دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

ڕێبازە پیرۆزەکەی پێشەوا و شەهیدانی کوردستان بەردەوام دەبێ
سەرۆکی هەرێمی کوردستان مەسعود بارزانی بە بۆنەی ١٠ی خاکەلێوە ڕۆژی لەسێدارەدانی پێشەوای سەرۆک کۆمار
کە بە ڕۆژی شەهیدانی کوردستان ناسراوە لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی فهیسبووك باڵوی كردهوه :پێشەوا لە سێدارە درا
بەاڵم خەبات و ئیرادەی گەلەكەی بۆ ئازادیخوازی بەهێزتر بوو .سەرۆکی هەرێمی کوردستان هەروەها هێما بۆ ئهوه
دەکات کە:
نە لەسێدارەدان و نە قڕكردن و ئەنفال و كیمیاباران و تیرۆر هیچكامیان نەیانتوانیوە ئیرادەی گەلی كوردستان
بشكێنن .بارزانی لە کۆتاییدا وێڕای ناردنی هەزاران ساڵو بۆ گیانی پاکی پێشەوا و شەهیدانی ڕێگای ئازادی،
ڕێبازە پیرۆزەکەیان جهخت له بهردهوامیی دهكاتهوه.

ئۆرگـــانی كۆمیتەی نـــاوەنـــدیی حیزبی دێمـــــوكراتی كوردستــــــــــانی ئێــــــــران
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ئێران چۆكی دادا
 ٢٥ساڵ
دوای د .قاسملوو
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پەیامی کۆمیسیۆنی
کۆمەاڵیەتی
ساڵدێموکراتی
حیزبی
٢٥
ئێران...
کوردستانی
دوای د .قاسملوو
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كێبەركێی ئێران و
سعوودی لە یەمەن
 ٢٥ساڵ
دوای د .قاسملوو

ڕۆژی جیهانیی مینی
دژە نەفەر
 ٢٥ساڵ
دوای د .قاسملوو
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ڕێبازی پێشهوا چرای یهكیهتی و
بهرهنگارییه

ڕێوڕهس������می ڕێزگرت������ن ل������ه یاد و
بی������رهوهری گیانفیدایان������ی ڕێ������گای
ئ������ازادی كوردس������تان ڕۆژی 10ی
خاكهلێ������وه ،س������اڵڕۆژی ش������ههیدانی
كوردستان ،له س������ێ بڕگهی جیاوازدا
پێكهاتوو له ئامادهبوون لهسهر گڵكۆی
شههیدان ،پێشانگای وێنهی شههیدان
و س������اڵۆنی كۆبوونهوهكان������ی بنكهی
دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێ������ران ،بهڕێ������وه چوو.
ئهم ڕێوڕهس������مه ڕۆژی دووشهممه
10ی خاكهلێ������وه ب ه ئامادهبوونی بهڕێز
مستهفا هیجری س������كرتێری گشتیی
حیزب������ی دێموك������رات و ئهندامان������ی
ڕێب������هری ،كادر و پێش������مهرگهكان،
میوان������ان و بنهماڵ������هی ش������ههیدان
بهڕێوه چوو.ئهم ڕێوڕهس������مه له بهشی
یهكهم������دا ب������ه ڕێ������ژهی س������هربازیی
هێزی پێش������مهرگهی كوردستان بهرهو

مهزارگهی شههیدان و پێشكهشكردنی
س������روود ل������ه الی������هن گرووپ������ێ ل������ه
پێشمهرگهكانی حیزبهوه دهستی پێكرد.
ههر لهم بهشهدا ،سكرتێری حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران هاوڕێ
لهگهڵ س������هعید مهق������رووزی ،برای
یهكێك له ش������ههیدهكانی حیزب تاجه
گوڵینهی وهفاداریان لهس������هر گڵكۆی
ش������ههیدێكی كوردس������تان دان������ا .ئهم
ڕێوڕهسمه له ساڵۆنی كۆبوونهوهكانی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،به
پێشكهش كردنی سروودی ئهی ڕهقیب
و چهن س������اتێ بێدهنگی بۆ ڕێزگرتن
له گیانی پاكی ش������ههیدانی ڕێگای
ڕزگاری كوردستان ،درێژهی پهیدا كرد.
ل������هم بهش������هدا بهڕێز «مهس������عوود
تهك» س������كرتێری گش������تیی حیزبی
سووسیالیس������تی كوردس������تانی توركیه
به پێش������كهش كردنی چ������هن وتهیهك

وێ������ڕای ڕێز گرتن له پێش������هوا قازی
موحهم������هد و هاوڕێیانی ش������ههیدی،
پاڵپش������تی حیزبهكهی خۆی له دیاری
كردن������ی ڕۆژی 10ی خاكهلێ������وه
وهك ڕۆژی ش������ههیدانی ه������هر چوار
پارچهی كوردس������تان ڕاگهیاند .دواتر
پهیام������ی كومس������یۆنی كۆمهاڵیهتی
حیزب������ی دێموكرات������ی كوردس������تانی
ئێران له الی������هن «تاهیر مهحمودی»
ئهندام������ی كومیتهی ناوهندی حیزب و
بهرپرسی ئهم كومسیۆنه ،خوێندرایهوه.
بهڕێ������ز مهحموودی له بهش������ێك له
قس������هكانیدا ڕایگهیان������د « :جێگهی
خۆیهتی ئامۆژگارییەکانی پێش������ەوا
قازی محەممەد بۆ ڕۆڵەکانی نەتەوەی
ک������ورد لەبیر و مێش������کماندا تاوتوێ
بکەینەوە و بەرگری کردنی پێشەوا لە
دادگا فەرمایشییەکەی ڕێژیمی شادا
وەک بەڵگەیەکی مێژوویی بەهێز لە

س������ەلماندنی ڕێبازی بە حەقی کورد
و پێشەوا و ڕەوایی مافی نەتەوایەتی
کورد و ئ������ازادی و بەها مرۆییەکانی
ئ������ەو نەتەوەی������ە بخەین������ە بەرچ������او و
بیکەینە ڕەمزی بەردەوامی لە خەبات
و پێداگ������ری لەس������ەر مافەکانمان».
بهڕێزی������ان ههروهها به هێما كردن بۆ
س������هركوته دڕندانهكان دژی نهتهوهی
كورد له ههر چوارپارچهی كوردستان
و هێرش������ی بهرباڵوی تیرۆریستهكان و
هێزهكانی پارێزهری ڕێژیمه دیكتاتۆرهكان
له ناوچ������ه جیاوازهكانی كوردس������تان
ل������ه س������اڵی ڕاب������ردوودا و بهرخودانی
قارهمانانهی ڕۆڵهكانی نهتهوهی كورد
له بهرامبهر ئهم هێرشانهدا ڕایگهیاند:
« ب������ە خۆش������یەوە ئامۆژگارییەکانی
پێشەوای نەمر قازی محەممەد یانی
یەکگرتووی������ی کورد بۆ پاراس������تنی
خاک������ی کوردس������تان و دەرباز بوون لە

هەلوومەرج������ی دژوار بە ش������ێوەیەکی
ش������یاو ڕەچاو دەک������رێ و ڕۆڵەکانی
نەتەوەی کورد ل������ە خەبات دژی ئەم
تیرۆریزمەدا بە جۆرێک س������ەرکەوتوو
ب������وون ک������ە دەنگدانەوەیەکی جیهانی
هەبووە ،هەرچەند کاروانی شەهیدانی
کوردی زیاتر و بە ئەژمارتر کردووە».
تاهیر مهحمودی ئهندامی كومیتهی
ناوهندی حیزب ههروهها به جهختكردنهوه
لهسهر ڕێزگرتن له بنهماڵهی شههیدان
و ههوڵی بێوچان له پێناو ڕێبازهكهیاندا
ڕایگهیان������د « :ئەرک������ی هەم������وو
کوردێکی دڵس������ۆز و نیشتمانپەروەرە،
کە لەم ڕۆژەدا بە سەردان لە بنەماڵەی
ش������ەهیدان بە دانان������ی چەپکە گوڵ
لەسەر مەزاری شەهیدان بە پێکهێنانی
ڕێوڕەسمی یادکردنەوە و ئەمەگناسی
دەربڕین بەرانبەر بە شەهیدان هەستی
گەل دۆستی و کوردپەروەرانەی خۆیان
بە جۆرێک نیش������ان بدەن کە شیاوی
ئازیزانی لەدەست چوومان بن .هەر بەو
ڕۆژەش������ی بەرتەسک نەکەینەوە و لە
هەموو ڕۆژانی ساڵدا ،پێڕاگەیشتن و
پێگەیاندنی یادگارەکانی ش������ەهیدان،
یان������ی ڕۆڵەکانی ئەو ش������ەهیدانە بە
ئەرک������ی خۆمان بزانین و ڕێگا نەدەین
ڕەوت������ی ژیانیان لە ب������ێ نازیدا تێپەڕ
بکەن» .ل������هم ڕێوڕهس������مهدا ههروهها
پهیام������ی هاوبهش������ی یهكیهتییهكانی
ژنان ،الوان و خوێندكارانی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران ل������ه الیهن «هێرش
كهریم������ی» ئهندام������ی بهڕێوهبهریی
یهكیهتی خوێندكارانهوه به بۆنهی ڕۆژی
شههیدانی كوردس������تان پێشكهش كرا.
دهقی تهواوی پهیامی كومسیۆنی
كۆمهاڵیهتی حیزب لهم ڕێوڕهسمهدا ،له
الپهڕهی 4ی ئهم ژمارهدا چاپ كراوه.

ئەمنیستی ئینترناشناڵ :ئێران زۆرترین ئاماری لەسێدارەدانی لە جیهاندا هەیە
ئەمنیستی ئینترناشناڵ له ڕاپۆرتی
سااڵنهی خۆیدا ڕایگهیاند كه له ساڵی
2014ی زاییندا زیاترین ئیعدامهكان له
ئێران������دا بهڕێوهچوون .بەپێی ڕاپۆرتی
ئاژانس������ی هەواڵدەری������ی کوردپ������ا،
ڕێکخ������راوی زیندانەکان������ی كۆماری
ئیس���ل��امیی ئێران ،ناوەن������دە ئەمنی و
دادوەرییەکانی كۆماری ئیسالمی لە
ماوەی ساڵی ڕابردوودا النیکەم ٧٤٣
کەس������یان لە واڵتی ئیراندا لەس������ێدارە

داوە ،کە تەنیا  ٢٨٩حاڵەتیان لە میدیا
حکوومەتییەکانەوە ب���ڵ��او بوونەتەوە.
ڕێکخ������راوی لێبوردن������ی نێونەتەوەیی
ڕۆژی ١٢ی خاکەلێوە ئەو ڕاپۆرتەی
ب���ڵ��او کردۆت������ەوە و ڕایگەیان������دووە:
بڕینەوەی حوک������م و جێبەجێ کردنی
ئەو حوکمە بە مەبەس������تی ترساندن و
پێکهێنان������ی دۆخی ت������رس و تۆقاندن
کاریگەرییەک������ی نیی������ە و هی������چ
ئاماژەیەکیش بۆ پشتڕاس������تكردنهوهی

ئەو شێوە تێڕوانینە بەدی ناکرێ.پاش
واڵتی ئێران ،عەرەبس������تان النیکەم ٩٠
حاڵەتی لەس������ێدارەدان ،عێراق النیکەم
 ٦١حاڵەتی لەسێدارەدان و ئەمریکاش
ب������ە  ٣٥حاڵەت������ی لەس������ێدارەدانەوە لە
پلەکانی دواتردا جێگەی������ان دەبێتەوە.
لە بەشێکی دیکەی ئەو ڕاپۆرتەدا
هاتووە ک������ە جێگەی ش������وورەییە کە
هێندێ������ک واڵت������ی وەکوو ئێ������ران و
عێ������راق ،لەس������ێدارەدانی هاوواڵتییان

بە ئامرازێک ب������ۆ بەرنگاربوونەوەی
تیرۆری������زم لەقەڵ������ەم ئ������ەدەن.
لێبوردن������ی نیونەتەوەی������ی ژمارەی
لەسێدارەدانەکانی لە ئاستی جیهاندا بۆ
ساڵی ٢٠١٤ی زایینی  ٢٤٦٦حاڵەت
ڕاگەیاندبوو ،کە ب������ە بەراورد لەگەڵ
ئاماری پێشووی  ٥٤١حاڵەت زیاتر بووە.
بەه������ۆی نهێنی������ی ئەنجامدان������ی
لەس������ێدارەدان لە واڵتی چین ،ژمارەی
لەس������ێدارەدان لەو واڵتەدا بۆ س������اڵی

 ٢٠١٤ڕوون نیی������ە و ل������ەو ڕاپۆرتەی
ئەمس������اڵی ڕێکخ������راوی لێبوردن������ی
نێونەتەوەیی������دا هێم������ای ب������ۆ نهكراوه.
خاڵی جێگەی س������ەرنجی ڕاپۆرتی
س������ااڵنەی ڕێکخ������راوی لێبوردن������ی
نێونەتەوەی������ی ئەوەی������ە ک������ە لەماوەی
 ٢٠س������اڵی ڕاب������ردوودا ژمارەی������ەک
ل������ەو واڵتانەی ک������ە لەس������ێدارەدانی
تێ������دا بەڕێوە دەچێت ،ل������ە  ٤١واڵتەوە
ب������ۆ  ٢٢واڵت کەم������ی ک������ردووە.
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پـەیڤ
ناهید حسێنی
پاش دەبێ و نابێیەكی زۆری سیاسی،
ش������اندەكانی دیپلۆماتیكی ڕێژیمی ئێران
و كۆبەن������دی  ،٥+١چوارچێ������وەی لێك
تێگەیشتن بۆ رێككەوتن لەسەر بەرنامەی
ناوكی������ی ئێرانیان بۆ ڕای گش������تی باڵو
ك������ردەوە .هەر ئ������ەوەی كە ه������ەر یەك لە
الیەن������ەكان لە چوارچێوەیەك������ی گونجاو
لە گەڵ وەزع������ی نێوخۆیی واڵتەكانیاندا
ناوەڕۆكی ئەو ڕێككەوتنەیان باڵو كردەوە،
نیشان دەدا كە جارێ ڕێگایەكی دژواریان
لەب������ەرە  .وتووێژ لە س������ەر خاڵەكان ،جێ
بە جێ كردنی ڕێككەوتننامە ،چاوەدێری
و كۆنترۆل������ی نێونەتەوەیی و لە هەمووی
گرینگتر ئاس������ۆی هاوكارییەكانی دوو یا
چەند الیەنە لە س������ەر ئەو بابەتە ،جارێ
كاری دەوێ.
گریمان هەموو الیەنەكان،بە ش������ێوەی
جی������ددی ڕێزی������ان لەو چوارچێ������وە و ئەو
ڕێكەوتننامەی������ە گ������رت كە بڕی������ار وایە
ل������ە س������ەر بنەم������ای لێك تێگەیش������تنی
ڕاگەیەندراو واژۆ بك������رێ ،تۆ بڵێی ئەو
كات وەاڵمی كاربەدەستانی ئێران بۆ باقی
ئەو كۆمەڵە پرسیارانە كە لە ڕابردوودا لە
ڕۆژەڤی گەالنی ئێ������راندا بووە ،گۆڕانی
بەس������ەردا بێ؟ ئاسایش������ی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاس������ت و بەگش������تی جیهان������ی پاش
ڕێككەوتننامەی ئیحتیمالی زیاتر دەبێ؟
كۆماری ئیسالمی ،واز لە زێدەخوازی و
مەیداندارییەكانی لە باقی واڵتانی ناوچەدا
دێنێ؟ سەركوت و پێشێلكارییەكانی مافی
مرۆڤ لە نێوخۆی ئی������راندا ڕادەگرێ؟
جێبەجێ كردنی س������زای لە س������ێدارەدان
ڕادەگ������رێ ،یا گرت������ن لە س������ەر بیروڕا
ی������ا ڕێگری لە چاالكی سیاس������ی و هتد
دەگۆڕێ؟ دەرفەتی پێك هاتوو بۆ باشتر
كردنی ژیان و گوزەرانی خەڵكی ئاسایی
بە كار دێنێ؟ س������نوورێك بۆ دەس������ەاڵتی
ڕەهای س������وپا و بەسیج بە سەر سیاسەت،
ئاب������ووری ،ڕەوت������ە كۆمەاڵیەتی������ەكان،
تێكنۆلۆژی و پیشەس������ازی دادەنێ؟ واز
لە هەڕەشە و ئاژاوەگێڕی لە ناوچە و لە
جیهان دا دێنێ...؟
ئێران������ی ژێ������ر دەس������ەاڵتی كۆماری
ئیسالمی ،بەر لە س������ەرهەڵدانی ناكۆكی
لە گەڵ واڵتانی  ٥+١لە سەر بەرنامەی
ناوكیی ڕێژیم������ش ،لە قەیراندا بوو .بۆیە
ب������ۆ گەالنی ئیران بابەت������ی وزەی ناوكی
و ڕێككەوتن لە س������ەر ئەو كێشەیە ،تەنیا
دڵۆپێكە لە دەریایەك كێش������ە و گرفتاری
كە لە س������ایەی كۆماری ئیس���ل��امی دا
تووشی بوون .ئەو گرفتاریانەش نە تەنیا
بەو ڕێككەوتنە چارەسەر نابنەوە ،بەڵكوو
دەستی كاربەدەستانی ڕێژیم بۆ خۆنواندنی
ئاڵۆزیخوڵقێن لە سیاسەتی جیهانیدا زیاتر
ئاواڵە دەكاتەوە .ئەگ������ەر واڵتانی ٥+١
ش تەنیا لەو گۆش������ە ڕوانینەوە لە گەڵ
ئێ������ران هەڵس و كەوت بكەن ،بە دەس������تی
خۆیان كێشە و ئاڵۆزییەكانی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاس������ت و ئێران بۆ ماوەیەكی نادیاری
دیكەش قووڵ و ئاڵۆز دەكەن.
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شاندێكی حیزبی دێموكرات لەگەڵ بهڕێز مام جەالل دیداری كرد

ڕێ��ك��ەوت��ی ١٢ی خ��اك��ەل��ێ��وەی ساڵی
١٣٩٤ی هەتاوی ،شاندێكی حیزبی
دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران بە
س��ەرپ��ەرس��ت��ی��ی ب���ەڕێ���ز «مستەفا
هیجری» سكرتێری گشتیی حیزبی
دێ��م��وك��رات ،س���ەردان���ی ب��ەڕێ��ز «مام
جەالل تاڵەبانی» ،سكرتێری گشتیی
یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستانی كرد.
شاندی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران ،كاتژمێر ١٢ی نیوەڕۆ سەرەتا
ل��ە م��ەك��ت��ەب��ی س��ی��اس��ی��ی یەكیەتیی

نیشتمانیی كوردستان لە الیەن بەڕێز
« م����ەال ب��ەخ��ت��ی��ار» و ژم���ارەی���ەك
ك��ەس��ای��ەت��ی��ی ی��ەك��ی��ەت��ی��ی نیشتمانی
كوردستانەوە بە گەرمی پێشوازییان لێكرا
و لە پێوەندیی لە گەڵ دۆخی سیاسیی
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ،عێراق
بە گشتیی و كوردستانی باشوور بە
تایبەتی ئاڵوگۆڕی ب��ی��روڕا ك��را .لە
درێژەی ئەم چاوپێكەوتنە دووالیەنەدا،
لە سەر پێوەندییە دێرینەكانی حیزبی
دێ��م��وك��رات و یەكیەتیی نیشتمانی

پێداگری كرایەوە .بەپێی ئەم ڕاپۆرتە
پاش چاوپێكەوتنی دوو شاندی حیزبی
دێموكرات و یەكیەتیی نیشتمانی لە
مەكتەبی سەركردایەتیی یەكیەتیی
نیشتمانی ،كاتژمێر  ١و ٣٠ی خولەكی
دوای نیوەڕۆی هەمان ڕۆژ ،شاندی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران،
سەردانی بهڕێز مام ج��ەالل تاڵەبانی،
سكرتێری گشتیی یەكیەتیی نیشتمانی
كوردستانی لە شوێنی تایبەتی خۆی
ك���رد .ل��ەو دی�����دارەدا ،ش��ان��دی حیزبی

دێموكراتی كوردستانی ئێران وێڕای
دەربڕینی خۆشحاڵی لە دیدار لە گەڵ
مام جەالل و بەرز نرخاندنی ڕۆڵیان لە
خەبات و بونیادنانەوەی عیراقی نوێ
و شوێندانەری لە سەر ڕەوتی سیاسی
لە كوردستانی باشوور ،چەند پرسێكی
گرینگی دیكەیان تاوتوێ كرد .شاندی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پاش
دیدار لە گەڵ مام جەالل تاڵەبانی ،لە
الیەن شاندێكی یەكیەتیی نیشتمانیی
كوردستانەوە بە گەرمی بەڕێ كران.

ڕاگەیەندراوی دیوانی سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان لە بارەی هێرشی بۆ سەر كەمپی ئازادیی
حیزبی دێموكرات
ڕێكەوت������ی ١٥ی ڕەش������ەمە،
د.فوئاد حوس������ێن ،سەرۆكی دیوانی
س������ەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان
ل������ە لێدوانێك������دا ڕایگەیاندب������وو:
«مس������عوود بارزانی» س������ەرۆكی
هەرێمی كوردس������تان بە مەبەستیی

لێكۆڵینەوە لە ڕووداوەكە و گەیشتن
بە ڕاس������تییەكان ل������ە زووترین كاتدا
بڕیاریداوە لێژنەیەك لە سەر ڕووداوی
هەڵكوتانە س������ەر كەمپ������ی ئازادیی
حیزبی دێموكرات لە الیەن ئاسایشەوە
لە ش������اری كۆیە ،پێك بهێنرێت».

بە دوای پێ������ك هاتنی ئەو لێژنەیە،
دیوان������ی س������ەرۆكایەتیی هەرێمی
كوردس������تان ،ڕۆژی سێش������ەممە
ڕێكەوتی ٤ی خاكەلێوەی ١٣٩٤ی
هەت������اوی ،ڕاگەیەندراوێك������ی باڵو
كردەوە كە تێیایدا هاتووە« :لێژنەكە

ڕاپۆرتێكی لەم بارەیەوە پێش������كەش
بە سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان
كرد .لە س������ەر ڕۆشنایی ڕاپۆرتەكە
و ب������ە پێ������ی یاس������ا ،ئیجرائات������ی
كارگێڕی بەرامبەر بە س������ەرپێچی
كاران������ی ڕووداوەك������ە وەرگی������را».

سپاسنامەی حیزبی دێموكرات و كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران
خەڵكی تێكۆشەری كوردستان
ڕۆڵەكانی خەباتگێڕی نەتەوەی كورد
ن����ەورۆز وەك جێژنێكی ن��ەت��ەوەی��ی و
ڕێ��وڕەس��م��ەك��ان��ی وەك دابێكی كۆنی
ك������وردەواری ل��ە ك���ۆن���ەوە پ���ی���رۆزیو
گرینگی تایبەت بە خۆیان هەبووە و
ڕۆڵەكانی نەتەوەی كورد هەمیشە بە
س�هرن��ج��ەوە ڕوان��ی��وان��ەت��ە ئ��ەم پیرۆزی
و گرینگیی ە و لە هەلومەرجی زۆر
دژواریشدا نەورۆزیان جێژن گرتووە و
ڕێوڕەسمەكانیان بەڕێوە بردوە .لە ئێران
و كوردستانی ژێر دەسەاڵتی كۆماری
ئیسالمیدا بە درێ��ژای��ی تەمەنی ئەو
ڕێژیمە هەوڵی بێڕەنگ كردن و بایخ
ن���ەدان ب��ەو جێژنە ن��ەت��ەوەی��ی��ە دراوە،
بەاڵم هیچكات نەتوانراوە لە پیرۆزی
ن��ەورۆز كەم بكرێتەوە .بە تایبەت كە

لە س��ەرەت��ای ن���ەورۆزی ئەمساڵیشدا
كۆماری ئیسالمی ئێران بە شێوەیەكی
چ��ڕت��ر و ه���ەڕەش���ەی���ەك���ی زی���ات���رەوە
ه��ەوڵ��ی پێشگرتن ب��ە بەڕێوەچوونی
ڕێوڕەسمەكانی ن��ەورۆزی��دا و بۆ ئەم
مەبەستەیش ب��ی��ان��ووی جۆراجۆری
تاشی ،بەو حاڵەش نەكرا و نەیتوانی
بەم ئامانجەی بگا و هەروەك نەورۆز
هەمیشە ڕەمزی ژیانەوە ،سەرهەڵدانەوە
و خەبات بووە ،ئەمساڵیش بە هەوڵو
تێكۆشانی ڕۆڵەكانی نەتەوەی كوردو
بۆ پووچەڵكردنەوەی پیالنی كۆماری
ئیسالمی ،هەر وەك لە ڕاگەیەندراوی
ه��اوب��ەش��ی ك��ۆم��ەڵ��ەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران و
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا
پیالنی ڕێژیم لە قاودرا بوو و داوای

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمەكان كرابوو ،بە
خۆشییەوە دیترا كە ئەمساڵیش نەورۆز
ب���وو ب��ە ڕەم����زی ت��ێ��ك��ۆش��ان��ی دژ بە
زۆرداریو بە یەكگرتووییو هەست بە
بەرپرسیارەتی كۆمەاڵنی خەڵك بەرانبەر
بە جێژنی نەتەوەیی نەورۆز ،ڕێورەسمی
تایبەت بەم بۆنەیە س��ەرەڕای گوشار
و هەڕەشەی ڕێژیم بەشێوەی شیاو و
بەرین ب��ەڕێ��وەچ��وون .ل��ەو پێوەندییەدا
بە جێیە سپاسی كۆمەاڵنی خەڵكی
ك��وردس��ت��ان بكەین ك��ە ل��ەو بارەشەوە
ئەركی نەتەوەیی خۆیان بە جێ گەیان د
و «نا»یەكی دیكەیان بە ڕێژیم گوت
و بە هۆشیاری و بەرپرسیارەتی خۆیان
ڕێزی شیاویان لە خەبات و بەرخۆدانی
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی نەتەوەییمان
گرت و شقڵی هەرگیز نەمرییان لە بۆنە

و جیژنی نەتەوەیی دا .هەر بەم بۆنەوە
وێ��رای پیرۆزبایی دووبارەمان سپاسی
خۆمان ئاڕاستەی هەموو ڕۆڵەكانی
نەتەوەی كورد دەكەین و ئاواتی ئەوە
دەخ��وازی��ن ك��ە ب��ە یەكگرتوویی زیاتر
هەروا بەردەوام بن لە پووچەڵكردنەوەی
پیالنی ڕێژیم و هەوڵدان بۆ گەیشتن بە
ئامانجە نەتەوەییو ئینسانیەكانمان.
هەر بژینو سەركەوتووتر بن
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران
٢ی خاكەلێوەی ساڵی ١٣٩٤ی
هەتاوی

لە ناوەندی ٣ی حیزبی دێموكرات ،ڕۆژی شەهیدانی كوردستان بەرز ڕاگیرا
ڕێكەوتی ١١ی خاكەلێوەی ١٣٩٤ی
هەتاوی لە ساڵۆنی گشتیی ناوەندی
٣ی ك���وردس���ت���ان و ب���ە ب���ەش���داری
ئ���ەن���دام���ان���ی ڕێ���ب���ەرای���ەت���ی ،ك����ادر،
پێشمەرگە و ئەندامان و بنەماڵەكانی
كەمپی جیژنیكانی حیزبی دێموكرات
مهراسیمی تایبهت ب ه 10ی خاكهلێوه
بەڕێوەچوو .سەرەتای ڕێوڕەسمەكە بە
سروودی نەتەوایەتی «ئەی ڕەقیب» و
ڕاگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن
لە گیانی پاكی سەرجەم شەهیدانی
ك���ورد و ك��وردس��ت��ان دەس��ت��ی پێكرد.

پاشان پەیامی ڕێوڕەسمەكە لە الیەن
«ك���ەری���م ق���ەاڵت���ی» ئ���ەن���دام ناوەند
و ب��ەرپ��رس��ی ب��ەش��ی كۆمەاڵیەتی
ناوەندی ٣ی كوردستان خوێندرایەوە.
پ����اش����ان «خ���ال���ی���د گ���ەرگ���وول���ی»
پەخشانێكی ل��ە نووسینی «سەالح
س��ەم��ەدی» لەژێر ن��اوی «س�ڵاو لە
دوكتور قاسملوو» پێشكەش كرد.دواتر
گرووپی سروودی كۆمیتەی «هیوای
الوان�����ی» ج��ێ��ژن��ی��ك��ان سروودێكیان
ل��ەژێ��ر ن���اوی «ش��ەه��ی��د» پێشكەش
ك���رد .پ��اش��ان «ح��ەس��ەن حوسێننیا»

پەخشانێكی ل��ەژێ��ر ن���اوی « پێشەوا
بەرەو هەرمان» خوێندەوە.لە بڕگەیەكی
دی��ك��ەی ڕێ��وڕەس��م��ەك��ەدا ،بەشداربوان
ب��ە مەبەستی ڕێزگرتن ل��ە شەهیدان،
س���ەردان���ی گ��ۆڕس��ت��ان��ی شەهیدانی
حیزبی دێموكراتیان لە جێژنیكان كرد.
لەو بڕگەیەدا گرووپی سروودی الوان،
سروودی «ئەی شەهیدان» یان خوێندەوە
و دواتر تاجەگوڵینەیەك لە الیەن سەدیق
دەرویشی ،ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی
و «پ��وورە ڕێحان» ژن��ی شەهید كازم
عەزیزی لە سەر گڵكۆی شەهید سەید

«رەحیم جیگەری» دانرا.لە بڕگەی
كۆتایی رێ��وڕەس��م��ەك��ەدا ،پیشانگای
وێ��ن��ەی ش��ەه��ی��دان��ی ن���اوەن���دی  ٣كە
پێكهاتبوو لە وێنەی شەهیدانی كۆمیتە
شارستانەكانی ،شنۆ ،نەغەدە ،پیرانشار،
ورمێ ،سەڵماس ،خۆی و ماكۆ لە الیەن
رەحیم مەنگووڕی كادری حیزب و خاتوو
شادی ،كچی شەهید هەژار مینبەری
كرایەوە و بەشداربووانی ڕێوڕەسمەكە
ب��ەگ��ەرم��ی پ��ێ��ش��وازی��ی��ان ل���ێ كرد.

