تێــکــۆشـان

ئـــــۆرگانی کــومیتـــــەی ناوەنــدی سـازمــانــی خــەبـاتی کوردستــانـــی ئـێـــران
بۆ گەیشتنی گەلی کورد بە مافە رەواکانی و رووخانی رژی می ئاخوندی و دامەزراندنی حکومەتێکی دیموکڕاتی و پاڕلمانی ،تێدەکۆشین.

ژمارە 902 :

سی و شەشەمین ساڵ ٠٣ ،ڕەشەمەی هەزار و سێســەد و نەوەد و نۆ ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە ٠٣

ی مارسی دوو هـەزار و بیست و یەک ی زایینــی

بەڕێوەچوونی شەشەمین پلینۆمی كومیتەی ناوەندی
هەڵبژێردراوی كۆنگرەی شەشەمی سازمانی خەبات
 .0پێوەنــــــــدی حكــــــــومەتی چـــــــــین و

لێنەكــراوە .لە الیەكــی تــر بەردەوامــی لە بەر ئەو مەترســـیانەی هەســـتی پـــ

حكــــــــــــــومەتی نــــــــــــــوێی ئەمریكــــــــــــــا حــزوری هێزەكــانی ئەمریكــا لە نــاوچەی دەكەن ،وەك هـــاتنی حكـــومەتی نــــوێی
 .9ئەمریكــاو ئوروپــا پێوەنـــدیەكانیان خــــــــۆرهەاڵتی ناوەڕاســــــــت و ســــــــوریە ،ئەمریكـاو ئەگەری گــۆڕِانــی سیاســەتی
.4نــــــــاكۆكی سیاســــــــی نــــــــاوخۆیی لە وواڵتـــــــــــانی عەرەب و ئەفغانســـــــــــتان ،لە حاســـــت عێـــــرا  ،و ترســـــی الیەنە
شیكردنەوەی لەسەر كرا.
هەر لەدرێـــــــــــژەی ئەو تەوەرە باســـــــــــی
تـــــوركیەو دەوری ســـــەربازی ،ئـــــابوری و
سیاســــی لە نــــاوچەكەدا كــــرا .حــــزوری
توركیـــا لە وواڵتــــی لیبــــی لە قەتەر و
هەوڵەكانی بـۆ زیـاتر پەل هاویشـتن لە

شی ەكان لە ئەگەری نەمـانی پشـتیوانی
ئەمریكــــــاو ژمــــــارەیەك لە وواڵتــــــانی
عەرەب لە حكـــومەتی ئێســـتای عێـــرا .
هەروەهــــا وتــــرا هەلــــومەرجی كــــورد و
حكــومەتی هەرێمــی كوردســتانی عێــرا
ئــاڵوگۆری ئەرێنــی بە ســەردا هـــاتووە.

.
ئەمریكــــــــــــا.
 .5نەخۆشـــــــی كۆڕۆنـــــــاو زیانەكـــــــانی
خـــــــاڵی جـــــــیگەی ســـــــەرەن لەكـــــــۆی
تەوەرەكــــان گۆڕانكــــاریی لە دەوڵەتــــی
رۆژانــی شــەممە و یەك شــەممە رێكەوتــی سیاسی ئەمریكـا و هـاتنە سـەركاری جـۆ
 02/02/0/0202بەرامـــــــــــــــــــــبەر بە بایــــــــــــدن و كۆتــــــــــــایی هــــــــــــاتن بە
 22/1/20/2911بە ئامـــــــــــادەبوونی ســـەرۆكایەتی دۆناڵـــد ترامـــ بـــوو كە نـــاوچەكەدا و باســـی كێشـــەكانی لەگەڵ لە درێــژەی راپـــۆرتی ســكرتێری گشـــتی
ســكرتێری گشــتی و زۆریــنەی ئەنــدامانی بەرێزیـــــان پێـــــی وابـــــوو لە دەورانـــــی ئەمریكــا ،هێــر بــۆ ســەر چیــای گــارە ،ســـــازمانی خەبـــــات ،دۆخـــــی ئێـــــران و
ســـــــەركردایەتی لە بـــــــنكەی ناوەنـــــــدی سـەرۆكایەتی بایـدن گۆرانكـاری بەرچـاو نەبوونی ئازادی و دیموكراسی و هەوڵی ڕژیمی ئێران هەڵسەنگاندنی بـۆ كـرا و
ســــازمانی خەبــــات ،شەشــــەمین پلینــــۆمی لەهەڵوێســت و سیاســەتی ئەمریكــا ڕوو تەواو بـۆ سـەركوتكردنی گەلـی كــورد لە لە گرینگتــرین تەوەرەكــانی ئەو بەشــە
كـــــــومیتەی ناوەنــــــــدی هەڵبژێــــــــردراوی بە جی ــان و وەاڵتــانی تــر وەدی دێ  .كوردستانی تـوركیە ،ئەو تەوەرانە بـوون ئامــــاژە بە بەرنــــامە مەترســــیدارەكانی
كـــۆنگرەی شەشـــەمی ســـازمانی خەبـــات ی لە ڕاپــــۆرتی ســـــكرتیری گشـــــتی دا لە كە قســــــــــــــــەی لەســــــــــــــــەر كـــــــــــــــــرا .رژی ـ كــرا ،بــا لە چەنــد پێشــێلكاری
كوردســـــــتانی ئێـــــــران بەرێـــــــوە چـــــــوو .باســـی ڕۆژهەالتـــی ناوەراســـت ،كێشـــەی لە باسـی ســوریا دا ئامـاژە بەوە كــرا كە لە الیەن ڕژیـ لە پێوەنــد بە گەاڵڵەی
ســـەرەتای كـــاری پلینـــۆ بە دەقیقەیێـــ
نێــــــــــوان فەڵەســــــــــتین و ئیســــــــــرایی ئەو وەاڵتە وواڵتێكی شێواوە و چەنـدین نـاوكەیی كـرا كە بـۆتە هـۆی نیگەرانــی
وێســتان و فاتیحایێـــ بـــۆ ڕێزگـــرتن لە هەڵســـــــەنگاندنی بـــــــۆ كـــــــرا و دەوری دەسـەاڵت و بڕیـاردەر هەیە و جیـاواز لە وواڵتـانی جی ــان بە تـایبەت وواڵتــانی
ڕۆحـی پـاكی شــەهیدان و ڕۆحـی مامۆســتا دەوڵەتـــــــــــی بایـــــــــــدن و هەروەهـــــــــــا حكومەتی بەشار ئەسەد ،ڕژیمی ئێـران و ڕۆژئــاوایی(غەربــی) گەاڵڵەی نــاوكەیی
ســـەیید جەالل حوســـەینی ،دامەزرێـــنەری دەســـــتێوەردانەكانی رژیمـــــی ئاخونـــــدی حیزبـــــــــوڵ  ،چەكـــــــــدارانی عێراقـــــــــی ڕژیــــــ وەك لە ڕابــــــردودا كێشـــــــەێكی
ســازمان دەســتی پێكــرد ،و پاشــان بەرێــز تـاوتوێ كــرا ،هەروەهــا لەدرێــژەی ئەو بەكرێگیـــراوی رژیمـــی ئێران،ئەمریكـــا و گەورەی جی ــــــانی بــــــووە لە ئێســــــتادا
كـاك بابەشـێ حوســێنی سـكرتیری گشــتی باســـە نزیكــــی ئیســـرایی و وواڵتــــانی تــوركیە و ڕوســـیە هەر كـــا لە نـــاوچەو زیــــاتر ئــــاڵۆزو پرمەترســــیدار بــــووەو
ســازمانی خەبــات ی كوردســتان ،ڕاپــۆرتی عەرەب زیــاتر شــیكرایەوە و گریمــانەی مەڵبەنــدێ خـــاوەن دەســەاڵتن .كێشـــەو بـــۆتە گـــرێ كـــوێرە .پـــااڵوتە كردنـــی
سیاســی و تەشــكییتی خــۆی بــۆ پلینــۆمی پەرەسەندنی ئەو پێوەندییانە كـرا .لە نــاكۆكی لەو وواڵتە چارەســەر نــاب تــا ئۆرانیــو كە  24لە ســەد زیــاترە لەو
شەشـــــــــــــــــە پێشـــــــــــــــــكە كـــــــــــــــــرد .بەشـــی ڕۆژهەالتـــی نـــاوین باســـی ئەوە حكـــــــومەتی بەشـــــــار بەردەوا بـــــــ لە ڕێـــــژەیەی ئـــــاژان ڕێـــــگەی پێـــــداوە،
هەروەهـا ڕێـگە گــرتن لە كـارو چــاالكی
ڕاپـۆرتی سـكرتێری گشـتی ،شـیكردنەوە و كرا كە حكومەتی بایدن كەمتر گرینگی ســـەركوت و ویســـت و داواكـــانی خەڵـــ
باســێكی تێــر و تەســـەل لەســەر دوایـــین بە خــــــــــۆرهەاڵتی ناوەڕاســــــــــت دەدا و پێشـــێ بكــــات و درێــــژە بە حــــوكمرانی چـــــــاودێرانی ئـــــــاژان لە ئێــــــــران و
ئــــــاڵوگۆر و پێشــــــ ات و ڕووداوەكـــــــانی ئاشــــــكرا كردنــــــی ن ێنیەكــــــانی نــــــاو دیكتــــاتۆری بــــدات ،كێشــــەو ئــــالۆزی و قســـــەكانی ئاخونـــــد محمــــــود عەلەوی

جی ـانی ،نـاوچەیی و كوردسـتان و ئێـران پەروەنــــدەی رۆژنــــامە نووســــی ســــ ودی دەستوەردانی وواڵتان لە سـوریە كۆتـایی وەزیــــــــری ئیتیعــــــــاتی ڕژیــــــــ كە لە
 .وتووێژێكـــــــدا ووتـــــــی ئەگەر فشـــــــاری
و بــــــــــــزووتنەوەی رزگــــــــــــاری وازانە ،و خاشــق ی كە لە ســەفارەتی عەرەبســتان پــــــــــــ نــــــــــــایەت
ســازمانی خەبــات ی كوردســتانی ،لە خــۆ لە تـــوركیە كـــوژرا .كێشـــەی حكـــومەتی ســــەبارەت بەگەلــــی كــــورد لەو بەشــــەی زۆرمـان بـۆ ب ێنــدرێ و ناچارمـان بــكەن
گرتبــوو ،لەســەر هەر كــا لەو تەوەرانە بایــدن لە گەڵ وەلی ەهــدی ســ ودی لە كوردســـتان ،وتـــرا پێویســـتە كـــورد یەك لەوانەیە بۆمبی ئەتۆ دروست بكەین.
دیــــد و بۆچــــوون و خوێنــــدنەوەی خــــۆی الیەك بـۆ تــۆڵە كــردنەوە لە نــاوبراوە هەڵوێســت ب ـ و بەتــایبەت بەڕێــوەبەری  .2باســی هەڵوێســتی باڵەكــانی ڕژیـــ
.0باســــــی بڕیــــــاری مەجلیســــــی ڕژیــــــ
پێشـــــكە بە پلینـــــۆمی شەشـــــە كـــــرد .لە پێوەنـــد بە پشــــتیوانی لە دۆناڵــــد خۆســــەر دوور لە بەرنــــامەو سیاســــەتێ
سـكرتێری گشــتی ،ڕاپــۆرتەكەی بە باســی ترامـــــــ .ئەگەر حكــــــــومەتی ئێســــــــتای كار بكا كە زیـان بە پـێگەی نەگەێنـ و ســــــــــەربارەت بە كۆتــــــــــایی هێنـــــــــــان
جی ــان و هەڵوێســت و سیاســەتی جیــاواز ئەمریكــــــا سیاســــــەتەكانی لە حاســـــــت پشتیوانی ئەمریكاو وواڵتـانی ئوروپـایی .9بەردەوامـــــــــــــــــــی ئابڵوقەكـــــــــــــــــــان
.4بەردەوامــــــی ناڕەزایەتیەكـــــــان و بە
لە پێوەنـــــــدی نێــــــــوان وواڵتــــــــان و بە خاوەرمیـــــانە بەو شـــــێوەی ئە چەنـــــد لە دەست نەدەن.
تـــایبەت لە پێوەنـــدی نێـــوان وواڵتـــانی مـــانگەی ســــەرەتایی دا بــــ  ،بێگومــــان لە پێوەنـــــد بە هەلـــــومەرجی عێــــــرا  ،تـــایبەت ناڕەزایەتیەكـــانی ئە دوایـــیە
خاوەن هێزی جی ـان دەسـت پێكـرد و لەو زیــاتر دەبێــتە هــۆی نزیكــی وواڵتـــانی باســــــــی لە بەردەوامــــــــی الیەنەكــــــــانی لە بەلوچسـتان ....هتــد .ئەو تەوەرانە
بوو كە بە تێرو تەسەلی شیكردنەوەی
پێوەنـــــدییەدا ،هەركـــــا لەو تەوەرانەی عەرەب و ئیســـــرایی  ،بە تـــــایبەت كە الیەنگــری رژیمــی ئێــران كــرد و جۆرێــ
شیكردەوە:
هەڕەشـــەكانی ڕژیمـــی ئێـــران بـــۆ ســـەر لە پاشـــــــــگەزبوونەوە لە بەشـــــــــێ لەو
بۆ الپەڕەی 2
.2پێوەندی ڕوسیەو ئەمریكا لەئێستادا زۆربەی وواڵتــــــــــانی عەرەب نكــــــــــۆڵی سیاســەتە ڕادیكـــااڵنەی هێنـــدێ الیەن،

تا ستەم لە سەرە

رێی خەبات لەبەرە

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

پاشماوەی الپەڕەی یەک {}١

ا
سیاســــــــــــەت و دروشـــــــــــــ و
چوارچێــــــــــــوەی

 ...بـۆ كــرا و بە لەبەرچــاوگرتنی ســەرجەمی

بیركـــــردنەوەی ناپێویســـــت و هێنـــــدێ جـــــار

ئەو قەیــــــرانە چارەســــــەرنەكراوانە ،دۆخــــــی

نـاڕوون ،بـۆ نمـونە مەوزوعـی وتـووێژ لە گەڵ

ئێســــــتای دەســــــەاڵتی ئاخونـــــــدی بە لەرزۆك
زاندار و هەر لەو باسە دا زەرورەت و گرینگی
یەكریـزی گەالنـی ئێـران وەبیـر هێنــدرایەوە و

ڕژی ،خـــۆبینی و یەكتـــر نەخوێنـــدنەوە و هەر
الیەن بــــۆ خــــۆی بە جــــودا سیاســــەت دەكـــــا.
هەروەهــــــــا زەرورەتــــــــی هاوپەیمـــــــــانەتیەكی

هاوپەیمـــانەتی ســـازمانی خەبـــات و ســـازمانی

واتـــاداری هێـــزە دیارەكـــانی نـــاو جـــواڵنەوەی

موجاهیــــدینی خەڵقــــی ئێــــران بە گرینــــ و
بەردەوامــی و پەرەدان بەو جــۆرە هاوكارییــانە

رزگــــاری وازانە ،بیــــر هێنــــدرایەوە.لە باســــی
دۆخـــــــی نـــــــاوخوی كوردســـــــتان ،كێشـــــــەكانی

بە زامنـــــی زاڵ بـــــوون بە ســـــەر دیكتــــــاتۆری
ئاخونــــــدان لێكــــــدرایەوە.ســــــكرتیری گشــــــتی
سازمانی خەبات لە پێوەند بە هەل و مەرجـی

گرانی،بێكاری،كێشــــــەی كۆمەاڵیەتی،فەســــــاد،
شــــــــــــــیكرانەوە و ئامــــــــــــــاژە بە گرتنــــــــــــــی
دەوڵەمەندەكانی كوردستان ،سیاسـەتی فـرت و

جــواڵنەوەی رزگــاری وازانەی نەتەوەیــی وتــی:
بە داخەوە جـــواڵنەوەی كــــورد لە كوردســــتانی

فێڵــــــی دەســـــــەاڵت و گــــــرتن و ڕاوەدونـــــــانی
چاالكوانانی مەدەنی كوردسـتان كـرا .هەر لەو

ئێـران لە مـاوەی پلۆنــۆمی پێـنەە تـا ئێســتا،

بەشەدا،سەركوتی ب بەزەییـانەی جەمـاوەر لە

ئــــــاڵوگۆڕی ئەرێنــــــی بە خــــــۆوە نەبینیــــــوە،
نەبـــوونی سیاســـەت و بەرنـــامەی هـــاوبە لە

الیەن هێزەكــانی ڕژیمــی ئاخونــدی ،نەبــوونی
هــــــاودەنگی الیەنە سیاســـــــیەكان ،نەبـــــــوونی

نێـــوان هێزە سیــاسیـــەكان و مانــەوە لـــــــە

چاالكی و شەڕی پێشمەرگە لە بەرانبەر دژمن

ژمارە }902{ :

ساڵی سی و شەشە

و نەبـــــونی ڕیبەرایەتێـــــ بـــــۆ هانــــــدان و
ڕێك ســـتنی ناڕەزایەتیەكـــانی جەمـــاوەر ،وەک
کۆمەڵێـــک خـــاڵی نەرێنـــی زانـــدرا.لە بەشـــی
ڕاپـۆرتی سیاسـی و تەشـكییتی لە پێوەنـد بە
ســازمانی خەبــات و كاروچــاالكی و پــێگەی لە
كوردستاندا ،سـكرتیری گشـتی وتـی :هەمومـان
دەزانـــــــین كە ســـــــازمانی خەبـــــــات لە نـــــــاو
جەمــــــاوەردا الیەنگــــــرو پــــــێگەی بەرچــــــاوی
هەیە،پێویسـتە هـۆگرانی سـازمانی خەبــات لە
نــــــاوخۆدا زیــــــاتر چــــــاالك بــــــن و ئەركــــــی
هەنــــووكەیی و لەســــەرووی ســــەركردایەتی و
ســـەرجە ڕیزەكـــانی ســـازمانی خەبـــات ،پەرە
بەكــــاری تەشــــكییتی و چــــاالكی لەنــــاوخۆدا
بدەن.خەباتی چەكداری بە لەبەرچـاو گرتنـی
هەل و مەرجــــی شــــیاو ،كــــاری تەشــــكییتی،
ژمارەیێــــــ ڕێنــــــوێنی بە نیســــــبەت بەشـــــــی
پێشـــــمەرگە و هەروەهــــــا باســــــی كــــــۆنگرە و
دواخستنی بە هۆی بارودۆخی تەندورستــــی
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جی ــــــانی و چەنـــــــدین بریـــــــار و پـــــــرۆژەی
پەرەپێــدانی ســنووری كــار و چــاالكی ســـازمان
لە ڕاپۆرتی سكرتێری گشـتی دا قسـەی لەسـەر
كــرا .دوا هەمــین بــرگەی ڕاپــۆرتی ســـكرتێری
گشــتی باســی ســازمانی خەبــات ی كوردســتانی
ئێــران بــوو كە لە بەشــەدا بە تێروتەســەلی
ڕاپـــــۆرتی كــــــار و چـــــاالكی و هەڵســــــووڕانی
سازمانی خەبات لە ماوەی نێوان دووپلۆنۆ دا
پێشـــــــكە كـــــــرا و بە پشـــــــت بەســـــــتن بەو
ڕاپـــۆرتە ،گۆرانكـــاریی و پـــڕ كـــردنەوەی كە
كووڕییەكــان خــرایە دەســتووری كــاری پلۆنــۆمی
شەشــەمی كــومیتەی ناوەنــدی ســازمانی خەبــات
ی كوردســــــــــــــــــــــــــــــتانی ئێــــــــــــــــــــــــــــــرانەوە.
لەدوای كۆتــایی هــاتن بە ڕاپ ـۆرتی سیاســی و
تەشـكییتی سـكرتێری گشـتی ،قسـە و باســێكی
گەر لەســــەر نـــــاوەرۆكی راپــــۆرتەكە كـــــرا و
ڕاپــــۆرتی ســــكرتێری گشــــتی بە كــــۆی دەنــــ
پەسەند كرا .لە پا پــەسـەنـدكــردنـــــــــــی

2

ڕاپۆرتی سكرتێری گشـتی ،بەرپرسـی هەر كـا

لە كومیســــیۆنەكانی ســــازمان ڕاپــــۆرتی كــــاری
خۆیــان لەمــاوەی نێــوان دوو پلۆنــۆ پێشــكە
كرد و سەبارەت بە هەركا لە بەشـەكان قسـە
و باسێكی گەر و تێر و تەسەل كـرا و خـاڵە
ئەرێنـــی ونەرێنیەكـــانی بەشـــەكان و كەنـــد و
كۆس و رێگە چارەكان لەڕاسـت باشـتر كردنـی
كاروبـاری ئورگانەكــانی سـازمان پێشــكە كــرا
و چەنــدین ئــالوگۆر و رێوشــوێنی پێویســت بە
نیســــبەت هەر كــــا لە ئۆرگانەكــــان چەســــ ا.
لەژێر ڕۆشنایی ڕاپۆرتی سیاسـی و تەشـكییتی
بەرێـــز كـــاك بابەشـــێ حوســـەینی ،ســــازمانی
خەبــات بەرنــامە و كــاری داهــاتووی ســازمانی
خەبــــــات بــــــۆ بــــــردنە پێشــــــەوەی خەبــــــاتی
ڕزگــاری وازانەی گەلەكەمــان دیــاری كــرا و بە
بەلێنــی بەردەوا بــوون لەســەر ئەرك و كــارە
تەشكییتیەكان ،كـاری پلۆنـۆ لە دوای  0رۆژ
كۆتایی پێ ات.

