
كوردستانی  لە  كورد  نەتەوەی  رۆڵەكانی  كاتێك 
ئێراندا لە بەرامبەر هێرشی سەربازیی رێژیمی تازە بە 
دەسەاڵت گەیشتووی كۆماری ئیسالمیدا ناچار بە 
بەرگری لە خۆی كرا، وێڕای گەمارۆ ئابوورییەكان 
رووداوەكانی  سەر  خستە  خەبەریشی  بایكۆتی 
كوردستان و هەوڵی دا سیاسەتی سەركوت و ئیعدامی 
و  شار  لە  بێدفاع  خەڵكی  كوشتاری  و  كۆمەڵ  بە 
گوندەكانی كوردستان لە بێدەنگی و سەرپۆش لەسەر 
داناندا بەڕێوە بەرێ. تەنانەت جینایەت لە شوێنێكی 
كوردستان لە شوێنێكی دیكەی ئەو ناوچەیەدا و لە 
ئێران لە بەرچاوی خەڵك ون بكات، حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران كەوتە بیری دامەزراندنی رادیۆیەك 
تا لەو رێگایەوە ئەم بایكۆتە خەبەرییە لە سەر خۆی 
لەقاو  لە كوردستاندا  رێژیم  البەرێ و جینایەتەكانی 
حیزبی  بیرۆكەیەی  ئەو  كردەوەكردنی  بە  بدات. 
شارەزای  بە  پێویستی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
فەننی و كەرەستەی تایبەت هەبوو كە وەدەستهێنان و 
دابینكردنیان لەو هەلومەرجەدا كارێكی ئاسان نەبوو. 
ئازادیخوازی  شۆڕشگێڕێكی  كە  بوو  وەزعەدا  لەو 
خۆی  ئامادەیی  و  هەڵبڕی  سەری  ئازەری  توركی 
سەنگەرەدا  لەو  كورد  بزووتنەوەی  بە  خزمەت  بۆ 
خەیاتی  رەزا  موهەندیس  تێكۆشەرە  ئەو  دا.  پیشان 
گوزەرانی  و  ئاسایی  ژیانی  لە  دا  بڕیاری  كە  بوو 
ئاسوودە مەودا بگرێ و لە ریزی تێكۆشەرانی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێراندا سەنگەر لە دیكتاتۆری 
بەشێك  و  خۆی  زانستی  و  بگرێ  كۆنەپەرەستی  و 
بزووتنەوەی  خزمەت  بخاتە  فەننی  ئیمكاناتی  لە 
كوردستانی  دەنگی  رادیۆ  بەمشێوەیە  كورد. 
بە  كردی  و  شۆڕش  گۆڕەپانی  سەر  هێنایە  ئێرانی 
لەقاودانی  كەرەستەی  و  كورد  بزووتنەوەی  هاواری 
جینایەتەكانی رێژیم لە الیەك و بەرخودانی رۆڵەكانی 
كورد لە الیەكی دیكەوە. خزمەتی موهەندیس خەیاتی 
كورتدا  ماوەیەكی  لە  رادیۆ  دامەزراندنی  بە  هەر 
كۆتای نەهات، بەڵكوو سی و سێ ساڵ لەگەڵ ئەم 
دێموكراتدا  تێكۆشەرانی  ریزەكانی  نێو  لە  و  رادیۆیە 
بێ  مەترسی،  پێیگەیاند.  و  پاراست  رادیۆی  ژیا. 
ئیمكاناتی، هەڕەشەی رێژیم و هەلومەرجی دژواری 
موهەندیس  نەیانتوانی  هیچیان  ئاوارەیی  ژیانی 
خەیاتی لە رادیۆ دەنگی كوردستانی ئێران داببڕن و 
ریزی تێكۆشەرانی دێموكرات لە موهەندیس خەیاتی 

بەتاڵ بكەن.
ئەو خزمەت و خۆڕاگرییە، موهەندیس خەیاتیی 
لە بەرچاوی كورد و ئازادیخوازاندا كردە نموونەیەكی 
و  دێموكراسیخوازی  مرۆڤدۆستی،  بەرچاوی 
بۆیە  خۆشەویستی.  و  رێز  جێگای  كەسایەتییەكی 
گیان  و  دڵتەزێنەكە  رووداوە  روودانی  كاتی  لە 
ئەسپاردن  خاك  لە  كە  رێوڕەسمەی  ئەو  لەدەستدانیدا 
و رێز لێ گرتن بۆی بەڕێوە چوو، شایانی هەستی 
شوێندانەرەكانی  و  بەردەوام  خزمەتە  و  مرۆڤدۆستی 
بوو. ئەو ئەمگناسییەی رۆڵەكانی نەتەوەی كورد بە 
بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  و  گشتی 
بێگومان  خەیاتی  موهەندیس  بە  بەرامبەر  تایبەتی 
و  یاد  و  ناو  بۆ هەمیشە  و  نایەت  هەرگیز كۆتایی 
تایبەتمەندییەكانمی موهەندیس خەیاتی لە دڵی یەك 
بە یەكی كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان بە زیندوویی 

دەهێڵێتەوە. یادی بەخێر بێت.

پـــەیـــڤ
زانیار

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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ماڵئاوا موهەندیس لە یادی موهەندیس خەیاتیدا

بەیاننامەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران، بە بۆنەی كۆچی دوایی موهەندیس رەزا خەیاتی

دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  پیرۆزبایی  پەیامی 
كوردستانی ئێران بە بۆنەی جێژنی خاوەنكار

 بڕوانە الپەڕەی   2

لە  یەكێك  خ��ەی��ات��ی،  رەزا  م��وه��ەن��دی��س 
كوردستانی  دەنگی  رادی��ۆ  دامەزرێنەرانی 
ئێران كۆچی دوایی كرد. بە پێی راپۆرتی 
7ی  كاتژمێر  میدیا،  كوردستان  ماڵپەڕی 
25ی  ش��ەم��م��ە،  رۆژی  پ���اش ن���ی���وەڕۆی 
موهەندیس  هەتاوی،  1392ی  خەزەڵوەری 
بە ئەزموونی حیزبی  رەزا خەیاتی، كادری 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە تەمەنی 80 
ساڵیدا بە هۆی كارەساتی هاتوچۆ گیانی 

لەدەست دا.
تەرمی ئەم خەباتگێڕە دێرینە سەرلەبەیانیی 
رۆژی یەكشەممە، 26ی خەزەڵوەری 1392 
گۆڕستانی  لە  بەشكۆدا  رێوڕەسمێكی  لە 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  شەهیدانی 
بە  هاوسەنگەرانیدا  ئاپۆڕای  نێو  لە  ئێران 

خاكی پیرۆزی نیشتمان سپێردرا.
لەم رێوڕەسمەدا "مەسعوود تەك" سكرتێری 
گشتیی حیزبی سووسیالیستی كوردستانی 
سكرتێری  ه��ی��ج��ری،  م��س��ت��ەف��ا  ت��ورك��ی��ە، 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گشتیی 

و  حیزب  پێشمەرگەكانی  و  ئەندامان  ئێران، 
بنەماڵەكانیان بەشدار بوون.

پ��اش ت���ەواو ب��وون��ی رێ��وڕەس��م��ی بەخاك 
یاد  بۆ  رێزلێنان  رێوڕەسمێكی  ئەسپاردن، 
دێرینەی  خەباتكارە  ئەم  بیرەوەرییەكانی  و 
دەفتەری  ب��ن��ك��ەی  ل��ە  ئ�����ازادی  رێ��گ��ەی 
سیاسیی حیزبی دێموكرات بەڕێوە چووز لەو 
سكرتێری  هیجری،  مستەفا  رێوڕەسمەدا، 
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
خەباتی  و  كەسایەتی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 

ناوبراو چەند وتەیەكی پێشكەش كرد.
بۆ  ك���ردن  هێما  وێ���ڕای  هیجری  ب��ەڕێ��ز 
خەباتی 33 ساڵەی موهەندیس رەزا خەیاتی 
توركی  هاونیشتمانانی  بەشداریی   " وت��ی: 
ئازەری لە خەبانی نەتەوەی كورد و حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران دژی رێژیمی 
و  یەكیەتی  نیشانەی  ئێراندا،  بەسەر  زاڵ 
هاوپێوەندیی دوو نەتەوەی كورد و ئازەرییە و 
ژمارەیەكی بەرچاو لە شارۆمەندانی ئازەری 
گیانی  ك��ورددا  نەتەوەی  خەباتی  ریزی  لە 

رەزا  موهەندیس  ك��ە  ك���ردووە  فیدا  خ��ۆی��ان 
خەیاتی یەكێك لەم كەسانەیە.

ب��ەڕێ��ز هیجری ئ��ەوەش��ی زی���اد ك���رد: " 
لە  خەبات  درێ��ژەی  لە  خەیاتی  موهەندیس 
ریزەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بە دڵسۆزییەوە كارەكانی خۆی رادەپەڕاند و 
ت��ەواوی دژواری و كێشەكان كە  س��ەرەڕای 
لە الیەن رێژیمەوە بۆی دروست دەبوو، هیچ 
كات تووشی دوردۆنگی نەهات و لە رێگەی 
خەباتیدا تا دوایین چركەكانی ژیانی بەهێز 

و راوەستاو بوو.
پاش وتەكانی بەڕێزیان، حەسەن شەرەفی، 
حیزبی  گ��ش��ت��ی��ی  س��ك��رت��ێ��ری  ج��ێ��گ��ری 
دێموكراتی كوردستانی ئێران، راگەیەندراوی 
دەفتەری سیاسیی بە بۆنەی كۆچی دوایی 
ئامادەبووان  بۆ  خەیاتی  رەزا  موهەندیس 
بووكی  "ئیلهام چایچی"  پاشان  و  خوێندەوە 
موهەندیس خەیاتی بە پێشكەشكردنی چەند 
وتەیەك وێڕای رێزگرتن لە هەستی بەسۆزی 
خەیاتی،  م��وه��ەن��دی��س  ه��اوس��ەن��گ��ەران��ی 

شەهیدەی  ئ��ەم  بنەماڵەی  ئەمەگناسیی 
رێ��گ��ەی ئ���ازادی ب��ۆ رێ��گ��ەی ب��ەڕێ��زی��ان و 
خ��ەب��ات��ی رزگ��ارێ��خ��وازی��ی ن��ەت��ەوەی كورد 

دەربڕی.
موهەندیس رەزا خەیاتی ساڵی 1312 لە 
شاری خۆی لەدایك بووە و لە ساڵی 1332 
بوو بە فەرمانبەری ئەرتەش. لە ساڵی 1350 
رۆیشتووەتە مەهاباد و بووە بە دانیشتووی ئەو 
شارە. ناوبراو لە سەرەتای شۆڕشی گەالنی 
هەوڵەكانی  بوونی  ئاكام  بێ  پاش  و  ئێران 
لە  ئ��ێ��ران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
ئێراندا،  لە  ك��ورد  پرسی  چارەسەریی  پێناو 
هێزەكانی  هێرشی  مانگەكانی  یەكەمین  لە 
ئەندامی  بە  بوو  كوردستان،  سەر  بۆ  رێژیم 
حیزب و وەك بەرپرسی بەشی فەننیی رادیۆ 
كوردستانی  دەنگی  رادیۆ  دامەزراندنی  لە 
ئێران و درێژەی كاری ئەو رادیۆیە تا كاتی 

شەهید بوونی رۆڵێكی بەرچاوی بوو.
رۆحی شاد ویادی بەرز و بەرێز بێت.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

بەیاننامەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بەبۆنەی كۆچی دوایی موهەندیس رەزا خەیاتی

پەیامی پیرۆزبایی مستەفا هیجری بەبۆنەی جێژنی 
خاوەنكار جێژنی ئایینی یاری

هاونیشتمانانی بەڕێز!
كۆمەاڵنی خەباتگێڕی خەڵكی كوردستان !

حیزبی  الیەنگرانی  و  ئەندامان  پێشمەرگە  و  ك��ادر  و 
دێموكراتی كوردستانی ئێران!

ساعەت  كە  رادەگەیەنین  زۆرەوە  كەسەرێكی  و  داخ  بە 
7 ی ئێوارەی رۆژی شەممە رێكەوتی 25ی خەزەڵوەری 
2013ی  نۆڤامبری  ی   16 بە  بەرانبەر  هەتاوی   1392
ماندوویی نەناس  خەباتگێڕی  تێكۆشەر،  هاوڕێی  زایینی 
حیزبی  لەمێژینەی  ك���ادری  خەیاتی  رەزا  موهەندیس 
و  ساڵی   80 تەمەنی  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
دەستدا.لە  لە  گیانی  ماشیندا  دڵتەزینی  رووداوێ��ك��ی  لە 
خەیاتی  رەزا  موهەندیس  وەك  كەسایەتییەكی  دەستدانی 
و  گشتی  بە  ك��ورد  ب��زووت��ن��ەوەی  بۆ  گەوریە  خەسارێكی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بەتایبەتی. موهەنديس 
كادرێكی  و  ئ��ازەری  توركی  رۆڵەیەكی  كە  خەیاتی  رەزا 
خاوەن رابردووی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو، 
لە ساڵی 1312ی هەتاوی لە شاری خۆی لە پارێزگای 
تەواوكردنی  پاش  ساڵی 1332  لە  ب��وو.  دای��ك  لە  ورم��ێ 
دەورانی دەبیرستان لە ئەرتشدا دامەزرا  و پاش دە ساڵ لە 
ساڵی 1342ی هەتاویدا نەقڵی ژاندارمری كرا  و لە بەشی 
بیسیم  و دەزگاكانی ئەلیكترۆنیكیدا شارەزایيەكی بەرچاوی 
بەدەست هێنا. موهەنديس رەزا خەیاتی لە ساڵەكانی پێش 
شۆڕشی گەالنی ئێران لە شاری مەهاباد نیشتەجێ بوو  و بە هەڵسوكەوت و رەفتاری ئینساندۆستانەی خۆی جێگای لە دڵی 
خەڵكی ئەو شارەدا كردەوە  و لە نزیكەوە لەگەڵ ئێش و ئازارەكانی نەتەوەی كورد ئاشنا بوو. بە سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران 
و بێ ئاكام بوونی هەوڵەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بۆ چارەسەریی پرسی كورد لە ئێران بە شێوەیەكی هێمنانە كە 
و  ئازادیخوازی  رەزا خەیاتی هەستی  دوادا هات، موهەندیس  بە  رۆڵەكانی كوردی  بۆ كوردستان و كوشتاری  سەرئەنجام هێرش 
هاوسۆزیی خۆی لەگەڵ گەلی كورد و بزووتنەوە مافخوازانەكەی دەربڕی. كاتێك كە بۆ رۆڵەكانی نەتەوەی كورد لە ئێران رێگایەك 
بێجگە لە بەرگری لە مان و مافی خۆی نەمایەوە  و بزووتنەوەی كورد بەرینيی بە خۆیەوە دیت و پێویست بوو هەڵوێستی حیزب و 
هەواڵی چاالكییەكانی تێكۆشەرانی كورد بە خەڵكی كورد و هاونیشتمانان بگا  و بۆ ئەو مەبەستەش پێویستيی بوونی رادیۆ هەست 
پێكرا، ئەوە موهەنديس رەزا خەیاتی بوو كە زانست و شارەزایی خۆی و تەنانەت بەشێك لە پێویستييەكانی رادیۆی لەسەر داوای 
حیزب خستە خزمەت بزووتنەوەی كورد، شار  و ژیانی ئاسایی جێهێشت  و شاخ و شۆڕشی هەڵبژارد و بە دامەزراندنی رادیۆ، دەنگی 
دلێری رادیۆ دەنگی كوردستانی ئێرانی لە 27ی جۆزەردانی ساڵی 1359ی هەتاویدا بە گوێی بیسەرانی گەیاند. لەو كاتەوە هەتا 
رۆژی گیان لەدەست دانی رادیۆی لە ئامێزی خۆیدا پێگەیاند و پەرەی پێدا و هەموو كار وباری تەكنیكیی ئەو رادیۆیەی بەو پەڕی 
سەداقەت و پاكییەوە راپەڕاند. لەژێر رەهێڵەی بۆمب و لەژێر بۆمباران و لە كاتی هێرشی هێزەكانی رێژیم بۆسەر رادیۆ و ناچار بوون 
بە راگواستنی رادیۆ لەم شوێن بۆ ئەو شوێن و لەو چیا بۆ ئەو چیا ئەوە هیمەت و هەوڵی موهەنديس رەزا خەیاتی بوو كە رێگای 
نەدا دەنگی رادیۆ بۆ ساتێك كپ ببێ. هەر لە پەنا ئەركی قورسی راگرتن و پێ راگەیشتن بە كاری تكنیكی رادیۆدا، سەدان 
كادری بۆ بیسیم و كار بەو دەزگایانە پەروەردە كرد و دەیان كادریشی وەك ئوپراتۆر و بەشی فەننیی رادیۆ پێگەیاند. هەر بۆیە لە 
نێو ریزەكانی حیزبدا جێگایەكی شایانی زەحمەتەكانی خۆی هەبوو و لە الی دوكتور قاسملوو و دوكتور سادق شەرەفكەندی و باقی 
رێبەرانی حیزب و بەرپرسانی رادیۆ بە شێوەیەكی تایبەتی خۆشەویست بوو، هەروەك بزووتنەوەی كورد و حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران و رادیۆ دەنگی كوردستانی ئێرانیش بەو رادەیە لە الی موهەندیس رەزا خەیاتی خۆشەویست بوون، تێكۆشانی سی وسێ ساڵەی 
موهەندیس رەزا خەیاتی لە ریزی تێكۆشەرانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا وەك رۆڵەیەكی توركی ئازەری نموونەیەكی 
شازی هاوخەباتيی دوو نەتەوەی كورد و توركی ئازەری بوو هەروەها وەبیرهێنەرەوەی هاوخەباتيی و هاوپەیمانیی كۆماری كوردستان 

و حكوومەتی میللیی ئازەربایجان بوو.
موهەندیس رەزا خەیاتی لە ماوەی سی وسێ ساڵی خزمەت و خەباتی خۆی لە ریزەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا 
بە هۆی وەفاداری بە ئامانجەكانی حیزب و بڕوای قووڵی بە دێموكراسی و دابینبوونی مافی نەتەوەكانی ئێران و ئەو سەداقەت و 
دڵسۆزییەی كەلە تایبەتمەندییەكانی ئەو تێكۆشەرە بوون، چەندین جار لەالیەن رێبەرایەتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە 
لەوحی سوپاس و پێزانینی پێشكەش كرا  و لەم سااڵنەی دواییدا وەك موشاويری فەننیی سكرتێری گشتیی حیزب دیاری كرا كە 
هەموو ئەوانەی بە شانازیوە وەك سەرمایەیەكی مەعنەوی لە ژیان و خەباتی خۆی لە شوێنی ژیانی لە بان سەری ریزی كردبوون. 
موهەندیس رەزا خەیاتی هەركات لە ئاوات و ئارەزووەكانی دەدوا دەیگوت یەكەم ئاواتم بە ئازادی و مافی نەتەوایەتی گەیشتنە  و 
دووهەمیان ئەوە كە ئەگەر بەم ئاواتەم نەگەیشتم و مەرگ مەودای نەدام، لەسەر شان و پیلی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی 
ئێران بەرەو ماڵی ئەبەدی بەڕێ بكرێم و تەسلیم بە خاكم بكەن.گیان لەدەستدانی موهەندیس خەیاتی بۆ یەكیەكی  كوردستانی 
تێكۆشەرانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و بۆ هەموو دڵسۆزانی بزووتنەوەی كورد  و ئەو رۆاڵنەی ئەو پەروەردەی كردن و 
پێیگەیاندن، خەمێكی گران و خەسارێكی گەورەیە و بێگۆمان یاد و بیرەوەرییەكانی ئەو تێكۆشەرە بۆ هەمیشە لە دڵی رۆڵەكانی 
نەتەوەی كورددا بە زیندویی دەمێنێتەوە. دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە هەمان كاتدا خۆی خەم هەڵگری 
گیان لەدەستدانی موهەندیس رەزا خەیاتی  و ئەو كادرە بە وەجە  و وەفادارەی خۆیەتی، سەرەخۆشی لەسەرجەم رۆڵەكانی نەتەوەی 
كورد  و توركی ئازەری  و ئۆگرانی دێموكراسی  و دابین بوونی مافی نەتەوەایەتی بە گشتی  و بنەماڵەی بەڕێز موهەندیس رەزا 
خەیاتی بە تایبەتی دەكا  و ئاواتی ئەوە دەخوازێ كە ژیانی  و خەباتی ئەو تێكۆشەرە بۆ رۆڵەكانی نەتەوەكانی ئێران نموونە بێ  و 

نموونەی زیاد  و زیاتر بێ.
وەدی بێ ئاواتەكانی موهەندیس رەزا خەیاتی

پڕ رێبوار بێ رێگای گەیشتن بە ئازادی و دێموكراسی و مافی نەتەوایەتی
رۆحی شاد و یادی بەخێر بێ

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

1392/8/26ی هەتاوی
2013/11/17ی زایینی

خوشك و برا خۆشەویستەكانی 
پەیڕەوی ئایینی یاری!

ساڵوی گەرمی بەرخۆدان!
ئایینیی  جێژنی  ب��ۆن��ەی  ب��ە 
گەرمترین  خ�����اوەن�����ك�����ارەوە 
حیزبی  و  خ����ۆم  پ��ی��رۆزب��ای��ی 
ئێرانتان  كوردستانی  دێموكراتی 
ئەوەیە  ئاواتم  دەك��ەم،  پێشكەش 
ئەمساڵ  پیرۆزەكەتان  رێوڕەسمە 
پڕ لە خۆشی و شادی و دوور 
رێژیمی  و زۆرداري���ی  زوڵ��م  لە 
دژی ئازادی تێپەڕ بێ. هاوكات 
لەگەڵ پیرۆزبایی ئەم رێوڕەسمە 

ناكرێ بەرخۆدان و فیداكاریی خوشك و براكانی یاری لەم ساڵدا وەبیر نەهێنینەوە و 
رێزیان لێ نەگرین. ساڵی 1392 پەیڕەوانی ئایینی یاری زۆرتر و زەقتر لە سااڵنی 
رابردوو كەوتنە بەر هێرشی دڕندانە  و ئیهانەكردنی بەكرێگیراوانی رێژیم، ئەو هێرش 
و ئیهانەكردنە گەیشتە رادەیەك كە حەسەن رەزەوی، نیكمەرد تاهیری و كەیۆمەرس 
تەمەناك بە نیشانەی دەربڕینی ناڕەزایەتی بەو هەموو ئیهانە و زەختەی كە دەرهەق بە 
پەیڕەوانی ئایینی یاری رەوا دەبینرێ ئاگریان لە جەستەی خۆیان بەردا و بە داخەوە 
برا  ناڕەزایەتییەكانی ئەو خوشك و  لەوانە كۆبوونەوە  بێجگە  لە دەست دا.  گیانیان 
كوردانەمان لە بەر دەركی مەجلیسی شۆرای ئیسالمی، كۆبوونەوەی یارسانییەكانی 
لە  رەفسەنجانی  هاشمی  لەگەڵ سەردانی  هاوكات  ئیالم  و  كرماشان  ئوستانەكانی 
كرماشان و تەنانەت چاوپێكەوتنی نوێنەری یارییەكان لەگەڵ سەرۆكی مەجلیسی 
شۆرای ئیسالمی  و قەول و قەرارێكی لەوێ پێیان درا بوو، توندوتێژی و سەركوتی 
تێكۆشەرانی مافی یاری هەروا بەردەوامە. هەر ئێستا ژمارەیەك لەو تێكۆشەرانە لە 
زیندانەكانی كۆماری ئیسالمیدان. بەپێی زانیارییەكانی كە بە دەستی ئێمە گەیشتووە 
لە ناوچەكانی بیلەواری كرماشان، سەرپێڵی زەهاو لە دەوروبەری میاندواو  و باقی 
ئەوەی دەست  بۆ  دان  لە ژێر هەڕەشەی جیددی  یارسانی  بنەماڵەكانی  شوێنەكان، 
لە بیر  و باوەڕی خۆیان هەڵگرن. هەموو ئەو ستەم و سەركوت كردنانەی پەیڕەوانی 
ئایینی یارسان تەنیا لە بەر ئەوەیە، لە بەرانبەر هەڕەشە و زەخت و زۆری كۆماری 
ئیسالمیدا سەردانانەوێنن و لەسەر داواكانیان كە بە رەسمی ناسینی ئایینەكەیان و 
لەسەر  پێداگری  تاوانی  بە  دیكە  ئەوەی چی  بۆ  لەسەریان  جیاوازییەكان  البردنی 
باوەڕمەندی بە ئایینەكەیان سەركوت نەكرێن سوورن، بەاڵم بەداخەوە رێژیمی كۆماری 

ئیسالمی لەسەر ئەزیەت و ئازاری یارسانییەكان هەروا بەردەوامە.
خوشك و برا بەڕێزەكانی ئایینی یارسان!

بە بۆنەی جەژنی خاوەنكارەوە جارێكی دیكە حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
وەك هەمیشە پشتیوانی لە داخوازە رەوا  و دێموكراتیكەكانی ئێوە رادەگەیەنێ، لە خەم 
و ئازارەكانتاندا خۆی بە بەشدار دەزانێ و یادی قوربانییەكانی یارسانی بەتایبەت 
بە زوڵم و  ناڕەزایەتی  بۆ دەربڕینی  راب��ردوو  لە چەند مانگی  بەڕێزەی كە  ئەو 3 
زۆری رێژیم ئاگریان لە جەستەی خۆیان بەردا و كۆتا ييان بە ژیانی خۆیان هێنا 
بەرز دەنرخێنێ و دووبارە سەرەخۆشیی خۆی پێشكەش بە ئەندامانی بنەماڵەكانیان و 
هەموو ئێوەی بەڕێز دەكا. هەروەها رێز  و قەدردانيی خۆمان پێشكەش بە هەموو ئەو 
لە زیندانەكانی كۆماری ئیسالمیدا  ئازادیخۆازانەی یاری دەكەین كە  تێكۆشەر و 
لەژێر ئەشكەنجە و ئیهانەتەكانی بەكرێگیراوانی رێژیم سەر دانانەوێنن و سوورن لەسەر 
بیر وباوەڕی خۆیان. هەر لەو بۆنەیەدا بە پێویستی دەزانین جارێكی دیكە ئەو راستییە 
وەبیر خەڵكی كوردستان بێنینەوە كە بە پێچەوانەی وەعدە و قەوڵ و قەرارەكان كە 
رووحانی لە سەردەمی تەبلیغاتی هەڵبژاردندا بە گەالنی ئێرانی دەدا و ژمارەیەك 
تەنانەت  بوو،  كرد  خۆش  قەرارانە  و  قەول  بەو  دڵیان  ساویلكانە  زۆر  خەڵكیش  لە 
كوردەكان،  بەتایبەت  خەڵك  بۆچوونی  الڕێدابردنی  بە  مەبەستی  بە  ئێستاش  هەتا 
رێژیمی  رایگەیاندووە  جار  زۆر  دێموكرات  حیزبی  ه��ەروەك  دەك��ەن.  بۆ  تەبلیغاتی 
كۆماری ئیسالمی ریفۆرم هەڵگر نییە و ماهیەتەكەی هەر ئەوەیە كە ئێستا لەبەر 
چاومانە و نموونەیەكە لە شێوەی رەفتاری لەگەڵ هاونیشتمانانی یارسانیمان  و باقی 
جیابیرانی ئێران. بۆیە جارێكی دیكە ئەو سیاسەت  و بەرنامەی حیزبی دێموكرات 
دووپات دەكەینەوە كە هەر چەشنە ئازادی و گەیشتن بە مافی نەتەوەكان یەك لەوان 
نەتەوەی كورد بە هەموو پێكهاتەكەیەوە، بەستراوەتەوە بە نەمانی كۆماری ئیسالمی. 
ئەو  دەسەاڵتداریی  لە  دەیە   3 لە  زیاتر  ئەزموونی  لە  حیزبەكەمان  بۆچوونەی  ئەو 
رێژیمە و بنچینەی بیر  و باوەڕەكەیەوە سەرچاوە دەگرێ. لە كۆتاییدا داوا دەكەین 
لەگەڵتان  هاودەردیمان  و  خاوەنكار  جێژنی  بۆنەی  بە  پیرۆزباییمان  دیكە  جارێكی 

قەبووڵ بكەن.

سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
مستەفا هیجری

27 خەزەڵوەری 1392ی هەتاوی
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ژنە چاالكێكی كورد لەالیەن دادگای 
بۆكانەوە سزای 2 ساڵ زیندانی بەسەردا سەپا
بایەزیدپوور   شەهین  ك���ردەوە،  ب��اڵوی  موكریان  ه��ەواڵ��ی  ئاژانسی 
زیندانی  بۆكانەوە 2 ساڵ  دادگ��ای  لەالیەن  ئەمنیەتی  تۆمەتی  بە  
ژنە  ئەو  ئەمنیەتییەكان  هێزە  راپۆرتە  ئەم  بەپێی  بە  سەرداسەپا.  بە 
چاالكەیان 5 مانگ پێش ئێستا لە ماڵی باوكی لە بۆكان دەسبەسەر 
كردووە و كامپیۆتر و كەلوپەلی شەخسیی ناوبراویشیان زەوت كردووە. 
لە  یەك مانگ  بۆ ماوەی  كران  دەسبەسەر  پاش  بایەزیدپوور  شەهین 
بۆ  پاشان  و  لێكراوە  لێپرسینەوەی  بۆكان  ئیتالعاتی  دەسبەسەرگەی 
زیندانی ئورمیە راگوێزراوە و پاش ماوەیەكی دیكە رەوانەی زیندانی 
مەهاباد كراوەتەوە. ئەو ژنە چاالكە هەنووكە لە بەندی ژنانی زیندانی 

ناوەندیی مەهاباد دایە.

