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نه ورۆز گڕی به ردایه  
بااڵی داگیركه ران

حیزبی دێموکرات پەیامێک ئاراستەی پارتی ئازادیی کوردستانی تورکیە دەکات
)PAK( هاورێیانی بەڕێز ڕێبەرایەتی پارتی ئازادیی كوردستان

وێڕای ساڵو  و ڕێز!
جێژنی نەورۆز لە ئێوە  و هەموو گەلی كوردستان بە تایبەت لە بنەماڵەی بەڕێزی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان پیرۆز بێ .

پیرۆزبایی  و ساڵو دەنێرین بۆ هەموو ئەو پێشمەرگە  و شەڕوانانەی ئێستا لە شوێنە جۆراوجۆرەكانی كوردستان بۆ پارێزگاری لە خاكی كوردستان لەگەڵ 
تیرۆریستانی داعش لە شەڕ  و بەربەرەكانیدان.

حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران، حیزبی پێش������ەوا قازی محەممەد  و دوكتور قاس������ملوو  و دوكتور سادق شەرەفكەندی  و هەزاران شەهیدی ڕێگای 
ئازادی  و دێموكراس������ی لە خۆرهەاڵتی كوردس������تان نەورۆز وەك هێمای یەكگرتوویی  و ئاش������تی كورد چاو لێ  دەكا  و لەو ڕۆژەدا لەگەڵ نەتەوەی خۆی  و 
شەهیدانی پەیمان نوێ  دەكاتەوە.هیوادارین ساڵی نوێ  بۆ ئێوە  و هەموو گەلی كورد ساڵی سەركەوتن  و ئاشتی  و خۆشی بێ   و ڕێوڕەسمی نەورۆزی ئێوەش 

بە باشی  و سەركەوتوویی بەڕێوە بچێت .
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران _ دەفتەری سیاسی

٢٨ی ڕەشەمەی ساڵی ١٣٩٣ی هەتاوی
١٩ی مارسی ٢٠١٥ی زایینی

پـەیڤ
ناهید حسێنی

نەورۆز
ك������وردان  بەه������اری  و  ن������ەورۆزە  وا 
بەڕێوەیە، شاخ و دەر و دەشت خەمڵیوە و 
سروودی سەربەستی بە گوێی رێبوارانی 
رێگای ئازادی������دا دەچرپێنێ . مزگێنیی 
ژیانەوە خرۆش دەخاتە دڵی سروش������ت و 
گوڵی هیوا دەپشكوێ . كوردستان زامدار 
و دڵبرین باوەش بۆ ن������ەورۆز دەكاتەوە و 
بە ڕۆڵە نەب������ەرد و قارەمانەكانی خۆی 
دەڵێ : لە هەركوێ  بن، لە هەر سەنگەر 
و مەتەرێزێكدا بن، ل������ە پاڵ هەر كانی 
و ئەش������كەوتێكدابن، خۆڕاگر بن پلینگە 
چنگ بە گڕەكان������م، خۆڕاگر بن هەڵۆ 
تیژباڵەكان������م، ورەت������ان بەرز ب������ێ  تەوارە 
بەرزەفڕەكان������م رۆژی رووناك������ی ئێمەش 
هەڵدێ  و دڕ بە تاریكیی ش������ەوەزەنگی 
تاریكی پەرس������تان دێن������ێ . كوردس������تان 
لە  رۆڵەكانیەت������ی  خوێن������ی  ش������ەاڵڵی 
و  نامرۆڤانەدا  جەنگێك������ی  بەرەكان������ی 
بەرامبەر بە دوژمنێكی تا س������ەر ئێسقان 
دواكەوت������وو وەس������تاوەتەوە، كەچ������ی لە 
پەیامی ئاشتی و جوانی پاشگەز نابێتەوە 
و بەپیریی بەهارێكەوە دەڕوات كە هیوای 
س������ەركەوتنی پێ  بەس������تووە. كوردستان 
بێ سەروش������وێنی  كچانی  جەرگبڕاوی 
ش������ەنگالیەتی و ش������انازی بە دەست و 
تفەنگی كچە پێشمەرگەكانییەوە دەكات. 
ك������ورەی خەبات و بەرگ������ری لە خاكی 
پیرۆزی نیش������تمان تاو دەدات و بلێسەی 
ئاگری چاوی ڕۆڵە نەبەردەكانی دەكاتە 
ئاگ������ری نەورۆز و پەیامی شكس������ت و 
بەچۆكداهاتن دەدات������ە دوژمنی خاك و 

سەروەرییەكەی.
وا نەورۆزە، نەو ڕۆژی ڕاماڵینی بیری 
تەسك و تاریكی دیكتاتۆرە دڵڕەشەكانی 
ئەم س������ەردەمەیە. شەمشەممەكوێرەكانی 
تاران بە هەڕەش������ە وگوڕەش������ە دەیانەوێ  
ش������ادی و بزە لەم ڕۆژەدا یاساغ بكەن، 
دەیانەوێ  باڵی سەرەڕۆیی و دواكەوتوویی 
و چەق بەس������توویی بیری خۆیان بەسەر 
گەلی كورددا فەرز بكەن، بەاڵم گەلی 
كورد لەمێژە ش������ایی و شیوەنی تێكەڵ 
ب������ووە. لەمێژە ئ������ەم گەلە بەش������خوراوە 
ڕاهاتووە شایی ئەمڕۆ و شیوەنی دوێنێی 
نەورۆز  نەكات.  بەڕێ   هەناس������ەیەك  بە 
جێژنی نەتەوەیی كوردانە و گەلی كورد 
هەموو س������اڵێك بە دڵێكی پڕ لە هیواوە 
سەڕەڕای  ئەمس������اڵیش  كردووە.  بەڕێی 
هەموو هەوڵەكانی تاریكپەرستان، گەلی 
كورد بە پیریی ئ������ەم جێژنەوە دەڕوات و 
ب������ە دوژمنانی ش������ادی و تەناهیی ئاو 
وخاك و نیشتمانی خۆی دەڵێ : ناتوانن 
بەچۆكماندا بێنن و ناتوانن بیرمان برنەوە 
ك������ە كێی������ن و لەپێناوی چی������دا خەبات 
دەكەین. گ������ەر خاكی نیش������تمانمان بە 
خوێنی رۆڵەكانمان سوور دەكەن، هەزاران 
هەاڵڵە لە خاكمان شین دەبێ  و ئەم خاكە 
و ئەم نیش������تمانە هەرگیز لە نەعرەتەی 
ش������ێرانەی رۆڵە ئ������ازا و بەجەرگەكانی 
بەت������اڵ نابێتەوە. هەر س������ەركەوتنێكمان 
نەورۆزێك������ە و هەموو نەورۆزێكیش������مان 

هیوای سەركەوتنی پێیە.

پەیامی پیرۆزبایی 
سكرتێری گشتیی 
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كە ئەوەش بە پیالنی ڕاستەوخۆی 
دەس������ەاڵتداری  هاوپەیم������ان  و 
ڕاستەقینەی بەغدا، واتە كۆماری 
ئیس������المی جێبەجێ  دەكرێ  كە لە 
ڕاستیدا ش������تێكی لە جینۆساید  و 

پاكتاوی ڕەگەزی كەمتر نییە.«
وێرای  درێ������ژه دا  له   به ڕێزی������ان 
قاره مانانه ی  به رگریی  ستایش������ی 
كوردستان  پێشمه رگه ی  هێزه كانی 
و به رگری������ی نه ته وه ی ك������ورد له  
به رامبه ر  ل������ه   نیش������تمانی خۆی 
كرد:  هێمایان  داعش������دا  هێزه كانی 
» ئێمەش وەكوو پێش������مەرگەكانی 
حیزبی دێموك������رات هەموو كاتێك 
ئامادەین لە هەر شوێنێك پێویست 
بێ������ت و داوامان ل������ێ بكرێت، هێز 
بنێری������ن و ئەوەمان لە س������ەرەتای 
هێرشی هێزەكانی نەزانی و تاریكیدا 
بۆ سەر هەرێمی كوردستانی عێراق 

بە كردەوە نیشان دا.«
سكرتێری گش������تی له  درێژه ی 
په یامه كه ی������دا تاوتوێی بارودۆخی 
سیاسی، ئابووری و كۆمه اڵیه تیی 
نابه دڵ������ی زاڵ به س������ه ر ئێ������ران و 
كوردستاندا كرد و ساڵی ١٣٩٣ی به  
ساڵێك لێوانلێو له  ئازار و نه هامه تی 
و دژواری وه سف كرد، به اڵم هیوای 
ئه وه ی خواست كه  ڕۆژێك بگات : 
ئازاددا  ل������ە واڵتێكی  »پێكەوە  و 
لە  نەورۆز  پرش������نگداری  ئاگری 
هەم������وو چیا و ش������ار و الدێكانی 
كوردستان بە سروودی نەتەوایەتیی 
ئەی رەقی������ب هەڵبگیرس������ێنین و 
رۆڵەكانمان دەست لە دەستی یەكتر 
هەڵپەركێی ئازادی و سەربەستیی 

كوردستان ساز بكەن.«
دیك������ه ی  به ش������ێكی  ل������ه  
ڕێوڕه س������مه كه دا كه  ل������ه  ده ره وه ی 
ساڵۆنی ڕێوڕه سمه كان به ڕێوه  چوو، 
هاوڕێ  سكرتێری گشتیی حیزب 
له گه ڵ خاتوو په روانه  دانیش������وه ر، 
نه ورۆزیان  ئاگ������ری  مه ش������خه ڵی 
پێشمه رگه ی  الوانی  ده س������تی  له  
حیزب وه رگرت و ئاگری نه ورۆزی 

١٣٩4ی هه تاوی داگیرساند.
ڕێوڕه س������مه   ئ������ه م  كۆتای������ی 
به ش������كۆیه ، ش������ادی و خۆشی و 
هه ڵپه ڕكێی ئاماده بووان و چریكه ی 
گۆرانی و س������ه ما بوو كه  له  الیه ن 
هونه ری  ك������ۆڕی  هونه رمه ندانی 

حیزبه وه  به ڕێوه چوو.
په یامه كه ی  ت������ه واوی  ده ق������ی 
س������كرتێری گش������تیی حیزب له م 
ڕێوڕه سمه دا، له  اڵپه ڕه ی 4ی ئه م 
ژماره ی ڕۆژنامه ی كوردس������تاندا 

چاپ كراوه . 

هه م������وو خه ڵك������ی كوردس������تان 
بیره وه ریی حیماس������ه تی ڕۆڵه كانی 
نه ته وه ی كوردیان له  یه ك س������اڵی 
دواییدا له  به ره نگاربوونه وه ی له گه ڵ 
دوژمنانی ئازادی و تیرۆریس������ته  
دواكه تووه كان به  هه ڵپه ڕكێ له  ده ور 
ئاگره  هه رمانه كه ی نه ورۆزدا به ڕز 

و پیرۆز ڕاگرت.
ه������ه ر ل������ه م پێوه ندیی������ه دا، پاش 
٢٩ی  هه ینی  ڕۆژی  نی������وه ڕۆی 
١٣٩٣ی  س������اڵی  ڕه ش������ه مه ی 
بنكه ی  له   ڕێوڕه س������مێك  هه تاوی 
حیزب������ی  سیاس������یی  ده فت������ه ری 
به   ئێران  دێموكراتی كوردس������تانی 
ئاماده بوونی س������كرتێری گشتیی، 
میوانه كان،  ڕێب������ه ری،  ئه ندامانی 
كادر و پێش������مه رگه كانی حیزب و 

بنه ماڵه كانیان به ڕێوه  چوو.
له م ڕێوڕه سمه دا پاش به ڕێوه چوونی 
ئاماده كارییه  سه ره تاییه كان، مسته فا 
هیج������ری، س������كرتێری گش������تیی 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 
كرد.  پێش������كه ش  په یامێكی  ئێران 
س������كرتێری گش������تیی حیزب پێش 
به   په یامه كه ی  پێشكه شكردنی  له  
هێما كردن به و  جینایه ته  نامرۆییه ی 
هێزه كان������ی خه الفه تی ئیس������المی 
پێشمه رگه ی  س������ه ربڕینی چه ن  و 
كوردس������تان له  به ره ب������ه ر ی جێژنی 
نه ورۆزدا، وێڕای مه حكووم كردنی 
ئه و تاوانه  دژه مرۆییه ، هاوس������ۆزی 
و هاوخه می������ی خۆی ئاراس������ته ی 
كوردستان  پێشمه رگه كانی  هه موو 
و بنه ماڵه  خۆشه ویسته كانیان كرد.

دوات������ر به ڕێزیان له  قس������ه كانی 
خۆیاندا به  هێما كردن بۆ ئه وه یكه به  
نه ورۆز سه مبۆلی  درێژایی مێژوو  
به ره نگاری و خۆڕاگریی نه ته وه ی 
كورد بووه  و له  بڕگه  جیاوازه كانی 
مێژووی نه ته وه ی كوردا هۆكارێك  
بۆ یه كگرتووی������ی، حه زی ژیان و 
ڕۆڵه كانی  یه كیه تیی  به هێزكردنی 
ب������ووه ، ڕایگه یاند:  نه ته وه ی كورد 
س������اڵی  ن������ەورۆزی  »جێژن������ی 
كاتێكدایە  ل������ە  هەتاوی  ١٣٩4ی 
كە ڕۆَڵەكان������ی نەتەوەكەمان لە 
باش������وور و ڕۆژئ������اوا ڕووبەڕووی 
دڕەندەترین هێ������زی نامرۆیی بەناو 
دەوڵەتی ئیسالمی)داعش( هاوشێوە 
 و هاوئامانجی كۆماری ئیسالمیی 
ئێ������ران بوونەت������ەوە  و بەرگرییەكی 
قارەمانانە و ب������ێ وێنە دەكەن، لە 
هەمان كاتدا هاونیش������تمانانمان لە 
باش������وور ڕووبەڕووی سیاس������ەتی 
برسی كردن و خنكاندن و ئابڵۆقەی 
ئابووری������ی نامرۆیی بەغدا دەبنەوە 
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سەردانی لێژنە ی مافی مرۆڤی پارلمانی 
كوردستان لە دەفتەری سیاسیی حیزبی 

دێموكرات

سوپاسنامەی سكرتاریای حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران، لە مەڕ هیرشی 

ئەم دواییانە بۆ سەر حیزبی دێموكرات

ڕەش������ەمەی  ١٧ی  ڕێكەوت������ی 
١٣٩٣ی هەت������اوی، لیژنەی مافی 
مرۆڤ������ی پارلمانی كوردس������تان بە 
سەرپەرس������تیی بەڕێ������ز »س������ۆران 
عومەر« سەرۆكی لێژنەكە، سەردانی 
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێرانیان كرد و لە الیەن 
شاندێكی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
دێموكرات بە سەرپەرەس������تیی بەڕێز 
»مس������تەفا هیجری« س������كرتێری 
لێكرا.  پێشوازییان  حیزبەوە  گشتیی 
سەرەتا »سۆران عومەر«، بە ناوی 
پارلمانی كوردستان و لیژنەی مافی 
مرۆڤی كوردس������تان بەداخ  بوونی لە 
ڕووداوی چەن������د ڕۆژی ڕابردوو و 
هەڵكوتانە س������ەر كەمپ������ی ئازادیی 
حیزبی دێموكرات و ڕەفتاری دوور 
لە پرەنس������یپ و یاس������ای هێزە كانی 
ئاسایش������ی شاری كۆیە ڕاگەیاند و 
لە س������ەر ئامادەیی لیژنەی مافی 
كوردس������تانی  پارلمانی  لە  مرۆڤ 
لە  لێكۆڵینەوە  و  بەدواداچ������وون  بۆ 
ڕووداوەكە جەختی كردەوە. پاش������ان، 
»مس������تەفا هیجری« س������كرتێری 
دێموكرات������ی  حیزب������ی  گش������تیی 
كوردستانی ئێران، سپاسی پارلمانی 
كوردستان و لیژنەی مافی مرۆڤی 
ئەوانی  پارلمانی كرد و هەڵوێستی 
ب������ۆ بەدواداچوون ب������ۆ ڕووداوەكە و 
بەرز  بەرپرس������یارەتییانی  بە  هەست 
نرخاند و داوای كرد لێكۆڵینەوە بۆ 
ڕووداوەكە بكەن و ئەو كەس������انەی 
كە یاس������ایان پێش������ێل كردووە، سزا 
بدرێن. س������كرتێری گشتیی حیزبی 

ئاماژەی  وتەكانی������دا  لە  دێموكرات 
بەوەدا كە كەیس������ەكە، كەیس������ێكی 
سیاس������ی نییە، بەڵكوو لە ئەنجامی 
هێزەكانی  كۆمەاڵیەتی،  كێشەیەكی 
ئاس������ایش و پۆلیس، پێشێلی یاسا و 
حیزبی  ئازادیی  كەمپی  بارودۆخی 
دیموكراتیان ك������ردووە. پاش كۆتایی 
دیدارەكە هەر یەك لە سۆران عومەر 
پارلمانی كوردستان و فوئاد  ئەندام 
خاكی بەیگ������ی ب������ە نوێنەرایەتی لە 
پارلمانی  مرۆڤ������ی  مافی  لیژنەی 
دێموكرات  حیزب������ی  و  كوردس������تان 
ل������ە كۆنفرانس������ێكی ڕۆژنامەوانیدا 
ئەنجامی دیدارەكەیان بۆ كاناڵەكانی 
ڕاگەیاندن باس كرد. پیشتریش هەر 
هەڵكوتانە  بەدواداچوونی  بارەی  لە 
س������ەر كەمپی ئازادی، ش������اندێكی 
هاوبەشی نوێنەرایەتیی فراكسیۆنی 
گ������ۆڕان ل������ە پارلم������ان و مەكۆی 
بزووتن������ەوەی گ������ۆڕان ل������ە كۆیە، 
سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێرانیان 
كردب������وو. ه������ەر ل������ەو پێوەندییەدا، 
دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ 
لە هەرێمی كوردس������تان لە ش������اری 
دێموكراتی  حیزبی  سەردانی  كۆیە، 
كوردس������تانی ئێرانی ك������ردووە و لەو 
چاوپێكەوتنەدا ئەو دەستە سەربەخۆیە 
لە س������ەر ئامادەیی دەستەی مافی 
وەرگرتنی  بەدواداچوون  بۆ  مرۆڤ 
ماف������ی یاس������ایی ئەو كەس������انە لە 
ڕێ������گای پارلمان������ی هەرێم و دام  و 
دەزگا پێوەندیدارەكان������ی هەرێم������ی 

كوردستان جەختیان كردبووە.

بە دوای ڕووداوی ڕۆژی سێش������ەممە 
١٣٩٣/١٢/١٢ی هەت������اوی بەرانبەر بە 
٢٠١٥/٣/٣ی زایین������ی  و هێرش������كردنە 
س������ەر كەمپ������ی بنەماڵەكان������ی حیزب 
لە الیەن چەند كەس������ێك ل������ە پۆلیس  و 
ئاسایشی شاری كۆیە وە  و پێشێلكردنی 
بنەماكان������ی مافی م������رۆڤ  و بێرێزی 
كردن بە كۆمەڵە كەس������ێك لەو كەمپەدا، 
زۆربەی حیزب  و الیەنە سیاسییەكانی 
كوردی بەش������ە جیاجیاكان، كەسایەتییە 
نیشتمانپەروەرەكانی كورد، بە دەركردنی 
پێوەن������دی  فەرم������ی  و  بەیاننام������ەی 
تەلەفوونی  و س������ەردان ل������ە بنكەكان  و 
نوێنەرایەتییەكان������ی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران، نیگەرانی  و پەرۆش 
بوونی خۆیانی������ان لەو كردەوەیە دەربڕیوە 
و ئەو هێرش������ەیان مەحك������ووم كردووە  و 
هاودەردی خۆیانیان لە گەڵ بنەماڵەكانی 
ئێران  كوردس������تانی  دێموكراتی  حیزبی 
دەربڕیوە. هەر ل������ەو پێوەندییەدا لێژنەی 
ماف������ی مرۆڤ������ی پارلمان������ی هەرێمی 
كوردستان بۆ ئاگاداربوون لە چۆنیەتی 
ڕووداوەكە سەردانی دەفتەری سیاسیی 
حیزب لە كۆیە، بنەماڵە  و ئەو كەسانەیان 

ك������رد كە ل������ەو ڕووداوەدا كەوتبوونە بەر 
هێرش  و ئیهانەكردن. بەم بۆنەوە، حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران بە ئەركی 
سوپاس������ی  دەزانێت  خۆی  سەرش������انی 
هەموو ئەو الیەن  و كەسایەتییە بەڕێزانە 
ب������ە دەربڕینی هەڵوێس������تی  بكات كە 
لە  نیشتمانپەروەرانەیان  مرۆڤدۆستانە  و 
گەڵ حیزبی دێموكرات  و ئەو بنەماڵە  و 
كەس������انەی كە بە ناڕەوا كەوتوونەتە بەر 
هێرش  و سووكایەتی پێكردن، هاوسۆزییان 
ك������ردووە. جارێك������ی دیك������ە پێداگریی 
خۆمان بۆ لێكۆڵینەوە ل������ەو ڕووداوە  و 
بەس������زا گەیاندن������ی ئەنجامدەرانی ئەو 
كردەوە نایاس������اییە لە ڕێگەی یاساییەوە 
ئەو  دەردەبڕی������ن  و هیواداری������ن ڕەوتی 
لێپرسینەوە بە دوور لە دەست تێوەردانی 
سیاس������ی  و حیزبی بچێتە پێش  و ببێتە 
هۆی ئەوەی كە جارێكی دیكە ڕووداوی 

لەم چەشنە دووپات نەكرێتەوە
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

سكرتاریا
١٨ی ڕەشەمەی ساڵی ١٣٩٣ی 

هەتاوی
٨ی مارسی ساڵی ٢٠١٥ی زایینی

ڕاگەیاندنی هاوبەشی حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە بە بونەی نەورۆز و ساڵی نوێ

 پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات، بە بۆنەی 8ی مارس، ڕۆژی جیهانیی ژن

سوپاسنامەی بەشی ماڵیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە دەرەوەی واڵت

خەڵكی تێكۆشەری كوردستان
ل������ە گ������ەڵ نوێبوونەوەی سروش������ت  و 
توانەوەی  و  جوانیی������ەكان   پش������كوتنی 
سەهۆڵبەندان  و هاتنە ئارای كەشێكی 
دڵڕەفێن������ی بەه������اری، وەك نەریت������ی 
هەمێش������ەیی، كۆمەاڵن������ی خەڵك������ی 
كوردستان لە ئێستاوە خۆیان بۆ پێشوازی 
لە یەكەمین ساتەكانی بەهاری نیشتمان 
ئامادە دەكەن. ساتەوەختی نوێبوونەوەی 
س������اڵ  و نەورۆزی ئەمساڵ هەڵگری 
هەندێك جیاوازییە و لێرەدا بە پێویستی 
دەزانی������ن وێ������ڕای پیرۆزبایی گەرمی 
خۆمان لە سەر جەم خەڵكی تێكۆشەری 
بنەماڵەی  تایبەت������ی  بە  كوردس������تان ، 
كوردستان،  ش������ەهیدانی  س������ەربەرزی 
زیندانیانی سیاسی  و بەتایبەتی تر ئەو 
پێش������مەرگە قارەمانانەی ئێستا كە لە 
بەرەكانی دژی تێرۆریستانی دەوڵەوتی 
ئیسالمی ناسراو بە )داعش( لە حاڵی 
شەڕدان، ئاماژە بە چەند خاڵ بكەین.

خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان
ب������ە درێژای������ی دەس������ەاڵتی كۆماری 
ئیسالمی  و ناوەڕۆكی كۆنەپەرەستانەی 
ئەم ڕێژیمە، بەردەوام دژی خۆش������ی  و 
ش������ادی كۆمەاڵنی خەڵكی ئێران  و بە 
تایبەتی كوردس������تان بووە و ئەوەی لە 
دەستی هاتبێت بۆ چەسپاندن  و جێگیر 
كردنی فەرهەنگی گریان، ڕەشپۆشی، 
تازیەباری، مەرگدۆس������تی  و كوشتنی 
دڵخۆشی شارۆمەندانی كورد ئەنجامی 
داوە. ئەمساڵیش وەك لە قسەو لێدوانی 
بەرپرس������انی هێ������زە ئەمنییەتییەكان  و 
تاران   لە  پێشنوێژەكانی ڕۆژی هەینی 
و ش������ارە گەورەكان گوێبیستی دەبین، 
ڕێژی������م بە نی������ازە ڕێگری ل������ە بەڕێوە 
بكات.  نەورۆز  چوونی ڕێوڕەسمەكانی 
لە ڕۆژانی ڕابردووش������دا هێزە سەربازی 

و ئەمنییەتییەكانی كۆماری ئیسالمی 
لە سەرانس������ەری ئێران و ب������ە تایبەت 
كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت، بەمیلیتاریزە 
كردنی شار و ناوچەكان و گرتنەبەری 
ڕێوشوێنی توندی ئەمنییەتی بەتەمای 
پێشگیری لە بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی 
نەتەوەی������ی نەورۆزن  و بە پڕوپاگەندە بە 
دژی ن������ەورۆز و بە دژی ئاگر كردنەوە 
تایبەت  ڕێوڕەسمەكانی  بەڕێوەبردنی  و 
بە س������اڵی نوێ دەیانەوەێ خەڵك شایی 
و خۆش������ی نەكات و هەردەم لە خەم و 
ماتەمباری������دا بن. ل������ە بیرمان نەچێت 
ئەمە یەكەمین جارنییە كە تێكۆشەرانی 
ڕێگەی ڕزگاری لە پێناو ئازادیدا شەڕ 
دەكەن  و گیانی ئازی������زان بەختكردووە. 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی كوردستان 
لە هەموو بەش������ەكانی بۆ گەیشتن بە 
ئاواتەكانی خۆی بەردەوام لە ش������ەڕ لە 
دژی داگیر كەرانی دابووە و شەهیدیشی 
داوە و ناخۆشی  و ئەستەنگی زیاتریشی 
ئەوانەشەوە  بە گش������ت  هاتۆتە ڕێگە. 
بەردەوام س������ەری بەرزبووە و خەفەت  و 
ناخۆش������ی  و ڕەشپۆشی نەبۆتە نەریتی 
خەڵكی كورد و بگرە گش������ت سەختی 
ڕێگە و گیانبازی ئازیزترین ڕۆڵەكانی 

نیش������تمان، بۆتە هۆی ب������ە هێز بوونی 
ورە و وەگەڕكەوتن������ی زیات������ری وزەی 
خەباتكارانە بۆ درێژەدان بە ش������ۆڕش  و 
بەرەنگاری لە پێناو وەدیهاتنی ژیانێكی 
مرۆی������ی  و ئ������ازادی هەمیش������ەیی بۆ 

كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان.
هاونیشتمانانی خۆڕاگری كوردستان

بە لە ب������ەر چاو گرتنی ئ������ەو خااڵنە 
پێویس������تە بوترێ كۆماری ئیسالمی  و 
نەیارانی ش������ادی  و دوژمنانی جەژنی 
نەتەوەیی ك������ورد، لە هەوڵ������دان تاكوو 
ئەمس������اڵ ڕێگری ل������ە بەڕێوەچوونی 
ڕێوڕەس������مەكانی نەورۆز بك������ەن و بە 
پڕوپاگەندەی  دەی������ان  باڵوكردن������ەوەی 
درۆی������ی بە نیازن ماتەم   و ڕەشپۆش������ی 
وەك فەرهەنگ������ی دەس������ەاڵتەكەیان بە 
س������ەر كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستانی 
ڕۆژهەاڵت������دا بس������ەپێنن. ئێمە وێڕای 
ڕێزلێنان ل������ە گیانی پاكی س������ەرجەم 
گیانبەختكردووان������ی كوردس������تان ب������ە 
پێویس������تی دەزانین ڕای بگەیەنین وەك 
هەمیش������ە لە چاالكیی������ە مەدەنییەكان 
ن������وێ  داهێنان������ی  و  گردبوون������ەوە  و 
لەچەش������نی: س������ەردانی بنەماڵ������ە و 
سەرگڵكۆی ش������ەهیدان، ڕزگاركردنی 

پەلەوەر و باڵن������دەكان و نەمامچاندن و 
چاالكیی پاكوخاوێنی ژینگە و هەوڵ 
ب������ۆ فەرهەنگ������ی ژینگ������ە پارێزی لە 
كوردس������تان و دواتریش بە بەرێوە بردنی 
ڕێوڕەس������مەكانی نەورۆز بەردەوامبن و 
س������ەربەرزانە ڕابگەیەنن كە كۆمەاڵنی 
خەڵك لە دڵی سەرەڕۆیی و خەفەقاندا 
ڕاناوەس������تن و بۆ بەردەوامی خەبات و 
تێكۆش������ان ڕێگە و ش������ێوازی نوێ لە 
كاتی گونج������اودا دەخولقێنن. نەورۆزی 
پەیامی  هەڵگ������ری  دەبێت  ئەمس������اڵ 
ڕێزگرت������ن بێ������ت ل������ە ش������ەهیدان  و لە 
پێشمەرگە ئازاكانی مەیدانەكانی شەڕ 
لە دژی كۆنەپەرەس������تی و بەكردنەوەی 
ئاگر، ن������ەورزۆی ئەمس������اڵ بكەن بە 
كەرنەڤاڵی شادی لە دژی تاریكبینان 
 و مەرگ دۆس������تانی دەس������ەاڵتداری 
كۆماری ئیس������المی ئێران. پێویس������تە 
ئەمس������اڵ زیاتر لە هەمیشە بە گەرم  و 
گوڕییەوە ڕێوڕەسمەكانی نەورۆز بەرێوە 
بەری������ن  و گڕی بەرزای������ی  و قامەتی 
ش������اخەكانی كوردس������تان  و هەڵپەڕكێ 
 و كۆبونەوە و وتنی س������روودی تایبەت 
ب������ە ن������ەورۆز ئاوێتەی ی������ەك بكەین  و 
یەكدەن������گ  و یەك هەڵوێس������ت دەنگی 
خۆشی  و شادی هەڵبڕین  و بەم چەشنە 
»نا«یەك������ی گەورە بە دەس������ەاڵتداران 
 و نەیاران������ی گەل������ی ك������ورد بدەینەوە. 
نەورۆزی ئەمساڵ با زیاتر لە هەمیشە 
ئاوێتەی خەبات  و تێكۆشان بێت  و ببێتە 
ورە و س������ەر و دڵخۆشی بۆ كۆمەاڵنی 
خەڵك  و وەاڵمێكی پڕ بە پێستیش بێت 

بۆ داعشی كۆماری ئیسالمی.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

كۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتكێشانی 
كوردستانی ئێران

٢٠١٥/٠٣/١٥

ژنانی كورد
الیەنگرانی یەكسانیی مرۆڤەكان

ژنانی تێكۆشەری دێموكرات
ژنانی  تێكۆش������انی  یادەوەری������ی  ل������ە 
پێش������اهەنگی خەبات لە پێناوی مافی 
یەكسان بۆ ژنان و پیاوان لە كۆمەڵگادا، 
ڕێز لە خەبات و قوربانیدان و فیداكاری 
و چاونەترسی و ورە بەرزیی ئەو ژنانە 
و هەم������وو ژنانی تێكۆش������ەری دنیا و 
بە تایبەت ژنانی ماف  ویس������تی ئێران 
و كوردس������تان لە ماوەی دەیان س������اڵی 
ڕابردوودا دەگرین. ڕێزگرتن لە چاالكی 
و هەوڵی ژنانێك كە زیاتر لە سەدەیەك لە 
هەموو قوژبنێكی ئەم دنیایەدا هەوڵیان 
دا تاكوو ژیانی كۆمەڵگاكان، ژیانێكی 
ئینس������انیتر بۆ هەم������وان بێ، چوونكە 
دابینبوونی یەكسانیی مافەكان لە نێوان 
ژنان و پیاواندا تەنی������ا لە بەرژەوەندیی 
ژناندا نیە، بەڵكوو كۆمەڵگای مرۆیی 
بەرەوە  دواكەوتووی������ەوە  ئاس������تێكی  لە 
ئاستێكی بەرزتر و بە بایەختر پێش دەخا 
كە لەودا پیاوانیش لە كۆت و زنجیری 
كۆمەڵگایەك������ی س������تەمكار دەربازیان 
دەبێ. س������تەم لە س������ەر ژنان، پیاوانی 
س������تەمكاریش تووش������ی ئ������ەو زنجیرە 
نامرۆڤانەی������ە دەكا و یەكس������انیی ژن و 
پیاو، كۆمەڵگایەك������ی بەختەوەر وەدی 

دێنێ كە ژیانی ش������یاوی مرۆڤایەتیی 
تێ������دا بەرێوە دەچێ. ل������ەو خەباتە و لە 
درێژایی سەدەی ڕابردوودا و بەتایبەت 
لە زیاتر لە سێ دەیەی ڕابردوودا، ئەرك 
و تێكۆش������انی ژنانی ئێ������ران دژوارتر و 
ئەس������تەمتر بووە، چوونكە هاوكات لە 
گ������ەڵ خەباتی ژنان لە گ������ەڵ نەریتە 
لە گەڵ  كۆمەڵگادا،  دواكەوتوانەكانی 
دەسەالتی دژە ژنی كۆماری ئیسالمیش 
لە بەربەرەكانێدا بوون و ژمارەیەكی زۆر 
لە ژنانی ئازادیخواز لە چاڵە ڕەشەكانی 
پێ  سووكایتەییان  ئیسالمیدا  كۆماری 
كراوە و تووشی ئەشكەنجە و دەسدرێژی 
و لە ئاكامیشدا ئێعدام بوون. بە تایبەتی 
ئەو ژنە شۆڕش������گێر و ئازادیخوازانەی 
كە لە زیندانەكانی كۆماری ئیسالمیدا 
ل������ە ژێر ناوی فت������وای دواكەوتوانەدا، 

سەرەتا دەستدرێژییان كرایە سەر و دواتر 
ئێعدام كران.

