دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

چاالکییەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە

٢

٢
حەوتەمین کۆبوونەوەی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو
٣
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

چاالکیی تەبلیغیی ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات لە بەرەبەری ٢٢ی پووشپەڕدا
٣

www.kurdistanmedia.com

ژمارە  ،٧٢8هەینی ١٥ی پووشپەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی٦ ،ی جوالی ٢٠١٨

دەبێ گەمارۆی نوێ
بخرێتە سەر ئێران...

سێ ڕووداو کە

دوکتور قاسملوو

ئێرانیان هێناوەتە

ڕێبەرێکی رێئالیست

لێواری شۆڕش

یا ئارمانجخواز
٥

٤

وتووێژی کوردستان:
دوکتور قاسملوو
٧

١٠

پێشمەرگە چاوگی ئیرادەی گەل

لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا و لــە
چوارچێــوەی خەباتــی نوێــی گەلــی
کــورد ناســراو بە "ڕاســان" و بە درووشــمی
"گرێدانەوەی خەباتی شــار و شــاخ" ،هێزی
پێشمەرگەی کوردستان هاوشێوەی سااڵنی
ڕابــردوو زنجیــرە چاالکییەکــی جێگــەی
ســرنجیان ئەنجــام دا کــە لەالیەکــەوە بــووە
مایەی دڵخۆشی گەلی کورد و لەالیەکی
دیکەشــەوە بــووە هــۆی تاســانی ڕێژیمــی
داگیرکەر.
فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان،
لــە دووتوێــی ڕاگەیەندراوێکــدا ئاشــکرای
کــرد کاتژمێــر ٧:٣٠ی ئێــوارەی ڕۆژی
هەینی ڕێکەوتی ٨ی پووشپەڕی ١٣٩٧ی
هەتــاوی ،هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان
چوونــە نێــو گونــدی "ســینگان" ســەر بــە
شــاری شــنۆ و لەوێــدا کۆبوونەوەیەکــی
بەرینیان بۆ خەڵک بەڕێوە برد.
فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
ئاشــکرای کــرد ،پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران لە گوندی
سینگان لەگەڵ پێشوازیی گەرمی خەڵک
بــەرەڕوو بوونــەوە و چەنــد کاتژمێــر لە نێو
گوند و لەگەڵ خەڵکی سینگان ماونەتەوە.
ڕۆژێــک دواتــر فەرماندەیــی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان بــاوی کــردەوە،
کاتژمێــر ٩ی شــەوی شــەممە ڕێکەوتــی

٩ی پووشــپەڕی ١٣٩٧ی هەتــاوی،
هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان لە شــاری
شــنۆ لــە گەڕەکــی "میرئاباد"ـــی ئــەو
شــارەکۆبوونەوەیەکی بەرینیــان بۆ خەڵک
بەڕێوە برد.
فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
ئاشــکرای کــرد ،پێشــمەرگەکانی
کوردستان ،وێڕای ئەوەی کە  ٢کاتژمێر و
نیو لەگەڵ خەڵک بوون و کۆبوونەوەیان بۆ
خەڵک ڕێک دەخســت ،لەگەڵ پێشوازیی
گەرمــی خەڵــک بەرەوڕوو بوونە و خەڵک
بــەو پــەڕی دڵفراوانییــەوە پێشــوازیان لــە
هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان کردووە.
لــە دواچاالکــی هێــزی پێشمەرگەشــدا لــە
ڕۆژانــی ڕابــردوو ،شــەوی چوارشــەممە
لــە ســەر پێنجشــەممە ،ڕێکەوتــی ١٣ی
پووشــپەڕی ١٣٩٧ی هەتــاوی ،کاتژمێــر
١٠ی شەو ،هێزی پێشمەرگەی کوردستان
لە گوندی "نێ"ـی سەر بە شاری مەریوان
لــە مەیدانــی دوکتور قاســملوو لە پێوەندی
لەگەڵ ڕاسان و خەباتی نوێی حیزبەکەمان
کۆبوونەوەیەکــی بەرینیــان بەڕێــوە برد کە
لــە الیــەن خەڵکــی "نێ"ـــی هەمیشــە
دێموکراتەوە به گەرمی پێشوازی لێکرا.
بەپێــی هەواڵــی فەرماندەیــی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان ،خەڵکــی
گونــدی نــێ بــه ژن و منــداڵ ،پیــر و

جــەوان پێشــمەرگەیان لــە ئامێــز گرت و به
فرمێسکی شادی پێشوازیان لێکردن.
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــەو
کۆبوونــەوەدا لەو کەســانەی کە هاوکاری
ســپای پاســداران و دەزگا ســیخوڕییەکانی
ڕێژیمی کۆماری ئیســامیی ئێران دەکەن
داوای کــرد ،بگەڕێنــەوە باوەشــی گــەل و
پشت ئەستوور بە خەڵکی خۆیان بن .
لە کۆتاییدا بە چەپڵەڕێزانی خەڵک هێزی
پێشــمەرگەی کوردســتان بــۆ درێژەدانــی
چاالکییەکانــی خۆیــان شــوێنەکەیان
بەجێهێشت.
ئــەم چاالکییانــەی هێــزی پێشــمەرگە
هاوکات بوون لەگەڵ ترســی لەڕادەبەدەری
رێژیــم و دەزگا ســەرکووتکەرەکانی وەک
ســپای پاســداران بەچەشــنێک کــە وەک
لــە ڕاگەیەندراوەکانــی فەرماندەیــی هێزی
پێشــمەرگەدا دەردەکەوێــت ڕێژیم لە هەموو
کوردســتان و بەتایبــەت لــەو شــوێنانەی
کــە چاالکــی پێشــمەرگانەی تێــدا ئەنجام
دراون ،چەکدارانــی خــۆی مــۆڵ دا و
بــە ڕەوانەکردنــی چەکوچۆڵــی قــورس و
نیوەقورس دەیهەویســت تــرس و زراوچوونی
خــۆی لــەم حەرەکەتانــەی پێشــمەرگەی
کوردســتان بشــارێتەوە و دڵەڕاوکــێ بخاتە
نێو دڵی گەلی کوردەوە.
لەمبــارەوە فەرمانــدەی گشــتیی هێــزی

پێشمەرگەی کوردستان ڕایگەیاند :بە پێی
ئەو زانیارییانەی کە بە فەرماندەیی هێزی
پێشمەرگەی کوردستان گەیشتووە ،گوندی
حەســەنوران لــە الیــەن ســپای پاســدارانەوە
گەمــارۆ دراوە و هێزێکــی زۆری ڕێژیم لە
ناوچەکانــی دیکەی کوردســتان هاوردەی
ئــەم ناوچــە کــراوە و گوندەکانــی خانلــەر،
ســەوجە و گوندەوێڵە گەمارۆ دراون کە لە
سەر ڕێگای شنۆ ـ نەغەدە هەڵکەوتوون.
لــە ڕاگەیەندراوێکی دیکەشــدا ئاشــکرای
کردووە ڕێژیم لە درێژەی مێلیتاریزەکردنی
کوردســتاندا ،شــەوی هەینــی ڕێکەوتــی
٨ی پوووشــپەڕی ١٣٩٧ی هەتــاوی،
تانکی هێناوەتە پایەگاکانی خۆڵ بەســەر،
چوارچرا و قووچی قەاڵن کە دەکەونە سەر
ســنووری باشــوور و ڕۆژهەاڵت که ناوچە
سنووریەکانی پیران و شنۆ دەگرێتەوە.
ئــەوەی دیــار بوو ئــەم تاکتیکانــەی ڕێژیم
بــۆ چاوترســێن کردنــی خەڵــک کاریگەر
نەبــوون وەک چــاوەڕوان دەکــرا خەڵکــی
کورد لە کوردستانی ئێران زۆر بە گەرمی
پێشــوازییان لــە رۆڵەکانــی خۆیــان کــرد و
بــە ئیــرادەی پۆاڵیینەوە ڕوانییانــە خەباتی
هێزی پێشمەرگەی کوردستان.
چاالکییەکانــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان ،جیــا لــە کاریگەرییــە
نێوخۆییەکانــی ،ســرنجی چەندیــن کانــاڵ

و میدیــای جیهانیشــی بــەدوای خۆیــدا
هێنــا؛ کاناڵــی "ســکای نیــوزی عەرەبی"
لــە ڕاپۆرتێکیــدا بــە گرینگییــەوە لــە
چاالکییەکانــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردستان لە نێوخۆی واڵت دوا.
لــەو ڕاپۆرتــەی ســکای نیــوزی عەرەبیــدا
کــە ڕێکەوتی ١١ی پووشــپەڕی ١٣٩٧ی
هەتــاوی باڵوبوویــەوە ،باســی چاالکــی و
خەباتــی قارەمانانــەی هێزی پێشــمەرگەی
کوردســتان کرا کە تێیــدا هاتبوو" :حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران جەختــی
کردووەتــەوە کــە خەباتی خۆی لە زۆربەی
شــارەکانی کوردســتان درێژه پــێ دەدات و
هێزکانیشــی لە کوردســتان جێگیر و باڵوە
پێکردووە".
لــەو ڕاپۆرتــەدا ئامــاژە بــەوە کرابــوو کــە
هــاوکات حیزبــی دێموکــرات خــۆی بــۆ
گۆڕانکارییەکانــی ناوچــە ،کــە بــە
باشــی هەســتی پێدەکرێــت ئامــادە کردووە
و جەختیشــی کردووەتــەوە کــە هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان ئامادەیی ئەوەی
هەیــە کە هەر چەشــنە هێرشــێکی دوژمن
واڵم بداتەوە".