زیندانییەكی سیاسی لە زیندانی بەندەر 
عەبباس دەستی دایە مانگرتن

باڵوی  مەدەنی  و  سیاسی  زیندانییانی  لە  بەرگری  كەمپەینی 
كردەوە، عەلی مورادی زیندانیی سیاسیی كورد كە زیاتر لە 10 ساڵە 
لە زیندانەكانی رێژیمی ئیسالمیی ئێراندا دەسبەسەرە، رێكەوتی 27ی 
و  پزیشكی  پێڕانەگەیشتنی  بەهۆی  هەتاوی،  1392ی  خەزەڵوەری 

راگواستنی بۆ زیندانی بەندەر عەبباس، مانی لە خواردن گرتووە.
هەتاوی،  1382ی  رێبەندانی  29ی  رێكەوتی  م���ورادی  عەلی 
بەتۆمەتی هاوكاریی حیزبێكی كوردیی دژبەری رێژیمی ئیسالمیی 
ئێران لە شارۆچكەی ''كانی دینار''ی سەربە ناوچەی مەریوان لەالیەن 
هێزە ئەمنیەتییەكانەوە دەسبەسەر و دواتر بە تۆمەتی ''موحاربه'' لە 
ئینقالبی شاری  لەالیەن دادگای  لەو حیزبەدا''  ''ئەندامەتی  رێگای 
مەریوانەوە سزای ''30 ساڵ زیندان و دوورخرانەوە بۆ زیندانی میناب''ی 

بەسەردا سەپا.

دوو هاوواڵتیی كورد لەالیەن ئیدارەی 
ئیتالعاتەوە دەسبەسەر كران

كرێكارییەكان  دام���ەزراوە  پێكهێنانی  بۆ  هاوئاهەنگی  كۆمیتەی 
گەڕانەوە  پاش  نەدیمی،  ئەفشين  و  سەبووری  مێهرداد  باڵویكردەوە، 
ئیدارەی  لەالیەن  ئێراندا  خاكی  لە  باشوور  كوردستانی  هەرێمی  لە 
شاری  ئیتالعاتی  ئ��ی��دارەی  لە  هەنووكە  و  دەسبەسەر  ئیتالعاتەوە 
كامیاراندا دەسبەسەرن. بەپێی ئەم راپۆرتە هیچ زانیارییەك لە بارودۆخی 
تەندروستیی ئەو دوو چاالكە كرێكارییە لەبەر دەستدا نییە و هەتا ئێستا 

هیچ چەشنە پێوەندییەكیان لەگەڵ بنەماڵەكانیان نەبووە.

هێزە نیزامییەكان لە شاری بانە كچێكی تەمەن 
17 ساڵەیان كوشت

23ی  رێكەوتی  ك��وردپ��ا؛  هەواڵدەریی  ئاژانسی  راپ��ۆرت��ی  بەپیی 
خەزەڵوەر كچێكی تەمەن 17 ساڵ بەناوی "ئەوین عوسمانی" خەلكی 
شاری بانە كە لەالیەن هێزە نیزامییەكانی حكوومەتی ئیسالمیی ئێرانەوە 
درابوویە بەر دەسترێژی گول�لە گیانی لەدەست دا. "ئەوین عوسمانی" 
رێكەوتی 22ی خەزەڵوەڕ هاوڕێ  لەگەڵ برايەكەی چووبوونە سەیران و 
لە رێگەی گەڕانەوە بۆ ماڵەوە، لەالیەن هێزە نیزامییەكانەوە بەبیانووی 

هەڵگرتنی كەلوپەلی قاچاخ ، تەقەیان لێكراوە.

9 ساڵ و شەش مانگ سزای زیندان بەسەر 
برایانی كوردپووردا سەپا

ئاژانسی هەواڵی موكریان باڵوی كردەوە، رێكەوتی 18ی خەزەڵوەری 
1392ی هەتاوی، خوسرەو و مەسعوود كوردپوور دوو رۆژنامەنووسی 
ئەو  سەپا.  بەسەردا  دوورخرانەوەیان  و  زیندان  سزای  كورد  بەندكراوی 
دوو برایە بەپێی ماددەكانی 500 و 610ی یاسای سزای ئیسالمی بە 
تۆمەتی ''كۆبوونەوە و هەوڵدان لەدژی تەناهیی نەتەوەیی و چاالكیی 
تەبلیغی لەدژی نیزام'' سزای زیندان و دوورخرانەوەیان بەسەردا سەپاوە. 
خوسرەوی وتوویەتی: خوسرەو كوردپوور بە تۆمەتی كۆبوونەوە و هەوڵدان 
بە  و  تەعزیری  زیندانی  ساڵ   5 سزای  نەتەوەيى  تەناهیی  دژی  لە 
تۆمەتی چاالكیی تەبلیغیش سزای 1 ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە. 
تۆمەتی  بە  كوردپوور  مەسعوود  راشیگەیاند:  هەروەها  داواگ��رە  ئەو 
ساڵ   3 س��زای  نەتەوەیی''  تەناهیی  ل��ەدژی  هەوڵدان  و  ''كۆبوونەوە 
تەبلیغی'' سزای شەش  ''چاالكیی  بە تۆمەتی  زیندانی تەعزیری و 
مانگ زیندانی بەسەردا سەپاوە. بەپێی زانیارییەكانی باڵو بووەوە لە 
ئاژانسی هەواڵی موكریان، بە گشتی خوسرەو سزای بە 6 ساڵ سزای 
زیندانی تەعزیری و موسعوودیش بە 3 ساڵ و نیو زیندانی تەعزیری 

مەحكووم كراون.

هەواڵ و راپۆرت

كۆنگرەی نەتەوەیی كورد: داوای لێبوردن لە 
خەڵكی كوردستان دەكەین

رێكەوتی 2013/11/10ی زایینی لێژنەی ئامادەكاریی كۆنگرەی نەتەوەیی 
گفتوگۆیەكی  پاش  دا.  ئەنجام  خۆی  كۆبوونەوەی  هەولێر  ش��اری  لە  ك��ورد 
راشكاوانە سەبارەت بە تەواونەبوونی پێویستییەكانی بەستنی كۆنگرە كە بڕیار 
سیاسی  گرفتی  هەندێ  بەهۆی  كە  ببەسترێت،  مانگەدا  ئەم  25ی  لە  بوو 
كاتی  لە  كورد  نەتەوەیی  كۆنگرەی  ناتوانین  ئامادەكارییەكان  تەواونەبوونی  و 
رابگەیەنین  بە هەموو الیەكی  دەمانهەوێ  بۆیە  ببەستین،  دیاریكراوی خۆیدا 
بەناوی گشت ئەندامانی لیژنەی ئامادەكاریی كۆنگرەوە كە نوێنەرایەتیی حیزب 
لێبوردن  داوای  دەك��ەن،  كوردستان  پارچەكانی  گشت  سیاسییەكانی  الیەنە  و 
دەكەینەوە  ئەوە  لەسەر  جەخت  دیكەوە  الیەكی  دەكەین.لە  كوردستان  گەلی  لە 
تەواوكردنی  بۆ  كارەكانمان  كە  دەبین  ب���ەردەوام  ئامادەكار  لیژنەی  وەك��وو  كە 
كە  دەكەین  ئومیدیش  گونجاودا،  كاتێكی  لە  كۆنگرە  بەستنی  پێوەندییەكانی 
گیروگرفتە سیاسییەكان بە دیالۆگ و بە هەند وەرگرتنی بەرژەوەندیی بااڵی 
نەتەوەیی چارەسەر بكرێن كە ئەوەش بەستێن بۆ بەستنی كۆنگرە خۆشتر دەكات.
هەروەها دووپاتی دەكەینەوە كە بەردەوام دەبین لە كۆبوونەوەكانمان بۆ تەواوكردنی 
پێش  بیتە  كە  هەر گرفتێك  بۆ چارەسەریی  ب��ەدواداچ��وون  و  تەكنیكی  كاری 

بەستنی كۆنگرەی نەتەویی كورد.

لیژنەی ئامادەكاریی كۆنگرەی نەتەوەیی كورد
2013/11/10ی زایینی

هەولێر �� كوردستان

نوێنەری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە 
شۆرای ئینترناسیۆناڵ سوسیالیست بەشداریی كرد

رێكەوتی 20 و 21ی خەزەڵوەری 1392ی هەتاوی كۆبوونەوەی شوورای 
نەبوونی  قەیرانی  بەڕێوەچوو،  توركیە  ئیستانبۆڵی  ش��اری  لە  ئینترناسیۆناڵ 
دێموكراسی لە رۆژهەاڵتی ناڤین و باكووری ئەفریقا و هەڕەشەی ئەمنیەتی و 
نەبوونی ئاشتی و ئارامی لەم ناوچەیەدا، تەوەری سەرەكیی كۆبوونەوەی ئەو شۆرایە 
بوو. نوێنەری پێوەندییەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە پەرواوێزی ئەو 
كۆبوونەوەیەدا چەندین دیدار و چاوپێكەوتنی لەگەڵ نوێنەرانی حیزبەكانی بەشدار 
ئەنجام دا و تێیدا كەموكۆڕییەكانی ئەو كۆبوونەوەی وەكوو، ئەوەی كە هیچ باسێك 
لە نەتەوەی كورد نەكراوە، هێنایە ئاراوە.رەوتی لە سێداردانی زیندانییانی سیاسیی 
كورد و بەلووچ، خەباتی نەتەوەی كورد بۆ ئازادی و دێموكراسی و لە ئەنجامیشدا 
و  باس  لە  دیكە  بەشێكی  ناوچەكە،  لە  دێموكراسی  پەرەپێدانی  و  سەقامگیری 

دیدارەكانی نوێنەری حیزبی دێموكرات لەو كۆبوونەوەیەدا بوون.

بەڕێوەچوونی كۆبوونەوەی ناڕەزایەتی لەهەمبەر 
ئیعدامی الوانی كورد لە واڵتانی ئورووپا و ئامریكا

كوردانی دانیشتووی واڵتانی ئورووپا و ئامریكا "سوید، نۆروێژ، دانمارك، فێنالند، 
ئامریكا، رۆژهەاڵتی كانادا، ئاڵمان"

بۆ مەحكوومكردنی لەسێدارەدانی الوانی كورد بە دەستی رێژیمی ئێران كۆبوونەوی 
ناڕەزایەتییان بەڕێوە برد. خۆپیشاندەران بە دانی دروشمی جۆراوجۆر و بەرزكردنەوەی 
پالكارد و وێنەی گیراوە سیاسییەكان، پشتیوانیی خۆیان لە بەندكراوە سیاسییەكان 
دووپات كردەوە و بە خوێندنەوەی وتار و دروشمدان، پشتگیری و هاودەردیی خۆیان 

لەگەڵ بنەماڵەی لە سێدارە دراوەكان و گیراوە سیاسییەكان دەربڕی.

بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی ساڵیادی كۆچی دوایی 
موقبیل هونەر پەژوو لە شاری بۆكان

خەزەڵوەر   24ی  رێكەوتی  ك��وردپ��ا،  هەواڵدەریی  ئاژانسی  هەواڵی  بەپێی 
چیای  لەبناری  پ��ەژوو  هونەر  موقبیل  دوای��ی  كۆچی  ساڵیادی  رێوڕەسمی 
پەژوو،  هونەر  بنەماڵەی  تیایدا  كە  چ��ووە  بەڕێوە  بۆكان  ش��اری  زەردى  ب��ەردە 
گرووپی شاخەوانيی زاگرۆسی نەغەدە، هەیئەتی شاخەوانيی پیرانشار، گرووپی 
شاخەوانيی سووركێوی بانە، گرووپی شاخەوانيی شارستانی سەقز و ژمارەیەكی 
بەرچاو لە ئەدیبان و وەرزشكارانی كورد بەشدار بوون. لەو رێوڕەسمەدا، پەیامی 
خوێندراوەتەوە.  شێعر  پارچە  چەندین  و  كۆچكردووە  شاخەوانە  ئەو  بنەماڵەی 
و  هەبوو  ح��وزوری��ان  لەوێدا  شەخسییەوە  جلوبەرگی  بە  ئەمنیەتييەكان  هێزە 

رێوڕەسمەكەیان خستبووە ژێر چاوەدێريیەوە. 

كەسایەتییەكی خۆشناوی ناوچەی پیرانشار كۆچی 
دوایی كرد

ناوچەی  نیشتمانپەروەری  و  ناسراو  كەسایەتیی  غەفووری  رەحمان 
هەتاوی  1392ی  خ��ەزەڵ��وەری  13ی  رێكەوتی  لە  پیرانشار  الجانی 
جێی  و  نیشتمانپەروە  و  كەسێكی خۆشناو  كرد.ناوبراو  دوایی  كۆچی 

متمانەی كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس 
و كاری مام رەحمان دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و 

بەشدار دەزانێت.

ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە نەغەدە كۆچی دوایی كرد

شاری  سەربە  ''دی��الن چ��ەرخ''ی  گوندی  خەڵكی  یەكاو''  ''رەحیم 
نەغەدە و ئەندامی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە رێكەوتی 
كۆچی  ساڵیدا   89 تەمەنی  لە  هەتاوی  1392ی  خەزەڵوەری  17ی 
دوایی كرد. ناوبراو ئەندامێكی چاالكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران بوو و هەتا دواساتەكانی ژیانی بە رێبازی حیزب و گەل وەفادار 
مایەوە و ماڵەكەی هەمیشە جێی حەسانەوەی پێشمەرگەی كوردستان 

بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرخۆشی لە بنەماڵە و كەس 
و كاری كاك رەحیم دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و 

بەشدار دەزانێت.

رۆژی چوارشەممە 22ی خەزەڵوەری 1392ی هەتاوی، لەالیەن كوردانی 
كوردستانی رۆژهەاڵت دانیشتووی شاری ''سۆران'' لە هەرێمی كوردستان بە 
مەبەستی مەحكووم كردنی لە سێدارەدانی زیندانییانی سیاسیی كورد لەالیەن 
رێژیمی ئیسالمیی ئێران و پاڵپشتی لە زیندانییانی سیاسی، كۆبوونەوەیەكی 
ناڕەزایەتی بەڕێوەچوو. لەو كۆبوونەوە ناڕەزایەتییەدا كە لەالیەن كەمپەینی نا 
''بۆ ئیعدام و بەڵێ بۆ ژیان'' بەڕێوەچوو، ژمارەیەك لە رێكخراوە مەدەنییەكان 
بە  ناڕەزایەتییە  كۆبوونەوە  كرد.ئەو  بەشدارییان  سیاسی  حیزبی  چەندین  و 
بێ  خولەكێك  راگرتنی  و  رەقیب''  ''ئ��ەی  نەتەوەیی  س��روودی  خوێندنەوەی 
دەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدانی رێگای رزگاری و سەربەستیی 
كوردستانی دەستی پێ كرد و پاشان پەیامی حیزب و رێكخراوە سیاسییەكانی 
دواتر  خوێندرایەوە.  ئاشتاب''�ەوە  رۆژان  ''دوكتور  لەالیەن  ئێران  كوردستانی 
پەیامی رێكخراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی خوێندرایەوە و پاشانیش چەندین 
لەو  خوێندرا.  بەشدارانەوە  لەالیەن  نەتەوەیی  و  حەماسی  س��روودی  و  شیعر 
ئیسالمیی  رێژیمی  و  سێدارە  لەدژی  دروشم گەڵیك  ناڕەزایەتییەدا  كۆبوونەوە 

ئێران لەالیەن بەشدارانەوە وترانەوە.

كۆبوونەوەی ناڕەزایەتی كوردانی رۆژهەاڵت 
لە هەولیر

كەس   1000 نزیكەی  ه��ەت��اوی،  1392ی  خ��ەزەڵ��وەری  17ی  رێكەوتی 
مەبەستی  بە  رۆژه��ەاڵت  كوردستانی  فەرهەنگیی  و  سیاسی  لە چاالكانی 
مەحكووم كردنی لە سێدارەدانی زیندانییانی سیاسیی كورد لەالیەن رێژیمی 
كۆبوونەوەیەكی  هەولێر،  ش��اری  شانەدەری  پاركی  لە  ئێرانەوە،  ئیسالمیی 
نەتەوەیی  س��روودی  خوێندنی  بە  خۆپیشاندانە  ئەو  بەڕێوەبرد.  ناڕەزایەتییان 
پێوەندیدار  ''ئەی رەقیب'' دەستی پێكرد و پاشان كۆمەڵێك وتار و دروشمی 
دەستی  بە  ئێران  كوردستانی  الوان��ی  سێدارەدانی  لە  مەحكوومكردنی  بە 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی، وترانەوە. كۆمەڵێكی بەرچاو لە بەشدارانی ئەو 
خۆپیشاندانە لە نیوەی كۆبوونەوەكەدا ئاراستەی خۆیان بەرەو كۆنسوڵخانەی 
رێژیمی ئێران لە هەولێر گۆڕیوە و بە وتنەوەی دروشم و بەرد بارانكردن رق و 

بێزاریی خۆیان لە رێژیمی ئیسالمیی ئێران دەربڕیوە.

لە كۆبوونەوەيەكی ناڕەزایەتی لە شاری 
''سۆران''، شەپۆلی نوێی ئیعدامەكان 

لە ئێران مەحكووم كرا
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ئامادە بووانی بەڕێز!
خوشك و برا بەڕێزەكان!

بەڕێز كاك مەسعود تەك سكرتێری گشتیی 
توركیە  كوردستانی  سوسیالیستی  حیزبی 
بۆ  بەخێربێن  بەڕێز،  هاوڕێیانی  هەموو  و 
و  هاوڕێ   یادی  لە  گرتن  رێز  رێوڕەسمی 
رەزا  موهەندیس  خۆشەویست  هاوسەنگەری 

خەیاتی.
موهەندیس،  كاك   لەدەست دانی  بە  ئێمە 
بەداخەوە یەكێك لە باشترین هاوسەنگەرەكانمان 
لە  لە كەسایەتییە خەباتگێڕەكانمان  یەكێك  و 

دەست دا.
هێزێكی  وەكوو  شۆڕشگێڕ،  وەكوو  دیارە 
كۆنەپەرەستی  رێژیمی  بەرهەڵستكاری 
خەباتێكی  لە  كە  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 
مردن  هەین،  و  بووین  خوێناویدا  و  سەخت 
بیروباوەڕمان  پێناوی  لە  ئێمە  هەموو  بۆ 
شتێكی چاوەڕوانكراوە و شتێكی نوێ  نییە، 
شەهیدبوونی موهەندیس خەیاتیش نە ئەوەڵین 
ئەو  تا  دەبێت،  ئاخرینیش  نە  و  شەهیدمانە 
رێگایەمان بەردەوامە، تا دیكتاتۆری و زوڵم و 
زۆرداری لە واڵتەكەماندا بەردەوامە، خەباتیش 
هەر بەو شێوەیە بەردەوامە، ئێمە و نەسڵەكانی 
داهاتووی پاش ئێمەش درێژەی دەدەین، هەر 
وەكوو نەسڵەكانی پێش ئێمەش ئەو خەباتەیان 
درێژە داوە و گەیاندوویانەتە ئێمە. تەنها شتێك 
كە رەنگە بۆ هەموومان جێگای داخ و كەسەر 
بێت ئەوەیە كە ئێمە لەو حاڵەتەدا بە بۆنەی 
توندەی  ئەمنییەتیە  و فەزا  زۆر  و  زوڵم  ئەو 
كە لە كۆماری ئیسالمیی ئێراندا بەرقەرارە، 
ناتوانین لە حاڵەتی مەرگدا لە نزیكی ئازیز و 
خۆشەویستەكانماندا بین و ببوە حەسرەتێك هەم 
لە دڵی ئێمە تێكۆشەراندا و هەم لە دڵی ئەو 
خۆشەویستانەماندا كە لە ئێمە دوورن و لە ئێران 
یان لە واڵتەكانی دیكەدا دەربەدەرن و ناتوانین 
لە دوایین ساتەكانی ژیانماندا لە دەوری یەكتر 
كۆبینەوە. موهەندیس خەیاتی تەمەنێكی پڕ 
تێپەڕ  دێمۆكراتدا  حیزبی  لە  شانازیی  لە 
كرد، بۆیە كۆچی دوایی ئەو بۆ ئێمە وەكوو 
لەدەستدانی هاوڕێیەك، زۆر سەخت و ناخۆشە، 
بەاڵم ئەو بارەش هەڵدەگرین، ئێمە لە حیزبی 
شەهیدبوونی  لە  كە  بووین  فێر  دێموكراتدا 
فێر  دەرس  وەربگرین،  پەند  كەسایەتییەكانمان 
بین، نەك بێ هیوا بین و ماتەم بار بین، پێم 
كەسایەتی  لەسەر  كە  ئەوەی  پێش  خۆشە 
باس  خەیاتی  موهەندیس  خزمەتەكانی  و 
لەگەاڵ مەسەلەی  پێوەندی  لە  باسێك  بكەم، 
بەشداریی هاونیشتمانانی توركی ئازەربایجان 
كە لە خەباتی دور و درێژی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێراندا بەشدار بوون، بكەم. رەنگە 
هەرەتی  لە  كە  خۆشەویستان  ئێوە  لە  بەشێك 
كوردستان،  خەڵكی  لە  بەشێك  یا  الویەتیدان 
زۆر شارەزای ئەو بابەتە نەبن، بەاڵم پێمخۆشە 
ئەوە بڵێم كە موهەندیس رەزا خەیاتی یەكەمین 
توركی ئازەربایجان نەبوو كە رێبازی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێرانی هەڵبژارد لەبەر 
لە  خۆی  نەتەوەكەی  رزگاریی  كە  ئەوەی 
حیزبی  بەرنامەكانی  و  درووشم  چوارچێوەی 
دێموكراتی كوردستانی ئێراندا دەبینیەوە، ئێمە 
لە رابردووشدا لەو هاونیشتمانە خۆشەویستانە 
كاتێك  لەبیرمە  بۆخۆم  من  هەبووە،  زۆرمان 
خۆمدا،  شارەكەی  لە  بووم  مێرمنداڵێك  كە 
پێكەوە  ئازەربایجانی  توركەكانی  لەگەاڵ 
دەژیاین، ئەودەمی بۆ منییان باس دەكرد كە 
فاڵن بنەماڵەی توركی دانیشتووی شارەكەی 

من كەسانێكیان هەیە لە نێو ریزەكانی حیزبی 
دێموكراتدا و هەبوون ئەو كەسانەی كە تا دوایین 
لە  خەیاتی  موهەندیس  وەكوو  ژیانیان  ساتی 
ریزەكانی حیزبی دێموكراتدا مانەوە و تا دوایین 
حیزبی  رێبازی   بە  بوون  وەفادار  هەناسەیان 
دێموكراتی كوردستانی ئێران. ئەوە لە راستیدا 
غەیری  شۆڕشگێڕەكانی  بۆ  هەم  شانازییەكە 
كورد لە نەتەوەی تورك، بەلووچ و و عەرەب 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  لەگەاڵ  كە 
بڕگە جیاوازەكانی مێژووی خەباتی  لە  ئێران 
بەشدار  ئێراندا  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بوون و هەم شانازییەكە بۆ حیزبی دێموكراتی 
بەرنامە  و  باوەڕ  و  بیر  كە  ئێران  كوردستانی 
سیاسییەكانی نەك هەر توانیویەتی خەباتكارانی 
بەڵكوو  بكاتەوە،  كۆ  خۆیدا  دەوری  بە  كورد 
بووەتە چەترێك كە نەتەوەكانی دیكەی ئێرانیش 
دەبیننەوە.  چوارچێوەدا  لەو  خۆیان  رزگاریی 
ئێمە لە ریزی پێشمەرگەكانماندا، كادرەكانماندا 
لە هاونیشتمانانی توركی ئازەربایجانی زۆرمان 
هەبوون كە هەر لەو جەمعەدا كە تەشریفییان لێرە 
دانیشتووە دەیانناسن و ئەمنیش زۆریان دەناسم 
كە لە خەبات و بەربەرەكانێ دژ بە كۆماری 
ئیسالمی شان بە شانی پێشمەرگەكانی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران گیانی خۆیان لە 
ئەندام  كەم  كە  هەبوون  زۆر كەس  داوە  دەست 
بوون و وەكوو كوردەكان دەربەدەر بوون لە واڵت 
و لە زێدی خۆیان و ناچار بوون لەبەر زوڵم و 
واڵتی  و  خۆیان  خۆشەویستەكانی  زۆرداری، 

خۆیان بەجێ  بێڵن.
لەو  خەیاتی  موهەندیس  كە  ئەوەی  بەاڵم 
و  خەبات  دەكاتەوە  جیا  خۆشەویستانە 
لە  بوو  خەیاتی  موهەندیس  بەربەرەكانێی 
سەردەمێكدا كە سەردەمی دامەزراندنی رادیۆ 
دەنگی كوردستانی ئێران لە باری تێكنیكیەوە 
بوو، لە سەردەمێكدا كە نە ئینتێرنێت هەبوو نە 
بوو بەو شێوەی كە ئێستا هەیە و  تەلەویزیون 
نە راگەیاندنەكانی دیكەش هەبوو، ئەودەمەی 
خەباتێكی  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  كە 
خوێناویی لە دژی كۆماری ئیسالمیی ئێران 
دەست پێكردبوو، دەنگی بە دونیا نەدەگەیشت، 
لە  مابووەوە  تەنیا  بە  و  نەدەگەیشت  ئێران  بە 
دەنگی  رادیۆ  ئەودەمی  كوردستاندا، 
سەرچاوەی  تاكە  بە  بوو  ئێران  كوردستانی 
هەواڵی دروست و جێگای باوەڕ نەك هەر بۆ 
خەڵكی كوردستان و بۆ ئازادیخوازانی دیكەی 
ئێران، بەڵكوو تەنانەت بۆ بەشێك لە هێزەكانی 
هەركات  كە  ئێرانیش  ئیسالمیی  كۆماری 
مەیدانەكانی  لە  دروست  هەواڵی  ویستبایان 
دەنگی  رادیۆ  دەدایە  گوییان  ببیستن،  شەڕ 
كوردستانی  دەنگی  رادیۆ  ئێران.  كوردستانی 
و  دەور  ئەو  بۆنەی  بە  سەردەمەدا  لەو  ئێران 
رزگاریخوازانەی  خەباتی  لە  كە  رۆڵی 
نەتەوەكەماندا بووی، ببوو بە ئامانجی هێرشی 
ژێر  لە  و هەمیشە  ئێران  ئێسالمیی  كۆماری 
و  پیالن  هەمووجۆرە  و  تۆپباران  و  بۆمباران 
ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  پیالنگێڕییەكی 
بەم هۆیەوە موهەندیس خەیاتی  و  بوو  ئێراندا 
بەپێی بەرپرسایەتییەكەی بە ناچار لە ناوەندی 
ئەو پیالنگێڕییانەدا بوو، بەاڵم بە هەموو ئەو 
كە  مەترسییانەوە  و  بۆمباران  و  فشار 
رووبەڕووی مووهەندیس خەیاتی و ئەو كۆمەڵە 
كە  دێموكرات  حیزبی  پێشمەرگانەی  و  كادر 
دەبوونەوە،  رایهێنابوون  خەیاتی  موهەندیس 
قەت نائومێد نەبوون، نەترسان و تەنانەت قەت 
بەجێ  رادیۆیەیان  ئەو  سەعاتێكیش  بۆ 
نەهێشت. لەو ماوەیەدا كە موهەندیس خەیاتی 

