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بۆ پێشەوا ،بەندیخانەش سەنگەر بوو

کوردســتان جارێکــی دیکــە لــە
ســاڵڕۆژی شــەهیدکرانی پێشــەوا قازی
محەممەد و هاوڕێکانیدا ،واتە «ڕۆژی
شەهیدانی کوردســتان» ،تاجەگوڵینەی
لەســەر گڵکــۆی شــەهیدانی ڕێگــەی
ئازادی دانا.
بــەم بۆنــەوە ،ســەرلەبەیانیی ڕۆژی
سێشەممە ڕێکەوتی ١٠ی خاکەلێوەی
١٣٩٥ی هەتــاوی ،ڕێوڕەســمێکی
تایبــەت بــە بۆنــەی ١٠ی خاکەلێــوە،
ڕۆژی شەهیدانی کوردستان لە بنکەی
دەفتەری سیاســیی حیزب ،بە بەشداریی
‹›مســتەفا هیجــری›› ســکرتێری
گشــتیی حیــزب و ئەندامانی رێبەری و
کادر و پێشمەرگە و میوانان و بنەماڵەی
شەهیدان بەڕێوە چوو.
ڕێوڕەســمەکە لــە بڕگــەی یەکەمــدا
بــه ڕێژەی نیزامیی هێزی پێشــمەرگەی
کوردســتان بــەرە و گڵکــۆی شــەهیدان
دەســتی پێکــرد و لــە ســەر گڵکــۆی
شــەهیدان دوو ســروود لەژێــر ناوەکانــی
‹›ئــەی شــەهیدان›› و ‹›مەڕێــژن بــۆم
فرمێســکی خــەم›› لــە الیــەن هێــزی
پێشــمەرگەوە خوێندرایــەوە و دوابــەدوای
ئــەوە›‹ ،مســتەفا هیجری›› ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات لەگــەڵ
هاوڕێی پێشــمەرگه «سلێمان سەنایی»

کــوڕی شــەهید ،تاجەگوڵینــەی ڕێــز و
وەفادارییــان لە ســەر گڵکۆی شــەهیدان
دانا.
پاشان پیشانگای وێنەی شەهیدان لە
الیەن ‹›مســتەفا هیجری» ،ســکرتێری
گشــتیی حیزبی دێموکرات و «عایشــە
دروودگەر» خوشــکی شەهید ،بە ڕووی
بەشدارانی ڕێوڕەسمەکەدا کرایەوە.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی ئــەو
ڕێوڕەســمەدا ،لــە ســاڵۆنی گشــتیی
ڕێوڕەســمەکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،بــە خوێندنــەوەی
ســروودی نەتەوەیــی ‹›ئــەی ڕەقیــب››
و ڕاگرتنــی خولەکێــک بێدەنگــی بۆ
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی ســەرجەم
شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان
دەستی پێکرد.
پاشــان پەیامــی کۆمیســیۆنی
کۆمەاڵیەتیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،لــە الیــەن «تاهیــر
مەحمــوودی» ئەندامــی کۆمیتــەی
ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران پێشکەش کرا.
بەڕێــز مەحمــودی وێــڕای ڕێزدانــان
بــۆ خۆڕاگریــی قارەمانانــە و داکۆکی
بــێ وێنــەی پێشــەوا قــازی محەممەد و
هاوڕێیانــی لــە بەندیخانــە و دادگای

ســەربازیی ڕێژیمــی پاشــایەتی لــە
مافەکانــی گەلــی کــورد ،ڕایگەیانــد:
«بۆ پێشــەوا بەندیخانەش ســەنگەرێکی
دیکــە بوو کــە ڕێبوارانی دواڕۆژی ئەو
مامۆســتا مەزنــە وانــەی خۆڕاگــری،
بەرگــری لــە مافــی ڕەوا لــە هــەر
بارودۆخێکــدا و مانــەوە لەســەر بەڵێــن و
پەیمانی لێ فێر بن .بۆ دوژمنانی کورد
و دژی مافــی مــرۆڤ ،دادپــەروەری و
ئازادییــش ،بەنــاو دادگایــی پێشــەوا پــڕ
بوو لە پێداگریی لەســەر هەق ،ڕاســتی،
ئــازادی ،ئاشــتیی و بەرەنگاریی لەگەڵ
ســتەم و ناداپــەروەری و ســەرەڕۆیی،
دادگای بێــدادی بردبــووە ژێر پرســیارەوە
و لێپێچینەوەی لە دەســەاڵتێکی ناڕەوا و
داگیرکەر دەکرد».
ناوبراو هەروەها وێڕای ئاماژەکردن بە
جیاوازییــەکان لــە جیهانبینی پێشــەوا و
حیزبی دێموکرات ،لەگەڵ دەسەاڵتداران
و فەرهەنگی سیاسی زاڵ بەسەر ئێراندا،
ڕایگەیاند« :پێشەوا قازی محەممەد بە
داکۆکــی کــردن لــە ئــازادی و مافــی
ڕەوای خــۆی و گەلەکــەی لەمــەڕ
ئــازادی و ڕزگاری ،لــە بەندیخانەکانی
ڕێژیمــی شــادا ،فێــری کردیــن کــە
بناغــەی حکوومــەت خەڵک و نەتەوەیە
نەک ڕێبەر و کەسایەتییەکان».

بەرپرسی کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتیی
حیزب لە درێژەی پەیامەکەیدا ئاماژەی
بــە پەیامــی نەورۆزیــی ســکرتێری
گشــتیی حیــزب و داخوازیــی بەڕێزیــان
لــە خەڵــک و الوانــی کوردســتان بــۆ
هاتنــە نێــو ڕیزەکانی هێزی پێشــمەرگە
دا و گوتــی« :لــە نەورۆزی ئەمســاڵدا،
بەڕێز ســکرتێری گشــتیی حیزبەکەمان
پەیامێکــی گرینگــی ئاراســتە کــردن و
داوای لــێ کردن پەیوەســت بن بە ڕیزی
پێشــمەرگەکانی دێموکرات بۆ درێژەدان
بــە ڕێبــازی پێشــەوا و باقــی ڕێبەرانــی
شــەهیدمان .ئــەو داوایە بــە لێکدانەوەی
ورد و هەڵســەنگاندنی هەلومەرجــی
ناوچــە و واڵتەکەمــان کراوە ،بۆیە و بۆ
دڵنوایی بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان،
بــە پەیوەســت بــوون بــە ڕیــزی حیزبــی
پێشــەواوە ،بــە دەنــگ داوای حیزبــی
خۆتانــەوە وەرن و دڵــی دۆســتانمان شــاد
بکەن و دوژمنیش وەک هەمیشە داماو
و زەبوون بکەن».
لە برگەیەکی دیکەی ڕێوڕەسمەکەدا
پەیامــی هاوبەشــی یەکیەتییەکانــی
ژنــان ،الوان و خوێندکارانی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،لــە الیــەن ‹›ســەالم
ئیســماعیلپوور›› ئەندامــی هەیئەتــی
بەڕێوەبەریــی یەکیەتیــی خوێنــدکاران،

خوێندرایەوە.
هەروەهــا بــە بۆنــەی  ١٠خاکەلێــوە
ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان ،چەندین
الیــەن و حیزبی سیاســی و کەســایەتی،
پەیامیــان پێشــکەش بــە مەراســیمەکە
کردبــوو کــە لــە الیــەن بەڕێوەبــەری
ڕێوڕەسمەکەوە ناوەکانیان خوێندرایەوە.
لــە نێوئاخنــی ئــەم ڕێوڕەســمەدا
چەندیــن ســروودی شۆڕشــگێڕانە لــە
الیەن پێشــمەرگەکانی ئەندام لە کۆڕی
موزیکــی کۆمیســیۆنی پــەروەردە
و فێرکردنــی حیزبــەوە پێشــکەش بــە
بەشداربوان کرا.
لــە 10ی خاکەلێــوەی 1346ی
هەتــاویدا ،پێشــەوا قــازی محەممــەد
دامەزرێنــەری حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و یەکەمیــن
ســەرکۆماری کوردســتان ،هــاوڕێ
لەگــەڵ محەممــەد حوســەین خانــی
سەیفی قازی ،وەزیری شەڕی کۆماری
کوردســتان و ئەبولقاســم ســەدری قازی
نوێنەری مەهاباد لە مەجلیسی شوورای
نەتەوەیــی ،پــاش دادگاییەکــی ڕواڵەتی
و دەرچوونــی حوکمی ســێدارە ،لە الیەن
جەالدەکانــی ڕێژیمــی پاشــایەتی لــە
گۆڕەپانــی چوارچــرای شــاری مەهاباد
لەسێدارە دران.

پـەیڤ
شایی و شۆڕش
كەریم پەرویزی
خەباتــی نەتەوەیەکــی بندەســت
و ســتەملێکراو ،تەنیــا بوارێــک و
ڕەهەندێــک ناگرێتەخــۆ ،گــەر نەڵێین
هەموو ،بەشێکی زۆری ڕەهەندەکانی
ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی
و ئابووریــی خەڵــک دەگرێتــەوە و
هــەر وەک کارل مارکــس گوتــی،
نەتەوەیەک کە لەژێر ستەمەدا دەژی،
هەمــوو تواناکانــی بــۆ ڕزگاربــوون لە
ژێردەســتی و ســتەم تەرخــان دەکا و
خەبات بۆ ڕزگاری ســەرتاپای ژیان و
مێژووی ئەو نەتەوەیە دادەگرێ.
ئەمەش بەو واتا نیە کە ئەو نەتەوە
بۆخــۆی و بــە ئیرادە و ویســتی خۆی
هەمــوو ئــەو بوارانــەی ژیانــی تێکەڵ
بــە خەبــات بــۆ ڕزگاری دەکا ،بــە
واتایەکــی دیکــە هیــچ نەتەوەیــەک
حــەزی لەوە نیە کــە هەموو هێز و وزە
و بیرکردنەوەی بۆ شــەڕ (جا سیاســی
بــێ یــان نیزامــی یــان  )...تەرخــان
بــکا ،بەڵکوو حکوومەت و دەســەاڵتی
ســتەمکار و داگیرکەرە کە لە ترســی
خۆی و لە پێناوی تێرکردنی هەســتی
پاوانخوازیــدا بــەرە بەرە هەمــوو کەلێن
و قوژبنێکــی ژیانی ئاســایی خەڵکی
ســتەملێکراو و ژێــر دەســەاڵتی داگیر
دەکا و لە ترسی ئەوەی کە کەلێنێکی
بەجێ نەهێشتبێ کە لەوێوە دوژمنانی
ئــەو ڕێژیمــە دزەی تــێ بکــەن ،هەوڵ
دەدا تاریکــی و ســتەمکاریی بــە
ســەر هەمــوو ســووچ و بنمیچێکــی
کۆمەڵگادا بسەپێنێ.
لــەم ڕوانگەیــەوە و هەروەهــا لــە
ڕوانگــەی ئیدئۆلۆژیی مەرگدۆســتی
کۆمــاری ویالیەتــی ســێدارەوەیە کــە
دەبینیــن ئــەم ڕێژیمــە حــەزی زۆری
لــە مــەرگ و شــیوەن و پــەرەدان بــە
کولتووری شــیوەن و «عەزاداری» یە
و لەگــەڵ شــایی و خۆشــیی خەڵکــدا
ناتەبا و دوژمنە و هەرجۆرە شاییەکی
خەڵــک بــە دژایەتیــی لەگــەڵ خۆی
دادەنێ.
کــە دەگاتــە ســەر نەتــەوەی کورد،
لەبــەر تایبەتمەندییــە نەتەوەیــی و
کولتووریی و مێژووییەکانی ،بەردەوام
ڕق و بێزاریــی خــۆی لــە ڕێژیمــە
ســتەمکارەکان و لــە داگیرکەران هەم
بە ڕەزم و هەم بە شــایی و هەڵپەڕکێ
دەربڕیــوە و بۆیــە لە مێــژووی خەباتی
نەتەوەی کورددا ،لە هەموو بەشەکانی
دەبینیــن کــە شــایی و گۆڤەنــدی
کــوردی بۆتــە ڕەمــزی یەکگرتوویــی
و بەگــژ داگیرکــەردا چوونــەوە و لــە
ســەرکەوتنەکاندا بــە ڕەشــبەڵەکی
ڕەنگاڵــە ،چاوی دوژمنانیان پێ کوێر
کردووە.
لــە نــەورۆزی ئەمســاڵدا ،نەتــەوەی
کــورد لــە کوردســتانی خۆرهــەاڵت،
هیــوای ژیانــەوە و گەشــانەوە و
بەگوڕتربوونــی خەباتــی لــە شــایی و
گۆڤەندی بەرفراوان و پڕئەژماردا
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ئەندامانی حیزبی دێموکرات بەبۆنەی ڕۆژی شەهیدانی کوردستان ،چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوەبرد
بەبۆنــەی ١٠ی خاکەلێــوە ،ڕۆژی
شــەهیدانی کوردســتان ،ئەندامانــی
حیزبــی دێموکــرات لــە شــارەکانی
کوردســتان بــە شــێوەی جۆراوجــۆر
چاالکییان بەڕێوەبرد.
کامیاران
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات و
ڕێبوارانــی ڕێــگای پێشــەوا قــازی
محەممــەد ،بە باڵوکردنــەوەی تراکت
و پووســتێری تایبەتــی کۆمیســیۆنی
تەشکیالتی حیزبی دێموکرات ،یادی
١٠ی خاکەلێــوە ڕۆژی شــەهیدانی
کوردستانیان بەرز ڕاگرت.
ئــەو شــوێنانەی شــاری کامیــارن
چاالکییــان تێــدا ئەنجــام دراوە،
بریتیــن لــە :قوتابخانــەی ئــەوەڵ و
دووهەمــی متوەســته ،ئاپارتمانــی
شــارەکی بێعســهت ،قوتابخانــەی
دواناوەندیی«راه دانش» ،قوتابخانەی
دواناوەندیــی مۆعەلێــم ،قوتابخانــەی
ڕازی ،کۆاڵنەکانی شارەکی تروەڕێز
و کۆاڵنەکانی نەخۆشخانەی سینا.
باینگان
لە شــاری باینگان ســەر بە پارێزگای
کرماشــان و هەروەهــا لــە شــاری
سەردەشــت ،ئەندامــان و الیەنگرانــی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
بــە بۆنــەی ١٠ی خاکەلێــوە ڕۆژی
شــەهیدانی کوردســتان ،چاالکاییــان

بەڕێوەبرد.
سنه
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە گونــدی
مێــراو لــە ناوچــەی ژاوەرۆی ســنە،
گونــدی ســەرهۆیە ،نییــەر ،تەوریــوەر
و تەنگیســەر چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێــوە بــرد و لەســەر چیــای بــەرزی

ئــااڵی

حەوتکانیانــی مێــراو
کوردستانیان هەڵکرد.
ورمێ
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
شاری ورمێ بە بۆنەی  ١٠خاکەلێوە
لــە ناوەنــدی شــار ،ئیســام ئابــاد،
ســەیرانگای بەنــد ،کوشــتارگا و

هەیئەتێکی دەوڵەتی چێک سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکرات کرد
لە دیداری هەیئەتێکی واڵتی چێک
لەگــەل حیزبــی دێموکراتدا ،ڕەوشــی
سیاســیی ناوچــە و شــەڕی داعــش
و شــوێندانەریی ئــەو شــەڕە لەســەر
ڕەوشی سیاسی و ئابووری و نیزامی
لە ناوچەکەدا و هەرێمی کوردســتان
تاوتوێ کرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٥ی
خاکەلێــوەی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
هەیئەتێکــی دەوڵەتــی چێــک بــە
یاوەریــی د .یەکتا ،دۆســتی دێرینی
حیــزب ســەردانی دەفتەری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانیــان کــرد و لە الیەن هەیئەتێکی
حیــزب بــە سەرپەرســتیی مســتەفا
هیجــری ســکرتێری گشــتیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران،
پێشوازییان لێکرا.
فەرمــیدا
دانیشــتنێکی
لــە

هەیئەتــی واڵتــی چێــک ئامانجــی
سەردانەکەیان ئاگاداربوون لە ڕەوشی
سیاســیی ناوچــە و شــەڕی داعــش
و شــوێندانەریی ئــەو شــەڕە لەســەر
ڕەوشی سیاسی و ئابووری و نیزامی
لە ناوچەکەدا و هەرێمی کوردســتان
باس کرد.
لــە بەشــێکی دیکــەی قســەکانیاندا
کۆمەڵێــک باس و بابەتی پێوەندیدار
بە حیزبە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان و بەرنامــەی کار و
تێکۆشــانیان لــە نێوخۆی کوردســتان
بەتایبــەت ڕۆڵی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێرانهاتە ئارا و پرسیاری
میوانــان لــەو پەیوەندییانــەدا وەاڵم
درانەوە.
لــەو بــارەوە مســتەفا هیجــری
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران

لــە ســەر سیاســەتەکانی ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و
دەوری خراپکارانــەی لــە ناوچــە
و یارمەتیکردنــی بــە تیرۆریــزم و
بەردەوام بوونی لە پێشــێلکارییەکانی
مافــی مــرۆڤ قســەی کــرد و ئــەو
ڕاســتییەی جارێکــی دیکــە خســتە
بــەر نەزەریــان ،تا ڕێژیمــی کۆماری
ئیســامیی ئێــران لــە ســەر کار بێت،
ئاســایش و ســەقامگیری لە ناوچەدا
دەســتەبەر نابــێ و تەنیــا ڕێگــە
خەباتێکــی بەردەوامــە بــۆ ڕووخانــی
ڕێژیــم و هێنانەســەرکاری نیزامێکی
دێموکراتیــک و فێدراڵــی ،حیزبــی
ئێمە لەو ڕێگایەدا خەبات دەکا و ئەو
ئامانجەیــش ئێمە خەباتی بۆ دەکەین
لە خزمەت بەها مرۆییەکاندایە.

دیداری پارتی پێشکەوتنخوازی کورد لە سووریه لەگەڵ حیزبی
دێموکرات
هەیئەتێکــی پارتی پێشــکەوتنخوازی
کــورد ـ ســووریه ،ســەردانی دەفتەری
سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانیــان کــرد و لــە
الیــەن هەیئەتێکی حیزبــی دێموکرات
بــە سەرپەرســتیی مســتەفا هیجــری
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران پێشوازییان لێکرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٤ی
خاکەلێــوەی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
هەیئەتێکــی پارتــی دێموکراتــی
پێشــکەوتنخوازی کــورد لــە ســووریه
بــە سەرپەرســتیی حەمیــد دەرویــش
سکرتێری گشتی و بە یاوەریی عەلی
شەمدین ســەردانی دەفتەری سیاسیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانیــان کــرد و لە الیــەن هەیئەتێکی
حیزبــی دێموکــرات بــە سەرپەرەســتی
مستەفا هیجری پێشوازییان لێکرا.
لــەو دیدارەدا ،حەمید دەرویش لە ســەر
ڕەوشــی ســووریە و بارودۆخی شــەڕی
داعــش و ملمالنــێ سیاســییەکان لــە
نێــوان الیەنەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی
ســووریە و پرســی کــورد و سیســتمی

درێ

ژەی س

توونی

پەیڤ

فیدراڵــی و ئاکامــی کۆبوونەوەکانی
ژنێڤ قسەی کرد.
دەرویــش لە قســەکانیدا ئاماژەی بەوە
کــرد کــە؛ بەشــداری نەدانــی الیەنــە
سیاســییەکانی کــورد و نەبوونــی
بزووتنەوەیەکی نەتەوەیی لە ڕۆژئاوای
کوردســتان کە بتوانێ ئیرادەی گەلی
کــورد لــەو بەشــەی کوردســتان و
گەیشــتن بــە ماڤــە ڕەواکانــی نیشــان
بــدا هێشــتا کــەم و کــۆڕی بەرچــاوە
و PYDیــش ڕۆڵــی پێویســتی بــۆ
چارەســەری ئەو مەسەلەیە نەگێڕاوە و
لــە الیەکی دیکەشــەوە ناهەماهەنگی
لــە بەینی الیەنەکانی ئۆپۆزیســیۆنی
ســووریە و پێوەنــدی هــەر کامەیــان بە
واڵتانــی ناوچــەوە ،دۆخێکی ناڕوونی
لە سەر دوا ڕۆژی سووریە و ئاڵوگۆڕە
سیاسییەکانی سووریە پێک هێناوە.
ناوبــراو هەروەها باســی لــەوە کرد ئەو
ئاگربەســەی کــە ئێســتا لــە بەینــی
ئۆپۆزیســیۆنی و دەوڵەتــی بەشــار
ئەسەد لە ئارادایە و لە الیەن نوێنەری
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانەوە
چاودێــری دەکــرێ ،زۆر زەحمەتــە

الیەنەکان لەبەرچاوی بگرن و دەرەتان
بــە هەیئەتــی دیالــۆگ بــدەن پرســی
سووریە بە ئەنجامی دڵخواز بگات.
دواتــر مســتەفا هیجــری ،ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران ســەرنج و ڕوانینی
حیزبــی دێموکراتــی لــە ســەر پرســی
کــورد لە ســووریە بــاس کرد و گوتی
بــە درێژایی مێــژوو ،هەلێکی بێوێنە
بۆ ڕۆژئاوای کوردســتان پێکهاتووە
و گواســتنەوەی ئــەو هەلــە مێژووییــە
ئەرکێکی نەتەوەییە بۆ حیزب و الیەنە
سیاسییەکانی ڕۆژئاوای کوردستان.
هیجــری هەروەهــا لەســەر سیاســەتی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێران
لــە شــێواندن و ئاڵۆزترکردنــی دۆخی
سیاســیی ناوچــە و بەتایبەت ســووریە
قســەی کــرد و لەســەر سیاســەتی
سەرکوت و زەبر و زەنگی ڕێژیمیش لە
ئێران و کوردستان ڕوون کردنەوەیەکی
پێشکەش کرد.
لــە کۆتایــی ئەو ســەردانەدا ،لە ســەر
پێوەندیــی بەردەوامی هــەر دوو حیزب
جەخت کرایەوە.

نیشان دا و لە هەموو شوێنێکی ئەم بەشە لە نیشتمانی کورد ،شۆڕشیان تێکەڵ
بە شایی و گۆڤەندی ڕەمزدار و مانابەخشی نەتەوەیی کردەوە.
بەهــار و ســاڵێ نــوێ و ڕۆژانــی ســەیران و خۆشــی و چوونــەدەرەوەی خەڵکــی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،پڕاوپڕ بوون لە شایی شۆڕشێک کە بەڕێوەیە.

تەرزیلوو ،بە باڵو کردنەوەی تراکت و
پووســتێری تایبەت بە ١٠ی خاکەلێوە
ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان،
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هەروەهــا ئەندامانــی حیزب لە شــاری
ورمــێ و لــە جادەکانــی ســەڵماس،
جــادەی بەنــد و جــادەی مەڕگــەوەر

ئــااڵی کوردســتانیان بــۆ نیشــاندانی
وەفــاداری بــە ڕیبازی پێشــەوا قازی
مۆحەممەد هەڵدا.
سەقز
ئــەو شــوێنانەی کــە چاالکیــی
تەبلیغیی تێدا بەڕێوە چووە بریتین لە:
گەڕەکەکانــی شــیوی جوتیــاران،

بلــواری تەربیــەت ،پشــت بلــواری
وەحــدەت ،ســێڕێیانی بەردبــڕان،
ســەرچۆمی وەلــی خــان ،بەشــێک لە
شــەقامەکانی سەعدی (ســپوورئاوا)،
دەوروبــەری بازاری خوارو ،دەوروبەری
دادگای کۆن ،کانی گەرمکاو.
مەهاباد
ئەندامانی حیزبی دێموکرات لە شاری
مەهابــاد بــە بۆنــەی  ١٠خاکەلێــوە
لــە ناوچــەی شــاروێرانی مەهەبــاد بە
تایبەت گوندەکانی قزڵ قۆپی تراکت
و پۆســتێری تایبەت بەو ڕۆژەیان باڵو
کــردەوە .ئەندامانی حیزبی دێموکرات
شــه وی١٢ی خاکەلێــوە لــه ناوچەی
شــاروێرانی مەهابــاد چاالکیــی
تەبلیغاتییــان لــە گونــدی خوڕخوڕەی
شــاروێران ،تــااڵوی کانــی بــەرازان
و گۆڕســتانی شــەهیدانی حیزبــی
دێموکرات له شەبەک بەڕێوە برد.
ڕێکهوتــی ٣ی ڕێبهندانــی ١٣٢٥ی
ههتــاوی ،پێشــهوا قــازی و ســەیف و
ســەدری قــازی لهبهنــاو دادگاکانــی
ڕێژیمــی شاههنشــاهیدا حوکمــی
سێدارەیان بەسەردا سەپا و لهبهرهبهیانی
١٠ی خاکهلێــوهی ١٣٢٦ی ههتاوی،
لهمهیدانــی چوارچــرای مههابــاد،
ئــهو شــوێنهی کهکۆمــاری تێــدا
ڕاگهیهندرابوو ،لە سێدارە دران.

جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات :مانشێتی کەیهان
لەگەڵ قسەکانی من ناکۆکە

حەســەن شــەرەفی جێگری ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە وتووێژ لەگەڵ
کوردســتان میدیادا ڕایگەیەند؛ «ئەو
مانشــێتەی کــە کەیهانــی لەنــدەن،
ماڵپــەڕی ئینتێرنێتیــی باڵوکــراوە
لــە لەنــدەن ،بــۆ دیمانەکــەی ئــەو
هەڵیبــژاردووە ،ڕاســت نیــە و لەگــەڵ
قسەکانی ئەو ناکۆکە».

بەڕێز شــەرەفی ڕایگەیانــدووە کە لەو
وتووێــژە لەگــەڵ بیــژەن فەرهــوودیدا
کــە بۆ کەیهانی لەنــدەن کردوویەتی،
لــە چوارچێــوەی سیاســەتی نوێــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران و شــی کردنــەوە و شــرۆڤەی
وتەکانــی ســکرتێری گشــتیی حیزب
لە نەورۆزی ئەمســاڵدا قسەی کردووە
و کــۆی دیمانەکــە لــە ڕاســتای

پشتڕاســتکردنەوە و شــی کردنــەوەی
ئــەو وتانــە و سیاســەتە نوێیەکانــی
حیزبــدا بــووە ،بــەاڵم کەیهانــی لەندەن
بــە هەڵبژاردنــی تیترێکــی هەواڵیــی
جێی پەســەندی خــۆی ،ناکۆکیی لە
نێــوان تیتــر و ناوەرۆکــی وتووێژەکەدا
درووســت کــردووە و هەڵینجانــی
نادروست بەدەست خوێنەرەوە دەدات.