تێڕامانێک لە شااڵوە دڕندانەکانی ڕژیمی ئاخوندی ئێران لە کوردستان لە ساڵی1399

دا

نووسینی :دوڕسا مەهیب

بەپێـی وتەی ڕاگەیانـدن و میـدیا خۆمــاڵی
و نــــاوچەیی و تەنــــانەت جی انیەکـــــانی
لەمـاوەی یەک مــانگی ڕابــردوودا نزیــک بە
ســـــەد کە لە کـــــوڕان و ک ـــــانی شـــــارو
گونــــــدەکانی ڕۆژهەاڵتــــــی کوردســـــــتان بە
تـۆمەتی بەهـانەی دیـارو نادیـار گیــراون و
ڕەوانەی چاڵەڕەشـــەکانی ڕژیمـــی ئیســــیمی
ئێــران کــراون.ڕوون و ئاشــکرایە کە بەبــ
گومــان گــرتن و بــ ســەرو شــوێن کــردن و
ئەشـکەنەەو کوشــتن بەدرێژایـی چ ـ ســاڵی
ڕابــــردوو بەشـــــێک نــــا ,بەڵکـــــوو هەمـــــوو
نــــاوەرۆک و بنەمــــا ســــەرەکیەکەی ڕژیمــــی
ئیســیمی ئێرانــی پێــک هێنــاوە ,بەاڵ ئە
شەپۆلی گرتن و دەستبەسـەرکردنە نـوێیەی
کە لە دوایانەدا لەالیەن ئەو رژیمەوە لە
ڕۆژهەاڵتــــی کوردســــتان ســــەری هەڵــــداوە,
هەڵگـــــــــری قســـــــــەکردن و لێکـــــــــدانەوەو
لێکـــــــۆڵینەوەیەکی فــــــــرە ڕەهەنــــــــدترە و
گشتگیرترو هەمەالیەنەترە.
یەکە ئەوەی جیــــــــــاوازی ئە شــــــــــەپۆلە
نـــــوێیەی تونـــــدو تیـــــژی بەدژی خەڵکـــــی
کوردســـــتان لەگەڵ ســـــاڵەکانی پێشــــــووتر
ئەوەیە کە ســــــــــــــــــــــەردەمانێک کە دەڤەرو
باژێرەکـــــــــانی ڕۆژهەاڵتـــــــــی کوردســـــــــتان
بەبیانووی بوونی پێشمەرگە و مـاف وازانی
ســــەرجە پـــــارت و الیەنە کوردیەکـــــانەوە
کەوتبوە بەر شااڵوو پەالمـاری ئەو ڕژیـمە,
بـۆئەو کــات لەڕواڵەت دا ئەوەیـان دەکــردە
هۆکارو بەڵگەو بیانوو بـۆ گرتنـی گەنـ و
الوانی ئە ناوچەیە.
دوهە ئەوەی کە جیـــــــــــاوازی گـــــــــــرتن و
ڕاوەدوونانی کورو ک انی کوردی ئە خولە
لەگەڵ ســـــەردەمانی پێشـــــووتر ئەوەیە کە
ئەوکاتـانە زۆرتــر بەتــاوانی کوردخــوازی و
ئەندامەتی و الیەنگری لە پارت و الیەنە
دژبەرو نەیارەکـــــانی چــــــاالک لەنێوخــــــۆی
ڕۆژهەاڵت دەستبەســەر دەکــران تــا تــۆمەتی
وەک ســـی وری بــــۆ ئەمریکــــاو زایــــونیز و
تێکـــــــدانی ئاسایشـــــــی واڵت و کـــــــردەوەی
بەوتەی ئەوان ڕەشــەکوژانە و تیرۆریســتی.
سێ ە ڕژیمـی کۆمـاری ئیسـیمی ئێسـتا جیـا
لە ســـەردەمانی پێشـــوو جەردەیـــی و پـــارە
کێشانــەوە و باج وەرگـــرتن و لــــــەوە

گرینگتــــر تیـــــرۆری جیــــابیر و تـــــوێژەر و
زانایــــــانی ســــــیکۆالر و دیموکرات ـــــــواز و
ماف ارێز ,بەبیانووی سی وڕی و هەواڵگـری
و ئاسایشــــــــی لە ڕووپــــــــۆ و کــــــــاوێری
دوژمنـــایەتی لە گەڵ سیســـت و دەســـەاڵتە
مل ــــور و زۆردارانەکەی دا بەدیــــار دەخــــا.
هەر بــۆیە لە کاتێکــدا کە ڕژیــ لەئاســتی
نێودەوڵەتی دا بەوپەڕی تواناوە ئابڵۆقەو
گەمـــــــارۆ دراوەو لەئاســـــــتی نـــــــاوچەیی و
نێوخـــۆی دا ڕووبەڕووی قەیرانێکـــی بــــ
وێــــــنەو دەگــــــمەنە ,زۆر ســــــەیر نــــــیە کە
بەگرتنی خەڵکی ب دەسەاڵت و سـیی کە
زۆربەیـان تەنیــا داواکاریـان بژیــوی ژیــانی
ڕۆژانەیــــــانە ,بتــــــوان بیــــــری کــــــۆمەڵگە
چەواشــە بکــا بەئاراســتەی تونــدو تیــژی و
ترساندن وتۆقاندن.
بەپێـــــــی ئامـــــــاری ڕاگەیانـــــــدراو لەالیەن
ڕێک ــــــراوی چــــــاودێری مــــــافی مــــــر ڤەوە
ســــــاڵی  2911ی کـــــــۆچی خــــــۆری پـــــــڕ
قەاڵچـۆترین و گـرتن و ئەشــکەنەەکردن و
هەڵواســـین و لەداردان تـــرین ســـاڵ بــــووە
لەالیەن ڕژیمـــــی دڕنـــــدەکارو دژی مرۆڤـــــی
کۆمـــاری ئیســـیمی زاڵ بەســـەر ئێـــران دا ,
ئە ڕێــــژە بەرچـــــاوەی درنــــدەکاری بـــــ
گومـــــان نیشــــــاندەری دامــــــاوی ڕۆژ لە ڕۆژ
زۆرتـــرو زیـــاتری ئەو سیســـتمە گەنـــدەڵەو
هەنگاونان و سـەرەوژێر بـوونەوە وهەرە
هێنــــــــان بەرەو زبڵــــــــدانی مێــــــــژووە .ئە
شــــەپۆلی نــــوێی گــــرتن و ڕاوەدوونـــــانەی
خەڵکــــی کوردســــتانی ئیــــڕان لەالیەن ئەو
ڕژیمە دڕندەوە دەکرێ ئاماژەیەکی ب بۆ
دڵەڕاوکەی رژی ـ لە هەڵوێســتی بــوێرانەی
ئەمــــــــــڕۆژانەی خەڵــــــــــک دژ بە هێـــــــــــزە
سەرکــوتکەرەکانــــــــــــــــــــــی و هـــــــــــــــــاوکات
تێگەیشـتنی زۆرتــری جەمــاوەر لە نــاوەرۆک
و ئیدئۆلۆژی هییلی شی ەو هەناردەکردنی
بەوتەی خۆیان میرات و ڕێ کەی خـومەینی
و خــــــــــــــــــــــــــــــامەنەیی بەنــــــــــــــــــــــــــــــاوی
هەنـاردەکردنی ڕاپەڕینـی شـی ەی ویییەتـی
فەقی ـی .ئەگەرچـی لەسـااڵنی پێشــووتردا
بەشـــێوەیەکی فۆڕمـــالیتەو ڕواڵەتـــی بـــ
پرۆســـــەی دادگەری و ئاگـــــادارکردنەوە لە
تــۆمــەت و دادگایــــی کردنــــی ئاشکــــراو

لەوانە

گرینگتــــر مــــافی خاوەنــــداریەتی

پــارێزەری دڵ ــواز بــۆ هەر تۆمەتبــار یــان
بەنـــاو تاوانبارێـــک لەئـــارادا بـــوو ,بەاڵ
ئێســـــتا سیســـــتمی لـــــۆم ێنی و بەتـــــایبەت
مافیـای س ـ ای پاسـداران زۆر مل ــوڕانەو ب ـ
مـــنەت و بەبـــ هـــی گرینگـــی دانێـــک بە
بیــــروڕای گشـــــتی و داواکــــاری چاالکـــــانی
کـــــۆمەاڵیەتی هـــــێ واڵمێـــــک نـــــادەنەوەو
تەنـانەت بەو یاســای تـاوان و ســزایەی کە
وەک دەڵـــــێن چـــــونکە لەالیەن خۆیـــــانەوە
پەســــــــــەندکراوەو بەپێــــــــــی قوڕئــــــــــان و
بنەماکانی ئیسیمی لە سیستەمی ویییەتی
فەقیـــــــ دا داڕێـــــــژراوە ,کـــــــار نـــــــاکەن,
هەرئەوەشـە کە زۆر بەدەگـمەن ڕێ دەکەوێ
کە هێزە هەواڵگری و سی وڕیەکانی ڕژیمی
ئاخونــــدی نێــــوو بیــــوگڕافی ئەو کەســــانە
ئاشکرا بکەن کە گرتویانن و هاوکات هـی
مـــۆڵەت و دەرفەتێکیشـــیان بـــۆ ناڕەخســـێنن
تـــــــــاکوو تەنـــــــــانەت لەگەڵ بنەمـــــــــاڵەو
خێزانەکەشـــــــــیان پەیوەنـــــــــدی بگـــــــــرن و
بــارودۆخی دەرونــی و جەســتەیی خۆیانیــان
پـــــ ڕابگەیەنـــــن.ئاشـــــکرایە کە گرتنــــــی
تەنــــــــانەت تاکەکەســــــــێکی لــــــــێکەوتەو
دەرەنەـامی سـایکۆلۆژی و جەسـتەیی لەسـەر
بـــاوک و دایـــک و ژن و منـــداڵ و خـــز و
کە و کـــارو دۆســـت و هـــاوڕێ و دواجـــار
ســـەرجە کــــۆمەڵگەی ئەو کەســـە دەبــــ و
هەر لە ژیـــــــــان و دۆخـــــــــی تاکەکەســـــــــی
نــاوبراودا کـــورت و بەربەســت نـــاکرێتەوە.
ئەوەیە کە لەڕاســتی دا گرتنــی کە یــان
کەســــانێک دەبێــــتە گــــرتن و بەنــــدکردنی
بەشێکی کۆمەڵگە و لە بەردەوامی خـۆی دا
بەرە بەرە تەشــــەنا دەکـــــا بـــــۆ نێـــــو وردە
دەمارەکــانی جەمــاوەری تەنــانەت بەدور لە
هەرچەشـــــــــنە چـــــــــاالکیەکی ڕامیـــــــــاری و
ناڕازیـــــــانە .کـــــــوردوتەنی هەر ناشـــــــزانن
سیاســـــەت بەری چ دارێـــــکەو لەکـــــا زەوی
دەڕوێ  .بەکــــــورتی و بەکــــــوردی ڕژیمــــــی
گەنــــــــــدەڵی ئیســــــــــیمی ئێســــــــــتا کە لە
پەلەقــاژەی ســەرە مەرگ دایە دەی ـ ەوێ بە
ڕاوەدوونـــان و گـــرتن و کوشـــتنی خەڵکــــی
کوردسـتان بیـری کـۆمەڵگەی نێــودەوڵەتی و
نێــوخۆیـــی لە کۆتایــــی هاتنــــی تەمەنی

مافیایی و فاشیستی خۆی چەواشە بکاو بە خەیاڵی خاوی جەمـاوەری بـوێری کوردسـتان چاوترسـێن بکـا کە
نەبنە کەندووکۆس ی سەر ڕێـگەی و بەمەـۆرە بەخەیـاڵی خـاوی بەر بە ڕووخـان و لەنێوچـوونەکەی بگـڕێ.
لەوەها دۆخێک دا کۆمەڵگەی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ,بەتایبەت بنەمـاڵەو کە و کـاری گیـراوان
و ئەشـــکەنەەدراوان و لەوانـــی گرینگتـــر گیـــانبەختکردوانی دەســـتی ئەو ڕژیـــمە کۆنەپەرەســـت و ســـەدە
نێوەڕاسـتیە دەبـ بــزانن و تەنـانەت دڵنیــا بـن کە ئە شــەپۆلی نـوێی ڕاوەدوونــان و گـرتنەی گەن ـ و
الوانی واڵتە داگیرکراوەکەیان نیشاندەری بەدیارکەوتنی ئەو زەخت و گوشـارە لەڕادەبەدەرەیە کە جی ـانی
پێشکەوتوو لەبابەت پرۆسـەی کۆمەڵکـوژی شـۆڕ و پاڵ شـتی دارایـی و سـەربازی لە ڕەشـەکوژانی نـاوچەی
ڕۆژهەاڵتــی نــاڤین و لەهەمــوان گرینگتــر پێشــێلی بەربــ وو دڕنــدانەی مــافی مــرۆ و ســەرکوتی کەمیــنە
نەتەوەیــی و جیابیرەکــانە لەالیەن فاشێســت و تیرۆریســتەکانی س ـ ای پاســدارانی ڕژیمــی ئاخونــدی یەوە.
هەربۆیە لە ڕۆژە هەستیارو گرینگانەدا ئەرکی سەرشانی یەکە یەکەی خەڵکی کوردسـتان و سـەرجە چـین
و توێژەکـــانە کە بە ورەیەکـــی بەرزو بـــاوەڕێکی قـــوڵ بە ڕزگـــاری و ئـــازادی لەبـــن دەســـتی ئەو سیســـتمە
مافیاییە هاوکات لەگەڵ یەکڕیزو یەکگرتـووترکردنی ڕیزەکـانی خۆیـان و پێک ێنـانی ڕێک سـتنێکی ئـاڵۆزو
ن ێنــی و چــاالک .ســـەرهەڵدانێکی جەمــاوەری وا ســـاز بــکەن کە ببێــتە ئـــامرازو هانــدەڕیکی بەهێـــز وەک
دەســـ ێک و بەرایـــیەک بـــۆ ڕاپەریـــنە ســـەرەکی و بنەرەتـــیەکەی ڕوخانـــدن و لە نـــاوچوونی ئە نیـــزا و
دەسەاڵتە دەرندەیە.

خوێنەری بەڕێز و خوێن شیرینی تێکۆشان!
تێکۆشـــــــــــــــــــان وەخـــــــــــــــــــوێنە ،لێـــــــــــــــــــی ورد وەبە و
تێیڕامێنە،بابەتەکــــــــانی هەڵســـــــــەنگینە و لە شـــــــــەن و
کەویـــــــان بــــــــدە و کـــــــاکڵە و دانەی دەربێــــــــنە،بە ڕبەی
رەخـــــــنە و تیبینـــــــی بـــــــی پێـــــــوە و چەقـــــــ وچەوەڵ و
چەوتــــــــی و چەوێڵــــــــی و هەڵەکانیمــــــــان پێــــــــڕاگەێنە.
بێگومــــان بە بــــژار و نــــاوکۆڵ کردنــــی ئێــــوەی ئــــایز ،لە
دێـــــــبەری تیکۆشـــــــان دا ،بەر و بەرهەمـــــــی بـــــــا و بە
سوود ڕەنێو دێت!.