پەیامی بەڕێز مەسعود تەك ،سكرتێری پارتی
سوسیالیستی كوردستان بە بۆنەی 10ی خاكەلێوە
«ڕۆژی شەهیدانی كوردستان»
كەس و كار و بنەماڵەی دڵسۆزی شەهیدان!
بەڕێز كاك مستەفا هیجری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران!
ئەندامانی بەرێزی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكرات!
كادر و پێشمەرگە تێكۆشەرەكان!
بە ناوی هەموو ئەندام و الیەنگرانی حیزبی خۆم ،بە بۆنەی 10ی خاكەلێوە ،لە
بەرامبەر قامەتی پێشەوا و هەموو شەهیدانی كوردستان كرنۆش دەبەم و پەیمان نوێ
دەكەم كە نەهێڵین ئاالی شەهیدانی كوردستان بكەوێتە سەر زەوی.
خوشك و برایانی هێژا!
ئااڵ و سرود بەهای هاوبەشی هەموو نەتەوەكانن .ئێمەش كۆمەڵێك بەهای هاوبەشمان
هەیە كە ئەم بەها هاوبەشانە كاریگەرییان لە سەر هەست و بیروباوەڕی نەتەوەییمان
هەیە و بە هێزتری دەك��ەن وەك :ئااڵی ڕەنگین ،س��رودی ئەی ڕەقیب و جێژنی
نەورۆز .ئااڵی ڕەنگین ئااڵی هەموو كوردێكە .كورد لە هەر كوێ بن ،بە هەمان
هەست نەورۆز پیرۆز دەكەن و سرودی ئەی ڕەقیب دەخوێنن .تاكەكانی هەر نەتەوەیێك
لە خۆشی و ناخۆشیەكانی یەكتردا خۆشحاڵ و غەمگین دەبن.
هاوڕێیانی هێژا!
بۆ خەباتگێرانی كورد ،شەهیدبوون ئامانج نیە ،بەاڵم ئەگەر پێویستی كردبێ ،بە
بێ ترس بەرەو مەرگ ڕۆیشتوون و گیانیان فیدای گەل و واڵت كردوە .هەروەك
شاعیری گەورەی كورد عەبدوڵاڵ پەشێو دەڵێ« :لە بن هەر بەردێكدا ،لە بن هەر
دارێك و هەر ئەشكەوتێكی ئەم كوردستانەدا شەهێدێكمان هەیە» .بەاڵم بە داخەوە
تا ئێستاش ئێمە ڕۆژێكی هاوبەشی شەهیدانمان نیە ،كە هەموو كوردێك لەو ڕۆژەدا
شەهیدەكانی وەبیر بێنێتەوە و پەیمان نوێ بكات بۆ درێژەپێدانی ڕێگاكەیان.
خوشك و برایانی هێژا! بێگومان هەموو ڕۆژانی ساڵ شایانی ئەوەن كە بۆ ڕێزگرتن
لە شەهیدەكانمان دیاری بكرێن ،چونكە ڕۆژ نیە كە بۆ ئازادیی كوردستان چەندین
كورد شەهید نەبن .بەاڵم بە بڕوای ئێمە ڕۆژی 10ی خاكەلێوە (30ی مارس)
ڕۆژی هەرە گونجاوە كە وەك ڕۆژی شەهیدانی كوردستان دیاری بكرێ .چونكە
ئ��ەو ڕۆژە ،ڕۆژی شەهیدكردنی یەكەم سەركۆماری كوردستان پێشەوا قازی
محهممهد و هاورێیانیەتی.

شاندێكی یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان
سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی
كرد
ڕێكەوتی ٤ی خاكەلێوەی ١٣٩٤ی هەتاوی ،وەڤدێكی مەكتەبی سیاسیی یەكیەتیی
نیشتمانیی كوردستان بە سەرپەرەستیی بەڕێز«سەعدی ئەحمەد پیرە» ئەندامی
مەكتەبی سیاسیی یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان ،سەردانی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی كردو لە الیەن شاندێكی حیزبی دێموكرات
بە سەرپەرەستیی بەڕێز «مستەفا هیجری» سكرتێری گشتیی حیزبەوە پێشوازییان
لێكرا .لە دەستپێكی ئەو چاوپێكەوتنەدا ،سەرپەرەستیی وەڤدی مەكتەبی سیاسیی
یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان خۆشحاڵی خۆی و وەڤدی یەكیەتیی نیشتمانی
بۆ سەردانی حیزبی دێموكرات دەربڕیو دەوری حیزبی دێموكراتی لە بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازیی نەتەوەی كورد بەرز نرخاند .پاشان مستەفا هیجری ،سكرتێری
گشتیی حیزبی دێموكرات وێ��ڕای بەخێرهاتنی وەڤ��دی مێوان لە سەر پێوەندی
لەمێژینەی یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستانو حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
چەند وتەیەكی پێشكەش كرد .لەو چاوپێكەوتنەدا ،هەردوو الیەن وێڕای باس لە
سەر پرسە سیاسییەكانی ناوچەكە و جیهان ،لە سەر بەهێزتركردنی پێوەندییەكانی
هەر دوو الیەن لە داهاتوودا پێداگرییان كرد.

بەیاننامەی حیزبی شیوعی كوردستان سەبارەت
به 10ی خاكەلێوە ،ڕۆژی «شەهیدانی كوردستان»
پێشەوا قازی محەممەد نامرێت
ل������ە ڕۆژێكی وەكوو ئەمڕۆدا 30ی مارس(10ی خاكەلێوە) كە ڕۆژێكی
خەمناك و پڕ لە ناس������ۆرییە ،شەست و هەش������تەمین ساڵیادی پێشەوا قازی
محەممەد سەرۆك كۆماری كوردستانە ،ئەو سەركردەیەی ڕێژیمی پاشایەتی
گۆڕ بە گۆڕی ئێران لە ش������اری «مەهاباد»ی ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە
س������ێدارەیدا ،مەبەستی ئەو ڕێژێمە لە سێدارەدانی پێشەوا ئەوە بوو كە دەنگی
ئازادیخوازانە و مەش������خەڵی شۆڕش������ی كورد بۆ هەتاهەتایە دابمركێنێتەوە.
ڕێژی������م پێی وابوو بەو تاوان������ە خەون و ئامانجی گەلی ك������ورد بۆ ئازادی
و س������ەربەخۆیی لە گۆڕ دەنێت ،بەاڵم ئەوەتا ئەم������ڕۆ نەوەكان و هەڵگرانی
بیری ئازادی كورد بەردەوامن لە خەبات و تێكۆش������ان و قوربانیدان و شەهید
بوونی پێشەوای خۆیان كردۆتە توێش������ووی بەردەوامیەتی كاروانی خەبات.
سەربەرزی بۆ قازی محەممەدی پێشەوا
مەكتەبی سیاسیی حیزبی شیوعی كوردستان
٣٠ی مارسی ٢٠١٥

شاندێكی بزووتنەوەی دێموكراتی گەلی كوردستان
سەردانی پێوەندییەكانی حیزبی دێموكراتی كرد

ڕێكەوتی ١١ی خاكەلێوەی ١٣٩٤ی هەتاوی ،شاندێكی بزووتنەوەی دێموكراتی
گەلی كوردستان بە سەرپەرستیی سكرتێری گشتیی «مام خدر ڕووس��ی» ،بە
بۆنەی ١٠ی خاكەلێوە« ،ڕۆژی شەهیدانی كوردستان» سەردانی دەفتەری
پێوەندییەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی لە شاری هەولێر كرد و لە
الیەن شاندێكی پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات بە سەرپەرستیی «محەممەد
ساڵح ق���ادری» پێشوازیان لێكرا .ل��ەو س��ەردان��ەدا وێ��ڕای بەرزڕاگرتنی یادی
شەهیدانی كوردستان بە گشتیی و بە تایبەت پێشەوا ق��ازی محەممەد ،لەو
دی��دارە دا چەند بابەتەی وەك ،ئیستای هەرێمی كوردستان و پیالنگێڕییەكانی
ڕێژیمی ئیسالمی ئێران لە ناوچەكەدا خرایە بەرباس .هەروەها لەو سەردانەدا،
لە سەر پێوستیی هەوڵدان بۆ یەكڕیزی و تەبایی نێوان هێز و الیەنە سیاسییەكان
و پێداگری لە س��ەر هاوكاریی نێوانیان لە پێناو بەرگری و پاراستنی مافە
نەتەوایەتییەكانی گ��ەل��ی ك���ورد ،ل��ەو قۆناغە ه��ەس��ت��ی��ارەدا ج��ەخ��ت كرایەوە.
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بەشداریی نوێنەری حیزبی دێموكرات لە كۆنفرانسی دیالۆگ لە سەر
مافی گرووپە ئێتنیكەكانی ئێران
ڕێكەوتی  ٢٧و ٢٧ی رەشەمەی
س��اڵ��ی ١٣٩٣ی ه��ەت��اوی ،دوكتور
عەلی عەبدیلزادە ،نوێنەری حیزبی
دێ���م���وك���رات���ی ك���وردس���ت���ان���ی ئێران
ل��ە ڕێ��ك��خ��راوی ج��ی��ه��ان��ی��ی نەتەوە
ب���ێدەوڵ���ەت���ەك���ان ( ،)UNPOلە
كۆنفرانسێكی ت��ای��ب��ەت ب��ە مافی
ن��ەت��ەوەك��ان��ی ئ��ێ��ران ل��ە ژێ���ر ناوی

«دی��ال��ۆگ لە س��ەر مافی گرووپە
ئەتنیكەكان لە ئێران» بەشداریی كرد.
ئەم كۆنفرانسە لە الی��ەن ڕێكخراوی
مافی مرۆڤی كوردستانی ئێران و
چەند ئەنجومەنێكی دیكە لە زانكۆی
ژنێڤ و مەقەڕی ڕێكخراوی نەتەوە
ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان ل��ە واڵت����ی سویس
بەڕێوەچوو .چەندین پسپۆر و شارەزا

ئەندامان������ی حیزب������ی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران ،ب������ە بۆنەی ١٠
خاكەلێوە ،س������اڵڕۆژی لە سێدارەدانی
قازی محەممەد و هاوڕییانی و ڕۆژی

شەهیدانی كوردس������تان ،لە شارەكانی
بۆكان ،ش������نۆ ،نەغ������ەدە و ڕەبەت ،بە
چەپك������ە گوڵ س������ەردانی بنەماڵەی
شەهیدانیان كردووە و وەفاداریی خۆیان

ڕێكەوتی ٨ی خاكەلێوەی ١٣٩٤ی
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران ،ب������ە بۆنەی١٠ی
خاكەلێوە ،ڕۆژی شەهیدانی كوردستان
ل������ە ش������ارەكانی ب������ۆكان و كامیاران و
سهقز و ههوش������ار چاالكیی تەبلیغییان
بەڕێوەبرد .ئەندامانی حیزبی دێموكرات،

پووس������تێری تایبەت������ی كۆمیس������یۆنی
تەش������كیالتیان بە نیش������انەی ڕێزلێنان
ل������ە بنەماڵەی ش������ەهیدان و وەفاداری
بە ڕێبازی ش������ەهیدان ،ب������ۆ بنەماڵەی
ش������ەهیدان ن������اردووە .هەروەها تراكت و
پووستێری تایبەت بە ڕۆژی شەهیدانی
كوردستانیان لە زۆربەی گەڕەك ،شوێنە

لە ب��واری پرسی نەتەوەكانی ئێران،
د.ئەحمەد شەهید ،ڕێپۆرتێری تایبەتی
ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ
پرسی مافی مرۆڤ لە ئێران ،شیرین
ع��ەب��ادی ،ب���راوەی خەاڵتی ئاشتیی
نۆبێل و نوێنەرانی نەتەوەكانی ئێرانی
لەم كۆنفرانسەدا بەشدارییان كردبوو.

بە بۆنەی  ١٠خاكەلێوە ،ئەندامانی حیزبی دێموكرات سەردانی
بنەماڵەی شەهیدانیان كرد
ب������ۆ درێژەپێدانی ڕێبازی ش������ەهیدان
ل������ە گ������ەڵ بنەماڵەكانی������ان دووپات
كردووەتەوە.

بەڕێوەچوونی چاالكیی تەبلیغی بە بۆنەی ١٠ی خاكەلێوە
گشتییەكان ،مزگەوت و قوتابخانەكانی
ئەو ش������ارانە باڵو كردووەت������ەوە .هەوەها
ئەندامان������ی حیزب������ی دێموك������رات لە
ش������اری ب������ۆكان ب������ە بۆن������ەی ١٠ی
خاكەلێوە ڕۆژی شەهیدانی كوردستان،
تاج������ە گوڵینەی������ان لە س������ەر گڵكۆی
ش������ەهید «سەروان ئەفش������ین» داناوە.

لە ڕۆژئاوای كانادا كۆڕێكی ڕێزلێنان بە بۆنەی  ١٠خاكەلێوە بەڕێوەچوو
ڕێكەوت������ی ٩ی خاكەلێوەی ١٣٩٤ی
هەت������اوی ،كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران ــ ڕۆژئ������اوای كانادا
بە بۆنەی ١٠ی خاكەلێوە ،س������اڵڕۆژی
ش������ەهیدكرانی پێشەوا قازی محەممەد و
هاوڕێیانی و ڕۆژی شەهیدانی كوردستان
كۆرێكی ڕێ������ز لێن������ان و یادكردنەوە لە
ش������ەهیدانی بەڕێ������وە ب������رد .س������ەرەتای
ڕێوڕەس������مەكە بە س������روودی نەتەوایەتی
«ئەی رەقی������ب» و ڕاگرتنی خولەكێك
بێدەنگی ب������ۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاكی
شەهیدانی كوردستان دەستی پێكرد.پاشان
«ش������ەهریار ویژە» پەیامی كۆمیتەی
حیزبی دێموكراتی بەم بۆنەوە پێش������كەش
كرد .دواتر «كیوم������ەرس نیك ڕەفتار»
وتارێكی لە س������ەر شەهید و ڕیشەی ئەم

وشەیە پێشكەش بە بەشداربووان كرد .پاشان
حەمید بەهرامی ،بەرپرس������ی كۆمیتەی
كۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتكێشانی
كوردس������تانی ئێ������ران ل������ە ئامری������كای
باك������وور ،پەیام������ی پرس������ە و هاوخەمی
رێكخراوەكەیانی پێشكەش كرد .هەروەها
«گابار چۆلی» بروس������كەی هاوخەمی
هەر یەك لە پارتی دێموكراتی كوردستان،
بزووتنەوەی گۆڕان و سازمانی خەباتی
شۆڕش������گێری كوردستانی ئێرانی كە بۆ
ئەم ڕێوڕەسمە نێردرابوون ،پێشكەش كرد.
دواتر «ئیسمایل ئیبراهیمی» ،نوێنەری
حی������زب لە كان������ادا ،وتارێكی لە س������ەر
سیستمی “والیەتی فەقیهـ” و دەسەاڵتی
ڕەشی كۆماری ئیسالمی پێشكەش كرد.
لە بڕگەیەكی دیكەی ئەو ڕێوڕەس������مەدا

بۆ ڕێزگرتن لە بنەماڵەی س������ەربەرزی
شەهیدان ،نامەیەكی ڕێزگرتن و گووڵێكی
س������وور و كۆپیەك لە فیلمی «شەقامی
دوكتور قاسملوو» پێشكەش بە بنەماڵەی
شەهیدان كرا .لە درێژەی ڕێوڕەسمەكەدا،
ئەح������ەد وەكیلی ،پێش������مەرگەی دێرینی
ئ������ازەری زم������ان چەن������د بیرەوەریەك������ی
پێش������مەرگایەتی و وتارێك لە سەر بیری
نەتەوایەتی لە ڕوانگەی شەهید دوكتور
شەرەفكەندی پێشكەش كرد و پاشان كاوە
س������وور ،چەند وتەیەكی پێشكەش كرد.
كۆتایی ڕێوڕەس������مەكە تایب������ەت بوو بە
فیلمی بیرەوەری هاورێیەكی پێشمەرگە
لە ڕۆژەكانی س������ەختی پێشمەرگایەتی
و چۆنیەتی ش������ەهید بوونی هاورێیانی
و ڕێزلێن������ان لەو خەب������ات و فیداكاریە.

لە نۆروێژ ڕێوڕەسمێك بە بۆنەی ١٠ی خەكەلێوە بەڕێوەچوو
ڕێكەوت������ی 9ی خاكەلێوەی ١٣٩٤ی
هەت������اوی ،كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران ــ ئۆسلۆ بە مەبەستی
ڕێزگرتن لە یادی شەهیدانی كوردستان
لە س������اڵڤەگەڕی ش������ەهیدكرانی پێشەوا
قازی محەممەد ،یەكەم س������ەركۆماری
كوردس������تان و هاوڕێیانی ،ڕێوڕەسمێكی
تایبەت������ی بەڕێوە برد .ڕێورەس������مەكە بە
س������رودی نەتەوایەتی «ئەی ڕەقیب» و
ڕاگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن
لە گیانی پاكی س������ەرجەم ش������ەهیدانی

كوردس������تان دەس������تی پێ كرد .پاش������ان
«جەمیل كوالهی» باس������ێكی لە س������ەر
كۆماری كوردستان و ڕەهەندە جیاوازەكانی
پێشكەش كرد .پاشان كۆمەڵیك پرسیار لە
الیەن بەشداربوانی ڕێوڕەسمەكە پێشكەش
كرا و ناوبراو وەاڵمی پرسیارەكانی دایەوە.
پاشان «س������مكۆ بێكەس» پەخشانێكی
لەژێر ناوی «بۆ شەهیدانی كوردستان»
پێش������كەش بە بەشداران كرد .لە بەشێكی
دیكهی ئەو ڕێورەس������مەدا مریەم عەلی
پوور ،سمكۆ ئیسماعیل زادە و ئیبراهیم

الجانی هەر كامیان باس������ێكیان پێشكەش
كرد و وهاڵمی پرس������یاری بەشداربووانیان
لە پەیوەن������دی لە گەڵ بابەتەكان دایەوە.
دواتر چەپكە گوڵ������ی ڕێزلێنان لە الیەن
«عەباس نامی» بەرپرس������ی كۆمیتەی
ئۆس������لۆ پێش������كەش بەو هاورێیانە كرا.
ڕێوڕەس������مەكە ب������ە س������رودی «ئافەرین
قازی محەممەد» بە دەنگی هونەرمەند
«ناس������ری رەزازی» كۆتای������ی پێهات.

ڕێوڕەسمی  ١٠ی خاكەلێوە لە ڕۆژهەاڵتی كانادا بەڕێوەچوو
ڕێكەوت������ی ٩ی خاكەلێوەی ١٣٩٤ی
هەتاوی ،ڕێوڕەسمێك بە بۆنەی ڕۆژی
ش������ەهیدانی كوردس������تان بە بەش������داریی
ژمارەی������ەك ل������ە ئەندامان������ی حیزب ،لە
الی������ەن كۆمیتەی ڕۆژهەاڵت������ی كانادا
ــ حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران
و ب������ە هاوكاریی ماڵی كورد لە ش������اری
تۆرێنتۆ بەڕێوەچوو .سەرەتا ،ڕێورەسمەكە
بە پێشكهش كردنی سروودی نەتەوایەتی
«ئەی رەقی������ب» و ڕاگرتنی خولەكێك
بێدەنگی بۆ ڕێزلێن������ان لە گیانی پاكی
ش������ەهیدانی كوردستان دەس������تی پێكرد.

پاشان ،شێعرێكی شێركۆ بێكەس بەناوی
«ش������ەهید» لە الیەن « تاهیر دەرویژە»
ـەوە پێش������كەش كرا .لە پانێلی یەكەمی
ڕێوڕەس������مەكەدا ،پەیامی حیزب و الیەنە
سیاس������ی و كۆمەالیەتییەكان پێشكەش
كرا .لە بەش������ی دووهەم������ی پانێلەكەدا
چەند ش������ێعر و هەڵبەست پێشكەش كرا.
پاش������ان ،پەیامی كۆمیتەی ڕۆژهەاڵتی
كانادا  -حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێ������ران بەم بۆنەیەوە لە الیەن «س������ەعید
گوڵش������ەن»ـەوە خوێندرای������ەوە .دوات������ر،
ش������ێعرێك بە ناوی «ئەی ش������ەهید» لە

الیەن «ئەمی������ر ش������وعاعی وەند»ـەوە
پێشكەش كرا .لە پانێلی دووهەمدا ،ئاوا
هوما چاالكی مەدەنی ،دوكتور فەریدوون
ڕەحمانی ماموستای زانكۆكانی دهۆك
و تۆرێنتۆ و س������یاوەش وەیسی نووسەر،
س������ێ بابەتی زانس������تیان پێشكەش كرد.
لە بەش������ی كۆتایی دا وێنەی شەهیدانی
هەر چوارپارچەی كوردس������تان پێش������انی
بەشدارانی كۆڕیادەكە درا .هەروەها هەر
ب������ەم بۆنەیەوە چەندی������ن حیزب و الیەنی
سیاس������ی پەیامی خۆیان پێشكەش كرد.

لە «فالۆن» كۆڕیادێك بەبۆنەی  ١٠ی خاكەلێوە ،ڕۆژی شەهیدانی كوردستان
بەڕێوەچوو
ڕێكەوت������ی ٨ی خاكەلێوەی ١٣٩٤ی
هەت������اوی ،كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران لە شاری فاڵۆنی واڵتی
س������وید ،بەهاوكاری یەكیەتیی كوردانی
ئەو شاره س������یمینارێكی بەبۆنەی١٠ی
خاكەلێوە ،ڕۆژی ش������ەهیدانی كوردستان
بەڕێ������وە برد .س������ەرەتا س������یمینارەكەبە

سروودی نەتەوایەتی « ئەی رەقیب» و
ڕاگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن
لە گیان������ی پاكی ش������ەهیدانی كورد و
كوردستان دەستی پێكرد .پاشان پەیامی
هاوبەشی كۆمیتەی حیزب و یەكیەتیی
كوردانی ش������اری فالۆن بەبۆنەی ١٠ی
خاكەلێوە ،ڕۆژی ش������ەهیدانی كوردستان

لە الیەن « جەالل كەریمی» بەرپرس������ی
كۆمیتەی حیزب لەو شارە خوێندرایەوە.
لەبڕگەی كۆتایی ڕێورەسمەكەدا وێنەی
پێش������ەوا ق������ازی محەمم������ەدی مەزن و
دەس������تەگوڵ پێش������كەش ب������ە بنەماڵەی
شەهیدان كرا.
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لە سوید ڕێوڕەسمی ١٠ی خاكەلێوە لە شاری یۆتۆبۆری بەڕێوەچوو
ڕێكەوتی ٩ی خاكەلێوەی ١٣٩٤ی
ه��ەت��اوی ،ڕێوڕەسمێك بە بۆنەی
ساڵڕۆژی شەهیدانی كوردستان لە
شاری یۆتۆبۆری سوید بەڕێوەچوو.
لەو ڕێوڕەسمەدا ژمارەیەكی بەرچاو
لە بنەماڵەی شەهیدان ،ئەندامان،
الی��ەن��گ��ران و دۆس��ت��ان��ی حیزبی
دێموكرات ،نوێنەری حیزب و الیەنە
سیاسییەكانی كورد و كوردستانی
و ه��ەروەه��ا ك��وردان��ی ه��ەر چوار
پارچەی كوردستانی دانیشتووی

ئەو ش��ارە بەشدار ب��وون .سەرەتای
ڕێوڕەسمەكە بە سروودی نەتەوایەتی
« ئ���ەی ڕەق���ی���ب» و خۆلەكێك
بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی
پاكی شەهیدانی كورد و كوردستان
دەس��ت��ی��پ��ێ��ك��رد .پ���اش���ان «م����وراد
ق�����ادری» ب��ەرپ��رس��ی كۆمیتەی
ی��ۆت��ۆب��ۆری ح��ی��زب��ی دێموكراتی
ك���وردس���ت���ان���ی ئ����ێ����ران ،پەیامی
كۆمیتەی حیزبی ب��ەم بۆنەیەوە
پێشكەش كرد .پاشان «عەبدوڵاڵ

ح��ی��ج��اب» چ��االك��وان��ی سیاسیی
كورد ،بەم بۆنەیە باسێكی پێشكەش
بە ب��ەش��دارب��ووان ك��رد .لە كۆتایی
ڕێوڕەسمەكەدا ،لە الیەن كۆمیتەی
حیزبی دێموكراتی ك��وردس��ت��ان ــ
یۆتۆبۆری ،تاجە گوڵی ڕێزلێنان بە
سەر بنەماڵەی سەرجەم شەهیدانی
ك���ورد و ك��وردس��ت��ان��ی بەشداربوو
ل���ەو ڕێ���وڕەس���م���ەدا داب����ەش كرا.

ڕێوڕەسمی ڕۆژی 10ی خاكەلێوە لە واشێنگتۆن دی سی بەڕێوەچوو
ڕێكەوتی ٩ی خاكەلێوەی 1394ی
ه���ەت���اوی ،ك��ۆم��ی��ت��ەی یەكیەتیی
ژن���ان���ی دێ��م��وك��رات��ی كوردستانی
ئ��ێ��ران ل��ە ئەمریكا ڕێوڕەسمێكیان
ب�����ە ب�������ۆن�������ەی١٠ی خ���اك���ەل���ێ���وە،
«ڕۆژی ش��ەه��ی��دان» ب��ەڕێ��وە برد.
لەو ڕێوڕەسمەدا «ئ��ارش ساڵح»
ن��وێ��ن��ەری ح��ی��زب��ی دێ���م���وك���رات لە
ئامریكا باسێكی لە سەر گرینگی
لێكدانەوەی الیەنە جیاوازەكانی ١٠ی

خاكەلێوە و بڕیارەكانی سەركۆماری
كوردستان و كۆمەڵگای سیاسیی
كوردستان لەو سەردەمەدا پێشكەش
ك���رد .پ��اش��ان «رەح��ی��م ڕەشیدی»
ئەندامی كۆمیتەی حیزب لە ئامریكا
باسێكی لە ڕۆڵ��ی بارزانییەكان لە
كۆماری كوردستان پێشكەش كرد.
ه���ەروەه���ا «م��ەح��ب��وب��ە حوسێنی»
ئ��ەن��دام��ی ك��ۆم��ی��ت��ەی یەكیەتیی
ژن���ان���ی دێ��م��وك��رات��ی كوردستانی

ئ��ێ��ران ل��ە ئ��ەم��ری��ك��ا ك��ورت��ەی��ێ��ك لە
ژی��ان��ن��ام��ەی ق����ازی محەممەدی
پێشكەش بە بەشداران كرد .هەروەها
ل��ەو ڕێ��وڕەس��م��ەدا پیشانگایەك لە
وێنەی شەهیدانی كوردستان ئامادە
كرابوو كە لە الیەن بەشداربووانەوە
پێشوازی لێ كرا .لە بەشی كۆتاییدا
كورتە فیلمێك ،بەم بۆنەوە لە الیەن
دووریا عەبدوڵاڵ زادە ئامادە كرابوو،
پ��ێ��ش��ك��ەش ب���ە ئ����ام����ادەب����ووان كرا.

لە دانمارك كۆڕیادێك بەبۆنەی  ١٠ی خاكەلێوە ،بەڕێوەچوو
ڕێكەوتی ٨ی خاكەلێوەی ١٣٩٤ی
ه����ەت����اوی ،ك���ۆڕی���ادێ���ك ب���ە بۆنەی
١٠ی خاكەلێوە« ،ڕۆژی شەهیدانی
ك��وردس��ت��ان» ل��ە ش���اری ئالبۆرگی
ب����اك����ووری دان����م����ارك بەڕێوەچوو.
كۆمیتەكانی حیزب ،الوان و ژنانی
دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران لەو
ش��ارە بە مەبەستیی ب��ەرز ڕاگرتنی
ڕۆژی  ١٠ی خ��اك��ەل��ێ��وە ،ڕۆژی
شەهیدانی كوردستان كە لەو ڕۆژەدا
و لە 0ساڵی١٣٢٦ی هەتاویدا یەكەمین
سەركۆماری كوردستان ،پێشەوا قازی
محەممەد و سەدر و سەیفی قازی لە
چوارچرای شاری مەهاباد ،پێتەختی
ك���ۆم���اری ك���وردس���ت���ان ب���ە بڕیاری
شانۆیەكی نیزامی بە ناوی دادگا و بە
فەرمانی ڕاستەوخۆی حەمەڕەزا شای
پەهلەوی لە سێدارە دران ،كۆڕیادێكیان

بەڕێوە برد كە ژمارەیەكی بەرچاوی
ك���وردان���ی دان��ی��ش��ت��ووی ئ���ەو دەڤ���ەرە
ب��ەش��داری��ان ك��ردب��وو .ك��ۆڕی��ادەك��ە بە
سروودی نەتەوایەتی «ئەی ڕەقیب»
و ڕاگ��رت��ن��ی خولەكێك ب��ێ دەنگی
بۆ گیانی پاكی شەهیدانی ك��ورد و
كوردستان دەستی پێكرد .پاشان لە
الیەن «ئەحمەد خانی» بەڕێوەبەری
ئەو كۆڕیادە بە خێرهاتنی بەشداران
كرا .دواتر  ٦٨مۆم لە الیەن ژمارەیەك
لە ئەندامانی بنەماڵەی شەهیدانی
بەشدار ب��وووە ،داگیرسێندران .پاشان
«سلێمان ك��ەڵ��ەش��ی» ب���رای شەهید
«ك��ەرەم كەڵەشی» بە نوێنەرایەتیی
ئەو بنەماڵە شەهیدانەی كە بەشداری
كۆڕیادەكەبوون وتارێكی پێشكەش كرد.
هەوەها ژیاننامەی شەهید پێشەوا لە
الیەن «قومری ساڵح زادە»وە پێشكەش

كرا .لە درێژەی كۆڕیادەكەدا هەڵبەستی
«مناڵێكی شەهید بۆ قاسملوو» لە
الیەن «كوێستان عومەری» و پارچە
«هەڵبەستێك بۆ شەهیدان» لە الیەن
عومەر شێخە ن��ەژادەوە پێشكەش كرا.
بەشی كۆتایی ك��ۆڕی��اد گێڕانەوەی
بیرەوەریی چەند كەس لە ئەندامانی
بنەماڵەی شەهیدانی كوردستان بوو.
هەر وەها ئەسعەد كەماڵی پێشمەرگەی
دێرینی ح��ی��زب ك��ە ل��ە ش��ەڕێ��ك��دا بە
برینداری ئەسیر كرابوو و ئەو كاتی لە
ڕادیۆ دەنگی كوردستانی ئێرانەوە بە
شەهید خوێندرابووە  ،باسی چۆنیەتی
گیران و ئەشكەنجە و ئازارەكانی لە
 ٦ساڵی زیندانەكەی ك��رد .هەوەها
كۆمەڵێك پەیام و بروسكە لە الیەن
الیەنە سیاسییەكانەوە بۆ ئەو كۆڕیادە
ناردەرابوو كە سپاسیان كرا.