ڕێوڕەسمی ڕۆژی شەهیدان لە جێژنیکان بەڕێوەچوو

ڕێوڕەســمی ڕێزگرتــن لــە ڕۆژی ١٠
خاکەلێــوەی  ،ڕۆژی شــەهیدانی
کوردســتان لــە کەمپــی جێژنیکانــی
حیزبی دێموکرات بەڕێوەچوو.
ڕێوڕەســمەکە کاتژمێــر هەشــت و
ســی خولەکــی ســەر لەبەیانــی ،لــە
ســاڵۆنی ڕێوڕەســمەکانی حیــزب لــە
کەمپــی جێژنیــکان بــە بەشــداریی
پێشــمەرگەکان ،ئەندامانــی حیــزب و
چەندین میوان لە باکوور و ڕۆژئاوای
کوردســتانەوە بــە خوێندنی ســروودی

نەتەوەیی ئەیڕەقیب دەستی پێکرد.
پاشــان کەریم قەاڵتی ئەندامی ناوەند
و بەرپرســی بەشــی کۆمەاڵیەتیــی
ناوەنــدی ســێ ،پەیامــی ناوەنــدی بە
بۆنەی ڕۆژی شەهیدان خوێندەوە.
دواتــر کــۆڕی هونەریــی حیــزب
چەندین پارچە موسیقایان بەو بۆنەوە
پێشکەشی بەشداربوان کرد.
دیکــەی
بڕگەیەکــی
لــە
ڕێوڕەســمەکەدا ،بەشداربوان سەردانی
گڵکۆی شەهیدانیان کرد و لە الیەن

خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
دوای پەیامــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە ڕێوڕەســمی
نەورۆزدا ،بەپیریی ئەو بانگەوازە هاتن
و چاالکیی جۆراوجۆریان بەڕێوە برد.
دوای ئەوەیکــە مســتەفا هیجــری
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە ڕێوڕەســمی
نەورۆزدا لە سنوورەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان ،لە پەیامەکەیدا موژدەی
هاتنەوەی پێشمەرگەی بۆ نێو خەڵک
دا ،هاوواڵتییــان لــە نێوخۆی واڵت بە
گوڕوتینێکــی تایبەتــەوە بەپیــری ئەو
بانگەوازە هاتن.

الوان و خەڵکی شۆڕشگێڕی کوردستان
بە دروشــمی «چاوەڕوانــی بڕیارین»،
«بــژی دێموکــرات»« ،چاوەڕێیــن
پێشمەرگە»« ،ڕۆژهەاڵت ئامادەیە»
ئامادەبوونــی خۆیــان بۆ ســەرهەڵدانی
شۆڕشــێکی نــوێ دەربــڕی و پەیمانی
وەفادارییــان بــە ڕێبــازی شــەهیدان و
حیزبی دێموکرات دووپات کردەوە.
هەروەهــا ،بەشــێک لــە ئەندامانــی
حیزبــی دێموکرات لــە دەرەروەی واڵت
ئامادەبوونــی خۆیــان بــۆ گەڕانــەوە بۆ
نــاو ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکــرات
و پەیوەســت بوونیــان بــە ڕیزەکانــی
پێشمەرگە دەربڕی.

ســدیق دەرویشی ئەندامی کۆمیتەی
ناوەنــدی و بەرپرســی ناوەنــد و خاتوو
ئامینــە ڕەحمانــی خێزانــی شــەهید
ســلێمان ســابیری ،تاجــە گوڵینــە لــە
ســەر گڵکــۆی شــەهید ڕەســووڵ
محەممەدزادە دانرا.
لــە برگــەی کۆتایــی بۆنەکــەدا،
پیشــانگای وێنــەی شــەهیدان کــە
لــە یەکێــک لــە ســاڵۆنەکانی ناوەند
ئامادە کرابوو ،کرایەوە.

خەڵکی ڕۆژهەاڵت بەپیر بانگەوازی ڕاسانی حیزبی دێموکراتەوە
هاتن

مســتەفا هیجری ســکرتیری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
لــە ڕێوڕەســمی نەورۆزی ئەمســاڵ لە
ســنوورەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
ڕایگەیاند« :ئێمە لە جێژنی نەورۆزدا
ئــەو پەیامەتــان ئاراســتە دەکەیــن و
لەبەردایــن لــەو ســاڵدا دەرفەتتــان بــۆ
بڕەخســێنین کــە لــە ســاڵی نــوێدا
پەیوەست بن بە ڕیزی پێشمەرگەکانی
دێموکرات بۆ دەستپێکردنەوەی ژیانی
ســەربەرزانە و بەجێهێشــتنی هەرچی
سەرشۆڕیی و دواکەوتووییە».
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ئەندامێکی حیزبی دێموکرات لە کوردستانی
باشوور کۆچی دوایی کرد
خوشــکە «زینــەت محەممــەدی» کچــی «محەممــەد» و خوشــکی شــەهید
«مەحمــوود محەممــەدی» ســاڵی ١٣٣٢ی هەتــاوی لــە گونــدی «کویــک
حەسەن» سەر بە دەشتی «زەهاو» لە دایک دەبێت و ڕێکەوتی ٢٩ی ڕەشەمەی
١٣٩٤ی هەتاوی ،بە هۆی نەخۆشی لە شاری سلێمانی کۆچی داویی کرد.
ناوبــراو خوشــکی شــەهید مەحمــوود محەممــەدی بــوو کــە لــە ڕێکەوتــی ٣ی
گەالوێــژی ١٣٦٧ی هەتــاوی ،لــە شــەڕێکی قارەمانانــەدا دژ بــە داگیرکەرانی
کوردســتان لەگــەڵ هاوســەنگەرێکی دیکــەی بــە نــاوی «محەممەد وەیســی»
ناسراو بە «حەمە سەرباز» لە گوندی «هەڕەمیان» لە ناوچەی سەالس گەوتنە
گەمارۆی هێزەکانی ڕێژیمی ئێران و شەهید بوون.
خوشــکە زینەت ســەردەمی خۆی لە ئۆردووگای ڕۆمادی هاوکاری کۆڕســی
مندااڵنی ڕۆمادی بووه.
تەرمــی خوشــکە زینەت بــە ئامادەبوونی ئەندامانی حیزبــی دێموکرات لە کەالر
و شــێرەوەن ڕەوانەی شــوێنی لە دایکبوونی خۆی کراوە و لە زێدی خۆیدا لە نێو
ئاپۆرای خەڵکی ناوچەکەدا بە خاک سپێردرا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران پرسه و سەرەخۆشی خۆی له بنەماڵه وخزم
و کەس و کاری ناوبراو دەکات و خۆی به شەریکی خەمیان دەزانێت.

ئەندامێکی حیزبی دێموکرات لە باشووری
کوردستان کۆچی دوایی کرد

«ئەحمەد مامەند» ناسراو بە «غازی» ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ،ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
«ئەحمــەد مامەند» ناســراو بــە «غازی» کوڕی «عەزیــز» ،خەڵکی «دزێی
ورمێ» نیشتەجێ لە هەرێمی کوردستانی باشوور ،ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی
٢ی خاکەلێــوەی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،بەهــۆی وەســتانی دڵییــەوە ،ماڵئاوایــی لــە
ژیان کرد.
ناوبراو لە ســاڵی ١٣٨٢ی هەتاوییەوە ،ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران بووە و ئەرکی حیزبیی بەڕێوە دەبرد.
نابــراو کەســێکی تێکۆشــەر و لــە نێــو ئەندامــان و دۆســتانی حیــزبدا ،وەکــوو
کەسایەتییەکی نیشتمان پەروەر و دڵسۆز ناسرابوو.
تەرمی ناوبراو لە گۆڕســتانی شــەهیدانی ناوەندی ٣ی کوردســتان لە جێژنیکان
لە نێو خەم و ماتەمی هاوڕێیانیدا بە خاک سپێردرا.
حیزبی دێموکرات سەرەخۆشی لە بنەماڵە وکەس و کاری ناوبراو دەکات و خۆی
بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

ئەندامێکی حیزبی دێموکرات لە شاری شنۆ
کۆچی دوایی کرد

«زبێــدە خــزری» ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،خەڵکی شــنۆ
بەهۆی نەخۆشی مااڵوایی لە ژیان کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٢٧ی ڕەشــەمەی ١٣٩٤ی هەتــاوی ،خوشــکە
«زبێدە خزری» ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بەهۆی نەخۆشی
کۆچی دوایی کرد.
ناوبراو لە ساڵی ١٣٨٤ی هەتاوییەوە پێوەندی بە حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانــەوە گــرت و وەکــوو ئەندامێکــی چاالک لە نێوخــۆی واڵت ئەرکی حیزبی
بەڕێوە دەبرد.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیــرانسهرهخۆشــی لهبنهماڵ ه و کهســوکاری
خوشکە زبێدە دەكات و خۆی بهشهریكی خهم و پهژارهیان دهزانێت.

هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات لە
٨٢ـەمین ساڵڕۆژی دامەزراندنی
حیزبی شیوعی بەشداریی کرد
کوردســتان میدیــا :هەیئەتێکی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە
بۆنەی ٨٢ـــەمین ســاڵیادی دامەزرانی
حیزبی شــیوعیی کوردستان ،سەردانی
مەکتەبــی سیاســیی حیزبی شــیوعیی
کوردستانیان کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێكەوتــی ١٢ی
خاکەلێــوەی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
هەیئەتێكــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتیی
ســدیق دەرویشــی ئەندامــی كۆمیتــەی
ناوەندیی حیزبی دێموکرات و بەرپرســی
ناوەنــدی 3ی کوردســتانی حیــزب،
ســەردانی بارەگای مەكتەبی سیاســیی

حیزبی شیوعی كوردستانیان كرد.
لــەم چاوپێکەوتنەدا هەیئەتی حیزب بە
بۆنــەی یــادی  ٨٢ســاڵەی دامەزرانــی
حیزبــی شــیوعییان پیرۆزباییــان لــە
«كەماڵ شــاكر» ،ســكرتێری گشتیی
و ئەندامانــی مەكتەبــی سیاســیی ئــەم
حیزبــە کــرد و هیوای ســەركەوتنیان لە
كار و خەباتیاندا بۆ بە ئاوات خواستن.
لە بەرانبەردا ،كەماڵ شــاكر ســکرتێری
گشــتیی حیزبی شــیوعی کوردســتان،
خۆشحاڵیی خۆی بۆ سەردانی هەیئەتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران
دەربڕی.
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ون بوونی دۆسیەی دادگا ١٠ ،ساڵ زیندانی بەدواوە بوو
زیندانییەکــی بەپێشــینەی کــورد،
بەهــۆکاری ون بوونــی دۆســیەی
پێشــووتری دادگاییەکــەی ،حوکمــی
دەرچوونی  ٢٥ســاڵ زیندانییەکەی بۆ
 ٣٥ساڵ درێژکرایەوە.
حوکمــی  ٢٥ســاڵ زیندانیی عوســمان
مســتەفاپوور لــە چەنــد حەوتــووی
ڕابــردوودا بەکۆتایی دەگەیشــت ،بەاڵم
بەهــۆی کەمتەرخەمیــی بەرپرســانی
دەزگای دادوەری ،ئــەو ماوەیــە بــۆ ١٠
ساڵی دیکە بەردەوام دەبێت.
ڕێبەندانی  ٣ساڵ لەمەوبەر دادوەرێکی
شاری ورمێ حوکمی زیندانی عوسمان
مســتەفاپووری بە تۆمەتی «بەشداری
کردن لە شەڕی دژ بە سپای پاسداران»
بــۆ  ٣٥ســاڵ زیندانــی تەعزیری زیاد

کرد.
هەروەهــا دۆســیەی دادگایــی ئــەو
هاوواڵتییــە کــوردە لــە نێــو ئارشــیوی
دەزگای دادوەریــی حکوومەتــی
ئیســامیی ئێرانــدا ون بــووە ،ئەوەش لە
بڕینەوە و سەپاندنی  ١٠ساڵ زیندانیی
دیکەش بۆ ناوبراو کاریگەریی هەبووە.
ناوبــراو کــە چاالکــی یەکێــک لــە
حیزبــە کوردییــەکان بــووە ،لەمــاوەی
 ٢٥ســاڵی ڕابردووشــدا لەهەرچەشــنە
مەرەخەســیی مەرجــدار بێبــەش کــراوە
و بەوتــەی برایەکــی ئــەو زیندانییــە؛
عوســمان بەهــۆی مانــەوەی زیاتــر لــە
دوو دەیــە لەزینــدان و ئەشــکەنجەی
مەئموورانــی ئەمنییەتــی لــە کاتــی
دەستبەسەرکرانیدا ،تووشی نەخۆشیی

دڵ و هەروەها ئازاری الق بووە.
عوســمان مســتەفاپوور ســاڵی ١٣٧٠ی
هەتاوی هاوڕی لەگەڵ شــەش كەســی
دیكــە لــە چاالكانی سیاســیی كورد لە
ێ دەستبەســەر كرا كە دوو كەســیان
ورم 
ئیعدام كران و چەند كەسیشیان حوكمی
درێژخایەنی زیندانیان بۆ بڕایەوە.
ناوبــراو ســەرەتا ســزای لەســێدارەدانی
بــۆ بڕایــەوە و پاشــان ســاڵی ١٣٧٢
حوکمەکــەی بــۆ  ١٠ســاڵ زیندانــی
تەعزیری کەم کرایەوە و ســاڵی ١٣٧٩
لــە کاتێکــدا چاوەڕوانــی ئــازادی بوو،
حوکمــی  ١٥ســاڵی دیکــەی بەســەردا
ســەپێندرا و سەرئەنجام لەکۆتاییەکانی
مانگــی ڕێبەندانی ســاڵی  ١٣٩٢پاش
 ٢٣ســاڵ دەستبەســەری ،ســەرلەنوێ

حوکمی  ١٠ســاڵ زیندانیی دیکەشــی
بۆ بڕایەوە.
ناوبــراو لــە ڕەنجنامەیەکــدا کــە لــە
ســاڵی ١٣٩٠دا باڵوی کــردەوە ،داوای
لــە رێپۆرتێری تایبەتــی مافی مرۆڤی
ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان
(ئەحمــەد شــەهید) ،چاوەدێــری مافی
مــرۆڤ و كۆمەڵگــەی جیهانــی و
هەموو مرۆڤە ئازادیخوازەكان و ویژدانە
بێدارەكانــی سەرانســەری دونیا کردبوو،
كە لەبارەی ڕەوتی دادگایی و بە فیڕۆ
چوونی زیاتر لە بیست ساڵ لە تەمەنی
و الویەتــی لــە زیندانەكانــی كۆمــاری
ئیسالمیدا ،لێکۆڵینەوە بکەن.

دەقی پەیامی یەكیەتییەكانی ژنان ،الوان و خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە بۆنەی
١٠ی خاكەلێوە ،ڕۆژی شەهیدانی كوردستان
نەتــەوەی مافخوازی كــورد و ئۆگرانی
ڕێبازی پێشەوا!
درێژەدرانی ڕێگای شەهیدان!
لەگــەڵ بەڕێوەچوونــی كۆڕیــادی
ئەمڕۆماندا  ٦٩ساڵ بەسەر هەڵكشانی
ئەستێرەئاســای چراكانــی چوارچــرا
بــۆ بەرزتریــن لووتكەكانــی هەرمــان و
گەشانەوەی هەمیشەیی یاد و ڕێبازیان
لــە ئاســمانی خەبــات و تێكۆشــانی
گەلەكەمانــدا
ئازادیخوازانــەی
تێدەپەڕێــت .نزیــك بــە حــەوت دەیــە
تەمەنــی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی
مۆدێڕنــی نەتەوەی كورد شــایەتییەكی
حاشــاهەڵنەگر بــۆ دروســتیی بــاوەڕ و
بەرزیی ئامانجەكانی قازی محەممەدی
مــەزن ،پێشــەوا و ڕچەشــكێنی ڕێــی
پڕشــانازیی ئێمــە و ڕەوایــی ڕێــگای
شــەهیدانی ئێمەیە ،ڕێبەرێكی هەتاسەر
وەفادار و دەروەست بەو پەیمانەی كە بە
گەلەكــەی دابــوو و بە خوێــن و گیانی
خۆی الپەڕەیەكی زێڕینی مێژووی ئەو
خەباتە پڕسەروەرییەی واژۆ كرد.
ئەگەرچــی ڕێبــازی ژیــان و بیــر و
كــردار و ڕێنوێنییەكانــی هــەر ڕێبــەر

و خەباتكارێــك ،بارتەقــای هــەوڵ و
تواناكانــی خــۆی و پێگەیشــتوویی
و تێگەیشــتنی كۆمەڵگاكــەی،
كاریگــەری لەســەر نەســڵی هاوچــەرخ
و بگــرە نەســڵەكانی دواتریــش دادەنێت،
بــەاڵم شــێوازی مەرگــی ئــەو ڕێبــەر و
خەباتكارانــەش یەكێك لــەو فاكتەرانەیە
كــە دەتوانــێ كاریگەرییەكــە زیاتر پەرە
پێبــدات و قووڵتــری بــكات و یــاد و
نــاوی وەكــوو ســیمایەكی كاریزمــا و
ئیلهامبەخشــی شــۆڕش و ژیانــەوە،
نەوەكانــی دواڕۆژی كۆمەڵــگا بــەرەو
نێڵدانی بەردەوامی كوورەی خەبات هان
بدات.
قــازی محەممــەد و شــەهیدان ســەیفی
قــازی و ســەدری قــازی و شــەهیدانی
ســەربەرزی كۆمــار ،نموونــەی بــەرزی
ئــەو كەســانە بــوون كــە ئەفســانەی
مــەرگ نەك هەر نەیتوانی كەســایەتی
و كاریزمایان تێك بشــكێنێ و زەفەر بە
گەورەییان ببات ،بەڵكوو مەرگیان كردە
پەیژەیەك بۆ سەركەوتن بەرەو هەرمان و
ژیانی تاهەتایی لە نێو باوەڕ و ئیرادەی
شۆڕشگێڕانەی نەتەوەكەیاندا.

یادی ئەوان و وانەكانی خۆڕاگرییان نەك
هــەر بــە مەرگی ڕواڵەتــی نەكوژایەوە،
بەڵكــوو ســاڵ بۆ ســاڵ و دەیــە بۆ دەیە
بووژایــەوە .ئــەوان لــە قرمــەی چەكــی
موعینــی و پەرتووكەكانــی قاســملوو
و بڕشــت و ئیــرادەی شــەرەفكەندیدا
ســەرلەنوێ گەڕانــەوە و لەگەڵ ئیمانی
پۆاڵیینــی كەمــاڵ دەباغی و مەحموود
كاڵشــیدا جەلالدخانەكانی داگیركەریان
كردە قوتابخانەی شۆڕش.
ئەمــڕۆ لــە هەلومەرجێكــدا كــە
پریشــكەكانی ئاگــری شــەڕ و شــۆڕش
و پێكــدادان سەرانســەری ناوچــەی
گرتۆتەوە ،قەتاری مێژووی كوردســتان
بــە ڕێڕەوێكــی چارەنووسســاز و
سەردەمســازدا تێدەپەڕێت كە پێویستیی
هاوئاهەنگــی و پابەندبوونــی هەمــوو
چیــن و توێژ و الیەنەكانی كۆمەڵگای
كوردی بە وانەكانی كۆمار و پێشــەوا و
شــەهیدانی خەباتــی ڕزگاریخوازانەمان
زیاتر لە هەمیشە بەرجەستە دەكاتەوە.
لــە خۆرهەاڵتــی ئــەم نیشتمانەشــدا
ســەرەڕای هەمــوو زەبروزەنگــەكان لــە
الیــەن ڕێژیمــی داگیركــەری تارانــەوە،

نــەورۆزی ئەمســاڵ شــكۆی ڕاپەڕیــن
و مــوژدەی هەڵگیرســانەوەی گڕكانــی
دوژمنســووتێنی شــۆڕش و ڕاســانی بە
دیاری هێنا.
ئێمــە یەكێتییەكانــی الوان و ژنــان و
خوێندكارانــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران لێــرە و لــەو بۆنەیــەدا وێــڕای
دەربڕینــی دووبــارەی وەفــاداری و
دەروەســتیمان بــە درێژەدانــی ڕیبــازی
شەهیدان ،بەڵێن دەدەین كە تا وەدیهاتنی
ســەرجەم ئاواتەكانیــان ،لــە تێكۆشــان و
خەبــات ڕانەوەســتین و بــۆ ڕزگاری و
ئازادیی خۆمان و نەتەوەكەمان ،لە هیچ
خەبات و قوربانیدانێك سڵ نەكەینەوە.
بەڕێز بێت یادی شــەهیدانی سەربەرزی
كورد و كوردستان
پڕڕێبــوار بێــت ڕێــگای ئامانجەكانــی
پێشــەوا قــازی محەممەد و شــەهیدانی
هاوڕێی
یەكیەتییەكانــی ژنــان ،الوان و
خوێندكارانــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێران
١٠ی خاكەلێوەی ١٣٩٥ی هەتاوی

کۆمەڵێک لە مامۆستایانی زانستگە و قوتابخانەکان سەردانی گڵکۆی شەهیدانی ١٠ی
خاکەلێوەیان کرد
بــە بۆنــەی ١٠ی خاکەلێــوە ڕۆژی
شــەهیدانی کوردســتان ،کۆمەڵیک لە
مامۆستایانی زانستگە و قوتابخانەکان
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ســەردانی
گڵکــۆی پێشــەوا قــازی محەممــەد و
هاوڕێیانییان کرد .ڕۆژی سێشەممە
ڕێکەوتــی ١٠ی خاكەلێــوەی ١٣٩٥ی
هەتاوی ،كۆمەڵیک لە مامۆســتایانی

زانســتگه و قوتابخانەكانی بەشێک لە
شــارەكانی پاریــزگای ورمــێ و ســنە،
سەردانی گڵكۆی شەهید پێشەوا قازی
و هاوڕێیانی لە شاری مەهابادیان كرد.
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو ،لــە ســەر
گڵکــۆی شــەهیدانی کوردســتان
قــەرار بــوو لــە الیــەن چەنــد كــەس لــە
مامۆســتایان شــێعر و پەخشان سەبارەت

بــە لەســێدارەدانی پێشــەوا قــازی
محەممــەد و هاوڕێیانــی بخوێندرێتەوە،
بــەاڵم لــە الیــەن هێــزە ئەمنیەتییەكانی
ئەماكنــی ڕێژیمــی ئێرانــەوە ،باڵوەیــان
پێكــرا و هەڕەشــەیان لێكــردن ئەگــەر
ئەو شوێنە چوڵ نەكەن تووشی كێشە و
دەستبەسەرکران دەبن.
ڕێکهوتــی ٣ی ڕێبهندانــی ١٣٢٥ی

ههتــاوی ،پێشــهوا قــازی و ســەیف و
ســەدری قــازی لــهبهنــاو دادگاکانــی
ڕێژیمــی شاههنشــاهیدا حوکمــی
سێدارەیان بەسەردا سەپا و ل ه بهرهبهیانی
١٠ی خاکهلێــوهی ١٣٢٦ی ههتــاوی،
لهمهیدانــی چوارچــرای مههابــاد،
ئــهو شــوێنهی کــ ه کۆمــاری تێــدا
ڕاگهیهندرابوو ،لەسێدارە دران.

ئەتڵەسی  ٧٠١زیندانیی کورد باڵوکرایەوە
زیندانیانــی سیاســی و مەدەنیی واڵتی
ئێــران ،لــە دابەشــکاریی نەتەوەیــیدا
پۆلێن و ناسێندارن.
بەپێــی هەواڵــە باڵوکــراوەکان ،زانیاری
دیجیتــاڵ ســەبارەت بــە  ٨٥٢زیندانیی
سیاســیی ئێران کە لە  ١٥٠گرتووخانە
ڕاگیــراون ،بــە هەوڵــی ڕێکخراوێکــی
ناحکوومەتی لە ئەتڵەسێکی دیجیتاڵدا
باڵوبوویەوە.
لەو ئەتڵەســەدا ،گرووپــی یەکگرتن بۆ
ئێــران ،زیندانیانــی سیاســییان دابەشــی
حەوت نەتەوەی نێشتەجێی ئێران کردووە
کە لە  ٨٥٢زیندانی پێک دێت.
ســەبارەت بە زیندانیانی سیاسی کورد،

نــاوی  ٣٣٩کــەس هاتــووە کــە بێجگە
لــە وێنــەی ئــەو زیندانیانــە ،زانیــاری
ســەبارەت بــە چاالکــی ئــەو کەســە،
کورتــەی ژیاننامــە ،شــوێنی گیــران و
تۆمەتی وەپاڵدراوی هاتووە.
هەروەهــا لــە بەشــی زیندانیانــی کورد،
نــاوی  ١٨٤چاالکــی مەزهەبــی٤٣ ،
چاالکــی مەدەنی ٧٨ ،چاالکی مافی
مــرۆڤ و زیاتــر لــە  ٣٠ڕۆژنامەوان و
چاالکی کرێکاری هاتووە.
ماڵپــەڕی ئــەو ڕێکخــراوە کــە لــە
ئامریکادایــە نووســیویەتی :زانیــاری
 ٢٠٠٠زیندانــی کــە لــەم ئەتڵەســەدا
تۆمارکــراوە ،وەک پڕۆژێکتورێــک

لەسەر کاروکردەوەی دەزگای دادوەریی
ئێرانــە .هەرکاتــێ دادگا ،ئازادیــی
هاوواڵتییــەک بــە تاوانــی کەڵــک
وەرگرتــن لە مافەکانــی زەوت دەکات،
ئــەو کارە تۆمــار دەکرێــت و هەمــوو
جیهانیش دەیبینێت.
هەرلەو ئەتڵەســەداکە زیاتر لە  ٥ســاڵە
کاری بۆدەکرێــت ،زانیاری ورد لەســەر
 ١٥٠گرتووخانــەی ئێــران و ٢١٦
دادوەری حکوومەتــی ئیســامیی ئێران
باڵوکراوەتەوە.
باڵوبوونــەوەی ئــەو ئەتڵەســە بــە
دابەشــکاریی نەتەوەکانــی فــارس،
تــورک ،کــورد ،عــەرەب ،بەلــووچ،

تورکمەن و لوڕ لە شێوازی خۆیدا کەم
وێنەیە.
پێشــتریش ناوەنــدی بەڵگەكانــی مافی
مرۆڤــی ئێران ،ئامــاری  ٨٢٠چاالکی
سیاســی ،مەدەنــی و عەقیدەتــی لــە
زیندانەکانــی شــارەکانی ئێرانــدا
باڵوکردبووەوە.
لــەو ڕاپۆرتــەدا نــاوی  ٢٩٠هاوواڵتیی
کــورد کــە لــە زیندانەکانــی ئێرانــدا
بــە تاوانــی «چاالکیــی سیاســی و
مەدەنــی» دەستبەســەر و حوکمــی
زیندانیان بۆ بڕابوویەوە ،هاتبوو.

