
ساڵ   ٦٨ ئەمساڵ  ڕێبەندانی  ٢ی   
بوو  تێپەڕ  مێژووییەدا  ڕۆژە  ئەو  سەر  بە 
لە  کورد  گەلی  یەکەمجار  بۆ  لەودا  کە 
توانیی  باپیرانیدا  و  باب  خاکی  بەشێکی 
دەولەتی  شکڵی  بە  نەتەوەیی  سەروەریی 
دێمۆکراتیکدا  قاڵبێکی  لە  و  مودێرن 
بزووتنەوەی  گەشانەوەی  دابمەزرێنێ. 
لە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  نەتەوەیی 
دا،  جیهانی  دووهەمی  شەری  ساڵەکانی 
سەرەتا حیزبی دێمۆکرات و پاش خەباتێکی 
کورت خایەنی حیزب، دامەزرانی کۆماری 
کاتەوە  لەو  کە  کەوتەوە  لێ  کوردستانی 
وەکوو ئەستێرەیەکی پرشنگدار لە ئاسمانی 

کوردستان دا دەدرەوشێتەوە. 
کۆماری  جۆگرافیایی  چوارچێوەی 
و  بەرنامە  بەاڵم  بوو،  سنووردار  کوردستان 
ئاواتەکانی کۆمار هی هەموو کورد و بۆ 
ماوەی  لە  بۆیە  بوون.  کوردستان  هەموو 
مهابادی  کۆماردا،  تەمەنی  کورتی 
پێتەخت، کە ئەو دەم پتر وەکوو باژارۆکێکی 
پر لە حەز و هیوا بوو تا شارێکی گەورەی 
بوو  پێتەختبوونەوە،  بە  تایبەتمەندیی  بە 
ئازادیی  ئەویندارانی  هەموو  ژوانگەی  بە 
باشوور و  تا  باکوورەوە بگرە  کوردستان لە 

ڕۆژئاوا. 
کۆمار زۆر نەژیا، بەاڵم ژیانێکی هەتا 
دا  کورد  گەلی  بیری  و  هزر  لە  هەتایی 
 ١١ لە  کەمتر  ماوەی  لە  کرد.  دروست 
خوێندنگە  لە  کۆماردا  تەمەنی  مانگ 
بگرە  زگماکیەوە  زمانی  بە  پەروەردە  و 
دەوڵەتی،  دەزگای  و  دام  دامەزراندنی  تا 
سوپای نەتەوەیی و گەشاندنەوەی کولتوور 
و ڕۆژنامەگەری و دامەزراندنی پێوەندیی 
لە  هەرێم،  گەالنی  نێوان  لە  دۆستانە 
هەموو بوارەکانی ژیانی سیاسیدا هەرێمی 
نموونەی  بە  بوو  کۆماردا  دەسەاڵتی  ژێر 

هەڵسانەوە و گەشە کردن. 
ئێستا ٦٨ ساڵ دوای دامەزراندن و پتر 
الیەن  لە  هەڵوەشاندی  پاش  ساڵ   ٦٧ لە 
و  یاد  ئێرانەوە،  کوردی  بە  دژ  دەوڵەتی 
ئازادیخوازانی  بۆ  دەستکەوتەکانی کۆمار 
مودێلی  فێربوونن.  لێ  نموونەی  ئەمڕۆ 
گەالن،  ئاشتیانەی  ژیانی  پێکەوە 
کەمەنەتەوەکانی  مافی  مسۆگەرکردنی 
ڕۆژهەاڵتی  هەرێمی  دانیشتووی 
کوردستان، ئازادیی بێ سنوور بۆ دەربڕینی 
ڕا و بۆچوون، ڕێز گرتن لە الیەنی دیکە، 
لە  ژیان  خۆبوردوویی،  لە  و  پشووسواری 
خەڵک،  ئازارەکانی  و  ئێش  و  دەرد  گەڵ 
خزمەتی سادقانە بە گەل و نیشتیمان تەنیا 

بەشێکن لەو دەرسانە.  

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی
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دەقی 
پەیامی 
مستەفا 
هیجری...

ڕۆڵی 
شاعیران 
و پێگەی 
ئەدەب... 

وتووێژی  
گۆڤاری 

 ''وااڵپرێس''
...

ئیسالمخوازەكان 
دوای 

مەشرووتە، 
لە ئێراندا

پەیامی 
كەریم 

پەرویزی، 
ئەندامی...

كۆماری كوردستان، سیمبۆلی سەروەریی نەتەوەیی
دووی ڕێبەندان

دەقی پەیامی مستەفا هیجری سكرتێری گشتیی 
حیزبی دێموكرات لە ڕێوڕەسمی یادی دامەزراندنی 

كۆماری كوردستان لە شاری سلێمانی

پەیامی كەریم پەرویزی، ئەندامی دەفتەری سیاسیی 
حیزبی دێموكرات لە ساڵیادی دامەزرانی كۆماری 

كوردستاندا

خەڵكی كوردستان لە شەست و هەشتەمین 
كوردستان  ك��ۆم��اری  دام��ەزران��ی  ساڵیادی 
پیرۆزەكانی  ئامانجە  لەگەڵ  مەهاباد،  لە 
نوێ   پەیمانیان  كۆمارەدا  ئەم  دامەزرێنەرانی 

كردەوە.
چوارشەممە،  رۆژی  ب��ۆن��ەوە  ب���ەم  ه���ەر 
بە  سلێمانیش  ش���اری  ل��ە  رێ��ب��ەن��دان  دووی 
بەشداریی بەڕێز مستەفا هیجری، سكرتێری 

گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
رێوڕەسمێكی بەشكۆ بەڕێوەچوو.

رێوڕەسمەدا  ل��ەم  هیجری  مستەفا  بەڕێز 
گرینگی  بە  ك��ردن  ئاماژە  لەگەڵ  هاوكات 
كوردستان،  ك��ۆم��اری  دەس��ت��ك��ەوت��ەك��ان��ی  و 
چ  و  نەتەوە  وەك  چ  ئێمە  "پێویستە  گوتی: 
جگە  كورد"  رزگاریخوازی  بزووتنەوەی  وەك 
ل��ە ش��ان��ازی ك���ردن ب��ەو س��ەردەم��ە زێ��ڕی��ن و 

بە  بدەین  ه��ەوڵ  پڕبەهایە، 
خوێندنەوەیەكی زانستیانەی 
گرتن  بیچم  ه��ۆك��ارەك��ان��ی 
كۆماری  س��ەرك��ەوت��ن��ی  و 
كوردستان، لەچاو بارودۆخی 
ئەم سەردەمە، لە خاڵە بەهێز 
و الوازەكانی وانە فێر بین و 

ئەزمونی لێ وەرگرین.
ه����ەروەه����ا ل���ە درێ�����ژەدا 
پڕناوەڕۆك  رێبازی  گوتی: 
دێموكرات  پڕئەزموونی  و 
فێری  ئ��ێ��م��ەی  ك���ۆم���ار  و 
ئ��ەوە ك��رد كە ب���ەردەوام بین 
لەسەر رێباز و ئامانجەكانی 
ك���ۆم���اری ك��وردس��ت��ان كە 
مافی  دیاریكردنی  ئەویش 
چارەنووسە. شانازی دەكەین 
دەی��ان ساڵی  م��اوەی  لە  كە 
پێناو جێگیر  لە  درێژەدەری خەبات  رابردوودا 
كردنی دیمۆكراسی و مافی چارەی خۆنووسین 
بۆ نەتەوەكەمان بووین كە بنەماكانی كۆماری 

كوردستان لەسەر ئەوە بنیات نرابوو.
هەروەها رۆژی پێنج شەمە سێی رێبەندان، 
ه���ەر ب���ەم ب��ۆن��ەوە رێ��وڕەس��م��ێ��ك ل��ە بنكەی 
بەشداریی  ب��ە  ح��ی��زب  سیاسیی  دەف��ت��ەری 

پێشمەرگەكان و  رێبەری، كادر و  ئەندامانی 
بنەماڵەكانیان بەڕێوەچوو.

لە بەشێك لەم رێوڕەسمەدا كەریم پەرویزی، 
ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی 
كەریم  كرد.  پێشكەش  پەیامێكی  كوردستان 
راگەیەندراوی  پەیامەكەیدا  ل��ە  پ��ەروی��زی 
راگەیەندراوی  وەك  كوردستانی  ك��ۆم��اری 
س��ەرب��ەخ��ۆی��ی ئ��ەم��ری��ك��ا ن���اودێ���ر ك���رد كە 
هەرچەند لە سەردەمی خۆیدا لە ناوچەیەكی 
جوگرافیایی بچووك و بەرتەسكدا پێك هات، 
مەزنی  و  پەیامێكی گرنگ  چونكوو  بەاڵم 
پێ بوو، بوو بە هێما و سێمبۆلێك بۆ نەتەوەی 
بەو  هەر  كوردستانیش  كۆماری  و  ئامریكا 
نەتەوەی  بۆ  سیمبۆل  و  هێما  بە  بوو  شێوەیە 

كورد.
رێوڕەسمەدا  ئ���ەم  دی��ك��ەی  بەشێكی  ل��ە 
و  ژن���ان  الوان،  یەكیەتییەكانی  پ��ەی��ام��ی 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  خوێندكارانی 
یەكیەتیی  بەرپرسی  ئیلهام چایچی،  لەالیەن 

ژنانەوە خوێندرایەوە.
هەروەها رێوڕەسمەكانی رێزلێگرتن لەم بۆنە 
ناوچە  و  ب��ەش  هەموو  لە  مێژووییە  پیرۆزە 
كوردەكانی  لەالیەن  و  جیاوازەكانی كوردستان 
سەرانسەری جیهانەوە بە شكۆیەكی تایبەتەوە 

بەڕێوەچوو.

دەرەوەی  وەزی��ری  كێری،  ج��ان  وتەكانی 
ئەمریكا لە كۆنفرانسی موونیخدا تووڕەیی 
كاربەدەستانی ئیسراییلی لێ كەوتەوە. جان 
كێری رۆژی یەكشەممە ئاگاداریی دا كە 
ئیسراییل  و  فەلەستین  وتووێژەكانی  ئەگەر 
سەركەوتن بەدەست نەهێنێت، ئەوا ئیسراییل 
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی زیاتر  ل��ەگ��ەڵ گ���ەم���ارۆی 

بەرەوڕوو دەبێتەوە.
كۆبوونەوەی  ل��ە  ی��ەك��ش��ەم��م��ە  رۆژی 
حەوتووانەی هەیئەتی دەوڵەتی ئیسراییل لە 
جان  وتەكانی  كابینە  ئەندامانی  ئورشەلیم، 
قەڵەم  لە  راستەوخۆ  هەڕەشەی  بە  كێرییان 
كە  ئەوەیە  مەبەستی  كە  هەڕەشەیەك  دا، 
یان دەبێ  پوان بدرێ  بە فەلەستینیەكان یان 
تێچوویەكی زۆر بۆ ئەو پوان نەدانە بدرێت.

كاروباری  وەزی���ری  ئیستاینیتز،  ی���ووال 
ستراتیژیكی ئیسراییل، لە وەاڵمی وتەكانی 
حاڵێكدا  لە  نیە  ئامادە  گوتی  كێریدا  جان 
دانراوە،  سەری  لەسەر  چەكێك  لوولەی  كە 
وتووێژ بكات. ئەو وتەكانی جان كێریی بە 
تێكدەرانە، نادادپەروەرانە و قبوڵنەكراو ناودێر 

كرد.
وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا دەڵێ وتەكانی 
ئامادەكراو  گوتاری  لە  ب��ەدەر  كێری  ج��ان 
پێشكەش كراوە. بە وتەی بەرپرسانی وەزارەتی 
دژبەری  ك��ێ��ری  ج��ان  ئامریكا،  دەرەوەی 
و  ئیسراییلە  سەر  گەمارۆی  سەرسەختی 
واڵتانی  بڕیارەكانی  داوەت��ە  هێمای  تەنیا 
دیكە. بۆ نموونە یەكیەتیی ئوروپا ماوەیەك 
لەمەوپێش هەڕەشەی ئەوەی كردبوو كە چی 
دیكە ئەو بەرهەمانە ناكڕێت كە لە شارۆچكە 
یەهوودییەكاندا بەرهەم دێن و بەشێكی زۆر 
لە كۆمپانییە ئوروپاییەكان پێوەندیی خۆیان 
لەگەڵ كۆمپانییە ئیسراییلییەكانی كەناری 

رۆژئاوای رووباری ئۆردۆن رادەگرن.
سەرۆك  ناتانیاهۆ  بنیامین  ه��ەروەه��ا 
سەپاندنی  بۆ  هەوڵدان  ئیسراییل،  وەزیرانی 
گەمارۆ بەسەر ئیسراییلی بە "دژەئەخالقی 
ن��اودێ��ر ك��رد و گوتی:  ن��ادادپ��ەروەران��ە"  و 
"ئەوانەی گەمارۆ دەخەنە سەر ئیسراییل بە 

ئامانجی خۆیان ناگەن".

ه��ێ��ل��ی��ك��ۆپ��ت��ەرەك��ان��ی س����ووری����ە لە 
لە  حەڵەب  ش��اری  س��ەر  بۆ  هێرشەكانیان 
لە  ئ��ەو واڵت��ە، جارێكی دیكە  ب��اك��ووری 

"بۆمبی بەرمیلی" كەڵكیان وەرگرت.
مافەكانی  چ���اوەدێ���ران���ی  گ���رووپ���ی 
لەندەن  لە  بنكەكەی  كە  سووریە  مرۆڤی 
چاوەدێری  ن��زی��ك��ەوە  ل��ە  و  ه��ەڵ��ك��ەوت��ووە 
بەسەر رووداوەكانی سووریەدا دەكات، دەڵێ  
هاوێشتنی  ه��ۆی  بە  یەكشەممە  رۆژی 
بەرمیلی پڕ لە تەقینەوە و بەنزین لەالیەن 
النیكەم  رێژیمەوە،  ئەو  هێلیكۆپتەرەكانی 
٨5 كەس كە زۆربەیان ژن و منداڵ بوون، 

گیانیان لەدەست داوە.
دواییانەدا  لەم  ئەسەد  بەشار  هێزەكانی 
داگیركردنی  ب��ۆ  ب��ەرب��اوی��ان  هێرشێكی 
تەواوی شاری حەڵەب دەست پێ كردووە.

زۆربەی هێرشە ئاسمانییەكانی سوپای 
بۆمبە  و  ئێسكاد  مووشەكی  بە  سووریە 
و  بریندار  س���ەدان  و  ب��ووە  بەرمیلییەكان 

گرووپەكانی  كەوتووەتەوە.  لێ   ك��وژراوی 
دژبەری  و  مرۆڤ  مافەكانی  الیەنگری 
رێژیمی سووریە بە تووندی ئەم هێرشانەیان 

مەحكووم كردووە.
لە هەمان كاتدا سێناتۆر جان مەككین، 
ئەمریكا  سێنای  كۆماریخوازی  ئەندامی 
لە  روس��ی��ە  سیاسەتەكانی  ل��ە  رەخ��ن��ەی 

هەمبەر قەیرانی سووریە گرت.
پەراوێزی كۆنفرانسی  لە  جان مەككین 
دەستێكی  بە  رووسیە  گوتی:  موونیخدا 
یارمەتیی داماڵینی چەكە كیمیاییەكانی  
دیكەی  دەستەكەی  بە  و  دەدات  سووریە 

چەك دەداتە رێژیمی ئەو واڵتە.
پێشووی  ئەلفەیسەڵ، سەرۆكی  توركی 
دەزگ����ای زان��ی��اری��ی ع��ەرەب��س��ت��ان��ی��ش لە 
رێژیمی  گوتی:  موونیخدا  كۆنفرانسی 
ئێران و رووسیە لە رووی چەك و چۆڵەوە 

یارمەتیی رێژیمی سووریە دەدەن.

سوپای سووریە "بۆمبی بەرمیلی" دەڕژێنێت تووڕەیی ئیسراییل لە وتەكانی جان كێری
بەسەر شاری حەڵەبدا
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
بە بۆنەی كۆتایی هاتنی پلینۆمی شەشەمی كومیتەی ناوەندی

رێوڕەسمی جێژنی 2ی رێبەندان لە ناوەندی
 1ی كوردستان بەڕێوەچوو

رێوڕەسمێك بەبۆنەی 2ی رێبەندان لە شاری 
سلێمانی بەڕێوەچوو

رێوڕەسمی 6٨ەمین ساڵڤەگەڕی دامەزرانی كۆماری 
كوردستان لە ناوەی 3ی كوردستان بەڕێوەچوو

٦٨ەمین  رێبەندان  ٢ی  رێوڕەسمی  هەتاوی،  ١٣٩٢ی  رێبەندانی  ٤ی  رێكەوتی 
و  پێشمەرگە  و  ك��ادر  ئامادەبوونی  بە  كوردستان  كۆماری  دام��ەزران��ی  ساڵڕۆژی 
بنەماڵەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ناوەندی ١ی كوردستان بەڕێوەچوو. 
سەرەتای رێوڕەسمەكە بە سروودی نەتەوایەتی "ئەی رەقیب" و خولەكێك بێ دەنگی 
بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی سەرجەم شەهیدانی رێگای رزگاریی كوردستان دەستی 
پێكرد. لە بەشی یەكەمی ئەو رێوڕەسمەدا "تاهیركەسیلی" ئەندامی كۆمیتە ناوەندی 
بۆنەوە  بەو  ناوەندی ١ی كوردستانی  پەیامی  ئێران،  حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
پێشكەش كرد. لە بەشێكی دیكەی ئەو رێوڕەسمەدا سروودێك لەژێر ناوی "هاتەوە ٢ی 
رێبەندان"، لەالیەن كۆڕی مووزیكی ناوەندی ١ی كوردستانەوە پێشكەش كرا. پاشان 
پەیامی هاوبەشی كۆمیتەی یەكیەتییەكانی ژنان و الوانی دێموكراتی كوردستانی 
یەكیەتیی  ئەندامی  رۆستەمی"  "بەهار  لەالیەن  كوردستان،  ١ی  ناوەندی  لە  ئێران 
شانۆیەك  رێوڕەسمەدا  ئەو  دیكەی  بڕگەیەكی  لە  خوێندرایەوە.  دێموكراتەوە  ژنانی 
نمایش كرا و دواب��ەدوای ئەوەش شێعرێك لەالیەن ناصح  "رەفیق میری''یەوە  لەالیەن 
فولكلۆر  رێوڕەسمەدا گۆرانییەكی  ئەو  دیكەی  بەشێكی  خوێندرایەوە.لە  خاكی"یەوە 

لەالیەن "سەعید باغی"یەوە خوێندرا.
الوانی  یەكیەتیی  و  دێموكرات  حیزبی  كۆمیتەكانی  هاوبەشی  پەیامی  پاشان 
كەرەمی"یەوە  "عوسمان  لەالیەن  "قوشتەپە"  كەمپی  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
كرا.  پێشكەش  "زریوە خاكی"یەوە  لەالیەن  ئەوەش شێعرێك  دواب��ەدوای  خوێندرایەوە و 

رێوڕەسمەكە بە شایی و هەڵپەڕكێی بەشداران كۆتایی پێهات.

رێوڕەسمێك  هەتاوی  ١٣٩٢ی  رێبەندانی  ٢ی  رێكەوتی 
بەبۆنەی ٦٨ەمین ساڵڤەگەڕی دامەزرانی كۆماری كوردستان 
حیزبی  گشتیی  "سكرتێری  هیجری  "مستەفا  بەشداریی  بە 
بەڕێوەچوو.  سلێمانی  شاری  لە  ئێران  كوردستان  دێموكراتی 
رەقیب''  ''ئەی  نەتەوەیی  بە خوێندنی سروودی  رێوڕەسمەكە 
گیانی  لە  رێزگرتن  بۆ  دەنگی  بێ  خولەكێك  راگرتنی  و 
پاكی شەهیدان و هەروەها بەخێرهاتن كردنی میوانان لەالیەن 
حیزب  پێوەندییەكانی  ب��ەرپ��رس��ی  ساحیبی''  ''م��ح��ەم��م��ەد 
پ��اش��ان " مستەفا  ك��رد.  پ��ێ  ل��ە ش��اری سلێمانی، دەس��ت��ی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  هیجری" 
كۆماری  دامەزرانی  ساڵڤەگەڕی  ٦٨ەمین  بەبۆنەی  ئێران 
سروودێك  دوات��ر  ك��رد.  پێشكەش  وتەیەكی  چەند  كوردستان 
لەالیەن كۆڕی مووزیكی  ''ترۆپكی رزگ��اری''  ناوی  لەژێر 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە خوێندرا و دوابەدوای 
''ناهید  لەالیەن  ''وشكە سەما''  ناوی  لەژێر  ئەوەش شێعرێك 
خوێندنی  ب��ە  رێوڕەسمەكە  ك��را.  پێشكەش  حوسێنی''یەوە 
گۆرانی لەالیەن هونەمەندان ''غواڵم فاتحی و ئازاد مستەفا 
پوور'' و ''هونەرنەمایی سەنتەری لوڕ'' و شايی و هەڵپەڕكێی 

بەشداران كۆتایی پێهات.

رێوڕەسمی  ه��ەت��اوی،  ١٣٩٢ی  رێ��ب��ەن��دان��ی  5ی  رێ��ك��ەوت��ی 
٦٨ەمین ساڵڤەگەڕی دامەزرانی كۆماری كوردستان لە ناوەندی 
رەقیب''  ''ئ��ەی  نەتەوەیی  س��روودی  خوێندنی  بە  كوردستان  ٣ی 
شەهیدانی  پاكی  گیانی  بۆ  دەنگی  بێ  خولەكێك  راگرتنی  و 
كوردستان دەستی پێكرد. پاشان پەیامی ناوەندی ٣ی كوردستان 
لەالیەن ''سەدیق دەرویشی'' ئەندامانی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 
پێشكەش   ،٣ ناوەندی  بەرپرسی  و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
مندااڵنی  لەالیەن  كە  ''رێباز''  ناوی  لەژێر  سروودێك  دواتر  كرا. 
ناوەندی ٣ی كوردستان  پەروەردەی  نێرگز سەربە بەشی  ناوەندی 
''خالید  لەالیەن  پەخشانێك  ئ��ەوەش  دوای  دواب��ە  و  كرا  پێشكەش 
هونەرمەند  ل��ەالی��ەن  مەقامێك  پاشان  خوێندرایەوە.  پ��اری��اد''ەوە 
ئەو  دیكەی  بڕگەیەكی  لە  خوێندرا.  س��ەب��زەواری''ی��ەوە  ''فەتاح 
ژنان  یەكیەتییەكانی  كۆمیتەی  هاوبەشی  پەیامی  رێوڕەسمەدا، 
و الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ناوەندی ٣ی كوردستان 
سروودی  دواتر  خوێندرایەوە.  رەسووڵی''یەوە  ''محەممەد  لەالیەن 
دێموكراتی  حیزبی  مووزیكی  ك��ۆڕی  لەالیەن  كە  ''رێ��ب��ەن��دان'' 
رێوڕەسمەكە  كرا.  پێشكەش  كرابوو،  ئامادە  ئێرانەوە  كوردستانی 
بە گۆڕانیی هونەرمەند فەتاح سەبزەواری و شایی و گۆڤەندی 

بەشداران كۆتایی پێ هات.

ڕۆژانی ١٢ تا ١٤ی ڕێبەندانی ١٣٩٢ی 
فێورییەی  مانگی  ٣ی  ت��ا   ١( ه��ەت��اوی 
ساڵی ٢0١٤ی زایینی( پلینۆمی شەشەمی 
هەڵبژێردراوی كۆنگرەی  ناوەندی  كومیتەی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پازدەهەمی 
رێ��ب��ەری  و  ئەندامانی  بەشداریی  بە  ئێران 
نوێنەری كومیتەی حیزبی كار وباری دەرەوەی 

واڵت بەڕێوە چوو.
یادی  بە  بێدەنگی  خولەكێك  بە  پلینۆم 
شەهیدانی كوردستان دەستی بەكار كرد  و بە 
دوای ئەودا سكرتێری گشتیی حیزب بەڕێز 
مستەفا هیجری دەستووری كاری پلینۆمی 
پاش  پلینۆم  و  بەشدارانی  ڕای  بەر  خستە 
پێشكەش  سیاسی  ڕاپۆرتێكی  پەسندكردنی، 
ناوچەی  ئاڵوگۆڕەكانی  ڕاپ��ۆرت��ەك��ە  ك��رد. 
جیاجیاكانی  بەشە  ن��اوەڕاس��ت،  ڕۆژه��ەاڵت��ی 
حكوومەتانەی  ئ��ەو  ه��ەروەه��ا  و  ك��وردس��ت��ان 
كوردستانیان بەسەردا دابەش كراوە لە ماوەی 
نێوان دوو پلینۆمی دواییدا خستبووە بەرباس. 
دوای باسێكی تێر وتەسەل لە الیەن هاوڕێیانی 

بەشداری پلینۆمەوە پەسند كرا.
ڕۆژهەاڵتی  ئ��اڵ��وگ��ۆڕەك��ان��ی  ل���ەم���ەڕ 
ناوەڕاست، ڕاپۆرت هێمای بۆ ناسەقامگیری 
كردبوو  ناوچەیە  ئ��ەو  واڵت��ان��ی  ل��ە   بەشێك 
بەهاری  بە  كە  ئاڵوگۆڕەكان  دوای  بە  كە 
واڵتانی  لە  كە  ڕووی��ان��دا،  ناسراون  عەرەبی 
ئەفریقایی  واڵتێكی  چەند  سووریە  و  وەكوو 
بە شێوەی جۆراوجۆر بەردەوامە  و ماوەیەكی 
دەوێ كە بۆ جارێكی دیكە سەقامگیری لەو 
واڵت��ان��ەدا وەدی بێ ، لە ڕاپ��ۆرت��ەك��ەدا  ئەو 
ناسرا  )گ��وزار(  تێپەڕین  م��اوەی  بە  ماوەیە 

بوو.
ڕاپۆرت لەسەر ئەو بۆچوونە بوو كە دوو 
رێژیمی سووریە  و ئێران ئەكتەری سەرەكین لە 

ئاڵۆزییە سیاسییەكانی ناوچەكە:
� سووریە دوای دوو ساڵ كوشتار  و وێرانی 
ئاڵوزی  و شوێندانەری لەسەر  هەروا چەقی 
تایبەت  بە  ناوچە  سیاسییەكانی  ئاڵوگۆڕە 
ل��ە سەرەتای  ئ��ەگ��ەر  واڵت��ان��ی دراوس��ێ��ی��ە. 
ناڕەزایەتییەكانی  ئ��اڵ��وزی  و  دەسپێكردنی 
خەڵكی ئەو واڵتە  و كوشتاری خەڵكی ناڕازی 
 و وێران كردنی واڵت بە فەرمانی بەشار ئەسەد 
كۆمەڵگای نێونەتەوەیی  و بەشێك لە واڵتانی 

عەرەبەستانی  توركیە  و  تایبەت  بە  ناوچە 
ئەسەد  بەشار  الچوونی  خوازیاری  سعوودی 
لە حكوومەت بوون  و بۆ ئەو مەبەستە هەر 
دەگەیاندە  یارمەتیی  شێوەیەك  بە  الیەنە  و 
ئوپۆزیسیونی سووریە، بە درێژبوونەوەی ئەم 
وەزعە  و دەستێوەردانی ئێران لە ئاڵوزییەكانی 
ئەو واڵتە  و گەیاندنی یارمەتیی هەمەالیەنە 
لە  ئەسەد  بەشار  حكوومەتی  بە  جیددی   و 
الیەك  و كۆبوونەوەی ژمارەیەكی بەرچاو لە 
ئەندامان  و الیەنگرانی ئەلقاعیدە لە سوریە  و 
شەڕكردنیان دژی سوپای سووریە  و تەنانەت 
دژی سوپای ئازاد، بوون بە هۆی پێكهێنانی 
ئاكامی  لە  سووریە و  داه��ات��ووی  لە  گومان 
بۆ  ڕۆژئ��اوا  یارمەتییەكانی  ئاڵوگۆڕەدا  ئەم 
بەشار  دەستی  ك��ران��ەوە  و  ك��ەم  ئوپۆزیسیون 
بوو.  ئاوەاڵتر  وێرانی  سەركوت  و  بۆ  ئەسەد 
ئەو وەزعییەتە هۆی ئاڵوگۆڕ لە سیاسەتی 
زۆرب��ەی ئ��ەو  واڵت��ان��ەدا بوو كە بەرنامەی 
خ��ۆی��ان ل��ەس��ەر وەالن��ان��ی ب��ەش��ار ئ��ەس��ەد لە 

دەسەاڵت هەڵچنی بوو.
ئیسالمی  ك��ۆم��اری  دی��ك��ەوە  الیەكی  لە 
پیتاندنی  لەسەر  ك��ردن  كار  ساڵ   ٢5 دوای 
وێڕاگەیشتن  دەس��ت  مەبەستی  بە  یورانیۆم 
بە چەكی ناوكی  و سەرفی سەدان میلیارد 
لە  ڕاستایە،  ل��ەو  خەڵك  داه��ات��ی  لە  دۆالر 
ئەمریكا  گەمارۆكانی  بەرامبەر  لە  ئاكامدا 
چۆكداهات  بە  نێونەتەوەیی  كۆمەڵگای   و 
٢0١٣ی  ساڵی  نوامبری  ٢٤ی  رۆژی   و 
بۆ  ناچار ملی ڕاكێشا  بە  لە ژنۆ  زایینی  
هەموو  كە  رێككەوتننامەیەك  ئیمزاكردنی 
كۆمەڵگای  داخ��وازی��ی��ەك��ان��ی  م��ەب��ەس��ت  و 
ئەو  بەرامبەر  لە  لەخۆگرتبوو،  نێونەتەوەیی 
ئیمتیازی  هێندێك  تەنیا  چۆك هاتنەدا،  بە 
هێندێك  چەشنە  ب��ەم  وەرگ��رت��ب��وو.  وردی 
ئاڵوگۆڕ لە سیاسەتی ئەو واڵتانەدا پێكهات 
كە پێوەندییەكانیان لەگەڵ رێژیمی ئێران كەم 