شاندی حیزبی دێموكرات لە كۆنفرانسی سااڵنەی حیزبی تەزامون
دێموكراتیكی ئەهواز بەشداریی كرد
ڕێكەوتی ٢ی خاكەلێوەی ١٣٩٣ی
هەتاوی ،شاندێكی حیزبی دێموكراتی
ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران ل��ە كۆنفرانسی
سااڵنەی حیزبی تەزامون دێموكراتیكی
ئ��ەه��واز ل��ە ب���ارەی ف��ێ��درال��ی��زم و سەر
بەخۆیی ن��ەت��ەوە بندەستەكانی ئێران
بەشداریی كرد.
لەم كۆنفرانسەدا« ،ناهی ساعد»

لێكوڵەر و ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ی عەرەب
ب��اس��ێ��ك��ی پ��ێ��ش��ك��ەش ك�����رد .دوات����ر
«حوسێن ئەحمەدی» ئەندامی شاندی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
باسێكی وردی لە سەر فێدراڵیزم و
چ��ەم��ك��ەك��ان��ی و ت��ێ��روان��ی��ن��ی حیزبی
دێ��م��وك��رات ب��ۆ ف��ێ��دراڵ��ی��زم پێشكەش
ك��رد .پ��اش��ان ،جابر ئەحمەد لێكۆڵەر

و ڕۆژنامەنووسی ع��ەرەب ،نۆینەری
حیزبی میللەتی بەلووچستان ،دكتور
یووسف عەزیزی ،لێكۆلەر و نووسەر
و دك��ت��ور ك��ەری��م عەبدیان لێكۆڵەر و
نووسەر ،وتاری خۆیان پێشكەش كرد.
كۆتایی كۆنفرانسەكە ب��ۆ پرسیار و
تێبینی بەشداربوان تەرخان كرابوو.

هاوواڵتییەكی كورد بە هۆی ڕاوەدوونانی هێزە ئینتزامییەكانی ڕێژیمهوه ،كوژرا
ڕێكەوتی ١٢ی خاكەلێوە ١٣٩٤ی
هەتاوی ،لە ئەنجامی ڕاوەدوونانی
ئۆتۆمبێلی هاوواڵتییەكی كورد بە
ناوی كەیهان مەقرووزی لە جاددەی
ن��ودش��ە ـ��ـ ن��ەوس��وود ،ب��ە گوومانی

ئ���ەوەی���ك���ە خ����اوەن����ی ماشێنەكە،
كەلوپەلی قاچاغی پێبووە ،كەسێك
ب��ە ن����اوی «س���ەدی���ق كامكاری»
تەمەن  ٧٥ساڵ گیانی لە دەست دا.
سەدیق كامكاری ،ب��رای شەهید

ڕێ���ك���ەوت���ی ١٥ی خاكەلێوەی
س��اڵ��ی ١٣٩٤ی ه��ەت��اوی ،سلێمان
سابیری كوڕی خدر ،خەڵكی گوندی
«ن���ەرزی���وە»ی ش��اری شنۆ ،ساڵی
١٣٤٥ی هەتاوی لە نێو بنەماڵەیەكی
هەژار ،چاوی بە دونیا هەڵێنا و هەتا
پۆلی ٤ی سەرەتایی خوێندوویەتی
و پ���اش���ان ب���ە ه����ۆی ه�������ەژاری و
دەستكورتییەوە وازی لە خوێندن هێناوە
و س��ەرق��ال��ی وەرزێ����ڕی و یارمەتی
ب��ن��ەم��اڵ��ەك��ەی ب���وو .پ��اش شۆڕشی
گ��ەالن��ی ئ��ێ��ران ل��ە ساڵی ١٣٥٧دا،
برایەكی سلێمان بە ناوی «كەریم»
دەبێتە پێشمەرگەی حیزبی دێموكرات
و س��اڵ��ی  ١٣٦٢ش��ەه��ی��د دەبێت.
سلێمان سابیری  ٣ساڵ پاش شەهید
بوونی براكەی واتە لەساڵی ١٣٦٥
هەتاویدا ،دەبێتە پێشمەرگە و چەكی

ب��راك��ەی بۆ درێ��ژەدان��ی ڕێبازەكەی
لە ش��ان دەك��ات و تا دوا ساتەكانی
ژیانی وەفادار ڕیبازەكەی دەبێت.كاك
سلێمان هەم لە كاتی ژیانی ئاسایی
و ه��ەم لە ژیانی پیشمەرگایەتییدا
بە كەسێكی ڕووخۆش و قسە خۆش
ناسرابوو و خەڵك ڕێزێكی زۆریان
ل��ێ دەگ�����رت .ن���اوب���راو ل��ە م���اوەی
پێشمەرگایەتییدا ئەركی جۆراوجۆری
وەكوو پێرسنۆلی نەخۆشخانە ،كاری
خەدماتی بەجێ گ��ەی��ان��دووە و لە
زۆرب���ەی شەڕەكانی ن��اوچ��ەی شنۆ
و مرگەوەڕدا بەشداریی چاالكانەی
ه����ەب����ووە.ك����اك س��ل��ێ��م��ان ب���ە هۆی
ئۆگرییەك كە بە حیزبی دێموكرات
هەیبوو ،خ��اوەن ئارشیڤێكی تایبەت
بە خۆی ،لە پرتووك و باڵوكراوەكانی
حیزب و وێنەی ڕێبەرانی شەهید و

«ت��ۆف��ی��ق ك��ام��ك��اری» ن��اس��راو بە
« تۆفیق رەش» پێشمەرگەی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران بووە.

پێشمەرگەیهكی دێرێنی حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد
پێشمەرگەكان بوو .سلێمان سابیری بە
هۆی نەخۆشییەكی درێژماوە كە دوو
ساڵ بوو تووشی ببوو ،بە داخەوە كاك
سلێمان لە یەكێك لە نەخۆشخانەكانی
ش��اری هەولێر كۆچی دوای��ی كرد.
تەرمی كاك سلێمان لە نێو ئاپۆرای
ه��اوس��ەن��گ��ەران��ی و بنەماڵەكانی
جیژنیكان و بە بەشداریی نوێنەرانی
كۆمیسیۆنی س��ی��اس��ی_ نیزامیی
ح��ی��زب ،ل��ە گۆرستانی شەهیدانی
دێموكرات لە جێژنیكان ئەسپەردەی
خاك كرا.
حیزبی دێ��م��وك��رات��ی كوردستانی
ئ��ێ��ران ،ب��ەو ب��ۆن��ەی��ەوە سەرەخۆشیی
خۆی لە خزم و كەس و كار و هەروەها
هاوسەنگەرنی شەهید سلێمان سابیری
دەكات.
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ئێران چۆكی دادا

فاتێح ساڵحی
وتووێ������ژه ناوكییهكانی كۆماری
ئیس���ل��امی و واڵتانی  1+5پاش
كۆتایی هاتنی ئۆلتیماتۆمی 31ی
مارس كه دوو ڕۆژ زیاتری خایاند،
پێ������ی ناوهته قۆناغێك������ی نوێوه ك ه
وێدهچێ به چۆك������دا هاتنی ئێران
یهكێك له لێكهوته ههره بهرچاوهكانی
ئهم دانووستانانه بێت.
به بڕوای زۆربهی كارناسی ئهم
بواره له ڕواڵهت������دا ڕهنگه كۆماری
ئیس���ل��امی توانیبێتی ههندێ پوان
له واڵتان������ی 1+5وهربگرێت بهاڵم
له ڕاس������تیدا ئهم پوانان������ه نه تهنیا
به دهس������كهوت ناین ه ئهژمار بهڵكوو
ل������ ه نێوهڕۆكی خۆیان������دا تهنیا بۆ
بهرخ������ۆری نێوخۆی������ی و ڕازی������ی
كردنی كاربهدهس������تانی توندئاژۆی
كۆم������اری ئیس���ل��امییه .ئهگین������ا
به پێ������ی دهق������ی «ڕاگهیهنراوی
لێكتێگهیش������تن »  ( ،ههڵبهت
ڕاگهیهنراوهكهی وهزارهتی دهرهوهی
ئامری������كا ن������هك ڕاگهیهنراوهكانی
كۆم������اری ئیس���ل��امی) ئێ������ران ب ه
ت������هواوی ل������ه ههم������وو بوارهكانی
پڕۆگرام ه ناوكییهكانیدا چهك كراوه
و ئهو بهش������هی كه له ڕواڵهتدا بۆ
ئێران دهمێنێتهوه تهنیا نمایش������ییه و
ن ه له باری زانس������یتی و ن ه لهباری
ئابووریی������هوه هیچ دهس������كهوتێكی
ئهوت������ۆی بۆ ئێ������ران ناب������ێ و ب ه
ش������ێوهیهكی بهرچ������او چاالكیی������ ه
ناوكییهكانی كۆماری ئیسالمی بۆ
ماوهی  10تا  15ساڵ ڕادهگیرێ و
دهكهوێت ه ژێر چاوهدێری زۆر وردی
كارناسانی ڕێكخراوی وزهی ناوكی
و واڵتانی .5+1
ڕهنگ������ه ئهم������ه ل������ ه ڕوانگهی
یهكهمدا به ش������تێكی زۆر گرینگ
نهیهت������ه ئهژمار بهاڵم له ڕاس������تیدا
ئهم������ه دهس������كهوتێكی گهورهیه بۆ
واڵتانی ڕۆژئاوای������ی و به تایبهت
ویالیهت������ه یهكگرتووهكانی ئهمریكا
كه النیك������هم بۆ م������اوهی زیاتر ل ه
 10س������اڵ به ش������ێوهیهكی یاسایی
چاوهدێ������ری بكهن بهس������هر ههموو
چاالكییه ناوكی و سهربازییهكانی
كۆم������اری ئیس���ل��امی و جگ ه لهم
حاڵهت������هش به ش������ێوهیهكی بهرچاو
ئهگهری ش������هڕ و ڕووبهڕووبوونهوه
له ئهمریكا دوور دهخاتهوه .بهم پێی ه
زیاتر له ههر واڵتێ ڕهنگه ویالیهت ه
یهكگرتووهكانی ئهمریكا و واڵتانی
ترۆیكایی ئۆرووپایی قازانج دهبهن
كه نهك به تهواوی ئێران چهك دهكهن
بهڵكوو له ئهگ������هری ڕێككهوتنی
كۆتای������ی و به ئهنجام گهیش������تنی

«راگهیهن������راوی لێكتێگهیش������تن»
و بوون ب������ه ڕێككهوتنامه ،واڵتانی
ڕۆژئاوای������ی و ئۆرووپ������ا له ههموو
بوارهكاندا جێگ ه ب ه واڵتانی ڕووسی ه
و چین ل ه بازاڕهكان������ی ئێراندا لێژ
دهكهن و بۆ خۆیان دهبنه خاوهنی بێ
ئهمال و ئهوالی ههموو بازاڕهكانی
ئێ������ران .ههڵبهت دهبێ لهس������هر ئهم
بابهت������هش جهخت بكهین������هوه كه ل ه
ئهگ������هری ڕوودانی وهها حاڵهتێكدا
وێدهچێ له یهك دوو ساڵی سهرهتایی
ڕێككهوتنهكهدا خهڵك������ی ئێران ب ه
شێوهی بهرچاو پشكێكی ئهوتۆیان
بهر نهكهوێت بهاڵم بێ گومان پاش
درێژهكێش������انی ڕێكهوتنهكه و پێشل
نهكردنی له الیهن ئێرانهوه و ههروهها
ههڵپهس������اردنی گهمارۆكانی سهر
ئێران تا ڕادهیهك بارودۆخی ئابووری
خهڵك بهرهوباش������ه گۆڕانی بهسهردا
بێ������ت و بازاڕی ئێ������ران به قازانجی
خهڵك تا ڕادهیهك ببووژێتهوه.
ههڵب������هت ئهمانه ل������ه حاڵێكدای ه
ك������ه كۆم������اری ئیس���ل��امی ب������ ه
ههموو ش������ێوهیهك پابهن������د بێ بهو
ڕێككهوتنام������هی ك������ه بڕی������اره ل ه
كۆتای������ی مانگ������ی ژوهن������دا واژۆ
بكرێت .ههرچهند به ڕای ههندێك
له كارناسانی ئهم بواره ئهستهمه ك ه
ئێران و ڕۆژئاوا له كۆتایی مانگی
ژوهن������دا به ڕێككهوتن������ی كۆتایی
بگهن .چونكوو ب������ ه بهڵگاندن بهو
ب������اس و بابهتانهی كه ل������ه دوایین
خولی دانووس������تانهكانی ڕۆژئاوا و
ئێران له لۆزانی س������وویس هاتبوون ه
ئ������اراوه ،پێیان وایه ك������ه دهركردنی
«ڕاگهیهنراوی لێكتێگهیش������تن»
تاكه ڕێگهچاره بوو بۆ پێشگرتن ب ه
شكست و بنبهستی دانووستانهكان.
چونك������وو ئهگهر كاربهدهس������تانی
ڕۆژئ������اوا و ب ه تایبهت������ی ویالیهت ه
یهكگرتووهكانی ئهمریكا له كۆتایی
ئ������هم خوله ل������ه دانووس������تانهكاندا
ك������ه بڕیار بوو ب������ه ڕێككهوتنێكی
سیاس������ی بگهن ،ب ه دهستی بهتاڵ
بگهڕابانهوه بۆ پێتهختهكانی خۆیان
ب ه دڵنیاییهوه ،ڕهوتی دانووستانهكان
بهرهو ئاقارێكی دیك ه دهڕۆیش������ت.
چونكوو كۆماریخوازهكانی س������هنا
و كۆنگرێس������ی ئهمریكا به وردی
بهدواداچوونی وتووێژهكانی لۆزانیان
دهك������رد و چاوهڕوانی ئهوه بوون ك ه
له ئهگهری به بنبهست گهیشتن و
شكس������تی دانووستانهكان دهسبهجێ
گهمارۆكانی س������هر ئێ������ران توندتر
بكهنهوه .لهم الشهوه كاربهدهستانی
توندئ������اژۆی كۆماری ئیس���ل��امی

و به تایبهت������ی الینگرانی ڕێبهری
ڕێژی������م چاوهڕوانی ئ������هوه بوون ك ه
تیمی دانووستانكاری ئێرانی هێڵ ه
س������وورهكانی ڕێژی������م نهبهزێنێ و
به دهس������تێكی پڕهوه بگهڕێتهوه بۆ
ئێ������ران و بهڵێنی البردن������ی ههموو
گهمارۆكانیان ل������ه گیرفاندا بێت.
بابهتێ كه تیمی دانووس������تانكاری
ئێران ههرگیز نهیتوانی وهدی بێنێ
و ل ه ئهنجامی ئهو دانووس������تانانهدا
جگ������ه له ی������هك خاڵ ك������ ه ئهویش
گۆڕین������ی ن������اوی «ڕێككهوتنی
سیاس������ی» ب������ۆ «ڕاگهیهن������راوی
لێكتێگهیشتن» بوو ،به دڵنیاییهوه
ههموو هێڵه س������وورهكانی ڕێژیمیان
بهزاند و به بێ ئهمال و ئهوال دهتوانین
بڵێی������ن له ئهنجامی گوش������ارهكانی
ڕۆژئاوا و ئهمریكا بۆ س������هر ئێران
ل ه دۆس������یهی ناوكی ئهم واڵتهدا،
ڕێژیم������ی ئێران ب������ ه چۆكدا هات و
ب������ه ناچار و ب������ۆ گهرهتنی كردنی
بهقا و مانهوهی خۆی دهس������تی له
بهرزهفڕیی������ه ناوكییهكان������ی خۆی
ههڵگرتوه .ههرچهند كاربهدهستانی
كۆماری ئیس���ل��امی و الینگرانی
س������هرۆك كۆماری ئ������هو واڵت ه ب ه
ههموو شێوهیهك ل ه ههوڵی ئهوهدان
ك ه ڕاستییهكان به الڕێدا ببهن و وا
پیشان بدهن ك ه كۆماری ئیسالمی
براوهی ئهم خوله له دانووستانهكانی
لۆزان بووه.
بهاڵم له ڕاس������تیدا ب������ه بهراوهرد
كردنی دهقی ڕاگهیهنراوی وزارهتی
كاروباری دهرهوهی ئهمریكا و دهق ه
نافهرمییهكانی كۆماری ئیسالمی،
ب������ۆ ههم������ووان ڕوون دهبێت������هوه ك ه
چهن������ده جیاوازیی ههی������ ه له نێوان
ئهو دوو دهق������هی كه باڵو بووهتهوه.
ڕهنگ������ه ههندێ ك������هس پێیان وابێ
كه الیهنی ئهمریكاییش بۆ ڕازیی
كردن������ی كۆماریخ������وازهكان و پێش
گرتن به پهس������هند كردنی بڕیاری
نوێ������ی دژه ئێ������ران ،جۆرێك دهقی
ڕاگهیهنراوهكهی ڕێكخس������تووه كه
زاری كۆماریخوازهكان ببهستن .لهم
الش������هوه تیمی زهریف و الینگرانی
ڕووحان������ی ب������ه ش������ێوهیهك دهقی
ڕاگهیهنراوهكهیان نووسیوه كه بتوانن
باڵ ه توندڕوهك������هی ڕێژیم بێدهنگ
بكهن .ههڵب������هت بێ گومان ڕهنگ ه
له ههنگاوی یهكهم������دا بتوانن بۆ
م������اوهی چهن ڕۆژێ ل������هم كارهدا
س������هركهوتوو بن بهاڵم ب������ه تهئكید
پاش ماوهی چهن ڕۆژێ ك ه ههموو
الیهنهكانی لێكتێگهیش������تنهك ه بۆ
بی������روڕای گش������تی ڕوون دهبێتهوه،

ئ������هودهم دهنگی ناڕزای������ان ل ه ههر
دوو ال ب������هرز دهبێت������هوه .ههرچهند
وێناچ������ێ دهق������ه ڕاگهیهنراوهكهی
وهزارهت������ی دهرهوهی ئهمریكا درۆی
تێ������دا بێت چونكوو ئ������هوان ناچارن
زۆر به ڕوون������ی بۆ بهرگریی كردن
له حیزبهكهی������ان و ههروهها ڕازیی
كردنی كۆماریخوازهكان تا شوێنێ
كه بۆیان دهلوێ باسی ڕاستییهكان
بكهن .بهاڵم به داخهوه الیهنی ئێرانی
ب ه هۆی ههندێ هۆكاری نێوخۆیی
ك������ه باس كردنیان ئهركی ئهم بابهت ه
نییه ،له باتی دركاندنی ڕاستییهكان
پهنا دهبن بۆ چهواش������هكاری و ئهم
كارهش ڕهنگ������ه ل������ه كورتخایهن������دا
بتوان������ێ له ب������اری ڕاگهیهندنییهوه
كاریگ������هری ئهرێن������ی ب������ێ بۆیان
بهاڵم به دڵنیایی ل������ ه درێژخایهندا
و پاش ڕوونبوون������هوهی الیهنهكانی
لێكتێگهیش������تنهك ه دهبێت������ ه هۆی
سهرههڵدانی ناڕهزایی گشتی ههم
له نێوخۆی كاربهدهستانی ڕێژیمدا
و ههم له نێ������و كۆمهاڵنی خهڵكدا
كه بهش������ێكیان لهم لێكتێگهیشتن ه
شاگهش������كه بوون و پێی������ان وای ه ك ه
بهمشێوه كێشهكانیان چارهسهر دهبێت
و ی������هك ڕۆژه بارودۆخ������ی ژیانیان
بهرهو باشه گۆڕانی بهسهردا دێت.
چونك������وو كات������ێ  13مان������گ
لهمهوپێش ب������ۆ یهكهمجار واڵتانی
1+5و ئێران لهسهر دۆسیهی ناوكی
كۆم������اری ئیس���ل��امی ڕێككهوتن،
جهوادی زهریف و تیمهكهی كردیان
به ههاڵ ك ه دهس������كهوتێكی مهزنیان
بهدهست هێناوه بهاڵم ههمووی چهن
ڕۆژی نهخایاند ك ه خودی خامنهیی
هات������ه ج������واب و وهك ڕهخنهگرێ،
ڕهخن������هی ل������ه دانووس������تانهكان و
وتووێژهكان گ������رت .بۆیه وێدهچێ
له چ������هن ڕۆژی داهات������وودا پاش
ئاش������كرا بوونی نێوهڕۆكی سهرهكی
لێكتێگهیش������تنهك ه تیمهكهی زهریف
و الینگران������ی ڕووحانی بكهونه بهر
ڕهخنهی باڵ������ی توندڕهوی ڕیژیم و
ب ه بیانووی ئهوهیك������ ه ههموو هێڵ ه
سوورهكانی ڕێژیم بهزاوه و سهروهری
ڕێژی������م چووهت������ه ژێر پرس������یارهوه،
كۆس������پ و تهگهره بۆ گهیشتن ب ه
ڕێككهوتنی كۆتایی ساز ببێت.
ب ه پێی لێكتێگهیش������تنهك ه ئێران
دهبێ له ماوهی  10بۆ  15س������اڵی
داهات������وو بهش������ێكی بهرچ������او ل ه
چاالكیی������ ه ناوكییهكانی ڕابگرێ و
تهنیا له ئاستی %3.67دا ئۆرانیۆم
بپیتێنێ .پاش������كهوتی ئۆرانیۆمی
ئێ������ران ل������ ه  10000كیلۆگرامهوه

دهبێ داببهزێ بۆ  300كیلۆ گرام
ئهویش ب ه خهستی  %3.67و بهپێی
ڕێككهونهكه ئێران دهتوانێ له كۆی
 19000سانترییفیوژی خۆی ببێت ه
خاوهن������ی  ،5060بۆ م������اوهی 10
ساڵ ،ئهویش ل ه جۆری «ئای ئار
 »1كه كۆنترین جۆری سانتریفیوژه
و له ڕاس������تیدا هی������چ قازانجێكی
بۆ ئێران نیی������ه .ههروهها كۆماری
ئیس���ل��امی ل������هم پێن������اوهدا دهبێ
كۆمهڵ������ێ خاڵ پهیڕهو بكات ك ه ب ه
ههموو شێوهیك ل ه دژایهتی لهگهڵ
قس������ه ڕواڵهتییهكانی خامنهییدای ه
و ب������ ه ههموو ش������ێوهیهك نهك تهنیا
هێڵه سوورهكانی ڕیژیمیان بهزاندووه
بهڵك������وو ل������ه ڕووی ناچاریی������هوه
چۆكیشیان بۆ ئهمریكا داداوه.
چونك������وو خامنهی������ی ل������ه هێڵ ه
سوورهكانیدا باسی ئهوهی دهكرد ك ه
سووه
ئێران پێویس������تی ب ه  180000
ئهویش له جۆره پێش������كهوتووهكهی،
ك ه به پێ������ی دهقی ڕاگهیهنراوهكهی
وهزارهتی دهرهوهی ئهمریكا ئێران تهنیا
دهتوانێ ل ه  5060سانتریفیوژ كهڵك

ب ه بێ ئهمال و ئهوال
دهتوانین بڵێین ل ه

ئهنجامی گوشارهكانی
ڕۆژئاوا و ئهمریكا
بۆ سهر ئێران ل ه

دۆسیهی ناوكی ئهم
واڵتهدا ،ڕێژیمی

ئێران ب ه چۆكدا هات
وهربگرێ ئهویش له جۆره كۆنهكهی.
جگ ه لهمه ههر ئێستا ب ه دهركردنی
دهق������ی ئهم ڕاگهیهن������راوه دهركهوت
ك������ ه ڕێككهوتنهك������ه دوو قۆناغی
بووه و ئهمهش ڕێك ب ه پێچهوانهی
لێدوانه ڕواڵهتییهكان������ی خامنهیی ه
ك������ه داواكار بوو كه ڕێكهوتنهكه ب ه
ههم������وو وردهكارییهكانییهوه له یهك
قۆناغ������دا ب ه ئهنجام ب������گات .ئێران
سوور بوو لهسهر ئهوه كه دامهزراوه
ناوكییهكان������ی وهك خۆی بپارێزێ،

بهاڵم ل������ ه ئهگهری ڕێككهوتنهكهدا
جگ ه ل������ه دام������هزراوهی نهتهنز ك ه
ڕهنگه وهك خۆی و له ژێر چاوهدێری
توندی ڕێكخ������راوی وزهی ناوكیدا
له مقیاس������ێكی كهم������دا خهریكی
پیتاندن������ی ئۆرانیۆم������ی %3.67
بێت ،دام������هزراوه ناوكییهكانی دیكه
ههموویان گۆڕانیان بهسهردا دێت و
ب ه شێوهیهك ل ه شێوهكان چیدیكه بۆ
پیتاندنی ئۆرانیۆمی پیشهیی نابن.
به تایب������هت دوو بنكهی فۆردۆ و
دامهزاروهكانی ئاوی قورسی ئهراك.
بهم پێیه زۆر ب ه ئاشكرا دهردهكهوێت
ك ه ههموو هێڵه س������وورهكانی ڕێژیم
بهزاوه و ئێران ب ه پێچهوانهی ئهوهیك ه
بانگهش������هی بۆ دهكات ،براوهی ئهم
دانووس������تانانه نییه و له ڕاس������تیدا
دۆڕاو و زهرهرمهندی س������هرهكی ئهم
وتووێژانهیه.
ههرچهن������د ئێس������تا زۆر زووه ك ه
لهس������هر خ������ودی ڕێككهوتنهك������ ه
قس������ ه بكهی������ن چونكوو ه������هرهوهك
له سهرهتاش������دا هێمام������ان بۆ كرد،
گهیش������تن به ڕێككهوتنی كۆتایی
ئهس������تهم دێت ه پێش چاو و وێناچێ
الینهكانی دهس������هاڵت ل������ ه ئێران و
تهنانهت ویالیهت������ه یهكگرتووهكانی
ئهمریكاش ههروا ب ه ئاسانی ڕێگ ه
ب������دهن كه تیمهك������هی زهریف و جان
كێ������ری به ئهنجام بگهی������هن .بهاڵم
له ههر حاڵدا دهبێ له ماوهی س������ێ
مانگی داهاتوودا چاوهڕوان بین تا
بزانین ئهم پرۆس������هی ه چی بهسهردا
دێت و ل ه ئهنجام������دا ڕێككهوتنی
ناوكی������ی كۆتایی نێ������وان كۆماری
ئیس���ل��امی و واڵتانی 1+5بهرهو
چ ئاق������ارێ دهڕوات .ئهوی������ش ب ه
لهبهرچاو گرتن������ی ئهوهیك ه ههموو
هێڵ������ه س������وورهكانی ڕێژی������م كه ل ه
الیهن ڕێب������هری ڕێژیمه داڕێژرابوو
بهزێندراوه و ل ه بهرامبهریشدا نه تهنیا
ههموو گهمارۆكانی سهر ئێران ب ه
یهك ڕۆژ و بهجارێ ههڵناوهشێتهوه
بهڵكوو تهنیا ئ������هو گهمارۆیانهی
كه تایبهت ه به پرس������ی ناوكییه ،بۆ
ماوهی  10تا  15س������اڵ بهره بهره
ههڵدهپهسێندرێن و پاش ماوهیهك ك ه
ێو
هێشتا ڕوون نییه چهند دهخایهن 
س������هلماندنی ئهو بابهتهی ك ه ئێران
ب ه تهواوی دهس������تی ل ه بهرزهفڕیی ه
ناوكییهكان و دروست كردنی بۆمبی
ئهت������ۆم ههڵگرتووه لهس������هر ئێران ال
دهبردرێن ئهویش نهك بۆ ههتاههتای ه
بهڵكوو ت������ا ئهو كات������هی ك ه ئێران
پابهند بێ ب ه ڕێككهوتنهكهوه.
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پەیامی کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بە بۆنەی ١٠ی خاکەلێوە ڕۆژی شەهیدانی کوردستان

بهڕێز تاهیر مهحموودی ئهندامی كومیتهی ناوهندیی حیزبی دێموكرات

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد!
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدانی
کوردستان!
ئەم������ڕۆ ١٠ی خاکەلێ������وە
ڕۆژی ش������ەهیدانی کوردستانە.
ڕۆژی یادکردن������ەوە ل������ەو ڕۆڵ������ە
بوێ������ر و فیداکارانەی������ە کە بیری
ئازادیخوازی و نیشتمان پەروەری،
ڕێ������گای خەب������ات و خۆڕاگری
پیش������اندان .ڕۆژی ڕێزگرت������ن و
ئەمەگناسی دەربڕین بەرانبەر بەو
گیان بەخشانەیە کە بۆ ئاسوودەیی
و بەختەوەری و بە ئازادی ژیانی
نەتەوەکەی������ان و ب������ۆ بەرگری لە
خ������اک و خەڵکی کوردس������تان،
ژیانی ئاس������ایی خۆی������ان وەالنا و
خۆبەختکەری������ی و گیانفیدایی������ان
گەیاندە لووتک������ەی بەرزی خۆی
و بە بەخش������ینی گیان و خوێن و
ژیان������ی خۆیان لە پێن������او ئاوات و
ئامانجەکان������ی کورددا س������ەریان
نایەوە و بوون������ە ڕەمزی خەبات و
خۆڕاگری و ،ب������ە خوێنی خۆیان
بەڵگەی نەتەوەیی بوون و ڕەوایی
مافەکانی کوردیان مۆر کرد .بۆیە
ڕۆڵەکانی نەتەوەی کوردیش وەک
وەفاداری بە ئاوات وئامانجەکانیان
لە بەرانبەر ئەو بەخشینە گەورەیەدا
س������ەری ڕێز و نەوازش بۆ گیانی
پاکیان دادەنوێنن.
خەبات������ی نەتەوەی ک������ورد بە
بەرینی خاکی کوردستانە و بست
بە بس������تی ئەو خاکەش شوێنی لە
ئامێزگرتن������ی ش������ەهیدێکە .بۆیە
هەموو شوێنی کوردستان شوێنی
ش������ەهیدان و هەموو ڕۆژی ساڵ
و س������اڵەکان ڕۆژی وەف������اداری
دەربڕین و ئەمەگناسی بەرانبەر بە
شەهیدان و پێڕاگەیشتن و ڕێزگرتن
لە بنەماڵەکانیانە.
بەم حاڵەش بۆ ئەوەی ڕۆژێک
لە س������اڵدا وەک ڕۆژی شەهیدان
دیاری بکرێ و لەو ڕۆژەدا یادی
س������هرجهم ش������ەهیدان بکرێتەوە و
ئەمەگناسی ڕۆڵەکانی کورد بە
شێوەیەکی تێکڕایی بۆ شەهیدان
دووپ������ات بێت������ەوە ،ڕۆژی ١٠ی
خاکەلێوە ڕۆژی لەس������ێدارەدرانی
پێشەوای کورد قازی محەممەد،
دامەزرێن������ەری حیزبی دێموکرات

و یەکەم س������ەرکۆماری کۆماری
کوردستان و هاوڕێیانی لە ١٠ی
خاکەلێ������وەی س������اڵی ١٣٢٦ی
هەتاویدا وەک ڕۆژی شەهیدانی
کوردستان دیاری کراوە.
ه������ەر بۆی������ە ئەمس������اڵیش لەو
موناس������بەتەدا بە کۆبوونەوە یا بە
ش������ێوەی جۆاروجۆری دیکە یادی
ش������ەهیدان دەکەین������ەوە و س���ڵ��او
دەنێرین بۆ گیانی پاکی گش������ت
ش������ەهیدانی ڕێگای ئ������ازادی و
مافی نەتەوایەتی لە کوردس������تان

خەباتی نەتەوەی
کورد بە بەرینی

خاکی کوردستانە
و بست بە بستی

ئەو خاکەش شوێنی
لە ئامێزگرتنی
شەهیدێکە

و بەڵێنیان لەگەڵ نوێ دەکەینەوە
کە درێ������ژەدەری ڕێبازی پیرۆزی
بە ئ������اوات گەیش������تنیان بین و بە
ئامانجەکانی������ان وەفادار بمێنینەوە
و ڕێ������ز ل������ە بنەماڵ������ەی بەڕێزیان
وەک ی������ادگاری ئەو ش������ەهیدانە
بگرین .ه������ەر لەو موناس������بەتەدا
ئامۆژگارییەکانی پێش������ەوا قازی
محەممەد بۆ ڕۆڵەکانی نەتەوەی
کورد لەبیر و مێشکماندا تاوتوێ
بکەین������ەوە و بەرگ������ری کردن������ی
پێشەوا لە دادگا فەرمایشییەکەی
ڕێژیمی ش������ادا وەک بەڵگەیەکی
مێژووی������ی بەهێز لە س������ەلماندنی
ڕێبازی بە حەقی کورد و پێشەوا
و ڕەوایی مافی نەتەوایەتی کورد
و ئازادی و بەها مرۆییەکانی ئەو
نەتەوەیە بخەینە بەرچاو و بیکەینە
ڕەمزی بەردەوام������ی لە خەبات و
پێداگری لەسەر مافەکانمان.

