوە و 

خەباتی ئاشكرای ئەم حیزبەدا هەبووە. 
سەردەمی س������كرتێری دوكتور قاسملوو 
یەكێك لە پرش������نگدارترین قوناخەكانی 
دێموكراتیكی گەلی  خەباتی میل������ی 
كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان بووە. 

ش������ەوی یەلدا لە سەردەمی خەباتی 
خوێن������اوی و لە دۆخ������ی دژواری ئەو 
كاتی حیزبی دێموكراتدا هەمیش������ە لە 
بنك������ە و بارەگاكانی حیزبی دێموكرات 
نیش������انەی  ئەم������ە  و  بەڕێوەچ������ووە 
كە  كەلتوورێكە  ب������ە  باوەڕمەندب������وون 
حیزب������ی دێموكرات پێ������ی ڕاهاتووە و 
ئەویش كەلتووری خۆش������ی و پێكەنین 

و ڕێزگرتن ل������ە ژیان و هیواداربوون بە 
داهاتووە.  كەلتووری شادی و پێكەنین 
كەلتوورێكە كە دەسەاڵتدارانی كۆماری 
و  بوون  ئیسامی هەمیش������ە دژبەری 
بەڕێوەچوونی  ل������ە  ڕێگربوون  بەردەوام 
ئەو بۆنانەی كە تێیدا خەڵك لە دەوری 
یەكت������ر كۆدەبنەوە و ب������ە هەڵپەڕكێ و 
خۆشی و شادی دەیانهەوێ كات بەسەر 
بەرن. هەر بۆیە دەبینین كە لە ماوەی 
دەس������ەاڵتداریی كۆماری ئیس������امیدا 
چ لە ڕاگەیان������دن و چ لە پەروەردە و 
فێركردندا بانگەشە بۆ كەلتووری شین 
و گریان و خەمۆكی دەكەن و هەر ئەمە 
وایكردووە كە ئێران لە ئاماری س������اڵی 
SDSN( 2013(لە نێو 156 واڵتدا 
كە ب������ۆ خۆش������حاڵترین و خەمناكترین 
واڵتان������ی جیهان ئەنجام������دراوە پلەی 
115 بەدەس������ت بێنێ. ه������ەر چەند لەم 
توێژین������ەوەدا زۆر پێ������وەری دیكە وەك 
ئابووری، تەناهی و ... ش������تی دیكە 
لەبەرچ������او گی������راون ب������ەاڵم بێگومان 
ئیس������امی  كۆماری  كەلتوورەی  ئەو 
بانگەشەی بۆ دەكا كاریگەری زۆری 
لە س������ەر دۆخی دەروون������ی خەڵكانی 

نیشتەجێی ئێران هەیە.
ك������وردان  ب������ۆ  یەل������دا  ش������ەوی 
مێژووی  و  كەسایەتی  وەبیرهێنەرەوەی 
خەباتی گەورە پیاوێكە كە دێموكراسی 
و ڕێزگرتن لە مرۆڤ و بەدەستهێنانی 
مافەكانی كردە بنەمای خەباتی خۆی 
و تا دوا دلۆپی خۆێنی سوور بوو لەسەر 
كورد بوون و مافەڕەواكانی. ئەم شەوە 
هێما و سەمبولی زاڵ بوونی ڕووناكییە 
بەس������ەر تاریك������ی و ل������ە دایكبوونی 
درەوشاوەی  ئەس������تێرەی  وەك  قاسملوو 
نەتەوەی كورد بۆ هەمیشە ئاوێتە دەبێ 
لەگ������ەڵ ڕێزگرتن لە ش������ەوی یەلدا و 
نەوە دوای نەوە كوردان هاوكات لەگەڵ 
بەڕێوەبردنی بۆنەكانی ئەم شەوە ڕێز لە 
ڕێباز و فی������داكاری و خەباتی دوكتور 

قاسملوو دەگرن.

پازڵی ئاڵۆزی عێراق

كەیهان یووسفی

شەوی یەلدا و لە دایكبوونی ڕووناهی

هیوا میرزایی
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جووت حەوت

هەوراز

� ل������ە هەموو كاولس������تانێكی ئەم دنیای������ەدا تەنانەت لە 
لوبنانیش كە س������ەر بە پارێزگای س������ووریەی ئێرانە، كاتێك 
كە بەرپرس������ێك باس لە گەندەڵیی كەسێك دەكات، مەبەستی 
ئەوەیە كە س������زای دەدات و كۆتایی تەمەنی سیاسیی ئەو 
كەسە هاتووە، بەاڵم لە ئێرانە حەیاتەكەی برادەراندا ئەگەر بۆ 
نموونە سەركۆمار یان سەرۆكی دەزگای قەزایی بیسەلمێنن 
كە فاڵنەكەس )وەك ئایەتوڵاڵ ئامولیی الریجانی( دەستی 
بە سەر زەوی و زاری خەڵكدا گرتووە و دەوری پارێزگایەكی 
بۆ خۆی دیوار كێشاوە، ڕۆژی دواتر ڕێبەر دەیكاتە سەرۆكی 
دەزگای قەزایی. ئەگەر بەرپرس������ێكی قەزایی دیكە پەردە 
لە سەر قاچاخچێتیی كەس������ێك )وەك پاسدار ڕوویانیان( ال 
بدات، ڕۆژی دواتر س������ەركۆمار دەیكاتە بەرپرسی ستادی 
سووتەمەنی و دابەشكردنی بەنزین، ئەگەر كەسێك لە الیەن 
كۆمەڵگای نێونەتەوەییەوە وەكوو تیرۆریست بناسرێت )وەك 
هەموویان( و حوكمی دەستبەسەر كردنی لە دەرەوەی واڵت 
بۆ دەر بكرێت، دەبێتە س������ەركۆمار یان س������ەرۆكی دەزگای 
دیپلۆماس������ی یان نوێنەری ئێران لە كۆمیس������یۆنی مافی 
مرۆڤی نەتەوە یەكگرتووەكان، ئەگەر بڕوانامەی كەس������ێك 
)وەك كامران دانش������جوو( بە ساختە دەربچێت دەبێتە وەزیری 
خوێندنی بااڵ، ئەگەر كەس������ێك بتوانێ بە دەس������تی خۆی 
پیاو س������ەر ببڕێت یان تی������ری خەالس لێ ب������دات )وەكوو 
پوورمحەممەدی( دەبێتە وەزیری داد، ئەگەر قازییەك )وەك 
موحسنی ئیژەیی( لە دادگایەكی خودی ڕێژیمدا بە قەپ 
گۆش������تی الملی ڕۆژنامەوانێك )وەك عیس������ا سەحەرخیز( 
بكەنێت، دواتر دەبێتە دادئەس������تێنی گشتیی واڵت، ئەگەر 
كەسێك ڕێبەرێكی كورد بە غەدر و خەیانەت بكوژێت، دواتر 
دەبێت������ە نوێنەری ڕێژیم بۆ دیپلۆماس������ی لەگەڵ ڕێبەرانی 
دیكەی كورد، ئەگەر كەس������ێك لە ئاڵمانەوە فیلمی پۆرنۆی 
بگەڕێتەوە بۆ ئێران و ژنەكانی بە تۆڵەی بێ ئەخاقییەكانی 
تیزاوی بۆ بكەنە نێو مەسینە )وەك حاجی ئاغا حوسەینیی 
بەناوبانگ(، دەبێتە مامۆستای »ئەخاق لە بنەماڵە« لە 
تەلەڤیزیۆن������دا، لە هەموویان س������ەیرتریش ئەوەیە كە ئەگەر 
س������ەركۆمار بڵێ هەر ئۆرگانێك ڕاگەیاندن و چەك و پارە و 
هەموو ش������تێك بۆ خۆی پاوان بكات )وەك سپای پاسداران( 
تووش������ی گەندەڵی دەبێت، مەبەس������تی ئەوەیە كە سەرەڕای 
هەموو قەیرانە ئابوورییەكان، دوو ڕۆژ دواتر لە مەجلیس������دا 

دەیهەوێ 25% بە بوودجەی ئەو ئۆرگانە زیاد بكات. 
� ماوەیەك بوو باس������ی تااڵنی س������ێ میلیارد دۆالری و 
فتواك������ەی ئاغای وەلی فەقیه ك������ە فەرمووی »قەیناكا، 
لە س������ەری مەڕۆن« كۆن ببوو و ئیتر كەس باسی نەدەكرد، 
نەماندەزانی كاتیك ك������ە ئاغا دووبارە فتواكەی تازە كردەوە 
و وتی: »باس������كردن لە گەندەڵیی بەرپرس������ان حەرامە« و 
هەموو ئەحمەد خاتەمییەكانیش������ی ڕاس������پارد لە سەر ئەو 
فتوایە خلیسكێنە بكەن، ئاغا موجتەبای شازادەی جێنشین 
قاڵی قەومان������دووە و بە دزینی 12 میلیارد دۆالری دیكە، 
ڕیكۆردێك������ی پێوانەی������ی نوێی بۆ خۆی تۆم������ار كردووە، 
بۆی������ە لەم������ەو بەدوا پێش ئەوەی لە س������ەر فەرمایش������اتی 
حەكیمانەی ڕێبەری موعەززەمی ئینقاب قس������ە بكەین، 
دەبێ لە فەلسەفەی فتوا یان بە قەولی فوقەها لە شەئنی 
نزوول������ی ئایەتەكان تێ بگەین و حیكمەتی ش������اراوەی نێو 
فڵتە فڵتەكانی فام بكەین، ئەودەم دەتوانین خۆی گوتەنی 
بە بەسیرەتەوە قس������ە بكەین و ئەگەر خامنەیی وتی »م« 
بزانین مەبەستی ئەوەیە كە »موجتەبا سی میلیارد دۆالری 
دیكەی لە پ������ارەی ئێوە بۆ خۆی هەڵگرت������ووە، ئاگاداری 
خۆتان بن ئێس������تا كات������ی تاقیكردن������ەوەی وەفاداریتان بە 