ژنانی تێكۆشەر و مافخوازی كورد
ئێوە لە نێ������و واڵتی ئێران������دا لە گەڵ 
س������تەمی چەند قات بەرەوڕوو بوون و 
ئەس������تەمترین بەش������ی خەبات لە سەر 
ش������انی ئێوە بووە، چوونكە هەم داب  و 
نەریتە دزێوەكان بەربینگی پێ گرتبوون 
ل������ێ دەگرێ  قوربانیتان  ئێس������تاش  و 
و وەك������وو ژن لە ژێر تیغی س������تەمی 
كۆماری ئیسالمیدا بوون و لە شۆڕش 
و خەباتی كوردستانیشدا بەشی قورس 
و گرانی دایكی چاوەڕوانی پێشمەرگە 
و ژنی مێرد بێ  سەروشوێن و خوشكی 
نیگرانی برا و دەسگیرانی چاو لەدرگا 
و لە هەمووی گرنگتر، ژنانی لە ڕیزی 
پێشەوەی پێش������مەرگایەتیتان لە ئەستۆ 

بووە و نموونەی هەرەبەرزی فیداكاری 
و گیان لە سەردەستی بوونە و بەكردەوە 
یەكس������انیی ژن و پیاوتان س������ەلماندوە. 
ل������ە ڕۆژی جیهانیی ژنان������دا وێڕای 
مەحكوومكردنی داب  و نەریتە كۆنەكان 
كە هێشتا وەكوو دێوەزمە گیانی ژنانیان 
كردووەتە ئامانج، پش������تیوانیی چەندین 
بارە لە خەباتی ژنانی ئێران و كوردستان 
لە پێناوی گەیشتن بە مافی ئینسانی 
و یەكسانی دووپات دەكەینەوە. هەروەها 
وەبیر دێنینەوە ك������ە هەتا ڕێژیمی دژە 
ژن و دژە ئینسانی كۆماری ئیسالمی 
لە س������ەر كار بێ، ئاشتی بۆ ناوچە و 
ئازادی بۆ گەالنی ئێران و یەكسانی بۆ 
ژنان وەدی نایەت. لە ٨ ی مارسدا ڕێز 
لە خەباتی هەموو ژنانی كورد دەگرین 
و ی������ادی فیداكاریەكانی������ان دەكەینەوە 
و بە تایبەت س������اڵو بۆ هەموو ژنانی 
پێشمەرگە و خەباتكاری دژی تیرۆریزم 
و كۆنەپەرستیی چ دەوڵەتی ئیسالمیی 
داع������ش و چ كۆم������اری ئیس������المیی 

ویالیەتی فەقیهی دەنێرین.
هەم������وو  ل������ە  ژن  جیهانی������ی  ڕۆژی 

یەكسانیخوازان پیرۆز بێ
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
٨ی مارسی ٢٠١٥

لە  حیزبەكەمان  داواكاریی  دواب��ەدوای 
دەرەوەی  لە  ك��ورد  نیشتیمان پەروەرانی 
ماڵیی  پشتیوانی  بە  س��ەب��ارەت  واڵت 
حیزبی دێمۆكرات، لە زۆربەی واڵتانی 
دەرەوە لیژنەی تایبەت بۆ ئەم مەبەستە 
پێك هات. بە خۆشییەوە لەو كاتەوە تاكوو 
ئەمرۆ خەڵكانێكی زۆر لە ئەندامان و 
الیەنگرانی حیزب و نیشتیمان  پەروەرانی 
كورد لە هەر چوارپارچەی كوردستان بە 
یارمەتی  بانگەوازی  دەم  بە  پەرۆشەوە 
حیزبی دێمۆكرات هاتن. لە ڕێگەی ئەم 

نووسراوەیەوە زۆر پێویستە كە:

�� سپاس و پێزانینی خۆمان پێشكەشی 
چ  كە  بكەین  دڵسۆزانە  ئ��ەم  سەرجەم 
ناویان باڵو كراوەتەوە یان بە پێویستیان 
یارمەتی  و  بێتەوە  باڵو  ناویان  نەزانی 
ماڵییان پێشكەشی حیزب كرد. ئێمە بە 
چاوی ڕێزەوە دەڕوانینە یارمەتییەكەیان 
داهاتووش دا هەروا  لە  و هیوادارین كە 
حیزبی  ڕەوای  خ��ەب��ات��ی  پشتیوانی 

دێمۆكرات بن.
�� سپاس و پێزانینی خۆمان پێشكەشی 
سەرجەم كۆمیتەكانی حیزب لە دەرەوەی 
ل���ەو م��اوەی��ە زۆر  واڵت دەك��ەی��ن ك��ە 

بەرپرسیارەتی  بە  هەست  و  چاالكانە 
وەگەر  خۆیان  هەوڵێكی  هەموو  ك��ردن 
خ��س��ت ب���ۆ ه��ەم��اه��ەن��گ��ی زی���ات���ر لە 
كۆكردنەوە ی  هەڵمەتی  بەڕێوەچوونی 

یارمەتی دا.
�� سپاس و پێزانینی خۆمان پێشكەشی 
لەو  ئ��ەو كەسانە دەك��ەی��ن كە  س��ەرج��ەم 
ماویە دا ئەركی كۆكردنەوەی یارمەتیان 
زۆری  كاتێكی  و  و  ب��ووە  سەرشان  لە 
خۆیان تەرخان كرد بۆ ئەم مەبەستە و 

جێگای ڕێزە.
یارمەتی كردن بە خەباتی ڕەوای گەلی 

دەگونجێ،  كە  شێوەیەك  هەر  بە  كورد 
لە هەمان كاتدا  نەتەوەیی و  ئەركێكی 
پرۆسەیەكی بەردەوامە. ئێمە دڵنیاین بە 
بوونی ئەو هەموو وزە و هێزە، حیزبی 
دێموكرات زیاتر هان دەدات لە بەردەوام 
دەكات  هیوادارتری  و  خەبات  لە  بوون 

بە سەركەوتن.
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  م��اڵ��ی��ی  ب��ەش��ی 

كوردستانی ئێران لە دەرەوەی واڵت
١٦ی مارسی ساڵی ٢٠١٥ی زایینی

١٣٩٣ی  س��اڵ��ی  ڕەش���ەم���ەی  ٢٥ی 
هەتاوی
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»فەره������اد ش������ەفیع زادە« خوێندكاری 
تەورێ������ز خوێندكاری  كوردی زانكۆی 
ڕشتەی فەلس������ەفە، ئەندامی شۆرای 
فەرهەنگ������ی  كانوون������ی  ناوەن������دی 
كۆمەاڵیەت������ی زاگرۆس و دەس������تەی 
نووسەرانی بالڤۆكی خوێندكاری ئاستانە 
و چاالك������ی خوێندكاری������ی و خەڵكی 

گوندی »دەل« س������ەر بە شارس������تانی 
س������ەواڵوا، بۆ تێپەڕاندنی ماوەی یەك 
س������اڵ زیندانی تەعزیری كە لە الیەن 
دادگای شۆڕشەوە سزا دەراوە، ڕەوانەی 
زیندان������ی مەریوان كرا. ئ������ەم چاالكە 
ئەمساڵ  خوێندكارە كوردە، خەرمانانی 
لە الیەن هێزە ئەمنییەتییەكانی ڕێژیمی 

ئێرانەوە دەستبەسەر و لە الیەن دادگای 
شۆڕشەوە بە تۆمەتی »تێكدانی نەزم 
لە كەسایەتییە سیاسییەكانی  و ڕەخنە 
واڵت« بە یەك ساڵ زیندانی تەعزیری 
مەحكووم و پاش������انیش ئەو حوكمە لە 
الیەن دادگای پێداچوونەوەی پارێزگای 

سنەوە پشتراستكرابوو.

ڕەشەمەی ١٣٩٣ی  ڕێكەوتی ٨ی 
هەتاوی،كۆڵبەرێك������ی ك������ورد خەڵكی 
مەری������وان ب������ە ن������اوی »فەرەی������دوون 
نەس������روڵ�اڵهی« خەڵك������ی گون������دی 
»زوێران« س������ەر بەش������اری مەریوان، 

س������نووری »ئاس������نەوا«  ناوچەی  لە 
هێزەكانی  ڕاس������تەوخۆی  تەق������ەی  بە 
سپای پاس������داران كوژرا. هەروەها هێزە 
نیزامییەكانی هەنگی سنووری سپای 
پاس������داران لە ناوچەی سنووری ڕەبەت 

س������ەر بە شاری سەردەش������ت، كاروانی 
كۆڵبەران������ی كوردیان داوەتە بەر تەقەی 
ڕاس������تەوخۆ كە لە ئاكامدا كۆڵبەرێكی 
كورد بە ناوی »س������یروان بەرزنجی«، 
تەمەن ٢٥ ساڵە، كوڕی لەتیف كوژرا.

س������ەرەڕای هەڕەش������ەی ڕێژیم������ی 
كۆماری ئیسالمی  لە خەڵكی كوردستان 
سەبارەت بە بەڕێوەبردنی ڕێوڕەسمەكانی 
سەری ساڵی ١٣٩4ی هەتاوی، خەڵكی 
كوردس������تان بە بەشكۆتر لە سااڵن بەرە 
و پی������ری جیژن������ی نەتەوەی������ی نەورۆز 
چوون و ئاگری چوارشەممەس������ووری 
و نەورۆزی������ان كردەوە. هەروەها س������ەرە 
ڕای زاڵبوون������ی فەزای ئەمنییەتی بە 
س������ەرخورهەاڵتی كوردس������تاندا، خەڵك 
ل������ە پاریزگاكان������ی ئیالم، كرماش������ان، 
س�������نە و ورمێ بە ش������ێوەیەكی بەرچاو 
پێش������وازیان لە رێورەس������مەكانی نەورۆز 

كرد و بە داگرس������اندنی ئاگری لە شار 
و گون������د و بەرزاییەكانی خورهەاڵتی 
كوردس������تان، پێش������وازییان ل������ە جیژنی 
نەتەوەیی نەورۆز و ساڵی نوێ كوردی 
كرد. هێ������زە ئەمنییەتییەكانی ڕێژیمی 
كۆماری ئیسالمی، لە زۆربەی شار و 
ناوچەكاندا بە خەڵكیان راگەیاندبوو، كە 
ڕێوڕەسمەكانی  بەڕێوەبردنی  لە  خۆیان 
جیژن������ی نەتەوەیی ن������ەورۆز ، ببوێرن. 
ب������ەاڵم خەڵك������ی ش������ار و گوندەكانی 
كوردس������تان  س������ەرە ڕای  میلیتاریزە 
بوونی كوردس������تان، لە شەقام و شوێنە 
گشتییەكانی ش������ارەكان ڕێورەسمەكانی 

جیژن������ی نەتەویی نەورۆزی������ان بەڕێوە 
ب������ردووە. هێزەكان������ی گاردی تایبەت و 
دژە شۆڕش لە ش������ەقامەكانی شارەكان 
ب������ە تایبەت لە  ش������ارەكانی س������نە و 
مەهاباد بەر چ������او بووە و لە الیەن ئەو 
هێزانە  خەڵ������ك دراوەتە بەر لێدان و بێ 
حورمەتیی پێك������ردن. هەروەها خەڵكی  
ش������اری مەهاباد، لە ڕێوڕەس������مەكانی 
جیژن������ی ن������ەورۆز دا دروش������می دژی 
رێژیمی������ان وتووەتەوە.  ه������ەر بۆیە لە 
ئاكامی تێكهەڵچوونی هێزەكانی ڕێژیم 
لە گ������ەڵ الوەكانی ئەو ش������ارە،   ١٥ 
كەسیان لە الوەكان دەستبەسەر كردووە.

ڕێكەوتی ١٩ی ڕەشەمەی ١٣٩٣ی 
هەتاوی، جەواد حیسامی پێشمەرگەی 
دێرینی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێ������ران، ناس������راو ب������ە »ش������ێخ جەواد 
حیس������امی« خەڵك������ی »س������نە«، لە 
تەمەنی ٨٠ ساڵیدا بە هۆی نەخۆشی 
لە نەخۆش������خانەیەكی شاری سلێمانی، 
مااڵوای������ی لە ژیان ك������رد. بنەماڵەی 
جەواد حیس������امی بە هۆی ئەوەیكە لە 
بزووتنەوەیەكی كوردس������تاندا بەشداریان 
كردبوو لە شاری سنە بۆ شاری دامغان 
دوورخرابوون������ەوە و ناو براو لە س������اڵی 
١٣١4ی هەتاوی لە ش������اری دامەغان 
ل������ە دایك ب������ووە. دوای س������ەركەوتنی 
ڕاپەڕینی گەالنی ئێران دژی ڕێژیمی 
پاش������ایەتی، جەواد حیسامی یەكێك لە 
جووتیارانی  یەكیەتیی  دامەزرێنەرانی 
كوردستان لە ناوچەی سەقز بوو، كاتێك 

ڕێژیمی ئاخوندی هێرش������ی كردە سەر 
بزووتنەوەی سیاسیی و  كوردس������تان و 
نەتەوایەتی كوردس������تان، مام جەواد لە 
ڕیزەكانی  نەتەوەییدا  پێناو ڕزگاری������ی 
ئێرانی  كوردستانی  دێمۆكراتی  حیزبی 
هەڵبژارد. مام جەواد بە هۆی دڵسۆزی 
و لێهاتوویی خۆی لە هێزی ش������ەهید 
عەزی������ز »یووس������فی«ی حی������زب لە 
ناوچەكان������ی س������ەقز وەك فەرماندەری 
لك خزمەتی كردووە. جەواد حیس������امی 
لە س������اڵی ١٣٦4 ی هەتاوی، تووشی 
نەخۆش������ی دەب������ێ و لە س������ەر ئیزنی 
حی������زب گەڕاوەتەوە س������ەقز، بەاڵم هەر 
ب������ە گەڕانەوەك������ەی بۆ م������اوەی پێنج 
مان������گ زیندانی ك������راوە كە بە هۆی 
دانانی بارمت������ە، لە زیندان ئازاد دەبێت 
و لە گەڵ بنەماڵەك������ەی دەگەڕێتەوە 
ش������اری س������لێمانی و لەوێ نیشتەجێ 

دەب������ی و پێوەندی بە ڕێزەكانی حیزبەوە 
دەكات������ەوە. ئەو كاتەی ك������ە هێزەكانی 
ئیس������المی ڕۆژانە  ڕێژیمی كۆماری 
شۆڕش������گێڕانی كوردی ڕۆژهەاڵتییان 
لە شارەكانی باشووری كوردستان تێرۆر 
دەكرد، ئەویش كەوتە بەر دەس������ترێژی 
و بریندار كرا. جەواد حیس������امی پاشان 
لە گ������ەڵ بنەماڵەك������ەی ڕووی كردە 
واڵتی دانمارك و لەوێ نیشتەجێ بوو 
و ٢ مان������گ پێش ئێس������تا گەڕابووەوە 
ش������اری س������لێمانی و هەر لەم شارەدا 
كۆچ������ی دوایی كرد. تەرمی ناوبراو لە 
باشماخ  سنووریی  خاڵی  گۆرستانێكی 

بە خاك بسپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس  و كاری 
كاك جەواد حیسامی دەكات و خۆی بە 

شەریكی خەمیان دەزانێت.

ڕەش������ەمەی  ٢٥ی  ڕێكەوت������ی 
١٣٩٣ی هەت������اوی، عومەر قازی 
یەكێك لە كەس������ایەتییە سیاس������ییە 
ناس������راوەكانی ش������اری مەهاب������اد، 
ل������ە الی������ەن هێزەكان������ی ڕێژیم������ی 

ئێرانەوە دەستبەس������ەر كرا. هۆكاری 
كەسایەتییە  ئەم  كردنی  دەستبەسەر 
»هاوكاری نەكردنی لە گەڵ ناوەندە 
ئەمنییەكان������ی ئێران« بوو. چونكە 
لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا، 

»بونیادی موستعزەفان« بە بڕیاری 
دەزگای قەزایی مەهاباد بە عومەر 
قازی������ی راگەیاندب������وو، ك������ە دەبێ 
خانووەكەی چۆڵ ب������كات و بیداتە 

ئەو ناوەندە.

وەرزێڕێكی خەڵكی شاری سەردەشت 
بە ناوی »ڕەحیم سۆفی  زادە« تەمەن 
٢٨ س������اڵ، كە لە مەزراك������ەی خۆیدا 
س������ەرقاڵی كارك������ردن ب������ووە، بە هۆی 
دەس������ت و  تەقینەوەی مین،  ڕووداوی 
القێك������ی بە توندی برین������دار بووە. ئەم 

وەرزێڕە كوردە بە هۆی قووڵی برینەكەی، 
پاش چەند كاتژمێر لە ڕووداوەكە، گیان  
لە دەس������ت دەدا. هەر لەم پێوەندییەدا، 
بە هۆی تەقینەوەی مینی چێندراوی 
سەردەمی ش������ەڕی ئێران و عێراق،  لە 
ناوچەی »تەنگەحەم������ام« لە ئاوایی 

»دارخور« ی سەر بە بەخشی ناوەندیی 
قەسری ش������یرین، كەس������ێكی دیكە بە 
ناوی »جەالل بەهرام  زادە« ٢4 ساڵە، 
لە پارێزگای كرماشان تووشی ڕووداوی 
تەقینەوەی مین بووە و گیانی لە دەست 

داوە.

ڕێكەوتی ١٩ی ڕەشەمەی ١٣٩٣ی 
هەتاوی، »هەردی نادری«، ئەندامی 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بەهۆی خوێنرێژی مێشكەوە مااڵوایی 
لە ژی��ان ك��رد. ه��ەردی ن��ادری كوری 
ل��ە س��اڵ��ی ١٣٥٢ی  ن����ادری  ع��ەزی��ز 

»تەپەرەشی  گ��ون��دی  ل��ە  ه���ەت���اوی، 
سەرقەاڵ« ی سەر بە شاری »سەرپێڵی 
زەهاو« لە پارێزگای كرماشان لە دایك 
بە  ن���ادری  ه���ەردی  بنەماڵەی  ب���ووە. 
و  ئێران  ڕێژیمی  نێوان  ش��ەڕی  ه��ۆی 
عێراق ئاوارەی كوردستانی باشوور دەبن 

لە  و  دەك��ەن  ك��ۆچ  ناچار  لەوێشەوە  و 
نۆروێژ گیرساونەوە.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس  و كاری 
كاك هەردی نادری دەكات و خۆی بە 

شەریكی خەمیان دەزانێت.

ڕەش������ەممەی  ٢4ی  ڕێكەوت������ی 
س������ەر  ل������ە  هەت������اوی،  ١٣٩٣ی 
بانگهێشتی فەرمیی مەڵبەندی ١4ی 
ڕێكخس������تنی یەكیەتی نیش������تمانی 
كوردس������تان  �������� كۆی������ە و مەكتەبی 
ڕێكخراوە دێموكراتیكەكان، شاندێكی 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
ب������ە سەرپەرس������تیی محەممەدنەزیف 
قادری، ئەندامی دەفتەری سیاسیی 
یادكردنەوەی  ڕێورەس������می  لە  حیزب 

ش������ەهیدانی بەرگری لە خاك  و نیشتمان 
بەشداری كرد. ڕێورەسمەكە بە سروودی 
نەتەوایەتی������ی ئ������ەی ڕەقیب  و پاش������ان 
داگیرس������اندنی مۆم دەستی پێكرد. لەو 
پەیام  و  تایبەتەدا، چەندین  ڕێوڕەس������مە 
وتار لە الیەن مەالبەختیار  و ڕەهبەر سەید 
برایم  و چەند كەسێكی دیكەوە پێشكەش 
كران. پاشان خەاڵتی مام جەالل لە الیەن 
ئەندامی  ئەحم������ەد«  »هێرۆئیبراهی������م 
مەكتەبی سیاسیی یەكیەتیی نیشتمانیی 
كوردس������تانەوە پێش������كەش بە بنەماڵەی 
شەهیدان كرا. لە درێژەی ڕێوڕەسمەكەدا، 
چەندین پەخشان  و فیلمی دیكومینتاری  
پێشكەش كرا. شاندی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران پەیامێكی پێشكەش بە 

ڕێورەسمەكە كرد، كە دەقی پەیامەكەی 
حیزب بەم چەشنەیە:

بەڕێزان: دەستەی ئامادەكاری كۆڕی 
یادكردن������ەوەی ش������ەهیدانی بەرگری لە 

نەتەوە  و نیشتمان!
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان!

بەشدار بووانی هێژا!
بە ناوی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێرانەوە، گەرمترین ساڵوی ئەمەگناسی  
و پڕ لە هەس������تی وەفاداری پێشكەش بە 
گیانی پاكی شەهیدانی كورد  و كوردستان 
دەكەین بە تایبەت ئەو ش������ەهیدە نەمر و 
سەربەرزانەی كە لە شەڕی داسپێنراوی 
دەوڵەتی ئیسالمی ترۆریستی)داعش(  و 
لە داكۆكی كردن لە دەس������كەوتە سیاسی 
 و نەتەوەییەكان������ی ك������ورد ل������ە هەرێمی 

كوردس������تان  و پاراس������تنی شۆناسی 
نەتەوەكەم������ان لە بەرەكانی ش������ەڕدا 
گیانی������ان لە پێن������اوی ئامانجەكانی 
كردووە. هەروەها  بەخت  گەلەكەماندا 
لەم كۆڕەدا س������اڵوی پڕ لە س������ۆزی 
نیشتمانپەروەری پێشكەش بە بنەماڵە 
سەربەرزەكانیان دەكەین كە ڕۆڵەكانیان 
بە بیری نیشتمانپەروەری  و خەبات  و 
بێگۆمان  كردووە،  پەروەردە  بەرخۆدان 
ئەم هەس������تی قوربانیدانەیان لە پێناو 
پاراس������تنی نەت������ەوە  و نیش������تمانەكەیان، 
ش������انازییەكی گ������ەورە  و مێژووییی������ە  و 
ئەزموونی ئەم خەباتە پڕ لە س������ەروەرییە 
كە نیش������تمان  و گەلەكەمانی لە بەرانبەر 
پاراستووە.  نەیارانیدا  و  پیالنی دوژمنان  
لە كۆتاییدا جارێكی دیكە ساڵوی پڕلە 
بۆ  دەنێرین  نیش������تمانپەروەریمان  هەستی 

گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان.
بەسپاسەوە

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
كۆمیسیۆنی پێوەندییەكان

٢4ی ڕەشەمەی ساڵی ١٣٩٣ی 
هەتاوی

١٥ی مارسی ساڵی ٢٠١٥ی 
زایینی

ڕێكەوتی ٢4ی ڕەشەمەی ١٣٩٣ی 
هەتاوی، بۆ ڕێ������ز گرتن لە ٦٩ی�ەمین 
س������اڵڤەگەڕی دامەزراندنی یەكیەتیی 
ژنانی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران، 
ڕێوڕەسمێك لە ناوەندی ٣ی كوردستان 
بەڕێوەچوو. ئەم ڕێوڕەسمە بە سروودی 
نەتەوایەتیی ئ������ەی رەقیب و ڕاگرتنی 
خولەكێ������ك بێدەنگی ب������ۆ ڕێز گرتن لە 
ش������ەهیدانی  س������ەرجەم  پاكی  گیانی 
ڕێگەی ڕزگاریی كوردس������تان دەستی 
پێك������رد. پاش������ان، پەیامی دەس������تەی 
لە  ژن������ان  یەكیەتی������ی  بەرێوەبەری������ی 
ئەندامی  س������دقی«  الی������ەن »زەكییە 

كرا.  پێشكەش  بەڕێوەبەرییەوە  دەستەی 
دێموكراتی  حیزب������ی  هونەریی  كۆڕی 
كوردس������تانی ئێ������ران ب������ە ه������اوكاری 
سروودێكی  ژنان  یەكێەتیی  ئەندامانی 
پێش������كەش  ن������اوی »نابەزین«  لەژێر 
كرد. پەیامی ناوەندی ٣ی كوردس������تان 
لە الیەن »لوقمان شێخانی« ئەندامی 
و بەرپرس������ی تەشكیالتی ناوەندی ٣ وە 
خوێندرایەوە. پارچە شێعرێك لە ژێر ناوی 
»بیانوو« لە الیەن »ناهید حوسێنی« 
ئەندامی كۆمیت������ەی ناوەندی حیزبەوە 
پێش������كەش كرا. لە بەش������ێكی دیكەی 
یەكیەتی  پەیام������ی  ڕێوڕەس������مەكەدا، 

الوانی كۆمیت������ەی جێژنیكان لە الیەن 
»محەممەد رەس������ووڵی« خوێندرایەوە. 
گورانییەك  ڕێورەسمەكەدا،  درێژەی  لە 
لەالیەن »بەیان پی������ری« بە هاوكاری 
ك������وڕی هونەریی حیزب������ی دێموكرات، 
پێشكەش كرا. دواتر شانۆیەك لە ژێر لە 
ناوی » ت������ەاڵق« لە الیەن ئەندامانی 
ناوەندی ٣ی كوردس������تانەوە بەو بۆنەوە 
نمای������ش كرا. لە بڕگ������ەی كۆتایی دا 
بەشێك لە ژنانی ناوەندی ٣، كە پێشتر 
لە كێبركێیەكی فكریدا س������ەركەوتنیان 
بەدەس������ت هێنابوو، ب������ە پیدانی خەاڵت 

ڕێزیان لێگیرا.

كۆنگ������رەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ 
ڕۆژی ٨ی مارس كە ڕۆژی جیهانی ژنە 
لە هەموو ژنان، دایكان، خوشكان و كچان 
كە لە س������یما جیاوازەكانی ژنن پیرۆزبایی 
دەكات. ژن و پیاو، دو باڵی مرۆڤایەتین و 
یەكرا و هاوشان مانا بە چەمكی مرۆڤ 
و مرۆڤایەتی دەبەخش������ن. دیاردەی شەڕ 
لە س������ەردەمی سووننەت، ژنی كێشایە ناو 
ماڵ و مەال ئایینەكانیش ئەو هەاڵواردنە 
ش������اهانەیان س������ەلماند. هەر چەند ژنانی 
وەكوو: نفرتی  تی و كلۆئۆپاترا لە میسر، 
سەمیرامیس لە ئاش������وور، ناپیر ئاسۆ لە 
ئیالم، زبێدە خاتوون )هاوس������ەری هاڕوونە 
رەشید( و توركان خاتوون )هاوسەری حەسەن 
مەلەكشا(، كاترین لە رووسیە، ئێلیزابێتی 

یەك������ەم و ڤیكتۆری������ا و .. ل������ە ئینگلیس 
هێزیان هەبووە، بەاڵم ئەو ناوازییە بە هۆی 
هەندێك ڕێس������ا بووە، ڕێسایەك كە لە سەر 
پیاوس������االری و باوك ساالری بووە. ئەگەر 
لە سەردەمی س������ووننەت، شەڕ، پاراستنی 
ئەمنییەت، نەبوونی ئیمكاناتی بەرابەر لە 
بەرهەمهێن������ان و پەروەردە، ژنی كردبووە بە 
ڕەگەزی دووهەم، لە سەردەمی سەنعەت، 
زانس������ت، زانیاری و مافی مرۆڤ، دەبێت 
ب������ە هیمەتی خ������ودی ژن و خاتوونەكان و 
ب������ە هاوكاریی پیاوان������ی ئازادیخواز و دژە 
ه������ەاڵواردن، لە گەڵ ئەو س������تەمە چەند 
هەزار س������اڵەیە خاڵ������ی كۆتایی دانا و ئەو 
ڕەش������اییەی هەاڵواردنی ڕەگەزی كە لە 
تەنیشت هەاڵواردنی ڕەگەزی )سەبارەت بە 

ڕەنگی پێست یا ڕەگەزی خیاڵی هیتلێر(، 
هەاڵواردنی زمانی و هەاڵواردنی ئایینی 
و .. كە هەموو لە نیشانەكانی دڕندەیی �� 
بە پێوەری مرۆیی و دێموكراسی )ئازادی 
و بەراب������ەری( ئەمڕۆینە، لە ڕوخس������اری 
ئێران و مرۆڤایەتی شوش������تەوە. ویالیەتی 
فەقیه������ی كۆم������اری ئیس������المیی ئێران 
)داعشی شیعە( وەكوو پێڕەوی داعش، لە 
فۆس������یلە بەجێماوەكانی سەردەمی داعش، 
لە سەدەی ئێستادا ئەژمار دەكریت و هەر 
دووكیان لە گەڵ ڕۆحی سەدە، كە لە سەر 
ئازادی و بەرابەری مرۆڤایەتییە: )البردنی 

هەر جۆرە هەاڵواردنێك( ناتەبایە.
كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ

٨ی مارسی ٢٠١٥

كۆڵبەرێكی كورد بە تەقەی 
ڕاستەوخۆی هێزەكانی ڕێژیم كوژرا 

كۆڵبەرێك بە تەقەی ڕاستەوخۆی 
هێزەكانی ڕێژیمی ئێران كوژرا

دەستبەسەر كردنی كەسایەتییەك لە الیەن ڕێژیمی ئێرانەوە

تەقینەوەی مین گیانی چەند كەسی كوردی ستاند

كۆڵبەرێكی كورد بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەكانی ڕێژیم كوژرا

جێژنی نەتەوەیی نەورۆز لە شار و گوندەكانی خورهەاڵتی كوردستان
بە شێوەیەكی بەرین بەڕێوە چوو

پێشمەرگەیەكی دێرینی حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد

خوێندكارێكی كورد ڕەوانەی زیندانی مەریوان كرا

پەیامی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ 
بە بۆنەی 8ی مارس، ڕۆژی جیهانیی ژن

ڕێورەسمی 69هەمین ساڵەی دامەزرانی یەكیەتیی ژنان بەڕێوەچوو

بەشداریی شاندی حیزبی دێموكرات لە ڕێورەسمی یادكردنەوەی 
شەهیدانی بەرگری لە خاك  و نیشتمان

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات لە نۆروێژ كۆچی دوایی كرد

ڕێكەوت������ی ٢١ی ڕەش������ەمەی ١٣٩٣ی هەتاوی، 
بەن������اوی »ڕەحمان  كۆڵبەرێكی خەڵكی سەردەش������ت 
ئیبڕاهی������م زادە« تەمەن ٣٠ س������اڵ و خەڵكی گوندی 
»بنو خەلف«  لە ناوچەی س������نووریی »قاسمە رەش« 

بە تەقەی ڕاستە و خۆی هێزەكانی ڕێژیم كوژرا.