پـەیڤ

« ڕاسان بەرەو لووتکە
كەریم پەرویزی
راســانی رۆژهــەاڵت ،بەخۆداچوونــەوە و
لەخۆڕاماڵینی تەپوتۆزی رابردووی نزیک
و هەستانەوە سەرپێی نەتەوەیەک بوو کە
دوژمنی ســتەمکار و دەســتوپێوەندەکانی
وایــان دەزانــی بەچۆکیاندا هێنــاوە ،بەاڵم
نەیانزانــی کــە نەتــەوەی کــورد تەنیــا
دەرفەتی بەخۆی داوە تا بەشێکی دیکەی
نیشتمان سەقامگیر بێ و لە دۆخی نوێدا
وای لێــک داوەتــەوە کــە چیــدی دوژمن
هەمــوو دەرفەتەکانــی لەکیــس داوە و
پێویستە کە ئەم کوانووە پڕگڕ بکرێتەوە.
کوانــووی خەباتــی رۆژهــەاڵت بڵێســەدار
کرایــەوە و لە لووتکــەی چیاوە ،رێبەرانی
چیاباوەڕ ،پەیامیان بە گوێی نەتەوەیەکدا
دا؛ پەیامــی هەســتانەوە ،راســانەوە و
ســەربەرز ژیــان و بــە ســەختەڕێی خەباتدا
سەرکەوتن.
هەبــوون دوودڵ بــوون لــە پەیامەکــە و
هەبــوون رێبوارانیــان دڵســارد دەکــردەوە لە
رێگاکە ،هەشــبوون ئامــادەی گیانبازی،
تاکــوو وەجــۆش بێنــن و کڵپە بــدا خەبات
و راسان.
دوای ســێ ســاڵ ،هەرچەنــد نرخــی زۆر
گــەورە بــۆ دووبارە کەوتنەوە ســەرپێی ئەم
نەتــەوە و ئــەم خەباتــە درا ،بــەاڵم هەمــوو
بانگــی بێهیوایــی پووچــەڵ کرایــەوە و
دەنگــی راســانی رۆژهــەاڵت دلێــرە و
دەگاتە گوێی هەموو دونیا و تا بارەگای
دەسەاڵتدارانی ئامریکاش گەیشت.
ســیمای راســانیش روون و روونتــر و
بەهەیبەتتــرە ،ئــەو کاتــە دەبینیــن کــە
پێشــمەرگەی گیانفیــدای نیشــتمان لــە
نێــو ئازیزتریــن کەســەکانی واتــە خەڵکی
پێشمەرگە دۆستی کوردستاندا بە باوەشی
ئاوەاڵوە وەردەگیرێ و گوێی لێ دەگیرێ
و لــە نێــو هەمــوو رەگ و قوژبنێکــی
دڵیاندا هەڵیان دەگرن و دەیان پارێزن.
راســانی رۆژهــەاڵت بریتــی نییــە لــە
تەقەکــردن و چەک نیشــاندان ،هەرچەند
لەبەرامبــەر دوژمنێکــی دڕنــدەی وەک
کۆماری ئیسالمیدا دەبی چەکت پێ بێ
بۆ خۆپاراســتن ،بەڵکوو راسان بریتی بووە
و هەیە ،لە هێمای ورەبەخشــی پێشمەرگە
و دڵــی ئــاوەاڵی شــار بــۆ بەشــداری لــە
خەباتــدا .ئێســتا دەبینین کە ئــەم ئیرادەیە
بــە ئەســپایی بــەاڵم بــە پتــەوی و قایمی
خۆی دەسەلمێنێ.
لە سەرەتای وەرزی نوێی خەباتدا رێگاکە
پڕ هەڵدێڕ و هەندێک ناڕوون دەردەکەوت
و تەنیــا ئەوانــەی کــە ئیرادەیــان ســەر بە
شاخ نەوی دەکا ،دڵنیابوون لە سەرکەوتن
و دروســتیی رێــگا ،هــەر بۆیــەش بینیمان
لــە قەرەســەقەل و کۆســااڵن حەماســەیان
خوڵقانــد تاکــوو بــڕوای بەرزی گەیشــتن
بە لووتکە بە نەتەوەی کورد ببەخشنەوە.
ئەو حەماسە و ئەو خوێنانە و ئەو گیانبازی
و ورە و بــڕوای بــەرز و ئیــرادە پۆاڵیینانــە
بــوون کــە ئەمڕۆیان بۆ دروســت کردووین
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ژمارە ١٥ ،٧٢٨ی پووشپەڕی ١٣٩٧

چاالکییەکانی
ڕاگەیەندراوی ناوەندیی سیاســی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
هێزی پێشمەرگەی کوردستان
ئێران دەرحەق بە ناڕەزایەتییەکانی ئەمڕۆی ئێران

لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان چەندیــن چاالکی
بەرباڵو و جێگەی ســەرنجیان لە ناوچە جیاجیاکانی کوردســتان بەڕێوە برد کە لێرەدا بە
کورتی ڕووماڵ دەکرێن:
فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ،لە دووتوێی ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد
کاتژمێر ٧:٣٠ی ئێوارەی ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی ٨ی پووشــپەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی،
هێزی پێشمەرگەی کوردستان چوونە نێو گوندی "سینگان" سەر بە شاری شنۆ و لەوێدا
کۆبوونەوەیەکی بەرینیان بۆ خەڵک بەڕێوە برد.
فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ئاشــکرای کــرد ،پێشــمەرگەکانی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لە گوندی ســینگان لەگەڵ پێشــوازیی گەرمی خەڵک
بەرەڕوو بوونەوە و چەند کاتژمێر لە نیو گوند و لەگەڵ خەڵکی سینگان ماونەتەوە.
بەپێی ئەو ڕاپۆرتە ،پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات بۆ ماوەیەکی زۆر لەنێو خەڵکی
گونــدی ســینگاندا چاالکییــان کــردووە و کــۆڕ و کۆبوونەوەیــان بــۆ خەڵــک گرتووە و
خەڵکی ئەو گوندە پێشوازی بەرینیان لە پێشمەرگەکان کردووە.
ڕۆژێــک دواتــر فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان باڵوی کــردەوە ،کاتژمێر
٩ی شــەوی شــەممە ڕێکەوتی ٩ی پووشــپەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی ،هێزی پێشمەرگەی
کوردستان لە شاری شنۆ لە گەڕەکی "میرئاباد"ـــی ئەو شارەکۆبوونەوەیەکی بەرینیان
بۆ خەڵک بەڕێوە برد.
فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان ئاشکرای کرد ،پێشمەرگەکانی کوردستان،
وێــڕای ئــەوەی کــە  ٢کاتژمێــر و نیو لەگــەڵ خەڵک بــوون و کۆبوونەوەیان بۆ خەڵک
ڕێک دەخســت ،لەگەڵ پێشــوازیی گەرمی خەڵک بەرەوڕوو بوونە و خەڵک بەو پەڕی
دڵفراوانییەوە پێشوازیان لەهێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان کردووە.
هــەر لــەو کاتــەدا فەرمانــدەی گشــتیی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ڕایگەیاند :بە
پێــی ئــەو زانیارییانــەی کە بە فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان گەیشــتووە،
گوندی حەسەنوران لە الیەن سپای پاسدارانەوە گەمارۆ دراوە و هێزێکی زۆری ڕێژیم لە
ناوچەکانی دیکەی کوردستان هاوردەی ئەم ناوچە کراوە و گوندەکانی خانلەر ،سەوجە
و گوندەوێڵە گەمارۆ دراون کە لە سەر ڕێگای شنۆ ـ نەغەدە هەڵکەوتوون.
ســپای پاســدارانی ڕێژیم بە مەبەســتی پێشــگرتن لە جموجووڵی خەڵک وهەروەها هێزی
پێشمەرگەی کوردستان لە نێوان گوندەکانی خانلەر و گوندەوێڵە بنکەی ئیست ـ بازڕەسی
دانــاوە و بەشــێکی زۆر لــە ئەندامانــی گوردانــی حەزرەتــی ڕەســووڵ" کــە گوردانێکــی
زەربەتییە لە الیەن ڕێژیمەوە لە قەندیلەوە گوازراونەتەوە بۆ دەشتی الجان .
لــە ڕاگەیەندراوێکــی دیکەشــدا ئاشــکرای کــردووە ڕێژیم لــە درێــژەی مێلیتاریزەکردنی
کوردســتاندا ،شــەوی هەینــی ڕێکەوتــی ٨ی پوووشــپەڕی ١٣٩٧ی هەتــاوی ،تانکــی
هێناوەتــە پایەگاکانــی خــۆڵ بەســەر ،چوارچــرا و قووچــی قــەاڵن کــە دەکەونــە ســەر
سنووری باشوور و ڕۆژهەاڵت که ناوچە سنووریەکانی پیران و شنۆ دەگرێتەوە .بەپێی
زانیارییەکان ئەو حەرەکەتەی ڕێژیم تا درەنگانێکی وەرزی پاییز درێژەی دەبێ ،ڕێژیم
هەروەهــا چەندیــن چەکــی قــورس و نیــوە قورس لــە پێش چاوی خەڵــک ڕەوانەی خاڵە
سنووریەکانی نێوان باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکات .
ســتراتێژیی ڕێــکاری ڕێژیــم بــۆ چارەســەری کێشــەی نەتەوەیی و سیاســیی کوردی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هەڵگــری شــێواز و فۆڕمێکــی نیزامــی ســەرکوتکەرانەیە کــە
کۆمەڵێک تاکتیک و مەبەســتی جوراوجۆر بە خۆیەوە دەگرێ و لە دوو جۆر شــەڕی
سەخت و شەڕی نەرم پێکدێ  ،هەر بۆیە جوواڵندنی هێزێکی تەیار بە چەکی قورس بۆ
مێلیتاریزەکردنــی ڕۆژ لــە دوای ڕۆژی کوردســتان جگە لە ڕووبەڕووبوونەوەی نیزامی
مەبەستی دیکەشی لە پشتە کە ئامانجیان شکاندنی باری ڕۆحی و دەروونی خەڵکی
کوردستان و هێزی پێشمەرگەی کوردستانە.
هەروەها ماوەبەماوە هێنانی کۆمەڵێک چەکی قورس و جوواڵندنی هێز لە پێش چاوی
خەڵــک ،بەشــێکه لــە مانــۆڕی هێنانەخــواری ورەی خەڵــک و دروســتکردنی شــەڕی
ڕەوانی ،بەاڵم هەر وەک دەبینن خەڵکی کوردستان بە پێشوازی و پاڵپشتی پێشمەرگەی
کوردستان بە ئیرادەی پۆاڵیینەوە دەڕوانێتە خەباتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان.
ڕۆژی سێشــەممەش ڕێكەوتی ١٢ی پووشــپەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی ،فەرماندەیی هێزی
پێشــمەرگەی کوردســتان باڵوی کردەوە کە هێزێکی زۆری دوژمن لە چەندین گوندی
شــنۆ لەوانــەش "گــورگاوێ ،قورووشــاوێ ،قەزناوێ ،نەرزیوێ و خاڵتــاوێ لە بەرەبەیانی
ئەمڕۆوە جێگیر کراون.
بەپێــی هەواڵــی فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ،ئــەو هێزە سەرلێشــێواوەی
ڕێژیمــی ئێــران بــە مەبەســتی پێشــگرتن لــه جوڵــەی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان
لــەو گوندانــە جێگیــر کــراون؛ بــەاڵم تەنانــەت بــۆ ســاتێکیش نەیانتوانیوە پێش بــە کار و
چاالکییەکانی هێزی پێشمەرگە بگرن یان بۆیان ببن بە کۆسپ.
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران دەبێ بۆی دەرکەوتبێ کە ئیرادەی خەڵکی کوردستان
و هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لەشــکانەهاتووە و کاتیەتــی کە هێــزی داگیرکەر له
کوردستان وەدەربنرێ.
هاوکات خەڵک و پێشــمەرگەی کوردســتان ســوورن لە ســەر ئامانجە نەتەوەییەکانیان و
هەتــا وەدیهێنانیــان کــۆڵ نــادەن؛ پێشــمەرگە خەڵکە و خەڵکیش پێشــمەرگەیە؛ هەر بۆیە
هەمــوو دار و دەوەن و شــاخ و چیاکانــی کوردســتان لــه داگیرکەرانی کوردســتان بووەتە
پێشمەرگە.
لە دواچاالکی هێزی پێشمەرگەشــدا شــەوی چوارشەممە لە سەر پێنجشەممە ،ڕێکەوتی
١٣ی پووشپەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی ،کاتژمێر ١٠ی شەو ،هێزی پێشمەرگەی کوردستان
لــە گونــدی "نێ"ـــی ســەر بە شــاری مەریوان لــە مەیدانی دوکتور قاســملوو لە پێوەندی
لەگەڵ ڕاســان و خەباتی نوێی حیزبەکەمان کۆبوونەوەیەکی بەرینیان بەڕێوە برد کە لە
الیەن خەڵکی "نێ"ـی هەمیشە دێموکراتەوە به گەرمی پێشوازی لێکرا.
بەپێی هەواڵی فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان ،خەڵکی گوندی نێ به ژن
و منداڵ ،پیر و جەوان پێشــمەرگەیان لە ئامێز گرت و به فرمێســکی شــادی پێشــوازیان
لێکردن.
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــەو کۆبوونــەوەدا لەو کەســانەی کە هاوکاری ســپای
پاسداران و دەزگا سیخوڕییەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران دەکەن داوای کرد،
بگەڕێنەوە باوەشی گەل و پشت ئەستوور بە خەڵکی خۆیان بن .
لــە کۆتاییــدا بــە چەپڵەڕێزانــی خەڵــک هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان بــۆ درێژەدانی
چاالکییەکانی خۆیان شوێنەکەیان بەجێهێشت.