ویایەتی ئەبووموجتەبایە«.
� پاش ئەوەی ئاخوندێكی ویایەتمەداری پێڕەوی خەتی 
ئیمام لە ئوس������ترالیا لە عەمەلیاتێكی بارمتەگرتندا كوژرا، 
وەزارەتی دەرەوەی كۆماری ئیسامی كتوپڕ ڕایگەیاند كە 
ئ������ەو كابرایە چەتە بووە و گەندەڵ بووە و ش������ێت بووە و لە 
ڕابردوودا ئازاری سێكس������یی ژنانی داوە و ئێمەش پۆلیسی 
ئۆسترالیا و ئینترپۆلمان لەو پێوەندییەدا ئاگادار كردۆتەوە، 
كەواتە دژبەری كۆماری ئیس������امی ب������ووە و كاتی خۆی 
لە بەر شمش������ێری عەداڵەت هەاڵتووە و هیچ پێوەندییەكی 

لەگەڵ ئەوان نەبووە,
س������ەرەڕای ئەوەی كە دەركەوت هیچیشیان بە ئینترپۆل 
نەگوت������ووە، ئەگەر س������ەرنج بدەینە ئەو خااڵنەی س������ەرەوە 
ت������ێ دەگەین كە هیچ یەك ل������ەو تۆمەتانەی دراونەتە پاڵ 
ئاخوند محەممەد حەس������ەن مەنتقی، لە ڕوانگەی كۆماری 
ئیسامییەوە تاوانێك نین كە ئاخوند و پاسدارەكانی دیكەی 
دەس������ەاڵتدار )لە حەرزرەتی ئیمامەوە تا سەعیدی حەمام( 
نەیانكردبێت و بەو هۆیەوە كەس������ێك لە ڕیزی خودییەكانەوە 
بچێتە نێو ڕی������زی ناخودییەكان. ئەگەری������ش نەكوژرابایە، 
دڵنیات������ان دەكەمەوە دوای ماوەیەك وەك������وو كازم دارابی و 
عەل������ی وەكیلی ڕاد دەگەڕایەوە ب������ۆ ئێران و ئاغای زەریف 
بە تاجەگوڵینە دەچووە پێش������وازی و ب������ۆ خولی داهاتووی 
س������ەركۆماریی ڕۆحانی دەكرایە وەزیری خارجە ی دەوڵەتی 

ئیمامی زەمانیش.

گەورەترین، ب������ە ئازارترین و دژوارترین 
لە  ك������ورد  ئێمەی  نەتەوەی������ی  الوازی������ی 
مێ������ژووی هاوچەرخ و نوێ������دا ئەمە بووە 
ك������ە نەمانتوانیوە لەو ش������ەپۆالنەی كە لە 
ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئ������اواوە، لە ماوەی دوو 
س������ەدە و بە تایبەت پاش شەڕەكانی یەكەم 
و دووهەم������ی جیهان������ی ب������ەرەو ناوچەی 
ئێمە هاتوون، بە قازانجی نەتەوەس������ازی، 
دەوڵەت س������ازی، خۆ سازی، پێشڤەچوون 
و گەیش������تن بە ئازادی كەڵكی پێویس������ت 
وەربگرین. الوازییه ك كە هەمیشە یەخەی 
نەت������ەوەی كوردی گرت������ووە و بە درێژایی 
مێژوو بووەتە هۆی بەاڵیەكی ماڵوەێرانكەر 
بۆ ئەم نەتەوەیە. ئەم الوازییە ش������تێك نییە 
كە چارەنووسی نەتەوەی كورد بێ، بەڵكوو 
بە جیددی ئاكامی كردەوەی نه گونجاوی 
عەش������یرە، هۆز و چینە جۆراوجۆرەكانی 
كۆمەڵگای كوردستان لەو سەردەمەدا بووە. 
الوازێك كە بەداخەوە دەتوانرێ بگوترێ كە 
هەنووكەیش، بەاڵم ئەمجارە لە چوارچێوە و 
شكڵێكی نوێ لە كرداری هێندێك لە حیزبە 
دامەزراوە  و  رێكخراوەكان  سیاس������ییەكان، 
مەدەنی، فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتییەكانی 
كوردستان دەبینرێ. نیشانەی بەرجەستەی 
ئەم الوازییە دەتوانرێ لە هاوكاری نەكردن، 
لە  كەمتەرخەمی  ناتەندروست،  كێبەركێی 
بەرامب������ەر ڕووداوە چارەنووس س������ازەكان، 
كورت بینی سیاسی، تاكتیكە نابەجێیەكان 
و هێندێكج������ار الگیرە هەڵ������ە فیكری و 

سیاسییەكان ببینرێ.
كەمتەرخەمی لە مەس������ەلە سیاس������ی، 
فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتییەكان خەسارێكە 
كە لە كۆمەڵگای كوردس������تانی لە حاڵی 
تێپەڕب������وون و ئەمڕۆیی) مودێڕن( بەدیار 
دەك������ەوێ و دەتوانێ پێوەندیی نەتەوەیی و 
تەنانەت چارەنووسی سیاسیی بەرەو هەڵدێر 
و لەناوچوون ببات. چوونكە تەنیا گرووپێك 
ل������ە كۆمەڵگای كوردس������تان بە ناوگەلی 
جۆراوجۆر ناچاربوون نیش������تمان بەجێبێڵن 
و لە دەرەوەی نیش������تمانی دایكیی خۆیان 
ژیان بك������ەن، هاورێ لەگ������ەڵ توێژێكی 
كەم لە كۆمەڵ������گا كە لە ماڵی خۆیان لە 
كوردستان یان لە گەورە شارەكانی واڵتانی 
زاڵ بەس������ەر كوردس������تاندا ژی������ان دەكەن، 
ژیان������ی خۆیان فیدای ئ������ازادی دەكەن و 
لەم ڕێگەدا تووشی خەسارگەلی ماڵی و 
گیانی فەراوان بوونەتەوە. لە بەرامبەردا، 
ڕێژەیەكی زۆرتر كە هێندێكجار زۆرینەی 
كۆمەڵگا لە خ������ۆ دەگرێ، كەمتەرخەم و 
ئاس������وودە لە تەنیش������ت ئەم مەسەلە تێپەڕ 
دەب������ن و لەهەمب������ەر ئازادی نیش������تمان و 
نەتەوە یان پرسە چارەنووس سازە سیاسی و 

نەتەوەییەكان كەمتەرخەمن.
ئازادی كۆمەڵگا و 
نەتەوەیەك بەستراوەتەوە 
بە هاورێیەتی نەتەوەیی 

بەشداریی  و 

بەرباڵوی زۆرینەی خەڵك و مەس������ەلەیەك 
نیی������ە كە ب������ە كەمتەرخەمی بەش������ێك لە 
خەڵكی ئ������ەو كۆمەڵگای������ە بتوانرێ بێتە 
دی. لەب������ەر ئەوەی هەم������وو توێژەكان لە 
ئ������ازادی و بەرەو پێش������چوونی  بەرامبەر 
كۆمەڵگای خۆیان ئەركدارن و چارەنووسی 
نەتەوەیی لە گرەوی هەر ئەم بەش������دارییە 
بەكۆمەڵەدایە. جێی داخ ئەوەیه  كە لە نێو 
دەرەتانی فریوخواردن  گرووپی دووهەمدا، 
و كەوتنە داوی دوژمنی بەشێك لە كەسە 
ناهۆش������یارەكان دەتوانێ لە گۆڕێ دابێ. 
لەبەر ئ������ەوەی گرووپگەلێ������ك هەن كە بە 
شكڵگەلی جۆراوجۆر، زانایانە یان نەزانانە 
خەس������ارێكی قەرەبوونەك������راوە بە خەباتی 
ئازادیخوازانەی خەڵك دەگەێنن. بەداخەوە 
دەس������ەاڵتدارانی واڵتان������ی زاڵ بەس������ەر 
كوردس������تاندا بە گرتنەبەری سیاس������ەتی 
لەناوب������ردن و ئاس������میلەكردن توانیویان������ە 
هێندێك كەس لە نێو هەر ئەم توێژە تووشی 
ل������ە كۆمەڵگایان  و  بكەن  كەمتەرخەمی 
جودا بكەن������ەوە و بۆ ئامانجەكانی خۆیان 