هەت������اوی،.  ١٣٩٣ی  ڕەش������ەمەی  ٢4ی  ڕێكەوت������ی 
كۆڵبەرێكی كورد بە ناوی »سۆران خوسرەوی«، تەمەن ٢4 
ساڵە، كوڕی »رەئووف«خەڵكی گوندی »كانی سپیلكە«ی 
س������ەر بە ش������اری مەریوان بە هۆی تەقەی ڕاس������تەوخۆی 
هێزەكانی هەنگی س������نووریی ڕێژیمی ئیس������المیی ئێران لە 

ناوچە سنوورییەكانی شاری مەریوان، كوژرا.
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پەیامی 
پیرۆزبایی 
سكرتێری 

گشتیی حیزبی 
دێموكراتی 
كوردستانی 
ئێران بە 
بۆنەی 
نەورۆزه وه 

و  بەڕێ������ز  هاونیش������تمانانی 
خۆشەویستم!

   ب������ە بۆنەی نەورۆز و س������ەری 
س������اڵی كوردی، جێژنی ڕزگاری و 
ئازادی، لە الیەن حیزبی دێموكراتی 
ئێرانەوە گەرمترین ساڵو  كوردستانی 
و پیرۆزبایتان پێش������كەش دەكەم. ئەو 
جێژن������ەی كە هێم������ای خۆڕاگری و 
مانەوەی نەتەوەی كوردە بە درێژایی 
وێستگەیەكی  بۆتە  س������اڵ،  هەزاران 
مێژووی������ی كورد ب������ۆ یەكگرتوویی، 
ژیاندۆستی و نوێ كردنەوەی پەیمان 

لە نێوان ڕۆڵەكانی نەتەوەكەمان.
  ل������ەو بۆنەی������ەدا ب������ە گرینگی 
دەزانم پێش هەموو ش������تێك س������ەری 
ڕێز و نەوازش بۆ هەموو ش������ەهیدانی 
س������ەربەرزی  ڕێگ������ەی ڕزگاری و 
ئازادی كورد و كوردس������تان دانەوێنم 
و گەرمترین پیرۆزبایی ئاراس������تەی 
بنەماڵە ئازیزەكانیان بكەم، پێویس������تە 
ن������وێ بكەینەوە  پەیمانی������ان لەگەڵ 
كە ڕێگای������ان درێژە پ������ێ دەدەین تا 
ئەو ڕۆژەی كە ئ������اوات و ئامانجیان 
ك������ە ئازادی و سەربەس������تیی كورد و 
بێتە دی. هەروەها  كوردس������تان بوو، 
ساڵو و پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی ئەو 
ڕۆڵە كۆڵنەدەر  و خۆڕاگرانەی كورد 
و هەموو ئەو مرۆڤە ئازادیخوازانەی 
بك������ەم كە لە  نەتەوەكان������ی دیك������ە 
زیندانەكانی ڕێژیمی پەت و سێدارەدا 
بە ورەی پۆاڵیین و قارەمانانە بەرگری 
لە ئ������ازادی و بیرو بڕواكانیان دەكەن، 
ئەوانیش دڵنیا بن ڕەنج و ئازارەكانیان 

بە فیڕۆ ناچێت. 
هەروەه������ا لەم دەرفەتەدا س������اڵو و 
پێش������كەش  پیرۆزبایی گەرمی خۆم 
بە هەم������وو كادر و پێش������مەرگەكان 
و ئەندام������ان  و الیەنگران������ی حیزبی 
خۆڕاگرەكانیان  بنەماڵە  و  دێموكرات 
دەك������ەم و دڵنیای������ان دەكەم������ەوە لە 
ئەنجامی خەباتی ئێوەی خەباتگێر  و 
بەهاری  ئازادیدا  ئەویندارانی  هەموو 
ڕاستەقینەی ڕزگاری لە واڵتەكەمان 

پیرۆز دەكەین.
بەڕێزان! 

س������اڵی  ن������ەورۆزی  جێژن������ی 
١٣٩4ی هەتاوی ل������ە كاتێكدایە كە 
باش������وور  لە  نەتەوەكەمان  ڕۆڵەكانی 
دڕەندەترین  ڕووب������ەڕووی  ڕۆژئاوا  و 
هێ������زی نامرۆی������ی بەن������او دەوڵەتی 
هاوش������ێوە  و  ئیس������المی)داعش( 
هاوئامانج������ی كۆماری ئیس������المیی 
ئێ������ران بوونەت������ەوە  و بەرگرییەك������ی 
قارەمانان������ە و بێ وێن������ە دەكەن، لە 
هەمان كات������دا هاونیش������تمانانمان لە 
برسی  باشوور ڕووبەڕووی سیاسەتی 
كردن و خنكاندن و ئابڵۆقەی ئابووریی 
نامرۆیی بەغدا دەبنەوە كە ئەوەش بە 

پیالن������ی ڕاس������تەوخۆی هاوپەیمان  و 
بەغدا،  ڕاس������تەقینەی  دەسەاڵتداری 
وات������ە كۆماری ئیس������المی جێبەجێ  
دەكرێ  كە لە ڕاس������تیدا ش������تێكی لە 
جینۆساید  و پاكتاوی ڕەگەزی كەمتر 
نییە. ئەمڕ و كوردستان بۆتە پێگەی 
ئازادیخ������وازان و هەم������وو هێ������زە دژە 
تێرۆریستییەكان لە ئاستی جیهانیدا. 
لە الیەكی دیكەوە، ڕووداوەكانی ئەم 
جەنگە نیشانی دا كە كورد دوژمنی 
هاوبەش������ی هەیە و بە بێ پاڵپشتی، 
ناتوانێت  یەكڕی������زی  هاودەنگ������ی  و 
بێت������ەوە.  دوژمنان������ی  ب������ەرە وڕووی 
ئەوەی ك������ە لە ش������ەنگاڵ، كۆبانێ، 
گوێر، مەخموور، س������ەعدیە، جەلەوال 
و ناوچەكان������ی دیكەی كوردس������تان 
ڕووی دا س������ەلماندی كە پێشمەرگە 
 و ش������ەڕڤانی كورد پێكەوە پارێزەرانی 
وەكوو  ئێمەش  خاكی كوردس������تانن و 
دیموكرات  حیزبی  پێش������مەرگەكانی 
هەم������وو كاتێ������ك ئامادەی������ن لە هەر 
شوێنێك پێویس������ت بێت و داوامان لێ 
بكرێ������ت، هێز بنێری������ن و ئەوەمان لە 
سەرەتای هێرشی هێزەكانی نەزانی و 
تاریكیدا بۆ سەر هەرێمی كوردستانی 

عێراق بە كردەوە نیشان دا.
هاوواڵتیانی خۆشەویست و بەڕێز!

      ئەم س������اڵەی ك������ە كۆتایی 
هات، بەداخەوە ساڵێكی پڕ لە ئازار و 
سەختی و ناخۆش������ی بوو. كۆماری 
ئیس������المی ب������ە پێ������ی بەڵگەنامە  و 
ڕاپۆرتە باوەڕپێكراوە نێونەتەوەییەكان، 
كارنامەیەكی ڕەشی دیكەی لە بواری 
ئازادی و مافەكانی مرۆڤدا لە هەمبەر 
هاواڵتیان������ی ئێران ب������ۆ خۆی تۆمار 
پێ������ی ڕاپۆرتی ڕێكخراوی  كرد، بە 
لێبوردنی نێونەتەوەیی تەنانەت توندتر 
لە جاران ئازادیی ڕادەربڕین و ئازادیی 
پێشێل  كۆبوونەوەی  كۆڕ و  پێكهێنانی 
و زەوت كرد  و دەس������تی دایە گرتن و 
ئازادیخوازی  چاالكانی  ڕاوەدوونانی 
مافەكانی  بەرگریكارانی  نەتەوەكان، 
ژنان و بە گشتی مافەكانی مرۆڤ، 
لە  جیابیران  و...  ڕۆژنامەنووس������ان، 
ئێراندا. ئەوەی لە س������اڵی ڕابوردوودا 
جێگەی هەڵوەس������تە كردن������ە، ئەوەیە 
كە كۆم������اری ئیس������المی نەیتوانی 
بە ڕواڵەتیش بێت بە پێی دروش������م  و 
بەڵینە درۆیینەكانی حەسەن ڕووحانی 
هەڵبژاردندا  ش������انۆگەریی  كاتی  لە 
هەڵس������وكەوت بكات و ئەشكەنجە و 
لە سێدارەدانی بە بیانووی جۆراوجۆر 
و ب������ێ بنەما ڕابگرێ������ت یان النیكەم 

كەمی بكاتەوە. 
خوێن������دكاران و قوتابیی������ە ئازیز و 

ئازادیخوازەكان!
    لە س������اڵی ڕابردوودا دیسانەوە 
تاكەكان������ی مافخواز  و بەش������ەرەفی 
نەت������ەوە جیاجی������اكان لە ئێ������ران، بە 
كورد  نەتەوەی  ڕۆڵەكان������ی  تایبەتی 
 و كەمین������ە ئایینیی������ەكان و ژن������ان 

ڕووبەڕووی ه������ەاڵواردن و جیاكاری 
بوونەوە. دیس������انەوە سزا نامرۆییەكان 
وەكوو ش������ەالق لێدان  و لە سێدارەدانی 
بەرب������اڵو  و كوێران������ە ب������ە پاس������اوی 
نایاس������ایی و نائەخالق������ی، توندتر و 
فراوانتر لە س������ااڵنی پێش������وو بەڕێوە 
چ������وو. ئەوەش وایكرد كە ش������وورای 
ماف������ی مرۆڤی ڕێكخ������راوی نەتەوە 
یەكگرتووەكان لەس������ەر دۆخی نالەبار 
و پڕمەترسیی مافەكانی مرۆڤ لە 
نیگەرانی������ی خۆی دەرببڕێت  ئێراندا 
و ڕای بگەیەنێ������ت كە بە س������ەدان و 
بگرە ه������ەزاران بەندكراوی ڕەخنەگر، 
چاالكی  مافن������اس،  ڕۆژنامەڤ������ان، 
خوێندكاری  و كرێ������كاری و ...، لە 
گرتووخانەكان������ی ڕیژیمدان. هەروەها 
كۆماری ئیس������المی بەچاوەدێری و 
ف������ەزای مەجازی و  كۆنترۆڵكردنی 
فیلتێرین������گ دەیەوێت ئەو فەزایەش 
نەهێڵێتەوە بۆ هەناسەدان و ئاڵوگۆڕی 
بی������ر وڕای تاك  و نەت������ەوەكان. ئەمە 
لەپاڵ بوون  و زیادكردنی گرتووخانەی 
نهێنی لە الیەن ئیتالعات  و س������پای 
دادگای������ی  هەروەه������ا  و  پاس������داران 
كردن������ی نادادپەروەرانە  و نایاس������ایی 
س������تەملێكراوەكان  نەتەوە  ئەندامانی 
 و كەمین������ە ئایینیی������ەكان بە تایبەت 

بەهاییەكاندایە. 
ه������ەر بە پێ������ی دەی������ان ڕاپۆرت و 
ڕاگەیەندراوی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی، 
بارودۆخی كوردەكان پڕ لە هەاڵواردن 
و جی������اكاری ب������ووە و تەنان������ەت كار 
گەیشتە سەر جیاكاری لە دابینكردنی 
خزمەتگوزارییە گشتییەكانیش، وەكوو 
شوێنی حەوانەوە و ئاو و تەندروستی 
و ئاموزش و دامەزراندن و بە فەرمی 
پ������ەروەردە بە زمان������ی دایكیش هەر 
قەدەغە بووە و قەدەغەیە. ئەوەی كە 
لەوە زیاتریش جێگەی ش������ەرمەزاریی 
ئ������ەم ڕێژیمەی������ە، بێ باكییەكەی لە 
داواكارییەكان������ی  و  م������اف  ئاس������ت 
تەنانەت  ك������ردووە  وای  ك������ە  خەڵكە 
پرس������ێكی گرینگ و هەس������تیاری 
ژیان������ی هاواڵتیان������ی ه������ەر واڵتێك 
وەكوو پیس������بوونی ئ������او و هەوا ببێتە 
پرسێكی سیاسی و بگرە ئەمنییەتی، 
ك������ە بەداخەوە 4 لە ش������ارەكانی هەرە 
پی������س و ئال������وودە ل������ە ڕووی ئاو و 
هەواوە لە ئاس������تی جیهانیدا لە ئێران 
هەڵكەوتوون، بۆ نموونە شاری ئەهواز 
پیسترین شار لە ئاستی جیهاندایە و 
شارەكانی كرماشان و سنە و یاسوج، 
مەترسیداری  زۆر  دیكەی  شارەكانی 
ئەم ڕیزبەندیی������ە جیهانییەن دەربارەی 

پیسبوونی ئاوو هەواوە.
   كارنام������ەی ڕێژیم لە س������اڵی 
ڕابوردوودا وەكوو بوارەكانی دیكە، لە 
پێوەندی لەگەڵ  ژنانیشدا لەوپەڕی 
ڕەشی و مەترس������یداریدا بوو، هەر لە 
دەستدرێژی بۆ حەریمی تایبەتی بگرە 
تا وەكوو سەهمیەبەندیی جنسیەتی بۆ 

خوێندن و زەوتكردنی ئازادییەكانیان، 
تا وەكوو نەبوونی یەكسانیی ڕەگەزی 
و نادادپەروەری لە ڕێژەی دامەزراندندا 
كە بە ش������ێوەی بەرچاو لە ٨ س������اڵی 
ڕابردوودا س������ااڵنە و بەمساڵیش������ەوە  
١٠٠هەزار كەس دابەزیوە. ئەوەش بە 
ئاشكرا سروشتی دژە ژن و دژە ژیانی 

ئەم ڕێژیمە دەردەخات.
هاوواڵتییە بەڕێزەكان! 

دانوس������تانەكانی نێ������وان ئێ������ران و 
واڵتانی ناسراو بە ٥+١ لە كاتێكدا 
بەڕێوە دەچێت كە كۆماری ئیسالمی 
لەوپ������ەڕی الوازیدایە و ناچارە ڕازی 
بێت بە مەرجەكان������ی ڕۆژئاواییەكان 
تا لەو دۆخ������ە نالەب������ارە ئابووری و 
سیاس������ییە خۆی ڕزگار بكات و لە 
لێواری ڕووخ������ان بگەڕێتەوە، بۆ ئەو 
مەبەستە تەنانەت ڕازی بووە لەگەڵ 
گەورەتری������ن دوژمنی وەهمیی خۆی 
واتە ئەمریكا ماوەی������ەك بە نهێنی و 
ئێستاش بە ڕاستەوخۆ گفتوگۆ بكات 

تا ڕۆژژاوا ڕازی بێت سزا و ئابڵۆقە 
ئابوورییەكانی سەر ئێران البچێت كە 
سەردەمانێك بە »كاغەز پارە« ناوی 
دەب������رد و ئیدعای دەك������رد كە بۆتە 
ه������ۆی بەهێزی و داهێن������ان!!! بەاڵم 
ئام������ار و ڕاپۆرت������ە نێودەوڵەتییەكان 
دەری دەخەن كە بە هۆی سیاس������ەتە 
و  ئیس������المی  چەوتەكانی كۆماری 
هەوڵدان بۆ ش������كاندن و پێشێلكردنی 
ڕیس������ا و یاس������ا نێونەتەوەییەكانەوە، 
ئ������ەو س������زا نێودەوڵەتییان������ە بوونەتە 
هۆی س������ەدان میلیارد دۆالر زیان و 
ئێران،  ئابووریی  سیستمی  داتەپینی 
تەنانەت كۆماری  ش������ێوەیەك كە  بە 
ئیسالمی توانای دابینكردنی دەرمان 
نەخۆشخانەكانی  پێداویستییەكانی  و 
نەماوە، ڕێبەری ئ������ەم ڕێژیمە ناوی 
ئەو خۆبەدەس������تەوەدان و شكس������ت و 
نەرمش������ی  ناوە »  سەرش������ۆڕییەی 

قارەمانان������ە«!!!، ل������ە كاتێك������دا كە 
دوایین ڕاپۆرتی ڕێكخراوی جیهانی 
پرۆگرام������ی گەش������ەپێدانی مرۆیی 
لەمس������اڵدا  یەكگرتووەكان،  نەت������ەوە 
زیات������ر ل������ە ٢٥%ی ئێرانیی������ەكان بە 
»زاغەنش������ین« ناو دەب������ات و هەر 
بە پێ������ی  ئامارەكانی خودی ڕێژیم 
زیات������ر ل������ە 4٠%ی ئێرانیی������ەكان لە 
ژێر هێل������ی هەژاری������دا ژیانێكی پڕ 
ل������ە تەنگ و چەڵەم������ە تێدەپەرێنن. 
نێونەتەوەیی  س������ندووقی  ڕاپۆرت������ی 
دراو، لە س������ەرەتای س������اڵی ٢٠١٥ 
ئاستی پێش بینیی خۆی بۆ گەشەی 
ئابووریی ئێرانی بۆ ساڵی داهاتوو لە 
٢.٢% دابەزاند بۆ ٠.٦% و پێش بینیی 
بەرزبوونەوەی ڕێژەی هەاڵوسان)تورم( 
لە س������اڵی داهاتوودا لە ئێران دەكات. 
لە  ئاماژەیە  جێگ������ەی  هەرچەن������دە 
ڕێژیمێك������دا كە خاوەن سیس������تمێكی 
داخراوی سەركوتكەری ئەمنیەتی و 
ئیدئۆلۆژیك و ئابوورییەكی دەوڵەتی، 
بە ب������ێ بوونی النیكەمی كێبڕكێ و 
سیستمی بازاری ئازادە و دەسەاڵتی 
دادوەریی س������ەربەخۆ و ڕاگەیاندنی 
ئەحزاب������ی  و  چاوەدێ������ر  و  ئ������ازاد 
ئۆپۆزیسیۆنی یاسایی و ڕێگەپێدراو 
و ڕەخنەگ������ر ل������ە نێوخ������ۆی واڵتدا 
بوونیان نیە و هەروەها ڕێكخراوەكانی 
بەهێز  مەدەنی������ی  كۆمەڵگەیەك������ی 
شكڵیان نەگرتووە، لەوە زیاتر چاوەڕوان 
ناكرێ . بۆیە دەبینین كە ئەم ڕێژیمە 
لە گەندەڵیی بەرباڵوی بەرپرس������انی 
بااڵ و الیەنگرانی تێوەگالوە. لە ١٢٣ 
میلیارد تمەن ئیختالس لە سەردەمی 
هاش������می ڕەفس������ەنجانی بۆ ٣هەزار 
میلیارد تمەن لە سەردەمی ئەحمەدی 
نژاد بەرز بووەوە و ئێس������تاش بە پێی 
زانیاری و وتەی خودی بەرپرس������انی 
ئ������ەم ڕێژیمە ب������اس ل������ە گەندەڵیی 
تمەنی دەكرێ !!!  ٦٥٠هەزار میلیارد 
ئەمە بێجگە ل������ە گەندەڵیی هەزاران 
میلیاردیی دام و دەزگاكانی سەر بە 
بەیتی ڕێبەری و س������پای پاسداران و 

دەزگا ئەمنیەتیەكانە.
مامۆس������تا بوێر و ڕۆشنبیرەكانی 

نەتەوەكەمان!
ئێوە لەو س������اڵەدا ب������ە مانگرتن  و 
بەدژی  نارەزایەتییەكانتان  دەربڕینی 
ڕێژیم، بەستەڵەك و بێدەنگیی بە زۆر 
داسەپاوی دەسەاڵتی نەزانیتان شكاند 
و س������ەڵماندتان كە كوردستان خاوەنی 
یەكگرتووە.  و  پێشڕەو  مامۆستایانی 
بۆیە داهاتووی كوردس������تان بە ئێوەوە 

ڕوون و پرشنگدارە. 
لەساڵی ڕابردوودا بە هۆی سیاسەتە 
دژەمرۆییەكانی ئەم ڕێژیمەوە شاهیدی 
بێكاربوون و ئیخراجی كرێكارە ماندوو 
و بێ بەش������ەكان و داخستنی كارگە 
و كارخان������ەكان بووی������ن. كرێكارەكان 
بەهۆی پێداگری لەسەر دابینكردنی 
النیكەمی ژیان، خۆڕاگری بەرانبەر 

بە دواكەوتنی موچە و بەرباڵوبوونی 
گرێبەستی كورتماوە و هەروەها ڕووداوە 
دڵتەزێنەكانی كار تووشی هەڕەشە و 
تۆقاندن  و دەستبەسەركرانی نایاسایی 
بوونەوە. بەاڵم كرێكارانی وش������یاری 
واڵت س������ەرەڕای هەموو ئەو زەبر  و 
لە هەموو  زەنگ  و بێ دەرەتانیی������ە، 
دەرفەتێكدا  و بە هەر ش������ێوەیەك كە 
بۆیان گونجابێ مافخوراویی خۆیان 

بە گوێی خەڵكی دنیا گەیاند.
ئازادیخ������واز  و  هاونیش������تمانە 

تێكۆشەرەكانم!
    لە س������اڵی ڕابوردوودا دەنگی 
بوێ������ر  و حەقخ������وازی ئێ������وە دژ بە 
ڕێژیم������ی جەهل  و نەزانی لە هەموو 
دنیادا دەنگی دایەوە  و سەرش������ۆڕی 
 و بەدناوی������ی زیات������ری ب������ۆ ڕێژیم 
تۆمار ك������رد. لە ڕاپۆرت و  ئاماری  
»خان������ووی ئ������ازادی« بۆ س������اڵی 
٢٠١٥، كۆماری ئیسالمی ڕەشترین 
كارنامەی هەبووە و لە نێو  ٧ ڕێژیمی 
ئازادیك������وژی جیهان������دا پلەی ٦ی 
وەرگرتووە و ل������ە نێوان ١٩٥ دەوڵەتدا 
مەدەنییەكان  ئازادیی������ە  ڕووی  ل������ە 
و ماف������ە سیاس������ییەكانەوە لە ڕیزی 
نائازاد و دیكتاتۆرەكاندا  واڵتە هەرە 
پۆلین ك������راوە. ڕاپۆرتی س������ااڵنەی 
»شەفافیەتی  ڕێكخراوی  هاوبەشی 
»فارین  گۆڤ������اری  و  نێودەوڵەتی« 
پالیسی« بۆ ساڵی ٢٠١4 دەربارەی 
كۆماری  شكس������تخواردوو،  واڵتانی 
ئیس������المیی لە نێوان ١٧٨ واڵتدا لە 
ڕیزبەندی 44 دان������اوە. لە ڕاپۆرتی 
ب������ێ  پەیامنێران������ی  ڕێكخ������راوی 
لە  سنووریش������دا كۆماری ئیسالمی 
نێوان ١٨٠ واڵتی جیهاندا ڕیزبەندی 
١٧٣ی هەی������ە و وەك������وو یەكێك لەو 
٥ دەوڵەتە ن������اوی هاتووە كە بوونەتە 

زیندانی ڕۆژنامەنووسان.
ل������ە كۆتایی������دا جارێك������ی دیكە 
پیرۆزبایی نەورۆزتان لێ  دەكەم  و لە 
ساڵی نوێدا ژیانێكی پڕشكۆ و پڕ لە 
شانازی و ئازادی و خۆشگوزەرانیتان 
بۆ بە ئاوات دەخوازم. بە هیوای ئەو 
ڕۆژەی ك������ە پێك������ەوە  و لە واڵتێكی 
ئازاددا ئاگری پرش������نگداری نەورۆز 
لە هەموو چیا و ش������ار و الدێكانی 
كوردستان بە س������روودی نەتەوایەتیی 
ئ������ەی ڕەقی������ب هەڵبگیرس������ێنین و 
ڕۆڵەكانمان دەس������ت لە دەستی یەكتر 
ئازادی و سەربەس������تیی  هەڵپەركێی 

كوردستان ساز بكەن. 

جێژنتان پیرۆز بێ������ت و هەر بژین 
بە شادی

كوردس������تانی  دێموكراتی  حیزبی 
ئێران

سكرتێری گشتی
 مستەفا هیجری

ن������ەورۆزی ٢٧١٥ی ك������وردی و 
١٣٩4ی هەتاوی

وتووێژ: كوردستان

ئێمەش وەكوو 
پێشمەرگەكانی حیزبی 
دیموكرات هەموو كاتێك 

ئامادەین لە هەر 
شوێنێك پێویست بێت 
و داوامان لێ بكرێت، 
هێز بنێرین و ئەوەمان 
لە سەرەتای هێرشی 
هێزەكانی نەزانی و 

تاریكیدا بۆ سەر هەرێمی 
كوردستانی عێراق بە 

كردەوە نیشان دا
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كۆماری ئیسالمی چ خەونێک بۆ عێراق دەبینێ؟ 

ب������ە پێ������ی ئ������ەو زانیارییانە كە 
لەبەردەس������تدابوون نزیك بە س������اڵێك 
ل������ەوە پێ������ش ڕامانگەیان������د ك������ە 
ئیس������المی)داعش(  خەالفەت������ی 
كۆماری  دەس������تی  پەروەردەكراوی 
ئیسالمیی ئێران  و هاوپەیمانەكانی 
ناوچەدای������ە، دوای ئەو ماوەیە  لە 
پەرەگرتنی  و  بەهێزبوون   چۆنیەتی 
خێ������رای ئەو گرووپە تیروریس������تی 
� ئیدئۆلۆژیكیی������ە ل������ە هێندێ������ك 
س������ەرچاوەی دیكەوە سەرهەڵدەدەن، 
یەك لەوان ڕۆژنامەیەكی ئینترنیتی 

) خەلیج ئانالین(�ە .
ش������ێوەیە  بەم  پالنەكە  چۆنیەتی 
كە كاتێك داع������ش وەكوو گرووپێك 
لە ئەلقاعیدە جیا دەبێتەوە كۆماری 
ئیسالمی بە یارمەتیی حكوومەتی 
بەشار ئەسەد، حیزبوڵاڵی لوبنان  و 
مالكی بە خێرای������ی دەكەونە نفووز 
خۆیان  پەروەردەكانی  دەست  پێدانی 
ب������ۆ نێو ئەو گرووپە  و ئازاد كردنی 
زیندانەكانی  لە  زیندانییەكانیان كە 
عێراق������دا بوون، بۆ ئ������ەوەی ڕەوتی 
هێرشەكانی داعش بەرەو ئەو شوێنانە 
ڕاكێشن كە خزمەت بەئامانجەكانی 
ئەوان بەتایبەت كۆماری ئیسالمیی 

ئێران بكا.

لە س������ووریە ل������ەو سیاس������ەتەدا 
س������ەركەوتوو ب������وون  و بەهۆی ئەو 
جینایەت  و كارەس������اتە مرۆییانەی 
جیه������ان،  توانی������ان  خولقاندی������ان 
بەتایب������ەت خۆرئاوا به  الڕێدا ببه ن. 
ش������ێوەی كوش������تارەكانی داعش  و 
هەڵس وكەوتی ئەوەندە قیزەونانە بوون 
ك������ە ڕووی جینایەتەكانی بەش������ار 
ئەسەدی س������پی كردووە، بۆیە دنیا 
كەوت������ە گومانەوە كە ڕەنگە جارێ 
مانەوەی بەشار ئەسەد لە دەسەاڵتدا 
باشتر بێ لەوەی دەسەاڵت بكەوێتە 

دەستی ئەو گرووپەوه .

بەاڵم عێراق � كە مەبەستی ئێمە 
لەو وتارەدایە � دوای پاشەكش������ەی 
سوپای عێراق لە مووسل كە بە پێی 
بە  باوەڕپێكراو  سەرچاوەی  هێندێك 
پێی پالنی لە پێش������دا دیاریكراوی 
سەرۆك وەزیرانی ئەو كات ڕوویدا، 
داعش بوو ب������ە خاوەنی هەموو ئەو 
چەك  و كەرەس������تە  و پارەیە كە لەو 

ش������ارە گەورە  و گرنگەدا بوو. لەو 
كاتەدا هەموو چاوەڕوانییەكان ئەوە 
ب������وون كە داعش م������ل دەنێ بەرەو 
بەغ������دا و حكووم������ەت دەرووخێنێ، 
ئێران  ئیس������المیی  كۆماری  بەاڵم 
خەونێكی دیكەی بۆ عێراق دیبوو:

١� بە پێی زانیاریییەكان، كۆماری 
ئیسالمی بە هۆی مۆرەكانی خۆی 
 و هاوپەیمانەكانی لە نێو داعش������دا، 
لە جیاتی  توانی هێرش������ی داعش 
باش������ووری كوردستان  بەرەو  بەغدا 
ڕێنوێنی بكات. مەبەست لەو پالنە، 
داگیركردن  و وێرانكردنی كوردستان 
 و خس������تە مەترس������یی حكوومەتی 

هەرێم بوو، بۆ سزادانیان.