كردبووە .
ڕاپورتەكە  ئێران  نێوخۆیی  وەزعی  لەمەڕ 
هێمای بۆ ئەو ڕاستییانە كرد كە لە ماوەی  
5-  ٦ م��ان��گ��ی ڕاب�������ردوودا س���ەرك���وت  و 
ئەمنییەتی،  فەزای  زاڵبوونی  زەبروزەنگ  و 
بێكاری، پێشێلكردنی مافی مرۆڤ، بێداهاتی 
كۆمەاڵیەتییەكان  نەخۆشییە  گرانی،  خەڵك، 

لە  ه���ەروا  رێژیمن  سیاسەتی  ئاكامی  ك��ە 
زیاتر  ئیعدامییەكان  ژم��ارەی  پەرەسەندندان، 
ڕووحانی  وەعدەكانی  پێچەوانەی  بە  ب��وو، 
بە  ڕووداوەك��ان  ڕەوتی  هەڵبژاردندا  كاتی  لە 
بە  پێش.  دەچنە  بەڵێنانە  ئ��ەو  پێچەوانەی 
ئیسالمی  كۆماری  بوونی  تەسلیم  كورتی 
لەبەرامبەر ڕۆژئاوا، بە قیمەتی سەركوت  و 

نەهامەتیی زیاتری خەڵك لە نێوخۆدا بووە.
چڕبوونەوە  ل��ەس��ەر  ب��اس��ی  ڕاپ��ۆرت��ەك��ە 
 و زی��ات��رب��وون��ی  ئ��ی��ع��دام  و زن��دان��ی كردنی 
لە  ك��ورد  گەلی  مافخوازانی  تێكۆشەران  و 
كوردستانی ئێراندا كردبووەوە  و ئەو ڕاستییەی 
بۆ جارێكی دیكەش هێنابوە ئاراوە كە گەلی 
زەبر  بە  مافخوازەكان  نەتەوە  باقی  ك��ورد  و 
 و زەن��گ  و ت��ۆق��ان��دن ورەی���ان ب��ەر ن���ەداوە  و 
بەربەرەكانێ دژی  رێژیم بۆ بە دەستهێنانی 

مافە ڕەواكانیان هەروا بەردەوامە.
ل���ە ب��ەش��ێ��ك��ی دی���ك���ەی ڕاپ���ورت���ەك���ەدا 
پ��رس��ی ك����ورد و دوایین  ل��ە  ئ���اوڕدان���ەوەی���ەك 
جیاجیاكانی  ب��ەش��ە  ل��ەس��ەر  ئ��اڵ��وگ��ۆڕەك��ان 
كوردستان دابووەوە  و لەسەر ئەو بڕوایەیە كە:

لە كوردستانی سووریە دەرفەتێكی گونجاو 
بە  بەشە  ئەو  كوردەكانی  ئەگەر  كە  خولقاوە 
بچن  و  پیری  ب��ەرەو  یەكگرتووانە  وریایی  و 
دەتوانن  دابنێن  ب��ۆ  ش��ی��اوی  بەرنامەیەكی 
داهاتوویەكی باش بۆ ئەو بەشە دابین بكەن، 
ئەو  كانتۆنەكانی  ڕاگەیاندنی  بە  سەبارەت 
پلینیوم  بەڕێوەبردنی،  ئیدارەكردن  و  بەشە بۆ 

لەو باوەڕەدا بوو كە:
هەركام  بەڕێوەبەری  ئیدارە  و  سپاردنی   �
لە بەشەكانی كوردستان بە خەڵكی خۆجێیی 
یەكسان  و  ئازاد،  هەڵبژاردنێكی  ڕێگای  لە 
دێموكراتێك  و كورتكردنەوەی دەستی زۆرداری 
دیكتاتۆرەكان لەسەر كوردستان ویستێكی ڕەوا 
دێموكرات  دێموكراتیكی خەڵكە  و حیزبی   و 

پشتیوانیی لێ دەكا.
 � ل��ە ه��ەم��ان ح��اڵ��دا ن��ی��گ��ەران��ی خۆی 
خۆسەپاندن  و  چەشنە  ه��ەر  ل��ە  دەردەب����ڕێ  
ت��اك��ڕەوی ل��ەو پ��ێ��وەن��دی��ی��ەدا ل��ە الی���ەن هەر 
گرووپ  و حیزبیكەوە بێ، چوونكە ئەم شێوە 
هەڵسوكەوتە بە قازانجی خەڵك تەواو نابێ  و 

دەبێتە هۆی لەدەست چوونی دەرفەتەكان. 
ناساندنی  ئ��ی��دارە  و  ل��ە  ل��ەوان��ە،  جگە   �

نیشانەیەكی  هێما  و  هیچ  كانتۆنانەدا  ئەو 
ناكرێ.  ب���ەدی  ن��ەت��ەوەی��ی  ك��وردس��ت��ان��ی  و 
كە خۆشك  دەرب��ڕی  هیواداریی  پلینۆم  بۆیە 
 و ب��راك��ان��م��ان ل��ەو ب��ەش��ەی ك��وردس��ت��ان��دا بە 
ڕۆحێكی دێموكراتیك  و دوور لە هەر چەشنە 
بەرژەوەندیی  زەق��ك��ردن��ەوەی  پ��اوان��خ��وازی  و 
نەتەوەییدا  ب��ەرژەوەن��دی  لەبەرامبەر  حیزبی 
هەنگاو بنێن  و لە دەرفەتە لەبارەكانی كەڵكی 

شیاو وەربگرن.
ئەوەی  س��ەرەڕای  باشوور  كوردستانی  لە 
هەڵبژاردنێكی جێگای پەسەند بۆ دیاریكردنی 
لەو  س��ەرك��ەوت��ووی��ی  ب��ە  پارلمان  نوێنەرانی 
ماوەیەدا كۆتایی پێ هات، بەاڵم وەدواكەوتنی 
پێكهێنانی حكوومەت بووتە هۆی نیگەرانیی 
دانیشتوانی ئەو بەشەی كوردستان  و هەموو 

دلسۆزانی كورد. 
نیگەرانی  جێگای  زۆرت��ر  ئەوەیكە  ب��ەاڵم 
پلینوم بوو دەستێوەردانی كۆماری ئیسالمی 
لەو بەشەی كوردستان  و لە نێو هێندێك حیزب 
 و الیەنەكان بوو كە لە ئێستادا ئاشكراتر خۆی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  دەنوێنی. 
 ٣5 ئەزموونی  ش��ارەزای��ی  و  پێی  بە  ئێران 
ئیسالمی  كۆماری  ریژیمی  لەگەڵ  ساڵەی 
ئ��ەو رێژیمە دژی ك��وردە  و  الی ڕوون��ە كە 
ناوێ  كوردستان  بۆ  ئاشتی  سەقامگیری  و 
 و دەستێوەردانەكانی ئەو ڕێژیمە بۆ نانەوەی 
وەزعەیە  ئەم  تێكدانی  دووبەرەكی  و  ئ��اژاوە، 
ئاراوە  هاتوونەتە  باشوور  كوردستانی  لە  كە 
 و بووەتە چقڵی چاوی  و بە هەموو شێوەیەك 
لە دژی پیالن دەگێڕێ، بۆیە پلینۆم هیوای 
دەربڕی كە حكوومەتی هەرێم  و حیزبەكانی 
ئەو بەشە بە چاوكراوەیی  و وریاییەوە بڕواننە 
لەم  هەڵسوكەوتەكانی  ئیسالمی  و  كۆماری 

بەشەی كوردستان.
پلینۆم سەبارەت بە كوردستانی باكوور لەو 
باوەڕەدا بوو، كە پڕۆسەی ئاشتی كە نێزیك 
حكوومەتی   نێوان  لە  لەمەوپێش  ساڵێك  بە 
بەاڵم  ئ����اراوە،  ه��ات��وەت��ە   P.K.K ت��ورك��ی��ە و
دێموكرات  حیزبی  نیگەرانی  پێشتر  ه��ەروەك 
دەچێتە  الوازی  بە  زۆر  ئێستاش  دەربڕابوو، 
لەو  ئاشتی  ڕەوت���ی  ك��ە  ه��ی��واداری��ن  پێش  و 
مافە  دابینكردنی  ب��ەرە و  كوردستان  بەشەی 

نەتەوەیی و سیاسییەكانی كورد بچێتە پێش.

الیەنەكانی  كە  دەرب���ڕی  هیوای  پلینۆم 
ئەم پڕۆسەیە بە تایبەت حكوومەتی توركیە 
ل��ە راس��ت��ای چارەسەر  ه��ەن��گ��اوی ج��ی��ددی 

كردنی ئەم پرسە هەڵبگرن.
ب��ەش��ێ��ك��ی دی��ك��ەی ك����اری  پلینۆم  ل��ە 
گ��ەاڵڵ��ەك��ان��ی ح��ی��زب  و ه��اوڕێ��ی��ان��ی پێشوو 
سەبارەت بە یەكگرتنەوەی حیزبی دێموكرات 
پلینۆمی  لێكدانەوە،  دوای  بەرباس  و  خرایە 

شەشەم بەو ئاكامە گەیشت كە:
حیزبی دێموكرات ئامادەیە وتووێژەكانی بە 
دێموكراتی  حیزبی  یەكگرتنەوەی  مەبەستی 
پێشوو  هاوڕێیانی  لەگەڵ  ئێران  كوردستانی 

لەسەر ئەو بنەمایانە درێژە بدا:
دێموكراتی  حیزبی  ی��ەك��گ��رت��ن��ەوەی   �١
كوردستانی ئێران  و هاوڕێیانی پێشوو لەسەر 
سێزدە،  كۆنگرەی  پەسندكراوەكانی  بنەمای 
لە  كە  جیابوونەوە  لە  پێش  كۆنگرە  دوایین 
پەسند  ئەو  ك��راوە.  پەسند  هەمووانەوە  الیەن 
پێناسانەی  ئەو  هەموو  ئاڕم  و  ناو،  كراوانە 
حیزب لە خۆ دەگرێ  كە لەو كاتەدا دەنگی 

بۆ دراوە.
كە  پێویست  وردەك��اری��ی��ەك��ان��ی  ب��اق��ی   �٢
هەروەها  دەك����ەن،  بەهێز  ح��ی��زب  ی��ەك��ڕی��زی 
هاوبەش  كۆنگرەی  كردنی  ئامادە  چۆنیەتی 
پێویستە پێش كۆنگرە تەوافوقی لەسەر بكرێ  
بە  ع��ادی  ڕەوال��ی  بە  داهاتوو  كۆنگرەی   و 
گشتی  سیاسەتی  دیاریكردنی  مەبەستی 
بە  پێشكەش  سیاسیدا  راپۆرتێكی  ل��ە  ك��ە 
وەردەگیرێ ،  بۆ  دەنگی  دەك��رێ   و  كۆنگرە 
نێوخۆ  و  پێڕەوی  بەرنامە  و  كردنی  پەسند 
هەڵبژاردنی ئەندامانی ڕێبەرایەتی پێك دێ  
بڕیاڕەكان  و  بە  پابەند دەبن   و هەموو الیەك 

پەسندكراوەكانی كۆنگرە.
لە كۆتایی كاری پلینۆم، كۆمەڵێك خاڵی 
لەسەر  حیزبی  ئ��ورگ��ان��ی��ی  تەشكیالتی  و 
ئەساسی پێشنیاری دەفتەری سیاسی خرانە 

بەرباس  و بڕیاری پێویستیان لەسەر درا.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

١٣٩٢/١١/١5ی هەتاوی 
  )٤ /٢0١٤/٢ی زایینی(
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ئەندامێكی حیزبی دێموكرات لە نەخۆشخانەیەكی شاری 
سلێمانی كۆچی دوایی كرد

ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە 
ناوچەی هەوشار شەهید كرا

دایكی شەهیدێكی رێگای 
رزگاریی كوردستان كۆچی 

دوایی كرد

باوكی پێشمەرگەیەكی 
حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران لە بۆكان 
كۆچی دوایی كرد

كۆچی دوایی ئەندامێكی 
لە مێژینەی حیزب لە 

ناوچەی پیرانشار
١٣٩٢ی  رێبەندانی  ٣ی  رێ��ك��ەوت��ی 
ه��ەت��اوی، ''رەس���وڵ رەس��وڵ��ی'' ئەندامی 
لەمێژینەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران، لە تەمەنی ٨5 ساڵیدا لە ئاوایی 
''بەری  ن��اوچ��ەی  شینكێ''ی  ''ك��ان��ی��ە 
ساڵ  چەند  پاش  پیرانشار،  مێرگان''ی 
كۆچی  نەخۆشی،  لەگەڵ  بەربەرەكانێ 
دوایی كرد. كاك رەسوڵ هەر لە تەمەنی 
الویەتیدا پێوەندی بە تەشكیالتی حیزبەوە 
گرت و پاش سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی 
دێرینەكانی  ئەندامە  زۆرب��ەی  وەك  ئێران 
حیزبەوە  بە  پێوەندی  ناوچەیە  لەو  حیزب 
ریزەكانی  لە  تێكۆشانی خۆی  و  گرتەوە 
پێكردەوە.  دەس���ت  ح��ی��زب��دا  تەشكیالتی 
نێو  لە  ك��اك رەس���ووڵ رەس��ووڵ��ی  تەرمی 
بە  مێرگان''دا  ''ب��ەری  خەڵكی  ئاپۆرای 

خاك ئەسپێردرا.
ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری 
دەك��ا و خ��ۆی لە خ��ەم و پ��ەژارەی��ان��دا بە 

شەریك و بەشدار دەزانێت.

دانیشتوانی قەرەگۆل یادی قوربانییانی كۆمەڵكوژیی 
دەیەی شەستیان بەرز راگرت

١٣٩٢ی  ب��ەف��ران��ب��اری  ٦ی  رێ��ك��ەوت��ی 
قەرەگۆل  گ��ون��دی  دان��ی��ش��ت��وان��ی  ه��ەت��اوی، 
شەهیدانی  گڵكۆی  لەسەر  دەوروب����ەری،  و 
ئەو  و  كۆبوونەوە   ٦0 دەی��ەی  كۆمەڵكوژیی 
گوندی  دانیشتوانی  راگ��رت.  ب��ەرز  ی��ادەی��ان 
مەجیدخان"  "چۆمی  ناوچەی  لە  قەرەگۆل 
ئەو رێپێوانەیان بە شێوەی سەمبۆلیك ئەنجام 
و  رێژیم  كۆنەپایگای  نێوان  م��ەودای  و  داوە 

ئەو گوندەیان بڕیوە. بەشێكی زۆر لە خەڵكی 
مەجیدخان،  چۆمی  ن��اوچ��ەی  گوندەكانی 
كۆمەڵكوژیی  قوربانییانی  ساڵڤەگەڕی  لە 
لە  سەرچنار،  و  ق��ەرەگ��ۆل  گوندی  خەڵكی 
كە  كارەساتە  ئەو  قوربانییانی  گڵكۆی  سەر 
ئەنجام  ئێرانەوە  ئیسالمیی  رێژمی  لەالیەن 

درابوو، ئامادە بوون.

عەدنان حەسەن  پوور دوای 7 ساڵ دەستبەسەری 
لە مافە سەرەتاییەكانی بێبەرییە

دوو كۆڵبەری كورد بە هۆی تەقینەوەی مین 
لە سنووری بانە بوونە قوربانی

رێكەوتی ٢ی رێبەندانی ١٣٩٢ی هەتاوی، 
ئەحمەد  ك����وڕی  م��ح��ەم��م��ەدی  م��ەح��م��وود 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ئ��ەن��دام��ی 
سەربە  ''كۆڵەسە''ی  گوندی  خەڵكی  ئێران 
شارستانی جوانڕۆ لە تەمەنی 5٦ ساڵیدا لە 
سلێمانی  شاری  نەخۆشخانەكانی  لە  یەكێك 
كرد.  دوای��ی  كۆچی  كوردستان  هەرێمی  لە 
ناوبراو كەسێكی دڵسۆز و نیشتمانپەرەر بوو و 

هەتا دوا ساتەكانی ژیانی بە رێبازی حیزب 
وەفادار مایەوە و ئەركە حیزبییەكانی بەوپەڕی 

دڵسۆزییەوە جێ بەجێ دەكرد.
ئێران  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی 
بنەماڵەكەی  و  كەس  و  خزم  لە  سەرەخۆشی 
و  شەریك  بە  خەمیاندا  لە  خ��ۆی  و  دەك��ات 

بەشدار دەزانێت.

١٣٩٢ی  بەفرانباری  ٢٨ی  رێكەوتی 
دێموكراتی  حیزبی  ئەندامێكی  هەتاوی، 
كوردستانی ئێران بەناوی ''ئەلیاس نووری'' 
كوڕی حوسێن تەمەن ٢٧ ساڵ و خێزاندار، 
''م����ەم����ەر''ی سەربە  گ��ون��دی  خ��ەڵ��ك��ی 
بەڕێوەبردنی  كاتی  لە  هەوشار،  ناوچەی 
٢ی  ب��ەرەب��ەری  لە  حیزبی  مەئمووریەتی 
كۆماری  دامەزرانی  ساڵ�ڕۆژی  رێبەندان، 
كوردستان، لە الیەن هیزەكانی رێژیمەوە لە 
و  تەبلیغی  چاالكیی  بەڕێوەبردنی  كاتی 
بەبۆنەی  پووستێر  و  تراكت  باوكردنەوەی 
٦٨ەمین ساڵڤەگەڕی دامەزرانی كۆماری 

كوردستان، شەهید كرا و تێكەڵ بە كاروانی 
شەهیدانی رێگای رزگاری و سەربەستیی 
رێژیمی  ه��ێ��زەك��ان��ی  ب�����وو.  ك���وردس���ت���ان 
ئیسالمیی ئێران لەو گوندە ئەو ئەندامەی 
حیزبی دێموكراتیان خنكاندووە و شەهیدیان 

كردووە.
ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
كاری  و  كەس  و  بنەماڵە  لە  سەرەخۆشی 
شەهید ئەلیاس دەك��ات و خۆی لە خەم و 
پەژارەیاندا بە شەریك و هیوای سەبوورییان 

بۆ بە ئاوات دەخوازێت.

١٣٩٢ی  رێبەندانی  ١0ی  رێكەوتی 
هەتاوی، ''مریەم بانەیی'' دایكی شەهید 
گوندی  خەڵكی  ب��ەزای��ی''  ''ع��ەب��دوڵ��ا 
پیرانشار  شارستانی  س��ەرب��ە  ''زێ����وە''ی 
ب��ەه��ۆی پ��ی��ری ك��ۆچ��ی دوای����ی كرد. 
 ١٣٧٤ ساڵی  بەزایی،  عەبدوڵا  شەهید 

لە ناوچەی شنۆ شەهید بوو.
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری 
دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە 

شەریك و بەشدار دەزانێ.

١٣٩٢ی  رێبەندانی  ٨ی  رێ��ك��ەوت��ی 
هەتاوی، حاجی ساڵح ساڵحی ئەسڵ باوكی 
ناسر ساڵحی ئەسڵ پێشمەرگەی حیزبی 
بەهۆی  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 
تەمەنی ٧٦ ساڵیدا  لە  دڵییەوە  وەستانی 
كۆچی دوایی كرد.حاجی ساڵح كەسێكی 
خۆشناو و جێی متمانەی ناسیارانی بوو 
و چەندین جار لەالیەن هێزەكانی رێژیمەوە 
ریزی  لە  ك��وڕەك��ەی  ئ��ەوەی كە  بەهۆی 
پێشمەرگەی كوردستاندا بوو، دەسبەسەر و 
ئازار و ئەشكەنجە كراوە. ناوبراو هەمیشە 
رۆڵەكەی هان دەدا كە پێشمەرگە بمێنێ 

و بە سەربەرزییەوە بژی.
ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری 
كاك ناسر دەكات و خۆی لە پەژارەیاندا 
ب��ە ش��ەری��ك و ه��ی��وای س��ەب��ووری��ی��ان بۆ 

دەخوازێت.

ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا باوی كردەوە، 
رێژیمی  ئەمنییەتيی   � قەزایی  بەرپرسانی 
ئیسالمیی ئێران لە پاریزگای سنە سەرەڕای 
عەدنان  مەرەخسی  لەگەڵ  دژایەتیان  ئەوەی 
دەربڕیوە،  كورد  رۆژنامەنووسی  پوور  حەسەن 
رێگرییان لە چاوپێكەوتنی حوزووری لەگەڵ 
پێڕاگەیشتنی  ه���ەروەه���ا  و  ب��ن��ەم��اڵ��ەك��ەی 
پزشكیشی لەدەرەوەی زیندان كردووە. عەدنان 

رۆژنامەنووسی  بەپێشینەترین  پ��وور  حەسەن 
زیندانییە و بێبەری كردنی لەمافی یاسایی 
ساڵە   ٧ م��اوەی  كە  لەحاڵێكدایە  مەرەخسی 
لە گرتووخانەی ناوەنديی شاری سنە لەحاڵی 
دەست  بە  تێپەڕاندنی حوكمەكەیدایە. عەدنان 
چەندین نەخۆشی وەكوو رێخۆڵە و نەخۆشی 
پووك و ددانەوە دەناڵێنێ  و دۆخی تەندروستی 

زۆر نالەبارە.

ئ��اژان��س��ی ه��ەواڵ��دەری��ی ك��وردپ��ا باوی 
كردەوە، رێكەوتی ٢ی رێبەندان دوو كۆڵبەری 
بەجێماوی  مینی  تەقینەوەی  بەهۆی  ك��ورد 
شەڕی ٨ ساڵەی ئێران و عێراق لە سنووری 
تووشی  كوردستان،  هەرێمی  بۆ  بانە  شاری 
كەمئەندامی و برینداری بوون. لە نزیك خاڵی 
سنووریی بانە مینێك لەژێر القی كۆڵبەرێك 
ساڵ   ١٩ تەمەن  رۆستەمی  فوئاد  بەناوی 

ساڵحاوای  گوندی  خەڵكی  و  رەشید  كوڕی 
هۆیەوە  بەو  و  تەقییەوە  سەقز  شاری  سەربە 

القی راستی لەدەست داوە.
بەهۆی  دی��ك��ەش  كۆڵبەرێكی  ه��ەروەه��ا 
تەقینەوەی ئەو مینە دەستی بەتوندی بریندار 
ب���ووە و ل��ەالی��ەن ك��ۆڵ��ب��ەرەك��ان��ی دی��ك��ەوە بۆ 

نەخۆشخانەی شاری بانە راگوێزراوە.

لە ورمێ پێشگیری لە بەكارهێنانی زمانی كوردی بۆ 
تابلۆ بازرگانییەكان دەكرێ 

كەسایەتییەكی واڵتپارێزی كورد لە مەهاباد 
كۆچی دوایی كرد

كەسایەتییەكی وەرزشی و كۆمەاڵیەتیی كورد لە شاری 
مەهاباد كۆچی دوایی كرد

باوكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان لە 
سەڵماس كۆچی دوایی كرد

باوكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان 
لە مەهاباد كۆچی دوایی كرد

ورمێ  پارێزگای  بازرگانیی  سازمانی 
بازرگانیی  رێكخراوی  بۆ  بڕیارنامەیەكدا  لە 
بەكارهێنانی  پارێزگایە،  ئەو  شارستانەكانی 
زمانی كوردیی بۆ تابلۆكان قەدەغە كرد. لەو 
بڕیارنامەیەدا وێڕای ئاماژە بە ماددەی ٢٨ی 
ئایین  نامەی شوێنە گشتییەكان، پەسندكراوی 
هەیئەتی دەوڵەت، بەڕێوەبەرایەتیی چاودێریی 
هێزی  فەرماندەهیی  و  گشتییەكان  شوێنە 
كراوە  ئەركدار  ورمێ،  پارێزگای  ئینتزامیی 

زمانی  یاسایە،  ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بە  كە 
شووشە  و  تابلۆ  سەر  نووسراوەی  بۆ  فارسی 
و س��ەر درگ���ای دووك��ان��ەك��ان ب��ەك��ار بهێنن. 
بازرگانيی  رێكخراوی  بڕیارنامەیەی  ئ��ەو 
بازرگانیی  ئ��ی��دارەی  بۆ  ورم��ێ  پارێزگای 
نەغەدە،  م��اك��ۆ،  خ���ۆی،  ش��ارس��ت��ان��ەك��ان��ی 
پیرانشار،  س��ەردەش��ت،  م��ی��ان��دواو،  مەهاباد، 
بۆكان، تیكاب، ساین قەاڵ، سەڵماس، شنۆ و 

چاڵدوران، نێردراوە.

١٣٩٢ی  رێ��ب��ەن��دان��ی  5ی  رێ��ك��ەوت��ی 
ه��ەت��اوی، ح��اج��ی رەح��ی��م خ����ەڕازی یەكێك 
شارستانی  واڵتپارێزەكانی  كەسایەتییە  لە 
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  دۆس��ت��ی  و  م��ەه��اب��اد 
كوردستانی ئێران، لەو شارەدا كۆچی دوایی 
كرد. ناوبراو وەكوو یەكێك لە دەوڵەمەندەكانی 
ناوچەكە لە سەرخستی دۆزی گەلەكەماندا، 
رۆڵێكی بەرچاوی لە یارمەتیدانی شۆڕش لە 

باری ماددی و مەعنەوييەوە هەبوو. تەرمی 
شاری  خەڵكی  ئاپۆرای  لەنێو  رەحیم  حاجی 

مەهاباددا بە خاك سپێردرا.
ئێران  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری دەكا 
و  شەریك  بە  پەژارەیاندا  و  خەم  لە  خۆی  و 

بەشدار دەزانێت.

رێكەوتی ٤ی رێبەندانی ١٣٩٢ی هەتاوی، 
كۆمەاڵیەتیی،  و  وەرزش���ی  كەسایەتییەكی 
''ئیسماعیل  بەناوی  خەڵكی شاری مەهاباد 
ن��ەخ��ۆش��ی كۆچی  ب��ەه��ۆی  ش���ەراف���ەت���ی'' 
یەكێك  شەرافەتی  ئیسماعیل  ك��رد.  دوای��ی 
وەرزشییەكانی  دیارە  كەسە  بەپێشینەترین  لە 
رشتەی فووتباڵ لە مەهاباد دا بوو، كە چەندین 
بە  بوو، تەمەنی خۆی بۆ خزمەتكردن  ساڵ 
گەل و نەتەوەكەی تەرخان كردبوو. شەرافەتی 
شارستانی  وەرزش��ی��ی  راه��ێ��ن��ەری  یەكەمین 
 A راهێنەریی  بڕوانامەی  كە  بووە  مەهاباد 

لە ئاسیادا وەرگرتووە. ناوبراو برایەكی بەناوی 
حیزبی  ریزەكانی  لە  جەهانگیری''  ''عەلی 
بووە.  شەهید  ئێراندا  كوردستانی  دێموكراتی 
عەلی جەهانگیری ساڵی ١٣٦0ی هەتاوی 
لە مەهاباد لەالیەن رێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە 

ئیعدام كراوە.
ئێران،  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی 
كاری  و  ك��ەس  و  بنەماڵە  ل��ە  س��ەرەخ��ۆش��ی 
ناوبراو دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە 

شەریك و بەشدار دەزانێت.

١٣٩٢ی  ب��ەف��ران��ب��اری  ٢٩ی  رێ��ك��ەوت��ی 
باوكی  ئەمینی''  عەبدوڵا  ''م��ام  هەتاوی، 
گوندی  خەڵكی  ئەمینی''  ''كەماڵ  شەهید 
لە  سەڵماس،  ش��اری  سەربە  ''پیرانجوق''ی 
كرد.  دوای���ی  كۆچی  ساڵیدا   ٨0 تەمەنی 
ئەشكەنجەی  و  ئازار  بەهۆی  عەبدوڵا  مام 
بەناچار  ئێران  ئیسالمیی  رێژیمی  هێزەكانی 
گوندی  لە  و  هێشتبوو  بەجێ  خۆی  زێ��دی 
''هەرەتیس'' لە كوردستانی توركیە نیشتەجێ 
ببوو. شەهید كەماڵ ئەمینی ساڵی ١٣٤٤ى 

بوو.  دایك  لە  پیرانجوق  ئاوایی  لە  هەتاوی 
دێموكراتی  حیزبی  پێشمەرگەی  ن��اوب��راو 
١ی  رێكەوتی  لە  كە  بوو  ئێران  كوردستانی 
لە  ه��ەت��اوی  ١٣٦٦ی  س��اڵ��ی  پ��ووش��پ��ەڕی 

شوێنێك بەناوی ''دریشك'' تیرۆر كرا.
ئێران  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری دەكا 
بەشدار  و  شەریك  بە  خەمیاندا  لە  خ��ۆی  و 

دەزانێت.