شانازییە بۆ خەڵک و ڕێبەرانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت کە هیچ
کام ل������ە ڕێبەرانی ب������ە مەرگی
سروشتی کۆچی دواییان نەکردووە،
بەردەوام لە الیەن دەس������ەاڵتدارانی
ئێران������هوه پیالنی کوش������تنیان بۆ
دانراوە و بە شێوەیەکی ناجوامێرانە
شەهید کراون.
ئەو ڕاس������تیە باش دەزانین کە
پێشەوای مەزن ،لە کاتی گیرانیدا
پێویس������تی بە پارێ������زەر نەبوو ،لە
دوا دیفاعی خۆیدا بە ڕاش������کاوی
وتوویەت������ی :وا تێمەگەن کە من
لە یاساکانی ئێوە ئاگادار نیم ،بە
تەواوی دەمزانی بەرلەوەی ئەرتەش
مەهاباد داگیر بکاتەوە پێش بینیم
کردبوو ک������ە لە س������ێدارە دەدرێم،
هەر کات و س������اتێکیش ویستبام
دەمتوان������ی هەڵێم و خ������ۆم ڕزگار
بک������ەم .بەاڵم بزانن من کەس������ێ
نەبووم کە لە وەختی مەترس������یدا
هەڵێ������م .بۆ کوێ چووب������ام؟ ئێرە
سەرزەمینی کوردستانە ،نیشتمانی
پیرۆزمە و گۆڕی هەشت پشت لە
باب و باپیرانم دەناسم.
ئ������ەم ووتە زێرینان������ە ،لە دەمی
ڕێبەرێ������ک هاتوون������ە دەر ک������ە
ل������ە ڕۆژی هەڵبژاردن������ی ب������ۆ
س������ەرکۆماریدا بە قورئانی پیرۆز
و ئااڵی کوردس������تان و شەڕەفی
خۆی س������وێندی خ������وارد کە تا
دوا هەناس������ەی ژیانی گەلەکەی
بەج������ێ نەهێڵێ و بە گیان و ماڵ
پێش������مەرگەی فیداکاری کوردو
کوردستان بێ.
١٠ی خاکەلێوەی ئەمس������اڵ لە
حالێکدا یادی ش������ەهیدان بەڕێزەوە
دەکەینەوە و ئەمەگناسیمان بەرانبەر
فیداکاریەکانیان دەردەبرینەوە کە
کوردس������تان و نەت������ەوەی کورد لە
زۆربەی بەشەکانی کوردستان لە
بێ مافیدا ڕاگیراون و س������ەرکوت
و ئەش������کەنجە و لە س������ێدارەدانی
ڕۆلەکانی نەتەوەی کورد بە تاوانی
مافخوازی لە الیەن ڕێژیمەکانی
زاڵ بەسەر کوردستاندا بە تایبەتی
دەسەاڵتی جەهەننەمی کۆماری
ئیسالمی ئێران بەسەر کوردستانی
ڕۆژهەاڵت������دا درێ������ژەی هەی������ە،
دی������اردەی دزێ������وی تیرۆریزمیش
ک������ە هەرگیز بەرۆک������ی کوردی
بەرنەداوە و ڕێبەرانێ وەک دوکتور
قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندی و
سەدان ڕۆڵەی دیکەی لە هەموو

بەش������ەکانی کوردستان لە باوەشی
ک������ورد دەرهێن������اوە ،تیرۆریزم������ی
داعش������یش بەرۆکی ب������ە کورد لە
کوردستانی باشوور و ڕۆژئاوا بە
شێوەیەکی ئاشکراتر و بەرینێکی
بەرچاوت������ر گرت������ووە ،تیرۆریزمی
دەوڵەتی جیانەکراوە لە نێوەڕۆکی
کۆماری ئیس���ل��امیش لە شێوەی
جۆراوج������ۆردا ،داع������ش ئاس������ا لە
جی������گای خۆیەتی و بە گش������تی
نەتەوەی کوردیان لە هەلومەرجێکی
دژوارتردا داناوە .بەاڵم بە خۆشیەوە
ئامۆژگارییەکان������ی پێش������ەوای

پێشەوای کوردان،
دەردی کۆمەاڵنی

گەلی کورد دەست
نیشان دەکا و
کلیلی دەرگای

بەختەوەرییان پێ
دەدا.

نەم������ر ق������ازی محەمم������ەد یانی
یەکگرتوویی کورد بۆ پاراستنی
خاک������ی کوردس������تان و دەرب������از
بوون لە هەلوومەرج������ی دژورا بە
شێوەیەکی ش������یاو ڕەچاو دەکرێ
و ڕۆڵەکانی نەت������ەوەی کورد لە
خەبات دژی ئ������ەم تیرۆریزمەدا بە
جۆرێ������ک س������ەرکەوتوو بوون کە
دەنگدانەوەیەکی جیهانی هەبووە،
هەرچەن������د کاروانی ش������ەهیدانی
ک������وردی زیات������ر و ب������ە ئەژمارتر
کردووە.
بۆیە ل������ەو موناس������بەتەدا ڕێز
دەگرین لە خۆڕاگری ڕۆڵەکانی
کورد لە شەڕی دژی تیرۆریستان
و س���ڵ��او دەنێرین بۆ گیانی پاکی
ئەو شەهیدانەی کە خۆیان فیدای
پاراس������تنی خاکی کوردس������تان و
نەتەوەی کورد کردووە.
بەشدارانی بەڕێزی ڕێوڕەسمی

١٠ی خاکەلێوە ،ڕۆژی شەهیدانی
کوردستان!
ئەرکی هەموو کوردێکی دڵسۆز
و نیشتمانپەروەرە ،کە لەم ڕۆژەدا بە
سەردان لە بنەماڵەی شەهیدان بە
دانانی چەپکە گوڵ لەسەر مەزاری
شەهیدان بە پێکهێنانی ڕێوڕەسمی
یادکردنەوە و ئەمەگناسی دەربڕین
بەرانبەر بە ش������ەهیدان هەس������تی
گەل دۆس������تی و کوردپەروەرانەی
خۆیان بە جۆرێک نیشان بدەن کە
شیاوی ئازیزانی لەدەست چوومان
بن .هەر بەو ڕۆژەشی بەرتەسک
نەکەینەوە و ل������ە هەموو ڕۆژانی
ساڵدا ،پێڕاگەیشتن و پێگەیاندنی
یادگارەکان������ی ش������ەهیدان ،یانی
ڕۆڵەکان������ی ئ������ەو ش������ەهیدانە بە
ئەرک������ی خۆمان بزانی������ن و ڕێگا
نەدەین ڕەوتی ژیانیان لە بێ نازیدا
تێپەڕ بکەن.
پێش������ەوای ک������وردان ،دەردی
کۆمەاڵنی گەلی کورد دەس������ت
نیش������ان دەکا و کلیل������ی دەرگای
بەختەوەری یان پێ دەدا .ههروهها
خوێندن و مەدرەسە دروست کردن،
زاناو ش������ارەزا و پس������پۆر پەروەردە
کردن ،نەخۆش������ی لەش و دەروون
الب������ردن ،برین������ی دووبەرەک������ی و
ئ������اکاری خراپە س������اڕێژ کردن و
یەکیەتیی و برایەتی و کوردایەتی
ڕەچاو ک������ردن ،لە دەرس������ەکانی
سەرکۆماری شەهیدمانن.
لەو ڕۆژەدا جارێکی دیکە ساڵو
دەنێرین بۆ گیانی پاکی سەرجەم
ش������ەهیدانی ڕێ������گای ڕزگاری
کوردس������تان ب������ۆ گیان������ی پاکی
پێش������ەوای نەمر قازی محەممەد
سەرقافڵەی شەهیدان و هاوڕێیانی
سەیفی قازی و سەدری قازی.
وەدیبێ ئ������اوات و ئامانجەکانی
شەهیدان.
س������ەرکەوتوو بێ خەب������ات بۆ
گەیش������تن ب������ە ئ������ازادی ،مافی
نەتەوایەت������ی و دادپ������ەروەری و
یەکسانی.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتی
١٠ی خاکەلێ������وەی ١٣٩٤ی
هەتاوی
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ئێران زۆرت��ری��ن گرینگی
هەیە
و :ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

ماڵپەڕی «نیۆی������ۆرك» تایمز
ل������ە ڕۆژی 31ی س������ێپتەمبردا،
وتارێك������ی لە ژێر ن������اوی «ئێران
زۆرتری������ن گرینگ������ی هەی������ە» بە
قەڵەمی «ڕاگێ������ر كۆهێن» باڵو
كردەوە .نووس������ەر وتارەكەی بە دوو
ڕس������تە دەس������ت پێكردووە كە پێی
وایە پێویس������تە لە هەموو ئامانجێك
بە گرینگتری������ن بەقەڵەم بدرێن كە
بریتی������ن ل������ە ڕێككەوت������ن لەگەڵ
كۆماری ئیس���ل��امی و شكستدانی
داع������ەش .ناوب������راو بەگش������تی
ناكامییەكان������ی ئەمریكا لە ناوچە
دەكاتە بیانوویەك بۆ بە باشزانینی
وەها ڕێككەوتنێك لەگەڵ كۆماری
ئیسالمی و پێی وایە بەرژەوەندیی
ئەمریكا لەوەدای������ە .لە پاراگرافی
سەرەتادا نووسیویەتی« :ڕێككەوتن
لەگەڵ ئێران ئەنجام بدەن .شكست
بە تااڵنی بەربەرییانەی حكومەتی
ئیسالمی بێنن .لە ترس و تۆقینی
لەتلەتی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس������تدا،
ئەمان������ە دەب������ێ ئەولەوییەتەكانی
ئەمریكا و ڕۆژئاوا بن».
نووس������ەر لە چەن������د پاراگرافی
دوات������ردا باس������ی ئ������ەوە دەكات كە
ڕێككەوت������ن لەگ������ەڵ كۆم������اری
ئیس���ل��امی لە هەلومەرجی ئێستا
باشترین بەربژارە لە بەردەم ڕۆژئاوا
كە بتوانێ ئ������ەو ڕێژیمە ئەوەندەی
دەكرێ لە دەستڕاگەیشتن بە چەكی
ناوكی دوور بخاتەوە و بەربژارەكانی
دیكە دەخاتە ژێر پرسیارەوە.
لە بەش������ێكی دیكەدا دەنووسێ:
«داخوا ئەوە ب������اش دەبێ كە ئێران
ئەو توانایی������ە ناوكییەی نەبێ كە
خوازی������اری بووە؟ ب������ە دڵنیاییەوە.
دەك������رێ گەرەنتییەكی تەواو بدرێ
كە ڕێككەوتنێك ڕێزی لێدەگیرێ؟
نا .بەڵكوو به دیپلۆماسی لەگەڵ
جیهانێكی ڕاستەقینەدا ڕێككەوتن
دەكات .گرنگتری������ن و دژوارترین
دیپلۆماس������ی لەگ������ەڵ دوژمنان
دەكرێ .دژبەرانی ڕێككەوتن هیچ
جێگرەوەیەكی جیدییان نەخستووەتە
ڕوو».
ل������ە بەش������ێكی دیك������ەدا دەڵێ
هاوپەیمانانی ئەمریكا لە ناوچەكە
نابێ پێیان وابێ ڕێككەوتن لەسەر
حەس������ێبی ئەوان دەكرێ و پێویستە
ئەوەیان بۆ دووپات بكرێتەوە.
دوات������ر دەنووس������ێ« :ئەمریكا
ناتوانێ پێش بەو ناكۆكییە توندەی
ش������ێعە ـ س������وننی لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاستدا بگرێ كە هێرشكردنی
بۆ س������ەر عێ������راق زیات������ری كرد.
ناتوانێ نەزمی س������ایكس ـ پیكۆ
دامەزرێنێتەوە ،یان ئەو س������نوورانە
ڕێك بخات������ەوە كە لەگەڵی هاتووە.
ناتوانێ ناكامییەكەی لە پێشگرتن
ب������ە خراپترنەبوون������ی بارودۆخ������ی
س������ووریە (كە بۆ هەمیشە بەرنامە
ش������اراوەكانی ئۆباما دادەش������ارێ)
هەڵبگەڕێنێتەوە ،یان نائاكامییەكانی
ل������ە تونس و بەتایبەتی میس������ر لە
پێناو پاراس������تن و گەش������ەپێدانی
هیوای بەهاری عەرەبی بۆ ئەوەی
هەرچ������ی زیات������ر كۆمەڵگاگەلێك
بن ب������ەدەر ل������ە ڕووبەڕووبوونەوەی
پارالێل (و بەهێزكردنی دووسەرە)ی
دیكتاتۆرییەت و ئیسالمگەرایی.
ناتوانێ پێش بەو توندوتیژییە بگرێ
كە بەش������ێكن لە سەرجەم ئەم واڵتە
پەرەئەس������تێنانە .ناشبێ چاوەكانی
بەرامبەر ئەو ڕاستییە بنووقێنێ كە
ئەو توندوتیژیی������ە النیكەم نەوەیەك
دەكات������ە قوربان������ی» .ل������ە دوایین
پاراگراف������دا دەنووس������ێ« :ئەمە
نابێت������ە هۆی هیواب������ڕاوی بەڵكوو
هۆكارێكە ب������ۆ تەركیزكردنی زیاتر
لەسەر ئەو دوو ئامانجە كە جێگای
دەستپێراگەیشتنن و لە ئێستادا لە
هەموو شتێك گرنگرتن».
سەرچاوە
Newyorktimes.com
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كێبەركێی ئێران و سعوودی لە یەمەن
و :كەیهان یووسفی

ماڵپ������ەڕی ئینگلی������زی زمانی
 stratfor.comئانالیزێك������ی لە
بارەی ڕووداوەكان������ی ئەم دواییەی
یەم������ەن باڵو كردۆت������ەوە كە دەقی
وەرگێڕانەكەی لە خوارەوە دێت.
پێشەكی
لە ڕەوتی تێكۆشانی بزووتنەوەی
حووس������یەكان بۆ بە دەستەوە گرتنی
دەس������ەاڵتی ناوچ������ە جۆراوجۆرە پڕ
پێكۆڵەكان������ی باكوور ،دەس������ەاڵتی
ئەوان لە یەمەن زۆرتر بوو و ئەمەش
بووە هۆی پاشەكش������ەی عەرەبستان
لە ناوچەی باشوور .دوای كەوتنی
حكوومەتی یەمەن ،ڕیاز دەیهەویست
بە پش������تیوانیكردن لە پێداویس������تیە
ماددی و سیاسیەكانی حووسیەكان،
ئەوان وەكوو سەرمایەیەك بۆ دیسانەوە
بنیات نانەوەی ش������وێندانەری خۆی
لەم واڵتە ب������ە كار بێنێت .بەاڵم بە
هۆی ئەوەیك������ە ئێرانیش لە هەوڵی
پڕكردنەوەی ئەم كەلێنەدا بوو ،یەمەن
بووە گۆڕەپانێكی دیكەی شەڕ كە
ئەم دوو ڕكابەرە فیرقەییە بیانهەوێت
لەوێ بە دژی ئەوی دیكە ش������ەڕ
بكەن.
ئانالیز
دوای كەوتنی س������ەنعا ،پێتەختی
یەمەن ل������ە مانگی س������ێپتامبێردا،
حكوومەت������ی ئەم واڵت������ە كەوتە نێو
گێژاوی شەڕێكی نێوخۆیی دیكە.
س������ەرۆك كۆم������ار عابی������د ڕابووح
مەنسوور هادی لە لێداونێكدا ڕۆژی
19ی مانگ������ی مارس  ،هێرش������ە
ئاس������مانیەكان بۆ س������ەر دەوروبەری
ش������اری عەدەنی وەك������وو هەوڵدان
بۆ كوودێتای س������ەربازی لە الیەن
هێزەكانی وەفادار بە سەرۆك كۆماری
پێشوو «عەلی عەبدۆڵاڵ ساڵح» و
هاوپەیمانە هەنووكەییەكانی زانی.
سەرباز و میلیش������یا وەفادارەكان بە
مەنسوور هادی لە دەروازەی هاتنە
ن������اوەوەی فرۆكەخان������ەی عەدەن و
نزیكی پێگەیەكی سەبازی شەڕیان
كردب������وو ،ب������ەاڵم ئەم دوو ش������وێنە
كەوتە ژێردەس������ت هێزەكانی ژنراڵ
عەبدۆڵحافاز ئەلسەقەفیی وەفادار
بە عەلی ساڵح.
ش������ەڕ و دەرگی������ری ل������ە عەدەن
دوای هاتنی ئەنس������اروللە ،گرووپی
زەیدی الیەنگری ئێران كە لە الیەن
عبدالمال������ك الحوس������یەوە ڕێبەری
دەكرێت ،هاتە ئاراوە.
هێزێك كە دوای كونترۆڵكردنی
بەش������ێك لە خاكی باكوور و ناوەندی
یەم������ەن ،وەكوو ب������ە هێزترین هێزی
س������ەربازی ئەم واڵتە خۆی نیشان
دا.
دەركەوتنی حووسیەكان بااڵنسی
هێ������زی ل������ە یەم������ەن و تەنانەت لە
نیمچ������ە دوورگەی عەرەبی گۆڕی
و دەرگایەك������ی ب������ە ڕووی ئێراندا
ك������ردەوە تا ببێتە ئەكتەرێكی بە هێز
لە شوێنێك كە ناوچەی حوكمڕانی
تایبەتی عەرەبستان بووە و لە ماوەی
سااڵنی ڕابردوودا نەیتوانیبوو لەوێ
حزوور پەیدا بكات.
سەرهەڵدانی حووسیەكان
چەندین فاكتۆر بوونی هەیە كە
بوونەتە هۆی بەهێزبوونی حووسیەكان
لە یەمەن������دا .یەك������ەم هەوڵەكانی
س������عوودی كە س������اڵحی لە س������ەر
كورسی دەس������ەاڵت البرد و جێگری
ئەوكاتی سەرۆك كۆمار ،مەنسوور
هادی لە شوێنی دانا .بەاڵم ئەم كارە
كەلێنە عەشیرەیی ،ئایدۆلۆژیكی و

س������ەربازییەكانی چەن قات كردەوە.
كاتێك هادی دەسەاڵتی بە دەستەوە
گ������رت ،مێتۆدی ڕی������از لە كایەی
نێوان الیەنە جیاوازەكانی دژبەیەك،
مانەوەی سیستمی كۆن بوو ،خاڵێك
كە حووسیەكان توانیان لەوێ قازانج
وەربگرن و بە ڕێكخس������تن و خستنە
پاڵ یەكی عەشیرەكان گوشارەكان لە
پێگەی بە هێزی خۆیان لە باكوورەوە
بۆ ناوچەكانی دیكەش زۆرتر بكەن
و بەرەو ناوچەكانی باشووری سەنعا
پێشڕوەی بكەن.
عەرەبستانی س������عوودی خاوەن
مێژوویەكی درێژە لە دەستێوەردان لە
یەمەندا و تەركیزی خس������تبووە سەر
بەرەوڕووبوون������ەوە لەگەڵ ئەلقاعیدە
ل������ە نیمچە دوورگ������ەی عەرەبیدا ،
ڕیاز ئاسۆی گەشەكردنی خۆی لە
یەمەندا لە دەس������ت دا و ئەمەش لە
حاڵێكدا بوو كە سعوودی تەركیزی
خستبۆوە س������ەر ناوچەكانی دیكەی
شەڕ.
عەرەبستانی سعوودی هەوڵێكی
زۆری بۆ پێش������گیری لە شڵەژاوی
لە ناوچەكە دوای كاریگەرییەكانی
بەه������ار عەرەب������ی دا ،ب������ە تایبەت
هەڕەش������ەكانی گرووپ������ە جیهادییە
ب������ان نەتەوەییەكان وەك������وو دەوڵەتی
ئیس���ل��امی  .هەروەها داگیركردنی
بەحرەین بۆ پشتیوانی لە حكوومەتی
پاشایەتی بەستراوە بە سعوودی لەم
واڵتە و ب������ەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ
سەرهەڵدانی دێموكراتیكی زۆرینەی
ش������ێعەی یەم������ەن .واش نەبوو كە
سعوودی ئاوڕێكی وەهای لە یەمەن
نەدابێتەوە ،بەاڵم چاوەڕوانی ئەوەشی
نەدەكرد كە ئێران بتوانێت ناوچەیەك
لە نزیكی سنوورەكانی و لە ڕێگەی
بزووتنەوەیەك كە نەك ش������ێعەیەكی
نەریت������ی بەڵك������وو ئایدۆلۆژییەكی
نزیك بە ئیس���ل��امی سوننەی هەیە،
وەدەست بێنێت.
هەروەها عەرەبس������تانی سعوودی
بەڕادەی پێویس������ت پێش������گیری لە
گەڕانەوەی عەلی س������اڵح بۆ سەنعا
نەكرد ،ش������وێنێك كە ئەو دەیتوانی
پالنێك دژی ئەو شتەی كە هەستی
دەكرد ئەو لە بەرانبەر لە دەستدانی
دەس������ەاڵت و گەڕانەوەی بۆ س������ەر
كورسی دەسەاڵت ،كردەیی بكات.
پالن������ی ناوب������راو الواز كردن������ی
حكوومەتی یەم������ەن و دابەزاندنی
توانایی حكوومەت بۆ بەرەوڕووبوونەوە
لە گەڵ س������ەرهەڵدانی حووسیەكان
بوو .لە كۆتاییدا ئاش������كرا بوو كە
حووسیەكان لە شەڕ و تێكهەڵچوونیان
لەگەڵ هێزەكانی س������ەر س������نووری
سعوودی لە ساڵی 2009دا بە باشی
ئەزموونی������ان وەرگرت������ووە .هەنووكە
حووس������یەكان بە پارێزەوە و ئاشكرا
لە هەرچەشنە ڕووبەڕووبوونەوەیەك
لە گ������ەڵ هێزەكانی س������عوودی بە
درێژایی س������نووركان خۆیان دەبوێرن
و لە جیاتی ئەوە چڕبوونەتەوە سەر
دۆخی نێوخۆی یەمەن.
ئ������ەوان خەریك������ی پتەوكردن������ی
دەس������ەاڵتی لە حاڵی بەرزبوونەوەی
خۆیاندان و ئەو دەس������ەاڵتە فراونتر
دەكەن و ئەو گرووپانەی كە ڕەنگە
دژی ئەوان بن ،الواز دەكەن.
س������تراتژییەك ك������ە دەرخ������ەری
ئەوەی������ە كە لە س������ەری كار كراوە.
س������عوودیەكان تەركیزی������ان كردبووە
سەر تێكهەڵچوونەكان و شەڕەكان لە
باكوور و هی������چ پەرچەكردارێكیان
بە نیسبەت ئەو توند و تیژییانەی
كە بە هۆی گۆڕینی دەس������ەاڵتەوە
لە یەم������ەن هاتبووە ئ������اراوە نەبوو،

هەنووكە بۆ گۆڕینی ئاراس������تەی
ڕووداوەكان زۆر درەنگ������ە ـ النیكەم
لە ك������ورت ماوەدا ـ ڕی������از توانایی
سەربازی پێویستی بۆ دەستێوەردانی
ڕاس������تەوخۆ لە یەمەندا نیە و دەبێت
قبووڵ بكەین ك������ە ئەم واڵتە وەكوو
بەحرین نییە.
هەروەه������ا الیەن������ە سیاس������یە
جۆراوج������ۆرەكان ك������ە پێش������تر ب������ە
كارهێن������را ب������وون و ل������ە ڕێگ������ەی
نوێنەرەكانی������ەوە ش������وێندانەر بوون،
هەنووكە دەس������ەاڵتێكی هاوشێوەیان
نیە و یەكگرتوو نین و هەرچەش������نە
هەوڵدانێك لە الیەن ئەوانەوە ناتوانێت
كاریگەرییەكی ئەو تۆی هەبێت.
تەنانەت ئەگەریش ئەمە مانای
دووبەرەكێ نانەوە و جیاكردنەوە بێت،
بە گشتی دیار نیە كە ئایا سعوودی
دەیهەوێ������ت وەها كارێك بكات یاكوو
ن������ا .وێناچێ������ت كە حووس������یەكان
هەڕەشەیەكی گەورە بۆ سەر سعوودی
بن ،بە پێچەوان������ەوە كۆنترۆڵكردنی
گشت ناوچەكانی باكوور و ناوەندی
یەمەن ل������ە الیەن حووس������یەكانەوە،
عەرەبستان لە بشێوی لە ناوچەكانی
دیك������ە و بە تایبەت ل������ە ئەلقاعیدە
لە نیمچە دوورگ������ەی عەرەبی كە
هەڕەش������ەیەكی زۆر مەترس������یدارترە

نەیانتوان������ی كارێك������ی وەها ئەنجام
ب������دەن و نەیانتوانی لە ش������اخەكان
تێپەڕن .س������وپای س������عوودی توانی
ئ������ەوان لە ش������اخەكان ڕاگرێت و بە
كەڵك وەرگرتن لە هێرشی ئاسمانی
لە ناویان ببات.
بەشی ڕۆژهەاڵتی ئەم سنوورانە
ل������ە «ح������در ام������ورات» كراوەیە،
بیابانێك ب������ە حزوورێكی النیكەمی
هێ������زەكان .چاودێ������ری ئاس������مانی
دەتوانێت جووڵەی هەر كەرەستەیەك
لە خاڵە هەر دوورەكانیشەوە كۆنترۆڵ
بكات و گەیش������تن بە هەر شار یان
ڕێگاوبانێكی سعوودی پێویستی بە
بڕینی سەدان مایل لە بیابان هەیە.
بەشی ڕۆژئاوای سنوور نیشانی
داوە كە تەنیا شوێنێكە كە دەتوانرێت
بە سەركەوتوویی لەوێوە دزە بكەیتە
نێ������و س������عوودی ،چوونك������ە لەوێ
شاخەكان ،جاددەكان و خەڵك بوونی
هەیە .ئ������ەم ناوچەی������ە هەروەها لە
نزیكی «سەعدە» پێگەی بە هێزی
حووسیەكانەوە هەڵكەوتووە.
گەرچی سوپای سعوودی خاوەنی
توانایی پێویست بۆ بەرەوڕووبوونەوە
لە گەڵ ئەو هێزانەیە كە ژمارەشیان
لە حووسیەكان زیاتر بێت.
شەڕكردن دەتوانێت ئاخرین بژاردە

یارمەتی ماڵی توانایی كێبەركێی لە
گەڵ سعوودی نیە ،تەنانەت ئەگەر
ڕۆژئاوا گەمارۆكانی لە س������ەر ئەم
واڵت������ەش ال ببات .ئێ������ران دەتوانێت
پش������تیوانی سیاس������ی ،لۆجستیكی
و ئیتالعات������ی و س������ەربازی ئامادە
و دابی������ن بكات ،ب������ەاڵم ئەمە زۆر
دژوارە كە پ������ارە و یارمەتی نەختی
پێشنیار بكات .سەرەڕای ئەمەش،
ئێران زیاتر ل������ە  1950كیلومیتر لە
یەمەن دوورە ،لە حاڵێكدا سعوودی
لە سنوورەكانی باكووری ئەم واڵتە
هەڵكەوت������ووە .هەروەها س������عوودی
دەتوانێ������ت یارمەتی حووس������یەكان
بكات ت������ا دانپێدانانی نێونەتەوەییان
پێ بكرێت و وەكوو دەس������ەاڵتێكی
یاسایی لە یەمەندا بن.
ئامرازێك وەكوو مودێلی حزبوڵاڵ
حووس������یەكان هەنووكە خۆیان لە
دۆخێك������دا دەبینن ك������ە حزبوڵاڵ لە
لۆبنان������دا هەیبوو ،هەر دوو گرووپ
بە هێزتری������ن هێزی س������ەربازی لە
واڵتان������ی خۆیاندان ،ب������ەاڵم ئەوان
لە ن������او هەلومەرجێكی سیاس������ی
و دمۆگرافی������دا هەڵكەوت������وون كە
ئەوانی لە نێو واڵتانی خۆیاندا تەنیا
هێشتۆتەوە .ئەنساروڵاڵ تێدەكۆشێت
كە وەكوو حزبوڵاڵ لە كۆتاییدا ڕا و