هەرێمی  حكوومەتی  پێكهاتنی 
باش������ووری كوردس������تان لە تەنیشت 
سنوورەكانی خۆرهەاڵتی كوردستان 
ل������ەدوای س������اڵ لە  ك������ە س������اڵ 
گەش������ەكردنی، ئابووری، سیاسی و 
ئاوەدانكردنەوەدا بوو  و زیاتر لە بەغدا 
بە ناوەندی سیاس������ی  و بازرگانی 
عێراق ئەژم������ار دەكرا، بەتایبەت بە 
دەرهێنانی نەوت لەو بەشەدا بەهۆی 
جیهان  بەناوبانگەكانی  كۆمپانی������ا 
خەریك بوو پشتیوانییەكی ئابووری 
خۆی  س������ەربەخۆیی  ئەگەری  بۆ 
دەستەبەر بكا � دەنگی ڕاگەیاندنی 
س������ەربەخۆیش ناوه ناوه  بەرز دەبووە � 

بۆ ئێران قەبووڵ نەدەكرا.

گەمارۆی  س������ەرەڕای  بۆی������ە، 
ئابووریی كوردستان لەالیەن بەغداوە، 
كوردس������تانیان تووش������ی شەڕێكی 
خوێن������اوی و پڕ تێچ������وو كرد كە 
بێجگە لە خەس������ار  و زیانی گیانی 
كە تا ئێس������تا بە هەزاران شەهید  و 
برین������داری لێكەوتووەتەوە، بە دەیان 
هەزار ل������ە خەڵكی ئەم ش������وێنانە 
ئاوارە بوون  و بە س������ەر حكوومەتی 
هەرێم������ەوە بوون بە ب������اری گران  و 
ش������ەڕیش هەروا درێ������ژەی هەیە  و 

كۆتایییەكەی نادیارە.

زانیاریی������ەكان پێم������ان دەڵێن كە 
بۆ  ئیسالمی  كۆماری  خەونەكەی 
باشوور بریتی بوو لە برسی  و چاو 
لەدەستی بەغدا كردنی ئەو بەشەی 
كوردس������تان، داگیر كردنەوەی ئەو 
بەش������ە لە كوردس������تان كە پێش������تر 
لەبەردەس������تی حكوومەتی هەرێمدا 
نەبوو  و بە دوای هێرش������ی داعش 

 و پاشەكشەی هێزەكانی بەغدا لەو 
شوێنانە، پێشمەرگە دەستی بەسەردا 
گرت، بەتایبەت ئەو شوێنانەی كە 
لەو ناوچان������ەدا نەوتیان لێ بەرهەم 

دێ بە كەركووكیشەوە.

حەشدی شەعبی كە لە ڕاستیدا 

كۆم������اری  )به س������یج(ی  هێ������زی 
ئیسالمییە لەگەڵ باقی میلیشیاكان 
ئەم پالنە هەنگا و بە هەنگا و دەبەنە 
پێش������ێ، ئەمە پالنێكی داڕێژراوی 
ڕێژیم������ی كۆماری ئیس������المییە  و 
هۆی  بە  ماوەیەكە  بەس������تێنەكەی 
پێكهێنان������ی دووبەرەك������ی لە نێوان 
هێزەكانی باش������ووری كوردس������تان، 
درێژ بوونەوەی ش������ەڕی داعش،  و 
گەم������ارۆی ئابووری س������ەر هەرێم 
دابین كراوە  و لە ئێستادا لە حاڵەتی 

جێبەجێ كردندایە.

٢� ب������ەاڵم خەون������ی كۆم������اری 
ئیسالمی بۆ عێراق

عەرەب������ی س������وننە لە ئیس������تادا 
ل������ە عێراق ب������ە دوو هۆی گرنگ 
كەوتوونەتە بەر لێشاوی ڕق  و تۆڵە 

لێكردنەوە:
ئا � شەڕی هەشت ساڵەی نێوان 
ئێران  و عێراق  و شكس������ت هێنانی 
سوپای ئێران لەو شەڕەدا بە دەستی 
س������وپای عێراق  و ئەفس������ەرەكانی 
س������وننی كە جێی متمانەی سەدام 

حوسێن بوون جێبەجێ كرا، بێجگە لە 
دەیان میلیارد دۆاڵر زیانی ماڵی، 
نێزیك ی������ەك میلیون كەس قوربانی 
 و برین������دار كە پش������كی زۆری بەر 
هێزەكانی ئێران كەوت  و كاول بوونی 
دەیان ش������ار  و ش������ارۆچكەی ئێران 
دەسكەوتی ئەو شەڕە بۆ ئێران بوو.

ب � ل������ە س������ەردەمی س������ەرۆك 
وەزیریی مالكیدا سوننەكان لە زۆر 
ش������وێنی عێراق بە ه������ۆی ناڕازی 
بوون لە حكوومەت دەس������تیان دایە 
دام ودەزگاكان������ی  دژی  ڕاپەڕی������ن 
وەكوو  ش������ارەكانی  حكووم������ەت  و 
ڕوومادی������ە، فەلووج������ە، تكریت  و 
... لە دەس������ەاڵتی دەوڵەتییان لەو 
ش������وێنانە پاك ك������ردەوە  و بۆ خۆیان 
ئیدارەی ئەو شوێنانەیان بە دەستەوە 
گرت  و كێش������ە  و گرفتی گەورەیان 

بۆ حكوومەتی بەغدا پێكهێنا.

ئێس������تا بە پێی پالنی كۆماری 
ئیس������المی  و هەماهەنگیی بەغدا 
دەبێ س������وننەی عێ������راق زەربەیەكی 
وای������ان لێ بدرێ ك������ە ه������ەم تۆڵەی 
شەڕی ئێران  و عێراقیان لێ بكەنەوە 
 و هەم جارێكی دیكە نەتوانن پشت 
ڕاست بكەنەوە و لە بەرامبەر بەغدادا 

ڕاپەڕن یا هەڵوێستێك بگرن.

ب������ۆ ئ������ەو مەبەس������تە داع������ش 
هەڵكەوتێك������ی ئیدەئالە، لە ماوەی 
یەكساڵی ڕابردوودا بە پێی ئەو پالنە 
داعش كە خ������ۆی بە ئااڵهەڵگری 
سوننە  و بە دژی ش������یعە دەزانێ ، 
سوننەنش������ینەكانی  ناوچ������ە  تەنیا 
دەستبەسەردا گرتووە  و بەالی ناوچە 
شیعەنشینەكاندا نەچووە. بە هەزاران 
كەس لە الوان، سەرۆك عەشیرەتەكان 
بەناوبان������گ  و  كەس������ایەتییە   و 
ناوچان������ەی  ئ������ەو  ناس������راوەكانی 
كوشتووە، هەرچی ئاسەواری كۆنی 
ئەو شوێنانەیە كە نیشانەی كولتوور 
 و بەهای مێژوویی ئەو خەڵكەیە لە 
ن������اوی بردوون  و وێرانی كردوون، بە 
دەیان هەزار كەس كە دانیش������توانی 
ئەو ناوچە سوننەنشینانە لە ترسی 
داع������ش ناوچەكان������ی خۆی������ان بە 
جێهێشتووە  و ئاوارە و دەربەدەر بوون.

ئۆپراس������یونێك  ك������ە  ئێس������تاش 
دەس������تی پێكردووە بۆ پاككردنەوەی 
ل������ە داعش كۆماری  ناوچانە  ئەو 
ئیس������المی بێجگە لە دامەزراندنی 

زیات������ر ل������ە پێنج ه������ەزار كەس لە 
هێزەكانی سپای پاسداران، هێزێكی 
ب������ە ن������اوی حەش������دی ش������ەعبی 
پێكهێن������اوە، ڕایهێناون  و چەكداری 
كردوون بە مەبەس������تی شەڕ لەگەڵ 
داع������ش، ئەو هێ������زە، دوای ئەوەی 
تەی������ارە بۆمب هاوێژەكانی عێراق  و 
ئێران ئەو ش������ارانە دژی هێزەكانی 
داعش بۆمباران دەكەن  و دەیانكەن 
بە وێرانە، حەش������دی ش������ەعبی بە 
دوای ئەودا ئەوەی كە لەو ناوچانە 
دەمێنێت������ەوە وێران  و تااڵنی دەكەن. 
لەو تۆڵەكردنەوەدا شارەكانی تكریت 
 و ل������ە دوای ئەویش مووس������ل كە 
ناوەندی هەرە گرنگی  هەردووكیان 
سپا  و ئەفسەرانی سەدام حوسێن  و 
سەرهەڵدانی سوننەكان بوون، وێران 

دەكرێن.

ئیسالمی  كۆماری  چەشنە  بەم 
بە  عێراقێك  نەخش������ەی  دەی������ەوێ  
ش������ێوەیەك دابڕێژیتەوە كە نە كورد 
 و نە س������وننە هێزی بەربەرەكانێیان 
لەگ������ەڵ حكوومەت������ی ش������یعەی 
عێ������راق نەمێن������ێ   و ب������ۆ خۆی بە 
نوێنەرایەتی حكوومەتی بەغدا ئەو 
واڵتە بەو ش������ێوەی كە دڵخوازیەتی 

بەڕێوەبەرێ .

ئەم پالنە زەنگێكی مەترس������ییە 
نەك ه������ەر ب������ۆ عێ������راق، بەڵكوو 
ب������ۆ خۆرهەاڵت������ی نێوەڕاس������ت لە 
زاڵبوونی هەرچی زیاتری كۆماری 
ئیس������المیی ئێران  و هەناردەكردنی 
واڵتانی  بۆ  شۆڕشەكەی  خێراتری 
ئ������ەم ناوچەیە. ئەم پالنە لەس������ەر 
بەردەوامیی  ئاژاوەنانەوە،  سیاسەتی 
ش������ەڕ، پەرەپێدان������ی برس������یەتی  و 
خەڵك،  كردنی  خۆ  چاولەدەس������تی 
س������ازكردن   دووبەرەكی  وێرانكردن، 
و دوژمنایەت������ی پێكهێنان لە نێوان 
پێكهات������ە جیاوازەكانی خەڵكی ئەو 
ناوچ������ە  و توقان������دن  و تیرۆركردن 

داڕێژراوە.

لێرەدا پرس������یار ئەوەیە، كورد بە 
بوون������ی ئەو هەم������وو دژبەرایەتیی 
یەكتر ك������ردن  و بێ پالنییەی، چۆن 
دەتوانێ لە ژێر ئەم پالنە مەترسیدارە 
خۆی ڕزگار ب������كا، یان زیانەكانی 

كەمتر بكاتەوە؟

ڕۆژەڤـ

لە فێركردنی ئیسالمدا 
شوێنێك بۆ تیرۆر نیە

و: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

»نیوزوی������ك«ی  گۆڤ������اری 
بەریتان������ی وتارێك������ی ش������ەوقی 
میسری  مەزنی  موفتی  عەلەم، 
كە وەكوو ش������وێندانەرترین مەالی 
موسوڵمانی ئەو واڵتە ناوی براوە، 
ئیسالم  و  تیرۆریزم  پرسی  لەمەڕ 
باڵو كردووەتەوە. موفتی مەزنی 
میسر لە سەرەتای وتارەكەی كە 
ل������ە ژێر ناوی » ل������ە فێركردنی 
ئیسالمدا شوێنێك بۆ تیرۆر نیە« 
نووسیویەتی:  كردووەتەوە،  باڵوی 
»هەموو موس������وڵمانان بە هۆی 
ئەو هێرش������ە گەمژانە، تۆقێنەر و 
تۆسنۆكانەی سەر چارلی هێبدۆ 
لە پاری������س و ئ������ەو توندوتیژییە 
گەمژان������ەی دیك������ە ك������ە دژی 
بێتاوان������ەكان تاك������وو ئێس������تا لە 
بینیومانن،  لیبیادا  كۆپێنهاگن و 
بە تەواوی شڵەژاون. با بە ڕوونی 
بیڵێی������ن: ئەم ك������ردەوە تۆقێنەرانە 
الدانی بەتەواوی لە یاسا و نۆمە 
ئیس������المییەكانە و ئەو تاونبارانە 
نوێنەرایەتی  ش������ێوەیەك  هیچ  بە 
ئایینی  یان  خەڵكی موس������وڵمان 

ئیسالم ناكەن.«
ناوبراو بە ئاماژە بە تیرۆریستان، 
ئیسالمیان  »ئەوان  نووسیویەتی: 
تا ئاستی قوڕگبڕین، سووتاندنی 
قوتابخانەكان و سەركوتكردنی ژنان 
ئایینییەكان،  كەمینە  كوشتنی  و 
و  كۆمەڵ������گاكان  تۆقاندن������ی 
لەژێرپێنان������ی مافەكانی مرۆڤی 
خەڵك لە ناحەزترین شێوەی لواوی 

خۆیدا دابەزاندووە«.
»با  نووس������یویەتی:  هەروەها 
دیسان بە ئاش������كرا بڵێم: ئیسالم 
ب������ە ت������ەواوی دژی تون������دڕەوی 
مەگەر  ب������ەاڵم  تیرۆریزم������ە.  و 
ل������ەو فاكتۆران������ە بگەڕی������ن كە 
پەیوەندییەك������ی لۆژیكی لە نێوان 
ئیس������الم و تیرۆریزم و توندڕەوی 
ئیدی  ئ������ەودەم  كە  دەخەن������ەڕوو 
هیچكات ناتوانی������ن كۆتایی بەم 
بەاڵی������ە بێنین. دەبێ  ل������ە پێناو 
و  باش������تر  داهاتوویەكی  ڕۆنانی 
كۆتاییهێنان ب������ەم بارودۆخە زۆر 
هەس������تیارە كە هەڕەشە لە جیهان 

دەكات، لەم شتانە تێبگەین.
جێگ������ەی داخ بوو ك������ە وەاڵم 
و پەرچەكردارێك������ی بەپەلەم������ان 
ل������ە هەواڵەكان������دا بین������ی ك������ە 
ئیسالمیان  ئایینی  دەس������تبەجێ  
لەب������ەر ڕووداوەكانی ئەم دواییانە 
س������ەركۆنەكردنی  كرد.  سەركۆنە 
س������ەرجەم ئایینێك بۆ كردەوەكانی 
ئەو مرۆڤە خراپانە ئاش������كرایە كە 

نادادپەروەرانە و بێئاكامە.« 
كۆتایی������دا  ل������ە  نووس������ەر 
بۆمان  »ئ������ەوە  نووس������یویەتی: 
گرینگ������ە كە لە كاتی ئەم خەم و 
پەژارە مەزنەدا، پێكەوە ڕاوەستین 
تۆقێنەران������ە  ڕووداوە  ئ������ەو  و 
بە ش������ێوەیەك س������ەیر بكەین كە 
دادپەروەرانە و لۆژیكییە. گرینگە 
كە لەخۆڕا ئیس������الم بە تۆقێنەر 
نەنوێنی������ن � نەك لەبەر ئەوەی بۆ 
موس������وڵمانان وا باش������ە، بەڵكوو 
لەبەر ئەوەی توانایی داهاتوومان 
ب������ۆ پێكەوەژیان������ی ئاش������تییانە 

بەستراوەتەوە بەو لێڕوانینەوە.
پێویس������تییەكی  ئەمڕۆك������ە 
ڕێبەرانێك������ی  ب������ە  زۆرم������ان 
مەزهەبییە كە لە واقیعی جیهانی 
مۆدێ������ڕن ب������ە هەموو كێش������ە و 
دژوارییەكانییەوە تێبگەن، ئەویش 
لە پێناو خوڵقاندنی ژینگەیەك بۆ 
پێكەوەژیان������ی خەڵك. ئەمە دەبێ  
هەوڵێك������ی فرەالیەنی ئەندامانی 
هەم������وو گرووپ������ە ئایینییەكان و 

كولتوورەكان بێت.«

سەرچاوە:
Newsweek.com

بەم چەشنە كۆماری 
ئیسالمی دەیەوێ  

نەخشەی عێراقێك 
بە شێوەیەك 

دابڕێژیتەوە كە 
نە كورد  و نە 
سوننە هێزی 

بەربەرەكانێیان 
لەگەڵ حكوومەتی 
شیعەی عێراق 

نەمێنێ

مستەفا هیجری
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ڕێژیمی  هێزەكانی  ك������ە  كاتێك 
كۆماری ئیسالمی لە شەڕ بەرانبەر 
بە هێزەكانی ئەو كاتی سپای عێراق 
لە بەرەكانی باش������وور  و ناوەڕاستدا 
توانای ڕووبەڕووبوونەوەیان نەما و 
بەزین  و هاوكێش������ەكان بە قازانجی 
هێزەكان������ی عێ������راق گ������ۆڕدرا  و 
گوش������ارێكی زۆریان كەوتە سەر، 
ڕێژیمی ئێران لە بەر دوو هۆكاری 
پەرەپێدانی  سیاس������ەتی  كاریگەر، 
ش������ەڕی لە باش������ووری كوردستان 

گرتە پێش:
 یەكەم كەڵك وەرگرتن لە الیەنە 
باشووری كوردستان  سیاسییەكانی 
ك������ە بنك������ە  و بارەگاكانی������ان لە 
سنوورەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان 
بوو  و هێزێكی شەڕكەر  و چاالكیان 
هەب������وو، دووهەم كەڵك وەرگرتن لە 
بار ودۆخی جوغرافیایی  و شاخاوی 
بوون������ی ناوچەكە كە بۆ درێژەدانی 
ش������ەڕ لەگەڵ تاكتیك  و سیاسەتی 
یەكی  ئێران  ئیس������المی  كۆماری 
دەگرت������ەوە  و ش������ارەزایی هێ������زی 
پێش������مەرگەی كوردستانی باشوور 
فاكتەرێكی كاریگەر بۆ گەیشتنی 
هێزەكانی ڕێژیمی ئێران بە ئامانجە 

سەربازییەكانیان بوو.
ب������ەم تێڕوانینەوە بوو كە ڕێبەران 
 و فەرماندەران������ی هێزەكانی ڕێژیم 
هێرش������ەكانیان ب������ە ئامانجێك������ی 
دیاریكراو لە كوردستانەوە بۆ سەر 
هێزەكان������ی عێراق دەس������ت پێكرد. 
هێرش������انە،  ئەم  س������ەرەڕای  بەاڵم 
ب������ە پێچەوان������ەی لێكدانەوەكانیان 
نەیانتوان������ی ب������ە ئامانجەكانی������ان 
بگ������ەن  و هێزەكانی������ان تەفروتوونا 
ئەو  هەرەزیندووش  نموونەی  كران. 
هێرشە بوو كە بە مەبەستی گرتنی 
ناوچەكانی پارێزگای سلێمانی، لە 
س������نووری بانە بەرەو قەاڵچواالن  و 
بەرزاییەكانی ئەزمەڕ كردیان كە هەر 
وەك بینیمان لە دژە هێرشی سوپای 
عێراقدا بۆ س������ەریان ب������ە تەواوی 
تێك ش������كان  و ب������ەرەو خاكی ئێران 
ڕاویان نان  و بە هەزاران كەسیشیان 
تەرمەكانیان بە جێ ما. دوای ئەم 
هێرش  بیری  كەوتنە  تێكشكانەیان 
بۆ سەر شاری هەڵەبجە  و دەڤەری 
ش������ارەزوور. ب������ۆ بەڕێوەبردنی ئەم 
گەاڵڵەیەش ب������ە هاوكاریی هێزی 
پێش������مەرگەی بەرەی كوردستانی 
 و لە ش������ارەكانی كرماش������ان، پاوە، 
جوانڕۆ  و مەریوان، لە س������ەرەتای 
ساڵی ١٣٦٦ی هەتاوی  و كۆتایی 
مانگی ڕەش������ەمەی ئەو ساڵەدا لە 
كرماش������ان دوای گرتن������ی زنجیرە 
كۆبوونەوەیەك لە س������ەر هێرش بۆ 
هەڵەبجە ساغ بوونەوە  و بڕیاری ئەو 
هێرشە درا. بۆ تاوتوێكردنی الیەنی 
كردەكیی ئ������ەو گەاڵڵەیە، بەرەبەرە 
فەرماندەكانی س������پای پاس������داران 
كەوتنە جووڵە  و سەردانی بنكەكانی 
یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان لە 
ئاواییەكانی »گریانە«  و »هاوارە 

كۆن«.
ل������ە الیەكی دیكەوە، ئەندامان  و 
نیشتمانیی  یەكیەتیی  الیەنگرانی 
سنوورییەكانی  شارە  لە  كوردستان 
كوردس������تان  و هەڵەبجە  و دەڤەری 
دركاند  نهێنییەیان  ئەو  ش������ارەزوور 
هاوڕێیانی  پێوەندیگرتنی  دوای   و 
هەورامان  شارس������تانی  كۆمیت������ە 
لەگەڵ بەرپرس������انی یەكیەتی لەو 
ناوچەیە، هەواڵی ئەو هێرش������ەیان 
پشتڕاس������ت كردەوە  و بە هاوڕێیانی 
ئێمەی������ان گوتبوو ئێوە كارێك بكەن 
لێ������رە دوور بخەنەوە  بنەماڵەكانتان 
شەڕە  لەم  پێشمەرگەكانیش������تان   و 
دوور ڕاگ������رن، هاوڕێیانی ئێمەش 
بە ڕاش������كاوی پێیان گوتبوون هەر 
جووڵەی������ەك ل������ەم ناوچەیە بكرێ، 
هێرش بۆ س������ەر حیزبی دێموكراتە 
 و بەرپەرچ������ی دەدەین������ەوە  و هیچ 

بنەماڵەی  ئەوەندە  نیە  شوێنێكیش 
لێ نیشتەجێ بكەین.

دوای ئەم دانیش������تنە بەرپرسانی 
حیزب  هەورامان������ی  كۆمیت������ەی 
لەم  حیزبیان  سیاس������یی  دەفتەری 

ئ������اگادار  عەمەڵیاتییە  گەاڵڵ������ە 
ك������ردەوە  و كۆمەڵێ������ك ڕێنوێنییان 
لە ڕێبەرایەتی������ی حیزب وەرگرت. 
هەر لەو ماوەی������ەدا ڕێژیمی ئێران 
ناوچەی  ئاواییەكانی  سنووری  لە 
باین������گان  و جوانڕۆ، بۆ ئەوەی كە 
زانیارییەكانی بە ئەرتەشی ڕێژیمی 
عێراق نەگاتەوە ش������ەوانە بە نهێنی 
هێزی هێنابووە شوێنە مەبەستەكانی 
 و كەرەس������تەی سەربازیشی بۆ ئەو 
عەمەلیاتە هێنابوو  و دایپۆش������یبوو 
بۆ كاتی پێویست. هاوكات لەگەڵ 
فەرماندەرانی  ئامادەكارییەكان������ی 
س������پای پاس������دارانی ئێران، الیەنە 
باش������ووری  سیاس������ییەكانی 
كوردس������تانیش لەگ������ەڵ ئەندامان 
 و دۆس������تانی خۆی������ان  و چەكدارە 
ك������وردەكان كە لەگ������ەڵ  ڕێژیمی 
عێراق ب������وون، بە نهێنی پێوەندییان 
گرتب������وو  و داوای هاوكارییان لێ 
كردبوون. شتێكی دیكەش كە جێی 
س������ەرنج بوو، ئەوە ب������وو كە چەند 
كەسێك لە بەرپرس������انی نیزامی  و 
هەڵەبجە  لە  عێراقیش  ئەمنیەتیی 
پێوەندییان بە الیەنە ئیسالمییەكانی 
نەیاری ڕێژیمی عێراق  و نیشتەجێ 
لە ئێران كە بەش������دار لە گەاڵڵەی 
ئەو ش������ەڕەدا بوون، ب������ە تایبەتی 
ئەنجومەن������ی ب������ااڵی شۆڕش������ی 
بەدر(  ٩ی  )قەرارگای  ئیسالمی 
ئ������اگاداری  گرتب������وو  و ئەوانیش 
ئەو هێرش������ە بوون  و خۆیانیان لێ 
گێل كردب������وو  و ئامادەكارییان بۆ 

پێشگرتن بەو هێرشە نەكردبوو.
ئ������ەوە بوو ك������ە ش������ەوی ٢٣-
٢4رەشەمەی ١٣٦٦ لەم شوێنانەوە 
هێرشێكی لە ناكاو و بەرباڵو كرایە 
سەر هەڵەبجە  و دەڤەری شارەزوور 
 و ش������ەڕێك ڕووی دا  و تاوانێ������ك 
خوڵقا كە كۆمەڵگەی مرۆڤایەتیی 
هەژان������د  و زیاتر لە ٥ هەزار كەس 
لە خەڵكی هەڵەبجە  و شارەزووری 
سیاس������ەتەكانی  قوربانیی  ك������ردە 
دووژمنانی كورد. لەم عەمەلیاتەدا 
لەم شەڕگانەوە هێرشەكانی ڕێژیمی 
ئێران بۆ سەر یەكەكانی ئەرتەشی 

عێراق دەستی پێكرد.

لە  ڕێژیم  هێزەكان������ی  یەك������ەم: 
چۆمی س������یروان پەڕین������ەوە  و لە 
ئاواییەكانی »سازان«، »ریشاو« 
و »بۆیین« ب������ەرەو بەرزاییەكانی 
»ملەهومڵە«  و »بەفری میری« 

 و »شنروێ« سەركەوتن.
دووه������ەم: لە ڕێگ������ەی ئاوایی 
س������یروان  چۆمی  لە  »دڕۆڵە«وە 
پەڕینەوە لە ئاواییەكانی »نەیجەڵە« 
 و »چن������ار«  و »مۆردێن« بەرەو 
و  »مەگ������رۆ«  بەرزاییەكان������ی 

»بااڵمبۆ« سەركەوتن.
سێهەم: لە ئاواییەكانی ناوچەی 
»ئیمام������ی«  »تاوگ������ۆزی«  و 
ب������ەرەو »ق������ەاڵی ش������ەمێران«  و 
بەرزاییەكانی زاڵ بە سەر ناوچەی 

»دەربەندیخان«دا وەڕێ كەوتن.
چوارەم: ل������ە دڕۆڵەوە، هێزێكی 
قەرارگای بەدر  و سپای پاسداران 
زام������ن«  و  »ئیمام������ی  ب������ەرەو 
ئاواییەكانی ناوچەی »نەورۆڵی« 

وەڕێ كەوتن.
پێنجەم: لە بەرەی مەریوانیشەوە 

ش������ارۆچكەی  بەرزاییەكانی  ل������ە 
»بی������ارە«  و »ئەحمەدئ������اوا«  و 
چیای »س������ورێن« وەڕێ كەوتن 
 و »پ������ردی زەڵم« ك������ە گەرووی 

ناوچەی شارەزوور بوو، گیرا.
دێموكراتی  حیزبی  ش������ەڕگەی 
كوردس������تانی ئێ������ران ش������ەڕگەی 

بەرگری  و بەرخۆدان.
بێجگ������ە ل������ەو ش������وێنانەی كە 

ئاماژەمان پێ كردن، ش������ەڕگەی 
دێموكرات  حیزبی  پێشمەرگەكانی 
بوو كە لە »ئاواییەكانی شێخان« 
 و بەرزاییەكانی »شاخی گاكوژە« 
 و »پەروینی« دەستی پێكرد. لەم 

بەرەیەدا بە پێچەوانەی شەڕگەكانی 
دیك������ە، پێش������مەرگەكانی حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران زوو 
لە هێزەكانی دوژمن هاتنە دەست  و 
چەند هێرشی یەك لە دوای یەكیان 
تێك شكاند  و پاشەكشەیان پێ كرد 
 و كەالكی زیاتر لە چوار سەد كەس 
لەو هێزانە لە بەرەكانی شەڕدا كەوت 
 و چەكوچۆڵێكی زۆریشیان لێ بە 
ج������ێ ما، بەاڵم لە ش������ەڕگەكانی 
دیكەدا هێزەكانی ڕێژیم پێشڕەوییان 
كرد، بە تایبەت������ی دوای گیرانی 
پێوەندیی  پچڕان������ی  زەڵم  و  پردی 
نەگەیش������تنی  عێراق  و  هێزەكانی 
هێزی یارمەتیدەر، هێزەكانی عێراق 
بەرگرییەكی ئەوتۆیان پێ نەكرا  و 
ئەرتەشی  تۆپخانەی  لەكارخستنی 
عێراق ل������ە ئاوایی »دەڵەمەڕ«یش 

بە تەواوی ئ������ەو بەرگرییەی الواز 
كرد  و ورەی یەكینە شەڕكەرەكانی 
عێراق������ی دابەزان������د  و ناوچەك������ە 
ب������ە تەواوەتی كەوتە ژێر دەس������تی 
كوردس������تانی  ب������ەرەی  هێزەكانی 
 و س������پای پاس������دارانی ئێران. لەو 
بار ودۆخەدا بوو كە ڕێژیمی عێراق 
ل������ە بەرەنگاربوون������ەوەی هێزەكانی 
ئێران هیوابڕاو بوو و دەس������تی دایە 

كیمیابارانی شاری هەڵەبجە  و لەو 
دەڤەرە ڕۆمەڵخەزایەكی پێك هێنا.