ئەحمەد شەهید جارێکیتر وەک ڕێپۆرتێری تایبەتی مافەکانی مرۆڤی ئێران دیاری کرا
شــووڕای مافــی مرۆڤــی نەتــەوە
یەکگرتــووەکان جارێکــی دیکــە و بــۆ
مــاوەی ســاڵێک ئەحمــەد شــەهیدی
وەک ڕێپۆرتێــری تایبەتــی مافەکانی
مرۆڤی ئێران دیاری کرد.
ئەمە شەشــەمین ســاڵی یەک لەدوای
یەکــە کــە ناوبــراو وەک بەرپرســی
تاوتوێکردنــی بارودۆخــی مافەکانــی
مرۆڤ بۆ ئێران دیاری دەکرێت.
بەپێــی دواییــن ڕاپۆرتــە پێوەندیدارەکان

شــووڕای مافەکانــی مرۆڤــی نەتــەوە
یەکگرتووەکان بە  ٢٠دەنگی ئەرێنی،
 ١٥دەنگــی نەرێنــی و  ١١دەنگــی بێ
الیــەن بڕیــاری دیاریکردنــی دووبارەی
ئەحمــەد شــەهیدی وەک ڕێپۆرتێــری
تایبەتی مافەکانی مرۆڤ بۆ ئێرانیان
پەسند کرد.
ڕوســیە ،چیــن و وێنزۆئێــا بەشــێک
لــە واڵتانــی دژبــەری ئــەم بریــارە بوون
و لــە بەرامبەریشــدا زۆربــەی واڵتانــی

ڕۆژئاوایــی و یــەک لــەوان بریتانیا بە
ئامــاژەدان دۆخی شــپرزەی مافەکانی
مرۆڤ لەم واڵتە پێداگر بوون لە ســەر
دیاریکردنی دووبارەی ئەحمەد شەهید.
تائێســتا بەهــۆی دژایەتییەکانــی
کۆمــاری ئیســامی لەمەڕ ســەردانی
ئەحمــەد شــەهید بــۆ ئێــران ناوبــراو
نەیتوانیــوە لــە نیزیکــەوە بارودۆخــی
مافەکانــی مــرۆڤ لــەم واڵتــە
هەڵسەنگێنێت.

بەپێــی دواییــن ڕاپۆرتــی ناوبــراو کــە
مانگی ڕابردوو باڵو کرایەوە لە ســاڵی
٢٠١٥دا نیزیــک بــە  ١٠٠٠کــەس لە
ئێراندا لە سێدارە دراون.
پێشــتر محەممــەد جــەواد الریجانــی
ســەرۆکی ســتادی مافــی مرۆڤــی
هێــزی دادوەری ئێران ڕایگەیاندبوو کە
حکومەتەکــەی دژی وەهــا بڕیارێــک
دەوەستێتەوە.
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کورد

ڕوونکردنەوەیەک

لەسەر قسەکانی ئەم دواییانەی بەڕێز خالید عەزیزی
ڕاگەیاندنــی پەیامــی
نەورۆزیــی بەڕێز ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،کە لەگەڵ پێشــوازیی گەرمی
زۆرێک لە چاالکانی سیاسی و توێژە
جیاوازەکانــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردستانی خۆرهەاڵت بەرەوڕوو بووە،
مشــتومڕێکی زۆریشــی لەنێــو کــۆڕ
و کۆمــەڵ و میدیاکانــی ئێرانــی لــە
نێوخــۆ و دەرەوەی واڵتــدا پێکهێنــا کە
هــەرکام لــە گۆشــەنیگای بۆچوون و
لێکدانــەوەی خۆیان بــۆ خەباتی کورد
لــەو بەشــەدا و مافــە ڕەواکانــی ،ئــەو
پەیامەیان لێکداوەتەوە.
بەشــێک لــە میدیاکانــی فارســی
زمــان کــە وەک هەمیشــە نیگەرانــی
دابــەش بوونــی خاکــی ئێرانــن و
هــەر هاوارێکــی کــورد و باقــی
نەتــەوە مافخوازەکانــی ئێــران و
هەرچەشــنە خەباتێکــی ئــەو نەتەوانــە
نیگەرانییەکانیــان بەهێزتــر دەکا،
بەچــاوی گومانــەوە هەڵســەنگاندنیان
بــۆ ئــەو پەیامــە کــرد کــە ئێمــەش
چاوەڕوانییەکی دیکەمان لەوان نەبوو،
چوونکە لە تــەواوی مێژووی خەباتی
کــورد بــۆ گەیشــتن بــە مافــە زەوت
کراوەکانیداو بەتایبەت خەباتی حەفتا
ساڵەی حیزبی دێموکرات ،بێجگە لەو
تەســک بیرییەیان ،بیــر کردنەوەیەکی
دیکــەی ئەوانمــان لەبــواری داننــان بە
مافــی کــورد بــە قــەدەر مافێک کە
لــەو واڵتەدا بۆ خۆیانی بە ڕەوا دەزانن
و تەنانــەت بڕێکیــش کەمتــر لەوەمان
نەدیوە.
بــەاڵم ئــەوەی ئێمــەی هێنایە ســەر
ئــەو باوەڕەی کە ســەبارەت بــەم بابەتە
بینــە دەنــگ ،دەربڕینــی هێندێــک
بیروبۆچوون یان باشترە بڵێین دژکردەوە،
لەالیــەن بەڕێــز خالیــد عەزیزییــەوە
بوو(کــە هیواداریــن بیروبۆچوونــی
حیزبەکــەی نەبــێ) .هەرچەند کاک
خالید لە وەاڵمی پرســیارێکی کاناڵی
تەلەویزیۆنی(کوردســتان)24دا دەڵــێ:
«ئــەو قســانەی لــە کۆبوونەوەکــەی
نوێنەرایەتیــی حکوومەتــی هەرێمــی
کوردســتان لــە فەڕانســە کردوویەتــی
لە وەاڵمی قســەکانی کاک مستەفا
پەیامەکــەی
هیجری(مەبەســتی
نــەورۆزە) نەبــووە» ،بــەاڵم کێیــە کــە
پەیامەکــەی نــەورۆزی ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــی خوێندبێتــەوەو
گوێی لێ بووبێ و قســەکانی کاک
خالید بە وەاڵمی ئەو پەیامە نەزانێ؟
خــۆ ئەگــەر کاک خالیــد
بەرپرســایەتیی سیاسی نەبوایە ووەکوو

تاکێــک بیروبۆچوونــی
خۆی سەبارەت بەم پەیامەـ ئەویش بەو
شــێوەیەـ دەربڕیبــا جێــگای نیگەرانــی
نەدەبوو و پێویســتی بە وەاڵمدانەوەشی
نەدەکرد ،هەر وەک چۆن زۆرکەســی
دیکــە ئــەو پەیامەیــان بــە ئەرێنی یان
نەرێنی هەڵسەنگاندووە و لە دەربڕینی
خۆیــان ئازادن و قەزاوەتی کۆتایی بۆ
خەڵک دەمێنێتەوە ،بەاڵم کاک خالید
وەک ســکرتێری الیەنێــک کــە بــە
دژبەری کۆماری ئیســامی ناســراوە
و دەربڕینەکانــی وەک بیروبۆچوونــی
حیزبەکەی حیســابی لەســەر دەکرێ،
ئــەو شــێوە لێــدوان و دەربڕینانــە بــەدەر
لەوەی کە چەند ڕاســت یان ناڕاســتن
وەک بۆخۆی دەفەرموێ چەند لەسەر
بنچینەیەکــی واقعبینانە هەڵچنراون ـ
کــە ئــەوەش بــۆ خــۆی جێــگای باس
و موناقشــەیە ـ لــە ناوەڕۆکــی خۆیــدا
هەڵگری چەندین پەیامی نەرێنین:
1ـ پێکناکۆکییەکان لە نێوەڕۆکدا
کاک خالیــد هــەر بــۆ ئــەوەی دژ
کــردەوەی خــۆی لە بەرانبــەر پەیامی
نەورۆزیی ســکرتێری گشــتیی حیزبی
دێموکراتــدا نیشــانبدا و بــە خەیاڵــی
خــۆی لــە بایەخــی ئــەو پەیامــە کــەم
بکاتــەوە ،بەبــێ ئــەوەی ســەرنجی
پێویســتی دابێتــە پەیامەکــە ،بۆخۆی
وایدانــاوە کــە لــەو پەیامــەدا حیزبــی
دێموکرات ڕادەگەیەنێ کە پێشمەرگە
دەنێرێتــەوە نێوخــۆی واڵت بــۆ ئــەوەی
هێــرش بکەنە ســەر هێزەکانی ڕێژیم و
مەســەلەن گوندێک ئــازاد بکەن و...
کەوتۆتــە نێــو لێدوانــی پێکناکۆکــی
بەرفراوان بە مەبەســتی ڕەد کردنەوەی
ئــەو ئامانجــە وەهمییــە ،بەبــێ هیــچ
پێویستییەک.
جــا ئــەو جــار بــۆ ڕەدکردنــەوەی
ئــەو گریمانــە وەهمییــە ،دەکەوێتــە
ئیســتیدالل کردن.بەڕێزیــان لــە وتووێژ
لەگــەڵ کاناڵــی «کوردســتان»24
دەفەرمێ»:خەباتــی چەکداریمــان بۆ
دەکرێ و قەتیش ڕەدمان نەکردووەتەوە
و لــە هەمــوو دەرفەتێکیــش بــۆ ئــەوە
کەڵکمــان وەرگرتــووە « هەروەهــا
دەڵــی« :هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان بەرهەمی خەباتێکی دوور
و لەمێژینــەی حیزبــی دێموکراتــە
و هێــزی پێشــمەرگە دەبــێ بمێنــێ و
بەهێزتــر بکــرێ ،چوونکــە خەباتــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە
دژی کۆمــاری ئیســامی خەباتێکی
فــرە ڕەهەنــدە» .لــە بەشــێکی دیکەدا
دەڵێ»:لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان بــە شــاهێدیی خەڵکــی

کوردســتان ،لــە قوواڵیــی
ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا
بوون و ،زەربەیان لە هێزەکانی کۆماری
ئیســامی داوە و شەهیدیشمان داوە».
خــۆ ئــەوەی کــە تا ئێــرە کاک خالید
باســی کــردووە دووپــات کردنــەوەی
پەیامی نەورۆزیی سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانە
بــە دەربڕینێکــی دیکــەوە .ئەگــەر ئەو
شــتانە بــۆ کاک خالید و حیزبەکەی
ڕەوایــە بۆچــی بــۆ حیزبێکــی دیکــە
وەک حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ناڕەوایــە و دەبــێ ڕەد بکرێتەوە؟
ئــەو حەقانیــەت و نــا حەقانیەتە لە چ
لۆژیکێکەوە سەرچاوە دەگرێ؟
ئەگــەر ڕەخنــەی کاک خالیــد
لەوەیــە کــە پەیامــی نەورۆزیــی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ـ کە کاک خالید
وایدانــاوە کــە شــەڕی چەکــداری
ڕاگەیاندووە و لە شاشــەی تەلەویزیۆن
ڕاگەیەنــدراوە ،بــەاڵم ئــەوان «خەباتی
چەکــداری لە شاشــەی تەلەویزیۆنەوە
ڕاناگەیەنن»،ئــەدی ئــەوە نییــە
کــە قســەکانی خــۆی ســەبارەت بــە
پێشــمەرگە ،خەباتــی چەکــداری لــە
نێوخــۆی واڵت ،زەربەوەشــاندن لــە
هێزەکانی کۆماری ئیسالمی و  ...لە
کاناڵــی تەلەویزیۆنی(کوردســتان)24
ڕادەگەیەنــێ و پێشــتر لە تەلەویزیۆنی
خۆیان(تەلەویزیۆنی کورد کاناڵ) ئەو
چاالکییانەیان بە گەورە کردنەوە و بە
شانازییەوە ڕاگەیاندووە؟
لــە قســەکانی کاک خالیــد وا
دەردەکــەوێ کــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لە مــاوەی نزیک
بە 40ساڵی ڕابردوودا ـ کە لەبەشێکی
زۆری ئــەو ماوەیــەدا یــەک حیــزب
بوویــن تــا ئەو کاتەی ئــەوان لە حیزب
جیابوونــەوە ،لــەوە حاڵــی نەبــووە کــە
خەباتــی چەکــداری «پێویســتی بــە
ئامادەکاریــی نیزامی هەیە» .هەر لە
درێژەی ئەو دێڕەدا دەڵێ  »:پێویستی
بــە هەماهەنگــی نێــوان الیەنــەکان
لەگەڵ یەکتری هەیە».
بێگومــان پێکهێنانــی هەماهەنگی
لــە نێوان هێــزە کوردییەکانی دژبەری
کۆمــاری ئیســامی کارێکــی زۆر
باشە ،بەاڵم؛
یەکەم؛پرســیارێک کــە
لێــرەدا دێتــە پێــش ئەوەیــە کــە ئایــا
الیەنەکەی کاک خالید لەو چاالکییە
چەکدارییانــەی کــە پێشــتر ئاماژەی
پێکــردوون ،هیــچ هەماهەنگییەکــی
«لەگەڵ الیەنەکان» کردووە؟ ئەوەی
ئێمــە بزانیــن النیکــەم لەگــەڵ حیزبی

دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران هیــچ هەماهەنگییەکیــان
نەکردووە ،ئەگــەر لەگەڵ الیەنەکانی
دیکــە هەماهەنگیان کرد بێ نازانین،
بەاڵم وێناچــێ ئەو هەماهەنگییە کرا
بێ.
دووهەم؛ بێجگە لەوە ئایا ئەو شێوەبیرکردنەوەیــەی کاک خالیــد هیــچ
ڕێگایــەک بــۆ هەماهەنگــی کــردن
لەگەڵ الیەنەکانی دیکە دەهێڵێتەوە؟
لــەو هەمــوو قســە دژبەیەکانــە،
دەکــرێ لــە خوێندنــەوەی ئــەو قســانە
النیکــەم دوو پەیــام هەڵێنجــرێ ـ کــە
هیوادارین مەبەستی کاک خالید ئەوە
نەبوو بێ ـ :
ئــا ـ ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی
نیگــەران نەبــێ چوونکە»:بــەو پــرش
و باڵوییــەی کــە ئێســتا لە نێــو حیزبە
سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
هەیە ،خەباتی چەکداری ســەرکەوتوو
نابێ و ،لەو دۆخەی ئێســتادا تەنانەت
ئەگــەر بتوانیــن گوندێکیــش ڕزگار
بکەیــن ،زۆر ئەســتەمە بتوانیــن
ڕایبگریــن و ئیــدارەی بکەیــن» .بــەو
شــێوەیە ســەرەڕای پێداهەڵکوتنەکانی
پێشــوو بــە پێشــمەرگە ،هێڵێکــی
باتڵبوونیــان بەســەردا دێنێ ،چوونکە
بە بۆچوونی بەڕێزیان ئەو شێوە خەباتە
(خەباتــی چەکــداری) ســەرکەوتوو
نابێ.
ب ـ پەیامێکیــش بــۆ خەڵکــی
کوردســتانە بــەو واتایــە کــە مــادام
خەباتــی چەکــداری ســەرکەوتوو
نابــێ ،ســەری خۆتــان بەردەنــەوە و
گوێرایەڵــی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی و ڕێنوێنییەکانــی ڕێبەری
موســوڵمانانی جیهــان (وەلــی فەقیــه)
بــن و هێنــدە خۆتــان مانــدوو مەکــەن،
ئــەو پەڕەکــەی چــاو ببڕنــە ئاکامــی
هــەوڵ و تێکۆشــانی کاربەدەســتانی
شار و نوێنەرانی مەجلیسی ڕێژیم کە
داکۆکــی لە مافە نەتەوایەتییەکانتان
بکەن ،وەک ئەو ڕێنوێنیانە کە کاک
خالیــد لــە پەیامی نەورۆزیــی خۆیاندا
بەم چەشــنە دەیدەن »:ههروهها ئهرک
دهخرێته ســهر شــووڕای شارهکان ،سهر
نوێنهرانــی کــورد لــه پارلمانــی ئێــران
کــه لــهوێ نوێنهرایهتــی ناوچهکانــی
خۆیــان دهکــهن ،ئاوڕدانهوهیهکیــان لــه
ناوچهکــهی خۆیــان هەبــێ ،ئهگــهر
ئــهوان لــهوێ هــهن ،لــه نهتیجــهی
دهنگــی خهڵکــی ناوچهکانــی خۆیــان
لــهوێ هــهن .ســهرهڕای تهعههوداتــی
ناوچهیــی ،تهعههوداتــی میللیشــیان
ههیه ،تهعههوداتی میللی ئهوان ئهوهیه
کــه دیفاع له مافه نهتهوایهتییەکانی

خۆیان بکهن».
خــۆ ئەگــەر هیچــکام لەوانــەش
کاریگــەر نەبــوون «خهڵکــی کــورد
لــه کوردســتانی ئێــران حهقــی
خۆیهتــی ئــهو مافه بۆخــۆی بێڵێتهوه،
کــه لــه چوارچێــوهی مهیدانــی
نێودهوڵهتیشدا قهبووڵ کراو ئیعترافی
پێکراوهشتێکی ئینسانی و قانوونییه،
موراجعه بــه ڕەئی خهڵکهکهی خۆی
بــکا ،ڕیفرانــدوم بکا»(.پەیامــی
نــەورۆزی ئەمســاڵی کاک خالیــد
عەزیزی)
ئــەوەش بەڵێنــی قەرزێکــە کــە بــە
خەڵــک دەدرێ بــە بــێ ئــەوەی کات
و چۆنیەتــی بەڕێوەبردنــی دیــار بــێ،
چوونکــە مــادام خەباتــی چەکــداری
ســەرکەوتوو نابــێ ،کاک خالیــد
هــەر بە هێــزی پارلمانتارانــی کورد و
ئەنجوومەنی شارەکان ئەو ڕێفراندۆمە
بەســەر کۆمــاری ئیســامیدا
دەســەپێنێ؟ یــان ڕێــگای دیکــەی
هەیــە؟ بــەم چەشــنە دەبینیــن کــە
پەیامــی نەرۆزیی بەڕێز کاک خالید
و ئــەو چەنــد وتووێــژەی دوای ئەوەکە
لە ڕەدی پەیامی ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
کردوویەتی پڕن لە ناکۆکی ،چاندنی
تــۆوی بێهیوایــی و ،بێتوانایــی
خەڵکــی کوردســتانی خۆرهــەاڵت،
لــە الیەکــی دیکــەوە ورەبەخشــین بــە
کۆمــاری ئیســامی لــە بەرانبــەر
زیندوویــی و خەباتکاریــی ئەو خەڵکە
کــە لــە مــاوەی نزیــک بە چل ســاڵ
ستەم و زۆرداریی ئەو ڕێژیمە دڕندەیە،
کۆڵیــان نــەداوە و باجەکەیشــیان بــە
قیمەتــی هــەزاران شــەهید و برینــدار و
زیندانی و دەربەدەری داوە.
هەروەهــا ئــەو شــێوە بۆچوونــە
بێقیمەت کردنی خەبات و تێکۆشانی
هەزاران پێشمەرگەی ڕیزەکانی خەبات
دژی کۆماری ئیســامی لە سەرەتاوە
تا ئێســتایە ،بەو پێشمەرگانەشــەوە کە
لــە ڕیزی حیزبەکــەی کاک خالیددا
شەهید بوون یان ئەوانەی هەر ئێستا لە
ژێــر ســەرکردایەتی بەڕێزیانــدا خەبات
دەکــەن و ژمارەیەکــی بەرچاویشــیان
هەمــوو تەمەنــی الوەتــی خۆیــان لــەو
ڕێگایەدا بە شانازییەوە تێپەڕ کردووە.
زیاتــر لــە هەمــووی ئەوانــەش ،ئەو
بۆچوونانــە لەگەڵ ڕۆحــی بەرنامەی
سیاســیی حیزبەکــەی کاک خالیــد
ناتەبایــە کــە تەنیــا چەنــد مانــگ
لــەوە پێــش لــە کۆنگرەکەیاندا پەســند
کــراوە ،وەک»:لــە فەزایەکــی ئاوادا
حیزبــی ئێمــە لــەو بــاوەڕەدا بــوو کــە
دەبــێ ســەرنجی خۆمــان و خەڵــک و

الیەنەکانــی دیکەش بۆ ئەو
زەروورەتە ڕابکێشــین کە وزە و توانای
سیاســی و خەباتگێڕیــی ڕۆژهــەاڵت
پێش هەموو شــتێک بۆ بەهێز کردنی
ئــەو پارچەیــەی کوردســتان تەرخــان
بکــرێ»  « ...ئێمــە خۆڕاگــری و
خەباتــی چەکدارانە بــۆ خۆمان وەک
گەلێکــی خــاوەن مافــی چارەنووس و
لــە بەرامبەر ڕێژیمێکدا کە لە جیاتی
پێکهێنانــی دەرفەتــی چارەســەری
سیاســی بــە دڕندانەتریــن شــێوە
ســەرکووتی دەکا ،بــە مافــی ڕەوا و
تەنانەت ئەرکی خۆمان دەزانین».
بــەاڵم واقعییەتەکانــی نێــو
کۆمەڵــگای کوردســتانی ئێــران بــە
پێچەوانــەی ئــەوەی کاک خالید لێی
حاڵــی بــووە ،بریتییە لە هیــواداری بە
خەبــات ،بەربەرەکانــێ لەگــەڵ ڕێژیــم
و ڕەدکردنــەوەی سیاســەتە دژی
گەلییەکانــی حکوومەتــی کۆمــاری
ئیســامی ،ئــەو واقعییەتانــەی
تیمەکانی پێشمەرگە لە نێوخۆی واڵت
لــە ورە و ئیرادەی خەڵک بۆ درێژەدان
بــە خەبات بەچاوی خۆیان دیتوویانە و
بــەدڵ دەرکیان کــردووە و ،بێ گومان
پێشــمەرگەکانی حیزبەکــەی ،لەگەڵ
کاک خالیدیش باسیان بۆ کردووە.
ئێمــە لــەوە دڵنیاییــن کــە خەڵکــی
کوردســتان زۆر لــەوە وشــیارترن کــە
بــەو جۆرە قســانە لــە الیــەن هەرکەس
و الیەنێــک بــێ ورە بــەردەن و لــە
ڕێبــازی ڕاســتەقینەی خەبــات بــۆ
بەدەســتهێنانی مافەکانیــان پاشــگەز
ببنەوە ،بەاڵم بێگومان چاوەڕوانیشیان
لــە حیزبــە سیاســییەکانی دژبــەری
کۆمــاری ئیســامی و بــە تایبــەت
ڕێبەرایەتییەکانیــان ئەوەیــە کــە بــە
داهاتــوو هیواداریــان بکــەن و ورەیــان
پــێ ببەخشــن ،نــەک ئیرادەیــان تێک
بشــکێنن و لە ڕابردووی پڕ لە خەبات
و قوربانیدان پەشــیمانیان بکەنەوە .لەو
پێوەندییەدا قســە بۆ گوتن زۆرە ،بەاڵم
جارێ ئەوندە بەسە.
لــە کۆتاییــدا جارێکــی دیکــە
دووپاتــی دەکەینــەوە کــە هیواداریــن
ئــەو بۆچوونانــە بــە دوور بــن لــە
بۆچوونەکانــی حیزبەکــەی کاک
خالیــد و ،بەڕێزیشــی جارێکــی دیکــە
لــە ئاکامــی نەرێنیــی ئــەو بۆچوون و
دەربڕینانە ورد بێتەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
کۆمیسیونی ڕاگەیاندن
١٥ی خاکەلێوەی ١٣٩٥ی
هەتاوی
٣ی ئاپریلی ٢٠١٦ی زایینی

پەیامی کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران بە بۆنەی ١٠ی خاکەلێوە ڕۆژی شەهیدانی کوردستان
هاونیشتمانیانی بەڕێز!
بنهماڵهی سهربهرزی شههیدان!
کادر و پێشمهرگهخۆشهویستهکان!
میوانهبهڕێزهکان!
ئەمــڕۆ ١٠ی خاکەلێــوە ڕۆژی
ســەرهەڵدانەوەی ژانــی ئــەو زامەیــە
کــە لــەم ڕۆژەدا و لە ســاڵی ١٣٢٦ی
هەتــاوی بەرانبــەر بــە ٣١ی مارســی
١٩٤٧ی زایینــیدا ،بــە لەســێدارەدانی
پێشــەوا قــازی محەممــەد یەکــەم
ســەرۆک کۆمــاری کــورد و
هاوڕێیانــی ،کەوتــە ســەر جەســتەی
نەتەوەی کورد بە گشــتی و کورد لە
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت بــە تایبەتی.
زامێــک کە پاش  ٦٩ســاڵ ئێســتاش
بەســوێیە و وەک کارەســاتێک
لــە ڕەوتــی بزووتنــەوەی کــورد و
مافخوازییەکەی دێتە ئەژمار.
پــاش لەنیوبردنــی کۆمــاری
کوردستان لە الیەن ڕێژیمی حەمە ڕەزا
شا و پشتیوانانیەوە ،لە ماوەی گیران،

تــا ڕۆژی لەســێدارەدانی پێشــەوای
مــەزن ،گەلی کورد ڕۆژانێکی پڕ لە
نیگەرانــی و چاوەڕوانیــی تێپەڕکــرد،
کــە ئاخــۆ چارەنووســی پێشــەواکەیان
چــی دەبێــت؟ هەڵســوکەوتی دەوڵەتی
ئێــران لــەم پێوەندییــەدا چــۆن دەبێــت؟
دیارە سروشــتی دەســەاڵتە سەرەڕۆکان
بەردەوام وا بووە لە ڕێگای ســەرکوت،
هێزی زۆر و ســێدارەوە دەســەاڵتدارێتی
خۆیــان بســەپێنن .بەپێــی ڕابــردووی
دەســەاڵتدارانی تــاران تــا ئەوکاتــە
بەرانبــەر ڕێبەرانــی کــورد هەیانبــووە،
وەک لەگــەڵ ســەرکردە و قارەمانــی
نەتەوەیــی کــورد ،ســمایل ئاغــای
ســمکۆ کردیان ،پێشــبینی دەکرا چی
بێــت ،بــەاڵم بــۆ پێشــەوا بەندیخانــەش
سەنگەرێکی دیکە بوو کە ڕێبوارانی
دواڕۆژی ئــەو مامۆســتا مەزنــە
وانــەی خۆڕاگــری ،بەرگری لەمافی
ڕەوا لــە هــەر بارودۆخێکــدا و مانــەوە
لەســەر بەڵێــن و پەیمانــی لــێ فێر بن.

بــۆ دوژمنانــی کــورد و دژی مافــی
مرۆڤ ،دادپەروەریی و ئازادیش ،بەناو
دادگایی پێشــەوا پڕ بوو لە پێداگریی
لەســەر هــەق ،ڕاســتی ،ئــازادی،
ئاشــتیی و بەرەنگاریــی لەگەڵ ســتەم
و ناداپەروەری و ســەرەڕۆیی ،دادگای
بێــدادی بردبــووە ژێــر پرســیارەوە و
لێپێچینەوەی لە دەســەاڵتێکی ناڕەوا و
داگیرکەر دەکرد.
بنەماڵەی سەربەزی شەهیدان!
ئێمــە ئەمــڕۆ  ٦٩ســاڵ پــاش ئــەو
کارەساتە دڵتەزێنە و لە ڕۆژی شەهید
بوونــی پێشــەوای کــوردادا ،یادی ئەو
و هەمــوو شــەهیدە ســەربەرزەکانی
دیکەمــان بەڕێــزەوە دەکەینــەوە.
بەداخــەوە گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاستدا ،لە ژێر ستەمی دەسەاڵتدار
و نەتەوەی فەرمانڕەوای ئەوتۆ دەژی،
کە پاش ئەوەندە ساڵەش هەروا لە بیری
«بــە پیــرۆز کــردن»ی کەســایەتی
و زاڵکــردن و ســەپاندنی «ئــەرک»

بەســەر «ماف»دا دەژیــن .ئەمانە ئەو
چەمکانەن کە پێشــەوا بە بەختکردنی
گیانی خۆی حاشای لێکردن.
چوونکــە لە جیهانبینیی پێشــەوادا،
مــرۆڤ بــوون و بەهــا مرۆڤییــەکان
گرنــگ بــوون .لە ســەردەمی پێشــەوا
و تەنانەت لە ئێستاشــدا ،لەســەردەمی
دەســەاڵتی ڕەشــی کۆمــاری
ئیســامیدا ،گرفتێکــی گــەورەی
دەســەاڵتە ســەرەڕۆکانی تــاران ئــەوە
بووە و ئەوەیە کە هەروەک سەدەکانی
نێوەڕاســت ،بۆیــان گرینگــە کــێ
دەســەاڵتدار و فەرمانــڕەوا بێت ،نەک
شــێوەی فەرمانڕەوایــی چــۆن بێــت و
خەڵــک و تاک و مافەکانیان چەندە
پارێزراو بن.
ئەمەیــە کێشــەی بنەڕەتیــی
فەلسەفەی سیاسیی حیزبی دیموکرات
لەگــەڵ دەســەاڵتە ســەرەڕۆکانی زاڵ
بەســەر ئێرانــدا لــە ســەردەمی پێشــەوا
قازییەوە تا ئەمڕۆ.