بەكاریان بێنن.
یەكێك لە ناحەزترینی ئەو شێوازانەی كە 
دوژمنانی نەتەوەی كورد بۆ بەربەرەكانێ 
لەگەڵ خەباتی ئازادیخوازانەی نەتەوەیی 
لە كوردس������تان بەكاریان بردووە، شێوازی 
دەتوانرێ  شەهامەتەوە  بە  بەكرێگیراوییە. 
بگوت������رێ كە ئەم دیاردەی پ������ەرەوەردەی 
بەكرێگیراو و بەكرێگیراویی بووەتە هۆی 
خراپترین جۆری خەس������اری كۆمەاڵیەتی 
لە كوردس������تان. ئەم خەسارە بە شێوەیەكی 
خس������تووەتە سەر  سێبەری  هەس������تپێكراو 
پێوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان و بووەتە هۆی 
دووركەوتن������ەوە و دوو بەەرك������ی هەرچی 
زۆرتری تاكەكانی كۆمەڵگا. لەبەر ئەوەی 
لە  بەرچاوتریان  بشكێكی  بەكرێگیراوەكان 
تێرۆریزمی دەوڵەتی كە لە دژی نەتەوەی 

كورد بەكار دەبرێ بوویانە و هەیانە.
و  دۆخ  وەه������ا  ل������ە  ئازارهێن������ەرە 
هەڵومەرجێكدا كە كوردس������تان تووش������ی 
دەوڵەت������ی  تیرۆریس������تەكانی  هێرش������ی 
خەالفەتی ئیسامی عێراق و شام ناسراو 
بە »داع������ش« و پش������تیوانانی دەوڵەتی 
ئ������ەوان بووەتەوە، تەنانەت پێش������تریش كە 
هاونیشتمانیانمان بە تاوانی ئازادیخوازی 
و بەراب������ەری لە الی������ەن واڵتانی حاكم بە 
سەر كوردستان ڕەشە كوژ و پاكتاو دەكران، 
توێژێك لە كۆمەڵگای كوردس������تان هەروا 
لە كەمتەرخەمی تەواو لە س������ەر پش������تی 
بوونەوەرێك كە خۆیان دروس������تیان كردووە، 
درێژە دەدەن، غافل لەوەیكە ئەم بوونەوەرە 
خەوت������ووە ڕۆژێك لە خەو هەڵدەس������تێ و 
خەونی ش������یرینی ئەوان تووشی ئاڵۆزی 
دەكا. ب������ۆ بوونەوەرێك كە تینووی خوێنی 
الوانی كوردس������تانە و مان������ەوەی خۆی 
نەتەوەی كورد  لەناوچوون������ی  لە گرەوی 
گومان  ب������ێ  دەبینێ، 
ل������ە  جیاوازیی������ه ك 
ك������وردی  نێ������وان 
بەناو »باش« و 
و  خەوتوو 

ك������وردی خەباتگێ������ر و ڕاپەریوو نییە. لە 
ڕاس������تییدا هەڵومەرجێك ك������ە ئەمڕۆ بۆ 
خەڵكی شاری كۆبانێ و ناوچەی شەنگال 
لە بەش������ە ڕۆژئاوایی و باش������وورییەكانی 
كوردس������تان هاتووەتە پێش هەرچی زۆرتر 

ڕووی ڕاستی ئەم مەسەلە نیشان دەدا.
ه������ەر بۆیە پێ������ش ئەوەیك������ە ئاگری 
ماڵوێرانك������ەر و ئەم بوون������ەوەره  تینووە بە 
خوێنی نەتەوەی كورد هەوڵی س������ووتان و 
لە ناوبردنی بەشەكانی دیكەی كوردستان 
دا، دەب������ێ هەموو توێژەكان������ی نەتەوەی 
كورد لە ه������ەر چین و توێژێك، خۆیان لە 
چوارچێوەیەكی نەتەوەیی ڕێك بخەن و لە 
بەرامبەر ئەو س������یناریۆیانەی كە دوژمن 
بۆ نەتەوەی ك������وردی لەبەر چاو گرتووە 

كەمتەرخەم و بێدەنگ نەمێننەوە.
نزیك بە سەدەیەك پێش ڕێككەوتنامەی 
سایكس � پیكۆ س������نوورەكانی بەشێك لە 
پێچەوانەی  بە  نێوەڕاس������تی  ڕۆژهەاڵتی 
حەزی دانیشتووانی ئەوان دیاریكرد، لەو 
ڕێكەوتەوە تا ئێس������تا ئەم ڕێككەوتنامەیە 
هێرش������بەرانی  و  دیكتاتۆرەكان  دەس������تی 
دەرەكی بۆ دەس������تێوەردان لە كاروباری ئەم 
ناوچانە و پێكهێنانی ئاڵۆزیی و پش������ێوی 
ئاوەڵ������ە كردووە. ل������ەم دابەش������كاریانەدا، 
دەوڵەتی  خاوەن������ی  نەب������ووە  كوردس������تان 
س������ەربەخۆی خۆی، هەربۆیە گەورەترین 
خەساری ئەم دابەشكاریانە و ئاڵۆزییەكانی 
تووشی نەتەوەی كورد بووە و تا ئێستایش 
هەربەم شێوەیە نەتەوەی زوڵملێكراوی كورد 
بووەتە فیدای گەمە، رق ئەس������تووریی و 
خۆی.  جیرانەكان������ی  بەرژەوەندخ������وازی 
ئەم واڵتانە و دەس������ەاڵتدارە دەرەكییەكانی 
ب������ۆ الوازك������ردن و لەناو بردن������ی یەكتر 
ل������ە ش������ێوازگەلی جۆراوج������ۆری پیان، 
دەستدرێژی و وێرانكاری كەڵكوەردەگرن. 
بەرجەس������تەترین نیش������انەی دروستبوونی 
وەك »گرووپی  بەكرێگیراوەكانی  گرووپە 
تێرۆریس������تی ئەلقاعیدە« و لقەكانی سەر 
ب������ە پەروەردەكردنی  بە ئەوە. ئێس������تایش 
یەكێك لە لقەكانی جیابوویەوە لە ئەلقاعیدە 
ك������ە »داعش«ە، هەوڵ������ی جێبەجێكردنی 
نوس������خەی دووهەم������ی ڕێككەوتنامەی 
س������ایكس � پیك������ۆ دەدەن. لە ك������ردەوەدا، 
زۆربەی ئەم گەمە بۆگەنیوە سیاس������یانە 
گەاڵڵەی دوژمن������ان لە دژی بەرژەوەندیە 
نەتەوەییەكانی خەڵكی كوردس������تانە. هەر 
بۆیە لەبەر ئەوەیكە نەتەوەی ئێمە لەم گەمە 
و پیانە شوومانەی دوژمنان بپارێزرێ و 
لە خەریتەی نوێی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
پێگەیەكی شیاوی هەبێ، ڕێگەچارەیەك 
بێجگە لە هاودڵی، هاوپێوەندی و هاوكاری 
هەموو حیزبە سیاسییەكان و ڕێكخستنی 

هەموو توێژەكانی كۆمەڵگا نییە.
ئەركی ئێمەیە تاك������وو هەموو توانای 
خۆمان ل������ەم ب������ارودۆخ و هەلومەرجەی 
بە هەلومەرج  س������ەرنجدان  بە  ئێس������تادا، 
چوارچێ������وەی  ل������ە  و  دەرەتان������ەكان  و 
پۆتانسیلەكان بۆ خۆسازی، دەوڵەت سازی 
و نەتەوەس������ازی و لە كۆتاییدا ڕزگاری 
ل������ەم دۆخ������ە نه گونجاوە و گەیش������تن بە 

ماف������ە مرۆییەكانی خۆمان بخەینە گەر. 
هەروەها دەبێ لە ڕاس������تای گەیش������تن بە 
فەرهەنگێكی نوێی سیاس������ی لە ڕەهەندە 
نەتەوەیی������ەكان، پەرەدان ب������ە كۆمەڵگای 
مەدەنی و بەهێزكردنی حیزبە س������یكوالر، 
دێموكرات، بان عەشیرەتی، بان ناوچەیی 
و ب������ان ئایینی هەوڵێك������ی زۆرتر بدەین. 
بەگشتی دەبێ دیوارەكانی تەك حیزبی و 
داخراو بڕووخێنین و سنوورەكانی لێكدابران 
بەرتەس������كی  پێكهاتەی  و كەلێنەكان������ی 
ناوچەیی، عەشیرەیی، ئایینی و تەنانەت 
حیزب������ی لە ناو بەری������ن و لە جێگەی ئەو 
كە  نەتەوەیی  یەكگرت������ووی  بەرەیەك������ی 
توێژەكان������ی كۆمەڵگا  هەم������وو  ل������ەودا 
بتوان������ن جێگەی������ان بێت������ەوە، جێگره وه ی 
ئەو بكەین. ڕوونە كە بەش������داریی هەمە 
الیەنەی نەتەوەیی لە سیاسەتدارێژییەكان 
بنەم������ای  س������ەرەكیترین  بڕی������ارەكان،  و 
یەكگرتوویی نەتەوەییە. بیچ بەش������داریی 
نوێنەرانی  و  بەربژێ������رەكان  هەمەالیەنەی 
توێژە بەرباڵوە خەڵكییەكان لە پێكهاتەی 
خەبات و بەتایب������ەت ڕەوتەكانی بڕیاردان 
و سیاسەتداڕێژی، یەكگرتووی نەتەوەیی، 
دەبێتە وشەیەكی درۆیین، بەتاڵ و گاڵتەجاڕ 
و بانگەشەیەك بۆ كەڵكوەرگرتنی ناڕەوای 
سیاسی بە قازانجی كەسەكان، گرووپەكان 