ناوەندیــی سیاســی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران سەبارەت بە ناڕەزایەتی
دەربڕینــی خەڵــک لــە پێتەختــی ئێــران و
چەندیــن شــاری دیکــە کــە ئەمــڕۆ ٤ی
پووشــپەڕ بەڕێــوە چــوو ،ڕاگەیەندراوێکی
باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
ڕاگەیەندراوی ناوەندیی سیاســیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران
هاونیشتمانیای بەڕێز
کۆمەاڵنی خەڵکی مافخوازی ئێران
ڕۆڵــە ئازادیخوازەکانــی کــورد لــە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت
لــە درێــژەی ناڕەزایەتــی دەربڕینەکانــی
خەڵکی زۆربەی شــار و شــارۆچکەکانی
ئێــران و لــە ئیعتــراز بــە سیاســەتە دژە
مرۆڤییەکانــی کۆماری ئیســامی ئێران
دەرحــەق بــە دانیشــتوانی واڵتەکەمــان و
بەردەوامی دامودەزگا ســەرکوتکەرەکانی
ڕێژیــم لــە ئــازار و ئەشــکەنجە و زیندانی
کــردن و ئێعدامــی هاونیشــتمانیان،
هەروەهــا خراپتــر بوونــی بــاری ژیــان و
گوزەرانــی خەڵــک ،پەرەگرتنــی بێکاری
و بەفیڕۆدانــی ســامانی واڵت بــۆ

دابینکردنــی پێداویســتییەکانی دەســت
و تاقمــە تێرۆریســتییەکان لــە ناوچــە
لــە الیــەن ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
ئێرانــەوە ،ئەمــڕۆ دووشــەممە ڕێکەوتــی
٤ی پووشــپەڕی ١٣٩٧ی هەتــاوی
بەرانبــەر بــە ٢٥/٦/٢٠١٨ی زایینــی
خەڵکی شــاری تاران ڕژانە ســەر شەقام و
شــوێنە گشتییەکان و بە دژی دەسەاڵتی
دواکەوتووانەی کۆماری ئیســامی ئێران
دروشمیان دا.
ئــەو حەرەکەتــە لــە ماوەیەکــی کورتــی
چەنــد کاتژمێریدا شــارەکانی کرماشــان،
بێهشــەهر ،قشــم و کەرەجــی گرتــەوە و
ئــەو ڕەوتــە هــەروا ڕوو لە تەشــەنەکردن و
پەرەئەســتاندنە و درووشــمی "مــەرگ بــۆ
دیکتاتــۆر"" ،نەمــان بۆ ئەســڵی ویالیەتی
فەقیهــی"" ،دۆالری دەهــەزار تمەنیمــان
نــاوێ" پەیکــەری ڕێژیمی لە تەواوییەتی
خۆیدا وەلەرزە خستووە.
ئەو حەرەکەتانە و ئەو درووشــمانە دەربڕی
ئــەو ڕاســتییەن کە خەڵکی ئێــران لێبڕاون
لــە ڕزگاربــوون لــە دەســت ئــەو ڕێژیمــە
دژی ئێــران و ئێرانییــە .ئــەوەش کاتێــک
دێتــەدی کــە ئــەو حەرەکەتانــە بــەردەوام

و پەرەگرتــوو بــن و هەمــوو یــان زۆربــەی
شــار و شــارۆچکەکانی واڵت بگرێتــەوە
و بــە یەکگرتوویــی ،هاوئاهەنگــی و
یەکدەنگــی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی
خۆیــان بــەرەو ســەرکەوتن بــەرن .لــەو
پێوەندییەدا کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان
کــە لە مــاوەی دەســەاڵتدارەتی کۆماری
ئیسالمی ئێراندا ستەمی دووقات و چەند
قاتیــان لەســەر بووە و لــە هەموو بارێکەوە
هەاڵوێــردراون و لەگــەڵ بەشــمەینەتی
بــەرەوڕوو کــراون ،باشــتر لــە نێوەڕۆکــی
کۆنەپەرســتانە و دژی گەلیانــەی ڕێژیــم
گەیشــتوون و ئــازاری ســتەمی ئــەو
ڕێژیمەیــان لــە هەموو بــوار و الیەنەکانی
ژیانــدا بــە ئێســک و پێســت چێشــتووە؛
بێگومان لــە هەلومەرجێکی ئەوتۆدا باش
دەزانن چۆن هەڵســووکەوت بکەن و بە چ
شــێوەیەک ڕەوتــی خەباتی چل ســاڵەیان
دژ بــەو ڕێژیمــە بپێــون و چــۆن دەنگیــان
تێکــەڵ بەم دەنگــە مافخوازانەی خەڵکی
سەرانسەری ئێران بکەن.
لەو پێوەندییەدا دڵنیاین حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران و الیەنە سیاسییەکانی
کوردســتان بە هەست بە بەرپرسایەتیکردن

ســەبارەت بــە شــەڕ و تێکهەڵچوونەکانــی
شــەوی ٣ی پووشــپەڕ کە بەهۆیەوە چەند
کــەس لــە هێــزە دژیگەلییەکانــی ڕێژیم
کــوژران و بەداخــەوە پێشــمەرگەیەکی
کوردستان شەهید بوو ،فەرماندەیی هێزی
پێشمەرگەی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی
باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
راگەیەنــدراوی فەرماندەیــی هێــزی
پێشمەرگەی کوردستان
بــۆ ئــاگاداری کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردستان رادەگەیەنین کە لە درێژەی کار
و چاالکــی و بەڕێوەبردنــی ئەرکەکانــی
هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ناوچەی
پیرانشــار ،شەوی  ٣/٤/١٣٩٧دەستەیەک
لــە پێشــمەرگەکانی هێزی پێشــمەرگەی
کوردســتان کە لە حاڵی بەجێ گەیاندنی

ئەرکەکانیان بوون ،لە شــاخەکانی پشتی
زیــوە و کۆنــە الجانــی ســەر بــە پیرانشــار
لــە الیەن هێزە دژی گەلیەکانی رێژیمەوە
دەکەونە بەر دەسرێژی چەک و پەالماری
هێــزی رێژیمــی دژە گەلــی کۆمــاری
ئیسالمی ،پاش شەڕ و پێکدادانێکی زۆر
و ئاگربارانــی تۆپخانەکانــی رێژیــم لــەو
شــوێنە ،دوژمن بە کوژراو و بریندارێکی
زۆرەوە تێک شــکا ،لەو پێوەندییەدا رێژیم
کوژراوێکــی خــۆی بە ناوی ســتوان دوو
محمــد هاشــمی و بریندارێــک بــە نــاوی
کســری عبدالعلیــزادە راگەیاندووە .پاش
کۆتایی شــەڕەکە پێشمەرگەکان درێژەیان
بــە تێکۆشــانی خۆیــان دا  .لــەو شــەڕەدا
بەداخ و کەسەرێکی گرانەوە پێشمەرگەی
ئازا و چاو نەترس هاوڕێ "سامان حەسەن
پوور" ناســراو بە سامان شێوەسەڵی شەهید

و تێکــەڵ بە کاروانی شــەهیدانی ڕاســان
بوو.
پوختەیەک لە ژیان و بەسەرهاتی شەهید
سامان شیوەسەڵی
هــاوڕێ ســامان حەســەنپوور کــوڕی
محەممــەد لــە ســاڵی ١٣٦٧ی هەتــاوی
لــە بنەماڵەیەکــی کوردپــەروەر لە شــاری
سەردەشــت لە دایک بــووە ،لە تەمەنی ٧
ســاڵیدا دەســت بە خوێنــدن دەکات و هەتا
ســاڵی  ١٣٨٨فــەوق دیپلــۆم وەر دەگرێ.
ناوبــراو هــەر لــە تەمەنــی مێرمنداڵییــەوە
هۆگــری کوردایەتــی و نیشــتمانپەروەری
دەبێــت ،لــە ســاڵی ١٣٨٥ی هەتــاوی بــە
هۆی بەستنی پشتوێنی ئااڵی کوردستان
لە الیەن ئیدارەی ئیتالعاتی سەردەشــتەوە
دەگیردرێــت و مــاوەی  ٧مانگ زیندانی
بــۆ دەبڕدرێتــەوە ،هەتــا ئــەوەی لە ســاڵی

لــە دوای ئەوەی کە بەرپرســانی نیزامیی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــە شــەڕی
پیرانشاردا بە کوژراو و بریندارێکی زۆرەوە
تێک شــکان ،ئێســتا کەالکی کوژراو و

بریندارەکانی خۆیان کۆ دەکەنەوە.
ماڵپــەڕی کوردســتان میدیــا ئاشــکرای
کــرد ،دوا بــه دوای شــهڕی شــهوی
ڕابردووی هێزی پێشــمهرگ هی كوردســتان

لهگهڵ دژی گهلییهكانی ڕێژیمی ئێران،
ئهمــڕۆ كاتژمێــر ١٠ی ســهرلهبهیانی
هێلیكۆپتهرێــک له شــاری نهغهدهوه بهره
و شاری پیرانشار لە هاتوچۆ دایە.
هەواڵنێــری ماڵپــەڕی کوردســتان
میدیــا باســی لــەوە کــردووە ،النیكــهم ٣
ئامبواڵنســیش لــه نهغــهدهوه كــهالک و
بریندارهكانــی شــهڕهكهیان گواســتووەتهوه
بهرهو نهخۆشخانەکانی شاری ورمێ.
هەواڵنێــری ماڵپــەڕی کوردســتان میدیــا
باســی لــەوەش کــرد کــە ســتوان دوو،
"محەممــەد هاشــمی" کــە لەو شــەڕەدا بە

هــەرکام لــە ڕێگــەی ڕێکخســتنەکانی
خۆیانــەوە ڕێنوێنــی پێویســت دەدەن و لــە
پێکهێنانــی یەکدەنگی و هاوهەنگاوی لە
کوردستان یارمەتیدەر دەبن.
ناوەنــدی سیاســی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران وێــڕای دەربڕینــی
پشــتیوانی خــۆی لــەم حەرەکەتــە
مافخوازانەیەی شــارەکان لە سەرانسەری
ئێــران و بەتایبەتــی لــە کوردســتان داوای
یەکگرتوویــی و یەکدەنگــی لــە خەڵکــی
سەرجەم شارەکانی واڵت دەکات و دڵنیایە
بــە حەرەکەتــی یەکپارچــە و ڕاپەڕینــی
سەرانســەری ســێبەری شــوومی ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمی لەسەر خۆیان و لەسەر
ئێران الدەبەن.
ســەرکەوێ خەباتــی ئازادیخوازانــەی
نەتەوەکانی ئێران
نەمــان بــۆ ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی
ئێران
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندیی سیاسی
٤/٤/١٣٩٧ی هەتاوی
٢٠١٨ /٢٥/٦ی زایینی

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە
١٣٩٥ی هەتــاوی پەیوەســت بــە ڕیــزی
پێشمەرگەکانی کوردستان دەبێ .هاوڕی
ســامان بــە هــۆی لێهاتــووی و ئازایەتــی
پلەکانی بەرپرســایەتی نیزامی تێپەڕاند و
لە ســازماندەیی نوێدا بوو بە فەرماندەی
یەکێک لە لکەکانی هێزی پێشمەرگەی
کوردستان.
ســاو لە گیانی پاکی شــەهیدی تازەمان
ســامان حەســەنپوور و سەرەخۆشــی لــە
بنەماڵە و کەسوکاری بەڕێزیان دەکەین.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
فــەرمــانــدەیــی هــێــزی پێشمەرگەی
كوردستان
٣ی پووشپەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی
٢٤/٦/٢٠١٨ی زایینی

ڕێژیمی ئێران کەالکی کوژراوەکانی خۆی کۆ دەکاتەوە
دەســتی هێزەکانــی پێشــمەرگە کــوژراوە
خەڵکی شاری نەغەدەیە.
هــەر لــەو پێوەندییــەدا ،هەواڵنێــری
ماڵپــەری کوردســتان میدیــا گوتوویەتــی
لــە تۆپخانەکانــی کێلەشــین و بێمزورتــێ
سنوورەکانی شاری شنۆ تۆپباران دەکرێن
و دۆخێکــی ئەمنییەتــی بە ســەر شــاری
شنۆدا زاڵە.