بەرپرسیاریەتیی ئەو ئەركە گرینگەی بەئەستۆ 
و  كەرەستە  كەمترین  بە  سەرەتاوە  لە  و  گرت 
راگەینە  دەستگا  ئەو  توانیی  ئیمكانات 
دەستەبەر  دێموكرات  حیزبی  بۆ  پڕبایەخە 
بكات، زیاتر لە دە جار لەو شاخ بۆ ئەو شاخ، 
ژێر  لە  كونەبەردەوە  ئەو  بۆ  كونەبەرد  لەو 
گەرمادا  و  سەرما  و  بەفر  و  باران  رەهێڵەی 
ئەو رادیۆیەیان دەگواستەوە، بەاڵم وەك لەبیرم 
بێ ، كەم وابوو خێرایی گواستنەوە و كاركردن 
دەنگی  رادیۆ  دوبارەی  دامەزراندنەوەی  و 
تێپەڕاندبێ .  كاتژمێری   24 ئێران  كوردستانی 
لە راستیدا رادیۆ دەنگی كوردستانی ئێران كە 
تێكۆشانی زۆر كەس  و  ئەمەكداری زەحمەت 
و لە پێش هەموواندا موهەندیس خەیاتی بوو، 
لەو دەمیدا تەنها دەنگێكی راستەقینە بوو كە 
و  كورد  میللەتی  مەزڵوومییەتی  هاواری 
بەشەی  ئەو  ئازادیخوازی  خەباتكارانی 
كوردستانی بە گوێی خەڵكی ئێران و تەنانەت 
بە گوێی بەشێك لە خەڵكی دونیا دەگەیاند. 
رادیۆ  دەنگی  خۆشەویستیی  و  ئۆگریی 
كە  رادەیەك  گەیشتبووە  كوردستان  دەنگی 
بەشێكی زۆر لە هاوڕێیانی ئێمە لە دەرەوەی 
واڵت، لە ئورووپا، دەگەڕان بە دوای باشترین 
دەنگی  كە  ئەوەی  بۆ  رادیۆدا  نەوعی 
كوردستانی ئێرانی لێ ببیسن و ئێمە زۆربەمان 
واڵتێكی  لە  كاتێك  كە  لەبیرە  ئەوەمان 
لە  گوێیان  زۆر  زەحمەتێكی  بە  ئورووپایی 
دەنگی رادیۆ دەنگی كوردستان دەبوو، ئەوەیان 
وەكوو مزگێنی بە یەكتری دەدا و بە ئێمەیان 
دەنگی  رادیۆ  لێرەش  ئێمە  كە  رادەگەیاند 
كوردستانی ئێران دەبیسین، ئێمە ئەو رۆژانە و 
لەگەڵ  ناكەین  لەبیر  گەورەیە  خزمەتە  ئەو 
حیزبی  خۆشییەوە  بە  ئێستا  كە  ئەوەی 
خاوەنی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
پێشمەرگەی  و  كادر  لە  بەرچاو  ژمارەیەكی 
و  راگەیاندنەوە  بواری  لە  پسپۆڕە  و  شارەزا 
بەاڵم  پێشكەوتووە،  راگەیاندنێكی  خاوەنی 
رادیۆ  جێگای  ئەوانەشدا  هەمووی  لەگەڵ 
لەسەرووی  و  ئێران  كوردستانی  دەنگی 
دەنگی  رادیۆ  باسی  كە  هەمووشەوە، 
خزمەتەكانی  دەكەینەوە  ئێران  كوردستانی 
موهەندیس رەزا خەیاتی پێكەوە گرێ دراون و 
و  خزمەت  ئەو  نابێتەوە.  جیاواز  لێك  بۆمان 
گرینگییە بوو كە موهەندیس خەیاتیی كردبووە 
پێشمەرگەكانی  و  كادر  هەموو  خۆشەویستی 
حیزبی دێموكرات و هەموو ئەو كەسانەی كە 
لە  هەر  بۆیە  دەناسی،  خەیاتییان  موهەندیس 
سەرەتاوە سكرتێرەكانی حیزبی دێموكرات وەكوو 
دوكتور  و  قاسملوو  دوكتور  شەهیدان 
شەرەفكەندی و باقی ئەندامانی رێبەرایەتیی 
موهەندیس  بۆ  تایبەتیان  رێزێكی  حیزب، 
چەند  بێ   لەبیرتان  ئەگەر  و  دادەنا  خەیاتی 
ساڵ لەمەوپێش بە بۆنەی دامەزرانی ساڵیادی 
رادیۆ دەنگی كوردستان بوو كە لێرە و هەر لەو 
ساڵۆنەدا موهەندیس خەیاتی وەكوو راوێژكاری 
سكرتێری حیزب لە كاروباری رادیۆدا دیاری 
كرا. من دڵنیام كە ئێستا ئەو خەبەرە ناخۆشە 
پێشمەرگەكانی  و  كادر  هەموو  نێو  لە  كە 
حیزبی  الیەنگرانی  نێو  لە  دێموكرات  حیزبی 
دێموكرات، لە كوردستانی ئێران و لە ئورووپا و 
بیستوویەتەوە  خەڵك  كە  جێگایەكی  هەر  لە 
هەموویان بەو كارەساتە ماتەمبارن، ئەوەش لە 
الیەكەوە نیشانەی وەفاداریی حیزبی دێموكراتە 
بە هەموو ئەو كەسایەتییانەی كە لە درێژایی 
مێژووی خەباتی خوێناویی حیزبی دێموكراتدا 
بەردێكیان  و  كردووە  حیزبەیان  ئەو  خزمەتی 

حیزبی  پتەوی  دیواری  لەسەر 
دێموكرات داناوە، لە الیەكی دیكەشەوە 
دەگەڕێتەوە بۆ سەر ئەو فیداكاری و 
و  خاكەڕایی  و  زەحمەت 
موهەندیس  كە  ئەمەگناسییەی 

كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  بۆ  خەیاتی 
شاخ  لە  كە  كاتێك  بیرمە  لە  هەبوو.  ئێرانی 
لە  كرد،  سەردانی  و  هات  خێزانی  بوین، 
گەڕانەوەدا خێزانیان گرت و زیندانیان كرد، لە 
هەموو  تووشی  ئیسالمدا  كۆماری  زیندانی 
و  كرد  بێڕێزییەكیان  و  ئەشكەنجە  چەشنە 
دوو  بەرامبەر  لە  خەیاتییان  مۆهەندێس 
و  ژن  لەگەڵ  دەبێ  یا  كە  دانا  رێیانێكدا 
یان  ئێران،  بۆ  بگەڕێتەوە  و  بێ  منداڵەكانی 
بەاڵم  بێ،  خێزانەكەی  لەگەڵ  ناتوانێ 
دووهەمی  رێگای  خەیاتی  موهەندیس 
منداڵە  لە  بوو  ئامادە  هەڵبژارد. 
خۆشەویستەكانی و لە خێزانی دوور كەوێتەوە، 
هەر  و  بمێنێتەوە  دێموكراتدا  حیزبی  لە  بەاڵم 
ئەوەی كرد و تا دوایین هەناسەكانی لە حیزبی 
خۆی  وەفاداریی  و  كرد  خزمەتی  دێموكراتدا 
كە  خزمەتانەوە  بەو  ئێستاش  بردەسەر. 
یەكێك  بۆتە  خەیاتی  موهەندیس  كردوویەتی، 
لەو كەسایەتییە ناسراوانەی حیزبی دێموكرات 
شانازیی  لە  پڕ  مێژووی  لە  خۆی  نێوی  كە 
لە  و  ئێستاش  و  كردووە  تۆمار  حیزبەكەماندا 
داهاتووشدا، چ ئەو نەسلەی ئێمە كە خەبات 
دەكەین، چ نەسلەكانی داهاتوو كە رێچكەی 
بە  گەییشتن  تا  دەدەن،  درێژە  خەباتە  ئەو 
ئامانجی نەتەوەكەمان، كە رزگارییە لە دەستی 
زۆڵم و زۆرداری، ناو و كەسایەتیی موهەندیس 
دیكەی  كەسایەتییەكانی  وەكوو  خەیاتی 
سیاسی لە نێو حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
لێرەدا  خۆشە  پێم  تەنانەت  دەمێنێتەوە.  ئێراندا 
لە  بكەم  دیكەش  مەسەلەیەكی  بە  ئاماژە 
ئێمە  ئێستا  بنەماڵەكەیاندا،  لەگەڵ  پێوەندی 
موهەندیس  كوڕی  شاهێدین  زۆرە  سااڵنێكی 
خەیاتی، هاوڕێمان ئەمیر وەك پێشمەرگەیەكی 
وەكوو  كە  جەوانەكەی  بووكە  و  وەفادار 
دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتیی  بەرپرسی 
گشتی  سكرتێری  یا  ئێران  كوردستانی 
یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران، 
بە بێ زێدەخوازیی و بە خاكەڕاییەوە، ئەوپەڕی 
درێژە  ئێمە  لەگەڵ  خۆیان  تێكۆشانی  و  كار 
دەدەن. ئەمن شارەزای شایستەگی و لێهاتوویی 
حیزبی  لە  هەم  كەسایەتییە  ئەو  هەردوو 
دێموكراتدا و ئاگاداری بیروباوەڕی قووڵی وان 
هەم بە حیزبی دێموكرات و خەبات لە رێبازی 
لەوەدا  گومانیشم  بەاڵم  دێموكراتدا،  حیزبی 
ئەوان  كاری  درێژەدانی  و  مانەوە  كە  نییە 
هاندانی  و  كاریگەریی  ژێر  لە  بەشێكی 
مەرحوومی بابیاندایە كە لە حیزبی دێموكراتدا 
رێگای  كە  ئەوەی  جیاتی  لە  ماونەتەوە. 
هەندەران بگرنەبەر و بە دوای ژیانی ئاسوودە 
و رەحەتدا بگەڕێن، ماونەتەوە لەگەڵ ئێمە بۆ 
و  زۆڵم  لە  بێبەشییەكانماندا،  لە  كە  ئەوەی 
توركی  بە  لەخەڵكەكەمان  كە  زۆرێكی 
كوردەوە  و  لووچ  بە  و  عەرەب  و  ئازەربایجان 
دەكرێ بەشدار بن و ئەوانیش وەكوو موهەندیس 
لە  كە  ببڕێ  پێ  شانازییەیان  ئەو  خەیاتی 
بەشی  خەباتەكەماندا  سەركەوتنی  رۆژی 
بۆنە  بەو  ئەمن  هەبێ.  تێدا  خۆیانیان 
ئەوەی  گەڵ  لە  راستیدا  لە  كە  ماتەمینیەوە 
شینگێڕی  دێموكراتدا  حیزبی  لە  و  ئێمە  كە 
ناكەین، بەاڵم خەمباری لەدەستدانی هاوڕێیەك 
و هاوسەنگەرێكی خۆشەویستمانین، ئێمە لێرە 

بكەین  دابەش  خەمە  ئەو  كە  كۆبووینەتەوە 
بەسەر هەمووماندا بۆ ئەوەی كە قورسایی ئەو 
خەمە تەنها لە سەر شانی كوڕە پێشمەرگەی 
و ئەو بووكە رووسوورەی نەبێ كە لێرە لەگەڵ 
ئەندامانی  هەروەها  و  هاوسەنگەرن  ئێمە 
دیكەی بنەماڵەكەی لەهەر جێگایەك كە هەن، 
حیزبی  لە  بدەین  نیشان  كە  ئەوەش  بۆ 
كە  ئەوەی  ئێراندا  كوردستانی  دێموكراتی 
گرینگە بیروباوەڕە، ئیمان بە رزگارییە، خەبات 
لە پێناوی میللەتدایە لەو چوارچێوەدا توركی 
بۆچوونی  و  ئایین  خاوەنی  و  ئازەربایجان 
حیزبی  لە  جیاواز  نەتەوەكانی  و  جیاواز 
دێموكراتدا هەموو حەق و حقۆقی وەك یەكییان 
هەیە، حیزبی دێموكرات لە رۆژی ئەوەڵەوە لە 
سەر ئەو بنچینەیە شین بووەتەوە و هیوادارم و 
دڵنیاشم تا رۆژی ئاخریش هەر ئەو دارە بەهێز 
و بە توانایەی بەو لق و پۆپانەیەوە دەژی تا 
ئەو كاتەی كە دەگاتە چڵەپۆپەی سەركەوتن 
و درێژەدانی خەبات، چوونكە تا زوڵم و زۆر 
و  تەواوبوون  رزگاریش  بۆ  خەبات  هەبێ  
لە  وەردەگرم  ئیزن  من  بۆیە  نییە.  كۆتایی 
هەموو الیێك سەرەخۆشی بكەم، لە هەموومان، 
بە تایبەتی ئێوە خۆشەویستان كە لە نیزیكەوە 
هەمووتان  دەناسی،  خەیاتیتان  موهەندیس 
لە  كە  هاوڕێیانی  لەو  دەویست،  خۆشتان 
)ئۆرگانی  و  دەكرد  كاریان  ئۆرگانەكەیدا 
راگەیاندن( و لە ئەندامانی بنەماڵەی كە لە 
هەر  یا  ئێران  هەرجێگایێكی  لە  ئێستادا 
دوو  لەو  بەتایبەتی  دیكەدان،  جێگایەكی 
ئیلهام  و  ئەمیر  خۆشەویستەمان،  هاوڕێ 
ئێمە  كە  بڵێین  پێیان  و  بكەین  سەرەخۆشی 
كەسایەتییە  ئەو  شاگردی  و  كوڕ  هەموومان 
بەرزانەی حیزبین و دڵنیاش بین كە هەر وەكوو 
دوكتور  و  قاسملوو  دوكتور  لەدەستدانی  بە 
شەرفكەندی و پێش ئەوانیش قازی محەممەد 
كورد  خەباتی  دیكە،  تێكۆشەری  دەیان  بە  و 
هیچ  لە  بەڵكوو  ئێران،  كوردستانی  لە  نەك 
راناوەستێ  بەدواش  لەوە  رانەوەستاوە،  بەشێكدا 
هەموو  شادییەكانمان  ئێمە  هەیە.  درێژەی  و 
و  یەكە  هەموو  پەژارەكانمان  و  خەم  یەكە، 
بەسەر  ناخۆشییەكان  و  خۆشی  هەموومان 
بە  توانایە  ئەو  بۆیە  دەكەین،  دابەش  یەكدا 
لەبەرامبەر  كە  دەدەین  دێموكرات  حیزبی 
باری  ژێر  لە  شانی  كۆسپەكاندا  گەوەرترین 
هەروەها  و  نەچەمێتەوە  خەفەتدا  و  خەم 
بەربەرەكانێدا  مەیدانی  لە  قاییم  و  سەربەرز 
خۆڕابگرین. جارێكی دیكە سەرەخۆشی دەكەم 
تێكۆشەرانی  هەموو  لە  ئێوە  هەموو  لە 
ئازادیخوازی ئێران بە هەموو نەتەوەكانیانەوە و 
هاوڕێ  لە  تایبەتی  بە  دەكەم  سەرەخۆشی 
خۆشەویستەكانمان ئەمیر و ئیلهام و سپاس بۆ 
رووداوەدا  لەو  كە  ئێوەش  هەموو  بەشداریی 
سەمیمانە وەكوو ئەركێكی مرۆیی، حیزبی و 
و  كادر  و  كردووە  بەشداریتان  نیشتمانی 
پێشمەرگەی حیزبیش هەر ئەو چاوەڕوانییەی 
هیوام  و  دەكەم  سپاستان  زۆر  لێدەكرێ. 
بە  هەمووتانە  بۆ  ساڵمەتی  و  تەندرووستی 
بنەماڵەی  بەڕێزی  ئەندامانی  بۆ  تایبەتی 
هەموو  خۆشەویستی  رەزای  موهەندیس 
الیێكمان. ساغ و ساڵمەت و سەركەوتوو بن. 

زۆر سپاستان دەكەم.

دەقی وتەكانی بەڕێز مستەفا هیجری سكرتێری 
گشتیی حیزبی دێموكرات، لە پێوەندی لەگەڵ 

كۆچی دوایی موهەندیس رەزا خەیاتی
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رۆژەڤ

خانمەكان، ئاغایان!
بەشدارانی بەڕێزی كۆنفرانس!

دێموكراتی  حیزبی  ناوی  بە  خۆشحاڵم 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  ئێرانەوە  كوردستانی 
دەدوێم،  لەگەڵتان  كۆنفرانسە  ئەم  بابەتی 
لێكۆڵینەوەی  ناوەندی  سوپاسی  پێشەكی 
نێونەتەوەیی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەكەم بۆ 
دەرفەتەی  ئەو  كۆنفرانسە و  ئەم  پێكهێنانی 
بیر وڕا  ئاڵ وگۆڕی  تا  رەخساندین  بۆی 

بكەین.
تەوەری باسەكانی ئەم كۆنفرانسە رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست، ئاشتی  و ئارامی  و پرسی كورد 

لەو ناوچەدایە.
دەرخەری  خۆی  بابەتە  لەو  وردبوونەوە 
ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  كە  راستیەیە  ئەو 
بە  كێشەیە  و  پڕ  ئاڵۆز  و  ناوچەیەكی 
ئەم  پێكهێنەری  هۆیەكانی  بە  سەرنجدان 
بنبڕكردن  بۆ  رێگایەك  كێشانە  ئاڵۆزی  و 
كردنی  حاكم  كێشەكان  و  كەمكردنەوەی  یا 
كەش وهەوای ئاشتی  و تەبایی  و ئارامی لەو 

ناوچەیە بدۆزینەوە.
لەسەر  ناوچەیەكە  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی 
ناوچەیەكی  جێدا  لە  كە  زە وی  گۆی 
كە  ناوچەیەكە  ئیستراتيژیكە،  پڕبایەخ  و 
كە  نا وچەیەكە  دەژین،  لێی  نەتەوە  چەندین 
هەر  ئایینە  و  چەند  سەرهەڵدانی  شوێنی 
لێ  )مەزهەب(  ئایینزای  چەند  ئایینێكیش 
باری  لە  دەوڵەمەندە  ناوچەیەكی  دەبێتەوە، 
وزەوە  كانگای  زەوی  و  ژێر  سەرچاوەكانی 
كە نیاز بەو وزەیە چاوی تەماحی واڵتانی 
دیكەی  واڵتانی  لە  كۆمەڵێك  سەنعەتی  و 
لەسەر  جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە  كە  لەسەرە 
شوێندانەرن.  ناوچەكە  گشتیی  دۆخی 
بوونی  لەگەڵ  جیاوازیانە  ئەو هەموو  كۆی 
دەسەاڵتی نادێموكراتیك لە زۆربەی واڵتانی 
ئەم ناوچەیە كە لە زۆربەیان نەتەوەیەك حاكم 
بێبەش  و  واڵتێك  هەر  نەتەوەكانی  باقی   و 
تەنانەت  ئایینێك  و  یا  كراون  پێشێل  ماف 
فەرمی  ئایینزای  ئایین  و  ئایینزایەك، 
ئایینزاكانی  ئایین  و  پەیڕەوانی  دەسەاڵتن  و 
دیكە لە پەراوێز خراون  و هەاڵواردنی یاسایی 
 و بە كردەوەیان لەسەر بەڕێوە دەچێ، ئاساییە 
وەها ناوچەیەك پڕكیشە  و ئاڵۆز  و نائارام بێ، 
تازە وایش نیە بڵێی هەموو ئەو جیاوازییانە 
تەنیا لە نێو واڵتاندان، بەڵكوو تەنانەت لە نێو 
ئایین  و  نەتەوەیی، چەند  واڵتێكیشدا چەند 
ئایینزایی  و چەند كولتوری لە گۆڕێدان كە 
دژین  پێكەوە  جوگرافیایەك  چوارچێوەى  لە 
كە لە بەشێكیاندا كەمایەتييەك چ نەتەوەیی 
باقی  دەستە  و  بە  دەسەاڵتی  ئایینی  چ 
چەوسانەوەدان.  ستەم  و  ژێر  لە  نەتەوەكان 
ئەو پێكهاتە  و تایبەتمەندیانەی رۆژهەاڵتی 
ناوچەیەكی  ببێتە  كە  وایكردوە  ناوەڕاست 
ئاڵۆز  و پڕكێشە  و رووی ئارامی  و ئاشتی  

بە خۆیەوە نەبینێ.
نیشتمان  وەك  بەگشتی  كورد  كوردستان  و 
راست  میلیۆنی   40 نەتەوەیەكی  وەك   و 
وەك  نەك  ئەویش  هەڵكەوتووە،  ناوچەیە  لەو 
بەڵكوو  نەتەوەیی،  دەسەاڵتێكی  واڵتێك  و 
دابەش  واڵتدا  بەسەر چەند  خاك  و خەڵكی 
بوونیان  لە  حاشا  هەموویان  لە  كە  كراون 
ئازادییەكانیان  نەتەوەیی  و  مافی  لە  یا 
كراوە، مافیان پێشێل دەكرێ  و خەباتیان بۆ 
مافەكانیان بە توندترین شێوە  واڵم دەدرێتەوە. 
لەم سااڵنەی دواییدا بە خۆشییەوە كورد لە 
گەیشتوون  مافەكانیان  لە  بەشێك  بە  عێراق 

ئابووریی  گەشەی  ديمۆكراسی  و  رەوتی   و 
وتوویژ  لە  رەوتێك  توركیە  لە  هاتوە،  بەدوادا 
كە  ئاراوە  هاتۆتە  سیاسی  كرانەوەی   و 
هیوادارین ئەو چوارچێوەیە چارەسەری پرسی 
زیاتر  لەوەش  توركیە  بگرێتەوە  و  كوردیش 
لەگەڵ بەرەوپێشچوون  و گەشەكردن بەرەوڕوو 
بەرداشی  نیوان دوو  لە  لە سوریە  بێ. كورد 
كە  ئۆپۆزسیۆندا  ئەسەد  و  بەشار  دەسەاڵتی 
هیچ كامیان باوەڕیان بە بوونی كورد  و مافی 

كورد نییە لە هەلومەرجێكی دژواردان.
بەاڵم ئێران  و كورد لە ئێران

لەو  نەتەوە   6 نەتەوەیە،  فرە  واڵتێكی  ئێران 
واڵتەدا لەسەر زێدی باب  و باپیرانیان دەژین، 
عەرەب،  كورد،  ئازەری،  توركی  فارس،  وەك 
بەلوچ  و توركمان كە هەموو ئەو نەتەوانە لە 
مافە دێموكراتیكەكانیان بێبەشن  و لەو بارەوە 
دەست  بە  واڵتە  ئەم  دەسەاڵتی  یەكن.  وەك 
رێژیمێك  ئیسالمییەوەیە،  كۆماری  رێژیمی 
ئیسالمی  ئیدئۆلوژیی  بناغەی  لەسەر  كە 
یاسای  دامەزراوە  و  شیعە  مەزهەبی  ئەویش 
بنەڕەتیشی هەر لەو سەرچاوەیەوە هەڵێنجراوە، 
ناوی  بە  كەسێكە  هی  ئێران  لە  دەسەاڵت 
وەلی فەقیهە كە خۆی هەڵبژێراو نییە، بەاڵم 
هەموو هەڵبژاردنەكانی رەواڵەتی لە ژێر ویست 
ئیختیاراتی  دەچن.  بەڕێوە  ئەودا  ئیرادەی   و 
بێسنووری هەیە بێ ئەوەی بەرانبەر بە هیچ 

كەس  و ناوەندێك وەاڵمدەر بێ.
رێژیمی كۆماری ئێسالمی بەپێی باوەڕەكانی 
دیاردەی  بە  ناتەبایە  و  دیمۆكراسی  لەگەڵ 
بوونی  بە  باوەڕی  دەزانێ ،  رۆژئاوایی 
نەتەوەكان لە ئێران  و مافە نەتەوایەتییەكانیان 
نییە، بۆیە هەر دەنگێكی دیمۆكراسیخوازی  و 
توندترین شێوە  و  بە  نەتەوایەتیخوازی  مافی 
بە سەركوت  و ئیعدام  و زیندانی واڵم دەداتەوە. 
ئیالم،  وەك  ئێران  كوردستانییەكانی  ناوچە 
بە  ورمێ  پارێزگای  كوردستان،  كرماشان، 
ئەنقەست  و بەپێی سیاسیەتی لە دواكەوتووییدا 
بەشترین  و گەشەنەكردوترین  بێ  لە  راگیران 
بەشەكانی ئێرانن  و ئەو سیاسەتە لە ناوچەكانی 
عەرەبنشین  توركمەن  و  بەلوچ  و  نەتەوەكانی 
واڵت  فەرمیی  مەزهەبی  دەكرێ.  پەیڕەوی 
سوننی  مەزهەبی  پەیڕەوانی  بۆیە  شیعەیە، 
بە شێوەی یاسایی  و لە سیاسەت  و كردەوەدا 
لەگەڵ سووكایەتی  و بەكەمگرتن  و بێ  رێزی 
بەرەوڕوون  و جیاوازی دانان لە نێوان پەیڕەوانی 
سوننی  پەیڕەوانی  ئیسالم  و  غەیرە  ئایینی 
لەگەڵ پەیرەوانی مەزهەبی شیعە بە زۆری 
 و بەرباڵوی بەڕێوەدەچێ . بۆیە ستەم لەسەر 
لە ستەمی  جیا  ئێران  نەتەوەكانی  لە  بەشێك 

نەتەوایەتی دووقات دەبێ .
بۆ نمونە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆك كۆمار، بەپێی 
یاسا سەرۆك كۆمار دەبێ پیاو  و موسڵمان  و 

فەقیه،  ویالیەتی  بە  باوەڕمەند  بێ   و  شیعە 
مافی  لە  كۆمەڵ  نیوەی  وەك  ژن  پێیە  بەو 
كاندیداتۆری بێبەشن، پێڕەوانی ئایینی غەیرە 
پێڕەوانی  نییە،  ئیسالم مافی كاندیداتۆرییان 
سوننە ناتوانن كاندیداتۆری سەرۆك كۆمار بن  
و تەنیا پێویستە شیعە بن و لە نێو ئەوانیشدا 
بن،  فەقیه  ویالیەتی  بە  باوەڕمەند  پێویستە 
بەمجۆرە زیاتر لە 80 لەسەدی خەڵكی ئێران 
كاندیداتۆری  لە مافی  رێژیم  یاسای  بەپێی 
ناوی  كراون  و  بێبەش  كۆماری  سەرۆك  بۆ 
لەوەش  دادەنرێ ،  لەسەری  هەڵبژاردنیش 
زیاتر تاكەكانی سەر بە نەتەوە ژێرستەمەكان 
بن  شیعە  مەزهەبی  پێڕەوی  ئەگەر  تەنانەت 

لەو مافە بێ بەرین.
تەنیا  ئێران  ئیسالميی  كۆماری  دژایەتیی 
هەموو  بەڵكوو  نییە،  ئێران  خەڵكی  لەگەڵ 
مەزهەبی  پێڕەوی  كە  ئیسالمی  واڵتانی 
سوننە بن بە نەیاری خۆی  و تەنانەت دوژمن 
ئەوان  نێوخۆیی  كار وباری  لە  دەست  دەزانێ ، 
لەگەڵ  خۆی  رەفتاری  سەرەڕای  وەردەدا  و 
ئەم  شیعەكانی  ئێران،  سوننەی  پێڕەوانی 
واڵتانە داڵدە دەدا  و بەرە و پشێوی هانیان دەدا 
 و بە هۆی هە وڵی دەستڕاگەیشتنی بە چەكی 
هەموو  بۆ  نیگەرانیی  نائەمنی  و  ناوكی 

جیهان پێكهێناوە.
لەم دواییانەدا رووحانی بە دروشمی رواڵەتی 
 و بە بەڵێنی جۆراوجۆری كرانەوە  و ئاشتی، 
بەدەستهێنا.  كۆماری  سەرۆك  كورسیی 
بەتایبەتی  واڵتان  لە  بەشێك  بەڵێنەكانی 
خەڵكی  لە  بەشێك  تەنانەت  رۆژئاواییەكان  و 
ماوە  لەو  هەر  بەاڵم  كرد.  دڵخۆش  ئێرانی 
كە  دەوڵەتێك  رێژیم  و  كە  دەركەوت  كورتەدا 
هێزە  نیزامییەكان،  لە  دەزگاكانی  هەموو 
ئیتالعاتییەكان  دەزگا  ئینتیزامییەكان  و 
ئاشتی  و  رێگای  چۆن  پێكهاتبێ ، 
مافی  دابینبوونی  یاسا  و  جێگیركردنی 
شارۆمەندان دەپێوێی، رەنگە بۆ سووك كردنی 
پاشگەزبوونەوەیەك  رێژیم  لەسەر  گەمارۆكان 
لە ئاست دونیای دەرەوە لە خۆی نیشان بدا، 
بەاڵم بە كەڵكوەرگرتن لەو هەڵومەرجە گوشار 
بۆ سەر خەڵكی ئێران زیاتر بكا، هەر وەك لە 
ماوەی سەرۆكی كۆماریی خۆیدا  ئیعدامی 
كردوە  و  زیادی  بەرین  شێوەی  بە  زیندانیان 
لە بەجێهێنانی بەڵێنەكانی دیكەشی لە هیچ 
جێی  ناكرێ .  بەدی  شوێنەوارێك  بوارێكەوە 
خۆیەتی واڵتانی نیگەران لە رەفتاری رێژیم 
كۆماری  كە  بگرن  لەبەرچاو  راستیيە  ئەو 
ئیدئۆلۆژیكە  و  رێژیمێكی  ئێران  ئێسالمیی 

ئاڵوگۆڕی جیددی تیدا پێك نایە.
وەها  حاكمیییەتی  ژێر  لە  ئێران  لە  كورد 
خەباتی  بەاڵم  دەكا،  تێپەڕ  ژیان  رێژیمێكدا 
بەڕێوە  جۆراوجۆردا  شێوەی  لە  خۆی 

هەوڵە  هەموو  بەاڵم  دەبا،  بەڕێوەی  بردوە  و 
ئاشتیخوازانەكانی لەگەڵ سیاسەتی تواندنەوە 
بە  بوونەوە.  بەرەوڕوو  هەاڵواردن  و گوشار   و 
بوونی وەها رێژیمێك لە ناوچەی رۆژهەاڵتی 
دەستكرد  الیەنی  هێز  و  چەند  ناوەڕاست  و 
 و دەستوپێوەندیی ئەو رێژیمە تیرۆریستپەروەرە 
ئارامی  و  ئاشتی  و  نەبوونی  بۆ  هۆكارێكە 

تەبایی لە ناوچەكە.
بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
لە  ئارامی  ئاشتی  و  دەڕوانێتە  پەرۆشەوە 
رۆژهەتی ناوەڕاست، بەاڵم لەو بڕوایەدایە بە 
بێ  چارەسەری كێشەكان  و یەك لەوان كێشەی 
كورد، لەو ناوچەیە ئەوەیش بە رێگای دیالوگ 
 و لێك تێگەیشتن ئاشتی  و ئارامیی بەردەوام لە 
ناوچەكە سەقامگیر نابێ  رێگای گەیشتن بە 
ئاشتیی بەردەوام، ئاشتی  و ئارامی سەقامگیر 
پەرەگرتنی  دیمۆكراسی،  پەرەگرتنی  لە 
دان  وێكهەڵكردن،  تولۆڕانس  و  فەرهەنگی 
بوونی  دابین  نەتەوەكان  و  بوونی  بە  پێدانان 
یەكسانیی  رەچاوكردنی  نەتەوەییەكان،  مافە 
كۆمەاڵیەتی  و گرینگیدان بە مافی مرۆڤ 
 و البردنی هەاڵواردنی ئایینی  و ئایینزایی لە 

ناوچەكەیە.
بە لەبەرچاو گرتنی ئەوە كە ئێران واڵتێكی فرە 
نەتەوەیە، حیزبی دێموكراتی كوردستان دروشمی 
لە  كورد  نەتەوایەتییەكانی  مافە  دابینبوونی 
هەڵگرتووە  فیدراڵی  دێموكراتیكی  ئێرانێكی 
رێگای  لە  كە  ئەوەیە  هەوڵیشی  هەموو   و 
هێمنانەوە بە داخوازییەكانی بگا، بە جێگای 
ئەوەی بە زۆری سەرنێزە ناچار بە پێكەوەژیان 
لە  دڵخوازانەی  پێكەوەژیانی  بە  حەز  بكرێ  
یەكسانی  رەچاوكردنی  دیمۆكراسی،  رێگای 
ئاشكرایە دۆزی كورد  یەكتر قبول كردنە.   و 
هەیە،  خۆی  تایبەتمەندیی  واڵتێك  هەر  لە 
بەاڵم دەردی كورد لە هەموو پارچەكان یەكە 
پێویستە جۆرێك  بۆیە  یەكە،  داخوازەكانیان   و 
كورددا  نێو  لە  هاوسۆزی  هاودەنگی  و  لە 
هەبێ ، بێ  ئەوەی دەست لە كار وباری یەكتر 
پێكهاتنی  رێگای  لە  دەكرێ   ئەوەش  وەربدەن 
كۆنگرەی نەتەوەیی بێتە ئاراوە، پێویستە كورد 
بوویەتی  ئێستا  تا  كە  خۆی  ئاشتیخوازیی 
گشتيی  بیروڕای  بەرچاوی  بخاتە  زیاتر 
ئاڵوزییەكانی  هۆی  كە  بدا  نیشان  جیهان  و 
هاواری  نەك  دەسەاڵتەكانە  زۆرداريی  ناوچە 
پێشێلكراوان،  ماف  نەتەوەكان  و  مافخوازیی 
بێگومان هەوڵی چارەسەری كێشەی كورد  و 
نە  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  كێشەكانی  هەموو 
یەكتر  دیالوگ  و  بەڵكوو  كوشتار،  شەڕ  و 
باوەڕی  بە  پێویستی  كارێكە  قبوڵكردنە. 
ئەوەی  هەیە.  بابەتەوە  بەو  الیەنەكان  هەموو 
كە  نیشانیداوە  كورد،  سەر  دەگەڕێتەوە 
هێرشی  هەرگیز  ئاشتیخوازە  و  نەتەوەیەكی 
هیچ  مافی  كەس  و  خاكی  سەر  نەكردۆتە 
پێچەوانە  بە  نەكردوە،  پێشێل  نەتەوەیەكی 
كراوە  پێشێل  مافی  سەر  و  كراوەتە  هێرشی 
كورد عاشقی چەك نییە  و حەزی لە كوشتنی 
كەس  و كوژرانی رۆڵەكانی خۆی نیێە، بۆیە 
لە هەر پارچەیەك  و هەر والتێك كە دەرەتانی 
حیزبەكان  بۆ  ئازادیی  سیاسی  و  تێكۆشانی 
داخوازیی  ویست  و  گۆڕەپانەدا  لەو  هەبێ 
خۆی دێنێتە گۆڕێ  و هەوڵی دابین بوونی 

ئاشتیخوازانەی دەدا. 
هیوادارین هەوڵی خێرخوازانەی هەموو الیەك 
ئارامی  ئاشتی  و  باڵكێشانی  هۆی  ببێتە 
بەسەر ناوچەكەدا  و دابینبوونی مافە مرۆیی 
 و نەتەوایەتییەكانی گەالن  و رێزدانان بۆ باوەڕە 

ئایینی  و مەزهەبییەكانی هەموو الیەك.