و دەرەئەنجام حیزبە تایبەتەكان.
ب������ۆ ڕزگاری و گەیش������تن بە ئازادی 
بنەڕەتی كوردس������تان كە حەش������یمەتێكی 
دەی������ان میلیۆنی هەیە، جی������ا له  خەباتی 
سیاس������ی حیزب������ەكان و هێندێ������ك ج������ار 
خەبات������ی چەكدارانە، النیك������ەم لە بڕگە 
جووڵەیەكی  بە  پێویستمان  زەمەنییەكاندا، 
ناڕەزایەت������ی و بوێران������ەی بەردەوام������ی 
خەڵك������ی مەدەنیە، هەر وەك ئەوەی كە لە 
»ئینتف������ازەی« یان لە بەش������ی باكووری 
كورستان یان كوردستانی توركیە ڕوو دەدا، 
هەیە، واتە خەب������ات لەهەموو بیاڤەكانی 
ژی������ان و خەباتێك كە هەم������وو توێژەكانی 
كۆمەڵگا لەودا بەشدار بن. بەشێوەیەك كە 
هەموو خەڵكی كوردستان خۆیان ئەركدار 
بزان������ن بۆ ه������اوكاری لەگ������ەڵ خەباتی 
ئازادیخوازان������ەی كوردس������تان. خەبات������ی 
پێش������مەرگەكان و بەرخودانی زیندانیانیی 
سیاسی لە زیندانەكانی توركییە و ئێران و 
پشتیوانیی فیداكارانەی خەڵكی خەباتكار 
نموونەگەلێك لەم خەباتە بووە كە جێی رێز و 
ستایش كردنە. بۆ گەیشتن بە شوناسێكی 
ئازاد، جیا لە ئەو ش������تانەی كە لە سەرەوە 
باس������یان لێوەكرا، پێویستە توێژی دابڕاو و 
كەمتەرخەمی كۆمەڵگا و ئەو بەش������ەی 
فریوی دوژمنانیان خ������واردووە بگەرێنەوە 
بۆ باوەش������ی گەل، تەنانەت ئەوانەی كە 
بۆ ماوەیەك زانایانە و نەزانانە لە خزمەتی 
دوژمندا بوون و زیانی قەرەبوو نەكراوەیان لە 
خەباتی نەتەوەیی خەڵكی كوردستان داوە. 
بەم هاوپێوەندی و یەكگرتنە و پشتیوانیی 
هەمە الیەن������ەی كۆمەڵگایە كە دەتوانین 
شوناسی دزراوی خۆمان بەرهەمبهێنینەوە 
و لە كۆمەڵگایەكی ئازاد و دێموكراتیكدا 
بە ڕەنگگەلی جۆراوجۆر و لە ئاش������تی و 

سەقامگیریدا ژیان بكەین.

ئەو توێژە كەمتەرخەمە

ن: ئیبراهیم قاسمی زاد

نسار
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هێمن

مانگی س������ەرماوەز ل������ە مێژووی 
كورد  نەتەوەی  پڕسەروەریی  خەباتی 
لە كوردس������تانی ئێراندا وەبیرهێنەری 
س������ەركەوتن  حەماس������ەی  س������ەدان 
و تراژێدی������ای نس������كۆ و گان������ی 
ئەسپی  لە  كوردایەتی  س������وارچاكی 
مێژووە كە وەك یادگارێك، الپەڕەكانی 
پەرتووك������ی ژیانی پڕ ل������ە هەوراز و 
نشیوی ئەم گەلەیان نەخشاندووە. لە 
26ی سەرماوەزی 1324ی هەتاویدا 
خەڵكی  پێش������مەرگانەی  خرۆش������ی 
وەك  دێموكرات،  هەمیشە  مەهابادی 
گەردەلوولێكی بەسام الپەڕەی ژیانی 
دوایین بنكەی سەركوت و كاولكاریی 
ڕێژیمی پاشایەتیی پەهلەویی تێكەوە 
پێچا و ئااڵی نەتەوەیی كوردس������تان 
لە سەر بینای ش������ارەبانیی مەهاباد 
هەڵكرا و بەیداخی ژیانەوەی كوردان 
بە دەم هەناسەی رزگاریی موكریانەوە 
ش������ەكایەوە. ئ������ەم ڕووداوە كرانەوەی 
ڕووی  ب������ە  ش������كۆدار  دەروازەیەكی 
دامەزرانی  مێژووییەكەی  ڕێبەندانە 
كۆماری كوردس������تاندا ب������وو كە لەوە 
بەدواوە بوو بە ئیلهامدەر و ڕێنوێنی 
خەباتی نەتەوایەتی و ئازادیخوازانەی 

خەڵكی كوردستان. 
ساڵێك پاش ئەم ڕووداوە مێژووییە 
و هەر ل������ەم مانگەدا )ل������ە ماوەی 
ڕۆژەكانی 21 تا 26ی س������ەرماوەز( 
حكوومەتی میللی������ی ئازەربایجان و 
كۆماری كوردس������تان بوونە قوربانیی 
ساتوس������ەودای ژێربەژێر و ئاشكرای 
درێژەكردنەوەی  ب������ە  كە  زلهێ������زەكان 
ڕێژیم������ی  دەس������ەاڵتی  تەمەن������ی 
س������ەركوتكەری پەهلەوی بە س������ەر 
ئێراندا زیاتر لە دابینبوونی داخوازیی 
ڕەوای دوو نەت������ەوەی كورد و تورك 
و  خۆیان  ئامانجەكانی  دەیانتوان������ی 
بااڵنسی هێز لە ناوچەكەدا بپارێزن. 

ماوەی تەمەن و پێكەوەژیانی ئەم 
دوو حكوومەتە نەتەوەییە ئەگەرچی 
كورت، بەاڵم هەڵگ������ری زۆر وانەی 
مێژووی������ی بۆ فێربوون ب������وو كە ئەم 
دوو نەتەوەی������ە و تەنان������ەت گەالنی 
دەتوانن  ناوچەكەشدا  لە  دراوس������ێیان 
پەن������دی لێ وەربگرن و هەر لەم ماوە 
كورتەدا ك������ە گەالنی جیهان لەگەڵ 
خوێناویترین و تۆقێنەرترین ش������ەڕی 
ئەم دوو  بوون،  دەس������تەویەخە  مێژوو 
گەلە كە پاش تێپەڕاندنی قۆناغێكی 
ڕەش������ی ژی������ان ل������ە ژێر س������ێبەری 
س������تەمی نەتەوایەتی و هەاڵواردن و 
سووكایەتی، تازە گیانێكیان بە بەردا 
دەهات������ەوە و ئەزموونی ئ������ازادی و 
سەروەری و دیاریكردنی چارەنووسی 
خۆیان تاقی دەكردەوە، سەرچەشنێكی 
درەوش������اوەیان لە هاوكاری لە س������ەر 
بنەمای مەس������ڵەحەت و بەرژەوەندییە 
هاوبەشەكانیان خستە ڕوو كە هێشتا 

ب������ۆ نەس������ڵی ئێس������تای نەتەوەكانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت و جیهانیش 

شیاوی خوێندنەوە و لێ فێربوونە.
بێگومان، ئەزموونی هاوخەباتی و 
پێكەوەژیانی برایانەی ئەم دوو گەلە و 
حكوومەتە ساواكانیان لە نێو دەریایەك 
لە ملمانێ كێبڕكێی خوێناویی دنیای 
ئەو سەردەمەدا بابەتێكە كە هەنووكە 
كاتێك، رۆژهەاڵتی  لە هەموو  زیاتر 
دواكەوتوویی،  گیرۆدەی  ناوەڕاستی 
توندڕەوی و تێرۆری������زم دەبێ وانەی 
لێ فێر بێت. ئەوە ب������ەو واتایەیە كە 
كورد  س������تەملێكراوی  نەتەوەی  دوو 
و ئ������ازەری بە پشتبەس������تن بە وەها 
لە هەر  زیاتر  دەوڵەمەند  پاشخانێكی 
نەتەوەیەكی دیكە ش������ایانی ئەوەن كە 
بە بە ئەنجامگەیاندنی ئەم پرۆسەی 
هاوكارییە، بە س������ەر ئەو كێش������ە و 
ناكۆكییان������ەدا زاڵ بن ك������ە بوونەتە 
لەمپەر لەس������ەر رێگای بەختەوەریی 
ەو  نموون������ەی  نەت������ەوە.  دوو  ه������ەر 
لەمپەرانەش س������ەرەڕۆیی حكوومەتە 
گەندەڵ������ە ناوەندییەكان و ناكۆكیی و 
دووبەرەكییەكان������ی نێوان گەلی كورد 

و توركە.
مەخابن لە ماوەی سااڵنی رابردوودا 

هێندێك ك������ەس و الیەن������ی دەگمەن 
ل������ە نێوان ه������ەر دوو الدا دەركەوتوون 
كە ب������ە تێڕامانێك������ی ورد دەتوانین 
ل������ەوە تێبگەی������ن كە بە ش������ێوەیەكی 
خوازراو یان نەخوازراو ئاو بە ئاش������ی 
دوژمنی هاوبەش������ی كورد و ئازەریدا 