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.
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پشتیوانی سازمانی خەبات لە بانگەوازی مانگرتنی سەرانسەری لە شارەكانی كوردستانی ئێران
ڕژیمـی مل ـوڕی ئاخونـدی لە مـاوەی  40سـاڵ دەسـەاڵتی سـتەمگەرانەیدا بە شــێوەێكی بەربـ و دوور لە هەمـوو بنەمـا ئینسـانی و ئـایینی و كۆمەاڵیەتیەكـان ،خەڵكـی ئێــران و
خەڵكی كوردستانی خستۆتە ژێر ستە و چەوسانەوەو تا ئێستا هەزاران مرۆڤی بێتاوانی شەهید و ملوێنەها كەسی خستۆتە بەر شـكەنەەو حـوكمی نـاڕەوای زینـدانی بە سـەردا
سەپاندوون.وەك ئاشكرایە ،چەوسانەوەی خەڵكی كوردستان لە الیەن ناوەندە سەركوتگەرە ئەمنیەتی و نیزامیەكان ،دیـاردەو كردەوەیێكـی هەمیشـەییەو ،دەسـەاڵتدارانی ئێـران
لە هەمـوو ڕێـگەو شـێوەیەک كەڵ ـ وەردەگـرن بـۆ چەوسـانەوەی دانیشــتوانی كوردسـتان.هەر لە درێـژەی سیاسـەتی ســەركوت و چەوسـانەوەی خەڵكـی كوردسـتان لە الیەن ڕژی ـ و
ناوەنــدە ئەمنیەتیەكــانی ،وەزارەتــی ئیتیعــات و ئیتیعــاتی ســ ای پاســداران ،لە مــاوەی مــانگی بەفرانبــاری ئەمســاڵ زیــاتر لە  222كە لە چاالكــانی مەدەنــی لە شــارە
جیاجیاكانی كوردستانی ئێران بە ب بوونی هـی بەڵگەێـ و بەبـ هـی تاوانێـ و تەنیـا لە بەر كـورد بـوون و لە بەر خـزمەت بە ژیـنگەی كوردسـتان ،خـزمەت بە زمـان و
كولتـوری نەتەوەیـی زینـدانی كـراون ،كە بەداخەوە تـا ئێسـتا لە چـارەنوو و شـوێنی زینـدانی كرانـی ژمـارەیەک لەو كەسـانە هـی زانیـاریەك لە بەر دەسـتدا نـیەو ناوەنــدە
ئەمنیەتیەكانی ڕژیمی دیكتاتۆرو دژی كورد وەاڵمی كە و كاریان نادەنەوە.سازمانی خەبات ی كوردستانی ئێران جینـایەت و سـەركوتی خەڵكـی كوردسـتان و بە دیـاری كـراوی
چاالكــانی مەدەنـــی ،داوا لە جەمــاوەری كوردســـتان مەحکـــو دەكــاو داوا لە جەمـــاوەری کوردســـتان دەکــا ،لە مـــانگرتنی گشـــتی لە ڕۆژی 00ی ڕێبەنــدان( ب مـــن) ،كە یـــادی
بــۆ پشـــتیوانی لە بـــانگەوازی مــانگرتنی سەرانســـەری لەشـــارەكانی سەركەوتنی ڕاپەرینی خەڵكی ئێران بە سەر حكومەتی دیكتاتۆری شاهەنشاییە بەشـدار بـن و ٠٠ی رێبەنـدان ،بـکەنە ڕۆژی نـاڕەزایەتی و مـانگرتنی سەرانسـەری و بە نەچـوون
كوردســــــــــتان كە لەالیەن چاالكـــــــــــانی مەدەنـــــــــــی بەمەبەســـــــــــتی بۆ شوێنی كار و بەشداری نەكردن لە ڕێ و ڕەس و بۆنەی  00ڕێبەندان ،و بە هەر شێوەیەك کە دەتـوانن ،لە بەرانـبەر ئەو جینایەتـانەی دەسـەاڵتی ئاخونـدی و بـۆ ڕزگـار
بەگژداچوونەوە و مەحكومكردنی شەپۆلی نوێی سـەركوت و دەسـتگیر كردنی چاالكانی مەدەنی ،هەڵوێسـت نیشـان بـدەن.هەر بە بـۆنەوە داوا لە ڕێك ـراوە جی انیەكـانی پـارێزەری مـافی مـرۆ و ناوەنـد و ڕێك ـراوە مەدەنیەكـان لە سەرانسـەری
كردنــــی هێزەكــــانی ڕژیــــ راگەیەنــــدرا بــــوو ،ســــازمانی خەبــــاتی جی ــان دەكەیــن پشــتیوانی لە چاالكــانی مەدەنــی كوردســتان بەتــایبەت دەســتگیرکراوانی یەک مــانگی رابــردوو بــكەن و سیاســەتی ســەركوت و چەوســانەوەی دەســەاڵتی ئێــران
.
كوردســتانی ئێــران ڕاگەیانــدراوێكی ڕوو بە خەڵكــی كوردســتان ب ـ و بەرانـــــــــــــــبەر دانیشـــــــــــــــتوانی ئێـــــــــــــــران و كوردســـــــــــــــتان مەحكـــــــــــــــو بـــــــــــــــكەن.
.
كردەوە.دەقی ڕاگەیەندراوەكەی سازمانی خەباتی كوردسـتانی ئێـران سەركەوێ مانگرتنی سەرانسەری رۆژی چوارشەممە  00ڕێبەندان(ب من)  2911كۆچی خۆری .

بە شــــــــــێوەیەی خـــــــــــوارەوەیە :هاونیشــــــــــتمانیانی كوردســـــــــــتان! بڕۆخــــــــی ڕژیمـــــــــی ئاخونـــــــــدی ،دژی ئینســــــــان و دژی كـــــــــورد.ســـــــــازمانی خەبــــــــات ی كوردســـــــــتانی ئێـــــــــران.
تێكۆشـــــــــــــــــــــــــــــەرانی نیشـــــــــــــــــــــــــــــتمانی خۆشەویســـــــــــــــــــــــــــــت! 29ی ڕێبەندانی  2911كۆچی خۆری

.

پــ یــامی ســ رهخۆشـــی ســکرتێری گشــتی ســـازمانی بەڕێز کاک مەس ود بارزانی!
خـ بـات بـ بۆنـ ی کـۆچی دوایـی دوکتـۆر ڕۆژ نـووری س و و ڕێز
بە بۆنەی كۆچی دوایی دوكتۆر ڕۆژ نوری شاوەی ئەندامی مەكتەبی سیاسی پارتی و تێكۆشەری دێرینی پارتی
شاوەی
دیمــوکڕات و ڕێگــای ڕزگــاری کوردســتان ،سەرەخۆشــیتان پێشــكە دەكە و لە غە و پەژارەتانــدا بەشــداری
دەكە  .بێگومـــان کـــۆچی دوایـــی دوکتـــور ڕۆژ ،خەســـارەتێکی گەورەیە بـــۆ پـــارتی دیمـــوکراتی کوردســـتان و
بزووتنەوەی ڕزگاری وازانەی کوردستان  .لە خوای گەورە داواكار دوامەنزڵی بەهەشتی بەرین ب و جەنابتان
س مەت و تەمەن درێژ بن.

ڕاگەیانـــدراوی كـــومیتەی ناوەنـــدی ســـازمانی خەبـــات
سەبارەت بە ڕۆژی نێونەتەوەیی زمانی دای

زمــــــانی هەر نەتەوە و گەلێــــــک ســــــەرەڕای ئەوەی کە
یەکێـــک لە کەرەســـتە و ئامرازەکـــانی پێوەنـــدی نێـــوان
تاکەکـانە لەگەڵ یەکتــر و لێــک حـاڵی بــوون لە کــار و
ئەرکــــی ڕۆژانە لە بوارەکــــانی ،ئــــابوری و بازرگــــانی،
فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی و دەربڕینی داخوازیەکانیان و
خــۆ ناســاندن و دەربڕینـــی شــادی و شــین ،ناســـنامە و
کەرامەت و پێناسـەی کەسـایەتی تـاک و ڕەمـزی بـوونی
نەتەوەیە .یەکێـــــــــک لە هێماکـــــــــانی نەتەوەیـــــــــی و
جیــــاکردنەوەی نەتەوەکـــــان لە یەکتـــــری ،بـــــێەگە لە
نیشــتمان و کلتـــور و داب و نەریــتە نەتەوایەتیەکـــان،
زمــــــــــــــــــــــــانی دایکــــــــــــــــــــــــی نەتەوەکــــــــــــــــــــــــانە.
پاراســـتن و پەرەپێـــدان و بەرەوپـــێ بردنـــی زمـــان و
کلتوری نەتەوایەتی هەر گەلێک ،نیشانەی پێشـکەوتن
و بەرەوپــــێ چــــوونی ئەونەتەوەیەیە لە بوارەکــــانی:
فەرهەنگــی ،ئــابووری ،سیاســی ،کــۆمەاڵیەتی و بە بــ
گەشەو پاراستنی زمان ،نەتەوەکان بەرەو الوازی و بـ
دەرەتانی و ژێردەستەیی و چاو لەدەستی و لە ئاکـا دا
بەرەو فەوتان و لە ناو چوون دەڕۆن.گەلـی ئـێمە گەلـی
کــــورد لە کوردســــتانی پـــــان و بەریــــن دا ،ســـــەرەڕای
دابەشــــــکراوی و نیشـــــــتمان داگیرکــــــراوی لە بـــــــواری
نەتەوایەتـی ،نیشـتمانی ،ئـابووری ،فەرهەنگــیەوە ،لە
هەرکا لە پارچە داگیرکراوەکانی کوردسـتان دا ،زمـان
و داب و نەریـــت و فەرهەنگـــی نەتەوایەتیشـــی یاســـا
کــراوە و هەر کــا لە رژیــمە دیکتاتۆرەکــانی کوردســتان
لە قۆنا و سەردەمە جۆراو جۆرەکاندا بە جۆرێک و

بە پـــیین و گەاڵڵەی دژمنـــانە ،،ســـەرەڕای نکـــۆلی
کــــــــردن لە مــــــــا و ئــــــــازادیە نەتەوایەتـــــــــی و
نیشــــــــتمانیەکانمان ،لە هەوڵــــــــی فەوتــــــــان و لە
ناوبردنی زمانەکەماندا بـوون .بەاڵ گەلـی ئـێمە لە
هەموو سەردە و قۆناغەکانی خەباتی نەتەوایەتی
بــۆ ڕزگــاری نەتەوەیــی و گەیشــتن بە بەخــتەوەری،
پاراسـتن و پەرەپێـدانی زمـانی شـیرینی کـوردی ،بە
یەکێک لە بنەما و ئەرکە نەتەوایەتیەکـانی زانیـوە
و لە بـوارەدا ،روونــاکبیران و زمانوانـانی دڵســۆزی
زمان و کلتور و فەرهەنگی نەتەوایەتیمان ،سەرەڕای
گیـــرو گرفــــت و کۆســـ و لەم ەرەکــــانی ســــەر ڕێ،
زمانەکەمانیـان لە الواز بـوون و فەوتـان پاراسـتووە
و ئەو ناسنامە نەتەوەییەمانیان نەوە لە دوای نەوە
گەیانـــدۆتە قۆناغێـــک کە ئێســـتا بە خۆشـــحاڵیەوە
هەر تاکێکی کورد لە بارەوە خۆی بە بەرپرسیار و
دەیـــن دار دەزانـــ و بە بــــ ســـڵکردن لە تەنــــ و
چەڵەمەکــان و ب ـ تــر لە هەڕەشــە و تۆقانــدنی
دژمنانی داگیرکەری نیشتمان و زمان و فەرهەنگمان،
هەرکــــــــا لە بەرخــــــــۆیەوە لە خەمــــــــی زمــــــــانی
نەتەوەکەمان دان .لە سـاڵیادی ڕۆژی نێـونەتەوەیی
زمـانی دایــک دا ،وێـڕای پیرۆزبــایی گەر بە بــۆنە
پیرۆزەوە ،داوا لە تێکڕای ڕووناکبیران ،نووسەران،
زمــــانزان و زمانوانــــان ،هونەرمەنــــدان بە هەمــــوو
بەشــەکانی هــونەرەوە ،ڕاگەیانــدکاران ،شــاعیران و
تێکڕای دڵسۆزان دەکەیـن کە بەوپەڕی ئەمـانەتەوە
لە خەمی پاراستن و پەرەپێدانی زمانەکەمان دابین
و نەهێڵـــــــــــین دژمنـــــــــــان بەپـــــــــــیین و گەاڵڵەی
نەویســتانەیان لە ژێــر هژمــونی زمــان و فەرهەنگــی
خۆیـان دا زمـان و کلتـوری نەتەوایەتیمـان بشـێوێنن
پیرۆزب رۆژی نێونەتەوەیی زمانی دایکی.
كـــــــــــومیتەی ناوەنـــــــــــدی ســـــــــــازمانی خەبـــــــــــات
9ی ڕەشەممەی 2911ی کۆچی خۆری

وواڵتـــی بـــ قانــوون و دەسەاڵتــــی ستەمگــــــــــــەر
نووسینی :شنە کوردستانی

رۆژی شەممە 4ی بەفرانبـار ،سـەربازێكی ڕژیـ
لە الیەن ئەسـغەر عەنابسـتانی نـوێنەری شـاری
سەبزەوار لە مەجلیسی ڕژی لە كاتی چاودێری
كردنــی یەكێــ لە خیابانەكــانی تــاران كەوتە
بەر هێرشـی ئەو نـوێنەرەی مەجلـی  .كـردەوەی
ئەو نوێنەرەی مەجلی لێدوانی بەرفراوانی لە
نــــاو دەســـــەاڵتداران و ڕۆژنــــامەو تلویزیـــــۆنی
دەســـەاڵت لــــێكەوتەوە ،بە جۆرێــــ كە ئەگەر
كەسێ ئاگاداری سیستمی دەسەاڵت لە ئێراندا
نەب بە شێوەێ بیر دەكاتەوە كە حكومەتێكی
دیموكرات و ئازاد وواڵت بەڕێوە دەبا .بێگومـان
ناوەنـــدەكانی دەســـەاڵت مەبەســـتیانە كەڵكــــی
تەبلیغـــی و سیاســـی لەو كـــردەوەیەی نـــوێنەری
مەجلــی وەرگــرن.ســتە پێناســەی دەســەاڵتی
ئێـــــرانە!ئاشـــــكرایە كە لە مـــــاوەی  40ســـــاڵ
دەســــــەاڵتی ڕژیمــــــی ئاخونــــــدەكان ســــــتە و
بێ ەداڵەتــی و جینــایەت و ئێ ــدا و زینــدانی
كردنـی الوان بە تـایبەت ،و خەڵكـی ئێــران بە
گشتی ،و چەوسانەوەی نەتەوەكانی پێك ێنەری
ئێــران و خــاوەن بــاوەڕانی دیــن و بیــرو بــاوەڕە
جیاوازەكان لە دیاردە ئاسـایی و سـەرەكیەكانی
ئەو دەســەالتەیە.هەر لە نــوێتــرین كـــردەوەی
ناوەنــدە ســـەركوتگەرەكانی دەســەاڵت و دەیـــان
چــــاالكی مەدەنــــی لە شــــارەكانی كوردســـــتانی
ئێــران ،بە بــ بــوونی هــی تاوانێــ گیــراون
چارەنووســیان نادیــارە .لە نــاوچەی بلوچســتان
ســـەركوت و چەوســــانەوەی خەڵكــــی بەلــــوچ و
ترۆرو ئی دامی تێكۆشەرانی بلوچی بەردەوامەو
لە شـاروناوچەكانی دیــكەی ئێــران ،ســەركوت و
ئـــــازاردان و گرتنــــــی خەڵـــــ لە ئــــــارادایە.
ئەو جینایەتــــــانەی دەســــــەاڵت لە بەرانــــــبەر
خەڵكـــــی ئێـــــران بـــــۆتە هـــــۆی نـــــاڕەزایەتی
ڕێك راوەكانی پارێزەری مـافی مـرۆ و هەر لە
نوێترین ڕاگەێندراوی كۆمیسیۆنی مافی مرۆڤی

ڕێك راوی نەتەوە یەكگرتووەكان كە لە ڕۆژی 22ی ڕێبەندان ب وكرایەوە ،ئی دامی  02كە لە
ئێران كە بەشی زۆریان لە كەمایەتیە نەتەوەییەكانی ئێرانن ،بە توندی مەحكو كرد .ئامـان لە
گەورەكردنـــــــــــــــــــــــــــــــــی ئەو كـــــــــــــــــــــــــــــــــردەوەی نـــــــــــــــــــــــــــــــــوێنەری مەجلـــــــــــــــــــــــــــــــــی !
وەك لە سەرەوە ئاماژە پێكردووە ،پێك اتەی دەسەاڵتی ئاخوندی واتە ستە وبێدادی ،بەاڵ ئەی
هۆێ چیە زللە لێدان و ب ڕێـزی كـردن بە سـەربازێ ئەوەنـدە گەورە كـراوەتەوە ،لە كاتێكـدا كە
پێك ــاتەی ئەو دەســەاڵتە  42ســاڵ زیــاترە ئەوەی ب ـ ڕێــزی و تــاوانە بەرانــبەر خەڵكــی ئێــران
ئەنەامی داوەو بە گشتی هەموو خەڵكی ئێـران بەر زلـلەو لێـدان و شـكەنەەی جەسـتەیی ودەرونـی،
داوەو لە هەمانكاتدا گەندەڵی ،گرانی و بێكاری ،بەرب وبونی فەسادی و نـابەرابەری كـۆمەاڵیەتی
پەرە پێـداوەو خەڵك ـی ئێرانـی تووشــی قورســترین كارەسـاتی قەرەبــوو نەكـراوە كــردووە .بێگومــان
گەورە كـــردنەوەی لێـــدانی ســـەربازێ لە الیەن بەشـــێ لە ناوەنـــدەكانی دەســـەاڵت و بەشـــێ لە
چاپەمەنی و تلوزیۆنی دەسەاڵت جـێگەی سـەرنەەو ژسـتێكی دیموكراسـیانەیە .ڕوونە كە پێك ـاتەی
دەســەاڵت گەرەكــیە كەڵــ لەو بــابەتە وەرگــرێ ،ئەویــ بە نــاو زڕانــدن و قوربــانی كردنــی ئەو
نوێنەرەی مەجلیسی ڕژی  ،تا بە خەیاڵ بە خەڵ نیشان بدەن كە بەرانبەر ئەو كردەوەیە بێدەن
نـــــابن ،بێگومـــــان ئەو هەوڵەی ڕژیـــــ و ڕاگەیانــــــدنەكانی ئامـــــان نـــــاپێكن.ووتەی كۆتــــــایی!
شكی تێدا نیە ئەو كردەوە گاڵتە جاریانەی دەسەاڵت و خۆ نواندن و ژستی دیموكراسیانە هی كات
ناتوانن ببنە هۆی البردنـی خـاڵە ڕەشـەكان لە سـەر كارنـامەی چـ سـاڵ جینـایەت و مـرۆ كـوژی
دەســـەاڵتی دیكتـــاتۆری ئاخونـــدی و هەروەهـــا بەو كـــردوەو هەڵوێســـتە درۆزنـــانە ،دیموكراســـی و
عەداڵەت ناشــیرین نـــاب  .هومێــدوار لە  00ی ڕێبەنـــدان ،خەڵكــی كوردســـتان بە بەشـــداری لە
ناڕەزایەتی و مانگرتنی بەرین جارێكی دیـكە بە دەسـەاڵتدارانی ڕابگەێـنن كە خۆیـان و دەسـەاڵتی
ستە و جینایتكاریان كۆتایی پ دێت و جەماوەری ئێران و خەڵكی كوردستان لە دەست زلـلەو بـ
ڕێزی و چەرمەسەری ڕزگاریان دەب .

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.
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یادی سەروەران
یادێ ـک و ســیوێک لە شــەهید مــریە
قادری ،گوڵەباخەکەی نیشتیمان!.
نووسینی :رێبوار حوسەینی.