''محەممەد سوڵتانی ساڵحە باریكە'' باوكی 
شەهید ''حوسێن ساڵحە باریكە'' بەهۆی پیری 
كرد. دوایی  كۆچی  ساڵیدا   ٩5 تەمەنی  لە 

پێشمەرگەی  باریكە  ساڵحە  حوسێن  شەهید 
لە  كە  بوو  پێشەوا  شەهید  هێزی  ٢ی  لكی 
رێكەوتی ٣0ی رەزبەری ١٣٦0ی هەتاوی، 
دوژمن  هێزەكانی  بەرەنگاربوونەوەیەكی  لە 
درابوون،  مۆڵ  ''خەتایی''  مۆڵگەی  لە  كە 
لە  سوڵتانی  محەممەد  كرا.تەرمی  شەهید 

گوندی ئاتاباغی زێدی لە دایك بوونی بە 
خاك سپێردرا.ناوبراو كەسایەتییەكی ناسراو و 

خۆشناوی ناوچەی چۆمی مەجیدجان بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە 
كاری  و  كەس  و  بنەماڵە  لە  سەرەخۆشی  و 
و  شەریك  بە  خەمیاندا  لە  خ��ۆی  و  دەك��ات 

بەشدار دەزانێت.
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زۆر خۆشحاڵم كە ئەوڕۆ هاوڕێ لەگەڵ 
لە سلێمانی، شاری شێخ  ئێوە خۆشەویستان 
رووناكبیریی  پێتەختی  نەمر،  محموودی 
ساڵی  ٦٨ەمین  یادی  كوردستان،  باشووری 
بەرز  كوردستان  كۆماری  دامەزراندنی 

رادەگرین.
بەڕێزان!

لەمەوبەر  ساڵ   ٦٨ ئاگادارن  هەروەك 
١٣٢٤ی  ساڵی  رێبەندانی  ٢ی  رۆژی  لە 
هەوڵ و  بە  كوردستان  كۆماری  هەتاوی، 
تێكۆشانی حیزبی دێموكراتی كوردستان  و بە 
سەرۆكایەتیی نەمر پێشەوا قازی محەممەد 

لە شاری مهاباد دامەزرا.
تەمەنی ئەو كۆمارە كەمتر لە ساڵێك بوو، 
سیاسی  و  كاریگەرییە  دەستكەوت  و  بەاڵم 
پرشنگداری  قۆناغی  كۆمەاڵیەتییەكانی 
كۆماری كوردستان بۆ نەتەوە  و مرۆڤی كورد 
زۆر بوون  و زۆر جاریش باسیان لێكراوە، بۆیە 
لەو  بە چەند خاڵێك  ئیشارە  بە كورتی  زۆر 

پێوەندییەدا دەكەم:
� بە دامەزرانی كۆمار لە مێژووی نوێی 
دەكرێت،  "عەقالنی"  بە  "سیاسەت"  كورددا 
دامودەزگا  دامەزراندنی  رێگەی  لە  ئەویش 
 و دامەزراوەی مۆدێرنی حوكمرانی  و رەوایی 
خەڵكەوە،  الیەن  لە  دەسەاڵتە  ئەو  پێدانی 
چوارچێوەی  لە  سیاسی  كاركردنی  هەروەها 
سیاسی  حیزبی  كە  مۆدێرن  سیستمێكی 
ئەم  كوردستان(ە،  دێموكراتی  )حیزبی  یانی 
شێوە دەسەاڵتدارییە لە بزاڤی رزگاریخوازیی 

كورددا دیاردەیەكی زۆر سەردەمیانەیە.
� باوكردنەوە  و پەرەپێدانی روانگەی نۆی 
لەسەر حكوومەت  و حوكمرانی  و جەختكردنەوە 
لەسەر "مافی دیاریكردنی چارەنووس" لەسەر 
وشیارانەی  ئاگایانە و  هەڵبژاردنی  بنەمای 

تاكەكانی كورد.
� بەرجەستە كردنی ئازادییە گشتییەكان، 
پێكهێنانی  رادەربڕین  و  ئازادیی  بەتایبەت 

رێكخراو و كۆڕ  و كۆمەڵە جیاجیاكان.
ناسیونالیستی  رووحیيەی  پەرەپێدانی   �
دێموكراتیكەكانی،  رەگەزە  بنەما  و  لەسەر 
پابەندبوونی  وەفاداری  و  بەهێزكردنی 
بۆ  گرووپەكان  هێز  و  تاكەكان  و  سیاسیی 
دەسەاڵتی كوردی لە بری وەفاداری بۆ تاك 

یان بنەماڵە  و عەشیرەت  و ناوچەیەك.
� چاپكردنی كتێب  و رۆژنامە  و گۆڤاری 
جۆرا وجۆر بە زمانی كوردی  و هەوڵدان بۆ 

بنەبڕكردنی نەخوێندەواری.
دەستنیشانكردنی  ئااڵ  و  هەڵكردنی   �
سروودی نەتەوەیی وەك هێماكانی مۆدێرنی 

نەتەوەیی.
مرۆیی  گەشەپێدانی  بە  گرینگیدان   �

پەروەردەكردن  و  خوێندەواركردن  و  رێگەی  لە 
هەناردەكردنی "خوێندكار" بۆ دەرەوەی واڵت بە 
مەبەستی خوێندن بۆ بونیاتنانەوەی كوردستان 

 و دەیان دەستكەوتی گرینگی دیكە.
٢ی  دیكەوە،  هۆی  زۆر  هۆیانە  و  بەم 
رێبەندان ئەو قۆناغە لە مێژووی نەتەوەكەمانە 
كە بوەتە بەشێك لە بیرەوەریی بەكۆمەڵی كورد 
كوردێك  هەموو  بۆ  پارچەكان  و  هەموو  لە 

بووەتە بنەمایەكی مۆدێڕن بۆ ناسنامەی 
سەردەمی  لە  ئایدیاكانی  كە  نەتەوەیی 
بەاڵم  دەكاتەوە.  بەرجەستە  هاوچەرخدا 
چ  و  نەتەوە   وەكوو  چ  ئێمە  پێویستە 
جگە  رزگاریخواز،  بزووتنەوەی  وەكوو 
مێژووییە  قۆناغە  بەم  شانازیكردن  لە 
خوێندنەوەی  بە  بدەین  هەوڵ  پڕبایەخە، 
ئەو  هەلومەرجی  بارودۆخ  و  زانستی 
درووستبوون  و  هۆكارەكانی  سەردەمە، 
تێكشكانی،  كۆمارە  و  ئەو  سەركەوتنی 
دەرس  الوازەكانی  بەهێز  و  خاڵە  لە 

وەربگرین.
كۆماری  شكستی  هۆكارەكانی   
كوردستان بێجگە لە هۆكارە نێوخۆییەكان 
پێویستە  كراوە،  لەسەر  باسی  زۆر  كە 
بدۆزینەوە،  پێكهاتەییەكاندا  هۆكارە  لە 
بەتایبەت كاریگەریی ملمالنێی زلهێزەكان 
دەتوانین لێرەدا بە كاریگەریی "پێكهاتەی 
سیستمی نێونەتەوەیی" پێناسە بكەین كە 
ئێران  و  نێوخۆییەكانی  هۆكارە  پاڵ  لە 
لە  كاریگەریان  رۆڵی  كوردستاندا، 

كۆتایی پێهێنانی ئەو كۆمارە گێڕاوە.

ئێمە ئەمڕۆكە دەتوانین باشتر خوێندنەوە بۆ 
كوردستان  و  كۆماری  رووخانی  هۆكارەكانی 
هەروەها گەمەی زڵهێزەكان  و رۆڵ  و پێگەی 

كورد لەو ملمالنێیانەدا بكەین.
پاش  ئاڵوگۆڕەكانی  لە  لێوردبوونەوە  بە 
دووهەم  یەكەم  و  جیهانيی  شەڕی  هەردوو 
ناوچەیی  و  ئەكتەرەكانی  لە  ئاڵوگۆڕ   و 
هەڵوەشانەوەی  ناوچوون  و  لە  نێونەتەوەیی، 
الیەك  لە  الوازبوونیان  یان  واڵت  و  هێندێك 
ئەكتەری  هێندێكیتر  سەرشانۆی  هاتنە   و 
نوێ  لە الیەكی دیكەوە، پێكهاتەی سیستمی 
بەو  هات،  بەسەردا  گۆڕانی  نێونەتەوەیی 
واتایە كە لە پێكهاتەی سیستمی هاوسەنگيی 
دوو  سیستمی  پێكهاتەی  بۆ  گۆڕدرا  هێزەوە 
سەرنج  و  جێگەی  خاڵی  بەاڵم  جەمسەری، 
تێڕامان ئەوەیە كە لە فەترە زەمەنی نێوان ئەم 
پێكهاتنی  شكڵگرتن  و  تاكوو  ئاڵوگۆڕانەوە 
نێونەتەوەیی  نوێی  سیستمی  پێكهاتەی 
گەمەكان  و  جۆری  لەسەر  كاریگەريی  كە 
ژمارە  و  تەنانەت  نێونەتەوەیی  و  سیاسەتی 
رێكخراوە  یان  )دەوڵەت  ئەكتەرەكان  جۆری 
درووست  بۆشاییەك  هەیە،  نێونەتەوەییەكان( 

بوو كە دەرفەتی بۆ ئێمەی كوردیش رەخساند 
نەتەوەیی  سەربەخۆی  نیمچە  قەوارەیەكی 
بكەین.  درووست  كوردستان(  كۆماری  )واتا 
یان  جێگیربوون  كات  و  تێپەڕبوونی  بە  بەاڵم 
تەسبیت بوونی ئەو پێكهاتە نێونەتەوەییە، ئێمە 
دەبینین كە كۆتایی بە كۆماری كوردستانیش 
گەمەی  رێسای  ملمالنێ ،  جۆری  دێت  و 
سیاسەتی  ژئوپۆلیتیكەكان  و  نێونەتەوەیی  و 

لەم  دێت.  بەسەردا  گۆڕانی  نێونەتەوەيی، 
نێوەندەدا "كورد" وەكوو ئەكتەر یان بكەرێكی 
دەخرێت  و  پەراوێز  ناوچەیی،  یان  ناوخۆیی 
پێكهاتەی  جێگیربوونی  قوربانیی  دەبێتە 
سیستمی دووجەمسەری  و ملمالنێی زلهێزەكان 

 و بەگشتی سیاسەتی نێونەتەوەیی.
مێژووی ئەو دوو جەمسەرییە  و ئەزموونی 
كە  سەلماند  ئەوەی  سارد  شەڕی  سەردەمی 
سیستمە  ئەو  پێكهاتەیی  چوارچێوەی  لە 
كورد  نەتەوەی  مافەكانی  نێونەنەتەوەییەدا 
تێدایە،  كوردی  كە  هەستیارەی  ناوچە  لەو 
ملمالنێ  بەرژەوەندی  و  نابێت  و  دەستەبەر 
ئیرادەی  هێز  و  سەرووی  لە  نێونەتەوەییەكان 
ئەم  هاتنی  كۆتایی  بە  بەاڵم  كوردەوەیە، 
هەڵوەشانەوەی  جەمسەرییە  و  دوو  سیستمە 
قەوارە  چەندین  دیسان  سۆڤیەت،  یەكیەتیی 
ناو  دێنە  نوێ   ئەكتەری  یان  دەوڵەت   و 
گۆڕەپانەكە  و رێسای گەمەكانیش گۆڕانی 
نۆرم  و  كۆمەڵێك  پێیەش  بەم  دێت،  بەسەردا 
بەهای نوێ   و دەرفەت بۆ نەتەوە ژێردەستەكان 
مرۆیی  دەستێوەردانی  بنەمای  ئاراوە.  دێنە 
نێونەتەوەیی  پاراستنی  بەرپرسیارەتيی   و 
كایەوە،  دێتە  مرۆڤ  مافی  بنەمای  لەسەر 
دیاریكردنی  "مافی  "دێموكراسی"  و  پرسی 
چارەنووس" دەبێتە پرسێكی جیهانی. هەروەها 
ژئوپۆلێتیکییەكانیش  ملمالنێ   سروشتی 
گۆڕانەدا  ئەو  ئاكامی  لە  دەگۆڕدرێت، 
دەرفەتێكیش بۆ كورد لە بەشێك لە كوردستان 
)باشووری كوردستان( دەڕەخسێت  و كوردیش 

سوودی لێ وەردەگرێت.
لە  كە  ئەوەیە  لێرەدا  سرنج  جێگەی  خاڵی 
پێوەندییە  سیاسەت  و  زانستییەكانی  ناوەندە 
ئەم  كە  دەكەن  بەوە  ئاماژە  نێونەتەوەییەكاندا، 

یان گوزار  و  ئینتیقالی  بە قۆناغی  قۆناغە 
هێشتا  قۆناغەدا  لەم  دەناسرێت،  گواستنەوە 
شكڵی  نێونەتەوەیی  سیستمی  پێكهاتەی 
چ  دەبێتە  كە  نییە  روونیش  نەگرتووە  و 
رێسا  و  لە  ئاڵوگۆڕ  پێیەش  بەم  سیستمێك، 
یاساكانی سیاسەتی نێونەتەوەیی  و دابەشبوونی 
رێژیمە  لە  گۆڕانكاری  تەنانەت  هێز  و 
نوێ   ئەكتەری  ئارای  هاتنە  سیاسییەكان  و 

هەر بەردەوامە، ئێمە ئیمرۆكە ئەو راستییە لە 
دیكەی  پارچەكانی  ئاڵوگۆڕەكانی  رووداو  و 
بە  عێراقدا  توركیا  و  سووریا،  لە  كوردستان 

روونی دەبینین.
كۆماری  رووخانی  ئەزموونی  كە  لێرەوەیە 
كوردستان بۆ ئێمە لەگەڵ ئەو خوێندنەوانەدا 
كە بە خێرایی باسمان لێوە كرد گرێ دەدرێت 
راستییانە  ئەو  پێی  بە  كە  دەدات  هانمان   و 
دابڕێژینەوە  و  خۆمان  سیاسەتی  روانگە  و 
مێژوویی  لەباری  دەرفەتی  كە  رایبگەیێنین 
بۆ ئێمەی كورد هاتووەتە ئاراوە، كورد وەكوو  
گۆڕانكارییانەدا  لەم  ناوچەیی  ئەكتەرێكی 
رۆڵی هەیە  و كاریگەرە، بەاڵم خاڵی جێگەی 
ئێمە  ئەگەر  كە  ئەوەیە  مەترسی  هەڕەشە  و 
هۆكارە  لە  وەرگرتن  دەرس  بە  كورد  وەكوو 
كوردستان  كۆماری  رووخانی  نێوخۆییەكانی 
نەتوانین دەرفەتەكە بقۆزینەوە  و لەو ماوەیەدا 
نێونەتەوەیی  نوێی  سیستمی  پێكهاتەی  كە 
یان ناوچەیی فۆرمی نەگرتووە، مافەكانمان 
سەقامگیری،  پاش  لە  بكەین،  دەستەبەر 
جێگیربوون  و شكڵگرتنی پێكهاتەی سیستمی 
داهاتووی نێونەتەوەیی، لەوانەیە ئیتر نەتوانین 
بتوانین ئەم كارە بكەین،  یان زۆر بەزەحمەت  
چوونكە لەوانەیە دابەشبوونی هێز  و گەمەی 
ئەكتەرەكان لە سەرووی ئیرادە  و هێز یان ویستی 
ئەو  بەرەنگاربوونەوەی  كاتە  ئەو  بێت.  ئێمەوە 
سیستەمە نێونەتەوەییە  و تێكدانی پێكهاتەكەی 
 و هەوڵدان بۆ هاتنە ئارای سیستمی دڵخوازی 
خۆمان، لەوانەیە لە ئاست هێزی ئێمەدا نەبێ  

 و دیسان قوربانی  و ژێردەستە بینەوە.
یەكێك لە هۆكارە سەرەكییە نێوخۆییەكانی 
بیری  كوردستان  كۆماری  نەمانی 
عەشیرەتی  و  گرووپی،  بەرژەوەندیخوازيی 

ئەكتەرەكانی  لە  بەشێك  نێۆ  لە  تاكەكەسی 
ئەم  بوو،  كوردستان  كۆماری  شوێندانەری 
داگیر  كۆمار  و  رووخانی  دوای  راستییە 
كۆمار  دەسەاڵتی  ژێر  ناوچەكانی  كردنەوەی 
لەالیەن لەشكری رێژیمی حەمەرەزاشاوە روون 
تەمەنی  ماوەی  لە  كە  دەركەوت  و  بووەوە 
مەبەستی  بە  الیەنانە  ئەو  كۆماردا  كورتی 
لەژێرەوە  خۆیان  بەرژەوەندییەكانی  پاراستنی 
بوون  لەپێوەندیدا  تاران  حكوومەتی  لەگەڵ 
دوای  ئێستا  كردوە.  كۆمار  بە  خەیانەتیان   و 
شوومی  سێبەری  ساڵ   ٦٨ تێپەڕبوونی 
لە  ئەمڕۆیی  شێوەیەكی  بە  هۆكارە  ئەم 
هەڵسوكەوتی رۆژانەی هێندێك لە ئەكتەرەكانی 
گۆڕەپانەكە وەك هێژموونیخوازی، هیوابەستن 
بەرجەستە  نەتەوەكەمان  و  دوژمنانی  بە 
گرووپی  حیزبی  و  بەرژەوەندیی  بوونەوەی 
بەسەر  نەتەوەیی،  بەرژەوەندیی  لەبەرانبەر 
نیگەرانین  دەكەین  و  پێ  هەست  خۆمانەوە 
جارێكی  رەوتە  ئەم  درێژەدانی  بە  كە  لەوەی 

دیكە دەرفەتەكانمان لەدەست بچن.
بەاڵم سەرەڕای لە ئارادا بوونی ئەم خاڵە 
كە  ئەوەیە  هیوابەخش  خاڵی  نێگەتیڤانە، 
گشتی  بە  كە  دەدەن  نیشان  ئەوە  ئاماژەكان 
دابەش  بەسەردا  كوردیان  كە  دەوڵەتانەی  ئەو 
ئێران(  ئیسالمی  كۆماری  )بەتایبەت  بووە 
ناتوانن بەم شێوەیە بەردەوام بن  و خۆیان دەبنە 
سیستمە  ئەم  رابردووی  مێژووی  لە  بەشێك 
توتالیتەر  و  رێژیمە  چوونكە  نیونەتەوەییە، 
دیكتاتۆرەكان بە هۆی كاریگەريی ملمالنێیە 
نۆرمەكانی  پێكهاتە  و  ژئوپۆلێتیكیيەكان  و 
پاراستنی  پاساوی  بە  ئێستا  سیستمی 
سەقامگیری  و پرسی ئاسایشی نێونەتەوەیی 
لە رابردوودا، توانیویانە بە هەر شێوەیەك بێت 
درێژە بە مانەوەی خۆیان  و رێژیمەكەیان بدەن. 
بەاڵم لەو سیستمە نوێیەدا ئەو جۆرە دەوڵەتانە 
خۆیان بوونەتە هەڕەشە لەسەر سەقامگیری  و 
ئاسایشی ناوخۆ  و نێونەتەوەیی، واتا بوونەتە 
ئەكتەری دژە نۆرم  و رێساكانی ئەو پێكهاتە 
نوێیە، وەك نموونە كۆماری ئیسالميی ئێرانە 
نۆرم  و  لەسەر  هەڕەشەكانی  دژایەتی  و  كە 
واڵتانی  ئاسایشی  نێونەتەوەیی  یاساكانی 
نێونەتەوەیی  ئاسایشی  تەنانەت  ناوچەكە  و 
نێونەتەویی،  تیرۆریزمی  یارمەتیدانی  بە 
و  ناوچەكە  واڵتانی  ئاسایشی  تێكدانی 
پێشیلكردنی مەترسیداری مافەكانی مرۆڤ 
لە ناوخۆ وەكوو ئیعدامی سیاسی  و تۆقاندن  و 
راوەدوونان  و... هەموویان دەربڕی ئاراستەی 
كە  نێونەتەوەییە  سیستەمی  پێكهاتە  و  دژە 

لەالیەن ئەو رێژیمەوە پێڕەو دەكرێت.
بۆیە خوێندنەوە بۆ "كۆماری كوردستان" لە 
پارادیم  و چوارچێوەی پێكهاتەی سیستەمی 
نێونەتەوەییدا، زۆر باش دەتوانێت یارمەتیدەرمان 
بێت بۆ دەستەبەر كردنی مافە رەوا نەتەوەیی 
ئێستادا،  سەردەمی  لە  دێموكراتیكەكانمان   و 
بەم هۆیانەوە ئەم قۆناغەی ئێستا بۆ ئێمەی 
كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  بەتایبەتی  كورد 
زۆر هەستیارە، بۆیە پێویستە بە رەچاو كردنی 
ئەم پرس  و گۆڕانكاری  و بنەمایانە بڕوانینە 
بكەین  و  بۆ  خوێندنەویان  ئاڵوگۆڕەكان  و 

خۆمانی بۆ ئامادە بكەین.
راستایەدا  لەم  كە  دیكە  گرنگی  خالێكی 
كوردستانەوە  رۆژهەاڵتی  بە  پێوەنديی 
كە  ئەوەیە  دەبەخشی،  پێ   هیوامان  و  هەیە 

دەقی پەیامی مستەفا هیجری سكرتێری 
گشتیی حیزبی دێموكرات لە ڕێوڕەسمی یادی 

دامەزراندنی كۆماری كوردستان لە شاری سلێمانی

درێژەی لە الپەڕە 5≫ 

2ی رێبەندان ئەو قۆناغە لە مێژووی 
نەتەوەكەمانە كە بوەتە بەشێك لە بیرەوەریی 

بەكۆمەڵی كورد لە هەموو پارچەكان  و بۆ هەموو 
كوردێك بووەتە بنەمایەكی مۆدێڕن بۆ ناسنامەی 
نەتەوەیی كە ئایدیاكانی لە سەردەمی هاوچەرخدا 

بەرجەستە دەكاتەوە
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رۆژەڤ

١٣ی  رۆژی  گاردییەن  رۆژنامەی 
و  "ئێران  ناوی  ژێر  لە  راپۆرتێكی  رێبەندان 
ئەمریكا دیسان لە پێناو باسكردنی وتووێژە 
ناوكییەكەیان كۆبوونەوە" لەسەر وتووێژەكانی 
و  ئەمریكا  دەرەوەی  وەزیری  ئەمدواییانەی 
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  دەرەوەی  وەزیری 

باو كردەوە. 
"جان  هاتووە:  راپۆرتەكەدا  سەرەتای  لە 
لە  ئەمریكا  سەركۆماری  جێگری  كێری، 
ئەڵماندا  لە  ئاسایش  كۆنفرانسی  پەراوێزی 
چاوی بە وەزیری دەرەوەی ئێران كەوت و بە 
تارانی راگەیاند كە بەڵێنیی لەسەر بەرنامە 

ناوكییەكەی بباتە سەرەوە. 
كێری  یەكشەممەی  رۆژی  كۆبوونەوەی 
كە  بوو  ئەوە  پاش  زەریف  جەوادی  لەگەڵ 
كرد  قبووڵی  نوامبردا  مانگی  لە  ئێران 
پیتاندنی  چاالكییەكانی  هەستیارترین  كە 
كەمكردنەوەی  بەرامبەر  لە  ئۆرانیۆمی 

گەمارۆ ئابوورییەكاندا، ڕابگرێ . 
ژانویەدا  مانگی  لە  كە  رێكەوتننامەكە 
دەبێ ،  مانگە  شەش  دەبێ ،  جێبەجێ 
بەمەبەستی  زیاتر  وتووێژی  كاتێكدا  لە 
گەیشتن بە ڕێككەوتنێكی بەردەوام لە پێناو 
سڕینەوەی ئەو نیگەرانییانەدا كە تاران ڕەنگە 
بەڕێوە  ناوكی درووست بكات،  چەكوچۆڵی 
لەو مەبەستە كردووە،  ئێران حاشای  دەچن. 
البردنی  بەرامبەر  لە  ئامادەیە  دەڵێ   بەاڵم 
تەواوی گەمارۆكاندا، بگاتە ڕێككەوتنێك. 
سیاسەتی  سەرۆكی  ئەشتۆن،  كاترین 
دەرەكی یەكیەتیی ئورووپا پاش چاوپێكەوتنی 
لە رۆژی هەینیدا لەگەڵ زەریف وتی: ئێران 
قبووڵی كردووە لە دەورێكی نوێی وتووێژەكان 
لە وییەن لەگەڵ پێنج ئەندامی هەمیشەیی 
و  یەكگرتووەكان  نەتەوە  ئاسایشی  شوورای 

ئاڵماندا بەشداری بكات." 
راپۆرتەكەدا  دیكەی  بەشێكی  لە 
ڕێككەوتننامە  چوارچێوەی  "لە  هاتووە: 
كردووە  قبووڵی  ئێران  مانگییەكەدا،  شەش 
ئۆرانیۆم  ٢0%ی  پیتاندنی  بەرنامەی 
رابگرێ  كە ئۆرانیۆمێكی پێ بەرهەم دێت 
كە قۆناخێكی كورتی بۆ قۆناخی سەربازی 
ماوە، بەاڵم لە هەمان كاتدا لەسەر پیتاندنی 
5%ی خۆی بەردەوام دەبێت. هەروەها قبووڵی 
ئۆرانیۆمی  خەزێنەی  نیوەی  كە  كردووە 
٢0%ی پیتێندراوی بكاتە ئۆكسید و نیوەی 
ئۆرانیۆمی 5%ی پیتێندراوی تراو بكاتەوە. 
لە بەرامبەردا، ئەمریكا و یەكیەتیی ئورووپا 
هاوكات ڕایانگەیاندووە كە البردنی گەمارۆكان 
بیمە،  نەوتی شیمیاییەكان،  بەرهەمە  لەسەر 
و  دیكە  گرانبەهاكانی  بەرهەمە  و  زێڕ 
فڕۆكە  خزمەتگوزارییەكانی  و  بەشەكان 
موسافیرهەڵگرەكانیان قبووڵە. ئەوان هەروەها 
دۆالر  میلیارد   ٤.٢ كە  هەیە  بەرنامەیان 
لە  ئێران  دارایی  لە  یۆرۆ(  میلیارد   ٢.٦(
ئازاد  كرابوو،  بلۆكە  كە  نەوتەكەی  فرۆشی 
بكەن، ئەویش لە هەشت وامی یەك لەدوای 

یەك و لە شەش مانگدا". 
گاردییەن لە بەشێكی دیكەدا ئاماژەی بە 
هەڵوێستی پێداگرانەی ئەمریكا لە هەمبەر 
جێبەجێبوونی داخوازەكانی ڕۆژئاوا كردووە و 
راگەیەندراوێك  بەپێی  "كێری  نووسیویەتی: 
ڕوونی  ئەمریكا،  دەرەوەی  وەزارەتی  لە 
جێبەجێبوونی  بە  درێژە  ئەمریكا  كە  كردەوە 
ئەو گەمارۆیانە دەدا كە ماونەتەوە. ئێران لە 
وتووێژەكەدا وەاڵمێكی بەپەلەی بەم قسانەی 

كێری نەداوەتەوە". 

سەرچاوە: 
theguardian.com

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

وتووێژی ناوكی

هاونیشتمانانی بەڕێز!
گەلی ئازادیخوازی كورد!

هاوڕێیان و دۆستان!
ئێمە لێرە كۆبوینەتەوە كە، رێز لە یادی 
دێموكراتیكی  كۆماری  دامەزراندنی 
كۆمارێكی  بگرین.  كوردستان 
ئێستا،  پێش  ساڵ   ٦٨ كە  دێموكراتیك 
بە  مەهابادا  شۆڕشگێڕەكەی  شارە  لە 
بە  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  دەستی 
قازی  نەمرمان،  پێشەوای  رێبەرایەتیی 

محەممەد دامەزرا.
ئەزموونێكی  كوردستان  كۆماری 
سیاسیی نوێ بوو لە مێژووی كوردستاندا، 
شۆڕشگێڕانە  خەباتی  مێژووی  لە 
كۆماری  كورددا،  ئازادیخوازانەی  و 
سیستمێكی  دامەزرانی  كوردستان، 
سیاسی ئەمڕۆیی بوو كە تا ئەوكات لە 
نەكرابووەوە  تاقی  كوردستان  خاكی  سەر 
و بوو بە یەكەم تاقیكردنەوەی ئەزموونی 

سەرۆك  و  كۆماری  شێوەی  بە  سیاسی 
نوێ.  وەزیرانی  هەیئەتی  و  كۆماری 
كۆماری كوردستان سەلماندنی نەتەوەیەك 
و  دەیان  بە  و  ساڵ  ساڵەهای  كە  بوو 
لە  و  بوو  ستەمدا  ژێر  لە  ساڵ  سەدان 
الیەن داگیركەرانەوە مافیان پێشێل دەكرا. 

كۆماری كوردستان بوو بە هەوێنێك، بوو 
بە سەمبۆلێك، بوو بە هێمایەك كە لەودا 
سەلمێندرا كە نەتەوەیەك بە ناوی نەتەوەی 
خۆی  مافەكانی  سەر  لە  و  هەیە  كورد 
ترۆپكی  دوا  بە  گەییشتن  تا  و  پێداگرە 

رزگاری و ئازادی چۆك دانادات.