وتارێكی  ئانالین"  ئیست  "میدل  ماڵپەڕی 
بەقەڵەمی "باب دریفیووس" لە ژێر ناوی "رووسیە 
كردووەتەوە  باڵو  نێوەڕاست"دا  رۆژهەاڵتی  لە 
سەیری  ئەرێنییەوە  چاوی  بە  لەودا  نووسەر  كە 
رۆڵگێڕانی زیاتری رووسیە لە هاوكێشەكانی ئەم 

ناوچەدا دەكات. 
ئاكامە  لە  "یەكێك  دەنووسێ :  سەرەتادا  لە 
لە  ئەمدواییانە  ڕووداوەكانی  الوەكییەكانی 
ڕووسیە  گەڕانەوەی  نێوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی 
لە  بەرچاو  و  گرینگ  رۆڵێكی  گێڕانی  بۆ 
لە  رووسیە  هیچكات  ئەگەرچی  ناوچەكەدایە. 
ئامانجێكی  ئەوە  بەاڵم  النەچووە،  گۆڕەپانەكە 
بنەڕەتیی بەڕێوەبەرایەتیی ئەمریكا بووە كە سەرەتا 
یەكیەتیی سۆڤیەت و دواتریش رووسیە وەدەر بنێ ." 
نووسەر دواتر ئاماژە بەو هاوپەیمانییانەی ئەمریكا 
بە  بیست  پەنجا و شەستی سەدەی  دەیەكانی  لە 
دژی رووسیە و هەروەها هەوڵەكانی ئەمریكا بۆ 
رووسیە  لە  نزیك  ناوچەكانی  لە  ناتۆ  پەرەپێدانی 
لە ئۆكراین و مەجارستان و هێرشی ئەمریكا بۆ 
لە  لیبی  حكوومەتی  رووخاندنی  و  عێراق  سەر 
بەرتەسككردنەوەی  هەروەها  و  رابردوودا  دەیەی 
بازاڕی وزە و چەكوچۆڵی رووسیە لە رۆژهەاڵتی 

نێوەڕاست دەكات.
نووسەر دواتر دەنووسێ : "رووسیە لە بەرامبەردا 
دەنگ هەڵبڕی كرد. سەرەڕای ئەوەی الیەنگرانی 
بێتوانایی  بارەی  لە  نوێكان  كۆنەپارێزە  و  شەڕ 
هێزگرتنەوەی  بۆ  پێشگرتن  لە  ئۆباما  سەرۆك 
رووسیە لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەنگیان دەربێ ، 
ئەگەر  بێ   باش  شتەیەكی  دەكرێ   ئەوە  بەاڵم 
ببێتە هۆی بەرینبوونەوەی هاریكاریی ئەمریكا � 
رووسیە لە شەڕگەلێكی وەك شەڕی نێوخۆیی لە 
و  ئەفغانستان  ئێران،  ناوكیی  بونبەستی  سووریە، 

شەڕ دژی ئەلقاعیدە."
لە بەشێكی دیكەی وتارەكەدا ئاماژە بە چەند 
رێككەوتننامەی ئەمدواییانەی رووسیە بۆ فرۆشی 
لەگەڵ میسر،  پێشكەوتوو  و  قورس  چەكوچۆڵی 
دواتر  كراوە.  ئەمارات  و  سعوودی  عەرەبستانی 
ئاماژە بە مانۆڕی دیپلۆماتیكی رووسیە لەمەڕ 
بۆ  ئامادەیی  دەربڕینی  بە  سووریە  رازیكردنی 
و هەروەها  لەنێوبردنی چەكوچۆڵە شیمیاییەكانی 
مانۆری ئەو واڵتە لەسەر پرسی بەرنامەی ناوكیی 

ئێران كراوە.  
بوون  ئەمانە  "هەموو  دەنووسێ :  دواتر  نووسەر 
رووسیە خەریكە  "داخوا  وەك  بە هۆی سەردێڕی 
نێوەڕاستدا  لە رۆژهەاڵتی  ئەمریكا  بەسەر رۆڵی 
زاڵ دەبێ ؟" و سەردێڕی بی.بی.سی: "رووسیە لە 

رۆژهەاڵتی نێوەڕاست: گەڕانەوەی ورچەكە.
رۆڵی بەرچاوتری رووسیە دەكرێ  لە هەوڵەكانی 
و  ئیسرائیل  لەگەڵ  نزیكتر  پێوەندیی  پێكهێنانی 
هەوڵەكانی بۆ فرۆشتنی چەكوچۆۆڵ بە عێراق و 
حكوومەتەكانی خەلیجی فارس ببيندرێ . ساڵی 
پێشوو، بی.بی.سی، نووسی "بەغداد مامەڵەیەكی 
ئاسمانیی  بەرگری  سیستمی  كڕینی  بۆ  مەزنی 
كردووە  واژۆ  شەڕكەر  هێلیكوپتێری  و  روویبە 
ئورووپاییەكانی  ركەبەرە  لە  رووسیە  بەمەش  و 
بردەوە. وە لە كاتێكدا هێشتا بەرنامەكانی فرۆشی 
جێبەجێ   سعوودی  عەرەبستانی  بە  چەكوچۆڵ 
نەبووە، شا عەبدوڵاڵ و پوتین  رۆژی یەكشەممە 
لە رێگای تەلەفوون پێكەوە قسەیان كرد. بی.بی.
یەكگرتووی  ئەمارەتی  كە  داوە  راپۆرتی  سی 
عەرەبی، زلهێزێكی نەوتی عەرەبی دیكە، خەریكی 

پەرەپێدانی پێوەندییەكانی لەگەڵ رووسیەیە.    
بزانرێن،  هەڕەشە  بە  نابێ   لەمانە  هیچكام 
بەڵكوو بەو مانان كە ئۆباما پێویستە هەوڵەكانی 
پرسە  لەمەڕ  رووسیە  لەگەڵ  كاركردن  بۆ 

ناوچەییەكانی دووبەرابەر بكات." 

سەرچاوە: 
www.middle-east-online.com

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

رووسیە لە رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاستدا

دەقی وتەكانی بەڕێز محەممەد ساڵح قادری نوێنەری حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە كۆنفرانسی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست، ئاشتی و ئارامی و پرسی كورد لەو ناوچەیەدا
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"ئەحمەد موختارجاف"، لە روانگەی "لەتیف هەڵمەت"ەوە

سی
ەلیا

ر ئ
قاد

س�����اڵ�����ی1982ی 
كاتی  ل��ە  زای��ی��ن��ی، 
ا  تید یە گا ر پێشمە
كێوی  ب���ن���اری  ل���ە 
ب����ەم����ۆ، چ������اوم بە 
چكۆڵەی  دیوانێكی 
ناسراوی  شاعیری 
"لەتیف  گەلەكەمان، 
ب��ە ناوی  ه��ەڵ��م��ەت" 
"وش��ەی ج��وان گوڵە 
گ�����وڵ" ك�����ەوت كە 
بەڕێزم  هاوڕێی  هی 
ن��ادر سەفەری  ك��اك 
بوو. دواتر دیوانێكی 
ناوی  ب��ە  دی��ك��ەی��ی��م 
هونراوەیەی  "ئ����ەو 
ك��ە ت����ەواو دەب����ێ و 
دەست  نابێ"،  ت��ەواو 

كەوت. 
دیوانەشیعرەی  دوو  ئەو  رێگەی  لە  كوردیم  نوێی  شیعری  خوێندنەوەی 
هەڵبەستی  بە  پێشتر  كە  من  پێكرد.  دەست  هەڵمەتەوە  لەتیف  مامۆستا 
كالسیك راهاتبووم و لەگەڵ كێش و سەروا خووم گرتبوو، ئاسان نەبوو لە 
شیعری نوێ تێبگەم، چ بگا بەوەی چێژی لێوەرگرم. بەو حاڵەشەوە، دەستم 
كرد بە خوێندنەوەی هونراوەكانی ئەو دوو دیوانە. بەرە بەرە لە گەڵی راهاتم 
و هەستم كرد كە شیعری نوێ تەنیا قسە نییە، بەڵكوو جگە لە واتا، خاوەنی 

كێش و مۆسیقای تایبەت بە خۆیەتی.
یەكێك لەو هەڵبەستانەی كە زیاتر سەرنجی راكێشام، هونراوەیەكە، لەتیف 

هەڵمەت بۆ "ئەحمەدموختارجاف"ی شاعیری هۆنیوەتەوە. 
سەرەتا با پێكەوە هەڵبەستەكە بخوێنینەوە:

بۆ ئەحمەدموختارجاف
هاوڕێم هێشتا)شین و ناڵین و گریان(

نەبڕاوە لە كوردستان
هەتا ئێستاش � سكەی ئاسن �

نەگەیشتۆتە هەورامان
هەتا ئێستاش

شاعیرەكان
باسی پرچ و مەمكی گواڵو دەكەن

باسی ماچ و هەڵمژین و
 رەشی و شینی چاو دەكەن

شاعیرەكان هەر زمانن
پاڵەوانی باڕەكانن

لە هیچ چەكێ نازانن
بەاڵم هەر زۆر زۆر شارەزای پێك هەڵدان و

 رووتكردنەوەی باڕەژن و كچی جوانن

***                     

شاعیر چییە
گەر دڵداری نیشتمان و واڵت نەبێ

شیعر چییە و بۆچی دەشێت
گەر لە ژێر پێی داگیركەردا

وەكوو لوغم نەتەقێت...؟
بۆ منی تازە شۆڕشگێڕی ریزی خەبات، ئەم هەڵبەستە زۆر سەرنجڕاكێش 
بوو. یەكەم، بۆ جۆشدانی خەبات و سووربوون لە رووبەڕوو بوونەوە لە دژی 
كە  هونڕاوەیە  لەم  تێگەیشتن  دوهەم  بوو.  رۆژ  شیعری  داگیركەر،  سپای 
بوو،  تێدا   ... و  ئاسن  سكەی  و  گریان  و  شین  وەك  ئ��ام��اژەی  هەندێ 
بیری داگیركردم. حەزم دەكرد بزانم ئەم چەمك و وشانە، چ پێوەندییەكی 
شیعرەی  لەو  پێش  چوونكە  هەیە؟  شاعیرەوە  موختارجاف"ی  "ئەحمەد  بە 
لەتیف هەڵمەت، تاكە بەیتێكی "ئەحمەد موختار"م نەخوێندبۆوە. بە كورتی 
بووم.  پێمەلە  خەریكی  تازە  كوردیدا  شیعری  دنیای  لە  كوردییەكەی،  و 
من ئەگەرچی، ساڵێك بەر لە شۆڕشی1357ی گەالنی ئێران، لە رێگای 
كتێبێكی كوردی لە ماڵی مامۆستای كۆچكردوو و هونەرمەندی ناسراوی 
گەلەكەمان، یەدوڵاڵ رەحمانی فێری نووسین و خوێندن بە زمانی كوردی 
لە  چوونكە  نەبووم.  ئاشنا  هێشتا  ك��وردی  وشەی  گەڵ  لە  بەاڵم  ببووم. 
بوو،  قەدەغە  كوردی  كتێبی  پاڵەویدا،  حەمەڕەزای  پاشایەتی  سەردەمی 
چ بگا بەوەی فێری نووسین و خوێندن بە زمانی كوردی بین. هەر كە 
رێژیمی شا رووخا، كۆماری ئیسالمی تازە بە دەسەاڵت گەیشتووش، لە 
باتی ئاوڕدانەوە لە زمان و فەرهەنگ و پەروەردە، ئاور و ئاسنی بە سەردا 
باراندین. منیش وەك زۆر الوی ئەو سەردەمە، كورسی قوتابخانەم لە گەڵ 
چیا و ژیانی پێشمەرگایەتی گۆڕییەوە. بە دەست پێكردنی ئەو ژیانە و 

سەردانی باشووری كوردستان، لە گەڵ كتێبی كوردی پتر ئاشنا بووم.

لە  سابیر  مام  كتێبفرۆشییەكەی  لە  یەكەمجار  شیعرانەی  دیوانە  لەو 
شاری كەالر دەستم كەوت، دیوانی قانیع و گۆران بوو.

كەوتە   1986 م���وخ���ت���ارج���اف"،  "ئ��ەح��م��ەد  دی���وان���ی  ن��وێ��ی  چ��اپ��ی 
كتێبفرۆشییەكانی باشووری كوردستان. بۆیە ئەو كاتە شیعری " ئەحمەد 
و  بچووك  قەبارە  كتێبگەلی  لە  و...  جاف  تاهێربەگی  و  موختارجاف" 
و  كۆكردنەوە  ئەركی  نەمر گیوی موكریانی  كە  كاییدا  و  كۆن  الپەڕەی 
لەچاپدانی كێشابوون، لەم الو لەوال، بە هەزاران زەحمەت دەست دەكەوتن. 
دەست  چۆن  موختارجاف"م  "ئەحمەد  شیعرەی  كۆمەڵە  ئەو  نازانم  منیش 

كەوت كە وەاڵمی پرسیارەكانی خۆمم تێدا دۆزییەوە.
لە دوو توێی ئەو دیوانەدا تەفرنجم دا، شین و ناڵین و گریان، نیوە دێڕی 

هونڕاوەیەكی 19 بەیتی شاعیرە كە ئاوا دەست پێدەكا:
دێتە گوێم دەنگێ بە سۆز و شیوەن و گریانەوە

 ناڵەی دڵمە لە حەسرەت خاكی كوردستانەوە
لە درێژەی ئەو شیعرەدا دەڵێ:

پاش قڕانی موددەعی، دەست پێ ئەكەن تەعمیری موڵك
رێگەیی ئاسن ئەچێتە شاخی هەورامانەوە

هەر وەها لە پێج خشتەكییەكی تردا، روو دەكاتە شاعیرانی كورد و لێیان 
دەخوازێ:

شاعیرانی كورد بەسە بەس باسی زوڵف و چاو بكەن
كەم خەیاڵی پەرچەم و كاكۆڵی ئاڵۆزاو بكەن

البدەن كەم باسی سونبول یا الوالو بكەن
ئێوە تەدبیرێكی حاڵی قەومی دڵسووتاو بكەن

....
ئێوە تەعریفی مەی و پیاڵە و سەهبا ئەكەن

دائیما هەر باسی لەنجە و قامەتی رەعنا ئەكەن 
...

بە خوێندنەوەی ئەم شیعرانەی "ئەحمەد موختارجاف"ی شاعیر، تێگەیشتم 
كە مامۆستا لەتیف هەڵمەت بە ئاماژە بەو هەڵبەستانەی شاعیر، دەیهەوێ 
هەم یادێك لەو نەمرە بكاتەوە و هەم بە گیانی پاكی ئەو شاعیرە كۆچكردووە 

و خەڵكی كوردستان بڵێ: 
ئەو نەهامەتیانەی تۆ لە ساڵەكانی سەردەمی شەڕی یەكەمی جیهانی 
و دواتر ئاماژەت پێكردووە، هێشتا بەرۆكی كوردی بەرنەداوە. هێشتا شین 
و ناڵین و گریان لە نێو كوردستاندا هەر ماوە. هێشتا ئەو ئاوات و خەونەی 
تۆ "كە سكەی ئاسن بگاتە هەورامان"، نەهاتۆتە دی. هێشتا بەعس لە 
عێراق، كۆماری ئیسالمی لە ئێران و دەسەاڵتدارانی تورك و عەرەب لە 

توركیە و سووریە خەریكی كورد قەاڵچۆكردنن.
شتی  بە  خۆیان  گەلە،  ئەو  رووناكبیرانی  و  كورد  الیەك  لە  چوونكە، 
الوەكییەوە سەرگەرم كردووە و دوژمنانیش رۆژ لە دوای رۆژ هارتر، بەر 
بوونەتە گیان و ماڵی كورد و دەیكوژن و تااڵنی دەكەن. ئێستا كە ئەم 
دێڕانە دەنووسم، 31 ساڵ بە سەر ئەو سەردەمەدا تێپەڕیووە. منی تازە الوی 
ئەو چاخە، ئیرەنگە، نە تەنیا سەرم رووتاوەتەوە، بەڵكوو مووی رەشیشم بە 

سەرەوە نەماوە. سپی وەك لۆكە. 

هەزار  ه���ەزاران  دوای  پارچەیەكی،  كوردستانیش 
بەاڵم  ئ��ازادە.  باشوورەوە  لە  ماڵوێرانی  و  قوربانی 

هێشتا هزر و بیری عەرەبەكە لەو واڵتەدا، دانی 
هێشتا  نانێ.  كورددا  مافی  بە  راستەقینە 

كەركووك هەر دیلە و چاوەڕوانی رۆژی 
رزگارییە.

كوردستان،  رۆژه����ەاڵت����ی  ل���ە 
پەت  ئ��ێ��ران  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
بەلووچ  و  كورد  بۆ  سێدارەی  و 
واڵتە  ئ���ەو  ئ��ازادی��خ��وان��ی  و 
هەڵخستووە و هەر رۆژە پۆلێك 

مرۆڤ لە سێدارە دەدا.
وشەی  لە  وازی  توركیە، 
دەڵێ:  هێناوە.  توركەكێویلە 
خەڵكی  ت����ورك  ل���ە  ج��گ��ە 
دەژین،  ئاخەدا  لەو  دیكەش 

بەاڵم ناوی كورد ناهێنێ.
كوردستانی  رۆژئ�����اوای 
برینداریش لەم كاتەدا بە دەست 
دەناڵێنێ،1�  دەردەوە  چ��ەن��د 

پرش و باڵوی كورد لە الیەك 
و چەواشەكاری بەشێك لە هێزە 

كوردییەكان لە الیەكیترەوە، دەردی 
سەرباری هەموو دەردانە. 2� بوونی 

تاقمگەلی ئیسالمی توندئاژۆ و لێڵ 
كردنی ئاوەكە بەزیانی كورد و عەرەبی 

رێژیمی  دەس���ەاڵت���ی  ب��ن  وەزاڵ���ەه���ات���ووی 
بەعسی سووریە، ئازارێكی دیكەیە. لەوەش پڕ 

ئازارتر ئەوەیە قامیشلۆ و حەلەب و شار و گوندە 

كوردنشینەكان بە رواڵەت ئازادن، بەاڵم هەیكەلی بەعس، لەو دەڤەرەدا هەر 
وا ماوەتەوە و دەستی لێنەدراوە!؟

بەم ئاماژە بروسكەئاسایە، ساڵو دەنێرم بۆ گیانی پاكی شاعیری شەهید 
"ئەحمەد موختارجاف" و تەمەن درێژی بۆ مامۆستالەتیف هەڵمەت دەخوازم 

بۆ درێژەدان بە وێژە و ئەدەبی كوردی.

"ئەحمەد موختارجاف" لە چەند دێڕدا:
ئەم شاعیرە كوڕی وەسمان پاشای گەورەی جاف و عادیلەخانمە. برای 

تاهێربەگی جاف، شاعیری ناسراوی نەتەوەی كوردە.
دواتر  و  سەرەتایی  خوێندنی  بووە.  دایك  لە  هەڵەبجە  لە   1898 ساڵی 
زكماكی،  زمانی  لە  خوێندووە.جگە  باوكیدا  دیوەخانەكەی  لە  تایبەتی 
زمانەكانی عەرەبی، توركی، فارسی و نەختێكیش ئینگلیزی زانیووە.  لە 
نێوان ساڵەكانی 1919 تا 1924 قایمقامی هەڵەبجە بووە. دواتر بووە بە 
نوێنەری پارلەمانی عێراق و پاشان وازی لە دەسەاڵتداری میری هێناوە و 

خۆی بە راو و سەیران سەرقاڵ كردووە. 
لە ساڵی1934 دا لە گوێ چەمی سیروان، بە هۆی دەستێكی نادیار، 

لە تەمەنی 36 ساڵیدا، كوژراوە.
سەرچاوەكان بۆ ئەم نووسینە:

بەغداد  "ال��ح��وادپ"،  گ��وڵ"، چاپخانەی  ج��وان گوڵە  "وش��ەی  دیوانی 
1979�

دیوانی "ئەحمەد موختارجاف"، چاپخانەی "االدیب"، بەغداد �1986
 

ئۆسلۆ، 2013/11/4

نوێترین  ناونیشانی  گ��ۆرب��اچ��ۆف،  بیرەوەرییەكانی 
وەریگێڕاوەتە  بابایی  كاك مەسعوودی  كە  كتێبێكە 

سەر زمانی كوردی.
كتێبەكە  بۆ  پێناسەیەك  وەكوو  مەسعوود  كاك 

دونووسێت:" لە سەردەمی پشێویدا خەڵكی رووسیا 
و واڵتانی سەر بە سۆڤیەتی پێشوو و هەروەها 
لە  زۆر  پرسیارانی  جیهان  سەرتاسەری  خەڵكی 
دوای��ی��دا چیمان  ل��ەم سااڵنەی  دەپ��رس��ن.  خۆیان 
كۆمەڵگاكەمان  وەرچەرخانەكانی  بەسەرهات؟ 
لەم گۆڕانە گەورەیەوە سەرچاوەی گرت یا خۆ 
كەس  هەندێ   وەك   � بوو  خەڵك  ویستی  زادەی 
دەڵێن ویستی باش و بە گوتەی كەسانی دیكەش 
پشت  لە  ش��اراوە  هۆكارگەلی  خ��راپ؟  ویستی 
ئەو رووداوانەی كە بۆ دووەمینجار لەم سەدەیە) 

بە  ئێمەی  واڵتەكەی  ژیانی  بیستەم(  س��ەدەی 
لە  لێكەوتەكانی  و  گۆڕی  بەرچاو  شێوەیەكی 

سەرتاسەری جیهاندا چی بوون؟ دوارۆژ بۆ ئێمە 
چ شتێكی لە هەگبەدایە؟"

لە الیەن  بەرگدا  دوو  لە  بەنرخە  وەرگێڕانە  ئەم 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی راگەیاندن و چاپ و 

باڵو كردنەوە � بەڕێوەبەرایەتی خانەی وەرگێڕانەوە چاپ 
و باڵو كراوەتەوە.

ی نوێ 
باڵوكراوە
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ریالیزمی سێحراوی
ریالیزمی سێحراوی یەكێك لە لقەكانی واقێعگەرایی لە قوتابخانە ئەدەبییەكانە كە لەودا 
پێكهاتەكانی راستی گۆڕانی بە سەردا دێ و جیهانێكی راستەقینە بەاڵم بە پێوەنديیەكی هۆ 
و بەرهۆیی تایبەتی خۆیەوە دەخۆڵقێ. لەو چیرۆكانەی كە بە شێوازی واقێعگەرایی سێحراوی 
نووسراون، هەموو شتێك ئاساییە، بەاڵم توخمێكی سێحراوی و ناسرووشتی لەودا هەیە. دوای 
رووخانی قوتابخانەی رومانتیزیسم، قوتابخانەی ریالیزم پێكهات. ئەم قوتابخانەبە بابەتەكانی 
خۆی لە كۆمەڵگای هاوچەرخ دەدیتەوە. كەواتە ئەدەبیاتێكی لەمچەشنە نەیدەتوانی وەكوو 
رومانتیزیسم تاكەكەسی و فیۆدالی بێ. ریالیزم قوتابخانەیەكی بەرچاو و ناكەسیەتییە و 

قارەمانەكانی رۆمانی ریالیزمی كەسانی نائاسایی نین بەڵكوو لە خەڵكی ئاسایین.

چەندین  ئامادەبوونی  بە  لەندەن  لە  ك��وردی  فیلمی  فێستیڤاڵی  هەشتەمین 
ئەستێرەی جیهانی فیلم لە پایتەختی بریتانیا بەڕێوە دەچێت.

3ی  هەتا  خەزەڵوەر  24ی  رێكەوتی  لە  میدیا،  كوردستان  ماڵپەڕی  راپۆرتی  بەپێی 
سەرماوەزی 1392ی هەتاوی، لە دوو هۆڵی سینەمایی ''هەنكی پیكچێر هاو'' و ''وێست 

بۆرن ستۆدیۆز''ی شاری لەندەن ئەو فێستیڤاڵە بەڕێوەدەچێت.
فێستیڤاڵی فیلمی كوردیی لەندەن، تەنیا فێستیڤاڵێكە كە بەرهەمە هەڵبژێردراوەكانی 

هەر چوار بەشی كوردستان تێیدا بەشداری دەكەن.
لە فێستیڤاڵی ئەمساڵی فیلمی كوردیی لەندەن دا، 121 فیلم، لەوانە 23 فیلمی درێژ، 

46 فیلمی دێكیۆمێنتاری و 52 كورتە فیلم نمایش دەكرێن.

كوردپا  ئاژانسی  هەواڵی  بەپێی 
درێژترین  شنۆیی  قوتابیانی  كچە 
كێشایەوە  ئێرانیان  ئاستی  نەققاشیی 
22ی  قوتابخانەی  قوتابیانی  كچە 
بەهمەن لە شاری شنۆ نەققاشییەكی 
100 میترییان بە ناوەڕۆكی پاك و 

خاوێنی كێشایەوە.
ماڵپەڕی ناوەندی بێهداشت و دەوا 
و دەرمانی شنۆ باڵوی ك��ردەوە، بە 
هاوكاریی شۆڕش نەسیری خێراترین 
ن��ی��گ��ارك��ێ��ش ل��ە ئ��اس��ت��ی ئ��اس��ی��ا و 

هەروەها ناوەندی بێهداشت و دەوا و دەرمانی شاری شنۆ بۆ ماوەی 15 رۆژ خولێكی 
نیگاركێشیی 100 میتری لە قوتابخانەكانی شاری شنۆ بەردەوام دەبێت.

قوتابیانی  كچە  و  پێكرد  دەستی  خەزەڵوەر  21ی  رێكەوتی  نیگاركێشییە  خولە  ئەو 
میترییە   100 تابلۆ  ئەو  توانییان  خولەك   45 م��اوەی  بۆ  بەهمەن  22ی  قوتابخانەی 

بكێشنەوە.
بەڕێوەبەرانی ئەو خولە نیگاركێشییە ئامانجی خۆیان بۆ پەروەردەی مندااڵن لە بواری 

تەندروستی  و پاك و خاوێن راگرتنی دەوروبەری قوتابخانەكە گەڕاندۆتەوە.