شەەەەهی گولەبەەەا ئەو
کیەە ە کەەوردە فیەە اکارەی
نەەاو ریزەکەەەانی سەەەانمانی
خەباتی کوردستانی ئێران
بەەەوو کە لە رۆژی 5ی 3ی
سەەەەا ی  1991لە شەەەەاری
رانەیە دەروانەی راپەری ە
بەدەسەەەەەەەەتی چەپە ەەەەەەەەی
بەعسەەەەەیەکان لە کەەەەەاتی
هێەەەەەەەر بەەەەەەەۆ سەەەەەەەەر
جەلالدخەەەەەەانەکی رانەەەەەەەیە
شەهی بوو  .ئەم کەورتە
پەخشەەەەەانە وەک یەەەەەاد و
سەەەکوێ پێشەەە ە بە
گیانی پاکی ئەوشەەهی ە
بە نرخە دەکەم.
ئـــ مـــرۆ لـــ نێـــو نیشـــتمانی
دڵمــدا  ،گــ ردشــ کــرد! لـــ
ش قامی هیواکانما هـ نگـاو
نـــا بـــ ســـ ر خـــاکی دڵمـــدا.
خاکێــک ک ـ مێــژووی پــاراوی
ه زاران دڵۆپ خوێنی تۆمـار
کـراو بــوو .دڵۆپ ـ خوێن ـ کــان
هــــ رکــــا وهک کۆرپــــ ێـــــک
ب س ر پشتی النکی ناخمـ وه
بــــوون! بــــ ســــ ر خاکێــــک دا
ئــــ رۆیشــــت کــــ خــــ وهک
ســـــێداره لــــــ گــــــۆڕهپــــــانی
نــ فـــرهتبــاری مـــ رگ دا بـــ
پێوه بوو .ل نزیـک هـ ر دار
و سێدارهێک قاوخ فیش کـی
زوڵـ و ر و بێــداد ل ـ س ـ ر
یـــ ک پـــ شـــتان ی کردبــــوو.
رۆیشـــت بـــ نێـــو جـــ رگـــ ی
خاکی واڵتێکی پیر و ش ک ت
وپشـــوو لێبـــڕاو ،کـــ واڵتـــی
پ ژاره و ه نیسک و م رگ و
گریــــان بــــوو .واڵتــــی کــــزهی
ســـووتانی جـــ رگـــی دایـــک و
قرچ ی شکانی پشتی باوک و
نــزاو هــاواری بــراو خۆشــک و
لێشاوی فرمێسکی رۆڵـ ی بـ
بـــــاوهک وهـــــاوار و دوعــــــای
جوانــ ژنــی بــ بــ مێـــرد و
حــ ســـرهتـــی الوچـــاکی تـــازه
زاوای بووک ل دهست وو بوو.
ل خاک دا لـ بـ ر سـوتمان
و ت و تۆمانی مـاڵوێرانی،
چـــاوهکــــان هی یــــان بــــ دی
ن ـ دهکــرد.ئاســمان ت ـ مــاوی و
خۆڵبـــاران و پــــڕ لــــ چــــره
ه وری بێزار ل خـــــ ـــــــوی،
بێزار وهک مرۆڤێکی ب هیوا

و دۆشداماو  ،وهک ه تیوێکی
ســڕ و تــ زیـــو و چــاوهڕوان بـــۆ
تیشـــــــکی هـــــــ تاوێـــــــک .وهک
وهرزێکی وشک سـاڵی بـۆ تـ ڕی
و زهنوێری دڵۆپ ئاوی بارانێک.
ن چرۆی و ن چـ و گـوڵ .نـ
ئاواز و مۆسیقای و ن ن غم ی
هـوزار و بولبــول ل ـ س ـ ر چ ـ .
نـــ ئاســـک ناســـکۆڵ ێـــک ،نـــ
پـ پوولـ بـاڵ نـ خشـینێک ،نـ
عیشــوه و نــازی کیــــــــژۆڵێـــــــک
،نـ سـووره گوڵێـک ،نـ نیگــای
ئــ فســووناوی منـــاالنی پــڕ لـــ
بـــ رائـــ ت .نـــ بـــۆنی نـــانێکی
گ رمی گ ن و ب هارووی وهرزی
ب ره مـی جوتیـاری مانـدوو بـ
دهســـت و پـــ نەـــ ی شـــۆڕهژنـــی
کـ بـانوو ل ـ سـ ر تـ نــدوورێک.
نـــــ مامـــــ شـــــوان و تـــــووڕهی
شمشـاڵ ،ن ـ ران ـ م ـ ڕ و بێــری
بان م ڕی پ ب خڕخـاڵ ،نـ
کێڵگــــ گــــ نمـــــ کــــان و ســـــ ر
خــ رمــانی وهرزی خــ رمانـــان و
هۆره و بالۆرهی ش نیاری کـاتی
ش ن و ک وی خ رمان ،ن شایی
و ه ڵ ڕێکی گۆب ند و الوک و
ح یران .ن تارای سووری سـ ر
رووخساری رووی سـووری بـووک.
نـــ دهنگـــی مــــ ل و نـــ شــــن ی
شـــ تـــاو  ،نـــ تری ـــ ی مـــانگە
شـــ وی زســــتان ،نـــ تیشــــک و
گــــ رمــــی خــــۆری هــــاوین .نــــ
لوتک ی بـ رزی سـ ر س ـــــــــی و
ن پێدهشتی س ر س وز و شین.
گـــــوێ لــــــ دهنگــــــی چرکــــــ ی
کــــــــاتژمیری زهمــــــــ ن و لــــــــ
ه ـ ناســ ی مــ لــی ســ ر ســووره
گـــــواڵن و لـــــ ســـــرت ســـــرتی
جێژوانـــان و لـــ دهنگـــی پێــــی
ســـ ماکـــ ران و ،لـــ الیییــــ ی
دایکــان و ه ـ راو هۆریــای یــاری
منـــاالنی کـــۆاڵن و زڕهی زهنگـــی
زهنگۆڵـ ی ملــی کـار و ب ـ رخ و،
دهنگـی بـانگی مزگـ وت و شــن ی
نـــــ ســـــی و خـــــوڕه و هـــــاژهی
رووبـــــارهکـــــان کـــــ ڵـــــ شـــــیری
ب یانیان ن بوو.باخ کـان ژاکـاو
و وشک ،گوڵزار سی و الرەمـ
و س ر ب ه  .دهریا وشـکارۆ،
ب ـ ژ قــاقڕ .سروشــت ت ـ نــدوری
پــڕ لــ گــڕ .هـــ مــوو شــت لـــ
شــوێنی خــۆی مۆمیــایی کرابــوو.
دهرگا و پ نە ره داخراو ،و

لــ دهنگـــی موســـیقا و باالبـــان و لـــ
جریــــوهی مــــ الن و شــــ قــــ ی بــــاڵی
باڵندان و قوق ی خانووی ژیان وێران
کــراو .ه ـ وارهکــانی پشــوودان ویران ـ
وچۆڵ،ببون النـ ی پـ پـوو .هـ نگـاو
نا ،رێگا بـڕی ،بـ رگـ شـڕبوو کالـ
دڕی .دڵۆپ خوێن کان تا کۆتایی ئ
نیشـــــتمان وهک گواڵڵـــــ گوڵەبـــــاخە
سـووره ب ـ نازەکـانی دهشــتی بیتــوێن و
پشـــدەر ،نیشـــتمانی دڵمیـــان داپۆشـــی
بـوو .خولیاکـان وهک رێبـواری لـ پـ
ک وتوو ب تین و هێز ،وهک مرۆڤێکی
چاوهڕێ ،چاوهڕێ بـۆ هـاتنی ئازیزێـک
ب ـ ئــۆقرهبــوون .ئــاوڕ بــۆ دواوه داوه
شوێنی پێـی هـ لـدێراو دهبینـی .هـ ر
دهڕۆیشـــــــت و بـــــــانگ دهکـــــــرد و دە
پرســـی:ئە نیشــــتیمان و ئە خــــاکە،
ئە گەلە هەژار و پــــــاکە ،ئە واڵتە
دڵگیـر و تـاکە ،بـۆ وێـرانە بـۆ حـاڵی
هۆزمــان گریــانە بــۆچی ئــێمە هەردە
ماندوی دای برسین رێبواری رێـی پـڕ
مەترسین کارمان راسان و هەستانە،بۆ
بەشمان کۆت و زیندانە .
بۆ واڵ دهگ را بـ اڵ  ،نـ بیسـ رێـک
نـ واڵمێــک .ه ـ ر خــۆ بــوو و خــۆ و
دهرون ـ  .خــۆ و خولیــای ه ـ ڵــدێراوی
هـــ پـــرون هـــ پـــروون  .کـــ ســـ یـــری
کـــاتژمێر کـــرد چرکـــ کـــان بێـــدهنـــ
بێــدهنــ لــ نێــو هــ نگــاوی ناســۆر و
ژانـدا وهک مـن رێیــان دەپێـوا .چــاوم
نووقاند تا ل م زیاتر ب ناخی ئێ
و ئازارا رۆنـ چـ  ،لە پـڕ رۆژ ژمێـری
فیـــداکاری بەرەو نەجــــات ،ســــاڵرۆژی
راپەرینــی باشــووری نیشــتیمانی کــرد
خەاڵت .تاســـەو ئـــاوات  ،بردیـــانمەوە
نـاو کــۆڕی فیــداکاری و تێکۆشــانی ئەو
دەمی سازمانی خەبات.لەنـاو گـواڵڵەی
النــــــواڵ و بەربنــــــاری کیـــــــوەڕە دا
کیــــژۆڵە چەک بەدەســــتە دڵ پـــــڕ لە
هەســـــــــــــــــتە گەل خۆشەویســـــــــــــــــتە
خۆنەویســــــــــــــتەکەی کوردســــــــــــــتان،
گوڵەبـاغەکەی نیشـتیمان دی ،کە پــڕ
بە دەشـــتی بیتـــوێن و شـــاری رانــــیەی
دەروازەی راپەڕیــــن لە کاتێـــــک دا کە
بەرەو مــــــــۆڵگە و جەلیدخانەکــــــــانی
بەعســـی خـــوێن رێـــژ هێرشـــی دەبـــرد،
هـــــاواری دەکـــــرد و دەی وت  :دەمــــــی
راپەڕینە دەمی راپەڕین ،هەتاکەی بە
سســتی و بە پەســتی بــژین .بەرزە بــۆ
وەتەمان گیان فیدا کردن ،لە رێی ئە
خـاکە بە کـۆمەڵ مـردن .بەیەک بـوونی
گشت ،پتەوبوونی پشت  .بەیەک بوون
ئەبـــ گەلێــــک ســــەرکەوێ.هەر بــــۆیە
منــــی بەبـــــ ئی تیـــــار روەو مەزاری
پیــرۆزی ،وەک دەروێشــی کــۆڕی زیکــری
دڵسۆزی وت :
ســــــ و لە گیــــــانی بەرزت گوڵەبـــــــاخ
گــــواڵڵەی دەشــــت و تەواری سەرشــــاخ
کیــژە پێشــمەرگەی کــورد و کوردســـتان
خۆشەویســـــــتەکەی گەل و نیشـــــــتیمان
ئاســـــــوودە بنـــــــوو ئاســـــــۆ روونــــــــاکە
بە خوێنــــت رەنگــــا ئە خــــاکە پــــاکە
کیــــژە کــــوردەکەی شــــەهیدی خەبــــات
مژدەبــــــ گەلــــــت دەگــــــا بە ئـــــــاوات

ئەوانەی گیانیــان بــۆ ســەربەرزی گەلەكەیــان فیــدا
ئەكەن ،بەچاوی ڕێز سەیر دەکرێن و بەخوێنی خۆیـان
نیشتمانیان ئەپارێزن ،لە هەموو شتێ پیرۆزترن بـۆ
كۆمەڵەكەیـان .هەرگەلێ ـ شـەهیدانی لە یــاد ب ـ و
ڕێز لەو دەسكەوتانە نەگـرێ كە بە خـوێنی شـەهیدان
هـــاتۆتە دی ،بــــ شـــ لە گەلەكــــانی دواكەوتــــووی
جی انە .تەعریف لە شـەهید وسـەربەرزییەكانیان بـۆ
بیرهێنـــانەوەیە نەك پێمـــان وابـــ كە ئەتـــوانین بە
تەعری یـــــان ئەوەی پێویســـــتە و هەڵـــــدەگرێ،بۆمان
گوتبن .شەهید لە پلەی هەرە سەرەوەی ئینسان دایە
وجێگــای فەخــر و ســەربەرزی نەتەوەیە ،هەر گەلێــ
نیشــتمانی بە فیــداكاری ڕۆڵەكــانی وخوێنــدان ڕزگــار
بوبێت ،لەناو گەالنی تردا جێگای ڕێزن و سەربەرزن.
نمـــونەی ئەو گەالنەی كە بە فیــــداكاری ڕۆڵەكانیــــان
ســەركەوتوون و نیشــتمانیان لە دەســت بێگــانە ڕزگــار
كـــردووە ،نیشـــانی داوە لە الیەن واڵتـــانی تـــرەوە بە
چــاوی ڕێـــز ســەیر دەكـــرێن .شـــەهید تەواوكەری گەل
ونیشـــــــتمانە .ئەگەر شـــــــەهید نەبێـــــــت ،نیشـــــــتمان
ناحەســـێتەوە لە دەســـت داگیـــركەران .كوردســــتان كە
ساڵ ای ساڵە بۆتە مەیدانی غارغارێنی داگیركەران و
خۆیـان لێ ــۆ كــردووە بەڵكـو بتــوانن ببــنە خــاوەنی
،هەر خـــــوێنی شـــــەهیدان و ڕۆڵەكـــــانی كوردســـــتانە
نەی ێشتووە نیشتمان ببێتە پاروە خۆشە و داگیركەران
بەرددانیدەن وبی اڕن.
بەڵ ـ نیشــتمانمان بــۆیە ســەربەرزە ڕۆڵەی فیــداكاری
هەیە .كــــورد ئەگەر بــــ كەســــی بــــ بە لێبــــڕاوی
ڕۆڵەكـــــانی و فیـــــداكاری و خـــــوێن بەخشـــــینیان لە
نـــــاوچوون و فەوتانیـــــان ئاســـــان نـــــیە و مەحـــــاڵە
داگیـــركەران ،كە ئـــارەزووی نەمـــانی كوردســـتانە ،بە
فیــداكاری ڕۆڵەكــانی كوردســتان قەت ئەو هیوایەیــان
نــایەتەدی .شـــەهید پــارێزەری حەیســـییەتی كـــوردە.
شەهید نیشـانەی عەزەمەتـی مـیللەتە .شـەهید چـرای
ســەر فــرازی گەلە ،ئـــااڵی هەمیشــە بەرزو شـــەكاوەی
نیشــتمانە .بــۆیە كــورد تـــا ئێســتا پــارێزراوە ،هـــۆی
فیــــداكاری ڕۆڵەكــــانی بــــووە .كــــورد مـــــانەوەی وەك
نەتەوە ،بـــۆ فیـــداكاری و لە خـــۆبردوویی ڕۆڵەكـــانی
دەگەڕێــتەوە .ئەگەر فیــداكاری نەبێــت دەكەوێـــتە بەر
بەرداشـــی داگیـــركەران دەبــــووە تۆزێـــ و ناوێــــ لە
كوردســتان وكــورد نەدەمــا .لە ســەر شــانی هەموومــانە
یادی شەهیدان بەرز ڕاگرین وكۆڵ نەدەین تا بتـوانین
ئاواتی شەهیدان بێنینەدی و نیشتمانمان ڕزگار كەین.
شەهیدانی سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران ب ش
گــوڵبژێرن لە بــاغ ەی شــەهیدانی كوردســتان چــونكە
خۆبەخــــت كەرانێـــــ بـــــوون .كە هە كوردســـــتانیان
دەویســـــت وهە بە ئیســــــیمی باوەریـــــان هەبــــــوو.
چاكترین و پاكترین ڕۆڵەكانی گەلـن .یـادی شـەهیدی
ئەمەارەشـمان نمــونەیەك لەو شـەهیدانەیە كە نیشــان
ئەدات بەڕاســـتی ســــازمانی خەبـــات ڕێگــــای ڕاســــتەو
ڕەسەنترین ڕێگای نیشتمانمان كوردسـتانە .كە ئەویـ
سەروەری گەل شەهید ما شەریف ڕەحمانیە .كە مـا
شــــــەریف ڕەحمــــــانی پێشــــــمەرگەی كــــــۆڵنەدەر و لە
خــۆبردووی ســازمانی خەبــات تــا ئــاخرین ســاتەكانی
ژیانی ئەركەكانی ب هی دەغدەغەیەك ئەنەا ئەدا.
مـــا شــــەریف ســـاڵی  2920لە ئــــاوایی بەرەجــــۆی
مەهاباد لە بنەماڵەیەكی هەرە هەژاری كوردستان لە
دای بوو .بنەماڵەی ما شەریف بە جوتێری ژیانیان
دەبردە سەر .بـاوكی مـا شـەریف بە ڕەنەكێشـانی زۆر
توانی لێبڕاو دوای چەند سـاڵ كەن تـی ماڵئـاوایی لە
ژیان كرد .دایكیشی هێندەی پـ نەچـوو كـۆچی دوایـی
كــرد و شــەری ی منــداڵیان لە گەڵ چەنــد خوشــكی بە
جێ ێشت و كەوتە قەزاو قەدەر .مامی ما شەریف كە
زۆری لەگەڵ خــــرا بــــوو سەرپەرەســــتی كــــرد ،تــــا
25ســاڵی و زۆر ب ـ ڕەحمــانە خســتیە ژێركــارەوە .لە
25ساڵیەوە مامیشی مەسئولییەتی بە ئەسـتۆ نەگـرت
و لە ماڵ دەری كرد ،ئە مێرمنداڵە ب سـەر پەنـایە
ناچار ڕووی لە الوال كرد .بۆ ئەوەی بتوان سەر