هاوڕێیانی بەڕێز ،ڕێبوارانی
ڕێبازی پێشەوای نەمر!
شەســت و نــۆ ســاڵ لەوەپێــش،
بناغەی دەســەاڵتدارێتیی لەکوردستان
لــە ڕێــگای حیزبێکــی سیاســی و بــە
ســەرۆکایەتی ڕێبەرێکــی لێوەشــاوەی
وەک پێشــەوا قازی لەســەر ڕەوایەتی
یاســا و شایســتەیی کەســایەتی و بــە
ویســتی خەڵــک دامــەزرا .هەربۆیــە،
ڕەوتــی دەســەاڵتی نەریتخــواز و
کۆنەپارێزانــەی کوردیــش گۆڕانــی
بەســەردا هــات ،لەســەرکردایەتی
ســەرۆک خێــڵ و دەرەبەگــەوە گــۆڕا
بــۆ ســەرکردایەتیی حیزبێکــی
سیاســی وەک حیزبــی دێموکــرات بە
بەرنامــەی پێشــکەوتنخوازانەوە .لــە
ژێــر ڕێبەرایەتیــی زانایەکــی یاســا،
زمانزانێکــی ڕۆشــنبیر و دادوەرێکــی
دادپــەروەری وەک پێشــەوادا ،ژنــان
بوونــە هاوبەشــی خەبــات و تێکۆشــان

و پێیــان نایــە گۆڕەپانــی چاالکییــە
سیاســیی و کۆمەاڵیەتییەکان و الوان
بۆ پێگەیشتن و خزمەت بە گەلەکەیان
لــە دواڕۆژدا ڕەوانــەی هەنــدەران کران
بــۆ خوێنــدن .بــە گوڕ و تیــن و جۆش
و خرۆشــەوە لە ژێر ئااڵی کوردستاندا
و بە ســرودی نیشــتیمانی ئەی ڕەقیب
قوتابخانــەکان بــە کــوردی کرانــەوە و
مندااڵنــی کــورد بــە زمانــی کوردی
دەســتیان بەخوێنــدن کــرد .شــێعر و
ئەدەبیــات و ڕۆژنامەنووســیی کوردی
هەناســەیەکی نوێــی هاتــەوە بــەر و لە
پێنــاو گەل و سەربەســتیدا بە ئازادی
ڕایــی بــوو .ئەمەیە جیاوازیی شــێوەی
حوکمڕانی ئێمە و ئەوان.
ســەرەڕای هەمــوو ئەو دەســکەوتانە
لەکاتــی ســەرکۆمارێتیدا ،پێشــەوا
قازی بە بەرگریکردنی لە ئازادیی و
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سپای پاسدارانی لەخۆبایی ،مێژوویەكی پڕشوورەیی و داهاتوویەكی تەمومژاوی
سەالم ئیسماعیلپوور
لــەم ڕۆژانــەدا شــوێن پێــی تاقمــی
مافیایــی تیرۆریســتیی ســپای
پاســداران لــە هەمــوو سیاســەت و
بەرنامەكانــی كۆمــاری ئیســامی و
بەو پێیەش لە هەموو كوێرەوەرییەكانی
گەالنــی ئێــران و شــەڕ و ئاژاوەكانی
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا بە
ڕوونی دیارە.
هەنووكــە بەهــۆی توانــای ئابــووری
و دەســەاڵتی سیاســیی ڕەهــا و
ســەركوتكەری ســپای پاســداران لــە
بەڕێوەبردنــی ئێرانــدا ،لقوپۆپەكانــی
دەســتیان بەســەر هەمــوو بوارەكانــی
ژیانــی كۆمەاڵیەتــی و بگــرە
تاكەكەسیی خەڵكدا گرتووە و هەموو
ئــەو پاوانخوازییــەش بــە پاســاوی
«پاراستنی شــۆڕش» وەكوو ئەركی
پێناســەكراوی خۆیــان ئەنجــام دەدەن.
هەربۆیە و بەو پاســاوە بێبنەمایەش،
بۆ نموونە سەرەڕای ئەوەی كە شەڕی
نابەرپرســانە وكاولكارانــەی هەشــت
ســاڵە وەكوو یەكێك لــە بەرهەمەكانی
پالندانــان و بەڕێوەبەریــی ئــەوان،
ســەدان هــەزار كــوژراو و برینــدار و
زیاتــر لە هەزار میلیارد دۆالر زیانی
بــۆ ئابووریــی ئێــران بــە دواوە بــوو و
دواتریش بە چۆكدادان و سەرشــۆڕی
كۆتایی هاتووە ،ئەو شكستە بە نرخی
ســەركەوتن بــە خەڵــك دەفرۆشــنەوە و
تەنانــەت منەتیــان بــە ســەردا دەكەن
كــە گوایە ئەمنیــەت و یەكپارچەیی
واڵتیان بۆیان پاراســتووە .بۆ پاداشی
ئــەو ســەركەوتنەش! لــە كاروبــاری
سیاســی و ئابووریــدا هەمــوو جــۆرە
دەســتێوەردان و سنووردانانێك دەكەن و
باج وەردەگرن و لە ئاســتی سیاسەتی
نێوخــۆ و دەرەوەی ڕێژیمــدا بەكــردەوە
شوێندانەرترین دامەزراوەی ڕێژیمن.
ئەگــەر ئاوڕێــك لــە هەڵوێســت و
لێدوانەكانی بەرپرســانی ڕێژیم و ئەو
ســپایە بدەینــەوە ،بۆمــان دەردەكــەوێ
كــە بــە شــێوەیەكی ســەیر تووشــی
لەخۆباییبــون و زێدەخــوازی بوونــە و
الوازیی سیاســەتی دەرەوەی واڵتانی
ڕۆژئاوایــی بەتایبەتــی ئەمریــكا لــە
چەند ساڵی ڕابردوودا بە تایبەتی لە
گۆڕەپانــی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا،
ساوێری بەهێزیی الی ئەمان دروست
كــردووە و خۆیــان لەگــەڵ زلهێــزە
جیهانییەكان لێ تێك چووە.
بــۆ نموونــە پاســدار موحەممــەد
عەلــی جەعفــەری ،فەرمانــدەی
گشــتیی ســپای پاســداران دەڵــێ:
«ئێمــە ناتوانیــن لــە بەرانبــەر ئــەو
بلــۆك و جەمســەربەندییانەدا كــە بــۆ
دابەشــكردنی واڵتــان بــە ســەر چەند
هێــزی پاوانخــواز و داگیركرانــی
جۆغرافیــای نەتــەوە دەســكورتەكان
پێــك هاتــوون و ئــەو گەندەڵییانــەی
كە لە سیاســەتی ئیمپریالیســتەكانەوە
ســەرچاوە دەگــرن ...بێدەنــگ
بیــن» (هەواڵدەریــی فــارس ـ 12ی
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مافــی ڕەوای خۆی و گەلەکەی ،بۆ
ئازادی و سەربەستی لە بەندیخانەکانی
ڕێژیمــی شــادا ،فێــری کردیــن کــە
خەڵــک و نەتــەوە بناغــە و بنچینەیــە
نەک ســەرکردە و کەسایەتی .ڕێبەرە
بەرپــرس و شۆڕشــگێڕەکان خۆیــان
دەکەنــە قوربانــی بــۆ سەربەســتیی و
بەختەوەریی گەلەکەیان نەک خەڵک
بکەنە قوربانی بەرژەوەندییە تایبەتی و
تاکییەکانی خۆیان .ئەمەیە مەکتەب
و ڕێبــازی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران.

هاوڕێیانی بەڕێز!
لــە پــاش ڕووخانــی کۆمــاری
کوردســتان ،لە مــاوەی چوارمانگ و
١٣ڕۆژدا ٢٢ ،سهرداری کورد لەگەڵ
پێشەواکەیاندا چوونەسەردار و گیانیان
لــە پێنــاو ئــازادی و سەربەســتیی
گەلــی کــورددا بەخت کــرد .ئهوانهش
 11ســهرداری فهیزوڵاڵبهگــی ،چــوار
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جەعفــەری لــە حاڵێكــدا بــاس لــە
دژایەتیكردنــی ســتەم و داكۆكــی
لــە گەالنــی بندەســت دەكاتــەوە
كــە بەپێــی پێــڕەوی نیوخۆیــی و
كردەوەكانــی ســپا ،ئەركی ســەرەكیی
ئــەو ڕێكخــراوە ســەركوتی گەالنــی
بندەســت و ئاژاوەنانــەوە و كاولكردنی
شارســتانیەتەكان بە پاساوی شەڕ بۆ
پاراســتنی ڕێژیمێكە كــە لە تەمەنی
خۆیــدا كۆســپی ســەرەكیی ســەر
ڕێگای بەختەوەریی گەالنی ئێران و
ناوچەكانی دەوروبەر بووە.
لەو پێناوەدا سپای پاسداران كە خۆی
بــە دژەئیســتكباری و هەڵگری بەها
مرۆیــی و ئەخالقییــەكان دەزانێ ،بە
كردەوە لەگەڵ مافیاییترین كۆمپانیا
و تاقمەكانــی هاوشــێوەی خــۆی و
زلهێــزەكان و واڵتانــی ســەركێش و
ئازادیكــوژ پەیمــان و ڕێككەوتنــی
هەیــە و ســوودێكی یەكجــار زۆر
لــە دانانــی فڕۆكەخانــە و گۆمركــە
نایاساییەكان ،قاچاخ و مامەڵە كردن
بــە چەكوچــۆڵ ،مادە هۆشــبەرەكان،
خواردنــەوە ئەلكولییــەكان ،تااڵنــی
كەلەپــوور و ژینگــە و ئاســەوارە
بەنرخەكانــی واڵت و تەنانــەت
بازرگانیــی مــرۆڤ و هەناردەكردنی
كچان و ژنان بە مەبەستی بازرگانیی
سێكسی وەدەست دێنێت.
جەعفــەری لــە كاتێكــدا بــاس
لــە پاڵپشــتیی گەالنــی بندەســت
و ...دەكات كــە هــاوكات لەگــەڵ
باڵوبوونــەوەی هەواڵــی كۆچــی بــە
لێشــاوی خەڵكــی وەزاڵەهاتــووی
ســووریە و عێــراق و ئەفغانســتان
بــەرەو ئورووپــا كە دەســتێوەردانەكانی
سپای پاسداران واڵتەكانی ئەوانەشی
كردۆتــە جەهەننەم ،باســی كۆمەڵێك
لــە پەناخوازانــی ئێرانی لــە ناوچەی
«كاڵــە»ی فەرانســەش كــە وەكــوو
ناڕەزاییــەك بەرانبــەر بــە ناڕوونیــی
چارەنووســیان ،تەقەڵیــان لــە دەم و
لێــوی خۆیان دابوو ،بــوو بە ڕۆژەڤی
هەواڵەكان.
دیتنــی وێنەكانــی ئــەو كەســانە لــە
تەلەڤیزیۆنەكانــی جیهانــدا ئــەو
پرســیارەی دەهێنایــە گــۆڕێ كــە تۆ
بڵێــی لــە ئێرانیشــدا شــەڕێكی وەك
ســووریە لــە ئــارادا بێــت كــە ئەمانــە
لێــی هەاڵتــوون و ئێســتا لــە ترســی
دیپۆرتكرانــەوە بۆ واڵتەكەیان ،دەم و
لێــوی خۆیــان دەدوورنــەوە و لە ســەر
مقەبا دەنووسن «فریامان كەون»؟
هەروەهــا بانگەشــەی داكۆكــی لــە
گەالنــی بندەســت لــە الیــەن پاســدار
جەعفەرییــەوە لــە كاتێكدایــە كــە
مێژووی پڕ لە تاوانی سپای پاسداران
لــە ســەركوتی گەالنــی بندەســتی
ئێرانــدا بــۆ هەموان ئاشــكرایە .ئەوان
خەڵــك منەتبــار دەكەن كــە ئەمنیەت
و ســەقامگیرییان بــۆ خەڵــك دابیــن
كــردووە و لــە واڵتانــی دەوروبــەری
ئێرانــدا ئــەو ئەمنیەتە لە ئــارادا نیە.

هەڵبــەت ڕوونــە كە ئەوە لە ڕاســتیدا
خەفەقانی سیاسییە كە لە قامووسی
ئەوانــدا بە ئەمنیەت و ســەقامگیری
دەناســرێت و ئەو جۆرە ئەمنیەتە پێش
ڕووخانی تاڵیبان و قەزافی و سەدام،
لە ئەفغانســتان و لیبی و عێراقیشــدا
هەبــوو .ئەگەر لە پاش ڕووخانی ئەو
ڕێژیمانەش لە ناوچەدا ئەو ئەمنیەتە
تێــك چووبێــت ،دەبــێ فەرمانــدەی
سپای پاسداران و بەرپرسانی دیكەی
كۆمــاری ئیســامی چاك لــە بیریان
مابێــت كە بۆ خۆیــان و ڕیژیمەكەیان
و دامەزرێنەرەكــەی بــە پەرەپێدانــی
فەندامنتاڵیــزم و ناكۆكیــی ئایینی و
تایفــی بۆ هەناردەكردنــی دێوەزمەی
شۆڕشــەكەیان و لــە ڕاســتیدا
هەنــاردە كــردن و گواســتنەوەی
قەیرانــە نێوخۆییەكانیان بــۆ دەرەوەی
ســنوورەكان ،چ ڕۆڵێكی نیگەتیڤیان
لە پێكهێنانی ئەو بارودۆخەدا هەبووە
و هەیە.
جەعفەری نابــێ لە بیری چووبێتەوە
كــە ڕێژیمەكەیــان بــە هاوكاریــی
«ڕیــگان»
ناڕاســتەوخۆی
سەركۆماری ئەمریكا ،بۆ خولقاندنی
كۆمــاری ئیســامیی پاكســتان ،بــە
هاوكاریــی ژەنەڕاڵ «زیائولحەق»ی
ئیســامخواز و ســەرەڕۆ «زولفەقــار
عەلــی بۆتۆ»یــان لــە ســێدارە دا
و لــە ئەفغانســتانیش پێشــیان بــە
چارەســەری ئاشــتیانەی كێشــەكان
گــرت تاكــوو دێوەزمــەی ئەلقاعیــدە
و تاڵیبــان و كۆنەپەرســتانی وەك
حیكمەتیــار ،جێــگای هەوڵەكانــی
دەوڵەتــی «نەجیبوڵــا» بگرێتــەوە و
ئەفغانســتان ببێتە النكــەی تیرۆریزم
و بناژۆخوازییــەك كــە ئەمــڕۆ
بەنــاوی داعــش لــە سەرتاســەری
جیهانیــدا كارەســات دەخولقێنــێ .لەم
ڕۆژانەشــدا كــە دادگای فیدراڵــی
ئەمریــكا ڕایگەیانــد كۆمــاری
ئیسالمی لە تەقاندنەوەی تاوەرەكانی

بازرگانیــی جیهانیــی نیۆیــۆرك و
بنكــەی ســەربازانی ئەمریكایــی
لــە «ئەلخوبــەر»ی عەربســتاندا
پاڵپشــتی ماڵیــی ئەلقاعیــدە بــووە،
گۆشــەیەك لە جینایەتێكــی دیكەی
ڕێژیــم دەركەوت ،لە حاڵێكدا كە ئەوە
چەندیــن ســاڵە ڕێژیمی ئێــران خۆی
لە پاڵ شەڕی دژەتیرۆردا شاردۆتەوە
و دەیهــەوێ لــە ڕەوایی ئەو شــەڕەش
بــە قازانجــی خۆی كەڵــك وەربگرێت
و ئامانجەكانــی ئەو شــەڕە بە الڕێدا
ببات.
تاقیكارییــە مووشــەكییەكانی ئــەم
دواییانــەی ڕێژیمیــش نموونەیەكــی
دیكە لەو ڕاستییەن كە نیشان دەدەن،
سپای پاسداران و كۆماری ئیسالمی
بــە قۆســتنەوەی الوازیی سیاســەتی
دەرەوەی ئۆبامــا ،دەیانهــەوێ بــەو
ڕێگایــەدا بچــن كــە پێشــتر ســەدام
حســەین و قەزافــی و زۆرێــك لــە
ڕێژیمــە دیكتاتۆرییەكانــی دیكــەش
تاقییــان كردبــووەوە .ئــەم تاقمــە وا
دیــارە پەندیــان لە دەرەنجامــی وەهمە
كارەســاتبارەكانی خومەینــی لەمــەڕ
ئەركــی جیهانــی و ئیســامیی
«درێژەدانی شــەڕ تا كۆتاییهێنان بە
فیتنــە لە جییهاندا» وەرنەگرتووە كە
بــە خواردنەوەی جامی ژەهر كۆتایی
هــات و پێیان وایە ئەگەر شــەڕ ئێران
بگرێتەوە ،ئەمریكاییەكان ســەربازانی
خۆیــان دەنێرنــە بــەردەم بۆمــب و
ڕاكێتەكانــی پاســداران و لــە دوورەوە
ســەیری كوژرانیان دەكــەن .ڕێژیم بە
ڕواڵــەت دەڵــی ئێمــە شــەڕمان ناوێ
و دەستپێشــخەری شــەڕ نابیــن ،بەاڵم
لەســەر مووشــەكەكانیان بــە زمانــی
عیبری دەنووسن «ئیسراییل دەبێ لە
نێــو بچێــت» ،ئەوە لــە حاڵیكدایە كە
هێشــتا خەڵك لــە بیری نەچۆتەوە كە
چــۆن ئەحمــەدی نــژاد بە پاڵپشــتیی
خامنەیــی و ســپای پاســداران ،الفی
لــێ دەدا و دەیگــوت «ئەوەنــدە

بڕیارنامە دەربكەن تا بڕیارنامەدانتان
بدڕێــت» و هێشــتا جەوهــەری
تەسلیمنامەی ئەتۆمیی ڕێژیم وشك
نەبۆتــەوە و بتۆنــی نێــو ڕیئاكتــۆرە
پڕكراوەكــەی ئــەراك هێشــتا تەڕایــی
دەرنەچووە.
ئەمانــە شــوێنكەوتووانی هەمــان
خومەینیــن كــە لە هاوینــی 1366دا
وتــی؛ «ئەگــەر خومەینــی بە تاقی
تەنیــاش بمێنێتــەوە درێژە بــە خەباتی
خــۆی دژ بــە كوفــر و ســتەم و ...
دەدات» و لــە هاوینی 1367دا وتی
«ئەگەر شــەڕ بیســت ساڵی دیكەش
بخایەنێــت ،ئێمــە ئامادەیــن» ،بــەاڵم
چەند حەوتوویەك دواتر بەرپرسایەتیی
شكســتەكەی خســتە ئەســتۆی
خوداوەنــد و بــە ڕووهەڵماڵراوییــەوە
وتــی؛ «ئەگــەر ئابڕوویەكــم هەبــوو،
لەگەل خودا مامەڵەم كرد».
ئێســتاش ئەمیرعەلــی حاجیــزادە،
فەرمانــدی هێــزی هەواـفــەزای
ســپا دەڵــێ؛ «مووشــەكەكانی ئێمــە
هیــی گەلــی فەلەســتین ،لوبنــان،
عێــراق و هەمــوو ســتەملێكراوانی
جیهانــن ،هەركەســێك بیهەوێ ســتەم
لــە گەالنــی موســڵمان بــكات ،دەبێ
بزانــێ كــە دەكەوێتــە بەر هەڕەشــەی
مووشــەكەكانی ئێمە» .ئەو پاســدارە
دەڵــی مووشــەكەكانی ئێمــە لــە
قوواڵیی زەوی و لە ژێر شاخەكاندان
و تەنانەت بۆمبی ئەتۆمیش ناتوانێ
ئەو توونێالنە بڕووخێنێت.
ئــەو لێدوانانــە بــەدەر لــەوەی كــە لــە
بنەڕەتدا فڕوفیشــاڵن ،ڕاســتییەكیش
نیشــان دەدەن ،ئەویــش ئەوەیــە كــە بۆ
بەرپرســانی ڕێژیــم گرینــگ نیە كە
بۆمبــی ئەتــۆم و تیشــكی ڕادیــۆ
ئەكتیــڤ چــی بــە ســەر خەڵــك و
ژینگــەی واڵت دەهێنێــت ،بەڵكــوو
تەنیا بیر لە پاراستنی مووشەكەكانیان
دەكەنەوە.
وەهــا كەســانێك بــەو عەقڵییەتــەوە

بێگومــان لە پــاش مردنی خامنەیی،
خۆیان بە تاقە ســەرچاوەی دەسەاڵت
لــە هەموو ئاســت و بوارەكاندا دەزانن
و ڕێــگا بــە هیچ كــەس و الیەنێكی
نێوخۆیــی ڕێژیمیــش نــادەن ببێتــە
لەمپــەر لەبــەردەم خولیاكانیانــدا.
دژایەتیی قووڵی ســپای پاســداران و
باڵــی ئوســوولگەرای ڕێژیــم لەگەڵ
تاقمــی ڕەفســەنجانی كــە ئەوانیــش
كەمدەســەاڵت نیــن ،ناكۆكییەكانــی
ســەرەتای دەیــەی  60وەبیــر دێنێتەوە
كــە حیزبــی كۆمــاری ئیســامی و
شــوێنكەوتوانی دیكــەی خومەینــی
ســەرەتا لەگــەڵ ناسیۆنالیســتەكانی
وەك نەهزەتــی ئــازادی و دواتریــش
لەگــەڵ بەنــی ســەدر و الیەنگرانیــدا
كەوتنــە شــەڕ و ناكۆكــی .شــتێك
كــە لــە ئێســتادا زۆر هەســتی پــێ
ناكرێــت ،بــەاڵم ناكــرێ چاوپۆشــیی
لــێ بكەین ،ناكۆكیــی نێوان ئەرتەش
و ســپایە .ئــەم ناكۆكییــە ئەگەرچی
هەنووكە تەنیا لە نێو هێزی دەریاییدا
بــە زەقــی دیارە ،بەاڵم لە بەشــەكانی
دیكەشدا هەیە .سپا هەنووكە كێشەی
كەمیی بوودجەی نیە و بە خێرایی و
بەرباڵوی خەریكی ڕاكێشــانی خەڵك
و دامەزراندنــی زانكــۆی ســەربازی
و ڕاهێنانــی هێــزە .ئەگــەری ئــەوە
هەیــە كــە پــاش مردنــی خامنەیــی
ســپا بیهەوێ لە نەبوونی فەرماندەی
گشــتیی هێزەكاندا ،ئەرتــەش بهێنێتە
ژێــر ڕكێفــی خــۆی و ئــەو كارەی
هەڵوێســتی ئەرتەش بــە دوای خۆیدا
دێنێــت .هــەر بۆیــە لــە ئەگــەری
هەڵوێســتی ئەرتەشــدا كێشــەیەكی
قووڵی دیكە بە كێشــە نێوخۆییەكانی
ڕێژیــم زیــاد بێــت و بــە بێ هێرشــی
دەرەكی ،هەمان ئەو بەاڵیە بە سەریان
بێــت كــە زۆر لێــی دەترســن ،ئەویــش
ئەوەیــە كە ئێــران ببێتە ســووریەیەكی
دیكە.

ئەفســەری کۆمــاری کوردســتان لــە
مهاباد ،فهرماندهی هێزی پێشمهرگهی
بــۆکان و چــوار ئەفســەرە کوردەکەی
باشــووری کوردســتان لــە بەغــدا
بەدەســتی دەســەاڵتە دیکتاتۆرەکانــی
هەردوو واڵت لەسێدارە دران.

کاروانــی شــەهیدانمان درێژتــر بوو .وا
ئێســتا دەبینین کە ســەرەڕای شــەهید
بوونی ڕێبەرانی وەک قازی و قاسملو
و شەرەفکەندی و هەزاران فەرماندە و
کادر و پێشمەرگە ،گەلی کورد هەروا
لەسەرپێیە .خەباتی دێموکراسیخوازی
گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵت بەردەوامە.
خەباتکارانــی کــورد لە ژێردەســەاڵتی
ڕەشی ئاخوندەکانیشدا سەرەڕای ئازار
و ئەشــکەنجە و گوللەبــاران کــردن و
لەســێدارەدان ،لــە ڕێبــازی پێشــەوادا
فێربــوون کــۆڵ نــەدەن و ســەر بــۆ
داگیرکەر نەوی نەکەن .لە ئاســتێکی
بەرفــراوان و بەشــێوەی جۆراوجــۆر و
ئاگایانە بۆ ئازادی خەبات دەکەن.

ڕێبەرانــی شــەهیدمان .ئــەو داوایــە بە
لێکدانــەوەی ورد و هەڵســەنگاندنی
هەلومەرجــی ناوچــە و واڵتەکەمــان
کــراوە ،بۆیە و بــۆ دڵنوایی بنەماڵەی
سەربەرزی شەهیدان ،بە پەیوەست بوون
بــە ڕیزی حیزبی پێشــەواوە ،بە دەنگ
داوای حیزبــی خۆتانــەوە وەرن و دڵــی
دۆســتانمان شــاد بکــەن و دوژمنیــش
وەک هەمیشــە داماو و زەبوون بکەن.
هەروەک دەبینن ئێســتا پێشمەرگە ،لە
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا و لە ئاســتی
جیهانیــشدا بۆتــە ڕەمــزی بەرگــری
لــە ئازادیــی و مافە ئینســانییەکان و
دژی بیری تەسک و تاریک و تیرۆر
ڕاوەستاوە .ئێمەش ئەو چاوەڕوانییەمان
لــە خەڵکــی تێکۆشــەری کوردســتان
هەیــە ،تواناکانــی شــار و شــاخ یەک
بخەیــن و وێکــڕا بەگــژ ســەرەڕۆییدا
بچینەوە.
کەوایــە بــە ئاماژە بەو ڕاســتیانەی
ســەرەوە ،قۆناغێکــی نــوێ و
چارەنووسســاز لــە پێشــمانە .خەڵکــی
کوردســتان بە چــاوی ئومێــدەوە لێمان
دەڕوانــن ،ئــەو هەلومەرجــە پێویســتی

بــە مانــدوو بوونــی زیاتــر و بــە هەوڵ
و تێکۆشــانی لێبڕاوانەتــر هەیــە.
ئــەوەی کــە کۆمــاری ئیســامی
و ســەرجەم دیکتاتــۆرەکان لێــی
تۆقیــون ،یەکگرتوویــی کۆمەاڵنــی
خەڵکــی کوردســتانە .کردەوە نەشــیاو
و جینایەتەکانــی نیزیــک بــە چــوار
دەیــەی ڕێژیــم ،گومانــی بــۆ کــەس
نەهێشتۆتەوە کە تا ئەو ڕێژیمە بمێنێ
لــە ســەرکوت و توندوتیژیــی و تیــرۆر
واز ناهێنــێ و دیاریــی رێژیــم تەنیــا
ماڵوێرانیــی زیاترە بۆ خەڵکی ئێران بە
گشــتی و کوردستان بە تایبەتی .ئەو
ئاڵوگۆڕە بەرچاوانەی لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست هاتوونە پێش و لە ڕێگادان،
ئامــاژەی ئەوەمــان پــێ دەدەن ،کــە
ڕێژیم پێی خۆشــحال نیە و ســەردەمی
شانۆسازیی و هەڵبژاردنە ساختەکانی
ڕێژیم بەرەبەرە کۆتاییان پێ هاتووە.