ل������ە تەپڵ������ی دوژمنایەتی  دەكەن و 
و دووبەرەكی������ی نێ������وان كورد و تورك 
دەدەن. ئەم مەسەلەیە لە كوردستاندا 
بە هۆی بوونی حیزبە بەرپرس������یار و 
رەس������ەنەكان و رێكخستوویی سیاسی 
و مەدەنیی كۆمەڵگای كوردس������تان 
كەمتر جێگای نیگەرانییە، چوونكە 
ئەم جۆرە كەس و الیەنە پۆپۆلیستانە 
زیاتر لە كۆمەڵگایەكدا كەشی لەبار 
بۆ خۆنواندن و راكێشانی كۆمەاڵنی 
خەڵك بۆیان دەڕەخس������ێت كە تووشی 
بۆشایی دامەزراوە سیاسی و مەدەنییە 
بەرپرس������یارەكان بێ������ت. كۆمەڵگەی 
كوردس������تان بە هۆی جۆری خەباتی 
ئازادیخوازانەی، خاوەنی ئەزموونێكی 
سیاس������یی دەوڵەمەندە و تەنانەت لە 
گێژاوی ئاگر و خوێنیشدا هەمیشە 
لە  مرۆییەكانی  بەه������ا  پاراس������تنی 
بەرچاو گرتووە، هەر بۆیە ئەو كەس و 
الیەنانەش كە دەیانهەوێ بە رژاندنی 
نەوت بە سەر ئاگری ناكۆكییەكاندا، 
جێگە و پێگەیەك بۆ خۆیان دەستەبەر 
كۆمەڵگایەك������دا  لەوەه������ا  بك������ەن، 
بۆ  س������ەركەوتنیان  دەرفەتێكی  هیچ 

ناڕەخسێت.
بەاڵم بە داخ������ەوە، لە كۆمەڵگای 

بۆش������ایی  ئازەربایجاندا  سیاس������یی 
رێكخراو و دامەزراوە خاوەن ناسنامە 
و بەرپرس������یار و بەئەزموون������ەكان لە 
سەردەمی پاش نسكۆی حكوومەتی 
میلل������ی ئازەربایجان������دا )ك������ە لێرەدا 
دەرەتانی ئەوەمان نیە بپەرژێینە سەر 
هۆكارەكانی( بۆتە هۆی ئەوەی كە 
دوژمنانی هاوبەش������ی دوو نەتەوەی 
كورد و ئازەری بە تایبەتی بە نێڵدانی 
ئاگری دەمارگرژییە مەزهەبییەكان، 
گەش������اوەی  راب������ردووی  بتوان������ن 
دەسەاڵتە  سەردەمی  لە  پێكەوەژیانی 
نەتەوەییەكانیاندا خەوش������دار بكەن كە 
كارەس������اتەكانی وەك كۆمەڵكوژی������ی 
قارن������ێ، قەاڵتان،  لە  خەڵكی كورد 
ئیندرق������اش و هتدی لێ كەوتۆتەوە. 
فاشیزمی  بە  تێكەڵ  ش������ۆڤینیزمی 
مەزهەبیی دەس������ەاڵتدار، هەوڵی داوە 
مرۆڤكوژان������ی وەك مەال غواڵمڕەزا 
حەس������ەنی كە بەكرێگی������راوی ڕێژیم 
ب������ۆ ئاژاوەنان������ەوە و چاندنی تۆوی 
دووبەرەك������ی و دوژمنایەتی لە نێوان 
كورد و توركدای������ە، وەكوو قارەمان و 
كاریزم������ای نەتەوەی������ی توركەكان لە 
ش������ەڕی كورد و توركدا بناسێنێت و 

خەڵكی تورك هان بدات كە گوێڕایەل 
و ش������وێنكەوتووی ئەو جۆرە لۆمپەنە 

رق لە داڵنە بن.
كەس������انی  ڕوخس������اری  هەڵبەت 
وەك مەال حەس������ەنی تەنانەت لە نێو 
بیروڕای گشتیی نەتەوەی توركیشدا 
زۆر ڕیس������واتر و قیزەونتر لەوەیە كە 
بتوان������ن بیڕازێنن������ەوە و ئابڕوویەكی 
پێ ب������دەن، بەاڵم لەگەڵ ئەوەش������دا 
نابێ ل������ە بیر بكەین ك������ە كۆماری 
ئیسامی و دەس������توپێوەندییەكانی بە 
تەرخانكردنی تێچوویەكی زۆر هەوڵ 
دەدەن بە ڕەشكردنی سیمای مرۆیی 
بزووتن������ەوەی نەتەوایەتی������ی كورد و 
باڵوكردنەوەی ئەو وەهمە كە گواییە 
ئامانجی سەرەكیی بزووتنەوەی كورد، 
دژایەتیی گەلی ئازەری و وەدەرنانی 
توركەكان ل������ە ئازەربایجانە، توانیویە 
سەرنجی كۆمەڵێك لە هاونیشتمانانی 
خەبات  ل������ە  ئازەربایجانی  تورك������ی 
ب������ە دژی دوژمنی س������ەرەكییەوە كە 
ڕێژیمی كۆنەپەرس������تی دەسەاڵتدارە، 
ب������ەرەوالی دژایەتیكردن������ی خەڵك و 
حیزبە خەباتگێڕەكانی نەتەوەی كورد 

ڕابكێشێت.
ئاوڕدانەوەیەكی كورت بە سەر  بە 

نووس������راوە و وتارە دوژمنكارانەكانی 
كۆمەڵێ������ك كەس و الیەنی توندڕەوی 
بە رواڵەت نیشتمانپەروەر و دڵسۆزی 
نەت������ەوەی ئ������ازەری ك������ە ل������ە تۆڕە 
ماڵپ������ەڕەكان،  كۆمەاڵیەتیی������ەكان، 
رۆژنامەكان و ش������ەونامەكاندا تۆوی 
دووبەرەك������ی و رق و قین لە نەتەوەی 
كورد لە نێو توركەكانی ئازەربایجاندا 
هاوئاراس������تەبوونی  ل������ە  دەچێن������ن، 
تەواوی هەڵس������وكەوتی ئەوان لەگەڵ 
سیاس������ەتەكانی رێژیم لەو ناوچەیەدا 

تێ دەگەین.
شار  ناوی جوغرافیایی  گۆڕینی 
و ناوچەكانی كوردستان، ناوهێنان لە 
خەڵكی ئەم دەڤەرانە وەكوو كۆچەری و 
داگیركەر، سووكایەتی بە پیرۆزییەكان 
و بەهاكان������ی خەڵكی كورد و دانانی 
ن������او و نیتكەی جۆراوج������ۆری وەك 
قاچاخچی،  دەستفرۆش،  »وەحشی، 
كرێ������كاری بێگانە و ...« لەس������ەر 
ئەو خەڵكە، دانانی ناوی تیرۆریست 
لەسەر حیزبە خەباتكارە كوردەكان كە 
هەمیشە پێداگرییان لەسەر پێویستیی 
پێوەن������دی دوو الیەن������ەی نێوان كورد 
و تورك لەس������ەر بنەمای ریزگرتنی 

بەرانبەر كردۆتەوە و دووبارەكردنەوەی 
تۆمەتەكان������ی رێژیم بۆ ئەم حیزبانە، 
كۆمەڵێك لە هەوڵەكانی ئەم كەسانەیە 
سیاس������ەتەكانی  هاوئاراس������تەی  كە 
و  م������اف  هاوبەش������ی  دوژمن������ی 
ئازادییەكان������ی دوو نەتەوەی كورد و 

تورك لە ئێراندایە. 

ئاشكرایە كە نابێ ئەم كەسانە بە 
نوێنەری بیروڕای گشتی و ڕوانگەی 
زۆرینەی گەلی ئ������ازەری لە ئێراندا 
بەرانبەر بە هاوس������ەنگەرانی كوردیان 
لە خەب������ات دژ بە كۆنەپەرس������تی و 
ئیسسامیدا  كۆماری  س������ەرەڕۆیی 
بزانین، چوونكە كۆمەڵگای وش������یار 
و تێگەیش������تووی ئازەربایج������ان باش 
دەزان������ن ك������ە دژایەتیكردنی گەلی 
ك������ورد ن������ەك ه������ەر قازانجێكی  بۆ 
گەل������ی ئازەری بە دواوە نیە، بەڵكوو 
الدانێكی كارەس������اتبار ل������ە ڕێڕەوی 
خەبات������ی ئازادیخوازانە و ئەزموونی 
دەیان  شارس������تانیانەی  پێكەوەژیانی 
س������اڵ پێش ئێس������تای نێوان ئەم دوو 
گەلەیە كە ل������ە ئاكامدا وزە و هێزی 
مەزنی خەبات و شۆرشگێڕیی ئەوان 
كوورەیەك كە  س������ووتەمەنیی  دەكاتە 
حكوومەت������ە ناوەندییەكان������ی ئێ������ران 
ل������ە دەیان س������اڵ پێش ئێس������تاوە بۆ 
س������ووتاندنی هەر دوو نەتەوە هەڵیان 
بزووتنەوە  ل������ەم  هەر  گیرس������اندووە. 
قارەمانانەیەی كوردس������تاندا دەیان و 
بهێنینەوە كە  دەتوانین  نموونە  سەدان 