پەیامی تەشکیالتی نێوخۆی حیزبی دێموکرات
بە بۆنەی شەهیدبوونی سامان حەسەنپوور
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە نێوخــۆی واڵت،
بــە بۆنەی شــەهیدبوونی شــەهید "ســامان
حەســەنپوور" ،پەیامــی هاوخەمیــان بــاو
کــردەوە و پەیمانــی وفاداریــان لەگــەڵ
ڕێبــازی شــەهید ســامان و ســەرجەم

شەهیدانی کوردستان نوێ کردەوە.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران ،لە شارەکانی مەهاباد،
ورمــێ ،ســەقز و نەغــەدە ،مەریــوان،
هەورامــان ،ســنە و گونــدی تەنگیســەر
وێــڕای دەربڕینــی هاوخەمــی لەگــەڵ

حیزبــی دێموکــرات ،پەیمانــی وەفاداریــان
بە ڕێبازی شــەهید ســامان و شــەهیدانی
کوردســتان نــوێ کردەوە کە تا گەیشــتن
بە ڕزگاری درێژەدەری ڕێبازی شــەهیدان
دەبن.
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حەوتەمین کۆبوونەوەی
ڕێوڕەسمێک بۆ ڕێزگرتن لە شەهید سامان شیوەسەڵی
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران
لە واڵتی سوید و شاری سلێمانی بەڕێوە چوو
بەڕێوە چوو

بــۆ ڕێــز گرتــن لــە شــەهید "ســامان
حەسەنپوور" ناسراو بە "سامان شیوەسەڵی"،
ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٩ی پووشپەڕی
١٣٩٧ی هەتــاوی ،کۆمیتــەی گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
کۆڕیادێكی لە شــاری ســتۆکهۆڵم پێک
هێنا.
لەو کۆڕەدا بەشێکی بەرچاو لە کوردانی
هەرچــوار بەشــی کوردســتان ،نوێنــەری
حیزب و الیەنە سیاســییەکان و بنەماڵەی
شــەهید ســامان واتا کاک مەال "حەسەن
شیوەسەڵی" ئامادە بوون.
لــە بڕگەیەکی ئەو کۆڕیادەدا مامۆســتا
"مەال حەســەن شیوەســەڵی" مامی شەهید
سامان وەک بنەماڵەی شەهید ،وتارێکی
پڕنێــوەڕۆک و تێروتەســەلی پێشــکەش
کرد.
بەڕێزیــان لــە قســەکانیدا ئامــاژەی بــە
مێژووی بنەماڵەی شــەهید ســامان کرد،
کە هەر لە زەمانی کۆماری کوردستانەوە
تێکەڵ بە شــۆڕش و پێشمەرگایەتی بوون
و شەهید سامان بە وانەی شۆڕشگێڕی و
نیشتیمانپەروەرییەوە گۆچ دراوە.
مامۆستا لە درێژەی باسەکەیدا ئاماژەی
بــە زۆر پێشــمەرگەی قارەمــان کــرد ،کە
لە پێناو ڕزگاریی میللەتەکەیاندا گیانی
ســەربەرزانەیان بەخشــی .شیوەســەڵی
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی باســەکەیدا
باســی ئەخالقــی بــەرز و شۆڕشــگێرانەی
پێشــمەرگەی کوردســتانی کــرد ،کــە
چــۆن لــە کاتی شــەڕ لەگــەڵ دیلەکاندا

ڕەفتاریان کردووە.
مامۆستا لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا
سپاســی و پێزانینــی بــۆ حیــزب و الیەنــە
سیاســییەکانی کورد ،خەڵکی کوردستان
لە ڕۆژهەاڵت ،لە باشــووری کوردســتان،
بــۆ ڕێبــەری حیزب و هەروەها بۆ خەڵکی
کوردی تاراوگەنشین دەربڕی ،کە لە ئەو
ماوەیــەدا چ بــە گرتنی کــۆڕ و ڕێزگرتن
لــە شــەهید ســامان پەیــام و تەلەفۆنــەوە
پێوەندییــان پێــوە گرتــووە .مامۆســتا لــە
بەشــی ئاخری قسەکانیدا هیوای خواست
کــە هاوکاریــی هێــزە شۆڕشــگێڕەکانی
کوردســتان لــە پێنــاو وەدیهێنانــی
ئامانجەکانــی نەتــەوەی کــورد پێــک
بهێنن ،هەروەها ڕووی لە کۆڕ و کۆمەڵە
نیونەتەوەیییــەکان کــرد ،کــە یارمەتیــی
گەالنی ژێردەستە یەکێک لەوان نەتەوەی
کــورد بدەن ،بــۆ دامەزراندنــی نیزامیکی
عاداڵنــە و دادپەروەرانــە لــە جیهــان و
ناوچەدا تێ بکۆشن.
لــەو کۆڕیــادەدا کاک مــەال "محەممــەد
جوانڕۆیــی" کەســایەتیی شۆڕشــگێڕی
نێــو بزاڤــی ڕزگاریخوازیــی کوردســتان
پەیامێکی پێشکەش بە بەشداران کرد.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ڕۆژی دووشــەممە
ڕێکەوتــی ٤ی پوشــپەڕی 1397ی
هەتــاوی ،بــە هاوکاریــی کۆمیتــەی
حیزبــی دێموکــرات لە شــاری ســلێمانی،
بــە ئامادەبوونــی نوێنــەری حیــزب ،الیەنە
سیاســییەکان و ئەندامانــی حیــزب لــە
شاری ســلێمانی ڕێوڕەسمێک بۆ نوێترین

شــەهیدی ڕاســانی خۆرهەاڵت" ،شــەهید
سامان شیوەسەڵی" بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی
نەتەوایەتیــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی
چەنــد ســاتێک بێدەنگیــی بــۆ ڕێزگرتــن
لە گیانی پاکی شــەهیدانی کوردستان و
کورد دەستی پێ کرد.
پاشــان "شــێرکۆ شــێخ نــووری" جێگــری
ســکرتێری کۆمەڵــەی پێشــمەرگە
کەمئەندامەکانــی ســەنگەر بــە
نوێنەرایەتیــی مامۆســتا مــەال "حەســەن
شیوەســەڵی" وتاری بنەماڵەی شیوەسەڵی
پێشکەش کرد.
دواتــر فــواد خاکــی بەیگــی ،نوێنــەری
حیزبــی دێموکــرات لــە ســلێمانی ،چەنــد
وتەیەکــی لەســەر ڕاســانی خۆرهــەاڵت
و کەســایەتیی شــەهید ســامان پێشکەش
کرد.
دواتر هونەرمەند تاهیر خەلیلی سروودێکی
نیشتمانی پێشکەش کرد و هەروەها "ڕەزا
مــورادی" بەرپرســی کۆمیتــەی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران لە سلێمانی،
وتاری کۆمیتەی حیزبی خوێندەوە.
ڕێوڕەســمەکە بــه ســروودێکی نیشــتمانی
لە الیەن "شــاخەوان عەبدی" پێشمەرگەی
حیزبەوە کۆتایی پێ هات.
لەو ڕێوڕەســمەدا چەندین حیزب و الیەنی
سیاســی بەشــداری ڕێوڕەســمەکە بــوون و
پەیامی هاوخەمی خۆیان گەیاندە حیزبی
دێموکرات.

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان:

چاالکیی هێزی پێشمەرگە لە نێوخۆی واڵتدا دوژمنی ترساندووە

فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان ،بە نیسبەت میلیتاریزەکردنی
کوردســتان لــە الیــەن ڕێژیمــی ئێرانەوە و
هەروەها چاالکیی پێشمەرگە لە نێوخۆی
واڵتدا ،بەیاننامەیەکی باڵو کردەوە.
دەقی بەیاننامەکە:
پێداگریــی نەتەوەیــی کــورد ،خەباتــی
ئازادیخوازیی کوردستان لەسەر داخوازییە
نەتەوەیییەکانــی و خەباتــی شــێلگیرانەی
هێزی پێشــمەرگەی کوردستان لە پێناوی
وەدیهێنانی ئامانجە نەتەوەیییەکان ،بووەتە
هــۆی ئــەوەی کــە کوردســتان لــە الیــەن
ڕێژیمەوە بە شــێوەیەکی چڕوپڕ ملیتاریزە
بکــرێ و هێزێکــی زۆری دوژمــن لــە
کوردســتاندا مــوڵ بدرێ ،کە مەبەســتی

ســەرەکیی کپکردنی دەنگی مافخوازی
و ئازادیخوازیــی خەڵکــی کوردســتان و
نەهێشتنی چاالکیی پێشمەرگانە بووە.
بووژانــەوەی خەباتــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،لــە چوارچێــوەی
ئاخێوی ڕاســاندا بووەتە هۆی تێكچوونی
ئەو خەون و خەیاڵەی کە ڕێژیم بۆ واڵتی
ئێــران بەگشــتی و کوردســتان بەتایبەتــی
پیالنی بۆی داڕشــتبوو .ڕاسان و خەباتی
نوێــی حیزب و چاالکیی چڕوپڕی هێزی
پێشمەرگەی کوردستان لە نێوخۆی واڵتدا
دوژمنــی زۆر تاســاندووە و هەراســانی
کــردووە .هــەر بۆیــە بەپێــی سروشــتی
هەمیشــەییی خۆی هەوڵ دەدا کوردستان
زۆرتــر میلیتاریزە بــکات ،هەتاکوو پێش

بــە خەباتــی شــاخ و شــاری کۆمەاڵنــی
خەڵکی کوردستان و پێشمەرگە بگرێ.
لە درێژەی میلیتاریزەکردنی کوردســتاندا
کۆمەڵێــک پایــەگا و بنکــەی نوێــی
ســەربازی لــە نێوخــۆ و بەتایبەتی لەســەر
ســنوورەکانی باشــوور و ڕۆژهەالتــی
کوردســتان ،چەکی قورس وەکوو تانک،
نەفەرهەڵگــر ،تــۆپ ،کاتیووشــا ،مینــی
کاتیووشــا و کۆمەڵێک چەکی دیکەی
تەیار ،دادەمەرزێنێ.
لــەو چەنــد ڕۆژەدا ڕێژیــم لــە ترســی
چاالکی هێزی پێشــمەرگەی کوردستان،
هێزێکــی زۆر و کەرەســتەیەکی زۆری
نیزامــی هێناوەتــە ســنوور و گوندەکانــی
ورمــێ ،شــنۆ  ،پیرانشــار ،مەریــوان،
ســەقز و ژاوەرۆ و سەردەشــت کــە لــەو
وێنانــەی خــوارەوەدا بە ڕوونــی دیارە ،کە
بــە تەقەکــردن و تۆپبارانکردنی مووچە و
مەزرا و هەوارنشــینەکان ،ژیانی خەڵکیان
ئەوەندەی دیکە تاڵ کردووە.