دەکاتــەوە کــە خەبــات بــۆ ئــازادی و
دابیــن بوونــی مافــی نەتەوایەتــی بــۆ
ســاتێکیش ناوەســتێنێ و بــە هــەوڵ و
تێکۆشــانی بــەردەوام ،ئاواتی شــەهیدە
نەمرەکانمان وەدی دێنێ.
هەزار ساڵو لە گیانی پاکی پێشەوا
و هاوڕێکانــی و گشــت شــەهیدانی
سەردەمی کۆمار و سەرجەم شەهیدانی
کوردســتان و ئــەو شــەهیدانەی کە لە
پارچەیەکــی دیکــەی کوردســتانەوە
لــە پێنــاو بەرگــری لــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ،لــە هــەر بڕگەیەکــی
زەمانیدا ،گیانیان بەخت کردووە.
نەمــان بــۆ ڕێژیمــی تیرۆریســت
و تیرۆریســت پــەروەری کۆمــاری
ئیسالمیی ئێران.

هاونیشتیمانانی بەڕێز!
دوژمنانــی کــورد بە لەســێدارەدانی
پێشەوا و سەردارانی کورد ،بە خەیاڵی
خۆیــان ویســتیان نەتەوەکەمــان لــە
مافویســتیی خــۆی پاشــگەز بکەنەوە
و ســەر بــۆ زۆرداریــی داگیرکــەر
نــەوی بکــەن ،بەاڵم گەلــی کورد فێر
بــوو چــۆن بەنرخــی هەرچەنــد گران و
کۆســتی هەرچەند جەرگبڕیش ،ســەر
بــۆ زۆرداران نــەوی نــەکا و وەک
ڕێبەری زانا و ئەندازیاری بووژانەوەی
شۆڕشــی کــورد و پووچەڵکــەرەوەی
خەونــی دەســەاڵتدارانی تــاران،
شــەهید دوکتــور قاســملوو فەرمووی:
«کاروانی شەهیدانمان درێژە و ڕەنگە
لەوەش درێژتر بێت ...گەڵێک ئازادی
بوێ دەبێت نرخی ئەو ئازادییەش بدا»،

الوانی خەباتکاری ڕێبازی
پێشەوای مەزن!
لــە نــەورۆزی ئەمســاڵدا ،بەڕێــز
ســکرتێری گشــتیی حیزبەکەمــان
پەیامێکــی گرینگــی ئاراســتە کــردن
و داوای لــێ کــردن پەیوەســت بــن بــە
ڕیــزی پێشــمەرگەکانی دێموکرات بۆ
درێــژەدان بــە ڕێبــازی پێشــەوا و باقی

تا ئەو جێگایەش پێوەندی بە حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە هەیە،
وێڕای نوێکردنەوەی پەیمان و بەڵێن لە
گەڵ گیانی پاکی شەهیدان ،دڵنیاتان

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتی
١٣٩٥/١/١٠ی هەتاوی
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چوونەسەری کەلێنی نایەکسانی لە
پارێزگاکانی ئێراندا

داهاتــی ســەرانەی پارێزگاکانــی ئێــران بەپێچەوانــەی وادە و بەڵێنییەکانــی
ڕێژیــم بە نایەکســانییەوە دابەش دەکرێــت و کەلێنێکی گەورە لەباری داهات و
فەرهەنگەوە کەوتۆتە نێوان پارێزگاکان.
«میکاییــل عەزیمــی» کارناســی ئابــووری لــە بــواری گەشــەپێدان،
لێکۆڵینەوەیەکی سەبارەت بە هاوسەنگییە ئابووریی و فەرهەنگییەکان لە نێوان
پارێزگاکانی ئێراندا ئەنجام داوە کە ئاکامەکەی دەرخەری ئەو ڕاســتیەیە کە
کەلێنێکی گەورە لە نێوان پارێزگاکانی ئێراندا بوونی هەیە.
یەکێــک لــە پێــوەرە فەرهەنگییەکانــی ئــەم لێکۆڵینــەوە ســینماکانە،
کــە بــە کۆڵەکەیەکــی بنەڕەتــی لەمــەڕ گەشــەکردنی بــوارە فیکــری،
فەرهەنگی،کۆمەاڵیەتــی و تەنانــەت ئابوورییــەکان دەژمێــردرێ .لــە ســاڵی
١٣٩٠دا ،لەکۆی  ٢٦١ساڵۆنی سینما لە ئێران%٤٢ ،یان ،واتە ١٠٩سینما وەبەر
تــاران کەوتــووە ،ئەمــەش لەحاڵێکدایە کە لــە پارێزگای سیستانوبەلووچســتان
تەنانەت  ١سینماش بوونی نیە.
هەروەهــا لــە کــۆی  ٩پارێــزگای ســمنان ،قەزوێــن ،کرماشــان ،ســنە،
چوارمەحاڵوبەختیــاری ،هۆرمۆزگان ،کۆهگیلویەوبویرئەحمەد و ورمێ ،تەنیا
%1ی سینماکانی ئێران بوونیان هەیە. ...
لەم لێکۆڵینەوەدا هەروەها هاتووە ،سەرانەی ئاسانکاریی بانکی لەپارێزگای
تــاران  ١٨قــات زیاتــر لــە سیستانوبەلووچســتانە ،بەچەشــنێک کــە %٥٨ی
ئاســانکارییە بانکییــەکان لــە پارێزگای تاران و پــاش تارانیش وەبەر پارێزگای
ئیســفەهان دەکەوێــت کــە ئەنجامەکــەی بریتییــە لــە هەژارتــر بوونــی زیاتری
پارێزگایەکــی وەک سیســتانو بەپێچەوانەشــەوە دەوڵەمەندتــر بوونــی پارێــزگا
ناوەندییەکان.
پرســی لەپەراوێــز خســتنی ئــەو پارێزگایانــەی کــە نەتەوەکانــی ئێرانی تێدا
نیشتەجێن ،یەکێک لە مێتۆدەکانی بەڕێوەبەریی کەاڵنی کۆماری ئیسالمییە
کە لەسەر بنەمای دۆکتۆرینی «بە هەژاری هێشتنەوەی گەالن» داڕێژراوە.

کورتهێنانی هەزاران میلیارد تمەن بوودجەی
پەروەردە و فێرکردن لە ڕێژیمی ئێران

بوودجەی پەروەردە و فێرکردنی ڕێژیمی ئیســامیی ئێران ،هەزاران میلیارد
تمەن کۆرت هاتووەتەوە و ئەوەش لەکاتێکدایە کە بوودجەی سپای تیرۆریستی
پاسداران زیادی کردووە.
بەپێــی ڕاپۆرتــە باڵوکــراوەکان« ،محەممــەد بەتحایــی» جێگری گەشــەی
بەڕێوەبــەری و پشــتیوانیی وەزیــری پەروەردە و فێرکــردن ڕایگەیاندووە کە؛ ئەو
وەزارتخانەیە ئەمساڵ دوو هەزار میلیارد تمەن بوودجەکەی کورتی هێناوەتەوە.
بەتحایــی ،ئــەو بەرپرســەی ڕێژیم لە بەشــێکی قســەکانیدا گوتوویەتی کە؛
کورتهێنانی بوودجەی پەروەردە و فێرکردن لە ئێراندا مەسەلەیەکی بەردەوامە
و ئەو وەزارەتخانەیەش واڵمدەری داواکارییەکان نیە.
ناوبــراو لــە درێــژەی قســەکانیدا باســی لەوە کــردووە کــە کورتهێنانی دوو
هــەزار میلیــارد تمەنیــی بوودجە لــە کاتێکدایە کــە ئــەو وەزارەتخانەیە لەگەڵ
کورتهێنانی  ٦٠٠میلیارد تمەنی دیکەی بوودجه بەرەوڕوویە.
ئەمانــە لــە حاڵێكدایە كە ناوەندە پێوەندیدارەكانی ڕێژیمی ئێران بە بەردەوامی
بانگەشــەی فێربوونــی زانســت و زانیــاری لــە ئێــران دەكــەن ،بــەاڵم بــە وتــەی
كۆمەڵناســان و پســپۆڕان ئەو قســانە تەنیا پڕوپاگەندەن و نرخی نەخوێندەواری
لە ئێران و بەتایبەت لە ناوچە ســنوورییەکان هەر وەک خۆی ماوەتەوە و کەم
نەبووەتەوە.
بەپێــی ڕاپۆرتــەکان ،لەحاڵێکدا کــە ژمارەیەکی بەرچاو لە مندااڵنی ئێران،
لە خوێندن و قوتابخانە بێبەشــن ،ڕێژیمی ئێران بەردەوام لە واڵتانی دراوســێی
پێڕەوی مەزهەبی شیعه سەرقاڵی دروستکردنی قوتابخانه و نەخۆشخانهیە.

جێگری یەکەمی سەرۆک کۆمار دان بە
جێگیربوونی گەندەڵی لە دەوڵەتدا دەنێت

ئیســحاق جەهانگیــری ،جێگــری یەکەمــی ســەرۆک کۆمــار بــاس لــە
جێگیربوونی دەیان گەندەڵیی دەوڵەتی دەکات.
بەپێــی ڕاپۆرتــە باڵوکــراوەکان ،ئیســحاق جەهانگیــری ،جێگــری یەکەمــی
ســەرۆک کۆمــار لــە حەڤدەهەمیــن گردبوونــەوەی نەتەوەیــی ناســاندنی یەکە
پیشــەیی و خزمەتگوزارییــە ســەوزەکان بــاس لــە گەندەڵیــی ئابووریی ڕێژیمی
ئێران دەکات.
ناوبــراو دەڵێــت« :ئــەو بەڕێزانە لە واڵتی ئێمەدا ســەرجەم پارەی نەوتیان برد،
مەســرەفیان کــرد و قــەرزی قەبەیــەن نایــەوە و دەوڵەتێکــی قەرزداریــان لە پاش
خۆیــان بەجێهێشــت کــە لە هەندێ لە ئامارەکانــدا باس لە قەرزی  ٣٨٠هەزار
میلیارد تمەنیی دەوڵەت دەکرێت».
ئــەم بەرپرســەی ڕێژیــم دەڵێــت« :ئەو کەســانە دەبێ شــەرمەزار بــن کە ٢٢
میلیــارد دۆالر پــارەی واڵتیــان بــە بیانووی هاوســەنگ کردنــی نرخی دراوی
دەرەکی لە دۆبەی و ئیستامبۆل بە نرخی نزم بە بیانییەکان فرۆشت».
جەهانگیــری گوتیشــی« :ئــەو کەســانە دەبێ شــەرمەزار بن کــە  ١٧هەزار
میلیــارد تمەنیــان لــە مانگێکــدا بەبێ وەرگرتنــی مۆڵەت ،لە بانکــی ناوەندی
ڕاکێشاوە».
جێگری یەکەمی سەرۆک کۆمار لەکۆتاییدا ڕایگەیاندووە« :ئەو کەسانە
شــەرمەزار بــن کــە بابەکــی زەنجانییــان دروســت کــرد و دەکەڵــی نەوتییان بزر
کرد.»....
وتەکانی ئەم بەرپرسەی ڕێژیم دەریدەخەن کە تا ئێستا لە بواری ڕووبەڕوو
بوونــەوە لەگــەڵ گەندەڵیی ئابووری لە واڵتــی ئێران ،نەک هەر هیچ نەکراوە،
بەڵکوو دۆخەکە خراپتریش بووە.
پەروەندەکانــی گەندەڵیــی ئابووریــی و ڕانتخــۆری لــە ڕێژیمــی ئێرانــدا،
هەرکامەیــان بەتەنیــا خــۆی ،دەیتوانــی ببێتە هــۆی داڕمان و هــەرەس هێنانی
پێکهاتەیەکــی حکوومەتــی ،بەاڵم لە کۆماری ئیســامیدا وەکوو هەواڵێکی
ئاسایی و ڕۆژانە تێدەپەڕێت.
پەروەندەی دەستبەسەر زەویوزار گرتنی برایانی الریجانی ،پەروەندەی بابەکی
زەنجانی ،ساتوســەودا نایاســاییەکان لە فوتباڵدا ،گەندەڵی لە پیشــەی مســی
ئێــران ،گەندەڵــی لە ڕێکخــراوی میراتی کولتووری ،گەندەڵــی لە دامەزراوەی
شــەهید و کاروبــاری خۆبەخشــانی ڕێژیم ،پەروەندە عاتڵەکانــی هاوردە کردنی
ئۆتۆمبێلــی لووکــس لە الیەن دەســتوپێوەندییەکانی ســپاو ...تەنیا بەشــێکن لە
هــەزاران پەروەنــدەی گەندەڵــی کــە ڕێژیم لە ســاڵی ٩٢دا ناچاربــوو دانیان پێدا
بنێت .بەپێی ئامارە جیهانییەکان ،ئێران لەباری پێوەرەکانی گەندەڵیی ماڵییەوە،
لــە مــاوەی ئەم ســااڵنەی دواییدا ،لە بنەوەی هەموو خشــتە دیاریکراوەکاندا
جێی گرتووە.

شەماڵ تەرغیبی

ســاڵی 94ی هەتــاوی ســەرەڕای
هەموو کەموکوڕی و کێشە و گرفتە
ئابوورییەکانــی کۆتایــی پێهــات.
جیاوازیی ســاڵی  94لەگەڵ ســااڵنی
پێشــوتری خــۆی ،یــان بــە واتایەکــی
دیکــە دەســپێکی ســاڵی  95لەگــەڵ
ســااڵنی ڕابردوو لەوەدایە کە کۆتایی
ســاڵی  94هــاوکات بــوو لەگــەڵ
واژۆکردنی نامەی خۆبەدەستەوەدانی
کۆماری ئیسالمی ،کە بە «بەرجام»
ناوبانگــی دەرکــرد .ئەمــەش بــووە
دەســمایەی دانــی کۆمەڵێک بەڵێن و
وادەی نوێ لە الیەن گەورەبەرپرسانی
حکوومەتــی ،کــە وەک چــاوەڕوان
دەکرا النیزۆری ئەم وادە و بەڵێنییانە
لــە چوارچێــوەی زانســتی ئابووریــدا
دەسووڕانەوە.
بەرپرســانی ڕێژیــم و لــە ســەرووی
هەمووان حەسەن ڕووحانی لە پەیامی
نەورۆزیی خۆیدا باســی لە دەســپێکی
ســاڵی هیــوا و هەوڵــدان کــرد و وتی،
ئێمــە دەتوانیــن بە هەوڵــی هەمەالیەنە
بــە گەشــەی %5بگەیــن و لــە نێــوان
واڵتانــی دەوروبەرمانــدا پلەیەکــی
باش تۆمار بکەین! بەچەشــنێک کە
کرێــکارە بێکارەکانمــان ببنــە خاوەنی
کاری ســەقامگرتوو ،خوێندەڤانــە
بێکارەکانمــان لە یەکە ئابوورییەکاندا
ســەرقاڵ بــن و بەگشــتی کەشــێکی
ئــارام و گونجــاو بهێنینــەدی کــە
ئەمــەش تەنیــا بــە «بەرجامــی»2
جێبەجێ دەکرێت.
ئەم وادە و بەڵێنیانە هاوکاتن لەگەڵ
دیاریــی کردنــی نــاوی «اقتصــاد
مقاومتــی ،اقــدام و عمل»(ئابووریی

ڕووحانــی گوتــی؛ ڕەنگــە هەندێــک
کــەس پێیــان خۆشــبێت دروشــمی
ئەمســاڵمان دروشــمێکی فەرهەنگــی
یــان ئەخالقــی بێــت ،بــەاڵم ئێمــە بــە
پێویســتمان زانــی کــە دروشــمێکی
ئابووری هەڵبژێرین.
مەبەســتی خامنەیی لــە «اقتصاد
مقاومتــی» چییــە کــە مــاوەی
چەندیــن ســاڵە بەســەر خەڵکــی
ئێرانیــدا دەســەپێنێ؟ گەلــۆ البردنــی
گەمارۆکان ،وەک گەورەبەرپرســانی
ڕێژیم بانگەشەی بۆ دەکەن ،دەتوانێ
کێشە ئابوورییەکان چارەسەر بکەن و
«هیوا»یەکــی نوێ بداتە جەســتەی
بێگیانی ئابووریی ئێران؟ بەرجەوەنی
ئابووریــی ئێــران بــۆ ســاڵی  95چۆن
دەبێت؟
ســاڵی  95لــە کاتێکــدا دەســت
پێدەکات کە محەممەدباقر نەوبەخت،
لە دیمانەیەکــی تەلەفزیۆنیدا لەگەڵ
کانــاڵ ٢ی ئێــران ،ڕایگەیانــدووە؛
ئەگەرچــی ئێمــە زۆر هەوڵمانداوە کە
سیاســەتە ئابوورییەکانمــان جێبەجــێ
بکەیــن ،بــەاڵم بەهــۆی زۆربوونــی
ڕێــژەی گرفــت و کێشــەکانمان لــەم
بــوارەدا و دابەزینــی ئاســتی داهاتــی
ســااڵنەمان لــە  120میلیارد دۆالرەوە
بــۆ  20میلیــارد دۆالر ،هەر چەندیش
هەوڵبدەین دیسان بێئەنجامە و نایەتە
بەرچاو.
حەســەن ڕووحانی لەکاتێکدا بەرەو
کۆتایــی تەمەنــی دەســەاڵتەکەی
هەنــگاو دەنێــت کــە ئێــران ســەرقاڵی
ئەزمــون کردنــی خراپتریــن داتەپینی
ئابووریــی خۆیەتــی لــە مێــژووی
هاوچەرخــدا .تەنانــەت ئەگــەر وەهــا
گریمانــە بکەیــن کــە بەڵێنییەکــەی

ئەوەیکە دەوترێت بە الچوونی
گەمارۆکان ئیتر گۆڕانکارییە پۆزەتیڤەکانیش
دەست پێدەکەن و ژیانی ئاسایی و لێوانلێو لە
خۆشی زاڵ دەبێ بەسەر خەڵکدا ،بەکردەوە
بوونی نییە
خۆڕاگریــی ،هــەوڵ و کــردەوە) و بــۆ
ســاڵی نــوێ لــە الیــەن خامنەییــەوە،
کــە هــاوکات لەگــەڵ ڕاگەیاندنــی
ئــەم ناوە ڕەخنەی توندی لە شــێوازی
سیاســەتداڕێژیی دەوڵەتــی یازدەیــەم
گرت و بە پەالماردان بۆ سەر حەسەن

ڕووحانــی لەمــەڕ گەشــەی %5ی
ئابــووری بێتــە دی ،بــە لەبەرچــاو
گرتنــی کێشــە بناغەیــی و
پێکهاتەییەکانــی ئابووریــی ئێــران،
کــە هــەروا بــێ چارەســەر ماوەتــەوە،
بەبــێ شــک ئــەم گەشــەکردنە زۆر
ناخایەنێــت و پــاش ماوەیەکــی کورت

گرفتــە کۆنــەکان دیســانەوە یەخــەی
خەڵــک دەگرنــەوە .بــە ئێعترافــی
خــودی بەرپرســانی حکوومەتــی و بە
چاوخشــاندن بەســەر ڕاپۆرتەکانــی
بانکــی ناوەنــدی و ناوەنــدی ئاماردا،
دەبینیــن کە سیســتمی بانکیــی ئێران
قۆناغێکی پڕ لە قەیران تێدەپەڕێنێت،
گەندەڵیــی سیســتماتیک ،وەک
ئێسحاق جەهانگیری دەڵێ؛ لە دەوڵەت
و دەزگای بەڕێوەبەرییدا جێگیر بووە،
شــەپۆلی بێــکاری بــەردەوام و ڕۆژانە
بەهێزتــر کۆمەڵــگا دەتەنێتــەوە و ئــەو
بەشە لە کارگە و کارخانەکانیش کە
هێشــتا توانــای کارکردنیــان ماوە ،بە

ئابووریــی جیهانــی و لەبەرامبەریشدا
پشت بەستن بە تواناییە نێوخۆییەکان،
یــان بە واتایەکــی دیکە «مقاومت»
واتــە «قەناعــەت کــردن» بەوەیکــە
هەیە ،واتە هەژاری و بیرنەکردنەوە لە
پێشــکەوتن! ئەگەر وەهــا بۆچوونێک
لــە ســەردەمی پێــش مۆدێڕنیتــە کەم
و زۆر وەڕاســت گەڕابــا ،ئــەوا بــە
دڵنیاییەوە لە ئێســتادا کە بە ســەدەی
ئەنفۆرماتیــک دەناســرێ و جیهان لە
هەموو بارێکەوە پێوەندی دینامیکیان
پێکــەوە هەیــە تەنیا دەبێتــە خەونێکی
بەتــاڵ و قســەیەکی بێنێــوەڕۆک
کــە تەنیــا لــە مێشــکی کەســانێکی

حەسەن ڕووحانی لەکاتێکدا بەرەو
کۆتایی تەمەنی دەسەاڵتەکەی هەنگاو دەنێت
کە ئێران سەرقاڵی ئەزمون کردنی خراپترین
داتەپینی ئابووریی خۆیەتی لە مێژووی
هاوچەرخدا
%50کەمتــر لــە توانایــی خۆیــان کار
دەکەن.
کــۆی ئــەم بــاس و ئامارانــە
فەزایەکیــان پێکهێنــاوە کــە ئاوێتــە
بــە کێشــە و ملمالنــێ ناســالمە
سیاســییەکانی ئێــران بــووە و ئەمــەش
ئــەو بەرجەوەنەمــان پــێدەدات کــە
ئاغــای ڕووحانــی و تاقمەکەی تەنیا
لە هەوڵی ڕاگرتن و پاراستنی دۆخی
هەنووکەییــن و ئەوەیکــە دەوترێــت
بــە الچوونــی گەمــارۆکان ئیتــر
گۆڕانکارییــە پۆزەتیڤەکانیش دەســت
پێدەکــەن و ژیانــی ئاســایی و لێوانلێو
لە خۆشــی زاڵ دەبێ بەســەر خەڵکدا،
بەکــردەوە بوونــی نیــە .هــۆکاری
ئەمــەش ئەو ڕاســتییەیە کــە گەمارۆ
نێونەتەوەییــەکان تەنیــا هــۆکاری
بەشــێک لــە کێشــە ئابوورییەکانــی
ڕێژیــم بــوون و لەمپــەڕی ســەرەکیی
پێشنەکەوتنــی ئابووریــی ئێــران ،لــە
ناخی خودی سیســتمدا خۆی حەشــار
داوە کــە ئابووریــی ئێرانــی کردۆتــە
ئابوورییەکی تاک بەرهەمی خەســار
هەڵگر و الواز.
بــەاڵم ســەبارەت بــە دروشــمەکەی
عەلــی خامنەیــی پێویســتە بوتــرێ
کــە مەبەســتی ناوبــراو لــە چەمکــی
«مقاومــت» ،وەک بۆ خۆیشــی زۆر
جاران پێی لەسەر دادەگرێتەوە ،بریتییە
لە چەشــنێک بێنیازکردنی ڕێژیم لە

وەک خامنەیــی و کیــم جونــگ
ئــون و هاوفکرەکانیانــدا دەگونجــێ.
ســەلمێنەری ئەم وتەش ئەو ڕاستییەیە
کــە بەرهەمهێنانــی نێوخۆیــی بەبــێ
پشــتیوانیی دەرەکــی ،هــەم لەبــاری
پاڵپشــتیی ماڵــی و ســەرمایەدانان و
هــەم لەبــاری زانســت و تێکنۆلۆژیی
نوێوە ،ناگاتە ئامانج.
نەزانپەرەســتیی کەســانێکی وەک
خامنەیــی لەمبــارەوە تــا ئــەو ڕادەیــە
کــە تەنانــەت ڕەچاوکردنــی وەهــا
سیاســەتگەلێک لــە بیاڤــی ئابووریدا
خەســار وە پەیکــەری سیســتمیش
دەگەیەنێــت .کۆمــاری ئیســامی
بــەردەوام لــە هەوڵــی ئــەوەدا بــووە کە
النیکــەم خاوەنــی چــەک و چۆڵــی
پێشــکەوتوو بێــت و ئۆتۆریتەی خۆی
بەسەر جیهان و ناوچەدا بسەپێنێت و بە
ئاسانییش بتوانێ ناڕازیانی نێوخۆیی
ســەرکوت بــکات؛ غافــڵ لەوەیکــە
گەیشــتن بــە وەهــا ئامانجێکیــش
پێویستی بە ئابوورییەکی بەهێز هەیە،
نــەک ئابوورییــەک کــە بنەماکەی
«قەناعەت کردن» بێت.
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەم کەتــوارە
تااڵنــەی کــە باس کران ،ئایا دەکرێ
پشــت بــە هەندێــک قســەی زریقــە
و بریقــەدار ببەســتین و چاوەڕێــی
گۆڕانکارییەک لە ئاستی %5ەکەی
ئاغای ڕووحانیدا بین؟

کۆمهڵگا
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کوردستان لە ڕووبەڕوو بوونەوەی میندا
غالب حەبیبی

چوارەمیــن ڕۆژ لــە مانگــی
ئاوریلــی ســاڵی زایینــی ،لــە الیــەن
کۆمەڵــگای نێونەتەوەییــەوە وەک
«ڕۆژی جیهانیــی وشــیارکردنەوە
لــە مەترســییەکانی میــن» ناودێــر
کــراوە .ئــەو ڕۆژە لــە کوردســتانی
ئێــران وەبیرهێنــەرەوەی شــەڕی ٨
ســاڵەی ئێــرانـ عــراق و هێرشــی
دڕندانــەی هێزەکانــی کۆمــاری
ئیســامی و دانانەوەی مین لە ناوچە
ســنوورییەکانی کوردستان و باندۆری
ئــەو کاولکارییــە لەســەر کۆمەڵــگا
و هاوواڵتییانــی کــوردە .سروشــت و
جوغرافیایــەک کــە پــڕ لــە میــن و
کەرەســتەی جەنگیــی بەجێمــاو لــەو
دەورانەیــە .هەر لــە هاوینی ڕابردوودا
بــوو کــە پیاوانــی حکوومەتــی ،لــە
مەریــوان ڕایانگەیانــد؛ تاکــوو ٥٠
ســاڵی داهاتــوو ،ئاســەواری مینــی
بەجێماو لە شەڕی  ٢٧ساڵ لەمەوبەر،
هــەر دەمێنێ .ئاســەوار و خەســارێک
کە لــە بیاڤی کۆمەاڵیەتی ،ئابووری
و دەروونی بەدیارە.
*مین و ژمارە

قوواڵیــی کارەســاتی پێوەندیــدار
بــە میــن و دەرنجامەکانــی دەتوانیــن
لــە هەواڵــی تەقینــەوەکان لــە دووریی
 ١٢٠کیلۆمیتــری و تەنانەت زیاتریش
لە مەودای سەرســنوورەکان تێبگەین،
تەقینەوەگەلێــک کــە گەیشــتووەتە
ناوەنــدی شــارەکان .درۆودەلەســە و
پاســاوی فەننــی لــە الیــەن بەرپرســان
و دامەزراوەکانــی حکوومەتیــش هــەر
دەچێتە خانەی ئاسەواری خراپی مین
لە کوردستاندا و خەسارەکانی دووقات
زیاد دەکات .هــەر بەپێی ئامارەکانی
دەوڵەت ،ڕووبەری زیاتر لە  ٣میلیۆن
هێکتار لە زەوی و زاری کوردستانی
ئێران(پارێزگاکانــی ئیالم ،کرماشــان،
ســنە و ورمــێ) مینڕێــژ کراوە کە بە
النیکەمــەوە گیانــی  ٤.٥میلیــۆن
کەســی خســتووەتە مەترســییەوە.
تەنیــا لــە ســاڵی ڕابــردوو( )١٣٩٤و
پشتبەســتن بــە ڕاپۆرتــی ئاژانســی
هەواڵدەریــی کوردپــا ٣٦ ،کــەس لــە
ناوچــە ســنوورییەکانی کوردســتان
بــە هــۆکاری بەرکەوتنــی میــن و
تەقەمەنیــی جەنگــی ،کــوژراو یــان
برینــدار بوونــە کــە بــە ســەرنجدان بــە
نەبوونــی ڕاگەیەنــەری ســەربەخۆ
و داخرانــی میدیایــی ،ئامــارەکان
گەلێک لەو  ٣٦کەســە زیاترە.