كۆماری كوردستان كیانێكی سیاسی و 
ژیاندەوە  كوردی  هەم  كە  بوو  نەتەوەیی 
بندەستی  نەتەوەكانی  هەموو  بە  هەم  و 
ناوچەكەی نیشان دا كە رێگای ئازادی 
و رزگاری چیە. نەتەوەی كورد بە سەدان 
ساڵ لە ژێر ستەمدا بوو و هەموو الیەك 
بانگەشەی ئەوەیان دەكرد كە كورد قەت 
هەمیشە  بۆ  دەبێ  كورد  هیچ،  بە  ناگا 
بەاڵم  بمێنێتەوە،  ژێردەستە  و  بندەست 
نەتەوەیەك  ژیانەوەی  كوردستان  كۆماری 
بە  كە  بوو  نەتەوەیەك  سەلماندنی  بوو، 
هەموو ئەو داگیركاری و ستەمكاریانەوە 
كە لە سەری هەیە، نامرێت و بە ژیانەوەی 
بە  و  خۆی  هەستانەوەی  بە  خۆی 
سەلماندی  سیاسی  كیانێكی  دامەزرانی 
نەتەوەكانی  باقی  وەكوو  نەتەوە  ئەم  كە 

كۆماری  بنیاتنەری  وەك  دێموكرات  حیزبی 
 ٦٨ ماوەی  لە  ئەوەی  سەرەڕای  كوردستان، 
توندوتیژیی  زەبری  ژێر  لە  رابوردوودا  ساڵی 
خوێنی  ئیسالمیدا  پاشایەتی  و  رێژیمەكانی 
لەبەر رۆیشتوە و بە هەزاران رۆڵەی فیداكاری 
رێژیمانەدا  ئەو  لەگەڵ  بەربەرەكانێ   لە 
لە  بێجگە  كراون  و  زیندانی  بوون  و  شەهید 
لە  گوازتنەوە  بڕگەی  لە  كورت  ماوەیەكی 
ئیسالمی  ریژیمی  بۆ  پاشایەتیيەوە  ریژیمی 
هەڕەشە  و  ژێر  لە  تێكۆشەرانی  بەردەوام 
لێپرسینەوەدا بوون  و وەك حیزبێكی نایاسایی 
كراوە،  بەربەست  ئاشكرای  تێكۆشانی 
سەركۆماری  پێشەوا  لەسێدارەدانی  سەرەڕای 
ئەو  كۆمارە ساوایە  و كەسایەتی یەكەمی ئەو 

حیزبە  و تیرۆری دوو سكرتێری بەتوانای وەك 
دوكتور قاسملوو  و دوكتور سادق شەرەفكەندی 
بەهێز لەسەر رێگای   و كۆسپ  و تەگەرەی 
تێكۆشانی، توانیویەتی لە بەرانبەر رەشەبا  و 
بێ  و  خۆڕاگر  رووداوەكان  بەهێزی  زریانی 

ئااڵی كۆمار هەروا شەكاوە رابگرێ.
ئەزموونی  پڕ  ناوەڕۆك  و  پڕ  قوتابخانەی 
لەسەر  كردووین  فێری  كۆمار  دێموكرات  و 
دیاریكردنی  مافی  كە  كۆمار  رێبازی 
كە  شەرەفمەندین  بین  و  پێداگر  چارەنووسە 
لە ماوەی دەیان ساڵی رابوردوودا درێژەدەری 
دیمۆكراسی  و  دابینكردنی  پێناو  لە  خەبات 
كە  بووین  گەلەكەمان  بۆ  چارەنووس  مافی 
بنچینەی كۆمار لەسەری بنیات نرا. ئێستاش 
ئێرانێكی  بنیادنانی  ئێمە  سەرەكیی  دروشمی 
هەموو  لەودا  كە  فیدراڵە  دێموكراتیكی 
نەتەوەكان  و یەك لەوان كوردەكانی ئەو بەشە، 
بە مافی یەكسانەوە شوێنی نیشتەجێی خۆیان 
بەڕێوە بەرن  و لە ئیدارەی گشتیی واڵتیشدا 

داخوازییانە،  دروشم  و  ئەو  بن.  بەشدار 
دەیان  ئەزموونی  سەردەمیانەن  و  داخوازیی 
واڵتی دێموكراتیكی پێشكەوتوو نیشانی داوە 
لە واڵتانی فرەنەتەوەدا ئەم شێوەی بەڕێوەبەرییە 

سەركەوتووترین شێوەی بەڕێوەبردنە.
ئەمانە  و زۆر خاڵی دیكە كە لەم دەرفەتەدا 
جیگای باسكردن لەسەریان نیە، بوونەتە هۆی 
ئەوە كە حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، 
حیزبەكەی كۆمار، لە نێو كۆمەاڵنی خەڵكی 
كوردستاندا هەروا جێی بڕوا  و متمانە پێكردن 
بمێنێتەوە  و لە ئاڵوگۆڕەكاندا بتوانێ جارێكی 
رۆژهەاڵتی  دانیشتوانی  یارمەتیی  بە  دیكە 
زیندوو  كوردستان  كۆماری  كوردستان، 

بكاتەوە.
لە كۆتاییدا ساو رێزمان بۆ گیانی پاكی 
شەهیدانی كۆمار  و هەموو ئەو تێكۆشەرانەی 
بە گیانبازی  و قبووڵی رەنج  و فیداكاری  و 
رێبازی كۆماریان هەروا پڕ  لە خۆبوردوویی 
رێبوار  و زیندوو راگرتووە كە لە ریزی ئەواندا 

برا كوردەكانمانن لە بەشە جیاجیاكان بەتایبەت 
بارزانییەكان بە  لە باشووری كوردستان، وەك 
بارزانی  و  مستەفا  مەال  نەمر  سەرۆكایەتی 
چوار ئەفسەرە نیشتمانپەروەرەكەی ئەو بەشەی 
مستەفا  عەبدولعەزیز،  عیززەت  كوردستان 
محەممەد  عەبدولكریم  و  خەیروڵا  خۆشناو، 
فەرماندەیی  و  لە  كە  قودسى  مەحموود 
دەوری  كۆماردا  پێشمەرگەكانی  راهێنانی 
بەرچاویان هەبوو  و لەو رێبازەدا گیانی خۆیان 

بەخت كرد.

ساو لە بنەماڵەی شەهیدان
ساو لە رۆڵەكانی دێموكرات، درێژەدەرانی 

راستەقینەی رێبازی كۆمار
سەركەوتن بۆ كوردستان

ئازادی  و  كورد  و  دوژمنانی  بۆ  نەمان 
دیمۆكراسی

درێژەی الپەڕە ٤≫ 

درێژەی لە الپەڕە ٨≫ 

پەیامی كەریم پەرویزی، ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
دێموكرات لە ساڵیادی دامەزرانی كۆماری كوردستاندا

كۆماری كوردستانیش بە هەمان شێوە، بە 
پەیامە گرینگەكەی، بە پەیامی سیاسی و 

دێموكراتیك و ئەمڕۆیی، بوو بە رەمز و هێمایەك 
بۆ نەتەوەی كورد كە لەو سەردەمەوە تا ئێستا و 

بۆ داهاتووش، نەتەوەی كورد شانازی
 بەو دەسكەوتەوە دەكات 
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مانەوە و گێڕانەوە
فەلسەفەی گێڕانەوە لە روانگەی عەباس مەعرووفییەوە

ڕاستۆكیی  ڕاست نوێنی،   � كۆتایی  و  سێیەم  بەشی 
وشەكان

ئ��ەوەی چیرۆكنووسە، درەن��گ یا زوو رۆژێ��ك دادێ 
ئەوەی  كە  بكەوێ  ڕاستییە حاشاهەڵنەگرەدا  ئەم  بەسەر 
خوێنەران پێمل و عەوداڵی خۆی دەكا خەیاڵەكەیەتی نەك 
لەبەر  كوت و مت  و  بێ   راستۆكانە  كە  وا  گێڕانەوەیەكی 
ڕووداوێك هەڵگیرابێتەوە  . زۆریەك لە چیرۆكنووسانی الو 
لەسەر ڕاستۆكی و دەستپاكی پێ دەچەقێنن و لە بیریان 
هەیە  بۆیان  تەنیا  دەستپاكی  و  ڕاستۆكی  كە  دەچێتەوە 
گوتەیەك هەرماو بكەن، دەنا نووسەر نا توانێ ئەمینێكی 

باش بێ و نهێنی پارێزێكی باشیش نییە.  
لە بیرمە دوای ئەوەی )لە بەندیخانەدا( دەیانپشكنیم، 
خێرا وێ دەكەوتم پشكنینەوەكەم بە هەموو وردەكارییەكانەوە 
بۆ نووسەران و شاعیرانی هاوچەرخ دەگێڕاوە و دەشمزانی 
بەرسەرهاتانەم  ئەو  دان��اوم،  بۆ  بیستۆكیان  پشكێنەرەكانم 
و  بێهبەهانی  و  سپانلوو  و  دان��ش��وەر  ب��ۆ  ت��ەل��ەف��وون  ب��ە 
گوڵشیری و شاملوو و عیبادی و موسەددیق و خەڵكی 
گوتم  پێی  پشكێنەر  كابرای  جارێكیان  دەگێڕاوە.  دیكە 
ئاواڵەكانت  بۆ  دەچ��ی  دەلێم  پێ  هەرچیت  بۆ  "هەتیوە 
هەیە،  گ���ەورەم  عەیبێكی  "ئ��ەم��ن  گوتم  دەگ��ێ��ڕی��ەوە؟" 
زاربەهاوارم، نهێنی پارێزێكی چاك نیم. قسەم دە زاری دا 
ڕاناوەستێ." گوتی:"ئەدی بۆ مێشی دەكەیە گامێش؟ بۆ 
 شتێكیشی پێوەدەنێی جا دەیگێڕییەوە؟" گوتم "ئاخر ئەمن 
ئامانجم  دەكەم"  تێهەڵكێش  خەیاڵەكەشمی  چیرۆكنووسم، 
هەر ئەوە بوو شتێكی نهێنی لە نێوان خۆم و پشكێنەرەكانم 
نەهێڵمەوە و گەرایەكی تایبەتی لە نێوان ئێمەدا نەگوورێ. 
نەبامایە  ئەگەر چیرۆك نووس  تێپەڕم.  لێیان  بوو  گەرەكم 
تێدا دەچ��ووم و كەسیش  تنۆكدا  تاریك و  لە پەسیوێكی 
نەیدەتوانی دە هاوارم بێ. دەمویست بمێنمەوە هەتا شایەتی 
لەسەر ڕاست بێژیی وشەكان بدەم. بەسەر دۆخێكی ئەوتۆدا 
كەوتبووم وام هەست دەكرد شەهرزادێكی حەكایەت بێژ لە 
ناخمدا تەمایەتی ڕامبگرێ، لە الیەكەوە حەكایەتم بۆ بكا 

و لە الیەكی تریشەوە بەاڵگێرەوەم بێ.

ڕاست نوێنی
ئەمریكایی  ن���ووس���ەری  دۆك���ت���رۆف  ئ��ێ��ڵ.  ئ����ەی. 
خولقێنەری ڕۆمانی "ڕەگتایم" هەوڵ دەدا ڕوونی كاتەوە 
بۆچی بەر هەمی خەیاڵكرد و داستانی لە كتێبی مێژوو 
ڕاستەقینەترە. جا دەنووسێ " )جیهانی چیرۆك ( جیهانێكە 
خودا بۆ درۆزنانی ڕۆناوە  و ئێمەی نووسەریش درۆزنی 
زگماكین. بەاڵم خەڵك دەبێ بڕوامان پێ بكەن. چونكە 
هەر بە تەنیا ئێمەین كە بۆخۆمان ڕادەگەیێنین پیشەمان 
ڕاست بێژین."  كە  ئێمەین  ئ��ەوە  كەوایە  درۆهەڵبەستنە. 
بەاڵم دۆكتۆرۆف پێمان ناڵێ چۆن دەكرێ چاكتر درۆیان 
گەرمەتەندوور  درۆی  فەندەكانی  و  فێڵ  ئەو،  بكەین. 
فێری نووسەرانی تازەكار ناكا، بەاڵم هەر لەو ڕۆمانەی 
گشت  تا  دەدا  ح��ەول  خۆی  قەوەتی  بە  یەك  ڕەگتایمدا 
و  مێژوویی  گرینگی  بەڵگەنامە ی  وەك  درۆكانیمان 
بۆشی  ئەوەیە  سەیر  كاتەوە.  قاڵ  دا  بەسەر  ڕاستەقینە 
لە  ناسراو  كەسایەتیی  زۆر  نووسەرە  ئەم  س��ەر.  دەچێتە 
زیگمۆند فرۆیدەوە بگرە تا گەپجاڕی بەناوبانگ هێری 
هۆدینی  و فۆرد دەسمایەداری ناوبەدەرەوە و هەتا مامێ و 
تاتێی كۆمۆنیست و زۆر كەسی تریش بە شایەت دەگرێ 
بەسەرهاتی  و  بڵێتەوە  باوكە  بنەماڵەی  چیرۆكی  هەتا 

سەفەرەكەی بۆ قوتبمان پێ بسەلمێنێ.
باوكە كە كارخانەی ئااڵسازی هەیە ئاخیرەكەی ئااڵكەی 
لە قوتبدا بەرز دەكاتەوە هەتا ئااڵی ئەمریكا لە قوتبیشدا 
نیگای خەڵكی بڕنێتەوە. گشت ئەو بەسەرهاتەی قەرارە 
ئەو  ساڕا  دڵداریی  چیرۆكی  بگێڕدرێتەوە،  كۆتاییدا  لە 
كچە بەحەیا و شەرمێونە لەگەڵ كوولهاس واكێرە. دەڵێی 
هەموو ڕەگەزەكانی ئەم ڕۆمانە شایەتی بۆ یەكتر دەدەن 
دۆكتۆرۆف  چیرۆكی  هەتا  دەكێشن  یەكتر  بۆ  وەب��اڵ  و 
یا  ب��ی��رەوەری  ببێتە  بكرێ،  تۆمار  خوێنەردا  ب��ڕوای  لە 
تەنانەت ببێ بە بەشێك لە بیرگە. هێری هۆرینی بەنباز 
هەتا  بێ  ئامادە  دەب��ێ  سەمەرەی  و  سەیر  نمایشتی  بە 
لە شوێنێكی تردا برای چووكەی دایكە لە بەر دۆاڵبی 

تەماشای  دەركێوە  كەلێنی  لە  فێمینستەكانەوە  سەردەستەی 
قالبی ڕووتی وی بكا و دەست دە خۆی وەردا و دوایێ وەك 
بێ هۆشان لەسەر عەرزی تخێڵ بێ. ڕەنگیشە دۆكتۆرۆف 
مامێ   و  تاتێ  چ��ەرم��ەس��ەری  لە  پڕ  ژیانی  بێ  تەمای 
بگێڕێتەوە. تاتێ  پیشەی ئەوەیە لە قەراغی شەقام دابنیشێ 
و بە مقەست كردنی مقەببای ڕەش، وێنەی نیوە ڕوخساری 
خەڵكی دەربێنێ و بەسە ر كاغەزێكی سپییەوەی بنووسێنێ و 
بیداتە دەستیان و پارەیەكیان لێ بستێنێ، كارێك كە لەسەر 
نیوە ڕوخساركێشانەی  لەو  زۆر  جەماعەتێكی  چین  دیواری 
شاری پێكەن پێیەوە سەرقاڵن. مامێش كرێكاری دروومانە. 
باوەشێك قوماش دەباتەوە ماڵێ و هێندە القی لەسەر چەرخی 
دروومانەكەی دادەگرێ هەتا كارەكە تەواو دەبێ و دەیداتەوە 
و  نییە  باش  خێزانە  ئەو  گوزەر انی  ب��اری  خاوەنەكەی.  بە 
مامێ دایمە دەچ��ێ كۆڵێك ك��ار دەب��ات��ەوە و دەی��دات��ەوە بە 
پیاوێكی حیزە و هەتا دەچێ  دروومانخانەكە. خاوەنكارەكە 
و  تاتێ  خێزانی  دەخشێنێ.  مامێ  مەمكی  ڕە  دەستێك 
لە  مامێ  ئیتر  كە  هەڵدەوەشێ  ی��ەك  لەبەر  كاتێك  مامێ 
دەست  ڕێخشاندنی خاوەنكارە خوێڕییەكەی ڕاهاتووە و ئەوجار 
بۆخۆی دەچێ هەتا خۆی بداتە بەر دەستی خاوەنكارەكەی.  
دوایێ خوینەر خۆی بە شوێن تاتێ و مامێ دا دەگەڕێ و 
بنەماڵەی  كوڕ ی  ڕێگای  لە  ئەوە  نادۆزێتەوە.  شوێن پێیان 
تاتێ  كچی  ناسیاری  كوڕەكە  ئاخر  دەزانین.  ئااڵسازەكەوە 

و مامێ یە.
زلەكانی،  درۆ  راستبێژانەی  دەربڕینی  بۆ  دۆكتۆرۆف 
ئەوەی لە دەستی دێ دەیكا، تەنانەت چاو لە دەنگ وباسی 
لە  ناچووقێنێ.  سەردەمیش  ئەو  ڕۆژنامەكانی  چكۆڵەی 
كۆتاییدا ڕۆمانێكی سەرنجڕاكێش بە پێكهاتەیەكی تۆكمە و 
بەرچاو و ڕوانینێكی قووڵ بۆ ئەمریكای سەرەتای سەدەی 
نووسەر  ئایا  ب��ەاڵم  دەن��ێ.   خوێنەر  بەردەستی  لە  بیستەم 

مێژوونووسە؟

ئایا نووسەر مێژوونووسە؟
هەتاهەتایە  ئەسڵە  ئەم  ڕەگتایمەوە  ڕۆمانی  هۆی  بە 
و  خەڵك  ژیانی  ڕاستیی  دەتوانێ  مێژوو  كە  هەڵوەشایەوە 
كۆمەڵگا دەربخا. هەر بەتەنێ بەرهەمی خەیاڵكرد دەتوانێ 
بە  دەربخا. ئەمەش سەرناگرێ مەگین  ڕاستەقینەی ژیان 
بكا.  تۆماری  دەیهەوێ  نووسەر  شتێكی  هەر  ڕاست نوێنی 
دۆكتۆرۆف دەڵێ:" ئێمە بە پێچەوانەی سیاسەتوانان پێشان 
الیەنگران  تێدەكۆشین  دوایێ  و  دەكەین  قبووڵ  پیشەكەمان 
بۆخۆمان بدۆزینەوە. ئەوەی ئێمە ڕزگار دەكا و شەرعییەتمان 
پێ دەدا هەوڵ و تێكۆشانمان بۆ گردەوەكۆیی و پێشاندانی 
ئەو بەڵگەنامە ساختانە یە كە لە گشت جیهاندا پێی دەڵێن 
لەڕاستیدا  ساختە  بەڵگەنامەی  یەكەمین  چونكە  خ��ەون. 

برێتییە لە خەونی ئێمە .

بەشایەت گرتن
كاری چیرۆكنووس ڕاست بێژی و شێواندنی بەرهەم نییە، 
بەڵكوو ئەو دەبێ بتوانێ هەر شتێك بە خوێنەرەكەی بسەلمێنێ 
و واقیعێكی پەرژوباو بكا بە بەرهەمێكی دڵڕفێن. هەڵبەت 
ئەم كارە وا سووك و هاسانیش نییە. لەناو ئەو تەكنیكانەی 

دواتر فێریان دەبین یەكێكیان "بە شاهید گرتن"ە .
هەمیشە لە چیرۆكدا لەپاڵ گوتە و كردەوە یا ئامادەبوونی 
كەسایەتی سەرەكی، بابەتێكی چكۆڵە دەبێ ببێ بە شایەت 
بتەنێتەوە. ئەگەر  نێوان خوێنەر و نووسەر  و هۆگرییەك لە 
خانووبەرەیەكی سەت نهۆم لە چیرۆكدا دروست دەكەین لە 
بیرمان نەچێ بوونی ئەم خانووبەرەیە بە سندووقێكی پۆستی 
و  بكەینەوە  پشتڕاست  خانووبەرەكە  پێش  لە  زەرد  ڕەن��گ 
نێئۆفاشیستەكان  لە حاست ڕاگەیێندراوی  لەبیرمان نەچێ 
لەسەر قالبی سندووقەكە كەمتەرخەم نەبین. دوایێ دەتوانین 
بۆ وێنەی ئەم سندووقە و هەموو خانووبەرەكە لە شووشەی 

بااڵنوێنی گوڵفرۆشییەكەی ئەو بەری شەقام، بڕوانین.   

 تێبینی وەرگێڕ: لە باشووری كوردستان وشەی "داستان" 
وەرگێڕانەدا  لەم  دەهێندرێ.  بەكار  "حەماسە"  جیاتی  لە 
مەبەست لە ئەدەبی داستانی هەر جۆرە ئەدەبێكە كە ڕەگەزی 

گێڕانەوەی تێ دا بێ.
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لە تەنیایی ئەم غوربەتەدا
دێیتەوە ناو چاوەكانم و

ماچ بۆ الپەڕە دەستەوەستانەكان ئەنێری
بۆ ئەوەی بە ژانترین قەسیدە

بە برك ترین شیعر و
بە سوێ  ترین پەخشان بنووسمەوە.

من لێرەم و 
خەیاڵم لێزمەی بارانێكە

 خۆش ناكاتەوە
من لێرەم و

لەو دوورەوە خاكێك بانگم دەكا
بۆنی جەستەی شەهیدی لێ دێ 

من لێرەم و 
نزاكانم لە لەپی دەستەكانم بەوالتر ناگەن
ئەبمەوە بە هەوری ئاسمانی مەهاباد
یادگارەكان وەك پەلكە گیای بەهاری

لە گیانما دەڕسكێنەوە 
لە كوێن ئەو دەستانەی هیوایان چاند

كە ئەمڕۆ
لە كۆاڵنە داگیرساوەكانی شاردا 
خەم دابەش ئەكرێ   و دڕكەزێیە.

زبانمان بە یادی ئاو لە گۆ كەوتووە و 
ئاوێنەكان

بەر لەوەی خۆر هەڵبێت
مەدالیای مەرگ ئەدەن لە سینگیان و 

كریستاڵی ترین وێنەی خۆر
پێشكەشی شەوەزەنگ ئەكەن.

ئەمە سەرەتاتكەی غوربەتی من و 
غوربەتی تۆفانە دامركاوەكانە و 

جوانیەكی جوانەمەرگە.
لە سەرپەنجەی منەوە تا مانگەشەو

لە پێستی منەوە تا شیبا
لە بێدەنگی منەوە تا زریكەی ئەو دیوی پەنجەرەكەم

فڕین مەودایەكە تا ئازادی
ئەوانەی لە فڕین تێناگەن
رازەكانی ئاسمان ناخوێننەوە

سەر لە سڕی هەورەكان دەرناكەن و
 ئاشنای جەهەننەمێكن
ئەوینی تیا ئەسووتێنن

ئەوانەی گوێ  لە هەناسەكانی باخچە ناگرن
هەست بە دڵداری خاك و گوڵ ناكەن
گوڵ بە دەستیانەوە هەڵئەوەرێ  و 

بۆنی ناكەن
ئەوانە رازی سەربەستی خاك و 

سەربەرزی سێدارە نازانن
دۆڕاوی ژیانێكن

رۆژی هەزارجاریان لە قەواخ ئەدات
كاتژمێریان تەمەنی حەقیقەت جواب ئەكات و 

مێژوویان ئەستێرە ئینكار
پەنجە بەجێ  ماوەكانیش لە كۆاڵن

خەوی شەوانەی ئەو دەروازانە ئەزڕێنن 
چاوەڕوانیی كرانەوە ژەنگی پێ هەڵێنان و 

پیری كردن.
ئێمە لە سەودای ئاوێنەشاردا و 

دەستەكانی ئەوان 
كۆڵی نووسینەوەی خەونە دزراوەكانمان

ئێمە لە قەدەری ئەنفالی نەوڕەسەكانمان نەبووینەتەوە
ئەوان نەفرەت لە رووناكی و ئەستێرە و ئاوێنە ئەكەن

پێكەكانیان نەیارانە لەیەك ئەدەن
شەوارە سەرخۆشی كردوون و 

مەستانە پێدەكەنن
بەو ئەستێرانەی شوێن پێی مانگە شەویان هەڵكرد.

گەورەی شەهید
لەم رۆژگاری دڵەڕاوكێ  و نائارامییەدا

تەرمی شەهیدەكانمان بە سەردەستمانەوە ماوەتەوە 
 و 

كەس نییە شان بداتە بەر تابووتی خەونەكانمان
پڕی مێژووی ئەم عەشقە السارە

سەیری پەنجەرەكانی خۆرئاوابوونمان كرد

بە چی ئەچێ 
گەر نەفرەت لە هەموو پاكیزەییەك بكرێ 

بەچی ئەچێ 
گەر بە ئاسوودەیی

 پاكییەكانی مرۆڤایەتی دادگایی بكرێن
لە بێ  دادگەی بێ دادەكاندا

گەر بەهارەمان كوێروو لێی بدا و 
هەوری نەزۆك داببارێ 

گەر گوڵە هەمیشەییەكانی بەهەشت
ببن بە قردێلەی ئازادی

بە الجانگی پرچی كچانی ناو بەستەڵەكەوە
لە برینەكانی رۆحم بڕوانن
ئەنجن ئەنجنی رۆژگارم و 

شەوگار لەسەر پێڵووی چاوم هێالنەی كردووە
بۆتیمارێكی قەراخی شێعرم

حەسرەت بۆ ئەو وشانە ئەخۆم
دار و سێدارە، سەر و قەواخ، ژیان و مەرگ، ئازادی و 

شەهیدیان وێنا كرد.
گەورەی شەهیدم

تۆ وەكوو كوڵی فرمێسك
لە هەنسكەكانی دڵمەوە نزیكی

ساڵمان گڕ و وەرزمان گڕ و رۆژمان گڕ
ئاگر،  ئاگر ناسووتێنێ 

ئەمە رازی سەمای كڵپەیە
شیری مەمكی ئاگر خورایەوە

گڕكانی رق تەقایەوە
زەوی هەناسەی ساردی لێ  بوو بە توونی ئاگر

وەرەوە گەورەم
چیرۆكەكەت ناتەواو مایەوە

پێكمان ژار و 
نۆشمان دار 

چاوی شێعرمان بە باران و  
تریشقەمان گێنگڵ ئەدا

وشە لە سینگماندا قەتیسە 
وەرەوە

ئەم نیشتمانە نزایەكی خێری دەوێ 
تۆ كە لە رەنگی موعجیزەكانی خودای

تۆ كە لە تۆرەمەی دەنگی ئەنەلحەقیت
تۆ كە قەواخ لە دوا هەناسەت شكۆفەی گرت

تۆی دڕ بە تاریكیی شەوەزەنگ بردوو
وەرەوە و پێیان بڵێ 

ئێوە كێن؟!
هەڵگری چ ناسنامە و شەریعەتێكی پۆخڵن
كە نە وەرزتان لە ساڵدا ناوی هەیە و
نە رەنگتان لە هیچ وەرزێك ئەچێ 

ئێوە
ساڵتان رەش و
وەرزتان رەش و
رۆژتان رەش و
مێژووتان رەشتر و

 چارەنووستان قەترانییە
ئێوە میراتگرانی هەرەسن 

وەرە و پێیان بڵێ 

لە وانەفسای دڵە بەردینەكاندا
ئێمە هێشتاش سروودی عەشق و
نەغمەی خۆشەویستی دەچڕین 

وشكە سەما
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ئەش  قوتابخانەی  یان   )ashcan school ئینگلیسی:  )بە  ئەشكەن  قوتابخانەی 
لە  ئامریكایی  ڕیالیستیانەی  هونەری  بزووتنەوەیەكی   )ash can school(ك���ەن
 the (سەرەتاكانی سەدەی بیستەم بوو. ئەم بزووتنەوەیە لە ناخی گرووپێك بە ناوی هەشت
كردبوو.  نمایش  بەرهەمەكانیان  ساڵی ١٩0٨  لە  جار  یەك  تەنیا  كە  دەرێ  هاتە   )eight
بهێننە  ئامریكاییەكان  ڕۆژان��ەی  ژیانی  تاكوو  دەدا  هەوڵیان  قوتابخانەیە  ئەم  الیەنگرانی 
یاساكانی  پەیرەوی  كە  نیگاركێشانێك  بەرامبەر  لە  بوو  دژكردەوەیەك  ئەمە  و  هونەرەوە  نێو 

جوانیناسی ئورووپا بوون.
ڕابێرت هێنری ڕێبەری گرووپ بوو و ئارتۆر دیویس، ماریس پرندگاست، ئێرنێست السۆن، 

ویلیام گالكنێس، ئیوەرت شین، جون فرێنج سلونە و جورج لوكس ئەندامەكانی ئەو بوون.

قوتابخانەی ئەشكەن

هونەرمەندێكی چیرۆكنووسی كوردی خەڵكی شاری سەقز لە هەڵوێستێكی جێگەی 
سەرنجدا پیشانگەیەكی لەژێر ناوی "پیشانگەی شێت" كردەوە.

بەپێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا: رەزا رۆستەمی هونەرمەندی چیرۆكنووسی 
كوردی خەڵكی شاری سەقز بۆ یەكەمین جار و بە شێوازێكی جیاواز لە پیشانگەكانی 

دیكە، پیشانگەیەكی كورتە چیرۆك خوێندنەوەی كردەوە.
ئەو شانۆنووسە كوردە رایگەیاندووە، ئەو پیشانگەیەی بە مەبەستی ئەوە كردۆتەوە، كە 
خوێنەری كورتە چیرۆك لەگەڵ دۆخێكی جیاواز بەرەوڕوو بكات كە هەتا ئێستا لە هیچ 

شوێنێكی جیهان هاوشێوەكەی نەیبینیوە.
پیشانگەكە  سەردانی  كاتێك  چیرۆك  خوێنەری  ك��ردووە،  بەوەش  ئاماژەی  رۆستەمی 
دەكات و لەو دۆخەدا چیرۆك دەخوێنێتەوە، چیرۆكەكە لە زەینی خۆیدا وێنا دەكات و خۆی 

وەكوو پاڵەوانی ناو چیرۆكەكە دەبینێتەوە.

بۆ یەكەمین جار شانۆی "بیرەوەریی نەمران" لە دەرهێنانی ژنە هونەرمەندێكی كورد لە 
شاری سنە بەڕێوە دەچێت.

بەپێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا: ئەنجومەنی هونەرە شانۆییەكان، شانۆی 
كۆنسێرتی بووكەڵەیی لەژێر ناوی "بیرەوەریی نەمران" لە نووسینی عەلی یوونسی بانە و 

لە دەرهێنانی سارا بەهرامی، لە شاری سنە بەڕێوەچوو.
ئەو كۆنسێرتە شانۆییە لە رۆژانی ٧ هەتا ١٣ی مانگی رێبەندان و بە یارمەتیی گروپی 
شانۆیی "تیك تاك"، هەموو رۆژێك كاتژمێر ٦ هەتا ٧ی ئێوارێ لە تەالری "فەروەردین"ی 

شاری سنە بەڕێوەچووە.
هونەرمەندە  و  شاعیر  ژیانی  بەسەرهاتی  و  چیرۆك  لە  ئاوڕ  شانۆییە  بەرهەمە  ئەم 

مەزنەكانی بواری مۆسیقای كوردستان ئەداتەوە.
لەو كۆنسێرتە شانۆییەدا، یادی هونەرمەندان و شاعیرانی وەكوو سەید عەلی ئەسغەر 
خالقی،  مەزهەر  و  میرزادە  موجتەبا  زی��رەك،  حەسەن  ئ��ەردەاڵن،  مەستوورە  كوردستانی، 

دەكاتەوە.
ناساندنی  ب��ۆ  شانۆییەی  كۆنسێرتە  ئ��ەو  ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی  ل��ە  ئامانج  بەهرامی  س��ارا 
گەڕاندۆتەوە  هونەریدا  جۆراوجۆرەكانی  بوارە  لە  كورد  ن��اوداری  هونەرمەندانی  زیاتری 
و رایگەیاندووە: "هەوڵ ئەدەین بە شێوەیەكی شیاوتر خزمەت بە فەرهەنگ و ئەدەبیاتی 

كوردستان بكەین".
بەهرامی ژنە هونەرمەندی كورد لە دایكبووی شاری سنەیە و هەتا ئێستا زیاتر لە ١٢0 

شانۆی لە بوارە جۆراوجۆرەكاندا لە واڵتی ئێران بەڕێوە بردووە.

بەڕێوەچوونی كۆنسێرتی شانۆیی 
بیرەوەریی نەمران لەشاری سنە

...
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ئەگەر بمانەوێ  بە شێوەیەكی خێرا ئاوڕێكی 
ئەدەبیی  و  ف��ەره��ەن��گ��ی  الی��ەن��ی  ل��ە  ك���ورت 
س��ەردەم��ی ك��ۆم��اری ك��وردس��ت��ان ب��دەی��ن��ەوە و 
بمانەوێ  ئاماژە بە ڕۆڵ و گرینگیی شاعیران و 
رۆشنبیرانی ئەو سەردەمە لە ئەزموونی بەنرخی 
كۆماردا بكەین، دەبێ  لە پێشدا باسی بەستێنە 
پێش كۆمار  فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتییەكانی 
بكەین كە ئاخۆ ئەم رێباز و قوتابخانە شیعری 
و ئەدەبییانە چۆن و بە چ شێوەیەك فۆرمیان 
گرتووە و كاریگەریی كوێیان بەسەرەوەیە. لێرەدا 
دەبێ  ئاماژە بە چوار ڕێبازی شیعری كوردی، 
وات��ە ڕێبازی گ��ۆران و یارسان )ه��ەورام��ان و 
ڕێبازی  )سنە(  ئ��ەردەاڵن  ڕێبازی  كرماشان( 
)بۆتان(  بادینانی  ڕێبازی  و  )بابان(  سۆرانی 
ڕێچكە  و  قوتابخانە  ل��ەم  ه��ەرك��ام  كە  بكەین 
جیاجیادا  قۆناغی  و  س���ەردەم  لە  شیعرییانە 
هەرچەند  بەرهەمهێناوە،  شاعیریان  كۆمەڵێك 
ئەو ڕێچكە شیعرییانە لەناو زاراوە و دیالێكتە 
هەورامی،  )كەلهوڕی،  وەك  جۆراوجۆرەكانی 
سەروو(دا  كرمانجیی  و  خ���واروو  كرمانجیی 
فۆرم  لەباری  جۆرێك  بە  بەاڵم  سەريانهەڵداوە، 
و قەوارە گرتنی شیعری و پەرەسەندنی زمانی 
پێوەندییان  و  یەكترن  ت��ەواوك��ەری  ك��وردی��ی��ەوە 
پێكەوە هەیە. بەرچاوترین نموونەی كاریگەریی 
شیعری كالسیكی كوردی لەسەر یەكتر كە لە 
دوو جوگرافیای جیاوازدان، قوتابخانەی بابان 
و قوتابخانەی موكریانن. چەند كەس لە دانەر 
سەرەتا  كە  سۆرانی  ڕێبازی  پێكهێنەرانی  و 
خەڵكی  سەریانهەڵدا  بابانەكاندا  سەر دەمی  لە 
ل��ەوان عەلی  یەك  كە  بوون  موكریان  ناوچەی 
قوتابخانەیە  و  ڕێباز  ئەو  بووە . جا  بەردەشانی 
)قوتابخانەی بابان( كە لەسەردەستی كەسێكی 
پێدرا، زۆر  پەرەی  و  برەو  نالی  وەك حەزرەتی 
دواتر لەالیەن شاگردان و ڕێڕەوانی ئەو ڕێبازە 
شیعرییەوە كە درێژەپێدەری قوتابخانەی شیعریی 
"وەفایی )١٨٤٤ - ١٩0٢(  وەك:  بوون،  بابان 
مەال   ،١٨5١٩-١0٩ حەریق  ساڵحی  م��ەال   ،
مارفی كۆكەیی )١٢5٣- ١٣٢٤ی هەتاوی( 
)١٨٧٤- ١٩٤5ی زایینی( ، میسباحەدیوانی 
شەوقی  مستەفا  و   )١٩١٢  �١٨5٩( ئ��ەدەب 
قۆناغێكی  گەیشتۆتە   "  )١٨٩٦�  ١٩50  (
ئەدەبیدا  شێوازناسیی  و  پێناسە  لە  كە  تازەتر 
ناسراوە و  بە )قوتابخانەی شیعریی موكریان( 
و  ئەدەبی  و  ناسیۆنالیزمی زمانی  لە  جۆرێك 
پاكبوونەوەی زمان دێننە ناو شیعرەوە و تەكان 
و گوڕێك بە شیعری كالسیكی كوردی دەدەن 
و فۆرم و قەوارەی شیعری گۆڕانی بەسەردا 
دێت و بە جۆرێك لەژێر كاریگەریی ڕیتم، كێش 
و سەروا و زمانی فارسی و عەرەبیدا دێتەدەر 
دەبێتە  ك��وردی  خۆماڵيی  و  پەتی  زمانی  و 
سەیفولقوزاتە  كە  ئ��ەوان  پاش  شیعر.  هەوێنی 

-١٢ – ١٣٢٣/١١/٧( )١٨٧٦/٤/٢٨55/٢/٨(
١٩٤5/١/٢٧( وەك ڕابەر و پێشەنگ و باوكی 
)قوتابخانەی شیعریی موكریان( سەرهەڵدەدات 
كە لە نوێكردنە و فۆرم و قەوارە بەخشین بەم 
دەگێڕێت.  بەرچاو  دەوری  شیعرییە  قوتابخانە 
سەیفولقوزاتەوە جیا لەوەی كە شاعیرێكی بەتوانا 
بووە، كەسایەتییەكی سیاسی و كۆمەاڵیەتیی 
و  كۆمەاڵیەتی  هەڵوێستە  و  ب��ووە  ن��ف��ووز  ب��ە 
سیاسییەكانی تەنانەت لە ئاستی ئێران و دەورەی 
مەشرووتیەتدا بەناوبانگ بوون. باوكی سەیفی 
قازی و ڕەحیمی قازی دوو ئەكتەر و دەورگێڕی 
س���ەردەم���ی ك��ۆم��ار ب���ووە ك��ە س��ەی��ف��ی قازی 
ئەفسەرێكی پایەبەرز و دكتۆر ڕەحیمی قازیش 
ئەدیب و نووسەرێكی ناسراو بووە كە نوسەری 
ڕۆمانی ڕچەشكێنی پێشمەرگەیە. ڕاستە ئەو 
موكریان،  شیعریی  قوتابخانەی  واتە  ڕێبازە، 
سۆرانییە،  ڕێبازی  هەمان  هەر  سەرچاوەكەی 
لە  بەتایبەت  ڕەهەندەوە  و  الیەن  زۆر  لە  بەاڵم 
سەردەمی كۆماری كوردستان )١٣٢٤ �١٩٤٦(
�ەوە، چ لەباری داڕشتن و چ لەباری زمانەوە 
هەیە  جیاوازيی  قوتابخانەكە  ئەسڵی  لەگەڵ 
و  تایبەتمەنديی  و  سەربەخۆ  خەسڵەتێكی  و 
ناوی  وەردەگ���رێ.  خۆی  بە  تایبەت  مۆركی 
بەم  س��ەر  ن��ووس��ەران��ی  و  شاعیر  ل��ە  هێندێك 
بەگشتی  ك��ە  دەهێنینەوە،  نمونە  ب��ە  ڕێ��ب��ازە 
وەك  جێدەگرن،  ڕێ��ب��ازەدا  ئەو  چوارچێوەی  لە 
شەوقی )قازی زادە(، مەال مارفی كۆكەیی، 
سەیفولقوزات، سەید محەمەد ئەمین بەرزنجی 
)ئاوات(  ئیمامی   كامیل  سەید  )خاڵەمین(، 
هەژار  م��ام��ۆس��ت��ا   ،١٩٨٩/٧/٢٧  �  ١٩0٣
١٣00 � ١٣٦٨ی هەتاوی )١٩٢١ � ١٩٩0(

ی زایینی، حەسەن قزڵجی ٩/١5/ ١٩١٤  �  
١٩٨5/٩/٢٨ عەبدولڕەحمان زەبیحی، مامۆستا 
 �  ١٩٢١( هەتاوی  ی   ١٣٦5  �  ١٣00 هێمن 
حەقیقی،  عەباس  پاشان  و  زایینی  ١٩٦٨(ی 
 ١٩٢٦ گڵۆاڵنی(  )عەتری  ن��ووری  محەمەد 
� ٢00٩ و ساردە كوێستانی )راوچی( و زۆر 
كەسی تر كە بەداخەوە هەتا ئێستا وەك كتێب 
و  میتۆد  بەپێی  و  زانستی  شێوەیەكی  بە  و 
لەبارەی  لێكۆڵینەوە  شێوازناسانە  ڕێ��ب��ازی 
فۆرم  چۆنییەتی  س��ەره��ەڵ��دان،  بەستێنەكانی 
الوازییەكانی  و  تایبەتمەندی  و  گەشەكردن  و 
لێرەولەوێ   پرژوباو  وتاری  و چەندین  نەكراوە 
ئاوڕێكی  پێویستە  بۆیە  نووسراون.  لەبارەیەوە 
و  قوتابیان  و  بدرێتەوە  قوتابخانەیە  لەم  جیدی 
توێژینەوەی  ئەدەب  لێكۆڵەرانی  و  خوێندكاران 
ناو  ك��اراك��ت��ەرەك��ان��ی  ب��ك��ەن، چونكە  ل��ەب��ارەوە 
ئەزموونێكی  پشت  لە  ئەدەبییە  قوتابخانە  ئەم 
و  بوون  كوردستان"ەوە  "كۆماری  وەك  سیاسی 
ئەو سەردەمە زێڕینە هەلومەرجێكی گونجاوی 
بۆ ڕەخساندوون و ئێستاشی لەگەڵ بێت پاش 

٦٨ ساڵ كاریگەريی و شوێنەوارەكانی بەسەر 
و  زم��ان��ی  ئ��ەدەب��ی،  كۆمەڵگەی  ڕوخ��س��اری 

كۆمەاڵیەتیمانەوە دیارە.
دیكەی  بەرجەستەی  و  جوان  خەسڵەتێكی 
و  هەمەالیەن  بەشداریی  كوردستان،  كۆماری 
فرەچەشنی كاراكتەر و دەورگێڕانی پارچەكانی 
بەتایبەت  و  باكوور  وەك��وو  كوردستان  دیكەی 
باشووری كوردستانە كە هەم لە بەشی سەربازی 
پەروەردەیی  و  ك��ول��ت��ووری  بەشی  ل��ە  ه��ەم  و 
كۆماردا ڕۆڵی بەرچاویان هەیە و مێژوو قەت 
و  هەوێن  كە  ناكات  ون  بەرجەستانە  خاڵە  ئەم 

كاكڵەی ڕۆح و وشیاریی نەتەوەیی كوردن.
بەرجەستەی  و  ب��ەه��ێ��ز  ت���ری  الی��ەن��ێ��ك��ی   
فەرهەنگ،  الی��ەن��ی  ك��وردس��ت��ان،  ك��ۆم��اری 
ئ���ەدەب، رۆژن��ام��ەوان��ی و پ���ەروەردەی���ە ك��ە بە 
 ٦٨ پێداویستی  و  هەلومەرج  لەبەچاوگرتنی 
ساڵ لەمەوپێش دەكرێ  بڵێین ڕچەشكێنییەكی 
دەگەڕێتەوە  هۆكارەكەی  ئەمەش  بووە.  بێوێنە 
وشیاریی  و  وری���ای���ی  و  ژي����ر  ی���ەك���ەم،  ب���ۆ 
كۆماری  ڕێبەرانی  سیاسیی  و  فەرهەنگی 
كوردستان و لەسەرووی هەموویانەوە پێشەوای 
ژێرخانە  لە  یەكێك  بە  فەرهەنگی  كە  نەمر 
سەرەكییەكانی نەتەوە و كۆمەڵگە داناوە. دووەم 
ژێ  "كۆمەڵی  پێكهێنەری  پێكهاتەی  ه��ەم 
كاف" و هەم پێكهاتەی دامەزرێنەرانی حیزبی 
لە  زۆربەیان  كۆمار،  و  كوردستان  دیموكراتی 
ئەدیب، نووسەر و ڕۆشنبیر و نوخبەكانی ئەو 
زمان،  پێشبردنی  ب��ەرەو  كەلە  ب��وون  س��ەردەم��ە 
ڕۆڵی  نەتەوەكەماندا  فەرهەنگی  و  ئ���ەدەب 

بەرچاویان گێڕاوە.
ئ���ەم ئ��ەدی��ب و ن���ووس���ەر و رۆش��ن��ب��ی��رە بە 
بۆ  ك��ۆم��اردا  پێكهاتەی  ل��ەن��او  هەڵوێستانە 
جێگیركردنی زمانی كوردی وەك زمانی خوێندن 
و نووسینی كۆمار ڕۆڵیان بینیوە. ئەنجامی ئەو 
هەواڵنە لە ماوەی ١١ مانگ دەسەاڵتدارێتیی 
كە  )گەالوێژ(  قوتابخانەی  دانانی  كۆماردا 
كوردی  زمانی  فەرمیی  قوتابخانەی  یەكەم 
كوردی  رۆژنامەگەریی  سەرهەڵدانی  ب��ووە. 
هەنگاوێكی گرنگ و ڕچەشكێنیەكی بێوێنە 
بوو كە دەتوانین ئاماژە بە رۆژنامەی كوردستان 
)ئۆرگانی فەرمیی كومیتەی ناوەندیی حیزبی 
حەفتانە  ماوەیەك  بۆ  ئەوكات  كە  دێموكرات( 
گۆڤارەكانی  دەرچ�����ووە.  ل��ێ   ژم����ارەی  س��ێ  
گڕوگاڵی  هەاڵڵە،  كورد،  هاواری  كوردستان، 
منداڵی كورد، نیشتمان و زانست و كۆمەڵێك 
كتێب و نامیلكەی دیكە و هەروەها دامەزرانی 
وەزارەتی  ل��ەالی��ەن  كە  كوردستان  چاپخانەی 
لە  دەك���را،  ك��ۆم��ارەوە چ��اوەدێ��ری  فەرهەنگی 
كوردستان  ك��ۆم��اری  بەنرخەكانی  دەسكەوتە 

بوون.

كرانەوەی پیشانگەی چیرۆكی 
"شێـت" لە شاری سەقز

ڕۆڵی شاعیران و پێگەی ئەدەب 
لە كۆماری كوردستاندا
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خۆی،  كە  هەیە  ئەوەی  مافی  دیكە، 
خۆی بەڕێوە ببات.

كۆماری كوردستان لەو سەردەمەدا كە 
هاتە  كۆماری  حكومەتی  و  راگەیەندرا 
ئاراوە، وەكوو حكوومەتێكی هەڕەمەكی و 
ناشارەزا و لە سەر ئەساسێكی دواكەوتوانە 
ئەساسێكی  سەر  لە  بەڵكوو  نەبوو، 
پەیامێكی  كە  بوو  مۆدێڕن  و  ئەمڕۆیی 
مۆدێڕنی پێ بوو، پەیامێكی نوێی پێ 
هاتە  نوێ  ئەساسێكی  سەر  لە  و  بوو 
دیمۆكراسیی  و  ئازادی  پەیامی  كایەوە. 
یەكسانیی  و  رزگاری  پەیامی  بوو.  پێ 

نەتەوەكانی پێ بوو.
بەیاننامەی  لە مێژوودا،  دەتوانین  ئێمە 
وەكوو  كوردستان،  كۆماری  دامەزرانی 
ناوى  ئامریكا  سەربەخۆیی  بەیاننامەی 
خۆیدا  سەردەمی  لە  هەرچەند  كە  ببەین 
بەرتەسك  شوێنێكی  لە  شوێنێكدا،  لە 
چوونكە  بەاڵم  دامەزرا،  بچووكدا  و 
بوو،  پێ  گرینگی  و  گەورە  پەیامێكی 
بوو بە هێما، رەمز و سەمبۆل بۆ نەتەوەی 
ئامریكا و كۆماری كوردستانیش بە هەمان 
شێوە، بە پەیامە گرینگەكەی، بە پەیامی 
بوو  سیاسی و دێموكراتیك و ئەمڕۆیی، 
بە رەمز و هێمایەك بۆ نەتەوەی كورد كە 
لەو سەردەمەوە تا ئێستا و بۆ داهاتووش، 
دەسكەوتەوە  بەو  شانازی  كورد  نەتەوەی 
دەكات و لە سەر هەمان رێچكە و رێباز 

درێژە بە خەبات دەدات.
كوردستان  كۆماری  گرینگیی 
چەند  لە  ئێمە  ئێمە؟  بۆ  بوو  لەچیدا 
كۆماری  دەسكەوتەكانی  دەتوانین  بارەوە 
سەدان  بە  و  هەڵسەنگێنین  كوردستان 
جار و دەیان جار هەڵسەنگێندراوە. یەكەم 
هزر  باری  لە  فكرییەوە  باری  لە  خاڵ 
كوردستان،  كۆماری  بۆچوونەوە.  و 
نەتەوەكانی  یەكسانیخوازیی  پەیامێكی 
نە  كورد،  نەتەوەی  نیشانیدا  كە  بوو  پێ 
و  هێرش  نە  بەرە،  هێرش  نە  ستەمكارە، 
و  دەكات  قەبووڵ  چەوسانەوەش  و  ستەم 
یەكسانیی  پەیامی  و  ئاشتی  پەیامی 
نەتەوەكانی  هەموو  بۆ  نەتەوەكانی  نێوان 
فكرییەوە  باری  لە  بوو.  پێ   ناوچەی 
نێوان  یەكسانيی  و  بەرابەری  پەیامی 

نەتەوەكانی پێ بوو.
لە باری سیاسییەوە كۆماری كوردستان، 
ئەزموونێكی سیاسی بوو كە دەسەاڵتێكی 
دێموكراتیكی هێنایە كایەوە كە ئەرزشی 
بۆ ئینسانەكان دادەنا و ئێستاش رێبوارانی 
بەو  بایەخدان  بە  كۆمار،  رێگای 
كایەوە،  هێنایە  كۆماری  كە  ئەرزشانەی 
هەمان  سەر  لە  و  رێباز  هەمان  سەر  لە 
حیزبی  و  كۆمار  سیاسیی  كۆڵەكەكانی 
كۆماری  كە  كوردستان  دێموكراتی 
سیاسیی  خەباتی  بە  درێژە  دامەزراند، 
پێیە.  سیاسییان  قسەی  و  دەدەن  خۆیان 
قسەییەك كە ئەوكات نوێ بوو، ئەمڕۆش 
نوێیە بۆ ناوچەكە. قسەیەك كە باس لە 
پێكەوە ژیانی نەتەوەكان، باس لە ئاشتی 
و ئازادی، باس لە یەكسانی مرۆڤەكان، 
جەوهەریی  و  بەرابەر  مافی  لە  باس 

مرۆڤەكان دەكات.
كۆماری كوردستان لە باری مێژووییەوە 
ناوی  بە  نەتەوەیەك  كە  سەلماندی 
نەتەوەی كورد هەیە و نەمردووە و نامرێت. 
كە  شۆڕشگێڕە  و  خەباتگێڕ  نەتەوەیەكی 
لە  و  سوورە  خۆی  مافەكانی  سەر  لە 
مێژووی خۆیدا سەلماندی، یەكێكی دیكە 
خۆی  بوونی  نەتەوە  بە  كۆڵەكەكانی  لە 
سەلماند. وەك باس دەكرێ  هەر نەتەوەیك 
نەتەوەیە،  كە  بیسەلمێنێ  ئەوی  بۆ 
هاوبەش  پارامێتری  چەند  خاوەنی  دەبێ 
پارامێتری  پارامێترانە،  لەو  یەكێك  بێت، 
وەكوو  كوردستان  كۆماری  و  مێژووییە 
ئەزموونێكی مێژوویی بۆ نەتەوەی كورد 

داهاتوویشدا،  لە  و  ئێستا  لە  و  ماوەتەوە 
سەر  لە  بارەگا،  و  بنكە  هەمان  سەر  لە 
ئیدیعای  كورد  نەتەوەی  ئەساس،  هەمان 

نەتەوەبوونی خۆی دەكات.
لە كۆماری كوردستاندا تەنیا ئەوە نەبوو 
كۆماری  بەرتەسكدا  ناوچەیەكی  لە  كە 
و  رێبەرایەتی  و  دابمەزرێت  كوردستان 
كەسانێك كە لەو شارە و لەو دەوروبەرە ژیاون، 
ئەو كۆمارە دابمەزرێنن و بەڕێوەی ببەن، 
بەڵكوو خەڵكی كورد لە هەموو بەشەكانی 
كوردستان، هاوبەش بوون لە دامەزرانی ئەو 
كۆمارە و لە بەڕێوەبردنی ئەو كۆمارەدا. 
لە  و  شارۆچكەكان  و  شار  هەموو  لە 
ئێراندا،  كوردستانی  ناوچەكانی  هەموو 
خەڵكی شۆڕشگێڕ و ئازادیخواز و نەتەوە 
كردە  روویان  مەهاباد،  كردە  روویان  خواز 
پێتەختی كۆماری كوردستان و بە ئەوەی 
كە لە دەستیان هات لە پێناوی دامەزران 
لە  كوردستاندا  كۆماری  گەشەكردنی  و 
بواری فكری و رۆشنبیرییەوە خەبات و 
فیداكردنەوە،  و  موبارزەكردن  و  شۆڕش 
كەمیان نەهێنا. لە خۆی و ماكۆوە بگرە 
تا كرماشان و ئیالم، خەڵكی شۆڕشگێر 
كوردستان  ناوچەكانی  ئازادیخوازی  و 
روویان كردە قیبلەی كوردایەتی و خەباتی 
دیكەی  بەشەكانی  لە  نەتەوایەتی. 
توركیە  كوردستانی  لە  كوردستانیشدا، 
و  شۆڕشگێڕان  عێراق،  كوردستانی  و 
روویان  بەشانەش  ئەو  ئازادیخوازانی 
خاكەدا  لەو  كە  نوێیەی  هیوا  ئەو  كردە 

دامەزرابوو.
زۆر باس كراوە و پێویستە دووبارە یادێك 
رۆحێكی  بە  كە  بكەینەوە  كەسانە  لەو 
سەلماندنی  پێناوی  لە  نەتەوەییەوە 
گەییشتنی  بۆ  نەتەوەییدا،  بوونێكی 
بەشەكانی  لە  كورد،  نەتەوەی  مافەكانی 
دیكەی كوردستانەوە هاتنە مەهاباد و لە 
كۆماری كوردستاندا گیان فیداییان كرد. 
بارزان  شۆڕشگێڕانی  لە  یادێك  پێویستە 
مەرحووم  رێبەرایەتی  بە  كە  بكەینەوە 
ئەوێ،  هاتنە  بارزانی  مەالمستەفای 
بەناوبانگە  ئەفسەرە  چوار  لە  یادێك 
شەهیدەكەی كوردستانی عێراق بكەینەوە 
خزمەتیان  كوردستاندا  كۆماری  لە  كە 
كردووە و دوایەش بە تاوانی ئەو خزمەتەی 
لە  كورد  دوژمنانی  كردبوویان،  كورد  بە 

سێدارەیان دان.
وتمان  وەك  كوردستان،  كۆماری 
ئەزموونێكی سیاسی، فكری و مێژوویی 
دوژمنان  بۆیەش  هەر  و  كورد  بۆ  بوو 
چ  و  كات  ئەو  چ  كورد،  نەیارانی  و 
ناشیرین  و  سڕینەوە  هەوڵی  ئێستاش، 
ئامانجەكان  بردنی  الڕێدا  بە  و  كردنیان 
سەرووی  لە  و  داوە  پەیامەكانی  و 
بە  كە  ئیسالمییە  كۆماری  هەموویانەوە 
بەرباو،  پرۆژەی  و  جۆراوجۆر  پرۆژەی 
هەوڵی چەواشەكردنی مێژوو دەدات و لە 
سەر هەموو بەشەكانی ئێران لە نێو هەموو 
نەتەوەكاندا لە سەر هەموو ئازادیخوازەكان 
ئەو  مێژووی  دەیهەوێ  و  دەكات  كار 
ئازادیخوازانە  و  رزگاریخوازانە  بزاڤە 
بە  ناحەز  سیمایەكی  و  ببات  الڕێدا  بە 
نەوەكانی ئەمڕۆ نیشان بدات. هەر وەكوو 
قەڵەم بە موزد و موزدبگیرانی كۆماری 
كە  نووسیوە  زۆریان  بارەوە  لەو  ئیسالمی 
و  ببەن  الڕێدا  بە  كوردستان  كۆماری 
و  بێگانە  دەستكردی  كۆمارێكی  وەكوو 
نۆكەری دەرەكی و بێگانە پیشانی بدەن. 
كۆماری  كە  سەلماندی  مێژوو  بەاڵم 
كوردستان دەستكردی بێگانە نەبوو و لە 
سەری  مێژوویی  پێویستيی  و  زەرورەتێك 
و  زەرورەت  سەر  لە  چوونكە  و  هەڵدابوو 
پێویستيی مێژوویی سەری هەڵدابوو و لە 
نێو دڵی خەڵكدا دامەزرابوو و رێبەرانیشی 
لە نێو دڵی ئەو خەڵكە هەڵقواڵبوون، هەر 
ئەو خەڵكەدا  ئازادیی  پێناو مانەوە و  لە 
بە  بوون  و  كرد  فیدا  خۆیانیان  گیانی 
دەستكردی  كوردستان  كۆماری  رەمز. 

