دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

سێمینارێکی تهشکیالتی بۆ لێپرسراوی گشتیی حیزب له نۆروێژ بهڕێوه چوو

٢

شەڕێکی قورس لە نێوان هێزی پێشمەرگەی کوردستان و دژیگەلییەکانی ڕێژیم
هاتە ئاراوە

٢

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

شاندێکی  KNKسەردانی دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکراتیان لە
هەولێر کرد

٣

www.kurdistanmedia.com

ژمارە  ،736دووشەممە ٣٠ی ڕەزبەری ١٣٩٧ی هەتاوی٢٢ ،ی ئۆکتۆبری ٢٠١٨

جواڵنەوەی ڕزگاریخواز
کولتووری دێموکراتیک
دەخوازێ

ئورمیەی ستەملێکراو

هەرزانی بیانووی
گرانیی بەنزین!

به هیوای کوردستانی
ئازاد
٦

٤

وتووێژی کوردستان
لەگەڵ لوقمان مێهفەر
٨

١٠

مانگرتنەکان نیشانەی ڕاسانی شارن

ڕێکەوتــی  ٢٢و ٢٣ی ڕەزبــەر لە چەندین
شاری کوردســتانی ئێراندا بەهۆی خراپی
بــاری بژیــوی ژیــان و دۆخــی نالەبــاری
خوێنــدن ،مامۆســتایان مانیــان گــرت و لە
چوونــە ســەر کالســەکانی دەرس خۆیــان
بوارد.
بەپێــی دواییــن هــەواڵ و زانیارییــەکان لە
شــارەکانی مەریــوان ،دیوانــدەرە ،جوانــڕۆ،
ســایینقەاڵ ،ســەواڵوا ،ســەرپێڵیزەهاو،
ڕوانســەر ،ورمێ ،ســنە ،ســەقز ،شــائاباد،
کرماشــان ،ئیــام و چەندیــن شــار و
شارۆچکە و گوندی کوردستان مانگرتنی
گشتی مامۆستایان بەڕێوە چوو.
ئــەم مانگرتنــە کــە پــاش باڵوبوونــەوەی
ڕاگەیەنــدراوی شــۆرای هــاوکاری
دامەزراوە فەرهەنگییەکانی ئێران دەســتی
پێکــرد ،لەبەرامبــەر گرانــی ،هەاڵوســان،
کەمبوونــەوەی توانــای کڕیــن الی
مامۆســتایان و بــە خسووســی کردنــی
ئیــدارەی پــەروەردە و بارهێنــان ،بەردەوامی
گرتــن و دەسبەســەری چاالکانی ســینفی
مامۆســتایان و دابەزاندنی ئاستی کەیفی
فێرکاری لە قوتابخانەکان هاتە ئاراوە.
ئــەم مانگرتنــە لــە کاتێکدا بەڕێــوە دەچن
کــە هێشــتا یــەک مانــگ لــە ســەرەتای
ســاڵی نوێی خوێندن تێنەپەڕیــوە؛ هەروەها
ئــەم مانگرتنــە سەرانســەرییە کــە وەک
پێشــبینی بــۆ دەکــرا کوردســتان لەویشــدا

هەر پێشــەنگ بوو ،لە دنیای مەجازیشــدا
دەنگدانــەوەی بەرچــاوی هەبــووە و هەر لە
یەکــەم ســاتەکانی دەســپێکییەوە وێنــە و
فیلمەکانــی لە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا
بەشێوەیەکی بەرین باڵو کراوەتەوە.
داواکاری ســەرەکی مامۆســتایانی
مانگرتــوو لــە شــارەکانی کوردســتان
وەک لــە وێنــە باڵوبووەکانــدا دەبینــدرێ
بــەم چەشــنەیە :خوێندنــی بــێ جیــاوازی
بەپێــی ئەســڵی 30ی یاســای بنەڕەتــی،
نەهێشــتنی دووچاوگــی و هــەاڵواردن لــە
پێکهاتەی سیستمی ئاموزشی ،نەهێشتنی
خسووسیســازی لــە قوتابخانــەکان،
دابینکردنــی ئەمنیەت و ســتانداردکردنی
قوتابخانــەکان ،دیاریکردنــی بوودجــەی
وەک یــەک بــۆ بردنەســەری ســەرانەی
قوتابی لە راســتای دابینکردنی فێرکاری
بەشێوەی سەردەم و بەبێ دانی پارە بەتایبەت
بــۆ قوتابییانــی ناوچــە بێبەشــکراوەکان،
خوێنــدن بــە زمانی زگماکی ،نەهێشــتنی
قوتابخانەی ناستاندارد و کەپری.
بەپێــی دواییــن ڕاپۆرتــە مەیدانییــەکان لە
مــاوەی یــەک ســاڵی ڕابــردوودا گرانی و
بێــکاری ژیانــی بنەماڵەکانــی لــە ئێران و
کوردستان بردووەتە دۆخێکی مەترسیدارەوە
و هــەر ئــەم بارودۆخــەش کاریگــەری
نیگەتیڤــی لــە ســەر دەروون و جەســتەی
قوتابــی و خوێندکاران داناوە؛ دابینکردنی

کەرەستەکانی خوێندن بۆ مندااڵن و الوان
و پارەی ناونووس کردنیان لە مەدرەســە بە
نــاو دەوڵەتییەکانــدا گوشــاری ماددی بۆ
زۆربــەی بنەماڵەکان هێنــاوە ،بە جۆرێک
کە بەشــێکی بەرچاوی بنەماڵەکان ناچار
بــوون دەســت لە خوێنــدن بــە منداڵەکانیان
هەڵبگــرن کــە بەداخــەوە لەمبــارەوە کچان
پشکی سەرەوەتریان بەرکەوتووە .
پێویســت بــە وتنە جیــاواز لــە دابینکردنی
جلوبــەرگ و کەرەســتەی خوێنــدن بــۆ
خوێنــدکاران لــە الیــەن بنەماڵەکانیانــەوە،
زۆربــەی پــارەی دروســت کــردن و
تەعمیرکردنــی بینــای مەدرەســەکان لــە
الیــەن خەڵکــەوە دەدرێــت؛ داوا کردنــی
پەیتــا پەیتــای پــوڵ لــە الیەن بەرپرســانی
مەدرەســەکانەوە ،دابڕانــی منــدااڵن لــە
خوێنــدن و دەیان ناهەنجــاری و بێنۆڕمی
کۆمەاڵیەتی لێکەوتووەتەوە کە مندااڵنی
کار تەنیا یەکێک لەو دیاردانەیە .
دوابــەدوای ئــەم مانگرتنــە ســەرکەوتووە
کە شــڕۆڤەکارانی سیاســی وەک هێمای
ڕاستەقینەی ڕاســانی "شار" ناوی لێدەبەن
کــە دەتوانــێ کاریگــەری ڕاســتەوخۆ
لەســەر باقــی چیــن و توێژ و ســینفەکانی
کوردســتان و ئێــران دابنێــت ،ناوەنــدی
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی
ئێــران ،ڕاگەیەندراوێکــی بــاو کــردەوە و
تێیــدا وێــڕای پشــتیوانی لــە داخــوازی و

حەرەکەتە ســیمبۆلیک و پــر لە واتاکەی
مامۆســتایان ،داوایان له خهڵكی تێكۆشهر
و خهباتگێــڕی ڕۆژههاڵتــی كوردســتان
کــرد ،بــه هــەر شــێوەیەک بۆیــان دەکرێ
پشــتیوانی له داوا ڕهواكانی مامۆستایانی
کوردستان بكهن.
لــە بەشــێک لــەم ڕاگەیەنــدراوەدا کــە
رێکەوتــی 23ی ڕەزبــەر بــاو کرایــەوە
هاتــووە :مامۆســتایان ئــەو توێــژە
کاریگــەرەی کۆمەڵــگان کــە زۆرتریــن
خزمەت بــە ڕۆڵەکانی گەل دەکەن .ئەوان
شــیاوی ژیانێکی زۆر باشــن و لە سەرجەم
کۆمەڵگا پێشــکەوتووەکاندا مامۆســتایان
وەک نموونە و پێشــڕەوی کۆمەڵگا ســەیر
دەکرێن ،نەک هەر مافیان پێشێل ناکرێ،
بەڵکوو دەرفەتی باشترین ژیانیان بۆ دابین
دەکــرێ ،بــەاڵم لــە ئێرانــی ژێردەســەاڵتی
کۆمــاری ئیســامی نــەک پلــەی
مامۆســتا ڕێــزی لــێ ناگیرێــت ،بەڵکــوو
مافە سەرەتایییەکانیشــی کە دابینکردنی
ژیانێکــی ســەردەمیانەیە لــە الیــەن
دەســەاڵتدارانی کۆماری ئیســامییەوە بە
هەند ناگیرێ و لە ژیانێکی کوڵەمەرگیدا
ڕایان دەگرن.
دوابەدوای ئەم مانگرتنە سەرکەوتووە وەک
پێشــبینی بۆ دەکرا کۆماری ئیسالمی لە
ڕێگــەی ناوەنــدە ئەمنیەتی و داپڵۆســێنەر
و ســەرکوتکارانەکانی گوشــارەکانیان

بۆسەر مامۆستایان زیاتر کرد؛ لە تازەترین
نموونەشدا ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی 28ی
ڕەزبــەر ژمارەیــەک لــە مامۆســتایانی
قوتابخانەکانــی شــاری ســەقز کــە لــە
مانگرتنــی  22و 23ی ڕەزبــەردا بەشــدار
بــوون بانگهێشــت و تەنانــەت دەسبەســەر
کــراون کــە بەپیــی هەندێــک هــەواڵ
مەترسی سەپاندنی سزاشیان لەسەرە.
ئەم ڕەوشــە پــاش ئەوە هاتووەتــە ئاراوە کە
کۆماری ئیســامی چ لە ڕووی سیاســی
و چ لەبــاری ئابووریــی و ڕەواییــەوە لــە
کۆمەڵــگادا پیگەیەکی نەماوە و تەنانەت
بەشــێک لە هاوپیاڵە و گوێلەمستەکانی
خۆیشــی لێــی هەڵگەڕاونەتــەوە یــان بــە
گومانــەوە ســەیری داهاتــووە نادیارەکــەی
دەکەن.
گوشــارە ئابوورییەکان لە ئێران بەگشتی و
کوردســتان بەتایبەتی کــە لە دیاردەگەلی
وەک هەاڵوســان و گرانــی و هــەژاری
خۆیان بەرجەستە کردووەتەوە دەرخەری ئەو
ڕاســتییەیە کــە ڕێژیم لەئاســت کۆنترۆڵ
و مودیریەتــی دۆخەکــەدا کەمی هێناوە و
لــە ئێســتادا هەموو هەوڵەکــەی بۆ ئەوەیە
کە خۆی لەدەست چارەنووسێک بە ناوی
"ڕووخان" دوور بخاتەوە.

پـەیڤ

« شەڕخوازین
یان ئاشتیپارێز؟
كەریم پەرویزی

دەســەاڵتەکان و بەتایبــەت دەســەاڵتە
ئیدئۆلۆژیکــەکان بــۆ بەردەوامیی خۆیان
و بــۆ ئەوەی کە خەڵــک لە چوارچێوەی
گوتــاری زاڵــی ئەوانــدا بمێننــەوە و هــەر
لــەو چوارچێوەیەدا بیــر بکەنەوە ،زۆربەی
کات و بــە درێژایــی تەمەنیــان هەوڵــی
دروســتکردنی «دوانــەی دژبەیــەک»
دەدەن کــە خەڵــک ناچــار بکرێن لە نێوان
ئــەو دوو رێــگا بــە رواڵــەت دژبەیەکــەدا
یەکێکیــان هەڵبژێــرن و هەمــوو کاتیــش
جۆرێــک ئــەو دژبەیەکییــە دەنوێنــن و
روومەتــی بــۆ ســاز دەکــەن کــە خەڵــک
ئەوەیــان کــە بــە دڵــی دەســەاڵتی زاڵــە
هەڵبژێرن.
لــەو بــوارەدا دەســەاڵتی ئیدئۆلۆژیــک
و ســەرەڕۆی کۆمــاری ویالیەتــی
فەقیهیــش بــە ئەزمــوون وەرگرتــن لــە
دەســەاڵتی ستالینیســتی ،هەوڵــی زۆری
بــۆ لەبەرامبــەر یەکــدا قەراردانــی دوو
چەمــک و دژایەتیی رواڵەتی ســازکردن
لــە نێوانیانــدا و ناچارکردنــی خەڵــک بۆ
هەڵبژاردنــی رێــگای دڵخــوازی رێژیمــی
داوە .بــۆ وێنە لە دەســەاڵتی ستالینیشــدا
ئــەو دووانــەی دژ بەیەکــە ســاز کرابــوو
کــە « شۆڕشــی ئۆکتۆبــر و دەســەاڵتی
پرۆلتاریایــی ســتالینت پــێ باشــە یــان
خوێنمژیــی ئیمپریالیــزم؟!» کــە لــە
نێوەڕۆکــدا ئــەو دوو چەمکــە دژبەیەک
نەبوون و شتێکی سازکراو بوو.
کۆمــاری ئیســامیش هــەر لــە ســەرەتاوە
بــە رێفراندۆمــە چەواشــەکارانەکەی،
پرســیاری لــە خەڵــک کــرد کــە «
کۆماری ئیســامیت دەوێ یان گەڕانەوە
بۆ پاشایەتی؟!» کە ئەم دوو چەمکە لە
نێوەڕۆکــدا نــەک دژایەتییــان نییە و هەر
یەک شتن و تەنیا سیمای پاشا گۆڕا بۆ
وەلیی فەقیه.
ئــەم جــۆرە لــە گوتارســازی زۆر جــار لــە
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی درێژەی
کێشــاوە و لــە کاتــی شــەڕی ئێــران و
عێراقــدا دژایەتیی شــەڕ یەکســان کرابوو
بــە خەیانــەت بــە واڵت و بەشــدارینەکردن
لــە کــۆڕ و رێورەســمەکانی کۆمــاری
ئیســامی یەکســان بــوو بــە دژایەتــی
لەگــەڵ ئیســام .یان لە ســێناریۆی بەناو
ئیســاخوازیدا« ،رێفۆرم یان کوشــتار؟»
کرابــوو بــە دووانــەی دژ بەیەک کە هەر
کەس لەگەڵ رێفۆرم نەبێ ئەوە خوازیاری
خوێنڕشــتنە! لــە کاتێکــدا هــەر هەمــان
رێفورمخوازەکانی نێو کۆماری ئیسالمی
تیۆریســیەن و بەشــێک لــە بەڕێوەبەرانــی
کوشــتار لــە ئێرانــدا بوون و بۆیــان بکرێ
دووبارەی دەکەنەوە.
لــەم ماوەیــەدا هەوڵــی زۆریــش دراوە کــە
دوو چەمــک بەنــاوی «شــەڕخوازی» و
«ئاشــتیپارێزی» بەرهــەم بهێنــرێ و ئــەو
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لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات لەگەڵ
ئەندامانی حیزب لە نۆروێژ کۆ بووەوە

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات،
دیدارێکــی لەگــەڵ ئەندامانــی حیــزب لە
واڵتی نوروێژ پێک هێنا.
ڕۆژی پێنجشــهممه ٤ی ئۆکتۆبــری
٢٠١٨ی زایینــی ،مســتهفا هیجــری
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی

کوردســتانی ئێــران ،چاوپێکهوتنێکــی
لهگــهڵ چهندیــن کــهس لــه ئهندامــان و
دۆستانی حیزب پێک هێنا.
سهرهتا لهالیهن هاوڕێیان ،خۆشکه شههال
یارحوســێنی و کاک هیــوا ئهحمــهدی
بهخێرهێنانــی بهڕێــز کاک مســتهفا و

لەهەمبەر مانگرتنی ئەمڕۆی شارەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە چەند شارێک
بەهــۆی بوونی هەاڵوســانی لەڕادەبەدەر و
گرانــی و خراپــی بــاری گــوزەران مانیان
گــرت و دوکان و بازاڕەکانیــان داخســت،
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیــزب
بەیاننامەیەکی باڵو کردەوە.
دەقی بەیاننامەکە بەم چەشنەیە:
بەیاننامە ســەبارەت بــە مانگرتن لە چەند
شارێکی رۆژهەاڵتی کوردستان
خەڵکی خۆڕاگری کوردستان
هــەر وەک ئاگادارن ،ئەمڕۆ دووشــەممە،
١٦ی ڕەزبــەر بازاڕیانــی چەند شــارێکی
کوردســتان دەســتیان دایــە مانگرتــن و
دوکان و بازاڕیان داخست.
مانگرتنــی ئەمــڕۆی چەنــد شــاڕێکی
رۆژهەاڵتــی کوردســتان کــە هــاوکات

لــە شــار و ناوچەکانــی دیکــەی ئێرانیش
بەڕێوەچــوو ،رەنگدانــەوەی ناڕەزایەتــی
خەڵکــی وەزاڵەهاتــووی کوردســتانە
بەرامبــەر بــە دۆخی قەیراناویی ئابووری
کــە ســەرتاپای واڵتــی گرتووەتــەوە .لــە
الیەکی دیکەشــەوە وەک هاوخەباتی و
پشــتیوانی کردنــی ناوچەکانــی دیکەی
ئێران هەژمار دەکرێت.
وەک سیاســەتی هەمیشەیی و پڕەنسیپی
نەگۆڕی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ،پشــتیوانی لــەم مانگرتنانــە
و شــێوەکانی دیکــەی بەرەنگاریــی
مەدەنیانەی ســەرجەم چین و توێژەکانی
ئێران و کوردستان دەکەین.
هاوچەرەنووســیی گەالنــی بندەســتی
ئێــران و رووخاندنــی رێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی ،پێویســتیی بــە هاوخەباتــی و

ئامادهبووان کرا.
دواتر لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات
باسی له دوایین گۆڕانکارییهکانی حیزب
دوای کۆنگری  ١٦کرد.
دوای باســهکهی لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات ،بهشــداران ڕا و
بۆچوونــی خۆیــان لهســهر بڕیارهکانــی
کۆنگره باس کرد.
هــهر لــه ههمــان شــوێن ،دواتــر بهڕێزیــان
کۆبوونهوهیەکــی لهگــهڵ ئهندامانــی
کۆمیتــهی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران ،له نۆروێژ پێک هێنا،
که کۆمهڵێک باس و بابهتی ڕێکخستن
و حیزبی ئاڵوگۆڕ کرا.

دەزگای ڕێکخستنی گشتیی حیزبی دێموکرات:
پشتیوانی خۆمان بۆ بەرەنگاریی مەدەنیانەی خەڵکی
کوردستان و بازاڕیان دووپات دەکەینەوە

یەكڕیــزی زیاتــرە و ئەمــەش بــە خاڵــی
جەوهەریــی خەباتی یەکالکەرەوە لە دژی
رێژیــم دەزانین و لە داهاتووشــدا پێداگری
لە سەر دەکەینەوە.
لێــرەدا جارێکــی دیکە پشــتیوانی خۆمان
بــۆ بەرەنگاریــی مەدەنیانــەی خەڵکــی
کوردســتان و بازاڕیان دووپــات دەکەینەوە
و هــاوکات جەخــت لــە ســەر خەباتــی
جەماوەریی شارەکان دەکەینەوە.
سەرکەوێ خەباتی جەماوەریی
سەرکەوێ خەباتی شارەکان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای رێکخستنی گشتی
١٦ی ڕەزبەری ١٣٩٧ی هەتاوی
٨ی ئۆکتۆبری ٢٠١٨ی زایینی

شەڕێکی قورس لە نێوان هێزی پێشمەرگەی کوردستان و
دژیگەلییەکانی ڕێژیم هاتە ئاراوە

فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان لــە راگەیەندراوێکــدا
ئاشــکرای کــرد شــەڕێکی قــورس لــە
نێــوان هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان و
چڵکاوخۆرەکانی ســەر بە سپای پاسداران
هاتــە ئــاراوە کــە بەهۆیــەوە چەندیــن
دژیگەلی کوژران و بریندار بوون.
دەقی ڕاگەیەندراوکە بەم چەشنەیە:
راگەیەنــدراوی فەرماندەیــی هێــزی
پێشمەرگەی کوردستان
رێکەوتــی ٢٠ی رەزبــەری ١٣٩٧ی
هەتــاوی کاتژمێــر ٨ی ســەرلەبەیانی ،لە
ســەیرانگای "بیمیــری" شــاری پــاوە ،کە
پێشــتر لە الیەن هێزێکــی زۆری رێژیمەوە
گەمارۆ درابوو ،شەڕێکی قورس لە نێوان
ئــەو هێــزە پۆشــتە و پەرداختــەی رێژیــم
پێکهاتــوو لــە کۆمەڵێک جاش و پاســدار
لەگــەڵ یەکەیــەک لــە پێشــمەرگەکانی
رێکخســتنی شــار ،ســەربە هێــزی

پێشــمەرگەی کوردســتان لە شــاری پاوە،
هاتە ئاراوە.
ئــەوەی روون و ئاشــکرایە ،وێــڕای ئەوەی
هێزەکانی کۆماری ئیسالمی بە کەڵک
وەرگرتــن لە چەندین جــۆر چەکی قورس
شوێنی مانەوەی پێشمەرگەکانی کردبووە
ئامانــج ،پێشــمەرگەکان لــە بەرانبــەر ئەو
هەمــوو هێــزە و چــەک و کەرەســتانە،
شــەرێکی قارەمانانە و بێ وێنەیان ئەنجام
دا.
شــەڕەکە تــا کاتژمێــر ١١ی پێشــنیوەرۆ
درێــژەی کێشــا و ســەرچاوەکان باس لەوە
دەکــەن هێــزی دوژمــن زیانێکــی زۆری
بەرکەوتــووە و بەپێــی زانیارییــەکان ٣
کەس لە هێزەکانی بەناو ســپای پاســداران
کــوژراون و بــە بەردەوامــی لــە کاتــی
شــەڕەکە چەندیــن ئامبۆالنــس لە رێگای
نێــوان نەخۆشــخانەی پــاوە و شــوێنی
شەڕەکە لە حاڵی هاتووچۆدا بوون.

لــەو شــەڕە قارەمانانەیــەدا کــە زیاتــر لــە
 ٣کاتژمێــری خایانــدووە ،دوو ڕۆڵــەی
قارەمــان و فیــداکاری نەتەوەکەمــان
کــە لــە یەکەیەکــی رێکخســتنی شــاردا
ســازمان دران بە ناوەکانی "شــەهید شاهۆ
وەیسی"و "شەهید زانیار ئیسالمی" تێکەڵ
بــە کاروانــی شــەهیدانی ســوورخەاڵتی
کوردستان بوون و هەروەها هاوواڵتییەکی
دڵســۆزی شــاری پــاوە بە ناوی "فەرشــاد
چەچانی" کە بە مەبەستی سەیران کردن
لــەو ناوچەیــە بــوو بــە تەقــەی هێزەکانی
رێژیم کوژرا.
لــە الیــەن رێبەرایەتی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و فەرماندەیــی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ،پرســە
و سەرەخۆشــی خۆمــان پێشــکەش بــە
کەســوکار و بنەماڵەی بەرێزی شــەهیدان
"شــاهۆ و زانیــار" و بنەماڵــەی فەرشــاد
چەچانــی دەکەین و خۆمان بە شــەریکی
خەم و پەژارەیان دەزانین.
ڕۆحیان شاد و رێگایان پڕ رێبوار
فــەرمــانــدەیــی هــێــزی پێشمەرگەی
کوردستان
٢٠ی ڕەزبەری ١٣٩٧ی هەتاوی

دەورەیەکی دیکەی پێشمەرگایەتی کۆتایی پێهات

ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی ٢٧ی ڕەزبەری ١٣٩٧ی هەتاوی ،پۆلێکی دیکە لە کیژان و کوڕانی دەروەســتی کوردســتان توانییان پاش
تێپەڕاندنی سەرکەوتووانەی دەورەی سەرەتایی پێشمەرگە لە چیاکانی کوردستان جلی پیرۆزی پیشمەرگایەتی لەبەر بکەن.
بەپێی ئەم هەواڵە ڕێوڕەسمی ئاماژەبۆکراو بە خوێندنەوەی سروودی نەتەوایەتی ئەی ڕەقیب لەالیەن بەشدارانی دەورە و دواتر ڕاگرتنی
خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شەهیدانی کورد و کوردستان دەستی پێکرد.
پاشان بەڕێز "ئومید مەندۆمی" بەرپرسی فێرگەی فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەم بۆنەوە چەند وتەیەکی پێشکەش کرد.
ناوبــراو لــە ســەرەتای ئاخاوتنەکەیــدا وێڕای یادکردنەوە لە دوو شــەهیدی تازەی گەلەکەمان ،مامۆســتایان موختــار قادرپوور و فاڕووق
حەســەن خەیــات کــە بۆخۆیــان مامۆســتای فێرگــەی حیزب بوون و لــە ئەنجامی مووشــەکبارانی ١٧ی خەرمانان شــەهید کران ،وتی:
"تێرۆریســتانی تــاران پێیــان وابــوو بەو هێرشــانە دەتوانن چاالکییەکانی فێرگە ڕابگرن بەاڵم ئەوەتــا دەبینن فێرگە هەر بە پێوەیە و ئااڵی
ڕاهێنان و بارهێنانی پێشــمەرگەکانی کوردســتان هەر شــەکاوەیە ،دڵنیا بن هەتا کوردســتان و دێموکرات بمێنن فێرگەش هەر دەمێنێ؛
فێرگەیەک کە شەهید سەروان چەکۆ بناخەکەی دانابێت بەمجۆرە هێرشانە ئەژنۆی شل نابێت".
لە بڕگەیەکی دیکەی ڕێوڕەســمەکەدا پەیامی ئاموزشــی دەورە لەالیەن یەکێک لە مامۆســتایانی فێرگە و پەیامی دەورەی ســەرەتایی
لەالیەن یەکێک لە بەشداربووانی دەورە خوێندرایەوە و دواتر خەاڵت بەسەر بەشداربووانی سەرکەوتووی دەورە دابەشکرا

سێمینارێکی تهشکیالتی بۆ لێپرسراوی گشتیی
حیزب له نۆروێژ بهڕێوه چوو
کۆمیتــهی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران له نۆروێژ سێمینارێکی
تهشــکیالتی ،بــه بهشــداریی لێپرســراوی
گشــتیی حیزبی دێموکرات بۆ ئهندامانی
حیزب لهو واڵته بهڕێوه برد.
رۆژی شهممه ڕێکهوتی ٦ی ئۆکتۆبری
 ٢٠١٨زایینــی ،کۆمیتــهی گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
له نۆڕوێژ ،ســێمینارێکی تهشــکیالتی به
بهشــداریی مســتهفا هیجــری لێپرســراوی
گشــتیی حیزبی دێموکرات بۆ ئهندامانی
حیزب لهو واڵته بهڕێوه برد.
ســێمینارهکه بــه ســروودی نهتهوایهتــی
ئــهی ڕهقیــب و خولهکێــک بێدهنگــی بۆ
ڕێزگرتــن لــه گیانــی پاکــی شــههیدان
دهستی پێ کرد.
پاشــان مســتهفای هیجــری لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات ،باســێکی
گشــتی ســهبارهت بــه دۆخــی نالهبــاری

ئێــران له ئاســتی ناوچهیــی و نێودهوڵهتیدا
و ههروهها بهپێچهوانهوه گهشــهی زیاتری
خهباتی ئازادیخوازانهی هێزه سیاسییهکان
و کۆمهاڵنــی خهڵکــی کوردســتان وهک
هاوخهباتیــی خهڵــک و پێشــمهرگه بــه
نــاوی خهباتــی شــاخ و شــار ،پێشکەشــی
بهشدارانی ئهو سێمیناره کرد.
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکرات،
ئامــاژهی بــه ڕۆڵــی ئهرێنیــی ڕاســان و
پێویســتیی بوونــی پێشــمهرگه لــه نێــو
خهڵکــی خۆیــدا کــرد و هاوخهباتــی و
هاوکاریــی خهڵکــی کوردســتان لەگــهڵ
پێشــمهرگه له شكڵی خهباتی شاری بهرز
نرخاند.