دوور دەخاتەوە .س������عوودیەكان پێیان
باشە كە حووسیەكان لە سنوورەكانی
باشووری ئەواندا بوونیان هەبێت لە
جیات������ی ئەوەی كە دەس������ەاڵتێكی
جیهادی كە زۆر توند و تیژترە لە وێ
هەبێت .لە حاڵێكدا كە سعوودیەكان
پێیان باشە كە حووسیەكان كونترۆڵی
بەش������ێكی بەرچاوی خاكی یەمەن
بكەن ،هەلومەرجێ������ك كە وێدەچێت
باش������ترین بەرەنجام������ی ب������ە دواوە
هەبێت ،ئەم هەلومەرج و هەڵكەوتە
ش������وێنێكە كە گش������ت الیەنەكانی
خراپتر لە حووس������یەكانن نەتوانن بە
درووستكردنی گوشار بەرەو باكوور
پێشڕەوی بكەن.
پۆتانسیڵی بشێوی و ئاژاوەنانەوە
لە سەر سنوورەكان
تەنان������ەت ئەگەر حووس������یەكان
بڕیاریان دابێت كە ڕێباز و ئامانجی
خۆیان بگۆڕن ،سعوودی دەیهەوێت
توانای������ی بەرگری كردنی لە خۆی
هەبێت ،سنوورەكان پێشتر پەرچینی
بەرگرییان هەبوو ـ هەرچەن ش������تێك
زیاتر لە كاناڵی زی������خ نەبوو ـ و بە
كەرەستەگەلێك لەو ش������وێنانە و بە
درێژای������ی س������نوورەكان چاودێری
دەك������ران .س������ەرەڕای ئەم������ەش
میلیشیاكانی زێدی توانایی ئەوەیان
هەبوو كە س������اڵی  2009دزە بكەنە
ن������او س������نوورەكانەوە ،ب������ەاڵم ئەوان

بۆ ئەم كاتە بێت ،بەاڵم لە كۆتاییدا
حووس������یەكان ئەو تواناییەیان نیە كە
لە بەرانبەر س������عوودیدا خۆڕاگری
بكەن و یان سعوودی شكست بدەن،
عەرەبس������تانێك كە لە پش������تیوانی
تۆپخان������ە و هێ������زی ئاس������مانیش
بەهرەمەندە.
كلیل ،یارمەتیە ماڵیەكانە
ب������ە هێزتری������ن فاكتەرێ������ك ك������ە
حووس������یەكانی ب������ۆ ش������ەڕ و
بەرەوڕووبووونەوە لە گەڵ سعوودی
هێش������تۆتەوە ،پێویس������تی ئەوان بە
پش������تیوانی ماڵیە .دۆخی هەژاری
ماڵی و ئابووری ئ������ەم واڵتە بۆتە
هۆكارێك ك������ە حووس������یەكان ـ یان
ه������ەر گرووپێكی دیكە كە بیهەوێت
حكوومەت ب������كات ـ نەتوانن بە بێ
پشتیوانی دەرەكی خۆیان لە یەمەن
بپارێ������زن .بە بێ پش������تیوانی ماڵی
لە درێژم������اوەدا ،كەمبوونی ئاوی
یەمەنیەكان دەتوانێت كارەس������اتێكی
مرۆیی بە دواوە بێ������ت كە ئەمەش
بەرەوالی س������عوودی درێژ دەبێتەوە،
بوون������ی وەها پێویس������تی گەلێك بۆ
س������ەنعا و ڕی������از ،ئ������ەوان ناچار بە
هاوكاری لە گەڵ یەكتر دەكات.
لە حاڵێك������دا لۆژیكی ئەوەیە كە
حووسیەكان بۆ وەرگرتنی یارمەتی
ماڵی ب������ە دوای ئێرانەوە بن ،بەاڵم
ئ������ەوان دەزانن كە ت������اران بۆ دانی

بۆچوونی الیەنەكانی دیكە بۆ الی
خ������ۆی ڕابكێش������ێت و حكوومەتێك
وەكوو دێموكراس������یی ئیعترافی لە
لۆبنان دروس������ت بكات .ئەنساروڵاڵ
ئەگەرچ������ی ل������ە دۆخێكدای������ە كە
حزبوڵاڵ لە س������اڵی 1980دا بوو و
ئەمەش پێویستی بە كاتە بۆ ئەوەی
لە هێزێكی سەبازییەوە ببێتە هێزی
سیاس������ی .هەروەها س������عوودیەكان
تێدەكۆش������ن تا پێشگیری لەوە بكەن
كە ئەم هێ������ز ببێتە هێزێ������ك وەكوو
حزبوڵ���ڵ��ا .بە پێچەوان������ەی لۆنبان
ل������ە س������اڵی 1980دا ،یەم������ەن لە
الیەن ئیس������راییلەوە داگیرنەكراوە و
دراوسێكی وەكوو سووریەش بوونی
نیە ك������ە ئێرانی������ەكان بتوانن وەكوو
كاناڵێك بۆ بە هێزكردن و خۆراك دان
بە حووسیەكان كەڵكی لێوەربگرن.
وتوێژەكانی داهاتووی یەمەن لە
گەڵ ئێران
عەرەبستانی س������عوودی دەزانێت
كە ئەم هەڕەشەیە گوشارێكی زۆر
مەترس������یدار نیە و بڕیاری داوە كە
لە هەر چەش������نە وتوێژی فەرمیی
سیاس������ی لە گەڵ یەم������ەن خۆی
بوێرێت .ڕی������از هەروەها دەزانێت كە
ت������اران دەیهەوێت لە حووس������یەكان
كەڵك وەربگرێت بۆ بەدەس������تهێنانی
شوێنێك لە سەر میزی وتوێژەكانی
یەمەن ،ه������ەر بۆیەش ب������ە پارێزەوە

جووڵە دەكات .لەمپەرە سیاس������ی و
جوگرافیاییەكان بەربەستێكن لە سەر
ڕێگای تاران بۆ الوازكردنی پێگەی
ڕیاز لە یەمەندا.
گەرچی سعوودیەكان دەبینن كە
لە كۆتایی������دا هەلومەرجەكە بۆیان
ڕەخس������او و ب������ە قازانج������ی ئەوانە،
بەاڵم ئ������ەوان ناتوانن كە ئاس������وودە
و كەمتەرخ������ەم ب������ن و ئیزن بدەن كە
حووسیەكان كۆنترۆڵی سەنعایان بە
دەستەوە بێت .ڕیاز دەبێت دڵنیا بێت
كە دۆخی ئۆپۆزیس������یۆن بە ڕادەی
پێویس������ت باش������تر بووە و دژایەتی
لەگ������ەڵ بزووتنەوەی حووس������یەكان
زۆرتر بووە ،ل������ە وەها كاتێكدا ڕیاز
بە تەمایە ك������ە لە هەندێك خاڵدا لە
وتوێژ لە گەڵ حووسیەكان بەڵێنیان
لێوەربگرێ������ت ،بە تایبەت لە كاتێكدا
كە ئۆپۆزیسیۆن لە دەرگیرییەكاندا
الوازە و جیهادییەكان خەریكی قازانج
وەرگرتنن لەم بەرەوڕووبوونەوانە.
ژمارەیەك������ی زۆر ل������ە دژبەرانی
ئەنس������اروڵاڵ ـ ك������ە عەش������یرەكان،
كەسایەتیە س������وننەكان و ئەندامانی
دەرك������راو لە دەزگاكان������ی ئەمنی و
ئاسایش������ی یەمەن ل������ە خۆ دەگرێت
ـ ئام������ادەی هاوكاری������ی ل������ە گەڵ
هێزە جیهادییەكانن بۆ ش������ەڕ دژی
حووس������یەكان .س������ەلەفیەكان و
جیهادییەكان تامەزرۆیەكی زۆریان
بۆ شەڕی فیرقەیی هەیە ،چوونكە
ئەوان دەبینن كە ئەمە ڕێگایەكە بۆ
بەرزبوونەوەی پێگەیان .س������عوودی
ناتوانێت ئیزن بدات كە ئەلقاعیدە یان
دەوڵەتی ئیس���ل��امی وەكوو هێزێكی
شوێندانەر لە شەڕ دژی حووسیەكان
دەركەون.
ل������ە واقع������دا ئامریكاش پێش������تر
هەندێك ئام������اژەی بۆ هاوكاریكردن
لە گەڵ حووس������یەكان بە مەبەستی
ش������ەڕ دژی ئەلقاعیدە لە یەمەندا
دابوو ،هێمایەكی دیكە لە گۆڕینی
هەڵوەستەی ئامریكا لە ڕۆژهەاڵتی
ناڤین .واشگتۆن دەبینێت كە ئێران،
حزبوڵ���ڵ��ا و تەنان������ەت حكوومەتی
س������ووریە ـ بێجگە لە بەشار ئەسەد
سەرۆك كۆماری ئەم واڵتە ـ وەكوو
هاوپەیمانی ئامریكا لە ش������ەڕ دژی
دەوڵەتی ئیسالمی حزووریان هەیە،
پەرەس������ەندنی ئەم بابەت������ە دەتوانێت
زەنگ������ی هەڕەش������ە و خەتەرێك بۆ
سعوودی بێت.
ئەگەر حووس������یەكان لە پتەوكردن
و بە هێزكردنی پێگەیان لە یەمەندا
س������ەركەوتوو ب������ن ،پارێزگاكان������ی
باش������ووری عەرەبس������تان« ،جزن»
و «نج������ران» دەتوانێ������ت ببێت������ە
ناوچەیەك������ی خەس������ارهەڵگر ل������ە
ئەگەری پەرەسەندنی بیاڤی چاالكی
ئەواندا ،چونكە حەشیمەتی گرنگی
شێعە ئیسماعیلەیەكان لەم ناوچانە
دەژین .ب������ە دڵنیایی������ەوە ئێرانیەكان
لەوەها بەرەنجامێك پێشوازی دەكەن
و كاریگەری ئەوەش پشتیوانیكردن
لە حووسیەكانە.سعوودیەكان دەبینن
كە حووسیەكان وەكوو هەڕەشەیەك لە
الیەن ئێرانەوە بە ئەژمار دێن ،چۆن
س������عوودیەكان لە گەڵ ئەم گرووپە
هەڵس������وكەوت دەكەن و تێدەكۆش������ن
كە لە نێوان ئ������ەوان و ئێراندا مەودا
دروست بكەن ،فاكتەرێكی سەرەكییە
ك������ە دەبێت بیبینین .ب������ە هەر حاڵ
خراپتربوونی دۆخی ئەمنی یەمەن،
ش������ەڕێكی ژئۆپۆلیتیكی دیكە لە
نێوان ئێران و س������عوودیدا دروس������ت
دەكات كە توانایی پێش������بنی كردنی
كۆتاییەكەی ڕەنگە توزێك س������ەخت
بێت.
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دوورە دیمەنێك لە نەورۆزی خورهەاڵتی كوردستان
كانیاو

نەتەوەی ك������ورد ،وەك یەكێك لە
دیارتری������ن و لەمێژینەترین������ی ئەو
نەتەوانەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس������تە
كە نەورۆز جێژن دەگرێت .نەورۆز و
س������ەرەتای ساڵی كوردی ،بە واتای
دەسپێكی وەرزی ژیانەوە و كۆتایی
هاتنی وەرزی سەرما و سەخڵەت بووە.
ئەم گۆڕانە سروشتییە بۆ نەتەوەی
كورد ،گرنگییەكی تایبەتیی هەیە،
ك������ە جگە ل������ە كردن������ەوەی ئاگر و
جێژن و خۆشی ،لەو ڕۆژەدا ،كەڵك
وەردەگرێ ب������ۆ دەربڕینی هاواری
كپكراوەی مافە نەتەوایەتییەكانی،
هەر بۆیە نەورۆز بۆتە بەش������ێك لە
فەرهەنگی نەتەوەی������ی ئەم گەلە
بێبەش كراوە لە مافە سەرەتاییەكانی
هەر نەتەوەیەك .خەڵكی خورهەاڵتی
كوردس������تان ئەمساڵیش وەك سااڵنی
ڕاب������ردوو جێژنی نەتەوەیی نەرۆزیان
لە ژێر حاكمییەتی ڕەشی ڕێژیمی
كۆماری ئیس���ل��امیدا جێژن گرت.
پاش هاتن������ە س������ەركاری ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمی ڕێورەسمەكانی
نەورۆز ل������ە كوردس������تان ،زیاتر لە
ج������اران  ،واتایەكی سیاس������یی بە
خۆیەوە گرت������وە .چونكە لە الیەك
دژایەتیی كۆماری ئیس���ل��امی هەر
لە سەرەتای هاتنە سەركارییەوە ،لە
گەڵ جێژنی نەرۆز و داس������ەپاندنی
فەرهەنگی گریان و ڕەشپوشی و لە
الیەكی دیكەوە سووربوونی خەڵكی
ل������ە بەڕێوەبردنی ڕێوڕس������مەكانی
جێژن������ی نەتەوەی������ی ن������ەورۆز ،ئەو
ڕۆژەی بە كردەوە ،كردووە بە ڕۆژی
ڕووبەڕووبوون������ەوەی نەتەوەی كورد
و ڕێژیم������ی كۆماری ئیس���ل��امی.
ڕێژیمی ئێران هەمێش������ە دژایەتیی
ڕێوڕەسمەكانی جێژنی نەورۆزی لە
ئێران و كوردستاندا كردووە ،چونكە
لە الیەك جێژنی ن������ەورۆز ،لەگەڵ
فەرهەنگی ڕەشپۆش������ی ،شیوەن و
ڕۆڕۆی ڕێژیم ی������ەك ناگرێتەوە و
هەربۆیە نەورۆز لە الیەن ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمییەوە بە دیاردەیەكی
نائیسالمی دادەنرێ و لەگەڵ باوەڕ
و ئیدئۆلۆژیی كۆماری ئیسالمی
ناگونج������ێ و لە الیەك������ی دیكەوە

ترسی ڕێژیمی ئێران لە كۆبوونەوەی
خەڵك بۆ دەربڕینی جێژن و شادی،
لە ڕێوڕەسمەكانی نەورۆزدا و هاتنە
سەر ش������ەقام و شوێنەگشتییەكان،
نیگەرانییەكی زۆر بۆ دەس������ەاڵتی
س������ەرەڕۆیی كۆماری ئیس���ل��امی
دروست دەكا .بە تایبەتی لەم سااڵنەی
دواییدا كە بزووتنەوەیەكی بە هێزی
مەدەنی لە خورهەاڵتی كوردستان لە
مەیداندایە ،ڕێوڕەسمەكانی نەورۆزی
تێك������ەڵ ب������ە ڕووبەڕووبوون������ەوەی
خەڵكی كورد لەگەڵ هێزە نیزامی و
ئەمنییەتییەكانی ڕێژیمی كۆماری
ئیس���ل��امی دەبێتەوە .هەر بۆیە زۆر
جار ڕێورەس������مەكانی ئاگردنەوەی
جێژنی نەورۆز ،جێگای خۆی دەدا
بە خۆپێشاندان لە دژی تەواوییەتیی
حاكمیەت������ی ڕێژیم������ی كۆم������اری
ئیس���ل��امی .نەورۆزی ئەمساڵ لە
خورهەاڵتی كوردستان لە چەند بارەوە
گرنگیی تایبەتیی هەبوو .چونكە
س������ەرەڕای ئەوەیكە ڕێورەسمەكانی
جێژنی نەتەویی ن������ەورۆز لە الیەن
دەس������ەاڵتدارانی ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمییەوە دژایەتیی بەڕێوەچوونی
كرا ،وەك ڕابردوو ،لە الیەن خەڵكی
كوردس������تانەوە تەنانەت بە ش������كۆتر
ل������ە ڕاب������ردوو پێش������وازیی لێكرا.
ڕێوڕەس������مەكانی نەرۆزی ئەمساڵ
دەریان خست كە كۆماری ئیسالمی
ل������ە م������اوەی حاكمیەتی س������ەرەڕۆ
و خەفەق������ان و س������ەركوتی خۆیدا
نەك ه������ەر نەیتوانی������وە فەرهەنگ
و ئامۆژگارییەكان������ی بەرێت������ە نێو
كۆمەاڵنی خەڵك ل������ە خورهەاڵتی
كوردستان ،بەڵكوو نەیتوانیوە نەرۆز
و جێژن و خۆش������ی لە فەرهەنگی
نەتەوەی������ی كورد بس������ڕێتەوە .هەر
بۆی������ە ئامانجەكان������ی ڕێژیم������ی
كۆماری ئیس���ل��امی لە پێكهێنانی
كۆمەڵگایەكی ڕەش������پوش و شین و
ڕۆڕۆ ل������ە خورهەاڵتی كوردس������تان
و تەنان������ەت حیجابی زۆرەملیش������ی
لە كوردس������تان ب������ۆ وەدی نەهاتوە.
هەر بۆیە سیاس������ەتی س������ەركوت و
تۆقاندن������ی كۆم������اری ئیس���ل��امی
دەره������ەق بە خەڵكی كوردس������تان و

هەس������تیاریی لە ڕادەبەدەری ڕێژیم
لە بەرامبەر هەر چەش������نە جموجۆڵ
و چاالكییەكی سیاسیی و مەدەنی
لە كوردس������تان ،بۆتە هۆی ئەوە كە
زۆربەی ئ������ەو كار و چاالكییانەی
لە واڵتان������ی دێموكراتیك و تەنانەت
نیمچە دێموكراتیكدا وەك ش������تێكی
س������ەرەتایی و ئاس������ایی چ������او لێ
دەكرێن ،لە خورهەاڵتی كوردس������تان
بە نرخی گیان������ی خەڵكی مەدەنی
ت������ەواو بێ .هەر چەن������د لە جێژنی
نەورۆزی ئەمساڵدا هێزە ئەمنییەتی
و نیزامییەكان������ی ڕێژیمی ئێران بە
خەڵكی كوردس������تانیان ڕاگەیاندبوو
كە ل������ە بەڕێوەبردنی جێژنی نەورۆز
خۆ ببوێرن ،بەاڵم خەڵكی كوردستان
بەبێ گوێدان بە هەڕەشەكانی ڕێژیم
بەرە و پیری ڕێوڕەس������مەكانی جێژن
و سەری س������اڵی نوێی كوردییەوە
چوون .ئەمس������اڵ ڕێوڕەس������مەكانی
جێژنی ن������ەورۆز ل������ە خورهەاڵتی
كوردس������تان لە زۆر شار و ناوچەدا،
بە ش������كۆتر ل������ە س������ااڵنی ڕابردوو
بەڕیوەچوو .هێزەكانی دژە شۆڕشی

ڕێژی������م ،ل������ە ش������ار و گوندەكانی
كوردستان بۆ چاوترسێنكردنی خەڵك
لە سەر شەقام و بەرزاییەكان جێگیر
بب������وون ب������ەاڵم س������ەرەڕای ئەوەش،
خەڵك������ی خورهەاڵتی كوردس������تان
ئاگری نەورۆزیان كردەوە و ش������ایی
و خوش������ییان دەریڕی .لە زۆربەی
ش������ار و گوندەكان������ی خورهەاڵتی
كوردس������تاندا لە نیوان خەڵك و هێزە
ئەمنییەتی و ئینتزامییەكانی ڕێژیم
ش������ەڕ و تیكهەڵچوون ڕووی داوە و
بە دەیان كەسیان لە الوان دەستبەسەر
كردوە .لە زۆر ش������وێنی كوردستانی
ئێران و بە تایبەت لە شارەدێی نێ و
گوندەكانی ژاوەڕۆیی سنە ،جێژنی
نەتەوەی������ی نەورۆز بە س������روودی
نەتەوەی������ی «ئ������ەی ڕەقی������ب» و
بەدەستەوە گرتنی وێنەی ڕێبەرانی
شەهید «دوكتور قاسملووی ڕێبەر
و دوكتور س������ەعید» سكرتێرەكانی
پێش������ووی حیزب������ی دێموكرات������ی
كورس������تانی ئێ������ران و ئاگردان������ی
ئااڵی گرووپی تیرۆریستی داعش
و خوێندنەوەی س������روود و دروشمی

شۆڕش������گیری و نەتەوەی������ی دیكە
بەڕێوەچ������ووە .ئەوە ل������ە كاتێكدایە
خەڵك������ی خورهەاڵتی كوردس������تان،
س������ەرەڕای ڕێگرتن و هەڕەشەكانی
ڕێژیم س������ەبارەت بە بەڕێوەچوونی
جێژنی نەورۆز ،بە ش������ێوەیەكی بە
ش������كۆ بەرە و پیری س������اڵی نوێی
ك������وردی چ������وون .خورهەاڵت������ی
كوردس������تان هەروەك لە بزووتنەوەی
شۆڕشگیری و مەدەنیدا لە میژووی
سیاس������یی ئێراندا پێشەنگ بووە ،لە
بەڕێوەبردنی ڕێوڕەسمەكانی جێژنی
نەتەویی نەرۆزیش������دا لە ئاس������تی
ئێراندا پێش������ەنگ بوون .سەرەڕای
كەن������د و كۆس������پەكانی ڕێژیم������ی
كۆماری ئیس���ل��امی ل������ە هەمبەر
بەڕێوەچوون������ی ڕێوڕەس������مەكانی
جێژنی نەورۆز و كاریگەریی شەڕی
داعش لەسەر كوردستان بەگشتیی،
خەڵكی خورهەاڵتی كوردستان زۆر
بە گەرمی بە پێش������وازی جێژنی
نەرۆزەوە چوون .لە كاتێكدا نەتەوەی
كورد ل������ە خورهەاڵتی كوردس������تان
ل������ە مافە سیاس������ی ،فەرهەنگی و

كۆمەاڵیەتی������ی و تەنان������ەت مافی
بەرابەریی ئاب������ووری پاریزگاكانی
كوردس������تان لە گەڵ پاریزگاكانی
ناوەن������دی ئێ������ران ب������ێ بەش������ە،
ڕێورەسمەكانی نەورۆزی ئەم ساڵیان
كردە دەرفەتێك بۆ دەربڕینی دەنگی
نارەزایەت������ی ،ویس������ت و داخوازییە
نەتەوایەتییەكان������ی گەلی كورد لە
ئێران������دا .كەوابوو بۆ نەتەوەیی كورد
لە خورهەاڵتی كوردس������تان جێژنی
نەرۆز واتایەك������ی زیاتر لە جێژن و
خوشی هەیە .واتا ئەگەر نەورۆز بە
واتای ژیانەوەی سروش������تە ،ڕوحی
ئازادیخوازی و مافویستی بەشێكن
لە سروش������تی خەڵكی ك������ورد .هەر
بۆیە نەرۆز بۆ كورد لە خورهەاڵتی
كوردس������تان بریتییە لە بووژانەوەی
سروش������تی مافە نەتەوایەتییەكانی
و دەس������پێكی وەرزێك������ی ن������وێ بۆ
پتەوتر بوونی ب������اوەڕی نەتەوایەتی
و تێكۆش������ان و خەبات بۆ پاراستنی
شوناسی نەتەوەیی.

ساڵێكی نوێ و دروشمێكی دیكە

شەهاب خالیدی

ڕێبەری كۆماری ئیسالمیی ئێران
عەلی خامنەیی لە ساڵی 1378ەوە،
هەموو ساڵێك ناوێك بۆ ساڵی نوێی
هەتاوی دی������اری دەكات و داوا لە
بەرپرسانی پایەبەرزی واڵت دەكات
ك������ە هەموو هێز و تواناكانیان بخەنە
گەڕ ،بۆ ئەوەی كە لە چوارچێوەی
ئ������ەو ن������اوە یان ئ������ەو دروش������مەی
كە دیاری������ی كردوە ،بە ش������ێوەیەك
هەنگاو بۆ نەهێش������تنی كێش������ە و
گیروگرفتەكانی واڵت هەڵگرن ،كە
ل������ە بەرژەوەندیی نیزامەكەیاندا بێ.
هەر بۆیە ئەمس������اڵیش بە سهرنجدان
بەوەی كە خەڵك بە هۆی دروش������مە
بریقەدار و بێ ئاكامەكانی دەوڵەت
لەمەڕ چارەسەركردنی كێشەكانیان،
ل������ە دەوڵەت بێ هی������وا بوونەتەوە و
ڕێب������ەری نیزامیش ك������ە بۆ خۆی
هۆكاری س������ەرەكیی پێكهاتنی ئەو
ڕەوش������ە نالەبارەیە و بە باش������ی لەم
ڕاستیە تێگەیشتوە ،بە دیاریكردنی
دروشمی «دەوڵەت ،خەڵك ،هاودڵی
و هاوزمانی» دەیه������ەوێ خەڵكی
بەاڵلێ������دراوی واڵتەكەمان جارێكی
دیكە بە دروش������مە بێ كردەوەكانی

دەوڵ������ەت و حكوومەتەكەیان هیوادار
بكات.
ل������ە الیەك������ی دیك������ەوە لەگەڵ
ئ������ەوەی كە ئەو پەیامەی خامنەیی
دەسەڵمێنێ كە كێشەگەلێكی قووڵ
لە نێ������وان خەڵك و دەوڵەتدا هەن ،لە
هەمان كاتدا ئەوە دەس������ەڵمێنێ كە
ئامان������ج و هی������وای خامنەیی ئەوە
نیە ك������ە دەوڵ������ەت داواكانی خەڵك
جێبەجێ ب������كات ،بەڵكوو هەر چۆن
كە لە پەیامەكەیدا باس لە بەشداری
بەرچاوی خەڵكی واڵت لە ڕێپێوانی
22ی ڕێبەندان و ڕۆژی قودس������دا
دەكات  -كە ل������ەو بۆنە تایبەتیانەدا
ڕێژیم بە هێنانەوەی خەڵك بە زۆر بۆ
سەر شەقامەكان ،دەیهەوێ خەڵكی
بوونی دەسەاڵتی خۆی بسەڵمێنێ-
دەیه������ەوێ ك������ە خەڵك دیس������ان بە
هەموو ش������ێوەیەك لە خزمەتی ئەو و
دەسەاڵتەكەیدا بن و بۆ بەرژەوەندیی
نیزامەكەی دەس������ت ل������ە داواكانیان
هەڵگ������رن و بە یەك دڵ و یەك زمان
لە بەرامبەر دوژمنانی ئیس���ل��امدا!
ڕابوەس������تن و بۆ بەرژەوەندیی ڕێژیم
ڕێگا بۆ «ناردنە دەرەوەی شۆڕش»

خۆش بكەن ،ه������ەر وەك ئەوەی كە
ئێستا ئێمە لە واڵتانی وەك سووریە،
عیراق و یەمەندا دەبینین.
بەاڵم خەڵك بە باشی لە نییەتەكانی
ڕێبەری نیزام و بەرپرسانی دیكەی
واڵت تێگەیش������توون و ئەوەندە لێیان
بێ������زار و داخ لە دڵن كە بێ بڕوایی
بە دەوڵەت ،گەیش������تووتە لووتكەی
خ������ۆی .چونكە ئەو س������اڵەی كە
تێپەری ،ساڵێكی پڕ لە ئێش و ئازار
و گرتن و ئەشكەنجە و لە سێدارەدان
و س������اڵێكی ڕەش������تر لە س������ااڵنی
ڕابردوو بوو ،و دیسان سەڵمێنرایەوە
ك������ە ڕووحانی نە دەیه������ەوێ و نە
دەش������توانێ لە چوارچێ������وەی ئەو
سیس������تەمەدا گۆڕانكاری ئەنجام
بدات ،و خەڵكیش ناتوانن هەنگاوێك
بەرەو پێشەوە ،بۆ وەدیهێنانی ئامانج
و داوا ڕەوا و س������ەرەتاییەكانیان
هەڵگ������رن ،بەڵك������وو ڕۆژ لەگ������ەڵ
ڕۆژ زیات������ر ب������ەرەوڕووی هەزاران
دیاردەی نەخوازراوی كۆمەاڵیەتی
دەبن������ەوە و هەژاری و دەس������كورتی
تەنگیان پێ هەڵدەچنێ و چاالكییە
مەدەنییەكانیشیان زیاتر بەرەوڕووی

كۆسپ و تەگەرە دەبنەوە.
واڵتەكەمان كە دەبوایە ئێس������تا لە
ڕیزی واڵتە هەرە پێشكەوتووەكانی
جیهان������دا بوایە ،بەداخ������ەوە لە ژێر
س������ێبەری ڕەشی دەس������ەاڵتی ئەو
ئاخووندان������ەدا وا لە نێ������و قوواڵیی
كێشە كۆمەاڵیەتی و ئابوورییەكاندا
چەقی������وە ،كە تەنی������ا ڕووخانی ئەو

سیستەمە دەتوانێ ببێ بە سەرەتایێك
بۆ ڕزگاربوون لەو هەموو ئێش و ئازار
و نەهامەتیان������ە و ئاوەدانكردنەوەی
ئێرانێكی دێموكراتیك و پێشكەوتوو.
ئێرانێ������ك كە ڕێبەرانی ل������ە پەیامە
نەورۆزییەكانیان������دا ش������انازی ب������ە
خزمەتەكانی ساڵی ڕابردوویان بكەن
و خەڵكیش شانازی بەو ڕێبەرانەی