ئەوەی  نەبوو،  بێگانە  نۆكەری  و  بێگانە 
حكومەتی  بوو  بێگانە  نۆكەری  كە 
لە  ناوەندی  حكومەتی  و  داگیركەر 
قاجارییەكانەوە  لە سەردەمی  بوو،  ئێراندا 
بەمالوە حكومەتی ئێران نۆكەری بێگانە 
و دەستكردی بێگانە بووە، لە سەردەمانی 
فەتحعەلی شای قاجاڕ بیگرە تا ئێستاشی 
لە  ناوەندی  حكومەتی  بێت  لەگەڵدا 
تاراندا، حكومەتی ئێران لە سەر ئەساسی 
چوار كۆلەكە دامەزراوە كە پێویستە لێرەدا 
دەسەاڵتی  كۆڵەكەی  چوار  بە  ئاماژە 

ناوەندی لە ئێراندا بكەین.
یەكەم، سوڵتانێكی نەخوش و سەرەرۆ و 
نەزان و ماڵ پەرەست، لەو كاتەوە تا ئێستا 
ئەگەر چاوی لێبكەین لە حاكمی یەكەم 
لە ئێراندا كە نەخش و سیمای سوڵتانێكی 
نەخۆش،  بووە  بە خووە گرتووە سوڵتانێك 

سەرەڕۆ و نەزان و ماڵ پەرەست.
دووهەم، دەربارێكی گەندەڵ و تااڵنچی 
چ  و  كات  ئەو  چ  بووە  دەوروبەری  لە 
ئێستاش چاو لە دام و دەزگای حكومتی 

و  پەهلەوی  و  قاجاری  لە سەردەمی  چ 
دەكرێ   ئیسالمیدا  كۆماری  لە  ئیستاش 
دەربارێكی گەندەڵ و تااڵنچی لە دەوری 
لە  یەك  حكومەتەكانی  بووە.  سوڵتان 
بووە، مەشهوورە  بێگانە  نۆكەری  دوایەك 
كە لەاليەن رووس و ئینگلیز و فەرانسە 
و دوایەش  ئەمریكا كە سەدری ئەعزەم 
و نوخست وەزیرەكان و حاكمەكانی ئێرانیان 
دیاری دەكرد، رقابت بوو لە نێوان ئەمانەدا 
كە هەركامەیان ئەم سەدرە ئەعزەمە كە لە 
بە  سەر  یا  كراوە  دییاری  رووسەوە  الیان 
رووسە  پیالنیان بە دژ دەچنی كە ئینگلیز 
حكومەتێكی  خۆی و سەدرەئەعزەمێكی 
لە  ئەوە  سەركار،  بێنێتە  سەربەخۆی 
ناوەندی  دەسەاڵتی  و  ئێراندا  مێژووی 
لێهاتووە  وای  و  سەلمێندراوە  ئێراندا  لە 
فولكلووری  و  مەتەڵ  ناو  چووتەوە  كە 
ئێرانەوە، ئەوەندە چووتەوە ناو ئەو خەڵكەوە 
كە هەموو شتێك بە پیالنی بێگانە دزانن 
نۆكەری  و  بێگانە  پیالنەكانی  چونكە 
حكومەتە دەست نیشاندە و بێگانەكان لە 
ئێراندا ئەوەندە قووڵ و ئەوەندە ئاشكرا بووە 
كە لە مێژووشدا ناشاردرێتەوە و ئیستاش 
لێدەكەین  چاوی  كە  ئێستاش  وایە،  هەر 
ئەم حكومەتەی كە لە ئێراندا هەیە هەر 
لە سەرەوەیە،  و سەرەرۆ  نەزان  حاكمێكی 

بنیادێكی  و  دەفتەرێك  و  دەوروبرێك 
و  دەبات  بەڕێوەی  گەندەڵ  و  تااڵنچی 
ئەو حكومەتانەی كە دێنە سەر كار هەر 
یەكەو دەیەوێت لە پێناو قازانجی واڵتێكدا 
بەژەوەندییەكانی  و  قازانج  و  بكات  كار 

بۆ ئەوانە.
چوارەم،  كۆڵەكەی  و  چوارم  خاڵی 
سەركوت و سەرەڕۆيی بووە، نۆكەری بۆ 

بێگانە و سەركوت لە نێوخۆدا. 
كۆماری  بێت  لەگەڵدا  ئیستاشى 
كە  شێوەیە.  هەمان  سەر  لە  ئیسالمی 
دوایەكەكانی  لە  یەك  دەوڵەتە  لە  چاوێك 
لە ماوەی ٣5 ساڵدا  دەكەین  ئیسالمیش 
بۆ واڵت  بەرژەوەندیی  و  قازانج  هەرجارە 
حكومەتێك  ئیستاش  بووە  شوێنك  بۆ  و 
هاتووەتە سەركار، زۆرتر دەبینین لە پێناو 
زلهێزی  واڵتانی  بەرژەوەنديی  و  قازانج 
شوێنێكی  یان  و  رووس  وەكوو  دیكەدا 
خۆدا  نێو  لە  و  دەكات  كار  دیكەدا، 
گەندەڵی و تااڵن بە ڕێوەیە و سەركوت و 
سەرەڕۆیی بەڕێوەیە و نۆكەريی بۆ دەرەوە 
هەیە. كۆماری كوردستان نۆكەری بێگانە 
لە  ناوەندیيەكان  حكومەتە  بەڵكوو  نەبوو 
ئێراندا نۆكەری بێگانە و دەست نیشاندەی 
بێگانە و سەرەڕۆ و ستەمكار بەرامبەر بە 

خەڵكی ئێران بوون. 
لێ  چاوی  كە  ئێستادا  سەردەمی  لە 
ناوی  بە  كەسێكیان  ئێراندا  لە  دەكرێ، 
هەڵبژاردن  سناریۆیەكی  بە  رووحانی 
هەڵبژاردنێكی  ئەمە  گوایە  كە  هێناوە 
سەر  بە  مافی  بەاڵم  دێموكراتیكە، 
و  ئازاد  هەڵبژاردنی  و  دێموكراتیك 
دادپەروەرانەوە نەبووە و نیە. ناوبراو هەندێ 
وەعدە و بەڵێنی دا كە كرانەوە و ئێعتدال و 
میانەڕەويی لە سیاسەتدا پەیڕەو دەكات و 
هەندێ كەسیش كە لە دەرەتانێك دەگەران 
حكومەتی  بارەگای  بە  ببن  وەسل  كە 
ببوون  شاگەشكە  ئیسالمییەوە  كۆماری 
دێنێت  ئاڵوگۆڕ  و  دێت  رووحانی  كە 
ئەم  كە  دەكرد   چەواشە  خەڵكیشیان  و 
بەاڵم  پێیە،  نوێ  شتی  نوێیە  حكومەتە 
لەو كاتەوە تا ئێستا كە ئاغای رووحانی 
گرینگی  كاری  سێ  كار  سەر  هاتووەتە 
باس دەكەین بۆ ئەوەی كە بزانین رووحانی 
شتی نوێى بۆ خەڵكەكە پێیە یان نا. لە 
كۆنفرانسێكدا پاش بوونى بە سەركۆمار،  
كاتێك  پرسیاریان لێ كرد ئایا لە ئێراندا  
هەیە،  جیاواز  میللییەتی  و  میللیەت 
گۆتی لە ئێراندا شتێك بە ناوی میللیەت 
و میللەتی جیاواز نییە، ئەوەی لە ئێراندا 
هەیە وردە فەرهەنگە. وردە فەرهەنگیش 
كۆمەاڵیەتییەكەی  پێناسە  پێی  بە 
دەتوانین بە هەرچەند كەسێك كە پیشە و 
كارێكی هاوبەشیان هەبێت یا لە شوێنێك 
نزیك بە یەك ژیان دەكەن دەتوانن لە هەنێك 
نزیكایەتییان  هەڵسوكەوتدا  و  رەفتار 
داواكاری  ئاستی  یانێ   دەوترێت.  هەبێت 
دووبارە  ئێران  نەتەوەكانی  واقعییەتی  و 
سەدساڵەی  سیاسەتی  هەمان  سەر  لە 
لە  باس  و  دەكرێت  لێ  حاشای  رابردوو 
وردە فەرهەنگیش دەكرێت یان لە خاڵێكی 
لە  دەیانگۆت  كە  كەسانەی  ئەو  دیكەدا 
كۆماری ئیسالمیدا ئەگەری چاكسازی 
هەیە و رووحانیش شتی پێیە بۆ خەڵكی 
لە  كوردیان  داواكارییەكانی  و  كورد 
بەرپرسێك و ئوستاندارێكدا كورت دەكردەوە 
نەتەوەیەكیان  داواكارییەكانی  ئاستی  و 
بۆ  و  ئاست  نزمترین  بۆ  خوارەوە  دەهێنا 
كۆماری  دەستكردی  مۆرەیەكی  ئەوەی 
ئیسالمی لە فانە شوێندا، لەوانە دیاری 
بەوان  وەاڵمێكیشی  رووحانی  بكرێت، 
دایەوە. لە هەموو پارێزگەكانی كوردستاندا 
سپای  ئەمنیەتی  و  ئیتالعاتی  مۆرەی 
هێناوە  دیكەوە  شوێنەكانی  لە  پاسدارانی 
پارێزگاری  و  ئوستاندار  بە  كردی  و 
و  كرمانشان  و  كوردستان  ئوستانەكانی 
ئازەربایجانی رۆژئاوا و ئیالم، وەزیرەكەی  
كەسێكی  ناوچەكەدا  لە  دەڵێت  رووحانی 

بە  بیكەین  كە  نەدۆزییەوە  شیاومان 
كەسێكی  یانی  كوردستان،  پارێزگاری 
شیاوی خزمەتكار بە كۆماری ئیسالمی 
نابیننەوە لەو ئاستەدا خزمەتیان پێ بكات 
دەبێ لە ئاستی زۆر خوارتردا خزمەتیان 

پێ بكات. 
لە تازەترین هەنگاویاندا ئاغای رووحانی 
ئاشكرا  پێشنۆسێكیان  دەورووبەرەكەی  و 
كردووە بە ناو پێشنۆسی چاالكیی ئەحزاب 
كە حيزبایەتی لە ئێراندا چۆن بێت. ئەوەی 
كە باوەڕیان پێ نییە حيزبایەتی و حيزب 
و ئۆرگانیزاسیۆنی ئەمڕۆیی و مۆدێرنە، 
هەر وەكوو خومەینی گۆتی یەك حيزب 
هەیە "حيزب فەقەت حیزبووڵا" و باقی 
ئاغای  ئیستا  هەڵوەشاندەوە.  حيزبەكانیان 
لەوە  باس  دەورووبەرەكەی  و  رووحانی 
دەكەن كە ئێمە رێگای قانوونی بە ئەحزاب 
كردوەتەوە  باو  پێشنووسێكیان  دەدەین. 
دەیخوێنیتەوە  كە  پێشنووسەیاندا  لەو  كە 
كە  دەكات  لەوە  باس  لەسەرتاخوارى 
كەسانێك كە دەیانهەوێ  حیزب دابمەزرێنن، 
و  دەكەن  حیزبی  چاالكیی  كە  كەسانێك 
بەرنامەكەیدا  لە  دادەمەزرێ   كە  حیزبێك 
ویالیەتی  بە  عەمەلی  ئیلتزامی  دەبێ  
فەیقیه هەبێت. وەاڵمێكیشی بۆ كوردەكان 
كیسەیان  رەنگە  كە  كەسانەی  ئەو  پێیە، 
لە  هەڵدووریبێت،  رووحانی  ئاغای  بۆ 
دەكات  لەوە  باس  خاڵەكانیدا  لە  یەكێك 
كە ئەو ئەحزابەی كە دادەمەزرێت بە چ 
ئەگەر  هەڵدەوەشێندرێنەوە،  مەرجهایەك 
هەڵیاندەوەشێنێتەوە،  بكەن  فانە چاالكی 
كە  ئەوەیە  مەرجەكانی  لە  یەكێك 
لە  تەفرەقە  و  جوودایی  بە  پەرە  ئەگەر 
جیایی  لە  كەڵكوەرگرتن  بە  خەڵكدا  نێو 
و  قەومی  و  فەرهەنگی  تەنەوعە 
ئەحزابە  ئەو  بدەن،  ئایینییەكان  و  نژادی 
لە  تەنانەت  یانی  هەڵدەوەشێنێتەوە. 
خەڵك  كۆمەڵێك  كە  پێشنووسەكەیشیدا 
چاالكیی  واتە  هەڵدووریوە،  بۆ  كیسەیان 
حیزبی لە چوارچێوەی قانوونی كۆماری 
ئیسالمیدا، لەوێشدا دوبارە پێیان دەڵێتەوە 
و  كوردایەتی  و  كورد  لە  باسكردن  كە 
قەدەغەیە.  جیاواز  نەتەوەی  و  كوردبوون 
رووحانییە  ئاغای  سیاسەتەكانی  ئەمانە 
لە نێوخۆدا بەرامبەر بە نەتەوەكان، بەاڵم 
وانييە. هەر وەك  لەگەڵ دنیای دەرەوەدا 
وتمان لە نێوخۆدا سەركوت و سەرەڕۆیی 
لەگەڵ  پەیوەندی  لە  و  بووە  بەردەوام 
دەرەوەدا نۆكەری بێگانەن. ئێستاش دوای 
و  سەروەت  هەدەردانی  بە  ساڵ  چەندین 
سامانی ئەو واڵتە، دوای چەندین ساڵ 
رۆژئاوا  و  دەكەین  ئاوا  كە  فڕوفیشاڵ 
نوێ   مودیرییەتی  و  چۆكدادێنين  بە 
نیشانی تەواوی جیهان دەدەین، دوای ئەو 
میلیاردها دۆالر سەروەتەی ئەم واڵتە كە 
ئەتۆمییەكانیاندا  سەرەڕۆییە  پێناوی  لە 
خەرجیان كرد و میلیاردها دۆالر زەرەریان 
لەبەر گەمارۆكان  ئەم واڵتە  لە سامانی 
و  بوون  بێگانە  تەسلیمی  ئێستا  دا، 
لەم  كە  میلیاردێك  چەند  بەر  لە  حازرن 
ئەو  دەكرێ   ئازاد  بۆیان  مانگەدا   ٦
دەیسەلمێننەوە  دوبارە  رابگرن.  پرۆژانەیان 
كە لە پێناوی مانەوەی خۆیاندا نۆكەری 
بۆ بێگانە دەكەن و لە نێوخۆدا سەرەڕۆیی 

و سەركوت دەكەن. 
ئێمە  كۆمار،  رێگای  رێبوارانی  ئێمە 
كۆمارێكی  دامەزرانەوەی  هیواخوازانی 
دێموكراتیك بۆ نەتەوەی كورد و نەتەوەكانی 
بندەست لە ئێراندا بە زانینی هەموو ئەو 
راستییە مێژووییانە و بە زانینی هەموو 
ئەو راستییانەی كە ئەمڕۆ هەیە، لەسەر 
داواكارییەكانی خۆمان سوورین،  و  ماف 
درێژە بە خەباتی خۆمان دەدەین، درێژە بە 
شۆڕشی خۆمان دەدەین و لە ئەستەمترین 
قۆناغەكانیشدا  و  بارودۆخ  دژوارترین  و 

درێژەی الپەڕە 5≫ 

درێژەی لە الپەڕە ٩≫ 

تەنانەت لە 
پێشنووسەكەیشیدا 

كە كۆمەڵێك 
خەڵك كیسەیان بۆ 
هەڵدووریوە، واتە 
چاالكیی حیزبی 
لە چوارچێوەی 
قانوونی كۆماری 

ئیسالمیدا، لەوێشدا 
دوبارە پێیان 
دەڵێتەوە كە 

باسكردن لە كورد 
و كوردایەتی 
و كوردبوون و 

نەتەوەی جیاواز 
قەدەغەیە
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ئیمام  خ��ات��ەم��ی،  ئ��ەح��م��ەد   -
جومعەی كاتیی تاران دەڵێ : "بووعەلی 
دەترسم،  مانگا  ل��ە  م��ن  گ��وت��ی،  سینا 
چونكە شاخی هەیە، بەاڵم عەقلی نیە، 
شایانی  وان".  ه��ەر  ئەمریكاییەكانیش 
قسەكانی  بە  س��ەب��ارەت  خاتەمی  باسە 
ب����اراك ئ��ۆب��ام��اش گ��وت��ی، ك��ات��ێ��ك كە 
و  هەڵیت  قسەی  ئەمریكا  سەركۆماری 
دەكات،  ئێران  بە  دژ  )ئەراجیف(  پەڵیت 
دەب���ێ  ئ��ێ��م��ەش ه���ەر ب��ە ش��ێ��وەی خۆی 

وەاڵمی بدەینەوە.
ئەراجیفەكانیدا  درێ���ژەی  ل��ە  خاتەمی 
نەكردەوە كە  بۆ وەاڵم��ی ئۆباما روون��ی 
بەرپرسی ئەو هەڵیت وپەڵیتانە هەر جەنابیان 
موستەزعەفانی  رێ��ب��ەری  ی��ان  دەب��ێ��ت، 
ئایاتی  و  زەالم  سەردارانی  یان  جیهان، 

عیزام و حوجەجی ئیسالم؟
خەیاڵی  حیزبێكی  سەرۆكی   -
كە حیزبێكی راستەقینە وای تێ گەیاندووە 
ئەو  و  ه��ەی��ە  ق��ەن��دی��ل  ل��ە  حیزبێك  ك��ە 
پەتاتەفرۆشییەكەی  لە  و  سەركردەیەتی 
ئ��اڵ��م��ان ش��ۆڕش��ێ��ك بەڕێوە  ل��ە  خ��ۆی��ەوە 
بەو  وەف���اداری���ن  "ئێمە  دەڵ���ێ :  دەب����ات، 
ئاگربەستەی لەگەاڵ كۆماری ئیسالمی 
وایە  پێی  هێشتا  ئەو  رامانگەیاندووە". 
شەڕێك لە ئارادابووە و ئەو ڕای گرتووە 
هەیە  ئەفسانەیی  باوەڕبەخۆبوونێكی  و 
كە گوایە دنیا چاوەڕێن بزانن كەی فوو 
دەك��ات��ەوە بە ك��ەڕەن��ای ش��ەڕدا. حاجیی 
نەدیو،  ش��اخ  پارتیزانی  نەدیو،  مەككە 
بێ   ئیمامی  و  سەرباز  بێ   فەرماندەی 
و  تەزبیح  و  بێ شاڵ  م��ەالی  ئوممەت، 
پیتزافرۆشەكەی  موهەندیسە  مەندیل، 
حیزبە  س��ەر  هێرشكردنە  پ��اش  قەندیل، 
دەڵێ :  رۆژه�����ەاڵت،  راس��ت��ەق��ی��ن��ەك��ان��ی 
"ئەوانەی شەر دندووكەی سیاسی دەخەنە 
كۆماری  ب��ە  خ��زم��ەت  ح��ی��زب��ەك��ان،  نێو 
ئەو  باسە  شایانی  دەك���ەن".  ئیسالمی 
خزمەتە بۆ جەنابیان عەیب نیە و دەچێتە 

خانەی كوردایەتییەوە.
ئ���ەو ه���ەروەه���ا دەڵ����ێ : "ئ��ێ��م��ە لەگەاڵ 
هەموو حیزبەكانی رۆژهەاڵت پێوەندیمان 
سوننەتی  ئەحزابی  لەگەاڵ  تەنیا  باشە، 
كێشەمان هەیە"، واتە تەنیا لەگەاڵ ریشە 
بێ   داری  دوای  ب��ە  و  هەیە  كێشەیان 
ریشەدا دەگەڕێن، فارس گوتەنی "كبوتر 

با كبوتر، باز با باز".
خەیامی،  ع��ب��دول��ك��ەری��م   -
دەنگ   چاوەدێریی  دەزگ��ای  سەرۆكی 
و رەن��گ��ی رێ��ژی��م ه��ێ��رش��ی ك���ردە سەر 
ئەنیمەیشنی بەناوبانگی باب ئیسفەنجی 
كە گۆیا لەم كارتۆنەدا شتێك بە ناوی 
ب��ن��ەم��اڵ��ە ب��وون��ی ن��ی��ە، ه��ەم��وو شتێك 
ل��ە دەوری ت��اك دەس��ووڕێ��ت��ەوە، ب��اب و 
دەژەنن،  كالرنێت  و  ڤیۆلۆن  ئۆختاپووس 
گ���ەپ و گ��اڵ��ت��ەی ن��اب��ەج��ێ  دەك����ەن و 

جیاوازیی نێوان كچ و كور دانانێن.
ماوەتەوە بڵێ ، لەو كارتۆنەدا   -
ریستورانی مام  نیە،  پێشنوێژ  و  ئاخوند 

قرژااڵ "نمازخانە"ی نیە.
ئۆختاپووس هەشت دەست و   -
ئێمە  فەقیهی  وەلی  بۆ  كە  هەیە  القی 
جێگای ئێرەییە و ئاماژەیەك بۆ شكستی 
زمانی  س��اڵ��ەدای��ە،   ٨ ش���ەری  ل��ە  ئێمە 
نەناسراوە،  فەرمی  زمانی  بە  فارسی 
هەموو  لە  و  دەزان���ن  م��رۆڤ  بە  ژنیش 
سەرۆكی  وەك��وو  ق��رژااڵ  مام  گرینگتر، 
رابردووی بەشداری لە  نە  رێستورانەكە، 
لە  رواڵەتی  نە  و  شەڕی عیراقی هەیە 

ئینقالبی دەچێت.

جووت حەوت

هەوراز

لەسەر داواكانی خۆمان سوورین، چونكە 
قەت  كە  نەتەوەیەكە  رەوای  داوای 
ناسڕێتەوە و فەرامۆش ناكرێت. كۆماری 
كوردستان و حیزبی دێموكراتی كوردستان 
درێژەدەری  و  كۆمار  دامەزرێنەری  كە 
كە  هەیە  پەیامی  رێبازی كۆمارە چەند 
پەیامەكانی  بە  ئاماژە  پێویستە  لێرەدا 
كۆمار بكەینەوە. یەكەم پەیامی ئەوەیە كە 
بە هەموو  نەتەوەیەكین  كورد  وەكوو  ئێمە 
و  ئازاد  نەتەوەیەكی  تایبەتمەندییەكانی 
دوژمنێك  هیچ  قەت  كە  ئازادیخوازەوە 
ناسڕێینەوە  قەت  و  بمانسڕێتەوە  ناتوانێت 
و رۆژێك لە رۆژان دوبارە بوونی خۆمان 
خۆمان  كیانی  خاوەنی  و  دەسەلمێنینەوە 

دەبین. 
پەیامێكی دیكەی كۆماری كوردستان 

ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  و 
ئەوەیە كە ئێمە خوازیاری ژیانێكی باشتر، 
ئاسوودەتر و شیاوی ژیانی ئەوڕۆیين بۆ 
لیستی  كە  نین  ئەوە  خوازیاری  خەڵك، 
پەیامی  ببێت،  زۆر  شەهیدەكانمان 
مەرگمان پێ  نیە، پەیامی ژیانمان پێیە 
هەموو  بۆ  ئاسوودەتر  و  باشتر  ژیانێكی 

خەڵك. 
حیزبی  و  كۆمار  دیكەی  پەیامێكی 
كە  ئەوەیە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
ئێمە ئازادیمان دەوێت بۆ هەموو خەڵكی 
و  ئێران  نەتەوەكانی  هەموو  بۆ  و  ئێران 
نەتەوەی  نێو  لە  و  كورد  نەتەوەی  بۆ 
كوردیشدا بۆ هەموو خەڵك و بۆ هەموو 
گرووپ و بۆ هەموو تاكێك، ئازادییەكمان 
تایبەت  گرووپێكی  بۆ  تەنیا  كە  دەوێت 
كۆمەڵگا  لە  زۆر  بەشێكی  و  نەبێت 
بێبەری لەو ئازادییە بێت، تەنیا درووشمی 
كە  دەوێت  ئازادییەكمان  نەبێت،  بریقەدار 

بە شێوەیەكی دادپەروەرانە بە سەر هەموو 
خەڵكدا دابەش كرابێت، ئەوانە هەندێك لەو 
پەیامە گرینگانەی كۆماری كوردستانن 
ئەو  لەگەڵ  پەیمان  دوبارە  لێرەدا  كە 
پەیامانە نوێ  دەكەینەوە و درێژەدەری ئەو 

رێبازە دەمێنينەوە. 
شەهیدانی  لە  یادێك  پێویستە  لێرەدا 
گەلەكەمان  رووسووری  و  سەربەرز 
كوردستان  كۆماری  رێبازی  شەهیدانی 
ئلياس  تازەمان  شەهیدی  بەتایبەت  و 
یادی  بەرزڕاگرتنی  پێناو  لە  كە  نوورى 
شەهید  هەوشار  ناوچەی  لە  كۆماردا 
لە  دەخوازم  ئیزن  لێرەدا  بكەینەوە.  بوو، 
بۆ  ساو  سیاسییەوە،  دەفتەری  الیەنی 
كوردستان  شەهیدانی  هەموو  بنەماڵەی 
بنێرین، هەموو بنەماڵەی ئەو شەهیدانەی 
نیشتمانەكەیاندا  ئازادیی  پێناوی  لە  كە 
گیانیان بەخت كردووە و ئەو بنەمااڵنەی 
رۆڵەكانیانەوە  فیداكاری  بە  شانازی  كە 

دەكەن، ساو بنێرین بۆ بنەماڵەی هەموو 
بۆ  بنێرین  ساو  گەل،  تێكۆشەرانی 
هەموو تێكۆشەرانی دێموكرات كە دڵیان 
بۆ دوبارە دامەزرانەوەی كیانێكی سیاسی 
لە چەشنی كۆماری كوردستان لێدەدات، 
زیندانیانی  هەموو  بۆ  بنێرین  ساو 
ئێران،  زیندانەكانی  نێو  خۆڕاگری 

زیندانیانی سیاسی. 
بە هیوای ئەوەی كە نەتەوەی كورد و 
هەموو نەتەوەكانی ئێران بە مافی رەوای 

خۆیان بگەن 
بە هیوای نەمانی رێژیمی كۆنەپەرەستی 

كۆماری ئیسالمی 
ئێرانێكی  هاتنەدیی  هیوای  بە 

دێموكراتیكی فیدراڵ

)بەشی پێنجەم(

دەڵێت  دیكە  كۆمێنتێكی  وااڵپرێس: 
دێموكرات  دەڵ��ێ��ن  پ����ژاك  و  پ��ەك��ەك��ە 
ئۆردوگانشینە  ئەگەر  ئۆردوگانشینە، 

بۆ داوای هاوكاریت لێ دەكەن؟
هیجری: ئەگەر دانیشتبین و پاڵمان 
لێ دابێتەوە و هیچ نەكەین، رەنگە ئەو 
و  كار  بەاڵم  بێت،  راست  بڕێك  قسەیە 
بەردەوام  هەر  ئێمە  حیزبی  تێكۆشانی 
وەك عەرزم  پژاكیش  نەوەستاوە،  و  بووە 
كردی ئەوە دوو ساڵە ئاگربەستی لەگەڵ 
كۆماری ئسالمیی ئێران ئیمزا كردووە و 
لە قەندیل دانیشتووە، فەرقەكەی ئەوەیە 
لێرە  ئێمە  دانیشتووە،  قەندیل  لە  ئ��ەو 
دانیشتن  مەسەلە  ئەگەر  دانیشتووین، 

بێت.
ئەوەیە  ئیمزا  مەبەستت  وااڵپ��رێ��س: 

پژاك  لەگەڵ  ئێران  تاكتیكە؟  كردنی 
دەیكات یان ئێران دەیەوێت دەستی پژاك 

ئاوەاڵتر بكات؟
بەاڵم  دەوێ��ت،  نازانم چیان  هیجری: 
ئەوەندە دەزانم ئاگربەستیان ئیمزا كردووە 

و دوو ساڵە هیچیش ناكەن. 
دیارە  دەكەنی  پێ  ب��ەوەدا  وااڵپرێس: 
شتێك دەزانی كە لەنێوان ئێران و پژاك 

هەیە؟
هیجری: من عەرزم كردی مەسەلەی 
پژاك مەسەلەی پەكەكەیە، پەكەكە پێی 
وتووە ئاگربەستەكە ئیمزا بكە، ئیمزای 
كردووە، ئەگەر سبەینێ بڵێ بیشكێنە، 

دەیشكێنێ.
دەڵێت  دیكە  كۆمێنتێكی  وااڵپرێس: 
ش����ەڕی خۆیان  دێ��م��وك��رات  ه�����ەردوو 
راگ��ەی��ان��دووە ل��ەگ��ەڵ پ��ەی��ەدە و پژاك 
واتا  چ��ی  ه��اوك��اری  ئیتر  پەكەكە  و 

شەڕێكت هەیە؟
لەگەڵ  شەڕێكمان  هیچ  هیجری: 
لە  بەاڵم  نیە،  ك��وردی  هیچ الیەنێكی 
هەمانحاڵدا خۆمان بە ملكەچی هیچ 
الیەك نازانین و لە هەر الیەنێك ئەگەر 
راشكاوانە  بە  زۆر  هەبێت  رەخنەمان 
رەخنەگرتن  و  دەڵێین  خۆمان  رەخنەی 
بەربەرەكانی  و  دوژمنایەتی   بەمانای 
خۆی  هێزێكیش  ه��ەر  وای��ە  پێم  نییە، 
لە  دەبێت گوێی  بزانێت،  دێموكرات  بە 

رەخنە بێت.
وااڵپرێس: پاش دیدارەكەی تۆ لەگەڵ 
رۆژان����ەدا  ل��ەم  رووداو  تەلەفیزیۆنی 
لەگەڵ  هاوهەڵوێستی  بە  تۆی  پ��ژاك 
قاعیدەی تیرۆریست تۆمەتبار كردووە، 
راگەیاندنێكیان داوە كە مستەفا هیجری 
لەگەڵ قاعیدە هاوهەڵوێستە، بەو پێیەی 
ئەم  دیكتاتۆرە،  پەیەدە  وتووتە  تۆ  كە 

بۆچوونە پێت وایە كارێكی نابەجێیە؟
لەو  گوێمان  ساڵە  لەمێژ  هیجری: 
كۆماری  لە  دەب��ێ .  دەربڕینانە  شێوە 
داوای  كە  ئێمە  ئێرانیشدا  ئیسالمی 
كورد  گەلی  مافەكانی  سەرەتایترین 
دەكەین و خەباتی بۆ دەكەین، پێمان دەڵێن 
ئەوە نۆكەری ئیسرائیلە، ئەوە نۆكەری 
دەیان  س��ەردەم��ێ��ك  ن��ازان��م  ئەمریكایە، 
عادەتمان  و  سۆڤیەتە  نۆكەری  گ��وت 
گرتووە بەو بەرچەسپانە، پێی ناڕەحەت 
ن��اب��ی��ن، ئ���ەوە ل��ە ب��ۆچ��وون و فیكری 
بەرتەسكی ئەوانەوە سەرچاوە دەگرێت، 
كە تەنیا خۆیان بە راست  و حەق دەزانن 
 و باقی  دیكە بە ناحەق  و ن��اڕەوا، بەو 
پێیە دەبێ  هەموو كەس ملكەچیان بێ 

درێژەی الپەڕە ٨≫ 

درێژەی لە الپەڕە ١0≫ 

وتووێژی  گۆڤاری  ''وااڵپرێس'' ژمارە ٦٦ 
لەگەڵ بەڕێز مستەفا هیجری 
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  و تەنیا پێیان هەڵبڵێت، هەر ئەو كاتەی 
سووریە،  ك���وردی  دژی  دراوە  ف��ت��وا 
بەیاننامەی   ئێمە  سیاسیی  دەفتەری 
ك���ردووە.  م��ەح��ك��ووم  ئ��ەوەم��ان  داوە  و 
هێزەكانی  ك����ردووە  داوام����ان  ل��ەوێ��ش��دا 
و  هەماهەنگی  ب��ە  س��ووری��ە  ك���وردی 
هێزانەدا  ئەو  لەبەرامبەر  بتوانن  پێكەوە 