هیجری له بهشــێکی دیکهی قســهکانیدا
قورســایی خســته ســهر باســی سیســتم و
پێکهاتــەی تــازهی حیــزب پهســندکراو لە
کۆنگرهی شــازده کرد و به سیســتمێکی
واڵمــدهر بــۆ قۆناغــی ئهمــڕۆی خهباتی
نهتهوهییــی حیزبهکهمــان لــه ڕۆژههاڵتی
کوردســتان وهســف کــرد و گهشــبین و
واقیعبینانــه لــه ئێســتا و داهاتــووی ئــهو
شــێوه خهبات و تێکۆشــانەدا بۆ بهشــداران
دوا.
لــه کۆتاییدا لێپرســراوی گشــتیی حیزبی
دێموکرات ،واڵمی پرسیاری ئامادهبووانی
دایهوه ،که چاالکانه پێشنیار و بۆچوونی
خۆیان لهو سێمینارهدا خسته ڕوو.

حیزبی دێموکرات و کۆمەڵەی شۆڕشگێڕ
جەختیان لەسەر پێوەندییەکانیان کردەوە

لــە دانیشــتنی هاوبەشــی نێــوان حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
کۆمەڵەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشــانی
کوردســتانی ئێراندا جەخت لەسەر هەوڵدان
بــۆ چاالکتر کردنــی ناوەنــدی هاوکاری
حیزبەکانی کوردستانی ئێران کرایەوە.
رۆژی دووشــەممە رێکەوتــی ٢٣ی
رەزبــەری ١٣٩٧ی هەتــاوی هەیئەتێکــی
کۆمەڵەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشــانی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتی
بەڕێز ســاڵح شــەریفی ئەندامــی دەفتەری
سیاســی ،ســەردانی دەســتەی کارگێــڕی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیان
کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێکــی حیزبــەوە
بە سەرپەرەســتی بەڕێز حەســەن شــەرەفی
جێگــری یەکەمــی لێپرســراوی گشــتیی
حیزب پێشوازییان لێکرا.
لــە دانیشــتنێکی دۆســتانەدا بەڕێز ســاڵح

شــەریفی وێــڕای ســپاس لــەو پێشــوازییە
دۆســتانەیە و رێکخســتنی بەرنامەی ئەو
دیــدارە ،ئامــاژەی بــەوە دا کــە ئامانج لە
ســەردانەکەیان ،ئاڵوگــۆڕی نەزەر لەســەر
پرســە سیاسییەکانی پێوەندیدار بە رەوشی
سیاســی ئێــران ،رۆژهەاڵتــی کوردســتان،
پێوەندییــە سیاســییەکان لەگــەڵ الیەنــە
سەرتاســەرییەکان و هێــزە سیاســییەکانی
رۆژهەاڵتی کوردســتان ،هاوکارییەکانی
حیزبی دێموکرات و کۆمەڵەیە.
پاشــان بەڕێــز حەســەن شــەرەفی لەســەر
ئــەو بابەتانــە و کۆمەڵێــک پرســی دیکە
کە لەم هەلومەرجە هەســتیارەدا پێویســتە
حیزب و الیەنە سیاسییەکانی رۆژهەاڵتی
کوردســتان گرینگــی پــێ بــدەن نــەزەری
حیزبــی دێموکراتــی خســتە بــەر چــاوی
هاوڕێیانی کۆمەڵە.
پاشــان بەشــدارانی کۆبوونەوەکە ســرنج و

تێبینییەکانیانی خۆیان باس کرد و دوای
شــڕۆڤەکردنی ئەو باســانە هــەر دووالیەن
لەســەر بەردەوامــی هاوکارییەکانیــان لــە
بــوارە جۆراوجۆرەکانــدا بــە هــاوکاری و
هاوخەباتــی لەگەڵ حیــزب و الیەنەکانی
رۆژهەاڵتــی کوردســتان و حیزبــە
سەرتاســەرییەکان کــە داکۆکی لە مافە
نەتەوەییــەکان گەلــی کــورد دەکــەن،
جەختیان کردەوە .
هەروەهــا پێداگــری لەســەر هەوڵــدان بــۆ
چاالکتــر کردنــی ناوەنــدی هــاوکاری
حیزبەکانی کوردســتانی ئێــران کرایەوە و
لــەو پێوەندییەدا مانگرتنی بەرینی رۆژی
٢١ی خەرمانانــی ئەمســاڵی خۆرهەاڵتی
کوردســتانیان بە سەرکەوتنێکی گەورەی
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی و دێموکراتیکــی
گەلــی کــورد زانــی؛ هەروەها باســیان لە
گرینگــی و بە هانــاوە هاتنی کۆمەاڵنی
خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان کرد.
لــە کۆتاییــدا هــەر دوو الیــەن لەســەر
هاوکاری و هەوڵەکانیان و هەروەها کاری
هاوبــەش لەگــەڵ الیەنــە سیاســییەکانی
ئێران و کوردستان جەختیان کردەوە.

شاندێکی  HDPسەردانی دەفتەری نوێنەرایەتی
حیزبی دێموکراتی کرد

شــاندێکی پارتــی دێموکراتــی گــەالن
دەفتــەری
()HDPســەردانی
نوێنەرایەتــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانیان لە شاری هەولێر کرد
و کردەوەی تێرۆریســتیی ڕێژیمی ئێرانیان
مەحکووم کرد.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ١٧ی
ڕەزبــەری ١٣٩٧ی هەتــاوی ،شــاندێکی
هــادەپ ( )HDPپێکهاتــوو لــە خاتوو
"موزەییەن گونەش" و کاک "عابد ئیکە"

ســەردانی دەفتــەری نوێنەرایەتــی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە شــاری
هەولێریــان کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێکــی
نوێنەرایەتــی حیــزب بــە سەرپەرســتیی
"محەممەد ساڵح قادری" نوێنەری حیزبی
دێموکرات لە هەولێر پێشوازییان لێکرا.
لــەو دیــدارەدا شــاندی هــادەپ؛ وێــڕای
شەرمەزارکردنی کردەوە تێرۆریستییەکەی
ڕێژیمی ئێران بە نیسبەت مووشەکبارانی
بــۆ ســەر بنکەکانــی حیزبــی دێموکرات،
هاوخەمی و سەرخۆشــی خۆیان ســەبارەت
بە شەهیدکران و برینداربوونی پۆلێک لە
تێکۆشەرانی دێموکرات دەربڕی.
شــاندی دوو الیــەن وێــڕای تاوتوێکردنــی
بارودۆخــی سیاســی ناوچــە و پیالنــی

داگیرکــەران دژ بــە نەتــەوەی کــورد،
پتەوکردنــی پێوەنــدی و هەلوێســتی
کردەیــی نێــوان هێــزە کوردســتانییەکان
دژی ئــەو قەاڵچووە سیســتماتیکەی کە
لــە الیەن دوژمنانی کــوردەوە بەرامبەر بە
گەلەکەمــان بەڕێوە دەچێــت ،بە زەرووری
زانی.
لــە کۆتایــی دیدارەکەدا محەممەد ســاڵح
قــادری ســپاس و پێزانینــی ڕێبەرایەتــی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بۆ
هەڵوێستی ڕاشکاوانەی هادەپ بەرامبەر
بــە کــردەوە تێرۆریســتییەکەی کۆمــاری
ئیسالمی و پەرۆشی و هاوسۆزیان لەگەل
بزووتنــەوەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانی
دەربڕی.

تێکۆشەرانی دێموکرات چاالکی تەبلیغییان بەڕێوە برد

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات لە شارەکانی بۆکان و مەریوان چاالکی تەبلیغییان بەرێوە برد و جارێکی تر پەیمانیان لەگەڵ
حیزب و خەباتی نوێی ڕۆژهەاڵت نوێ کردەوە.
شــەوی ٢٦ی ڕەزبەر تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شــاری بۆکان و لە جاددەی "حەمامیان" و "ئەنبار" ســەر بە ناوچەی "ئەحمەدی کۆر"
بە نووسینی درووشم و کێشانەوەی ئااڵی کوردستان بەڵێنیان لەگەڵ حیزبەکەیان نوێ کردەوە.
هەروەها الیەنگران و دۆســتانی بەئەمەگی حیزب لە گوندی "ســلێن" لە ناوچەی هەورامان بە نووســینی درووشــمی حیزبی لەسەر پردی
گوند ،پەیمانیان نوێ کردەوە.
لەالیەکی دیکەشەوە قارەمانانی دێموکرات لە شاری پیرانشار بە نووسینی دروشمی وەک " بژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
بژی هێزی پێشمەرگە"و دروشمی دیکە پشتیوانیی خۆیان لە حیزبی دێموکرات دەربڕی.
هاوکات لە شاری بۆکان ،قارەمانانی دێموکرات لە سەر گڵکۆی شاخەوانی ناوداری کورد "موقبیل هونەرپەژوو" ئااڵی کوردستانیان
هەڵکرد.
هــاوکات تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە چاالکییەیەکــدا لە ناوچــەی فەرهادتاش ،بــەری فەیزوڵاڵ بەگیی بۆکان ،لە نێــوان گوندەکانی
یەکشەوە و دەروێشاڵی ئااڵی کوردستان و جامانەی خاکیپۆشانیان پێكەوە هەڵکرد.

ژمارە ٢٢ ،٧٣٦ی ئۆکتۆبری ٢٠١٨

شاندێکی  KNKسەردانی دەفتەری نوێنەرایەتیی
حیزبی دێموکراتیان لە هەولێر کرد

شــاندێکی کۆنگــرەی نەتەوەیــی
كــورد ( )KNKســەردانی دەفتــەری
نوێنەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی
كوردســتانی ئێرانیــان لــە شــاری هەولێــر
کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ١٩ی
ڕەزبــەری ١٣٩٧ی هەتــاوی ،شــاندێکی

کۆنگــرەی نەتەوەیــی کــورد ،بــە
سەرپەرەســتیی "شــوکروڵاڵ حەمەدەمیــن"
ســەردانی دەفتــەری نوێنەرایەتــی حیزبی
دێموکراتیــان لە شــاری هەولێــر کرد و لە
الیــەن هەیئەتێکی دەفتــەری نوێنەرایەتی
و ڕێبەرایەتــی حیزبــەوە بــە سەرپەرەســتی
"محەمەد ساڵح قادری" پێشوازییان لێکرا.

لەو دیدارەدا شــاندی کۆنگرەی نەتەوەیی
کــورد  ،وێڕای سەرەخۆشــی و هاوخەمی
دەربڕین سەبارەت بە شەهیدان و بریندارانی
كــردەوە تێرۆریســتییەكەی ڕێژیمــی ئێران،
هاوكات مووشــەكباران و كــردەوە جینایەت
خولقێنەكانــی ڕێژیمــی ئێرانیــان دەرهــەق
بــە حیزبــی دێموكــرات و جوواڵنــەوەی
ڕۆژهەاڵتی كوردستان ،شەرمەزار كرد.
شــاندی دوو الیــەن بــە لەبەرچاوگرتنــی
مەترســییەكانی بــەردەم جوواڵنەوەی كورد
و پیالنــی هاوبەشــی نەیــاران لــەم قۆناغە
هەســتیارەدا ،جەختیان لەسەر بەهێزكردنی
تەبایــی و یەكڕێزیــی نێــوان الیەنــە
سیاســییەكان و جەمــاوەری كوردســتان
كــردەوە و ئامادەییــان بۆ پێوەندیی بەردەوام
و هەماهەنگــی زیاتر لە بوارە جیاجیاكاندا
بۆ بە كردەییكردنی ئەم مەبەستە دەربڕی.

ئیسماعیل بێشکچی
سەردانی دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کرد

"ئیســماعیل بێشــکچی" کەســایەتی
ناوداری و دۆســتی لە مێژینەی نەتەوەی
کــورد ســەردانی دەفتــەری نوێنەرایەتــی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانی لە
هەولێر کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٢٢ی
ڕەزبــەری ٢٧١٨ی کــوردی ،ئیســماعیل
بێشــکچی کەســایەتی ناوداری تورک و
دۆســتی لــە مێژینەی نەتــەوەی کورد بە
هاوڕێیەتی هەرکام لە "ئیبراهیم گوربوز"
و "ئەحمــەد کانــی" لــە بەڕێوەبەرانــی
ناوەندی لێکۆلینەوەی بێشکچی لە ئامەد
و هەولێر؛ سەردانی دەفتەری نوێنەرایەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانی لە
هەولێر کرد.
لــەو ســەردانەدا ،بێشــکچی و هەیئەتــی
هاوڕێــی لە الیــەن هەیئەتێکی دەفتەری
نوێنەرایەتییــەوە بــە سەرپەرەســتیی
"محەممەد ساڵح قادری" نوێنەری حیزبی
دێموکــرت لــە شــاری هەولێر پێشــوازییان
لێکرا.
لەو دیدارەدا بێشکچی و هەیئەتی یاوەری
وێڕای دەربرینی سەرەخۆشی و هاوخەمی

خۆیان سەبارەت بۆ ئەو لێکەوتە مرۆییەی
کە بە هۆی پەالمارە مووشــەکییەکەی
ڕێژیمــی ئێرانــەوە بــۆ ســەر کەمــپ و
بارەگاکانــی حیزبی دێموکــرات هاتووەتە
ئــاراوە ،ئاوڕێکــی لــە مێــژووی پــڕ
کارەســاتی نەتــەوەی کــورد لــە قۆناغــە
جیاجیاکانــی مێژووییــدا دایــەوە و بــە
وەبیــر هێنــاوەی ئــەو ڕووداوانــە و ڕۆلــی
نێگەتیڤــی زلهێــزان و پیالنــی هــەرکام
لە واڵتانی زاڵ بەســەر کوردســتاندا ،کە
ڕێگر و بەربەســت بوونە لە بە سەربەســتی
گەیشــتنی گەلــی کــورد ،وەبیــری
هێنایــەوە کــە تەنیا ڕێــگای بەربەرەکانی
و ســەرکەوتنی گەلــی کــورد بەســەر
ئــەو هەمــووه تراژیدیایــەدا ،پێکهێنانــی
یەکڕێــزی نیشــتمانی و جدییەتــی ئــەوان
بۆ بەهێزکردنی ئەقلییەتی نەتەوەسازی و
بونیادنانەوەی دەوڵەتی نەتەوەیی خۆیانە.
پاشــان قــادری وێــڕای بەخێرهێنانــی
بێشــکچی و هاوڕێیــان یــاوەری ،ســاوی
"مســتەفا هیجری" لێپرســروای گشــتی و
ڕێبەرایەتــی حیزبــی بە ناوبــراو گەیاند و
سوپاســی هاوســۆزی لەمێژینــە و ڕۆل

و خەباتــی بێشــکچی بــۆ داکۆکــی لــە
مافــی کــورد دەربــری کــە بــەردەوام بــە
ڕێــگای نووســین و بەڕێوەبردنــی کۆڕ و
کۆبوونەوەکانــی توانیویەتــێ خزمەتێکی
گەورە لە بە جیهان ناســاندی دۆزی ڕەوا
و ڕزگاریخوازیی کورددا ببینێت.
لــە درێــژەی دیدارەکــەدا محمــەد ســاڵح
قادری باســی لە قەیرانەکانی سیستەمی
دەســەاڵتداری ڕێژیمــی ئێــران لە ناوخۆی
و دەرەوەدا کــرد و پێشــێلکارییە دژی
مرۆییەکانــی ئــەو ڕێژیمــەی دەرهــەق بە
گەلــی کــورد ،بــە ئامــار بــۆ بێشــکچی
روونکردەوە و دڵنیایی دایەوە کە سەرەڕای
هەمــوو تــاوان و پیالنــی قەاڵچۆکردنمان
لــە الیــەن کۆمــاری ئیســامییەوە ،بەاڵم
بەوپەڕی ئیرادەوە ،بە هەموو ڕەهەندەکانی
خەباتــی ڕەواوە داکۆکــی لــە مافــی
ســەروەری و چارەســەریی دادپەروەرانە و
ئاشتیخوازی نەتەوەکەمان دەکەین .
ئیســماعیل بێشــکچی لەدایکبــووی
١٩٣٩/١/٧یــە ،لە ناوچەی ئیسکســلیپی
سەر بە چۆرووم لە خێزانێکی تورک و بە
دین حەنەفی لەدایکبووە .کەسایەتییەکی
کۆمەڵناســی تورکە کــە ماوەیەکی زۆر
تەنهــا غەیــرە کوردێــک بــوو کــە هەموو
ژیانــی تەرخــان کــردوە بــۆ پشــتیوانی لە
دۆزی کــورد لــە تورکیــە و ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت .هــەر بۆیــە نازنــاوی "ســاری
هۆجــا" بــە تورکــی لێنــراوە ،بــە مانــای
"مامۆســتا قــژ زەردەکە"دێت .بێشــکچی
ئەندامی فەخری دامەزراوەی PENە.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران:
بهرامبهر بە تاوانەکانی ڕێژیمی ئێران بێدهنگ مەبن
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران بە نیســبەت ئەگەری
لــە ســێدارەدانی "هیدایــەت عەبدوڵاڵپوور"
ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
هاونیشتمانانی بهڕێز!
كۆمهاڵنی خۆڕاگری خهڵكی كوردستان!
ڕێكخراوهكانــی داكۆكیــكاری مافــی
مرۆڤ!
له درێژهی گرتن ،ئهشــكهنجه و ئێعدامی
تێكۆشــهرانی ئازادیخــوازی كــورد ،
ڕۆژی ١٦ی ڕهزبــهر ،بــه تۆمهتــی
هــاوكاری لهگــهڵ یهكێک لــه هێزهکانی
ئۆپۆزســیۆنی کــوردی ،حوكمــی لــه
ســێدارهدرانی "هیدایــهت عهبدۆڵاڵپــوور"
،زیندانیــی سیاســیی كــورد لــه زیندانــی
ناوهندیــی شــاری ورمــێ ،لــه الیــهن لقی
٤٧ی دیوانی بااڵی واڵتهوه پهسهند كرا.
ئــهوه لــه كاتێكدایــه كــه دیوانــی بــااڵی
واڵت پێشــتر حوكمــی ئێعدامی "هیدایهت
عهبدۆڵاڵپــوور"ی ڕهت كردبــووه و بــه
پارێــزهر و بنەماڵەکــەی ڕاگهیاندبــوو كــه
ناوبــراو بــێ تاوانــه ،بــەاڵم مخابــن لەژێــر
گوشــاری وەزارەتــی ئیتالعــات و دەزگا

ئەمنییەتییەکانــی ڕێژیمــەوە ،بــۆ جــاری
دووەم ،بڕیاری لە سێدارەدرانی دەرکرا.
هیدایت عهبدوڵاڵپوور ،له ڕێكهوتی ٢٦ی
جۆزەردان ساڵی ١٣٩٥ی ههتاوی ،وێڕای
شــهش هاوواڵتی دیكەی شــاری شــنۆ و
دەورووبەری دەستگیر کرا.
دوا بــه دوای شــەپۆلی کــەم وێنــەی
ناڕهزایهتیــهكان و بێزاریــی خهڵكــی
وهزاڵههاتــوو لــه ڕێژیــم وههروههــا
بهرینبوونــهوهی خهباتــی گەلــی كورد دژ
بــه سیاســهتی هــهاڵواردن و پێشــێلكردنی
مافهكانیان ،ڕێژیمی كۆماری ئیســامی
ڕەوتــی زیندانــی كــردن و ئێعدامــی
چــاالكان و ئازادیخوازانــی رۆژهەاڵتــی
كوردستانی چڕتر كردووەتهوه .تێكۆشهران
و زیندانیانــی سیاســیی كــورد وێــڕای
بێبهشــبوون لــه مافــی بهرگریکــردن لــه
خۆیــان ،لهژێــر گوشــار و ئهشــكهنجهی
دهزگا ئهمنییهتییهكانــی ڕێژیمــدا ناچــار
بــه دانپێدانانــی زۆرهملێ دهكرێن وتاوانی
ئهمنییهتییــان دەخرێتــە پــاڵ و حوكمــی
ئێعدامیان بهسهردا دهسهپێندرێت.
ئێمه وهک ناوهندی هاوكاریی حیزبەکانی
كوردســتانی ئێــڕان ،هــاوکات ئــەوڕۆ کە

١٠ی ئۆکتۆبــر؛ وەک ڕۆژی جیهانــی
بەرەنگاربوونــەوەی دژ بــە حوکمــی
ســێدارەیە ،وێــڕای مهحكوومكردنــی
بڕیــاری نــاڕەوای ئێعدامــی زیندانیــی
سیاســیی كــورد "هیدایــهت عهبدوڵاڵپوور"
و تێكۆشــهرانی ئازادیخــوازی كــورد ،داوا
لــه كۆمهاڵنی خهڵكی كوردســتان دهكهین
كــه دژ بــه سیاســهتی لــه ســێدارهدانی
ڕۆڵەکانیــان و ســەرکوتی سیســتماتیکی
رێژیمی کۆماری ئیســامی بوەستنەوە و
دهنگی ناڕهزایهتی خۆیان ههڵببڕن.
لــه ههمانكاتــدا داوا لــه ڕێكخراوهكانــی
داكۆكــی كاری مافــی مــرۆڤ و كۆڕ و
كۆمهڵه مرڤدۆستهكان دهكهین كه بهرامبهر
بە تاوانەکان و سیاسەتی دژە مرۆیی ئەم
ڕێژیمە بێدهنگ نهبن و هەڵوێســت بگرن.
داواکاریشــن بە هــهر ڕێگایهكی مومكین
کە بۆیان دەکرێت ،فشار بخهنه سهر ڕێژیم
بــه مهبهســتی كۆتایی هێنان بــه ئێعدام و
سهركوتی ڕۆڵهکانی گەلی كورد.
نــاوهنــدی هــاوكــاریــی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٧ی ڕەزبەری ١٣٩٧ی هەتاوی
١٠ی ئۆکتۆبری ٢٠١٨ی زایینی
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سێمینارێک لەژێر ناوی «کوردستانی ئێران ،دوای
مانگرتنی ٢١ی خەرمانان» بەڕێوە چوو
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران ،ســێمینارێکی لەژێــر
نــاوی "کوردســتانی ئێــران ،دوای
مانگرتنی ٢١ی خەرمانانـ"ـی بەڕێوە برد.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ١٨ی
ڕەزبــەر کاتژمێــر ٢ی پاشــنیوەڕۆ،
لــە دەفتــەری نوێنەرایەتیــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە شــاری
سلێمانی ،ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران ،سێمینارێکی سەبارەت
بــە ئەزموونەکانی کاری هاوبەشــی هێزە
سیاســییەکان و بەتایبــەت ،بانگــەوازی
هاوبەش بۆ مانگرتنی ٢١ی خەرمانان بە
بەشدارایی نوێنەرانی حیزبە سیاسییەکانی
ئەنــدام لــە ناوەنــدی هــاوکاری و میوانان
بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ســێمینارەکە بــە ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکی
شــەهیدانی کوردســتان دەســتی پــێ
کــرد و پاشــان بەڕێوبــەری ســێمینارەکە
"فــواد خاکیبەیگــی" بەرنامــەی کاریی
سێمینارەکەی ڕاگەیاند.
پانێلــی یەکەمــی ســێمینارەکە بــە
نوێنەرایەتــی کۆمەڵــەی شۆڕشــگێری
زەحمەتکێشــانی کوردســتانی ئێــران ،لــە
الیــەن "کاکــۆ عەلیار" لەژێر ناونیشــانی
"ئەرکــی هێــزە سیاســییەکان بەرانبــەر
کۆمەڵــگای مەدەنیــی ڕۆژهــەاڵت"
پێشــکەش کــرد و تێــدا قۆناغەکانــی
خەباتــی مەدەنــی لــە ئاســتی جیهانــی و
دواتــر پەرەگرتنــی لــە ئێران و کوردســتان
بــە وردی باس کــرد و گرینگیی ئەرکی

هێــزی سیاســی بەرانبــەر بــە کۆمەڵگا و
کۆمەڵــگا بەرانبــەر بە هێزە سیاســییەکان
خستەڕوو.
دواتــر "ســۆران نــووری" ،بــە نوێنەرایەتی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتان تیشــکی
خستەســەر چۆنیەتــی مانگرتنەکــەی
پــاش مووشــەکبارانی بنکەکانــی حیزبی
دێموکــرات و ئێعدامــی تێکۆشــەرانی
سیاســی لــە هەمــوو ڕەهەندەکانییــەوە،
مانگرتنەکــەی شــرۆڤەکرد و باســی لەوە
کــرد ،کە حەرەکەتێکی ئــاوا جەماوەریی
ئەگەرچی بەبێ کەموکۆڕی نییە ،بەاڵم
یەکگرتوویی هێزە سیاســییەکان و واڵمی
ئەرێنیــی کۆمەلــگا ،لــەم هەلومەرجــە
هەستیارەدا بێوێنە بوو.
لە پانێلی سێهەمدا "محەممەد حەکیمی"
بە نوێنەرایەتی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی
کوردســتان ،دەوری ڕاگەیاندنــی
لــە بەرەوپێشــبردنی ئامانجەکانــی
مانگرتنەکــەی بــە وردی بــاس کــرد و
پێویســتی کۆمیتەیەکــی ڕاگەیاندنــی
هێزە سیاســییەکان ،لە داڕشــتنی بەرنامە
و پالنــی یەکگرتــوو لــە بــواری میدیــا
پێویستییەکی زەرووری زانی.
"فــواد جەعفــەری" بــە نوێنەرایەتــی

ســازمانی خەباتــی کوردســتانی ئێــران،
لەژێر ناونیشــانی "دەوری پشتیوانیی هێزە
سەرانسەرییەکانی (سازمانی موجاهیدنی
خەلــق وەک نموونــە) لــە مانگرتنــی
کوردســتان" بــاس کــرد و ڕایگەیانــد،
لــەو هەلوومەرجانــەدا پشــتیوانیی هێــزە
سەرانســەرییەکان لــە داخــوازە ڕەواکانــی
نەتەوەکەمــان دەبــێ لــە کوردســتانەوە بــە
ئەرێنی سەیر بکرێت.
لــە کۆتــا پانێلــی ســمینارەکەدا" ،تاهیــر
مەحمــوودی" بــە نوێنەرایەتــی حیزبــی
دیمۆکراتی کوردستانی ئێران "گرینگیی
هاوئاهەنگی خەباتی شــار و شاخی" باس
کــرد و ڕایگەیانــد لــە ڕوانگــەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانەوە شــار لە
هەموو ڕەهەندەکانەوە دەبێت چەقی خەبات
بێت و پێشــمەرگە و شــاخیش پشتیوان بن،
هــەر دوو ال هاوئەهەنــگ و هاودەنــگ
لــە ڕاســتای وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی
نەتەوەکەمان هەنگاو هەڵ بگرن.
ســێمینارەکە بــە واڵمدانــەوەی پێشــنیار و
ڕەخنەی بەشــداران لە الیەن کۆڕگێڕانەوە
و کۆبەنــدی ڕاســپاردەکان بۆ بڕیاردان لە
کۆبوونــەوەی داهاتــووی ناوەنــد ،کۆتایی
پێ هات.