خۆیان������ەوە بكەن كە هەموو هەوڵیان
داوە ب������ۆ بەخت������ەوەری و ژیانێكی
ئاس������وودە بۆ گەلەكەیان .بێگومان
تەنیا ئەو كاتەیە كە خەڵك و دەوڵەت
دەتوان������ن ببن بە یەكدڵ و یەك زمان
بۆ بەرە پێشەوە بردنی واڵتەكەیان.
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نەترسان لە مەرگ ڕەمزی زیندوومانەوەیە
شەماڵ تەرغیبی
س������ەدەی بیس������تی زایینی سەدەی
سەرهەڵدانی چەندین شۆڕشو ڕاپەڕینی
ئازادیخوازان������ە و لە هەمان كاتیش������دا
زاڵبوونی تۆتالیتاریزم بەس������ەر بەشێكی
بەرچ������او لە ناوچەكان������ی جیهاندا بوو.
س������ەدەی دوو شەڕی جیهانیو بۆمبی
ناوك������یو دژایەتیی كردنی پڕۆس������ەی
جیابیریو سازكردنی جەوی پۆلیسیو
خەفەقان .وەك نیچە دەڵێ«:لەم نێوانەدا
خوێن������ی زۆر ب������ۆ چەمكگەلێكی وەك
ئازادی ،مافو ...ڕژا».
ل������ە وەه������ا هەلومەرجێك������داو ل������ە
كوردس������تانی بندەستی ئێراندا سیستمی
سەرەڕۆی پاشایەتی تاوانێكی ئەنجامدا
ك������ە تا هەتاهەتایە ل������ە دیرۆكی ئێراندا
وەك پەڵەیەك������ی ڕەش ب������ە نێوچاوانیەوە
دەمێنێتەوە .لە 10ی خاكەلێوەی ساڵی
1326ی هەتاوی دەسەاڵتبەدەس������تانی
ئەوكات������ی ئێران چەندكەس لە ڕێبەرانی
ئۆستوورەیی گەلی كوردیان بە تۆمەتی
ن������اڕەوا و بێبنەما ل������ە داری بێدادی
دا .پێش������ەوا قازی محەمەد ،سەیف و
سەدری قازی ئەو كەسایەتیە ناوازانەی
گەل������ی كوردن كە لەو ڕۆژەدا ش������ەهید
ك������ران .ڕوونە كە فەلس������ەفەی ژیانی
مرۆڤـ هەر لە س������ەرەتای بوونیەوە تاكوو
ئێستا بریتی بووە لە لەدایكبوونو مردن.
ئەم دوو چەمكەش بە درێژایی تەمەنی
مرۆڤ������ـ بەردەوام جێگەی مش������تومڕو
بیركردنەوە ب������ووەو هەیەو هەر كەسو
بەپێی تێڕوانینی خۆی لێكی دەداتەوەو
پێناسەی بۆدەكات .هەندێك كەس باوەڕیان
بە دونیایەك������ی دیكەو زیندووبوونەوەی
پاش مەرگ هەیە و هەندێك كەس������ی
دیكەش پێیان وای������ە كە ئەمە ڕەوتێكی
سروشتیەو پاش نەمان لەم دونیایە هیچ

ژیانێك������ی دیكە بوونی نیە .لە هەر دوو
حاڵەتی ئاماژەپێكراویش������دا هەس������ت بە
بوونی چەشنێك لە ترس بۆ پرسی مردن
دەكرێت .بەاڵم لەمنێوانەدا كەسانێك هەن
كە نەتەنیا لە پرس������ی مردن بە مانای
ڕاستەقینەكەی ناترسن بەڵكوو دەتوانین
بڵێی������ن گاڵتەیان بە م������ەرگ دێتو بە
ئاكاری مرۆڤـتەوەرانەیان بەرەوڕووی
مەرگ دەبن������ەوە و تەنانەت بەچۆكیدا
دێننو لەهەمانكاتیش������دا دەبنە ئۆلگوو
س������یمبۆلێك بۆ نەوەكانی دوای خۆیان
و ئەم «نەترس������ان ل������ە مەرگە» دەكەنە
وانەیەكی مەزن بۆ ژیان .بەم شێوەیەش
ژیان لە حاڵەتێكی ئاساییەوە دەگوازنەوە
ب������ۆ ژیانێك������ی مان������ادارو پڕنێوەڕۆك
ك������ە ڕەنگ������ە بتوانین ئەمە ب������ە خاڵی
جیاك������ەرەوەی نێوان مرۆڤی ئاس������اییو
مەزنەمرۆڤەكان دابنێین.
ئێستا بەپێی ئەم پێناسەیەو بەدوور
لەه������ەر ج������ۆرە دڕدۆنگی������ەك دەتوانین
بێژی������ن پێش������ەوا قازی محەم������ەد ئەو
مەزنەمرۆڤەیە كە توانی بەسەر مەرگدا
زاڵ بێتو وەك شەهیدی نەمر د.قاسملوو
فەرمووی:كاتێك پێش������ەواو هاوڕێیانی
لەس������ێدارەدران ،پەیامێك ،مەشخەڵێكی
دایە دەستی نەس������ڵەكانی دوای خۆی.
ئەو پەیامە چیە؟ ئەو پەیامە ئەوەیە كە
ئەوانەی وا شۆڕش������گێڕی ڕاستەقینەن،
تەنانەت ئەگەر دەیان جار مردنیشیان لە
پێش بێت ،تا سەركەوتن دەس لە خەبات
هەڵناگرن .ئەو پەیامە ئەوەیە كە هەموو
هەوڵو تێكۆشانی ئێمە بۆ بەختیاریو
سەربەرزی و خۆشی گەلەكەمانە .ئەو
پەیامە ئەوەیە ك������ە لە ڕێگای ئازادی،
میللەتێك������ی زیندوو دەب������ێ فیداكاری
بكات .ئێمە ل������ەم ڕێگایەدا كاروانێكی
دوورو درێژ لە ش������ەهیدانمان پێشكەش
ك������ردووە بەاڵم میللەتێك بیهەوێ زیندوو
بمێنێت������ەوە ،میللەتێك بیهەوێ نیش������ان
بدات كە سەربەخۆیە و لەنێو میللەتانی
دونی������ادا جێگەی هەی������ە ،دەبێ نرخی

ئازادی خۆی بدا .ئازادیش لە تاریخدا
وەك نیش������ان دراوە كە نرخ������ی گرانەو
بێنرخی������ش وەرناگیرێ .ئ������ەو پەیامە
ئەوەیە كە ئێمە بۆ ئازادیو دێموكراسی
تێدەكۆشین».
ئەمڕۆ پاش تێپەرینی 68ساڵ بەسەر
ش������ەهیدكرانی س������ەرقافڵەی كاروانی
ش������ەهیدای كوردس������تان ئەركی نەسڵی
نوێی كوردس������تانە كە وەك س������ەرداری
دێموكراسی فەرمووی درێژە بە ڕێگای
شەهیدان بدات تاكوو بە ئازادی بگات.
ئازادیەك كە تەواوی الیەنەكانی ژیانی
مرۆڤێ������ك بە مان������ای ڕاس������تەقینەی
وش������ە لەخۆبگرێتو گەل������ی كوردیش
هاوشێوەی هەموو گەالنی جیهان چێژ
لە سەربەستیو ئازادی وەربگرێ.

سڵ لە مردن نەكاتو بە پێچەوانەوە
بەگ������ژی مەرگدا بچێت������ەوەو نەهێڵێت
مەش������خەڵی خەب������ات ب������ۆ ئ������ازادی
بكوژێتەوە.
هەر لێرەدا پێویست بە وەبیرهێنانەوەیە
كە خەباتی پێش������ەواو هاوڕێیانی چەند
ئامانج������ی ب������ەرزی مرۆڤتەوەرانەی
لە پش������تە كە بریتین لە :گەش������ەدان بە
دۆس������تایەتی نێوان تاكەكانی كۆمەڵگە
و نەتەوەكان������ی جیهان ،گەش������ەدان بە
چەمكی ئاشتی نەتەوەییو دوركەوتنەوە
لە توندوتیژیو هەروەها بۆ لەنێوبردنی
نادادپەروەری ،بۆ س������ەروەریی یاس������ا و
یەكسانی تاكەكان كە ڕەمزی گەیشتن
بەم ئامانجانە بێش������ك چاندنی تۆوی
هیوا بە دواڕۆژو یەكترویستنو ڕێزگرتن

لە یەكترە.
نەس������ڵی ئەمڕۆی كوردس������تان دەب 
ێ
باش لەوە تێبگات كە ڕێژیمە تۆتالیتار
و دژەگەلیەكان������ی وەك كۆم������اری
ئیس���ل��امی ئێران بەردەوام ل������ە هەوڵی
ئەوەدان كە بە چاندنی تۆوی بێهیوایی
و بێبایەخ پیشاندانی خەباتی گەالنی
ئازادیخ������واز ،گەلی ك������ورد لە چێژی
گەیش������تن بە ئ������ازادی دوور بخەنەوەو
ناهۆمێ������دی بكەنە هەوێن������ی ژیانیان.
بۆیە بەردەوامی ل������ە خەبات و هەوڵدان
بۆ گەیش������تن بە ئامانجەكانی پێشەوا و
كۆمار گونجاوتری������ن ئاڵتێرناتیڤی ئەم
دۆكتۆرینەی ڕێژیمی ئیسالمی ئێرانو
ڕێژیمە هاوچەشنەكانیەتی.
ڕۆژی دەی خاكەلێوە ڕۆژی ڕێزگرتن

لەو ڕۆڵە چاونەترس������انەی كوردس������تانە
كە ب������ە گیان������ی خۆی������ان پارێزگاریان
ل������ە كەرامەتو ش������ەرافەتی نەتەوەیی
گەل������ی كورد كردو گیانی خۆیان كردە
پردەبازی س������ەركەوتن و گەیش������تن بە
ئامانج������ە لەمێژینەكانی گەل .ڕۆژی
پەیمان و بەڵێنن������وێ كردنەوەیە لەگەڵ
ئەو مەزنەمرۆڤان������ە كە مانایان بە ژیان
بەخش������یو مەرگیان ش������ەرمەزار كرد.
ڕۆژی هەڵوەس������تەكردن لەسەر تەواوی
ئەو چەمك������ە مەعنەویانەی������ە كە مانا
بە مرۆڤایەتی دەدەن و بەخش������ەندەیی،
كۆڵن������ەدان ،لەخۆبووردوویی ،گیانبازی
و دەیان چەمكی لەمچەش������نە پێناس������ە
دەكەن.

دیالۆگ لەسەر مافی گرووپە ئیتنیكەكان لە ئێران
وتووێژ :عارف وەڵزی
ڕۆژی  27و 28ی ڕەش������ەمەی
ساڵی 1393ی هەتاوی ،كۆنفرانسێكی
تایبەت بە مافی نەتەوەكانی ئێران لە
ژێر ناوی «دیالۆگ لەس������ەر مافی
گرووپ������ە ئیتنیكەكان ل������ە ئێران» بە
بەشداری نوێنەری حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران بەڕی������ز د .عەلی
عەبدولی������زادە ،ل������ە واڵتی س������ویس
بەڕێوەچوو.
ڕۆژنام������ەی كوردس������تان ب������ۆ
بەدەستخس������تنی زانی������اری زیاتر لەو
پێوەندییەدا و چۆنییەتی بەڕێوەچوونی
كۆنفرانس������ەكە و نێوەرۆك������ی پانێل و
مژارەكانی������ی ،هەڤپەیڤینێكی لەگەڵ
بەڕێز تێموور ئەلیاس������ی ،بەرپرس������ی
كۆمەڵەی مافی مرۆڤی كوردستانی
ئێ������ران – ژنێڤ ڕێك خس������تووە كە
لەم ژمارەی ڕۆژنامەی كوردس������تاندا
دەقی ئەم وتووێژە دەخرێتە بەر دیدی
خوێنەرانی بەڕێز.
كوردس������تان :كاك تێموور ،ش������یرین
عیبادی لەو كۆنفرانس������ەدا ڕایگەیاند
كە ئێمە واتە نەتەوەكانی ئێران تا ئێستا
دەرفەتی ئەوەمان نەب������ووە كە بێین و
باس لە كێشەكانمان بكەین ،بە بڕوای
ئێوە خودی شیرین عیبادی تا چەندە
باوەڕی بە مافی نەتەوەیی نەتەوەكانی
ئێران هەیە؟
تێموور ئەلیاسی :بەڵێ ،قسەكانی
خاتوو ش������یرینی عیبادی لە پێوەندی
لەگەڵ نەبوونی دەرفەتێكی ڕاستەقینە
بۆ هێنانە گۆڕی پرس������ی نەتەوەكان
ل������ە واڵتی ئێراندا ڕاس������تە .بەاڵم لە
دەرەوەی واڵت ،كۆمەڵ������ەی ماف������ی
مرۆڤی كوردس������تانی ئێران  -ژنێڤ
ب������ۆ ماوەی زیاتر لە دە س������اڵە كە بە
شێوەیەكی سیس������تماتیك كۆنفرانس و

كۆبوون������ەوە لە پارلمانەكانی ئورووپا و
نەتەوە یەكگرتووەكان لە س������ەر پرسی
نەتەوەكان������ی ئێران ڕێك دەخات و ئەوە
بۆ چوارەمین جارە كە خاتوو ش������یرین
عیبادی و ئەحمەد ش������ەهید بۆ خۆیان
میوانی كۆنفرانسەكانمانن .لە پێوەندی
لەگەڵبەش������ی دووهەمی پرسیارەكە،
وەك دەبینین ،ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت
لە ئاڵوگۆڕی ب������ەردەوام دایە ،هاتنی
داع������ش و ب������ە هێزبوونی ل������ە ناوچە
و هەروەه������ا ڕووخان������ی دەوڵەتەكانی
ناوچە ،بۆت������ە پاڵنەرێك ب������ۆ ئەوەی
ئێرانیەكان بیر ل������ە چارەیەك بكەنەوە
بۆ پرس������ی نەتەوەكان لە ئێران .دیاری
كردن������ی یونس������ی (فارس������ێك) وەك
ڕاوێ������ژكاری ڕووحانی بۆ نەتەوەكانی
ئێران و بەش������داری خاتوو عیبادی لە
كونفرانسی پرس������ی نەتەوەكانی ئێران
زیاتر لەو ڕاستایەدایە.
كوردستان :لەو كۆنفرانسەدا نوێنەری
حیزبی دیموكراتی كوردس������تانی ئێران
پێداگری لەسەر ئەوە كردەوە كە ،تاكە
ڕێگای دەس������تەبەربوونی مافەكانی
نەتەوەكان������ی ئێران ،گۆڕینی ڕێژیمە،
لێرەدا پرسیار ئەوەیە كە ئایا بەشدارانی
دیكەی كۆنفرنس������ەكەش لەس������ەر ئەو
باوڕە بوون كە تاك������ە ڕێگا گۆڕینی
ڕێژیمە؟
تێم������وور ئەلیاس������ی :زۆرب������ەی
بەش������دارانی كونفرانس������ی كۆمەڵەی
مافی مرۆڤی كوردس������تان  -ژنێڤ
لە سەر پرسی نەتەوەكان ،لە سەر ئەو
خاڵە كۆك بوون كە زۆربەی مادەكانی
دەس������تووری بنەڕەتی ئێران كە لە سەر
ئەساس������ی ئیسالمی ش������یعەی دوانزە
ئیمامی داڕێژراوە ،یاس������ای خراپن و
دەبێ سەر لە نوێ هەموار بكرێنەوە.
پرۆفسۆر «عەباس وەلی» یاساكانی
دەس������تووری بنەڕەت������ی ئێران������ی وەك
دەستوورێكی سەركوتكەر وەسف كرد.

كوردس������تان :ب������ۆ چی تا ئێس������تا
ڕێژیم نەیهێشتووە كە ئەحمەد شەهید
س������ەردانی ئێران بكات؟ ل������ە كاتێكدا
ڕژیم دەڵ������ێ ڕاپۆرتەكان������ی ئەحمەد
شەهید دوورن لە ڕاستی؟
تێم������وور ئەلیاس������ی :كۆم������اری
ئیس���ل��امی ئێ������ران هیچ ب������اوەڕی بە
مافەكانی م������رۆڤ و ئەو پەیماننامە
نێونەتەوەییان������ە نی������ە كە پەس������ەندی
ك������ردوون .بێجگە لەوەش ،ئێران دیاری
كردنی ئەحمەد شەهید وەك ڕێپۆرتێری
تایبەتی نەتەوەیەكگرتووەكان لە الیەن
شورای مافی مرۆڤەوە ،وەك ئامرازی
گوشاری سیاس������ی لە الیەن واڵتانی
ڕۆژئاوا بۆ س������ەر ئێران سەیر دەكات
و بە هیچ ش������ێوەیەك ڕێگەی چوون
ب������ۆ ئێرانیی پێ ن������ادات .ئێران پێنج
پەیماننامەی لە كۆی نۆ پەیماننامەی
نێونەتەوەیی پەس������ەند ك������ردووە و بە
بیان������ووی تایبەتمەن������دی كولتوری و
شەریعەتی ئیس���ل��ام ،ڕێز لە هیچكام
لەو پەیماننامانە ناگرێت.
كوردس������تان :س������ەرەڕای تەواوی
ئ������ەو هەم������وو ڕاپۆرتان������ە لەهەمبەر
پێش������ێلكردنی مافەكانی مرۆڤ لە
ئێران������دا كە هەمووی������ان بەڵگەیان لە
پشتە ،بۆ چی تا ئێستا هەڵوێستێكی
بە كردەوەمان ل������ەو واڵتانە نەدیوە كە
هەمیش������ە بە ئەرێنی دەنگ دەدەن بە
ڕاپۆرتەكان������ی ئەحمەد ش������ەهید؟ بە
بڕوای ئێوە ڕاپۆرتگەلێكی ئاوا ،تەنیا
لە چوارچێوەی پرۆتستۆ كردندا ڕۆڵ
دەگێڕێ؟
تێموور ئەلیاسی :شوورای مافەكانی
مرۆڤی نەتەوە یەكگرتووەكان لە ژنێڤ
و كۆڕی گشتی نەتەوە یەكگرتووەكان
لە نیویۆرك ،هەر س������اڵ ئێران لە مەڕ
پێش������لكارییەكانی مافەكانی مرۆڤ
مەحكووم دەكەن .ب������ەاڵم بۆ ئەوەی
بڕیارنام������ەكان ل������ە حاڵەت������ی كاغەز

بچنە دەرێ و هەن������گاوی كردەوەییان
ب������ۆ هەڵبگیردرێت ،پێویس������تە پرس و
دۆس������یەی پێش������ێلكارییەكانی مافی
م������رۆڤ لە ئێران ڕەوانەی ش������وورای
ئەمنی������ەت بكرێ������ت یان خ������ود ئێران
كۆنڤانس������یۆنی ڕۆم پەس������ەند بكات.
ئێران كۆنڤانسیۆنی ڕۆم پەسەند ناكات
و چین و ڕووس������یاش لەبەر قازانجی
ئابووری ،ڕێگرن لە پەسەندكردنی هەر

چەشنە بڕیارنامەیەك لە دژی ئێران.
كوردس������تان :ه������ۆكاری چییە كە
واڵتانی وەكوو چین ،ڕووسیە ،كووبا،
پاكس������تان و ڤێنێزۆئێ���ل��ا س������ەرەڕای
هەبوونی ئەو هەموو بەڵگەیە ،دەنگی
نەرێنییان دا بە ڕاپۆرتەكە؟
تێموور ئەلیاس������ی :واڵتانی چین،
ڕووس������یا ،كۆریای باك������وور ،كووبا،
ڤێنێزۆئێال و پاكس������تان پش������تیوانی لە

ئێران دەكەن ب������ە هۆی دوو هۆكارەوە:
یەك������ەم لەو واڵتانە مافەكانی مرۆڤ
پێش������ێل دەكرێ������ت و پرس������ی مافی
مرۆڤیان لەال گرینگ نیە ،و دووهەم،
بێجگە لە پاكس������تان كە هاوسنووری
ئێرانە و واڵتێكی ئیس���ل��امیە ،هەموو
ئەو واڵتانەی دیك������ە لە یەك بلۆكی
سیاسیدا لە دژی ئامریكان.
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بیگبەنگی كۆمەاڵیەتی ـ ئێتنیكی لە ئێراندا
ن :شارام میرزایی
و :جاقل
 66س������اڵ بەس������ەر پەس������ندكرانو
جێبەج������ێ كردنی یەكەمی������ن پالنی
داڕێژراوی گەش������ەپێدانی ئێران ـ كە
بە پالنەكانی ئاوەدانكردنەوە دەناسرێن
ـ تێدەپەڕێ������ت .لە م������اوەی تەمەنی
حكوومەت������ی محەمەدڕەزاش������ادا5 ،
پالنی ئاوەدانكردنەوە پەسندو جێبەجێ
كران ك������ە لە نێویاندا ب������ە بەردەوامی
یەك یان چەن������د خاڵی نێو ئەو پالنو
گەاڵاڵنە هەوڵدان بۆ چاكس������ازی و
كەمكردن������ەوەی كەلێنو مەودای نێوان
پارێزگاكان لەباری گەشەی ئابورییەوە
بوو ،ب������ەاڵم بەداخ������ەوە نەتەنیا هیچ
چەشنە گۆڕانكارییەك لە بارودۆخ و
وەزعیەتی ناوچە لەپەراوێزخراوەكانی
ئێران نەهاتەدی ،بەڵكوو دواكەوتوویی
ئابوری و كەلێنی گەشەی ناوچەیی
ڕۆژل������ەدوای ڕۆژ زیات������ر دەب������وو
بەچەشنێك كە بەپێی ڕاپۆرتی بانكی
جیهانی لە ساڵی  1355ئێران زۆرترین
جی������اوازی ناوچەیی بەپێ������ی پێوەری
س������ەرانەی بەرهەمە ناپاق������ژەكان لە
ئاستی ناوچەییدا هەبووە.
پالنە بە ڕواڵەت گەشەپێدەرانەكانی
ئێران بەهۆی س������ەرهەڵدانی شۆڕشی
ساڵی 57و هەروەها دەسپێكی شەڕی
ماڵوێانكەری 8ساڵەی ئێران و عێراق
لە كۆتاییەكانی ساڵی 56ەوە ڕاگیرا.
پ������اش كۆتاییهاتنی ش������ەڕ دەوڵەتی
ئ������ەو كات گەاڵڵەكانی چاكس������ازی
و گەش������ەی دەس������ت پێك������ردەوەو بۆ
گەیش������تن بە ئامانجەكانی خۆی لەم
ڕاس������تایەدا پالنێكی داڕش������ت كە بە
«پالنی گەش������ەی یەكەم» ناس������را.
لەوكاتەوە تاكوو ئێستا 5پالنی گەشە
داڕێ������ژراوەو جێبەجێ ك������راوە ،بەاڵم
هیچ گۆڕانێكی ئەوتۆ لە هەلومەرج
و بارودۆخی ئابووری و كۆمەاڵیەتی
پارێزگا سنوورییەكان نەهاتۆته دی و
تەنیا دەسكەوتی دیارو بەرچاوی ئەم
پالنانە خۆشبژێویو گەشەی زیاتری
ناوەندی ئێران بووە.
ئاو لە سەرچاوەوە لێڵە....
گەشەسەندن ڕەوتێكی فرەڕەهەندیە
كە ئامانجە سەرەكیەكەی باشتركردنی
پێ������وەرە ئابوورییو كۆمەاڵیەتیەكانە.
حكوم������ەتو دەوڵەتی مۆدێڕنی ئێران
هەر لە سەرەتای هاتنە سەركاریانەوە ـ
 1304ـ بە پێڕەویكردن لە ڕێبازێكی
دی������ار كە هیچ گۆڕانێكی بەس������ەردا
نایەت واتە سیاسەتی ناوەندگەریەتی
و حاش������اكردن لە ش������وناس و ژیانی
نەتەوەكانی لەپەراوێزكەوتوو لە سنوورە
نێونەتەوەییەكان������ی ،زۆرترین هەوڵی
خۆی ل������ە دوو ڕێ������ڕەوی بنەڕەتیو
پێكەوە گرێدراو كاناڵیزە كردووە:
ئا :دامەزران������دنو دانانی بناغەی
سەنعەتە پێش������كەوتووەكان لە ناوەندی
ئێران.
ب :ڕاگواس������تنی س������ەرچاوە
ژێرزەوینیەكانو داهاتی ئەم سەرچاوانە
لە پارێزگا بەپیت و دەوڵەمەندەكانەوە
بۆ ناوەندی ئێران.
بەدەسپێكی ئەم پرۆژە تااڵنكارانە،
س������ەركوتی بێبەزەییان������ەو تون������دی
نەتەوەكانی خاوەنی ڕاستەقینەی ئەم
سەرچاوانەش بوو بە بەشێكی جیانەكراوە
لە گەاڵڵەكان ،سەركوتی بێبەزەییانەو
خوێناوی ڕاپەڕین������ە مافخوازانەكانی
گەالن������ی لوڕو ع������ەرەبو كورد كە
لە كۆتاییەكانی تەمەنی دەس������ەاڵتی
قەجەریەوە دەستی پێكرد ،دەكەوێتە ئەم
خانەوە .بوردومانی هەوایی ناوچەكانی
لورس������تان ل������ە س������اڵەكانی 1304
تاكوو  1308یەكێ������ك لە نموونەكانی
س������ەركوتی خوێن������اوی ڕاپەڕین������ە
دژەداگیركەرانەكانی نەتەوەكانی ئێرانە
ك������ە هەڵبەت ناوی واڵتی ئێران وەكوو
یەكەمین واڵتێك كە خەڵكەكەی خۆی

لە ڕێگ������ەی بوردومان������ی هەواییەوە
لەنێودەبات لە مێ������ژوودا تۆماركراوە.
دامەزراندن و س������ازكردنی س������ەنعەتە
گ������ەورەو بنچینەیی������ەكان لە پارێزگا
ناوەندییەكان������ی ئێرانو ڕاگواس������تنی
س������ەرچاوە ژێرزەوینیەكان یان داهاتی
ئەم س������ەرچاوانە ،بەهەموو شێوەیەكی
ل������واوو تەنانەت ب������ە زۆرەملێ تاكوو
ئەم������ڕۆش بەردەوامە .بەاڵم جێبەجێ
كردن������ی ئەم پرۆژە ،نەخش������ە ڕێگای
ئابوری������ی ئێرانی لەو كات������ەوە تاكوو
ئێستا بەتەواوەتی گۆڕیوە ،لەالیەكەوە
ژمارەیەكی ك������ەم ل������ە پارێزگاكانی
ناوەندی ئێران كە ئامانجی س������ەرەكی
س������ەرچاوەكانو سازكردنەكان بووە ،بە
قەڵەمبازێكی گەورە بەرەو گەش������ەی
زیات������رو خۆش������بژێوی هەن������گاوی
ن������اوە و لەالیەكی دیك������ەوە پارێزگا
س������نوورییەكانی ئێ������ران بەتایبەت لە
ڕۆژئاوا ،باشور و باشوری ڕۆژئاوای
ئێ������ران وەدواكەوت������نو ه������ەژاری لە
ڕادەبەدەری ئەزموون كردووە.
ئیالم ،لورستان ،سنە ،چوارمەحاڵو
بەختیاری ،كۆهگیلوویەو بۆیرئەحمەد،
خوزستان و سیس������تان و بەلووچستان
ناوی ئەو هەشت پارێزگایەیە كە پێش
لە پێكهاتنی حكوومەتی ناوەندگەرای
ئێ������ران خاوەن������ی خۆبەڕێوەب������ەری و
بارودۆخێكی ئابووریی گونجاو بوون،
بەاڵم لەو كات������ەوە كە پاوانخوازییەكان
دەس������تیان پێكردووە نەتەوەكانی ئێران
بەردەوام هەژاری و گەش������ەنەكردن و
دواكەوتووییان وەكوو دوو تایبەتمەندی
سەرەكی خۆیان پەلكێش كردووە.
چەوس������اندنەوەی نوێ و گۆڕینی
پێكهاتەی شوناسی ناوچەیی
ب������ە س������ازبوونی دونی������ای نوێو
زریقەوبریق������ەدار لە ناوەن������دی ئێرانو
بڕینی پلەكانی گەش������ەكردن لەالیەن
پارێزگا ناوەندییەكانەوە ،دوو ڕووداوی
دڵتەزێن ل������ە ناوچ������ە بێبەشكراوەكان
هاتەاراوە:
كۆچ������ی نوخب������ەكان،
.1
دەرچوانی زانكۆكانو خاوەن پیش������ەو
زانستەكان بەرەو ناوەند.
دروس������تبوونی هەس������تی
.2
خۆبەكەمزانی������ن ل������ە ئاس������تێكی
بەرباڵودا ل������ەم ناوچان������ە لەبەرامبەر
فەرهەنگی هاوردەكراوو دروستكراوی
دەسەاڵتبەدەستانی ناوەند.
گومان لەوەدا نیە كە سەرفكردنی
س������ەرچاوە دارایی������ە بەرب���ڵ��اوەكان و
گەش������ەی ئابووری������ی درێژخایەن لە
ناوچ������ە ناوەندییەكان������ی ئێ������ران كە
بەگش������تی فارسزمان������ن بووە هۆی
تەك������وزی ناوەن������دە فەرهەنگ������ی و
زانستیەكان لەم ناوچانەدا بە چەشنێك
كە بڕواپێكراوترین زانكۆكانی واڵت،
ناوەن������دە لێكۆڵینەیی������ەكان ،دەزگا و
دامەزراوە فەرهەنگی و هونەرییەكان
و ...ل������ەم پارێزگایان������ەدا دام������ەزرا.
چڕكردنەوەی س������ەرمایە ل������ە ناوچە
تایبەتەكان ،چڕبوون������ەوەی دامەزراوە
فەرهەنگ������ی و زانس������تییەكانی
كۆمەڵگەیی لەو ناوچانەشدا بەدوای
خۆیدا هێنا كە ئەم پرس������ە لەش������وێنی
خۆیدا بووە ه������ۆی ئەوەیكە لەماوەی
 90س������اڵی ڕابردوودا زۆربەی توێژی
پێگەیشتووو خاوەن ئەزموونو زانستیی
ناوچە پەراوێزخراوەكان بۆ گەیشتن بە
داهاتوویەكی گەش بەرەو ئەم ناوچانە
كۆچ بكەن.
لەالیەك������ی دیكەوە ،بەس������ازكردنی
دونیایەكی پێش������كەوتوویی شارنشین،
كە لەودا هەموو ئامراز و تواناییەكان
لە بەردەس������تی كەمینەیەك لە خەڵكی
ئێران بووە و هەیە ،گەالنی نیشتەجێ
لە سنوورەكانی ئێران بە دەرەنجامێكی
نەرێنی گەیاند ،ئاكامێك كە بەهۆیەوە
دواكەوتوویی ئابوورییو كۆمەاڵیەتی
بە شوناسو زمانەكەیانەوە پێوەند دەدا
ـ هەڵبەت لەم نێوان������ەدا نابێ ڕۆڵو
نەخش������ی ڕووناكبیرانو خوێندەوارانی
نەتەوەكانیش لەبیر بكرێت كە بۆخۆیان
بەتەواوەتی كەوتبوونە ژێر كاریگەری
و ڕكێڤی ڕواڵەتە زریقەوبریقەدارەكانی