دوای ئەوەی كە هێزەكانی حیزبی 
ئێرانیش  كوردس������تانی  دێموكراتی 
پش������تی بەرەی شەڕیان لێ گیرا  و 

ڕەوشی شەڕ لە بەرەكانی دیكە بە 
زەرەری هێزی پێشمەرگەی حیزب 
گۆڕا، بەرە و ئاوایی »س������ەركەن« 
»دەرەش������ێش«  بەرزاییەكان������ی   و 
پاشەكش������ەیان كرد  و سەر لە نوێ 
خۆیانیان ب������ە ئامانجی دەربازبوون 
لەو شەڕە  و بەرگریكردن لە ئەگەری 
ئێراندا  هێزەكانی  هێرش������ێكی  هەر 
ڕێك خستەوە. دوای نیشتەجێبوونی 
هێزەكانی حیزب لەو شوێنانەی كە 
ئاماژەیان پێ كرا، پێوەندی لەگەڵ 
الیەنەكان������ی بەرەی كوردس������تانی 
ڕێك خرا  و لەگ������ەڵ فەرماندەیی 
لە  بەرەی كوردس������تانی  هێزەكانی 
خورماڵ  ناوچ������ەی  هەڵەبج������ە  و 
لە سەر ڕەوشی  پێوەندییەكی خێرا 
بەرەكانی ش������ەڕ  و بە تایبەتی ئەو 
شوێنانەی كە دەرەتانی دەربازبوونی 
هێزەكانی لێ بوو، گیرا  و زانیاری 
وەرگی������را  و دوای تاوتوێكردن������ی 
ئەو زانیارییە، تیمێكی ش������ارەزا بە 
جوغرافیایی  نیزامی  و  كاروباری 
لەگەڵ  هەماهەنگی  بۆ  ناوچەكە 
ئێم������ە دی������اری كرا، ب������ە تایبەتی 
یەكیەتیی  بەرپرس������ی  هاوڕێیانی 
حیزبی  كوردس������تان  و  نیشتمانیی 
ڕۆڵێكی  كوردستان  سۆسیالیستی 
زۆر نەتەوەیی  و نیشتمانییان گێڕا 
 و هەماهەنگییەكی باشیان لەگەڵ 
كردین  و چاوساغ  و یارمەتیدەرێكی 

باشمان بوون.
دوای دەربازبوون������ی هێزەكان������ی 
حی������زب كۆمەڵێ������ك بنەماڵە، كادر 
 و پێش������مەرگە و كەم ئەندامەكانی 
حیزب ل������ەو ناوچەیە گەڕانەوە بۆ 
ناوچ������ەی هەورام������ان  و جوانڕۆ، 
چەند بنەماڵەیەكی ناسراویشیان كە 
پێوەندیی ڕێكخراوەیی  و سیاسییان 
بە حیزبەوە هەبوو، گیران  و ڕەوانەی 
زیندانەكانی كرماشان  و ورمێ كران 
 و كەوتنە بەر ئازار  و ئەشكەنجەی 
پیاوكوژانی ڕێژیم. بەاڵم ڕێژیم بەو 
ئازار  و ئەشكەنجەدانەش نەیتوانی 
بە مەبەستەكانی بگات  و كەمترین 
ش������وێندانەریی نەرێنیی لە س������ەر 
ئی������رادەی سیاس������ی  و وەفادارییان 
بە حیزب������ی دێموكرات دانەنا. بۆیە 

دوای ماوەی������ەك زیندانیكردنی������ان 
س������ەربەرزانە گەڕانەوە نێو بنەماڵە 
شۆڕش������گێڕەكانیان. ئ������ەو پۆل������ە 
ك������ەم ئەندامەش كە  پێش������مەرگە 
خرانە بەندیخانەی كرماشان، دوای 
ئەشكەنجەیەكی زۆر چەند كەسیان 
ئیعدام كران  و گیانی شیرینیان لە 
ڕێگەی ئامانجەكانی گەلەكەیاندا 
دیكەش  ئەوان������ەی  ك������رد.  بەخت 
بۆ  درێژخایەنیان  زیندانی  حوكمی 
بڕایەوە، جگە لەو ئازار  و مەینەتە 
كە تووشی ئەندامان  و بنەماڵەكان 
 و كادر  و پێش������مەرگەكانی حیزبی 
ئێران  كوردس������تانی  دێموكرات������ی 
بوو، لەو ش������ەڕەدا كۆمەڵەش زۆر 
زیانبار ب������وو  و زیاتر لە ٧٠ كەس 
ل������ە پێش������مەرگەكانی كۆمەڵە بە 
بار ودۆخی  بە  ناش������ارەزایی  هۆی 
ناوچەكە  و هەڵبژاردنی ڕێگەیەكی 
مەترس������یدار ب������ۆ دەربازب������وون لە 
ناوچ������ەی »نەورۆڵ������ی«  و الی 
»پیرمحەممەد« كەوتنە ش������ەڕ  و 
بە داخەوە ش������ەهید كران، ئەوە لە 
حاڵێكدا بوو كە ئێمە زۆر هەوڵمان 
دا ئ������ەو هێ������زەی ئەوانیش لەگەڵ 
هێزەكانی حیزبی دێموكرات بكەوێ 
 و پێكەوە بین، بەاڵم مخابن لە سەر 
هەڵیانبژاردبوو،  ك������ە  ڕێگایە  ئەو 
س������وور بوون  و لە كۆتاییدا تووشی 
ئ������ەو كارەس������اتە دڵتەزێن������ە بوون. 
ل������ەو ش������ەڕە نابەرانب������ەرەدا كە لە 
شەڕگەی »نەوس������وود« لە نێوان 
پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران  و هێزەكانی ڕێژیم 
ڕووی دا، فەرماندە لكی بەوەجی 
هێ������زی ش������اهۆ، كاك »عێ������زەت 
ئەحمەدی« ناسراو بە عێزەتە كوێر 
شەهید بوو. لە كاتی دەربازبوونی 
هێزی پێش������مەرگەش لە شارەزوور 
چەند پێشمەرگەیەك بریندار بوون.

قوربانیدانەی  هەموو  ئەو  دوای 
دەڤەری ش������ارەزوور  و ئەو كارەساتە 
دڵتەزێن������ەی كە خەڵ������ك  و هێزی 
ئیستاش  بوون،  تووشی  پێشمەرگە 
سیاس������ی  و  چاوەدێران������ی  ب������ۆ 
مێژوونووس������ان  و ڕێكخراوەكان������ی 
داكۆكی������كاری مافی مرۆڤ ئەو 
بڕیاردەران  و  ئاراس������تەی  پرسیارە 
بەڕێوەبەران������ی ئەو ش������ەڕە دەكرێ 
ك������ە ئامانج������ی ئ������ەو هێرش������ە  و 
دەسكەوتەكانی جگە لە مەینەتی  و 
ماڵوێرانی بۆ گەلی كورد چ بوو؟ 
بێگومان ئەوان������ەی كە لە نزیكەوە 
ئێ������ش  و ئازارەكانی ئەو خەڵكەیان 
دی������وە، وەاڵمی ئەو پرس������یارە ئاوا 
دەدەنەوە كە ئەوە خەڵكی ئەو دەڤەرە 
 و ژن  و منداڵ������ی هەناسەس������اردی 
هەڵەبجە  و ش������ارەزوور بوون كرانە 
قوربانیی سیاس������ەتەكانی ڕێژیمی 
كۆماری ئیس������المیی ئێران، بەاڵم 
ئیس������تا لە  بەداخەوە سیاس������ەتێك 
الیەنەكانی  نێ������وان  پێوەندییەكانی 
هەرێم������ی كوردس������تان و ڕێژیمی 
ڕەچ������او  ئیس������المیدا  كۆم������اری 
دەكرێ   و بە ب������ێ كەڵك وەرگرتن 
كارەس������اتباری  ئەزموون������ی  ل������ە 
ڕابردوو بە ش������ێوەیەكی دیكە  و لە 
شێوازێكی دیكەدا دووپات دەبێتەوە 
كوردستانی  خەڵكی  كۆمەاڵنی   و 
تووش������ی دڵەڕاوكێ بە نیس������بەت 
كردووە  داهاتووی سیاسیی خۆیان 
 و هەنووك������ەش نیگەرانی ئەوەن كە 
كۆماری  دەستێوەردانی  سیاسەتی 
ئیسالمی لە بەرەكانی شەڕ دژی 
دەوڵەتی ئیسالمی )داعش( تووشی 
ڕووداوێكی ناخۆش������ی دیكەیان لە 

چەشنی شەڕی هەڵەبجە بكات.
ئامانجەكانی شەڕی هەڵەبجە

بۆ  ڕێژیم  ئامانج������ی  یەك������ەم: 
هێرشكردنە سەر ناوچەی هەڵەبجە 
 و شارەزوور بەو لێكدانەوە هەڵەیانەی 
ئەوە بوو كە ناوچەیەك لە باكووری 
عێراق بۆ ئۆپۆزیسیۆنی ئەو كاتی 
عێراق لە باش������ووری كوردس������تان 
هێزەكان������ی  ب������كات  و  ڕزگار 
ئۆپۆزیس������یۆنی عێراق لە نێوخۆی 

محەممەد نەزیف قادری

ئاوڕدانەوەیەك لە كارەساتی دڵتەزێنی كیمیابارانی هەڵەبجە

ئەو پرسیارە ئاراستەی 
بڕیاردەران  و بەڕێوەبەرانی 

ئەو شەڕە دەكرێ كە 
ئامانجی ئەو هێرشە  و 
دەسكەوتەكانی جگە لە 
مەینەتی  و ماڵوێرانی 
بۆ گەلی كورد چ بوو؟ 
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عێراق������دا چاالكییەكانیان پەرە پێ 
ب������دەن. ئەوەش لە دانیش������تنەكانی 
بەرپرس������انی بەرەی كوردس������تانی 
 و ڕێژیمی ئێران ل������ە كۆبوونەوەی 
هاوبەشیان لە كرماشان بڕیاری لە 

سەر درابوو.
دووه������ەم: ل������ە بارودۆخێكدا كە 
هێزەكانی ڕێژیمی ئێران لە بەرەكانی 
ش������ەڕی باش������وور  و نێوەڕاستدا لە 
بەرانب������ەر هێرش������ە پەیتاپەیتاكانی 
ئەرتەشی عێراق تووشی تێكشكان 
 و داماوی بوون، ڕێژیم لە هەوڵی 
دیكەی شەڕ  بەرەیەكی  كردنەوەی 
لە ناوچە شاخاوییەكانی كوردستان 
پاشەكشەپێكردنی  مەبەس������تی  بە 
بەش������ێك ل������ە هێزەكان������ی عێراق  و 
سەرقاڵكردنیان بە شەڕی كوردستان 
 و سووككردنی ئەو گوشارە بوو كە 
لە بەرەكانی باشوور  و ناوەڕاستدا لە 

سەر هێزەكانی بوو.
س������ێهەم: هەوڵی ڕێژیمی ئێران 
بۆ پچڕاندنی ڕێگای س������ەرەكیی 
س������لێمانی � بەغدا  و پێش������ڕەویی 
هێزەكان������ی ب������ۆ گرتنی ش������اخی 
قەرەداغ و گرتن  و زیان پێگەیاندنی 
چاڵ������ە نەوتییەكان������ی كەرك������ووك 
بوو. هێرش������ی هێزەكانی ڕێژیم لە 
ب������ۆ گرتنی  ش������ەڕی هەڵەبجەدا 
بەنداوی دەربەندیخان  و پەڕینەوەی 
هێزەكانیان لە چۆمی سیروان بەرەو 
ئاواییەكان������ی »ئەحم������ەد بڕنەو« 
و ئاواییەكان������ی دیكەی ناوچەی 
نەورۆڵ������ی ك������ە دواتر  ل������ە الیەن 
هێزەكان������ی عێراق������ەوە تەفروتوونا 

كران، هەر بۆ ئەم ئامانجە بوو.
گرینگ  خاڵێك������ی  چ������وارەم: 
ڕانەگەیەن������دراوی  نهێن������ی  و   و 
گەاڵڵەی هێرش بۆ سەر هەڵەبجە، 
پێوەندی������ی بە حیزب������ی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران������ەوە هەبوو. لە 
سەرەتای دەستپێكردنی بزووتنەوەی 
ڕۆژهەاڵت������ی  ڕزگاریخوازی������ی 
كۆماری  دژی  بە  كوردس������تانەوە 
ناوچەی  ئەو كاتە  تا  ئیس������المی 
هەورام������ان، جوان������ڕۆ، نەوس������وود 
ئاواییەكان������ی »دەرەتف������ێ«  و   و 
»ه������اوار«  و »هەوارەكۆن« ببوون 
ب������ە ناوچەیەكی ئ������ازاد  و حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران بۆ 
ئاواییەكانی  كار وباری  ڕاپەڕاندنی 
ئازادە سیس������تمێكی  ناوچ������ە  ئەو 
هێنابوو،  پێ������ك  خۆبەڕێوەبەری������ی 
قوتابخان������ەی ب������ە زمانی كوردی 
ب������ۆ قوتابییەكانی ئ������ەو ناوچەیە 
مامۆس������تای  پۆلێك  دامەزراند  و 
ب������ۆ بەڕێوەبردن������ی ئ������ەو ئەرك������ە 
دەرمانگە  كرد،  پەروەردە  نەتەوەییە 
 و خزمەتگوزاریی لەشس������اغیی بۆ 
دابین ك������ردن  و بازاڕێكی هەناردە 
 و ه������اوردەی لەگ������ەڵ بازاڕەكانی 
هەڵەبج������ە  و... ڕێك خس������تبوو  و 
گومركی  وەرگرتن������ی  بەرنامەی 
داناب������وو  و ئەمنیەتی ناوچەكە لە 
الی������ەن هێزی پێش������مەرگەوە دابین 
كراب������وو، گرینگییەك������ی زۆر بە 
ناوچەكە  و  ژینگەی  پاراس������تنی 
ش������وێنی نیش������تەجێبوونی بنكە  و 
بارەگاكانی حیزب درابوو، سەرەڕای 
خزمەتگوزارییانە،  هەن������گاوە  ئەو 
ئ������ەو ناوچە بب������وو ب������ە ناوەندی 
پێوەندیگرتن������ی حی������زب لە باری 
ڕێكخراوەییەوە لەگەڵ ش������ارەكانی 
پارێزگاكانی، سنە، كرماشان، ئیالم 
 و سەرتاسەری ئێران. بەگشتی ئەو 

تەنیا  كات������ەدا  لەو  ناوچەیە 
ل������ە  ناوچ������ە 
سەرتاسەری 
ن  ستا د ر كو

و  بو

كە 

بە دەس������تی حیزب������ی دێموكرات  و 
هێزی پێشمەرگەوە بوو، هەر بۆیە 
ببوو بە جێی س������ەرنجی ڕاگەیەنە 
گش������تییەكان  و بەردەوام هەواڵنێران 
بیان������ی  و  ڕۆژنامەنووس������انی   و 
سەردانی  ئێرانی  ئۆپۆزیس������یۆنی 
ئ������ەو ناوچانەیان دەكرد  و باس������ی 
دێموكراتیكەكانی  تایبەتمەندیی������ە 
حیزبی دێموكرات  و ش������ێوەی ئەو 
بەڕێوەبەرییە پێشكەوتووەیان دەكرد. 
ئەم تەبلیغاتە كە لە ڕاگەیەنەكاندا 
باڵو دەكرایەوە، سەرەڕای چاالكیە 
پێش������مەرگە  هێزی  نیزامییەكانی 
دژی هێزەكانی ڕێژیم، بە تەواوی 
س������ەرانی ڕێژیمی������ان تەنگەت������او 
كردب������وو  و توانیان لەم دەرفەتە كە 
هێزەكانی بەرەی كوردستانیش������یان 
لە هێرشەكەیاندا بۆ سەر هەڵەبجە 
لەگەڵ كەوتبوو بۆ گەیش������تن بە 
ئامانجەكانی������ان لەو دەڤەرەدا كەڵك 
وەرگ������رن  و ئەو هیرش������ە بكەن  و 
ناوچەكە بگرن، حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێرانیش بە ناچاری لەو 
قۆناغەدا بەرەو ش������وێنەكانی دیكە 
بنك������ە  و بارەگاكان������ی بگوازێتەوە 
 و ببێتە الیەنێك������ی زەرەرمەند لەو 
شەڕەدا. بە گشتی ئەوانەی كە لەو 
چەند خاڵەدا ئاماژەمان پێ كردن، 
لە ئامانجە بنەڕەتییەكانی ئەو شەڕە 
بوون  و لە ئاس������تی كوردستانیشدا 
بەرنامەی هاوبەش������ی  یەكەم  ئەوە 
باش������ووری  سیاس������ییەكانی  هێزە 
بەرەی  پێكهاتنی  كوردستان دوای 

كوردستانی بوو.
 ش������تێك كە بە پێویستی دەزانم 
باسی بكەم، قس������ەكانی هاشمیی 
كۆماری  س������ەرۆك  ڕەفسەنجانی 
ئەو كاتی ئێران لە س������ەر شەڕی 
هەڵەبجەیە. كاتێ������ك كە هێزەكانی 
گ������رت،  هەڵەبجەی������ان  ئێ������ران 
وت������ی گەورەترین  ڕەفس������ەنجانی 
ناوچەی گرینگی باكووری عێراق 
 و كوردس������تانمان گرتووە، دەشتی 
بە پیت  و بەرەكەتی ش������ارەزوور  و 
پردی ئیس������تراتژیكی »زەڵم«مان 
گرتووە كە لە بواری سیاس������ی  و 
نیزام������ی  و ئابوورییەوە گەورەترین 
دەسكەوتی ئەو ش������ەڕەیە، بێجگە 
لەوە كە ت������ەواوی هێزەكانی عێراق 
لەو شەڕەدا لە نێو چوون  و بە دیل 
گیران، بەاڵم دوای چەند مانگێك و 
پاش گیرانەوەی شاری هەڵەبجە لە 
الیەن هێزەكانی ئەرتەشی عێراقەوە 
ك������ە بۆ گرتنەوەی ئ������ەو ناوچەیە 
كردبووە  چڕ وپڕی������ان  هێرش������ێكی 
س������ەر هێزەكانی ئێران  و هەر بەو 
ج������ۆرەی كە چەن������د مانگ 
پێشتر هێزەكانیان لە پەالماری 
هێزەكانی پێشمەرگە  و سپای 
پاس������داراندا تەفروتوونا كران، 
ئەو ج������ارە هێزەكانی ئێران بەو 
چارەنووس������ە گی������رۆدە بوون  و 
تووش������ی گەورەترین تێكشكان 
لە ئەرتەش������ی عێراق بوون  و 
كەوتەوە  تەواوی  بە  ناوچەكە 
عێراق،  ئەرتەش������ی   دەستی 
لەم ش������كانەیاندا هاش������می 
ڕەفس������ەنجانی وت������ی ئەو 
ناوچەی������ە ن������ە ش������وێنی 
نە  بووە  و  كش������ت وكاڵ 

هی������چ 

بەرهەمێكی بۆ ئێم������ە هەیە  و نە 
گرینگی������ی جوغرافیای������ی هەیە، 
لە بیستنی قس������ەكانی ئەم زاتەدا 
مرۆڤ ئەو پەندەی وە بیر دێتەوە 

كە: »درۆزن كەم حافیزەیە«.
سەرەڕای ئەوەی كە لە شەڕی 
هەڵەبجەدا خەڵك  و خاكی ئەو دەڤەرە 
بوونە قوربانی  و سووتەمەنیی ئەو 
ش������ەڕە، خاڵێكی ئەرێنی ئەوە بوو 

كە دەنگ������ی مەزڵوومیەتی گەلی 
كوردی بە كۆمەڵگای نێونەتەوەیی 
گەیاند  و تاوانبارانی ئەو جینایەتە 
سامناكەی بە ڕای گشتی ناساند 
 و قوربانییەكان������ی هەڵەبجە بوونە 
بێبەری  نەتەوەیەك������ی  شوناس������ی 
لە مافە ڕەواكانی. ئیس������تا دوای 
تێپەڕینی ٢٧ س������اڵ بە سەر ئەم 
هێرش������ە دژی ئینس������انییە  و ئەم 
كۆمەڵكوژیی������ەدا دەبینی������ن ك������ە 
هەڵەبجە، ش������اری خوێن  و خەبات 
دەبێت������ە یەكێك ل������ە ٥ پارێزگای 
لە هۆڵی  هەرێمی كوردس������تان  و 
مۆنۆمێنتی شەهیدانی هەڵەبجەدا 
ل������ە كۆبوونەوەیەك������ی فەرمی������ی 
ئەندامان������ی پارلەمان������ی هەرێمی 
پارلەمانی  نوێنەرانی  كوردستان  و 
عێراقی فیدراڵ بڕیاری بە پارێزگا 
بوونی ئەم ش������ارە  و ئ������ەو دەڤەرە 
خۆیەتی  جێی  ئەدرێ،  خوێناوییە 

ئەم دەسكەوتە سیاسییە 
بنەماڵ������ەی  ل������ە 
شەهیدانی هەڵەبجە 

خەڵك������ی  ل������ە  و 
نیش������تمانپەروەری 
دەڤ������ەرە  ئ������ەو 
بكەم  و  پیرۆزبای������ی 
س������اڵویش بنێ������رم بۆ 
شەهیدانی  پاكی  گیانی 
كیمیاباران������ی هەڵەبجە  و هەموو 
ئەو ڕۆڵە ئازا  و نیشتمانپەروەرانەی 
پاراستنی كورد  لە سەنگەری  كە 
 و كوردس������تاندا گیانیان پێشكەش 

بە ئامانجەكانی گەل  و نیش������تمان 
ك������ردووە. هەروەها س������ەری ڕێز  و 
بەرزەفڕەكانی  هەڵ������ۆ  بۆ  نەوازش 
كوردس������تانی  دێموكراتی  حیزبی 
ئێران  و پێش������مەرگە قارەمانەكانی 
هێزی ش������اهۆ دادەنەوێن������م كە بە 
ئەو مێژووە  قارەمانەتیی خۆی������ان 
پڕ لە سەروەرییەیان بۆ گەلەكەیان 
تۆمار كرد. لەم شەڕە حەماسییەدا 

جگە لەو چەند پێشمەرگە قارەمانە 
كە ش������ەهید بوون، ٣ پێشمەرگەش 
لە هێزی ش������اهۆ بێ سەر وش������وێن 
بوون كە ناوەكانیان بریتی بوون لە 
»میرئەحمەد ئەحمەدی« خەڵكی 
ئاوایی مەزی������دی  و »محەممەد 
سەلیمی ناسراو بە حەمەی نازە« 
خەڵكی باینگان كە ئیس������تا هەر 
دوویان شەهید بوون. ئەوان كە لەو 
كاتەدا كەوتبوونە دەستی هێزەكانی 
عێراق، دوای چەند مانگ مانەوە 
لە زیندانەكانی عێراق ئازاد كران. 
پێش������مەرگەیەكی قارەمانی دیكە 
ب������ە ناوی »ئەن������وەر دەرەبەیانی« 
ئێستاش بی سەر وشوێنە  و بووە بە 

سەربازی ونی ئەو شەڕە.
خاڵێك������ی جێ������ی س������ەرنج لەو 
بارودۆخ������ە ئاڵۆزەدا ئ������ەوە بوو كە 
ڕێبەران������ی نەمر د. عەبدولڕەحمان 
قاسملوو  و د. سەعید شەرەفكەندی 
ل������ە م������اوەی ش������ەڕەكەدا لەگەڵ 
پێش������مەرگەی  هێزی  فەرماندەی 
حیزب  و بەرپرسانی پلەبەرزی 
حی������زب لەو 

شەڕەدا لە پێوەندیدا بوون  و زۆر بە 
پەرۆشی چارەنووسی ئەو هێزە بوون، 
هەر ئەوەش بوو كە سەرلەبەیانیی 
هەت������اوی  ١٣٦٧/١/١ی  ڕۆژی 
كاتێك كە هێزەكەمان لە ش������ەڕی 
هەڵەبج������ە  و لەو گەمارۆ نیزامییە 
دەرباز ب������وو، ڕێب������ەری مەزن د. 
قاس������ملوو بە پیری هێزەكەوە هات 
 و ل������ە كەمپی ك������وردە ئاوارەكانی 
ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە باریكە، 
كۆبوونەوەیەكی گەورە  و مێژوویی 
بۆ هێزەكە گرت  و پیرۆزبایی ئەو 
سەركەوتنەی لە خەڵكەكە كرد كە 
هاوكات بوو لەگەڵ جێژنی نەورۆز 
 و خۆشحاڵی خۆی  و ڕێبەرایەتیی 

حیزب������ی ب������ۆ ئ������ەو س������ەركەوتنە 
دەربڕی. هەر ل������ەو كۆبوونەوەیەدا 
هاودەردی  و ب������ەداخ بوونی خۆی 
لە كیمیابارانی هەڵەبجە  و شەهید 
بوونی زیاتر ل������ە ٥٠٠٠ كەس لە 
ڕۆڵە نیشتمانپەروەرەكانی كورد كە 
بێ بەزەییانە ل������ە الیەن دوژمنانی 
كوردەوە ش������ەهید كرابوون دەربڕی، 
هەر لە درێژەی قسەكانیدا ئاماژەی 
بە ش������ەهیدبوونی پێشمەرگەكانی 
كۆمەڵە كرد كە لەو شەڕەدا كەوتنە 
ئێران  ڕێژیمی  هێزەكانی  كەمینی 
 و قەرارگای ٩ ب������ەدر و گیانیان 
بەخ������ت ك������رد و بە بۆن������ەی ئەم 
ڕووداوە زیانبارەشەوە سەرەخۆشی  و 

هاودەردیی لە كۆمەڵە كرد.
هەر لەو ڕۆژەدا ش������تێكی زۆر 
ناخۆش كە ڕووی دا، ڕاگەیاندنی 
بەیاننامەی جیابوونەوەی ئەو كادر 
 و پێشمەرگانە بوو كە دژی ئاكامی 
كۆنگرەی هەشتەمی حیزب بوون، 
ب������ەو كردەوەیە ئەو  ئەو هاوڕێیانە 
س������ەركەوتنە گەورەیەی������ان كە لە 
شەڕی هەڵەبجەدا پێشمەرگەكانی 
حی������زب لە مێژووی پڕش������انازیی 
حیزبدا تۆماریان كردبوو، بە جۆرێك 
داپۆشی  و خەڵكی كوردستان چەندە 
بەو سەركەوتنە دڵخۆش بوون، هەر 
ئەوەندە بە جیابوونەوەش تووش������ی 
بوون،  نیگەران������ی  و دڵەڕاوك������ێ 
دوای باڵوبوون������ەوەی بەیاننامەی 
وتی  قاسملوو  د.  جیابوونەوەكەیان 
ئەو جۆرە كارانە ناتوانێ هەنگاوی 
تێكۆشەرانی دێموكرات لە خەباتدا 
شل بكا  و كادر  و پێشمەرگەكانی 
حیزب������ی دێموك������رات ه������ەر وەك 
ل������ە تاقیكارییەكاندا س������ەربەرز  و 
س������ەركەوتوو بوون، لەم بوارەش������دا 
ئااڵهەڵگری  ك������ە  دەیس������ەلمێنن 

ڕاستەقینەی ڕێبازی دێموكراتن.
هەروەها لە بیست و حەوتەمین 
س������اڵیادی كیمیابارانی هەڵەبجەدا 
بە ئەركێكی سیاس������ی  و نەتەوەیی 
دەزانم س������پاس  و پێزانینی خۆمان 
پێشكەش بە ئەم پۆلە تێكۆشەرەی 
گەلەكەمان بەڕێزان كاك محەممەد 
حاج������ی مەحم������وود، س������كرتێری 
حیزبی سۆسیالیس������تی كوردستان 
حاجی  حامی������د  كاك  )حس������ك(، 
غال������ی فەرمان������دەی عەمەلیاتی 
دێرینی  تێكۆش������ەری  هەڵەبجە  و 
كورد، كاك مەال فایق  و عومەری 

یین برای بكەم كە تا  ا و د
نی  كا تە س������ا

دەربازبوون������ی ئێم������ە هاوكاریی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی 

ئێرانیان كرد.
هەروەها یادی ش������ەهیدی نەمر 
بەڕێز كاك شەوكەتی حاجی موشیر 
بەرز ڕادەگ������رم كە وتە جوانەكەی 
هەمیشە لە گوێماندا دەزرنگێتەوە 
هاوبەش������ماندا  كۆبوونەوەیەكی  لە 
ل������ە »چاوگ������ی باواكۆچ������ەك« 
ك������ە ڕووی ك������ردە فەرماندەكانی 
یەكیەتیی نیش������تمانیی كوردستان 
و  وتی: »چیم������ان پێ دەكرێ با 
بۆ حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران بیكەین  و شەرمەندەی مێژوو 
 و حیزب������ی دێموك������رات  و كوردی 
ڕۆژهەاڵت نەبین، تەنانەت ئەگەر 
دەربازبوونی  نرخی  بە  هەڵەبجەش 
حیزبی دێموكرات لە دەست بدەین، 

بۆ ئێمە سەركەوتنە«.

ل������ە چ������وار چێ������وەی پالن������ی 
ناك������رێ  ئێم������ەدا  دەربازبوون������ی 
ئاماژە ب������ە ڕۆڵی كادری بەوەجی 
كاك  نیش������تمانی  یەكیەتی������ی 
محەممەد محەممەد ئەمین ناسراو 
بە »حەمە سیاس������ی« نەكەین كە 
یەكێك لەو كەسانە بوو كە تەواوی 
كاتی ب������ۆ هاوكاریی ئێمە تەرخان 

كرد.
قوربانیدانێك������ی دیكەی حیزبی 
كاتی  لە  كوردستان  سوسیالیستی 
بەڕێوەبردنی ئەو ئەركە نەتەوەیی  و 
نیشتمانییەدا ئەوە بوو كە بە هۆی 
پێداگری������ی تێكۆش������ەری دێرینی 
گەلەكەم������ان كاك حەمەی حاجی 
مەحموود، ل������ە كاتی گەڕانەوەیان 
ل������ە  بەڕێك������ردن  و حەوان������ەوەی 
كادر و پێش������مەرگەكانی حیزب������ی 
داوێن������ی چیای  لە  دێموكرات������دا 
سوورێن لە دەڤەری شارەزوور، دوو 
پێشمەرگەی قارەمان  و بە هەڵمەتی 
حیزبی سۆسیالیس������ت بە ناوەكانی 
س������یامێوە،  عەبدوڵال  حاجی  كاك 
ئام������ر هەرێم������ی )٢١(ی حیزبی 
سۆسیالیس������تی كوردستان  و كاك 
پێشمەرگەی  قاینەیجە  عوس������مان 
قارەمان������ی ئ������ەو حیزبە ش������ەهید 
بوون كە لە ڕێ������گای هاوكاری  و 
هاوخەباتی لەگەڵ تێكۆش������ەرانی 
كوردس������تانی  دێموكراتی  حیزبی 
ئێران  و ئامانجەكانی گەلی كورد 
لە ڕۆژهەاڵتی كوردستاندا گیانی 

شیرینیان بەخت كرد.
خالێك������ی دیكە كە ب������ۆ یەكەم 
ج������ارە ئام������اژەی پ������ێ دەكەین، 
سیاسەتمەداری  دەستبەسەركردنی 
گەورەی ك������ورد كاك د. مەحموود 
هاوكارییەكانی  هۆی  بە  عوسمان 
ئێمە  لەگەڵ  سوسیالیست  حیزبی 
بۆ م������اوەی زیاتر ل������ە ٥ ڕۆژ لە 
الیەن دەزگای ئیتالعاتی ئێرانەوە 
بوو ك������ە پێیان ڕاگەیاندبوو حیزبی 
ل������ە هەڵەبج������ە یارمەتیی  ئێ������وە 
حیزبی دێموكرات������ی داوە، ئەویش 
ب������ە ه������ۆی سروش������تی نەتەوەیی 
 و نیش������تمانپەروەری  و پێوەندی������ی 
د.  كاك  لەگ������ەڵ  لەمێژین������ەی 
عەبدولڕەحمان قاس������ملوو  و حیزبی 
دێموك������رات، پێ������ی وتب������وون من 
نیم  و  ئاگاداری ئەو مەس������ەلەیە 
ئەگەر شتی واش بووبێ، ئەركێكی 
نەتەوەییان ئەنج������ام داوە. هەر لەو 
پێوەندییەدا كاتێك كاك د. مەحموود 
ب������ە كاك حەمەی حاجی  چاوی 
مەحم������وود دەكەوێ، پرس������یاری 
ل������ێ دەكا، ئەویش هەواڵەكە 
د.  و  دەكاتەوە  پشتڕاس������ت 
دەستخۆشییان  مەحموودیش 

لێ دەكات.
پێوەندیی سیاسیی هێزەكانی 
ب������ەرەی كوردس������تانی  و 
دێموكرات������ی  حیزب������ی 
كوردس������تانی ئێ������ران، 
ئەزموونە  ئ������ەو 
لەو  بەنرخەی 
بە  ش������ەڕەدا 
ی  ر ی������ا د
بە  هێن������ا، 
دوژمنان 

 و 

نی  ا ر تنەوەی نەیا و و بز
كوردی نیش������ان دا ك������ە ئەوە هەر 
ئێوە نی������ن دژی ئێمە یەك دەگرن، 
بێ،  یەكگرتوو  كوردی������ش  ئەگەر 
ئەوەمان  مێژووییش  زەروورەتی  كە 
ل������ێ دەخ������وازێ، دەتوانێ پیالنی 
نەیارانی پووچەڵ بكات  و ئێرادەی 
ئەم  بنوێن������ێ،  خ������ۆی  نەتەوەیی 
هاوكارییە  و دەیان هاوكاریی دیكە 

ئەم ڕاستییەی سەلماندووە.