كچە قوتابیانی شنۆیی درێژترین نەققاشیی 
ئاستی ئێرانیان كێشایەوە 

...
وان

ێ د
ب

و  لوڕ  هاوبەشی  سەنتەری 
و  رۆشنبیری  بەڕێوەبەریەتی 
هاوكاریی  بە  رانیە،  هونەری 
الوان  و  رۆشنبیریی  وەزارەت��ی 
گشتی  ب���ەڕێ���وەب���ەری���ەت���ی  و 
ه���ون���ەری  و  رۆش���ن���ب���ی���ری���ی 
فێستیڤاڵێكیان  س��ل��ێ��م��ان��ی، 
لە  ئ�����ازار  ه��ۆڵ��ی 5 ی  ل���ە 
ناوی"  لە ژێر  و  ڕانیە  شاری 
شیعری كوردی" بۆ شاعیرانی 
كوردستان  ه��ەرچ��وارپ��ارچ��ەی 

سازدا.
رۆژانی 16 تا 18ی مانگی 
رانیە،  ل��ە ش���اری  خ���ەزەڵ���وەر، 
كوردی  شیعری  فێستیڤاڵی 
پیشانگایەكی  ك��ردن��ەوەی  بە 
كتێب و پیشانگای كەلەپووری 
كۆمەڵەی  الی���ەن  ل��ە  ك���وردی 

سلێمانی  رەنگینەكانی  دەست  ه��ەرەوەزی 
دەستی پێكرد. هەروەها تیپی هەڵپەڕكێی 
سلێمانی و تیپی موزیكی سەنتەری لوڕ 
كەشوهەوایەكی تایبەتیان بە میهرەجانەكە 

بەخشی.
مەراسیمی  دی���ك���ەی  ب��ەش��ێ��ك��ی  ل���ە 
لێژنەی  وت��اری  فێستیڤاڵدا،  ك��ران��ەوەی 
بااڵی فێستیڤاڵ لە الیەن سیروان جەاللەوە 
راپەڕین  ئیدارەی  وت��اری  كرا.  پێشكەش 
وتاری  و  حەمید  مامۆستا  الی���ەن  ل��ە 
هونەری  و  رۆشنبیری  بەڕێوەبەریەتی 
بورهانەوە  س���ەرك���ەوت  الی���ەن  ل��ە  ران��ی��ە 
پێشكەش كران. دوا وتاریش، وتاری بەڕێز 
ن��اوی سەنتەری  بە  بوو كە  ی��اوەر  جەبار 

هاوبەشی لوڕەوە پێشكەشی كرد.
سەرلەبەیانی رۆژی یەكەم، لە بەشێكی 
دیكەی مەراسیمی كرانەوەی فێستیڤاڵدا، 
ه��ەری��ەك ل��ە ش��اع��ی��ران ج��ەم��ال غەمبار 
خوێندنەوەی  ب��ە  مەلەكشا  ج��ەالل��ی  و 
ناهید  پارچەشیعرێكی خۆیان و هەروەها 
حسێنی وەكوو وەفادارییەك بۆ ئیمپراتووری 
شیعری كوردی ، بە خوێندنەوەی پارچە 
شیعرێكی شیركۆ بێكەس، بەشی ئەدەبیی 

فێستیڤاڵیان كردەوە.
فێستیڤاڵ  كرانەوەی  مەراسیمی  پاش 
فێستیڤاڵدا،  رەوت�����ی  درێ�����ژەی  ل���ە  و 
دیداردا  چوار  بەسەر  فێستیڤاڵ  رۆژانی 
بە  دی��داران��ە  ل��ەو  هەركام  كە  دابەشكران 
ك����وردەوە  ن�����اوداری  شاعیرێكی  ن���اوی 

باباتاهیری  دی����داری  ك���راب���وو،  ن����اوزەد 
عوریان، دیداری شێركۆ بێكەس، دیداری 
خانی.  ئەحمەدی  دیداری  و  جگەرخوێن 
بە 50  نزیك  دی��داران��ەدا  ئەو  لە میانەی 
كوردستان  هەرچوارپارچەی  لە  شاعیر 

شیعریان خوێندەوە. 
شیعرییەكاندا،  دی����دارە  م��ی��ان��ەی  ل��ە 
سەرجەم شاعیرانی میوان لە چوارپارچەی 
شیعرییەكانی  ب��ەره��ەم��ە  ك��وردس��ت��ان��ەوە 
شیعری  ه��ۆگ��ران��ی  پێشكەشی  خ��ۆی��ان 
كوردی كرد. شایانی باسە، ئامادەبوونی 
رێژەیەكی بەرچاو لە شاعیرانی پێشەنگ 
تینێكی  و  گ���وڕ  رۆژه�����ەاڵت  ن��وێ��ی  و 
سەرنجڕاكێشی بە فێستیڤاڵ بەخشیبوو. 

رۆژی  سوئیس  ه��ەواڵ��دەری��ی  گ��وێ��رەی  بە 
چوارشەممە )22ی خەزەڵوەر( ناوەندی ئەدەبیی 
"یان میخالسكی" لە شاری مونتریشەی ئەو 
كۆلۆنێل"ی  هێنانی  "هەرەس  رۆمانی  واڵتە، 
مەحموودی دەوڵەت ئابادی نووسەری ناوداری 
"یان  ئەدەبیی  خەاڵتی  ب��راوەی  وەك��وو  ئێرانی 

میخالسكی" دەسنیشان كرد.
"ڤێرا  الیەن  لە  میخالسكی"  "یان  ناوەندی 
دامەزراوەی  چەند  بەڕێوەبەری  میخالسكی" 
چاپەمەنیی لە واڵتانی فەرانسە و سوئیس و 
لەهستان لە پاییزی ساڵی 2007دا بە ناوی 

ژنەكەیەوە دامەزراوە.
ئەم ناوەندە لە ناوچەی مونتریشە بوورسییە 
بە  دەدات  س��اڵ��ە   1 م���ان���ەوەی  م��ۆڵ��ەت��ی  و 

نووسەرانی دونیا.
رۆمانەی  ئەو  ئابادی  دەوڵ��ەت  مەحموود 
لە سەرەتای دەیەی 80ی زایینی نووسیوە و 

چیرۆكەكەیشی بۆ ئەو سااڵنە دەگەڕێتەوە.
خەاڵتی ئەدەبیی ناوەندی "یان میخالسكی" 
دەدرێ   پاش ساڵی 2009، هەموو ساڵێ   لە 
و  رۆم��ان  ئەدەبی،  ژان��ری  لە  پەرتووكێك  بە 
بابەت و كتێبی هونەری و خۆشنووسی و ... 
و خەاڵتەكەش بە 50 هەزار فرانكی سوئیسی 

مەزەندە دەكرێ .
ئەندامانی لێژنەی هەڵسەنگاندنی ئەمساڵ 
بەرپرسی  میخالسكی  ڤێرا  لە:  ب��وون  بریتی 

لێژنەی هەڵسەنگاندن، مارك بێنێژیك نووسەر 
و وەرگێڕی لەهستانی، یانیك هانێل نووسەری 
رۆژنامەنووسی  هیلتۆن  ئیزابێل  فەرانسەوی، 
ن��ی��وات م��ێ��ژوون��اس و  س��ك��ات��ل��ەن��دی، ژۆرژ 
ت��ارۆن جەی.تجپال  ف��ەران��س��ەوی،  وەرگ��ێ��ری 
ئیلیا  ن��ووس��ەری هێندی و  و  رۆژن��ام��ەن��ووس 
ت��روج��ان��ۆف ن���ووس���ەری ئ��اڵ��م��ان��ی ب��ە رەگەز 

بۆلغاری.
ریزیان  ئەمساڵ  هەڵسەنگاندنی   لێژنەی 
لە دوو كتێبی "هەلۆ و ئەژدیها" لە نووسینی 
ئووروپا  ل��ەم��ەڕ  ك��ە  گرۆنزینسكی"  "س��ێ��رژ 
و  بیستەمدا  س��ەدەی  لە  بوونە  بەجیهانی  و 
نوسینی  لە  درۆك��ان"  "ئیمپراتۆریی  هەروەها 
"استیڤ سم � سندبێرگ" نووسەری سوئێدی 
لۆدزی  لە  جوولەكەكان  گێتۆی  سەر  لە  كە 
دووهەمی  ش���ەڕی  س��ەردەم��ی  ل��ە  لەهستان 

جیهانیدا نووسیویەتی گرت.
ئەرتەشی  ئەفسەرێكی  ژی��ان��ی  كۆلۆنێل 
سەردەمی پاشایەتی باس دەكات كە 5 منداڵی 
هەیە و هەر كام لە منداڵەكانی بە شێوەیەك 

سەر بە رێبازێكی سیاسین.
ماڵی  درگ��ای  لە  شەو  درنگانی  كەسێك 
خۆیان  لەگەڵ  ئەو  پیاو  دوو  دەدا،  كۆلۆنێل 
دەبەن تاكوو تەرمی كچەكەی كە دوو مانگ 
حكومەتەوە  چەكدارەكانی  لەالیەن  لەوەپێش 

كوژراوە وەربگرێتەوە.

یەكێك لە كوڕەكانی هەرەس هێنانی كۆلۆنێل 
كوڕەكەی  و  ئێران  گەالنی  شۆڕشی  لەكاتی 
دا  عێراق  و  ئێران  ش��ەڕی  كاتی  لە  دیكەی 
تووشی  كۆلۆنێل  هێنانی  ه��ەرەس  ك���وژراون. 
ئەو  تێپەڕینی  دوای  لە  و  وێژدانە"  "عەزابی 
هەموو ساڵە خۆی لە تێكچوونی بنەماڵەكەی 

بە تاوانبار دەزانێ .
لە  خەاڵتەكە  كردنی  پێشكەش  رێوڕەسمی 
ناوەندی ئەدەبیی "یان میخالسكی" لە شاری 

مونتریشەی سوئیس بەرێوەدەچێ .
"هەرەس هێنانی كۆلۆنێل"ی دەولەت ئابادی 
وەرگێڕدراوەتە سەر چەندین زمانی جۆراوجۆر 
بەاڵم هێشتا لە ئێران مۆڵەتی باڵو كردنەوەی 

وەرنەگرتووە.
ئەم رۆمانە چەندین جار لە الیەن وەزارەتی 

ئیرشادەوە كەوتووەتە بەر فیلتێری سانسۆر.
بریار وابوو ناوەندی باڵوكردنەوەی "چشمە" 
ئەو كتێبە لە ئێران چاپ و باڵو بكاتەوە بەاڵم 
مۆڵەتی خۆیشی لە الیەن وەزارەتی ئیرشادەوە 

هەڵوەشێنرایەوە.
مەحمود دەوڵەت ئابادی 10ی پووشپەری 
ئابادی سەبزەوار لە  ساڵی 1319 لە دەوڵەت 
دایك بووە. ئەو نووسینی چیرۆكی لە ساڵی 
"كۆتایی  چیرۆكی  باڵوكردنەوەی  بە   1341
شەو" دەست پێ  كرد و پاشان گەلێك رۆمانی 

دیكەی نووسیووە.

هەشتەمین فێستیڤاڵی فیلمی 
كوردی لە لەندەن

رانییە میوانداریی شیعری چوارپارچەی 
كوردستانی كرد

رۆمانی "هەرەس هێنانی كۆلۆنێل" لە نووسینی 
مەحمود دەوڵەت ئابادی خەاڵتی ئەدەبی

نی "یان میخالسكی" 2013ی بردەوە
حما

 رە
یل

سما
ی: 

ران
ڕگێ

وە
نوێترین  ناونیشانی  گ��ۆرب��اچ��ۆف،  بیرەوەرییەكانی 

وەریگێڕاوەتە  بابایی  كاك مەسعوودی  كە  كتێبێكە 
سەر زمانی كوردی.

كتێبەكە  بۆ  پێناسەیەك  وەكوو  مەسعوود  كاك 
دونووسێت:" لە سەردەمی پشێویدا خەڵكی رووسیا 
و واڵتانی سەر بە سۆڤیەتی پێشوو و هەروەها 
لە  زۆر  پرسیارانی  جیهان  سەرتاسەری  خەڵكی 
دوای��ی��دا چیمان  ل��ەم سااڵنەی  دەپ��رس��ن.  خۆیان 
كۆمەڵگاكەمان  وەرچەرخانەكانی  بەسەرهات؟ 
لەم گۆڕانە گەورەیەوە سەرچاوەی گرت یا خۆ 
كەس  هەندێ   وەك   � بوو  خەڵك  ویستی  زادەی 
دەڵێن ویستی باش و بە گوتەی كەسانی دیكەش 
پشت  لە  ش��اراوە  هۆكارگەلی  خ��راپ؟  ویستی 
ئەو رووداوانەی كە بۆ دووەمینجار لەم سەدەیە) 

بە  ئێمەی  واڵتەكەی  ژیانی  بیستەم(  س��ەدەی 
لە  لێكەوتەكانی  و  گۆڕی  بەرچاو  شێوەیەكی 

سەرتاسەری جیهاندا چی بوون؟ دوارۆژ بۆ ئێمە 
چ شتێكی لە هەگبەدایە؟"

لە الیەن  بەرگدا  دوو  لە  بەنرخە  وەرگێڕانە  ئەم 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی راگەیاندن و چاپ و 

باڵو كردنەوە � بەڕێوەبەرایەتی خانەی وەرگێڕانەوە چاپ 
و باڵو كراوەتەوە.

ی نوێ 
باڵوكراوە
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بەڕێز كاك موحەممەد ساڵح قادری
كۆنفرانسەی  ئەو  لەگەڵ  پێوەندی  لە  تكایە 
كە بەڕێزتان وەك نوێنەری حیزب لە توركیە تێیدا 
خوێنەرانی  بۆ  زانیارییەكمان  چەن  بوون  بەشدار 

كوردستان و ئاگری پێ بدەن. 
وەك لە راگەیەنە گشتیەكانیشدا پێكهاتنی ئەو 
كۆنفرانسە بوو بە رۆژەڤی ئاژانسە هەواڵدەرییەكان 
رۆژنامەكانی  لە  ب��ەرچ��او  بەشێكی  الپ���ەرەی  و 
خۆی  بۆ  بیانی  هەروەها  و  توركیە   ، كوردستان 
تەرخان كرد و لەTV  یەكاندا روماڵ كرا. رۆژی 
ئاشتی  مۆدێلی  "كورد  كۆنفرانسی   2013/11/9
كە  دەك��ەن"  گفتوگۆ  چارەسەری  و  دیمۆكراسی 
بۆ  نێودەوڵەتی  لێكۆڵینەوەی  ناوەندی  الی��ەن  لە 
 )IMPR( ن���اوەڕاس���ت  رۆژه���ەاڵت���ی  ئ��اش��ت��ی 
كرد.گرینگیی  كارەكانی  بە  دەستی  پێكهاتبوو، 
لە  دەزان��ی��ن  وەك  كە  ب��وو  ل���ەوەدا  كۆنفرانسە  ئ��ەو 
چەند  تا  توركیە  دەوڵەتی  دروستبوونی  مێژووی 
پرسەكەی  و  ك��ورد  ئینكاری  كە  لەمەوبەر  ساڵ 
دەكرا، دوای هاتنە ئارای پرۆسەی دیالۆگی نێوان 
جار  یەكەم  بۆ   ،PKK و  توركیە  كاربەدەستانی 
پێتەختی  ئانكارای  لە  و  بەرز  ئاستێكی  لە سەر 
توركیە وەها كۆنفرانسێك كە لە الیەن رێكخراوی 
نێودەوڵەتی  لێكۆڵینەوەی  "ن��اوەن��دی   IMPR
پێكهاتبوو  ن��اوەڕاس��ت"  رۆژه��ەاڵت��ی  ئاشتی  ب��ۆ 
بۆ  توركیە  كاربەدەستانی  رێپێدانی  چوو.  بەڕێوە 
بەڕێوەچوونی وەها كۆنفرانسێك ئەوە دەگەیەنێ  كە 
نوێیە  پێناسەكردنێكی  خەریكی  توركیا  دەوڵەتی 
دەرهەق بە پرسی كورد، چ لە ناوخۆی توركیەدا 
چەند  تا  خۆیدا.  دراوس��ێ��ی  واڵتەكانی  لە  چ  و 
ساڵ لەمەوبەر توركیە، ئێران، سوریە و عێراق بە 

دژی كورد چەند هاوپەیمانەتیان پێكەوە هەبووە و 
بەڕێوەیان بردووە.

پ: ئەو كۆنفرانسە لە الیەن چ رێكخراوێك و 
بە چ مەبەستێك ساز كرابوو؟

خۆیدا  ل��ە  خ��ۆی  كۆنفرانسێك  وەه��ا  گرتنی 
بنەما  كە  ج��اران  توركیەی  كە  دەگەیەنێ   ئ��ەوە 
قالبی  ك���ردب���ووە  كەمالیستی  ف��ی��ك��ری��ی��ەك��ان��ی 
سیستمی حكومەتەكەی نەماوە و توركیەی ئێستا 
درێژە  نایهەوێ   بەرژەوەندییەكانی خۆیدا  پێناو  لە 
بە سیاسەتەكانی رابردووی خۆی دەرهەق بە كورد 
ئەم  بۆ  بخات،  پشتگوێ   ك��ورد  پرسی  و  ب��دات 
پێشوازی  و  كۆنفرانسە  ئەو  پێكهێنانی  مەبەستە 
كاك  بەڕێز  هەرێم  سەرۆكی  سەردانی  لە  كردنی 
مسعود بارزانی و هەنگاوی لەو چەشنە دەتوانێ  
یارمەتیدەر بێ  بۆ دروست كردنی كەش و هەوایەكی 
دیالۆگ و لێك تێگەیشتن و تواندنەوەی سەهۆڵ 
بەندانی ئەو بێ  بڕواییەی كە بە درێژایی دەیان 
ساڵ لە نێوان كورد و توركدا دروست بووە. ئەو كارە 
رێخۆشكەر دەبێ  بۆ خێراییدان بە پرۆسەی ئاشتی 
ناوچەی رۆژهەاڵتی  توركیە و  لە  و چارەسەری 

ناوەڕاستدا. 
پ: ئایا هەموو حیزب و الیەنە سیاسییەكانی 
چوار پارچەی كوردستان بەشداری ئەم كۆنفرانسە 

بوون؟
الیەنە  ل����ە:  ب�����وون  ب��ری��ت��ی  ب����ەش����دارب����ووان 
كوردستان،  پ���ارچ���ەی  چ����وار  س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی 
مرۆڤ،  مافی  چاالكانی  ئەكادیمیسیەنەكان، 
نوێنەرانی   ،AKP پارتی  نوێنەرانی  نووسەران، 
و  بیانی  میدیاكانی  و  سەفارەتخانە  چەندین 
ناوخۆی توركیا. لەو كۆنفرانسەدا چەندین پەیامی 
چۆنیەتی  بۆ  ج��ی��اوازەوە  روان��گ��ەی  لە  گرینگ 
پێشكەش  توركیا  ل��ە  ك���ورد  پ��رس��ی  چ��ارەس��ەری 
ئیرادەیەكی  بەهێزكردنی  لەسەر  پێداگری  و  كران 
نیازپاكی  و  ك��ورد  پرسی  چ��ارەس��ەری  بۆ  جیدی 
نواندنی الیەنەكان لەو پێوەندییەدا كرا. لەو بەشەدا 

كە  ئ��ەوەی  لەسەر   AKP هاوڕێیانی  تەئكیدی 
هەنگاوی  ئەردۆغان  دیمۆكراسی  پاكەتەی  ئەو 
سەرەتایین و بێگومان هەنگاوی دیكەشی بە دوادا 
دێن، هەوڵی راكێشانی سەرنجی بەشداربووانیان بۆ 

ئەو پرۆسەیە دا. 
 لە دوو رۆژ كاری كۆنفرانسدا دەیان پەیامی 
گرینگ لە روانگەی هەركام لە پێشكەشكارانەوە 
خرانە  ك���ورد  پ��رس��ی  چ��ارەس��ەری  چۆنیەتی  ب��ۆ 
وێرای  ك��ووردس��ت��ان  بەشی  چ��وار  ه��ەر  ل��ە  روو. 
مێژووناس  و  پسپۆر  كەسانی  سیاسیەكان،  حیزبە 
رێكخرواەكانی   � ئەكادیمیەكان  م��اف��پ��ەروەر�   �
ك��ۆم��ەڵ��گ��ای م��ەدەن��ی – رۆژن��ام��ەوان��ەك��ان – 
و   ت��ورك  سیاسەتوانانی   – زانكۆ  خوێندكارانی 

عەرەب قسەیان  كرد.
كۆنفرانسە چ  ئەم  سەرەكییەكانی  ت��ەوەرە  پ: 

بوون؟
پێداچوونەوەی سەرتاپای دەستووری  زەرورەتی 
واقعی  لەگەڵ  گونجاندنی  و  توركیا  بنەڕەتیی 
دیكەی  بەشێكی  ل��ە  ب��ەرب��اس.  ك��ەوت��ە  س���ەردەم 
پێی  دۆغو  ئەرگیل  پرۆفێسور  كۆنفرانسەدا  ئەو 
ناوەڕاست:  رۆژهەاڵتی  واڵتانی  لە  چوار  بوو  وا 
)توركیە، ئێران، عێراق و سوریە( ئاوسانی لەدایك 
و  بن  سكپڕ  ئ��ەوەی  وەك  و  گۆڕانكارین  بوونی 
چاوەڕوان بن ئایا دوای لێ بوونەوەیان كۆرپەكەیان 
یان  دەژێنن،  خۆیان  لەگەڵ  و  دەگ��رن  ب��اوەش  لە 
پرسی  مەبەستی  دەك��ەن��ەوە؟  جیای  خ��ۆی��ان  ل��ە 
ئ��ات��اچ چ��االك��وان��ی مافی  ب��وو. سەرپێچ  ك��ورد 
پرسی  كە  كرد  ئ��ەوەی  لەسەر  تەئكیدی  م��رۆڤ 
شتێك،  هەموو  لە  بەر  سیاسییە  پرسێكی  ك��ورد، 
و  كۆمەاڵیەتی  كلتووری،  پرسێكی  جار  ئەو  جا 
ئابوورییە. گەر دان بەو راستیانەدا نەنرێت ئەوكات 
بگرنەپێش.  جیابوونەوە  رێگای  ناچارن  كوردەكان 
تەئكیدی لەسەر پەیوەندی گەرم بۆ هەموو الیەنە 
رۆحییەوە  ب��اری  لە  و  كوردستان  سیاسییەكانی 

هەڵگرتنی سنوورەكانی نێوانیان كرد.

شەمزین پۆالت نووسەری كوردی تورك زمان 
بە  كە  تراژێدیانەی  ئەو  بە  ئاماژەی  زازای��ە  كە 
ئەو  و  هاتوون  ك��ورددا  س��ەر  بە  مێژوو  درێ��ژای��ی 
رێكەوتنە هەرێمی و نێودەوڵەتیانەی كە لە دژی 
ئامێزگرتن  لە  پێویستی  و  ك��رد  بەستراون  ك��ورد 
ناو  لە  و  ئینكار  دژی  لە  ك��ردن  قبوڵ  یەكتر  و 
بردنی هێنایە زمان و گوتی  كورد لە سەر پێی 
خۆی وەستاوە و لە هەموو كات زیاتر پێداگری لە 

مافەكانی دەكات.
زۆربەی بەشدار بووانی پانێلەكان تەئكیدیان لە 
بۆ چارەسەری  كوردستان  هەرێمی  سەر مۆدێلی 
پرسی كورد لە هەر كام لە واڵتان دەكرد و سیستمی 

فیدراڵیان بە گۆنجاو ترین شێوە پێناسە دەكرد.
لەم  دێ��م��وك��رات  حیزبی  رۆڵ���ی  و  دەور  پ: 

كۆنفرانسەدا چۆن بوو؟
خوێندنی  ب���وو،  ب��ەرچ��او  زۆر  ح��ی��زب  دەوری 
پەیامی حیزب و باڵوكردنەوەی بروشووری حیزب 
بە زمانی  بەرێز كاك مستەفا هیجری  وتاری  و 
پیتی  بە  حیزب  پێڕەوی  و  بەرنامە  و  ئینگلیزی 
خۆی  الی  ب��ۆ  ب��ەش��دارب��ووان  سەرنجی  التینی 
زۆرتر  جیزب  روانگەی  لەگەڵ  ئ��ەوان  و  راكێشا 

ئاشنا كرد.

بە شێوەی  پرسیار  دوو  پرسیارەكاندا  بەشی  لە 
خوارەوە ئاراستەی نوێنەری حیزب كران:

بە گشتی  ك��ورد  پرسی  بۆ چ��ارەس��ەری  پ: 
و لە ئێران بە تایبەتی چ مۆدێل و پرۆژەیەكتان  

پێ  باشە؟ 
ت��ەواوی��ەت��ی خۆیدا  ل��ە  ك���ورد   پ��رس��ی  وەاڵم: 
دەستووری  ل��ە  پێویستە  و  سیاسییە  پرسێكی 
مافە  ب��ە  دان  واڵت��ان��دا  ل��ە  ك��ام  ه��ەر  بنەڕەتیی 
لەبەرچاوگرتنی  بە  و  بنرێت  نەتەوەییەكانیاندا 
جوواڵنەوەی  و  واڵتان  لە  كام  هەر  تایبەتمەندیی 
ك��ورد ل��ەو واڵت��ان��ە ب��ە گرتنەبەری دی��ال��ۆگ و 
كورد  پرسی  چ��ارەس��ەری  ئاشتیخوازانە  رێگای 

سیستمێكی  ئێرانیش  داه���ات���ووی  ب��ۆ  ب��ك��رێ��ت. 
دێموكراتیك و فیدراڵی سیاسەتی حیزبەكەمانە و 
باشترین چارەسەرە تاكو رێگر  بێ  لە پارچە بوونی 
ئێران و بەرژەوەندیی هەموو پێكهاتەكان بپارێزێ . 
نموونەی هەرێمی كوردستان و دەوڵەتی بەغدا یەك 

لەو چارەسەریانەیە. 
را  چەكداریتان  خەباتی  ساڵێكە  چەند  پ: 
خۆتان  خەباتی  رێگایەك  بە چ  ئێستا  و  گرتووە 

درێژە پێ  دەدەن؟ 
شێوازی  سەرەكیترین  سەرەتاوە  لە  هەر  واڵم: 
چارەسەری  و  دی��ال��ۆگ  گرتنەبەری  خەباتمان 
رێژیمی  ب���ەاڵم  ب���وو،  ئاشتیخوازانە  و  سیاسی 
بە سەر  دەرك��رد و شەڕی  ئێران فتوای جیهادی 
كوردستاندا سەپاند. هەر بۆیە ناچار بووین چەك 
جارێكی  بكەین،  خۆتان  لە  بەرگری  و  هەڵگرین 
رێبەری  ئێران  رێژیمی  1989دا  ساڵی  لە  دیكە 
حیزب د. قاسملوویان لە سەر مێزی دیالۆگ بۆ 
ئاشتی تیرۆر كرد و دواتر د. شەڕەفكەندییان لە 
سالی 1992دا تیرۆر كرد و دادگای میكۆنۆس 
سەلماندی كە ئێران ئەو تیرۆرەی كردووە. ئێستاش 
شەپۆلی لە سێدارەدان دەستی پێكردووە. كە وایە 
لە  روانگەی خاپاندن و  بۆ كورد  ئێران  روانگەی 
سەركوتكاریە  و  نیزامی  روانگەیەكی  و  نێوبردنە 
دیپلۆماسی،  خەباتی  وێڕای  ئێمە  حاڵەش  بەو  و 
دەرفەتی  ه��ی��واداری��ن  رێكخستن،  و  راگ��ەی��ان��دن 
چارەسەری پرسی كوردی ئێران لەگەڵ دەسەاڵتی 
لە  بێت.  چارەسەر  سیاسی  رێگای  بە  ناوەندی 
ئێران  دیكەی  نەتەوەكانی  وێڕای  ئ��ەوەدا  غەیری 
رێژیم  بۆ گۆڕینی  هەوڵ  ئێران  ئازادیخوازانی  و 
و  رێژیمە  ئ��ەو  ماهییەتی  ب��ە  ئ��ام��اژە  دەدەی����ن. 
بێدەسەاڵت بوونی پارڵمان و سەرۆك كۆمار و لە 
وەلی  موتڵەقی   دەسەاڵتی  بوونی  كاتدا  هەمان 

لە رێكەوتی  لەمەوپێش  سی و سێ ساڵ 
26ی خەزەڵوەری 1358، خومەینی رێبەری 
ئەو كاتی كۆماری ئیسالمیی ئێران پاش سێ 
مانگ شەڕی ماڵوێرانكەر و داسەپاو بەسەر 
خەڵكی ئازادیخواز و بێ تاوانی كوردستانی 
دەركرد.  شەڕی  راگیرانی  فەرمانی  ئێراندا، 
خەباتی  هاوچەرخی  م��ێ��ژووی  لە  شەڕێكە 
ن��ەت��ەوەی ك����ورددا ب��ە رێ��ب��ەرای��ەت��ی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران، بە شەڕی سێ 

مانگە ناوبانگی دەركردووە.
تاوتوێ  بەمەبەستی  و  مەبەستە  ئەم  بۆ 
كردنی الیەنە جۆراوجۆرەكانی ئەم فەرمانەی 
خومەینی، وتووێژێكمان لەگەڵ بەڕێز تەیموور 
سیاسیی  دەف��ت��ەری  ئ��ەن��دام��ی  مستەفایی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا ئەنجام 
رۆژنامەی  خوێنەرانی  سەرەنجی  كە  داوە 

كوردستانی بۆ رادەكێشین.
شەڕە  ئ��ەو  ب��ف��ەرم��وون،  دەسپێكدا  لە  پ: 
چۆن بوو كە بە شەڕی سێ مانگە ناوبانگی 