*مین و پاسەوانی لە سنوور

لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا،
ڕاپۆرتــی باوەڕپێکــراو ســەبارەت
بــە چاندنــی ســەرلەنوێی میــن لــە
ناوچــە ســنوورییەکانی کوردســتان
باڵوبوویــەوە کە هەندێ لە فەرماندەرە
نیزامییەکانــی ڕێژیمــی ئێــران
بەئاماژەکراویــی ئــەم کردەوەیــان
پشتڕاســت کردووەتــەوە و بــە
ڕســتەگەلێک وەکوو « ،ڕێوشــوێنی
بەرگریــی لــە بەرانبــەر تێپەڕینــی
قاچاغچییــەکان و تیرۆریســتەکان»،
پاســاویان بــۆ هێناوەتــەوە .لــە مــاوەی
یــەک ســاڵی ڕابــردوودا ،بــە دەیــان
پایــەگای ســنووریی و بورجەکــی
نیگابانــی لــە کوردســتانی ئێــران
بــە بیانــووی دژایەتــی دەگــەڵ هێــزە
چەکدارەکانــی ســەر بــە حیزبــەکان،
دروســت و تەیــار کــراون کــە بــۆ
پاراســتنیان بــە هــەزاران میــن لــە
مــەودای چەنــد ســەد میتــری لــەو
تەقەمەنیانــە چێندراونەتــەوە ،یان هی
ســااڵنی ڕابردوو بەجێهێڵندراون.

میــن هەڵگرتنــەوە لــە کوردســتان،
لــە بابەتێکــدا دەنووســێ؛ بەگشــتی
کاروبــاری میــن هەڵگرتنــەوە لــە
ناوچەکانــی کوردســتان لەســەر
بناغــەی پاکســازیی میلیتاریــزی و
لەبەرگــرەوەی ئامۆژگاریــی و وانەی
نیزامییــە کــە بــە هــۆی بەرژەوەندیی
شەخســیی بەڕێوەبەرانی ناوەندی مین

*مین و چاالکانی مەدەنی

تەنیــا لــە پارێــزگای ســنە زیاتــر
لــە ســەد گونــد لــە تەنیشــت مینــە
چێنــدراوەکان هەڵکەوتــوون کــە ئــەو
دۆخــە ،هەوڵــی چاالکانــی مەدەنیی
کــورد لەپێنــاو وشــیارکردنەوەی
هاوواڵتییــان لــە مەترســییەکانی

بەرنامــەی « مــن و میــن» بــۆ
فێرکاریــی مەترســییەکانی میــن
و مــادەی تەقینەوەیــی بەجێمــاو لــە
شەرێ  ٨ساڵە بۆ مندااڵن و هەروەها
فێرکاریــی گشــتی بــۆ تــەواوی
دانیشــتووانی گونــدە ســنوورییەکانی
پارێــزگای ســنە بەڕێــوە بــردووە .هەر
ئــەو ناوەنــدە لــە ڕۆژی شــانزدەی

بیســت و هەشــتەمی شــووڕای مافی
مرۆڤــی نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا،
ئــەو بەنــدەی قەبــووڵ کــرد کــە بــە
خێرایــی ئۆپەراســیۆنی هەڵگرتنەوەی
مینــەکان بــە هاوکاریــی دەوڵەتــی
بۆســنی بــە کۆتایــی بگەینــێ ،بەاڵم
باڵوبوونــەوەی ئامــاری قوربانییانــی
میــن لــە کوردســتان نیشــان دەدات

*مین و هەژاری

هــەردوو وشــەی میــن و ســنوور
پێکــەوە گرێــدراون ،ڕێککەوتنێــک
کــە یەکەمیــن قوربانییەکانــی
لــە کەســانێکە کــە بەخێوکــەری
ســەرەکیی بنەماڵەکانیــان لــە ئەمدیو
و ئەودیــوی ســنوورن .لــە مــاوەی ئەم
 ٢٧ســاڵەدا ،لەســەدا نــەوەدی()%٩٠
قوربانییەکانــی تەقینــەوەی میــن لــە
پیــاوان پێکدێــت .حوســەین ئەحمەدی
نیــاز ،لە پارێزەرانــی قوربانییانی مین
دەبێــژێ کــە ئابووریــی کوردســتان
بەهــۆی نەبوونی کارگــە و کارخانە،
بەســتراوەی ئاڵووێری سەرسنوورەکانە
و هــەر ئــەو هاتوچۆیــە دەبێتــە
هۆکارێک بــۆ کوژران ،بریندار بوون
و ئیفلیجیــی بەخێوکەرانــی بنەماڵــە.
دۆخێــک کــە دەوڵەتیــش کەمتریــن
گرینگــی و ســەرنجی داوەتــە ئــەو
توێــژەی گۆمەڵگای کوردەواری.

*هەڵگرتنەوەی مینەکان

بڕیار بوو کە ســاڵی  ،١٣٩١ساڵی
کۆتایــی هاتــن بــە کۆکردنــەوە و
تەقاندنــەوەی مینــەکان لــە  ٥٠هەزار
کیلۆمیتــری چوارگۆشــە لــە زەوی
و زاری ڕۆژئــاوای ئێــران بــێ ،بــەاڵم
ئــەو بەڵێنــە تاکوو ئیستایشــی لەگەڵ
بــێ ،جێبەجــێ نەبــووە و بەکــردەوەش
ئــەو جــورە خەمســاردییە بــە نرخــی
گیــان لەدەســتدانی هاوواڵتیانــی
کــورد بەتایبەتــی لــە پارێزگاکانــی
ئیــام و کرماشــان تــەواو بووە .عیســا
بازیار(ئــاوات) لــە چاالکانــی بیاڤــی

هەڵگرتنــەوەی ئێــران و گرووپەکانــی
ســەربە سپای پاســداران کە بوودجەی
زەبــەالح وەچەنــگ دێنــن ،نەتەنیــا
هێــچ هێمادانانێک لــەو ناوچانە نیە،

مینــی بــەدواوە بــوو کــە ســاڵی
 ١٣٨٤بــە دامەزرانــی ناوەنــدی
ناحکوومیــی «دانــش پژوهان ماف»
لــە کوردســتان چــووە قوناغێکــی

لە ماوەی یەک ساڵی ڕابردوودا ،بە
دەیان پایەگای سنووریی و بورجەکی نیگابانی
لە کوردستانی ئێران بە بیانووی دژایەتی
دەگەڵ هێزە چەکدارەکانی سەر بە حیزبەکان،
دروست و تەیار کراون
بەڵکــوو بــە ڕاگەیاندنــی تەواوبوونــی
پاککردنــەوەکان لــەو ناوچانــە،
گیانــی بە هــەزاران هاوواڵتی دەخەنە
مەترسییەوە.

نوێــوە .ئــەم ڕێکخســتنە جەماوەرییــە
چەندیــن چاالکیــی وەک ســێ خــول
وۆرکشــاپی فێرکاریــی بارهێنانــی
ڕاهێنــەری مەترســییەکانی میــن،

ئــەو مانگــەدا و هــاوکات دەگــەڵ
ڕۆژی جیهانیــی وشــیارکردنەوە لــە
مەترســییەکانی میــن ،خەاڵتێــک
لەژێر ناوی «ماف بۆ جیهانی بە بێ
میــن» دەداتە چاالکانی ئەو بوارە.
و
*میــن
نێودەوڵەتییەکان

پەیماننامــە

ئێران لەپاش میســر لە الیەن ناوەندە
جیهانییەکانــەوە وەک دووهەمیــن
واڵتی پیســبوو بــە مین ناوزەد کراوە،
بەاڵم حکوومەتی ئیســامی هیچکام
لــە پەیماننامــە نێودەوڵەتییەکانــی
پێوەندیــدار بــە ڕێگــە نــەدان بــە
بەکاربردنــی مینــی واژۆ نەکــردووە.
ئەو دەوڵەتەش بە یەکێک لە واڵتانی
بەرهەمهێنــی جۆرەهــا مینــی دژە
نەفــەر دێتەهەژمــار .ســاڵی ڕابــردوو
کۆمــاری ئیســامی لــە دانیشــتنی

کــە دۆخەکــە وەک جــاران وایــە و
ڕێژیمــی ئێرانیــش پێشــلی یاســا و
ڕێســا نێونەتەوەییــەکان دەکات.
ماوەیــەک پێــش ئێســتاش ئەحمــەد
شــەهید ،ڕێپورتێــری تایبەتــی نەتــەوە
مەئموورییەتــی
یەکگرتــووەکان
تایبەتــی بــۆ کاروبــاری مافــی
مرۆڤــی ئێــران بۆ یەک ســاڵی دیکە
درێژکراویــەوە .پێســپاردنێک کــە
بــە ســەرنجدان بــە تەنگــژەی میــن و
دەرنجامەکانــی و هەروەهــا لەقاودانی
ناوەنــدە مافــی مرۆڤییەکانــی
وەک کۆمەڵــەی مافــی مرۆڤــی
کوردســتانی ئێــرانـ ژێنێــڤ،
بەدواداچــوون بــۆ بابەتــی میــن لــە
ناوەنــدە نێونەتەوەییــەکان لەئارادایــە و
خوێنــی قوربانیانــی مینیــش هەروا بە
سووک و ئاســانی بەفێڕۆ ناچێت.

سەبارەت بە مین

میــن بڕێــک مادەی تەقینەوەیی یان مادەیەکــی ترە کە لە مەحفەزەیەکی
ئاســنین ،داریــن یــان پالســتیکی و لــە قەبــارەی جۆراوجــۆر جێدەگرێــت و بــۆ
لەناوبردنــی ماشــین ،پاپــۆڕ ،بەلــەم ،فرۆکــە و یــان زیــان پێگەیانــدن بەوانــە
یانکــوو بریندارکردنــی کەســەکان بــەکار دەبرێت .لە ئێســتادا نزیک بە ١١٠
میلیــۆن مینــی زەمینــی لــە جیهانــدا بوونــی هەیــە و  ٢٥٠میلیۆنی دیکەش
لــە کــۆگا نیزامییــەکان هەڵگیــراون و لە کاتی پێویســتدا دەوڵەتــان کەڵکیان
لێوەردەگــرن .بەپێــی بــەراوردەکان ،پووچەڵکردنــەوە و کۆکردنــەوەی ئــەو
مینانــەی کــە دانراون ،پێویســتی بە  ٣٠٠میلیارد دۆالر هەیە.
دوو جــۆر مینــی تەقینەوەیــی بوونی هەیە کە لە مینی دژە نەفەر ()AP
و دژە تانــک ( )ATپێکدێــت .مینــی دژە نەفــەری تەقینەوەیــی لــە باوترین
مینەکانە و بە ڕەنگەکانی؛ زەیتوونی ،سەوز ،قاوەیی ،بۆر و یان ئاوێتەیەک
لەو ڕەنگانە دروست دەکرێت .ئامارە نێودەوڵەتییەکان باس لەوە دەکەن کە لە
 ٨٠واڵتــی جیهانــدا ،بــە میلیۆنــان هاوواڵتی لە مەترســیی بەرکەوتنی مینی
بەجێماو لە شــەڕەکاندان .لە شــەڕی  ٨ســاڵەی نێوان ئێران و عێراق ،هەردوو
الیەن ،نزیک بە  ٤٠میلیۆن مینیان لەمدیو و ئەودیوی ســنوورەکان چاندووە
کە زۆربەیان لە خاکی کوردســتاندان .ڕێژیمی کۆماری ئیســامی لە کاتی
پێکهاتنــی پەیمانــی ئۆتاوا(پایتەختــی کانــادا) لــە کۆتایــی
ســاڵی  ١٩٩٧تاکــوو ئێســتا ،لــە پەیوەســت بــوون بــەو
هاوپەیمانییــە جیهانییــە خۆی دەبوێرێت.
واژۆ نەکردنــی ئێــران لــەو
کنوانســیۆنە بووەتــە هــۆی
ئــەوەی کــە لە زۆربــەی زۆری
پێشــکەوتووی
کەرەســتەی
هەڵگرتنــەوە و پووچەڵکردنــەوەی
میــن ،بێبــەش بێت و لە کۆتاییشــدا
قوربانیانــی ڕووی لەزیــاد بــوون
بێــت .چیــن ،ئامریــکا و هێندیــش ئــەو
پەیماننامەیەیــان واژۆ نەکردووە.
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باشووری زاگرۆس

یاریی و باوەڕێكی پیرۆز

هەواڵ
ئاگری نەورۆز له کرماشان داگیرسا
ن :دوكتور ئاوات ساروج

به تێکۆشانی هێندێک له چاالکانی فەرهەنگیی کرماشان ،ئاگری نەورۆز
لــه ناوچــەی «جەاللــوەن»ی کرماشــان داگیرســا و بــە بەشــداریی ڕێژەیەکی
بەرچــاو لــه خەڵکــی ئــەم دەڤــەره ،جەژنی پێشــوازی له ســاڵی نوێــی کوردی
بەڕێوه چوو.
ئەم ڕێوڕەســمه به ڕزگار کردنی کەوێک به دەســتی مندااڵنی کورد و به
نیشــانەی ئاشــتبوونەوەی دووبارەی مروڤ لەگەل سروشت ،دەستی پێکرد و به
شایی و هەڵپەڕکێ درێژەی پێدرا.
لەم ڕێوڕەســمهدا مامۆســتا «عەلی نەزەر جەاللوەن» چەند پارچه شــیعری
پێشــکەش بــە بەشــدارانی ئــەو کــۆڕە کــرد و دواتر لــه ئاخافتنێکــی کورتدا،
باسی لە زمانی زگماکی کەد و به گرینگ وەسفی کرد .هەروەها ماموستا
«قودرەت قەزوینه» ناسراو به «هانا» له پەیوەندی لەگەڵ زمان و کولتووری
کوردی ،چەند پارچه شیعری پێشکەش بە بەشداران کرد.
لــه درێــژەی جێژنەکــەدا گرووپــی موســیقای لــوڕی بــه بەرپرســایەتی
«حشــمەتوڵاڵ بازرگان» چەند بەزمی موســیقیی کوردییان پێشــکەش کرد و
له بەشــێکی دیکەی ڕێوڕەســمەکەدا ،کچێکی خەڵکی «سەحنە» ،بە سازی
ئایینیی «تەموره» چەند مەقامی «یاری»ی پێشکەش کرد.
لــە کۆتایی ڕێوڕەســمەکەدا مامۆســتا «لەک ئەمیــر» پاش خوێندنەوەی
چەنــد شــیعرێک ،جەختــی لەســەر پێویســتیی بەڕێوەچوونــی ئــەم چەشــنه
پڕۆگرامانه له هەموو کوردستان کرد.
پاشان ئاگری نەورۆز به دەستی مندااڵن داگیرسا.

سەرپێڵزەهاو بە شێعر پێشوازیی له نەورۆز کرد

لــە كات و ســەردەمی
هێرشــی عــەرەب بــۆ ســەر ناوچــە
«عەجەم»ەكانــدا كــە ناوچــەی
كوردنشــین لــە الی گڵــەواڵ،
خانەقین ،حەڵوان ،داڵەهوو و ...یش
تووشــی ئــەم هێرشــە دڕندانــە و ئەم
تااڵنە بێبەزەییانەیە لە سەر مرۆڤ
و مرۆڤایەتــی هــات ،بــە ســەدان
كاولكاریــی و قڕكــردن و كوشــتوبڕ
هاتــە ئــاراوە .لــە بەرزاییەكانــی
داڵەهــوو ،خەڵكانێكــی بەجێمــاو لــە
بــاوەڕ و ئایینی میترائیزم ،زەروانی
و زەردەشــتی ،خــاوەن بیــروڕای
نیشتمانی ،یەكتاپەرەستی و ئەزدایی
«یەزدانــی و ئیــزەدی» بــوون،
كــە وەك ڕێكخراوێكــی بــە ئیــرادە،
خاوەنــی بەرخــۆدان و خۆڕاگــری،
بــە هەســت و تینــی نیشــتمانی و
پاراســتنی خــاك ،كولتــوور ،داب و
نەریــت ،زمــان و چانــدی خۆیــی و
كــوردی ،بــە ئیرادەیەكــی بەهێــز و
وەك پیرۆزییــەك لــە بــاوەڕ و زاتــی
خۆیان بە ناوی یارسان ،یار ،ئەهلی
حەق ،كاكەیی ،برایەتی و دۆستی،
تایفــە و  ...بــە بەرخۆدانــی خۆیان
لــە بەرانبــەر هێرشــی عەرەبــدا لــە
گرووپی هەفت تەن «هەفتەوانە»،
چــل تــەن «چالنــە» و  ...توانیان
بۆ چەندین قۆناغ و نەسڵ بە دوای
نەســڵدا هەتا سەردەمی سەفەوی و
لەم سەدەی دواییەشدا لە سەردەمی
پاشایەتیی ئێران و ئێستاش كۆماری
ئاخۆندی ،پیداگری لە ســەر بیروڕا
و بــاوەڕ و ئایینــی پیــرۆزی خۆیان
بكــەن .ئایینێــك كە پــڕە لە باوەڕ بە
هێــز و وزە و ئیــرادەی مــرۆڤ و
زاتیكــی پیــرۆز و بەرزتر لە مرۆڤی
ئاســایی ،باوەڕێكــی نیشــتمانی و
بەهێــز و پتەو لە بــواری ئیرادە وەك
«ســڕ» و ڕازیك كە هێشتا بۆ زۆر
كــەس ڕوون نەبووەتــەوە و نەیارانــی
ئــەم ئایینــە بــە شــەیتان پەرەســت،

گاور ،كافر و دەرچوو لە دینی
ئاســمانی ناویــان دەبــەن و هەندێــك
جــار بە بەشــێك لە دینی ئیســام و
مەزهەبــی شــیعە نــاو دەبردرێــن كە
لــە ڕاســتیدا بــاوەڕی یارســان زۆر
دوور لــە دینی ئیســام و مەزهەبی
شیعە و سوننی و هەر وەها دوور لە
بیرۆكــەی دینــی و بــاوەڕی عەرەبە
كــە بــۆ خۆپاراســتن و مانــەوەی
خۆیــان بــە گۆڕینی ناو و نیشــان و
 ...بــە ڕواڵــەت وەك ســڕ و نهێنی،
هەتــا ڕادەیــەك ڕەنــگ و بۆنــی
ئیســامی و دینییان بە خۆیان داوە
كە ئــەوەش بە ڕواڵەت لە مەزهەبی
شــیعە نزیكە .ئەمەش لە حاڵێكدایە
كــە هیــچ ڕۆكــن و چوارچێوەیەكی
ئیســامی و مەزهەبــی لــە باوەڕی
یارســاندا جیــگای نابێتــەوە و نە بە
نییەت و نە بە ڕواڵەت بوونی نیە و
جێبەجێ نابێت.
بنەمای ئەم باوەڕە لە چوار خاڵی
«ڕاســتی ،پاكی ،نیســتی و ڕەدا»
ســاز كــراوە كــە باوەڕێكــی پــڕ لــە
هەستی مرۆڤایەتی ،خۆشەویستی،
هەقخوازی ،ڕاســتی ،ڕێز ،هەبوون،
ژیــان ،زات و گۆڕانــكاری و پــاك
بوونــەوە و دووركەوتنــەوە لــە هــەر
چەشنە خراپەیەكە بەرەو پیرۆزییەك

كــە دەتوانێــت خــۆی بە زانابــوون و
تێگەیشــتنی مرۆڤــەكان دوور لــە
هــەر چەشــنە خراپــە ،درۆ ،شــەڕ و
كوشتار ،دەركردن و لەپەراوێزخستن،
وەك مرۆڤیكــی پــاك و ڕاســتبێژ،
خــاوەن دەلیلــی بێگــەرد و زاتیكــی
پیــرۆز دەربخــات و بنوێنێــت كــە
ئــەوەش بەرهەمــی دەیــان ڕۆژ و
ساڵی كەسێكی یارییە هەتا دەگاتە
پلــەی پاكــی و زاتێكی بە نرخ وەك
«ســولتان ،پیــر ،كاكــی ،مــوراد،
دەرویــش ،بــاوە ،ســەی و  »...و
ئەوانــەش كــە زۆر ئاســایی ژیــان
دەكەن و كەمتر لە ڕۆحیات و زاتی
ئــەم باوەڕە تێدەگەن عامی و عەوام
دەمێنن!
لــە هێمــا پیرۆزەكانــی یاریــدا كە
پڕاوپــڕ لە واتا و جوانی و هەبوونی
ژیانــن و هەمــوو هەڵقــواڵوی
سروشــت و هەرمانــی مرۆڤــی پــاك
و خــاوەن زاتــن ،دەتوانیــن ئاماژە بە
ئەمانــە بكەیــن« :خــۆر» وەكــوو
هێمــای ژیــان ،ڕووناكــی ،گەشــە
و زیندووبــوون« ،مانــگ» وەكــوو
هێمــای درەوشــاوەیی ،ژیانیكــی
نــوێ و دوركەوتنــەوە لــە تاریكــی
كــە ئەمــەش لــە ســێ ڕۆژەی
جەژنــی پیــرۆزی خاوەنــكاردا

زیاتــر هێمابەخشــە و دەرئەكەوێــت!.
«هــەوا» وەكــوو هەناســەی مانەوە
و زیندوویی و هەســتكردن بە بوون.
«خــاك» وەكــوو هێمــای دایــك و
گەڕانــەوە بۆ ئامێــزی هەتاهەتایی
داری ســەوڵ (ســنەوبەر) وكــوو
هێمــای سروشــتی دایــم ســەوز و
مانەوە و بەرخۆدان« .ئاگر» وەكوو
هێمــای ژیــان ،گەشــە و گەرمــی
و ڕووناكیبەخشــی زینــدەوەران.
«ئــاو» وەكــوو هێمــای ڕووناكــی،
پاكــی و هەقیقەتــی ڕەوانی بێگەرد
و ژیــان« .هەنــار» وكــوو هێمــای
زینــدوو بوونــەوە و پێكەوەژیــان و
چاكــە و نیــاز« .ڕەنگــی ســەوز»
وەكــوو هێمــای سروشــتی ڕەنگینی
واڵت و گەورەیــی زاتــی مــرۆڤ
و خــاوەن ڕۆحێكــی هەتاهەتایــی
زیندوو .لێــرەدا بە هەموو هێماكانی
ژیــان پیــرۆزی دەبەخشــن و ڕێــز و
نرخــی بەرزیــان هەیــە بــۆ پاراســتن
و هەرمانــی مــرۆڤ بــە پاكــی و
ڕاستی .
* ئــەم بابەتــە كــورت كــراوەی
بابەتێكــی ئــەم نووســەرەیە كــە لــە
ماڵپەڕی كوردپا باڵو كراوەتەوە.

ژن له پشت ویترینەکانی کرماشان
ن :شەهرام میرزایی
ئێوارە شــیعرێک له شارســتانی «ســەرپێڵزەهاو»ی کرماشــان به بۆنەی
هاتنەوەی نەورۆزی کوردەواری بەڕێوەچوو.
لەم کۆڕهدا ،شاعیرانی «گێاڵنی غەرب» و «قەسری شیرین»یش بەشدار
بوون .جەماوەری شارستانی «سەرپێڵ زەهاو»یش پیشوازییەکی بەرچاویان له
بەڕێوەچوونی ئەم ڕێوڕەسمه کرد.
بەڕێوەبردنی ئەم کۆڕه شێعرییە له ئەستۆی «مەیسم عاتفینیا» بەرپرسی
کۆڕی ئەدەبیی «ژوان» بوو .عاتفینیا که خۆی ئەدیب و لێکۆڵەری بواری
فەرهەنــگ و ئەدەبیاتــه ،توانی بەم کــردەوه کەشوهەوای فەرهەنگی-ئەدەبیی
شار بهەژێنێت.
ئەم کۆڕه شیعرییە له الیەن کۆڕی ئەدەبیی «ژوان»ەوە بەڕێوەچوو.