بەڕێ������ز بێت یادی ش������ەهیدانی 
هەڵەبجە و یەكگرتووتر بن حیزب  و 

الیەنە سیاسییەكانی كوردستان.

هەوڵی ڕێژیمی ئێران بۆ 
پچڕاندنی ڕێگای سەرەكیی 

سلێمانی ـ بەغدا  و پێشڕەویی 
هێزەكانی بۆ گرتنی شاخی 
قەرەداغ و گرتن  و زیان 

پێگەیاندنی چاڵە نەوتییەكانی 
كەركووك بوو
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وشە دەس������تپێكەری هەموو شتێك بوو، 
بەاڵم بۆ لوڕ فیلمێك.

اللی، ش������اری كورد، ئەهواز، دزفوول، 
خوڕەم  ئ������اوا، ئیزە، مەس������جد س������ولەیمان، 
ئەلیگودەرز و شیراز ئەمە شارگەلێك بوون 
كە خەلك������ی لوڕ بە م������اوەی چەند ڕۆژ 
بە هۆی خۆپیش������اندانەوە ش������ەقامەكانیان 
بەستبوو. خەلكی شاری دزفوول لە بەردەم 
فەرمانداری ئەو شارە كۆ بوونەوە و داوای 
لێبوردن������ی حكومەت������ی ئێرانی������ان كرد، لە 
خەڵك  »ئیسفەهان«،  لوڕنشینەكانی  شارە 
بۆ چەندین س������اعەت شەقامەكانی شاریان 
بەستبوو، لە »شاری كورد«یش هەروەها، 
بەاڵم لە ش������اری »ئیزە« ب������ە بەرچاوتر و 
بەرفراوانتر بوون تا ئەو ڕادەیە كە النیكەم دە 
هزار پیاو و ژنی تووڕەی لوڕ داوای دەست 
ڕاگەیاندنی  بەرپرس������ی  كاركێشانەوەی  لە 
گشتی ئێرانیان كرد. ئەم خۆپیشاندانانە لە 
تەواوی شارەكانی لوڕستان بۆ ماوەی چەند 
ڕۆژ درێژەی هەبوو. لەم بارودۆخە ئاڵوزەدا 
»موحس������ین ڕەزایی« )س������ه رۆك كۆڕی 
دیاریكردن������ی بەرژەوەندییەكانی ڕێژیم( � و 
عەلی ش������ەمخانی � )سه رۆك ئەنجومەنی 
ب������ااڵی تەناهی������ی نەتەوەی������ی ڕێژی������م(
)دوو دامەزراوەی س������ەرەكی لە سیستمی 
حكوومەتدا( دانیش������تنێكی بە پەلەیان بۆ 
تاوتوێكردنی ئ������ەم بارودۆخە ئەنجام دا. لە 
درێژەی ئەم قەیرانەدا چاالكانی فەرهەنگی 
ل������وڕ ڕایانگەیاند هەت������ا داوای لێبوردنی 
تەواوی دەزگای ڕاگەیاندنی گشتیی ئێران 

خۆپیشاندانیان بەردەوامە. 
چی ڕووی داوە؟! 

لە تەلەڤیزیۆنی ئێران زنجیرە درامایەكی 
مێژوویی بەناوی »س������ال های كهن« یان 
»سااڵنی كۆن« باڵو بۆوە كە دەگەڕایەوە 
بۆ سەردەمی مەشرووتیەت، ئەو سەردەمە كە 
خەڵكی ئێران بۆ پێكهێنانی حكوومەتێكی 
پارلەمانی ڕاپەڕین، لە نێو ئەم فیلمەدا بە 
خراپە باسی قەومی لوڕی كردووە و ئەوان 
بە خائین وەسف دەكات و بە ناوی نوكەری 
بریتانیا ناویان دەبات. ش������ایانی باس������ە ئەم 
چەش������نە س������ووكایەتیكردنە لە نێو فیلم و 
زنجیرە دراماكانی ئێران یەكەمین جار نیە و 
لە مێژە درێژەی هەیە، وەكو باڵوبوونەوەی 
فیلمی »سنەوبەر« و »ساڵە هەورییەكان« 
كە لە سااڵنی پێشوو لە تەلەڤیزیۆنی ئێران 
باڵو ب������ووەوە و ناوەڕۆكێكی دژ بە لوڕیان 
هەبوو. بەاڵم هیچكام لەو فیلم یان زنجیرانە 
نەبوونە هۆی خۆپیشاندانی بەرباڵوی لوڕ 

لە باشوری ڕۆژهەاڵت. 
ڕوانێنێ������ك بۆ ڕابردوو )شۆڕش������ەكانی 

لوڕ(
ی  و و مێ������ژ
می������ن  كە یە
ین������ی  ڕ پە ا ڕ
لوڕ  خەڵكی 
دەگەڕێتەوە 
بۆ سەردەمی 
پاش������ایەتی 
»نادرشای 
 » ر فشا ئە

كە سەركردایەتیی ئەو ڕاپەڕینە لە ئەستۆی 
»عەل������ی موراد زولقی« ب������ووە. »عەلی 
موراد زولقی« لە نێو چینەكانی خوارەوەی 
لوڕ سەری هەڵداوە، بەاڵم توانی جەماوەری 
لوڕ دژ بە گوش������اری حكومەتی ناوەندیی 
ئێران كۆ بكات������ەوە و ڕایپەڕێنێ، بەاڵم بە 
هۆی بێ ئەزموون بوون������ی ئەو جەماوەرە 
و بەهێز بوونی ئەرتەش������ی ئێران، سەركوت 
كران. دوای ئەم تێكش������كانە، لە سەردەمی 
قاج������ار«  پاش������ایەتی »فەتحعەلیش������ای 
ئەس������ەدخانی بێهداروەندی������ش ڕاپەڕینێكی 
ڕێك خس������ت، هۆی ئەم ڕاپەڕینە فەرمانی 
ش������ای ئێران بۆ بڕین������ی دارە بەڕووەكانی 
زاگرۆس بوو. ئێران دەیهەویست ئەم دارانە 
بۆ دابینكردن������ی بەردەخەڵووزی تۆپخانەی 
فەڕانس������ە بەو واڵتە بفرۆشێت. لەم نێوانەدا 
بێهداروەن������د«، گەورە  »ئەس������ەد خان������ی 
كەس������ایەتیی لوڕ، ئەم فەرمانە بە ناڕەوا و 
دژ بە خەڵك و سروشتی زاگرۆس ناو دەبات 
و ڕایگەیاند هەر دانیش������توویەكی زاگرۆس 
كە هێزی چ������ەك هەڵگرتنی هەیە و چەك 
هەڵناگرێت، ش������ەرەفی خۆی نەپاراستووە. 
ئەم شۆڕش������ە زۆر بەرباڵو و چڕوپڕ بووە، 
بەاڵم بە هۆی دەستێوەردانی هێزێكی بیانی 
ئەم ڕاپەڕینە تێك ش������كا. شۆڕشی خەڵكی 
لوڕ بەم سەركوتكردنە كوتایی پێ نەهات.

»موحەم������ەد تەقی خانی چالەنگ«، 
گەورەی عەشیرەی بەختیاری لە سەردەمی 
پاش������ایەتیی »محەممەد ش������ای قاجار« 
ڕاپەڕینێكی  دیكەی ساز دا. ئەم شۆڕشانە 
لە س������ەردەمی حكوومەتی قاجار درێژەی 
هەبوو تا هاتنە س������ەركاری »ڕەزا ش������ای 

پەهلەوی«.
 ڕەزا شای پەهلەوی بڕوای بە پێكهێنانی 
ئێرانێكی یەكدەس������ت و ی������ەك زمان و یەك 
نەتەوە بوو، بۆ گەیش������تن ب������ەم ئامانجه ش 
بەكارهێنانی چەك و س������ەركوتكردنی گەلە 
جیاوازەكان������ی نێو چوارچێ������وەی ئێرانی بە 
ڕێگا چ������ارە دەبینی و ل������ەو بڕوایەدا بوو 
تا كاتێك كە نەت������ەوە جیاوازەكانی ئێران لە 
بواری زمان و شێوازی جل و بەرگ وەكوو 
یەك نەبن، ئێرانێكی یەكدەست و یەك نەتەوە 
پێ������ك نایەت. لەم س������ۆنگەیەوە گەورەترین 

كۆسپەكانی لە نێو كورد و لوڕدا دەبینی.
ڕەزاش������ا بۆ ئەوەی كە بتوانێ بیانووی 
باش������ی بۆ هێرشكردنە س������ەر خەڵكی لوڕ 
هەبێ������ت، لە پیالنێك������دا ژن������راڵ »ئەمیر 
تەهماسب« وەزیری رێگاوبانی ئێران تیرۆر 
دەكات و بەرپرس������ایەتیی ئەو تیرۆرە دەخاتە 
س������ەر لوڕەكان، ئەمە ئەبێت������ە بیانوویەكی 
گەورە بۆ داگیركردنی ناوچەی لوڕستان، 
بە فەرمانی ڕەزاش������ا ئەرتەش������ی ئێران بە 
س������ەركردایەتیی ژنراڵ »ئەمیر ئەحمەد« 
)ناس������راو بە قەس������اوی لوڕ( هێرش دەباتە 

زاگرۆس.

»ویلیام داگاڵس« دادوەری بەناوبانگی 
ژینۆس������ایدی  دوای  ماوەیەك  ئەمریكایی 
لوڕەكان س������ەردانی ئێرانی كردبوو، لە نێو 
بیره وەرییەكانیدا دەنوس������ێت: »س������ەربڕینی 
پیاوان������ی گەنجی ل������وڕ كارێ������ك بوو كە 
ئەفس������ەران و س������ەربازانی ئەرتەشی ئێران 
بۆ گەمە و گاڵتە دەیانكرد. لە شوێنێكی 
دیكەی ئەو كتێبە ئاماژە دەكا: ئەفسەرانی 
ئێران شێوەیەكی جیاواز و نوێیان بۆ قومار 
داهێنا بوو، ئەویش قومار لە سەر ژمارەی 
هەنگاوی لەشە بێ  سەرە كان بوو. كوشتنی 
خەڵكی لوڕ ئەوەندە زۆر بوو كە لە پش������كۆ 
)بەشێك لە ناوچەی لوڕ( تەنیا ئەو كەسانەی 
زیندوو ماون كە هەاڵتبوونە عێراق. )كۆنە 
س������ەرباز- بیرەوەرییه  سیاسییەكانی ژنرالی 
ئەرتەش- غواڵم ڕەزا ڕەحمانی- بەرگی یەك 
الپەڕەی ٦٦( بەاڵم بەرخۆدانی قەومی لوڕ 
بەم هەموو كوشتارەشەوە هەر درێژەی بوو. 
بە هۆی ئەس������تەم بوونی ئەو ژێئۆگرافییە 
داگیركردنی زاگرۆس كارێكی بێ  ئاكام و 
بێهودە بوو. پاش س������ێ ساڵ شەڕی تۆپ 
و چەكی نوێ لەگەڵ لوڕەكان،«ڕەزا شا« 
لوڕی  نیشتمانی  بۆردمانكردنی  فەرمانی 
دا. ئەرتەش������ی ئێران ب������ە فڕوكەگەلێك كە 
تازە كڕیبووی دەس������تی كرد بە بوردمانی 
لوڕس������تان، ئەم پیالنە خەسارێكی ئێجگار 
گەورە بوو بۆ س������ەر بزاڤ������ی لوڕ، زۆربەی 
لوڕەكان بۆ پاراستنی بنەماڵە و مندااڵنی 
خۆیان كە لە گوندەكان دەژیان چەكەكانیان 

دانا و خۆیان بە دەستەوە دا.
سەركردەی  ئەحمەدی«  »ئەمیر  ژنرال 
هێزی ڕۆژئاوای ئەرتەش������ی ئێران بە بێ 
لەبەرچاوگرتنی گرێبەس������تی ئاش������تی لە 
نێ������وان خ������ۆی و هێزەكانی ل������وڕ، هەموو 
سەركردەكانی ئەو شۆڕشەی لە سێدارە دا 
و زۆرینەی چەكدارەكانیشی تیرباران كرد. 
ئەم كارەساتە � یەكەمین دەوڵەت لە دنیا كە 
خەڵكی خۆی بە فڕۆكە بوردومان كردووە � 

لە مێژوودا بە ناوی ئێران تومار كراوە.
كارەسات هێش������تا درێژەی هەیە. دوای 
س������ەركوتكردنی ئ������ەو هەموو شۆڕش������ە و 
بۆردمانكردنی ش������ار و گوندی زاگرۆس، 
ئ������ەم جارە ن������ۆرەی تااڵنكردن������ی ماڵ و 
ناموسی لوڕ بوو. ویلیام داگاڵس دەڵێت: 
هۆكاری سەرەكیی هەژاری و دەسكورتیی 
قەومی لوڕ، دەستدرێژیی ئەرتەشی ئێران 
بۆ س������ەر س������امانی ئەو واڵتە بوو كە لە 
كوتاییدا بوو بە بنەمای كۆمەڵكوژیی ئەو 

خەڵكە. 

ناوبراو لە درێژەی كتێبەكەیدا دەنوسێت: 
س������ەردانی گوندەكان������م كرد، ل������وڕەكان بە 
ه������ۆی برس������ییەتی و ه������ەژاری تەنانەت 
نەیاندەتوانی بۆ ماوەی ٥ چركە لە س������ەر 
پێ ڕاوەس������تن. ئەم برس������ێتی و هەژارییە 
ئەوە ندە لەم واڵتە بەرباڵو بوو كە فارسەكان 
بۆ سووكایەتیكردن بە كەسێك، دەستەواژەی 
»ل������وڕی پاپەتی«یان س������از كرد، لەگەل 
ئەمەش������دا بنەمایەك بۆ سوكایەتی بە لوڕ 
س������از كرا كە لە درێژەی ئەم وتارەدا باسی 

دەكەین..
بۆ  بابەتێك  وەك������وو  لوڕ  كەس������ایەتیی 

نوكتە:
قەومی  شۆڕشی  سەركوتكردنی  دوای 
ل������وڕ و كۆمەڵكوژیی خەڵك������ی ناوچەكە 
عەش������یرە  دورخس������تنەوەی  هەروەه������ا  و 
بەناوبانگەكان ل������ە ناوچەی خۆیان نۆرەی 
لەناوبردنی كەسایەتی و هەستی لوڕ بوون 
بوو ب������ەاڵم بەڕێوەبەرانی ئ������ەم قوناغە نە 
چەكدارەكانی ئەرتەش بوون نە ژنراڵەكانی 
هێزی ئێران، بەڵك������وو چینی خوێندەوار و 
ئاكادێمی������ك ئەم ئەركەیان گرتە ئەس������تو، 
»بەه������ار« یەكێك لەو ش������اعیرانە بوو كە 
لە ناو ش������ێعرەكانیدا، ئەو هەموو كوشتارە، 
بە پێشكەش������كردنی كولتووری مۆدێڕن بۆ 
خەڵكی لوڕ ن������او دەبات و جەماوەری لوڕ 
ب������ە كۆمەڵێك گەم������ژە و نەخوێندەوار كە 
نازان������ن ژیانی نوێ چییە ده ش������وبهێنێت. 
هاوكات لەگەڵ شاعیرانی ئێران، كۆمەڵێك 
نوكتە س������ەبارەت بە كەسایەتیی لوڕ لە ناو 
گوڤ������ارەكان و ڕۆژنامەكاندا باڵو دەبێتەوە 
كە ئاماژە بە گەمژەبوون و الدێیی بوونی 
لوڕ دەكات. ئەم نوكتانە لە س������ااڵنی ٦٠ و 
٧٠ی زایین������ی بە دەنگی گۆرانیبێژەكانی 
ئێران تۆم������ار دەكرێت و لە نێو كۆمەڵگادا 
ب������اڵو دەبێتەوە. ئەم هەموو س������ووكایەتییە 
تەنیا یەك ئامانجی بوو، ئەویش لەناوبردنی 
كەس������ایەتیی لوڕ و پێكهێنانی مرۆڤێكی 
بێ  شوناس و هەاڵتوو لە ڕەگەز و نەتەوەی 
خۆی. ئەم مروڤە ئیتر ناتوانێ ڕاپەڕینی 
هەبێ������ت ی������ان بەرانب������ەر بە دەس������ەاڵتی 
ناوەندی داوای مافی سەربەخۆیی خۆی 
بكات بەڵك������وو دەبێت������ە مرۆڤێكی چاك 
ب������ۆ خزمەتكردن لە پێن������او ئامانجەكان و 
كە  دیكە  نەتەوەیەكی  بەرژەوەندییەكان������ی 
لەم مرۆڤە دەتوانرێ بە ئاس������انی كەڵكاژۆ 
وەربگیرێ بۆ س������ەركوتكردنی شۆڕش و 

ڕاپەڕینی گەالنی  دیكەی ئێران.
 ئەم هەموو دوژمنایەتییە بۆ چییە؟

خەڵكی  حەشیمەت:  بوونی 
پارێزگایان������ەی  ل������ەم  ل������وڕ 
ئێران������دا دەژی������ن كە 

بریتین لە: »چوارمەحاڵ و بەختیاری«، 
»كۆهگیلوویە و بوویرئەحمەد«، »شیراز«، 
پارێزگاكانی  لە  هەروەها  »لوڕس������تان«، 
ئیسفەهان، خووزستان، بووشێهر، قەزوێن و 
تاران حەش������یمەتێكی زوری هەیە بۆ وێنە 
خووزستان كە ٧٠%ی ئەو پارێزگایە لوڕە 
)٣ میلیۆن كەس(. پانتایی جوغرافیایی 
لوڕس������تان و رێژەی زۆری حەش������یمەتیان 
ئەبێت بە ه������ۆی گرینگیی ئەو ناوچەیە، 
ئەم حەشیمەتە كە مێژوویەكی هاوبەش و 
جوغرافیایەكی یەكپارچەیان هەیە، ئەگەر 
بیانەوێت دەتوانن مەترسییەكی زۆر بخەنە 

سەر »تەمامیەتی ئەرزیی« ئێران. 
بوونی هێزی چەكدار: لوڕ لە مێژوودا 
هێزی چەكداری تایبەت بە خوی هەبووە، 
هێزێك������ی چەكدار كە ئەركی پاراس������تنی 
شەرەف و نامووس و س������امانی لوڕی لە 
ئەستۆ بووە. لوڕ هەر لە منداڵییەوە فێری 
بەدەستەوەگرتنی چەك و كەڵكوەرگرتن لە 
چ������ەك دەبێت. ئەم هێ������زە تەنانەت لەگەڵ 
ئەرتەشە بیانییەكانیش������دا تووشی شەڕ و 
بووە )لە س������ەردەمی قاجارەكان  پێكدادان 
و ش������ەڕی ئێران و عێراق������دا( بوونی ئەم 
هێزە چەكدارە هۆی سەرەكیی الوازبوونی 
دەس������ەاڵتی ناوەندیی ئێران ل������ە ڕابردوودا 
بووە. بۆ وێنە لە سەردەمی »قاجار«ەكاندا 
دەوڵەت������ی بریتانیا بۆ پاراس������تنی كێڵگە 
نەوتیی������ەكان لە »خووزس������تان« لە هێزی 
چەكداری ل������وڕ كەڵ������ك وەردەگرن و بێ 
 ڕاوێ������ژكاری لەگ������ەڵ حكوومەتی ئێران، 
ئەركی پاراس������تنی ئەو ناوچانە دەدات بە 

لوڕەكان. 
بوونی نەوت: لە سەدا بیست و پێنجی 
نەوت������ی ئێران لە لوڕس������تاندایە و هەروەها 
یەكەمین چاڵە نەوتی ڕۆژهەاڵتی ناوین لە 
شاری »مەسجد سولەیمان« دۆزراوەتەوە، 
نەوت ئیستراتژیكترین بەرهەمی سروشتیی 
ئێران������ە و نایەوێ ئەو داهاتە لە دەس������ت 
بدات. »ڕەزا ش������ا« دەیهەویست لەگەڵ 
لوڕ  چەك������داری  هێزی  س������ەركوتكردنی 
دەسەاڵتی حكوومەت بە سەر ئەو ناوچانە 

بسەپێنێ  كە هەروەهاش كرا.
سەرچاوەكانی ئاو: ٨٠%ی ئێران بیابان 
و بێ ئ������اوە، زۆرینەی ئ������اوی خواردنی 
ئێ������ران و هەروەها س������ەرچاوەی  ناوەندی 
ڕووبارە گرینگ������ەكان لە زاگرۆس تایبەت 
بە لوڕس������تانە. ئ������او س������ەرەكیترین خاڵی 
گرینگ بوونی لوڕستانە، فارسەكان باش 
دەزانن بە بێ لوڕستان بیابانێكی پەتین و 
داهاتویەكی باش������یان نیە. هەنووكە ئاوی 
ناوچ������ه   زۆرب������ەی 
فارس نشینەكان 
ن������ە  ا و لە
»كرمان«، 
»ی������ەزد«، 

»سمنان« و »ئیسفەهان« لە لوڕستانەوە 
سەرچاوە دەگرێ .

خاڵی زۆر گرینگی ئەم باس������ە بوونی 
باشووری  مەزنەكانی  ڕووبارە  سەرچاوە ی 
ئێرانە كە لە لوڕستانە وە سەرچاوە دەگرێت، 
رووباری »كەرخ������ە«، »كارون«،  وەكوو 

»دز« و »زایەندەڕوود«. 
لوڕ بەش������ێك لە خەبات������ی كوردی: بە 
نووس������ەری ئەم وتارە گرینگترین  بڕوای 
ه������ۆكاری لە پەراوێزخس������تنی لوڕ و ئەو 
هەموو كارەس������اتە كە بە سەریدا هاتووە و 
تا ئێس������تاش درێژەی هەیە، ترس������ی ئێران 
لە هاوبەش������بوونی لوڕ لە نێ������و ڕێبازیی 
خەباتی كورددایە. ئێرانییەكان باش دەزانن 
كە لوڕ مێژوویەكی هاوبەشی لەگەل ئەو 
ناوچانە هەیە  كە كورد تێیدا نیش������تەجێیە 
و س������نووری كوردس������تان ت������ا دووهەمین 
شاری لوڕ درێژەی هەیە و لوڕ لە بواری 
فەرهەنگی و سیاسی و ئابووریی جیا لە 
كورد نی������ە. ئێرانییەكان باش دەزانن كە لە 
س������ااڵنی ڕابردوودا تێكەاڵوبوونی الوانی 
لوڕ لەگەڵ گەنجان������ی دیكەی كورد لە 
زانكۆكان و هەروەها بەرزبوونی ئاس������تی 
خوێن������دن لە ن������او خەڵكی ئاس������ایی لوڕ 
بۆتە هۆی زەقبوون������ەوەی داخوازییەكانی 

نەتەوەیی لە لوڕستان. 
خۆپێش������اندانەكانی  دوای  لوڕس������تان 

١٣٩٢)زستانی ٢٠١4(
ئێس������تا دوای ئ������ەو هەم������وو باس������ە، 
هەڵگەڕێنەوە بۆ سەرەتای وتارەكە، ئاكامی 
چەند ڕۆژ خۆپیشاندان و بەرخۆدانی لوڕ، 
داوای لێبوردنی فەرمیی بەرپرسی گشتی 
دەزگای ڕاگەیاندنی ئێران لە خەڵكی لوڕ 
و قەدەغەكردن������ی باڵوبوون������ه وه ی فیلمی 
»س������ااڵنی كۆن« بوو. بە ڕاس������تی ئێران 
ب������اش دەیزانی و دەزانێ������ت كە ئەگەر لوڕ 
بێتە نێو خەبات������ی مافخوازی نەتەوەییه وه  
پاش������گەزبوونەوەی مەحاڵە، بۆیە بە پەلە 
داوای لێبوردنی كرد و فیلمەكەی قەدەغە 
كرد، بەاڵم دەبێ بزانین كە ئێستا خەڵكی 
لوڕ دوای بە دەستهێنانی ئەو سەركەوتنە 
مێژووییە گەیش������تۆتە ئاس������تی ئاگایی 
نەتەوەیی و دەزان������ێ چ هێزێكی هەیە و 
چ������ۆن دەتوانێ بە كەڵك وەرگرتن لەو هێزه  

بەرژەوەندییەكانی بپارێزێت.
ڕووداوەكانی  لەمەودوا چاوەڕێی  دەبێ 
نوێ و داخوازییە نەتەوەییەكانی لوڕ بین، 
ئەوان چیدیكە واز ناهێنن و چینی خوێندكار 
و ڕۆش������نبیریش ئەركی ڕێبەرایەتیی ئەو 
بزووتنەوەیەی گرتۆتە ئەس������تۆ. بە بڕوای 
نووس������ەری ئەم وتارە لەمەودوا بارودۆخی 
لوڕس������تان ئاڵۆزت������ر و قەیراناویتر دەبێت و 
چاوەڕوانك������راو نیە كە ئەم بزاڤە بەرەو كام 
ال دەچێت، ئایا هەر وەكوو ئێستا شێوازی 
مەدەنیی خۆی دەپارێزێ  یان بەرەو ڕێگای 
توندوتێ������ژی و چەكهەڵگرتن دەڕوات، بە 
ڕاستی هەمووی ئەم ئەگەرانە پەیوەندیی 
بە بڕیارەكانی ئێران و شێوازی تەعامولی 

لەگەڵ ئەم بزووتنەوەیەدا هەیە.

لوڕ و داهاتووی خەباتی مەدەنی لە زاگرۆس
)بە بۆنەی تێپەڕینی ساڵێك لە ڕاپەڕینەكانی لوڕستان(

شەهرام میرزایی



9 ژمارە 649 ـ 21ی مارسی 2015

جووت حەوت

هەوراز

� كاتێ������ك ك������ە كێچ دەكەوێت������ە كەوڵ������ی گیانلەبەرێك، 
جووڵەكانی پێش������بینی ناكرێن و بە هەموو هێزی لەشیەوە 
س������ەر و شان و س������مت و گوێالكی خۆی بە دار و دیواردا 
دەدات )جووڵەی������ەك كە زۆر جار لە پەلەقاژە دەچێت، بەاڵم 
لە دنیای سیاس������ەتدا پێی دەڵێن دانوستانی ناوكیی ئێران و 
جەماعەتی ٥+١(. ئێستا كە لە كۆتایی دەسەاڵتی ئۆباما 
نزی������ك دەبینەوە، بە تایبەتی پاش نامەی 4٧ س������ێناتۆرەكە 
ب������ۆ خامنەیی، كێچ كەوتۆتە كەوڵ������ی ئاخوندەكانی ئێران. 
كاتێكیش كە ئاخوند تووشی ئەو حاڵەتە دەبێت، دەبێ ١٠٠ 
میتر بە چ������وار دەوریدا بۆی چۆڵ بكەن، چوونكە هەموو 
جووڵەیەكی لێ دەوەش������ێتەوە و كەس������انی دەوروبەری دەبێ 
ئاگای������ان لە خۆی������ان بێت. هەر لەو پێوەندیی������ەدا ئایەتوڵاڵ 
ئۆرانیۆمخۆرەكانی تاران حەمەجەوادی زەریفیان ڕاسپاردووە 
ئەگەر بە سوێند و تەاڵق و پاڕانەوەش بێت، تا ئیمزایەیەكی 
ل������ە جان كێری وەرنەگرتووە، ئوورووپا بە جێ نەهێڵێ. پاش 
ئ������ەو هەموو هات وه������اوار و پارە خەرجكردن������ە و تەنانەت 
هەوڵەكانی������ان بۆ گونجاندنی ن������اوی ئۆرانیۆم لە نێو دەقە 
ئایینییەكاندا، ئێس������تا دن������دە عەقەبیان گرت������ووە بۆ دواوە 
)پێتان س������ەیر نەبێ كە ئاخوند لە دەس������تی دێت تەنانەت 
دندە عەقەب بۆ پێش������ەوەش بگرێ������ت( و وەك چۆن دەنگی 
ش������ەجەریان و وێنەی مونتەزیری و ن������اوی موحەممەدی 
خاتەمیی������ان حەرام كردووە، خەریك������ە فتوایەكیش دەربكەن 
بۆ حەرامكردنی ئۆرانیۆم. هۆكارەكەش������ی دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەوەی كە گورێسی گەمارۆكان چەقیوەتە الملی كۆماری 
ئیسالمی و قوڕقوڕاچكەی مەسڵەحەتی نیزامی گوشیوە، 
هەر بۆیە خامنەیی فتوای داوە لە ساڵی نوێدا ئیتر باسی 
پیتاندن������ی ئۆرانی������ۆم و »ڕۆژی وزەی ناوكی« تەنیا بۆ 
حەالو بكرێت و بەس )هەڵبەت دەبێ حەتمەن لە كوولەكەی 

تەڕیشدا بێت(.
� پاش ئە وەی كە عەل������ی موتەهەری، كوڕی ئایەتوڵاڵ 
موتەهەری و نوێنەری مەجلیسی شوورای پێلەقە لە شیراز 
كەوتە بەر ش������ەق و ش������ەپاڵ و هەڵمەتە تێاڵی سەربازانی 
ویالیەتی فەقیه، عەلی الریجانی س������ەرۆكی مەجلیس������ی 
ش������وورای پێلەقە وەك ئەوەی ئاگای لە دنیا نەبێت و یەكەم 
جار بێت ناوی كۆماری ئیسالمیی بیستبێت، هاواری بەرز 
بووەوە كە ئەم كارە نائەخالقییانە كوا لە نیزامی ئیس������المی 
دەوەش������ێنەوە؟ و دەبێ هێرشبەران س������زا بدرێن و خۆالسە... 
ش������یعر و حیكای������ەت و موناجاتی لەو بابەت������ە كە ئەگەر 

سەرتانی پێوە نەیەشێنم، سەوابی زیاترە.
جاری پێش������وو عەلیاغە هەر بەم ژێستانەیەوە كە دەڵێی 
خۆی لەگەڵ ئەحمەد ش������ەهید لێ تێك چووە، لە شوێنی 
خۆی لە پش������تەوەی موتەهەری دانیش������تبوو كە فەتحەڵاڵ 
حسەینی، بێڵ وەشێنەكەی قەسری شیرین فەتحولفتووحی 
كرد و بە مشت و لەقە كەوتە گیانی موتەهەری و ژەمێكی 
تێ������ری تێ هەڵدا و لە پش������تی تریبون هینای������ە خوارەوە و 
كەس������یش نەیگوت كاری خراپی كردووە. ئێستا چ خەبەرە 
كە جەنابیان رەسالەتی مێژوویی كۆماری ئیسالمی، واتە 
»سەركۆنە بە قەپ و تێهەڵدان بە شەق و ئامۆژگاری بە 
باتۆن و ش������ەڕەلەقە« بە الدان لە ئوسوولی نیزام دەزانێت؟ 
لەوانەیە مەبەست ئەوە بێت كە شوێنی یاسایی بۆ ئەو كارانە 
تەنیا پش������تی تریبۆن یان نێو چاڵەكەی سەحنی مەجلیسە 
و تا كاتێك كە پارلەمانتارە چەقۆكیش������ەكان لە مەجلیسدا 
هەن و ئەركی خۆیان بە باش������ی بەڕێوە دەبەن، كەسی دیكە 
ب������ۆی نییە لە جیاتی ئەوان پارلەمانتاری یاخی بە ش������ەق 
سەركۆنە بكات. خۆ گاڵتە نییە، مەملەكەت خاوەنی هەیە. 
جیاكردنەوەی دەس������ەاڵتەكان هەر بۆ ئەوە كراوە كە تەداخول 
لە كارەكاندا نەیەتە پێ������ش و مەجلیس خۆی بە تێهەڵدانی 
ئەندامانی خۆی ڕابگات و منەتی عەمماریوون و حیزبوڵاڵ 

و هتد نەكێشێت.
هەر لەو پێوەندییەدا مەهدی تائیب، س������ەرۆكی تاقمی 
»عەمماری������وون« یان »قەرارگای عەمم������ار« كە نابێ 
لەگەڵ »عەمب������ار« لێمان تێك بچێ������ت، دەڵێ: »لە نێو 
ڕیزی حیزبوڵاڵدا هێندێك كەس������ی نەزان و تێنەگەیش������توو 
هەن كە مرۆڤ بە ڕاس������تی نازان������ێ چییان لێ بكات«. 
ئەم قس������ەیە وەك ئەوەیە كە بڵێی: »بەپێی لێكۆڵینەوەكانی 
من، لە ئەفریقا جۆرێك زەڕافەی سەیروس������ەمەرە هەیە كە 
بە پێچەوانەی مرۆڤ، ملی زۆر درێژە و لە جیاتی پیتزا، 
گ������ەاڵی داران دەخوات«. ئاخۆ پی������اوی ماقووڵ! تۆزێك 
بیری لێ بكەرەوە كە مرۆڤ ئەگەر نەزان و تێنەگەیشتوو 
و مێش������ك بەتاڵ نەبێت، بۆ دێت������ە نێو ڕیزەكانی حیزبوڵاڵ؟ 
یانی تۆ هێش������تا چاوەڕێی لە نێو كەس������انێكدا كە پێش������تر 
بۆ هەڵمەتەجنێو و شەڕەلەقە پەروەردەتان كردوون، ئەفالتۆن 
هەڵبك������ەوێ؟ بە خوا وادیارە تۆش س������اغ نیت. با بڕۆینە 
س������ەر باسی كەس������ی دیكە. بەاڵم بۆ ئەمساڵ ئیتر كاتمان 
تەواو بووە و دەبێ دەرگای قاوەخانەی ڕۆشنبیریی جووت 
حەوت دابخەین تا س������اڵێكی دیكە كە دەڵێن س������اڵی مەڕە 
و ت������ۆ دەبیتە خانەخوێ و ئ������ەو كات مافی زیاترت دەبێ 
بۆ موناقەش������ە كردن. ئێمەش نامانه������ەوێ مەڕەكانت ببنە 
»ئێس������تیڤ جابز« یان »س������تیڤێن هاوكین������گ«، تەنیا 
هیوادارین لە س������اڵی داهاتوودا مەڕایەتیی خۆیان بكەن و 

واز لە گورگایەتی بێنن.