دەركرد؟

بەو هۆیەوە كە شەڕی كوردستان لە رۆژی 
ف��ت��وای جیهادی  و  ت��ا 28ی گ��ەالوێ��ژ   26
خومەینی لە دژی گەلی كورد و بەرنگاری 
هێزی پێشمەرگە لە بەرانبەر هێرشی هێزەكانی 
رێژیم تا رۆژی 26ی خەزەڵوەر كە خومەینی 
پەیامی بۆ راگرتنی شەڕ دا 3 مانگی كێشا، 

بۆیە بە شەڕی 3 مانگە بەناوبانگە.
پ: ئ����ەم ش�����ەڕە چ����ۆن ه��ەڵ��گ��ی��رس��ا و 

دەسپێشخەری ئەم شەڕە كێ بوو؟
رێكەوتەش  ل��ەو  پێش  ئیسالمی  رێژیمی 
سنە،  ش��ەڕی  وەك  دیكەی  شەڕێكی  چەند 
كوردستاندا  خەڵكی  س��ەر  بە  و....  نەغەدە 
شەڕانە  ئ��ەم  هەڵگیرساندنی  س��ەپ��ان��دب��وو، 
رێخۆشكەری شەڕێكی بەرباڵوتر بوون كە لە 
درێژەی ئەو پیالنەدا لە كاتی تێكهەڵچوونى 2 
كەس لە شاری پاوە رويدا كە ئەم تێكهەڵچوونە 
زیاتر بیانویەك بوو بۆ بەڕێوەبردنی پیالنەكەیان 
كوردستان  لە  شەڕ  كردنی  سەرتاسەری  كە 
شەڕ  گ��ەالوێ��ژ  26ی  رۆژی  لە  بۆیە  ب��وو. 
رۆژی 28ی  لە  و  پێكرد  دەستی  پ��اوەوە  لە 
لە  جیهادی  فەرمانی  خومەینی  گ��ەالوێ��ژ 
فەرمانە  ل��ەو  و  دەرك���رد  ك��ورد  گەلی  دژی 
شوومەیدا بە هێزەكانی راگەیاند كە رەحم بە 

كورتدا  ماویەكی  لە  بوو  ئ��ەوە  نەكەن،  كەس 
تەنییەوە  كوردستانی  سەرانسەری  شەڕە  ئەم 
هێزەكانی  ئەم شەڕە  دەستپێشخەری  دیارە  كە 

رێژیم بوون.
شەڕە  ئ��ەم  هەاڵیسانی  لە  مەبەست  پ: 

چی بوو؟
شەڕە  ئ��ەو  هەڵگیرساندنی  ل��ە  مەبەست 
حیزبی  تێكۆشانی  پەرەگرتنی  لە  پێشگیری 
حیزبە  ئەم  داخوازییەكانی  كە  بوو  دێموكرات 
نەتەوەیی كە دژی  واتە دێموكراسی ومافی 
بیروباوەڕی دواكەوتووانە و دژی گەلییانەی 
بوو.  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  دەس���ەاڵت���داران���ی 
بۆ  دەگەڕێتەوە  پاوە  لە  شەڕ  هەڵگیرساندنی 
هەڵكەوتی ستراتیژیكی ئەم ناوچەیە بە هۆی 
بوونی چەند زاراوەی جیاواز و چەند مەزهەب 

و ئایینی جیاواز. 
پ: چۆن بوو خومەینی پاش سێ مانگ 

بڕیاری راگرتنی شەڕی دەركرد؟
لە  رێژیم  هێزەكانی  پەیتای  پەیتا  شكانی 
و  شپرزەیی  و  پێشمەرگەدا  هێزی  بەرانبەر 
راگرتنی  سەرەكی  هۆكاری  بوونیان  ورە  بێ 

شەڕەكە بوو.
پ: مەبەستی خومەینی لە راگرتنی ئەم 

شەڕە چی بوو؟ ئایا مەبەستەكەی چارەسەری 
پرسی كورد بوو؟ یان خود ئامانجێكی دیكەی 

دەپێكا؟
مەبەستی  مانگ  چەند  پاش  خومەینی 
خۆی لە راگرتنی شەڕ بە راشكاوی باس كرد 
و وتی مەبەستی لە راگرتنی شەڕ ئەوە بووە 
"دژە شۆڕشەكان" )هێزی پێشمەرگە( گەمارۆ 
بدەن و لە نێویان بەرن هەروەها مەبەستی بوو 
كە هێز تێكشكاو و بێ ورەكانی خۆی رێك 

بخاتەوە.
پ: ب��ڕی��اری راگ��رت��ن��ی ش��ەڕ ل��ە الیەن 
لێ  لێكەوتەیەكی  چ  دوات���ر  خومەینییەوە 

كەوتەوە؟
بڕیاری راگرتنی شەڕ بوو بە هۆی پێكهاتنی 
2 وەڤد كە وەڤدێكیان نوێنەرایەتیی حكومەتی 
رێكخراوەكانی  لە  كوردیش  وەڤ��دی  و  دەك��رد 
لە  پێكهاتبوو.  خەباتدا  لە  بەشدار  ئەوكاتی 
راگرتنی شەڕەوە تا دەستپێكردنەوەی دووبارەی 
شەڕ، ئەم دوو وەڤدە چەند چاوپێكەوتنێكیان 
و  نەبوو  ب��ەدواوە  ئاكامێكی  هیچ  كە  هەبوو 
لەو ماوەیەدا رێژیم سەرقاڵی خۆڕێكخستنەوە 
بۆ دووبارە هێرش كردنە سەر كوردستان بوو و 
هێزەكانی كوردستانیش  لەو ماوەیەدا خۆیان 

ئامانجەكانیان  و  كرد  ئامادە  پێشوو  لە  زیاتر 
زیاتر بۆ خەڵك روون كردەوە.

پ: لە كۆتاییدا، لە پێوەندی لەگەڵ ئەم 
پرسەدا شتێكی تایبەتی هەیە كە باستان لێ 

نەكردبێت؟
ل��ە دەس���ت���ووری ج��ی��ه��ادی خ��وم��ەی��ن��ی تا 
لە  كوردستان  گوندی  دەیان  شەڕ،  راگرتنی 
الی��ەن هێزەكانی رێ��ژی��م��ەوە ق��ەاڵچ��و ك��ران و 
خاڵخاڵی قاتڵی بەناوبانگ، پۆل پۆل الوانی 
و  فەرمایشی  دادگ��ای��ەك��ی  ل��ە  كوردستانی 
جەوێكی  و  دەدا  لەسێدارە  چركەییدا  چەند 
ترساندن و تۆقاندنیان لە كوردستان رێكخست 
و مەبەستیان لەم جینایەتە چاوترسێن كردنی 
دی���ارە خەڵكی  ك��ە  ب��وو  ك��وردس��ت��ان  خەڵكی 
جینایەتی  زۆر  و  جینایەتانە  بەم  كوردستان 
دیكە چاوترسێن نەبوون و كوردستانیان لە ژێر 
پێی بەكرێگیراوەكانی رێژیم دا كردە ئاگر و 
نیشانیان دا كە بۆ گەیشتن بە مافە رەواكانی 
فیداكاریيەكن  هەموو  ئامادەی  گەلەكەمان 
كە بێگومان ئەم بەربەرەكانێ قارەمانانەیە لە 
مێژووی خەباتی رزگاریخوازیی نەتەوەكەماندا 

بە خەتی زێڕین تۆمار دەكرێ. 

بڕیاری راگرتنی شەڕی سێ  مانگەی كوردستان
لە وتووێژ لەگەڵ تەیموور مستەفایی، ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

كۆنفرانسی كورد مۆدێلی ئاشتی و ديمۆكراسی و چارەسەری
لە وتوێژ لەگەڵ محەممەد ساڵح قادری ئەندامی كومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

دیمانە: كوردستان

دیمانە: كوردستان
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دەڵێ :  شوجوونی  جەعفەر  ئاخوند   _
"دەبێ  كۆماری ئیسالمی بە چنگ 

و ددان بپارێزین".
واتای ئەدەبیانەتری ئەم رستەیە ئەوەیە: 
ئەگەر  تەنانەت  نابینەوە،  كۆڵتان  "لە 
هەڵبەت  بگرین"،  ق��ەپ  بین  ناچار 
و  تەمەنەوە شێخ جەعفەر  بەو  ئەگەر 
هاوڕییانی ددانی قەپگرتنیان مابێت. 
پەناهییان دەڵێ :  ئاخوند عەلیڕەزا   _
"دەبوایە كۆت و شەروااڵ لە ئیسالمدا 
حەرام بكرێت. من دڵنیام ئەگەر ئەو 
س��ەردەم��ە كە ك��ۆت و ش��ەروااڵ هاتە 
هەبوایە،  بەهێزمان  مەرجەعی  ئێران، 
حەرامیان دەكرد." هەڵبەت بە رەحمی 
ئۆكسیژن،  ئافراندنی  كاتی  لە  خوا، 
مەرجەعی  ه���ەواش���دا  و  خ���ۆر  ئ���او، 
لە  )بێجگە  نەبووە  بەهێز  تەقلیدێكی 
جەننەتی كە ئەودەم مەرجەعی تەقلید 
ب��وو، ب��ەاڵم ل��ەب��ەر ن��ەب��وون��ی مرۆڤ 
لەسەر گۆی زەوی، كەس حیسابی بۆ 
نەدەكرد( دەنا ئەوانەش حەرام دەكران.

شیرزاد دادفەڕ، یەكێك لە كارناسانی 
سیاسیی سپای پاسداران لە قائیمشەهر 
خەڵكی  "زۆرب������ەی  گ��وت��ووی��ەت��ی: 
زیاتر  ئەمریكا  ئااڵی  دنیا،  واڵتانی 

بە مەبەستی سووتاندن دەكڕن".
مانای ئەم قسەیە چیە؟ ئا: خەڵكی 
ب:  خ���واردووە  كەریان  مێشكی  دنیا 
و  تێر  ئەوەندە  دنیا  خەڵكی  زۆرب��ەی 
پۆشتەن كە جارجار پووڵەكانییان ئاگر 
ب��ەردەدەن ج: ئ��ااڵی ئەمریكا لە  تێ  
نەوت و بەنزین و ئۆكسیژن بە نرخترە، 
بریتیە  كەواتە بژی ئەمریكا د: دنیا 

لە قوم و قومشە و دامغان. 
جێگری  حەقیقەت پوور،  م��ەن��س��وور 
ئەمنیەتی  كۆمیسیۆنی  س��ەرۆك��ی 
دەرەوەی  س��ی��اس��ەت��ی  و  م��ی��ل��ل��ی 
مەجلیسی رێژیم سەبارەت بە وتەكانی 
وەزیری دەرەوەی ئیمارات لە مەڕ سێ  
دوورگەكەی باشووری ئێران گوتوویە: 
"ت��ەم��ەن و ب����ەرزی ب���ااڵی وەزی���ری 
دەرەوەی ئیمارات ناگاتە ئەو باسانە و 

باشتر وایە قسەی زیادی نەكات".
م��ەب��ەس��ت ئ���ەوەی���ە ك���ە ب���ۆ ئ����ەوەی 
دەبێ :  ئێران  هاوشانی  ببێتە  واڵتێك 
1_ تەمەنی وەزی��ری دەرەوەی لە لە 
كەمتر  ك��ەن��ی  م��ەه��دەوی  ئایەتوڵاڵ 
نەبێت )واتە یەكێك و تەلیسێك سفیر( 
دەرەوەی  وەزیری  بااڵی  بەرزیی   _2
بەشار  لە  ئەحمەدی نژاد)ببوورن  لە 
وەزیری   -3 نەبێت،  كەمتر  ئ��ەس��ەد( 
زیادی  قسەی  چۆن  بزانێ   دەرەوەی 

بكات )وەكوو زەریف(.
"ح����ەس����ەن رووح����ان����ی رۆی���ش���ت بۆ 

كەهریزەك"؟
ئەوە  مەبن،  خۆشحااڵ  زۆر  هەڵبەت 
دەچیت.  ب���ۆی  ف��ی��ك��رت��ان  ك���ە  ن��ی��ە 
ببێت،  ئ�����ەوەش  داه����ات����وودا  رەن���گ���ە 
خانووی  بۆ  چووە  دەڵێن  ئێستا  بەاڵم 
ب��ە س��ااڵچ��ووان��ی ك��ەه��ری��زەك، بەاڵم 
رێگەیان بە پەككەوتووەكان نەداوە بچن 
وابێ   پێم  خ��اوەن شكۆ.  زی��ارەت��ی  بۆ 
نیە  كەسانە  بەو  منەتی  مەالحەسەن 
خولی  هەڵبژاردنی  بۆ  وێدەچێت  كە 
مردووەكاندا  ریزی  لە  ناویان  داهاتوو 

بێت.

جووت حەوت

هەوراز

ساڵێك  ه��ەم��وو  ن��وام��ب��ری  20ی  رۆژی 
پەسەند  جیهانيی  رۆژی  ل��ەگ��ەڵ  هاوكاتە 
مافەكانی  جیهانیی  پەیماننامەی  كردنی 
مندااڵن و هەر بەم پێیە لە زۆربەی واڵتانی 
جیهانيی  رۆژی  وەك  رۆژە  ئ��ەم  جیهاندا 
واڵتاندا  فەرميی  رۆژژم��ێ��ری  لە  م��ن��دااڵن 
گرینگە  لێرەدا  ئەوەیكە  ب��ەاڵم  ب��ووە.  جێگیر 
وەك  رۆژێك  وەها  كردنی  ناوزەد  هۆكارەكانی 
كردنی  پەسەند  و  مندااڵن  جیهانیی  رۆژی 
پەیماننامەی  ناوی  ژێر  لە  مافێك  كۆمەڵە 

جیهانیی مافەكانی مندااڵنە.
مرۆییەكانی  خ��ەس��ارە  و  ئ���ازار  بێگومان 
یەكەم  ماڵوێرانكەری  جیهانیی  شەڕی  پاش 
مرۆڤ  میلیۆن   10 ل��ە  زی��ات��ر  ك��وژران��ی  و 
و  نەمان  مەترسيی  و  مرۆڤەكان  دەستی  بە 
تێداچوونی نەوەی مرۆڤەكان بەتایبەتی كوژران 
و بێسەروشوێن بوونی سەدان هەزار منداڵ، بوو 
مرۆڤدۆستان  لە  كۆمەڵێك  ئەوەیكە  بە هۆی 
بەتایبەت ئەو كەسانەی بە پەرۆشی مافەكانی 
بكەونە  ب��وون،  مندااڵنەوە  ژیانی  و  مندااڵن 
بیری داڕشتنی پەیماننامەیەك كە پارێزگاری 

لە مان و مەوجوودیەتی مندااڵن بكات.
بەاڵم سیاسەتە نادروستەكانی سیاسەتڤانان 
و  جیهان  واڵتانی  ئەوكاتی  كاربەدەستانی  و 
لە سەرووی  و  ئۆرووپایی  بەتایبەت واڵتانی 
رەگەزپەرەستانەكانی  سیاسەتە  هەموویانەوە 
ح��ك��ووم��ەت��ی ئ��ەوك��ات��ی ئ��اڵ��م��ان��ی ن���ازی بە 
رێبەری ئادۆڵف هیتلێر، كارێكی وای كرد كە 
ئەو هەوڵ و تێكۆشانەی كە لە چوارچێوەی 
لەهەمبەر  گەالن  كۆمەڵەی  تێكۆشانەكانی 
مافەكانی مندااڵنەوە هاتە ئاراوە، بە تەواوی 
بڵێسەكانی  هەاڵیسانی  بە  و  بكرێ  بیر  لە 
شەڕی جیهانیی دووهەم و كوژرانی زیاتر لە 
شەڕە  ئەو  دەرەنجامی  لە  كەس  میلیۆن   70
ماڵوێرانكەرە، بە میلیۆنان منداڵ و مێرمنداڵ 
بوون بە قوربانیی ئامانجە دزێوەكانی شەڕ و 
نەوەی مرۆڤ بە شێوەیەكی راستەقینە كەوتە 

مەترسيی نەمان و فەوتان.
كۆتایی  پاش  جیددی  شێوەیەكی  بە  بۆیە 
هاتنی شەڕی جیهانیی دووهەم و پێكهێنانی 
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان، لە دەرەنجامی 
ه��ەوڵ و م��ان��دوو ب��وون��ی كۆمەڵێك ك��ەس و 
نوامبری  20ی  لە  مرۆڤدۆست  رێكخراوی 
مافەكانی  جیهانیی  پەیماننامەی  1959دا، 
مندااڵن لە رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان بە 

پەسەندی واڵتانی ئەندام گەیشت و پاش 30 
نوامبری 1989دا لە كۆڕی  ساڵ لە 20ی 
گشتيی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكاندا بە 
شێوەیەكی فەرمی لە الیەن واڵتانی ئەندام لە 
و  كرا  واژۆ  یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی 
وەك یاسایەكی نێونەتەوەیی بە هەموو واڵتانی 

جیهان راگەیەندرا.
ب�����ەاڵم ل���ە راس���ت���ی���دا ن���ێ���وەڕۆك���ی ئەو 
پرەنسیپی  كۆمەڵێك  هەڵگری  پەیماننامەیە  
مرۆییە بۆ پشتگیری كردن لە ماف و ژیانی 
مندااڵن و هەروەها پێشگیری كردن لە پێشیل 
ئازارەكانی  بنبڕكردنی  و  مافەكانیان  كردنی 
سەر منداڵ بۆ دابینكردنی جیهانێك شیاوی 
كەشێكی  ل��ە  بتوانن  م��ن��دااڵن  ك��ە  م��ن��دااڵن 
و  زانستی  لە سیستمێكی  هێمنانەدا  و  ئارام 
پەروەردەی فیكرییدا بە ئاوات و ئارەزووەكانیان 
بگەن و داهاتووی كۆمەڵگاكەیان لە هەمبەر 

خەسارە كۆمەاڵیەتییەكان واكسینە بكەن.
بۆیە واڵتانی ئەندام لە رێكخراوی نەتەوە 
یەكگرتووەكان پابەند كران بە جێبەجێ كردنی 
ماددەكانی پەیماننامەی حیهانیی مافەكانی 
بنەڕەتيی  ی��اس��ای  رێكخستنی  و  م��ن��دااڵن 
واڵتەكانیان بە قازانجی مندااڵن و مێرمندااڵن 
بۆ ئەوەیكە نەوەی مرۆڤ لە مەترسيی فەوتان 
و نەمان رزگاری بێت و جیهانێك بۆ مندااڵن 
بخولقێ كە شیاوی كەسایەتی و بوونیان بێت. 
چونكوو مندااڵن دەبێ لە هەر كۆمەڵگایەكدا 
لێ  پ��ارێ��زگ��اری��ی��ان  تایبەتی  شێوەیەكی  ب��ە 
ببن.  گ��ەورە  ئاشتیدا  و  هێمنی  لە  و  بكرێت 
ئەمەش وای كرد لە زۆربەی واڵتانی جیهان 
جگە لە پەسەند كرانی پەیماننامەی جیهانیی 
پارڵمانەكانیاندا،  ل��ە  م��ن��دااڵن  مافەكانی 
بە  تایبەت  یاسای  كۆمەڵێك  خۆیشیان  بۆ 
بكەن  پەسەند  مندااڵن  لە  ك��ردن  پارێزگاری 
بۆ  بڕەخسێنن  گونجاو  بوارێكی  شێوە  بەم  و 
پەروەردەی زانستی و سەردەمیانەی مندااڵن 

لە واڵتەكانیاندا.
ب��ێ��گ��وم��ان ئ���ەگ���ەر ئ���ەو واڵت���ان���ەی كە 
پەیماننامەی جیهانیی مافەكانی مندااڵنیان 
كردنی  بە جێبەجێ  بن  پابەند  ك��ردووە،  واژۆ 
ماددەكانی ئەم پەیماننامەیە، مندااڵن لە هەموو 
بوارەكاندا دەبن بە خاوەنی مافی دیاریكراوی 
زۆریەك  بەرامبەر  لە  بەمشێوەیە  و  خۆیان 
سیاسی،  كۆمەاڵیەتی،  یاسایی،  ئ��ازارە  لە 
ئابوورییەكاندا  و  پ��ەروەردەی��ی  فەرهەنگی، 
بۆ  كەشێك  دڵنیاییەوە  ب��ە  و  دەب��ن  پ��ارێ��زراو 
مندااڵن دەخولقێ كە لە بەستێنێكی ئازاد و 
ببن.  پ��ەروەردە  و  بكەن  گەشە  دێموكراتیكدا 
مافەكانی  جیهانيی  پەیماننامەی  چونكوو 

لە  مندااڵن  گشتی  شێوەیەكی  بە  مندااڵن 
مافەكانیان  پێشلكاریی  جۆرە  هەر  بەرامبەر 
بەتایبەتی لە بوارەكانی نەتەوەیی، رەگەزی، 
زمانی، ئایینی و كلتووری دەپارێزێ و رێگە 
دەدا مندااڵن ئازادانە و بەدوور لە هەرچەشنە 
و  ن��ەری��ت  و  داب  پێی  ب��ە  و  ه��ەاڵواردن��ێ��ك 
و گەشە  ببن  گ���ەروە  خ��ۆی��ان  ف��ەره��ەن��گ��ی 

بكەن.
تا ئێستا 183 واڵت لە كۆی 193 واڵت 
رێكخراوی  ئەندامی  فەرمی  شێوەی  بە  كە 
دەنگدانیان  مافی  و  یەكگرتووەكانن  نەتەوە 
مافەكانی  جیهانیی  پەیماننامەی  ه��ەی��ە، 
مندااڵنیان واژۆ و لە پارڵمانی واڵتەكانیاندا 
ئیسالمیی  ك��ۆم��اری  ك����ردووە.  پ��ەس��ەن��دی��ان 
لە  ئەندام  واڵتانی  لە  یەكێك  وەك  ئێرانیش 
ساڵی  لە  یەكگرتووەكان،  نەتەوە  رێكخراوی 
1373ی هەتاویدا ئەم پەیماننامەی بە مەرج 
واژۆ كردووە. هەر ئەم بە مەرج واژۆكردنەش 
شێوەیەكی  بە  ئەوەیكە  بۆ  هۆكارێ  بووەتە 
لە  زۆر  بەشێكی  سیستماتیك  و  ئامانجدار 
مافەكانی مندااڵن بە هۆی یاسای بنەڕەتیی 
كۆماری ئیسالمی و لە الیەن كاربەدەستانی 
هەروەك  بكرێت. چونكوو  پێشێل  ئەو واڵتەوە 
هەمووان ئاگادارن یاسای بنەڕەتيی كۆماری 
شێعەی  ئایینی  ل��ەس��ەر  ئ��ێ��ران  ئیسالميی 
وای  ئ��ەم��ەش  و  داڕێ������ژراوە  ئیمامی   12
بنەڕەتی  مافە  سەرەتاوە  لە  هەر  كە  ك��ردووە 
ئایینی  پێی  بە  م��ن��دااڵن  سەرەكییەكانی  و 
فەرميی ئەو واڵتە پێشێل بكرێت. بۆ نموونە 
مافەكانی  جیهانیی  كونوانسیۆنی  پێی  بە 
مندااڵن هەر تاكێكی ژێر 18 ساڵ بە منداڵ 
حسێب دەكرێت بەاڵم بە پێی یاسای بنەڕەتیی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران كچان لە تەمەنی 
ساڵدا   15 تەمەنی  لە  ك��ۆڕەك��ان  و  س��اڵ   9
ناكرێ  لەسەر  چیدیكە وەك منداڵ حسێبیان 
و دەتوانن تێكەڵ بە پڕۆسەی هاوسەرگیری 
كردنی  پێشل  راش��ك��اوی  بە  لێرەدا  ه��ەر  ب��ن. 
مافەكانی مندااڵن دەبیندرێت و لە خودی ئەم 
پێشلكردنی  جۆری  چەندین  پێشێلكردنەشدا 
وەك  دەن��وێ��ن��ێ  خ��ۆی  مافەكانیان  دی��ك��ەی 
جیاكاریی لە نێوان رەگەزی مندااڵندا. چون 
بە پێی كونوانسیۆنی مافەكانی مندااڵن نابێ 
مندااڵندا  نێوان  لە  جیاوازییەك  ج��ۆرە  هیچ 
لە  ئاشكرایە  ه��ەروەك  ب��ەاڵم  هەبێت.  بوونی 
ئێراندا بە شێوەیەكی روون جیاوازی لە نێوان 
كچ و كوڕدا بوونی هەیە و ئەمەش لە یاسای 

بنەڕەتیی ئەو واڵتەوە سەرچاوەی گرتووە.
بنەڕەتییەكانی  مافە  لە  دیكە  یەكێكی 
م���ن���دااڵن م��اف��ی پ������ەروەردە ب����وون ب��ە پێی 

دایكیی  زم��ان��ی  و  ن��ەت��ەوەی��ی  فەرهەنگی 
واڵتانی  لە  زۆر  بەشێكی  لە  كە  مندااڵنە 
جیهاندا ئەم مافە جێبەجێ كراوە، تەنانەت لە 
واڵتێكی شەڕلێدراوی وەك ئەفغانستان و عێراق 
ئەم مافە بە پێی یاسای بنەڕەتيی ئەو واڵتانە 
چووەتە خانەی جێبەجێ كردن و مندااڵن بە 
بێ هیچ چەشنە جیاوازییەك دەتوانن لە مافی 
بەاڵم  وەربگرن.  سوود  یەك  وەك  بەرامبەری 
دەس��ەاڵت��ی سیستمی  ژێ��ر  ئێرانی  لە واڵت��ی 
ئەم  شێوەیەك  بە هەموو  ئیسالمیدا  كۆماری 
مافە بنەڕەتییەی مندااڵن بە شێوەی ئاشكرا 
پێشێل كراوە و كاربەدەستانی ئەو واڵتە رێگە 
نادەن كە مندااڵنی ئێران كە لە شەش نەتەوەی 
جیاواز پێك هاتوون بە فەرهەنگ و زمانێك 
و  زاڵ  زمانی  كە  فارسی  زمانی  لە  جگە 
فەرميی ئەو واڵتەیە پ��ەروەردە ببن و گەشە 
بكەن. ئەمەش لە خۆیدا هەڵگری ئەم واتایەیە 
كە تواندنەوەی فەرهەنگی و ئاسمیالسیۆنی 
دەوڵەتییە  ئامانجداری  پرۆسەیەكی  مندااڵن 
كە دەبێتە هۆی رووخانی كەسایەتيی منداڵ 
هەموو  بە  مندااڵن  ئێلیناسیۆنی  رێگەی  و 
بێگومان  دەك��ات.  هەموار  و  خۆش  شێوەیەك 
شێوەكانی  دڕن��دان��ەت��ری��ن  ل��ە  ی��ەك��ێ��ك  ئ��ەم��ە 
لە  ك��ە  م��ن��دااڵن��ە  م��اف��ەك��ان��ی  پێشێلكردنی 
كۆماری ئیسالمیدا وەك ئەسڵێكی بنەڕەتيی 
سەركوتی  ب��ۆ  ه��ۆك��ارێ  ب��ووەت��ە  و  لێهاتووە 
مندااڵن  مێشكی  سڕینەوەی  و  فەرهەنگی 
ن��ەت��ەوەی��ی خۆیان  ل��ە م��ێ��ژوو و ش��ون��اس��ی 
پێی  ب��ە  مێشكیان  س��ڕی��ن��ەوەی  ه��ەروەه��ا  و 
ئایینزای شيعەی دوازدەئیمامی و بیرۆكەی 
ئیسالمی سیاسی و بە بەسیج كردنی قوتابیان 
بە مەبەستی گەیشتن بە ئامانجە دزێوەكانی 
كردنی  هەناردە  و  ئێران  ئیسالمیی  شۆڕشی 
ئ��ێ��ران و  ش��ۆڕش ب��ۆ دەرەوەی س��ن��وورەك��ان��ی 
سیاسەتی  و  پ��ەروەردە  و  ئایین  تێكەڵكردنی 
چەپەڵی ئامانجداری كاربەدەستانی كۆماری 
تا  زارۆكستانەوە  قۆناغی  لە  هەر  ئیسالمی 

دوا قۆناغەكانی خوێندنی بااڵ.
لە  بچووكن  نموونەیەكی  تەنیا  ئەمانە 
كۆماری  لە  مندااڵن  مافەكانی  پێشلكردنی 
ئیسالمیی ئێراندا. چونكوو ئەگەر بەراوەردێك 
وەك  كە  م���اددەی   54 ئ��ەو  نێوان  لە  بكەین 
پەیماننامەی  لە  م��ن��دااڵن  سەركيی  مافی 
جیهانیی مافەكانی مندااڵندا هاتووە، لەگەڵ 
ئەو سیاسەتانەی كە لە كۆماری ئیسالمیدا 
پەیڕەو دەكرێن بە جوانی بۆمان دەردەكەوێ كە 
لە كۆماری  لە مافەكانی مندااڵن  هیچكام 
ئیسالمیدا رچاو ناكرێ و كەسایەتيی منداڵ 

لە یاساكانی ئەم واڵتە بەرچاو نەگیراوە.