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران سەبارەت بە مانگرتنی گشتیی
مامۆستایان

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران ،سەبارەت بە مانگرتنی
گشــتیی مامۆســتایانی قۆتابخانەکانــی
ئێران و کوردستان ،ڕاگەیەندراوێکی باڵو
کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان
مامۆستایانی سهنگهری پهروهرده
٢٢ ی ڕهزبــهری ١٣٩٧ی ههتــاوی،
مانگرتنــی گشــتیی مامۆســتایانی
قوتابخانهكان له بهشێكی زۆری شارهكانی
ئێران و كوردســتان به ســهركهوتنهوه بهڕێوه
چوو .
مامۆســتایان ئــەو توێــژە کاریگــەرەی
کۆمەڵــگان کــە زۆرتریــن خزمــەت بــە
ڕۆلەکانــی گــەل دەکــەن .ئەوان شــیاوی
ژیانێکــی زۆر باشــن و لــە ســەرجەم
کۆمەڵگا پێشــکەوتووەکاندا مامۆستایان
وەک نموونــە و پێشــرەوی کۆمەڵــگا
ســەیر دەکرێن ،نەک هەر مافیان پێشــیل
ناکرێ ،بەڵکوو دەرفەتی باشترین ژیانیان
بــۆ دابیــن دەکــرێ ،بــەاڵم لــە ئێرانــی
ژێردەســەاڵتی کۆماری ئیســامی نەک
پلــەی مامۆســتا ڕێــزی لــێ ناگیرێــت،
بەڵکــوو مافــە سەرەتایییەکانیشــی کــە
دابینکردنــی ژیانێکــی ســەردەمیانەیە
لــە الیــەن دەســەاڵتدارانی کۆمــاری
ئیســامییەوە بــە هەنــد ناگیــرێ و لــە
ژیانێکــی کۆڵەمەرگیــدا ڕایــان دەگــرن
و ئــەوە لــە حاڵێکدایــە کــە مامۆســتایان
خزمەتــی مندااڵنــی واڵتەکەیــان دەکــەن
و بــۆ دواڕۆژ و داهاتــووی واڵت
ئامادەیــان دەکــەن ،مانگرتنــی گشــتیی

مامۆســتایان بــه نیشــانهی ناڕهزایهتی ل ه
الیــهك به سیاســهتی ههڵه و شــهڕخوازانه
و دهســتێوهردان لــه کاروبــاری واڵتــان و
یارمهتیگهیاندنــی ماڵــی و لوجیســتێكی
بــه تاقــم و گرووپــه تێرۆریســتییهكانی
ناوچــه ،لــه الیــهن ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیســامیی ئێرانــهوه و لــه الیهكی دیكهوه
لــه ههمبــهر ههلومهرجــی نالهبــاری
ئابووریی مامۆســتایان و كهمیی مووچه،
چوونهســهری نرخــەكان ،بێبههــا بوونــی
پووڵــی میللــی ،ســهركوت و خهفهقــان و
نهبوونی ئازادیی بهیان و نەبوونی پالنێک
بــۆ خوێنــدن بــە زمانی زگماکی ،لهســهر
ویســت و داخوازیی كۆمهڵیك مامۆستای
پێشــڕهو ،مانگرتنی گشــتی له ئاستێكی
بەربهریندا بهڕێوهچوو .ناوهندی هاوكاریی
حیزبهكانــی كوردســتانی ئێــران وێــڕای
پشتیوانی له ویست و داخوازییه ڕهواكانی
مامۆســتایانی قوتابخانهكانی ســهنگهری
پــهروهرده و زانســت له ئێران و كوردســتان،
داوا له گهالنی ئێران و بهتایبهت بزووتنهوه
كۆمهاڵیهتییهكان دهكەین ،با ههموومان بە
یەکگرتوویــی و یەکدەنگییەوە پشــتیوانی
لــه داوا ڕهواكانــی مامۆســتایان بكهن .لە
هەمــان کاتــدا داوا لــه خهڵكی تێكۆشــهر
و خهباتگێــڕی ڕۆژههاڵتــی كوردســتان
دهكهین ،به هەر شــێوەیەک بۆیان دەکرێ
پشــتیوانی له داوا ڕهواكانی مامۆســتایان
کوردستان بكهن.
نــاوهنــدی هــاوكــاریــی حیزبهكانی
کوردستانی ئێران
٢٣ی ڕهزبهری ١٣٩٧ی ههتاوی

درێژەی پەیڤ
دوو چەمکــە لــە بەرامبەر یەکــدا دابنێن
و وا لــە مێشــکی خەڵــک جێ بخەن کە
هــەر کــەس «ئاشــتیپارێز» نەبــێ ،ئــەوە
شەڕخوازە!
ئەمــە لەکاتێکدایــە کــە لــە نێــو ئێرانــدا
شــتێک بەنــاوی ئاشــتی بوونــی نییە تا
بپارێــزرێ! لــە کاتێکــدا کــە دەســەاڵتی
ویالیەتــی فەقیهی بە هەموو شــێوەیەکی
ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و سیاســی و
کولتــووری شــەڕی بــە دژی خەڵکانــی
ئێــران و نەتــەوە ســتەملێکراوەکان
راگەیانــدووە و ســەدان هــەزار کــەس
دەربــەدەر و ماڵوێــران کــراون و رۆژ نییــە
پــرۆژەی ئێعــدام و موعتادکردنــی الوان
و ئەشــکەنجە و ئــازاری خەڵــک و
بەتااڵنبردنــی ســامانی واڵت و ژیانــی
کۆمەڵــگا و  ...بەڕێــوە نەچــێ ،و لــە
هەمــووی گرنگتــر رێژیــم بــە فەرمانــی
جیهاد ،هێرشــی کردۆتە ســەر کوردستان
و هەموو شاخ و دۆڵێکی کوردستانی لە
هێزی داپڵۆســێنەری تیرۆریســتی تەنیوە.
لە وەها دۆخێکدا شتێک بە ناوی ئاشتی
بوونی نییە بەڵکوو ئەوەی هەیە «دۆخی
داسەپاوی ستەمکارانە»یە.
گوتارســازیی رواڵەتیــی دەســەاڵتی
ئیدئۆلۆژیکــی تــاران نابــێ رێگــەی
پــێ بــدرێ بێتــە نێــو مێشــک و بیــری
ئازادیخوازانــەوە ،خەباتــی خەڵــک بــۆ
تێکدانی دۆخی ســتەمکاری و گەیشتن
بــە مــاف ،ناوی لــێ نانرێ شــەڕخوازی
بەڵکــوو پێــی دەوتــرێ خەباتــی گــەل لە
پێناوی رزگاری و گەیشتن بە ئازادیدا.
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جوواڵنەوەی ڕزگاریخواز
کولتووری دێموکراتیک دەخوازێ

دوکتور میرۆ عەلیار
بەشی یەکەم
بەپێــی پێناســەکردنی "سێســیل هێلمــەن"
زانــای
Cecil Helman
ئەفریقایــی باشــوور ،کولتوور،چاندیــان
فەرهەنگ"سیســتمێکە لە ڕێســا و نەریت
و عادەتگەلێــک کــە دەبێتــە هەوێــن و
ڕێنوێــن بــۆ پێکەوەژیان و هەڵســووکەوتی
مرۆڤەکان".کولتــوور ئــەو شــتانە
لەخۆدەگــرێ کــە مــرۆڤ دایاندەهێنێ و
بەرهەمیان دێنێ.
بــە بۆچوونی "ئێــدوارد تەیلێر" Eward
 Tylorمرۆڤنــاس /کۆمەڵناســی
بەناوبانگــی بریتانیایــی ،کولتــوور
"کۆیەکــی ئاڵــۆزە لــە زانســت ،بــاوەڕ،
هونــەر ،یاســا ،ئەخــاق ،مەزهــەب،
هەڵســووکەوت و داب ونەریــت و ...کــە
مــرۆڤ وەک ئەندامێکــی کۆمەڵــگا لە
کۆمەڵگایەکــەی خــۆی وەریدەگــرێ و
فێری دەبێ و فێر دەکرێ".
"ئالبێــرت شوایتســەر" Albert
 Schweitzerپزشک ،زانای دینی
و فیلەسووفی ئالمانی -فەرانسەیی دەڵێ
"دوائامانجی کولتــوور بەکەماڵگەیاندنی
ڕووح و ئەخالقی تاکەکانە".
فەرهەنــگ لەڕێــگای فێرکــردن و
ڕاهێنانــەوە لــە بەرەیەکــەوە (نســل) بــۆ
بەرەیەکی دیکە دەگوێزرێتەوە.
جێگای ســەرنجە کە کولتوور و فاکتەرە
پێکهێنەرەکانــی کولتــوور هەتاهەتایــی و
نەگۆڕ نین و دەکرێ ئالووگۆڕیان بەسەردا
بــێ ،واتــە مرۆفەکان دەتوانــن کولتووری
غاڵــب بگــۆڕن و لەپێنــاو گەشــەپیدان و
بەرەوپێشــبردنی کۆمەڵگاکەیــان لەگــەڵ
ویســت و پێداویســتییەکانی (چەلنــج)
سەردەم بیگونجێنن.
کولتووری سیاســی بە تێڕوانین و هەســت
و تێگەیشــتن و بــڕوای مــرۆڤ بەرامبەر
بــە سیاســەت و دەســەاڵت (حکوومــەت)
دەگوتــرێ ،واتــە دیتــن و تێگەیشــتن لــە
سیاســەت و چۆنیەتــی پێوەنــدی نێــوان
خەڵک و حکوومەت.
کولتــووری سیاســی بــاس لــە تێڕوانینــی
ئەندامانــی کۆمەڵگا لە بنەمای فیکری
و ئوســووڵی کرداریــی (قواعــد رفتاری)
سیستمی سیاسی دەکا.
کولتووری سیاسی ڕێنوێنە بۆ تێگەیشتن

لە سیاســەت و هەڵسووکەوتی سیاسی لە
کۆمەڵگایەک دا.
سیاســەت بــۆ مــرۆڤ و بــۆ ژیانــە؛
کەوایــە کاتێــک باســی کولتــووری
سیاســی دەکرێ ،مەبەســت تەنیا شیوەی
سیاســەتکردن و هەڵسووکەوتی سیاسی و
چۆنیەتی تێگەیشتنی مرۆڤ لە پێوەندی
نێوان خەڵک و دەسەاڵتی سیاسی نییە.
کولتــوور مەفهوومێکــی زۆر بەربەرینــە
و هەمــوو الیەنەکانــی ژیانــی مــرۆڤ
دەگرێتــەوە :شــێوەی پێکەوەژیــان،
پێکەوەهەڵکــردن و موراعاتــی هــاوڕێ
و دەرووجیــران ،ڕێزگرتــن لــە کەرامــەت
و کەســایەتی یەکتــر ،شــێوەی
هەڵوێســتگرتن بەرامبــەر بــە ڕەخنــە و
گلەیــی ،بەکارهێنانی زمــان و ئەدەبیاتی
شــیاو ،هەســت بــە لێپرســراوی کــردن و
وەخۆگرتنــی بەرپرســایەتی (مســئولیت
پذیــری) ،چۆنیەتــی تێڕوانیــن لــە
پرســی ژن و هەڵســوکەوت لەگــەڵ ژن،
پاراســتنی "حریــم شــخصی" خەڵــک و
خۆبــواردن لــە دەخالەتکــردن لــە ژیانــی
ئــەم و ئــەو ،ڕێزگرتــن لــە بیروبــاوەڕی
جیــاواز ،ســەلماندن و ڕێزگرتن لــە جیابیر
و جیاوازی بەگشــتی ،پاراســتنی ژینگە،
پاراســتنی پاک و خاوێنی ماڵ و شوێنە
گشــتییەکان ،پاراستنی ئەموالی گشتی
و زۆر شتی دیکە.
لێــرەدا مەبەســت پێداویســتیی کولتــووری
سیاســی دێموکراتیک لە جوواڵنەوەکانی
کورددایە.
کولتــووری خەبــات بــەو مانایەیــە کــە
کاتێک کەسێک پێ دەنێتە نێو شوێن و
ژیانی شەخسی وسیاسیی خەباتگێڕییەوە،
لــە هەمــوو ئــەو بوارانــەی لــە ســەرەوە
ئاماژەیان پێکرا ،جیاوازی ببینێ .لەگەڵ
کەشــوهەوایەکی نوێــی پــڕ لە تێکۆشــان
و هیــوا بــەرەوڕوو بــێ ،خێــرا هەســت بکا
پێــی ناوەتە دنیایەکی دیکــەوە .ئاڵوگۆڕ
ببینــێ و بــە دیتنی ژیانــی خەباتگێڕانە،
ورە و هومێــد بکەوێتە دڵیەوە و هیوای بە
داهاتوو تێدا بەهێزتر بێ.
بەکورتــی ،کاتێــک بیــر دەکاتــەوە و
هەڵســەنگاندن دەکا لــە بەینی ژیان لەژێر
ســێبەر و دەســەاڵتی داگیرکــەر و ژیانــی
خەباتگێڕ لە ئازادی و سەربەستیدا ،باوەڕ
بێنــێ کــە بــۆ ســەرکەوتنی ئــەو خەباتە،
دێنــێ و هەڵدەگــرێ هەزینــەی بــۆ بدا و
فیداکاریــی بــۆ بــکا بــەاڵم ئەگــەر هیچ

گــۆڕان و جیاوازییەکــی هەســت پێنەکرد
و بگرە خراپتریشــی بینی ،تەمابڕاو دەبێ
و هیوا و بڕوای بە خەباتیش الواز دەبێ.
ئــەو کەســانەش کــە لەنێــو خەباتەکــەدان
یــان تــازە دێنــە نێــو ڕیــزی جوواڵنــەوە،
ئەگــەر گۆڕان و تەحەممــول ببینن ،زیاتر
ورە دەگــرن و هیوایــان بــە خۆیــان و بــە
خەباتەکەیان زیاتر دەبێ.
کولتوور بنەما و ژێرخان و پێناسەیە .هەر
بزاڤێکی سیاســی ،هەر ئیدئولوژییەک و
هــەر نیزامێکی سیاســی بۆ جێگیرکردن
و ســەقامگیرکردنی خۆی پێویســتیی بە
کولتــووری تایبــەت بەخــۆی هەیــە .هەر
شۆڕشــێک ســەردەکەوێ و دەســەاڵت
بەدەســتەوە دەگــرێ ،ســەرەتا دنیایــەک
ئینــرژی و هەزینــە تەرخــان دەکا کــە
کولتووری کۆمەڵگایەکە لە بەرژەوەندیی
سیســتمەکەی خــۆی دا بگــۆڕێ و لــە
ڕێگای ئەو کولتوورە نوێیەوە بناخەیەکی
قایــم و پتــەو بــۆ نیزامەکــەی خــۆی لــە
کۆمەڵگادا دابڕێژێ.
بە دروستی گوتراوە کە "ئەوەی دەیهەوێ
سیاســەت بگــۆڕێ ،دەبــێ کولتــوور
بگۆڕێ"!
جوواڵنــەوەی نەتەوەیــی -دێموکراتیکــی
کوردیــش هــەر بەوجــۆرە پێویســتیی بــە
کولتوورێکــی سیاســی ســەربەخۆ و
تایبــەت هەیــە کــە نوێنگــە و نوێنــەری
بەهــا و بیروباوەڕ و ئامانجەکانی خەباتی
ڕزگاریخواز بێ.
کولتــووری خەباتــی ڕزگاریخــواز
بەپێچەوانــەی کولتــووری داگیرکــەر،
دەبــێ دێموکراتیــک بــێ و لــە بەرامبەر
کولتووری دواکەوتــوو و نادێموکراتیکی
دەســەاڵتی حاکمــدا ،ڕۆڵــی کولتــووری
ئالترناتیڤ" (بەدیل) بگێڕێ.
سیاســیی
کولتــووری
بوونــی
پێشــکهوتنخوازی جیــاواز لــه کولتــووری
عهشــیرهتی وکولتــووری چەوســێنەر،
بــۆ خهباتــی نهتهوهیــی کــورد حهیاتــی و
چارهنووسســازه .کولتوورێــک که بتوانێ
واڵمــدهرهوەی ویســت و زهروورهتهکانــی
ئــهوڕۆی جوواڵنــهوهی ڕزگاریخواز بێ و
گهشهی پێبدا و بهرهوپێشی بهرێ.
گرنگــی کولتــوور لەوەدایە کە هیچکات
بــێ الیــەن نییە؛ یــان نادێموکراتیکە و لە
خزمــەت بەردەوامیی ســوڵتە و دەســەاڵتی
چەوســێنەردایە یــان دێموکراتیکــە و لــە
خزمەت بووژانەوە و خەباتی ڕزگاریخوازی

چەوساوەدایە.
بە کولتووری نادێموکراتیکی چەوســێنەر
خەباتی میللی -دێموکراتیکی چەوســاوە
گەشە ناستێنێ و سەرناکەوێ.
ســنوورەکانی جیاوازیــی کولتــووری
لەگەڵ دەســەاڵتی حاکــم دهبێ بهتهواوی
بــۆ جهمــاوهر و بیــروڕای گشــتی دیــار و
ئاشکرا بێ و بۆ خهڵک ببێ به ئولگوو.
کۆمەڵگای نەتەوەی ڕاپەڕیو پێویســتیی
بــه کولتووری بهدیــل ههیه ،کولتوورێک
کــه خهڵــک و حاکمییــهت لێــک جیــا
دهکاتــهوه و خهڵــک و خهبــات بهیهکــهوه
گڕێ دهدا.
بوونــی کولتوورێکــی پێشــکهوتنخوازی
جیــاواز بهتایبهتــی لــهو بارهشــهوه زۆر
گرنگــه که پێش به داســهپانی هێژمۆنی
سیاســی و فهرههنگــی ڕێژیمــی حاکــم
لهنێــو نهتــهوهی بندەســتدا دهگــرێ و
دهبێته بهربهســتێکی قایم بۆ پهرهســهندنی
"جامعهپذیــری سیاســی" لــه کۆمهڵگای
کوردستاندا.
داگیرکــەر هەمــوو هەوڵــی خــۆی دەدا
ســەرەتا لــە ڕێــگای کولتــوورەوە گەلــی
بندەســت لە ناخیدا داگیر و دەستەمۆ بکا
و بەو جۆرە هێژمۆنی و سوڵتەی سیاسیی
خۆی بەســەر گهلی ژێرستهمدا مسۆگهر
دهکا.
نهتــهوهی حاکــم ههمیشــه تێدەکۆشــێ
کولتــوور وداب و نهریــت و بههاکانــی
خــۆی بــکا به کولتوور و داب و نهریت و
بههای نهتهوهی بندهست.
ئهوکاتــهی نەتــەوەی چهوســاوه کولتــوور
و بههاکانــی نەتــەوەی چهوســێنهری
وهخۆگــرت و بردیــە نێــو ناخیــەوە
(ئینترنالیزەی کرد) و کردی بە بەشێک
لە ناســنامەی خــۆی ،نهتهوهی ژێرســتهم
دهســتهمۆ بــووه و ســوڵتەی سیاســیی
داگیرکەری قەبووڵ کردووە.
کاتێــک نەتــەوەی بندەســت هێژمۆنــی و
ســوڵتەی داگیرکــەری وەخۆگرت ،ئیدی
کاری تەواوە و ئاسمیلە بووە.
کولتــوور یەکێــک لــە کوژەرتریــن
چەکەکانــی داگیرکــەرە کــە گەیشــتە
نێــو جوواڵنــەوەی سیاســی و باڵوبــۆوە،
جوواڵنەوەکــە لــە نێوخۆیــدا دادەڕزێنــێ و
داماوی دەکا ،هێز و ئەنگیزەی وەستانەوە
و خەباتــی لێدەســتێنێ بۆیــە ،حیزبــی
سیاســی و جوواڵنــەوەی ڕزگاریخــواز
بەبــێ کولتووری سیاســی دێموکراتیکی

ئالترناتیڤ" ،آسیب پذیر"ن.
کاتێــک حیزبــی سیاســی و جوواڵنــەوە
خاوەنــی کولتــووری ئالترناتیــڤ نەبــوو،
ڕێــگا بــۆ نفــووزی کولتــووری زیانباری
نەیــار هەمــوار دەبــێ و بەرگــرەوەی بــۆ
نییــە و خەباتگێــڕ بەبــێ ئــەوەی بەخــۆی
بزانێ ،بەهاســانی کولتــووری نەیارەکەی
وەخۆدەگرێ.
کولتــووری سیاســی دێموکراتیــک
زۆر لــە کێشــە وئاڵۆزییــە سیاســی
و کۆمەاڵیەتییەکانــی نێــو خەباتــی
ڕزگاریخــواز بنەبــڕ دەکا ،النیکــەم
بەشــێوەیەکی بەرچــاو کەمیــان دەکاتــەوە
و دەبێتــە هــۆی بەهێزبوونــی بزووتنــەوە لە
بەرامبەر ڕێژیمی حاکم دا:
*چەکــی هەرە کاریگەر بۆ بەربەرەکانێ
لەگــەڵ مەترســیی نفــووزی کولتــوور و
داب و نەریتی دزێوی چەوســێنەر ،بوونی
کولتــووری سیاســی دێموکراتیکــە کــە
حوکمــی "پادزهــر"ی هەیــە و سیســتمی
ئیمەنی -دیفاعــی کۆمەڵگا و جوواڵنەوە
بەرامبــەر بــە نفــووز و پەرەســەندنی
کولتــووری دواکەوتــوو و ئیســتبدادیی
دوژمن بەهێز و بیمە دەکا.
*کولتــووری دێموکراتیــک نفــووزی
وایروســی کولتــووری چەوســێنەر تــا
ڕادەیەکــی بەرچــاو پووچــەڵ دەکاتــەوە،
کارێک کە بە دروشــم و بڕیار و چەک
ناکرێ.
*کولتــووری دێموکراتیــک گەشــە دەدا
بە سیاســەت (توســعە سیاســی) ،مرۆڤی
دێموکــرات و سەربەســت باردێنێ ،ڕۆحی
"تولرانس" و یەکتروەخۆگرتن بەهێز دەکا.
*بەبێ بڕوا بە دێموکراسی و کولتووری
دێموکراتیک هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی
پرســی ژن و زۆر پرســی گرنگی دیکەی
نێــو بزووتنــەوە و کۆمەڵــگا ،بەرهەمــی
دڵخوازی لێناکەوێتەوە
*دیکتاتوریــی حاکــم بــەر لــە هەمــوو
شتێک و زیاتر لە هەر چەک و هێزێک،
لــە یەکیەتی و هێزی یەکگرتووی حیزبە
کوردستانییەکان لەالیەک و هاوپێوەندی
و هەواهەنگــی و خەباتــی هاوبەشــی
خەڵــک و حیزبــەکان لەالیەکــی دیکەوە،
دەترسێ.
*لەالیەکی دیکەوە ،ئاشــکرایە کە تەنیا
پابەندبــوون بە پێوەرەکانی دێموکراســی و
بوونــی کولتــووری دێموکراتیک خاوەنی
زەرفییەتــی دابینکردنــی یەکیەتــی و

یەکڕیــزی و هاوخەباتــی و هاوپێوەنــدی
لەنێو ڕیزەکانی جوواڵنەوەیە.
*پاوانخــوازی و موتڵەقگەرایــی و
"تمامیــت خواهــی" دوژمنــی ســەرەکی
یەکگرتن و خەباتی هاوبەشن .کولتووری
دێموکراتیــک پاشەکشــە دەکا بــە
پاوانخــوازی و موتڵەقگەرایــی و ڕێگا بۆ
یەکیەتی و خەباتی هاوبەش هەموار دەکا
و بەتایبەتی یارمەتی دەدا بە جێگیربوونی
ئــەو بیروباوەڕە کــە بەرژەوەندی جوواڵنەوە
وەپێــش بەرژەوەندیی حیزبی و بەرژەوەندیی
حیزبــی وەپێــش بەرژەوەندیــی نایاســایی
تاک و شەخسی بخرێ.
*کولتــووری دێموکراتیــک فاکتەرێکە
کــە دەتوانــێ مەترســی شــەڕی نێوخۆی
کــورد بــە چــەک ،بڕەوێنێتــەوە و زۆر لە
کێشــە و ناکۆکییەکانــی دیکــەی نێــو
خەباتــی کــورد لــە ڕێــگای سیاســی و
وتووێژەوە چارەسەر بکا.
*کولتــووری ئالترناتیــڤ دەتوانــێ زۆر
کار دژی داگیرکــەر ئەنجــام بــدا کــە بە
چــەک ناکــرێ ،هەروەک چــۆن دوژمن
لــە ڕێــگای کولتــوورەوە زۆر کار بەدژی
کــورد دەکا کــە بــە چەک و ســەرکوت
پێی ناکرێ.
*کولتــووری نەتەوەیــی -دێموکراتیکــی
بەهێــز دەتوانــێ بەرەنــگاری سیاســەتی
ئاسمیلەکردنی دوژمن بێتەوە و سیاسەتی
بەڕێوەبردنــی "ئێتنوســید"ی داگیرکــەر
پووچەڵ بکاتەوە.
*بزووتنــەوە ،ئەگــەر خاوەنــی پێناســە
و کولتــووری دێموکراتیــک بــێ،
پاشەکشەشــی پێبکرێ ،تووشــی شکست
نایــە و زوو هەڵدەســتێتەوە .چــون لــە
ڕێــگای کولتوورەوە بناخەی خەباتی قایم
داڕشتوە و ژێرخانەکەی بەدەستلێنەدراوی
دەمێنێتەوە.
گەورەتریــن خاڵــی الوازی جوواڵنەوەکانی
کورد لە هەر چوار پارچە ،بەهەندنەگرتنی
ئەو پرسە یەکالکەرەوە بووە و هەیە.
دەبینیــن کــە بەهــۆی نەبوونــی
کولتــووری ســەربەخۆ و دێموکراتیــک،
جوواڵنەوەکانــی کــورد کــە تووشــی
پاشەکشــە هاتبــن ،هەرەسیشــیان هێنــاوە
و بیســت ســاڵ و زیاتــری خایانــدوە هەتــا
جوواڵنەوەیەکــی دیکە ســەریهەڵداوەتەوە و
دیســان لــە نووکــەوە دەســتی پێکردۆتەوە.
ئەو دیاردە تراژیکە بەردوام دووپات بۆتەوە
بەبێ ئەوەی دەرسی لێوەرگیرابێ!
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ئەوبەری ئایدیای،
هێنانی تفاقی نیزامی بۆ کوردستان
کەیوان دروودی
دوای ئــەوەی هەندێــک هــەواڵ و
زانیــاری لەالیــەن هەواڵدەرییەکانــەوە
لەســەر ئاشکرابوونی خەزێنەی تەقەمەنی
و چەکوچۆڵــی رێژیمــی ئێــران بــاو
بوویەوە ،جووڵەیەکی لەناکاو و نائاســایی
نیزامــی سەرتاســەری ئێرانــی گرتــەوە.
باڵوکردنــەوەی تفاقــی نیزامــی بەســەر
ناوچــە جیاجیاکانــدا ئــەو گومانــەی
بەهێزتــر کــرد کــە رێژیم خۆی لــە بەردەم
مەترسییەکی جیددیدا دەبینێتەوە.
لــەم نــاوە وەکــوو هەمیشــە ،کوردســتان
ئامانجــی یەکەمی دەســەاڵتی تــاران بوو
و زۆرینــەی ئــەم تفاقە نیزامییانە بەســەر
خاکی کوردســتاندا بــاوەی پێکرا و هەر
لە ئیالمەوە هەتاکوو ورمێی تەنییەوە.
لەســەر گرتنەبــەری ئــەم ڕێوشــوێنە
شــرۆڤەی جیــاواز و جارجاریــش دژەیەک
خراونــەوەڕوو بــەاڵم دوو بۆچوونــی بەهێــز
هــەن کــە هەرکامــە لــە ڕەهەندێکــی
تایبەتەوە دەڕوانێتەوە بابەتەکە و لەو بارەوە
لێکدانەوەی خۆی هەیە.
الیەنگرانــی بۆچوونــی یەکەم الیــان وایە
کــە دەزگای هەواڵگریــی ئیســرائیل
ســەرکەوتوو بووە لە دەسخستنی زانیاریی
ورد لەســەر شــوێنیحەشــاردانی تفاقــی
نیزامیــی ســپای پاســداران و هەر ئەمەش
هــۆی ســەرەکیی جێگۆڕکێــی ئــەم
دواییەی چەکوچۆڵی ئێرانە .ئەم کەسانە
الیــان وایــە کــە بەپێــی لێهاتوویــی هێزی
ئاســمانیی ئیســرائیل و بوونــی زانیاریــی
ورد لەســەر ئامانجــە نیزامییەکانــی نــاو
جوغرافیــای ئێــران ،گرتنەبــەری ئــەم
ڕێوشــوێنە لــەالی دەســەاڵتی تارانــەوە
زۆریش دوور لە چاوەڕوانی نەبووە.
دەســتەی دووەم لەســەر ئــەو بڕوایــەن کــە
ئــەم جووڵەیــە پەیوەندیی بــە ئامادەکاریی
پێشوەختە بۆ کردنەوەی بەرەیەکی شەڕی
گەورە هەیە و تەنیا مەســەلەی ئیســرائیل
نییــە .ئــەم بۆچوونە زیاتر لەســەر ئەگەرە
سیاســییەکان ڕاوەســتاوە واتــە گوشــاری
زیاتــر لــە نــاوەوە و دەرەوە و لــە ئاکامــدا،
گشــتگیری
ڕووبەڕووبوونەوەیەکــی
ناوخۆیــی و دەرەکــی کــە ناڕەزایەتیــی
خەڵــک لــە الیەک و گوشــاری واڵتانی
ناوچەیی و جیهانی دوو سەری ئەم ڕمبە
بەهێــزەن کە بەرەو تاران ڕاوەســتاون و هەر
چرکەیــەک دەشــێت خۆیــان دەربخــەن.
لێکدانەوەی پشتەوەی ئەم بۆچوونە لەسەر
ئــەوە ڕاوەســتاوە کــە رێژیمی ئێــران دوای
ڕاگیرانی هەناردەی نەوتی ،چ دژکردەوە
بنوێنێ و چ دەستەوەســتان ڕاوەستێ بەرەو
شــەڕێکی گــەورە لــە داهاتــوودا دەڕوات؛
بــەاڵم خــودی رێژیم نووکــی ڕمبی بەرەو
کوردستان گرتووە و ئەوەی نەشاردووەتەوە
کــە بــەالی ئەوانــەوە کوردســتان دواییــن
ئەڵقــەی زنجیرێکــی گەورەیــە کــە لــە
ئامریــکاوە دەســپێدەکات و راســیزمی
داگیرکاریــش بــە هەمــوو گیانێکــی
ڕەگەزپەرەســتیی خۆیــەوە الیەنگــر و
بانگەشەکەری ئەم پرۆپاگاندایە بووە.
لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەشــدا خوێندنــەوەی
ئــەم بابەتــە الی ئەوانــەی خوازیــاری
داهاتوویەکــی بــێ کۆماری ئیســامین،
جیــاوازە .ئەگەرچی هــەردوو بۆچوونەکە
کۆکن لەســەر ئەو خاڵەی کە کوردستان
هەڕەشــەی ســەرەکیی ســەر کۆمــاری
ئیســامییە بەاڵم الیەنێک – کە تاقمی
راسیستەکان بانگەشەی بۆ دەکەن – ئەو
هەڕەشەیە بۆ ئەوە دەگەڕێننەوە کە گوایە
کوردســتان خاوەنــی ئیــرادەی خــۆی نییە
و الی بێگانــە و نەیارانــی یەکپارچەیــی
جوغرافیای ئێرانە دەگرێ!
هــەر ئەمانــە ،ماوەیــەک پێــش ســەردانی
حیزبــە کوردســتانییەکانیان بــە ناپاکیــی
نیشــتمانی نــاو بردبــوو و بــە دیاریکراوی