پەنــــــــایەك بــدۆزێتەوە تــا ژیــانی ل ـ بەرێــتە ســەر.
بـۆیە بە كــاری زۆر و لە توانـا بەدەر بــۆ مـااڵن كــاری
كرد .تا بتوان درێژە بە تەمەنی پڕ مەرارەتـی بـدا.
لە مێرمنــداڵییەوە كەوتە بەر قورســترین كــار كە لە
توانـای كەســی گەورە دانەبــوو .بە ســەرما و گەرمــا
مــا شــەریف هەر كــاری دەكــرد .ئەو ژیــانە ســەختەی
چەند ساڵ درێـژە پێـدا تـا كـاتی سـەربازی هـات .لە
مـــــاوەی حكـــــومەتی پاشـــــایەتیدا بە زۆر ناردیـــــانە
خزمەتـی شــایەتی و لە مــاوەی ســەربازیدا لەگەڵ ب ـ
ڕەحمی و ب عاتی ەی غەیرە كوردەكان دای بەرەوڕوو
بوو .هەموو ئەو ناڕەواییانە لەگەڵ ما شەریف ،مـا
شـەری ی وا لێكـرد هەر كاتێ ـ دەرفەت هەبـوو ببێــتە
پێشـمەرگە ،بـۆ ڕزگـاری نیشـتمانی ،لە دەسـت بەرچـاو
تەنــ و ڕەگەز پەرەســـتان .هەر بە دەســت پێكردنـــی
شۆڕشـــی گەالنـــی ئێـــران دژی ڕژێمـــی شـــایەتی ،مـــا
شـەریف هـاو دەن ـ لەگەڵ ڕۆڵەكـانی تـری كوردســتان
لە ســـەفی پێشـــەوەی خەبـــاتی دژی شـــایەتیدا بـــوو.
شێلگیرانە هەوڵی ئەدا ،ما شەریف پێی وابوو كـورد
بە نەمانی شـا ڕزگـاری دەبێـت و چیتـر ناچەوسـێتەوە.
زۆر دڵ ـۆ بـوو بە سـەركەوتنی خەڵكـی دژی شــا كە
بە داخەوە ئــــاواتەكەی مــــا شــــەریف نەهــــاتە دی.
ڕوخـــانی شـــا تەنیــــا ئـــاڵوگۆڕ بەســــتەمگەران و دژی
كوردان بوو .ئەوانەی دوای شای گۆڕبەگۆڕ هاتنە سەر
حــوك و قۆلیــان بــۆ فەوتــانی كــورد و وێــران كردنــی
كوردســـتان هەڵمــــاڵی .بەڵـــ بە هــــاتنە ســــەركاری
حكـــومەتی نـــا ئیســـیمی ئێـــران گەلـــی كـــورد كەوتە
بەرتونـدترین و ب ـ بەزەییـانەترین هێرشــی پاســدارو
چڵكاو خۆرەكانی كۆماری نائیسیمی یەوە .ما شەری ی
قارەمــان كە بەڵێنــی بە خــۆی دابــوو دەب ـ ســەربازی
كوردبێـت چەكــی شــەرە و كەرامەتــی لە شــان كــرد و
وەك پێشــــمەرگەیەكی شۆڕشــــگێر و لە خـــــۆبردوو بەو
پەڕی لێبــڕاوی و دڵســۆزییەوە چــی ئەرك گــران بـــوو
ئەنەامی ئەدا .ما شەریف لە ساڵی 2952دا چەكی
لە شان كرد بۆ بەرگـری كـردن لە هێرشـی داگیـركەران
و لە دامەزراندنی سازمانی خەباتی كوردستانی ئێـران
دا .لە ســــاڵی 2951دا یەكێــــ بــــوو لە یەكەمــــین
پێشمەرگەكانی ئە ڕێك راوە .مـا شـەریف بە ئیمـان
بە موبـــــارزە بـــــۆ گەلـــــی كـــــوردی قارەمـــــان چەكـــــی
هەڵگرتبــــــوو بــــــۆیە زۆر مەردانە و دلێــــــرانە چــــــی
ئەركەكــانی پێشــمەرگایەتی بــوو دڵســۆزانە ئەنەــامی
ئەدا .مــا شــەریف لە ســاڵی  02و  02وەك كــادری
تەبلیغــــــی ب وكراوەكـــــــانی ســــــازمانی خەبـــــــاتی لە
ناوچەكـــانی پیرانشـــار و سەردەشـــت و مەهابـــاد بـــ و
دەكردەوە و لە ماوەدا لەگەڵ بەرچاوتەنگـانی غەیـرە
خەباتی و خـۆ بە زلـزان و بەرچـاو تەنـ بەرەنگـاری
دەكــرد .چەنــد كەڕەت گەمارۆیــان دا و ڕێگــای هــاتوو
چۆیان لێگرت و ب وكراوەكانیـان لێسـتاند ،بەاڵ مـا
شـــــــەریف لەگەڵ ئەو نـــــــوعە كـــــــردارانە زیـــــــاتر و
جــدیتركاری دەكـــرد .بەڵـــ مــا شـــەریف چـــونكە لە
ژیانی منداڵییەوە ب پسانەوە كاری دەكرد لە شـۆڕ
بـ بێــزوو هەمـوو كــاری دەكـرد .كــاری شۆڕشـی بە ئــی
خــــۆی دەزانــــی و بە دڵ ۆشــــییەوە ئەنەــــامی ئەدان.
سازمانی خەبات جێگای سەربەرزی گەلی كوردە چونكە
ڕۆڵەكــــــانی ئەو ریــــــزە لە چینــــــی هەرە هەژاری لە
خۆبردوویی گەلن .ئەوانەی لە خەبات دا گیانیان

فیـــــــدا ئەكەن لە پـــــــاكترین ودڵســـــــۆزترین
ڕۆڵەكــــانی نیشـــــتمانن و نمـــــونەی چـــــاكی و
فیداكارین.
شەهید ما شەریف نمونەی یەكێ لەو ڕۆڵە
گیان بەخشانەی كوردستانە لە ڕیزی سازمانی
خەبات كە ژیانی لە منـداڵییەوە بە مەیـنەت
و چارەڕەشی بـردە سـەر .سـازمانی خەبـات بە
جێگای حەسانەوەی خۆی دەزانی و پێی وابوو
ئەو مـاوەیەی كە لە سـازمانی خەبـاتە ژیــانی
ئاسـوودە بـووە .چـونكە ویژدانـی ڕاحەت بــوو.
شــــەهید مــــا شــــەریف لە 2ی ڕەشـــــەممەی
 2920دا لە یەكێـ لە بنكەكــانی ســازمانی
خەبــــات لە شــــاری ســــلێمانی بە دەســــتی بە
كرێگیراوانــــی ڕژێمـــــی ئاخونــــدی لە مـــــانگی
ڕەمەزاندا شەهید كراو ڕۆحی بەرەو بەهەشتی
.شـــــــــــــەهیدان لە شـــــــــــــەقەی باڵیـــــــــــــدا
هەزاران س و لە گیـانی پـاكی شـەهید مـا
شـــــــەریف و نەفــــــــرین بــــــــۆ ترۆریســــــــتان.
.
نووسینی :سیامەن

كــــۆچی دوایــــی بـــــرای
ئەنـــــدامێكی ســـــازمانی
خەبــــــات  ،لە شــــــاری
سەقز

رۆژی یەكشــــەممە 20ی رێبەنــــدانی
2911ی كـــۆچی خـــۆری ،بەداخەوە
كــاك عەتــا ئەردەاڵن بــرای هــاوڕێی
بەرێزمـــان كـــاك بێ ـــروزی ئەردەاڵن
ەنــــدامی پێشـــــووی ســـــەركردایەتی
ســــــازمانی خەبــــــات و بەرپرســــــی
كــومیتەی ئاڵمــان ،لە شــاری ســەقز
كـــۆچی دوایــــی كــــرد.كــــاك عەتــــا
ئەردەاڵن یەكێـــــ لە كەســـــایەتیە
بەرێزەكــانی خــانەوادەی ئەردەاڵن و
نـــــــــــاوچەی ســـــــــــەقز بـــــــــــوو.
رێك ســــــــتنی دەرەوەی ســــــــازمانی
خەباتی كوردستانی ئێـران بەبـۆنەی
كۆچی دوایـی كـاك عەتـای ئەردەاڵن
پرسە و سەرەخۆشی بە كاك بێ ـروز
و خــــانەوادەی ئەردەاڵن و نــــاوچەی
سـەقز پێشــكە دەكــات و لە خە
و کۆسـتەدا هاوبەشـی خەمیـان دەب ـ
و ســــەبوری و ئارامیــــان لە خــــوای
گەورە بـــــــــــــــــۆ داواكـــــــــــــــــارە.
رێك ســــــــتنی دەرەوەی ســــــــازمانی
خەبـــــــاتی كوردســـــــتانی ئێـــــــران
20ی رێبەندانی 2911

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

ئەگەر ژیــــانی سەربەســـــتانە ومـــــا و ئـــــازادی مرۆڤەکـــــان،
لەبارتەقای فیداکاری و خوین خەالت کردن زیاتر نەبوایە،گەلی
کـــوردی بـــن دەســـتی مـــاف وراوی نیشـــتمان دابەشـــکراو،هێندەی
مــــاڵوێرانی و شــــۆڕ و دەربەدەری نەدیبــــا و دایکــــان هێنــــدە
جەرگیـــــان نەســـــووتابایە و باوکـــــان هینـــــدە بە لەدەســـــتدانی
جگەرگۆشـەی ئازیزیــان پشــتیان نەچەمــایەوە و لە دوای شــەهید
بـوونی رۆڵەکانیـان هینـدە بە خـۆڕاگری و شـانازیەوە سـەربەرز و
روو سوور لە نـاو جەمـاوەری گەلەکەیـان دا ،درێژەیـان بە ژیـانی
پـڕ لە ئــاوات و خۆزایــا بە وەدی ـاتنی ئامــانەی بەرز و پیــرۆزی
شـــەهیدە تاقانەکانیـــان نەدابـــایە .هەر بـــۆیە دایـــک و بـــاوکی
شەهید کاک کەری زەربەنەیی تـا دوا هەناسـەکانی ژیـانی پـڕ
لە مەینەت وکوێرەوەریان ،بەو شانازی و سەرفرازیەوە ژیان.
شەهید کەری حسێن زادە کوڕی حسێن خەڵکی گوندی زەربەن ،
کوڕە کوردێکی هەژارو دڵ اک و دەست پـاک بـوو .شـەهید کەریـ
هەر لەســــــەرەتای ژیــــــانیەوە لەگەڵ نەداری و بە خـــــــوراوی
ڕووبەڕوو بــوو ،دەســتی ڕۆژگــاری نەداری شــەهید کەریمــی زۆر بە
تونــدی لەنــاو خۆیـــدا ڕێــک دەگوشــی و ئـــازاری پــ دەگەیانـــد.
لە دوای شۆڕشی گەالنی ئێران دژی دا و دەزگای ڕژیمی شـایەتی
و دوای ئەوە کە ئاخوند ئینقیبیان داگیرکرد و جەنگیان بە سەر
.
کوردســـــتاندا ســـــەپاند.
گەلــی زۆر لێکــراوی کــورد ،دەســتی دایە بەربەرەکــانی ،شـــەهید
کەریــــ وەک زۆر لە ڕۆڵەکــــانی کوردســـــتان چەکــــی شـــــەرە و
جــوانمێری لە شــان کــردو زۆر ئازایــانە بە گــژ زۆرداران و خــوێن
مژانــدا دەچــۆوە.شــەهید کەریــ پێشــمەرگەیێکی بە جەرگ و بە
ئیمــان و نەتــر بــوو ،لە شــەڕەکانی مەڵبەنــدی بــانە و زۆر لە
شـــەڕەکانی بۆکـــان و سەردەشـــت ،ئەو شـــەهیدە نەمـــرە نمـــونەی
.
ئــــــازایەتی بــــــوو.
بە داخێکـی زۆر گــرانەوە ل ـ ڕۆژی  ۲٤/۱۲/۱۱٦۱دا لە پشــتی
گونـــدی یاکوبـــاوا لە کاتێکـــدا دژمنـــانی گەلەکەی یەک لە دوای
یەک لە خوێنـــاوی خۆیانـــدا دەگەوزانـــد ،بە فیشـــەکی دژمنـــانی
پێکـرا و گیــانی پیــرۆزی فیـدای ئامــانەی لە مێــژینەی گەلەکەی
.
کــــــــــــــــــــــــــرد.
هەزاران س و لە گیانی پاکی بێت.
نووسینی :رێبوار حوسەینی

ژمارە }902{ :

لە ڕاســــــتیدا ئەوەی لە تـــــــای تەرازوی
خـــــــوێنی شـــــــەهیددا ،خـــــــۆ ببینـــــــ و لە
هەڵسەنگاندێکی شۆڕشگێڕانەدا لەگەڵ خوێنی
شـــــــەهید هـــــــاو تەراز ،تەنیـــــــا ڕزگـــــــاری
نەتەوەکەیەتــــــــی .ئەوەیە بارتەقــــــــای ئەو
گیانــانە کە لە ڕاســتی و پاکیــدا ژیــان و لە
پێنـــاو مافێکـــدا ڕۆیشـــتون کە هەزارانـــی بە
پەیســــەرەوە ڕۆیشــــتون و پــــ شــــوێنیان و
ڕچەیــــان ڕە نەبــــۆتەوە .ئەوەی داســــتانی
ســــــەروەریان بـــــــۆ ئـــــــێمە مانـــــــان و نەوەی
داهــاتووان دەگێـــڕێتەوە ،دێـــڕە زێڕینەکـــانی
مێـــژووی خەبــــاتن کە چــــوونە نــــاو کۆگــــای
ڕاســـتیان و بــــوونە ڕەمــــزی خۆشەویســــتیان.
ئەو کەســـــەی کە لە بەرامـــــبەر ســـــتەمگەرو
داگیـرکەردا ڕادەپەڕێ و بـۆ بەدەسـت هێنــانی
مــافی ڕەوا و الچــونی کــۆت و بەنــدی ســتە
خەبـــــات دەکا،دەبێتەسەرمەشــــــە ورێــــــبەری
کـــاروانی بەرەو رزگـــاری و بەرەو ســـەرچوون.
لە یادی سەروەرانی ئەمەـارەدا یـادی شـەهید
جەاللـی عەباســی ســوارچاکی مەیــدانی دژمــن
ڕاونان دەکەین کە چۆن پیاوانە لە گۆڕەپانی
خەباتـــدا کەمەنـــدی مەرگیـــان بـــۆ دژمنـــانی
کوردســـــتان ئەهاویشـــــت ،تـــــا ئەو کـــــاتەی
سـ اردەیان هەبـوو ،ئازایـانە بـۆ ئەنەامــدانی
ئەرکـــــی نەتەوایەتـــــی و ئـــــایینی خۆیـــــان،
ڕۆیشــــــــــــتن و چەکــــــــــــی خەباتیــــــــــــان بە
هاوســــــــــــــــــــــــــەنگەرانیان ســــــــــــــــــــــــــ ارد.
شـــەهید جەاللـــی عەبباســـی کـــوڕی ئەحـــمەد
خەڵکـــی شـــاری بـــانە گەڕەکـــی ســـاتاوا ،لە
ســــــاڵی  ۱۱٤٤دا لە بنەمــــــاڵەیەکی نەداری
کـــوردەواری چـــاوی بە دونیـــای پـــڕ لە ژان و
مەرارەت هەڵ ێناو لە بەحری ژیاندا ،کەوتە
باسکە مەلە .شەهید جەالل هێشتا دوو سـاڵ
لە تەمەنی تێـنەپەڕی بـوو کە دایکـی کـۆچی
دوایـــی کـــرد و ڕۆڵەی شـــیرینی بەبـــ نـــازی
بەجێ ێشت .شەهید جەالل دوای ئەوە کەوتە
نــاو باوەشــی بــ نــازی بــاوەژنەوە،لە ســاڵی
 ۱۱٥۰بەرەو قوتاب ــانە بەڕێ بــوو ،لەگەڵ
ئەوەدا کە لە نــــازی دایـــــک بێـــــبە بـــــوو،
ئازایــــــــانە دەورەی ســــــــەرەتایی خــــــــۆی لە
قوتاب ـانەی "می رەکــانی" شـاری بــانە تەواو
کـــرد و پێـــی نـــایە دەورەی ڕاهنمـــاییەوە تـــا
ئەوەڵــــی نەزەری دەرســــی خوێنــــد .شــــەهید
جەالل جیا لەوە کە قوتابیێکی ژیرو بەهۆ

بوو لەو قوتابیانە بوو کە لە هەموو تەزاهوراتێکدا وەک
هەمــــوو قوتابیەکــــان بەشــــداری دەکــــرد .هاوکـــــات لەگەڵ
ڕاگەیانـدنی مەوجـودیەتی ســازمانی خەبـات ،شــەهید جەالل
لە ڕۆژی  ۲۹/٦/۱۱٥۹دا وەک ڕۆڵەیەکــی نیشــتمان پەروەر
هاتە ناو ڕیزی پێشمەرگەکانی سازمانی خەبـاتەوە و چەکـی
شـــەرەفی کــــردە شـــان و زۆر ئازایــــانەو بەبـــ تــــر بەرەو
بەرەکـــــــــانی شــــــــــەڕ لەگەڵ زۆرداران ،شــــــــــان بەشــــــــــانی
هاوســـــەنگەرەکانی وەڕێ کەوت .زۆربەی شـــــەڕەکانی بـــــانەو
سـەقز و بۆکــان و سەردەشــت ،مەیـدانی ئــازایەتی ئەو شــێرە
کـوڕە بــوون .شــەهید جەالل جیــا لە ئەرکــی پێشــمەرگایەتی
ماوەیێک بەرپرسی ماڵی هێزی شـەهید سـەید خەلیلیشـی بە
ئەستۆ بوو .بەاڵ حەزی دەکرد کە بەرپرسیارەتی دارایی ل
وەرگیرێتەوە ،هەموو توانـای خـۆی لە کـاری نیزامـی و گیـان
بەختکردندا ب اتە کار .ب دڵـی نەکـرا بەرپرسـیارەتیەکەی
لێــوەرگیراوە .شــەهید جەاللــی عەباســی قارەمانێــک بــوو کە
ســنگی پــڕ لە ئیمــانی خـــۆی دەرکــردە ســوپەری هەڤـــااڵن و
لەگەڵ ئەرکــی پێشــمەرگایەتیدا ئەرکــی خــودا پەرەستیشـــی
بەج دەهێنابەداخی گـرانەوە بـۆ هەڤـااڵنی و بە شـانازیەوە
بـــــــــۆ خـــــــــۆی لە ڕۆژی  ۱۱/۱۲/۱۱٦۲دا لە شـــــــــەڕێکی
قارەمانانەدا کە زیاتر لە  ۲۰کە لە هێزی دژمن کوژران،
لەسـەر جـادەی بـانە  -ئـارمردە لە نزیـک گونـدی ماســیدەر بە
فیشـەکی ناپیـاوانی مێـژوو پێکـراو گیـانی پـاکی بە ســەرچیا
بەرزەکـانی کوردسـتاندا بەرەو بەهەشــتی بەریـن بـاڵی گــرت.
هەزاران س و لە گیانی پاکی بێت.
نووسینی :رێبوار حوسەینی

زمان یەکەمین وگرینگترین هۆی پێوەندی مرۆڤە
نووسینی :ئاناد حوسەینزادە
بە گــوێرەی ڕێکــاری یۆنســکۆ لە ســەردەمی ئێســتادا هەر کە شــارەزای
زمــان و مێــژووی خــۆی نەبــ  ،نەخوێنــدەوارە و هەمــوو کەســێک دەبــ
النـیکە قۆناغەکـانی سـەرەتایی بە زمـانی دایکـی خـۆی ب ـوێن  .جـگە
لە گرینگــی زمــانی دایکــی و ڕەهەنــدەکانی ئەو خــاڵە دەبێــتە هۆکــاری
گەشـــەی کەســـایەتی و هــــزر لە مرۆڤـــدا و تواناکـــانی پەرەدەســــتێنن.
کاتێــــک منــــداڵێک لە یەکە ســــاڵەکانی ژیانیــــدا بە زمــــانی بێگــــانە
ب ــوێن  ،تووشــی سەرلێشــێواوی و گرفتــی گەورە دەبــ  .بــۆ وێــنە بــۆ
بە کەڵک وەرگـرتن لە زمـان لە واتـای چێـژ
و ئازار ،دۆسـتایەتی و دوژمنـایەتی ،ئەویـن
و قین ،سەربەستی و کۆیییەتی تێـدەگەین.
هەمـــوو چەمـــک و تێگەیشـــتنێ لە زمـــانەوە
ســەرچاوە دەگــرێ .بە گشــتی زمــان بــوارێکە
دونیامـان بـۆ واتـادار دەکـا .لە سـەرەتای لە