لــە حەوتەمیــن کۆبوونــەوەی ناوەنــدی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێراندا
کۆمەڵێک باســی گرینــگ هاتنە ئاراوە
و بڕیــار بــۆ چەندیــن پرســی گرینگیــش
دەرکرا.
ڕۆژی دووشــەممە ١١ی پوشــپەڕی
١٣٩٧ی هەتاوی ،حەوتەمین كۆبوونەوەی
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی
ئێران لە ناوەندی ســەركردایەتی كۆمەڵەی
زەحمەتكێشانی كوردستان بەڕێوەچوو.
پێشــنیوەرۆی رۆژی دووشــەممە
هەیئەتەكانــی هەریــەك لــە حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،کۆمەڵەی
شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی
ئیــران ،ســازمانی خەباتــی کوردســتانی
ئێــران ،حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و
کۆمەڵــەی زەحمەتکێشــانی کوردســتان،

لــە ناوەنــدی ســەرکردایەتی کۆمەڵــەی
زەحمەتکێشــانی کوردســتان کۆبوونــەوە و
چەندین پرسیان تاوتوێ کرد.
ســەرەتای کۆبوونەوەکــە پــاش پەســند
کردنــی دەســتوری کار ،یەکــەم بڕگە لە
دەســتوری کاری کۆبوونــەوە کــە تایبەت
بــوو بــە تێکۆشــان و چاالکیی نێــوان دوو
کۆبوونــەوەی ناوەنــد لەالیــەن بەرپرســی
دەورەیــی ناوەنــد ،عەتــا ناسرســەقزی
ئەندامــی دەســتەی کارگێڕی کۆمەڵەی
زەحمەتکێشانی کوردستان پێشکەش کرا.
لــە بەشــێكی دیكــەی كۆبوونەوەكــەدا
پەســەندكردنی لۆگــۆی پێشــنیاركراوی
ناوەند قســەی لەســەر كرا و پاش چەندین
تێبینی الیەنەكان ،لۆگۆیەك وەك لۆگۆی
فەرمیی ناوەندی هاوكاریی پەسەندكرا.
خاڵێكــی دیكــەی دەســتوری كاری

چاالکیــی تەبلیغیی ئەندامان و الیەنگرانی حیزب لە
کوردستان لە بەرەبەری ٢٢ی پووشپەڕدا

لە بەرەبەری نیزیک بوونەوە لە ٢٢ی پووشــپەڕ ئەندامان و الیەنگرانی حیزب لە شــار و گوندەکانی کوردســتاندا وەک نەریتی ســااڵنە
چاالکی تەبلیغییان بەڕێوە برد کە بەشێکیان بەم چەشنەن:
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شــاری مەریوان بەمەبەســتی نوێکردنەوەی پەیمان لەگەڵ ڕێبازی شــەهیدان و بەتایبەت شــەهید قاسملووی
ڕێبەر ،درووشــمی وەک "بژی قاســملوو" و "بژی ڕاســان"یان لە پشــت کانوونی فەرهەنگ الی مزگەوتی حەزرەتی نووح نووســییەوە و
دیوارەکانیان بەم دروشمانە نەخشاند.
هەروەها ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،لە مەیدانی "ناری نزیک کەاڵنتەری و فەرماندەییـ"ـــی هێزی
ئینتزامیی و قوتابخانەی سادقیانی مەریوان ،وێنە و پۆستێری تایبەت به ٢٢ی پووشپەڕیان باڵو کردووەتەوە.
ئەم چاالکییانە لە بەری پیرانانی پیرانشار و شەقامی بیمارستان ،کەمەربەندی ،سەدا و سیما ،تاالری چۆپی ،سێڕای بوویەنی شاری
بانەش بەڕێوە چوون.
قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری نەغــەدە ،بــە بۆنەی ٢٢ی پووشــپەڕ ،لە شــوێنەکانی وەک؛ شــەقامی دوکتور قاســملوو ،پاســگای
ئینتزامی دووئاوان ،مەیدانی کاویان و قوتابخانەی "شەهید ڕەجایی" چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوه بردووە.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شــاری پیرانشــار لە" :گەڕەکەکانی کۆنه خانێ ،ســەرکانی کۆنه خانێ ،شــەقامی ســاحیلی ،شــەقامی
کانیجۆ ،شــەقامی کاســەکەران ،بازاڕی ســیگار ،فەلەکەی محەممەد هەوراز ،کەمەربەندیی کۆنه خانێ ،دەوروبەری مزگەوتی مام
خەلیل ،کوچەی ئاشیانه و کوچەی قەپان" وێنە و تراکتی تایبەت به ٢٢ی پووشپەڕیان باڵو کردووەتەوە.
هاوکات قارەمانانی دێموکرات لە نێو پادگانی ئەرتەش لە جەڵدیان چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە و دروشمی پشتیوانیان بۆ حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران نووسیوە.
لەالیەکی دیکەشەوە شەوی 13ی پووشپەڕ لەم شوێنانە تراکت و پووستێری تایبەت باڵو کرانەوە:
لە ورمێ "گوندەکانی گردیک ناسر ،حەفت ئاباد ،سێ گردکان و شەقامی سەرەکی ورمێ -زیوە"
لە پیرانشار "شەقامی پەسوێ ،سێ ڕێیانی کانی مەال ،گوندی شنۆزەنگ ،گردکشانە".

بەرزڕاگرتنی یادی شەهیدانی کۆسااڵن
لە گوندی نییەر
ڕێبوارانــی ڕێبــازی شــەهیدان و
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە گونــدی
نییــەری قارەمانپــەروەر یادی شــەهیدانی
کۆسااڵنیان بەرز ڕاگرت.
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو بــە ماڵپــەڕی
کوردستان میدیا ،تێکۆشەرانی دێموکرات
و ڕێبوارانی ڕێبازی پڕســەروەری ،شەوی

سێشــەممە ڕێکەوتــی ٥ی پووشــپەڕ و لە
ســاڵڕۆژی شــەهید بوونی  ٣پێشمەرگەی
قارەمانــی گــەل ،شــەهیدان ئەکبــەر،
شاخەوان و شــۆڕش مینبەری ژیاننامەی
ئــەم  ٣قارەمانــەی حەماســەی کۆســااڵن
لە مزگەوتی ئەم گوندەوە باڵو کرایەوە.
ڕێکەوتی ٥ی پوشــپەڕی ساڵی ١٣٩٥ی
هەتــاوی پۆلێــک لــە پێشــمەرگە گیــان
لەســەر دەســتەکانی کوردســتان کــە بــۆ
ڕاپەڕاندنــی کۆمەڵێــک ئەرکــی حیزبی
ڕێــگای کوردســتانیان گرتــە بــەر ،لــە

لــەو ڕێوڕەســمەدا وتاری حیزبی شــیوعی
کوردســتان لەالیەن سکرتێری گشتی ئەم
حیزبە بەرێز کاوە مەحموود پێشکەش کرا
کە تێیدا باســیان لە خەبات و تێکۆشــانی
حیزبەکەیــان کرد؛ هەروەهــا ڕۆڵی عەزیز
محەممــەد تێکۆشــەری نــاوداری کــورد
لــە مێــژووی ئــەو حیزبەیان بــە گرنگ و
کاریگەر وەسف کرد.
لە بەشێکی تری ئەو ڕێوڕەسمەدا وێڕای
ئامــاژەدان بــە پەیامی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بــۆ ئــەو ڕێوڕەســمه
چەندین بڕگەی تریش پێشکەش کران.

لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات:
پێشمەرگە پاڵپشتی خەباتی شارە

لێپرســراوی گشتیی حیزبی دێموکرات لە
میانەی دیدارێکی تەلەفزیۆنیدا باسی لە
ڕۆڵــی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان و
خەباتی مەدەنی لە شــارەکانی کوردستان
کرد.
شــەوی ٣١ی جــۆزەردان بەڕێــز مســتەفا
هیجــری لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە

میانــەی دیدارێکــی تەلەفزیۆنیدا لەگەڵ
"دەنگــی ئامریــکا" باســی لــە کێشــە و
گرفتــە ئابوورییەکانــی گەلــی کــورد
و سیاســەتەکانی ڕێژیمــی تــاران بــۆ
قڕکردنی ئەم گەلە بە داخســتنی سنوورە
کۆڵبەرییەکان کرد.
هــەر لــەم چاوپێکەوتنــەدا و لــە واڵمــی
ئــەو پرســیارەی کــە بەرنامــەی حیزبــی
دێموکــرات لــە ئێســتادا چییــە؟ بەڕێــز
هیجــری وتــی :چاالکییەکانــی ئێمــە لە
ئێستادا کارکردنە لەسەر خەباتی مەدەنی
خەڵــک لــە نێــو شــارەکاندا و هەروەهــا
چاالکــی پێشــمەرگەکانمان لــە نێوخــۆی

داوێنــی چیــای بەهەیبەتــی کۆســااڵن
و لــە نیزیــک ئاوایــی دوڕوو کەوتنــە
کەمینــی دوژمنانــی ئــازادی؛ لە یەکەم
دەســڕێژی دژیگەلییەکانــدا هاوڕێیــان
شــاخەوان و شۆڕش مینبەری سینگی پڕ
لە خۆشەویســتییان کردە قەڵغانی ئازادی
گــەل و ڕۆژی دواتریــش پێشــمەرگەی
ڕۆژە ســەختەکانی خەبــات و بەرخــودان
مــام ئەکبەر مینبەری بە تیری دڵڕەشــی
پێکرا و تێکەل بە کاروانی ســوورخەاڵتی
شەهیدان بوو.

وەفدێکی حیزبی دێموکرات
سەردانی حیزبی شیوعی کوردستانیان کرد

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی كوردستان

کوردستان تاکوو بتوانێ ببێتە پاڵپشتێکی
بەهێز بۆ خەباتی مەدەنی لە شارەکاندا.
لــە پرســیارێکی دیکەشــدا ســەبارەت بــە
دەوری حیزبــی دێموکرات لــە ناڕەزایەتی
دەربڕینەکانــی چەنــد مانگــی ڕابــردوو
لــە کوردســتان بەتایبــەت لــە شــارە
ســنوورییەکاندا بەڕێز هیجــری ڕایگەیاند
کــە ئەگەرچــی هەر کام لــە حیزبەکانی
کوردســتانی ئێــران نەخشــی خۆیان گێڕا،
بــەاڵم دەور و ســەنگی حیزبــی دێموکرات
بۆ ســازماندانی باشــتر و زیاتری خەڵکی
ناڕازی بەرچاوتر و کاریگەرتر بووە.

حەوتەمیــن كۆبوونــەوەی ناوەنــدی
هاوكاریی ،باســێك بوو لەســەر پێكهێنانی
ناوەنــد یــان وتەبێژ یــان نوێنەرایەتییەك لە
ئاســتی بااڵ بۆ پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان
كــە لەالیــەن ناوەنــدەوە ئەركــدار بكرێــت
و لــە ئەگــەری رەزامەنــدی الیەنــەكان
پالتفۆرمێكی بۆ بنووسرێتو میكانیزمی
كارەكەی دیاری بكرێت.
باســێكی دیكــە ،قســە بــوو لەســەر
كۆبوونــەوەی كەســی یەكەمــی هــەر پێنج
الیــەن كە بەشــداربووان پێیان باش بوو ئەو
كۆبوونــەوە ئەنجــام بدرێــتو بڕیــاردرا لــە
داهاتوویەكی نزیكدا كۆبوونەوەی كەسانی
یەكەمی هەر پێنج الیەن كۆببنەوە.
باسەكانی حەوتەمین كۆبوونەوەی ناوەندی
هاوكاریی پــاش چەندین كاتژمێر كۆتایی
پێهات.

وەفدێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران بەشداری لە ڕێوڕەسمی  ٢٥ساڵەی
دامەزراندنی حیزبی شــیوعی کوردســتان
و ســاڵیادی کۆچــی دوایــی عەزیــز
محەممەددا کرد.
ڕێکەوتــی ٩ی پووشــپەڕی ١٣٩٧ی
هەتــاوی وەفدێکــی حیزبــی دێموکــرات

بە سەرپەرســتی بەڕێز تەیمور مســتەفایی
ئەندامــی ناوەنــدی سیاســی بەشــدارییان
لــە ڕێوڕەســمی  ٢٥ســاڵەی دامەزراندنی
حیزبــی شــیوعی کوردســتان و ســاڵیادی
کۆچــی دوایــی کۆچکردووعەزیــز
محەممــەد ســکرتێری پێشــووی حیزبــی
شیوعی کوردستان لە شاری هەولێر کرد.

درێژەی پەیڤ
وا بــە ڕاشــکاوی دەبینیــن کە راســان بە
بەهێــزی بەرەو لووتکە هەڵدەکشــێ و ئەم
گیانبازییانــەی ئەمڕۆیــە کــە ســبەینێ
ئاوەدانــی نیشــتمانێکمان بــۆ بەدیــاری
دێنێ .راسان دژ بە تاریکی بەردەوامە.
.
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ڕۆژهەاڵت

دەبێ گەمارۆی نوێ بخرێتە سەر ئێران
بــەاڵم هــاوکات ئەمە گرینگە کە گەمــارۆکان دەبێ
گەمارۆی ئامانجدار (زیرەک) بن

خوێنەرانی خۆشەویست،
لــە دواســەفەری بەڕێــز لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکرات بــۆ واڵتی ئامریکا ،بەڕێزیــان چاوپێکەوتنێکیان هەبوو لەگەڵ بەڕێــز "ئێلی ئێم.گۆڵد جێگری
بەرزی سکرتێری گشتیی ناوەندی لەندەن بۆ لێکۆڵینەوەی سیاسی" ،کە دواتر قسە و باسی ئەم دانیشتنە لە دووتوێی ڕاپۆرتێکدا لە ڕۆژنامەی "واشینگتۆن
تایمز"دا باڵو کرایەوە؛ لێرەدا سەرنجتان بۆ دەقی وەرگێڕدراوی ئەم ڕاپۆرتە ڕادەکێشین.

"ئەمە دەسپێکی قۆناخێکی نوێیە لە سیاسەتی ئێراندا"
ئێلی ئێم.گۆڵد
بەشی شیکاری-راوبۆچوون
رووداوەکانــی دێســامبری ٢٠١٧
خاڵــی وەرچەرخــان بــوون لــە مێژووی
نوێــی ئێراندا .خۆپیشــاندانەکانی ئەم
دواییانەکە لەگــەڵ ناڕەزایەتییەکانی
 ٢٠٠٩کە "ریفۆرمخوازەکان" (ناسراو
بــە چینــی نێوەڕاســت و خوێنــدەواری
تــاران) ئەنجامیــان دا بــەراورد
ناکرێــن ،زۆر جیــاواز بــوون ،لەوێــڕا
کــە خۆپیشــاندانگەلێکی بەتــەواوی
ســێکۆالر ،مەدەنی و کۆمەاڵیەتی بە
دژی تەواوەتیــی رێژیمــی تــاران بوون
و مەزهەبــی نەبــوون .بەپێچەوانــەی
ئــەو خۆپیشــاندانانەی دیکە ،ئەمجارە
النیکــەم  ٨٥شــاری ئێــران لــە
خۆپیشــاندانەکاندا بەشــدارییان کرد و
بەمەش بووە مەزنترین خۆپیشاندانەکان
لە پاش شۆڕشی ئێرانەوە.
"ســەرکوتی خەڵکی کورد لــە ئێراندا
لەســەر دوو کۆڵەکە راوەستاوە" ،ئەمە
قســەی مســتەفا هیجری ،لێپرسراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــوو لــە کاتــی
دوانــی لــە نیوەڕۆخوانێکــی سیاســی
لــە "ناوەنــدی لەنــدەن لــە واشــینگتۆن
دی.ســی"دا .بەڕێزیــان لــە درێــژەدا
روونــی کــردەوە "ئــەو دوو کۆڵەکــە
بریتیــن لــە سیســتمی هەنووکــەی
سیاسی و دەسەاڵتەکەی لە الیەکەوە و
سەرکوتی نەتەوەیی لە الیەن ئەو بەناو
رووناکبیرانەی(ریفۆرمخوازانــەی)
کۆمــاری ئیســامی لــە الیەکــی
دیکــەوە" .لــە ئاکامــدا ،سیاســەتی
حاشــاکردن لــە شوناســی نەتەوەیــی
کوردەکان بە تەواوی بەرچاوە.

کوردســتانی ئێران بە شــێوەیەکی زۆر
جیاواز لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە
مامەڵــەی لەگــەڵ دەکرێــت.
کوردستانی ئێران بە قورسی لە الیەن
دەوڵەتــی ئێرانەوە میلیتاریزە کراوە کە
بازگەی پشــکنین ،کوشتنی خەڵک
لــە الیــەن پۆلیس و بــاری ئەمنییەتی

جــۆرە هۆکارانــە ،ســااڵنە پتــر لە 15
هــەزار کورد بەمەبەســتی دۆزینەوەی
کار بــەرەو بەشــە ناوەندییەکانــی
ئێــران کــۆچ دەکــەن .کوردســتان ئەو
تواناییەی تێدایە کە ببێتە شــوێنێکی
مەزن بۆ پیشەسازی توریزم و چاالکی
ئابــووری ،بــەاڵم بــە هــۆی رێژیمەوە،

رەنگــە بــەدوای گۆڕینــی رێژیمــەوە
بن ،الوانی ئێران خوازیاری زیاتریشن.
ئــەوان بــەدوای بەڕۆژئاواییبــوون،
دەستڕاگەیشــتنیان بە ئێنتێرنێت ،تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان ،موزیکی راک و
هتدن.
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی

دەوەشــێنن .گومانــی تێــدا نییــە کــە
رێژیــم هــەوڵ دەدات گەمارۆکان دەور
لێبداتــەوە ـ تەنانــەت ئەو ئەگەرە هەیە
بــە هــۆی بەغــداوە ئــەم کارە بکات ـ
بــەاڵم ئەوە هەمان شــتە کــە چاوەڕێ
دەکــرێ ئەنجــام بدرێ و نابێ پێش بە
وەگەڕخستنیان بگیردرێت.

ســەرکوتی خەڵکی کورد لە ئێراندا لەســەر دوو کۆڵەکە راوەســتاوە ،ئەو دوو کۆڵەکە
بریتین لە سیستمی هەنووکەی سیاسی و دەسەاڵتەکەی لە الیەکەوە و سەرکوتی نەتەوەیی
لە الیەن ئەو بەناو رووناکبیرانەی(ریفۆرمخوازانەی) کۆماری ئیسالمی لە الیەکی دیکەوە
توندوتــۆڵ لەخۆ دەگرێــت؛ هەر بۆیە،
کوردســتان خاوەنــی کەمتریــن رادەی
خوێندەوار و کارپێدراوە لە سەرانسەری
ئێراندا.

ئــەوان هــەر دەرفەتێکی باشــترکردنی
ژیانــی خۆیــان لێدەســێندرێتەوە.
شــەش شــار لەو دە شــارەی ئێــران کە
زۆرتریــن رادەی بێکارییــان هەیــە ،لــە

دێموکــرات هــاوکات لەگەڵ ڕوانینی
بەرێوەبەرایەتیــی ســەرۆک ترامپــەوە
بــە نیســبەت رێککەوتننامــەی
ناوکــی ئێــران ( )JCPOAکــە بە

رووســیە لــە ئێــران بــۆ ئامانجــە
ناوچەییەکانــی خــۆی کەڵکــی
وەرگرتــووە ،لەوانــە گوشارخســتنە
ســەر ویالیەتــە یەکگرتــووەکان .ئــەم

لە کاتێکدا ئێران لە رابردووشــدا شــایەتی ناڕەزایەتی و خۆپیشــاندانی مەدەنی بووە،
خۆپیشــاندانەکانی ئەمجارە کە لە ناوچە کوردییەکاندا دەســتی پێکرد ئێســتا تەشــەنەی
کردووەتــە شــوێنەکانی تــری ئێرانیــش 80 .تا  85لەســەدی خەڵکی ئێران پشــتیوانی لەم
رێژیمەی ئێستا ناکەن
بــۆ نموونــە تەنیــا دوو کارخانــە لــە
کوردســتاندا بوونیــان هەیــە کــە
ئەوانیــش لــە الیــەن خەڵکــی دەرەوەی
کوردســتان دامەزراون و تەنیا خەڵکی
غەیرەکــورد کاری تێــدا دەکــەن ،کــە
ئەمــەش بووەتــە هــۆی چەوســانەوەی
ئابــووری .مینە چێنــدراوەکان گیانی
کوردەکانیــان کردووەتــە ئامانــج و
خەســاری قەرەبوونەکراویــان بە زەوییە
کشتوکاڵییەکان گەیاندووە .لەبەر ئەم

کوردستاندان.
لــە کاتێکــدا ئێــران لــە رابردووشــدا
شــایەتی ناڕەزایەتــی و خۆپیشــاندانی
مەدەنــی بــووە ،خۆپیشــاندانەکانی
ئەمجارە کە لــە ناوچە کوردییەکاندا
دەســتی پێکــرد ئێســتا تەشــەنەی
کردووەتــە شــوێنەکانی تری ئێرانیش.
 80تــا  85لەســەدی خەڵکــی ئێــران
پشتیوانی لەم رێژیمەی ئێستا ناکەن.
لەکاتێکــدا کــە خەڵــک بەگشــتی

روانینێکی واقیعی دەزانی ،بە نیسبەت
وەاڵمــی الیەنەکانــی تــر بەتایبــەت
ئۆرووپاییەکان بەم پرســە تا رادەیەک
دڵســارد بــوو .دەبــێ گەمــارۆی نوێ
بخرێتــە ســەر ئێــران بــەاڵم هــاوکات
ئەمە گرینگــە کە گەمارۆکان دەبێ
گەمــارۆی ئامانجــدار (زیرەک) بن.
ئەگەرچی گەمارۆکان لە کورتماوەدا
رەنگە زەبری خۆیان بوەشێنن ،بەاڵم لە
درێژەمــاوەدا زەبــری قورس و پێویســت

پەیوەندییە لەوێڕا دەکرێ بە یەکالیەنە
ببینرێت کە رووســیە خەریکە گوشــار
دەخاتــە ســەر شــەڕکەرە بیانییــەکان
ـ لەوانــە ئێــران ـ تــا لــە ســووریە بچنە
دەرەوە کە دەرخەری ئەوەیە هاوپەیمانی
رووســەکان ـ ئێرانییــەکان ئەوەنــدەش
بەهێــز نییە و جیــا لەمەش ،روانگەیان
لەســەر ئیســرائیل جیــاوازە .روونە کە
ئــەم پەیوەندییــە لــە داهاتــوودا ،هــەر
وەک لــە رابــردوودا وابــووە ،جۆرێک