ناوەند ـ لەم ڕاستایەشدا باوكو دایكان
منداڵەكانیان ل������ە زمانو فەرهەنگی
ب������ابو باپیرانیان دوورخس������تەوە ،بەو
ئاواتەی كە ڕەنگە بتوانن بەمش������ێوەیە
داهاتوویەك������ی ڕوون بۆ منداڵەكانیان
دابین بكەن .ئەم پرس������ەش لە جێگەی
خۆیدا پرسی ئاماژەپێكراوی هێندەی
دیكە ئاڵۆزتر كرد.
درۆیەكی گەورە ،بەاڵم شیرین
ئەس������ڵی 48ی یاس������ای بنەڕەتی
كۆماری ئیس���ل��امی ئێران باس لەوە
دەكات كە :كەڵكوەرگرتن لە سەرچاوە
سروشتییەكانو كەڵكوەرگرتن لە داهاتە
گش������تیو نەتەوەییەكان لە ئاس������تی
پارێزگاكانداو دابەشكردنی چاالكییە
ئابووریی������ەكان لەنێ������وان پارێزگاكانو
ناوچ������ە جۆربەجۆرەكانی واڵت ،دەبێ
ب������ەدوور لەهەر چەش������نە هەاڵواردنو
دووچاوگییەك بێت ،بەچەش������نێك كە
هەر ناوچەیەك بەپێی پێویس������تیەكان
و لێهاتوویی گەشەس������ەندنی خۆی،
س������ەرمایە و پێداویس������تیەكانی ب������ۆ
تەرخ������ان بكرێت .بەاڵم ڕاس������تییەكان
باس لە ش������تێكی دیكە دەكەن :بوونی
10پارێزگای بێبەشكراو كە بۆخۆیان
بەشێك لە دەوڵەمەندترین و بەپیتترین
پارێزگاكانی واڵت لەباری س������ەرچاوە
ژیرزەوین������ی و س������ەرزەوینییەكانن،
ئام������اری بێ������كاری زۆر ،نەبوون������ی
ڕێگەوبان������ی گونج������اوی گوندەكان،
كەم������ی پێداویس������تیە فەرهەنگی و
هونەریی������ەكان لە ناوەندی������ی پارێزگا
س������نوورییەكان یان شارس������تانەكانی
ئ������ەم پارێزگایانە (بۆنموونە ش������اری
كرماش������ان بەبوونی حەشیمەتی زیاتر
لە 1میلیۆن كەس������ەوە تەنیا خاوەنی 1
ساڵۆنی سینمایە)و هەروەها نەبوونی
كەلوپەلی بێهداش������تیو ساغڵەمەنی
و ناتەندروس������تبوونی بیاڤ������ی ژی������ان
(بۆنموونە خوزستان بەهۆی نەبوونی
ئاوی خواردن������ەوەی تەندروس������ت لە
زۆربەی ناوچەكانیدا بەردەوام لەبەردەم
هەڕەش������ەی پەرەس������ەندنی نەخۆشییە
چڵكاویەكاندای������ە) و ...چەندی������ن
نموونەی جۆراوجۆری دیكە لە دەیان
هەاڵواردن������ی دیكەیە كە كەتوارەكانی
ئەم������ڕۆی ژیان������ی نەتەوەكانی ئێران
دەخەنەڕوو.
لە ڕاستیدا كاتێك كە بەرنامەكانی
گەش������ەپێدان بەپێ������ی س������ەنتێز و
ئامادەكارییەكان������ی واڵتێك جێبەجێ
ناكرێ������ن ،جگ������ە ل������ە دابەشكردنی
نادادپەروەران������ەی س������ەرچاوەكان و
كەرەس������تەكانو هەروەه������ا نەبوون������ی
گەشەی نایەكسان هیچ دەسكەوتێكی
دیكەی لێ ش������ین نابێت .لە ڕاستیدا
تەنیا دەس������كەوتو بەرهەمی ئەسڵی
48ی یاسای بنەڕەتی ،نەك دابینكردنی
یەكسانیو گەشەی هاوتەریب بەڵكوو
گواس������تنەوەی بەرباڵوی س������ەرچاوە
ژێرزەوین������ی و س������ەرزەوینییەكانی
ناوچە بەپیتەكان ب������ووە كە نموونەی
زەقو بەرچ������اوی ئ������ەم مەس������ەلەش
ڕاگواس������تنی ئ������اوە ش������یرینەكانی
خوزس������تان ،لوڕس������تان ،كۆهگیلوویە
و بۆیرئەحم������ەد و چوارمەح������اڵ و
بەختیاری ب������ەرەو پارێزگا ناوەندی و
بێئاوەكانی ئێ������ران بووە ،لەنێوچوونی
ژینگەی مەسجدسولەیمان ،كرماشان
و ئیالمی������ش بەش������ێكی دیك������ە ل������ە
نموونە و وێناكانی ئاسەوارە دەرەكییە
نێگەتیڤەكانی كەڵكاژۆوەرگرتنی پڕ
لە چاونەزێری دانیش������توانی ناوەند لە
سەرچاوە نەوتییەكانی ئەم گەالنە بووە
و هەیە.
نەوەیەكی نوێو ڕابوونێكی نوێ
كاتێك كە بەپێی ئامارە دەوڵەتییەكان
لە ماوەی زەمەنی ساڵەكانی  84تاكوو
90ی هەتاوی ،ناوچە بێبەشكراوەكان
خاوەنی بەرزترین پێوەری گشتی شمەك
و خزمەتگوزارییە مەسرەفییەكان بووە
و لەبەرامبەریشدا پارێزگاكانی فارس،
تاران ،ئیس������فەهان و كرمان كەمترین
پێوەری گشتییان بەركەوتووە ،خۆبەخۆ
ڕاب������وونو ڕاپەڕین������ە ئێعترازییەكانی
خەڵك������ی كورد ،ل������وڕ ،بەل������ووچ و

عەرەب ڕەواییەكی عەقاڵنی بۆخۆیان
دەدۆزن������ەوە .نەبوون������ی دادپەروەری
ل������ە دابەش������كردنی س������ەرچاوەكان و
كەرەس������تەكان ،گرانی لەڕادەبەدەری
پێداویس������تیە ڕۆژانەكان������ی خەڵك لەم
ناوچەگەلە بە بەراورد لەگەڵ پارێزگا
فارسزمانەكان ،بەتااڵنبردنی سەرچاوە
گش������تیو نەتەوەییەكانی نەتەوەكانی
ئێران ،س������ووكایەتییە بەردەوامەكان بە
پیرۆزییە نەتەوەییەكانی ئەم ناوچانە،
نەبوون������ی ژیانێك������ی ئ������ارام لەباری
ڕۆح������یو جەس������تەییو لەنێوبردنو
خاپوركردنی بایەخ و نۆڕمەكانی ئەم
گەالنە مزگێنی هاتنی داهاتوویەكی
ناڕوون و تاریك دەدات بەدەستەوە .كە
هەر لەم ڕاستایەشدا دەبینین ڕابوونو
جموجۆڵە مەدەنیو ئاشتیخوازانەكانی
ن������ەوەی ن������وێ لە س������اڵەكانی 80ی
هەت������اوی بەم���ل��اوە بەرباڵوییەك������ی
زۆرتری بەخ������ۆوە بینیوە كە بەداخەوە
لەگەڵ سەركوتی نامرۆڤانە ،توندوتیژ
و نالۆژیك������ی دەوڵەت������ی ناوەندی������ی
ئێران ب������ەرەوڕوو بووەت������ەوەو دەتوانین
س������ەركوتی ڕاپەڕینی گەلی عەرەب
و ڕاپەڕینەكان������ی خەڵك������ی كورد لە
س������اڵی 84ی هەتاوی ب������ە یەكێك لە
بەرچاوترینو توندئاژۆترین چەش������نی
ئەم سەركوتانە نێو ببەین.
ل������ە ڕاس������تیدا ن������ەوەی ئەمڕۆی
نەتەوەكان������ی ئێ������ران ب������ە ڕوانینێكی
ش������یكارانەوە دەڕوانن������ە ڕووداو و
گۆڕانكارییەكانی واڵت ،بەتەواوەتی
ئ������اگاداری ماف������ە نەتەوەی������ی و
شوناس������ییەكانی خۆیان هەن و وەكوو
ئامرازێك بۆ پەرەدان بە پێوەندییەكانیان
و ئاڵوگ������ۆڕی بی������روڕا لەگ������ەڵ
شوناس������خوازانی دیكەی ئێران كەڵك
لە ئینتێرنێت وەردەگرن .لە ڕاس������تیدا
ئینتێرنێت لە ئێستادا بووەتە ئامرازێك
بۆ ڕاگواس������تنی ئەزموونەكان لەنێوان
چاالكانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی لە
ئێراندا .بوونی ئەم ن������ەوە و ئەگەری
ئەو مەترس������ییەی كە ئ������ەوان دەتوانن
ل������ەدژی ناوەندنش������ینەكان بیگێ������ڕن
بەئاش������كرا لە داڕش������تنی بەرنامەی
پێنجەم������ی گەش������ەی ئێ������ران بەدیار
دەكەوێت .تەرخانكردنی یەك فەس������ڵ
لەم بەرنامەیە واتە فەس������ڵی شەشەم
بۆ گەشەی ناوچەی و كەمكردنەوەی
كەلێنەكانی گەش������ەی پارێزگاكان و
هەروەها زیادكردنی ماددە یاساییەكانی
84 ،80و م������اددەی  224بەم بەرنامە
كە جارێكی دیكە پێداگری لەس������ەر
دابەشكردنی دادپەروەرانەی گەشەی
ناوچەی������ی دەكات ،وتەكانی س������ەرەوە
پشتڕاست دەكاتەوە.
بەاڵم بوونی «ئەس������ڵی هۆكاری
كۆكردنەوە»(اص������ل علیت انباش������ت)
و هەروەه������ا هێواش������یی لەڕادەبەدەری
بەرنامەكان������ی گەش������ە و درۆ و
دەلەس������ەكانی دەوڵەت ل������ە جێبەجێ
كردنی������ان ،تاكوو ئێس������تاش لەمپەڕی
س������ەرەكی لەنێوچوون������ی كەلێ������ن و
بۆشاییەكانی گەش������ەی ناوچەیی لە
ئێراندا بووە ،هەر لەم چوارچێوەیەشدا
نەبوونی دابەش������كاریی دادپەروەرانەی
س������ەرچاوەكان و كەرەس������تەكان،
بەرباڵوتربوونی مەودای گەشە لەنێوان
پارێ������زگاكان ،زیادبوون������ی هەرچی
زیاتری س������ەركوتی نەتەوەكانی ئێران،
ڕاگواس������تنی بێسنووری سەرچاوەو
داهاتەكانی س������ەرچاوە ب������ەرەو ناوەند،
دوورە دیمەنێك������ی ڕوون لە داهاتووی
ئابووری������ی ،كۆمەاڵیەتیو سیاس������ی
ئێران نادات بەدەس������تەوە .بە بێش������ك
كۆمەڵگ������ەی ئەم������ڕۆی ناوچ������ە
پەراوێزخراوەكان������ی ئێ������ران چیدیك������ە
ناتوانێت درێژە بە بارودۆخی 90ساڵی
ڕاب������ردوو بداتو لە ڕاس������تیدا بووەتە
بۆمبێكی هەژێنەر كە تەنیا ڕێگەی
پوچەڵكردن������ەوە و لەكارخس������تنی
نەهێش������تنو البردن������ی هەاڵواردنەكان
و ڕەچاوكردنی ماف������ە نەتەوەییەكانی
ئەوانە.

جووت حەوت

هەوراز
بەیاننامە بە بۆنەی ڕێككەوتنی چووزان :پاش ئەوەی كە
 12س������اڵ بوو نەیارانی قاوەخانەی ڕۆشنبیریی جووت حەوت
پێی������ان وابوو چاییەكەمان ژەه������ری تێدایە و هەر بەم بۆنەیەوە
گەمارۆی نەوتییان بە س������ەر قاوەخانەكەماندا سەپاندبوو ،لەم
ڕۆژان������ەدا بە هیممەت و لێزانی������ی بەڕێوەبەرایەتیی بلیمەتی
جووت حەوت و بە مەبەستی شكاندنی ئەو گەمارۆ زاڵمانەیە،
وتووێ������ژی نێوان وەزیران������ی دەرەوەی گرووپی  6 +5و ئەحە
زوڵفی ،گەورە دیپلۆماتكار و وەزیری دەرەوەمان لە س������ەر ئەو
مەسەلەیە بە ئاكام گەیشت .لەم پێوەندییەدا دوێنێ لە شاری
«چووزان» ڕێككەوتنێك واژۆ كرا كە سەركەوتنی ئێمەی بە سەر
ئیمپریالیزمی چایخانەداریدا مسۆگەر كرد .لێرەدا سەرنجتان بۆ
بەشێك لە نێوئاخنی ئەم ڕێككەوتنە پڕ لە شانازییە ڕادەكێشین:
 :1ل������ە ڕێككەوتنەك������ەدا ماف������ی چایی لێن������ان بۆ مام
تۆفیقی قاوەچی بە ش������ێوەیەكی دۆفاكت������ۆ دانی پێدا نراوە،
ب������ەاڵم بە مەرجێك كە چاییەكەی لە ماس������تاو رەش������تر و لە
س������ەهۆڵ گەرمتر نەبێت .بۆ ئاس������انكاری ل������ەم پێوەندییەدا،
ڕێگەم������ان پێ دراوە ل������ە بەكارهێنانی چای������ی خۆ ببوێرین.
هەروەها ماف������ی بە كارهێنانی قاوە و نیسكافەش������مان نابێت
و ل������ە جیاتیی هەمووی������ان دەتوانین لە نێ������و قۆرییەكەمان لە
بەرانب������ەر ه������ەر  %99ئ������اودا  %3ماس������تاو ب������ە كار بێنین.
تێبین������ی :خاڵی بەهێ������زی ئەم بڕگەی������ەی ڕێككەوتنەكە
لەوەدای������ە ك������ە وەزیران������ی دەرەوەی  6+5قەولی������ان داوە
ل������ە بەرانب������ەر ئ������ەو پوان������ەدا ،هەم������وو ڕۆژێك س������ەردانی
قاوەخانەك������ە بك������ەن و میوان������ی ب������رای خۆی������ان ب������ن.
 :2س������ەماوەرەكەمان لە س������ەر جێی خ������ۆی دەمێنێتەوە و
ئەوە س������ەركەوتنێكی زۆر مەزنە ،بەاڵم ب������ە مەرجێك كە ئاو
و ئاگ������ر و چایی تا مەودای پێنج میت������ری نزیكی نەبنەوە،
ئێم������ەش وەك������وو س������تافی س������ەماوەرەكە بۆ ئ������ەوەی بێكار
نەبی������ن دەتوانین ل������ە دەوری دانیش������ین و توێكڵ������ە خەیاری
ب������رژاو (كە ل������ە دەرەوە و ب������ە چاوەدێریی الیەن������ی بەرانبەر
برژاندوویان������ە) بژەنینە ناو ماس������تی حوش������تر و بیكرمێنین.
 :3ئەس������پەكەی ب������ەردرگا كە جاران دارم������ان پێ دەهێنا
بۆ نێو س������ۆبەكەمان ،رادەس������تی گرووپ������ی  6+5دەكرێت و
لە بەرانبەردا س������ێ ناڵ و دوو بزمار و هەوس������ارێك ش������ڕ و
ش������یتاڵمان بە خۆڕایی پێ دەدەن .لە ئەگەری پابەندبوونمان
بە ڕێككەوتنەك������ەدا بەڵێنیان پێ داوین كار بكرێت بۆ ئەوەی
كە س������اڵی  2050كەرێكی كوێرمان بە لەغاوەوە بە خۆڕایی
پێ بدەن (بە مەرجێك كە تا دوازدە س������اڵ دوای ئەو ڕێكەوتە
زیاتر لە نیو كیلۆ بار نەخەینە س������ەر پشتی موبارەكی ناوبراو.
 :4لە ژێر چاوەدێریی تیمێكی نێودەوڵەتیدا بە سەرپەرشتیی
«ڕەمەزان قەساو» سەرجەم پیاڵە و ژێرپیاڵەكانمان دەشكێنرێن
و ل������ە بەرانبەردا  6+5یارمەتیم������ان دەدات بۆ ئەوەی كە تا
شەش س������اڵی دیكە مەسینەیەك بۆ ئاودەس������تەكەمان بكڕین
(ئ������ەو یارمەتیی������ە ب������واری ماڵ������ی و دارای������ی ناگرێتەوە).
ش������ایانی باسە بۆریی ئاوەكەش������مان هەڵدەگیرێت و بڕیار وایە
لە ئەگ������ەری پابەندبوونم������ان بە ڕێككەوتنەكەدا س������ەرەتای
س������اڵی  2035دەبەی������ەك ئاوم������ان ب������ە خۆڕایی پ������ێ بدەن.
 :5تا كاتێك كە ڕاس������تبێژیمان بۆ كۆمەڵگای نێودەوڵەتی
نەسەلمێنراوە ،مافی بەكارهێنانی ئاگر و سووتەمەنی و كەرەستە
و ئامرازەكان������ی پێوەندیدارمان ل������ە قاوەخانەكەدا نیە ،هەروەها
كارەب������ای قاوەخانەكە بۆ  45خولەك لە ڕۆژدا كەم دەكرێتەوە.
 :6ئ������ەو مش������تەرییانەی ك������ە بیانهەوێ بەم حاڵەش������ەوە
هێشتا س������ەردانمان بكەن ،دەبێ پێش������تر بە بەڵگە بیسەلمێنن
كە فڕیان بە س������ەر عەقڵ و تێگەیش������تنەوە نی������ە و النیكەم
پێش������ینەی  3س������اڵ ڕاگی������ران ل������ە ش������ێتخانەیان هەی������ە.
 :7لە ئەگەری سەلماندنی نیازپاكیی خۆماندا بۆ گرووپی
 ،6+5بڕیار وایە ساڵی  2066ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە
یەكگرتووەكان دانیشتنێك بۆ شكاندنی گەمارۆ نەوتییەكانی
س������ەر قاوەخانەكەمان بەڕێوە ببات ك������ە ئەگەر هیچ الیەنێك
ڤیتۆی نەكات ،ڕێگەمان پێ دەدرێت بە كەیفی خۆمان نەوت
بۆ سەماوەرەكەمان بكڕین (هەڵبەت ئەگەر لە ژیاندا مابین).
ه������ەواداران و جەماوەری خۆشەویس������تی ج������ووت حەوت!
لەو پێوەندییەدا بیس������توومانە كە گوایە كۆمەڵە كەسێكی
نەیاری جووت حەوت وەك حوس������ێن تەریقەتمەداری بەرپرسی
ڕۆژنام������ەی «كێه������ا؟» وتوویانە «ئێمە تەنی������ا نەوتمان بۆ
سەماوەركەمان داوا دەكرد كەچی قاوەخانەكەشیان لێ قەپات
كردین» .ب������ەم بۆنەیەوە ئاگاداری هەم������وو الیەك دەكەینەوە
ك������ە ئەوەی پێی وابێت ئێمە كاڵومان چۆتە س������ەر و باس������ی
ڕێككەوتننامەی توركمانچ������ای و خواردنەوەی قاپی ژەهر و
ئاشبەتاڵ و لەو بابەتانە بكات ،ڕادەستی دەزگای ئەمنیەتیی
جووت حەوت دەكرێت و وەك������وو خیانەتكار مامەڵەی لەگەڵ
دەكرێت و بە كورتی و كوردی مەرج نیە ئەگەر كەسانی دەرەكی
كاڵو بنێنە سەر ئێمە ،كەسانی نێوخۆییش مافی وردەگلەییان
هەبێت و حیس������ابی ئەوانیش عایدی «ئەبووش������واریب» بێت.
هەروەها هەڵپەڕكێی گش������تی بەم بۆنە پیرۆزەوە لە س������ەر
شەقامەكان ئازادە و هەموان بۆیان هەیە بە ژێرشەرواڵی و تی
شرتەوە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ شایی و ڕەشبەڵەك بگێڕن و پیرۆزبایی
لە خۆمان و ئەحە زوڵفیی وەزیر و گەورە دیپلۆماتكارمان بكەن.
لە كۆتاییدا جارێكی دیكە وێ������ڕای دەربڕینی پیرۆزبایی
خۆم������ان ب������ەم بۆنەیەوە بۆ س������ەرجەم هەوادارانی هەمیش������ە
سەرخۆش������ی ج������ووت ح������ەوت داوات������ان لێ دەكەی������ن پاك و
خاوێنیی ژینگە بپارێزن و خۆتان لە تەقەی خۆش������ی ببوێرن.
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ڕۆژی جیهانیی مینی دژە نەفەر
فاتمە عوسمانی
16ی خاكەلێ������وە ڕۆژی جیهان������ی
مینی دژە نەفەرە .ئەو مینانەی هەتا
ئێس������تا دژ بە مرۆڤ بە كاردەهێنرێن
و سنوورێك بۆ بەكارهێنانی ئەو مینە
و بەربەستێك بۆ ئەو شێوە كردەوانە لە
الی������ەن زۆر واڵت و الیەن و گرووپ
نی������ە و مل بۆ ڕێگەگرت������ن بۆ هیچ
كارەس������اتێكی مرۆیی و دەكرێ بڵێن
بە پێش������ێلكاری دانانێن .واڵتی ئێران
بە تایبەتی كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت
بە درێژایی سنووری لەگەڵ هەرێمی
كوردس������تان كە كاتی شەڕی ئێران و
عێ������راق مین ڕێ������ژ ك������راوە و هەتاكو
ئێستا كارەساتی مرۆیی دەخوڵقێنێ.
س������نوورەكانی هەرێمی كوردستان لە

الیەن ڕێكخراوەكان������ی هەڵگرتنەوەی
مین ت������ا ڕادەیەك پ������اك كراونەتەوە.
بەاڵم لە ئێراندا ،بەرپرسانی ئەو واڵتە
نەك ه������ەر بۆخۆی������ان هەنگاوێك بۆ
هەڵگرتنەوەی ئ������ەو مینانە هەڵناگرن
بەڵكو ڕێگە ل������ە ڕێكخراوەكانی ئەو
ب������وارە وەك ژێنڤ������اكاڵ دەگرن بچنە
نێو س������نوورەكانی ئێران و لەو بوارەدا
زانی������اری وەرگرن و بە ش������ێوەیەكی
پراكتیك������ی هەنگاوی ب������ۆ بنێن و بە
تەواوەتی نكۆڵی ل������ە بوونی مەیدانە
مینەكان لەسەر سنوورەكانی ئێران و بە
تایبەتی ڕۆژهەاڵتی كوردستان دەكا
و هیچ زانیارییەك لە بارەی نەخشەی
مەیدانە مینەكان ناخاتە بەر دەست كە
النیكەم هاوواڵتیان خۆی������ان بپارێزن.
بۆیە بەردەوام كارەس������اتی مرۆیی لە
كوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت بە هۆی

بوونی ئەو مینانە دووبارە دەبێتەوە.
بۆ ڕێگە گرتن لەو كارەس������اتانە و
گەیاندنی زانیاری ل������ە لە بواری
مینی دژە نەفەر حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران ب������ه هاوكاری
لەگ������ەڵ ڕێكخ������راوی ژێنڤاكاڵ
ه������ەوڵ دەدا س������ەرەڕای گەیاندنی
زانی������اری پێویس������ت ل������ە ڕێگەی
ڕاگەیەنەكانیەوە ب������ە هاوواڵتیانی
كوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت ،ئ������ەو
كێش������انەش كە بە هۆی مینی دژە
نەفەر لە كوردس������تان دێت������ە ئاراوە
بەو ڕێكخراوە و هەروەها ڕێكخراوە
پەیوەندیدارەكان بگەینێ و ئاماری
قوربانیانی ئ������ەو بابەتە بخاتە ڕوو.
بە هیوای ئ������ەوەی كە چی دیكە
خەڵكی واڵتی ئێمە نەبنە قوربانی
مینی دژی مرۆڤ.

21ی مارس هەاڵواردنی ڕەگەزی یان چەوساندنەوەی نەتەوەیی
ئیدریس ستوەت
هەاڵواردنی ڕەگ������ەزی لە جیهاندا
و ل������ە نێ������وان نەتەوەكان������ی جیهاندا
مێژویەك������ی دور و درێ������ژی هەی������ە
و دەگەڕێت������ەوە ب������ۆ س������ەدەی  17و
بەتایبەت لە واڵتی ئافریقای باشوور
كە س������پی پێس������تەكان سیاس������ەتێكی
زاڵمانە لەهەمبەر ڕەشپێستەكانی ئەم
ناوچەیەیان گرتنە پێش و ئامانج لەو
سیاسەتە جیاكردنەوەی سپی پێست لە
ڕەش پێس������ت و زاڵبوونی سپی پێست
بە سەر ڕەشپێس������تەكان بوو .دواتر بە
هۆی ه������ەوڵ و خەباتی زۆری خەلك
ئەم سیاسەتە ال برا و لە سالی 1965
كومەڵ������گای نێونەتەوب������ی بۆ ئەوەی
كە نفرەتی هەاڵواردن������ی ڕەگەزی و
س������ەركوتی نەت������ەوەی و كۆیلەداری
و هتد نەمێنی21 ،ی مارس������ی وەك
ڕۆژی جیهانی������ی دژی هەاڵواردنی
ڕەگەزی دیاری كرد.
كومەڵگای نێونەتەوی هەاڵواردنی
ڕەگ������ەزی وەك پێش������ێلكردنی مافی
مرۆڤ دەزانێ و هەموو س������اڵێك لە
جیهان������دا ڕۆژی 21ی م������ارس وەك
ڕۆژی جیهان������ی دژی هەاڵواردن������ی

ڕەگەزی یادی دەكرێتەوە.
بەاڵم ئێستاش هەاڵواردنی ڕەگەزی
لە زۆر واڵتانی جیهاندا هەیە و تەنیا
نابەس������ترێتەوە ب������ە ڕەنگی پێس������تەوە
بەڵك������وو زۆر تایبەتمەن������دی دیكەش
هەیە و تەنانەت ئەگەر ڕەشپێس������تیش
ل������ە هێندێك ل������ەو واڵتان������ەدا نەبێ،
تایبەتمەندی������ە نەتەوەیی������ەكان لە خۆ
دەگرێ وەك هەاڵواردنی زمان ،ئایین
و نەتەوە.
لە واڵتی ئێرانیش������دا هەاڵواردنی
ڕەگەزی تایبەتمەندی������ە نەتەوەییەكان
دەكاتە ئامانج و لە الیەن دەسەاڵتدارانەوە
بە هەموو ش������ێوەیەك پەیڕەو دەكرێت و
بەداخ������ەوە لە چوارچێ������وەی ئەم پالنە
سیس������تماتیكەدا نەتەوەكان������ی ئێران
دەكەونە بەر پەالماری ڕەگەزپەرەستانی
دەس������ەاڵتدار و لەم پێن������اوەدا لە هیچ
كردەوەیەك سڵ ناكەنەوە.
نەتەوەكانی ئێران هەموو لە س������ەر
ئەم باوەڕەن كە سیاسەتی هەاڵواردنی
ڕەگەزی لە ئێران������دا كاریگەرییەكی
زۆر خراپی لە س������ەر ژیان������ی ئەوان
داناوە و بەتایبەت لە مافی نەتەوەیی،
سیاس������ی و كۆمەاڵیەت������ی و ئایینی
بێبەش كراون.
ل������ە الیەك������ی دیكەوە سیاس������ەتی

هەاڵواردن������ی ڕەگ������ەزی ل������ە واڵتی
ئێراندا لەهەمبەر پەنابەران و بەتایبەت
پەنابەرانی ئەفغانی لەوپەڕی خۆیدایە.
وەك هەڵس������وكەوتی نامرۆڤان������ەی

پۆلیسی ئەم واڵتە لەگەڵ پەنابەران و
مافی هاتوچۆ نەكردنی پەنابەران بۆ
پارێزگاكانی دیكە و مافی نەخوێندن
و هتد.

ج������ودا لەوە هزرێكی دیكە كە لە
مێشكی دەس������ەاڵتدارانی بااڵدەستی
ئێ������ران جێ������ی گرت������ووە ،ئەوەی������ە كە
زۆر ل������ە گرفتەكان������ی ئەمنیەتی و

ئابووری و فەرهەنگی خۆیان دەخەنە
ئەس������تۆی نەتەوەكانی دیكەی ئێران
و بەو ڕوانگەیەوە هەوڵی س������ڕینەوە و
ئاسمیلەكردنیان دەدەن .