جیهانێك شیاوی مندااڵن
فاتیح ساڵحی

فەقیە لەسەر بنەمای یاسا ئاسمانییەكان كە نەك 
هەر بۆ گەالنی ئێران، بەڵكوو بۆ واڵتانی ناوچە 
بە  و  گ���ەورە  مەترسییەكی  ب��ووەت��ە  جیهانیش  و 
پشتگیری لە رێكخراوە تیرۆریستییەكانی لوبنان، 
دروستكردنی  هەوڵی  و  عێراق  فلستین،  سوریە، 
بەرژەوەندییەكانی  لە  هەڕەشە  ئەتۆمی،  چەكی 
هەموو الیەك دەكات. هەر لەو بەشەدا پێشنیارمان 
بوو كە  ئەوە  باكوور  بۆ میدیاكان و چاالكوانانی 
بێت،  ئەخالقیشەوە  و  مرۆڤی  ب��اری  لە  ئەگەر 
و  ئێران  كوردستانی  رووداوەكانی  لە  ئاوڕێك  بێ  

دڕندەیی كۆماری ئیسالمی بدەنەوە.
هاوڕێیانی  راسپێراوێكی  واڵم��ی  لە  هەروەها 
PKK لە كۆنفرانسدا كە حیزبی دێموكراتی  بەوە 
و  بوون  ئیزۆلە  كەمپەكاندا  لە  كە  كرد  تۆمەتبار 
چاالكیەكی ئەوتۆیان نەماوە و دوور كەوتوونەتەوە 
نین  ح���ازر  و  محەممەد  ق���ازی  فەلسەفەی  ل��ە 
لەگەڵ پژاك پەیوەندییان هەبێ  و تەنیا پژاكە كە 
لە رۆژهەاڵت خاوەنی خەبات و شەهید و زیندانیی 

سیاسییە و رۆڵی بەرچاوی لە رۆژەڤی ئەمڕۆدا 
هەموویان  دەدرێ���ن  س��ێ��دارە  لە  ئ��ەوان��ەی  و  هەیە 

پژاكین.
واڵم���ی ن��وێ��ن��ەری ح��ی��زب ئ���ەوە ب��وو ك��ە پێش 
ه��ەم��وو شتێك ش��ان��ازی ب��ەوە دەك��ەی��ن ك��ە قازی 
بۆتە  و  حیزبەكەمانە  دام��ەزرێ��ن��ەری  محەممەد 
قۆتابخانەی كوردایەتی بۆ نەتەوەكەمان بە هەموو 
بوونمان  ئیزۆلە  پێناسەی  ئەگەر  پێكهاتەكانیەوە. 
نەتەوەییەكانمان  مافە  لە  تەنازولمان  كە  بێ   ئەوە 
نەكردووە، یان ئەوەی كە پشتگیری سەقامگیری 
لە كۆڕ و كۆمەڵە  و  دەكەین  هەرێمی كوردستان 
كورد  پرسی  بۆ  خێرمان  زمانی  نێودەوڵەتییەكاندا 
لە  دەستتێوەردان  و  هەیە  بەشەكاندا  هەموو  لە 
بوون  ئیزۆلە  هەر  نەك  ئەوە  ناكەین،  كارەكانیاندا 
نیە، بەڵكوو شانازییەكی گەورەیە و هەر بۆیەش 
باشمان  پەیوەندییەكی  الیەنەكان  هەموو  لەگەڵ 
خاوەنی  نە  كە  الیەنێك  كە  چۆنە  ب��ەاڵم  هەیە. 
پرسی  ب��ۆ  ب��ێ   ئاشكرا  و  روون  ستراتیژییەكی 
لەگەڵ هیچ  پەیوەندییەكی دۆستانەی  نە  كورد، 
الیەنێكی كوردستان هەبێ ، نە بڕوای  بە پێكەوە 
كار كردن لەگەڵ الیەنەكانی دیكە هەبێ ، بەاڵم 

لە هەمان كاتدا لەگەڵ هەموو واڵتانی داگیركەر 
پەیوەندی باشی هەبێ  و تاكڕەویی و دیكتاتۆری 
شێوازی خەبات و هەڵسوكەوتی بێ  خۆی نەبینێ ، 
بەاڵم  پێی وابێ  حیزبی دێموكرات كە ناچێتە ژێر 

باری ئەو شێوە كردەوانە حیزبێكی پەرتەوازەیە!!؟
ناوی  بە  نوێنەرانی فەرمی  كە  باسە  شایانی 
كۆنفرانس  ب��ۆ  پ��ۆپ��ەك��ان��ی��ی��ەوە  و  ل��ق  و   PKK
بە  س��ەر  خەڵكانی  ب��ەاڵم  ن��ەك��راب��وون،  بانگهێشت 

خۆیان لە BDP ..... قسەی ئەوانیان دەكرد.
لەسەر یەك بەشی زۆری هێز و الیەنە سەركی 
و ناسراوەكانی كوردستان بۆ كۆنفرانس بانگهێشت 
كێشەی  ه���ۆی  ب��ە  بەشێكیان  ب���ەاڵم  ك���راب���وون. 
دێكۆمێنتی سەفەریان و رێ  پێنەدانی حكومەتی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بن،  بەشدار  نەیانتوانی  توركیە 
الیەنەكان  ه��ەم��وو  پەیامی  ك��ە  بڵێین  دەت��وان��ی��ن 
بەجۆرێك لەو كۆنفرانسەدا دەنگی دایەوە، حیزبی 
ئەو  گیرانی  لە  پێش  مانگ  چەند  دێموكرات 
كۆنفرانسە ئاگاداری ئەو كارە بوو. هەر بۆیە بە 
وەك   IMPR رێكخراوی  لەگەڵ  هەماهەنگی 
یەك لە بەشداربووان كە لەو كۆنفرانسەدا خاوەن وتار 
بێ ، بە شێوەی فەرمی بانگهێشت كرا و لە پانێلی 

وتاری  كۆنفرانسدا  رۆژی  یەكەم  نێوەڕۆی  پاش 
سەرنجی  و  كرد  ئامادەبووان  بە  پێشكەش  خۆی 
ئەوانی بۆ الی بیر و بۆچوونەكانی حیزب لەمەڕ 
مۆدێلی  و  ن��اوەڕاس��ت  رۆژه��ەاڵت��ی  كێشەكانی 
چارەسەری پرسی كورد لە هەركام لە بەشەكانی 
كوردستاندا و هەروەها ماهییەتی دڕاندنە و دژی 

گەلیی كۆماری ئیسالمی راكێشا.
چ  ت��ا  كۆنفرانسگەلێك  وەه��ا  س��ازدان��ی  پ: 
لە  ك��ورد  رەوای  پرسی  لەسەر  دەتوانێ  رادەی��ەك 

رۆژهەاڵتی ناڤین كاریگەر بێت؟
لە  ك���ورد  پ��رس��ی  ئ��ەم��ڕۆ  ئیتر  دەزان����ن  وەك 
خاوەن  كاراكترێكی  وەك  ناڤیندا  رۆژه��ەاڵت��ی 
 ... و  ئابووری  سیاسی،  نەتەوەیی،  ناسنامەی 
و بە بێ  چارەسەر كردنی، رۆژهەالتی ناوەڕاست 
بۆیە  ببینێ . هەر  بە خۆیەوە  ناتوانێ  هێمنایەتی 
گرتنی ئەو كۆنفرانسگەلە دەتوانێ  یارمەتیدەر بێ  
لەسەر  سیاسی  ك��راوەی  ژینگەیەكی  ئ��ەوەی  بۆ 
كە  بێ .  دروس��ت  دێموكراتیك  دیالۆگی  بنەمای 
الیەنەكان  ئینكاری  و  ش��ەڕ  ف��ەزای  جیاتی  لە 
بتوانن لێك تێبگەن و بە هاوكاری یەكتر كار بۆ 

چارەسەری كێشەكان لە داهاتوودا بكەن.
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حەسەن  س���ەرك���اری  ه��ات��ن��ە  ل��ە  رۆژ  س���ەد 
رووحانی تێپەڕی، كەسێك كە دەیگوت بە كلیلە 
داخراوەكانی  درگ��ا  ه��ەم��وو  سیحراوییەكەی، 
دەكاتەوە  رێژیم  دەرەكیی  و  نێوخۆیی  سیاسەتی 
پێشكەوتن  ب��ەرەو  بوارێكەوە  هەموو  لە  واڵت  و 

دەبات.
دەرئەنجامەكانی  پڕشورەییترین  لە  یەكێك 
دەوڵەتی بە ناو تەدبیر و ئومێد لەم سەد رۆژەدا 
لە بواری مافی مرۆڤدا بووە، دەوڵەتێك كە بڕیار 
چارەسەرێك  زیندانەكان  چۆڵكردنی  بۆ  واب��وو 
و  شایەتحاڵ  تەنیا  م��اوەی��ەدا  ل��ەم  ب��دۆزێ��ت��ەوە، 
لەوەش خراپتر، پاساودەر و رەوایی پێدەری ئيعدامە 
بەرباڵوەكان بووە. ئاماری زیاتر لە 2 ئيعدام لە 
دەربڕی  دەوڵەتەدا  ئەم  تەمەنی  رۆژێكی  هەر 
دەسەاڵتداریی  قۆناغەكانی  رەشترین  لە  یەكێك 
جیاوازییەوە  ب��ەو  ب���ووە،  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
و  ئومێد  و  تەدبیر  حەریری  كراسی  ئێستا  كە 

نەرمی نواندن بە بەژنی سێدارەدا كراوە.
لەم بوارەدا رەنگە بتوانین لە سێدارەدانی نزیك 
بە 40 بەندكراوی سیاسی و مەدەنیی بەلووچ، 
نیوەی یەكەمی خەزەڵوەری  لە  كورد و عەرەب 
ئەمساڵدا، بە وەبیرهێنەری كوشتوبڕەكانی دەیەی 
60 بزانین، كۆمەڵكوژییەك كە لەو سەردەمەشدا 
كەسێكی وەك حەسەن رووحانی لەو باوەڕەدا بوو 
لە  و  هەینی  نوێژی  رێوڕەسمی  لە  ئەگەر  كە 
بەرانبەر چاوی خەڵكدا بەڕێوە بچێت، بەسوودتر! 
و  تۆقێنەرتر  راس��ت��ی��دا  ل��ە  )و  شوێندانەرتر  و 

خنكێنەرتر( دەبێت.
لە بواری ئازادیی دەربڕین و راگەیەنەكانیشدا 
بەڵكوو  ن���ەداوە،  ك��ران��ەوەی��ەك رووی  ه��ەر  ن��ەك 
سەردەمی  ل��ە  ك��ە  رۆژن��ام��ان��ەش  ئ��ەو  تەنانەت 

كابینەی پێشوودا چاالك بوون، لەگەڵ گوشار 
و داخران و سانسۆری زیاتر بەرەوڕوو دەبن، بە 
ئیسالحخوازی  رۆژنامەی  تەنانەت  كە  جۆرێك 
"بەهار"یش داخراوە و نەك هەر دەنگی رووحانی 
تەنانەت  بەڵكوو  نەبۆتەوە،  بەرز  پشتیوانانی  و 
بێ دەنگی  كەوتوونەتە  ئیسالحخوازانیش  خودی 
و پاساوهێنانەوە بۆ ئەو بارودۆخە. كۆكردنەوەی 
فیلترینگ  پارازیت،  سانسۆر،  سەتەالیتەكان، 
ن���اوەڕۆك���ی كتێب و  ب��ە س���ەر  و چ���اوەدێ���ری 
بگرە  و  ج��اران  خەستیی  بە  چاپەمەنییەكاندا 
هەیە.  درێ��ژەی  زیاتریشەوە  بەرباڵوییەكی  بە 
جۆرە  هەر  لە  خۆ  تەنانەت  رووحانی  دەوڵەتی 
بەندكراوانی  ل��ەگ��ەڵ  پێوەندی  ل��ە  دەربڕینێك 
سیاسیی ناسراوی وەكوو مووسەوی و كەرووبیدا 
لە  رێژیمیش  دیپلۆماسیی  دەزگای  و  دەبوێرێ 
بەرانبەر پرسیاری هەواڵنێرە بیانییەكاندا لەمەڕ 
چارەنووسی هێندێك لە بەندكراوانی بەناوبانگ، 
لە بنەڕەتدا خۆی گێل دەكات و سەرسووڕهێنەر 
ئ���ەوەش دەك���ەن ك��ە بە  ئ��ەوەی��ە ك��ە بانگەشەی 
رێژیم،  دادوەری��ی  دەزگ��ای  سەربەخۆیی  هۆی 
دەوڵەت ناتوانێ لەم پێوەندییەدا كارێك بكات. لە 
كاتێكدا كە لە بەرەبەری سەردانەكەی رووحانی 
بۆ نیۆیۆرك و لە كردەوەیەكی هاوئاهەنگدا بۆ 
گۆڕانی  لەسەر  ئ��ەو  كاریگەریی  نیشاندانی 
لە  ك��ەس  چەندین  ئێران،  ب��ارودۆخ��ی  ئەرێنیی 
ماوەی  كە  ئیسالحخواز  سیاسیی  بەندكراوانی 
دانانی  بە  ب��وو،  كۆتایی  لە  روو  بەندكرانیان 
ب��ارم��ت��ەی ق���ورس، ئ���ازاد ك���ران ی��ان مۆڵەتی 
بە  كە  بڵێن  دنیا  بە  تا  درا  پێ  مەرەخەسییان 
بەرەكەتی دەوڵەتی نوێ شنەبای گۆڕان لە ئێراندا 
هەڵی كردووە و جیهان دەبێ ئەم هەلە بقۆزێتەوە. 
ئێعدامەكان  ئێستا  كە  رووح��ان��ی  الیەنگرانی 

و  دادوەری  دەزگ��ای  سەربەخۆیی  ئاكامی  بە 
كارشكێنیی توندڕەوەكان دەزانن، لەو سەردەمەدا 
هەر رووداوێكی ئەرێنی بچووك یان گەورەییان 
دەدایە پاڵ رووحانی و سپاسی ناوبراویان دەكرد. 
وەك  وەرزشییەكان  بۆیە هەموو سەركەوتنە  هەر 
والیباڵیشیان  تیمەكانی فووتباڵ و  سەركەوتنی 
بە پەڕجۆی مەسیحایی رووحانی دەزانی، بەاڵم 
نموونە وەرزشی ژنان و  دۆڕانە قورسەكانی بۆ 
فووتباڵدا  لە  بەرباڵو  گەندەڵی  و  بێ ئابڕوویی 

لەگەڵ بێ دەنگی بەرەوڕوو بوو.
ئ��اب��ووری��دا، ش��ەپ��ۆل��ی گرانی،  ب����واری  ل��ە 
مایەپووچبوونی كارگەكان، هەاڵوسان و بێكاری 
ناوەندە  ئامارەكانی  و  بەرزبوونەوەدایە  لە  هەروا 
كە  دەكەن  لەوە  باس  نێونەتەوەییەكان  ئابوورییە 
دەوڵەتی رووحانی نە دەسكەوتێكی لە چارەسەر 
و البردنی كێشە ئابووری و بژێوییەكانی خەڵكدا 
هەبووە و نە پالنێكی كردەكی و بەرچاوی لەم 
وەزیرەكانی  بەدەستەوەیە.  داه��ات��وو  بۆ  ب���وارەدا 
خەزانە  سندووقی  بەتاڵبوونی  بەر  لە  دەوڵ��ەت 
دەدەن  هەوڵ  و  دەناڵێنن  بوودجە  كورتهێنانی  و 
تاوانی هەموو كەموكۆڕییەكان بخەنە ئەستۆی 
كابینەی پێشوو، وەك ئەوەی كە پێشتر ئاگایان 
چەند  لەم  رێژیم  ئابووریی  شپرزەی  دۆخی  لە 
رێژەی  زیادكردنی  نەبووبێت.  دواییدا  ساڵەی 
و  یارانەكان  بڕینی  ئۆتۆمبیل،  نرخی  بە   %30
كە  چارەسەرانەن  لەو  ب��ەرق  و  ئاو  گرانكردنی 
)رەنگە  ئومێد  و  تەدبیر  دەوڵەتی  هەنووكە  تا 
بیری  خەڵك!!(  ژیانی  دۆخی  باشتركردنی  بۆ 

لێ كردۆتەوە. 
دیپلۆماسی گرینگترین بوارێكە كە رووحانی 
و  ك���ردووە  س��ەرق��اڵ  خ��ۆی��ەوە  بە  الیەنگرانی  و 
بەشێكی گرینگ لە بەڵێنییەكانی ئەو، بۆ نموونە 

ئابوورییەكان،  گەمارۆ  البردنی  و  كەمكردنەوە 
رەواندنەوەی بارگرژییەكان لە سیاسەتی دەرەكیدا 
و كرانەوە بە رووی رۆژئ��اوادا لە خۆ دەگرێت. 
وتووێژە  بەرپرسایەتیی  تەنانەت  پێوەندییەدا  لەم 
ئەمنییەتی  بااڵی  ئەنجوومەنی  لە  ناوكییەكان 
كاروباری  وەزارەت���ی  بۆ  گ��وازرای��ەوە  رێژیمەوە 
بە  زەری���ف   ���� رووح��ان��ی  تیمی  ت��اك��وو   دەرەوە 
لەالیەن  كە  زیاترەوە  دەسەاڵتێكی  و  ئاسوودەیی 
رێژیمەوە پێیان درابوو، رەوتی دەربازكردنی رێژیم 
بەرەو پێش  بە خێرایی  لە گێژاوی گەمارۆكان 
ببەن. بەاڵم تەنیا كارێك كە تا ئێستا و لە ماوەی 
دەرەكیی  سیاسەتی  دەزگ��ای  رۆژەدا  سەد  ئەم 
رێژیم توانیویە جێبەجێی بكات،  نەك البردنی 
گەمارۆ پێشووەكان، بەڵكوو پێشگرتن لە دانانی 
گ��ەم��ارۆی ن��وێ ب���ووە، دۆخ��ێ��ك ك��ە هەڵبەت 
و  ئورووپا  یەكیەتیی  هەوڵەكانی  بە  هەنووكە 
دانانی گەمارۆی  لەمەڕ  ئەمریكا  كۆنگرێسی 

نوێ وێناچێ زۆر بخایەنێت.
لە پێوەندی لەگەڵ دۆسیەی ناوكیدا تا ئێستا 
بتوانێ  كە  تایبەت  و  بەرچاو  رێككەوتنێكی 
ئاڵوگۆڕێك لە دۆخەكەدا پێك بێنێت، نەهاتۆتە 
ئاراوە و هەر لەم چەند رۆژەی دواییدا ئاژانسی 
نێونەتەوەیی وزەی ناوكی رایگەیاند كە لە سێ 
رادەی  رووح��ان��ی��دا،  ك��اری  س��ەرەت��ای  مانگی 
ئێران،  پیتێنراوی  ئۆرانیۆمی %20  پاشەكەوتی 
5% زی��ادی ك��ردووە و رێژیم بە هەموو توانای 
خۆیەوە درێژەی بە پەرەپێدانی بەرنامەی ناوكی 
بۆ  هەوڵەكانی  پێچەوانەی  بە  ئەمەش  كە  داوە 
و  رۆژئ��اوا  لەگەڵ  پێوەندییەكانی  باشتركردنی 

دراوسێكان و البردنی گەمارۆكانە. 
لە بواری مافی نەتەوەكاندا كە بەشێكی زۆر 
رووحانی  هەڵفریواند،  نەتەوەكانی  چاالكانی  لە 

كۆمەڵێك وادە و بەڵێنیی وەك گۆڕینی روانینی 
یەكێك  دانانی  ئەقوام!،  بە  بەرانبەر  ئەمنیەتی 
بەرپرسی  وەك���وو  س��ەرك��ۆم��ار  جێگرەكانی  ل��ە 
كەسانی  لە  كەڵكوەرگرتن  ئ��ەق��وام،  ك��اروب��اری 
و  واڵت��دا  بەڕێوەبردنی  لە  ن��ەت��ەوەك��ان  بە  س��ەر 
جێبەجێكردنی مادەكانی 15 و 19 و خوێندن بە 

زمانی زگماكیی دابوو. 
بەاڵم ئاكامی هەموو ئەم بەڵێنیانە، دیاریكردنی 
عەلی یوونسی كەسایەتیی ئەمنیەتیی ناسراوی 
بواری  لە  سەركۆمار  نوێنەری  وەك��وو  رێژیم 
و  ئێعدام  قەومییەكاندا،  و  ئایینی  كەمینە 
كوردستان  بەلووچستان،  لە  زیاتر  سەركوتی 
ئەنجومەنە  و  باڵڤۆك  داخستنی  و  ئ��ەه��واز  و 
بووە. لە بواری داڕشتنی  ئەدەبییە كوردییەكان 
مافە شارۆمەندییەكانیشدا كە رووحانی زۆر بە 
ئێستا  تا  باسی لەسەر دەكرد، نەك هەر  چڕی 
بە  بەڵكوو  نەهاوێشتووە،  هەنگاوێكی  هیچ 
پەسەندكردنی هێندێك یاسای وەك هاوسەرگیری 
درێژەكێشانی  و  "ف���رزن���دخ���وان���دە"  ل���ەگ���ەڵ 
ژنان،  مافەكانی  لە  نكۆڵیكردن  و  پێشێلكاری 
سونییەكان، بەهاییەكان، دەروێشە گونابادییەكان 
یارسان،  خەڵكی  بە  سووكایەتی  و  سەركوت  و 
رێسا  و  مافەكانی مرۆڤ  پێشێلكردنی  رەوتی 
پەسەندكراوەكانی جاڕنامەی گەردوونیی مافی 

مرۆڤ لە الیەن رێژیمەوە پەرەی سەندووە.
ماوەی  لە  رووحانی  كە  ئ��ەوەی  كورتی،  بە 
ئەو  كە  ئەوەیە  سەلماندوویە،  رۆژەدا  سەد  ئەم 
هاتووە تاكوو شتێك نۆژەن بكاتەوە و لە داوەشان 
رزگاری بكات )رەوایی و هژموونيی نێوخۆیی 
و دەرەكیی رێژیم( نەك ئەوەی كە دۆخێك بەرەو 
بژیوی  یان  مرۆڤ  )مافەكانی  ببات  باشبوون 

ژیانی خەڵك(.

سەردەمیانەترین  و  رەوات��ری��ن  ل��ە  یەكێك 
شێوازەكانی خەبات لە یەك سەدەی ڕابردووا 
خ��ەب��ات��ی م��ەدەن��ی و ج��ەم��اوەری��ی��ە ك��ە ئەم 
شێوازە لە خەبات، نیشاندەری پێگەیشتوویی 
ئەگەر  ئەكتيڤە.  بوارەدا  لەم  كە  كۆمەڵگایە 
پێناسەی  شێواز  ساكارترین  بە  و  كورتی  بە 
بگوترێ   دەب���ێ   بكرێت  م��ەدەن��ی  خ��ەب��ات��ی 
لە  كۆمەڵگا  تاكی  چاالكانەی  "بەشداریی 
بناخەی  كۆمەاڵیەتی"دا  و  سیاسی  ژیانی 
كە  جۆرێكە  بە  ئەمە  مەدەنییە.  خەەباتی 
تاكەكانی  بەشدارنەبوونی  تەنانەت  ناكرێ  

كۆمەڵگا لەم بوارەدا وێنا بكرێت.
نەتەوەی كورد لە كوردستانی رۆژهەاڵتیش 
ل��ەم ب����وارەدا راب��ردووی��ەك��ی دوور و درێ��ژ و 
كە  سەلماندویە  ك��ردەوە  بە  و  هەیە  زێرینی 
لە  كۆمەاڵیەتی   � سیاسی  پێگەیشتوویی 
مانای راستەقینەی خۆیدا بیچمی گرتووە و 
لە هەر دەرفەتێكی لواو بۆ بەڕێوەبردنی ئەم 
شێوازە خەباتەیش كەڵكی بەجێی  وەرگرتووە. 
پێشوازی نەكردنی خەڵكی مەهاباد لە شای 
نەمر  پ��ێ��ش��ەوای  شەهیدكرانی  پ��اش  ئ��ێ��ران 
ارتشبد  پهلوی_  سلطنت  سقوط  و  )ظهور 
حسین فردوست(، كۆڕەوی هەزاران كەسیی 

ساڵی 1358 لە مەریوان، مانگرتنی خەڵكی 
ناوچەی پاوە لە قۆڕی قەاڵ 1358، هاتنە 
سەر شەقامی خەڵكی كامیاران بۆ پشتگرتن 
لە هێرشی چەكدارانی رێژیم بۆ سەر كوردستان 
لە ساڵی 1359، مانگرتنی 22ی پووشپەڕ 
لە زۆربەی شارەكانی كوردستان و مانگرتن 
رێژیم  نامرۆییەكانی  كردەوە  ڕێپێوان دژی  و 
سااڵنەی  ل��ەم  ك��ورد  ن��ەت��ەوەی  بە  بەرامبەر 
هزری  گرتنی  بیچم  نیشاندەری  دوای��ی��دا 
كوردستانی  لە  ك��وردە  تاكەكانی  مەدەنیی 

رۆژهەاڵت.
هەستی ناسیۆنالیستی و خواستی ئازادی 
و رزگاریی نەتەوەیی الی هەموو نەتەوەكان، 
بەرەو  ه��ەوڵ��دان  ب��ۆ  ب��ووە  بەهێز  هاندەرێكی 
دۆزینەوەی خەباتە جۆراوجۆرەكان و گەیشتن 
لە  و  ه��ەردەم  كوردیش  نەتەوەی  ئامانج.  بە 
جۆرە  ه��ەم��وو  ل��ە  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��دا  قۆناغە 
تاكوو  وەرگ��رت��ووە  كەڵكی  رەوا  خەباتێكی 
بێنیت.  بەدەستی  رەوای��ەت��ی  مافی  ئ��ەوەی 
لە  بەرگری  مەبەستی  بە  تەنیا  سەردەمێكە 
خەباتی  بە  ناچار  خ��ۆی،  خەڵكی  و  خ��اك 
لە  ل��ەم شێوازە  تەنانەت  و  ك��راوە  چ��ەك��داری 
خەباتیشدا هەموو پێوەرە مرۆییەكانی لەبەرچاو 
نەیهێشتووە  هەرگیز  ئیمكان  بەپێی  گرتووە، 
بكرێت  پێشێل  نێونەتەوەییەكان  كۆنوانسیۆنە 
داگیركەرەكەشی  دوژمنە  مافی  تەنانەت  و 
پاراستووە و لەم رێگایەشدا حیزبی دێموكرات 
بوونی  پێشەنگ  راستەقینە  واتایەكی  بە 

خۆیی سەلماندووە. بەاڵم پاش ئاڵوگۆڕەكانی 
بەجیهانیبوون  پەرەگرتنی  و  جیهان  و  ناوچە 
لە  مرۆڤ  مافەكانی  پرسی  بوونەوە  زەق  و 
كورد  نەتەوەی  جیهان،  جیاوازەكانی  شوێنە 
و حیزبی دێموكراتیش زۆر وشیارانە الیەنی 
مەدەنيی خەباتی زەقتر كردەوە و چاالكییەكان 
ل��ەم ب����وارەدا چ��ڕ و پ��ڕت��ر ك��رای��ەوە. ل��ە دوو 
دەیەی ڕابردوودا گەلێك چاالكیی مەدەنیی 
بەڕێوە چووە كە ڕۆڵی حیزبی دێموكرات لەم 
پێوەندیەدا بۆ هەموو چاوەدێران و كەسایەتی و 

حیزبە سیاسییەكان روون و ئاشكرایە و النیكەم 
لە بواری جێگر كردنی كلتووری سەردەمیانە 
و پێگەیاندنی هزری سیاسی و كۆمەاڵیەتیی 
دەستكەوتی  رۆژه��ەاڵت  ك��وردی  تاكەكانی 
باش دەستەبەر بووە و ئێمەی كورد دەتوانین 
ناوچەیی  و  جیهانی  كۆبوونەوە  و  ك��ۆڕ  لە 
هەموو  باسی  شانازییەوە  بە  ئێرانییەكاندا  و 
شێوەیەك لە خەباتەكانمان بكەین و بانگەشەی 

پێشكەوتوویی نەتەوەكەمان بكەین.
لە ماوەی یەك مانگی ڕابردوودا و لەالیەن 
و  سیاسەتوانان  لە  بەشێك  كە  دەوڵەتێكەوە 
واڵت��ان��ی رۆژئ����اوا ب��ە دەوڵ��ەت��ێ��ك��ی ك���راوە و 
پاشگەز بووەوە لە رەفتاری نەشیاو بە ئەژمار 
دەهات، كۆمەڵێك لە الوانی نەتەوەكانی ئێران 
بەو  دا  قورسی  شۆكێكی  و  دران  سێدارە  لە 
ك��ەس��ان��ەی چ��اوەڕێ��ی "م��وع��ج��زە" ب��وون لەم 
دەوڵەتە نوێیە. بەاڵم بە خۆشییەوە بەشی هەرە 
سیاسییەكانی  كەسایەتییە  و  حیزب  زۆری 
لێوی  سەر  ب��زەی  داوی  نێو  نەكەوتنە  ك��ورد 
یەكەم  لە  و  حكوومەت  نوێی  كاربەدەستانی 
نامرۆییەی  ك��ردەوە  ئەم  روودان��ی  ساتەكانی 
خەباتی  دی��س��ان  و  گ��ی��را  هەڵوێست  رێ��ژی��م 
مەدەنی لە زۆر شوینی جیهان و دژی ئەم 
ئەم  لەبەرامبەر  و  گرت  بیچمی  ئێعدامانە 
كردەوە نامرۆڤانەی رێژیمدا هەڵوێستی بەجێ  
جیهاندا  پێتەختەكانی  لە  بەشێك  لە  گیرا. 
چەندها  پێكرد.  دەستی  ڕێپێوان  و  مانگرتن 
و  ك��ردن��ەوە  ئ��اگ��ادار  مەبەستی  بە  كەمپەین 

یەكخستنی تاكەكانی كوردی و ئێرانی ساز 
درا و هەر یەكەو بە شێوازی خۆی دەستی 
دایە چاالكی بۆ پێشگرتن بە ئيعدامی زیاتری 
و  حیزبەكان  هەموو  ئێرانی،  و  كورد  الوان��ی 
بەتایبەت حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بە زووترین كات هەڵوێستیان گرت و هاوكات 
كارەساتە  ئ��ەو  ك��ردن��ی  م��ەح��ك��ووم  ل��ەگ��ەڵ 
بەردەست  ئامرازەكانی  هەموو  لە  مرۆییە، 
راى  كردنەوەی  ئاگادار  بۆ  و  وەرگیرا  كەڵك 
لە  مرۆڤ  مافی  رێكخراوەكانی  و  گشتی 
بەو  پێشگرتن  مەبەستی  بە  جیهان  هەموو 
جینایەتانەی كە رێژیمی كۆماری ئیسالمیی 
ئ��ێ��ران ب��ەرام��ب��ەر ب��ە ك��ۆم��ەڵ��گ��ای مرۆیی 
بەتایبەت نەتەوەی كورد دەیكات. الوانی كورد 
و رێكخراوەكانی سەربە حیزبی دێموكرات لە 
نێوخۆ و دەرەوەی واڵت بە شێوەیەكی چاالك، 
بە بێ  لەبەرچاوگرتنی ئایدۆلۆژیی حیزبی و 
تاكەكەسی، بە شێوەیەكی یەكگرتوو دەستیان 
دایە دەربڕینی نارەزایەتی و دیسانەوە نیشانیان 
بێت  لە هەر دۆخێكدا  نەتەوەی كورد  دا كە 
ئامانج، هەر جۆرە  بە  بۆ گەیشتن  ئامادەیە 
و  زەب��ر  ج��ۆرە  لە هیچ  و  ب��دات  تیچووییەك 
زەنگێك سڵ ناكاتەوە و دەیسەلمێنێ  كە هێڵی 
پڕ  قاسملوو  دوكتور  شەهید  رێبەری  هزریی 
ڕێبوارە و تا گەیشتن بە ئامانجە بەرزەكانی 
نەتەوەی كورد و قاسملوو ئەم رێگایە درێژەی 

دەبێ .