توركەكانی  هاوپێوەندی������ی  دەرخەری 
توركەكانی ئازەربایجان لەگەڵ كورد 
و پشتیوانییان لە بزووتنەوەی ڕەوای 
ئەم گەل������ە بووە. ڕابردووی خەبات و 
گیانبازی و خزمەت������ی بێ وچانی 
خەڵكی تورك و كادر و پێش������مەرگە 
قارەمانەكانی وەك شەهیدان موهەندیس 
ڕەزا خەیاتی، بەهرام ئازادفەڕ و ... 
دێموكراتی  حیزب������ی  ڕیزەكان������ی  لە 
ئەو  دەرخەری  ئێراندا،  كوردس������تانی 
ڕاس������تییەیە كە ڕۆڵە تێكۆشەرەكانی 
ئازادیخوازانی  و  ت������ورك  نەت������ەوەی 
ڕاستەقینەی ئەو دەڤەرە، سەركەوتنی 
بزووتنەوەی كوردستان بە سەركەوتنی 
خۆیان و شكستی ئەو بزووتنەوەیەش 
بە شكس������تی خۆیان لە گەیشتن بە 
ئ������اوات و ئامانج������ە دێموكراتیك و 
مرۆییەكانیان������دا دەزانن. ئەوەش هەر 
درێژەی ئ������ەو تێڕوانینەیە كە حەوت 
میللیی  لەمەوپێش حكوومەتی  دەیە 
ئازەربایجان و كۆماری كوردس������تانی 
هێنایە س������ەر ئەو ب������اوەڕە كە دەبێ 
پەیمانی دۆس������تایەتیی واژۆ بكەن و 
یەكگرتنێكی پێ������ك هێنا كە ئەگەر 
پیان������ی نێونەتەوەی������ی و پارادایمی 
نەبوایە، حكوومەتی  س������ارد  شەڕی 
ناوەن������دی بۆ تا هەتای������ە لە بەرانبەر 
ئیرادەی گەیش������تنی ئەم دوو گەلە 
دۆست و برایەدا بە ئازادی و مافی 
دیاریكردن������ی چاررەن������ووس، چۆكی 
دادابوو. هەنووكە پاش دەیان س������اڵ، 
ش������ەپۆلی وش������یاریی نەتەوایەت������ی 
ئازەربایجان������ی گرتۆتەوە و گڕكانی 
شۆڕشی ڕزگاریخوازی كوردستانیش 
پاش قۆناغێكی كورت لە كزبوونەوە، 
كڵپە و بڵێسەی دێت. كەواتە، كۆماری 
ئیس������امی وەكوو س������ەركوتكەرترین 
و خوێنڕێژتری������ن دوژمنی ئێس������تای 
ب������ە  ئازەربایج������ان،  و  كوردس������تان 
بەڕێوەبردنی سیاسەتی »پەرت كە و 
زاڵ بە« تیمە تایبەتییەكانی نانەوەی 
ئاژاوە و دووبەرەكیی بۆ كوژاندنەوەی 
ئەو ئاگرە و لە یەكتر وەردانی كورد و 

ئازەری خستوونەتە كار.
لە وەها هەلومەرجێكی هەستیاردا، 
كورد و تورك ناب������ێ ڕێگە بدەن ئەو 
كێش������ە و گرفتان������ەی ك������ە زۆر بە 
ئاسانی چارەسەر دەكرێن، ناونیشانی 
دوژمنی سەرس������ەخت و پێشێلكەری 
ماف و ئازادییەكانیان واتە كۆماری 
ئیس������امییان ل������ێ تێك ب������دات و لە 
جیاتیی خەباتی هاوبەش دژ بە ئەو 
دوژمن������ە ئاش������تیهەڵنەگرە، ڕێگای 
قین هەڵگرتن لە یەكتر و دووبەرەكی 
بگرنە پێش و پێ بنێنە نێو گۆڕەپانی 
ش������ەڕێكی نگری������س و ب������ێ ئاكام 
)ئەگەرچ������ی زارەكی(، چوونكە بێ 
گومان لە وەها ش������ەڕێكدا تەنیا یەك 
الیەن براوە دەبێت و ئەوەش كۆماری 

ئیسامییە.

كوردستان و ئازەربایجان لە یەك مەتەرێزدان

سەالم ئیسماعیل پوور

ڕۆڵە تێكۆشەرەكانی نەتەوەی تورك 
و ئازادیخوازانی ڕاستەقینەی ئەو 
دەڤەرە، سەركەوتنی بزووتنەوەی 
كوردستان بە سەركەوتنی خۆیان 
و شكستی ئەو بزووتنەوەیەش بە 
شكستی خۆیان لە گەیشتن بە 
ئاوات و ئامانجە دێموكراتیك و 

مرۆییەكانیاندا دەزانن

شۆڤینیزمی تێكەڵ بە فاشیزمی 
مەزهەبیی دەسەاڵتدار، هەوڵی داوە 

مرۆڤكوژانی وەك مەال غواڵمڕەزا حەسەنی 
كە بەكرێگیراوی ڕێژیم بۆ ئاژاوەنانەوە و 
چاندنی تۆوی دووبەرەكی و دوژمنایەتی 

لە نێوان كورد و توركدایە، وەكوو 
قارەمان و كاریزمای نەتەوەیی توركەكان 

لە شەڕی كورد و توركدا بناسێنێت
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 فەریدوون ئەرشەدی

فەره یدوون ئەرشەدی، مانگی  ڕەشەمەی ساڵی 1340 ی هەتاوی ، لە گەڕەكی 
»قەتارچیان« ی ش������اری »س������نە« لە دایك بووە . بنەماڵەی لە مسگەرانی شاری 
س������نەن كە بە هۆی نەمانی دەوری پیشەی مسگەری ، روویان كردوەتە نەجاری و لە 
س������اڵی 1344 دا بەرەو  شاری »مەریوان« بارگە و بنە دەگوازنەوە و لەوێ تا ساڵی 
1358، ماونەتەوە و دواتر بە بۆنەی ش������ەڕه وه ، چووەتە ش������اری سنە و لەوێ دیپلۆمی 

وەرگرتووە.
ساڵی 1360 تا 1362 چووەتە سەربازی و پاشان لە ساڵی 1363 بەوالوە تا 1377 
لە »كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان« دامەزراوە و وەك بەرپرسی كتێبخانەی 
»كانون.« لە شاری سنە و وەكوو كارناسی ئەدەبیی و فەرهەنگی، لە شارەكانی سەقز 
و تاران و ورمێ كاری كردووە. لە تەك خاتوو »فەرانەك ئەحمەدی« شاعیر و فیلمساز 

ژیانی هاوبەشی پێكهێناوە و خاوەن دوو كچ و دوو كوڕن.
هەر لەو سااڵنەدا لەم شوێنانە كاری كردووە:

� تەلەویزیۆنی سنە، وەك نووسەری بەرنامەی مندااڵن 
�  ئه نجومه نی سینه مای الوانی ئێران � نووسینگه ی سنه  )انجمن سینمای جوانان 

ایران / دفتر سنندج( وەكوو مامۆستای »سێناریۆ نوسین« لە شاری سنە
� ئەندامی دەستەی دامەزرێنەر و ماوەیەك بەرپرسی »ئه نجومه نی ئه ده بی ئابیده ر« 

لە سازمان تبلیغات اسامی 
ساڵەكانی 66  / 67 لە شاری سنە

� ئەندامی دەس������تەی نووس������ەرانی باڵوكراوەی »ئاویەر« لە »كۆنگرەی فرزانگان 
كورد« لە شاری سنە

� ئەندامی دەستەی نووسەران و بەرپرسی بەشی ئەدەبیی »هه فتە نامەی سیروان« 
لە شاری سنە ساڵی 76 /77

زستانی 1377 چووەتە باشووری كوردستان . كاری لە »كوردستان تیفی« كردووە 
و دەستەی دامەزرێنەری بەشی مندااڵنی كوردستان تیڤی بووە.

� هاوكاری لەگەڵ حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران كردووه  بۆ كار لە »نەورۆز 
تیڤی« تەلەویزیۆنی نێوخۆیی ح������زب. كار لەگەڵ ناوەندی فیلمی حیزب بۆ بەرهەم 
هێنانی ژیاننامەی »ش������ەهید دوكتور قاسملوو.«، »میژووی حیزبی دێموكرات« و 

چەندین بەرهەمی دیكە ناوبراو نووسه ری بووه .
� باڵو كردنەوەی بەرهەمی ش������یعر و تەرجەمە لە ڕۆژنامەی كوردستان، ئورگانی 

حیزب و گۆڤارە ئەدەبییەكانی باشووری كوردستان،
2003 س������ەفەری بۆ ئورووپا كردووە و لە واڵتی ئاڵمان گرس������اوەتەوە،لەم ماوەیەدا 
لەگەڵ  تەلەویزیۆنی تیشك كاری كردووە، بۆ ماوەی نزیك بە 5 ساڵ كاری ئامادەكردن 
و پێشكەش������كردنی بەرنامەی »ڕامان«ی لە ئەستۆ بووە و  تەوەری بەرنامەكانی بە 

گشتی سەبارەت بە ڕەوتی شیعر و جیرۆك و رۆمان لە كوردستان بووە.
ئێستاش ماوەی ساڵێكە بەرنامەیەك بە ناوی »ڕێگە« بۆ كوردستان تیڤی ئامادە 

دەكا.