لە ڕووتانەوە دەبێ.
کاتێــک چاوەڕوانــی گۆڕینی رێژیم
دەکەیــن ،ئــەوەش گرینگــە کە بۆمان
روون بێت کە چی جێگەی دەگرێتەوە.
لە ئێستادا ،گرووپەکانی ئۆپۆزیسیۆن
خەریکــی کارکــردن لەســەر ئــەوەن
کــە ئاڵتێرناتیڤەکــە دەبــێ چــی بێت،
بــەاڵم هێشــتا بــە تــەواوی لەســەری
ســاخ نەبوونەتــەوە .ئەگــەر ویالیەتــە
یەکگرتووەکان وەکوو پێویست جیددی
بێــت لەســەر یارمەتیدانــی خەبــات
بــۆ دێموکراســییەکی راســتەقینە،
ئەوان پێویســتە پشــتیوانی لە رێژیمی
نــوێ بکــەن جا هەر کات دەســەاڵتی
گرتە دەســت .ئۆپۆزیســیۆن چاوەڕێی
ســەربازەکانی ئەمریکا لەســەر زەویی
ئێــران نــاکات ،بەڵکــوو چاوەڕوانــی
یارمەتیدانیەتــی لــە پێکهێنانــی
ئاشــتیخوازانەی گۆڕانــکاری لــە
تاراندا.
ئــەم یارمەتییــە دەکــرێ دابینکردنــی
دەستپێڕاگەیشــتنی راســتەقینە بــە
ئینتێرنێــت ،دەستپێڕاگەیشــتن بە تۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان و پەروەردەکردنــی
چۆنیەتــی کەڵکوەرگرتــن لــەو
تۆڕانــە و دابینکردنــی جێگــرەوە بــۆ
تەلەفزیۆنی دەوڵەتیی ئێران بگرێتەوە.
رێکخســتنی هێــزی نوێــی خەڵــک
کارێکــی گرینگــە .بەرێــز مســتەفا
هیجــری ،لێپرســراوی گشــتیی پێــی
وایــە "ئەمــە دەســپێکی قۆناخێکــی
نوێیە لە سیاســەتی ئێراندا" و ویالیەتە
یەکگرتــووەکان پێویســتە پشــتیوانی
ئۆپۆزیسیۆن و الوەکان بێ.

ئێران
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سێ ڕووداو کە ئێرانیان هێناوەتە لێواری شۆڕش

د .ئیدریس ئەحمەدی
بارودۆخی نێوخۆیی ئێران دینامیکە،
مانگ بە مانگ و تەنانەت حەوتوو
بــە حەوتوو لە گۆڕاندایە .ئەگەر بەر
لــە حــەوت مانگ لەمەوپێــش ،ئێران
پێــی نابــووە نێــو دۆخــی شۆڕشــەوە،
لــە دوو مانگــی ڕابــردوودا ئەگەری
ڕوودانی شــۆڕش لەو واڵتەدا زیادی
کــردووە ،هەرچەنــد ناکــرێ بڵێیــن
بەدڵنیاییەوە ڕوودەدا یان سەردەگرێ.
لــە ئارادابوونــی دۆخــی شــۆڕش بــە
بــێ بەرپابوونــی شــۆڕش لــە ئێرانــدا
کۆمەڵێــک هــۆکاری هەیە؛ یەکەم
هــۆکار ،یــاداوەری تاڵــی شۆڕشــی
پێشــووە ،کــە ڕێژیمێکــی ســەرەڕوی
وەکــوو ئــەوەی پێشــوو هێنایــە ســەر
کار.
هــۆکاری دووهەم ئەزموون وەرگرتنە
لەو شۆڕشە لەالیەن نوخبەی فارسەوە.
ئــەو ئەزموونــەش ئەوەیە کە شــۆڕش
دەشــێ هەم دەرکەوتی ناڕوون و بگرە
پێچەوانەی چاوەڕوانی شۆرشگێڕانی
لــێ بکەوێتــە ،هەمیش لەدەســتدانی
حاکمیەتــی نەتــەوەی فارس بە ســەر
تەواویەتــی ئێرانــدا و ئــەوەی ئــەوان
کردوویانە بە کابوســێک بۆ خۆیان،
واتــە "پارچەپارچەبوونی ئێران" ،ببنە
مەترســی جیــددی .ئەمــەش وای
کــردووە کە بەنــاو رێفۆرمخوازەکان،
کــە لــە ڕاســتیدا ئامانجیــان
پاراســتنی کۆمــاری ئیســامییە،
نــەک پێکهێنانــی گــۆڕان ،بتوانــن
ناسیۆنالیســتی فــارس و بــە تایبەت
چینی نێوەڕاســت بکەن بە پشتیوانی
خۆیــان؛ بۆیــە لــە ســاڵی ٢٠٠٩دا،
بزووتنــەوەی ســەوز ئامانجەکانــی
لــە چوارچێــوەی ملمالنێــی نێــوان
باڵەکانــی ڕێژیمــدا دەردەبــڕی،
نــەک ئــەوەی ئامانجــی تێپەڕاندنی
کۆمــاری ئیســامی هەبێ .ئەمەش
وای کــرد کــە ئــەو بزووتنەوەیــە لــە
ناوچــە فارسنشــینەکان ،ئەویــش لــە
شــارە گــەورەکان و لــە نێــو چینــی
نێوەڕاستدا ،قەتیس بمێنێتەوە.
هــۆکاری ســێهەم شکســتخواردنی
هەوڵەکانــی ئەمریــکا بــوو لــە
ئەفغانســتان و عێــراق لــە پەیوەنــدی
لە گەڵ جێگیرکردنی دێموکراسیدا.
وێڕای گرفت و بەربەستی نێوخۆیی،
ئێــران وەک واڵتێکــی دراوســێ
دەوری ســەرەکی لــە شکســتپێدانی
ئــەو هەواڵنــەدا گێــڕا .دواجاریــش
بەهــاری عەرەبــی و ئــەو دەرکەوتــە
نەخوازراوانــەی کــە لێــی کەوتــەوە،
وێڕای سیاســەتی ئیدارەی پێشــووی

ئەمریــکا کە هەم لە ڕووی سیاســی
و هەمیــش لــە بــواری داراییــەوە
یارمەتیــدەری کۆمــاری ئیســامی
بــوو ،مەســەلەی شۆڕشــی لــە ئێــران
وەدرەنگ خست.
هــۆکاری چوارەم ،ترســی خەڵکە لە
ســەرکوتکردنی بێبەزەییانــە لەالیــەن
ڕێژیمــەوە .ئەمــە لــە کاتێکدایە کە
کوردســتان و بەلووچســتانی لــێ
بــەدەر ،هێــزی چەکــدار و ورەبەخــش
لــە ئــارادا نییــە بــۆ ڕووبەڕوونــەوەی
ڕێژیــم .لەالیەکــی دیکــەوە،
هاوســۆزی و هەڤاڵبەنــدی لــە
نێــوان چینــە کۆمەاڵیەتییــەکان و

خۆپیشاندانی جەماوەری سنووردار بە
هەرێــم یــان چیــن و نەتــەوەی جیاواز
هەبێ ،بەاڵم بەبێ شۆڕش.
هەڵبــەت ســێ پارامێتــر لــە مــاوەی
حــەوت مانگــی ڕابــردوودا گۆڕانیان
بەســەردا هاتــووە ،کــە نــەک تەنیــا
ئێرانیــان هاویشــتووەتە دۆخــی
شۆڕشــەوە ،بەڵکوو هێناویانەتە ســەر
لێواری شۆڕش.
یەکەمیــان خۆپیشــاندانی جەماوەری
بوو لە زۆر شــوێنی ئێران لە کۆتایی
ســاڵی  ٢٠١٧و ســەرەتای .٢٠١٨
ئــەو خۆپیشــاندانانە هــەم پانتایــی
جوگرافی بەرینتر ،هەمیش ئامانجی

ســێهەم پارامێتــر کە گــۆڕاوە ،هاتنە
مەیدانــی چینــی نێوەڕاســت و
داخســتنی بــازاڕی تارانــە ،کە پاش
نزیــک بــە چــوار دەیــە ،یەکەمجارە
ڕوو دەدات.
گۆڕان لەو ســێ پارامێتەردا گرنگە،
هەڵبــەت بــۆ ئــەوەی شــۆڕش ڕوو
بــدا ،پێویســت دەکا چینــی هــەژار و
نێوەڕاســت هــاوکاری و هەڤاڵبەنــدی
چینایەتییــان هەبێ .ئەوەی کە ئایا،
بــە لەبەرچاوگرتنــی فرەنەتەوەبوونــی
ئێــران ،بەرپابــوون و ســەرکەوتنی
شــۆڕش پێویســتی بــە هەڤاڵبەنــدی
نێــوان نەتەوەکانــی ئێرانیش هەیە یان

دەگەڕێتەوە بۆ ناســیۆنالیزمی فارس
کــە لــە شــکڵی ئێســتایدا ،لەگــەڵ
دێموکراســی و بەرابــەری نێــوان
نەتــەوەکان ناگونجــێ ،هەرچەند بێ
گومــان نەبوونــی هەڤاڵبەنــدی نێوان
ئــەو دوو چینــە هەروەهــا دەگەڕێتەوە
بــۆ کێشــەی چینایەتیــش .چینــی
نێوەڕاســت ئامــادە نییــە هەڤاڵبەندی
لەگــەڵ چینــی هــەژاردا بــکا بــۆ
گۆڕینی نیزامــی مەوجوود ،مەگەر
ئــەوەی بەرژەوەندییەکانــی خــۆی
بکەوێتە خەتەرەوە یان ئەوەی ئازادی
و دێموکراسی بوێ.
بە واتایەکی دیکە ،چینی نێوەڕاست

قەیرانــە ئابــووری ،کۆمەاڵیەتی ،بەڕێوەبــەری و ژینگەییەکانی ئێران کەڵەکەکردوو و
دەرهاویشتەی سیستمی سیاسی واڵتن .ئەو قەیرانانە سیستمین؛ بۆیەش کەڵەکەیان کردووە
و هاوئاراســتەن و بــە بــێ گۆڕینی سیســتمی سیاســی ،یــان گۆڕینی ڕێژیمــی حاکم ،ناکرێ
چارەسەر بکرێن
نەتەوەکانــی ئێرانــدا وجــوودی نییە.
بــە واتایەکــی دیکــە ،وێــڕای تــرس
لــە ســەرکوت ،زەمینــەی پێکهێنانی
ئوپۆزیســیۆنێکی فرەڕەنــگ و بەرین
لــە گشــت واڵتــدا ،هێشــتا لە ئــارادا

ڕێژیمڕوخێنەریانهە بوو ،بە تایبەت بە
بــەراورد لــە گەڵ خۆپیشــاندانەکانی
"بزووتنەوەی سەوز" لە ساڵی .٢٠٠٩
گرفــت لــەوەدا بــوو کــە ئەمجارەیــان
چینــی هــەژار ،کــە ئەکتــەری

نا ،ئەویش شایانی باسە.
هەڤاڵبەنــدی نێــوان نەتەوەکانــی
ئێــران مەرجــی پێویســت نەبــوو بــۆ
ســەرکەوتنی شۆڕشــی ،١٩٧٩
چوونکــە دوابــەدوای داڕمانــی

ترسی هەیە بااڵدەستی نەتەوەی فارس
لەنێــو بچــێ ،هەرچەنــد لــە شــکڵی
"خەتــەری پارچەپارچەبوونــی ئێــران"
دەریدەبــڕێ ،بۆیــەش خۆی بــواردووە
لــە هەڤاڵبەنــدی لــە گــەڵ چینــی