ساڵی سی و شەشە
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تێگەیشــــتن لە هەر بابەتێــــک دەبــــ تێبکۆشــــ جارێــــک لە مێشــــکیدا
وەریگێـــرێتە ســـەر زمـــانی خـــۆی و دواتـــر لێـــی تێبگـــا ،بەاڵ کاتێـــک
خوێندنی بە زمانی زگماکی خۆی هەب تووشی ئەو گـرفتە نـابێتەوە و
تەنانەت بۆ فێربوونی زمانی تری تەنیا وشـەکان فێـر دەبـ چـوونکە
واتا و ناوەرۆک لە پێشترەوە لە مێشکی دا هەیە .لە سەردەمی ئێمەدا
بە بـوونی سۆشــیال میـدیا و فەرمــانڕەوایی ناوەنـدەکانی هێــز بـ ســەر

دایک بوونەوە وەک سیستێ لە هـزری مـرۆ ئە جەمسەرەی ژیاندا،خێرایی لەناوچوونی ئەو زمانانەی کە دەسـتیان
دا جێگیــــــــر دەبــــــــ و تــــــــا ئەو ڕۆژەی لە بەو ناوەندانە ڕاناگا و ئەو زمانـانەی کە هێـزی پشـتیوانیان نـیە ،زۆر
ژیانــداین لە گەڵمــان دەژی .هەر لە ڕێگــای زیاتر لەڕابردویە.لە ئێستادا زمانی کـوردی لە دۆخێکـی زۆر هەسـتیار
زمانیشـــەوە تێگەیشـــتن دێتـــ ئـــاراوە .زمـــان دایە و مەترسی لەناوچوونی لە سەرە .جیلـی ئەوڕۆی کـورد بە تەواوی
ئـــاوێنەی بــــااڵنوێنی کولتــــور و هــــزری ئەو بێگــانەیە لە گەڵ زمـــان و مێـــژووی خـــۆی .قســـەکردن بە کـــوردی وەک
نەتەوەیە کە قســـەی پێـــدەکا .بەســـەرهاتی هۆکـــاری شـــەرمەزاری و دواکەوتـــویی دەبینـــرێ .هەر بـــۆیە زمـــان و
کـۆن ،چیـڕۆک و ئەفسـانە کە هەڵگـری واتــا کولتـوری داگیـرکەر جێـی ب ـ زمـانی کـوردی لە کــردووە ،ئەوانە لە
و شــــــێوەی ژیــــــانن هەر لە ڕێگــــــای زمــــــان ســـۆنگەی پەروەردە بە زمـــانی بێگـــانە هـــاتۆتە ئـــاراوە .هەڵـــبەت لە
دەگواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترێنەوە .مـــــژارە دا هەنـــــدێ خـــــاڵی بەرچـــــاو هەن کە نـــــاکرێ نەبینــــــدرێن:

ڕۆڵەی شیرین و كۆرپەی نەخشین
لە ئامێزی دای و باب دا چ جوانە و
چ لەبەر داڵنە .نـــــــابینی چــــــــۆن بە
دەست دەی ارێزن و بە چاكی ئاگاداری
لێـدەكەن .دەی الوێنــنەوەو بە هەمــوو
كرانێـــ دەی الوێنـــنەوە .چەنـــدەیان
لەبەر داڵنەو چەنــدەیان پ ـ جــوانە،
كـــــــاكۆڵی بە شـــــــانە دادێـــــــنن و بە
كەالنكەی شین لە چاوی بەدی بەدوور
دەكەن حەتـــا پشـــمی ئەاڵخێـــری بـــۆ
دەكەن و لەگەڵ هەر قـــــــرپەیەك كە
دەیـــداتەوە نۆشـــی پـــ دەڵـــێن .هەر
ڕۆژێ كە قســـــــــــەیەك فێردەبـــــــــــ ،
شادییەك دەخاتە دڵی خێزانەوەو كە
كارێ دەكا پرسەی پێكەنین دەخاتە
مـــــاڵەوە .دانیشـــــتنی لەبەر چـــــاوان
جــوانەو ڕۆیشــتنی جــوانتر .كە دەڵــ
دایـــی گـــومبەزەیی ســـینەی دایـــ بە
دای قوربانت ب دەنـ دەداتەوە كە
دەڵــــ بـــــابە بەگیـــــانی بـــــابە وەاڵ
دەدرێـــتەوە ،ئــــاوا بەخێـــو دەكــــرێ و
بەنـاز بەڕێـوە دەبـرێ .نـازی دەبـوورێ
و گڕوی چارەسەر دەكرێ .ئەو كـۆرپە
شــیرین و جــوانە هەڵ دەدا و تــووڵی
ڕادەكێشـ و قاشــی بەڕۆیـی دەكش ـ و
بەخــۆ دادێ وبــاردێ .هیــوای دای ـ و
بابـــــــانە و فریادڕەســـــــی داگەیـــــــن و
دامـــانە .هیـــوایی ڕۆژی تەنگــــانەیەو
مەترســـی داگیـــركەرو بێگـــانەیە .ئەو
كۆرپە نازدارەی دای وبابان ،هیوای
ڕۆژی تەنگـانەی دای ـ و بابـانە .خــۆ
تەنگـــانەی دایـــ و باوكـــان هەر ئەو
تەنگـــــــانەیە كە لەگەلـــــــی كـــــــوردی
چارەڕەشـــە .تەنگـــانەی كـــورد یەكەو
هەمــــوو تەنگــــانەی گەلەكەمــــان لەو
تەنگـــــــــــانەوەیە ،ئەویــــــــــــ دەردی
بێگـــــــانەیە ،ئەو بێگـــــــانەی كە هەر
جارەو لە پێستێ دا خۆی دەردەخـاو
كـردەوەو دڵــی نــاگۆڕێ و ڕەشــەو ڕە
هەر ڕەشــــە و چــــاوچنوك و بەرچــــاو
تەنــگە .چــاوی تێــر نــاب بە بەشــی
خۆی و پەالماری ئەمـوو ئەو دەدا كـ
بــ دەســتی درێــژی كۆتــا كــا .كــۆڵە
مستی پڕ لە سینگی خوێن و ژان بدا.

با وایە الیەنە ساسیەکانی کورد پـێ هەمـوو كارێـ
بــــۆ بەرەوســـــەربردنی وێـــــژە (ئەدەبیـــــات) نەتەوەیـــــی
تێبکۆشن بۆ ئەوەی سیاسیەکانی دەوڵەتانی دیکتـاتوری
زاڵ بەســەر کوردســتاندا پــوچەڵ بكــرێتەوە .بە داخەوە
زۆر جار دەبینین كە ئەدەبیاتی سیاسـی داگیـرکەران بـ
ســـەر گوتـــاری کـــوردی دا زاڵە و کـــورد بەجێـــی ئەوەی
گوتــار و ئەدەبیــاتی سیاســی تــایبەت بــ خــۆی هەبــ
تێدەکۆشن بە فارسی ،تورکی یان عەرەبیەکـی بـ گـرێ
و گۆڵ قسە بکەن ،ئەو هۆکاره بە گشتی شـوێن دانەر و
کــــــاریگەرە لە ســــــەر تەواوی ڕەهەنــــــدەکانی ژیـــــــان.
 نەبـــوونی پەروەردە بـــ زمـــانی کـــوردی جیلـــی ئەڕۆ وبنەماڵەکـانی گەیانــدۆتە ئەو ئەنەــامەی زمــانی کــوردی
بێکەڵکە و پێویست ناکـا کـاتی پێـوە بـ فیـڕۆ بـدەین.
بیـانوی ئەوەی ئـێمە لە مـاڵ هەر فێـری کـوردی دەبــین
یان زمانی خۆمان پێویستی بە فێربـوون نـیە ،هاوکـاری
کردنــی رژیــمە دیکتاتورەكــانە بــۆ زیــاتر ســڕینەوە و لە
ناوبردنمان.
 میـــدیای نابەرپرســـیار و کـــادری میـــدیای ناشـــارەزا،نەبوونی هی مەرجێک بۆ شارەزایی لە زمانی کوردی لە
میـدیای کــوردی دا پشــت ڕاســت دەکــاتەوە .هەر ئەوە
بۆتە ئافەتی زمانی کوردی.
بــوونی چــوار دیالێکتیــک و چــوار ئەدەبیــات لە زمــانیکـــوردی دا نەک وەک دەوڵەمەنـــدی نەبینـــراوە بەڵکـــوو
بــۆتە هۆکــاری زیــاتر لێــک دوور کەوتــنەوەی کـــوردانی
کوردســتان و زۆر جــار گــاڵتە بە یەک کــردن.هەر بــۆیە
زۆر گـرینگە ئــاوڕدانەوەیەکی خێرامـان هەب ـ بـۆ زمــانی
کوردی .وەک پڕۆژەیەکی نیشـتمانی لێـی بـڕوانین و کـار
بکەیـــــن بـــــۆ بـــــوژانەوەی بەرفراوانـــــی زمانمـــــان وەک
دەوڵەمەندی ببینین.
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جوێ لەو ڕۆڵە نازدارانە كـ هەیە ئەركـی
پـــڕ لە شـــانازی شــــۆڕ و خەبـــاتی پــــ
بسـ ێردرێ جـوێ لەو خۆشەویسـتانە كێـیە
كە ســـــــوور خەاڵتـــــــی شـــــــەهادەتی لـــــــ
دەوەشــێتەوە جــوێ لەو ڕۆڵە شــیرینەی كە
ســــەرگۆنای وەك و هەاڵڵەی ســــەر گــــۆڕی
شــەهیدانە .بەڵـــ بەرخـــی نێــر بـــۆ ســـەر
بــڕینەو بێ ــوە شــێر بــۆ ڕۆژی تەنگــانەیە.
كێـــــیە كە بە ورەی گیـــــانی و بە ســـــینەی
فراوانـی كوردسـتان ب ـارێزێ .كێـیە كە خـۆ
بكــا قــۆچی قوربــانی گەل و ســەری بەرزی
وەهێلــــــــــــ بەبەرزی .جــــــــــــوێ لەو ڕۆڵە
نـــــــازدارانەی الی دایـــــــ و بابـــــــان .ئەو
نازدارانەی شایانی شانازین .دای وباوكان
كۆرپەی شیرینیان بۆ ڕۆژی تەنگانەی گەل
دەوێ بــــــۆیە بە دوو دەســــــت كۆرپەكــــــانی
باوەشـــــیان كە ئێســـــتا بـــــوونە شـــــۆڕەالو،
پێشـــــــــكە بە ســـــــــەنگەری خەبــــــــــاتی
ڕزگاری وازانەی گەلی كورد دەكەن .كاتێـ
كە بــۆ ناســیاوانی شـــەهید عەلــی مەالیـــی
قسە لە نازداری و خۆشەویستی دەكـرێ لە
الی دایــــــــ و باوكــــــــان بەر لە هەمــــــــوو
خۆشەویســتان شــەهید عەلــی مەالییــان بە
بەرچاو دادێ .شەهید عەلی مەالیی كە لە
بنەمـاڵەیەكی كرێكــار لە ســاڵی ()2942
دا لە شاری بانە لە دای بوو .لە تەمەنی
شــــە ســــاڵیدا نێــــردرایە قوتاب ــــانە و
تاســـێی ڕاهنمـــایی دەرســـی خوێنـــد .كـــاكە
عەلی مەالیی هەر لە منـداڵییەوە كـوڕێكی
ورد بـــــوو .لە چـــــۆنیەتی گەلـــــی كـــــورد و
داگیركەرانـــــــی كوردســــــــتان ،نیشــــــــتمانی
خۆشەویستی ڕادەما .ئەوە بوو دڵی .....
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داواكــــاری ئامریكــــا بــــۆ پەســــەندكردنی
بڕیارنامەیەك لەدژی ڕژیمی ئێران!

هەواڵــدەری بلــوومبێرگ و هەواڵنێرێکــی پــلەبەرزی رۆیــتەرز ،ڕۆژی پێنەشـــەممە ٧ی
ڕەشــەممە ،لە ڕاپۆرتێکـــدا نووســیویانە :لە بەڵـــگە نــامەێکی نووســـراو دا کە دەســـت
کەوتووە ،ئامریکا داوا لە ئەندامانی شۆڕای بەرزی ئاژانسی نێـونەتەوەیی دەکـات بـۆ
فشاری زیاتر لە سەر ڕژیمی ئێران بە مەبەستی جێبەجێکردنی بەڵێنە ناوکەییەکانی و
لە بارەوە بڕیارنامەیەک لە دژی ڕژیمی ئیران پەسەند بکات .کۆبوونەوەی ئە شۆڕایە
لە حەوتــووی داهـــاتوودا بەڕێـــوە دەچێــت ،ئە شـــۆڕایە پێشـــتر لە ٠٣ی جـــۆزەردان،
یەکەمــــین بڕیارنــــامەی لە دژی ڕژیمــــی ئێــــران پەســــەند کــــرد ،ئە بڕیارنــــامەیە
کاردانەوەیەک بوو لە دژی ڕژیمی ئێران کە ڕێگەی بە پشکێنەرانی ئاژان نەداوە تـا
چاویان بە دوو بەشی نـاوکەیی جێگـ ای شـک و گومـان بکەوێـت ،و لە کۆتاییـدا ڕژیـ
.
پــــا ئە بڕیارنــــامەیە ڕێــــگەی چـــــاوپێکەوتنی دا.
ئورووپا نیگەرانی خۆی سەبارەت بەوەی کە ڕژی ڕێگەنادات دامەزراوە ناوکەییەکـانی
لەالیەن هەیئەتی ئاژانسەوە ب شکێندرێن ،دەربـڕی و ڕۆژی ٠ی ڕەشـەممە ،هەواڵـدەری
ڕۆیتەرز لە ڕاپۆرتێکدا باسی لەوە کرد کە پشکێنەرانی ئاژان دوو بەشی گوماناوییان
دۆزیوەتەوە کە ئاسەواری ئۆرانیۆمی لێیە و ئاژانسـی نێـونەتەوەیی بە دوای ئەوەوەیە
تـا دەســەاڵتدارانی ڕژیـ بە هــۆی وەاڵ نەدانەوەیـان ،لێکۆڵینەوەیــان لە بــارەوە لە
گەڵدا بکرێ.

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.
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 ...ڕانەوەســــــتا كە چــــــاوی لە ســــــتەمی
داگیــــــركەران و لێقەومــــــاوی چارەڕەشــــــی
گەلەكەی ب ـ  .خــۆی ڕانەگــرت لە بەهــاری
ســـــاڵی ( )2909دا هـــــاتە نـــــاو ڕیـــــزی
پێشمەرگەكانی سازمانی خەبـاتەوە و دوای
ڕاهێنــان و بارهێنــان ،مــاوەیەك لە بەشــی
چــــاپەمەنی دا كــــاری كــــرد .لە بەهــــاری
()2904چـــووە نـــاوڕیزی پێشـــمەرگەكانی
هێــزی شــەهید ســەید خەلــیلەوە .شـــەهید
عەلـــی مەالیــــی كە تەمەنــــی لە 22ســــاڵ
تێــنەپەڕی بــوو ،زۆر ئــازاو بە جەرگ بــوو
هەمــــــــوو دەمێــــــــ هەوڵــــــــی دەدا كە لە
پێشمەرگە ناودارەكان نەمێنێتەوە .شـەهید
عەلــی الوێكــی هێــوا و ڕازدار بــوو جێــی
متمــــانەی شــــۆڕ بــــوو .بە دڵ شــــۆڕ و
خەبــاتی لەنـــاو ڕیـــزی ســـازمانی خەبـــاتی
خوێناویدا خۆشدەویست .خۆ دودانی نەبـوو
لە ڕیـزی پێشــمەرگایەتیدا .شـەهید عەلــی
لە كاتێ كە ببوە یەكێـ لە جێـی هیـواو
هومێـــدی ســـازمانی خەبـــات ،بە داخێكـــی
گرانەوە لە بەیانی 09ی ڕێبەندانی سـاڵی
2904دا لە گونــــدی یاكووبــــاوای دەشــــتە
تــاڵی بــانە لە كــاتی گەمــارۆدانی ئــاوایی
لەالیەن پاســدار و خۆفرۆشـــەكانی ڕژیـــ و
بەربەرەكــــانێی پێشــــمەرگەكان دا ،عەلــــی
مەالیـــی دەربـــاز نەبـــوو پێكـــراو بە پـــلەی
شــــەهادەت گەیشــــت و چــــووە نــــاو كــــۆڕی
شــەهیدانی ســـوور خەاڵتـــی كوردســـتانەوە.
ڕۆژی دوایـی تەرمــی پیــرۆزی لە گۆڕســتانی
هەزار ساڵەی شوێ لە ناو ڕێزو ئیحتڕامـی
خەڵكی بە شەرەفی نـاوچەوو مامۆسـتایانی
خواپەرەسـت و ئـازاو نەتـر دا ،خـرا نـاو
باوەشی كوردستانی خۆشەویست و بە گیانی
پـــــڕ لە ئیمـــــانی ئەو گۆڕســـــتانەی كـــــردە
چراخــان  .هەزاران ســـیو لە گیــانی پـــاكی
شــەهید عەلــی مەالیــی و گشــت شــەهیدانی
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راگەێن راوی کومیتەی ناوەن ی سانمانی خەبات ی کوردستانی ئێران بە بۆنەی رۆژی
نێونەتەوەیی ئافرەتانەوە
ئافرەتـــــــانی تێکۆشـــــــەر و مـــــــاف واز!
خەباتکــارانی خەبــاتی یەکســانی خــوازی
ئافرەتــان لە پێنــاو گەیشــتن بە مــا و
ئازادیــــــــــــــــــــــ ڕەواکانیــــــــــــــــــــــان!