هه ژار موكریانی

هێمن

ئەدەب و هونەر

بێ ببینێ ئه و که سه ی پیی وایه  کورد سه رناکه وێ
کێ بوو پێی وابوو ته می نه گبه ت له  سه رمان ناڕه وێ

داری ئااڵکه م وه کوو چه قڵێکه  بۆ چاوی عه دوو
هه ر دڵێ خۆشی نه وێ ڕه بی وه به ر خه نجه ر که وێ
داری ئااڵم داری کرد بۆ خوێن مژی کوردی هه ژار
پێی بڵێن با داکه وێ،له و خاک و ئاوه  چی ده وێ؟

داری ئااڵمان برا سێداره یه  بۆ دۆژمنان
هه ر له ئاسۆگ سه ر که وێ پێویسته  ژینی خۆی نه وێ

پارچه که ی سێ ڕه نگی خۆی ده نوێنێ، ڕه نگی سوور ده ڵێ
تا تنۆکێک خوێنی کورد مابێ ،قه دی من نانه وێ
یان ده ڵێ تا له شکری سوور به رقه رار و زیندووه 

قه ومی کورد ڕزگاره ، ئه و داشداره ،به ختوو ناخه وێ
یان ده ڵێ لێم سووره ، دێمۆکراسی له  عاله م سه ر که وت

موسته بید و موڕته جیع که وتوونه  گێژی گێژه وێ
سپیه که ی مژده ی به یانی به ختی کوردی کرد به یان
ڕۆژی به ختی کوردی په یدا بوو، نه ما په رده ی شه وێ

دوو گوڵی گه نمی ده ڵێ ئاگات له  ڕزقی خۆت ببێ
خۆت که  برسی بۆچی دوژمن پێی بژین لێر و له وێ؟

پێو ده ڵێ نووکی قه ڵه م گه ر ژینی خۆشوو پێ ده وێ
غه یری من ده س ناکه وێ بۆ ڕێی ته ڕه قی پێشره وێ
ڕه نگی سه وزی یانی دایکی نیشتمان له و ڕۆکه وه 

جوان و سه رسه وزه  وه گیری که وته وه  عومری نوێ
الوه کان نامووسی نۆ میلیۆنه  ئه و ئااڵیه مان

گیان بده ن بۆ حیفزی ئه و نامووسه تان له  منوو که وێ
ڕێی نه جاتمانه  په نا بۆ ئیتیحادی شووڕه ی

سورمه یه  بۆ چاوی ئێمه  خاک و خۆڵی مه سکه وێ
ڕه بی ئیستالین بژی بۆ الگری مه زلوومه کان

تا زه مانه  خول ده دا و تا ڕۆژ ده به خشێ پورته وێ
ڕه بی هه ر که س دوژمنی ئه و میلله ته  دڵپاکه یه 

ژێر که وێ، کۆستی که وێ ڕه بی سه عاتێک نه سره وێ

ئەم شیعرە لە ڕۆژی هەڵكردنی ئااڵی كوردستان لە شاری بۆكان خوێندراوەتەوە.

ئه خته ر کچی کوردی چاو مه ست
ئيلهام به خشی شيعری پڕ هه ست

ئه ی پێشمه رگه ی ميلله ت په ره ست
ئه خته ر پێشمه رگه ی کۆڵنه ده ر
ئه خته ر ئه ی گوڵی نێو سه نگه ر

پساندت بازنه و پاوانه
ده ستت دا تفه نگ پياوانه

ناڕێژی چاو، سوور ناکه ی لێو
شانه ناکه ی ،بسکی په شێو
يه کجاری فڕێت دا چارشێو

ئه وه ڕووت کرده چڕ و کێو
ده بڕی جه رگی دوژمنی زۆڵ
به سه ر نێزه نه ک به مژۆڵ 

هەر خەندەت بەسە بۆ چاندن و دروێنەی داهاتوو
ڕێگاكەت بەسە بۆ هەنگاوی بێ هەڵە تا ئاسۆ

شاخێكی تا بنار لێرەوار
پەناگەی ئاسكۆڵەی ئازادی و

دوندێكی پەسای پەس
گەاڵڵەی پڕ باران ڕادەگری و 

پێی دەڵێی ببارە و ببارە
پێدەشتی ژیانمان تێر ئاو كە
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بۆ چاره سه ركردنی هاوسه ره كه ی، منداڵه  یه ك سااڵنه كه ی ده فرۆشێت

نوێترین ئامێری  سیخوڕیی  ئه مریكا

ئه م ئامێره  نوێترین ئامێری  س������یخوڕیی  ئه مه ریكایه  كه  خرابێته ڕوو، ئامێرێكه  وه ك ماسی  
وایه  و هه روه ك ماسیش مه له  ده كات له هه مان كاتیشدا ماسی نییه  و ڕۆبۆته .

ئه م س������یخوڕه  سه ربازییه  ئێس������تا له  ویایه تی  ڤێرجینیایه ، سیخوڕه كه   درێژیه كه ی  5 پێ  
ده بێت و كێشه كه ی  نزیكه ی  س������ه د پاوه نده . ئه م سیخوڕه  به  جۆیستیكێك له  ده ره وه  كۆنترۆڵ 
ده كرێ������ت یان به رنامه ی  ئۆتۆڕه نی  ب������ۆ داده نرێت و خۆی  به  به رنامه  كاره كانی  خۆی  به ڕێ 

ده كات. 
ده ریاوانه كان باوه ڕیان وایه  ئه م ئامێره  به  ئاس������انی  نابینرێت، چونكه  ش������ێوه ی  وه ك ماسی  
وایه  هه ر وه ك ئه ویش مه له  ده كات و ده ش������توانرێت ڕه نگی  ش������ین بكرێت. هه روه ها به جۆرێك 

دروستكراوه  كه  تیشكی  سۆنه ر ناتوانێت بیدۆزێته وه  و جووڵه ی  ئامێره كه یش نیشان نادات.
ئه م ئامێره  بۆ سێ  مه به ست به كار دێت: یه كه م، بۆ خستنه ڕووی  دوژمنانی  ده ریا. دووه م، 
بۆ گه ڕان به دوای  مینه  تێكش������كێنه ره كانی  ده ریا و س������ێیه میش ب������ۆ ئاگاداركرنه وه  له  هه ر 

هێرشێكی  نه ویستراو له الیه ن مرۆڤه وه .

ڕاگه یاندنه كان������ی واڵتی چین وێنه ی ژنێكی ئه و واڵته یان 
باڵوكرده وه  كه  له  یه كێك له  شه قامه كانی شاری فۆچۆدا، كچه  
یه ك سااڵنه كه ی بۆ فرۆشتن داناوه ، ئه وه ش له پێناو دابینكردنی 

چاره سه ری پێویست بۆ هاوسه ره  نه خۆشه كه ی.
به پێی هه واڵێكی پێگه ی ده یلی مه یڵی به ریتانی، ئه و ژنه  
كه  ناوی »نی چیونگ«ه  له س������ه ر یه كێك له   شه قامه كانی 
ش������اری فۆچۆ كچه كه ی خۆی بۆ فرۆش������تن دان������اوه  و له  
پۆسته رێكدا نوسیویه تی »تكایه  كچه كه م بكڕن، هاوسه ره كه م 

نه خۆشه  و چاوه ڕێی نه شته رگه رییه  له  نه خۆشخانه «.
هاوس������ه ره كه ی »ن������ی چیونگ« كرێكار بووه  و له س������ه ر 
یه كێك له  باڵه خانه كانی ئه و واڵته  له  كاتی كاره كه یدا كه وتوه ته  
خواره وه ، به اڵم خاوه نی كاره كه ی جێیهێشتوه  و به ره و شوێنێكی 
نادیار هه ڵهاتووه . له  ئێستاش������دا ئه نجامدانی نه شته رگه ری بۆ 
هاوسه ره كه ی »نی چیونگ« 16 هه زار دۆالری تێده چێت.

هاوكات زۆرێك له  دانیش������توانی ئه و شاره  هاوخه می خۆیان 
بۆ ئه و ژنه  ده ربڕی و به  پاره  هاوكاریان پێشكه شكرد، سه ره ڕای 
ئه وه ش كه س������ێك ئاماده یی خۆی نیشانداوه  بۆ كڕینی منداڵه  

یه ك سااڵنه كه ی.

به پێی نوێترین توێژینه وه ، %6ی دانیشتوانی جیهان كه  ده كاته  182 ملیۆن كه س له  جیهاندا 
گیرۆده ی به كارهێنانی ئینته رنێت بوون.