ئــەم ســەردانەیان وەکــوو کردەوەیەکی دژ
بــە بەرژەوەندییە بااڵکانــی ئێران و دابەش
کردنــی ئیرادەی گشــتیی ئێــران و ئێرانی
لە قەڵەم دابوو.
ئەم کەســانە بێ ئەوەی باســی ئەوە بکەن

ئــەوان لە نــاو خەڵکی کوردســتان ،نەک
هۆگرێتــی و ناهۆگرێتــی بــە ئایدیاکانی
دەسەاڵت و الیەنگرانی
هــەر لێرەشــەوەیە کــە دەبــێ بڕوانینــە ئەم
میلیتاریزە کردن و هەوڵە نەزۆکانەی کە

سیاســەتی ناوخۆیــی و دەرەکییــان و لــە
کۆنــەوە بــە ڕاکێشــانی هۆز و ســەرۆک
خێــڵ و لــەم دواییــەش بــە بــژار کردنــی
بەنــاو نوێنــەری مەجلیــس ،ڕووماڵێکــی
ڕزیــو و ناتەندروســتیان لەســەر ئــەم

دووەمیشــیان چاوترســێن کردن و بێ هیوا
کردنــی خەڵکەکە هەتاکــوو بێ ڕێبەری
و بــێ ســەرچاوە بــن و لــە سەرلێشــێواویدا
بمێننەوە.
ئــەوە زۆر سەرنجڕاکێشــە کــە دەســەاڵتی

هەڕەشــە بوونــی کوردســتان دەگەڕێتەوە بــۆ لەقبوون و ســواویی گێژەنەی
دەســەاڵتی ئەوان لە ناو خەڵکی کوردســتان ،نەک هۆگرێتی و ناهۆگرێتی
بە ئایدیاکانی دەسەاڵت و الیەنگرانی.
کــە هەڵســووڕانی ئــەم حیزبانەیــان لــە
یاســای هەنووکەی ئێران قەدەغە کردووە،
پەیوەندیــی دیپلۆماتیکی ئــەم حیزبانەیان
بــە نــاڕەوا زانیــوە! ئیتــر ئــەو کەلێنــەی

دەســتیان پێکــردووە .بــە ڕاشــکاوی دەبێ
بێژین کە سپای پاسداران لەوە دڵنیایە کە
لەم شەڕەی وا لە بەردەمیدایە و ئەگەری
روودانیشــی بەهێــزە؛ نــەک پشــتگیریی

ئەرکــە ئەخالقیــی ،سیاســی ،مێژوویی و
کۆمەاڵیەتییەیان داداوە.
هــەر ئەمــەش وای کــردووە کە لە ماوەی
ڕابــردوودا لــە ســێ قۆناغدا بــە بوردومان

پەهلەویــش لــە ژێــر نــاوی جۆراوجــۆر
بەمەبەستی ڕێخۆشــکردن بۆ داسەپاندنی
ئایدیــای ناســیۆنالیزمی پەڕگیــری
کەونگــەرا و ڕەگەزپەرســتانەی خــۆی،

ئەگــەر ڕێژیمی ئیســامی درێژە بەم ڕەوتە بــدات ،بەدڵنیاییەوە زەبرێکی
بەردەکەوێت کە قەزافی و سەدام و  ..بەریان کەوت و لەم زەبرلێدانەشدا
نەتــەوە بندەســتەکانی نــەک الی کۆماری ئیســامی نین بەڵکــوو پێش لە
هەمووان ئەو تفاقی ســەرکوتەی لە نیشــتمانیان باڵوەی پێکراوە ،دەکەن
بە ئامانج.
بۆچوونەکەیــان کــە ئاخــۆ حیزبێــک کە
قەدەغــە کــراوە ،چــۆن دەبــێ پابەنــدی و
هۆگرێتیــی بــە بایەخەکانــی ئــەوان و
دەســەاڵتەکەیانەوە هەبــێ ،بــێ ئــەوەی
هیــچ پاســاوێکیان بــۆی هەبــێ؛ هــەروا
هێشتووەتەوە؟!
لەڕاســتیدا هەڕەشــە بوونــی کوردســتان
دەگەڕێتــەوە بــۆ لەقبــوون و ســواویی
گێژەنــەی دەســەاڵتی ئــەوان لــە نــاو
خەڵکــی کوردســتان ،نــەک هۆگرێتی و
ناهۆگرێتــی بــە ئایدیاکانــی دەســەاڵت و
الیەنگرانی.
هەڕەشــە بوونی کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ
لەقبــوون و ســواویی گێژەنەی دەســەاڵتی

خەڵکی کوردســتانی لەگەڵ نییە بەڵکوو
ئــەو خەڵکــە ئــەم شــەڕەی ئــەوان وەکــوو
کاڵوڕۆچنەیەک دەبینن بۆ ئەوەی دوای
چل ســاڵ خنکاندنی دەنگ و کپکردنی
هــاواری دادپەروەرییــان ،ڕووناکییەکــی
بــەدواوە هەبــێ و هەناســەیەکی لەبــەردا
بکێشێ.
بۆیــەش دەکــرێ بــێ دڕدونگی هەڕەشــە
بوونــی کوردســتان لەســەر ئــەوان بە هەند
وەربگرین و بزانین کە رێژیمە ئۆتوریانیستە
یــەک لــە دوای یەکەکانــی ســەر
جوغرافیای ئێران هیچکات نەیانتوانیوە و
نەیانویســتووە کە بەرژەوەندیی کوردســتان
و نەتــەوە بندەســتەکان بخەنــە ئەجێنــدای

و هێــرش و ســێدارە لــە کوردســتان،
ڕەشــبگیریی هەڵســووڕاوان و دەموچــاوە
ناسراوەکانی ئەحواز و گرتنی بەکۆمەڵی
چاالکانــی ئایینــی و نەتەوەیــی بەلــووچ
ڕێ خــۆش بکــەن بــۆ بەتاڵکردنــەوەی
وزە ســەرەکییەکانی نــاو کۆمەڵــی
نەتــەوە بندەســتەکان و لێدانــی کۆڵەکــە
ســەرەکییەکانی خەباتــی جەمــاوەری و
ڕزگاریخوازییان.
ئــەم ئۆپەراســیۆنە داگیرکارانــە دوو
مەبەســتیی ســەرەکیی لەبەرچــاو بــووە
کــە یەکەمیــان زەبرلێــدان بــووە لەو کەس
و الیەنانــەی کــە توانــای لیــدەری و
ڕێنوێنییــان لەنــاو کۆمەڵــدا هەبــووە و

لە ناوچەکانی ئازەربایجان ،بەلووچســتان،
ئەحواز ،تورکمەن ســەحرا و کوردســتانەوە
دەســتیکرد بە ئۆپەراسیۆنێکی هاوشێوەی
ئێســتە و ڕەشــبگیری خەڵکــی ئــەم
ناوچەگەلە و هێرشــی بەرباڵوی بۆ ســەر
ئەو کەس و الیەنانەی کە نەدەچوونە ژێر
باری حوکمی ناڕەوای دەسەاڵتیان.
بــەاڵم رێژیمــی ئیســامی لەبــەر دوو
خاڵــی لەبەرچاو نەگرتــووە؛ یەکەم ئەوەی
کــە ئاســتی هۆگرێتیــی نیشــتمانی بــە
خاکــی خۆیــان و هەروەهــا تێگەیشــتووی
نەتەوەییــان زۆر جیــاوازە لەوەی کە بتوانن
بەهــەر شــێوازێک کــە پێــی خــۆش بــێ
هەڵسوکەوت بکات.

ئەوەی ئێســتە خەریکە لە ناو جوغرافیای
ئێران تێدەپەڕێ لە قەیرانە جۆراوجۆرەکانی
بژێوییــەوە هەتــا ژینگــە و خەســارە
کۆمەاڵیەتییــەکان و وەک خامنەیــی
دەڵێ "شــەقڵی نێو قەومییــەت"ەکان ،هەر
هەمــووی بــۆ سیســتەمێکی تاکگــەرا و
ســەرەڕۆ دەگەڕێتەوە کە بەشی کۆماری
ئیســامی لــەم دیــاردە دزێــو و مێژووییــە
النیکــەم چــل ســاڵ دەبێــت و دەبێ خۆی
بەدوای چارەسەری قەیرانەکانەوە بێت.
ســێناریۆی قوربانــی کردنــی نیــوە
زیاتــری خەڵکــی نــاو جوغرافیــای ئێران
بــۆ بەشــەکەیتری ،ســواوتر لەوەیــە کــە
تەمەنێکــی درێــژ بــە دەســەاڵتی ئــەوان
ببەخشــێ و درەنــگ یــان زوو یــان دەبــێ
مــل بۆ واڵتانی ناوچە وجیهان ڕابکێشــن
و یان دەبێ ئامادەی لێشاوی ناڕەزایەتیی
سەرشەقامەکان بن و ئەگەر هیچکام لەم
دوو شــتە ڕوونەدات و ڕێژیمی ئیســامی
درێــژە بــەم ڕەوتــە بــدات ،بەدڵنیاییــەوە
زەبرێکــی بەردەکەوێــت کــە قەزافــی و
ســەدام و  ..بەریــان کــەوت و لــەم زەبــر
لێدانەشدا نەتەوە بندەستەکانی نەک الی
کۆمــاری ئیســامی نیــن بەڵکــوو پێــش
لــە هەمــووان ئــەو تفاقی ســەرکوتەی لە
نیشــتمانیان بــاوەی پێکــراوە ،دەکــەن بــە
ئامانج.
ئەگەر ڕێژیمی ئیسالمی درێژە بەم ڕەوتە
بدات ،بەدڵنیاییــەوە زەبرێکی بەردەکەوێت
کــە قەزافــی و ســەدام و  ..بەریان کەوت
و لــەم زەبرلێدانەشــدا نەتەوە بندەســتەکانی
نــەک الی کۆمــاری ئیســامی نیــن
بەڵکــوو پێــش لــە هەمــووان ئــەو تفاقــی
ســەرکوتەی لــە نیشــتمانیان بــاوەی
پێکراوە ،دەکەن بە ئامانج
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هەرزانی بیانووی گرانیی بەنزین!
باز گویم این سخن را گرچ ە گفتم بارەا
مینەند این خائنین بر دوش ملت بارەا
فرخی یزدی

هیوا خانی
دیســان دەنگۆی گرانکردنی سەرچاوە
وزەییــەکان ،بەتایبەت ســووتەمەنی ل ە
الیەن کاربەدەســتانی ئێران دەبیســترێ
و وردە ورد بــە وەڕێخســتنی هێندێک
چــاوڕاو و دەنگــۆی بێبنەمــا و
هێنانەوەەی بیانووی بەنی ئیســرائیلی
دەیانــەوێ بــوار بۆ بردنەســەری نرخی
سووتەمەنی بەتایبەت بەنزین و نەوت و
گازۆئیــل خۆش بکەن؛ لەبەر ئەوەیکە
گازندەی کەسیان نەیەتەوە سەریش بە
خشۆکی چۆن نرخی نانیان زیاد کرد
و کــەس دەنگی لێ دەرنەهات ئەوەش
بەو شێوەیە زیاد بکەن و کەس ورتەی
نەیــە! پاشــانیش گاز -ئــاو -بەرقیــش
سەرشکێنییەک بکەنەوە.
ئەوەی ڕاستی بێ گرانکردنی بەرهەمە
نەوتییــەکان لــەو کاتــەوە چەخماخەی
لــێ درا ،کــ ە ڕەفســەنجانی کاتێــک
کــە ســەرکۆمار بــوو لــە ســەفەرێک
کە بۆ تورکیەی کرد پاش هاتنەوەی
لــە وتووێــژ لەگەڵ هەواڵنێــران ڕوو لە
خەڵــک دەکا و بــە منەتــەوە دەڵــێ:
دەبێ شوکری خودای بکەن ،کە ئێمە
بەنزیــن بــە نرخــی ئــاو لــە تورکیە بە
ئێوە دەدەین! لەگەڵ هاتنە ســەرکاری
ئەحمەدینــژاد وەک ســەرکۆمار،
نرخی جیهانی نەوت بەرزبوونەوەیەکی
چاوەڕواننەکــراوی بــە خــۆوە بینــی
بــە ڕادەیــەک کــە هــەر بەرمیلــە

نەوتێــک گەیشــتە  ١٥٠دۆالر .لــ ە
ئێراندا ســوتەمەنی بە بیانووی قاچاغ
جیرەبەنــدی کرا و پاشــان چەند نرخی
کــرا و ئەوجــار سوبســیدیان (یارانــە)
لەسەر ســەرچاوەکانی وزە (عاملهای
انــرژی) هەڵگــرت و ڕاســتەوخۆ
کەمووناتێکیــان بــە نێــوی پوڵــی
ئیمامــی زەمــان بۆ خەڵکیــان گێڕاوە،
کارتی یارانە و کارتی ســووتەمەنیان
دابەش کرد و نرخی سووتەمەنی و ئاو
بەرقیــان چەنــد قات بردە ســەرێ! کە
هەڵکشــان و داکشــانی نــەوت ئەهوەن
بــووەوە ،ئەوانیــش نرخی ســووتەمەنیان
تاکنرخیــان ڕاگەیانــد! ئەمــڕۆش
دیســان بــازار هەڵکشــان و داکشــانی
چاوەڕواننەکــراو بــە خــۆوە دەبینــێ،
بەاڵم ئەمجار لە بواری دراودا .دیسان
هەمــان بیانوو هەمــان ڕەوت دەیانەوێ
بەسەر خەڵک بێننەوە!
ئەوەتەی کۆماری ئیسالمی هاتووەتە
ســەرکار ئــەوەی دەرحەق بــە خەڵکی
خــۆی دەیــکات ،هیــچ واڵتێــک
تەنانــەت پۆلپۆتییەکانیــش دەرحەق بە
خەڵکەکــەی خۆیــان نەیــان کــردووە!
تــەواوی خەمــی ســەرانی ڕێژیــم
ئــەوە بــووە ،کــە لــە چ ڕێگەیەکــەوە
خەڵکــی داپڵۆســێنن و بــێ نــان و
ئاویــان بکــەن! تااڵنیــان بکــەن و لــە
هەژاریــدا بیانهێڵنــەوە .لــە تــەواوی
کۆبوونەوەکانــی کابینــەی دەوڵــەت
و لــە تــەواوی شــەورەکانی شــۆرای
ئیســامی و دەزگای قەزایــی هــەر

بــار لەســەر خەڵــک گرانکــردن بووە!
کارێکیان نەکردووە خەڵک لەخۆشی
و ئاســایش و تەناهیــدا بێ ،فەڕۆخی
یــەزدی لــەو شــێعرەیدا کە لە ســەرەوە
هاتــووە دەڵــەی بــۆ ئــەو حاکمانــەی
ئەمــڕۆی نووســیوە! پۆلپــۆت یــەک
لەســەر چــواری خەڵکی واڵتی خۆی
لەنێو برد .ئەوان یەک لەسەر چواری
خەڵکی خۆیان نەهێشتووە!
لە باســەکە دوور نەکەوینەوە سەبارەت
بــە یارانــە و ســووتەمەنی کــە دوو
الیەنــی هەیــە الیەنێــک خەڵکــە بــە
هێندێک وادە و بەڵێن کە لە البردنی
سوبسیدەکان دەبێ قازانج بکا ،الیەنی
دیکــە دەوڵەتــە .لــەو نێــوەدا دەوڵــەت
قازانجــی خــۆی لــە یەکــەم ڕۆژەوە
هەڵدەگرێ و خەڵکیش حەقەکەی لێ
بووەتــە ئــاردی نێــو دڕوو و مافنگــی
ماوەتــەوە! ســێ بوارێــک کە خەڵک
دەبــا قازانجــی لێ کردبا و دەســەاڵت
لێی زەوت کردووە ،بریتین لە:
یەکــەم؛ یارانــە ،یارانــە داهاتێک بوو
کــە لــە نەهێشــتنی سوبســیدەکان و
گرانکردنــی بەرهەمــە نەوتییەکان بۆ
هــەر تاکێکی ئێرانــی دیاری کرابوو،
بەشێکیشــی بۆ تەیارکردنی کارگا و
کارخانەکانی نێوخۆ تەرخان بکرێ!
دووهــەم :ئازادکردنــی نرخەکانــە،
ئــەوەی کــە سوبســید لەســەر کااڵی
هــاوردە نەمــا و نرخــەکان ئــازاد بوونە
نرخە جیهانییەکان بۆ الیەنی خەلکی
لەبەرچاو ناگیرێن.

بــ ە
پێداچوونــەوە
ســێهەم:
ئامانجدارکردنــی یارانەکان (هدفمند
کردن یارانەها) ،یانی بە تەمان ماڵی
خەڵــک بدەنــەوە بــە خــودی خەڵــک
وەک خێر و سەدەقە!
یارانــە کــە دامــەزرا گوتیــان داهاتی
خەڵکــە لــە فرۆشــی ســەرچاوەکانی
وزە (عاملهــای انــرژی) بــە دەرەوە و
ناوخــۆ .ئــەو ســەرچاوانە هــی هەموو
تاکێکی خەڵکی ئێرانە چ فەقیر ،چ
دەوڵەمەند ،چ منداڵ و چ پیر .بەاڵم
ئــەو ســەروەتەی خەڵکی هیچکات لە
بــازاڕە جیهانییەکانــدا لــە دۆخێکــدا
نەماوەتــەوە ،جــا چ وەک کااڵکــە
یــان دراوەکــەی .ئــەو کات کە یارانە
درا نــەوت بــە ســەدوپەنجا دۆالر بــوو،
داهاتێــک کــە دەدرا بــە خەڵــک لــە
مانگێکــدا  ٤٤٥٠٠تمــەن بــوو  .بــە
دۆالر  ١٣٠بۆ  ١٤٠دۆالر بە بەرهەم
نەدەگەیشــتە یــەک بەرمیــل نــەوت!
(سێ لەســەر چواری یەک بەرمیل)
ئێســتا ئەگــەر نرخــی دۆالر النیکەم
بــە دە هــەزار تمــەن لە بەرچــاو بگرین
دەکاتــە چــوار دۆالر و نێــو بــە نــەوت
کەمتر لە نیو بەرمیل! بەاڵم ئەگەر بە
نرخــی ئەمڕۆیی لــەبەرچاوی بگرین
کەمتر لە یەک بەرمیل دابنێن نرخی
نــەوت حەفتــا دۆالر و نرخی دۆالر دە
هــەزار بێت ،دەبێت بە  ١٧٥٠٠٠تمەن.
ئەگەریــش دۆالرەکە بــە بنەما بگرین
دەبێتــە  ١میلیۆن و  ٣٠٠هەزار تمەن.
ئــەوە لــە حاڵێکدایــە کــە چەند ســاڵە

یارانە لەسەر ئەو نرخ ڕاگیراوە.
لــە الیەکــی دیکــەدا نرخــەکان ئــازاد
کــراون و بەرهەمــە نەوتییــەکان
دەقــات نرخیــان چووەتــە ســەرێ،
بڕیــار بــوو بەرهەمــە نەوتییــەکان بــە
نرخــی بــازاڕی جیهانــی بــە خەڵــک
بفرۆشــرێن! کاتێک نەوتیــان بە ١٥٠
دۆالر دەفرۆشــت ،بەنزیــن بــە هــەزار
تمــەن بە خەڵــک دەفرۆشــرا ،کەچی
نــەوت هاتبــووە کەمتر لە پەنجا دۆالر
بەنزیــن هەر بە هەزار تمەن بە خەڵک
دەفرۆشــرا! لــە بابەتــی یارانەکانیــش
لــە ســەرەوە ئامــاژەم پێ کــردووە هەر
ئــەو کارەیــان کــردووە .لــە واڵتانــی
پێشــکەوتوو و خــاوەن بــازاڕی ئــازاد
بەپێــی هەڵکشــان و داشــکانی نرخی
کااڵکە و بازاڕی رۆژی دنیا کااڵ و
شتومەک و سووتەمەنی دەخرێتە بەر
دەستی کڕیارەوە.
لەگــەڵ ئەوەی کــە یارانە مافی هەر
تاکێکــی ئێرانییــە ،لەگــەڵ ئــەوەی
بڕیاربوو داهاتی زێدەی سەرچاوەکانی
وزە راســتەوخۆ بــە خەڵــک بــدرێ،
لەگــەڵ ئــەوەی بڕیاربــوو نرخــەکان
ئــازاد بــن و قازانــج و زەرەرەکــەی بۆ
خــودی خەڵــک بگەرێتــەوە ،لەگــەڵ
ئــەوەی دەیــان گــوت ئێمــە سوبســید
لەسەر کەلوپەل و پێداویستیی خەڵک
ناهێڵین لەبەر ئەوەی کە ســەرمایەدار
و دەستڕۆیشــتووەکان بــە مشــە ماڵی
هــەژاران هەڵنەلووشــن ،بــۆ وێنە (هی
وا هەیە ســێ ماشــینی هەیە ،هەموو

ڕۆژێ لە بەنزینی سوبسیددار کەڵک
وەردەگرێ فەقیریش قەت ئیستیفادەی
لــێ نــاکا!) ڕاســتەوخۆ داهاتــەکان
لــە نێــو خەڵــک دابــەش دەکەیــن و
دەوڵەمەنــد بــا بە بەنزینی بــداو فەقیر
بــا بیــدا بــە ڕۆن و برنــج! کەچی ئەو
گەاڵاڵنــە تەنیا بــۆ فریودانی خەڵک
بووە و هیچیان نەگەیشــتوونەتە بواری
جێبەجێکردنــەوە ،لەســەر ئــەو هەمووە
درۆ و دەلەســە و ناڕاســتییەش بــە
بیانــووی جۆراوجــۆر دەیانــەوێ هێڵی
ســوور بەســەر خەڵکانێکدا بکێشن کە
بــەئەســتەم دەســتیان دەگاتــە زاریان.
ئــەو بــڕە داهاتــەش بــە خەڵکــەوە ڕەوا
نابینــن و دەیانــەوێ یارانــە کە مافی
هاوواڵتیبــوون و داهاتــی واڵت و
خاکــی خۆیەتــی ببــڕێ و وەک
خێــرات و ســەدەقەیەک بیــدا بــە
داماوانــی ژێــر چەتــری کۆمیتــە و
بێهزیســتی .لەو الشــەوە هەموو ساڵێ
بە بیانووگەلێ نرخەکان بباتە ســەرێ
و توانــای ژیانیــان لێ کەم بکاتەوە و
پێویستباری دەسەاڵتیان بکات.
ئەمــڕۆش بــە بیانــووی کەمبوونــی
نرخــی بەرهەمــە نەوتییەکان لە نێوخۆ
و قاچاغکردنــی بــۆ دەرەوە ،نرخەکان
بەرێتــە ســەر .بەرزبوونــەوەی نرخــی
دۆالر توانــای کڕینــی خەڵکــی زۆر
هێنا خوار ،بردنەسەری نرخی بەرهەمە
نەوتییەکان دەتوانێ شــۆکێکی دیکە
بــێ لــە خەڵکی ئاخوندلێــدراوی ئێران
کە بەتەواوی پەڕوپۆی لێ بێتەوە.
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سیاسەتی پەروەردەیی دیکتاتۆرەکان
تەمەنیان کورتتر دەکاتەوە
جەماڵ فەتحی
ئێــران کــە خــاوەن چەندیــن پێکهاتــەی
فەرهەنگــی و زمانییە ،بە هۆی ئەوەیکە
بەردەوام لەژێر دەسەاڵتگەلێکی ناوەندگەرا
بــووە ،هیــچ کات ڕێــگا بــە پێکهاتــە
نەتەوەییەکانــی دیکــە نەدراوە ،گەشــە بە
بــوارە فەرهەنگــی و کۆمەاڵیەتییەکانــی
خۆیــان بــدەن و هەمیشــە پڕۆســەی
پــەروەردە بــۆ نەتــەوە ســتەملێکراوەکانی
ئێــران لــە الیــەن دەســەاڵتدارانی ناوەنــدەوە
ئامــادە و چوارچێــوەی بۆ دیــاری کراوە.
بــە حوکمــی چییەتیــی حکوومەتــە
ناوەندگــەراکان ئەو چوارچێوەیەی کە بۆ
ناوچــە ناناوەندییەکان لــە بەرچاو گیراوە،
بەرهەمهێنەرەوەی ئەو عەقڵییەتە بووە کە
پارێزەری بەرژەوەندی و هێزی ناوەند بێت،
واتــە وانــە و ڕێوشــوێنە پەروەردەییــەکان
ئەگەر بە قازانجی فێرخوازانی ناوەند بێت،
بەپێچەوانــە جگــە لــە ئاســەواری نەرێنی
نەبێــت هیــچ قازانجێکــی بــۆ پێکهاتــە
نەتەوەیــی و کەمینــە ئایینییەکانــی
دیکەی ئێران نابێت.
نەتەوەی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت
یــەک لــەو پێکهاتــە نەتەوەییانەیــە
کــە بــەردەوام لــە الیــەن حکوومــەت و
ناوەندگەراکانــی ئێرانــەوە هــەوڵ دراوە،
پرۆســەیەکی پەروەردەیــی کــە لە کاناڵی
ناوەنــدە هزری و فیکرییەکان بەرهەم دێت
لــە قوتابخانــە و خوێندنگەکانــی پــەرەی
پــێ بدرێــت .ئــەم پڕۆســە پەروەردەییــە