بەربەرەكانێ بكەن.
وااڵپ���رێ���س: ب��ۆچ��وون��ێ��ك ه��ەی��ە كە 
رۆژئاوا  كوردەكانی  رۆژئاوا،  هێزەكانی 
هەولێر،  سلێمانی،  بەسەر  دابەشبوون 
قەندیلدا. واتە مەبەستم ئەوەیە یەكیەتی 
و پارتی و پەكەكە دەخالەت لە ئیشی 
لەوانە  یەكێك  ه��ەر  ی��ان  دەك���ەن  ئ���ەوان 
ئەمە  وای��ە  پێت  بەمانەوە،  وابەستەیە 
كاریگەريی  چەند  ت��ا  راس��ت��ە  ئ��ەگ��ەر 
كوردەكانی  لە  دەدات  زەرەر  یان  دەبێت 

رۆژئاوا؟
لە  ه��ەری��ەك  وای��ە  پێم  من  هیجری: 
هەیە  كاریگەریيان  یەكیەتی  و  پارتی 
ل��ەس��ەر ه��ێ��زەك��ان��ی ك���وردی رۆژئ����اوا، 
یەكگرتوویی  لە  داوە  زەرەری  ئ��ەوەش 

كورد لەو بەشەدا.
وااڵپ���رێ���س: ت��ا ك��ەی ئ��ێ��وە ل��ێ��رە لە 
ئۆردووگانشین  ب��اش��وور  كوردستانی 
دەبن، من هەست دەكەم ناڕەحەتی دەبینم 
بە دەموچاوی تۆوە، راستە تۆ پێت وایە 
كەسێكە،  هەموو  موڵكی  كوردستان 
بەاڵم لەوانەیە جاروباریش وا بیر كەیەوە 
و  بین  ئۆردووگانشین  ئێمە  ك��ەی  تا 
پارتی  و  یەكیەتی  لە  لەوانەیە گلەیت 
قوربانی  راب��ردوودا  م��اوەی  لە  هەبێت، 
زۆرتان داوە، ئێوە زیاتر لە ٣00 كەستان 
تیرۆر كراوە لە ژێر دەسەاڵتی هەرێمی 
ناوچە جوگرافییە  لەو  یان  كوردستاندا 
دوو سكرتێرت شەهید بووە ئەرك و كاری 
بەسەر  خانەوادەیە  و  خێزان  هەموو  ئەو 
بەهەمان  حیزبەكەتەوەیە،  و  تۆ  شانی 
وا  كەی  تا  دیكەش  حیزبەكانی  شێوە 
كرد  یەكگرتنەوەت  باسی  ئێستا  دەبن، 
ن��اك��ەن و رێگا  خ��ەب��ات��ی چ���ەك���داری 
نییە،  جەبهەتان  بەرەی  و  بچنەوە  نییە 
هەموو  و  ئ��ێ��وە  ئەمریكا  پ��ش��ت��ەوە  ل��ە 
چاوەڕوانیدا  ل��ە  ئ��ێ��ران��ی  مەنتیقەی 
دەكات،  س��ازش  دەمێك  هێشتووەتەوە، 
دەمێك هێرش دەكات بیر لەچی دەكەیەوە 

بۆ رزگاربوون لەم دۆخ و قەیرانانە؟
هیجری: راستییەكەی ئەوەیە كە ئێمە 
ئێرەمان هەڵنەبژاردووە بۆ ئەوەی كە لێی 
بمێنینەوە یان هەرێمی كوردستانی عێراق 
وەزعیەت  نەبوو،  خۆمان  هەڵبژاردنی 
كە  ك��ردووە  لێ  وای  هەلومەرجەكە  و 
ئێمە لەو ناوچەیەدا جێگیر بین، ئەوەش 
نەكردووە،  دیاریمان  خۆمان  بۆ  چونكە 
لێرە  ن���ەب���ژاردووە،  هەڵمان  خ��ۆم��ان  ب��ۆ 
ئێمە هەمیشە  ناخۆشە،  مانەوەمان پێ 
ئەوەی  بۆ  دەكەین  ئیش  و  چاوەڕوانین 
رۆژێك بگەڕێینەوە ناو خەڵكی خۆمان 
ئەواندا  لەنێو  ئێراندا،  كوردستانی  لە 
ئەركی ئێمەش  بكەین،  خۆمان  ئیشی 
ئەوەیە، بەاڵم ئەو وەزعیەتە شتێك نییە 
كە بۆ خۆمان بەتەنیا بتوانین بیگۆڕین، 
دەب��ێ��ت ه��ەل��وم��ەرج��ەك��ە م��ون��اس��ب بێت 
لەگەڵ ئەوەی ئێمە پێمان ناخۆشە لێرە 
خەڵكەكەش  ماندووین،  لێرە  بمێنینەوە، 
بەاڵم  هەیە،  چاوەڕوانییەی  ئ��ەو  ه��ەر 
و  ب��ەه��ێ��ز  ب��ەت��ەن��ی��ا  نییە  شتێك  ئ���ەوە 
توانای ئێمە جێبەجێ بێت، بۆیە عەرزم 
ئێمە  پێشوشدا  پرسیارەكانی  لە  كردی 
لەو  مناسب  دەرفەتێكی  چ��اوەڕوان��ی��ن 
لەنێو  بتوانین  تا  بێتەپێشێ  پێوەندەدا 

خەڵكی خۆماندا حزوورمان هەبێت.
كە  لەخەیاڵتدایە  شتێك   : وااڵپرێس 
كەی دەڕۆیتەوە بۆ كوردستانی ئێران؟

ناكرێت  رێ��ك��ەوت  وەك���و  ه��ی��ج��ری: 

من  ب��ەاڵم  بكەین،  دی��اری  رێكەوتەكە 
گەشبینم كە كۆماری ئیسالمی ئێران 
پارەی  و  زۆر  و  زوڵ��م  هەموو  لەگەڵ 
بە  دواكەوتوانە  ئیدۆلۆژییەكی  و  زۆر 
توانیویەتی  زەنگ  و  زەبر  و  سەركوت 
بەاڵم  راب��گ��رێ��ت،  خ��ەڵ��ك��ی  ئێستا  ت��ا 
ئاڵوگۆڕەكانی  ناوچە،  ئاڵوگۆڕەكانی 

خەڵك  كۆمەاڵنی  ناڕەزایەتیی  دنیا، 
وەزعیەتێكی  ه���ەروەه���ا  ئ��ێ��ران��دا،  ل��ە 
كە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ناموناسبی 
بە  هەیەتی،  نێونەتەوەییدا  ئاستی   لە 
ماوەیەكی  بۆ  ناتوانێت  من  بۆچوونی 
دوور و درێژ، درێژە بەو دەسەاڵتە بدات 
و ئەو كاتەش دێت كە ئێمەش لەگەڵ 
ه��ەم��وو ئ��ازادی��خ��وازان��ی ئ��ێ��ران ل��ە نێو 

خەڵكی خۆماندا بین.
ئاڵوگۆڕەكانی  ل���ە  وااڵپ����رێ����س: 
رۆژهەاڵتی كوردستان یەكەم شوێن كە 

تۆ دەچی كوێیە كە دەگەڕێیتەوە؟
ه��ی��ج��ری: ه���ەر ش��ارێ��ك ب��ۆ ك���ار  و 
ئێستاوە  لە  بێت.  گونجاوتر  تێكۆشان 

دیاری كردنی زەحمەتە.
وااڵپرێس: لە خەیاڵتدا نییە؟

ه��ی��ج��ری: وەك خ���ۆم پ��ێ��م وای���ە لە 
ناوەندی  ببێتە  ك��رم��اش��ان  داه���ات���وودا 

كوردستانی ئێران.
بدات  دەست  بۆت  ئەگەر  وااڵپرێس: 

یەكەم شار دەچیتە كرماشان؟
وایە  پێم  چونكە  ب��ەڵ��ێ،  هیجری: 

كرماشان گەورەترین شاری كوردە.
ببورە  ب��ك��ەم  پرسیارێك  وااڵپ��رێ��س: 
ئ��ەگ��ەر ج��ەن��اب��ت ل��ە ت��اراوگ��ە شەهید 
تەمەن درێژبیت، حەز  بووی، هیوادارم 

دەكەی لە كوێ بتنێژن؟
هیجری: پێم خۆش نییە لە تاراوگە 

شەهید بم.
بارودۆخەكە  ئەگەر  دەڵێم  وااڵپرێس: 

ئاوا رۆیشت؟
ئاوا  ب��ارودۆخ��ەك��ە  ئەگەر  هیجری: 
رۆیشت و من نەمام، حەتمەن وەسیەت 

دەكەم بمبەنەوە كوردستانی ئێران.
رێگا  ئیسالمی  جموری  وااڵپرێس: 

نادات ؟
هیجری: دوای جمهوری ئیسالمی.

ئ���ەو كات  وااڵپ���رێ���س : م��ەب��ەس��ت��م 
تۆ  ن��م��وون��ە  ب��ۆ  ئیسالمی  ج��م��ه��وری 
قاسملوو  شەهید  ن��ەدەك��رد  ت��ەس��ەورت 
لە  تەرمەكانیان  ب���ەاڵم  ب��ێ��ت،  شەهید 

پاریسە تۆ دەتەوێت لە كوێ بتنێژن؟
ه��ی��ج��ری: م��ن دەم���ەوێ���ت ل��ێ��رە، لە 
كوردستان بمنێژن تا ئەو كاتەی  دەكرێ  
كوردستانی  بگەڕێننەوە  ت��ەرم��ەك��ەم 

 خۆرهەاڵت.
وااڵپ��رێ��س: لە ك��وێ، لە چ شارێك 

هەر لە كۆیە؟
هیجری: بەڵێ هەر لە كۆیە.

پێ  دی��ك��ەت  شوێنێكی  وااڵپ��رێ��س: 
باش نییە؟

هیجری: نا كۆیەم پێ باشترە، چونكە 
زۆرتر هەر لێرە ماوینەتەوە.

كوردستانی  ئ���ەگ���ەر  وااڵپ����رێ����س: 
لە  دەتەوێت  حەتمەن  بوو  رزگ��ار  ئێران 
شارەكەی خۆت بیت لە تەنیشت قازی 

و قاسملوو.
خەڵكی  من  ب��ەس  بەڵێ،  هیجری: 

مەهاباد نیم.
وااڵپرێس: تۆ ڕۆژانە دەخوێنیتەوە؟

هیجری: بەڵێ ئەوەندەی فرسەتم بێت 
دەخوێنمەوە.

وااڵپرێس: چی زۆرتر دەخوێنیتەوە؟
هیجری: زۆرتر دوو شت دەخوێنمەوە، 
لە  ئیش  سەر  دێمە  كە  بەیانیان  یەكەم 
كارم  لێرە  كە  هاوڕێیانەی  ئ��ەو  پێشدا 
ل��ەگ��ەڵ دەك���ەن ل��ە م��اڵ��پ��ەڕەك��ان��دا ئەو 
خەبەرانەی كە گرنگن لەسەر كوردستان 
دەخوێنمەوە،  ئەوانە  دێنن  بۆم  ئێران  و 
بێجگە لەوەی لە ماڵەوە بێت، هەرچەن 
ئیشم زۆرە، هەرچەند فرسەتم بێت كتێب 

دەخوێنمەوە.
بێت  زەینتدا  لە  ئ��ەوەی  وااڵپ��رێ��س: 
خوێندبێتەوە  گەنجییەوە  لە  كە  كتێبێك 
چییە  هەبووبێت  لەسەرت  كاریگەریی 

زۆر تەئسیری هەبووبێت؟
كە  ه��ەی��ە  وا  كتێبی  ه��ی��ج��ری:زۆر 
تەئسیریان داناوە لە سەرەتاوە تا ئێستا.

بەردەوام  رۆژنامەكانیش  وااڵپرێس: 
دەخوێنیتەوە؟

هیجری: بەردەوام هەموویان نا، بەاڵم 
ئەو ڕۆژنامانەی كە خەبەرێكیان تێدایە 
بۆم  ب��رادەران��ە  ئەو  ببێت  خوێندنەوە  بۆ 

دەهێنن.
وااڵپرێس: حەزت لە چ رەنگێكە لە 

ژیانتدا، رەنگێكی تایبەت هەیە؟
زۆرتر  سورمەیی  رەنگی  هیجری: 

دڵم پێوەیەتی.
زۆر  تۆ  الی  شتێك  چ  وااڵپ��رێ��س: 

موقەدەس و پیرۆزە لە ژیانتدا؟
رزگاری  كە  ئامانجەكانم  هیجری: 
نەتەوەی كوردن، بەگشتی بۆ من زۆر 

موقەدەسن.
وااڵپرێس: چەند جار تا ئێستا هەوڵی 

تیرۆر كردنت دراوە؟
دەزانم  خ��ۆم  بۆ  ئ��ەوەن��دەی  هیجری: 

دوو جار، بەاڵم بە نهێنیش زۆر بووە.
دیكەش  هەوڵی  ئێستاش  وااڵپرێس: 

هەیە؟
ه���ەوڵ هەیە،  ئ��ێ��س��ت��اش  ه��ی��ج��ری: 

هەوڵی زۆر جدی هەیە.
وااڵپرێس: تۆ ئەو هەموو مەسئولیات 
بە  ش��ەوان  گ��ەورەی��ە،  دوژمنەكەشت  و 
ی��ان هەمیشە بە  ئ��اس��ودەی��ی دەخ���ەوی 
ترسەوە دەخەوی و هەمیشە نیگەرانی؟

نیگەرانی  ب��ەاڵم  نا،  ترس  هیجری: 
هەیە، عادەتمان گرتووە بەو نیگەرانییە، 
ژێر  لە  دەژی��م  حاڵەدا  لەو  ساڵە  دەی��ان 

بۆمباران و لەژێر مەترسیی  تیرۆردا.
وااڵپرێس: ناترسی؟

هیجری: نەخێر.
وااڵپرێس: واتا هیوایەتێكت هەیە لە 

ژیاندا؟
هیجری: هیواكەم ئەوەیە كوردستانی 
ئێران رزگاری بێت، منیش بگەڕێمەوە 
و واز لە سیاسەت بهێنم و بتوانم ماوەی 

ژیانم بحەسێمەوە.
وااڵپرێس: ئەو قسەیەی تۆ سەرنجم 
كاسترۆ  فیدڵ  رادەكێشێت،  شتێك  بۆ 

كاتی خۆی وای وت كە شۆڕشی كرد 
لە دارستانەكاندا و وتی دەگەڕێمەوە و 
خەڵكانی  وایە  پێم  دادەنیشم،  خۆم  بۆ 
دەكەم  هەست  من  وت،  وای��ان  دیكەش 
تۆش هەمان قسە دەكەیتەوە، پێم وانییە 
گرەنتییەك  چ  دەس��ەاڵت  لە  وازبێنیت 
وازدەهێنی  سبەینێ  كە  من  بە  دەدەی 

لە دەسەاڵت؟
هیجری: هیچ گرەنتیەك نییە، بەس 
بیر و بۆچوونی خۆمە، بەاڵم من بەش 
پێم وای��ە درێ���ژەدان بۆ  بە حاڵی خ��ۆم 
ماوەیەكی  دوور  و درێژە لە سەركردایەتیدا 
ن��ە ب��ە ق��ازان��ج��ی ئ��ەو ك��ەس��ەی��ە ن��ە بە 
قازانجی جوواڵنەوەكەیە، ئەوەش كە تا 
ئێستا من ئەو بەرپرسیاریەتییەم قبووڵ 
نییە  ئەوە  لەبەر  راستییەكەی  ك��ردووە، 
زەرووریەتەكە  ئەوەیە  لەبەر  پێمخۆشە، 
هەست پێ دەكەم لەگەڵ ئەو ئیعتیماد 
ب��اوەڕەی حیزبەكەم داویەتی بە من،  و 
دەنا شتێك نییە كە من پێم خۆش بێت، 
كۆنگرەیەكی  لە  خۆشە  پێم  ئیستاش 
ناوەندیدا  كۆمیتەی  ل��ە  ی��ان  دی��ك��ەدا 
من  جێگای  لە  هەبێت  دیكە  یەكێكی 
لە  ئەوانەی  ب���اوەڕەدام  لەو   دابنیشێت. 
تەمەنی سەركردایەتیدا تەمەنیان دەچێتە 
سەرێ جێگەی خۆیان بەجێ بهێڵن بۆ 
و پێ  بكەن  ك��ار  ئ��ەوەی جیلی گەنج 
كورددا  لەناو  كەسایەتییەكان  بگەن، 
كەسێكی  چەند  ب��ەوەی  نەبەسترێنەوە 

دیار هەمیشە لە دەسەاڵتدا بن.
وااڵپ�����رێ�����س: م����ن ه�����ی�����وادارم لە 
داهاتوویەكی نزیكدا تۆ بەڵێنەكانی خۆت 
بەریتە سەر لە داهاتووی رزگاركردنی 
كوردستانی رۆژهەاڵتدا كە ئەوە ئاواتی 
بەڕێزتانە و لە دەسەاڵت بێیتە خوارەوە و 
جێگا چۆڵ بكەیت بۆ خەڵكی دیكە بۆ 
نموونەیەكی جوان  داهاتوودا  لە  ئەوەی 
بێت و هیوادارم لە داهاتوویەكی نزیكدا 
دیدارێكی  رۆژه��ەاڵت  كوردستانی  لە 
وا رۆژنامەوانی ساز بكەین و هیوادارم 

وا  و  كراوەبێت  وا  دەرگ��اك��ەت  لەوێش 
س���ادە ب��ژی��ت ل��ەگ��ەڵ خ��ەڵ��ك، لەگەڵ 
رۆژنامەنووسان، نەك وەك ئەوەی چەند 
نموونەیەكم هەیە پێشتر كە بارودۆخەكە 
تەواو گۆڕاوە الی كەسەكان كە دەچنە 
پ��ۆس��ت و دەس����ەاڵت ه���ی���وادارم وا بە 

سادەیی بمێنیتەوە.
ه��ی��ج��ری: م���ن پ��ێ��م واب���ێ���ت ه���ەروا 
ئەوەت  خۆشە  پێم  چونكە  دەمێنمەوە، 
عەرز بكەم من پێش ئەوەی ببمە ئەندامی 
حیزبی دێموكرات چاوەڕوانی ئەوەم نەبوو 
بێمە ڕێبەرایەتیی حیزب، پێشمەرگەیەك 
لە  بووم  كەسایەتییەك  پێشتریش  بووم. 
هەموو  هەبووە،  ئیمكاناتم  خۆم  شاری 
خەڵكەكەی  لەنێو  هەبووە  ئیمكاناتێكم 
خۆمدا خۆشەویست بووم، مامۆستایەك 
تێكەاڵویم  گەنجەكان  لەگەڵ  كە  بووم 
هەبووە، ئەودەمیش هەڵسوكەوتم لەگەڵ 
لەگەڵ  هەبوو  جیاوازیی  گەنجەكان 
مامۆستاكانی دیكە. پێم وابێت هەندێك 
لە داهاتووشدا  تایبەتمەندیم هەبووە كە 
ژیانەی  ئ��ەو  پێشێ  بێتە  ئاڵوگۆڕێك 

خۆم ناگۆڕمەوە بە ژیانێكی دیكە.
ن���اوی سیانی  ئ��ەگ��ەر  وااڵپ��رێ��س : 

خۆتم پێ بڵێی؟
محەمەد  مستەفا  ن���اوم  ه��ی��ج��ری: 

ئەمین ناسراو بە مستەفا هیجری 
وااڵپرێس: لە دایكبووی؟

هیجری: ٣/٣/١٩٤5
وااڵپرێس: لە شاری؟

هیجری: نەغەدە.
وااڵپرێس: پلەی خوێندن؟

و  زم��ان  لە  بەكالۆريۆسم  هیجری: 
تاران  دانشگای  لە  فارسیدا  ئ��ەدەب��ی 

تەواو كردووە.
وااڵپرێس: خێزانداری؟

هەیە،  مناڵم  چوار  بەڵێ،  هیجری: 
دوو كچ و دوو كوڕ. 

هەیە  كتێبێكت  ه��ی��چ  وااڵپ���رێ���س: 
نووسراو؟

هیجری: فرسەتم نەبووە 
وااڵپرێس: جگە لە زمانی كوردی و 

فارسی چ زمانێكی تر دەزانی؟
ه���ی���ج���ری: ب���ڕێ���ك ئ��ی��ن��گ��ل��ی��زی و 

زمانی توركی ئازەربایجانی . 
وااڵپرێس: پاسپۆتی بیانیت هەیە؟

هیجری: بەڵێ 
واڵتێكی  ج��ی��ن��س��ی��ەی  وااڵپ���رێ���س: 

دیكەت وەرگرتووە؟
هیجری: بەڵێ 

پەیوەندیت  چەند  ساڵی  وااڵپ��رێ��س: 
كردووە بە حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێرانەوە؟
هیجری: ساڵی ١٩٨0 دوای رووخانی 

رێژێمی شا
دەورە  یەكەم  چەند  ساڵی  وااڵپرێس: 
بووی بە ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی؟

كاتێك   ١٩٨0 س��اڵ��ی  ه��ی��ج��ری: 
كۆنگرەی حیزبی دێموكرات، كۆنگرەی 
چوارەم لە مەهاباد پێكهات لەوێ من 
كۆمیتەی  ئەندامی  وەك  هەڵبژێردرام 

ناوەندی.
وااڵپ��رێ��س: ل��ەو م��اوەي��ەدا هەمووی 
ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی و دەفتەری 

سیاسی بوویت؟
شەهیدبوونی  دوای  بەڵێ  هیجری: 
د.سەعید من بووم بە سكرتێری حیزب، 
مامۆستا  دوايیدا  كۆنگرەی  لە  ب��ەاڵم 
عەبدوڵا حەسەن زادە بوو بە سكرتێری 
و  م��ام��ەوە  وەك جێگری  م��ن  ح��ی��زب، 

كارەكانم درێژە پێ دا.
سكرتێری  كەیەوە  لە  تۆ  وااڵپرێس: 
ئێرانی  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 

لە كۆنگرەی چەندەوە، ساڵی چەند؟
هیجری: لە كۆنگرەی سێزدەوە، ئێستا 

دەبێتە دە ساڵ.
وااڵپرێس: كاك مستەفا زۆر سوپاس، 
بوو،  زۆر  قسەكانمان  بمبەخشی  دەبێ 
بەس هیوادارم دیدارێكی باش بووبێت.

هیجری: زەحمەتتان كێشا زۆر سوپاس 
بۆ ئێوەش.

درێژەی الپەڕە ٩≫ 

≪

≪

وەك خۆم 
پێم وایە لە 
داهاتوودا 

كرماشان ببێتە 
ناوەندی 

كوردستانی 
ئێران

***

بەڵێ، 
چونكە پێم 
وایە كرماشان 
گەورەترین 
شاری كوردە

≪

≪

   ئێمە هەمیشە 
چاوەڕوانین و 

ئیش دەكەین بۆ 
ئەوەی رۆژێك 

بگەڕێینەوە ناو 
خەڵكی خۆمان 
لە كوردستانی 
ئێراندا، لەنێو 
ئەواندا ئیشی 
خۆمان بكەین، 
ئەركی ئێمەش 
ئەوەیە، بەاڵم 
ئەو وەزعیەتە 
شتێك نییە كە 

بۆ خۆمان بەتەنیا 
بتوانین 

بیگۆڕین 
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

بەشى سێهەم
ئەوان لە بنەما فیكرییەكان، بیروباوەڕەكان و 
لە  هەبوو  هاوبەشیان  خاڵی  نێوەرۆكی خۆیاندا 
بیرۆكە  مودێرنیتە،  رۆژئاوا،  لەگەڵ  دژایەتی 
و  خەڵك  سیاسیی  بەشداریی  دێموكراتیكەكان، 
بیروباوەڕە ئازادیخوازانە و پێشەنگبووندا . هەر 
چەند لە زۆرێك لە حاڵەتەكاندا بە بێدەنگی و 
بە شێوەی نەنووسراو كاریان بە ئەم یەكیەتیی 
بێدەنگی   بە  یان  دەك��رد،  بیروباوەڕە  و  فیكری 
الیەوە تێدەپەڕین. بەاڵم بەستێن و هۆكارگەلێكی 
بە  و  ئێراندا  لە  دوای مەشرووتە  جۆراوجۆری 
هاتنە سەركاری ڕەزاشا و تێوەگالنی مەشرووتە 
هۆی  بە  بوو  ڕەزاش��ای��ی،  دیكتاتۆریی  ب��ەرەو 
بەهێزبوونی بەرەی ئیسالمگەرایی و گەڕانەوەی 
فیقە و شەریعە بۆ بیاڤی سیاسەت و دەسەاڵت. 
ڕەزاشایش لە كردەوەدا بە پشتیوانیی مەشرووتە 
نێو دڵی  لە  ناوی مەشرووتە و هەروەها  بە  و 
مەشرووتە، لە دژی مەشرووتە و بە دژایەتی 
لەگەڵ ئارمانەكان و بیرۆكەكانی ئەوان كاری 
الرێیەكانی  بە  كە  ب��وو  ڕەزاش���ا  ئەمە  و  ك��رد 
لە  ناخەوە  لە  پێكردنێك  فام  نەبوونی  و  خۆی 
مۆدێرنیتە، گەورەترین زەبری لە مەشرووتەدا. 
ئەو بە سیاسەتە هەڵەكانی خۆی لە شكڵگەلی 
و  ئیسالمگەراكان  بۆ  بواری  و  دیكەدابەستێن 

شەریعەتخوازان ڕەخساند.
٢. دامەزراندنی "حەوزەی عیلمییەی قوم" 
ناوەندە  ئ��ەم  دام��ەزران��دن��ی   :١٣00 ساڵی  ل��ە 
عەبدولكەریم  الی���ەن  ل��ە  ئ��ێ��ران��دا  ل��ە  ئاینییە 
حایری یەزدییەوە، بوو بە هۆی چڕ بوونەوەی 
حەوزەدا.  لە  فێركارییەكان  و  ئایینی  بەرنامە 
ئەم پرسە بووبە هۆی ئەوەی جۆرێك رێكخستن 
و  رووحانییەكان  بۆ  دەس��ەاڵت  چڕبوونەوەی  و 
بەدواداچوونی كاروباری ئایینی رووحانییەكان، 
ئەم  بێت.هەر  پێك  خەڵك  و  سیاسی  سیستمی 
بۆ  ئاخووندگەلە  چ��ڕب��وون��ەوەی  و  رێكخستن 
گوتنەوە،  وان��ە  بۆ  رووحانییەكان  و  فێركاری 
ن���اوەن���دی���ەت و ج���ەم���س���ەری رۆڵ���گ���ێ���ڕان لە 
چاوەدێری  دەس���ەاڵت،  ش��رۆڤ��ەی  سیاسەتدا، 
لەگەڵ  هاوپێوەندییەكان  و  دەس��ەاڵت  سەر  لە 
ئێرانی  لە  ئ��ەوەی  ركابەرییەكانی  و  دەس��ەاڵت 
حاڵێكدا  لە  ئەمە  پێكهێنا.  مەشرووتە،  دوای 
هەڵقوواڵوەكان  بەرنامە  و  مەشرووتە  كە  ب��وو 
بیاڤی  لە  تاكوو  بوون  ئەوەدا  لە هەوڵی  لەوەوە 
فێركاری، یاسایی و ئیدارەی كاروبارە ئایینی 
زۆر  رادەیەكی  تا  كۆمەڵگا  مەعنەویەكانی  و 
لە ژێر كاریگەریی رووحانییەكان هاتە دەرێ. 
بۆ  پێشڕەو  و  نائایینیەكان  هێزە  هەنگاوەكانی 
شرۆڤەی  و  زاڵبوون  لە  هاتنەدەرەوە  و  گ��ۆڕان 
هەوڵێكی  ئ��ێ��ران��دا  ف��ێ��رك��اری��ی  ل��ە  ئ��ای��ی��ن��ی 
بووە."دەسپێكی  دژوار  زۆر  و  درێ��ژخ��ای��ەن 
دامەزراندنی قوتابخانەینوێ لە ئێراندا و پاشان 
لەگەڵ  ئاشكرا  شەڕێكی  راگەیاندنی  زانكۆ، 
بوو  علمییە  ح��ەوزەی  سوننەتی  دام���ەزراوەی 
كە بۆ سەدە یەك لە دوای یەكەكان دەسەاڵتی 
ئەم  ب��وو.  دەستەوە  زانستیانەیبە  دام���ەزراوەی 
رووبەڕووبوونەوەی  لە  تەنیا  ئاشكرایە،  ش��ەڕە 
سیستمی  و  س��ون��ن��ەت  م��ەع��رف��ەی  ب��ازن��ەی 
پێش  بەڵكوو  نەبوو،  نوێخوازییەوە  بیركردنەوەی 
لە هەر شتێك شەڕ لە سەر سەرچاوە داراییەكان، 
دەكردەوە.  زەق  دیسان  كۆمەاڵیەتی  دەسەاڵتی 
هاتنی  ئ��ێ��ران��دا  ل��ە  ئ��ورووپ��ا،  پێچەوانەی  ب��ە 
نوێخوازی، بیری زانا ئایینیەكانی بە ملمالنێ 
زانستییەكان و ئیالهیاتی لەسەر بانگەشەكەرانی 
سرووشتی  و  ئەزموونی  زانستی  جۆراوجۆری 
یان زانستە مرۆییەكان سەرقاڵ نەكرد. زانایان 
نیگەرانی  ل��ەوەی��ك��ە  پێش  ڕووح��ان��ی��ی��ەك��ان  و 
سەر  لە  و  بن  سوننەت  بنەماكانی  الوازبوونی 
باوەڕەكانی جیهانناسی و مرۆڤناسی سەردەمی 

لەگەڵ  بنووسن.  بەرگریكارانە  بابەتی  كۆن 
ئ��ەو  پ��ارێ��زەران��ەی ك��ە چ��ووب��وون��ە ئ��ورووپ��ا و 
لەوێ خوێندبوویان تێكەڵی رەوتە كۆمەاڵیەتی 
ئیسالمی  ب���وون.)ك���ۆم���اری  سیاسییەكان  و 
محەممەد  ڕووح��ان��ی��ی��ەت،  نوێی  سیستمی  و 