وتووێ������ژە ناوكییەكان������ی گرووپ������ی 
٥+١ لەگەڵ ئێ������ران بەجۆرێك یەكێك 
سیاسەتی  پرس������ەكانی  گرینگترین  لە 
ڕاب������ردوو  مانگ������ی  چەن������د  دەرەوەی 
بەئەژمار دێ كە ئێس������تا بەرەو كۆتایی 
خۆی نزیك دەبێتەوە. بە وتەی كارناسان 
و الیەنەكانی دانووستانكارە فەنییەكانی 
پێوەندیدار بە مەس������ەلەی ناوكی ئێران 
گەیش������تووەتە قۆناخ������ی كۆتای������ی و 
بڕی������اری كۆتایی و یەكالك������ەرەوە بۆ 
بە ڕێككەوتنێكی گشتیی  گەیش������تن 
كه  بەس������تراوەتەوە بە ئیرادەی سیاسی 
الیەنە دانووستانكارەكان. زیاتر لە یەك 
دەیە سیاسەتی ناوكی ئێران خەسارێكی 
جیددی و قەرەبوونەكراوەی گەیاندووەتە 
واڵت.  دانیشتووانی  بەرژەوەندییەكانی 
كاربەدەستانی  هەنووكە  حاڵەیشەوە  بەو 
ئێران دروشمی »چ وتوێژەكان بە ئاكام 
ب������گات و چ نەگات، ئێم������ە براوەین« 
دەدەن. واتە بە ڕواڵەت بۆ ئەوان گرینگ 
نیی������ە كە چ دەدەن و چ������ی وەردەگرن. 
تەنی������ا ئامانجێك كە الیەنی ئێرانی لەم 
وتووێژانەدا دەیهەوێ بەدەس������تی بێنێ، 

ڕێككەوتنێكی پیتاندنی س������ەمبۆلیكە 
كە دەرەتانی ئەوە بە ڕێبەرانی ئێران دەدا 
تاكوو بتوانن ئ������ەوە لە نێوخۆیی واڵت 
بۆ ڕای گش������تی ئاشكرا بكەن. كارێك 
كە سەرەڕای بناژۆخوازەكانی نێوخۆیی 
زۆر ئاسان نەبووە و هێشتایش دەتوانرێ 

بەرەو ڕووی پێكۆڵ ببێتەوە.
لە سەر بنەمای سیاسەتی تا ڕادەیەك 
ڕوونی الیەنەكانی وتووێژ كە لە خولی 
كۆتاییدا گرتوویانەتە پێش، وتووێژەكان 
وردە وردە خەریكە لە ئاكامی كۆتایی 
نزیك دەبێتەوە، ئەوەی ڕوونە ئەمەیە كە 
هەر كام لە الیەنەكان بە شوێن ئامانجی 
تایبەت������ی خۆیانەوەن. ئێران لە هەوڵدایە 
تاكوو پێش ل������ە كۆتایی هاتنی خولی 
سەرۆك كۆماری ئۆباما، لەو دەرفەتە 
و لە نەرمش������ێك كە لە سیاسەتی دەرەوە 
هاتووەتە پێش كەڵ������ك وەربگرێ و ئەم 
وتووێژانە ب������ە قازانجی خۆی كۆتایی 
پ������ێ بێن������ێ. گەرەنت������ی نێودەوڵەتی 
ڕێككەوتن������ی بەرهەمهاتوو لە ڕێگەی 
ن������اردن ب������ۆ ئەنجومەنی ئاس������ایش و 
پەسەندكردنی بڕیارنامە لەم دامەزراوەدا 
دەتوانێ بەرگی براوە لە دەس������تی ئێران 

ڕاگرێ.
لە الیەك������ی دیكەوە گرووپی ٥+١ 
دەبێ زیاد لە بەرژەوەندییەكانی خۆی، 
هەس������تیاریە نێونەتەوەیی و ناوچەیەكان 
لە بەرچاو بگرێ، هەر بۆیە زۆر ڕوونە 
كە ئەم واڵتانە هەوڵ بدەن تاكوو پرسی 

وتووێ������ژەكان لە ڕەوتی گەمارۆكان جیا 
بكەنەوە و بە جۆرێك ڕاگرتنی پیتاندنی 
ئێراندا بس������ەپێنن.  ئۆرانیۆم بە س������ەر 
چوونكە جیا لە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی 
و ئامریكا، الیەنێكی نەبینراوی دیكەی 
ئ������ەم وتووێژانە واڵتان������ی ناوچە وەكوو 
ناوچە  ئیسراییل و واڵتە عەرەبیەكانی 
پێكی دەهێنن. هەر كام لەم واڵتانەیش 
دژبەرەی ق������ورس و قاییمی بەرنامەی 
ناوك������ی ئێرانن، لەب������ەر ئەوەیكە ئەوان 
ئێرانی ناوكی بە مەترس������ییەكی گەورە 
دەبینن بۆ س������ەر بەرژەوەندی و تەناهی 
خۆیان. بە سەرەنجدان بە دەستێوەردانی 
ئێران ل������ە كاروباری واڵتانەكانی جیران 
دوور  مێژووییەكان������ی،  بەرزەفڕی������ە  و 
دێت������ە بەرچاو كە جیرانەكانی ئێران بەو 
قەناعەتە بگەن ك������ە بەرنامەی ناوكی 
ئەم واڵتە تەنیا الیەنی زانستی و غەیرە 

سەربازی هەیە.
سیاسەتی ئێران لە بواری پێكهێنانی 
بش������ێوی و كێش������ەخوڵقاندن لە النیكەم 
چ������وار پێتەختی واڵتان������ی جیران، كە 
تووشی كێشمەكێش������ە ئایینی، سیاسی 
نێوخۆییەكانن، هەروەها  نائارامیی������ە  و 
یارمەتی ئێ������ران بە گرووپە بناژۆخوازە 
ئایینییەكان، بووەت������ە هۆی نیگەرانی 
واڵتانی ناوچە و كۆمەڵگای جیهانی. 
قس������ەكانی بنیامین نتانیاهو لە سنای 

ئامریكا كە لەگەڵ پێشوازی بەرباڵوی 
زۆرب������ەی س������ێناتۆرەكانی ئ������ەم واڵتە 
ڕووبەڕوو بوو و تەنیا ماوەیه كی كورت 
لە دوای قسەكانی نامەی سێناتۆرەكانی 
بۆ كاربەدەس������تانی كۆماری ئیسالمی 
لێكەوت������ەوە، هێمایێكە ب������ۆ ناڕەزایەتی 
لە  ئامریكایی  یاس������ادانەرانی  جیددی 
بەرنام������ەی ناوكی ئێ������ران. لە الیەكی 
دیك������ەوە هاوپەیمانیی واڵتانی عەرەبی 
لە دژی بەرنامەی ناوكی و بەرنامەی 
هەناردەكردنی ش������ۆڕش و ئیمپراتۆری 
ش������ێعەی ئێران لە ناوچە، ڕێگەی لە 
ڕێككەوتنێكی گش������تی و جێی بڕوا و 
تەنانەت پێكەوە هەڵكردنێكی درێژخایەن 
بە جیددی گرتووە. ل������ەم ڕووەوە ئێران 
كەم  ناوچەییەكان  هەستیاریە  دەیهەوێ 

بكاتەوە.
كاركردی نابەرپرس������انەی ڕێبەرانی 
ئێ������ران و گەم������ارۆ نێونەتەوەیی������ەكان، 
ژێرخانە  ب������ە  جی������ددی  خەس������ارێكی 
ئابوورییەكان������ی واڵت گەیان������دووە. بە 
ش������ێوەیەك كە ئاب������ووری واڵت بەرخۆر 
تەوەر ب������ووە و زۆرب������ەی كاروبارەكانی 
لە ڕێگەی قاچاخ و هاوردەی ناس������الم 
دابی������ن دەك������رێ. ئ������ەم گەمارۆیانە و 
بەتاڵبوون������ی خەزێن������ەی دەوڵەت لەبەر 
هاوكاری كردن������ی گرووپە بناژۆخوازە 
ئەوەیكە  هۆی  بووەتە  ئیس������المییەكان 
ئێران بچێتە سەر مێزی وتووێژەكانەوە. 
لەم وتوووێژان������ەدا هەم ئێران و هەمیش 

بە ش������ێوەیەك  الیەنەكان������ی وتووێژكار 
دەیانه������ەوێ ب������راوەی گۆڕەپانەكە بن. 
ئیدع������ای محەمم������ەد ج������ەواد زەریف 
لە بواری سیاس������ەتی ب������راوە � براوە لە 
بەرەوپێش بردنی وتووێژەكاندا دەرخەری 
ئەم ڕاس������تییەیه . بەاڵم زۆر ڕوونە كە 
ئێران بە خەزێن������ەی بەتاڵ و هەژاریی 
گشتی ڕێگەچارەیەكی بێجگە لە مل 
لە  پێش������نیارەكان  قەبووڵكردنی  بە  دان 
الیەن گرووپی ٥+١ی نییە. سەرەڕای 
دانووس������تانكار  الیەن������ی  دوو  ئەم������ە 
پشتیوانیی تەواویان بۆ بەرەوپێش بردنی 
وتووێژەكان نییە. پش������تیوانی زۆرینەی 
كونگ������رەی ئامریكا لە هەڵویس������ت و 
قس������ەكانی نتانیاهوو لە الیەك و هات 
و هاواری مافیای ماڵی و س������ەربازی 
ك������ە الیەنەكان  پێكۆاڵنەن  ل������ەو  ئێران 

لەگەڵی بەرەوڕوون.
نیزیك بە سی و شەش ساڵ لە تەمەنی 
دەس������ەاڵتداریەتی ڕێژیمی ئاخوندی لە 
ئێران تێدەپەڕێ. لەم ماوەیەدا هەر جۆرە 
مافی ش������ارۆمەندیەك وەكوو سیاسی، 
تاكەكەسی  كۆمەاڵیەتی،  فەرهەنگی، 
نەتەوەی������ی،  كەمایەتیی������ە  ماف������ی  و 
ئایینییەكان و مافی ئازادی ڕادەربڕین، 
چاالكان������ی  و  رۆژنامەوان������ان  كاری 
مەدەنی و ژینگ������ە پارێزی و ... هتد 
بە توندی پێش������ێل و س������ەركوت كراوە. 

لەم ماوەیەدا سیاس������ەتی دەرەوەی ئێران 
بووەتە بەشێك لە سیاسەتی نێوخۆیی بۆ 
پەردە پۆشكردنی ڕووداوە نێوخۆییەكان. 
كۆمەڵگەی جیهانی ئەم سیاس������ەتەی 
ب������ە جوانی ب������ۆ ڕوون بووەت������ەوە. هەر 
بۆیە ئەگەر هات������وو ڕێككەوتنێك لەم 
وتووێژانەدا س������ەربگرێ و گەمارۆیەك 
دڵنیایی������ەوە  ب������ە  هەڵبگی������ردرێ، 
گەمارۆگەلێكە كە لە پێوەندی لەگەڵ 
بەرنامەی ناوكی ئێران دانراوە و ئەویش 
ب������ە ش������كلێكی بەرانبەر دەب������ێ، واتە 
لە گەمارۆكان   بەش������ێك  هەڵپه ساردنی 
ل������ە بەرانبەر هەڵپەس������اردنی پیتاندنی 
ئۆرانیوم النیكەم بۆ ماوەی ١٠ ساڵ و 
بردنەدەرەوەی سانتریفیوژەكان لە جۆری 
» ئار ١« زیاد لە پێویستی بە دەرەوەی 
واڵت. بەاڵم ئەو گەمارۆیانەی كە لەبەر 
پێشێلكرانی مافی مرۆڤ لە نێوخۆی 
ئێ������ران و سیاس������ەتی دەرەوەی وەك������وو 
دەستێوەردان لە واڵتانی ناوچە و سووریە 
دانراون، ه������ەروا بە هەموو هێزیانەوە لە 

سەر جێی خۆی دەمێنێتەوە.
ئەم������ڕۆ جێی   ڕێككەوتنێ������ك كە 
سەرنجە، نیزیك بە ٦ ساڵ لەمەوبەریش 
دەكرا ڕووی بدابا بەاڵم لەو سەردەمەدا 
ڕێبەری ئێران ب������ە » لەتكە كاغەز« 
خوێندنی ئەم گەمارۆیانە و ڕاگەیاندنی 
ئەوەیكە دەتوانرێت بە ئابووری خۆجێی 
و نێوخۆیی ئ������ەم گەمارۆیانە پووچەڵ 
بكرێتەوە، پێش������ی ب������ە ڕێككەوتن لەم 

وتووێژانە گ������رت، بەاڵم بە تێپەڕبوونی 
٦ ساڵ لەم وتووێژانە و لە حاڵێكدا كە 
تیمی ڕێبەری لە س������ووچی ساحەكەدا 
گیری خواردووە، هەست بەم مەترسییە 
دەكا و بەناچ������ار وتووێژەكانی قەبووڵ 

كردووە.
هەر لە سەرەتای شۆڕش، ڕێبەرانی 
ئامریكایان  ئێران،  كۆماری ئیسالمیی 
پێناس������ە كرد،  ش������ەیتانی گەورە  وەك 
هزرێك كە تا هەنووكەیش لە ئێراندا بە 
شێوەی جیددی لە گۆڕێدایە. هەروەها 
حكوومەتی ئیسالمی ئێران بە پشتیوانی 
هەموو »موس������لمانەكانی جیهان« كە 
مەبەس������تیان توێژی ش������ێعە مەزهەبی 
وەفاداری ویالیەتی فەقیه� زانیوە و بۆ 
بەرگری لە ئەوان لە بەرانبەر كافرەكان! 
پێداگ������ری دەكا. بەم دروش������مانە و بە 
نێوبردنی ئیسراییل لەسەر  لە  دروشمی 
گ������ۆی زەوی، چییەتی ئ������ەم ڕێژیمە 
ب������ۆ هەموو جیه������ان ڕوون بووەتەوە، بە 
شێوەیەك كە لە كۆمەڵگەی جیهانی بە 
تەواوەتی تەریك كەوتووەتەوە. سەرەڕای 
ئەمە كاربەدەستانی ڕێژیم بۆ بە كردەوە 
كردنی دروشمەكانیان چەكی ناوكی لە 
ئاسایش و سەربڵندی خەڵكی ئێران بە 

پێویستتر دەزانن.
لە ی������ەك دەیەی ڕاب������ردوودا هەموو 
سامان و داهاتی ئەم واڵتە لە ڕێگەی 

دەسەاڵتخوازی و بناژۆخوازی حاكمانی 
بێ تەكبیر بە فی������رۆ چووە. لە الیەك 
هەم گەمارۆ ئابوورییە پێشگیرانەكان لە 
یەكگرتووەكان  نەتەوە  الیەن ڕێكخراوی 
و دابەزین������ی نرخ������ی نەوت ل������ە بازارە 
جیهانییەكان وەها ئیفلیج و كەڕ بوو كە 
دەوڵەتی ڕۆحانی بۆ ڕێك و پێككردنی 
بوودجەی س������اڵی ٩4 لە خەڵكانێك كە 
یارانەوەرگ������ری واڵتن داوای هاوكاری 
و پش������تیوانی ك������رد. زی������اد لە س������ێ 
دەیەیە كاربەدەس������تانی ئەم ڕێژیمە لە 
ئێران������دا هەم������وو ڕێگاكان������ی پێكەوە 
هەڵكردن و گونج������ان لەگەڵ جیهانی 
زانس������ت، پیشەس������ازی، فەرهەنگ و 
بەرتەسك  ڕادەیەك  بە  بەرەوپێشچوونیان 
كردووەتەوە كە واڵتیان تووشی هەژاری 
و برسیەتی كردووە و ژیانیان لە خەڵكی 
ئەم واڵتە دژوار و تاقەت پروكێن كردووە. 
ئەم ڕێژیمە تا ش������وێنێك ب������ەرەو پێش 
چ������ووە كە هەموو جیهانی لە دژی ئەم 
واڵت������ە ورووژاندووە و لە كۆتاییدا لەبەر 
ئەوەی بەرژەوەندی و هەڵكەوتی خۆی 
لە مەترس������یدا دیووە بە سەر شۆڕییەوە 
شكەس������تی قەبووڵ ك������ردووە و لەگەڵ 
ئامریكا، ئەم » ش������ەیتانە گەورەیە«! 
لە سەر مێزی وتووێژ  دانیشتووە. بەاڵم 
ئەم وتووێژە خ������ۆی جۆرێك هەاڵتن لە 
قورسایی بەرپرسایەتێكە كە ئاخووندەكان 
ل������ە بەرامب������ەر خەڵ������ك و كۆمەڵگەی 

جیهانی لە ئەستۆی ناگرن.

فیناڵی دانووستانە ناوكییەكانی ئێران و گرووپی 1+5

ئیبراهیم قاسمی زاد
و: هیوا میرزایی
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 س������اڵی ١٣٩٣ی هەت������اوی لە 
 ڕووی سیاسی و ئابوری و بوارەكانی 
ئێران و  ل������ە  كوردس������تان،  دیكەوە  
جیهاندا بە س������اڵێكی پڕ لە  رووداو 
و گۆڕانكاری دادە نرێت. لێرەدا بە 
بۆنەی كۆتایی ئەم ساڵە و هاتنی 
نەورۆز و س������اڵی نوێ، ئاوڕێكی 
كورت لە گرینگترین ڕووداوەكانی 
ئەم یەك ساڵە لە كوردستان و ئێران 

و جیهاندا دەدەینەوە:
� ١ی خاكەلێوە:خەڵكی ش������ار و 
كوردستان  ڕۆژهەاڵتی  گوندەكانی 
بە هەڵكردنی ئاگری نەورۆز، ئەم 

بۆنە نەتەوەییەیان بەرز ڕاگرت. 
� ٢٠ی خاكەلێوە: ڕێژیمی ئێران 
ئەو  ئۆكس������یدكردنی  بە  دەس������تی 
ئۆرانیۆمە ٥% پیتێنراوە كرد كە لە 
ڕێكەوتی ٣٠ی بەفرانبار بەم الوە 

پیتاندبووی.
پرۆس������ە ی  بانەم������ەڕ:  ١٠ی   �
هە ڵبژاردن لە هە رێمی كوردس������تان 
ب������ۆ ئە نجومە ن������ی پارێزگاكان������ی 
هە رێم هاوكات لەگەڵ هەڵبژاردنی 

پەرلەمانی عێراق بەڕێوە چوو.
خەڵك������ی  بانەم������ەڕ:  ٢٠ی 
ناوچەكانی دۆنێتسك و لۆهانسكی 
ئۆكراین لە ڕێفراندۆمێكدا بڕیاریان 

دا لەو واڵتە جیا ببنەوە.
ئەخ������زەر  بانەم������ەڕ:  ٢٢ی 
ئیبراهیم������ی، نێوبژیوانی تایبەتیی 

نەتەوە یەكگرت������ووەكان و یەكێتیی 
واڵتان������ی عەرەب������ی ب������ۆ قەیرانی 
س������ووریە، لە پۆس������تەكەی خۆی 

كشایەوە.
� ٢٨ی بانەمەڕ: كۆمیس������یۆنی 
ب������ااڵی هە ڵبژاردنە كان������ی عێراق، 
هە ڵبژاردنە كانی  بەرایی  ئە نجامی 
ب������اڵو  نوێنەران������ی  ئەنجومەن������ی 

كردەوە.
نێچیرڤ������ان  بانەم������ەڕ:  � ٢٩ی 
بارزانی بە دەنگ������ی ٩٩ ئەندامی 
سەرۆكی  پۆس������تی  بۆ  پەرلەمان، 
حكومەت������ی هەرێمی كوردس������تان 

دیاری كرا.
� ٣١ی بانەم������ەڕ: تانەر یەڵدیز، 
وەزی������ری وزەی توركیا بە فەرمی 
هەرێم������ی  نەوت������ی  فرۆش������تنی 
كوردس������تانی بە بازاڕەكانی جیهان 

راگەیاند.
ڕاپۆرت������ی  ج������ۆزەردان:  ٢ی   �
نێونەتەوەیی  ئاژانس������ی  وەرزانەی 
وزەی ناوكی سەبارەت بە بەرنامەی 

ناوكیی ئێران باڵو كرایەوە.
پێت������رۆ  ج������ۆزەردان:  ٣ی   �
پۆرشێنكۆ بە وەدەستهێنانی ٥4%ی 
دەنگەكان بوو بە سەركۆماری نوێی 

ئۆكراین.
ژن������راڵ  ج������ۆزەردان:  ٦ی   �
ب������ە  سیس������ی  عەبدولفەت������اح 
وەدەستهێنانی ٩٦%ی دەنگەكان بوو 

بە سەركۆماری نوێی میسر.
� ١٣ی ج������ۆزەردان: ڕێژیم������ی 
بەشار ئەسەد  س������ووریە ڕایگەیاند 
دەنگەكان  وەدستهێنانی ٩٦%ی  بە 

بۆتەوە بە سەركۆماری سووریە.
وتووێژەكانی  � ١٩ی جۆزەردان: 
ئێ������ران و ئەمری������كا بە ئاش������كرا و 
ڕاس������تەوخۆ بۆ ماوەی ٢ ڕۆژ لە 
ش������اری ژنێڤی س������ووییس بەڕێوە 

چوو.
� ١٩ی ج������ۆزەردان: چەكدارانی 
داعش، بە چەند هەزار چەكدارەوە 
هێرشیان كردە سەر مووسڵ و پاش 
خۆبەدەس������تەوەدانی سوپای عێراق، 
چەك������داران ت������ەواوی ش������ارەكەیان 
كۆنت������ڕۆڵ كرد. داع������ش هەر لە 
درێژەی ئەو هێرشەدا شاری تكریتی 
ناوەندی پارێزگای سەاڵحە دینیشی 
كۆنتڕۆڵ ك������رد و ئە حمە د جبوری 

پارێزگاریشی دە ستبەسەر كرد.
� ٢٨ی ج������ۆزەردان: پە رلە مانی 
بە  متمانەی   عێراق  كوردس������تانی 
حكوومە ت  هە ش������تە می  كابینەی 

بەخشی.
داع������ش  پووش������پەڕ:  ٨ی   �
ئیسالمی  خەالفەتی  دامەزراندنی 
و لێدانی سكەی لە ناوچەكانی ژێر 

دەسەاڵتی خۆی ڕاگەیاند.
هێرش������ی  پووش������پەڕ:  ١٧ی   �
ئیسراییل بۆ س������ەر كەرتی غەززە 
دەس������تی پێكرد. ئەو هێرشە كە لە 
وەاڵمی هێرشەكانی حەماسدا بوو، 

٢٨ ڕۆژ درێژەی كێشا.
� ٢4ی پووشپەڕ: سەلیم جبووری 
وەكوو س������ەرۆكی نوێی پەرلەمانی 

عێراق هەڵبژێردرا.
�٢٧ی پووشپەڕ: ئێران و گرووپی 

١+٥ مۆڵەتی دانوستانەكانیان بۆ 
گەیشتن بە ڕێككەوتنی گشتگیری 
نێوانیان بۆ م������اوەی 4  ناوكی������ی 

مانگی دیكە درێژ كردەوە.
ج������ەالل   پووش������پەڕ:  ٢٨ی   �
گش������تیی  س������كرتێری  تاڵە بانی ، 
یەكێتیی نیش������تمانیی كوردس������تان 
پێش������ووی عێراق،  و سەركۆماری 
دوای  تێپە ڕبوون������ی  ١٩ مانگ بە 
وەرگرتنی   و  نە خۆشكە وتنیدا   سە ر 
نە خۆش������خانە كانی   لە   چارەس������ە ر 
ئاڵمان، گەڕایەوە شاری سلێمانی.

فراكس������یۆنە  گەالوێ������ژ:  �٢ی 
عێراق  پەرلەمانی  كوردییەكان������ی 
د.فوئاد مەعسوومیان وەك كاندیدی 
كورد بۆ پۆس������تی س������ەركۆماریی 

عێراق دیاری كرد.
ق������ەزای  گەالوێ������ژ:  ١٢ی   �
»شنگال« كەوتە دەستی داعش و 
هەزاران كەس������یان لە ئافرەت و پیاو 
دەستبەسەر  ئێزیدییەكان  منداڵی  و 

كرد و بەرەو مووسڵیان بردن.
هێزێك������ی  گەالوێ������ژ:  ١٧ی   �
پۆش������تە و پەرداخ������ی پێكهاتوو لە 
دێموكراتی  حیزبی  پێشمەرگەكانی 
كوردس������تانی ئێران بە مەبەس������تی 
بەرگریك������ردن لە خ������اك و خەڵكی 
بەرانبەر هێرش������ی  لە  كوردس������تان 
چەكدارانی داعشدا بەرەو بەرەكانی 
ش������ەڕ لە مەخموور و گوێر كەوتە 

ڕێ.
ب������اراك  گەالوێ������ژ:  ١٧ی   �
ئۆبام������ا، س������ەركۆماری ئەمریكا 
فڕۆكە  ئاسمانیی  هێرشی  بڕیاری 

شەڕكەرەكانی ئەو واڵتەی بۆ سەر 
پێگەكانی داعش دەركرد.

هێ������زی  گەالوێ������ژ:  ١٩ی   �
پێشمە رگە ی كوردستان بە هاوكاریی 
ئەمەریكا  جەنگییەكان������ی  فڕۆكە 
مە خم������ووری  ش������اری  ت������ە واوی 

كۆنترۆڵ كردە وە.
� ٢٣ی گەالوێژ: نووری  مالیكی 
پاش دو خول مانەوەی لە پۆس������تی 
سەرۆك وەزیران، دەستبەرداری خۆ 
كاندیدك������ردن بۆ ویالیەتی س������ێیەم 

بوو.
� ١١ی خەرمان������ان: كاروان������ی 
خەڵكی  مرۆییەكانی  یارمەتیی������ە 
كوردس������تانی ئێ������ران ب������ۆ خەڵكی 
لێقەوم������اوی ش������نگال گەیش������تە 

هەرێمی كوردستانی باشوور.
�١٧ی خەرمان������ان: ئە نجومە نی 
نوێنە ران������ی عێ������راق متمانە ی بە 
حە یدە ر عە بادی، سە رۆك وەزیرانی 

نوێی ئەو واڵتە بەخشی.
� ٢١ی خەرمانان: فرانسوا ئۆالند 
س������ەرۆكی فەرەنسا بە سەردانێكی 
رەسمی گەیشتە شاری هەولێر. ئەوە 
یەكەم سەردانی فەرمیی سەرۆكی 
واڵتێك لە هەرێمی كوردستان بوو.