ڕزگاركرانی گۆلی ورمێ بە نرخی بێ ئاو كردنی پارێزگای سنە
هیوا میرزایی
ئاو هۆی زیندووبوونی مرۆڤه و بێ
ئاو مرۆڤ ناتوانێ درێژە بە ژیان بدات
و جیهان و هەموو بوونەوەرەكانی بەرەو
لەنێوچ������وون دەچن .ڕێكخراوی نەتەوە
یەكگرت������ووەكان 22ی مارس������ی وەك
ڕۆژی جیهانیی ئ������او ناوزەد كردووە،
ڕۆژی جیهانیی ئاو بۆ یەكەمجار لە
ساڵی 1992ی زایینی لە كۆنفڕانسی
ژینگ������ە و پەرەس������ەندنی ڕێكخراوی
نەتەوە یەكگرتووەكان بە فەرمی هاتە
گۆڕێ .ئامانج ل������ە دیاریكردنی ئەم
ڕۆژە ئاگاداركردن������ەوەی خەڵ������ك لە
گرینگی ئاو و پاراس������تنی سەرچاوە
ئاویی������ەكان و خاوێ������ن ڕاگرتن������ی
ڕووبارەكان و كەڵكوەرگرتنی بەجێ لە
ئاوە .قەیرانی بێ ئاوی ڕەنگە یەكێك
لە مەترسیدارترینی ئەو قەیرانانە بێ
كە ڕووبەڕووی واڵتێك بێتەوە .واڵتی
ئێران بە یەكێك لە واڵتانی دەوڵەمەند
له بواری سهرچاوه ئاو بە ئەژمار دێ
و سەرچاوەی ئاوی زۆری هەیە بەاڵم
مودیریەتی نابەج������ێ و نەبوونی پالن
و بەرنامەی س������ەردەمیانە وایكردووە
كە ئەم واڵتە بەرەو قەیرانی بێ ئاوی

بڕوات .پرس������ی وش������كبوونی گۆلی
ورم������ێ لەم چەند س������اڵەی ڕابردوودا
بە تایبەت������ی بووەتە پرس������ی ژینگە
پارێزان و خەڵك ،پرس������ێك كە خەریكە
بەش������ێك لە ئێ������ران و ناوچەكە بەرەو
كارەس������اتێكی ژینگەیی مەترس������یدار
دەبا ،بوونی خوێیەكی زۆر لەم گۆلەدا
و ئەگەری وش������كبوونی مەترس������ی
ئەوهی لێدەكەوێت������ەوە كە گەردەلوولی
خوێ ببێتە هۆی مەترسی و تێكدانی
سروشت و ژینگەی ژیانی مرۆڤەكانی
ئەم ناوچەیە .كاربەدەس������تانی ڕێژیم
ل������ەم ماوەی������ەدا چەندی������ن پالنیان بۆ
ڕزگاركردن������ی گۆلی ورمێ هێناوەتە
بەرباس ك������ە بە هۆی نازانس������تی و
هەڕەمەكی بوونی پالن و بەرنامەكان
هەر لە س������ەرەتاوە تووش������ی شكست
ب������وون .دوایی������ن بەرنام������ەی ڕێژیم
ب������ۆ ڕزگاربوونی گۆل������ی ورمێ لە
وشكبوون ،ڕاكێشانی ئاوی پارێزگای
كوردس������تانە ب������ۆ ئەم گۆل������ە یان بە
واتەیەكی دیكە وشككردنی سەرچاوە
ئاوییەكانی پارێزگای كوردستانە .لەم
پالنەدا  %65ئاوی پارێزگای كوردستان
بۆ ڕزگاركردنی گۆلی ورمێ تەرخان
دەك������رێ .ئەمە ل������ە كاتێكدایە كە بە
وتەی موحس������ێن بیگلەری نوێنەری

شارەكانی سەقز و بانە ،خودی شاری
س������نە لەگ������ەڵ قەیرانی ب������ێ ئاوی
بەرەوڕوویە و ئێس������تا بۆ دابینكردنی
ئاوی ئەم ش������ارە لە بەش������ی مردووی
بەنداوی س������نە كەڵك وەردەگیردرێ،
هەروەها ناوبراو ئەوەیش������ی باسكردووە
كە نزیك بە %50گوند و ش������ارەكانی
پارێزگای كوردستان تووشی قەیرانی

ئاوی خواردنەوە بوون .مەعس������وومە
ئیبت������كار بەرپرس������ی ڕێكخ������راوی
پاراستنی ژینگە باس لە وشكبوونی
 %88گۆلی ورمێ دەكات ،هەرچەند
بارین������ی باران������ی ئەمس������اڵ هێندێك
یارمەتی داوە ب������ە زیادبوونی ئاو لەم
گۆل������ەدا بەاڵم ب������ۆ ڕزگاركرانی ئەم
گۆلە لە وشكبوون پێویستە بەرنامە و

پالنی زانستی و سەردەمیانە جێبەجێ
بكرێ ،ڕەنگە بە ڕاكێش������انی ئاو لە
پارێزگای كوردستانەوە گۆلی ورمێ
ل������ە وش������كبوون ڕزگاری ببێت بەاڵم
ئەمجارەی������ان پارێزگای كوردس������تان
تووشی قەیرانێكی گەورەی مرۆیی و
ژینگەی������ی دەبێتەوە و ئەمەیش بووەتە
ه������ۆی ناڕەزایەتی بەرباڵوی خەڵك و

ژینگەپارێزانی كوردستان و زۆرتر ئەم
پرۆژەیە بە پالن و بەرنامەیەكی سیاسی
و ل������ە درێژەی ئ������ەو پیالنانەی ڕێژیم
دادەنرێ كە لە ماوەی دەس������ەاڵتداریدا
لە دژی كوردستان بەگشتی ئەنجامی
داوە .

ئەدەب و هونەر
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هەاڵڵە و ئارەزوویەكی ترساو
خوێندنەوەیەكی رۆمانی «گرەوی بەختی هەاڵڵە« نووسراوەی «عەتا نەهایی»
لەیال ساڵحی -بۆكان
بهشی سێههم و كۆتایی
بەاڵم ژنان لە س������ەدەی هەژدەهەم
بەوالوە ،ب������ە خوێندنەوەی ب������ەردەوام
گەیش������تنە ناس������ینی ناخی خۆیان و
دوای ئەویش مافی خۆیان وردە وردە
خەسارناسی ژیانی خۆیان لە كۆمەڵگا
دا .خوێندن������ەوەی كتێب ئیدەی نوێی
بەوان بەخشی و كۆبوونەوە ئەدەبییەكان،
بواری وت و وێژی پێدان بۆ گۆڕانی
جیهان و ئەوەش نیگەرانی و ترس������ی
پیاوانی بە دواوە بوو .پیاوان هەستیان
ب������ەوە دەكرد كە خەریكە هەڕەش������ە لە
پێگەیان دەكرێت و هەوڵیان دەدا ژنانی
خوێندەوار پەراوێز خ������ەن .تەنانەت لە
ئورووپا سێینەی(ژن-كتێب-هیستری)
واتە نەخۆش������ی دەروونی ببوە دەنگۆ.
هەروەها لە تابڵۆكانی ئەو سەردەمەش
دا بۆ وێنە تابڵۆیەك لە «فڕانس ئی
بێ������ل» لە  ،1850وێنەی������ەك خوڵقاوە
ك������ە داكۆكی لە س������ەرەڕۆیی ژنانی
هۆگر بە خوێندن������ەوە دەكات .وێنەكە
وێنەی كچێك������ی الوە كە كتێبەكەی
ب������ەرەو ڕووی خۆی گرت������ووە ،بەاڵم
ش������انێكی رووتە .جگە لەوەش زۆرن
ئەو تابڵۆیانەی ئەو سەردەمە كە تێێان
دا خوێندنەوەی ژنان وێڕای رەنگ و
بۆیەكی سێكس هاتووە .واتە خوێندنەوە
دەبێتە هۆی بێ رەوش������تی و بێ چاو
و ڕووی������ی ژنان.ئ������ەو نیگەرانییەی
باس������مان كرد لە گوتەك������ەی هەاڵڵە
دا ك������ە دەڵێ »:ئەو دەترس������ێ لە من
دوا بكەوێ������ت» بە تەواوی دەبیندرێ.
شێرزاد هەر لە چەش������نی ئەو پیاوانە
ناتوان������ێ قەبووڵ بكات هەاڵڵە زانكۆ
بچێت و لە گەڵ دكتۆر سەعید باسی
چیرۆك و ئەدەبیات ب������كات .ئەویش
پێی وای������ە ئەوە راس������ت دەبێتە هۆی
ب������ێ چاو و ڕووی������ی و بێ ئەخالقی
هەاڵڵ������ە و ب������ۆی ناس������ەلمێندرێ كە
ژنێكی ئاوەهای هەبێت .دەكرێ بڵێێن
ئەو پەتایەی زەینی پیاوانی س������ەدەی
هەژدەهەم������ی ئورووپ������ای داگرتبوو
ئێس������تا كەوتۆتە گیانی ش������ێرزادی
نوێنەری كۆمەڵگای كوردەواری .لە
رۆمانی گ������روەی بەختی هەاڵڵە دا،
جگە لە هەاڵڵ������ە ژنانی دیكەش هەن
كە هەرگیز وەك ئ������ەو بیر ناكەنەوە و
وەك ئەویش ناژین .ژنانی نەریتی كە
واتای وەك رابردوو ،خەیاڵ ،خامۆش
مان و بێدەنگ بوون ،گریان ،ئارەزووی
هەبوون������ی خانوو یان س������ەرپەنایەك،
كاری ماڵێ و منداڵ داری و ش������ت
چنی������ن ب������ۆ مێردەكانیان....هتد...
تەنگی پی هەڵچنیون« .سەعادەت»
یان «رەعنا»  ،ه������ەردووك ژنەكەی
«حەمەرەشیدئاغا» راست بەو جۆرەن.
هیچیان نایانهەوێ ماڵیان لێ بشێوێ
و پێیان وایە دەبێ س������ەرپەنایەكیان بێ
كە نیش������انەی راوەس������تان و نەجوواڵن
و س������ەقامگیربوونە و تەنانەت رەعنا
رازیی������ە هەوێ س������اری بكێش������ێ بۆ
ئەوەی لە ماڵێك دا حەمەرەش������یدئاغا
بیپارێزێ .سەعادەتیش زۆر جاران بێ

هۆگر دەبێت و هەمیش������ە هەوڵ دەدا
فەرمانی مێردەك������ەی بەجێ بێنێ و
منداڵەكان بەوە مەجبوور كات شەڕەفی
بابیان بپارێزن و لە قس������ەی دەرنەچن.
ئارەزووی ئ������ەو تەنیا هەبوونی ئەوەندە
هێمنایەتییە لە ماڵ دا .ئەوە لە كاتێك
دایە كە حەمەرەش������ید ئاغا راست وەك
كەسایەتی پیاوی رۆمانی «شوهر اهو
خانم» بە دزییەوە ژنی بەسەر دێنێ.
واتە ئ������ەو ژنە دەستەوەس������تانانە هەر
دەڵێی شیاوی ئەو جۆرە بەكەم دانانەن.
ئەوان خۆی������ان بەبەرپ������رس لەهەمبەر
كۆمەڵگادا دانانێن و پێیان وایە بەدەر
لە بنەماڵە بەرپرس������ایەتێكی دیكەیان
نییە و رۆڵێكی كۆمەاڵیەتی بۆ خۆیان
ناناسن .كۆمەڵگاش خۆی لەهەمبەر
ئەوان بەبەرپرس نازانێ و هەر ناشیان
بینێت .گواڵڵە خوشكی هەاڵڵە تەواوی
خواستی ،گەیشتن بە ئەویندارەكەی و
وەك گوتمان بەخت������ەوەری بنەماڵەییە
كە بۆشی دەس������تەبەر دەبێ .واتە بەو
پێیە دەكرێ بڵێین رەنگە كۆمەڵگای
كوردی وردە وردە ب������ەوە راهاتبێ كە
مافی هەڵبژاردن������ی ژیان بدا بە ژن،
ب������ەاڵم دەكرێ بڵێێن ئەگ������ەر چاوێك
لە واقعییەتی كۆمەڵ������گای كوردی
دەكەین ئێستاش لە زۆربەی ناوچەكان
ئەو شتە مەحاڵە و ناگونجێ .هەاڵڵە
لە گەڵ ئەوان جیاوازە .ئەو نوێنەری
ژنێك������ی مودێڕنە ك������ە ئاواتە خوازی
سەربەخۆیی كۆمەاڵیەتی و ئابوورییە
و چیرۆكنووس������ینی دكتۆر س������ەعید
وات������ە مەیل بە ئافراندن������ی ئەدەب بە
الی ئ������ەوەوە ش������تێكی گرین������گ و
جێی رێز و س������ەرنجە .ئەو بە هیوای
پێش������كەوتن و داهاتوویە و گەاڵڵەی
بۆ دادەڕێژێ و دەخوێنێ .ئەو هەوڵ
دەدا دەوری ژاندارك بگێڕێ و بتوانێ
لە رۆڵی ژنی ناو رۆمانەكەدا ،رۆڵی
قارەمانێك������ی بەناوبانگیش بنوێنێ.
نووس������ەری رۆمانی گرەوهی بەختی
هەاڵڵە توانیوێتی كەس������ایەتی ژنێكی
نوێ و جیاواز لە رۆمانەكانی پێشووی
كورد بخوڵقێنێ كە خواست و هەستی
جیاوازە و لێواولێوە لە ئارەزووی گەشەی
كۆمەاڵیەتی و توانیوێتی لە خواستی
بەختەوری بنەماڵە و عەش������ق بەرزتر
بڕوا و سنووری ئارەزووە نەریتییەكانی
ژنانە تێك بش������كێنێ.بەاڵم ئاخۆ ئەو
توانای زەینی و كۆمەاڵیەتی گەیشتن
بەو خواستانەی هەیە؟ ئێستا الپەڕەی
197ی رۆمانەك������ە هەڵدەدەین������ەوە كە
بڕیارە لەوێ دا هەاڵڵە رۆڵی ژاندارك
بگێڕێ:
«هەاڵڵ������ە ئاواتە خواز ب������وو زوو
ئ������ەو مەحكەمەیە كۆتای������ی پێ بێت
و هەڕەش������ە و گوڕەش������ەی قازی و
قەش������ەكان ببڕێتەوە .ح������ەزی دەكرد
خۆی لە چاو و نیگای پڕ ستایش������ی
ئ������ەو هەم������وو خەڵكە قوت������ار بكات.
دەستی برایمۆك بگرێت و دوو بە دوو
بڕۆن بۆ س������ەركانی عاشقان...دیسان
دیالۆگەكەی لە بیر چووبۆوە .دیسان
برایم������ۆك بە جووڵ������ەی دەم و لێوی،
هەوڵی دەدا وەك دەرهێنەر یاری بدات:
قسەكانی ژاندارك »:من وەك كچێكی
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 -9خانی،ئەحم������ەد( )1367مەم و
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باڵوكراوەی نوێ
بێ دوان

چاپ������ی یەكەم������ی كتێبی «نس������كۆ
و داب������ڕان» لە نووس������ینی ڕێ������زدار كاك
مس������تەفا هیجری لە مانگی ڕەشەمەی
س������اڵی 1393ی هەتاویدا ل������ە تیراژی
1000دان������ەدا و لە الیەن دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەمەوە چاپ و باڵو كرایەوە.
« نس������كۆ و دابڕان» لە بەش������ی نسكۆدا
دەپەرژێتە سەر چۆنیەتی و وردەكارییەكانی
ش������ەهید كرانی دوو س������ەركردەی مەزنی
كورد ،ش������ەهید دوكتور قاسملوو و هەروەها
شەهید دوكتور شەرەفكەندی و هەروەها لە
بەشی دابڕانیشدا ئاوڕ لە وردەكارییەكانی
دابڕانەكان لە حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێ������ران ل������ە كۆنگرەكان������ی  4و  8و 13ی
حیزبدا دەداتەوە .چاپی یەكەمی «نسكۆ و
دابڕان» لە ماوەی یەك مانگدا لە بازاڕدا
نەم������ا و بەم زووانە چاپ������ی دووهەمی ئەم
كتێبە دەكەوێتە بەر دیدی خوێنەران.

ئایین������دار بە ئەمری خ������ودای گەورە
لە پێن������اوی رزگاری نیش������تمانەكەم
دا جەن������گاوم .خەڵ������ك چاوەڕوان������ی
س������ووتان و مەرگێكی قارەمانانەیان
لە ژاندارك دەكردەوە...بەاڵم س������ووتان
و مەرگی هەاڵڵ������ە نەتەنیا قارەمانانە
نەب������وو ،بەڵكوو گاڵتەجاڕانەش بوو...
دەتكوت دەورێكی كومێدی دەگێڕێ.
كومێدییەكی بێ ت������ام .برایمۆك لەوە
نائومێد بوو ك������ە ژاندارك قارەمانەتی
بنوێنێت ،بۆیە دیس������ان خۆی دەنگی
هەڵبڕییەوە :ئەم������ە ئاگری دۆزەخی
خودا نییە .ئەمە مەرگ و س������ووتانە
ل������ە پێناوی »....هەاڵڵ������ە كاتێك بە
خواس������تی خۆی ئامادە دەبێ رۆڵی
ژاندارك بگێڕێ ،لە كوردستانە ،بەاڵم
ئەو توان������ای هەزم كردن������ی چاوانی
پ������ڕ لە ستایش������ی تەماش������اوانەكانی
نیی������ە و ئارەزووی هەیە لە ش������انۆكە
بچێتە دەرەوە .دیس������ان ئ������ەوە برایمۆك
واتە دڵدارەكەیەتی كە لێرەدا باس������كی
یاری������دەدەرە و ئ������ەو نی������وەی هەوەڵی
كۆمەڵگایە ك������ە بیر و ڕای جیاوازی
هەیە و هی������وادارە «ئانیما»كەی واتە
ژن������ە ئاڕمانییەك������ەی بتوانێ دەوری
ژاندارك بگێڕێ .دیسان وەبیر قسەی
ئیری������گارای دەكەوینەوە كە پێی وابوو
ژنان بۆ شوناس������ی رەگەزی خۆیان و
تەنانەت قسەكردنیش دەبێ لە زمانی
پیاوانە یارمەتی وەرگرن .بەاڵم بە پێی
رووداوەكان تەنیا پیاوێك كە باس������كی
یاری������دەدەرە ب������ۆ هەاڵڵ������ە ،برایمۆكە،
كە ش������تێك جگە ل������ە كۆمەڵگا؛ واتە
هێژمۆن������ی سیاس������ی زاڵ ب������واری
پێ ن������ادا تا نیوەی دووه������ەم زیندوو
كات������ەوە .ژاندارك ئ������ەو رزگاریدەرەی
واڵت������ی دای و بابی خۆی بوو كە بە
هۆی هەوڵ دان و ل������ە خۆبوردوویی
خۆیەوە بۆ بە قارەمان بوون كۆمەڵگا
دەیكووژێ������ت .بەاڵم هەاڵڵ������ە وێڕای
هەوڵدان������ی باس������كی یاریدەدەری������ش
تەنانەت ناتوانی السایی ئەو بكاتەوە.
بەشێك لە ئاواتە كۆمەاڵیەتییەكان لە
واقیعی كۆمەڵگادا هەرگیز دەستەبەر
ناك������رێ و تەنیا بە روخس������اری ژنی
قارەمانەوە (فەرافكەن������ی) دەكرێت.
ئەوسا ژنی قارەمان دەبێ دەستەمۆی
كارەساتەكانی ریوایەتەكە بێت و پاشان
نووسەری ئافرێنەری ئەو دۆخەش ئەو
شتەی وا لە راستی دا بۆی نالوێ لە
خەیاڵیش دا بۆی ناگونجێت و ناچارە
قارەمانەك������ەی بك������ووژێ« .هێلێن
سێكسۆ» پێی وایە هەڕەشەی كوشتن
ل������ە قارەمانی ئ������ارەزووی مەحاڵ لە
راس������تی دا ئەمر كردن������ە بە بێدەنگی
و كپ مان������ەوە .دەنگ دانەوەی ئەو
جۆرە بارودۆخە ل������ە دەقە ئەدەبییەكان
دا ،لە راستی دا روخساری وا لە ژنان
دەنوێنێ كە راستینە نین ،بەڵكوو تەنیا
ئارەزوو یان ئەندێشەیەكن كە چوونەتە
كڵێش������ەیەكی بێ هێزەوە)10(.هەاڵڵە
ناتوانێ بۆ ژاندارك كڵێشەیەكی بە هێز
بێ ،چونكە لە خۆی رانابینێ .ئەو لە
بەشی یەكەمی شانۆكە دا سەركەوتوو
دەبێ ،بەاڵم كاتی كوش������تنی ژاندارك
ك������ە تەنیا شانۆیەكیش������ە دەڵێ« :پێم

وابوو خەریكن بە راس������ت دەمسووتێنن
و دەمك������ووژن ».ئەوە ب������ەو مانایەیە
ك������ە ت������رس و دڵەڕاوكێ ل������ە حوكمە
ناح������ەق و دژە مافەكانی كۆمەڵگا و
مەحك������ووم كردن بە نەمان تەنانەت لە
شانۆش دا هەر هەڕەشە لە ژن دەكات
و بەربەس������تی ژنە بۆ دەور گێران لەو
رۆاڵن������ەی كە رەنگ������ە قارەمانانە بن.
كەوابوو هەاڵڵە ئ������ەو كچە بە توانایە
نییە كە دەس������ت لە گیانی بشواتەوە و
بتوانێ ئامانجێكی وا بەشكۆی بێت.
داخۆ بڵێی هۆی سەرەكی ئەو باسەش
ئەوە بێت كە كۆمەڵگا یەستا نەیتوانیوە
رووحی رزگاریخوازی لە كچان دا تا
رادەی لەخۆبووردوویی بخوڵقێنێ یان
قارەمانانی رۆمانەك������ە نەیان توانیوە
رەها ب������ن و لە ئەڵقەی ئەندێش������ەی
نووس������ەر دەرباز بن؟ داخۆ نووس������ەر
چەندە بواری داوە قارەمان دەرباز بێ
و خۆی كارەساتەكان بئافرێنێ؟ بەاڵم
جگە لە كۆمەڵگا و نووس������ەر ،نەریتە
كولتوورییەكانی������ش دەتوانن هۆكار بن.
هەرچەن������د هەاڵڵە هەوڵ دەدا بە ئاوەز
و ئاواتی سەربەخۆیی و خۆساالرییەوە
بەرهەڵس������تی ئەو روانگەی������ە بێت وا
ئارەزووی شكۆی ئەوی بەالوە پووچ
و بێ نرخە ،بەاڵم هەڵكش������انی ژنان
لە پەراوێزەوە بۆ ناوەندی جیهانێك كە
هەموو تواناكانی ئەو بە رەس������مییەت
دەناسێ و بایخی پێ دەدا ،رێگەیەكی
دژوار و دوور و درێ������ژە ،ئەوی������ش بۆ
ژنان������ی كۆمەڵگایەك ك������ە زۆربەیان
بكەر و تەواو خوێندەوار نین و زۆر جار
هەر وەك كەرەسەیەكی جینسی چاویان
لێدەكرێ .بە گوتەی راوی رۆمانەكە:
«هەاڵڵە هێشتا پاش دە ساڵ ئێوارانی
ئەوێ������ی -واتە كوردس������تانی -لە بیر
مابوو ،رەنگە كاتێ������ك ئەوێی بە جێ
هێش������تبوو و هاتبووە ئێ������رە ،ئێوارانی
ئەوێ������ی لەگ������ەڵ خ������ۆی هێنابوو،
دڵتەنگییەكانیش������ی ،خەمەكانیشی.
( )11ئێوارە وەك س������ێمبولی رۆژاوا
و س������ەرەتای تاریكی ،یادگارێكە كە
هەاڵڵە لەگەڵ خ������ۆی بۆ هەندەرانی
دەبات و ناتوانێ لێی دابڕێ .ناتوانێ
بە تەواوی ئەو شتانەی وا لە رابردوو
دا ناڕەحەت������ی كردووە لە بیر بەرێتەوە،
یەس������تا ئ������ازاری دەدەن .واتە هەاڵڵە
هەرچەن������د هەوڵ دەدا ژنێكی مودێڕن
بێ و ل������ە گەڵ كۆمەڵ������گای ئازاد
دا بڕواتە پێش������ێ ،ب������ەاڵم زەینییەتی
یەس������تا هەر داخدارە و لە نەریتە ئازار
هێن������ەرەكان نەپرینگاوەتەوە ،ئەوانەش
دەبنە بەربەس������ت بۆ ئ������ەوەی ئەو بە
تەواوی ژنێكی بە توانا بێ .بە تایبەت
كە بە گوتەی خۆی دەڵێ »:نازانم بۆ
وەك دایك������م هەندێ جاران لە خۆمەوە
دەگریم ».واتە نەیتوانیوە بە تەواوی لە
دایكی ،كە نوێنەری دایكی نەریتییە
و ئاستی خواستەكانی نزم و بچووكن،
دابب������ڕێ و بە تەواوی جیاواز بێت .لە
گرەوی بەختی هەاڵڵ������ە دا بە وتەی
رەعنا چارەن������ووس نەگۆڕە و چاڵێكە
له بەردەمی هەڵكەن������راوە و دەبێ ژن
بكەوێتە ناوییەوە ،تەڵەیەكە لە بەرپێی
داندراوە و دەبێ ژن پێوەی بێت .داخۆ

دیسان نواندنەوەی ژن لەو رۆمانە دا،
دیسان بەرهەمهێنانەوەی ئیدئۆلۆژی
زاڵی جینسی یە یان نووسەر دەیهەوێ
دژی ئەو ئیدئۆلۆژییە راوەستێ؟ دیارە
بە پێی ئاكامی رۆمانەكە نووسەر دوو
جۆر ئاراستەی بۆ كارەساتی كوشتنی
هەاڵڵە هەیە .یەكەمیان ئاراس������تەی
كۆمەڵگای كوردییە كە بابی هەاڵڵە
لەوێ دا یەكج������ار تووڕەیە لە مەجید
چونكە نەیتوانیوە ش������ەڕەفی ئەو كە
هەاڵڵەی������ە بپارێزێ و ب������ە بێ ئەوەی
تەنانەت لە حاڵی هەاڵڵەش بپرس������ێ
نیگەرانی ئابڕووچوونەكەیە و گیان و
خواس������ت و ئارەزووی هەالڵە تەنانەت
هیچ بایخێكی بە الی بابییەوە نییە.
ئاراس������تەی دووهەم زمانی سوئێدییە
ك������ە رووداوەكە بە «كاتاس������تڕۆف»
واتە كارەس������ات باس دەك������ەن و پێیان
وایە هاتنی پەنابەرە س������ەر ڕەش������ەكان
بەو دیارییە جیناییانەوە هەڕەش������ەیەكە
بۆ س������ەر كۆمەڵگاكەیان .لە الیەكی
دیكەش������ەوە ش������اعیرێكی ك������وردە لە
تەلەویزیۆنی لۆكاڵیی س������وئێد دا كە
دەڵ������ێ تەنانەت پیاوانی شۆڕش������گێڕ
و رۆشنبیریش دەس������تەاڵت دژی ژن
دەخەنە گەڕ .یەكێك وەك ش������ێرزاد بە
كوش������تن ،یەكێك وەك حەمەرەشیدئاغا
بە دن������ە دانی ش������ێرزاد و یەكێك وەك
مام و براكانی هەاڵڵە بە دنە دانی بۆ
ئەوەی هەاڵڵە توند و تیژی مێردەكەی
تەحەمم������ول بكات .تەنان������ەت دكتۆر
سەعیدیش تاوانبارە .دیارە ئیدئۆلۆژی
زاڵی جنسی دیس������ان دووپات بۆتەوە
بەاڵم نووسەر وەك راوی لە كڵێشەی
دكتۆر سەعید دا ئیدئۆلۆژییەكە رەها
ناكات .نووس������ەر دان بەوە دادەنێ كە
تەنانەت رۆشنبیرەكانیش ناتوانن مافی
دەس������تەاڵت دار بوون بە س������ەر ژن دا
ل������ە كیس بدەن و هەر وەك هەمیش������ە
ژیانی ژن بە مڵك������ی تەوای خۆیان
دەزانن و لە ئاكام دا «كاتاس������تڕۆف»
دەخوڵقێ .كاتاستڕۆفێك كە بەرهەمی
مێژوویە ،چونكە ئ������ەوە خەنجەرێكی
مێژووی������ی و بە الی ب������ای هەاڵڵەوە
ب������ە نرخی مێژووی ك������وردە كە زگی
هەاڵڵە هەڵدەدڕێ و مافی ژیانی لێ
دەستێنی و پیاوی كورد ناتوانێ نەریتە
مێژووییەكان داببڕێ .تەنانەت ئەگەر
بە نرخی كوش������تنی خۆشەویست ترین
ژنیش بێ .مردن یا كوش������تنی هەاڵڵە
لەو رۆمانە دا دەبێتە هۆی ئەوەی ژن
دیس������ان بێ بەش بێت ل������ە پێكهێنانی
نیزامێكی كولتووری و دیس������ان ئەوە
بنوێندرێ كە ژن������ان تەنیا بە جۆرێك
دەتوانن لە رۆمانەكان دا بپارێزرێن كە
لە باری ئەخالقییەوە باشترین و گوێ
رایەڵترین بن ،ت������ا هێمنایەتی ژیانیان
دەستەبەر بكرێت .دیارە وەكی كوتمان
بە رای من نووس������ەر بەو گێڕانەوەیە
بەرهەڵەس������تی ئەو ئیدئۆلۆژییە زاڵە
جنس������ییە بۆتەوە .گ������رەوەی بەختی
هەاڵڵە ئەو رۆمانەیە كە بە بێ دابڕان
لە نەریت������ە كولتوورییەكان هەوڵی داوە
رووبەڕوو بوونەوەیەكی رەخنەگرانەی
لە دژی نەریت������ەكان بێت و كۆمەڵگا
هان ب������دات بە خ������ۆی دا بچێتەوە و

بیروڕای خۆی لەمەڕ ژنەوە بخاتە ژێر
تیش������كی رەخنەوە .بەاڵم ئایا تەمەنی
كوشتنی ژنان لە پێناو خواستەكانیان
ئەو جۆرەی كە لە رابردوو دا بە زمانی
فۆلكل������ۆر تیئۆریزە ب������ووە تا كەی لە
ئەدەبیاتی نووسراو دا دەوام دێنێ؟ هەر
وەك بە وت������ەی «پیاژە» كایە كردنی
منداڵ������ەكان بۆخۆی جۆرێ������ك پرۆڤە
كردنی پێوەندیی������ە كۆمەاڵیەتییەكانە،
ئایا دەكرێ ئەو بوارە بۆ خوێندەواری
ك������ورد هەب������ێ ك������ە النی ك������ەم ئەو
ئ������ارەزووە كۆمەاڵیەتیی������ە وردە وردە
پرۆڤە بكات؟( )12داخۆ ریس������الەتی
رۆمانەكان وەك لە س������ەرەتا دا كوتمان
بەو ش������ێوەیە ئاڵوگۆڕی بەسەر دادێ
كە ئەوجارەی������ان لە نەریتە ئەدەبییەكان
بترازێن و پالن������ی ئەندازیاری ئەدەبی
– كۆمەاڵیەتییەكی تریان بۆ قارەمانە
ژن������ەكان هەبێت و نووس������ەر ئەو جار
ناچار نەب������ێ قارەمانەكەی بكووژێ.
داخ������ۆ هونەر بەو هەموو دەس������تەاڵتە
ئیس������تاتیكییەوە كە هەیەتی توانای
تێپەڕاندن������ی نەریت������ە ئەدەبییەكانی
هەیە؟ ب������ەو جۆرەی كە هەاڵڵە توانی
لە خواس������تە نەریتیی������ەكان بترازێ.
ئەدەبیات������ی داهاتوو وا دەكا رووحێكی
یەكگرت������ووی كۆمەاڵیەتی وا بە دی
بێن������ێ كە ژنەكان ل������ە خۆیان راببینن
رۆڵی ژاندارك پرۆڤە بكەن؟
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