مێهدی خەلەجی، ساڵی ١٣٧0، ل ٧( 
بە  و  قوم  علمییەی  ح��وزەی  دامەزرێنەری 
ئایەتوڵا  وەكوو  شوێنگرەكانیشی  ئەودا  شوێن 
هەروەها  و  بروجێردی  ئایەتوڵا  ئیسفەهانی، 
شەریعەتمەداری،  ئ��ای��ەت��وڵ��ا  رادەی�����ەك  ت��ا 
سوننەتی  م���رع���ش���ی،  و  گ��وڵ��پ��ای��ەگ��ان��ی 
و  سیاسەت  لە  رووحانییەت  دەستێوەرنەدانی 
دەسەاڵتیان تا رادەیەك درێژە دا. ئەم بازنە لە 
جۆرێك  بە  پارێزكار  و  سوننەتی  رووحانیەتی 
ت��ەن��ی��ا ب��ە ك���اروب���اری ف��ێ��رك��اری، پ�����ەروەردەو 
و  دەب��وون  قایل  ئایین  سوننەتی  لە  پاسەوانی 
خۆیان زۆرتر پێبەند بە پاسەوانی لە شەریعە و 
ئایینی شێعە دەزانی. تا پێكهێنان و بونیادنانی 
فەرمانی حكوومەتی ئیسالمی  یان دژایەتی و 
خەبات لەگەڵ دامەزراوەی سەڵتەنەت كە خۆی 
پێبەند بە پاراستنی ئیسالم و ئایینی شێعە لە 
و  نەنووسراو  سوننەتێكی  ئەمە  دەزان��ی،  ئێران 
پێویستی هێنەر لە مێژووی سەڵتەنەت لە ئێران 
لە نێوان ڕووحانییەت و دامەزراوەی سەڵتەنەت 
ڕێگایەدا،  ل��ەم  ب��وو.  ب��ەم��الوە  سەفەوییە  ل��ە 
بەرپرسایەتی  سەڵتەنەتی  سیستمی  ب���ەردەوام 
و ب��اوەڕی خۆی جێبەجێ ك��ردووە. بەاڵم هەر 
ئەم سوننەتخوازاە ڕووحانیانە كە پێبەندبوون بە 
سنووربەندیی نێوان بیاڤی ئایینی و سیاسیەكان 
ب����وون. هیچكات  س��ی��اس��ی��دا  دەس���ەاڵت���ی  ل��ە 
ب��ە ش��ێ��وەی ب��ن��ەڕەت��ی ه��ەن��گ��اوی��ان ب��ۆ بیاڤی 
و  زانستییەكان  ملمالنێ  فیكرییەكان،  بابەتە 
دوڕدۆنگیی بیروباوەڕەكان لە بواری بوونناسی 
یان بیاڤی زانستە نوێیەكان هەنگاویان هەڵێنا. 
نین،  سیاسیكار  كە  ڕووحانیەت  لە  بەشە  ئەم 
جەختیان لە سەر هەر ئەو سوننەتی مێژوویی 
ئایینی شێعە و پاسەوانی لە شەریعە لە بەرابەر 
لۆژیكی رخنەگرانە دەكردەوە و هەر بەوەیشەوە 
هەوڵیاندا  رێگەیەدا  لەم  بەاڵم  بوون.  سەرقاڵ 
دەس���ەاڵت���ی سیاسی،  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە  ت��اك��وو 
بپارێزن،  لەوانە  بەشێك  ی��ان  پوانانە  ئ��ەو  ه��ەر 
بەتایبەت شرۆڤە و سەرپەرەستیی كاروبارەكان و 
تێگەیشتن لە ئایین بۆ رێنوێنی و بەڕێوەبەریی 
بەشی بیروباوەڕی كۆمەڵگایان بە دەستەوە بوو. 
بەرامبەر  لە  حاڵەتەكاندا  لە  زۆرێ��ك  لە  ئ��ەوان 

ئەو  پێشهاتەكانی  و  زانستییەكان  تیۆرییە 
نوێ  زانستی  و  تێكنۆلۆژی  گۆڕەپانی  لە 
بەرگریان كرد. ئەو تەنیا كاتێك كەڵكوەرگرتن 
لە زانست و شرۆڤەی خۆیان لە ئەو قەبووڵكرد 
ئامانجەكانی  ئ��اراس��ت��ەی  ل��ە  ك��ە  ب��وو  كاتێك 
خۆیان و ڕازیبوونی بیروباوەڕی ئەوان دەیتوانی 
دەسەاڵتدارانی  گشتی  ب��ە  ب��ێ.  سوودهێنەر 
بابەتە،  ئەم  لەگەڵ  سەفەوییە  دوای  لە  ئێران 
هاورێی و بەشداری ڕووحانییەت لە دەسەاڵتی 
سیاسی یان شرۆڤە و ڕەوایی دان بە دەسەاڵتی 
سیاسی لە الیەن ڕووحانییەت و زاناكانی شێعە 
لە ئێران كێشەیەكیان نەبوو. ڕەگی مێژوویی و 
رێكەوتنی دەسەاڵت لەگەڵ دامەزراوەی ئاییین 
لە ئێرانی شێعەیشدا دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی 

سەفەوییە.
سەفەوییە  س��ەردەم��ی  س��ەرچ��اوەك��ان��ی  ل��ە 
بەڵگەكەلێك كە نیشاندەری بوونی بەرپرسێكی 
" خاتم  ن����اوی  ب���ە  ن��ی��وەف��ەرم��ی  ئ��ای��ی��ن��ی��ی 
الزمانی"یەبەرچاو  مجتهد   " یان  المجتهدین" 
نازناوە لە حكوومەتی  دەكەوێ . هەڵگری ئەم 
سەفەوییەدا بە جێگری ئیمامی زەمان دەزانرێت 
ئەو  جێگری  بە  خۆیان  سەفەوییەكان  پاشا  و 
شای  پێوەندییە،  ب��ەم  سەرنجدان  بە  دەزان���ی. 
سەفەوی بە شێوەی ناڕاستەوخۆ جێگری ئیمام 
پرسی  بەمشێوەیە  و  دەه��ات  بەئەژمار  زەم��ان 
داگیركردنی حكوومەت كە شێعە ئەوی تایبەت 
رێگە  لە سەر  دەزان��ی،  ئیمامەكانی خۆی  بە 
هەڵگیرا و هەم دامەزرێنەران و هەم هەڵگری 
ئەم نازناوە لە سەرانسەری سەردەمی سەفەوی 
� رووحانییەكانی "جبل  � جگە لە دوو حاڵەت 
عامل" بوون و هەر ئەم بەرپرسایەتییە رۆڵ و 

بایەخێكی تایبەتیی بەوان دەدا.
كۆچبەرانێك كە لەگەڵ حكوومەتی سەفەوی 
جیا  نیشاندا،  هاوئاهەنگییان  و  پێكەوەگونجان 
المجتهدین  خاتم  بەرپرسایەتیی  وەرگرتنی  لە 
شیخولئیسالمی،  پلەكانی  ب��ە  گەیشتن  و 
س��ەرۆك��ای��ەت��ی و ت��ەن��ان��ەت وەزی��رب��وون��ی��ش لەم 
و  تیۆری  شێوەی  بە  هەوڵیاندا  حكوومەتەدا 
الی خەڵكی رەشۆكدا بە شێوەگەلی جۆراوجۆر 
ئەوان  سەفەویببەخشن.  بەحكوومەتی  رەوای��ی 
حكوومەتی  ك��ە  دەك���رد  ئ��ەوەی��ان  بانگەشەی 
پێوەند  زەمان  ئیمام  دەوڵەتی  لەگەڵ  سەفەوی 
دەدرێت. ئەوان تەنانەت وتیان كە ئیمامەكانی 
شێعە سەرهەڵدانی دەوڵەتی سەفەوییان پێش بینی 
نوێژی،  پێش  وەك  پلەگەلێكی  ئەوان  كردبوو. 

و  وەزی��رب��وون  سەرۆكایەتی،  شێخولئیسالمی، 
گرینگتر لە هەموویان بەرپرسایەتیی پێشەوای 
ئایینیی كۆمەڵگای ئێران كە پلەیەكی نافەرمی 
لە  ئ��ەوان  بەدەستهێنا.  بوو،  پڕدەسەاڵت  بەاڵم 
زۆرێك  سەرپەرەستیی  شاعەباسدا،  سەڵتەنەتی 
لە كاروبارەكانیان دەكرد و تەنانەت سەرۆكایەتی 
بەرپرسایەتیی  و  بەدەستهێنا  وەزارەتیشیان  و 
پڕبەهای مجتهدالزمانی یان خاتم المجتهدینیان 
مونفەرێد،  فەراهانی  مێهدی  دەستهێنا)  بە 
بۆ  عامل  جبل  لە  شێعەكان  زانا  كۆچكردنی 
ئێران، چاپەمەنی ئەمیر كەبیر، ساڵی ١٣٧٧، 

ل ٢١٤ و ٢١5.(
لەم نێوەدا هاو پێوەندیو هاوكارییە بەردەوامەكان 
و  قاجار  سەردەمی  لە  ج��ۆراوج��ۆر  شێوەی  بە 
دەسەاڵتدارانی دیكەیناوەندی لە ئێران بەردەوام 
بوو.  ئەم دەسترۆیشتوویی، پێوەندیی، كۆدەنگی 
و  ئایین  دام���ەزراوەی  نێوان  لە  رێكەوتنانە  و 
دامەزراوەی سەڵتەنەت یان دەسەاڵتی سیاسی 
بنەماڵەی  نێو  لە  گیراوە.  لەبەرچاو  هەمیشە 
سەڵتەنەتی پەهلەویشدا، بیروباوەڕێكی ئایینیی 
لەو  پاسەوانی  و  ئیسالم  شەریعەی  بە  پێبەند 
هەبوو. ئەوانلەم بوارەدا، هەموو هەوڵی خۆیان 
كە  ئێران  سنوورەكانی  دەرەوەی  لە  و  ئێران  لە 
كۆمەڵگای شێعە و شوێنە پیرۆزەكانی شێعەی 
لەگەڵ  بنەڕەتدا  لە  ئ��ەوان  خستەگڕ.  تێدابوو 
رۆڵێك كە بۆ ڕووحانییەت پێناسەكرابوو كێشەیان 
نەبوو. بەو شێوەیە كە باسكرا پێكهێنانی بیاڤی 
دڕدۆنگییە  وەاڵم���ی  ل��ە  ئ��ێ��ران��دا  ل��ە  ئایینی 
دەقە  ش��رۆڤ��ەی  و  لێكۆڵینەوە  زانستییەكان، 
زانستی و ئایینییەكان بە روانینێكی رخنەگرانە 
و ئێپێستمۆلۆژی نەبوو، بەڵكوو زۆرتر لە هەوڵی 
پاراستن و پەرەپێدانی دەسەاڵتی شەریعەت لە 
نێو خەڵك و بەدەستهێنانی دەسەاڵت و پێگەی 
گۆشەنیگاییەوە  ل��ەم  ب���ووە.  شێعەدا  ئایینی 
و  رێ��ب��ەر  نەیاندەتوانی  ڕووحانییەت  ك��ە  ب��وو 
گۆڕانكاریی  ب��ۆ  ڕاستەقینە  ئ��ااڵه��ەڵ��گ��ری 

بنەڕەتی لە كۆمەڵگادا بن.
لەم  عیلمییە  ح��ەوزەی  پێكهاتنی  بە  ب��ەاڵم 
لە  هێز  هاوسەنگیی  و  سانترالیزە  س��ااڵن��ەدا، 
ئێراندا  كۆمەاڵیەتیی  و  سیاسی  گۆڕەپانی 
پێكدێ. هێزە ئایینییەكان بە تایبەتمەندییەكانی 
ئەم  دەس��ەاڵت��ەوە.  گوتمانی  نێو  هاتنە  خۆیان 
هەڵومەرجە لە كاتێكدا دێتەگۆڕێ  كە بیرۆكە، 
بۆ  مەشرووتییەت  ئارمانەكانی  و  بیروباوەڕ 
ئێراندا  لە  بنەمایی  و  بنەڕەتی  گۆڕانكاریی 

ئابووری،  حقوقی،  سیاسی،  بیاڤەكانی  ل��ە 
نەدراوە.  ئەنجام  هتد  و  فەلسەفی  ئیداریی، 
هەرلە دڵی ئەم دامەزراوە ئایینی، پەروەردەیی 
دەستێوەرنەدان  دام����ەزراو)  ت��ازە  فێركاریی  و 
هەموو  س���ەرن���ج���ی  ج��ێ��ی  س��ی��اس��ی��ەت  ل���ە 
بەاڵم  سوننەتی  رواڵەتی  بە  بەڕێوەبەرەكانی( 
دژی  رادیكاڵەكان،  هێزە  شەریعەت،  پاسەوانی 
مەشرووتە، دژی مودێڕنیتە، دژی سكوالریسم، 
خوازیاری  و  سەڵتەنەت  دژی  ئ��ازادی،  دژی 
گەشەیان  ئایینی  حكوومەتێكی  دامەزراندنی 
دام����ەزراوەی  م��ان��ەوەی  سەریانهەڵدا.  و  ك��رد 
لە  ح���ەوزە  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە  ئێراندا  ل��ە  ئایین 
گۆڕانكاریی  نەبوونی  مەشرووتییەت،  دوای 
تیۆرییە  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە  زانستی  و  ه��زری 
رخنەگرەكان سەبارەت بە دیاردەكۆمەاڵیەتی و 
فیكرییەكان وەك مودێڕنیتە لە نێو گەورەكانی 
بە  ب��وو  ش��ێ��ع��ەدا،  ئ��ێ��ران��ی  ل��ە  فیقه  و  ئایین 
ئەم  هەر  دوات��ردا  دەیەكانی  لە  ئەوەیكە  هۆی 
ڕووحانییەتە كە جەختی لە سەر  باوەڕە ئایینی 
و سوننەت دەكردەوە بە چاوەڕوانییەكی زۆرترەوە 
بگەڕینەوە بۆ بیاڤی دەسەاڵت و سیاسەت لە 
رۆژئاوا،  پێچەوانەی  بە  بنەڕەتدا  لە  ئێراندا. 
لە دام��ەزراوەی ئایین لە ئێراندا، نە لە نێوخۆ 
لەالیەن زانایانی خۆیەوە و نە لە دەرەوە لەالیەن 
نەداوە.  رووی  گۆڕانكاریەك  رخنەگرانەوە، 
هەر شتێك كە بوو شێوازێكی تەقیەی ئایینی 
لە  ب��وو  بەرنامەیەك  و  سیاسەت  و  نێوخۆ  لە 
لە  ئایینی  رخنەگرانی  و  رووناكبیران  الی��ەن 
پێوەندییەكانی  و  حقوقی  روانگەی  لە  دەرەوە. 
یاسا،  دەس���ەاڵت،  لەگەڵ  ئایین  دام���ەزراوەی 
دامەزراوە  لەگەڵ  پێوەندییەكان  و  فێركاری 
ئەنجام  گۆڕانێك  دیكە  كۆمەاڵیەتییەكانی 
پێشمەرجە  و  م���ەرج  ئ��ەوەی��ك��ە  ی��ا  ن������ەدراوە. 
یاسایی و پێبەندكەرەكان لەالیەن دەسەاڵتەوە بە 
لە  بەاڵم  نەسەپا،  سەریدا  بە  بنەڕەتی  شێوەی 
ئایینییەكاندا  چەمكە  لە  وەرچەرخان  رۆژئ��اوا 
كڵێسە،  دژب���ەران���ی  و  ئایینی  زان��ای��ان��ی  ب��ۆ 
شیوەیەكی  بە  بڕیبوو.  مێژوویی  پرۆسەیەكی 
بنەڕەتی بیرۆكەكانی مودێڕنیتە و لە بنەمادا 
ئومانیسم لە رۆژئاوا لە ئەنجامی وەرچەرخان و 
گۆڕانكارییەكان لە كڵێسە و ئایینزادا) ئایینی 
لە  بەرتەسكایەتی  گرت.  بیچمی  مەسیحی( 
پرۆگرامە  و  دەس��ەاڵت  فێركاری،  بیاڤەكانی 
ئەنجامی  ل��ە  كۆمەاڵیەتییەكان  و  سیاسی 
بە  ئورووپا  لە  فیكرییەكان   � سیاسی  شۆڕشە 
سەر كڵێسەدا دادەسەپێ. ئاستی كاریگەری و 
دەسەاڵتی كڵێسە لە بواری فێركاری، یاسا و 
یاسادانەری، سەرچاوەكانی دادوەری، سیاسەت 
و زۆریەك لە خاڵەكانی دیكە بە ئەنجام دەگات. 
بەشێك لەوە لەالیەن ئەو چاكسازیخوازانەوە كە 
درێژەی  لە  كنیسە  و  مەسیحیەت  ناخی  لە 
و  دەس���ەاڵت  دژی  رادەپ����ەڕن،  ساڵدا  چەندین 
بەشێكی  بەڕێوەدەچن.  كنیسە  ن��اڕەوای  هێزی 
زۆرت�����ری ب��ە ه���ۆی ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك ت��ی��ۆری��ی لە 
ب��ی��اڤ��ەك��ان��ی زان��س��ت��ە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان و 
خاوەنڕایانی چەمكە سیاسییەكان لە كەوشەنی 
و  سیاسی  مافی  كۆمەاڵیەتی،  گرێبەستە 
بنەڕەتی، مافی سرووشتی و هتددا بە ئەنجام 
گرینگیی  و  رۆڵ  گشتی  ب��ە  ك��ە  دەگ����ات 
گرێبەستە كۆمەاڵیەتییەكان، خەڵك، بەشداری 
و كونترۆڵی دەسەاڵتی بەدواوەیە. لەم نێوانەدا 
سەرهەڵدانی  و  ف��ەران��س��ە  م��ەزن��ی  ش��ۆڕش��ی 
ت��ی��ۆری��ی��ە س��ی��اس��ی � ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان لە 
دەدات  تایبەت  خێراییەكی  ئورووپا  وشكاڕۆی 
بە وەرچەرخانی ئەندێشە و بیرۆكەی مرۆیی لە 

چوارچێوەی مودێڕنیتەدا.
كۆتايى بەشى سێهەم

درێژەی هەيە...

ئیسالمخوازەكان دوای مەشرووتە لە ئێراندا
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هەموو وادەكانی سەركۆمار 
)مادەی حەوتەم(

حەسەن ڕووحانی لە مەنشووری سێهەمی 
خۆیدا كە تایبەت بوو بە مافی نەتەوەكانی 
ئ��ێ��ران و ك��ەم��ای��ەت��ی��ی��ە ئ��ای��ی��ن��ی��ی��ەك��ان بە 
وادەی   ١0 ك��راو  پۆلێنبەندی  شێوەیەكی 
دیاریكراوی دا بەو كەسانەی كە مەبەستی 
بە  ئێستا  تا  ب��ەاڵم  ب��وون.  مەنشوورەكەی 
وادانە  ل��ەم  هیچكام  گشتی  شێوەیەكی 
بەو  و  جێبەجێكردنەوە  ب��واری  نەچوونەتە 
و  چییەتی  لە  ئەمڕۆ  تا  كە  هێمایانەی 
نێوەڕكی ئەم دەوڵەتە دەركەوتوون، وێناچێ 
كە وادەكانی خۆی بباتە سەر و جارێكی 
لە  تەنیا  ئێران  نەتەوەكانی  سەلما،  دیكە 
كاتی بانگەشەی هەڵبژاردنەكاندا دەبن بە 
بڵێنییەكانی كاربەدەستانی  تەوەری وادە و 
كۆماری ئیسالمیی ئێران و پاش كۆتایی 
ه��ات��ن ب��ە پ��ڕۆس��ەی ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان تا 
دەكرێن  ف��ەرام��ۆش  دیكە  هەڵبژاردنێكی 
بەردەوام  كە  ڕاستییەكە  هەاڵواردنە  ئەم  و 

دووبارە دەبێتەوە.
مادەی حەوتەم: "ئەنجامدانی لێكۆڵینەوەی 
زانستی و كۆكردنەوەی بەرنامەی درێژخان 
ژێرخانییەكان،  بەشە  لە  خایەن  ك��ورت  و 
فەرهەنگی  و  ئ��اب��ووری  ئ��اوەدان��ك��ردن��ەوە، 
� ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ل��ە ن��اوچ��ە ب��ەش��خ��وراو و 
سنوورییەكاندا بە تایبەت ئەو پارێزگانەی 
كە لە درێژەی شەڕی هەشت ساڵەی نێوان 
ئێران و عێراق خەساری زۆریان بەركەوتووە 
بە تەرخانكردنی بوودجەی زیاد لە ئاستی 
كردنەوەی  ق��ەرەب��وو  مەبەستی  بە  خۆیان 

دواكەوتووییەكانیان."
هەروەك هەمووان ئاگادارن زۆری نەخایاند 
ك��ە ئ��ەم وادەی���ەی ح��ەس��ەن رووح��ان��ی بوو 
بە شەش  نزیك  پاش  و  ئاو  سەر  بڵقی  بە 
مانگ لە هاتنە سەركاری و لە دەسپێكی 
و  واڵت  گشتی  ب��وودج��ەی  دیاریكردنی 
ئیسالمی  ش��ۆرای  مەجلیسی  بۆ  ناردنی 
بوودجەی ئەو شوێنانەی كە لەم وادەیەی 
كرابوو  لەسەر  جەختیان  رووحانیدا  حەسەن 
بە  كردبوو.  كەمی  بەرچاو  شێوەیەكی  بە 
ئیالم،  كوردستان،  پارێزگاكانی  تایبەت 
كرماشان و خووزستان و هەروەها سیستان 
و بەلووچستان. هەر ئەمەش بوو بە هۆی 
لە  پارێزگایانە  ئ��ەم  نوێنەرانی  ئەوەیكە 
خۆیان  لە  ئیسالمیدا  ش��ۆرای  مەجلیسی 
ل��ە ساحەی  و  ب����دەن  پ��ی��ش��ان  دژك������ردەوە 
مەجلیسدا بە ناڕەزایتی دەڕبڕین لەهەمبەر 
ئەم كارەی حەسەن رووحانی دەست لە كار 
هەرچەند  ڕابگەیەنن.  خۆیان  كێشانەوەی 
خۆیان  قسەكەی  نەیانتوانی  نوێنەرانە  ئەم 
ببەن س��ەر و پ��اش م��اوەی��ەك دەس لە كار 
بە  بەاڵم  وەرگرتەوە  خۆیان  كێشانەوەكەی 
گشتی دەوڵەتی "چارەئەندێشی و ئومێد"یش 
وەك دەوڵەتەكانی پێشوو بە كردەوە پیشانی 
دا كە هیچ بایەخەێك بۆ نەتەوەكانی ئێران 
و ناوچە سنوورییەكان � ئەڵبەت لە بواری 
ئابووری و فەرهەنگی نەك ئەمنیەتیی و 
مەبەستی  بە  تەنیا  و  دانانێ   � پۆلیسی 
چەواشە كردنی بیروڕای گشتی ناوە ناوە 

بە قسە باسێكیان لێوە دەكات.
ئەم  ك��ە  دەرك���ەوت  ئاشكرا  ب��ە  بۆیە  ه��ەر 
وادەیەی رووحانیش وەك وادەكانی دیكەی 
لە  ب��وو و  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی  تەنیا درۆی��ەك��ی 

نێوەڕۆكی خۆیدا لە واتا بەتاڵ بوو.

زایـــــەڵــــــــە

فاتیح ساڵحی چاندنی گەنم و بیبەر لە بۆشایی ئاسمان

فەیس بووك لە یەك كاتژمێردا 900 هەزار دۆالر قازانج دەكات

موزیك شێرپەنجە چارەسەر  دەكات

سەركەوتنی  رووسی  زانایەكی 
چاندنی  لە  واڵتەكەی  كەشتیوانەكانی 
لەسەر  كشتوكاڵی  بەرهەمی  چەندین 
راگەیاند  نێودەوڵەتی  ئاسمانیی  كەشتی 
هەندێك  و  گەنم  و  بیبەر  نێویدا  لە  كە 

میوەی دیكە هەیە. 
مارگارێتا لیڤینسك گوتی زانا رووسەكان 
زیاتر  كشتوكاڵیی  بەرهەمی  دەیانهەوێ  
پاش  و  نێودەوڵەتییەكە  وێستگە  ببەنە 
مەبەستە  ئەو  بۆ  شەتڵگەیەك  ئەوەی 
بێنن  بەرهەم  برنج  و  تەماتە  كرا،  ئامادە 

نێوان  هاریكاریی  بەرهەمی  ئەمە  كە 
ویستگە ئاسمانییەكە و زانكۆی داكۆتای 

ئەمریكاییە.
زانایانی رووسیە ئێستا لێكۆڵینەوە لەسەر 
وردەكاریی بەرهەمە چێنراوەكانی ئاسمان 
لەكاتی  كە  دڵنیابن  لەوە  تاكوو  دەكەن 

بەكارهێنانیدا زیانی بۆ مرۆڤ نابێت.
زۆر  بایەخێكی  گەردوونناسانەوە  لەالیەن 
لە  كشتوكاڵی  بەرهەمی  چاندنی  بە 

بۆشایی ئاسماندا دەدرێت.

تۆڕی  دەربارەی  كە  توێژینەوەیك  بەپێی 
ئەنجامدراوە،  فەیسبووك  كۆمەاڵیەتیی 
دەركەوتووە ئەو تۆڕە كۆمەاڵیەتییە لە ماوەی 
دۆالر  هەزار   ٩00 نزیكەی  كاتژمێردا  یەك 

قازانج دەكات. 
بەپێی توێژینەوەكە، هەرچەندە سەرەتا فەیس 
بووك وەك تۆڕێكی كات بەسەر بردن دروستكرا، 

بەاڵم ئێستا ئەندامانی ئەو تۆڕە كۆمەاڵیەتییە 
گەیشتووەتە یەك میلیارد و ٢٣0 ملیۆن كەس 

و رۆژانەش لە زیادبووندایە.
داهاتی  كە  هاتووە  توێژینەوەكەدا  لە  هەر 
نزیكەى  گەیشتە  فەیسبووك  ٢0١٣ی  ساڵی 

٧ میلیارد و ٩00 ملیۆن دۆالر.
بەم  ئەوا  بكەین  دابەش  داهاتەكەی  ئەگەر 

 ٦5٨ مانگێك  لە  دەبێت:  خوارەوە  شێوەیەی 
 ١٤٦ حەوتوویەكدا  لە  بووە،  دۆالر  ملیۆن 
ملیۆن   ٢١.٦ لەرۆژێكدا  دۆالر،  ملیۆن 
و  دۆالر  ٩00هەزار  كاتژمێرێكدا  لە  دۆالر، 

لەخولەكێكدا ١5 هەزار دۆالر بووە.
كە  كراوە  بەوەش  ئاماژە  لەتوێژینەوەكەدا 
ئێستا سامانی خاوەنی تۆڕی كۆمەاڵیەتیی 

فەیسبووك گەیشتووەتە ٣٨ میلیارد و ٨00 
وەك  رۆژانە  ئەوانەی  هەروەها  ملیۆن دۆالر، 
تووشبوو فەیسبووك بەكار دێنن نزیكەی ٢٧0 
پێنج  بەالیەنی كەم   ملیۆن كەسن و رۆژانە 

جار سەردانی دەكەن.
كەسی  پێنج  چركەیەكدا  هەر  لە  رۆژانەش 

دیكە لە فەیسبووك پەیج دروست دەكەن.

لەتوێژینەوەیەكدا كە لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی  
ئەمەریكا ئەنجامدراوە، دەركەوتووە كە موزیك 

چارەسەری  شێرپەنجە دەكات.
بەپێی  هەواڵی  بی بی سی، ئەو توێژینەوەی 
ئەنجامدراوە  ئیندیانا  زانكۆی   لە  كە 
دەریخستوە كە موزیك چارەسەری  شێرپەنجەی 
ژمارەیەكی   توێژینەوەیەدا  لەو  دەكات،  الوان 
بۆماوەی   و  كردوە  بەشداریيان  الوان  لە  زۆر 
سێ حەوتوو رۆژانە گوێیان لەموزیك دەگرت 
لە  چێژیان  و  دەنوسییەوە   گۆرانییەكەیان   و 
سێ  ماوەی   دوای   وەردەگرت،  پرۆسەكە 
حەوتوو چونەوە ماڵەوە  و بەشێوەیەكی  رێكخراو 
گوێیان لەموزیك دەگرت  و سەیری  ڤیدیۆی  

بەسودیان دەگرت.

دەبێتە  چارەسەرە  ئەو  توێژینەوەكە،  بەپێی  
لەگەڵ  شێرپەنجە  بە  توشبوان  ئەوەی   هۆی  
هەبێت  باشیان  زۆر  پەیوەندییەكی   دەوروبەردا 
چارەسەرەكانیان  چاك  زۆر  شێوەیەكی   بە   و 
وەربگرن  و بەو شێوەیە ئەگەری  چاكبونەوەیان 

زۆر بەرز دەبێتەوە.
رایگەیاند  هاسی ،  جۆن  توێژەران،  سەرۆكی  
"گەنجان توانایەكی  زۆریان هەیە بۆ زاڵبوون  
موزیكیش  لە  گوێگرتن  شێرپەنجەدا،  بەسەر 
توانایەیان  بەو  پەرە  رێگایانەی   لەو  یەكێكە 
ئاسان  زۆر  شێوەیەكی   بە  دەتوانن  و  دەدات  
چاكبونەوەیان  ئەگەری   بكەن  و  تێپەڕ  ژیان 

زۆر زیاددەكات".