� ٢4ی خەرمانان: كۆنفرانس������ی 
پاری������س ب������ە بەش������داریی واڵتانی 
ب������ۆ  عەرەب������ی  و  ڕۆژئاوای������ی 
ڕووبەڕووبوون������ەوەی داعش بەڕێوە 

چوو.
خەڵك������ی  خەرمان������ان:  � ٢٧ی 
ڕێفراندۆم������ی  ل������ە  ئیس������كاتلەند 
سەربەخۆییدا بەشدارییان كرد و بە 
زۆرینەی دەن������گ بڕیاریان دا لە 

بریتانیا جیا نەبنەوە.
� ١٥ی ڕەزبەر: هێرشەكانی هێزی 
ئاس������مانیی ئەمریكا و هاوپەیمانان 
بۆ سەر پێگەكانی داعش لە شاری 
كۆبانێ و دەوروبەری دەس������تی پێ 

كرد.
� ٣٠ی ڕەزبەر:  لە كۆبوونە وەی 
پارلەمان������ی كوردس������تاندا بڕیاری 
پێش������مە رگە ی  هێ������زی  ناردن������ی 
كوردستان بۆ كۆبانێ پە سە ند كرا.

� ٣٠ی ڕەزبەر: لە شاری دهۆك 
ب������ە ئامادەبوون و سەرپەرش������تیی 
س������ەرۆكی  بارزان������ی  مەس������عود 
هەرێمی كوردس������تان، ڕێككەوتنێك 
لە نێوان س������ەركردایەتیی تەڤدەم و 

لە  نیشتیمانیی كورد  ئەنجوومەنی 
ڕۆژئاوای كوردستان واژۆ كرا.

هێزێك������ی  خەزەڵ������وەر:  ٦ی   �
بە چە كی  كوردستان  پێشمە رگە ی 
ق������ورس و مامناوەندە وە گە یش������تە  
شاری دهۆك و دواتریش لە  خاڵی 

چووە  خە لیلە وە  ئیبراهیم  سنووریی 
لە وێش������ە وە  و  توركیا  خاك������ی  نێو 
ب������ۆ بەرگری لە ش������اری كۆبانێی  
ڕێ  وە  كوردس������تان  رۆژئ������اوای 

كەوت.
� ١١ی خەزەڵوەر: قەاڵی هەولێر  
لە الیەن یوونێس������كۆوە خرایە سە ر 
نە خشە ی شوێنە وارە كە لە پورییە كانی 

جیهان. 
� ١٦ی خەزەڵ������وەر: ڕاپۆرت������ی 
نێونەتەوەیی  ئاژانس������ی  وەرزانەی 
وزەی ناوكی سەبارەت بە بەرنامەی 

ناوكیی ئێران باڵو كرایەوە.
� ١٨ی خەزەڵوەر: ٨٠%ی خەڵكی 
هەرێمی كاتالۆنیای ئیس������پانیا لە 
دەنگیان  نافەرمیدا  ڕێفراندۆمیكی 
لە  س������ەربەخۆیی و جیابوونەوە  بە 
ئیسپانیا  حكوومەتی  دا.  ئیسپانیا 
فەرمی  ب������ە  ڕیفراندۆمەی  ئ������ەو 

نەناسی.
� ٧ی سەرماوەز: یووكیۆ ئامانۆ، 
بەرپرس������ی ئاژانس������ی نێونەتەوەیی 
پێی  بە  ناوك������ی ڕایگەیاند  وزەی 
نامەی������ەك ك������ە ل������ە دەوڵەتەكانی 
چین، فەرانسە، بریتانیا، ئەمریكا، 
ڕووس������یە، ئاڵم������ان و كۆم������اری 
ئیسالمی پێی گەیشتووە، مۆڵەتی 
گەاڵڵەی كاری هاوبەشی نێوانیان 
تا ڕێكەوتی ٣٠ی جووالی ٢٠١٥ 

درێژ كراوەتەوە.
پارت������ی  س������ەرماوەز:  ١٣ی   �
ل������ە  ئەمری������كا  كۆماریخ������وازی 
ئەو  پارلەمانییەكانی  هەڵبژاردن������ە 
گەورەی  س������ەركەوتنێكی  واڵتەدا 
بە دەس������ت هێنا و توانی زۆرینەی 
مەجلیسی  دوو  هەر  كورسییەكانی 

ئەو دوو واڵتە بە دەست بهێنێت.
نلس������ۆن  س������ەرماوەز:  ١4ی   �
ماندێلال، ڕیبەری بزووتنەوەی دژە 

ئاپارتای������دی ئافریقای باش������وور و 
یەكەم سەركۆماری ئەو واڵتە پاش 
لە  ئاپارتاید،  ڕێژیم������ی  ڕووخانی 
تەمەنی ٩٥ ساڵیدا كۆچی دوایی 

كرد.

� ٢٩ی س������ەرماوەز: پاش دەیان 
س������اڵ گرژی و ئاڵۆزیی نێوانیان، 
پێوەندییەكان������ی نێ������وان كووب������ا و 

ئەمریكا ئاسایی كرایەوە.
كۆبوونەوەی  � ٢١ی سەرماوەز: 
ئینترناسیۆناڵی  شوورای  سااڵنەی 
سۆسیالیس������ت لە ش������اری ژنێڤی 
سووییس دەستی پێ كرد. شاندی 
دێموكراتی  حیزبی  نوێنەرایەتی������ی 
كۆبوونەوەیەدا  لەو  كوردس������تانیش 

بەشدار بوو.
عەل������ی  بەفرانب������ار:  ٥ی   �
مەجلیسی  س������ەرۆكی  الریجانی، 
ش������وورای ئیس������المی بە یاوەریی 
ش������اندێك كە پاس������دار جەعفەریی 
بكوژانی  لە  یەكێك  سەحراڕوودی، 
لە  یەكێك  شەهید دوكتور قاسملوو 
هەرێمی  سەردانی  بوو،  ئەندامانی 
كوردس������تانی كرد و پاش سەردانی 
سەردانێكی  بە  دواتریش  سلێمانی، 
فەرمی گەیشتە هەولێر. پێشوازی 
لە سەحراڕوودی هەستی كوردانی 
و  ك������رد  برین������دار  ڕۆژهەاڵت������ی 
نیش������تمانپەروەرانی  ناڕەزایەتی������ی 

كوردی لێ كەوتەوە.
� ١١ی بەفرانبار: پاش سەردانی 
ش������اندێكی حكومەت������ی هەرێمی 
كوردس������تان، ب������ە س������ەرۆكایەتیی 
نێچیرڤ������ان بارزان������ی، س������ەرۆكی 
حكوومەت و چاوپێكەوتنی لەگەڵ 
حەیدەر عەبادی، سەرۆك وەزیرانی 
عێراق، گەیشتنی هەوڵیر و بەغدا 
ب������ە ڕێككەوتنێك بۆ چارەس������ەری 

كێشەكانی نێوانیان ڕاگەیەندرا.
� ١٧ی بەفرانبار: لە هێرشێكی 
تیرۆریس������تیدا بۆ س������ەر ئۆفیسی 
گۆڤ������اری »ش������ارلی ئێبدۆ« لە 
پاریس ١٢ كەس كوژران  ش������اری 
و ١٠ ك������ەس بریندار ب������وون. ئەم 
هێرشە كە لە الیەن دوو تیرۆریستی 
تیرۆیستیی  ڕێكخراوی  الیەنگری 
شەپۆلێكی  چوو،  بەڕێوە  داعشەوە 
بەرینی هاوسۆزی لەگەڵ خەڵكی 
فەرانس������ە و دژایەت������ی لەگ������ەڵ 
بناژۆخوازیی  ڕەوتی  هەڕەشەكانی 
ئیسالمی بۆ سەر ئاسایشی هەموو 

جیهانی لێ كەوتەوە.
تەرم������ی  بەفرانب������ار:  ٢٨ی   �
دادس������تانی  نیس������مان،  ئالبێرت������ۆ 
نێو ماڵی  گش������تیی ئارژانتین لە 
خ������ۆی لە حاڵێك������دا دۆزرایەوە كە 
ب������ە گولل������ە كوژرابوو. نیس������مان 
دۆسیەی  بەدواداچوونی  بەرپرسی 
رووداوی تیرۆریس������تیی ئامیا بوو 
كۆماری  بااڵنی  بەرپرس������انی  كە 
ئیسالمی تێیدا تاوانباری سەرەكین. 
نیسمان پێش ئەوەی كە بكوژرێت، 
بڕیار ب������وو لە پارلەمانی ئارژانتین 
فرناندز  كریس������تینا  هەوڵەكان������ی 
كرچنێر، س������ەركۆماری ئەو واڵتە 
بۆ شاردنەوەی ڕۆڵی ڕێژیمی ئێران 

لەو تاوانەدا لەقاو بدات.
� ٢ی ڕێبەن������دان: عەبدوڵاڵ بن 
عەبدولعەزیز، پاشای عەرەبستان لە 
تەمەنی ٩٠ ساڵیدا كۆچی دوایی 

كرد.

هێزەكان������ی  ڕێبەن������دان:  ٦ی   �
پێشمەرگەی هەرێمی كوردستان و 
پشتیوانیی  بە  یەپەگە  شەڕڤانانی 
هاوپەیمانان،  ئاس������مانیی  هێ������زی 
ڕۆژئ������اوای  كۆبانێ������ی  ش������اری 
كوردستانیان بە تەواوی ڕزگار كرد 
و ئااڵی كوردستان لە سەر گردی 
ڕزگاركردنی  شەكایەوە.  مشتەنوور 
كۆبانێ لە چنگ تیرۆریستەكانی 
داعش، شەپۆلێكی شادیی لە هەر 
چوار پارش������ەی كوردستان وە ڕێ 

خست.
� ٩ی ڕێبەن������دان: ڕێكخ������راوی 
چاوەدێری ماف������ی مرۆڤی نەتەوە 
یەكگرتووەكان لە ڕاپۆرتی سااڵنەی 
لەمەڕ  خۆی  نیگەرانی������ی  خۆیدا 
بارودۆخی مافی مرۆڤ لە ئێراندا 

دەربڕی.
� ١٧ی ڕێبەن������دان: ڕێكخراوی 
سەر  ئەنس������اروڵالی  تیرۆریستیی 
بە ڕێژیمی ئێ������ران بە ئەنجامدانی 
و  س������ەربازی  كوودەتایەك������ی 
هەڵوەشاندنەوەی پارلەمانی یەمەن، 
بە فەرمی دەس������تی بە سەر شاری 
ئ������ەو واڵتەدا  س������ەنعا، پایتەختی 

گرت.
� ١٠ی ڕەش������ەمە: س������ەرەڕای 
ئەمنیەتییەكانی  هێزە  گوش������اری 
كۆماری ئیسالمی، مامۆستایانی 
قوتابخانەكانی ئێران و كوردس������تان 
دژ بە بایەخنەدانی ڕێژیم بە بواری 
پەروەردە و پیشەی مامۆستایەتی، 
مانگرتنێكی گشتییان بەڕیوە برد.

� ١٢ی ڕەش������ەمە: یەكەیەك������ی 
و  هێزەكانی دژەتیرۆر  لە  پێكهاتوو 
پۆلیسی شاری كۆیە بە شێوەیەكی 
نایاس������ایی هێرش������یان كردە س������ەر 
بنەماڵەكانی كەمپی ئازادیی حیزبی 
ئەم  ئێران.  كوردستانی  دێموكراتی 
هێرشە زۆر زوو لەگەڵ كاردانەوەی 
توندی بیروڕای گش������تی و هێز و 
الیەنە سیاس������ییەكانی كوردس������تان 

بەرەوڕوو بوو و شەرمەزار كرا.
� ١٣ی ڕەش������ەمە: ل������ە درێژەی 
كۆم������اری  س������ەركوتكارییەكانی 
ئیس������المی ل������ە كوردس������تاندا، ٦ 
بەندك������راوی سیاس������یی ك������ورد لە 
زیندانی ڕەجایی شەهری كەرەج لە 

سێدارە دران.
ئەحم������ەد  ڕەش������ەمە:  ٢١ی   �
ش������ەهید، ڕاپۆرتنێ������ری تایبەتیی 
ماف������ی م������رۆڤ ب������ۆ كاروباری 
س������ااڵنەی خۆی  ڕاپۆرتی  ئێران، 
بۆ ش������وورای مافی مرۆڤی نەتەوە 

یەكگرتووەكان پێشكەش كرد.
حیزب������ی  ڕەش������ەمە:  ٢٦ی   �
ب������ە  ئیس������راییل  »لیك������وود«ی 
نتانیاهوو،  بنیامین  سەرۆكایەتیی 
س������ەرۆك وەزیرانی ئ������ەو واڵتە بۆ 
جاری چ������وارەم لە س������ەریەك، لە 
ئەو  پارلەمانییەكانی  هەڵبژاردن������ە 
واڵت������ەدا ب������ە وەدەس������تهێنانی ٣٠ 
كورس������ی لە بەرانبەر ٢4 كورسیی 
پارتی زایۆنیستی ڕكابەردا، توانیی 

سەركەوتن بە دەست بهێنێ. 

پانۆرامای گرینگترین رووداوەكانی ساڵی 1393ی هەتاوی
ئا: سەالم ئیسماعیلپوور
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هەاڵڵە و ئارەزوویەكی ترساو
خوێندنەوەیەكی رۆمانی »گرەو ی بەختی هەاڵڵە« نووسراوی »عەتا نەهایی«

ئەدەب و هونەر

بەشی دووهەم

ج(: ژن ل������ە بەش������ێك ل������ە دەق������ە 
فۆلكلۆرییەكانی كوردی دا

دوای  وە  بمانه������ەوێ  كاتی������ك 
گێڕانەوەی������ەك بەر لە دەقەكەی مەم و 
زین بكەوی������ن، ئەوە جگە لە فۆلكلۆر 
واتە بەی������ت و چی������رۆك و چیرۆكی 
مندااڵن چی ترمان لە دەست دا نییە 
هەتا بۆ پشكنینی جێگە و پێگەی ژن 
لێكۆڵینەوەیان لەسەر بكەین. بەاڵم هەر 
ئەو دەقان������ەش دەتوانن لەمەڕ دۆخی 

ژنەوە زۆر شتمان بۆ روون كەنەوە: 
كاتێك چاو لە بەیتی »سەیدەوان« 
دەكەی������ن ناوی هیچ كاراكتەرێكی ژن 
ناهێندرێ. لەو بەیتە دا جگە لە بووكە 
بێ ناو و نیشانەكەی »عەبدولعەزیزی 
داس������نی« كە تەنیا ل������ە خزمەت بە 
ئاكام گەیش������تنی تڕاژێدیا كە دایە و 
دەستەوەس������تانە و بێ هیچ دەنگ و 
كردەوەیەك پاش ئەنجامی ریوایەتەكە، 
لە سەر س������ێ كوڕان بە جلی سوورەوە 
دەچێتەوە ماڵی بابانی و ئیتر باس������ی 
دەبڕێت������ەوە. هەر بەو ش������ێوەیە كاتێك 
چاو لە یەكێك لە جوانترین بەیتەكانی 
ك������وردی واتە »خەج و س������یامەند« 
دەكەین راست بە وێنەی تڕاژێدی مەم 
و زی������ن، خەج مافی ئ������ەوەی نییە لە 
گەڵ ئەویندارەكەی دا ژیانی هاوبەش 
پێ������ك بێنێ ب������ەاڵم خ������ەج، خەجێكی 
دەستەوەس������تان و نەبەگە نییە و هەوڵ 
دەدا فەرمانی كۆمەڵگای دەستەاڵت 
دار قەب������ووڵ ن������ەكا و س������ەری ب������ۆ 
دانەنوێنێ و بە كردەوە، دژی خواستی 
دیس������انیش  دەبێتەوە. كەچی  ئ������ەوان 
كۆمەڵگای ش������اراوەی نێو ریوایەتەكە 
ئیزنی ژیانی پێنادا و بە تایبەت پاش 
كووژران������ی »س������یامەند« ئیتر نابێ 
بمێنێ، چون ژیانی ئەو بایخێكی نییە 
و تەنی������ا ئابڕووچوونەكەی پێ ماوە.
)٨( س������ەرەڕای ئەوان������ەش كاتیك لە 
فۆلكلۆر دا چاو لە بەش������ی ئەدەبی 
من������دااڵن دەكەی������ن كە ل������ەو وتارە دا 
ناگونجێن������درێ، ب������ۆ وێن������ە هەر لە 
لە  چیرۆك������ی »میرخوناوەكه«دا كە 
»گرەوەی بەختی هەاڵله«  دا باسی 
دەكرێ، كاراكتەری ژن هیچ كردەیەكی 
ل������ێ نابیندرێ و تەنی������ا وەك خەاڵت 
پێشكەش������ی میرخوناوكە دەكرێ.)٩( 
باقی چیرۆكەكانی مندااڵنیش دا  لە 
كردەوەی ژن جگە لە ئاستی ئاشقانە 
و بەخت������ەوەری بنەماڵەی������ی ناترازێ 

ك������ە ئەویش تەنیا بە ش������ازادەیەك یان 
پاڵەوانێك ج������ێ بە جێ دەبێت و كچە 
هیچ بەش������ێكی لە چارەس������ەركردنی 
كێشەكانی خۆی نییە و جگە لەوەش 
، مێیینەكان������ی دیكە ی������ان لە قالبی 
بوونەورەی ناح������ەز و جادووگەر و پڕ 
و پیرێژن دا خۆیا دەبن یان یەخسیری 
تەلیسمی دێو و درنج و جادووگەرانن 
و چاوەڕوانی شۆڕەسوار و عاشقێكی 
دلێ������رن. ئیت������ر دەك������رێ بگوترێ بە 
تەواو مانا رەگ������ەزی مێیینە الواز و 
بەركار و بێ دەس������تەاڵتە،  تەنیا كاتێك 
دەتوانێ بژی كە پیاوێك كێش������ەكەی 
بۆ چارەس������ەر بكات و جگە لەوە هەر 
بێتەوە  كاتێك بەرهەڵس������تی كۆمەڵگا 

ناپارێزرێ و دەبێتە قوربانی.
د(: ژن ل������ە گرەوی بەختی هەاڵڵە 

دا
 ئێس������تا بزانین لە گرەوی بەختی 
هەاڵڵ������ە دا قارەمانی ژن بە ش������وێن 
چییەوەی������ە و بە ك������وێ دەگات؟ ئایا 
توانیوێتی  رۆمان������ە  ئەو  نووس������ەری 
بكات  قارەمانەكەی  یارمەتی  ئەوەندە 
كە لە چ������او ئەو قارەمان������ه ژنانەی 
باس������مان كرد هەندێك پێش������كەوتووتر 
بێ������ت و ئارەزوویەكی دیكەی بەدەر لە 

بەختەوەری بنەماڵەیی هەبێت؟
بە رستەیەك لە رۆمانەكەوە دەچینە 

ناو بابەتەكەوە:
»باوكی كوت������ی: من كچم ناوێ، 
كچێك كە ش������ەو و رۆژ لەبەر ئاوێنە 
خ������ۆی بڕازێنێتەوە و لە ناو پەنجەرەدا 
چ������اوەڕوان بێت هەتیوێك بە كۆاڵنەكە 
دا تێپەڕ بێت و چاوی لێ بقرتێنێت...
من كوڕم دەوێ...هەاڵڵە دەیگوت خۆ 

من كچ نیم، من كوڕم.«
قارەمان������ی رۆمانەك������ە لێ������رەدا بە 
پێ������ی چاوەڕوانییەك ك������ە باوكی وەك 
سێمبولی كۆمەڵگای پیاوساالر لەوی 
هەیه،  تەنانەت حاش������ا ل������ە رەگەزی 
خ������ۆی دەكا و ه������ەوڵ دەدا بە دڵی 
وەك  بجووڵێت،  پیاوساالرانە  روانگەی 
ئەوان بپۆش������ێ و كرداریشی لە گوێن 
كرداری ئ������ەوان بێت. ب������ەاڵم هەاڵڵە 
گ������ەورە دەبێ و خ������ۆی دەبینێتەوە و 
كە  هەیە  یاریدەدەری������ش  باس������كێكی 
زیندووی دەكاتەوە. هەاڵڵە تا س������اتێك 
كە لە گەڵ باسكی یاریدەدەری نێرینە 
و ئەوینداری خۆی واتە »برایمۆك« 
رووب������ەڕوو نەبێت������ەوە هەرگی������ز بڕوا 
ب������ە كچێنی خۆی ن������اكا، بەاڵم ئەوە 
برایمۆكە، كە وەبی������ری دێنێتەوە و بۆ 
سەركەوتن رێی پێ دەنوێنێ. هەر ئەو 
جۆرەی كە بە گوتەی »ئێریگارای« 
ژن وەك سووژە، ش������وێن و پێگەیەكی 

چەوس������اوە و زوڵم لێك������راوەی هەیە و 
تەنانەت بۆ دەس������تەبەر كردنی ناسین 
لە هەمبەر كەسایەتی خۆشییەوە دەبێ 
لە الی������ەن پیاوان و زمان������ی پیاوانەوە 

یاریدەی بدرێ.
ژنان لە دەالقەی ئەدەبەوە زۆربەی 

جاران بەو دوو جۆرە دەردەكەون:
یەكیان: ئەو جۆرە روخسارانەیە كە 
هەڵگری ش������كۆن و كاری گەورە و بە 
بایخ رادەپەڕێنن، كە هەڵبەت ئەو كارە 
گەورەیە بایی ژیانی ئەوانە و خۆیان 
بە هۆی گەیش������تن ب������ەو پلەیە دەبنە 

قوربانی.
خۆیابوون������ی  دووه������ەم:  ج������ۆری 
روخساری ئەو ژانانەی وا فیداكارانە 
ب������ە ژیانیان  وەك قوربان������ی درێ������ژە 
هەڵبەت  زین������دوون.  كەچ������ی  دەدەن، 
ئ������ەو جۆرە روخس������ارانە دەبێ یەكجار 
بە تابش������ت و داوێن پاك و چاكە كار 
بن، ئەوجار دەتوان������ن لە رۆمانەكە دا 
بە زیندوویی بمێننەوە. ئەو روخس������ارە 
ژنانان������ەی وا تەمەنێك������ی زیاتری������ان 
هەیە لە رۆمان������ەكان دا و بە بەراور د 
لە گەڵ ژنە غ������ەدر لێكراوەكان زیاتر 
دەمێنن������ەوە. تەنی������ا ئ������ەو ژنانە وا بە 
هیوای بەختەوەری بنەماڵەیین و هیچ 
رۆڵێك������ی كۆمەاڵیەتییان نییە هیوا و 
ئاواتیان لە ئاس������تی بنەماڵە ناترازێ. 
تەنانەت ئەو ژنان������ەش وا ناتوانن ئەو 
ئاقارە ئەزم������وون بكەن و بەاڵم بواری 
ژیانیان لە رۆمانەكە دا هەیە زۆربەی 
جاران بە تەواوی چارەڕەش و بەدبەخت 
دیار دەكەون. ئایا ژنان تەنیا لە پانتای 
بەختەوەریی بنەماڵەیی دا بە ئارامش 

و شكۆ دەگەن؟
لە پاش س������ەدەی هەژدەهەمەوە ئەو 
چیرۆك و رۆمانان������ەی وا ژنان تێیان 
دا رۆڵی س������ەرەكی دەگێ������ڕن لە زۆر 
بوون دان. لەو نووسراوانە دا دوو خاڵ 
زۆر بەرچاوە، یەكیان ئەوەی كە ژنان 
سەرەڕای دەست كورتی كۆمەاڵیەتی، 
لە ژیان������ی راس������تەقینە دا، رۆڵێكی 
گرین������گ لە ئەدەبی������ات دا دەگێرن و 
ل������ە دونیای  لە الیەكی دیكەش������ەوە 
خەیاڵی دا ب������ە هەڵكەوت تا كۆتایی 
دەقەكە زیندوو دەمێنن������ەوە و زۆ بەی 
جاران بە مردنێكی ناوادە و چاوەڕوان 
نەكراو تێ������دا دەچن. هەاڵڵە بەرهەمی 
كۆمەڵگایەكی ه������ەژارە چ لە باری 
سیاس������ی و چ لە ب������اری هێمنایەتی 
ئەوانەش  س������ەرەڕای  ئاوەدا نیشەوە.  و 
كەڵكەڵەی سەرەكی هەاڵڵە بەختەوەری 
بنەماڵەیی یان گەیشتن بە دڵدارەكەی 
نییە. ئ������ەو ژنێكە كە ل������ە واڵتێكی 
پێش������كەوتوو دا رۆڵێكی كۆمەاڵیەتی 

هەیە و لە رادیۆ كار دەكات و هیوای 
ئەوەیە درێ������ژە بە خوێندن بدات. جگە 
لە كوردی س������وئێدی و ئیگلیس������یش 
بە باش������ی دەزانێت و بۆ پێش������كەوتن 
هەوڵ دەدا و زۆر جار »ش������ێرزاد«ی 
مێردی بەوە سەر كۆنە دەكا كە ناتوانێ 
پێش������كەوت قەبووڵ بكات و ناشتوانێ 
بگەڕێت������ەوە بۆ راب������ردوو. بە گوتەی 
رۆمانەكە ئ������ەو توانیوێتی مافەكانی 
خۆی ل������ە كۆمەڵگایەكی ئ������ازاد دا 
بناس������ێت و ئام������ادە نییه  ئ������ازادی و 
پێش������كەوتنی خ������ۆی بگۆڕێتەوە بە 
بەخت������ەورەی بنەماڵەیی. س������ەرەڕای 
ئەوەش ئەو لەگەڵ كەس������ێك دا دەژی 
كە بنەماڵە بەس������ەریان دا س������ەپاندووە 
و ئەو تەنیا بۆ پاراس������تنی ش������ەڕەفی 
باوكی و خواس������تی ئ������ەو پێمل بووە 
شووی پێ بكات. شێرزادی مێردی، 
كەس������ێكە كە بە تەواوی بەرهەڵستی 
خواست و ئارەزووەكانی هەاڵڵە دەبێتەوە 
و هەرگیز ئەوەی پی قەبووڵ ناكرێت 
و بە وتەی هەاڵڵە: »ئەو دەترسێ لە 

من دوا بكەوێت.«
بەر ل������ە س������ەدەكانی ١٦ و ١٧ لە 
ئورووپ������ا دا، لە ئینجی������ل بەدەر هیچ 
كتێبێك شایس������تەی خوێندنەوە نەبوو. 
بەاڵم پاش������ان خوێندنەوەی كتێب واتە 
فێرب������وون لە رێگ������ەی دەوركردنەوەی 
كتێبەوە ) كە ئ������ارەزووی هەاڵڵە بوو( 
لە ئورووپاش دا لە سنووری مەزهەب 
دوور كەوتەوە و پاشان چێژ وەرگرتن لە 
فێربوون ئیزنی بە مرۆڤ دا هەست و 
خواستی خۆی بنوێنی. بەاڵم خوێندن 
و خوێندن������ەوە تا ئ������ەو كاتەش هەر بۆ 
ژنان كارێكی ناشیاو بوو و زیاتر  وەك 
ئیش������ێكی پیاوانە دەهات������ە ئەژومار. 
چونكە بە رای پیاوانی ئەو سەردەمە، 
ژنان بە خوێندنەوەی كتێب تووش������ی 
خەیاڵ پەروەری و خواست و ئارەزووی 
ناش������یاو دەبوون و ئەركی دایكایەتییان 
لە بیر دەچوەوە. سەرەڕای ئەوەش كتێب 
خوێندنەوە، زەینییەتی ژنانەی لە یاسا 
پیاوس������االر  كۆمەڵگای  ناجۆرەكانی 
لە روانگەی  ئاگادار كردەوە، كەوابوو 
پیاوانەوە ژنانی خوێندەوار، مەترسیدار 

بوون.

 حسێن جەوانشیر

حس������ێن جەوانشیر لە س������اڵی١٣٦٥ دا لە گوندی سارووجەی 
گەورە سەر بە شاری سایەنقەاڵ)شاهیندێژ( لە پارێزگای ورمێ 
لە دایك بووە. ژیانی س������اكار و جوانی سروشت هەر لە سەرەتای 
مناڵیەوە هەستی دەجوڵێنێ و وا دەكات خەیاڵی بەرفەروان بێت و 
جوانیە ڕەسەنەكان زۆر بەڕوونی ببینێ.هەر ئەمەش بوو بە هۆی 
ئەوە كە واڵتی ش������ێعر و جیهانی ئەدەبی زۆر زوو بانگهێش������تی 
خۆی بكات و ئەمڕۆكەش ل������ە واڵتی قەڵەم و خەیاڵی كوردی 
دا بتوان������ێ دوڕگەیەك ب������ە نێوی باغچەی پاش������ا پێك بێنێت.
باغچەیەك كە گوڵەكان و وشەكان و هەستەكان ڕەسنن.جوانیەكان 
پەتین،هەستەكان ڕووتن.لەم باغچەیەدا زمانێتر و شێوازێكی تر لە 
نوسین دێتە گۆڕێ و باغچەی پاشا هەموو جیهان و خولیاكانی 
ئەم ش������اعیرە خەیاڵ ناس������كەیە و وەك خۆی دەڵێ لە باغچەی 
پاشادا هەنارەكان پێگەیون. پاشای باران لە كۆتایی جوانیەكانەوە 
دەس پێدەكات و ئەوەش بەوات������ای ئەوەیە چاوەڕوانی هەرمان لە 
ش������ێعر دەكا.لە واڵتی پاشادا زەمان كۆتایی پێدێت و ئەم كۆتاییە 
هەرمانە،ئەو ش������تەی چێژی پێدەدات.پاشا لە باخچەكەی خۆی 
دا هەنارە ش������ێعرەكانی خۆی هێناوەتە بەرهەم و س������ەر كۆی ئەم 
شێعرانەش لە پەرتووكێك دا بە نێوی باران لە باخچەی پاشادا لە 

بەر دەسی چاپ دان. 
جگە لەمانەش پاش������ا ل������ە والتەكانی دیك������ەش دا خەیاڵەكان 
و جوانیەكانی دەس������تەمۆی خۆی ك������ردوە و خولیا زۆر یەك لە 
ش������اعیرانی بیانی وەرگێڕاوەتەوە س������ەر زمان������ی كوردی .وەكوو 
گوڵبژێری شێعرەكانی: ١- نوسرەت ڕەحمانی ٢- فرووغ فەڕووخ 
زاد ٣- س������ەید عەلی س������اڵحی 4- ئەحمەد رەزا ئەحمەدی ٥- 
ئەلیاس عەلەوی ٦- گوڵبژێرێك لە ش������ێعری شاعیرانی جیهان 
هەر یەك لەمانەش لە تۆی پەرتووكێكی س������ەربەخۆدا ئامادەی 

چاپن.

باخچەی پاشا

لەگەڕەكی پەپوولەپاییزەكان 
ئاسمان شینە   

ئەمڕۆ رێبواری تەنیش���������ت درەختە هەمیش���������ەییەكانی 
باخچەی پاشا 

كوتی: 
� ساڵو! 

بیری شاعیریەتیتم كردووە.
منیش كوتم:

� ساڵو! 
پێكەنینەكانت كوانێ!؟

لەیال ساڵحی- بۆكان

٨- گەنجی س������ەر بە مۆر ٢٢٩ تا 
٢٩4 دەقەكانی س������ەیدەوان و ٢٩٩ تا 

٣٨٠ دەقەكانی خەج و سیامەند
٩- گرەوی بەختی هەاڵڵە بەش������ی 
دەق������ی چیرۆك������ی  میرخوناوك������ە  و 

فۆلكلۆری-میرخوناوكە
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