کــە لــە ڕاســتای بەرژەوەندیــی تاقمــی
دەســەاڵت بەدەستی ناوەندەوە لە نێو ڕەگی
خوێندنگــەکان باڵوە دەکرێ ڕەنگدانەوەی
عەقڵیەتــی فارســیزمێکە کــە لــە هەموو
بەرگ و شــێوازێکدا تەنیــا یەک ئامانج
بــەدی دەکرێت ،ئەویش بەدەســتەوەگرتنی
جومگەکانــی دەســەاڵتی سیاســی،
ئابووری ،فەرهەنگی و هتدە.
ســتراتیژی و سیاســەتی جۆراجــۆری
حکوومەتــە ناوەندییەکانــی ئێــران کــە لە
چەندیــن بوارەوە خــۆ دەنوێنن هەمووی لە
خزمــەت سیاســەتە ئابوورییەکانیــان بووە،
کــە یەکێک لــە ئامرازەکانی پاراســتنی
بەژەوەنــدی و دەســەاڵتە سیاســییەکانی

ناوەند دێتە ئەژمار.
لێــرە ڕەنگــە پرســیارێک بێتــە ئــاراوە کە
سیاسەتی فەرهەنگیی دەسەاڵتی ڕێژیمە
ناوەندییــەکان کــە تێچوویەکــی زۆری
بۆیان هەیە ،چ خزمەتێک بە بەرژەوەندی
و سیاســەتی ئابوورییــان دەکات ،کــە
دەیانەوێــت بە تەرخانکردنــی تێچوویەکی
زۆر هەمــوو بەهــا فەرهەنگییــەکان
هاوتەریبــی بەهــا فەرهەنگییەکانــی
خۆیــان بکــەن .واڵمــی ئــەم پرســیارە بــە
ئاوڕدانەوەیــەک لــە مێــژووی نەتــەوە
بندەســت و حکوومەتــە ســتەمکارەکانی
ئێــران دەردەکەوێــت ،چــون لــە مێــژوودا
هاتــووە کــە ئــەو نەتەوانــە نەیانتوانیــوە لە

بەرانبــەر هێرشــی داگیرکەرانەوە خۆڕاگر
بن کە فەرهەنگیان بەر لە هەموو شتێک
تواوەتەوە و خۆڕاگریی فەرهەنگییان الواز
بووە یان هەر نەیانبووە.
یــەک لــەو سیاســەت و پیالنانــەی چ لە
ســەردەمی ڕێژیمــی پاشــایەتی و چ لــە
ســەردەمی ڕێژیمــی ئاخوندەکانــەوە بــۆ
بەچۆکداهێنانــی کــورد بــەکار هێنــراوە،
سیاســەت و پیالنــی فەرهەنگییــە کــه بە
هــۆی فەرهەنگی پتــەو و خاوەن مێژووی
کوردەوە هەمیشــە ئەم سیاسەتانە پووچەڵ
کراوەتەوە.
یەکێک لــەو چەمکە کۆمەاڵیەتییانەی
کــە لــە هەمــوو ســەردەمێکدا و بەتایبەت

لــە ئەمــڕۆدا ســەرەڕای هەمــوو زەخــت
و گوشــارەکان نکۆڵــی لــێ نەکــراوە،
یەکســانیی و دادپەروەریی کۆمەاڵیەتییە
کــە تەنانــەت الیەنــی ســتەمکاریش بــە
ڕاشکاوی ناوێرێت نکۆڵی لێ بکات .ئەم
نادادپەروەرییــە لە ڕوانگە جیاوازەکانەوە و
لــە الی هــەر کەســێکەوە پێناســەیەکی
بــۆ کــراوە ،ئــەوەی کــە لــە الیــەن چینی
ژێردەســت وەکــوو نادادپــەروەری ئاماژەی
پێ دەکرێت لە ڕوانگەی چینی بااڵدەست
وەکــوو مافێکی بێ ئەمالوئەوالی خۆیان
پێناســەی دەکــەن ،بــۆ نموونــە خوێنــدن
بــە زمانــی دایکــی لــە الیــەن نەتــەوە
ســتەملێکراوەکانی ئێرانــەوە مافێکــی

بــێ ئەمالوئەوالیــە و نکۆلیکردنــی
نادادپەروەرییــە ،بــەاڵم لــە ڕوانگــەی
دەســەاڵتدارانی ئاخونــدەوە داواکارییەکــە
کــە نائەمنــی بــە دوای خــۆی دێنــی
و خوازیارانــی ئــەم مافــە ســەرەکی و
ســەرەتاییە بــە جیاییخــواز و داردەســتی
واڵتانی دەراوسێ لە قەڵەم دەدرێن.
ڕێژیمی ئاخوندیی کە سیاسەتی تواندنەوە
فەرهەنگییەکــەی وەکــوو سیاســەتی
ســەرکوتی نیزامــی و ســەربازییەکەی
مەترســیدار و بەرینــە ،مانــەوەی خــۆی
لــە بووژاندنــەوەی عەقڵیەتێکــی ســەیر
بەنــاوی فارســیزمی ـ ئیسالمیزاســیۆن
مانا دەکاتەوە ،کە لەم پێوەندییەدا هەموو
هەوڵی خۆی بۆ لەنێوبردن و سەرکوتی هەر
داخوازییەکــی فەرهەنگی وەگەڕ دەخات،
تەنیــا جارجــارێ لــە کاتــی هەڵبژاردنــە
شــانۆگەرییەکانی بۆ ســەرکۆماریی ،لە
بانگەشــە بــۆ بووژاندنــەوەی فەرهەنگ و
زمانی نەتەوەکانی ئێران کە لە ڕوانگەی
ئەوانــەوە بــە قــەوم لــە قەڵــەم دەدرێــن،
کەڵــک وەردەگرێــت .ئــەم سیاســەتە و
هەموو سیاســەتەکانی دیکەی ڕێژیم کە
تێچوویەکــی زۆری بــۆ تەرخــان دەکات،
ئەگەر لە ڕێگای پەروەردەیەکی ستاندارد
و ئاوەدانیــی ناوچــە پەراوێزخراوەکانــی
ئێــران ســەرف بکرێــت ،زیاتــر خزمــەت بە
تەمەندرێژیــی ڕێژیــم دەکات هەتــا ئــەم
سیاســەتە دواکەوتووانــەی کــە تەنانــەت
چەنگیزخانــی مەغولیــش بــەو هەمــووە
خوێنڕێژییەیەوە ڕەچاوی نەدەکرد.

کۆماری ئیسالمی و داعش

هەتاو
ئیســامی سیاســی لــە تــەواوی واڵتانــی
ئیســامیدا لــە دوای هاتنــە ســەر کاری
کۆماری ئیســامی پێی نایە قۆناخێکی
نــوێ  .شــرۆڤەی مێــژووی بــزاوە
ئیســامییەکان بــەر لە قۆناخی کۆماری
ئیســامی فــرە چڕوپــڕ و ئاڵــۆز نییە .لە
هێندوســتان بزاوە ئیســامییەکان لە دژی
ئینگلیزییــەکان ڕاپەریــن ،لە ئەفغانســتان
دژی ڕووســەکان شــەڕێکی درێژمــاوە
ســەری هەڵدا ،لە ئێران شــێعەکان لەدژی
مەشروتەخوازی و هەموو جوواڵنەوەیەکی
مۆدێــڕن و نائیســامی دژایەتییــان
نیشــان ئــەدا ،لــە کوردســتان ئیســامی
نەریتــی لــە چوارچێــوەی تەریقەتەکانــدا
لــە دژی ڕووس وئینگلیــز و دەســەاڵتە
ناوەندخوازەکانــی تاران و ئەنکارا و بەغدا
شــەڕی بەرگریکارانــە و نەتەوەخوازیــان
کــرد .لــە تورکیە لە دوای هەرەســهێنانی
عوســمانی بزاوی ئیســامی و دەسەاڵتی
الئیک بە جۆرێک هاوبەشــی دەســەاڵت

بــوون .لــە واڵتانــی باکــووری ئەفریقــا
ڕاپەرینگەلێکــی بەرگریکارنــە لــە دژی
هێــزی واڵتانــی ئیتالیــا ،فەڕانســە و
ئینگلیزییــەکان ئەجــام درا .لــە واڵتانــی
کەنــداو و مەلیــک نشــین ،ئیســامی
سیاســی لــە قــەوارەی وەهابیگەریــدا
تەواوی جمگەکانی دەسەاڵتیان تەنییەوە.
ســەرهەڵدانی بیرۆکــەی ئیخوانگــەری
بــزاوی ئیســامی تا ڕادەیەک لە ئاســت
دنیــای ســیکوالر و غەیــرە دینیــدا ئاشــت
کــردەوە و بــە ڕواڵــەت دەرگای فتــوای
جیهــادی بچــوک کــە شــەڕە لــە گــەل
کوفر ،داخست.
ڕەوتی شــێعەگەری لــەو بڕگە زەمەنییەدا
خۆی لە هەموو توندوتیژییەکی مەزهەبی
لە ئاستی بەرباڵودا پاراست و هەروەها لە
ئەزموونــی ڕەوتــە ســوننەکان بــە تایبەت
ئیخوانــەکان کەڵکی وەرگرت .ڕاپەڕینی
1979لــە ئێــران دەرەتانی بۆ ســەرهەڵدان و
خۆدەرخســتنی شێعەگەری فەراهەم کرد.
سیاســەتی بلوکــی رۆژئــاوا لــەو چاخەدا
کــە هێشــتا گەرمــەی شــەڕی ســارد بوو
لــە ڕاســتای ســەرهەڵدانی دەســەاڵتێکی
ئیسالمی لە ئێران و لە بن پاڵی یەکیەتی

ســۆڤیەتدا بــوو .سیاســەتی مەزهەبــی
خومەینــی لــەوە گەورەتــر بوو کــە دنیای
ڕۆژئــاوا بیری لــێ دەکــردەوە .خومەینی
بێجگە لە ڕاچڵەکاندنی شــێعەی واڵتانی
ئیســامی پــرۆژەی ناردنــە دەرەوەی
شۆڕشــی هێنایــە ئاراوە .شــەڕی هەشــت
ســاڵە ماوەیــەک ئــەو ڕەوتــەی وەســتاند
 .ســەرهەڵدانی کۆمــاری ئیســامی
ورەی بەخشــی بــە ڕەوتە ئیســامییەکان.
عەرەبســتان لــەو ســەروبەندەدا فرۆشــی
نەوتی لە گەڵ ئەمریکا وەستاند ،بزوتنەوە
ئیســامییەکانی فەلەســتین لــە دژی
ئیسرائیل چاالکتر بوونەوە و ...هتد.
کۆمــاری ئیســامی لــە دوای شــەڕی
عێــراق بــە هەمــوو هێزێکــەوە کەوتــە
جێبەجێ کردنی پالنەکان.
کەشــوهەوای ئاڵــۆز و شــەڕ وناکۆکــی
ناوخۆیــی واڵتــان باشــترین دەرەتانــە بــۆ
چاالکییەکانــی کۆمــاری ئیســامی.
ڕەوتی شــێعەگەری لە واڵتانی ئیسالمی
کە دەسەاڵت الئیک بێ یا زۆرینە سوننە
بێت ،مەترسی و دڵەڕاوکێی بۆ ئەو واڵتە
فەراهــەم کــردووە .شــێعەکان لــە جیهانی
ئیســامدا کەمینــەن و بــە ســەرهەندێک

واڵتــدا دابــەش بــووە .ناکۆکــی ناوخۆیی
شــێعەکان بــە زۆری لــە عێراقــە و
هۆکارەکەشی گواستنەوەی مەرجەعیەت
بوو بۆ قوم لە ساڵی 1342ی هەتاویدا.
ئێــران لەگــەڵ هەمــوو شــێعەکان لــە
جیهــان پێوەندییەکــی ڕاســتەوخۆی لــە
چوارچێــوەی ڕەوت و حیزبــدا هەیــە.
ڕێکخســتنی شــێعەکان و ڕادیــکاڵ
بوونەوەیــان ،سوننەکانیشــی تووندوتۆڵتــر
لــە جــاران هێنایــە ســەر هێــڵ .کۆمــاری
ئیســامی بــە شــێعەکانەوە نەوەســتاوە و
لــە گــەڵ ڕەوتگەلــی ســوننەش پێوەنــدی
ناتەندرووســتی بــۆ دنــەدان و ناکۆکــی
نانــەوە هەیــە .لــە هەمــووی گرنگتــر
کۆمــاری ئیســامی پێوەنــدی چڕوپــڕ و
ڕاســتەوخۆی لەگەڵ ڕەوتگەلی جیهادی
و تیرۆریســتی ســوننە هەیــە .مەبەســتی
ئێــران لــەو پێوەندییــە و کونتڕۆڵکردنــی
مەسیری چاالکییەکانیان بریتییە لە
٭خراپکردن و خراپ نیشــاندانی ڕواڵەتی
ئیســامی ســوننە الی بیــروڕای گشــتی
جیهانی و ناوخۆ
٭درێــژەدان بــە نائارامــی و شــەڕ لــە
ناوچەکــە و کەڵکوەرگرتــن لــەو دۆخە بۆ

بە ئەنجام گەیاندنی پرۆژە ئەتومییەکان .
٭ئیســامی جیهــادی ســوننە باشــترین
فاکتە بۆ یەکخســتن و یەکڕیزکردنەوەی
فیرقە جیاواز و دژ بە یەکەکانی شــێعە
لە دەوری کۆماری ئیسالمی.
فیرقــە شــێعەکان لــە یەمــەن لــە ترســی
عەرەبســتان و داعــش پەنایــان بــردە ئێران.
کۆمــاری ئیســامی وەکــوو تەختــەی
شــەترەنج لــە جێبەجــێ کردنــی مەســیر و
یاری بە ڕەوتە ئیسالمییەکان لە ناوچەکە
یــاری دەکا .زۆر جــار بــۆ هەڵگیرســانی
شــەڕ و مەزڵــووم نمایــی و  ...لــە بەرەی
شــێعە مایــە دادنــێ .زۆرجار لــە ناوخۆی
ئێرانیشــدا بۆ درووستکردنی کەشوهەوای
تــرس و تۆقانــدن کاری تیــرۆر و تەقانەوە
بە گروپە سوننەکان دەکا.
ئێــران لــە کاتــی هێرشــی ئەمریــکا بــۆ
ئەلقاعیــدە لــە تەوێڵــە و بیــارە بە ئاشــکرا
و لــە پێــش چــاوی خەڵکــدا پەنــای دایــە
پاشماوەکانی ئەو گروپە لە دزڵی و پاوە.
ئێــران پێوەنــدی ڕاســتەوخۆی لــە گــەڵ
ڕەوتە ئیســامییەکانی عێراق و باشووری
کوردســتان هەیــە .داعش لــە ناوەرۆک و
بەرنامــەدا دژی شــێعەگەرییە ،ئــەوەش لە

حاڵێکدایــە کــە لــە ناوخــۆی ئێراندا هیچ
ئاڵۆزییەکی فەراهەم نەکردووە .بەرهەمی
چاالکــی و توندوتیژییەکانــی داعــش لە
ناوچەکــە بــە زۆری دەچێتــە گیرفانــی
کۆماری ئیسالمی.
کۆمــاری ئیســامی لــە دژی ئەمریــکا
لەگــەڵ بلوکــی ڕۆژهــەاڵت خــۆی
یەکخســت و دروشــمی ( نــە شــرقی نــە
غربی ) خستە زبڵدانەوە.
لۆبیگەری کۆماری ئیسالمی گەیشتۆتە
نــاو زۆربەی کۆڕ و کۆمەڵ و ڕێکخراوە
ناوچەیــی و جیهانییــەکان .زۆرجــار لــە
هەڵوێســت و چاالکییــە ناوچەییەکان بەو
ئاقــارەدا دەچــێ کە کۆماری ئیســامی
دەیخوازێ.
کۆمــاری ئیســامی قــەت مەبەســتی
گەشــەی ئیســام نییــە چوونکــە هــەر لە
واڵتەکــەی خــۆی بــە ملیۆنــان شــێعەی
تووشــی برســییەتی ،نــەداری و ئیعتیــاد
کــردووە .بــۆ لــە ناوبردنــی کۆمــاری
ئیســامی پێویســتە لــە ســەرەتادا
پەلوپۆکانــی لــە ناوچەکە وشــک بکرێ
و بــە ئیرادەیەکــی نێونەتەوەیی هەنگاو بۆ
لەناوبردنی هەڵگیرێتەوە.
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ئورمیەی ستەم لێکراو بە هیوای کوردستانی ئازاد
ئەلبورز ڕۆئین تەن
ئورمیــە خاوەنی مێژوویەکی درێژی
ســتەمی دەوڵەتــی داگیرکارییــە ،ئەو
ســتەمە خۆی لــە هەمــوو جۆرەکانی
واتــە لــە کۆمەڵکوژییــەوە بگــرە تــا
دەگاتــە ڕاگواســتنی کــورد ،لــە بــە
ئــازەری کــردن تا لــە پەراوێزخســتنی
کــورد دەبینێتــەوە ،ئــەو ســتەمە بــە
ئەندازەیــەک بــووە کــە تەنانــەت
کوردســتانی بوونییەکەیــان خســتۆتە
ژێــر پرســیار لــە کاتێکــدا بەڵگــە
مێژووییــەکان خاکــی کوردســتان بــە
باشی نیشان دەدەن .هەر بەو هۆیەشەوە
لــە مێــژوودا کــەم ئارامی بــە خۆیەوە
بینیوە چونکە بەردەوام کورد تووشــی
سیاســەتی ڕەدکردنــەوە و دەرکــردن و
پەراوێزخســتن بۆتــەوە .ناکرێــت لــە
واڵتێکــدا دانیشــتووە ســەرەکییەکەی
وەال بنێــی و چاوەڕوانــی ئارامــی لەو
واڵتەش بکەی .ئەو بابەتە لە شۆڕشی
دمدم دا تا دەگاتە شۆڕشــی گەالنی
ئێران لە ســاڵی ١٣٥٧ی هەتاوی زۆر
بــە باشــی دەبینرێت .ئەگــەر کورد لە
ئورمیــە بــە خواســتەکانی نــەگات لە
داهاتووشــدا ئــەو ئارامیــە بەخۆیــەوە
نابینــێ چونکــە ناکــرێ خــاوەن ماڵ
پەراوێز بخرێت یا بێ بەش بکرێت.
ئێســتا دوای  ٤٠ســاڵ لــە شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران ئورمیــە لــە هەمــوو
چاوەڕوانــی
زیاتــر
کاتێــک
گۆڕانکارییــەک دەکات کــە
بەپێچەوانــەی ئــەو ڕەوتــەی مێــژوو،
ئاسایی ببێتەوە ڕووی گەشە و ئارامی
بەخــۆی ببینێــت ،خاڵــی جەوهــەری
ئــەو ئاســایی بوونەوە و پێشــکەوتنەش

بــە پاراســتنی ڕووی کوردســتانی
پەرەپێدانــی کولتــوری پێکــەوە ژیــان
و ئاشــتی دێتــە دی ،ئــەو بابەتــەش
لــە کوردســتانی ئــازاددا چــاوەڕوان
دەکرێت .هەر بۆیە چاوەڕوانی ئورمیە
لە کوردســتانی ئــازاد و خەباتکارانی
کوردســتانی ئــازاد زیاتــر لــە هەمــوو
شــارێکی دیکەیــە .هــەر ئــەوەش وا
دەخــوازێ کــە ئێمــە خەباتکارانــی
ئــازادی خاوەنــی بەرنامــەی ڕوون و
ســتراتیژییەکی لــە پێــش دیاریکراو و
هێزی جێبەجێ کردنی ئەو ستراتیژییە
بیــن تــا ئــەو چاوەڕوانییە بــە حەقەی
ئورمیــە بێتــە دی ،بــەاڵم ئــەم بابەتــە
کارێکی ئاســان نییــە چونکە دوژمن
بــە هەمــوو شــێوەیەک بــە درێژایــی
مێــژوو بــە تایبەتــی لــە چــل ســاڵی
ڕابردوودا هەوڵی دروســت کردنی درز
لــە نێــوان دوو پێکهاتــەی ســەرەکی
ئــازەری و کــوردی داوە هــەر چەنــد
لــە پانتاییەکی بەرفراواندا سیاســەتی
ناوەنــد بە نیســبەت ئازەریەکانیش زۆر
باش نەبووە بەاڵم لە ورمێ بە حوکمی

شــیعە بوونــی ئازەرییــەکان و کەڵک
وەرگرتنی ناوەند لە ئیدۆلۆژی شــیعە
وایکــردووە ئــەوان نزیکتــر لــە خــۆی
بزانێت و لە ڕێگەی ئەوانەوە دەست بە
ســەر هەموو دامودەزگای دەوڵەتی لە
ئورمیەدا بگرێت و کەلتوری دژایەتی
کــورد و ئــازەری زۆر بــە توندی پەرە
پێ بدات.
حەســەنی ئیمــام جومعــەی پێشــووی
ئورمیــە و نادر قازی پوور کە ئێســتا
بەنــاو نوێنەری ئورمیە لە مەجلیســی
رێژیمدایە دوو نمونەی هەوڵی دوژمن
بۆ پەرەپێدانی ئەو کەلتورەیە ،واتە ئەو
کەســانە گــەورە دەکرێن و دەســەاڵتی
شــاریان پــێ دەدرێــت کــە دەســتیان
بــە خوێنــی کــورد ســورە ،بۆ ئــەوەی
هەســتی دژایەتــی لــە نێــوان کــورد و
ئــازەری دا بــە زینــدووی بهێڵێتەوە بۆ
ئەوەی بتوانێ بە تێچوویەکی کەمتر
حوکمــی خــۆی بــەردەوام بــکات.
هــەر بۆیــەش لــە هەنــگاوی یەکەمدا
سیاســەتی کــورد و خەباتکارانــی
ئــازادی و نرخە مرۆڤایەتییەکان دەبێ

دەنگی خۆیان بە ئازەرییەکان بگەیەنن
و ئــەو ئەســڵەی کــە بــە پاراســتنی
کوردســتانی بوونــی ئورمیە دەتوانرێ
ئارامی و پێکەوە ژیان بگەڕێندرێتەوە
بــۆ ئورمیە شــی بکرێتەوە .هەنگاوی
دووهــەم هەبوونی فاکتــەری هێزە لەو
ناوچەیــە ،لــە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت
بــە گشــتی بــۆ ســەپاندنی ئارامــی
ڕاســتی و ڕووی پێشــکەوتن و
داهێنانی کۆمەڵگایەکی ئاشــتیخواز
و پێشــکەوتوو بــەردەوام نەیــاری
خــۆی هەبــووە ،هــەر کات هێزێــک
ویســتبێتی ئــەو نرخانــە پەرەپێبــدات
تووشــی نەهامەتــی هاتــووە ،هــەر
بۆیــە پێویســتیی فاکتــەری هێــز لەو
ناوچانــە زیاتــر لە شــوێنەکانی دیکە
بەرچــاوە ،بەهێزبوونــی شــۆڕش کــە
ئێســتا لە ژێر ناوی ڕاساندا بەردەوامە
پێویســتییەکی حاشاهەڵنەگری هاتنە
دی چاوەڕوانی ئورمیە بۆ نەهێشتنی
ســتەم لــە کوردســتانی ئــازادی
داهاتوودایە.
هەبوونی هێزێکی وا لە ناوچەیەک کە

مێژووەکــەی ئاوێتــەی شۆڕشــەکانی
نەتەوەیــی کــورد لــە شۆڕشــی شــێخ
عوبەیــدواڵی نەهــری و ســمکۆی
قارەمــان و ئامــادەی هۆزەکانــی ئــەو
ناوچەیــە لــە کۆماری کوردســتان دا
تــا دواتر لــە ئامادەبوونێکــی بەهێز لە
چوارچێــوەی ڕێکخراوێکــی نەتەوەی
وەک حیزبــی دێموکراتــدا زۆر بــە
باشــی بــەدی دەکرێــت ،ئەســتەم
نییــە .ئێســتا لــە ڕاســاندا دەبــێ بــە
هەســت کردن بــەو پۆتانســیەلە بەهێزە
ڕێکخســتن و پەیامــی ڕاســان باشــتر
ببرێتــە ئــەو ناوچانــە تــا بتوانیــن بــە
ڕێکخســتنی ئەو هێزە ،هێزی پێویست
بــۆ دابینکردنــی داهاتــووی ئــازادی
ئورمیــە و کوردســتان زیاتر لە هەموو
کاتێــک دابیــن بکەی .بەو شــێوەیە
دەتوانیــن خزمەتێکــی وا بــە ئورمیــە
بکەیــن کــە مێــژووی ســتەم تێیــدا
دووبــارە نەبێتــەوە و دانیشــتوانی ئــەو
خاکــە پیرۆزەی کوردســتان بە هەموو
ڕەنگەکانیەوە بتوانن ژیانێکی ئارام و
ئازادیان هەبێت .ئێســتا پرســیار لێرەدا

دروست دەبێت چۆن دەبینە خاوەنی ئەو
بەرنامەیــە و هێــزی جێبەجــێ کردنی
ئــەو بەرنامەیــە بــە تایبەتــی وەک
بەشــێک لە ڕاســان بۆ ئەوەی بتوانین
ئــەو داهاتوویــە بــۆ ئورمیــە و هەموو
ئــەو ناوچــە کوردســتانیانەی کە ئەو
تایبەتمەندییــان هەیــە بــەدی بێنیــن.
بــێ گومــان ئەوە پێویســتی بــە هەوڵ
و ماندووبوونێکــی هەمــوو الیەکمــان
هەیــە بــە تایبــەت لــە ڕێکخراوێکــی
نەتەوەیــی دێموکراتیکــی وەک
حیزبــی دێموکــرات دا زیاتــر هەســت
بــەو ســتەمە نەتەوەییــە لــەو ناوچەیــە
دەکات داڕشــتنی ســتراتیژیەک بــە
لە بەر چاوگرتنی تایبەتمەندییەکانی
ئــەو ناوچەیە ئەســتەم نابێــت ،ئێمە لە
حیزبــی دێموکــرات وەک ڕێبەرایەتی
هەموومــان لــە هــەر ناوچەیــەک بین
بــە هەمان ئەندازە خۆمان لە بســت بە
بستی خاکی کوردستان لە باشوریترین
ناوچەی زاگرۆس تا باکور و ئاڕاڕاتی
ســەربەرز بەرپرســیار دەزانیــن و کاری
بــۆ دەکەیــن و بەرەوپێشــبردنی ڕاســان
لــەو ناوچانەش دەبێ بە ڕەچاوکردنی
ئــەو تایبەتمەندییانە بەرەو پێش ببەین.
ئــەو هەســت پێکردنــە بــە گرنگــی و
تایبەتمەنــدی ناوچــەی لــەو شــێوەیە
بنەمــای هەنگاونــان لــەو ڕێگەدایــە.
هەنگاونان لەو ئاراستەیەشــدا دەتوانێ
پیرۆزترین ئەرکی داینەمۆی شــۆڕش
و خەبات واتە ڕاســان لە ئێســتادا بێت
تــا چاوەڕوانــی بــە حەقــی ئورمیــەی
ســتەملێکراو بۆ هەڵمژینی هەناسەی
سەربەســتی لــە کوردســتانی ئــازاددا
بەدی بێت.