بەاڵ لە کۆمەڵگــــــــــــــا داخـــــــــــــــراو و
دواکەوتوەکــانی وەاڵتــانی جی ــانی ســێ ە
دا ،بە تــــایبەت ئەو واڵتــــانەی ســــیتەمی
دیکتـــــــاتۆری و دژی خەڵکـــــــی جـــــــڵەوی
دەسـەاڵتیان بەدەســتە ،ئافرەتـان بەگشــتی

رۆژی ٨ی مار ،تان ل پیرۆز ب !
نەک لە ما و ئازادیە مرۆڤایەتیەکان بـ
لە ڕەوتــی خەبــات بــۆ بەدەســت هێنــانی
بەشــــن ،بڵکــــو وەک کەرەســــتە و مــــوڵکی
مافەڕەواکانی مرۆ دا ،زۆر بـۆنە و ڕوداو
تــــایبەتی ڕەگــــ زی بەرابەریــــان  ،دێــــنە
هەن کە جێگــــای ســــەرن و تێڕامــــانن و
ئەژمار و مامەڵ یان لەگەڵـدا دەکـرێ و لە
دەب ـ بــۆ ســەقامگیربوون و وەدی هــاتنی بەاڵ لە کۆمەڵگـــــــــــــا داخـــــــــــــراو و
هـــــی کـــــا لە بەرنـــــامە و پڕۆژەکـــــانی
ئامان و ئاواتیان ،بە هێنـد بگیـردرێن و دواکەوتوەکانی وەاڵتـانی جی ـانی سـێ ە
بەڕێوەبەری ،پەروەردە ،زانستی  ،دادوەری
پیـــــــــــــــــــــرۆز بنرخێنـــــــــــــــــــــدرێن .دا ،بە تـــایبەت ئەو واڵتـــانەی ســـیتەمی
و کـۆمەاڵیەتی دا دەور و توانایـان بەهێنــد
٨ی مار  ،ڕۆژی نێونەتەوەیی ئافرەتان ،دیکتــــــاتۆری و دژی خەڵکــــــی جــــــڵەوی
نــاگێرێ و ،ڕێدەســتیان پێنــادرێ تــا وەک
لە ئاکـــــامی خەبـــــات و خـــــوێن دانـــــی دەسەاڵتیان بەدەستە ،ئافرەتان بەگشـتی
ڕەگەزی بەرانبەریـــــــــــــــــــــــــــــان ئەرک و
ئافرەتان لە پێناو بە دەست هێنانی ما نەک لە مــا و ئــازادیە مرۆڤایەتیەکـــان
بەرپرســـــــــیارەتی وەرگـــــــــرن و لە بەرەو
و ئازادیەکانیان دا هاتۆتە ئـاراوە  .هەر بـ بەشـن ،بڵکـو وەک کەرەسـتە و مـوڵکی
پێشـــــک وتنــــــی کۆمەڵگاکەیانـــــدا جــــــ
بـــــۆیە جێگـــــای خـــــۆیەتی کە ئە ڕۆژە تـــایبەتی ڕەگـــ زی بەرابەریـــان  ،دێـــنە
پەنەەیـان دیــارب  .هەرئەوە وای کــردوە
بەڕێزەوە یاد بکرێ و وەک دەسـتکەوتێکی ئەژمــار و مامەڵ ـ یــان لەگەڵــدا دەکــرێ و
کە ئەو کۆمەڵگایــــــانە لە زۆر بــــــواردا لە
گرینگــی مرۆڤــایەتی لە پێنــاو بەرابەری لە هــی کـــا لە بەرنــامە و پڕۆژەکـــانی
جغــــزی دواکەوتــــوویی و پێشــــنەکەوتن و
مــــــافی ئــــــافرەت و پیــــــاو دا ڕێــــــزی بەڕێــــــــوەبەری ،پەروەردە ،زانســــــــتی ،
هەژاری و ژێردەستەیی و چــاولە دەستــــی
لێبگیـــردرێ .ئەگەرچـــی هەل و مەرجـــی دادوەری و کــــــــــــــــــۆمەاڵیەتی دا دەور و
دەســەاڵتە پــاوان واز و خــاوەن دەســەاڵتە
ئافرەتـــــان و گەیشــــــتنی ئەو ڕەگەزە لە توانایـان بەهێنـد نـاگێرێ و ،ڕێدەسـتیان
ئــــابووری و ســــەربازی و تــــ کنۆلــــۆژی دا
کۆمەڵگا پێشکەوتووەکانی جی ان دا دوای پێنـــادرێ تـــا وەک ڕەگەزی بەرانبەریـــان
بمێنـنەوە .لە کۆمەڵگـای ژێردەسـتی ڕژیمـی
زۆر ســەختی و هەوراز و نشـــێو و هەوڵ و ئەرک و بەرپرســـــیارەتی وەرگــــــرن و لە
ئاخونــــدی لە ئێرانــــدا ،ســــەرەڕای ئەوەی
خەبــاتی خوێنــاوی تــا ڕادەێکــی بەرچــاو بەرەو پێشــک وتنــی کۆمەڵگاکەیانــدا ج ـ
هەمـــــــــوو چــــــــــین و تــــــــــوێژی نەتەوە
جێگــــای ڕەزامەنـــــدی ئافرەتـــــانە و ئە پەنەەیان دیارب  .هەرئەوە وای کردوە
جۆراوجورەکــــــــان لە واڵتەدا لە مــــــــافە
ڕەگەزە لە ڕەهەندە کۆمەاڵیەتی و سیاسی کە ئەو کۆمەڵگایــــانە لە زۆر بــــواردا لە
نەتەوایەتی و نیشـتمانیەکانیان بـ بەشـن
و ئابووری و بەدەسـتەوەگرتنی دەسـەاڵتی جغـــزی دواکەوتـــوویی و پێشــــنەکەوتن و
بەڕێوەبەری دا  ،دەوری بەرچاو دەگێڕن ،هەژاری و ژێردەستەیی و چــاولە دەستــــی تەنانەت لـــە چـــــۆنیـــــەتتــــــــــی
سوور خەاڵتی كوردستان .
بەڕێوەبردنی ژیـانی تـاکە کەسـی دا بـ
نووسەەەەەەەینی :مامۆسەەەەەەەتا پەژار
دهسـەاڵتن .ئافرەتـان بە چەنـد قـات مــا
پێشێلکراوتر و ژێر دەستەترن.
فەرماندەیەکی ئەرتەشی ڕژی با لە
هێرشەەی جەیشەەولدەد بەەۆ سەەەر
گەلــی ئــێمە گەلــی کــورد لە کوردســتاندا،
بەشداریان لە سەرکوتی خەڵک دەکات.
سپای ترۆریستی پاس اران
ســـەرەڕای گەلێـــک کەنـــد و کۆســـ و دار و
ڕۆژی سێشەممە ١٠ی ڕەشـەممە ،هێزەکـانی جەیشـول ەدل هێرشـیان کـردە
ســەر ماشـــینی ســـ ای ترۆریســـتی پاســـداران ،ئە هێرشـــە لە نـــاوچەی
کەشـتگان لە بەشـی بە پشـت "سـەر بە شـاری سـەراوان ڕوویــداوە .ئەوە
چەنـدەمین هێرشـی ئە گـرووپەیە بــۆ سـەر هێزەکـانی سـ ای ترۆریســتی
پاســـدارانە .لە هێرشـــەدا یەکێـــک لە ماشـــینەکانی ســـ ای پاســـداران
تێکشــکاو یەکێکیــان دەســت هێزەکــانی جیشــول ەدل کەوتــوە .هەروەهــا
یەکێک لە هێزەکانی سـ ای ترۆریسـتی پاسـداران کـوژرا و یەک کەسـی
بە دیـ گیـراوە .لەومـاوەدا کە خەڵکــی سـەراوان لە دژی ڕژیـ راپەڕیــن
کەوتنە بەر پەالماری هێزەکانی ڕژی  ،و ئینتەرنێتی ئە شارانە بڕاوە
و ناهێڵین هی هەواڵیـک لە هەلـومەرجی شـار و خەڵـک بگـاتە دەسـتی
هەوالــدەرییەکان و چەنــدین ناوەنــد و رێک ــراوی مەدەنــی و سیاســی بــۆ
دی اع لە خەڵکی بەلووچ ڕاگەیندراویان داوە.

کەیومەر حەیدەری ،فەرماندەی هێزی زەوینی ئەرتەشـی ڕژیمـی ئێـران
بە ئاشــکرایی بــا لە ســەرکوتی خەڵــک لە راپەڕینــی ســاڵی  ١٠٣٧لە
ئێراندا دەکات.ناوبراو لەتووێژ لەگەڵ ماڵ ەڕی عەلی خامنەیی ڕێبەری
ڕژیــــ  ،بەشــــداری كردنــــی ئەرتەشــــی لە ســــەركوتی ناڕەزایەتیەكــــانی
بەفرانبـاری  ،2912وەك نمــونەیەك لە مەئمــوریەتە پــڕ شــانازیەكانی
ئەرتەشی ناوبرد و هەروەها دەڵێت کە هەرچەند ئەو ئەرکە بە ئەرتە
نەس ـ ێردرابوو ،بەاڵ ئــێمە ئامــادەیی تەواومــان بــوو .حەیــدەری دەڵێــت:
ئەرتە توانی لەو شارانەی کە ئاڵۆزی تێدابوو ،بە سـەرکوتی خەڵـک
ئارامی جێگیر بکات.لەماوەی چەند ساڵی ڕابردوو دا ،شەپۆلی ڕاپەڕیـن
لە دژی ڕژی و ڕێبەری ڕژی (عەلی خامنەیی) گەیشـتووتە لـووتکە ،کە
گرنگترینیان لە مانگی بەفرانباری  ١٠٣٦و خەزەڵوەری ساڵی ١٠٣٨بووە.
ســــەدان کە لە خەڵکــــی ئێــــران لە ڕاپەڕینــــانە کــــوژراون.پێشــــتر
ڕاپۆرتەکان باسیان لەوە دەکرد کە س ای ترۆریستی پاسداران و بەسـی
و هێزی ئینتزامی خەڵکیان سـەرکوت دەکـرد ،ئەمە یەکەمەـارە ئەرتە
بە ئاشكرا با لە سەرکوتی خەلک لە ڕاپەڕینانە دەکات.

لەلەی کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی هێندراو و
داســـەپاوی دوور لە فەرهەنــــ و کلتــــوری
نەتەوایەتیمـان ،بە هـۆی شــوێندانەری ئەو
داب و نەریت و کلتورەوە ،فەرهەنگـی پیـاو
ســــــاالری لە کۆمەڵگاکەمانــــــدا بـــــــرەوی
پەیداکردوە و بە شێوەێکی بەرچاو هژمونی
خۆی بە سەر کۆمەڵگاکەمانـدا کێشـاوە.ەاڵ
لە هەمان کات دا ئافرەتی کـورد زیـاتر لە
ئافرەتانی نەتەوەکانی واڵتانێک ک دەست
ئــاوااڵتر و بەرچــاو تــر بــوون ،لە بەڕێــوە
بردنـــی ئەرک و پێداویســــتیەکانی ژیــــانی
خێزانــــی ،لە خەبــــاتی ڕەوای ڕزگــــاری و
گەیشتن بە مافە نەتەوایەتـی و نیشـتمانی
نەتەوەکەمانـــدا ،هێنــــدەی کە پشــــتیوانی
ڕەگەزی بەرانبەریان بـوون ،بەو ئەنـدازە
لە بەڕێــــــــــــــوەبرنی ئەو خەبــــــــــــــات و
فیــــــــداکاریانەدا بەکــــــــردەوە بەشــــــــدار
بوون.مێژووی خەباتی خوێناوی گەلەکەمـان
پــڕە لە بــا و خواســی ئافرەتــانی وا کە
نەک هەر بەشــــداری خەبــــات و تێکۆشــــان
بـــوون ،بـــ ڵکـــو لە زۆر قۆنـــا و هەل و
مەرج دا ،ڕێــبەر و بەڕێــوەبەری بــزوتنەوە
ڕەوا و یەک لە دوای یەکەکـــــــــــــــــــــــــانی
نەتەوەکامـان بــوون .لە شــۆڕ و خەبــاتی
ئە قۆناغەی نەتەوەکەماندا بەشداری

ژنـــــان لەو بـــــزاڤە ڕەوایەدا ئەگەر لە پیـــــاوان
زیــاتر نەبـــ کەمتــر نـــیە .ســازمانی خەبـــاتی
کوردســـــــــتانی ئێـــــــــران هەر لە ســـــــــەرەتای
دامەزرانـــــدنیەوە تـــــا ئێســـــتا بە بەردەوامـــــی
ئافرەتان لە بەرەو پێ بردنی سـازماندا دەوری
بەرچاویا هەبووە و لە هی فیـداکاری و هەوڵ و
تێکۆشـــــــانێک لە ئۆرگـــــــان و ناوەنــــــــدەکانی
ســازماندا ،نەک کۆتاییــان نەکــردوە بەڵکــو لەو
پێناوەدا گیانیان فیداکردوە و شەهید بـوون ،کە
نمـــوونەی ئەو فیـــداکاری و گیـــان بەخشـــینانەی
ئافرەتــان ،لە ســازمانی خەبــات دا ،شـــەهیدان
مریە فەرەجی و مـریە قـادری ( گوڵەبـا ) ە،
هەزاران س ـ و لە گیــانی پاکیــان بێــت.ســازمانی
خەبـــاتی کوردســـتانی ئێـــران لە ســـەر بنەمـــای
بـــاوەڕبوون بە مـــافی بەرابەری هەر دوو رەگەزی
ئــافرەت و پیــاو لە کۆمەڵگــا دا ،پێــی وایە کە
قۆناغەکــــــــانی پێگەیشــــــــتن و هەڵـــــــــدان و
پێشـکەوتنی کۆمەڵگـای کــوردی بە بـ بەشــداری
ئافرەتــان شــان بە شــانی پیــاوان نــاگەنە هــی
ئامانەێـــــــک و ئەو کۆمەڵگــــــــایە لە جغــــــــزی
ســـەرنەکەوتن و دواکەوتـــویی دا دەخـــولێتەوە و
مەلــــی بەخــــتەوەری نەتەوایەتمــــان بە تەنیــــا
باڵێـــک نــــاتوانی بەرەو لــــوتکەی مرۆڤــــایەتی
ب ڕێ.هەر بـۆیە لە سـەر ئەو تێڕامـان و بـاوەڕە
پێشکەوتن وازەی خۆی ،سازمانی خەبـات بەر لە
 ١٨ساڵ بۆ دەمەزراندنی ناوەنـد و رێک راوێـک ،
بـــ نـــاوی "ڕێک ـــراوی ئـــافرهتـــانی خـــ بـــاتی
کوردستان" ه وڵـی دا ،تـا لەو دا ئافرەتـان لە
پێنــاو بە دەســت هێنــانی مــا و ئازادیەکانیــان
خــۆ رێــک بــ ەن و هەوڵ و تواناکانیــان بــ ەنە
کار ،بە هیمەتی ئافرەتانی ماندوویی نەنـا ،
سـەرەڕای ڕاپەڕانـدنی ئەرک و بەرپرسـیاریەتیە
ســازمانیەکانیان ،ئە رێک راوەیــان بە شــێوەێک
بەڕێـــــــــــــوهوە بەرن کە لە ئێســـــــــــــتا دا وەک
رێک راوێکی داکۆکی کـار لە مـا و ئازادیەکـانی
ئافرەتـــان خـــاوەن بەرنـــامە و پـــڕۆژەی شـــیاوی
خـــۆیەتی و وەک ئەنـــدامێکی چـــاالک و خـــاوەن
بڕیــار و خــاوەن هەڵوێســت ،ئەنــدامی ناوەنــدی
ئافرەتـــانی رۆژهەاڵتـــی کوردســـتانە .ســـەرەڕای
بوونی ئەو ڕێک راوە لە هەلومەرجی ئێسـتا دا
ئافرەتــان بە ڕێــژەی زۆر بەرچــاو لە ڕیزەکــانی
سازمان دا چ وەک ئەندا و کـادر و پێشـمەرگە و
چ وەک ڕێبەرایەتی سـازمان دیـار و بەر چـاون و
ئە ڕێژەیە ئەو هیوایە لە دڵ و هزرمانـدا بە
هێزدەکـــــــات کە ســـــــازمانەکەمان بە بـــــــ لە
بەرچـاوگرتنی جیـاوازی ڕەگەزی ،بـۆتە چەتـر و
ماڵێـــک تـــا ئافرەتـــان لەو دا هێـــز و توانـــا و
لێ اتوییەکانیان نیشان بدەن و دیواری نا ڕێکـی
جیاوازی ڕەگەزی ژن و پیاو بـڕۆخێنن و لە سـەر
وێرانەی کۆختەی ب دارو پەردووی پیـاو سـیری
و ژێردەســــتەیی خۆیــــان ،کۆشــــکی بــــااڵبەرزی
بەرابەری و یەکســانی و بەخــتەوەری مڕۆڤــایەتی
بە ب جیاوازی ڕەگەزی بونیاد بنـێن.پیـرۆز بـ
٨ی مار رۆژی نێونەتەوەیی ئافرەتان!
کــــــومیتەی ناوەنــــــدی ســــــازمانی خەبــــــات،ی
کوردســـــــــــــــــــــــــــــتانی ئێــــــــــــــــــــــــــــــران.
٧ی مارسی ٠٣٠١

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.
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ساڵی سی و شەشە
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پ یامی پیرۆزبایی ڕێک راوی ئافرهتانی خ باتی کوردستانی ئێران،بە بۆنەی ٨ی مار
وبــۆنەی دیــار و پیــرۆز هەن2 ،ی مارســی ڕەمــزی خــۆڕاگری و چاونەترســی و ئــازایەتی ئافرەتــانی بە هەڵوێســت و زینــدو و خــاوەن بیــرو بــاوەڕی
یەکســانی خــوازیە لە پێنــاو گەشــە و پێشــکەوتنی کۆمەڵگــای مرۆڤــایەتی بە بــ لە بەرچــاوگرتنی جیــاوازی ڕەگەزی.بەداخەوە ســەرەڕای پێشــکەوتنی
زانسـت و تیکنۆلـۆژی لە کۆمەڵگــای مرۆڤـایەتی دا  ،تــا ئێستاشـی لەگەڵ داب ـ وەک پێویسـت ئافرەتــان بە پـلە و مــافی ڕەوای خۆیـان نەگەیشــتون .لە
کۆمەڵگاو نیزامە دواکـەوتوو و داخــراوەکـــاندا  ،ئافرەتان لە هەل و مەرجێکی یەکەار نا دادپەروەرانە و بە دوور لە هەر جـۆرە عـور و عـادەتێکی
مرۆیـی هەڵ ـ و کەوتیـان لەگەڵ دەکــرێ و بە بەردەوامـی دەچەوســێندرێنەوە و وەک مرۆڤـی دەرەجە خــوار و تەنـانەت وەک کــااڵ و مـوڵکی تــایبەت و
شەخسـی ڕەگەزی بەرابەریــان دەژمێــردرێن ،و بەر لە هەر جــوڵە و کردارێکیــان لە پێنـاو ناســینی خۆیــان و مافەڕەواکانی ـان دەگیــرێ.بەرچــاوترینی ئەو
کۆمەڵگا و نیزامانە ،کۆمەڵگای داخراوی ئێرانی ژێر سیبەر و دەسەاڵتی ڕژیمی دیکتاتۆری ئاخوندیە.ئەوەی بـۆ ئـێمەی ئافرەتـان لە کوردسـتانی ئێـران
دا جێگـای شـانازی و مــایەی دڵ ۆشـیە ،خەبــات و هەوڵـی ئافرەتــانە لە پێنـاو خاشـەبڕ کردنــی ئەو نەهـامەتی و ب ـ مافیـانە کە بە هەوڵ و مانــدوو
بوونی ئافرەتان و بە پشتیوانی هێز
و الیەنەکـــانی دژبەری رژیـــ توانیویـــانە رێک ـــراوی ســـەربەخۆ و داکۆکیکـــار لە مافەکـــانی خۆیـــان دامەزرێـــنن  ،کە رێک ـــراوی ئافرەتـــانی خەبـــاتی
کوردسـتانی ئێــران یەکێـک لەو ڕێک ــراوانەیە کە مــاوەی  22سـاڵە لە ســەنگەری خەبــاتی ژنـان بــۆ گەیشــتن بە مـا و ئازادیەکانیــان تێدەکۆش ـ  .لە
بردنـی چـاالکی و هەوڵەکانمـان