ساڵی  ٩٥بکەنه بزاڤی سەرتاسەری دژ به
سازکردنی بەنداو
خەڵکــی ناوچەی «مەســنبلی» بــه پێکهێنانــی کۆبوونەوەیەکی
٢٠٠٠کەســی ،ناڕەزایەتیــی خۆیانیــان بەرانبــەر بــه دروســت کردنــی بەنــداو و
تونێلی «بێهێشت ئاباد» و «کوهرەنگ »٣و گواستنەوەی ئاو له زاگرۆسەوە
بۆ ناوچه فارس نشینەکان دەربڕی.
ئەم کۆبوونەوەیه به تێکۆشــانی ڕێکخراوی «ســەبز پایان مەســنبلی» و بە
بەشــداریی خەڵــک ،چاالکانــی ژینگهپارێز ،هونەرمەندان و وەرزشــکاران و به
پێشکەشکردنی چەند وتار بەڕێوهچوو .
هەژیــر کیانــی یەکێــک لــەو گوتاربێژانــه بــوو کــه ئامــاژەی بــه ڕۆڵــی
دەوڵەته ناوەندییەکانی ئێران له فهوتاندنی ژینگەی زاگرۆســدا کرد و گوتی:
«هۆکاری بەشی هەره گرینگی بێسەروبەرییەکان ،کاولکارییەکان و خاپوور
کردنی واڵت ،له بەڕێوهبهریی نەشیاوی دەوڵەت له بهشی سەرچاوەکانی واڵتدا
بووه .ناوبراو له درێژەدا گوتی« :بەداخەوه ،دوای ئەوەی که نەوت بهنیشتمانی
کــرا .ســەرچاوە ئاوییەکان که گرینگترین خاڵی پەرەســەندنی واڵتهکهمانن،
به تااڵن برا و دەبردرێت».
کیانــی هەروەها به مافی سروشــتی خەڵکــی زاگرۆس له کەڵک وەرگرتن
لــه ســەرچاوە ئاوییــەکان ئامــاژەی کــرد و گوتــی« :ئێمه لــەو باوەڕهداین که
دەبــێ ســەرەتا خەڵکــی ئــەم ناوچانــه له ئاو و دارســتانەکان کەڵــک وەربگرن،
پاشــان کەســانێکی دیکە» .ئەو هەروەها به چاالکییه مەدەنییەکان ئاماژەی
کــرد و گوتــی« :داواتــان لێ دەکەم ســاڵی ٩٥ی هەتــاوی بکەنه بزاڤی
سەرتاسەری دژ به سازکردنی بەنداو».

ئەمەی که پیاوێک ســەبارەت به
دۆخی ژن له کۆمەڵگادا بنووســێت،
قســه بــکات و بــه هاوارەکانــی
پرێســتیژی ڕۆشــنبیرێکی کافەیی
به خۆیەوه بگرێت ،قیزەونترین شتێکه
کــه لەم دونیادا تێکــم ئەدا ،هەروەها
ڕاسته که داکۆکی کردن له مافی
ژنــان ،ئەویــش لــه زاری پیاوێکــەوە،
خۆی شێوەیەکه له بەرهەمهێنانەوەی
«مەنیســم» و نۆژاندنەوەی ڕوانینی
پیاوانــه لــه چوارچێوەیەکــی نــوێ و
فۆرمێکــی دیکەی پیاوســاالرانەدا،
بــەاڵم چی دەتوانــی بکەی کاتێک
لــه شــارێک دەژی کــه پلــەی

سێهەمی خۆکوژیی له ساڵی ٩٣ی
هەتــاوی بۆ خۆی تۆمــار کردووه و
پلــەی حەوتەمی هەژاریی بهدەســت
هێنــاوه و له هەمانکاتدا ئێرانییەک
سەرقاڵی نوکته ساز کردنه بۆت ،تا
تۆ لەو ڕێگایەوه به نەهامەتییەکانت
پێبکەنی.
ئەوالتــر ،لــه ئێــواره وەختێک که
له ســەر نیمکەتــی پارکی «معلم»
دانیشــتبووی و تینــی هەتــاوی
خەرمانــان ئــارام ئارام بــەرەو فێنکی
دەڕۆیشــت و تــۆ بــۆ دوزینــەوەی
هەواڵێکــی نــوێ بــە هێمنی دەســت
بــە شاشــەی مۆبایلەکــەتدا دێنی،
لــه نــاکاو خەبەرێکــی ناخــۆش
دەبینــی« :شــەهال» و «نەریمــان»

خاوەنــی ســێ کچــی  ٧تــا ١٦ســاڵ و نیشــتەجێی شــارۆچکەی
«ڕســاڵەت» -لــه بــاوەش یەکدیدا
و بــهدەم ســەما کردنــەوە ،ئاگریــان
لــە جەســتەی خۆیــان بــەردا و
بێئــەوەی کــه بڵێــن «بەرخــۆدان
ژیانــه» شــۆڕ بوونــە نێــو باوەشــی
مــەرگ .ئــەوکات دەزانــی بۆچــی
بنەماڵەیــەک بــه «حەبــی برینــج»
بــه کۆمــەڵ خۆکوژی دەکــەن ،یان
لــه «چەمــەن» ژنــەکان لەشــیان
دەفرۆشــن و کچێکیــش بــه پلــەی
لیسانسەوه ئامادە دەبێ بۆ  ١٥٠هزار
تمــەن مــەودای نێــوان «ڕوودەکی»
تــا شــەقامی «ســێپههـ» ببڕێــت،
هەتــا بگاتــە شــوێنی کارەکەی که
وەویلکه فرۆشییە.
لــەو کاتــه کــه هەراوزەنــای
مۆرەکانــی ڕێژیم گوێی شــاریان پڕ
کردبووەوە ،بســت به بستی شەقامی
شــارەکەم پــڕ بــوو لــه ئاگاداریــی
کار بــۆ کچــان ،که  ٥٠له ســەدی
حەشــیمەتی زانکۆکانــی شــاریان
پێکهێنــاوه بــەاڵم تەنیــا بەشــیان
لــه بــازاری کار ،بــوون بــه مونشــی
ژوورێکــی تەنــگ و تاریــک یــان
فرۆشــیارێکی گەڕۆکە که ئەرکی
ڕاکێشــانی ســەرنجی کڕیارانــی له
ئەستۆیه.
«فــەرزاد نەســیمیپوور» لــه
بابەتێکــی خــۆیدا ئامــاژه بــەم
پرســه دەکات و دەڵــێ« :پــارەی
کــەم (النیکــەم  ٥قــات کەمتــر لــه
حەقدەســتی پیــاوان) ،کاتژمێریــی
کاریــی نادیــار (النیکــەم ١٢

کاتژمێر کار) ،نەبوونی دابینبوونی
کۆمەاڵیەتی(بیمــە) و لــە هەمــوو
خەراپتــر کەلــکاژۆ وەرگرتــن لــه
جوانیــی و ڕووخســاری کچــان بــۆ
ڕاکێشانی کڕیاران ،له سەرەکیترین
گیروگرفتەکانــی کاری ژنــان و
کچان له شاری کرماشان دایه».
هەڵبــەت دەشــێ بڵێیــن کــه ئــەم
کێشــەیه تەنیا تایبەت به کرماشــان
نیە و کۆماری ســێدارەی ئێســامی
لــه مــاوەی ژیانی سیاســیی خۆیدا،
بــه موهەندســی کردنــی دۆخــی
ئابووری-کۆمەاڵیەتیــی کوردســتان
و داڕمانــی ژیانــی خەڵک ،هەموو
گــەوره شــارەکانی ڕۆژهەاڵتــی
ڕووبــەڕووی ئەم گرفته کردووهتەوە،
بــەالم له شــاری کرماشــان به هۆی
زۆر بوونــی حەشــیمەتەکەی ،ئــەم
کێشەیه زۆر بەرچاوتر و بەرباڵوتره.
بێشــک ئەگــەر دەمانهــەوێ له
داهاتــوودا کۆمەڵگایەکــی بهتوانــا
و تەندروســتمان هەبــێ ،دەشــێ
چاالکانی کۆمەاڵیەتیمان ئاوڕێکی
تایبەت لەم بابەته بدەنەوە و له ناسین
و ناساندنی به کۆمەڵگا کەمکاری
نەکــەن و بــه جێــگای ئــەوەی کــه
خۆیان سەرقاڵی وێنه گرتن و لەسەر
فەیسبووک دانانی بکەن و ژێستی
چاالکی خۆ بەخش بهخۆ بگرن ،که
شــەو و ڕۆژیان تەرخانی گەلەکەیان
کــردووه ،کەمێــک ئــاوڕ بدەنهوە لە
دەوروبەری خۆیان و لەو چوارچێوهدا
چاالکــی بنوێنــن که بێشــک ئاوا
زۆر لە کێشــەکانی نیشتمانەکەمان
چارەسەر دەبێت.
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دیپلۆماسیی «حکوومەتی ناوچەیی کوردستان»
لەگەڵ کۆماری ئیسالمیی ئێران (بەشی هەشتەم)
ن :پەرویزجەباری
و :جەماڵ ڕەسوڵدنخه
ئەمانــە دوکتورینــی سیاســەتی
دەرەوەی نیزامــی ئیســامیی ئێرانــە
کــە لە بەشــی دیپلۆماســی ،تەواوی
ئیمکاناتــی مــادی و غەیــره مادیــی
خــۆی بــۆ بەرەوپێشــبردنی وەگــەڕ
دەخــات .لــەو پێوەندییــەدا لــە هەمــوو
بوارەکانــی فەرهەنگی ،ئامووزشــی،
تەبلیغــی ،دینــی ،ئاوەدانکردنــەوە،
خزمەتگــوزاری و دەرمانــی تێچووی
سەرســووڕهێنەر لە بوودجەی دەوڵەتی
و سەرچاوەکانی ناڕوون و ناوەندەکانی
نادیار دابین دەکرێت.
هــەر وەک ئامــاژەی پێکــرا،
گرینگیــی دیپلۆماســیی هەرێــم بــە
نەبوونــی پابەندییەکــی ســەربەخۆ و
لــە چوارچێــوەی واڵتێکــی فەرمیــدا
لــە بەرانبــەر ئێــران و تورکیــەدا لــە
چوارچێــوەی کۆنوانســیۆنە جیهانــی
و نێودەوڵەتییــەکان ،جۆرێــک
فــەزای مانــۆڕ و خۆدەرهاویشــتن
لــە پابەندییەکانــی بەدواوەیــە .لــەو
فەزایــەی مانــۆری دیپلۆماســی و
هێشــخانی نەتەوەیــی و نیشــتمانی
بەشــێکی بەرچــاو لــە بەدواداچوونی
ویســتەکان بیچم دەگرێت .گرینگیی
بەشــێکی گــەورە لەو فــەزا و بیاڤەی
ســتراتژیکەکانی
بەرژەوەندییــە
دیپلۆماســی لەگــەڵ ئــەو واڵتانــە بە
تایبــەت لەگــەڵ ئێــران بــۆ مەســەلە
و پرســی کــوردەکان لــەو واڵتــەدا
دەگەڕێتــەوە .کــوردەکان بــە هاتنــە
ســەرکاری کۆمــاری ئیســامیی
ئێران لە هەموو بوارەکان و بە شێوەی
جۆراوجــۆر وەبــەر سیاســەتی نکۆڵی،
لە ناوبردنی ڕێکخراوەیی و ســەرکوت
لــە الیــەن دەســەاڵت کەوتــن .لــەو
کاتــەوە ،کــوردەکان لە عێــراق وەکوو
دژبەرانــی ڕێژیمــی بەعــس ،پەنایــان
بــۆ کۆمــاری ئیســامیی ئێــران برد.
لــە بوارەکانــی ئەمنییەتی ،نیزامی و
سیاســی دەستیان بۆ هاوکاریی بەرین
لەگــەڵ ڕێژیمێکی دینی درێژ کرد.
هاوکارییــەک کە تا ئێســتا درێژەی
هەیــە .بــەاڵم ڕەوت و پرۆســەی
دیپلۆماسیی کوردەکان ،ئەمڕۆکە لە
بەرانبــەر کۆماری ئیســامیی ئێراندا
دەتوانێــت چی بێت؟ بە ســەرنجدان بە
نموونەبەرچاوەکانی ئەو دیپلۆماسییە
لــە بــوارە جیاوازەکانــدا ،کــەمکاری
و الوازییــەکان چیــن؟ لێــرەدا دەبــێ
وەبیــر بێنینــەوە لــە بیاڤی سیاســەت و
پێوەندییــە دیپلۆماتیکەکانــی واڵتــان
لەگــەڵ یەکتــر ،زۆربــەی بــوار و
تایبەتمەندییە جوغرافیاییەکان لە دوو
ڕوخســاردا کار دەکــەن .بەڕێوەبــەری
و ڕێنوێنــی بەرژەوەندییــەکان بەپێــی
ســەرچاوە و بەرژەوەندییەکانــی
دەســەاڵت بەپێــی هونــەر و شــێوازی
دێپلۆماســییە کــە دەتوانێــت ئیــرادە و
جەبــرە جوغرافیاییــەکان کە هەڕشــە
و بەربەســتی ســەرچاوە نەتەوەییــەکان
بێــت ،بکاتــە دەرفــەت و قازانــج
لــە دیپلۆماســیدا بــۆ بەرژەوەندیــی
سەقامگیریی نەتەوەیی .بەاڵم شتێک
کــە لــەو نێوانــەدا لەگــەڵ جوغرافیا،
شوناس ،مێژو ،چارەنووسی نەتەوەیی،
نەتەوەبــوون و توخمەکانــی دیکــەی
شوناس پێوەندییەکی نەپچڕاوی پەیدا
کــردووە ،بەرباڵویــی و دابەشــکردنی
خاکــی کوردســتان بــە شــێوەی
جوغرافیایی و سیاســی لە بەســتێنی
مێژوودا لە نێوان واڵتانی ناوچەدا بووە.
ئــەو دۆخه لە ئاڵۆزترین و ناســکترین
قۆناغــی دیپلۆماســیی کــوردەکان
لــە حکوومەتــی هەرێمی کوردســتان
لەگــەڵ کۆماری ئیســامییە .حیزبە
سەرەکی و سوونەتییەکانی ناوچەکە
لە نەبوونی کێشەی حیزبی درێژە بەو
دیپلۆماســییە دەدەن ،کــە لە زۆربەی
حاڵەتەکانــدا کێىڕکــێ و کێشــەی

حێزبــی ئەو دیپلۆماســییە بۆ الیەکی
دیکــە ئاراســتە دەکــەن .هەروەهــا
ئــەو حیزبانــە بــە هــۆی نەبوونــی
دێموکراتیــک،
پێکهاتەیەکــی
هەمەالیانــە و نەتەوەیــی لــە ئاســتی
حکوومەتــدا بــۆ بڕیاردانــی سیاســی
و نەتەوەیــی زیاتــر بــە جەختکردنــەوە
و پاڵپشــتی بــە کەســایەتییەکان،
دیپلۆماسیی خۆیان لەگەڵ کۆماری
ئیســامیی ئێــران ڕێــک دەخــەن.
ئــەو کەســانە لــە کاناڵــی حیزبــەکان
و پێوەنــدی حیزبــی ،تاکەکەســی و
مێژوویی کە لە زۆربەی حاڵەتەکاندا
ڕوون نیــە و ڕەخنــه و ئیراداتــی
بنەڕەتــی لــە ســەرە .پێوەندییــەکان و
دیپلۆماســیی خۆیان دەبەنە پێش .هەر
چەند کوردســتان واڵتێکی ســەربەخۆ
نیــە و بەپێــی واڵتێکــی ســەربەخۆ
ناتوانین چاوەڕوانی دیپلۆماســییەکی
هەمــە الیەنەمــان لێــی هەبێــت ،بەاڵم
چــۆن ئــەو بەشــە لــە کوردســتان،
بەشــێک لــە شوناســی مێژوویــی و
سیاســی کوردەکانــە کــە پێــی ناوەتە
قۆناغێکــی ســەرووتر لــە بەشــەکانی
دیکــە لــە مەســئەلەی بڕیاردانــی
سیاســیدا .ئــەو دۆخــە و بڕیاراتــی
سیاســی دەتوانێت لە ســەر بەشەکانی
دیکــەی کوردســتان کاریگەریــی
ئەرێنــی یــا نەرێنــی هەبێــت .بۆیــە
هەڵســوکەوتەکان ،پێوەندییەکانــی
لەگەل باقی واڵتانی دیکە بە تایبەت
ئێــران و تورکیــه بۆ باقــی کوردەکان
لــە واڵتانــی دیکــە گرینگیەکــی
تایبەتــی هەیــە .ئــەو گرینگیــە لــە
نیگەرانــی و پەرۆشــییەکانی ئــەوان
لــە بەدواداچوونــی بــارودۆخ ،پێگە و
چارەنووســی حکوومەتــی هەرێمــی
کوردستان لە نێوان کوردەکانی دیکە
دەتوانیــن ببینیــن .بــەو پێیــە دەتوانین
ئــەو ســەرنجه ،نیگەرانــی و هیــوا بۆ
سەقامگیری ،ئەمنییەت و پێشکەوتن
لــە دەوڵەتــی هەرێمی کوردســتان ،لە
نێــوان باقــی کوردەکانی ســەرووتر لە
حیزبــەکان ،کەســایەتییەکان ،وەک
بابەتێکــی مێژوویــی و پێوەندیــی
نەتەوەیــی بــە شــێوازی جۆراوجــۆر

ببینین.
کوردستان لە قەوارەی ناوچەیەکی
خودموختاردا ،لە کردەوەدا ســەرەڕای
ڕەخنــەکان و ڕوانگــە جیــاوازەکان،
نوێنــەر و ڕەنگدانــەوەی شــوناس،
بیاڤی فەرهەنگی ،زمانی ،مێژوویی
و سیاســیدایە کــە ســەرەڕای
هەمــوو تایبەتمەندییــەکان ،کێشــە
و الوازییەکانــی ،کــوردەکان لــە
واڵتانــی دیکــە ،نیگــەران و چاویــان
لــە چارەنووس و کــردەوەی ئەو بڕیوە.
لــەو ڕوانگەوەیە کە گرینگیی کار و
بەرپرســیارەتی حیزبەکان ،ناوەندەکان،
دەوڵەتــی ناوچەیــی ،پارلەمــان و
کەســایەتییە سیاســییەکانی ئــەو
بەشــە لــە کوردســتان نیســبەت بــە
باقی بەشــەکانی دیکەی کوردســتان
زۆر قــورس و بەرپرســیارن ،چوونکــه
لــە زۆربــەی کردەوەکانــدا ،پێوەندییــە
سیاســییە فەرمیــی و نافەرمییــەکان
خــۆی لەگــەڵ کۆماری ئیســامیی
ئێــران ،ڕەنگدانــەوە و کاریگەرییەک
لــە بڕیــاردان و کردەوەکانــی ئــەوان
لــە بــارودۆخ و پێگەی کــوردەکان لە
ئێرانــدا دەتوانیــن ببینیــن .بێگومــان
کۆمــاری ئیســامی لــەو بارودۆخــە
بە تەواوی ئاگادارە و لێی شــارەزایە.
بۆیــە لــە زۆر بــواردا بــە زیرەکــی و
پیالنەکانــی خــۆی دەیهــەوێ ،ئــەو
شــوناس و پێوەندییە خەوشــدار و الواز
بــکات .ســەرەڕای ئــەوە ،بــە هــۆی
بارودۆخــی جوغڕافیایــی و خاکــی،
کوردەکان لە ناوچەی هەرێمدا ناچار
لــە پێوەنــدی لــە بــوارە جیاوازەکانــدا
لەگــەڵ دراوســێیەکانی خۆیانــن.
داروســێگەلێک کــە بەشــێک
لــە نیشــتمان و دەســەاڵتی ئــەوان
کوردســتان لە خۆ دەگرێت .یەکێک
لــەو دراوســێیانە بــۆ حکوومەتــی
هەرێمــی کوردســتان ،کۆمــاری
ئیســامیی ئێرانــە .واڵتێــک کــە
وەکــوو کایەکەرێکــی ناوچەیــی بــە
ڕابــردووی سیاســی و مەزهەبــی لــە
کێبڕکێ لەگەڵ تورکیه ،دەســەاڵتی
دیکــەی ناوچەکــە .ئــەو دوو واڵتــه
بــەردەوام ،ڕابــردوو و پێشــینەی

ناکــۆک و کێبڕکێیان لە زۆر بواردا
هەبــووە .بــەاڵم ســەرەڕای ئــەوەش بە
پاراســتنی هاوگەرایــی خــۆی لــە
یەک هەنگاودا لەگەڵ یەک بوونە،
کــە ئەوەیش مەســئەلەی کوردەکانە.
خاڵــی هاوبــەش و هاوکاریــی ئــەو
واڵتانــە بەردەوام ئەو مەســەلەیە بووە.
بێگومان ئەو کایەکەرانەی ناوچەکە
و دەســەاڵتدارانی ڕقەبەر لە تەنیشــت
یەکتــردا ،کایەکەرانــی تــازە و کۆنە
لــە ناوچەکەدا ،هەر کام بە جۆرێک
دیپلۆماســیی کــوردەکان دەخاتــە ژێر
کاریگەریــی خۆیەوە .بەاڵم کۆماری
ئیســامیی ئێران لــە پێوەندی لەگەڵ
کــوردەکان ،لە دەرەوەی ســنوورەکانی
خۆشــی هەمــان سیاســەتی گشــتیی
خــۆی لــە بەرەنگاربوونــەی لەگــەڵ
کــوردەکان دەگرێتە بــەر .ئەو ڕێژیمە
بە شێوەی سیاسەتی نەرم لە زۆربەی
بوارەکانــدا و هەروەهــا توندوتیــژی و
تێرۆر لە حاڵەتەکانی دیکەدا بەردەوام
ستراتژییەکی قایم و نەگۆڕی هەیە.
ســتراتژیی لەناوبــردن ،نکۆڵــی ،لــە
کــردەوە خســتن و بێشــوناس کردنی
کــوردەکان لــە نێوخــۆی واڵت و
نەزۆککــردن ،بــێ کــردەوە کــردن،
جیاکردنەوە ،خەوشدارکردنی شوناس،
دووبەرەکــی نانــەوە ،دووڕوویــی،
شــەڕئەنگێزی ،جیاکردنــەوە لــە ســەر
بنەمــای توخمە مەزهەبییــەکان و...
هتــد ،هەروەهــا بەرپرســیارنەکردنی
کــوردەکان لــە واڵتانــی دیکــە لــە
بەرانبــەر هاوتاکانــی خــۆی کــە لــە
بیاڤــی دەســەاڵتی فەرمیــی ئەوانــدا
نیــە .کۆمــاری ئیســامیی ئێــران
زۆرتر پێوەندییەکانی لە سەر بنەمای
جۆرێــک بەرابەریــی حقووقــی و
دیپلۆماتیــک لەگــەڵ حکوومەتــی
هەرێمی کوردســتان بەرەوپێش نابات.
خۆی بەرپرســیار بــە لەبەرچاوگرتنی
ڕێوشــوێنەکانی کۆنســولی و
کۆنوانســیۆنە فەرمییــەکان نازانێت.
چوونکــە بەپێی سیاســەتی فەرمی و
تێکدەرانەیــان ،لــەو بــاوەڕەدان کە ئەو
ناوچەیــە لە چوارچێوەی عێراقدا بووە
و واڵتێکی ســەربەخۆ نیە .ســەرەڕای

ئــەوەش بــۆ هەمــوو کــەس ڕوونە کە
ڕێژیمــی عێراق پێوەندی ســەرووتر لە
دیپلۆماســی و عوڕفــی نێودەوڵەتیــی
لەگــەڵ ئێرانــدا هەیــە .دەوڵەتــی
عێــراق بەجۆرێــک ڕێژیمێکــی
دەســت نیشــاندەی ئێرانە .ئەو ڕێژیمە
بێگومــان لــە هەمــوو بوارەکانــدا
پێوەندیی پتەوی لەگەڵ ئێراندا هەیە،
بێگومــان لــە زۆربــەی بوارەکانــدا
پێوەنــدی و هاوکاریــی ئێــران لەگەڵ
هاوپەیمانەکان ،دەست نیشاندە و الیەنە
نیزیکەکانــی خۆی لــە ناوچە ڕوون،
فەرمی و بە شــێوەی لەبەرچاوگرتنی
ڕێزگرتنــی بەرانبــەر نیە .لــە ماوەی
ئەو ســااڵنەدا لــە کاناڵە جیاوازەکانی
پێوەنــدی هەوڵــی داوە پێوەنــدی
تاکەکەســی و نافەرمــی بەپێــی
بەرژەوەندییە تاکەکەسییەکان دروست
بــکات .ئــەو ڕێژیمە بــەردەوام هەوڵی
داوە کــە سیاســەت و بەرنامەکانــی
خــۆی هەر لە ڕێگای ئەو کانااڵنەوە
هیدایــەت و کردەوەیــی بــکات.
ئالــوودە و پڕکردنــەوەی هەندێــک
کــەس بــە بابەتگەلــی ئەمنییەتــی،
ماڵــی ،ئەخالقــی و کۆمەاڵیەتــی لە
شــێوەکانی ئاســایی ئــەو ڕێژیمــە بۆ
دزەکــردن ،دروســتکردنی دووبەرەکی
و نانــەوەی ئــاژاوە بــۆ قــەوارەی هێزە
سیاســییەکانی ناوچــەی هەرێم بووە.
لــە بــارەی سیاســەتە تێکدەرانەکانــی
خــۆی لــە عێــراق و کوردســتان،
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ الوازکــردن و
زەربــە لێدانــی زیاتــر لــە هێزەکانــی
ئۆپۆزیســیۆن ،بزووتنــەوەی نەتەوەیــی
و دێموکراتیکی کوردســتانی ئێران و
دژبەرانــی دیکەی خۆی لەو شــێوە و
پێوەندییانــە بەردەوام قازانجی کردووە.
بێگومــان ئــەو تایبەتمەندییانــە
ناوەرۆکــی ڕێژیمــە نادێموکراتیــک،
دیکتاتــۆر و ئیدئۆلۆژیکەکانــە.
کۆماری ئیســامیی ئێران لە ماوەی
ســااڵنی هاتنە ســەرکاری تا ئەمڕۆ،
بــەردەوام پەروەنــدە و مێــزی کاریــی
عێــراق و ناوچەکانــی بــە شــوێن و
قواڵییی ســتراتیژیکی خۆی پێناســە
کــردووە و لــە ئیختیــاری ســپای

پاســدارانی داناوە .ئــەو پێوەندییانە بۆ
بەرەوپێشــبردنی سیاسەتی زیادەخوازنە
و هەناردەکردنــی شــۆڕش ،بــەردەوام
شــتێکی ســەرووتر لــە عــورف و
شــێوەکانی دیپلۆماتیــک بــووە.
کــوردەکان و هێــزە عیراقییــەکان
کــە ئەمڕۆکــە کاروبــار و هیدایەتی
سیاسی و ئیجرایی هەرێمی کوردستان
و عێراقــی فێدراڵیــان لەدەســتدایە،
وەک دژبەرانــی عێراقیــی دژی
ڕێژیمــی ســەدام ،لەگــەڵ کۆمــاری
ئیســامیی پێوەندی قووڵ و ناڕوونی
لە هەندێک بواردا هەیە .بە جۆرێک
کــە دەتوانیــن بڵێیــن ئــەو پێوەندییانــە
نابەرابــەر بوونــە .بــە هــۆی ئەوەیکــە
هێزێکــی دژبــەر لەگــەڵ ڕێژیمێکــی
ئیدئۆلۆژیــک کــە باوەرمەنــد بــە
هێژمونــی لــە ناوچەکەدایە ،پێوەندی
هەبــووە .ئــەو پێوەندییــە دوای چەنــد
ســاڵ و گۆڕانی ڕێژیمی سیاســی و
ڕووخانــی ڕێژیمی ســەدام حوســێن لە
عێــراق ،بــەردەوام لــە نێــوان دژبەرانی
دۆینــێ کــە دەســەاڵتدارانی ئەمڕۆن
لــە عێــراق و ناوچــەی خودموختــار
بــە هەمــان نــاوەرۆک و ڕوانگــەی
نابەرابــەر ماونەتــەوە .بــە جۆرێــک
کــە دەتوانیــن بڵێیــن؛ ئــەو پێوەندییــە
نابەرابەرانــە ،جێگیــر کــراون .لــە
الیــەک ئەو هێزانە کە کایەکەرانی
سیاســیی نوێــی ناوچــەی خۆیانــن
ناتوانــن لە هەمان پێناســە و پێوەندیی
ئــازاد بــن و بــەردەوام لــە پێوەندیــی
خۆیــان لەگەڵ کۆماری ئیســامیی
ئێــران ،خۆیــان بە هەمان دژبەر دەبینن
و دەناســن کــە ڕۆژگارێک بە هۆی
بوونــی دوژمنایەتیــی هاوبــەش لــە
ئێران نزیک ببوونەوە و پێویســتیان بە
پشــتیوانیی و یارمەتیی ئەوان هەبوو
و لــە الیەکــی دیکەشــەوە کۆمــاری
ئیســامیی ئێرانیــش دەســەاڵتدارانی
نوێــی عێــراق و کوردســتان بە هەمان
دژبەرانی دۆینی و دەســت پەروەردەی
خۆی دەبینێت کە هێستاش پێویستیان
بە پشتیوانیی ئەو هەیە تا جێگایەک
کە لە پێوەندییە نابەرابەرەکاندا ڕۆڵی
براگەورەی گێڕاوە و دەگێڕێت.
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ديمانه

د .گوڵموراد مورادی :یەکگرتوویی ڕەمزی سەرکەوتنە
د .ئاوات ساروج :بێڕێزی کردن بە یارسانەکان ئامانجدار بووە
وتوێژ :شارام میرزائی
دوای هەڵبژاردنەکانــی دوو
مەجلیسی ئێران له ڕۆژانی ڕابردوودا،
هێزه ئەمنییەکان و گۆپاڵبەدەستەکانی
حکوومەتــی فاشیســتی-مەزهەبیی
ئێــران ،دەســتبەجێ هێرشــیان کــرده
ســەر کۆمەڵــگای مەدەنــی و لــەم
ڕۆژانــەدا چەندیــن چاالکــی سیاســی
و مەدەنــی کوردیــان دەستبەســەر کرد
و نیشــانیان دا کــه ئــەم حکوومەتــە
چەنــده دژ بــه مــروڤ و مافی گەلی
کــورده .بەداخــەوه ڕوژێــک دوای
هەڵبژاردنــەکان کۆمــاری ســێدارەی
ئێــران ،بەکرێگیراوەکانی له کرماشــان
هەنارده ســەر شەقام و دەستیان کرد به
بێڕێــزی کــردن به کوردانی یارســان و
هێرشیان کرده سەر شوێنه پیرۆزەکانی
ئەو ئایینە.
بــۆ تاوتــوێ کردنــی ئــەم دۆخــە و
هــۆکاری شــکل گرتنــی ئــەو شــێوە
بێڕێزییانــه برانبەر به یارســانەکان ،له
گەل بەڕێزان دوکتور «ئاوات ساروج»
و دوکتــور «گوڵمــوراد مــورادی»
وتوێژێکمان پێکهێناوه که پێشکەشی
خوێنەرانی «کوردستان» دەکرێ.