نا بۆ لە سێدارەدانی هیدایەت عەبدوڵاڵپوور

عەبدولڕەحمان ڕەسووڵ
ئەرکێکــی مرۆڤایەتییــە کــە هەمــوو
الیــەک وێــڕای هەبوونــی هــەر
جیاوازییــەک لە دژی جێبەجێکردنی
ڕۆژانــەی یاســای دژە ئینســانی
لەسێدارەدان و لە سێدارەدانی ڕۆژانەی
گەنجــان و الوانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان هەڵوێســتی ڕاشــکاوانەی
هەبێــت ،لــە ســەر ئێمــەی مــرۆڤ
پێویســتە ڕاشــکاوانە بەبــێ تــرس
داکۆکی لە مرۆڤ بوون و ژیانێکی
ئــازاد بــۆ هەمــووان بەبــێ جیــاوازی
بکەین .
خۆشەویستان هاودەنگ و هاوپشتیوان
بن لەگەڵ سیروان و کوردستان ،منداڵە
جوانەکانی هیدایەت عەبدواڵپوور کە
داوای هەڵوەشــاندنەوەی حوکمــی دژە
کوردانەی ئێعدامی باوکیان دەکەن.
نــەک بــە تەنهــا بــۆ ئــەم تێکۆشــەرە
ئازادیخــوازە بەڵکــوو بــۆ پشــتیوانی
لــە ســەرجەم تێکۆشــەرانی ئازادیخواز
کــە لــە قۆناغــی ئێســتادا لــە نــاو
زیندانەکانی کۆماری کۆنەپەرســتی
ئیســامیی ئێرانــدا زۆر بــە داخــەوە
چاوەڕوانــی جێبەجێکردنــی حوکمــی
دژە مرۆڤایەتــی لە ســێدارەدان دەکەن،
بــەاڵم ئەگــەر ئێمــەی ئازادیخوازانــی
کورد لە هەر ســوچ و شــوێنێکی ئەم
جیهانەین یەکگرتوو بین و تێکۆشانی
هاوبەش گەشــە پێبدەیــن بە دڵنیاییەوە
ســەردەکەوین ناهێڵیــن چیتــر ئــەو
تێکۆشەرانە لە سێدارە بدرێن ،خەڵکی
کوردســتان زووتر دەگات بە ئازادی و
مافەکانی .
تکایــە بــا هەنــگاوی یەکگرتوانــەی
بەهێــز بــۆ پشــتیوانی هیدایــەت
عەبدواڵپــوور و بنەماڵەکــەی بە هەر

جۆرێــک بۆمــان دەکرێــت بــە گــەڕ
بخەین.
بــە گوێــرەی ئــەو زانیارییانــەی
کــە تایبــەت بــەم تێکۆشــەرە لــە
باڵوکراوەتــەوە
ڕاگەیاندنەکانــدا
هیدایــەت عەبدواڵپــوور ،زیندانــی

سیاســی کوردی مەحکــووم بە ئێعدام
لــە زیندانــی ناوەندی ئێــران لە ورمێ
لە ڕێکەوتی ٢۶ی جۆزەردانی 1395
هــاوڕێ لەگــەڵ النیکــەم ۶کەســی
دیکــە لــە گونــدی "قەرەســەقەڵ"ی
ســەربە شــاری شــنۆ دەسبەســەرکرا.

ئــەم  ۶کەســە دەسبەســەرکراوە
تۆمەتباربــوون بــەوەی کــە لــە
تێکهەڵچوونی سپای پاسداران لەگەڵ
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
خــۆراک و شــوێنی حەســانەوەیان بــە
ئەندامانــی ئەو حیزبــە داوە .هیدایەت

تەنیــا کەســێکە لــەم گرووپــە کــە بە
ســکااڵی ســپای پاســداران و دەنگی
لقــی یەکــی دادگای شۆڕشــی
ئیســامی لــە ورمــێ ،بەتۆمەتــی
"بەغی" ئێعدامی بەسەردا سەپێنرا .بە
گوێرەی ڕێکخراوەکانی تایبەتمەند بە

بەرگری کار لە مافەکانی مرۆڤ و
کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردســتان
لــە ڕاگەیاندنێکــدا بــاوی کردۆتەوە
کە
ئــەم حوکمــە جارێــک لە الیــەن لقی
٤٧ی دیوانــی بــااڵی واڵت بەرپەرچ
درایەوە و بۆ پێداچوونەوەی سەرلەنوێ
نێــردرا بــۆ لقــی دووی دادگای
شۆڕشــی ئیســامی لــە ورمــێ.
هیدایــەت عەبدواڵپوور لــەم لقەیش بە
ئێعــدام مەحکــووم کــرا و لەکۆتاییــدا
ئــەم حوکمــە ڕۆژی ١٧ی ڕەزبــەری
 ١٣٩٧لــە لقــی ٤٧ی دیوانــی بااڵی
واڵت پەسەند و پشتڕاست کرایەوە.
تکایــە تکایــە تکایە! بە هاوبەشــی و
یەکگرتووانــەی بەهێزەوە وەرنە مەیدان
و دەنــگ بــەرز بکەنــەوە و نەفرەت لە
جێبەجێکردنــی یاســای لەســێدارەدان
بکەن ،شــەقامەکانی شارەکان پڕکەن
لــە دەنگــی لــە دژی جێبەجێکردنــی
یاســای دژی ئینســانی لە ســێدارەدان
کــە ڕۆژانــە گەنجان و الوان ســەریان
لە الشــەیان جیا دەکرێتەوە و بە پەتی
ســێدارە کۆتایــی بــە ژیانیــان دەهێنــن
لەالیــەن ئاخوندەکانــی سیســتمیی
ئیســامیی ئێران .ئــەو مرۆڤانەی کە
بــەردەوام لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
و ئێــران لــە ســێدارە دەدرێــن زۆرینەیان
کــوردن و بــە هــۆی ئازادیخــوازی و
بەرگری کردن لە مافەکانی خەڵکی
کوردســتانەوە خراونەتــە زیندانەکانەوە
هەر یەکەیان تێکۆشەر و سەرمایەکی
زۆر بەنرخی کوردستانە بۆیە پێویستە
بــە تێکۆشــانی یەکگرتووانــەی
هاوبــەش لــە دژی بــەردەوام بوونــی
جێبەجێ کردنی یاســای دژە بەشەری
لــە ســێدارەدان جیهانــی مرۆڤایەتــی
بەخەبــەر بێنیــن بۆ پشــتیوانی کردنی
بەدێهێنانــی مــاف و ئازادییەکانــی
خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
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مانگرتن و داخوازیی ڕاستەقینەی مامۆستایان
لە ئێران و کوردستان

حەسەن ساڵحزادە
رۆژانــی  ٢٢و ٢٣ی رەزبــەر ،بــە
پێــی راگەیەندراوێــک کــە پێشــتر لە
الیــەن شــورای هاوئاهەنگــی پێکهاتە
پیشەییەکان باڵو کرایەوە ،مامۆستایان
مانگرتنێکــی سەراســەرییان لــە ئێران
ڕێــک خســت .لــەودا داواکرابــوو کە
مامۆســتایان بچنــەوە بــۆ قوتابخانــە
بەاڵم لە چوون بۆ ســەر کالس خۆیان
ببوێــرن .ئــەو هانــدەرە ســەرەکییانەی
کــە مامۆســتایانی بــۆ الی مانگرتن
رادەکێشــا بــە گشــتی بریتــی بــوون
لــە ناڕەزایەتــی بــە دابەزینــی نرخــی
مووچــەی مامۆســتایان ،بێــزاری لــە
چڕکردنــەوەی فــەزای ئەمنیەتــی
پــەروەردە ،داوای ســنووردارکردنی
ســەرەڕۆیی مودیران و هەروەها داوای
چارەســەری ئاســتی نزمی چۆنیەتی
پــەروەردەی ژێــر دەســەاڵتی کۆماری
ئیسالمی.
وەک لــە راگەیەنەکانــدا بینــرا،
پانتایــی مانگرتنــی ئــەم قۆناخــە
نوێیــەی مامۆســتایان زۆربــەی
ناوچەکانی ئێرانی بە لەبەرچاوگرتنی
رێژەی کەم و زۆری لەخۆگرت ،بەاڵم
بەشداری چاالکانەی مامۆستایان لە
شــارەکانی کوردســتان بە تایبەتی لە
پارێزگاکانــی ســنە و کرماشــان لــە
بەرزتریــن لوتکــەدا خۆیــان بینییــەوە.
بزووتنــەوەی ناڕەزایەتی مامۆســتایان
ئەمجارە لە حاڵێکدا دەستی پێکرد کە
کەشــوهەوای خەفەقــان و ســەرکوتی
بزووتنــەوە مەدەنــی و سیاســییەکان
زۆر لــە جاران مەترســیدارترە .هەڵبەت
گوشــارەکان لە شــارەکانی کوردستان
زۆر ئامانجدارتر و بێ ڕەحمانەترن.
بــە گشــتی ،وەک لــە دروشــم و لــە
پالکارتــی دەســتی مامۆســتاکاندا
دەردەکــەوت ،زۆربەیــان خوازیــاری
گۆڕانــكارى بنهڕهتــى لــه سیســتمی
فێرکاریــن .ئەوان لە ســەر ئــەو باوڕەن
کــە دەزگای ئەمڕۆکــەی پەروەردەی
ئێران لە کەڵک کەوتووە و لەهەمبەر
دەســتەبەربوونی ویســتی راستەقینەی
کۆمەڵگــەی ئێران و داخوازی ڕەوای
مامۆســتایان بــێ وەاڵم ماوەتەوە بۆیە
پێویســتە کــە هەرچــی زووتــر ئــەم
دەزگایــە نــۆژەن بکرێتــەوە و لە گەڵ
پێــوەرە جیهانییەکانــی بواری پەروەردە
خۆی بگونجێنێ.
لــەم قۆناخــە لــە مانگرتــن و
ناڕەزایەتییەکانــدا میدیاکانــی ئێــران
کــە زۆربەیــان لــە الیــەن دەســەاڵتەوە
قــۆرخ کــراون و تــا رادەی نێزیک بە

تەواو لە ژێر کارتێکەری ناوەندەکانی
ئەمنیەتدا دەجووڵێنەوە ،وەک هەمیشە
هەوڵــی بەالڕێدابردنــی داخوازییــە
ســەرەکییەکانی ســەندیکاکانیان دا و
هەوڵیــان دا کە داواکانی بزووتنەوەی
مامۆســتایان لە مووچە و چارەسەری
بژیــوی ژیــان کــورت بکەنــەوە
بــەاڵم شــتێکی روونــە کــە داخــوازی
راستەقینەی یەکیەتییە پیشەییەکانی
مامۆستایان زۆر لەوە بەرینترن کە بەم
شێوە سنووردار بکرێن.
دیــارە کــە پانتایــی چاالکــی
مامۆســتایان زۆر بەرباڵوە و راپۆرتی
ویســتەکانیان لــە چەندیــن ناوەنــدی
پیشــەیی و پێهکاتــەی ســینفییەوە
بــاو دبنــەوە .ئــەو ویســتانەی کە لە
نووســراوەی نــاو دەســتی چاالکانــی
مانگرتنەکــەدا بەرچــاو دەکەوتــن یان
بە بە شــێوازی جۆراوجۆر لێدوانیان لە
ســەر دەدرا بەم جۆرەی خوارەوە دابەش
دەکرێن:
ئێمــه خوازیــارى فــهزای
ئامووزشــی گونجــاو بــۆ قوتابیانیــن
و داواكاریــن ئیمكاناتیــان بــه پێــى
ئیســتانداردی رۆژ بــۆ دابیــن بكرێ,
له ســهر ئهو باوهڕهیــن کە لەژێرپێنانى
ئهم مافه زیانێكى قهرهبوونهكراوهیان لە
داهاتوودا پێ دەگەیەنێت.
ئێمــه خوازیــاری گــۆڕان
لــه نیزامــی گوزینشــی بێكهڵكــى
ههنووكهیی بۆ دامەزرانی مامۆستاین
و دهبێ بنهماى گوزینش تەنها زانست
لە خۆ بگرێ.
ئێمــه داواكاری كۆتایــی
هێنــان به فهزای ئهمنیــهت و دایرەی
حهراســهتی ناوەندەکانــی پەروەردەیــن
و هــاوكات خوازیــاری ئــازادى بــێ
مەرجــی مامۆســتایانی زیندانــی و
تهبعیدكراومانین ،هەوەها ههر چهشــنه
تۆمــهت و حوكمــى تهنبــێ کردنــی
مامۆستایان مهحكوم دهكهین.
خوازیــارى
ئێمــه
بهڕێوهچوونــی ئهســڵى ١٥ی یاســای
بنهڕهتــی دەســتووری ئێرانیــن ,بــهو
مانایــەی كــه فێركــردن و خوێنــدن بــه
زمانــى دایكی دەســت پێ بکات و له
قوتابخانەکانــدا ئەو مافە بۆ مندااڵن
رەچاو بکرێ.
داواکاری
ئێمــە
بەڕێوەچوونــی ئەســڵی ٣٠ی یاســای
بنەڕەتین کە لەودا ئاماژە بە خۆڕایی
بوونــی پرســی خوێنــدن بــۆ تێکــڕای
مندااڵن تا قۆناخی دواناوەندی کراوە.
داواکاری
ئێمــە
بەڕێوەچوونی سیســتمێکی عاداڵنەی
فێــرکاری لە نــاو دەزگای پەروەردەین

کــە بــە جۆرێــک کــە لــەودا مافــی
قوتابیانــی کــچ پارێــزراو بــێ و
ئــاوڕی جیــددی لــە پرســی خوێنــدن
لــە ناوچە بێبەش کــراوەکان بدرێتەوە.
دادپــەروەری فێــرکاری کاتێــک
دەســتەبەر دەبێ کــە هەموو مندااڵنی
ناوچە جۆراوجۆرەکانی ئێران شانســی
یەکســانیان لە مەیدانە کێبەرکێکاندا
لە بەردەم دابێ.
دیــاردەی
پەرەپێدانــی
بازرگانــی کــردن بە پرســی فێرکاری
کۆتایــی پــێ بێــت ،ئەویــش کاتێک
جێبەجــێ دەبێ کــە دەزگای پەروەردە
دیــاردەی نالەبــاری کەرتــی تایبەتی
ســنووردار بــکات و ئاڵتێرناتڤێکــی
شــیاو بــۆ مەســەلەی پێچەاڵوپێچــی
کۆنکوور بدۆزێتەوە.
ســهرهڕاى
ئێمــه
مهحكــوم كردنــى بێدهنگیــى میدیــا
و چاپهمهنییــەکان ســهبارهت بــه
كاردانــهوهى بــە ناڕەزایەتییەکانــی
مامۆســتایان ،مافــی وتووێــژ بــۆ
چاالكانی پیشەیی به ڕهوا دهزانین.
ئێمه داخــوازى بە کردەیی
کردنی یاســای نیزامــی هاوئاهەنگی
مووچــەی مامۆســتایانین هەتاکــوو
لــە گــەڵ هــی کارمەندانــی دیکەی
دەوڵــەت هاوتەراز بــێ .داواکارین کە
بهرپرســانى ردهبــااڵ بــه تاوانــی بهڵێنه
درۆییهكانیان ســهبارهت به كۆمهڵگاى
فهرههنگی و یاری کردن به بیروڕای
گشتى لێپرسینهوهیان لێ بكرێ.
هــهر وهك ئاماژەیــان
پێ درا ،ویســت و داواى مامۆســتایان
مافێكــى رهوان و بــۆ دەســتەبەربوونیان
رێگەیەکــەی عەقالنــی ،ئــارام و
بــە بڕشــتیان گرتۆتــە بــەر .هەروەهــا
مامۆســتایان لــە رێگــەی شــووڕای
هاوئاهەنگــی یەکیەتییەکانیانــەوە
روو لــە بەرپرســانی دەســەاڵت و هێــزە
ســەرکوتکەرەکان هوشــداری دەدەن
کــە بــە توندوتیــژی ڕووبــەڕووی
ویستی رەوای ئەوان نەبنەوە ،چونکوو
مامۆستایان لە مێژە ئەزموونی زیندان
و ئەشــکەنجەیان لــە نــاو زیندانەکاندا
تاقــی کردۆتــەوە .لــە درێــژەدا وەبیــر
بەرپرســانی دێننــەوە کــە گوێبیســتی
داخوازییەکانیــان بــن و پێیــان
رادەگەیەنــن کــە یەکیەتییەکانیــان
بــۆ دەستراگەیشــتن بــە مــاف و
داواکارییەکانیــان هیــچ رێگەیەکیان
بــۆ نەماوەتەوە بۆیە ناچــارن بەمجۆرە
ناڕەزایەتی خۆیان دەرببڕن.
جێــی ئاماژەیــە کــە لــە درێــژەی
رەوتــی ناڕەزایەتییــە پیشــەییەکانی
مامۆســتایاندا ،بەشــێکی بەرچــاو

لــە چاالکوانــان ڕووبهڕووی كۆســپ
و تهگهرهگەلێکــى نــاڕهوا بوونهتــهوه
کــە لــە دەزگا ئەمنیەتییەکانــی
پارێــزەری رێژیمــی کۆنەپەرەســتی
بۆیــان دانــاون .ســهرەڕاى ســهركوت
و زهبروزهنــگ ،لــە الیەکــی تــرەوە
بەرپرسان بە بەدەستەوەگرتنی بڵیندگۆ
تەبلیغاتییەکانیــان ههوڵی زۆریان داوه
کــە ئاســتی داوای ئــهم حهرهكهتــه و
ئامانجهكانی ئهنجومهنە پیشــەییەکان
بــۆ مەســەلەی مادیــات و مەســەلەی
زیادکردنــی مووچــە دابەزێنــن بــهاڵم
لــە راســتیدا هــهوڵ و تێكۆشــانی
ســەرەکی مامۆستایان ســەقامگیریی
دەزگایەکــی پــەروەردەی ســەردەمیانە
و عاداڵنەیــە کــە لــە ســێبەری ئــەودا
کۆمەڵگە بتوانێ هەست بە ئارامی و
بوونی دادپەروەری بکات.
ئەو خااڵنەی کە لە سەرەوە ئاماژەیان
پێــدرا ،بــە شــێوەیەکی گشــتی
دەکــرێ وەک خەمی مامۆســتایانی
کوردســتانیش دایــان بنێیــن ،بــەاڵم
مامۆستایانی کوردســتان جیا لەمانە
کۆمەڵێــک نیگەرانــی و داخــوازی
تایبــەت بــە خۆشــیان هەیــە کــە
هۆکارەکانیــان بــۆ پرســی جیــاوازی
کولتــووری و شوناســی نەتەوەیــی
گەلە بەشــخوراو و ستەملێکراوەکەیان
دەگەڕێتــەوە؛ بــۆ وێنــە ،ناوەڕۆکــی
کتێبــە دەرســییەکان بــە گشــتی لــە
گــەڵ تایبەتمەندییەکانــی مندااڵنــی
کــورد ناتەبــان ،کــوردەکان بەشــداری
بەڕێوەبەرییــە بااڵکانــی دەزگای
پــەروەردە نیــن و دەنگــی ویســتی
کۆمەڵگــەی کــورد بــە ناوەندەکانــی
دەســەاڵت ناگا .مووچــە و ئیمکانات
بە گوێرەی پێویســت دابەش ناکرێ و
ناوچە بێبەشــکراوەکان زیاتر لە ناوەند
مەترسیان لە سەرە.
هەڵبڕینــی دەنگــی ناڕەزایەتــی
مامۆســتایانی کوردســتان ،بــۆ
دەسەاڵتدارانی تاران زۆر مەترسیدارە.
ئەوان پێیان وایە کە ئەم جۆرە ئێعترازانە
رەنگــە بتوانــێ خەڵکی کــورد لەمەڕ
داوای مافەکانیــان وشــیار بکاتــەوە
هەر بۆیە رێژیم داوای مامۆســتایانی
کــورد وەک هەڕەشــەیەک بــۆ ســەر
دەســەاڵتە زاڵمانەکەیان دێننە ئەژمار
و دەزگاکانی ســەرکوت بــە توندترین
شــێوە ڕووبەڕوویان دەبنــەوە .یەکیەتی
پیشــەیی مامۆســتایان لە شــارەکانی
کوردســتان بــەردەوام پێداگریــان لــە
داوای مافــی رەوای گەلەکەیــان
لــە رێگــەی سیســتمی فێرکارییــەوە
کردووە و بۆ ئەو ئامانجەش هەزینەی
زۆری وەک زینــدان ،تەبعیــد،

دەرکــران و تەنانەت ئێعدامیشــیان داوە
کــە تــا ئێستاشــی لــە گەڵ بــێ هەر
بەردەوامــە .مامۆســتایانی مافخــواز
و دڵســۆزی کوردســتان ،لــە دواییــن
مانگرتنی سەرانســەری و لە ناو دڵی
قوتابخانەکانــدا بــە بەرزکردنــەوەی
ویســتی راســتەقینەی گەلەکەیــان
بــۆ جارێکــی دیکــە ســەلماندیان کــە
بــاری قورســی ویســتی مندااڵنــی
کۆمەڵگــەی کوردســتانیان لــە ســەر
شــانە و وەکــوو داوا ســەرەکییەکانی
خۆیان بەرگری لێ دەکەن .ئەوەی کە
هەر ئێســتا لە شــارەکانی کوردســتان
چەندین مامۆســتا لە زیندان و لە ژێر
لێپێچینــەوەدان یان دۆســیەی کراوەیان
هەیە سەلمێنەری ئەو راستییەن.
ئەوەی راســت بێ لە رەوتی پەروەردەدا
مامۆســتا وەک بەشــێکی هــەرە
کاریگــەری پڕۆســەی فێــركاری
دێتــە ئەژمــار و قوتابخانــە بــه بــێ
مامۆســتا هیــچ مانایهكــی نییــه.
ئەگــەر بــە مامۆســتا دەرەتــان بــدرێ
و هەلــی چاالکــی و کــۆڕ و
کۆبوونــەوەی تایبەتــی بۆ بڕەخســێ،
دەتوانــێ گۆڕانــكاری بنهڕهتــی لــە
نــاو گەلەکــەی دا بخوڵقێنێ .جێگهو
پێگهی مامۆســتایان له ئاست رووداو
و پرســه ههستیارهكانی رۆژ به رادهی
كاریگــهری ئــهوان لــه ئاڵوگــۆڕه
كۆمهاڵیهتییهكان و رادهی بهشدارییان
لــه بزووتنــهوه گشــتییهكاندا گــرێ
دراوە .چاالكی كۆمهاڵیهتی واڵتان به
مهبهســتی گۆڕانکاری ،پیشــاندهری
گهشهی فەرهەنگییە و لەگەڵ توێژی
مامۆستا پێوەندی راستەوخۆی هەیە.
مافــی رێکخراوەیــی مامۆســتایان
النیكــهم لــه ئاســت چاالكی پیشــەیی
خۆیاندا ســەرەتاییترین مافی یاســایی
و بــێ ئهمالوئەوالیــە .حکومەتــە
دێموکراتیکــەکان پێیــان وایــە کــە
رێگــەدان بــە پێكهاتنــی رێکخــراوهی
پیشــەیی هــەر توێژێــک دهرفهتــی
گهشــهی كۆمهاڵیهتــی دەخوڵقێنــێ و
دەبێ زەمینەی بۆ خۆش بکردرێ هەتا
بتوانن داخــوازی و بۆچوونەکانیان بە
گوێی کۆمەڵگا بگەیەنن.
لــە بەرانبــەردا ئــەوەی
دەیبینیــن ،سیســتمی پــەروەردەی
كۆمــاری ئیســامی ئێران بــە پارێز و
لــە روانگــەی ئەمنییەتــەوە بۆ مافی
مەدەنــی و رێکخراوەیــی چینەکانــی
کۆمەڵگــەی ئێــران و یــەک لــەوان
مامۆســتایان و قوتابیان دەڕوانێ و بۆ
ئــەم مەبەســتەش سیاســەتی بانێک و
چەند هەوا یان دوو روویانەی گرتۆتە
بــەر .بەرپرســانی رەدەبــااڵی بــواری

پــەروەردە دەیانهــەوێ بــە ئامــاژەی
رواڵەتــی بــە مافــی پێکهاتــەی
پیشــەیی ،هەوڵی چاوبەســتنی ناوەند
و چاودێــرە جیهانییەکان بدەن و رووی
راســتەقینەی راســتییەکان دابپۆشــن.
ئەگەرچی مەســەلەی مافی مەدەنی
و پێکهاتــەی پیشــەیی لــە کتێبــە
دەرســییەکانی ئێــران دا بــە کورتــی
ئاماژەیان پێکراوە ،بەاڵم لە روانگەی
دەزگای پەروەردەی نیزامی ئیسالمی
ئێرانــەوە رێکخــراوە و پێکهاتــەی
پیشــەیی بــە مەرجێــک ئــازادن و
مافی چاالکیان هەیە ،کە پاشکۆی
کردەوەکانــی دەســەاڵت بــن و بــە
ئاشــکرا و بە چاوبەستراوی سیاسەتی
ناشــیانەی مودیرانی پەروەردە ستایش
بکەن.
ئهزمــوون و رابــردووى چهند ســاڵهى
حكومهتی ئیسالمی ئێران بە دروستی
دەیســەلمێنن كه مافەکانی مرۆڤ له
بــواری فێــرکاری و پــەروەردە چەنــدە
بە ســاناهی پێشــێل دهكرێن .ههر جۆره
ههڵســوکهوتێکی كۆمهاڵیهتــی و
فهرههنگــی مامۆســتایان به دژایهتی
لــه گــهڵ نیزامــی خــوا لــه قهڵــهم
دهدرێ و ڕووبەڕووی ئاســتەنگ و لە
ئاکامــدا مــەرگ دەبنــەوە .روانگهی
دهســهاڵت بــۆ پرســی فێــرکاری
روانگهیهكــی تهواو سیاســییە ،بۆ ئەم
مەبەستەش هەر چەشنە جموجۆڵێکی
مافخوازانەی پیشەیی و رێکخراوەیی
مامۆســتایان بــە شــێوەی ئامانجــدار
بنبڕ دەکرێن و رێگەی گەشــەیان پێ
نــادرێ .حکومەتــی ئیدئۆلۆژیکــی
کۆنەپەرەســتی ئێران بــە هێنانە ئارای
هێماگەلێکــی ناســەردەمیانە ،هەوڵــی
داوە دروشمی خۆکوژی و شەرەنگێزی
لــە نــاو قوتابیــان و مامۆســتایان بەرز
بکاتەوەو بە ئاماژە کردن بە دوژمنی
خەیاڵی دەیهەوێ تۆوی وەهم و گومان
لە ناو مێشکیان دا بەهێز بکا .بەرنامە
و پڕۆگرامــی دەرســی خوێندنگــە و
ناوەندە فێرکارییەکانی ژێر دەسەاڵتی
رێژیمی ئیسالمی ئێران ،بەپێچەوانەی
مەعیــار و پێــوەرە ئەخالقییــە جیهانی
و دێموکراتیکــەکان ،چەندیــن ســاڵە
بــەردەوام هەوڵــی بــە الڕێدابردنــی
گەشــەی فکــری مامۆســتایان و
قوتابیــان دەدا و بــۆ ئــەم ئامانجــەش
لــە رێگــەی قوتابخانــە و ناوەڕۆکــی
کتێبــە دەرســییەکانەوە ،بانگەشــە بۆ
بیری تەســکی ئــەو کەســایەتیگەلە
دەکــرێ کــە راســتەوخۆ لــە خزمــەت
سیاســەتەکانی دەزگای ســتەم و
تاوانــی حاکمییەتــی پــڕ لــە تاوانــی
تاراندان.
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لوقمان مێهفەر:

حیزبی دێموکرات خاوەن ســەنگ و قورســایی تایبەت بەخۆیەتی و هەر ئەمەش
دەیکاتە بەشێکی سەرەکی لە هاوکێشە سیاسییەکان

دواییــن ائڵوگــۆڕەکان لــە ئێ ـران
چیــن؟ کۆمەڵــگای جیهانــی
چــۆن دەیهــەوێ لەگــەڵ کۆمــاری
ئیســامیدا بجوڵێتــەوە؟ لــە ەئگەری
چەســپانی خولی نوێــی تەحریمەکان
چ گۆڕانکارییــەک بــۆ ئێ ـران بــە
گشــتی و کوردســتان بەتایبەتــی دێتە
ائراوە؟ ەئم گۆڕانکارییانــە چەندە بە
قازانجــی نەتەوەکانی ئێران دەبێت؟
ەئمانە و چەند پرسیارێکی دیکەمان
ائراســتەی بەڕێــز "لوقمــان مێهفــەر"
ەئندامــی هەیەئتی ئیجرایــی ناوەندی
سیاســی حیزبــی دێموک ـرات کــردووە
کــە لێــرەدا دەخرێتــە بــەر دیــدی
ئێوەی خۆشەویست:

دیمانە :کوردستان
ڕەوتــی رووداوە سیاسییەکانی
ئـــێـــران بــــــەرەو ئــاڵــوگــۆڕێــکــی
بنچینەیی لــە حــەرەکــەتــدایــە،
ئــێــوە وەک حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لە کوێی ئەو
هاوکێشانەدا جێتان گرتووە؟
 لەڕاســتیدا بزووتنــەوەی کــورد لــە
كوردســتانی ئێرانــدا بــە فاکتەرێکــی
ســەرەکی لــە ئاڵوگۆڕەکانــی ئێــران
بەهەژمــار دێــت و لەونێوەشــدا حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران كە لە
ڕابــردوو و ئێســتادا ڕۆڵی گرینگ و
مێژویــی خۆی گێــڕاوە و توانیویەتی
متمانەی خەڵكی كورد بەدەست بێنێ،
کەواتــە ئێمە لــە ئێران و کوردســتاندا
خــاوەن پێگــە و قورســایی خۆمانیــن.
ئــەوەش ڕاســتییەكە کــە بەشــێكین لە
هاوكێشــەی ئاڵوگــۆڕ كــە پێموانییــە
هیــچ هێزێــک بتوانــێ چاوپۆشــی
لێبكات یان حیسابی بۆ نەکات.
قۆناخی نــوێــی خەباتتان کە
بە ڕاسانی ڕۆژهــەاڵت ناسراوە،
وێــڕای دانــی نرخی زۆر ،چەندە
توانیویەتی ئامانجەکانی خۆی
بپێکێ؟
ڕاســان وەک پڕۆژەیەكــی چەنــد
ڕەهەنــدی خەباتــی ئێســتای
حیزبەكەمــان و هــاوكات ئالیەتێــک
بــۆ جۆشــدانی خەبات و ڕێكخســتنی
ســەرجەم چین و توێژەكانی كوردستان

بــۆ بەرینتركردنــەوەی خەباتــی
جەمــاوەری و بەرجەســتەكردنەوەی
ورەی شۆڕشگێڕی ،ڕۆڵێكی ئەرێنی
و شــوێندانەری لەســەر ورەی خەڵكــی
مافخوازی كوردســتانی ئێراندا هەبووە
و هەیــە و خەڵکــی خەباتــکاری
کوردستان بە ئومێدەوە بۆ گەیشتن بە
ئامانجەكانیــان هەنگاو دەنێن و پشــت
ئەستوورن بە خەباتی شار و شاخ .هەر
بۆیە بە بڕوای ئێمە ڕاسان لە ڕەهەندە
جۆراوجۆرەکانــی دا ئامانجــی خــۆی
پێکاوە .

وەک دەزانــــن ئــێــران بــووەتــە
چەقی ئاڵوگۆڕەکان و هەر چرکە
ئەگەری گۆڕانکاری قووڵ هەیە؛
پێشبینتان بۆ ئەو وەزعە چییە و
پێتان وایە کە بەرەو چ ئاقارێک
هەنگاو دەنێت و ئایا دەتوانین
گەشبین بین کە ئاڵوگۆڕێک لە
ئێراندا بە قازانجی نەتەوەکانی
ئێران ودێموکراسی لە ئارادایە ؟
هــەر ئاڵوگۆڕێــک کــە دێتــە پێــش
سروشــت و تایبەتمەنــدی خۆی هەیە.
دەكــرێ شــتی نــوێ لەگــەڵ خــۆی
بێنــێ و دەرگا بــە رووی گەالنــی
مــاف زەوتکــراو و چیــن و توێــژە
مــاف پێشــێلکراوەكاندا بکاتــەوە .بــەو
پێیــەی كــە کۆمــاری ئیســامی
ئێــران سیســتمێکی دیكتاتۆری و دژە
گەلییــە ،بۆیــە لە هــەر ئاڵوگۆڕێک
کــە روو دەدا هەناســە و پشــوو و
خوێنێکــی نــوێ بــە بــەر جەســتەی
مرۆڤی ئازادیخواز و مافویست چ بە
تــاک و چ بەکــۆدا دەکــرێ و لــەو
نێوەشــدا نەتەوە بندەستەكان ،دەرفەتیان
بۆ دەڕەخسێ تا خواست و مافەكانیان
بــە ڕاشــكاوی لە سیســتمی سیاســی
نوێــی واڵتــدا بگونجێنــن و دانیــان
پێدابنێن .ئەگەری ئاڵوگۆڕ لە ئێراندا
لە ئێستادا بەهێزە و جگە لە فاكتەری
نێوخۆیی و فاکتــەرە دەرەکییەکانیش
هەلومەرجــی گۆڕانیــان لــە ئێرانــدا
لەبارتر كردووە.
بۆیــە لێــرەدا گرینگــە كــە هێــزە
سیاســییەکان بــەر لــە روودانــی هــەر
چەشــنە ئاڵوگۆڕێــک گریمانــەکان
دەستنیشان و بژاردەكان (گوزینەکان)
دیــاری بکــەن بــۆ ئــەوەی کــە ڕێژیم
ڕووخا بزانرێ بەرنامەی بۆ داهاتووی
ئێــران چییــە؟ چونکــە دەبــێ ئــەو
حکومەتــە بەرپرســیار بێ لــە تەزمین

و دابینکردنــی ویســت و داخوازییــە
نەتەوەیــی و ئینســانییەکانی گەالنی
ئێــران .ئەمــە دەبێتــە مایەی ئاســایش
و ئاشــتی وگەشــەکردنی پڕۆســەی
دێموکراسی لە سەرانسەری ئێراندا.

پرسی نەتەوایەتی تێدا چارەسەر دەبێ
دانیشــێ و ئامادەیی بۆ هەر چەشــنە
هاوکارییــەک هەیــە .لەو راســتایەدا
ئۆپۆزیسیۆنی کورد ناوەندێكی وەک
ناوەندی هاوکاری هێزە سیاسییەکانی
كوردستانی پێکهێناوە؛ ئەمە لە خۆیدا
هەنگاوێكــی باشــە بــەاڵم وەاڵمدەری
هەلومەرجی ئێســتا نییە بۆیە پێویستە
زیاتــر و خێراتر کاری جیددی لەســەر
بکرێ و بگاتە قۆناخی بەرە ،ئەوکات
دەتوانێ ببێتە هێزێکی شــوێندانەر ،چ
لە ئاســتی ئێران و کوردســتاندا چ لە
ئاستی ناوچە و نێونەتەوەییدا.

ئ ــێ ــس ــت ــا نــــاڕەزایــــەتــــیــــیــــە
نێوخۆییەکان ،دۆخــی ئــابــووری
وگوشاری دەرەکــی تەحریمەکان،
ڕێژیمیان تەنگەتاو کردووە ،ئێستا
ئوپۆزیسێون لەچ قۆناغێکدایە
ئـ ــایـ ــا ئـــــەو هــەمــاهــەنــگــیــیــە
پێویستەتان لە نێواندا هەیە کە
وەکوو ئالترناتیڤ حیسابتان بۆ
دەوتــرێــت کــە رەنــگــە بەهۆی
بکرێ؟
ئەگــەر مەبەســت ئۆپۆزیســیۆنی گــوشــارەکــانــەوە ،رێــژیــم دیسان
سەرانســەری و حیزبــە سیاســییەکانی بــۆ فــریــودانــی رای گشتی پەنا
ئێــران بــێ بەداخــەوە هەتــا ئێســتا بــۆ ئــیــســاح تــەڵــەبــان بــبــات و
لەســەر پالتفۆرمێکــی هاوبــەش ســاغ کەسانی وەک مووسەوی وکەرووبی
نەبوونەتەوە و پەرشوباڵون .لەوانەیە بە وخـــاتـــەمـــی بـ ــە رواڵــــــــەت بــۆ
جیــا هــەر کام بەرنامەی خۆی هەبێ دامرکاندنی تــووڕەیــی خەڵک و
بــەاڵم وەک ئاڵترناتیڤێکــی واقعــی تێپەرین لــەو بونبەستە بێنێتە
سەرکار ،رای ئێوە؟
جارێ شتێک پێک نەهاتووە.
لەحالێکــدا پێویســت بــوو ئێســتا دیــارە رێژیــم لــە هیــچ تەرفەنــد و
ئۆپۆزســیۆن لەســەر بنەمــای چەنــد تاکتیکێک بۆ مانەوەی خۆی درێغی
خاڵێكی سەرەکی وەک دێموکراسی ،ناکات ،بەاڵم بە بڕوای ئێمە سیاسەت
مافــی نەتەوایەتــی ،هاوســەنگی ،و هەڵوێســتی ڕێژیــم و ناوەڕۆکــی
تەوافــوق و مووشــارکەت ســاغ ببنەوە ڕیفۆرمخــوازان بــۆ خەڵکــی ئێــران و
و بــە بەرچــاو ڕوونییەوە بــۆ ڕووخانی تەنانــەت بــۆ ڕای گشــتی جیهانیــش
ڕێژیــم هەنگاویــان هەڵگرتبــا چونکە دەرکەوتــووە .بوون و هاتنەســەرکاریان
خاڵی بەهێزی ئەو ڕێژیمە هەتا ئێستا هیــچ لــە ئەســڵی نێوەڕۆکــی دژی
ئەوەیــە كــە بەدیلــی نییــە یانیــش زۆر گەلییانــەی کۆمــاری ئیســامی
الوازە.
ناگــۆڕێ چوونکــە ئــەوان لــە ماوەی
بــە بــڕوای مــن چەنــدە ڕووخانــی ئــەو چەنــد ســاڵەی رابــردوودا خۆیــان
ڕێژیمی ئێران گرینگە بەو ئەندازەیەش تاقیكــردەوە كە نــەک نەبوونە مایەی
بەدەســەاڵت گەیشــتنی سیســتمێکی ڕزگاری خەڵکــی ئێران بەڵکوو بوونە
دیكــە یــان هاتنەســەركاری الیەنێكی مایــەی نەهامەتــی و درێژکردنــەوەی
دیكــە گرینگــە كــە لەبەرانبەر ویســت تەمەنی نیزامی دیکتاتۆڕی.
و داخوازییەکانــی گەالنی ئێراندا هەم شــەڕی ئــەوان لەســەر گۆڕینــی
بەرپرســیار و هەمیــش وەاڵمــدەر بــێ ،ڕێژیــم و بەختــەوەری خەڵــک نییــە
بۆیــە دەبــێ لەســەر ئــەم بنەمایە کار بەڵکــوو شــەڕ لەســەر دەســەاڵت و
بکرێ بۆ کۆدەنگی و درووستكردنی شــێوەی ئیدارەکــردن و بەڕێوەبردنــی
عەقڵیەتێكــی سیاســی باوەڕمەنــد بــە نیزامــە؛ لەرێبەرانــی ڕیفۆرمخــوازان
مافــی نەتــەوەكان و دێموكراســی و (خاتمــی) تاقیکردنــەوەی خۆی داوە،
ئازادیی تاک و پرسی ژنان.
(موســەوی) و (کەڕوبــی)ش هــزر و
ئەگەر مەبەستیش ئۆپۆزسیۆنی کورد بیریــان چییە؟ موســەوی دەڵی” :من
بێــت ،ئــەوا ویســت و داخوازییەکانــی هەمان کوڕە بەسیجییەکەی سەرەتای
ئێمــە روونــن و لــە چوارچێوەی مافی شۆڕشم ئەوانەی ئێستا دەسەاڵتیان بە
نەتەوایەتیماندایــە كــە بــۆ بەدەســت دەســتە باش عەمەلیــان نەکردووە ،ئەو
هێنانیشــی کورد هەمیشە ئامادە بووە قەتــارەی ئیمــام وەڕێــی خســتووە لــە
لەگــەڵ هەمــوو ئەو هێــز و الیەنانەی ڕێــڕەوی ئەســڵی خــۆی الدراوە دەبێ
کــە بڕوایــان بــەو ئەســانە هەیــە کە بێنینەوە سەر هێڵە ئەسڵیەکە”.

هێلی ئەســڵی چییە؟ ئیمام دەستوری
دا هەمــوو ئــەو قەڵەمانــە ،ڕۆژنامــە
و گۆڤارانــە کــە باســی ئــازادی
دەکــەن بشــکێنن و دابخرێــن .حیزبــە
سیاســییەکان لــە تێکوشــان قەدەغــە،
هەڵوەشــاوە و نایاســایی راگەیەنــدران.
سەبارەت بە کوردیش فتوا بەدناوەکەی
28ی گەالوێــژی 1358ی راگەیاند،
ئەمەیە هێڵە ئەسڵییەکەی ئیمام!!
کەڕوبــی ســەرۆکی مەجلیــس بوو لە
پلە بەرزەکانی حکومیدا بەرپرسایەتی
هەبــوو؛ جارێ لە جاران باســی مافی
نەتــەوەكان و کەمایەتییەکانــی
نەکــرد تەنانــەت ئــەوەی بەڕواڵــەت
بــۆ چەواشــەكاری ڕای گشتیشــیان
لــە یاســای بنەڕەتــی ئێرانــدا هاتــووە
جارێــک بــە زمانیدا نەهات و باســی
نەكرد؟!!
لێــرەدا پرســیارێک هەیــە ،گەلــۆ
ڕیفۆرمخــوازان بــەو پێشــینە و
بیروبۆچوونــەوە بێنــە ســەر کار و
دەســەاڵت بە دەســتەوە بگــرن موعجزە
دەخوڵقێنــن؟ بێگومان نــا ،چوونكە نە
خەڵکــی وەزاڵەهاتــووی ئێــران و نــە
رای گشــتی ئەوە تەحەمول و قەبووڵ
دەکــەن .لەڕاستیشــدا هیواداربــوون بە
ڕیفۆرمخــوازان راکارێکــی گونجــاو
نییــە بــۆ ڕزگاری گەالنــی ئێــران
لــە دەســتی ڕێژیمێکــی زۆرداری
کۆنەپەرست.

لە کوردستان چ باسە؟ رێژیم
خــەریــکــی چ سیناریۆگەلێکە؟
چــەنــدە ئــامــادەیــیــتــان هــەیــە بۆ
بەرپەرچدانەوەیان؟ کەی پەیوست
دەبن بە خۆپیشاندانەوە؟ ئەرکی
خەڵک لەم پێوەندییەدا؟
کۆمەاڵنــی وەزاڵەهاتــووی خەڵکــی
کوردستان ئامادەیی تەواویان هەیە بۆ
هەر جــۆرە خەبات و بەربەرەکانێیەک
دژی رێژیم؛ بۆیە دەســەاڵت باش لەو
راســتییە تێگەیشــتووە کە کوردســتان
چ لە زەمانی رێژیمی پاشایەتی و چ
لە سەردەمی دەســەاڵتداری ئاخوندیدا
ئەڵقەی هەرە کز و الوازی دەسەاڵتی
حاکــم بــووە .بێگومــان ســیناریۆی
جۆراوجــۆری دەبــێ بــۆ ئــەوەی
بتوانــێ کوردســتان کۆنتڕۆڵ بکات،
چونکــە ترســی زۆری لە کوردســتان
هەیــە ئەویــش بــە دوو هــۆكار :یەکەم
کوردســتان خاوەنی رابردووی سیاسی
و ئەزموونــی کۆمــاری کوردســتان

و ئەزموونــی ســەردەمی ڕاپەڕینــی
گەالنــی ئێرانــە .لــە گۆڕەپانــی
خەباتیشــدا خاوەنــی هێــزی سیاســییە
بۆیــە هــەردەم ئامــادەی ســەرهەڵدان و
ڕاپەڕینە.
دووهــەم ،پێیوایــە ئەگــەر هێرشــێکی
بکرێتــە ســەر چ لە ئاســتی نێوخۆیی
و چ لــە ئاســتی ناوچەییــەوە
ڕێڕەوەکــەی بــەکوردســتاندایە لەبەر
ئــەوە کوردســتانی میلیتاریــزە کردووە
جیا لە شــار و پادگانەکانی جێگر لە
کوردســتان سنوورەکانشــی بە تەواوی
تەنیوەتەوە.
ئێمــە بــۆ هــەر کام لــە گریمــان و
پێشــهاتەکان کــە چــاوەڕوان دەکرێــن
بێنە ئاراوە کارســازاییان بۆ دەکەین و
خۆی بۆ ئامادە دەكەین.
لــەو پێوەندییەدا ئەرکی خەڵک روونە
بــە بــڕوای مــن خەڵکــی کوردســتان
پەیــڕەوی رێبەرایەتــی بزووتنەوەیە؛ بۆ
نموونە لە خۆپیشاندان ومانگرتنەکان
بەشــداری دەکــەن .لە کاتی رووخانی
ڕێژیمدا هاوکاری هێزی پێشــمەرگە
دەكــەن بــۆ دابیــن کردنــی ئەمــن و
ئاســایش .پاراستنی ئەمواڵ و دارایی
گشــتی و بەڵگــە و ئەســنادەکانی
حکومــی بــە ئەركــی خۆیــان دەزانــن
بــۆ ئــەوەی لــە الیــەک دیمەنێكــی
شارســتانی بنوێنــن و لــە الیەکــی
دیکەوە شــۆڕش کەڵکی بەســوود لەو
دارایی و بەڵگانە ببینێ.

پێتان وایە کە لە ئەگەری هەر
ئاڵوگوڕێکدا ،ئێوە دەتــوانــن چ
نەخشێک بگێڕن؟
ئێمــە وەک حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران بە هاوکاری الیەنە
سیاســییەکانی دیکــەی رۆژهــەاڵت
بڕوامــان بــە تواناكانــی خۆمانــە،
ئەزموونــی ئەوەشــمان هەیــە .لە کات
و هەلومەرجــی ئەوتــۆدا فاکتەرێکی
بەهێــز دەبیــن لــە بزووتنــەوەی
سەرانســەری ئێرانــدا .لــە هەمــان
کاتــدا لــە کوردســتان خــاوەن پێگەی
بەهێــزی خەڵکیــن کــە دەتوانیــن لــە
ماوەیکی کورتدا کونتڕول و ئیدارەی
کوردســتان بکەین ،هەروەهــا دەتوانین
بــە پشــتیوانی خەڵکــی کوردســتان و
هــاوکاری و هاوئاهەنگــی تێکــڕای
هێــزە سیاســییەکانی کوردســتان
ڕۆڵێكــی گرینگ لە ئاســتی ئێران و
کوردستاندا بگێرین.
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"زمانی زگماکی؛
ئااڵی شەکاوەی شوناسی نەتەوەیی و بەیداخی بەرزی خۆیی و سەربەرزی"
دکتور ئەحمەد ئەحمەدیان
زمانناس و وێژەر و تۆێژەر

"زمــان" ،خانوولــەی ژیــان و مــان و
ڕایەڵەی بێ هەودای پێوەندیی بوون و
گەردوونە .زمان ،پێناســەی ناسکردن
و ئامــرازی هەاڵوارتەیی کەســێتی
مروڤــە لــە بوونەوەرانــی تــر .زمــان،
ماکــە و هیــم و بنچینەی داڕێژەری
پێکهاتەی هەست و نەست و خوست و
هەڵوێست و بیر و هزر و ئاوەز و تێڕامان
و تێفکرین و بیرکردن و بیرکردنەوەیە.
زمــان ،کۆڵەکــە و ژێرکۆڵەکــەی
ڕاگــری کۆشــکی شــکۆداری
بیریاریــی و هزروانــی وئاوەزمەندییــە.
"زمانــی زگماکــی" ،ئەســتوندەکی
تاوڵــی جوانیناســی و خۆش-وێــژی و
خۆش-خوانی و هۆزانوانی لە هەواری
هــەراوی هەرێمــی نەتــەوە و گەلــە و
دیرەگــی ڕاگیرکــەر و خۆڕاگــری
خێوەتــی بــوون و هەبوونــی شوناســی
خۆیــی و خۆماڵــی و نەتەوەییــە لــە
هەمبــەر گەردەلوول وباهۆزی بەهێز و
ســەرما وســۆڵەی تووش و ســەخڵەتی
کڕێوە و شــەختەی نەمــان و فەوتانی
میرات و کەلەپووری پیرۆز و دێرینی
بــاو باپیرانمــان .زمانــی زگماکــی
داڵــدە و داشــدارمانە لەمەترســی
و قەیرانــی داڕمانــی کۆشــک
و قــەاڵی بەرزەڕۆیــوی پێناســە و
ناســنامەی نەتەوەییمــان .زمانــی
زگماکــی پێشــەوا و پێشــەنگمانە بــۆ
بەرخۆدانــی کەلتــووری و شۆڕشــی
تەس دانەوەی قەیرانی خۆلێ ونبوون
و ئاڵــی بــوون وئالینەبوون  .زمانی

زگماکــی هانا و هاریکار و بریکار
و یارمەتیدەرمانــە بــۆ بەرگــری لــە
چەمکــی پیــرۆز و دڵئەنگێــو و بیــر-
خەمڵێــن و دڵپشــکوێن و خەمڕەوێــن
و تارمایی-تارێــن و هەناو-هەژێــن و
ناخ-حەســێنێکی وا کــە گەلی کورد
بــە درێژایــی الپەڕەکانــی مێــژووی
شوناســخوازانە و گۆڕانخوازانــەی ،
وەک ڕێبــاز و ڕێچکەیەکــی پیرۆز،
ســەرجەم تایبەتمەندییــە هەناوەکــی و
الوەکییەکانی نەریت و نەرینی خۆی
 ،لەم چەمکە و لە بارستایی وپانتایی
ئــەم ڕێبازە پیــرۆزەی وا هەڵگری ئەم
چەمکە بەپێزەیە ،بەدی کردووە و لە
ئاوێنەی بااڵنوێنی ئاو-وێنەیدا وێنای
کردووە ،واتە چەمک وڕێبازی بەپێز
و پیــرۆز وفرەدەاللەتــی "کوردایەتــی"
 .زمانــی زگماکــی هۆکاری شــایی
بەخۆیی و بەخۆخوڕینی تاق و تاقمی
هۆزان وگەالن و هێما و هیم و هەوێنی
شوناســی نەتەوەییە .زمانی زگماکی
خەاڵتــی تاقانــە و بــێ میناک و بێ
هاونشــین و بــێ جێگــرەوەی خــوای
تــاک و پــاک و بــێ میناکــە کــە
بەبــااڵی تەرزوبەرزی تاک و کۆی
کۆمەڵــگای مرۆڤایەتــی بڕیــوە تــا
وەک ئــااڵی هەمیشــە شــەکاوەی
شوناســی نەتەوەیی و بەیداخی بەرزی
خۆیــی و ســەربەرزی  ،لــە هەرێمــی
دان پێهێنانــی ئاشــکرا وکردەیــی بــە
کەســێتی و پێناســەی نەتەوەیــی،
هەردەم لە گەڕ و گەڕیان دابێ.
خــوای کارســاز و کاربەجــێ ،زمانی
کردووەتــە هێمــا و هیــم و هەوێنــی
سەربەخۆیی شوناس و کەسێتی گەالن

کە بە بێ مسۆگەربوونی سەربەخۆیی
حوکمات و دەســەاڵتداری ڕامیاری و
ســەرزەوینی ـــش وەک مافیکی ڕەوا
و یاســایی  ،ئەم چەشــنە سەربەخۆییە
خواکــرد و سروشــتییە  ،نەتەنیــا
داڵــدە و بەرگریکــەرە لە ســەربەخۆیی
ڕامیــاری و ســەرزەوینی و جێــی ئــەم
کەلەبەر و بۆشاییە تاڕێژەیەکی شیاو
پــڕ دەکاتــەوە  ،بەڵکــوو ڕووپــەڕی
بەراوەژووەکەشــی ڕێک و ڕاســتە و:
زۆریــەک لە گەالنی خودان دیرۆک
و ژیــاری دێریــن ،کــە بەدرێژایــی
مێــژووی ژیــار و شارســتانییەت لــە
ســەرزەوین و بــوون و هــەن ،هــاوڕێ
لەگــەڵ ئــەوەی خــاوەن حوکمــات و
دەســەاڵتداری ڕامیــاری و کیانــی
ســەربەخۆ بــوون  ،بــەاڵم بــە هۆی لە
کیــس چــوون و لەناوچوونــی ماکــە
و هێمــا و هەوێنــی هــەرە ســەرەکی
و هەناوەکیی سەربەخۆیی سرووشتیی
و خواکــردی شــوناس و پێناســەی
نەتەوەییــان ،واتــە زمانــی زگماکــی
و لــە ئاکامــی ڕاگیرنەکــردن و
مشوورنەخواردن و پەیجۆری نەکردنی
پێویســت و پەیوەســت بــە شــەکانەوەی

ئــەم ئــااڵ پیــرۆزە لە لووتکــە ودوندی
هەرەبــەرزی ژیــان و مــان و ژیــاری
خۆیان دا " ،خوا سەرۆکی لێ کردنە
بنــۆک  ،ژیانی لــێ کردنە تنۆک"
و ســووک و چــووک و مەهتــووک
و پــووک و بابردەڵــە و پووچەڵــە و
بوودەڵەی کردوون.
لــە دەربیجــە و دەالقە و کاڵوڕۆژنەی
زمانــی زگماکــی ڕایــە کــە تــاک
و کــۆی کۆمــەڵ  ،دێنــە نــاو
دەشــتی کاکــی بە کاکیــی پێوەندی
کۆمەاڵیەتــی لــە گشــتگیرترین و
بەرباڵوتریــن مانــا و واتــا و دەاللەتــی
خــۆی دا  ،واتــە گۆڕەپانــی هــەرە
هــەراو و فرەبــوار و فرەڕەهەنــد و
فرەتوێــژ وفرەتوێکڵــی :تێئۆلۆژی و
ئێتیــک و فەلســەفە و ئایســتەتیک
وماریفەت و شــەریعەت و جوانیناســی
و کۆمەڵناســی و دەروونناســی و
جڤاکناســی و سروشتناسی و ئەوپەڕ-
سروشتناســی و کەلتــوور و زانســت و
تەنانەت":زمانناسی"!
هەمیســان هــەر لــەم ڕۆچنــە و
کاڵوڕۆژنــەی ڕایــە کــە تــاک و
کــۆی کۆمەڵ  ،دێنە ناو گۆڕەپانی

بــاس ولێــدوان و ئاخاوتــن و وتووێــژ و
دیالۆگ و مۆنۆلۆگ لە بابەت
بایــەخ وبەهــا مۆڕاڵییــە بەرزەڕۆیــوە
تڕانســێندنتاڵەکان دا و ،دێنەنــاو
هەرێمــی هــەراوی هــەدان و گومــان
و پــرس و پرســیاری کەڵــە کەڵــە و ،
کەڵکەڵــە و داڵغــەی بــوون ناســانە و
ئەنتۆلۆژیکــی و گــەردوون ناســانە و
دونیابینییانــە و ،لەئاکامیــش دا هــەر
بەم کەرەســتە زمانییەیە کە ســەرجەم
ناوئاخــن و ناوەڕۆکــی دەقــە بەپێــزە
ژیریــاری و بیریــاری و هزروانــی و
پیتۆڵوانــی و فەلســەفییەکان بەرهــەم
دێنن.
ئینجــا مــرۆڤ تێکــڕای ئــەم پــرس
و پرســیار و هەســت و خوســت و
هەڵوێســتانەی خــۆی  ،لــە توێــکڵ و
بیچــم و دەنــگ و ڕەنــگ و فــۆڕم و
ڕواڵــەت و قاپێلکێکــی زمان-وێنــەدا،
بــە وێنــەی پیــت و دەنگ و وشــە و
زاراوە ی لێکــدراو و داڕێژڕا و ڕســتە
و کۆ-ڕستە و کۆ-بەند و دەقی ڕازاوە
و درەوشــاوە ،چ لــە وارگــە و ئاســتی
توانســتی زمانــی (=Linguistic
 )C o m p e t e n c eو چ

لــە وارگــە و ئاســتی کــردەی
ز ما نــی ( = I i n g u i s t i c
 )Performanceدا ،دەردەبــڕێ
و ئاراســتەی دەکا و بەرهەمــی دێنێ
و ڕۆی دەنــێ و دەیخوڵقێنــێ و دەی
ئافرێنێ و دەخەمڵێنێ.
جیــا لــە تێکڕای ئــەم بــوار و ئاقارانە
 ،هەمیســان گەرای گــڕووی داهێنان
و خوڵقــان و ئافراندنی جوانیناســانەی
وێژەیــی و هونــەری ـــیش هەر بە ئاو
و گڵ و بــە ماکــە و توخــم و تــۆوی
زمــان وە گــەڕ و گــەڕان و گەڕیــان
دەکەوێ؛.....ئــای چ پیــرۆزە ئــەو
گــەرای گــڕووی گۆرین و ،چ بەپێزە
ئــەو گەڕیانــی گــڕە و  ،چ بــە هێــزە
ئــەم گــەڕ و گەڕانــی گڕاگرە و  ،چ
بەلەزە ئەو پشکۆی بەشکۆی ئاگری
ئاورگی "زمانی زگماکی"!....
هەر لەم بار و بوارەدا "،ڤیتگنشــتاین"،
گەورە فەیلەســووفی ســەدەی بیستەم
وهــزروان و بیرمەنــدی ناوداری بواری
فەلســەفەی زمــان و داهێنــەری
بیردۆزی گەمەی زمانی  ،وتەیەکی
پڕواتــا و فرەدەاللــەت و فرە توێ وفرە
توێــکڵ و بــێ میناک و درەوشــاوە و
هەرماوی هەیە و  ،ئاوا ئێژێ:
"ســنوور و پەرژیــن و پەرێــزی زمانــی
مــن ،ڕێــک ڕێک و بــێ ئەمالوال،
ســنوور و پەرژیــن و پەرێــزی جیهان و
ژیان و دونیابینی منە"...
هــەر بــەرز و شــەکاوە بێــت ئــااڵ و
بەیداخــی زمانــی زگماکــی ؛ هەوێن
و هێمای شوناسی تاقمی و تاکی.