پێگه ی ده یلی مه یڵ ڕایگه یاند، دوو زانای زانكۆی هۆنگ كۆنگ توێژینه وه یه كیان له سه ر 
554 خۆبه خ������ش له  31 واڵتی جیاوازی جیهانه وه  ئه نجامداوه ، ده ره نجامی ئه م توێژینه وه یه ش 
ده ریخس������تووه  كه  %6ی دانیش������توانی جیهان گیرۆده ی ئینته رنێتن و ته نانه ت ڕۆژێكیش بێ 

ئینته رنێت ناژین، ئه و ڕێژه یه ش به  ژماره  ده كاته  186 ملیۆن كه س له  جیهاندا.
ئه وه ی جێی س������ه رنجه  كه  %10ی ئه و 186  ملیۆن گیرۆده   بووه  دانیشتووی ڕۆژهه اڵتی 
ناوه ڕاستن، ئه وه ش واتا زۆرترین حاڵه تی گیرۆده  بوونی ئینته رنێت له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاسته . 
ه������اوكات كه مترین ڕێژه  %2,6ه  كه  خه ڵكی باكوور و خۆرئ������اوای ئورووپان، هه روه ها  %6یان 

خه ڵكی باشوور و ڕۆژهه اڵتی ئورووپان.

زایەڵە

فاتیح ساڵحی

و  قازان������ج  زیاتری������ن  به ده س������تهێنانی 
پاراس������تنی به رژه وه ندییه كان یه كێك له  توخمه  
س������ه ره كییه كانی هه ر دانووستانێكه . هه ڵبه ته  
له  هه موو دانووستنه كاندا كۆمه ڵێك دیارده ی 
نه گ������ۆڕ و بگ������ۆڕ هه یه  كه  ه������ه ر كامه یان 
ده توانن له  هه لومه رجی جیاوازدا، ش������وێندار 
بن له س������ه ر ڕه وتی دانووستانه كان و هه روه ها 

ده سته به ر بوونی قازانج و به رژه وه ندییه كان.
دانووس������تانه كانی  خول������ی  دوایی������ن  له  
نێ������وان گرووپی پێنج زێ������ده  یه ك و كۆماری 
ئیسامیی ئێران له س������ه ر پرسی ناوكی ئه م 
ڕێژیم������ه ، دوو الیه ن پاش س������اڵیك وتووێژ و 
دانووستاندن، ماوه ی وتووێژه كانیان بۆ حه وت 
مانگی دیكه  درێژ ك������رده وه. هه رچه ند زۆر 
كه س له  ده ره وه  و نێوخۆی ئێران هۆش������داریان 
دا س������ه باره ت به  درێژ كردنه وه ی وتووێژه كان 
و خه س������اره  قه ره بوونه كراوه كان������ی له  ماوه ی 
درێژه كێشانی وتووێژه كاندا.  به اڵم به  گوته ی 
وه زیری ده ره وه ی ئه مریكا، ئه م ڕێككه وتنامه  
ئه وه نده  بۆ واڵتان������ی ڕۆژئاوایی و ئه مریكا 
به نرخ بوو ك������ه  بتوانن بۆ ماوه یه كی دیكه ش 

درێژی بكه نه وه . 
ئه م������ڕۆ به  جوانی بۆمان ده رده كه وێت كه  
الیه نی ڕۆژئاوای������ی به  یارمه تی هه ندێ له  
واڵتان������ی كه نداو و ناوچه كه ، چلۆن ته نگیان 
به  ئێران هه ڵچنیوه  و به  ش������ێوه ی ئاش������كرا 
ده ركه وت كه  ئێران و گرووپی دانووستانكاری 
ئێران������ی ن������ه  ته نی������ا نه یانتوانی ل������ه م خوله  
دانووس������تانه كاندا پوانێك������ی ئه وتۆ وه ربگرن 
به ڵكوو به  پێچه وانه  ئه وه ش������ی كه  هه یانبوو 
زۆر به  ئاس������انی له ده س������تیان داوه . بۆ وێنه  
دوو الیه ن له س������ه ر ئه وه  ڕێككه وتن كه  ئه گه ر 
ئێران ئام������اده  بێت به  هه م������ان مه رجه كانی 
ساڵی پێشوو بۆ ماوه ی حه وت مانگی دیكه  
چاالكییه  ناوكییه كان������ی ڕابگرێ، ئه وانیش 
ئاماده ن له  به رامب������ه ردا مانگانه  بڕی 700 
ه������ه زار دۆالر له  داراییه  بلۆكه كراوه كانی ئه و 
ڕێژیم������ه  بگه ڕێنه وه  بۆ ئه و واڵته . واته  نزیك 
به  5 میلی������ارد دۆالری ئه مریكی و ڕه نگه  
ئه مه  یه كێك له  ئامانجه كانی الیه نی ئێرانی 
ل������ه  درێژ كردنه وه ی ماوه ی دانووس������تانه كان 

بووبێت.
ه������اوكات له گ������ه ڵ كۆتای������ی هاتن������ی 
دانووس������تانه كاندا و ده نگ������ۆی دابه زین������ی 
به ه������ای ن������ه وت و دواب������ه دوای ته واوبوونی 
كۆبوون������ه وه ی واڵتان������ی ئه ندام������ی ئۆپێك، 
وا ده رك������ه وت ئۆپێكیش یه كێك������ی دیكه  له  
باس������كه  به هێزه كانی واڵتانی ڕۆژئاواییه  بۆ 
گوش������ارهێنان بۆ س������ه ر ئێران. چونكوو به  
پێداگری عه ره بستان و هه ندێ واڵتی دیكه  
به رهه مهێنانی  له  سه ر دانه به زاندنی ڕێژه ی 
به های  دابه زینی چاوه ڕواننه كراوی  نه وت و 
ن������ه وت له  به رمیلی 100 دۆالروه  بۆ ژێر 60 
دۆالر، به  ش������ێوه یه كی كرده كی واڵتی ئێران 
تووش������ی خه سارێكی جیددی بوو. واته  ئێران 
ل������ه  به رامبه ر ئه و 5 میلیارد دۆالره ی كه  له  
هێنابوو  به ده ستی  دانووستانه كاندا  ئه نجامی 
و وه ك س������ه ركه وتنێك پێناسه ی ده كرد ئێستا 
به  هۆی دابه زینی به های نه وت زیاتر له  8 
میلیارد دۆالر خه ساری پێ ده گات و ئه گه ر 
بمانه وێ به راوردێكی سه ره تایی بكه ین، بۆمان 
ئاشكرا ده بێت كه  ئاكامی ئه م دانووستاندنانه  
بۆ ئێران جگه  له  به رده وامیی ڕاوه س������تاندنی 
چاالكیی������ه  ناوكییه كان������ی خه س������ارێكی 3 
میلیاردی و بگره  زیات������ره  و ئه مه ش  بوو به  
هۆكارێ كه   یه كه مین دانیش������تنی جێگرانی 
وه زیرانی ده ره وه ی واڵتان������ی پێنج زێده  یه ك 
و ئێران له  كه ش و هه وایه كی س������ارد و سڕ و 
به  بێ هیچ ده سكه وتێكی ئه وتۆ به  كۆتایی 
بگات و وێده چێ دانووستانه كانی داهاتووش 
به  هۆی خه ساره  دارایی و سیاسیه كانی ئێران 
هه روه ك جاران له  بنبه ستدا به رده وام بێت و له  
ماوه ی 6 مانگی داهاتووش������دا، كێشه كان به  

هه ڵپه سێردراوی بمێننه وه .

خه ساری دووایین خولی 
دانووستانه كان

رۆژنامەی »كوردستان« و ماڵپەڕەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com

http://www.pdki.org 
pdkiran@club-internet.fr

نوێترین ئاماری گیرۆده  بووانی 
ئینته رنێت له  جیهاندا

هەم������وو مرۆڤێك بەگوێرەی تەمەنی ڕاس������تەقینە هەس������ت 
بەخۆی دەكات، ب������ەاڵم توێژینەوەیەكی نوێ  كە لە ماڵپه ڕێكی 
ئەمریكیدا باڵو كراوەتەوە دەری دەخات كە ئەو كەسانەی هەست 

بە گەنجێتی دەكەن، تەمەنیان درێژتر دەبێت  و زۆرتر دەژین.
توێژینەوەكە لەسەر بەراوردی نێوان ئەو كەسانە كراوە كە بەو 
شێوەیە هەس������تیان كردوە بەرامبەر بەو كەسانەی كە بەو شێوەیە 

نەبوون.
توێژینەوەكە كە لە الیەن پسپۆڕانی زانكۆی لەندەنەوە ئەنجام 
دراوە، دەری دەخات كە پاراس������تنی تەمەنی خود ڕەنگدانەوەی 
لەسەر ئاستی سروشتی تەندروستی بەگشتی دەبێت  و دواتریش 
ڕەنگدانەوەی لەسەر ژیانی داهاتوو دەبێت  و كاریگەری لەسەر 

كەمكردنەوەی ڕێژەی مردن دەبێت.
ژمارەیەك������ی زۆر توێژینەوە نزیك ب������ەو بابەتە دەریان 
خس������توە كە ئەو كەسانەی گوش������اری دەروونی  و 
نەخۆشییەكانی دڵ  و نەخۆشییە سەختەكانی 
تریان هەیە،  هەموو نیشانەی ئەوەن كە 

تەمەن بەخێرایی تێدەپەڕێت.

ئەو كەسانەی 
خۆیان بە 

گەنجتر 
لە تەمەنی 
ڕاستەقینەی 

خۆیان 
لەقەڵەم 
دەدەن، 

زۆرتر دەژین