ساڵیادی 2ی مارسدا ،ئێمە وەک رێک راوی ئافرەتانی خەبات ،لە پێناو هەرچی زیاتر خـۆ ئامـادەكردن بـۆ بەرەوپـێ
تێکۆشــــــــــــــــــــــــــــــــــــەرانی ڕێگــــــــــــــــــــــــــــــــــــای ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــازادی و مــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف وازی! لە پێنـاو هانــدانی هاوڕەگەزەکانمــان لە کوردسـتاندا ،داوا لە گشــت خاتونــانی خەم ـۆر لە کۆمەڵگاکەمــان دەکەیــن کە هەرکـا لە شــوێن و پــێگەی خێزانــی،
ئافرەتانی کۆڵنەدەر و بەهەڵوێست!
ناوەندەکانی خوێندن بە مامۆستا و قوتابی ،ناوەندەکانی تەندروسـتی و تێکـڕای چینەکـانی کۆمەڵگـا ،هـاو کـار و پشـتیوانمان بـن و هەرکە بەنـۆرەی خـۆی لە
لە ڕەوتــی خەبــاتی بــ وچــانی مــرۆ لە پێنــاو بەدەســت هێنــانی مــا و ئــازادیە تـــاک و

جەماوەریەکان و ،یەکسـانی کـۆمەاڵیەتی و ڕزگـاری و بەرابەری ڕەگەزی دا ،هەشـتی مـار

لە

مێـــژووی ئەو خەبـــاتە دا وەک ڕۆژی نێـــونەتەوەیی ئافرەتـــان لە پێنـــاو گەیشـــتن بە مـــا و
ئازادیەکانیــان دەستنیشــان کــراوە.بە بــۆنەوە وەک ڕێک ــراوی ئافرەتــانی خەبــات ،پیرۆزبــای
خۆمـان پێشــکە بە هەمــوو ئـازادی وازان بەگشــتی و ئافرەتــانی سـتە لێکــراوی کوردســتان و
کەســانی خــاوەن هــزری یەکســانی خــوازی و داکۆکیکــاری مــافی ڕەوای ئافرەتــان بەتــایبەتی،
پێشــکە دەکەیــن .هەر وەک چـــۆن لە ڕەوتــی مێـــژووی خەبــات بـــۆ نەمــانی نـــاعەداڵەتی و
بەدەست هێنانــــی یەکسانی و گەیشتن بە پلەی بەرزی رزگاری و پێشکەوتن ،گە لێــــــک رۆژ

خەبات و تێکۆشانەدا دەینی خۆی ئەدا بکا ،تا بتوانین لە سۆنگەی ئە گشتگیری و هاوکاری و خەم ۆریەمانەوە بە ئاوات و ئامانەە بەرزەکانمان بگەین .دڵنیاین
کە بە گشتگیرکردنی ئە بزاڤە ڕەوایەمـان دەگەیـنە لـوتکەی بەخـتەوەری و یەکسـانی و پێشـکەوتن و دڵنیـایی و هێمنـایەتی لە ژیـان دا .بـا بە بەرەنگـاربوونەوەی
نەریت و یاسا چەوت و ناعەداڵەتیە کۆمەاڵیەتیەکان ،هەوڵدان بۆ خۆ پێگەیاندن و زانست کۆکردنەوە و خۆ دەرخستن و بەشداری کردن لە کۆڕ و کۆمەڵە پێوەندی
دارەکان و پێک هێنانی ئاڵوگۆڕ لە ڕەوت و تێڕامان لە شێوازی ژیانمان دا بە شێوەی سەردەمیانەی وا کە خزمەت بە پلەی بەرزی مـرۆ بوونمـان دەکـات ،بکەیـن.
چـونکە ئەرکـی ئـێمە سـەرەڕای خەبــات بـۆ ڕزگـاری ،پەروەردە و بارهێنـانی نەوەی نـوێی کۆمەڵگاکەمــانە وەک دایـک و یەکە مامۆسـتا لە قوتاب ـانەی ژیـان دا بــۆ
مرۆڤایەتی.
ڕێک راوی ئافرەتانی خەباتی کوردستانی ئێران. .
2ی مار 0202

پــەیامـــی ڕێک ـــراوی الوانـــی خـەبات بـە بـۆنــەی 2ی مـار  ،ڕۆژی جی ــانـــی ئافــــرەتان
بەاڵ ئافرەتانی ماف واز کەوتنە بەرپەالماری پۆلی

و زیندانی و شکەنەە دران .ئە جووڵەیە هەموو ساڵێک بەشێوەی ن ێنی و ئاشکرا لە چەنـدین واڵت وەکـوو ئامریکـا،

فەڕانسە ،ئاڵمان بەڕێوە دەچوو و سـااڵنە ژمـارەیەکی زۆر لە ژنـان برینـدارو دەسـتگیر دەکـران.لە کۆتاییـدا لەسـاڵی  2122کـیرا زتکـین" ئەنـدامی ئافرەتـانی سوسیالیسـت٫
پشـنیاری دا ڕۆژی 2ی مـار

وەکـوو ڕۆژی نێــونەتەوەیـی ئافرەتـان دیــاری بکـرێ.کە لە سـاڵی  2122لەالیەن ڕێک ــراوی نەتەوە یەکگرتووەکـان وەکـوو ڕۆژی ئافرەتــان،

بەفەرمی دیاری کرا و ئێستا لە زۆربەی هەرەزۆری واڵتانی جی ان بەرز ڕادەگیرێ.بێگومـان مـافی ژنـان تەنیـا لەبـواری ئـابووریەوە نەبـووە و تـا وەدی ێنـانی ئامانەەکـانی

بزووتنەوەی ئافرەتان ،ڕێگایەکی دوور و درێژمان لەبەرە ،بەاڵ خەباتی ئافرەتانی بوێر لەوسـااڵنەدا ،بـووە هـۆی ئەوەی کە دەنگـی چەوسـێندراوی ئافرەتـانی سـتەملێکراو
بگـــاتە هەمـــوو جی ـــان.ئێســـتا لە ڕۆژی 2ی مـــار  ،ئافرەتـــان و پیـــاوان و هەمـــوو چـــین وتوێژەکـــانی کـــۆمەڵگە کە باوەڕیـــان بە ئـــازادی و دادپەروەری هەیە ،بەبـــ
لەبەرچـاوگرتنی ڕەگەز و ئـایین و بیروبــاوەڕ ،یـادی ئە ڕۆژە دەکەن و کردوویـانە بە هێمــایەک بـۆ نیشـاندانی ئەو نادادپەروەرییــانەی لەدژی ئافرەتانـدا دەکـرێ .ســەرەڕای
ئەوەی کە هەموو ساڵێک یادی هەشتی مار بەرز ڕادەگیرێ ،بەاڵ ئافرەتان لە هەموو جی اندا دەچەوسـێندرێنەوە ،و ئەوەی کە کۆتـایی پـ نـایە ورەی بەرزی ئافرەتـان لە
خەبات بۆ گەیشتن بە جی انێکی ئەمن بۆ هەموو مرۆڤێکە.ئافرەتانی ئـازا و بـوێری نیشـتمان پەروەر و الوانـی خـۆڕاگر! ە سـااڵنەدا هەلـومەرجی ئافرەتـان لە ئێـران و
کوردســتان هەتادێـــت خراپتــر دەبێـــت ،سیســتەمی پیاوســـاالری ،نەبــوونی مـــافی تەاڵ وسەرپەرەســتی منـــداڵ ،هاوســەرگیری زۆرەملـــ  ،تونــدوتیژی خاوەنکـــار و کـــاری زۆر و
حەقدەستی کە  ،نەبوونی یاسایەک بۆ پشتیوانی و بەرابەری نێوان ئافرەتان و پیاوان ،داخـراوی کـۆمەڵگە و بیـری دەمـارگرژانە و پیاوسـاالرانەی هەنـدێک بنەمـاڵە بـووەتە
ئافرەتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانی ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازادی واز!
الوانــــــــــــــــــی تێکۆشـــــــــــــــــــەر و مانــــــــــــــــــدوویی نەنـــــــــــــــــــا !

هۆی هەڵکشانی دیـاردەگەلێک وەکوو ژنکوژی و خۆکـوژی.ڕژیمـی دیکتـاتۆرو دژەمرۆڤـی ئاخونـدی ،بەچەوسـاندنەوەی ئافرەتـان دەسـتی بەسـەرکۆمەڵگەدا گرتـووە ،و ڕۆژانێـک
وەکـــوو هەشـــتی مـــار بەفەرمـــی ناناســـێت و دەنگـــی چاالکـــان و پـــارێزەرانی مـــافی ئـــافرەت لەهەمووکـــات زیـــاتر نـــوق دەکـــات لە بەندی انەکانـــدا شـــکەنەەیان دەکـــات.

بێگومــان ڕۆژی نێــونەتەوەیی 2ی مــار  ،خــاڵی وەرچەرخــانە لە
مێـــژووی خەباتکـــارانەی ئافرەتـــانی جی ـــان کە دەگەڕێـــتەوە بـــۆ
ســاڵی 2252ی زایینـــی ،کە هەلـــومەرجی نالەبـــارو ئەســـتە و

!

هەروەها حەقدەستی کەمـی ئافرەتـانی کرێکـار لە کـارگەی ڕسـتن
و چنـــین لە شـــاری نیۆیـــۆرکی ئامریکـــا ،بـــووە هـــۆی دەربڕینـــی
نــــاڕەزایەتیی لە دژی نــــادادپەروەری و ســــتە و ســــەرکوت ،ئە
ناڕەزایەتییـــانە بە تێ ەڕبـــوونی کـــات شـــێوەیەکی سیســــتماتیکی
لەخۆگرت و بووە هۆی مانگرتنی ئافرەتانی ئە کارگەیە.

 .ئافرەتانی کۆڵنەدەر!

ڕێک ــراوی الوانــی خەبــات هەمووکــات ڕەنەــی ئافرەتــانی کوردســتانی بە ڕەنەــی هــاوبە زانیــوە و لە پێنــاو ســڕینەوەی چەوســاندنەوە و ســتە لەخەبــات و تێکۆشــان
الیـنەداوە.وێــڕای پیرۆزبـایی ڕۆژی نێــونەتەوەیی ئافرەتـان لە هەمـوو ئافرەتــان و بەتـایبەت ئافرەتــانی تێکۆشـەری کوردســتان ،و یـادکردنەوە لەئافرەتــانی شـەهیدی ڕێگــای
ئـازادی ،لە ڕۆژەدا ئـێمە وەکـوو ڕێک ـراوی الوانـی خەبـات ڕایـدەگەیەنین هەمووکـات و لەهەر بارودۆخێکـدا پشـتیوانتان دەبـین و باوەڕمـان وایە ئـازادی کـۆمەڵگە لە ئــازادی
ئافرەتاندا دەبیندرێتەوە.
ڕێک راوی الوانی خەباتی کوردستانی ئێران.
2ی مارسی 0202

ڕەشنووسێ لــەدژی ڕژیمی ئاخونــدی دراوەتە شــۆرای بااڵی ئاژانسی نێونەتەوەیـــــی
زل ێـزە ئوروپاییەكـان ڕەشنوسـی بڕیارنامەیەکیـان لە دژی ڕژیمـی ئێـران داوەتە شـۆرای بـااڵی ئاژانسـی
نێونەتەوەیی .بریتانیا ،فەڕانسـە و ئاڵمـان بـۆ پشـتیوانی لە هەڵوێسـتی ئامریکـا بـۆ (پەسـەندکردنی
بڕیارنامەیەک لە دژی ڕژیمی ئێران ) ڕەشنووسی ئە بڕیارنامەیان بە  ٠٥نوێنەری والتانی ئەندا لە
شۆرایە داوە .لە بڕیارنامەیە دا کە دەقێکی دراوەتە دەستی هەواڵـدەری فەڕانسـە و رۆیـتەرز ،زل ێـزە
ئوروپاییەكــان نــیگەرانن لەوەی كە ڕژیمــی ئێــران لە پێوەنــد بە دۆزیــنەوەی ئۆرانیــۆ لە دوو بەشــی
نــاوکەیی دا ،هــی ڕوونكردنەوەیەكــی نەداوە .ئە ســ واڵتە بــۆ پشــتیوانی لە هەڵوێســتی ئامریکــا،
داوایان لە ڕژی کردووە کۆتایی بە پێشێلکردنی رێکەوتنی ناوکەیی بێنێت.

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.
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لە بنکەی ناوەندی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران

ڕێک روای ئافرەتانی خەبات ،ڕۆژی شەممە 0ی مار  ،بە ئامادەبوونی بەڕێز کاک بابەشێ حوسەینی سکرتێری گشتی سازمانی خەبات ،ڕێ و ڕەسمێکی بەشکۆی بە بۆنەی 2ی مار ڕۆژی جی انی ئافرەتان لە بنکەی سەرەکی لە ناحیەی
ڕزگاری سەر بە پارێزگای هەولێر بەڕێوەبرد.سەرەتای بەرنامەکە بە دەقەیەک وەستان بۆ گیانی ئافرەتانی قوربانی دەستی پێکرد .پاشان پەیامی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران بەبۆنەی ڕۆژی جی انی ئافرەت ،لە الیەن کاک ڕێبواری
حوسەینی ،ئەندامی دەفتەری سیاسی پێشکە کرا.لە درێژەی پرۆگرامەکەدا ،خاتوو شیین محەممەدی ئەندامی کومیتەی ناوەندی و هاوکاتا ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری ڕێک راو ،پەیامی ڕێک راوی ئافرەتانی خوێندەوە .
دواتر سرودێک بەبۆنەی 2ی مار لە الیەن کۆڕی هونەری پێشکە کرا .هەروەها پەیامی ڕێک راوی الوانی خەبات ی کوردستانی ئێران ،لە الیەن کاک کەری بابەکری ئەندامی ڕێک راوی الوان خوێندرایەوە.لە درێژەی بەرنامەکەدا ،س ا
نامەی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەبات ،لە الیەن کاک کامیلی نورانی فەرد ئەندامی دەفتەری سیاسی سازمان ،بەخشرایە هەر یەک لەخاتوو شیین محەممەدی وخاتوو ئەوین فەرەجی.لە بڕگەیەکی دیکەدا ڕێک راوی ئافرەتان ،س ا نامەی
بە دوو خاتونی ئەندا لە نێو ڕیزەکانی خۆی کە چاالکانە بۆ بەرەو پێشبردنی ئەركەکانیان تێکۆشاون ،پێشکە

کرد .ڕێک راوی ئافرەتانی خەباتی کوردستانی ئێران2 .ی مارسی 0202

پەیامی هاوبەشی ڕێک راوەکانی ئافرەتان و الوانی خەبات ،بە بۆنەی ڕۆژی جی انی زمانی دایک
لە ساڵی  ١٣٥٠ی زایینـی ،خوێنـدکارانی شـاری (داکـا) ی ئەو کـاتی رۆژهەاڵتـی پاکسـتان
لە پێنـاو دەسـتەبەری زمـانی دایـک ،خـۆ نیشـاندانیان کـرد کە لە ئاکامـدا دەیـان کەسـیان

دەســەاڵتە دیکتاتۆرەکــان لە سەروشــیانەوە ڕژیمــی ئێــران ،لەســەر بنەمــای دژایەتــی کردنـــی
نەتەوە جیاوازەکــانی ئێــران ،بە تــایبەت کــورد ،دەســەاڵتی گــرتە دەســت و هەتــا ئێســـتا
هەوڵی سڕینەوەی شوناسی نەتەوەیی گەلی کورد دەدات .ڕێگری لە خوێندن بە زمانی دایک و

گرتنی مامۆستایانی زمانی کوردی و کەسانی چاالکی فەرهەنگی و کلتوری و نەتەوەیی و سـزادانیان و

مەحکـــو کردنیـــان ،هەروا درێـــژەی هەیە ،بەاڵ کەســـانی نەتەوەیـــی و بە هەڵوێســــتی وەک
مامۆســـتا زارای مـــوحەممەدی ،زیــــاتر دێـــنە مەیـــدان و نیەتــــی ڕژیـــ بەدیـــارتر دەخەن.بــــۆ
ڕوبەڕوبــــونەوەی ئەو پینــــانە ،چاالکــــانی فەرهەنگــــی و زمــــانەوانی دیــــکە ،بەردەوامــــن و

ل کوژرا .لە دوای سااڵنێک مـ بە ملـ و پێـداگری لەسـەر مـا و هەروەهـا دژبەری ئە
خواســـــتە و هاوکـــــات لەدوای ئەوەی بەنگـــــید ســـــەربەخۆیی وەرگـــــرت ،لەســـــەر داوای
بەنگـــید لە ســـاڵی  ١٣٣٣یونســـکۆ  ٠١فێـــوریەی هەر ســـاڵێکی وەک ڕۆژی زمـــانی دایـــک

هەوڵەکانیان بۆ پاراستن و فێرکردن و پێگەیاندن ،وەچە بە وەچە دەچێتە پێ .

و ئافرەتــــــانی کــــــۆمەڵگە ڕۆڵــــــی ســــــەرەکی دەبیــــــنن لە پاراســــــتنی زمــــــانی دایــــــک و
زینــدوویەتیەکەی.بـــۆ مـــانەوەی زمـــان ،هەر نەتەوەیەک پێویســـتی بە هەوڵ و تێکۆشـــانی
بێوچـانە ،بـۆ مـانەوەی و گەشـەکردنی زیـاتر و مـانەوەی ژیـاری کـۆمەاڵیەتی و فەرهەنگــی

ڕێک راوەکــــانی ئافرەتـــــان و الوان ،بە هەســـــتکردن بە بەرپرســـــیارەتی و ئەرکـــــداریان ،لە
هەوڵــــی فێرکــــردن و پاراســــتنی زمــــان و کلتــــوری نەتەوەیــــداین و لە بەرانــــبەر سیاســــەتی
هەاڵواردن و سڕینەوەی ،هەموو هەوڵێک دەخەنە گەڕ و بەهانـدانی ژنـان و الوانـی کـورد بە
فێر بوونی نووسین و ئاخافتنی کوردانە ڕێگەی پاراسـتن و هێشـتنەوەی زمانەکەمـان هەروا بە
زینــــدوویی وگەشــــاوەتر و فراوانتــــر دەکەن.ئــــێمە وەک هەردوو ڕێک ــــراو ،ئە ڕۆژە پیــــرۆز
ڕادەگرین و بە بۆنەوە گەرمترین پیرۆزبایی لە تاک بە تاکی نەتەوەکەمان دەکەین.

دیـــاری کـــرد.ئامــــان لە دیـــاریکردنی ڕۆژێـــک بەو بــــۆنەوە ،بـــردنە ســـەری هۆشــــیاری و
ئاشـــنابونە بە فـــرە زمـــانی و فـــرە فەرهەنگـــی ،لە جی انـــدا کە بەداخەوە تـــا ئێســـتا
نەتەوە بااڵدەستەکانی حاک حاشای لێدەکەن .لەگەڵ هەموو کۆسـ ەکانی سـەرەڕێ ،دایـک

 ،...ڕێگەکانی مانەوەو گەشەکردن ،ڕوبەڕوبونەوەی داگیرکەران و دیکتاتۆرانەو نا گـوتنە
بە ،ڕەفتاری بااڵدەستی نەتەوەیی و هێشتنەوەی زمانی دایکی و کلتورەکەیەتی .
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