پەیامی لێوانلێو لە هەستی کیژێکی
بەشداربوو لە دەورەی سەرەتایی پێشمەرگە

ئێمــە خوازیارانــی دەورەی ســەرتایــی٢٣٢ی پێشــمەرگەین ،ئێمــە لــە بارودوخێکــدا بــە کــردەوە پێمــان نایــە ســەنگەرەکانی خەبــات و چنگمان لــە یەخەی دوژمن گیرانــد کە ڕۆژهەاڵتی ناوەراســت بەرەو
قۆناخێکی نوێ لە گۆڕان دەچوو و زوڵم و داگیرکاری بە تەنگانە گەیشتبوو ،نەتەوە ژێردەستەکان بەوریایــی و چاکراوەیــی پێویست گەیشتبوون و هاتبوونە مەیدانی خەبات بۆگەیشتن بەمافەکانیان
.....
ئێمە پولێک لە کچان وکوڕانی شەیدای ائزادی و سەربەستی مرۆڤ ،سەختی و ماندوویەتی بە پێشمەرگەبوونمان بە گیان و دڵ هەڵبژاردووە بەرەو ائسۆیەکی گەش و درەوشاوە؛ هێرشی مووشەکی،
گەرمای تاقەت پڕوکێن ،کۆچاوکۆچ و ائودان کردنەوەی جێگە و مەقەڕەکانمان بە هەزاران گەشت وکەیف وخۆشی کاتی ناگۆرڕینەوە...
ئێمە لە دەورەی گڕ و مووشــەک ،هەڕەشــەی ســڕینەوەدا پەیمانمان بە نیشــتمان و شــەهیدان دا قەت شــل نابین و هەروا بە بیروبڕوایەکی پتەوتر لە جاران هەموو ســەختی و بەشــمەینەتییەکانمان
دەکەینــە گووللــەی تۆڵــە و لــە لوولــەی تفەنگــی دەکەیــن و بــەرەو ناوچــاوی چڵکنی دوژمن نیشــانە دەگرین و خوێنی گەشــی مامۆســتا موختار و مامۆســتا فارۆق و هەموو شــەهیدانی رێگای کوردســتان
دەکەینە جەوهەری پێنوسەکانمان و لەسەر تێنووسی قوتابیانی دواڕۆژی قوتابخانەکەی دێموکراتدا وانەی ئینسانی و شۆڕشگێڕانەکانیان دەڵێینەوە و دەنووسینەوە...
ئێمە لە دەورەی خۆشەویســتی نێوان قوتابی و مامۆســتا ،لە ژوانی پڕ لە وەفای کوردانەدا نەعرەتەی بەرزی "فێرگە زۆر باشــە"دا ،لە هاواری دوژمنتەزێنی "دەســتە بۆپێشــەوە" ،لە فەرمانی "ســەرت
بەرز و سینە سپەر"دا ،لە ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی بۆ گیانی پاکی شەهیداندا ،لە پاراستنی رێزی دیتران و قەبووڵکردنی
رای بەرانبەردا ،لە وانەی دێموکراسی و مافی تاکەکاندا ،جوانترین بەرگ بە بااڵی دواڕۆژی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا دەبڕین و کۆمەڵگایەکی تەژی لە ائرامی و سەقامگیری بەدەستهێنانی مافی گشت
چین وتوێژێک کە ائوات و خولیای شەهیدە سەربەرزەکانمان بوو بەدی دێنین ....
لە نێو هاوپۆلەکانمدا منی شــەیدای نیشــتمانم ،گرینکـتر لە وانە دەرســییەکان بیری بەرزی خۆشەویســتی نیشــتمانم لە مێشــکمدا هەردەم زیاتر چرۆی دەکرد ،بۆیە ەئو بیرە زاڵ بوو بە ســەر خوێندم
لە قوتابخانە .....
وەرگرتنــی وانــەی ائزادی و سەربەســتی قوتابخانــە پایەبەرزەکــەی حیزبــی دێموک ـرات بــوو ،هــەر بۆیــە رووم لــە قوتابخانــە ەئســڵیەکەی ژیــان کــرد و دەرگای فێرگــەی سیاســی نیزامــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانم بەروودا کرایەوە و زۆر زوو خۆم لە ژێر سایەی بەرنامەیەکی جوان و پڕ لە ڕێز و یەکسانیدا بینییەوە؟
بۆیە بەڵێنم دا تاب ە ائمانج گەیشتنی سەرکەوتنی خەبات لەکوردستانێکی رزگارکراو و ائوەداندا بە دیداریان شاد دەبمەوە مااڵواییم لە هاوپۆل و بنەماڵە و خزمانم کرد.
بەڵــێ؛ مــن ەئوکچــە ١٨ســاڵەیەم کــە بــە چاوەکانــم هێرشــی مووشــەکی بالیســتکی هوشــمند و شــەهیدبونی دوو پەپوولــەی ائشــتی و دوو مامۆســتای دڵســوز و خوێنگەرمم بــە چاوە ســاواکانی خۆم بینی
کــە بوونــە هەوێنــی کۆڵنــەدان و هەرچــی پیرۆزتــر راگرتنــی بیــری نەتەوەی ــی و نیشتماندۆســتیم ،ژیانــی پــڕ لە ســەختی و هیالکی پێشــمەرگایەتی فەرز دەکەم بەسەرکۆشــک و تەالن وگەشــت و ســەیرانی
دنیایــی .....هەدا نادەم و نابەزم ،هەتا رێگەی پڕ لە سەروەری و ائشتی شەهیدانم دەگەیەنمە دوالووتکەی نەجاتی نەتەوە ژێردەستەکەم

من پێشمەرگەم ...
کۆت و زەنجیر نامترسێنێ ...دەربەدەری نامڕەنجێنێ
گووللە و ئێعدام نامبەزێنێ ...سەرما و سەهۆل نامتەزێنێ
گەردەلوولیــش ناملەرزێنــێ ...مــن ڕۆڵــەی ٢٦ی ســەرماوەزم ،چاونەترس و ترســبەزێنم مەرگ لێم دەترســێ ،ترس لێــم رادەکا ،هەرەس بەزۆری
زۆردار دێنم تاکوو بە ائمانجی گەل نەگەم هەر پێشمەرگەم......
واز ناهێنم ...
بەشداربووی دەوره:
واز ناهێنم ...
شەهال کاوه
وازناهێنم...

لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:
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ڕۆژنامــەی کوردســتان بــە مەبەســتی هەرچی زیاتر ئاشــکرا کردنی پێشــێلکارییەکانی مافی
مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە ســەر
بارودۆخــی مافــی مــرۆڤ لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت بــاو و دەیخاتە بەر دیــدی خوێنەرانی
ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی مانگی ڕەزبەری ساڵی  ٩٧هەتاوی
لە شــار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەسبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و
بریندار بوونی کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.

هێمایەک لە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ
لە دوو حەوتووی ڕابردوودا

دەســتــبــەســەر،بــانــگــهــێــشــت و
زیندانیی کردن و حوکمی زیندان
و ناڕوونی چارەنووسی زیندانیان:
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی "کەیوان
عەلیانــی" خەڵکی شــاری مەهاباد لە
الیــەن دادگای ئینقالبــی ئــەو شــارەوە
حوکمــی  ١٠ســاڵ و ســێ مانــگ
زیندانی بەسەردا سەپا؛ ئەم هاوواڵتییە
کــوردە کە لە زیندانی مەهاباددایە بە
تۆمەتــی "هــاوکاری لەگەڵ یەکێک
لــە حیزبــە کوردییەکانــی دژبــەری
حکوومەتی ئێران" بە  ١٠ســاڵ و سێ
مانگ زیندانی مەحکووم کراوە.
دادگاییکردنــی الوێکــی کــورد ،بــە
نــاوی "ئیقبــاڵ ئەحمەدپــوور" کــوڕی
محەممــەد ،خەڵکی گونــدی "ئەنبێ"
لــە ناوچــەی تەرگــەوەڕ ڕۆژی
پێنجشــەممە ١٢ی ڕەزبــەر ،لــە لقــی
ســێی دادگای ئینقالبی شاری ورمێ
بەڕێوەچــوو ،ئــەو هاوواڵتییە کوردە بە
 ٥ســاڵ زیندانی تەعزیــری مەحکووم
کرا.
شــەوی یەکشــەممە ١٥ی ڕەزبــەر،
کاتژمێــر  ،١١هێــزە ئیتالعاتییەکانی
ســەر بــە ئێــدارەی ئیتالعاتــی شــاری
ســەقز ،هێرشــیان کــردە ســەر ماڵــی
مامۆســتایەکی کــورد بــە نــاوی
"محەممەدساڵح شەکەری" و ناوبراویان
دەسبەسەر کردووە.
ڕۆژی دووشــەممە  ١٦ڕەزبەر ،دیوانی
بــااڵی واڵت حوکمــی ئێعدامــی
هیدایــەت عەبدوڵالپــوور زیندانــی
سیاســیی کــورد ،خەڵکــی شــاری
شنۆی ،پشتڕاست کردەوە.
الوێکــی کــورد ،بــە نــاوی "ناســر
ڕەحیمــی" ،کــوڕی عەبدوڵاڵ خەڵکی
شــاری ســەقز ،لــە الیــەن دادگای

ئینقالبــی ئــەو شــارە بــە  ٦مانــگ
زیندانی تەعزیری مەحکووم کرا؛ ئەو
الوە کــوردە بــە تۆمەتــی "پڕوپاگەنــدە
دژی نیــزام لــە بەرژەوەندیــی گرووپــە
دژبەرەکانی نیزام (حیزبی دێموکرات)،
لــە الیــەن دادگای ئینقالبــەوە تاوانبار
کراوە.
هاوواڵتییەکــی زیندانیــی لــە زیندانی
ناوەندیــی ورمــێ ،بــە نــاوی "کەســرا
کەرەمــی" کــوڕی یەدوڵــا ،لــە الیەن
لقــی یەکــی دادگای کەیفەریــی
تایبــەت بــە الوان بە تۆمەتی " ١٩جار
دزیکــردن" تاوانبــار ناســاند و حوکمی
پەڕاندنی دەستی ناوبراوی دەرکردووە.
ڕۆژی دووشــەممە  ١٦ڕەزبــەر،
چاالکێکــی کرێکاریــی کــورد ،بــە
ناوی "زانیار دەباغیان" خەڵکی شاری
ســنە ،لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە
دەسبەســەر کرا و بۆ شــوێنێکی نادیار
ڕاگوێزرا.
چاالکێکــی کــورد بــە ناوی "ســۆران
مەحمــوودی" ،بانگهێشــتی دادگای
ئینقالبی شاری مەهاباد کراوە.
ڕۆژی یەکشــەممە ٢١ی ڕەزبــەر،
حوکمــی یــەک ســاڵ زیندانــی بــۆ
چاالکێکــی مەدەنیــی کــورد خەڵکی
شــاری سنە بە ناوی "محەممەد سدیق
ڕۆســتەمی" کــوڕی ســەعید لە الیەن
لقــی یەکی دادگای ئینقالبی شــاری
ســنە ،بە ســەر ئــەو چاالکــە مەدەنییە
کوردەدا سەپا.
ڕۆژی شــەممە ٢١ی ڕەزبــەر ،لقــی
چــواری لێپرســینەوەی دادســەرای
گشــتی و ئینقالبــی شــاری ســنە،
حوسێن ئەحمەدینیاز ،پارێزەری پلەی
یەکی کوردی بانگهێشتی ئەو ناوەندە
حکوومەتییە کرد.

وتەبێــژی دەزگای قەزایی لە شــاری
کرماشــان ،نــاوی  ١٠بازرگانــی
کــوردی بــە تۆمەتــی "تێکدەرانـ"ـــی
ئابــووری بــاو کــردەوە و ڕایگەیانــد:
ئــەو  ١٠کەســە بــە  ٨٠ســاڵ زینــدان
و دەسبەســەرداگرتنی کەلوپەلەکانیان
مەحکووم کراون.
٢٢ی
یەکشــەممە
ڕۆژی
ڕەزبــەر ،الوێکــی کــورد بــە نــاوی
"عەلــی ســۆهرابی" ،لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کراوە.
ئێــوارەی ڕۆژی دووشــەممە ٢٣ی
ڕەزبــەر ،پــاش دەمەقاڵــێ لــە نێــوان
یەکێــک لــە زیندانییانــی سیاســی
لەگــەڵ مەئموورانــی زینــدان و لێدانی
ئــەو زیندانییــە سیاســییە لــە الیــەن
مەئموورانــی زیندانــەوە ،زیندانییانــی
سیاســیی ناڕەزایەتییــان دەربــڕی و
ئەمــەش هێرشــی گاردی زینــدان بــۆ
سەر زیندانییان سیاسی لێکەوتەوە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ١٩ی ڕەزبــەر،
ڕۆژنامەنووســێکی کــورد بــە نــاوی
"محەممەدڕســتگار کەریمی" لە الیەن
هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ســەیدعەلی حوســێنی و ســلێمان
عەبــدی دوو مامۆســتای ناســراو و
چاالکــی مەدەنیــی شــاری ســەقز ،بە
هــۆی بەڕێوەچوونی ســەرکەوتووانەی
مانگرتنــی مامۆســتایانی قوتابخانە،
لە الیەن دامــەزراوە ئەمنییەتییەکانەوە
بانگهێشت و لێپرسینەوەیان لێ کراوە.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٥ی ڕەزبــەر،
مریــەم ســادقی ،ئەندامــی کۆمیتەی
هاوئاهەنگیی بۆ پێکهێنانی ڕێکخراوە
کرێکارییەکان ،بانگهێشتی دادسەرای
گشــتی و دادگای ئینقالبــی شــاری
سنە کراوە.

ڕێکەوتــی ١٨ی ڕەزبــەر ،چاالکێکی
خوێندکاری کورد بە ناوی "مەسعوود
زیایــی" خەڵکــی شــاری ســنە ،لــە
الیــەن هێــزە لیبــاس شەخســییەکانی
حکوومەتی ئێران ،لەو شارە دەسبەسەر
کرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٥ی ڕەزبــەر،
پارێزەرانــی ژاکان بــاران شــاعێری
کوردی خەڵکی شــاری مەلەکشــایی
لــە دادگای ئــەو شــارە ئامــادە بوون و
دواییــن داکۆکییەکانیــان پێشکەشــی
دادگا کرد.
ڕۆژی پێنجشەممە ٢٦ی ڕەزبەر ،سێ
هاوواڵتیــی کورد بــە ناوەکانی "بڕیار
کاوە" تەمەن  ٢٥ســاڵ کوڕی ئەمین،
"موحســێن فەرەهمەند" کوڕی خوسرەو
و "حەمیــد پــەروازە" تەمــەن  ٢٨ســاڵ
کــوڕی محەممــەد ،خەڵکــی گوندی
"نــێ"ی شــاری مەریــوان ،لــە الیــەن
هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر
کــران .هــاوکات لەگــەڵ دەسبەســەر
کرانــی ئــەم ســێ هاوواڵتییە کــوردە،
دوو هاوواڵتیــی دیکــەی کــورد بــە
ناوەکانــی "کاروان ئەحمــەدی" کوڕی
جــەالل و "ڕەحمــان ســدیقی" کــوڕی
عیســا ،لە شاری مەریوان لەالیەن هێزە
ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون.
 ٥زیندانــی ســوننی مەزهــەب لــە
گرتووخانــەی ورمــێ بــە ناوەکانــی
"ئیبراهیــم مــورادی" بــە ســێ ســاڵ
زینــدان" ،محەممــەد نیکــزاد" بــە ٩
مانــگ" ،ئەحمــەد قەنبەردوســت" بــە
 ٣ســاڵ" ،محەممەد قەنبەردوســت" بە
 ٤ســاڵ" ،قــادر ســەلیمی" بە  ٥ســاڵ
زیندان مەحکووم کراون.
ڕۆژی هەینــی ٢٧ی ڕەزبــەر ،هێــزە
ئیتالعاتییــەکان ،الوێکی کوردیان بە
نــاوی "محەممەد پــەروازە" تەمەن ٢١
کــوڕی مەالحوســێن خەڵکــی گوندی
"نێـ"ـــی شــاری مەریــوان ،دەسبەســەر
کرد.
دادگای ئینقالبی شاری سنە ،لەگەڵ
ئازادکردنــی ســەحەر کازمــی ،ژنــە
چاالکــی مەدەنیــی بە دانانــی بارمتە
دژایەتــی کــرد و ناوبــراو هەروەهــا لــە
گرتووخانەدا چارەنووسی ناڕوونە.

ئاکامدا ئــەو هاوواڵتیە کوردە گیانی
لە دەست دا.
ڕۆژی هەینــی٢٠ ،ی ڕەزبــەر ،هێــزە
نیزامییەکانــی جــاددەی مەهابــاد
ـ بــۆکان ،تەقەیــان لــە ئۆتۆمبێلــی
تاکەکەسیی هاوواڵتیەکی کورد کرد
و لە ئاکامدا دوو کەس لە موسافیرانی
ئــەم ئۆتۆمبێلــە بــە ناوەکانــی "عەلی
نەسیری" و "مەسعوود ئەکبەرپوور" بە
توندی بریندار بوون.
چەنــد ڕۆژ پێــش ،ژمارەیــەک لــە
کۆڵبەرانــی کــورد لــە کوێســتانی
"بریاجــی" ســەر بــە بەخشــی ناوەنــدی
شــاری سەردەشــت دەکەونــە بۆســەی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی و لە
ئاکامــی تەقــەی هێــزە نیزامییــەکان
لــەو کۆڵبەرانە ،کۆڵبەرێکی کورد بە
ناوی "ڕەســووڵ ســەراجی" بە سەختی
بریندار دەبێت.
ســەر لــە بەیانــی ڕۆژی دووشــەممە
٢٣ی ڕەزبــەر ،کۆڵبەرێکــی کــورد بە
ناوی "کاوە دەشــمیر" خەڵکی گوندی
"گەزگەســک"ی شــاری پیرانشــار بە
تەقەی هێزە نیزامییەکان بریندار کرا.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٤ی ڕەزبــەر،
دوو هاوواڵتیــی کــورد ،بــە ناوەکانــی
"جەبــار برشــان و موســلێح قوریــش"،
کــوڕی ســەیدموراد ،خەڵکی گوندی
"نمنجە"ی ســەر بە شاری پیرانشار ،بە
تەقەی ڕاســتەوخۆی هێزەکانی سپای
پاسداران بە سەختی بریندار بوون.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٤ی ڕەزبــەر،
کاسبکارێکی کوردی خەڵکی شاری
بانــە ،بــە ناوی "عوســمان ســەعیدی"،
خەڵکــی گونــدی "بنــژاژ" بــە تەقەی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی
بریندار بوو.
ڕۆژی شــەممە ٢٨ی ڕەزبــەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بە ناوی "زەکەریا
بەکــری" کــوڕی عەلــی خەڵکــی
گونــدی "هەلــەج" ســەر بــە ناوچــەی
مەرگــەوەڕی شــاری ورمێ بە تەقەی
ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتی گیانی لە دەست دا.
چەنــد ڕۆژ پێــش ،هێزەکانــی ســپای
پاســداران ،لــە شــاخی "خێــرووزە"ی
گونــدی "میــراوێ" ســەر بــە شــاری
شــنۆ ،دەســتیان بــە لێــدان و ئــازار و
ئەشــکەنجەی شــوانێکی تەمــەن ١٦
ساڵ دەکەن.

کوژران و برینداربوونی
کۆڵبەرانی کورد:
ڕۆژی هەینــی٢٠ ،ی ڕەزبــەر،
خۆکوژی ژنان و پیاوان:
هێزەکانی سپای پاسداران لە سەرەتای
جــادەی خاکیــی "بیدمیــری" ســەر بە ڕۆژی یەکشــەممە ٢٢ی ڕەزبــەر،
شاری پاوە که دەگاتە کوێستانەکانی الوێکــی مەریوانــی خەڵکــی گوندی
شــاهۆ ،هاوواڵتیەکــی کــورد بە ناوی "قەاڵجــێ"ی ئــەو شــارە بــە نــاوی
فەرشاد چەچانی ،کوڕی ئیسماعیل" ،بەختیــار بەهمەنی" تەمەن  ٣٢ســاڵ،
دانیشــتووی شــاری پاوەیــان کــرده دەستی دایە خۆکوژی.
ئامانجــی دەســڕێژی خۆیــان کــە لــە الوێکی خەڵکی شاری سەقز بە ناوی

"فەرشاد ئەمینی" تەمەن  ٢٠ساڵ ،بە
هۆی کێشــەی بنەماڵەییــەوە کۆتایی
بە ژیانی خۆی هێناوە.
برینداربــوون و گیــان لــە دەســتدانی
کرێــکاران بــە هــۆی ڕووداوی کار لە
کوردســتان ،ڕۆژی پێنجشەممە ١٨ی
ڕەزبــەر ،کرێکارێکــی کورد ،بە ناوی
"ئومیــد سەیدشــوکری" ،تەمــەن ٢٥
ساڵ ،خەڵکی شاری بۆکان ،بە هۆی
بەربوونەوە لەسەر دارە سێوێک گیانی
لە دەست داوە.

مین:
ماڵپــەڕی "میــن و زندگــی" ئامــاری
قوربانیانــی تەقینــەوەی مینــی لــە
شــەش مانگی ڕابردوودا ،بۆ ئاژانسی
کوردپا ناردووە؛ بەپێی ئەو ئامارە٢٨ ،
کــەس لــە پارێزگاکانی ورمێ ،ســنە،
کرماشــان و ئیــام کــوژران و برینــدار
بــوون .بــە گشــتیی لەو ئامارە ،شــەش
کــەس کــوژراو و  ٢٢کــەس برینــدار
بــوون و دوو کەس لــە قوربانیانی مین
تەمەنیان لە ژێر  ١٨ساڵ بووە.
ئێعدام:
کــۆڕی ڕاوێژکاریــی چاالکانــی
مەدەنیــی یارســان بــە باڵوکردنــەوەی
بەیاننامەیــەک لــەو پەیوەندییــەدا،
ڕایگەیانــد" :ئــەوەی بــۆ کــۆڕی
ڕاوێــژکاری ئاشــکرا کــراوە ،ســەید
ڕامیــن نزیکــەی چــوار مانــگ پێــش
لە شــاری هەمــەدان دەسبەســەر کراوە
و لــەوە ماوەیــەدا لــە گرتووخانــە و
زیندانــی ناوەندیی ئەوە شــارە ڕاگیراوە
و هەروەهــا بنەماڵــەی ناوبــراو لــەو
ماوەیــەدا ،چاوەڕوانــی ئازادکرانــی
کوڕەکەیــان بــوون و لەوپــەڕی
بێباوەڕییەوە پــاش دوایین چاوپێکەوتن
لەگــەڵ کوڕەکەیــان هەواڵی ئێعدامی
ناوبراویان پێ ڕادەگەینن.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٣ی ڕەزبــەر،
دوو هاوواڵتیــی کــوردی خەڵکــی
شــاری مێهــران ،بــە هــۆی تەقینەوەی
کەرەســتە تەقەمەنییەکان بریندار بوون
و بــۆ ناوەندەی دەرمانیی شــاری ئیالم
ڕاگوێزراون.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٤ی ڕەزبــەر،
حوکمــی لەســێدارەدانی زیندانییەکــی
کورد ،بە ناوی "مەولوود شاحوســێنی"
تەمــەن  ٢٩ســاڵ ،لــە زیندانــی
نەجەفاوای شــاری ئیسفەهان جێبەجێ
کرا .لەو پەیوەندییەدا ،هاوواڵتییەکی
دیکە کورد بە ناوی "کوورش (عەلی)
بێهزادیــان ،لــە ڕۆژی چوارشــەممە
٢٥ی ڕەزبەر ،لە زیندانی ئیالم کرد.
ئەم ئامارە بە پشتبەســتن لە ناوەندی
ئاماری ئاژانســی هەواڵدەریی کوردپا
تۆمار کراوە.