هەستی 
ناسیۆنالیستی و 

خواستی ئازادی و 
رزگاریی نەتەوەیی 

الی هەموو نەتەوەكان، 
هاندەرێكی بەهێز 
بووە بۆ هەوڵدان 
بەرەو دۆزینەوەی 

خەباتە جۆراوجۆرەكان 
و گەیشتن بە ئامانج

100 رۆژ لەگەڵ دەوڵەتی سەركوت و فریو

وور
ل پ

اعی
سم

 ئی
الم

سە
 

هەنگاوە مەدەنییەكانی نەتەوەی كورد و هاوتەریبيی 
لەگەڵ بەجیهانی بوون

چەكۆ ئەحمەدی
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دوای  ب��ەغ��دا  و  ئ��ان��ك��ارا  پێوەندییەكانی 
داگیركردنی عێراق بە هۆی هێزە سەربازییەكانی 
ئەمریكا لە ساڵی 2013دا كەوتە قۆناغێكی 
رەهەندە  لە  پێوەندییەكان  پەرەگرتنی  ن��وێ. 
لەگەڵ  ئەمنییەكاندا  و  ئ��اب��ووری  سیاسی، 
دەوڵەتی  ستراتژی  وەك  دراوس���ێ،  واڵت��ان��ی 
رەج��ەب تەیب ئ��ەردوغ��ان، لە رێ��زی سەرەوەی  
پرۆسەی سیاسیی توركیەدا دانراون. بەهێزكردنی 
پێوەندییەكان لەگەڵ عێراق و واڵتانی دیكەی 
ب��ەرەو البردنی گرژی  دراوس��ێ و ح��ەرەك��ەت 
لە  ب��وو  گرینگ  خاڵێكی  ناكۆكییەكان  و 
ناكۆكیی  و  گرژی  "بنبڕكردنی  سترتراتێژیی 
جیرانەكان". نیشانەكانی ئەو حەرەكەتە لە كتێبی 
"قوواڵیی ستراتيژیك"ی ئەحمەد داوودئۆغڵوو، 
وەزیری كاروبارری دەرەوەی توركیادا بە روونی 
بەرچاو دەكەوێ. لەو رەهەندەدا دەوڵەتی تورك 
بە هەستكردن بە كێشە و درزەكانی نەتەوەیی، 
ئایینی و ئایینزایی، شەڕی خوێناویی تایفی و 
ئایینزایی شيعە و سونی لە عێراقدا، سیاسەتی 

ناوبژیوانی بێالیەنانەی گرتەپێش.
بەاڵم توركیە سەبارەت بە كوردەكان بەتایبەت 
باكووری  لە  ك��وردی  دەوڵەتێكی  پێكهاتنی 
ع��ێ��راق ن��ی��گ��ەران ب���وو، ب��ە ه��ەم��وو شێوەیەك 
لە  ك��ورد  پرسی  بەتایبەت  دەك���رد.  دژای��ەت��ی 
زۆر  ئ���ەوان  ب��ۆ  ك  ش���ەڕی پ ك  و  توركیە 
گرینگ بوو كە بۆ ئانكارا كۆسپی سەرەكی 
رۆژهەاڵتی  ئاڵووگۆڕەكانی  ب���ەدوای  ب��وو. 
ئۆردۆغان گەییشتە سەر  دەوڵەتی  ناوەڕاست، 
رێگاچارەی  كورد  كێشەی  كە  قەناعەتە  ئەو 
دیلۆگ  رێگای  لە  دەب��ێ  و  نییە  س��ەرب��ازی 
ئەوەی  لەگەڵ  بكرێ،  دانووستان چارەسەر  و 
بە ت��رس��ەوە چ��اوەڕوان��ی رووداوەك��ان��ی دەكرد. 
مەسەلەی بەرژەوەندیی ئابووری و وەبەرهێنان 

لە ناوچەی ئەمنى بە نەوت و گاز دەوڵەمەندی 
هەرێمی كوردستان، بۆ توركیە جێگای تێڕامان 
دەستبەرداری  ئاسانی  بە  وا  ن��ەدەك��را  و  ب��وو 
لە  ئ��ەوی  لەگەڵ  بێت.  قازانجە  هەمووە  ئەو 
ناوچەكانی دیكەی عێراق نائەمنی و تەقینەوە 
كوردەكان  ب��وو،  ل��ەئ��ارادا  ش��ەڕی خوێناویی  و 
ئەزموونی دەسەاڵتدارەییان كەم بەاڵم توانییان 
لە چاو توركیە و ئێران و عێراق و سوریە ببنە 
نموونە، بۆیە توركیە بە خێرایی پەرەی دا بە 
بازرگانی و كۆمپانیاكانی تورك لە شارەكانی 
هەرێمی كوردستان دەستیان كرد بە وەبەرهێنان 
ئاڵمان  دوای  كوردستان  هەرێمی  ئێستا  كە 
توركیایە.  بازرگانیی  شەریكی  دووهەمین 
ق��ەب��ارەی ئ��اڵ��وگ��ۆڕی ب��ازرگ��ان��ی و كڕین و 
توركییەكان   كۆمپانیا  وەبەرهێنانی  و  ف��رۆش 
 10 لە  زیاتر  دەگاتە  كوردستان  هەرێمی  لە 

میلیارد دۆالر لە ساڵدا.
وتاری  ل��ە  پۆست  واشینتۆن  رۆژن��ام��ەی 
حەوتووی رابردوودا نووسیی "هەرێمی كوردستان 
سەربەخۆیی  و  گ��از  و  ن��ەوت  فرۆشتنی  بۆ 
پتەوتر  توركیەدا  لەگەڵ  پێوەندییەكانی  زیاتر، 
سامانە  وەزی���ری  ه��ەورام��ی  ئاشتی  دەك���ەن". 
كە  ئێمەیە  ئەركی  "ئەوە  دەڵێ  سرووشتییەكان 
مسۆگەر  و  بوون  دڵنیا  بۆ  عێراقییەكان  وەك 
هەناردەی  بۆ  رێگایەك  داه��ات��ووم��ان  كردنی 
بدۆزینەوە".  ك��وردس��ت��ان  گ����ازی  و  ن����ەوت 
حكوومەتی هەرێمی كوردستان  زیاتر لە 50 
نەوتی  كۆمپانیای  دەیان  لەگەڵ  گرێبەستی 
وەك ئیكسۆن مۆبایل و شێڤرۆن واژۆ كردووە". 
گرێبەستێكی لەگەڵ كۆمپانیای حكوومەتیی 
توركیە واژۆ كرد كە لە ساڵدا ئەو كۆمپانیایە 
گازی  سێجا  مەترسی  میلیار   10 لە  زیاتر 
بۆ  بۆرییەوە  رێگای  لە  كوردستان  هەرێمی 
كوردستان  هەرێمی  دەگ��ۆازێ��ت��ەوە.  توركیە 

توانیویەتی زۆر بە خێرایی گەشە بكا. توركیە 
بۆ پەرەپێدانیی ئابووری روو لە گەشەی خۆی 
هەرزانی  و  زۆر  وزەی  كانگای  بە  پێویستی 

هەرێمی كوردستان هەیە.
داوود ئۆغڵوو وەزیری دەرەوەی توركیە وتی 
"سپاسی هۆشیار زێباری دەكەم كە هەوڵێكی 
چەند  گرژيی  كەمكردنەوەی  بۆ  دا  زۆری 
ساڵەی نێوان ئەو دوو واڵتە، ئێمە دوو واڵتی 
دراوسێ كە مێژووی هاوبەشمان هەیە كە ئەو 
مێژووە لە ناو ناچێ و وادەزان��م سەركەوتن و 
تێكۆشانمان هاوبەشە". هەروەها حوسێن چلیك 
وتی  دادوگ��ەش��ە  حیزبی  وت��ەب��ێ��ژی  و  جێگر 
باشبوونی پێوەندیی ئانكارا و بەغدا بە مانای 
ناكۆكی لەگەڵ حكوومەتی هەرێمی  شەڕ و 

كوردستان نییە".
راستیەكەی ئەوەیە ئەگەر عێراق و توركیە 
لۆژیكییان هەبێ  و  پتە  پێوەنديی  ئەیانەوێ  
كورد  ب��ە  ب��دەن  تایبەت  گرینگیی  پێویستە 
ل��ە س���ەرەوەی  ك���ورد  و چ��ارەس��ەری كێشەی 
بگونجێنن.  خ��ۆی��ان��دا  س��ی��اس��ی  ب��ەرن��ام��ەی 
چوونكە كوردستان لە ناوچەیەكی گرینگ و 
هەستیاری جوگرافیاییدا هەڵكەوتووە و بازنەی 
� بەغدا، ژئۆپلۆتیكی  نێوان ئانكارا  پێوەنديی 
تایبەتی هەیە. هەر گرێبەستێكی وزە لە نێوان 
نییە،  مانای  كوردستان  بێ  واڵت��ە،  دوو  ئەو 
چوونكە بۆرییەكانی نەوت و گازی عێراق بۆ 
ئەوەی  بۆ  تێدەپەڕێ.  كوردستاندا  بە  توركیە 
كوردستان ئەمن بێ، دەبێ مافی كورد دابین 
بكرێ، كاتێك ئاشتی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
چارەسەر  كورد  كێشەی  كە  دەبێ  سەقامگیر 

بكرێ.
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پاش سەركەوتنی شۆڕشی 57ی گەالنی 
ئێران و بەتااڵن بردنی دەسكەوتەكانی لە الیەن 
دەسەاڵت  ب��ە  ت��ازە  رێژیمی  ئ��اخ��ون��دەك��ان��ەوە، 
بە  ئێران"  ئیسالمیی  "كۆماری  گەیشتووی 
ئازاد  ف��ەزا  ئ��ەو  دژایەتیی  شێوەیەك  هەموو 
كوردستاندا  لە  كە  دەك��رد  دێموكراتیكەی  و 
پێكهاتبوو و ببوو بە قیبلەگای ئازادیخوازانی 
چەكدارەكانی  هێزە  بۆیە  هەر  ئێران،  گەالنی 
كومیتە و پاسدار و ئەرتەشی رەوانەی كوردستان 
كرد تا هەم ئەم فەزا ئازاد و دێموكراتیكە لە 
ناو ببەن و هەم  خەڵكی كوردستان لە ویست و 
داخوازیی نەتەویی پاشگەز بكەنەوە و زیندان 

و كوشتاری بەكۆمەڵی خەڵكییان گرتەبەر. 
رێژیم لە الیەك دەیویست بە گرتنەوەی شار 
رێكخراوە  و  حیزب  سەركوتی  و  گوندەكان  و 
ئازادیخوازی  دەنگی  كوردی،  سیاسییەكانی 
نەتەوەی كورد لە كوردستانی  و مافویستیی 
دیكەشەوە  الیەكی  لە  و  بكات  كپ  ئێراندا 
گوندەكان،  سڤیلی  خەڵكی  ك��وش��ت��اری  ب��ە 
جەماوەری  و  پێشمەرگە  هێزی  ورەی  ه��ەم 
خەڵكی كوردستان تێك بشكێنیت و لە هەمان 
كاتدا كوشتاری بە كۆمەڵی خەڵكی سڤیلی 

گوندەكانی كوردستانی لەبەرچاوی رای گشتی 
بشارێتەوە تاكوو دەسەاڵتی رەشی خۆی بەسەر 
رێژیم،  كاربەدەستانی  بسەپێنێت.  كوردستاندا 
هێزی  لەگەڵ  شەڕ  شكستی  دوای  زۆرج��ار 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پێشمەرگەی 
هێزەكانیان،  ورەی  ب��ەرزك��ردن��ەوەی  بۆ  ئێران، 
گوندەكانی  دیفاعی  بێ   خەڵكی  پەالماری 
دەدا، و لە ئاكامدا دەیان كەسی بێ دیفاعی 
و  كوشت  ك��وردی  منداڵی  و  پیاو  و  ژن  لە 
بڕ دەكرد. رۆژی 17ی خەزەڵوەری 1359ی 
پاسدارانی  سپای  چ��ەك��دارەك��ان��ی  ه��ەت��اوی، 
رێ��ژی��م پ���ەالم���اری گ��ون��دەك��ان��ی س��ۆف��ی��ان و 
لەو  و  دا  پیرانشاریان  ناوچەی  لە  ب��ای��زاوێ  
بە شێوەیەكی دڕندانە  هێرشەدا دەیان كەسیان 
كوشت، ناوی بەشێك لە شەهیدەكان بریتین لە: 
ماموستا سەید حوسێن هاشمی مەالی گوند، 
قوتابخانەی  ماموستای  توحیدی  تاها  سەید 
سەیفەدین  توحیدی،  زولێخا  سەیزادە  گوند، 
شەمسی، ئەبووبەكر قازی زادە، سەید حەسەن 
تاهیر  ئەفراسیاب،  عبدولڕەحمان  موتەهەری، 
راستگو قوتابی، حاجی سەید حوسێن خزری، 
شێخ محەممەد خزری و دوو كەسی خەڵكی 
بە  رەحمیان  رێژیم  هێزەكانی  "قوبە".  گوندی 

سەیزادە زولێخا و حاجی حوسێن كە خۆیان بە 
سەر تەرمی برا و كوڕەكەی كێشا بوو، نەكرد 
رێژیمی  تاوانەی  ئەو  كوشت.  ئەوانیشیان  و 
كۆماری ئیسالمی دەرحەق بە خەڵكی كورد 
لە الیەك  وەك پەڵەیەكی رەش لە كارنامەی 
دەسەاڵتداری رێژیمدا دەمێنێتەوە و لە الیەكی 
ئێرانی  لە كوردستانی  نەتەوەی كورد  دیكەوە 
س��وورت��ر ك��رد ل��ە ب��ەرگ��ری ل��ە ك��ەرام��ەت و 
نیشتمان و مافەكانی خۆیان، بۆ دابینكردنی 
نەتەوایەتی.  و مافی  ديمۆكراسی  و  ئازادی 
هەروەها ئەگەر دوژمنانی گەلی كورد پێیان 
سیاسەتی  پێڕەوكردنی  و  گرتنەبەر  بە  وای��ە 
گرتن، زیندان و ئیعدام و كوشتاری بەكۆمەڵی 
خەڵكی سڤیل بە ئامانجەكانیان دەگەن، دەبێ 
باوەڕی  و  ورە  لە  تۆزقاڵێك  كە  بزانن  ب��اش 
مافی  ب��ە  گەیشتن  ب��ۆ  ك��وردس��ت��ان  خەڵكی 
كەم  ديمۆكراسی  و  ئ���ازادی  و  نەتەوایەتی 
ناكاتەوە، بەڵكوو زیاتر بە گوڕوتینتری دەكات. 
شەهیدانی  ه��ەم��وو  و  شەهیدانە  ئ��ەو  ی��ادی 
رێگای رزگاری بۆ هەمیشە لە دڵی خەڵكی 
خۆڕاگری كوردستاندا دەمێنێتەوە و خەبات بۆ 

وەدیهێنانی ئامانجەكانیان بەردەوام دەبێ .

بۆ  ئیسرائیل  پێچەوانەی  بە  ئامریكا 
دژایەتیكردن لەگەڵ پرۆگرامی ناوكیی 
نیزامی،  رێگاچارەی  نایهەوێ  ئێران، 
ناوكییەكانی  بنكە  سەر  بۆ  هێڕش  واتە 
بواری  لە  لەوانەیە  كە  هەڵبژێرێ  ئێران 
بەرژەوەندیی  لە  ئابوورییەوە  و  سیاسی 
هەوڵی  هەموو  بۆیە  نەبێ.  واڵتەدا  ئەو 
خۆی دەخاتە كار بۆ ئەوەی كە لەو نێوەدا 
بەهێز  كارتێكی  وەك  ئورووپاییەكان  هەم 
لە دژی ئێران بەكار بێنێ  و هەمیش بۆ 
خۆی لە رێگای دیپلۆماسییەوە پێش بە 

ئێرانێكی ئەتۆمی بگرێ. 
لە  هێندێك  دیكەوە  الیەكی  لە  ب��ەاڵم 
كارناسانی سیاسی لە سەر ئەو بڕوایەن 
كەنداودا  ل��ە  دەی���ه���ەوێ   ئ��ام��ری��ك��ا  ك��ە 
واڵتە  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە  ب��ەه��ێ��ز  ئێرانێكی 

عەرەبستانی  بەتایبەتی  و  عەرەبییەكان 
س��ع��وودی��دا ه��ەب��ێ، ب��ۆ ئ���ەوەی ك��ە ئەو 
بەتایبەتی  و  كەنداو  عەرەبیانەی  واڵتە 
بەرامبەر  ل��ە  س��ەع��وودی  عەرەبستانی 
ئێرانێكی بەهێزدا پێویستیان بە پشتیوانیی 
ئامریكاش  و  هەبێ   ئامریكا  سیاسیی 
سیاسییە،  پشتیوانییە  ئەو  بەرامبەر  لە 
ئابوورییەكانی  و  سیاسی  بەرژەوەندییە 

خۆی لە ناوچەكەدا بەدەست بێنێ .
ئیسالمیی  ك����ۆم����اری  رێ���ژی���م���ی 
ناوكی  پ��رس��ی  زی��رەك��ان��ە  زۆر  ئێرانیش 
دەوری  ل��ە  س���وور  هێڵێكی  كێشانی  و 
كردۆتە  ئۆرانیۆمی  پیتاندنی  پرسی 
هەم  خۆیدا،  دەستی  لە  بەهێز  كارتێكی 
بۆ وەرگرتنی ئیمتیازگەلێكی وەك سووك 
واڵتە  ئابوورییەكانی  گەمارۆ  كردنەوەى 
رۆژئاواییەكان لەسەر خۆی، لە بەرامبەر 
بۆ  پشكێنەران  بە  دان  ئیزن  هێندێكجار 
و   ،... و  ناوكیەكانی  بنكە  س��ەردان��ی 
كردنی  بێدەنگ  بۆ  دی��ك��ەوە  لەالیەكی 
هەموو  ئەو  بەرامبەر  لە  رۆژئاواییەكان 
دژی  پێشێلكارییانەی  و  ستەم  و  زوڵ��م 
بەڕێوەی  واڵتدا  نێوخۆی  لە  هاوواڵتیان 

دەبات. 
رۆژئاواییەكان  ك��ە  دی���ارە  وا  ب���ەاڵم 
بدەن  ئێران  بە  وەها  ئیمتیازێكی  ناتوانن 
كە ئەو ئیمتیازە بتوانێ جێگای دروست 
كردنی چەكی ئەتۆمی لەالیەن رێژیمی 
تەمەنی  درێ���ژك���ردن���ەوەی  ب��ۆ  ئ��ێ��ران��ەوە 

زۆربەی  ب��ۆی��ەش  ب��گ��رێ،  رێژیمە  ئ��ەو 
بڕوایەن  ئەو  لەسەر  سیاسی  كارناسانی 
كە رێژیمی ئێران تەنیا و تەنیا بۆ سووك 
گەمارۆكان  ق��ورس��ی  ب��اری  ك��ردن��ەوەی 
ئامانجی  بە  ك��ات  وەدەستهێنانی  بۆ  و 
و  ناوكی  چەكی  بە  دەستپێڕاگەیشتن 
سیاسییە  گۆشەگیرییە  لەو  رزگاربوون 
خۆی  ئابووری،  رەوش��ی  باشتركردنی  و 
نزیك  گ���ەورە(  )شەیتانی  ئامریكا  ب��ە 
پەیوەندی  ئ��ەو  بۆیەش  ه��ەر  ك��ردۆت��ەوە، 
و  تاكتیكێكن  ب��وون��ان��ە  ن��زی��ك  و  گ��رت��ن 
درێژ  و  دوور  ماوەیێكی  ت��ا  وێ��دەچ��ێ  

نەخایەنن و كەلێنیان تێ بكەوێ.
ه����ەروەه����ا ب���ە ب���وون���ی ك���ۆس���پ و 
ل��ەم��پ��ەڕەك��ان��ی دی��ك��ەی ل��ە س���ەر رێی 
قەیرانی  و  كێشە  وەك:  وت��ووێ��ژان��ە  ئ��ەو 
ئێران  رێژیمی  پشتیوانیی  و  س��ووری��ە 
واڵتانی  نیگەرانیی  ئەسەد،  بەشار  لە 
بریتانیا  س��ع��وودی،  عەرەبستانی  وەك 
پرۆسەی  ل��ە  ئیسرائیل  بەتایبەتی  و 

دژایەتییە  ه����ەروەه����ا  وت����ووێ����ژەك����ان، 
وتووێژەكان  رەوتی  لەگەڵ  نێوخۆییەكان 
كە  ت��ون��دەی  هەڵوێستە  ئ��ەو  بەتایبەتی 
هێندێك لە نوێنەرانی مەجلیسی شۆڕای 
ئیسالمی لە دژی وتووێژەكان لە خۆیان 
نیشان دا و ئەو رەخنە توندانەی ئەحمەد 
خاتەمی لە ئامریكا لە نوێژی هەینیی 
ت���اران و دان���ی دروش��م��ی "م���ەرگ بۆ 
ئامریكا"، و هەروەها ستراتیژی نەبوونی 
ئەو وتوووێژانە و ئەو راستییە كە بڕیاری 
كۆتایی لە دەستی خامنەیی وەك وەلیی 
فەقیهدایە، زۆر ئاستەمە كە وتووێژەكان 
ئەنجامێكی دڵخوازیان لێ بكەوێتەوە.    
ئاماژە  دەتوانین  كۆتاییدا  لە  هەروەها 
ئەوكات  وتووێژانە  ئەو  كە  بكەین  ب��ەوە 
و  بەرژەوندیی زۆربەی چین  لە  دەتوانن 
توێژەكانی نێو كۆمەڵگای ئێراندا بن كە 
جیاوازییە  هەموو  بەو  كۆتایی  بتوانێ 
مەزهەبی، نەتەوەییە و ئەو هەموو زوڵم 
ئێران  رێژیمی  پێشێلكارییەی  و  ستەم  و 
ئ��ەوی��ش لە  ب��ە دژی خ��ۆی��ان بێنێ، ك��ە 
چوارچێوەی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی 
بێگومان  و  لە چاوەڕوانییە  دوور  ئێراندا 
كە  رێژیمەیە  ئ��ەو  رووخ��ان��ی  ب��ە  تەنیا 
ئاواتەكانیان دەتوانێ وەدی بێ، نەك بەو 
وتووێژانەی كە هەر یەك لە الیەنەكانی 
وتووێژكار ئامانج و مەبەستیان، پاراستنی 
ئابوورییەكانی  و  سیاسی  بەرژەوەندییە 

خۆیانە. 

پێوەنديی نێوان توركیە و عێراق
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ئاوڕدانەوەیەك لە كوشتاری خەڵكی 
سڵسڤیلی گوندەكانی سۆفیان و بایزاوێ 
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ئامانجی ئێران و 
ئامریكا لە وتووێژەكان
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ئێرە دەنگی كوردستانی ئێرانە

مێژووی  ل��ە  ج��ار  یەكەمین  ب��ۆ  ك��ات��ێ 
نەتەوەی  رزگ���اری���خ���وازی���ی  خ��ەب��ات��ی 
گەرووی  ئێراندا،  كوردستانی  لە  كورد 
ئازادیخوازیی هاتە دەنگ و  و  ئازادی 
"ئێرە  وتی  زواڵڵ  و  ساف  دەنگێكی  بە 
دەنگە  ئەم  ئێرانە"و  كوردستانی  دەنگی 
سەرەڕۆییدا  و  دیكتاتۆر  گژ  بە  زواڵڵە 
چووەوە، كەم كەس دەیانزانی كە لە پشت 
تێكنولۆژیای ئەم دەنگەوە، كەسێك هەیە 
كە كورد نییە و بە زەحمەت لە كوردییش 

تێ دەگا.
بەاڵم ئەمە راستییەك بوو كە یەكێك لە 
كوردستان  دەنگی  رادیۆ  بناغەدانەرانی 
لە بواری فەننیەوە موهەندسێكی ئازەری 
دیكتاتۆری  ت��اوی  لە  ئەویش  كە  ب��وو 
یارمەتیدەر  دەی��وی��س��ت  ه������ەاڵواردن  و 
ئ����ازادی و  دەن��گ��ی  بیستنی  ب��ۆ  ب��ێ��ت 

ئازادیخوازی. 
ئەمەیش سەلمێنەری ئەم حەقیقەتەیە كە 
لە هەر شوێنێك ئازادی و ئازادیخوازی 
بوونی هەبێت، كەسانێك هەن كە بەدوور 
ئایین، زمان و  لە فاكتەرەكانی رەگەز، 
پێناو  لە  نەوتەوە ئامادەن گیانی خۆیان 
رزگاریی مرۆڤەكاندا دابنێن و لە هیچ 

هەوڵ و تێكۆشانێك درێغ ناكەن. 
موهەندیس رەزا خەیاتی ئەو خەباتگێڕە 
ئازادی  سەلماندی  كە  ب��وو  بێ سنوورە 
لە  و  ناناسێ  س��ن��وور  ئ��ازادی��خ��وازی  و 
قەتیس  ت��ای��ب��ەت��ی��دا  ج��وگ��راف��ی��ای��ەك��ی 
برا  بینی  كە  كاتێك  بۆیە  نامێنێتەوە. 
كوردەكانی لە كوردستانی ئێران شێلگیرانە 
دیكتاتۆریدا  و  دیكتاتۆر  بەرامبەر  لە 
خەباتكارانی  رێ��زی  هاتە  راوەس��ت��اون، 
دێموكرات و تا دوایین چركەكانی ژیانی 
ئ��ام��ادە نەبوو ئ��ەم ری��زە پ��ی��رۆزە بە جێ 
دژی  ب��ە  خ��ەب��ات  سەنگەری  و  بهێڵی 

دیكتاتۆری چۆڵ بكات.
هێمای  خ��ەی��ات��ی  رەزا  م��وه��ەن��دی��س 
نەتەوەكانی  برایەتیی  و  دۆس��ت��ای��ەت��ی 
خەیاتی  بوو. موهەندیس  تورك  و  كورد 
ئاماژە بوو بۆ رەوابوونی شۆڕشی كورد 
دێموكراتی  حیزبی  رێ��ب��ەرای��ەت��ی��ی  ب��ە 
كوردستانی ئێران و ئاوێنەیەكی بااڵنوێن 
بوو لە مرۆیی بوونی شۆڕشی خەڵكی 

كوردستان.
بەاڵم ئەو پرسەی كە لێرەدا زۆر گرینگە 
و زیاتر لە هەر قۆناغێك خۆی دەنوێنێ 
خەڵكی  كە  راستییەیە  ئ��ەم  باسكردنی 
حیزبی  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��ی  و  ك��وردس��ت��ان 
دێموكراتی كوردستانی ئێران، لە هەمبەر 
ئەو كەسانەی كە یارمەتی شۆڕشەكەیان 
فیدای  خۆیان  گیانی  ئامادەن  و  دەدەن 
ئەو پەڕی  ئامانجەكانی شۆڕش بكەن، 
ئەمەگناسی  و  دەنوێنێ  ئەمەگناسی 
شۆڕشگێرانی  ك��ە  مرۆییە  وان��ەی��ەك��ی 
حیزبی  ق��وت��اب��خ��ان��ەی  ل��ە  دێ��م��وك��رات 
دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران فێری 

دەبن.
خەباتكارانی  ك��ە  دی��ت��م��ان  ب��ۆی��ە  ه���ەر 
دێموكرات بە چ رێز و حورمەتێكەوە لە 
موهەندیسەكەی  سەرەخۆشیی  و  پرسە 
بەشدارییان  ئێران  كوردستانی  دەنگی 
كرد و بە چ شكۆیەكەوە سەری نەوازش 
ئەو  خەباتی  ساڵ   33 بۆ  كڕنۆشیان  و 

خەباتگێڕە شۆڕشگێڕە دانەواند.

زایـــــەڵــــــــە

فاتیح ساڵحی