پ ـ ئەگــەر کــوردەکان چ لــە
نێوخۆ و چ لــە دەرەوەی واڵت
بەرانبــەر بــە هەڵبژاردنەکانی
ڕێژیــم هاودەنــگ ببونایــە،
حکوومەتــی ئیســامی ئــەو
بوێرییەی دەبوو کە تەنیا یەک
ڕۆژ دوای هەڵبژاردنــەکان،
دەســت و پێوەندییەکانی خۆی
بڕژێنێتە ســەر شــەقامەکان و
سووکایەتی بە خەڵک بکەن؟
د .ئــاوات :لــە بنــەڕەتدا ،بایکــۆت
نەکردنــی هەڵبــژاردن ،جۆریــک
ڕەوایــیدان بــە هەڵبژاردنــەکان و
سیســتمی کۆمــاری ســێدارەی ئێــران
بــوو ،لەوانەیــە زۆر کــەس بیــری لــەوە
نەکردبێتەوە کە هەر چەشنە بەشداری
لــە سیســتم و دەنگــدان بــە کــەس یــان
کەســانێک کــە پێشــتر لــە الیەنــی
ڕێژیمــەوە هەڵبژێــردراون و لــە چەندین
پێوان و فیلتەر تێپەڕیون ،کە بێشــک
جێــگای تەئیــد و متمانــەی نیزامــن،
خــۆی خزمــەت بــە ڕێژیــم دەکات و
چەشــنێک ڕەوایــیدان بــە مانــەوەی
ڕێژیم و دەسەاڵت و پارلەمانی ڕێژیمە!
دەنگــدان و بەشــداری کــردن لــە
هەڵبــژاردن لــە ناوچــەی یارساننشــین

وەک هــەر جێگایەکــی دیکەی ئێران
و کوردســتان ،کــەم تا زۆر کیشەســاز
بــووە و زۆرجاریــش لەپێــشدا بەرنامــە
داڕێژراو بووە ،هەڵبژاردن و بەشــداریی
و بایکــۆت نەکــردن ،خــۆی هۆکاری
ســەرەکیی بێڕێزیــی ئەمجــارە بــە
یارسانە!
باسی دەستوپێوەندییەکانی ڕێژیمتان
کرد ،پێم باشە ڕوونکردنەوەیەک بدەم،
کێشە لە نێوان الیەنگرانی دوو پاڵێوراو
بە ناوی حیشمەت فەالحەتپیشە (کە
دەنگــی هێنایــەوە) و کەســێکی دیکە
بە ناوی عەلی جەلیلیان بووە .چەندین
کەســی الیەنی براوە ،لە شەقام و ....
بــێ ڕێزییــان بە یارســانەکان کردووە و
دیــارە دەســتوپێوەندییەکانی ڕێژیــم لــە
هــەردوو الیــەن هەبــووە ،چوونکــە هەر
دوو پاڵێــوراوی بناژۆخــواز ،ســەر بــە
ویالیەتــی فەقیهـــی ڕێبــەری ئێرانــن
و بــە ویالیەتمەدار ناســراون ،هەســتی
براوەبوونــی پاڵێوراوێــک و شکســتی
پاڵێوراوێکــی دیکــە ،لــە ئارادابــووە و
بێ باندۆر نەبووە .کەسانێکی مۆرەی
ڕێژیــم ،گۆپاڵبەدەســت و هەمــوو
کاتێک ئاژاوەچی و سەر بە الیەن یان
چەند الیەنێک بە فیتی ڕێژیم کێشــە
خۆلقێــن بوونــە و نە تەنیا لە شــائاباد،
بەڵکــوو لــە چەنــد شــار و جێگایەکی
دیکەش کەم تا زۆر کێشە خوڵقاوە.
بــەاڵم بێڕێــزی کــردن بە یارســان،
دیــارە ئامانجــدار بــووە و نابێــت تەنیــا
الیەنێــک تاوانبار بکرێــت ،لە هەردوو
الیــەن تاوانبار هەیــە ،چوونکە هەردوو
الیەن وەک ئاماژەی پێ کرا ،ســەربە
جەناحی تۆندئاژوی ڕێژیمن .دەمهەوێ
ئەوەش باس بکەم کە الیەنی شکســت
خــواردوو (عەلــی جەلیلیــان) دەنگۆی
ئەوەشــی هەبووە کە لە الیەنی یارســان
و گەورەکانی یارســانەوە ناڕاستەوخۆ
یــان ڕاســتەخۆ پشــتیوانی لــێ کــراوە
کە کێشــەی بنەڕەتــی و بەهانە لێرەدا
کەوتووەتــە دەســتی کەســانێکی ســەر
بــە ڕێژیــم ،کــە ڕووداوەکــە بکــەن بە
شــەڕی مەزهەبــی ،عەشــیرەیی و...
هتد .چوونکە بەڵگەمان هەیە کە ئەم
کێشەیە هیچ پێوەندییەکی بە کێشەی
مەزهەبــی و جیاوازیــی مەزهــەب و
بــاوەڕ و هەروەهــا کێشــە و نیگەرانــی
لــە نێــوان فاڵن عەشــیرە و خێل و ....
نەبــووە و نیــە .جــا ئەگەر کەســانێک
بیکەن بە شــەڕی مەزهەب و عەشــیرە
و عەشیرەت ئەمە زۆر کارەساتە و ڕەوا
نیــە و بــۆ خەڵکی ناوچەی کرماشــان

هیــچ بــاش نابێــت و هەموو کێشــە و
گرفتێــک لــەم چەشــنە بــە قازانجــی
دوژمــن کــە ڕێژیمــی ئاخونــدی بێــت
تەواو دەبێت!

پ -پێڕەوانــی یارســان چ
ئالترناتیــڤ و ئیمکاناتێــکان
لەدەســتدا هەیە تا بتوانن لەو
ڕێگایــەوە مافەکانــی خۆیــان
دەســتەبەر بکــەن؟ حیزبــە
کوردییــەکان لــەو نێوانــەدا
دەتوانن چ ڕۆڵێکیان هەبێت؟
د.ئــاوات :هــەر لــە ســەرەتای
هاتنەســەرکاری ڕێژیمــی ئاخوندی و
پێشــووتریش وەک دەســەاڵتی ناوەندی
و یــەک نەتــەوە ،یەک زمان و یەک
دین و مەزهەب ،یارسان دووجار زوڵمی
لێکــراوە ،یــەک وەک بەشــێک لــە
نەتــەوەی کــورد و کەمینــە ،هەر وەها
وەک بــاوەڕ و ئایینێکــی جیــاواز لــە
مەزهەبــی دەســەاڵت ،هیــچ مافێکی
نەبــووە و لەبەرچــاو نەگیــراوە کە هەتا
ئێســتا دیاری کرا بێت ،کە سیســتمی
ئیســامیی ئێران لەبەرچاوی گرتبێت،
یــان دانــی بــە هەبوونی یارســان وەک
کەمینەیەکی ئایینی نابێت!
شــوێنکەوتوانی ئایینــی یارســان
چەندەش هەوڵیان دابێت ،بێئاکام بووە
و لــە ڕێــگای گەورەکانــی یارســان و
کۆمەڵــەی مافــی مەدەنیــی یارســان
چەندیــن جــار هەوڵ دراوە کە ڕەوشــی
ژیــان ،مافــی فەرهەنگی و مرۆڤی و
...هتدیان ،لە الیەن ڕێژیمەوە لەبەرچاو
بگیردرێت کە ئاکامەکەی دیارە.
ڕۆڵــی ئەحزابــی ئۆپۆزســیۆنی
کــوردی و تاکــی چاالکــی سیاســی
ئەوەیــە کــە ڕۆشــنگەری بکــەن و
لەقاودانــی سیاســەتی چــەوت و
نامرۆڤانەی ڕێژیم لە سەر کۆمەڵگای
یارسان بکەن .ئەرکی تاکی سیاسی و
ڕۆشنبیر و هەموو ئەحزابی کوردیە کە
سەرەڕای مەحکووم کردنی سیاسەتی
دژەمرۆڤانــەی ڕێژیــم و ئــاژاوە نانــەوە
و دووبەرکــی دروســت کــردن لــە نێوان
خەڵکەکەمان ،هەوڵــی ئارامکردنەوەی
ڕەوشــێکی ئاوەهــا بــدەن بــۆ پێکــەوە
ژیانــی لــە جــاران باشــتر و یەکدەنگی
و یەکڕیــزی لــە نێــوان خەڵکەکەمــان
بە یارســان و هەموو مەزهەب و چینە
جیاوازەکانــی کۆمەڵەگــەی کــوردی
لەم دەڤەرە ،هەتا شکســت بە سیاسەتی
ڕێژیم بهێنن.
پ -نکۆڵی کردن لە شــوناس

و ئایینــی یارســان لــە الیەن
کۆماری ئیسالمییەوە لە چیەوە
سەرچاوە دەگرێت؟
د .گولمــوراد :یەکێــک لــە
هــۆکارەکان کــە کۆماری ئیســامی
بــە شــێوەی کردەیی هەوڵــی بۆ دەدات
نکۆڵــی لە شــوناس و ئایینی یارســان
بــکات ،باوەڕی جیــاوز و کورد بوونی
زۆربــەی ئــەو هاوواڵتییانەیــە کــە
نزیــک بــە دوو میلیۆن و نیو یارســان
لــە ئێــران بوونیان هەیە .ئەوانە هۆکارە
سەرکییەکانن .سەرەڕای ئەوە خەڵکی
یارسان ،کورد ،لور و دیلەمیە نزیک
بــە  ٤٠٠ســاڵ لەوەپێــش لــە هەمبــەر
دینــی نــوێ بەربەرەکانێیــان کــرد و
ئامــادە نەبــوون ئیســام قەبــوول بکەن،
ســەرئەنجام بەشــێک لەوان بــە زۆری
شمشــێر ڕووی لە دینی ئیســام کرد.
بــێ هــۆ نەبوو خومەینــی کوردەکانی
بە شــەیتانی گەورە ناوزەد کرد .ئێستا
دوای تێپەڕینــی  ٣٥ســاڵ ،هەمــوو
ڕێگا و شێوازەکانیان لەپێش گرت کە
خەڵکی یارســان ڕوو لە ئایینی شــێعە
بکــەن .ئاخونــدەکان ســەرنجی ئەوەیان
داوە کــە ئــەو ڕێگایانــە هیچ کەڵکی
نیە .خەڵکانی سەر بە ئایینی یارسان،
ئاشــتیخوازن و بــە هیــچ شــێوەیەک
ڕازی نابــن شــەڕ و کێشــە لــە نێــوان
ئــەوان و مەزهەبی دەسەاڵتدار(شــێعە)
پێــک بێت ،بە تەواوی لەگەڵ هەموو
بارودۆخێکــی ســەخت و دژوار خۆیــان
ڕێکدەخــەن .بــەاڵم ڕێژیــم و مەزهەبی
دەســەاڵتدار لە پێگــە و جێگەی ئەوان
و خۆڕاگریــی ئەو خەڵکە ئاشــتیخوازە
کەڵکی نابەجێ وەردەگرێ و بە بیانوو
و شێوازی جۆراوجۆر کێشەیان بۆ ساز
دەکات.
بــۆ نموونــە لــە هەمــوو جەمخانــە
نــا دەوڵەتییــەکان مەئمــوور دادەنــێ،
لــە هەمــوو گونــدەکان کــە تەنیــا
تاقــە کەســێکیان موســڵمان نیــن ،بــە
پارەیەکــی یەکجــار زۆر مزگەوتیــان
بــۆ ســاز دەکات و بــە الوانــی ئایینی
یارســان بەڵێنــی کار و دامەزرانــدن
دەدات ،ئەگــەر بڕۆنــە مزگــەوت و
لــەوی پشــتگیری بێنــن .مــاوەی ٣٥
ســاڵە ئــەم جــۆرە هاندانە هەیــە ،بەاڵم
مزگــەوت ،بە قەوڵی خەیامی شــاعێر
وەکــوو لەپیدەســت ســاف و بەتاڵــە.
تەنانەت بەوەشــەوە ناوەستن و بێڕێزی
بــە شــوێنە پیرۆزەکانــی یارســانەکان
دەکــەن ،جەمخانەکانــی یارســانەکان
دەڕووخێنن.

پ -لە ماوەی سااڵنی ڕابردوودا
ئێمە چەندین جارە کە دەبینین
هێــرش کراوەتــە ســەر بنەما
پیرۆزەکانــی یارســانەکان،
تــا جێگایــەک کــە هەندێــک
لــە یارســانەکان ئاگریــان لە
جەســتەی خۆیان بەردا ،بەاڵم
بۆچــی تــا ئێســتا پێڕەوانــی
ئــەو ئایینــە نەیانتوانیــوە
لــه
ناڕەزایەتییەکەیــان
چوارچێــوەی بزووتنەوەیەکی
پتــەو و یەکگرتــوو و درێژەدار
بــۆ ڕێگــری کــردن لە پێشــێل
بوونی مافی بێ ئەمالوئەوالیان
بەڕێوە ببەن؟
د .گولمــوراد :هــەر وەک لــە
وەاڵمی پرســیاری یەکەمدا باســم لێ
کــرد ،خەڵکی یارســان ئاشــتیخوازن و
تۆڵەســەندنەوە لــە فەرهەنگیانــدا نیە.
بەاڵم ئێمە بە شــێوەیەکی ناڕاســتەوخۆ
بووینەتە خۆڵەمێش ،واتە توڵەسەندنەوە
لە فەرهەنگی ئیسالمدا بە سەر ئێمەدا
ســەپاوە و وەرمانگرتــووە ،بێگومــان
ئەمــەش فەرهەنگــی دەســەاڵتی
بااڵدەســتە .ئێــوە لــە پرســیارەکەتاندا
هێماتــان بــە خۆســووتاندنی الوانــی
یارسان کردووە ،بەڵێ؛ بەداخەوە دەبێ
بڵێیــن ،ڕێژیم ئەوە بە باش دەزانێت کە
الوانی یارســان بە پێناســەی هەســتیار
بوونیــان ،زۆر خۆپارێــزن و هەوڵ دەدەن
ئەو سەبوورییەی خۆیان بپارێزن .بەاڵم،
ئیســامییەکان هیــچ ســەرنجێک بەو
مەســەلەیە نــادەن .ئەوانــە بــە هیــوای
حــۆری و بەهەشــت خــۆ ناســووتێنن،
چوونکــە بەهەشــت و دۆزەخ تەنیــا
لــەم دنیایــەدا دەبیننــەوە .ئەو کەســانە
لــە ڕوح و گیانیــان بێــزار بوونــە و لــە
کۆمەڵگایەکدا چاویان بەدنیا هەڵێناوە
و گــەورە بوونــە ،کــە ســووکایەتیان
پێدەکرێــت ،خۆیان بــە مرۆڤی دەرجە
دوو دەزانــن و...هتــد .یارســانەکان
هەوڵ دەدەن بۆ بەدەســتهێنانی مافی
ســەرەتایی خۆیــان هیــچ زیانێــک بــە
کۆمەڵــگا نــەگات .خۆشــەبەختانە
خەڵکــی یارســان وەخەبــەر هاتوونــە و
دەزانــن کە ئەو ڕێژیمە ســەرەتاییترین
مافەکانیان پێشــێل دەکات و ئەوان لە
هەر ناڕەزایەتییەکدا بەشداری دەکەن.
ئێمە پێویستیمان بە یەکگرتوویی هەیە
و دەبــێ ئــەو جــۆرە بیــر بکەینــەوە کە
«ئــەو وشــترە لــە پێش ماڵــی منیشدا
دەخەوێــت کە خەوتووشــە» .دەبێ بیر

بکەینــەوە کــە ئــەو زوڵمــە دووقاتە لە
ســەر خۆمــان البەریــن و ئــەو خاڵــەش
دەبێتە هۆی یەکگرتوویی ،نە شتێکی
دیکە.
پ -ئایــا نیزامــی ویالیەتــی
فەقیه پۆتانسیەلی ئەوەی هەیە
کە چاالکانی سیاســی مەدەنیی
یارســان لــەو چوارچێوەیــەدا
بەدوای دەســتەبەربوونی مافه
ڕەواکانــی خۆیــان بکــەون،
واتــە ئایــا دەبــێ نیزامــی
کۆماری ئیســامی دان بە مافی
یارییەکاندا بنێت؟
د .گولموراد :ئاخونــدەکان زیرەکتر
و لــە هەمانکاتیشــدا ســاویلکەتر
لــەوەن کــە بیانهــەوێ تەنانــەت مافی
پێڕەوانــی ئەهلــی ســووننە لــە ئێــران و
دەراویشــەکان زینــدوو بکەنــەوە ،تا چ
بــگات بە ئەوەیکە مافی یارســانەکان
و باقــی کەمینــە ئایینیەکانــی دیکە
بدەن .ئەگەر خۆپیشــاندانێک لە الیەن
یەکێــک لــە کەمینــە ئایینانەکانــی
ئێــران دژی نابەرابــەری و مافکــوژی
جێبەجــێ بکرێــت و هەمــوو کەمینــە
نەتەوەیــی و مەزهەبییــەکان تێیــدا
بەشــداربن ،بێگومان ڕێژیم بەچۆکدا
دێــت و ئاخونــدەکان ناچــار دەبــن
مافەکانــی ئــەوان بە فەرمی بناســن.
بەداخــەوە تــا کاتێــک «نەزانــی» لە
سەر ئەو کۆمەڵگایە زاڵە ،ئاخوندەکان
ملهۆڕی دەکەن و خەڵکەکە پەرتەوازە
دەبێــت .لە یــەک کەالمدا دەبێ بڵێین
یەکگرتوویــی ڕەمــزی ســەرکەوتنە.
بــەاڵم دەســەاڵتداران بــە نەزانکاری لە
سیاســەتدا ،گۆڕی خۆیان بە دەســتی
خۆیــان هەڵدەکەنــن و دەبێ بڕۆن .ئەو
ئاخوندانــە دەبێــت لە ڕابــردوو ئەزموون
وەرگــرن ،دنیــای مودێڕنــی ئەمــڕۆ
وەکــوو ڕابــردوو نیــە کــە بتوانــن پێش
بــە هەواڵــەکان بگــرن و خەڵــک لێــی
بێخەبەر بێت.
دژکــردەوەی خەڵکــی جیهــان و
میدیــا نێودەوڵەتییــەکان دەبێ ببینین.
ڕووداوەکانــی شــائابادی غــەرب و
وێرانکردنــی جەمخانەی ئەو شــارە ،بە
هەوڵی خەڵک بووتە ڕۆژەڤی هەواڵی
گەرموگــوڕی ڕۆژ و هەمــوو مرۆڤــە
دێموکراتەکان ئەو کردەوە ساویلکانەیە
مەحکــووم دەکــەن و بێدەنگیــی
مەئموورانــی ڕێژیمیــش ســەرباری
هەمــوو شــتێک ،ئابڕووی ئیســامی
بردووە.

ئەدەب و هونەر

«دێر یا زوو
تەقە لە دەروازەی خۆرهەاڵت هەڵدەستێ»
من ئیتر
بەردێکی بێدەنگ نیم ،لە دەشتی دووپشک دا .
هاواری دەستێکم
بناغەی داهاتوو
دادەنێ.
جگە لە بەخشینی بەشکۆی نیشتمان،
ڕێگایەک بۆ بەرز کردنهوهی ئەم سەرە پڕخەونەم نەماوە .
خوێنی ژیان
لە دڵی زەمانا دەکوڵێ
دەیبیسم!
من ئێستە لێواری بەڵێنم،
خۆرێکی ڕووناکتر لە کەلی شانمەوە دێتەدەر.
برینم کۆنترە لە برینی ئەسیری و
هێشتا هەر زیندووە ئیرادەی مانەوەم.
گیراوم بە جلی خاکڕەنگ و بە مشتێ خاکەوە،
وهستاوم و
نەکەوتووم .
گەمارۆ دراوم
لە کەژ و کوێستان و شەقام و زیندانا،
دیسانیش بە بااڵی ژیانا
هەڵدەڵێ
ڕەگباری تفەنگم.
دێر یا زوو
تەقە لە دەروازەی خۆرهەاڵت هەڵدەستێ« .فەرەیدوون ئەرشەدی»

نوێترین بەرهەمی ناوەندی لێکۆڵینەوەی ستراتژیکیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران چاپ و باڵو کرایەوە

کوردستان میدیا :کتێبی «عەقڵی سیاسیی ئێران و شوناسخوازیی کوردەکان» (عقل
سیاسی ایران و هویت خواهی کردها) لە الیەن ناوەندی لێکۆڵینەوەی ستراتژیکیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران چاپ و باڵو کرایەوە.
ئەو کتێبە  ٦٨٠الپەڕەی لەخۆ گرتووە و یەکەمین کتێبە کە لە بواری فاکتە مێژووییەکان
و هەم شرۆڤەی فەلسەفیی و سیاسی ،نووسینی مێژوویەکی سەربەخۆ لە ئێران و لە گۆشە
نیگای ئێران بۆ نەتەوەی کورد ،نووسراوە.
هەروەها ئەم کتێبە ،دوبــارە نووسینەوەی مێژووی کــورد ،هەڵسەنگاندنی ڕەوایەتی
ئێرانیی مێژوو ،گەاڵڵەیەک لە ئەندیشەی سیاسیی کورد و دەوڵەتی کوردی لە میترا،
زردەشت ،کوروش و ئاستیاگ ،زوهاک و تورانیان ،داریوش و ئەنوشیروان ،گێتۆماتە و
مەزدەک ،ڕۆستەم و ئێسفەندیار ،ئەندیشەی سیاسی ،شرۆڤەی مێژوویی ،لە خۆجێیی یا
ئاراییبوونی کورد ،خراوەتە بەر لێکۆڵینەوە و هەڵسەنگاندن.
ئەم کتێبە سێهەمین بەرهەمی ئەو ناوەندەیە کە لە چاپ دراوە.
باس و وتووێژ ،لێکۆڵینەوە و خوێندنەوە لە بارەی پرسە ستراتژیکەکانی کۆمەڵگای
کوردستان و حیزبی دێــمــوکــرات ،بەشێک لە چاالکییەکانی نــاوەنــدی لێکۆڵینەوە
ستراتژیکییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لەخۆ دەگرێت کە ڕاستەوخۆ
لەژێر چاودێریی حیزبی دێموکراتدایە.

ژمارە  674ـ 3ی ئاوریلی 2016

نەورۆزی ڕاسان
دێتە گوێم دەنگێ بەهاری لەم چیا و کوێستانەوە
پڕ پەیامی ژینی کوردە لەم دەمی ڕاسانەوە
زایەڵەی دەنگی خەباتە و شۆڕشی ڕزگارییە
چۆکی دوژمن وا چەمیوە لەم هەیبەتی شاخانەوە
من چریکەی سۆزی عەشقی سەردەمی هەستانەوەم
بۆیە ئێستا ئاگراویم ،ڕاچەنیوم وا بەدەم یارانەوە
ئەی بەهاری خەمڕەوێنم ،بگرە دەستم توندوتۆڵ
بێنە ئامێز بێنە باوەش ،ڕامهەژێنە بە یادی جارانەوە
سەردەمێکە دوور لە بااڵی نیشتمان و زێدەکەم
تالوتلمە لەناو جێی پڕ بوغزی یارانەوە
من کە ڕۆڵەی چیا و دوندی نیشتمانی ئاگرم
بۆچی ئێستا وا چەقیوم لەم دڵی دەشتانەوە
من بە کڵپەی پڕ بڵێسەی ئاگری نەورۆزەکەم
دادەگیرسێنم چرایەک لەم چیا و زۆزانەوە
ڕاپەڕیوم بە دەستوبرد ،ڕوو بە ڕووگەی ڕۆژهەاڵت
دوا قەرارم شەڕی شاخە بەدەم گڕی شارانەوە
ڕۆژهەاڵتم بمگرە باوەش بۆ هەوارم دێمەوە
بۆ دڵۆپێک خۆشەویستیت ئێستە وا ئەتوێمەوە
باوەشی تۆ جێی خرۆشی شۆڕشی چەند ساڵەمە
یارەکانت وا بەڕێوەن ،چاوەڕێتن پێم بڵێ کەی بێمەوە
شەریف فەالح
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