چینی هەژار ئامانجی ڕزگار بوونە لە دەست کۆماری ئیسالمی و سیاسەتە ماڵوێرانکەرەکانی.
سیاســەتە قەیرانپێکهێنەرەکانی کۆماری ئیســامی لە ئاستی نێوخۆ و نێودەوڵەتیدا ،وێڕای
گەندەڵی بەرچاوی دەسەاڵتدارن ،وایان کردووە کە الی چینی هەژاری ناوچە فارسنشینەکان،
دواجار نان لە ناســیۆنالیزم گرنگتر بێ .ئەمە بە پێچەوانەی خەڵکی هەژاری کوردســتان،
بەلووچســتان ،ئەهواز و هتد ،کە بە هۆی زوڵمی نەتەوایەتییەوە ،نان و ناســیۆنالیزم بۆ
ئەوان پێکەوە گرێدراوە.
نییە.
قەیرانــە ئابــووری ،کۆمەاڵیەتــی،
بەڕێوەبــەری و ژینگەییەکانــی ئێران
کەڵەکەکــردوو و دەرهاویشــتەی
سیســتمی سیاســی واڵتــن .ئــەو
قەیرانانــە سیســتمین؛ بۆیــەش
کەڵەکەیان کردووە و هاوئاراســتەن و
بە بێ گۆڕینی سیســتمی سیاســی،
یان گۆڕینی ڕێژیمی حاکم ،ناکرێ
چارەسەر بکرێن .ئەگەر بە هۆی ئەو
جیاوازییانەوە نەبایا کە ئاماژەیان پێ
درا ،بــە تایبەتی جیاوازی نەتەوەیی،
ئــەو قەیرانانــە دەیانتوانــی زووتــر
کۆتاییــان بــە کۆمــاری ئیســامی
هێنابایــە .ئەمــەش وا دەکا کــە لــە
ئێراندا بەردەوام ناڕەزایەتی و تەنانەت

ســەرەکی ئەو خۆپیشــاندانانە بوو ،بە
تەنیــا مایــەوە لــە بەرانبــەر ماشــینی
سەرکوتی ڕێژیمدا.
دووهــەم گــۆڕان هاتنــە دەرەوەی
ئەمریــکا بــوو لــە ڕێککەوتنــی
ناوکــی ،کــە قەیرانــی ئابــووری لــە
ئێراندا قووڵتر کردووەتەوە .سیاســەتی
ئەمریــکا بریتییــە لــە تێکهەڵپێچانی
(مهارکردن) کۆماری ئیســامی بە
مەبەســتی فەراهەمکردنی زەمینەی
داڕمــان یــان کۆالپســی ڕێژیــم لــە
نێوخــۆوە ،مەگــەر ئــەوەی ڕێژیــم
بــە ئامادەبــوون بــە وتووێــژ وەخت بۆ
خــۆی بکــڕێ تاکــوو ئــەو کاتــەی
ئیدارەیەکــی نــوێ لــە ئەمریکا دێتە
سەر کار.

ڕێژیــم لــە ناوچــە فارسنشــینەکان،
ڕێژیــم لــە کوردســتان ،بەلووچســتان
و هەرێمەکانــی دیکــەش ڕووخــا.
هەڵبــەت ئــەو ئەزموونانــەی کــە
نوخبــەی فــارس لە شۆڕشــی ١٩٧٩
وەریانگرتــووە و ترســێک کــە هەیانە
لەوەی نەتــەوە زوڵملێکراوەکان بتوانن
دەســکەوتی نیزامــی و سیاســییان
هەبــێ ،وای کــردووە مەســەلەی
فرەنەتەوەبوونــی ئێــران دەور بگێــڕێ
لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ نەبوونــی
هەڤاڵبەنــدی نێوان چینی نێوەڕاســت
و چینــی هــەژار؛ ئەویش بــە نۆرەی
خــۆی بووەتــە هــۆی لەئارادابوونــی
دۆخــی شــۆڕش بەبــێ بەرپابوونــی
شــۆڕش .ئەمــەش لــە بنەڕەتــدا

هەژار لــە پێناو ڕووخاندنی ڕێژیمدا.
چینــی هــەژار ئامانجــی ڕزگار
بوونە لە دەســت کۆماری ئیســامی
و سیاســەتە ماڵوێرانکەرەکانــی.
قەیرانپێکهێنەرەکانــی
سیاســەتە
کۆمــاری ئیســامی لــە ئاســتی
نێوخــۆ و نێودەوڵەتیــدا ،وێــڕای
گەندەڵــی بەرچــاوی دەســەاڵتدارن،
وایــان کــردووە کــە الی چینــی
هــەژاری ناوچــە فارسنشــینەکان،
دواجــار نان لــە ناســیۆنالیزم گرنگتر
بــێ .ئەمــە بــە پێچەوانــەی خەڵکی
هــەژاری کوردســتان ،بەلووچســتان،
ئەهــواز و هتــد ،کە بــە هۆی زوڵمی
نەتەوایەتییەوە ،نان و ناســیۆنالیزم بۆ
ئەوان پێکەوە گرێدراوە.

بــۆ ئــەوەی هەڤاڵبەنــدی چینایەتــی
بێتــە گــۆڕێ ،دەبــێ ناسیۆنالیســتە
فارسەکان ،بە تایبەت نوخبەی فارس
و چینی نێوەڕاست ،دان بە مەسەلەی
فرەنەتەوەبوونــی ئێراندا بنێن و ئامادە
بــن النیکــەم بــە جیــددی داخــوازی
نەتــەوە زوڵملێکــراوەکان تاوتــوێ
بکــەن .مەســەلەی فرەنەتەوەبوونــی
ئێران هەروەها پەیوەندی بە ئازادی و
دێموکراسییەوە هەیە؛ بە بێ دانپێدانان
بــە مافــی نەتــەوە زوڵملێکــراوەکان،
ئێران ناتوانێ دێموکراتیزە ببێ.
هۆیەکــی دیکــەی ئەوەیکــە ئــەو
هەڤاڵبەندییــە پێویســتە ،ئەوەیــە کــە
ڕێژیمــی ئیســامی دامــەزراوەی
تایبەتــی هەیــە بــۆ ســەرکوتکردنی
شۆڕشــگێڕی.
بزووتنــەوەی
بەپێچەوانــەی ڕێژیمی شــا ،ئامادەیە
زەبروزەنگــی زۆرتــر بــەکار ببــا بــۆ
ســەرکوتکردنی جەماوەری ناڕازی.
بەپێچەوانــەی ئــەوکات ،ئێســتا بەس
نییــە کــە بەربەرەکانێــی جەمــاوەری
تەنیــا لــە ناوەنــد ڕوو بــدا بــۆ ئەوەی
کۆتایــی بــە کۆمــاری ئیســامی
بهێندرێــت .راســتییەکەی ،ڕێژیــم
تەنانــەت لە دەرەوەی ئێران ،بۆ نموونە
لــە ســورییە ،هێزی بەکار بــردووە بۆ
ڕێگرتــن لــە ســەرکەوتنی شــۆڕش.
بــە کورتــی ،بــە هــۆی سروشــت و
پێکهاتــەی ڕێژیمــی ئیســامی،
بارودۆخــی ئێســتا جیــاوازە لەگــەڵ
بارودۆخی پێش .١٩٧٩
گــۆڕان لەو ســێ پارامێتــرەی کە لە
ســەرەوە ئاماژەیــان پــێ درا ،چینــی
نێوەڕاســتی جوواڵنــدووە .ئەویــش
نیگەرانە تووشی هەژاری ببێ ،بەاڵم
هێشــتا هاوپەیمانــی لەگــەڵ چینــی
هەژار و نەتەوە زوڵملێکراوەکان ناکا.
ئەوەی لە ئێران لە ئارادایە ،لەوپەڕی
خۆیــدا خەباتــی هاوتەریبــە ،نــەک
خەباتــی هاوبــەش دژ بــە ڕێژیم .ئایا
ئــەو دوو شــێوە لــە هەڤاڵبەنــدی دێتە
گــۆڕێ یان خێر ،لــە داهاتوودا ڕوون
دەبێتەوە.
ئەگــەر هەڤاڵبەنــدی نێــوان نەتــەوەی
فــارس و نەتەوەکانــی دیکــە نەیەتــە
کایــەوە ،هەڤاڵبەنــدی نێــوان نەتــەوە
زوڵملێکــراوەکان و بەهێزکردنــی
ئــەو هەڤاڵبەندییــە ،پێویســتییەکی
مێژووییــە .لــە الیەکــی دیکــەوە،
پەرەپێدان و بەرینکردنەوەی ڕاســان و
هەروەهــا گونجاندنی ڕاســان لەگەڵ
ئــەو بارودۆخــە دینامیکــەی ئێــران،
وەک پێویســتییەکی ســتراتێژیک
دێتە بەرچاو.
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ئابووری

بۆچی ئێران
چارەیەکی دیکە جگە لە قبووڵ کردنی شەرتەکانی
ئامریکا و چوونە سەر مێزی دانوستاندنی نییە؟

راپۆرت :واشنتۆن پۆست
وەرگێڕان لە ئینگلیسییەوە:
رێبوار کرماشانی
وەرگێڕان بۆ کوردی:
ئارمان حوسەینی
چوونــە دەرەوەی دانڵــد ترامــپ لــە
رێککەوتننامــەی ناوکــی و دواجــار
وتــارە تووندەکانــی وەزیــری دەرەوەی
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئامریــکا
"مایــک پۆمپێئــۆ" لــە دژی ئێــران،
شــەپۆلێکی گــەورەی دژکــردەوەی
بــە دوای خۆیــدا هێنــا ،هێندێک ئەم
بەرانبــەر یــەک راوەســتانەیان بەجــێ
و هەروەهــا بــە باشیشــیان زانــی و
هێندێکی تر نیگەران بوون و رەخنەیان
لــێ گــرت .مەبەســتی رەخنــەکان
هەوڵەکانــی دەوڵەتــی ئامریــکا بــە
نیسبەت داگرساندنی شەڕ و گۆڕینی
رێژیمــی ئێــران بــوو .هێندێکیــش
ئــەم رێــکارەی کۆشــکی ســپییان بــە
ناواقیعبینــی دەزانــی .ئەگەرچــی
لێڕوانینی دەوڵەتی ترامپ لە راستیدا
شانســی باشــی بۆ ســەرکەوتن هەیە.
خاڵــی ســەرەکی ئــەم بەســەرهاتە کە
وا دیــارە زۆرێــک لــە رەخنەگــران لــە
بەرچاویــان نەگرتــووە ،ئەمەیــە کــە
دەوڵەتــی ترامــپ جاروبــار بــە کــراوە
بوونــی دەرگاکانــی دانوســتاندن و
وتووێــژ ئامــاژەی کردووە ،لــە هەمان
کاتــدا بــە هێنانــەوەی گەمــارۆکان
هەوڵــی گەڕانەوەی گوشــارەکانی بۆ
سەر تارانی داوە .بە سیاسەتی هێنانی
زۆرتریــن گوشــار و بــە دوای ئــەودا
دانوســتاندن و وتووێــژ بــەو واتایەیــە
کــە ،بــە دەســتهێنانی رێککەوتنێکی
گشــتگیر لــە نێــوان دوو واڵتــدا کــە
زامنــی داخوازییەکانــی ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــی ئامریــکا بێت ،دوور
لە واقیع نییە.
دیارترین نیشــانەی ئــەم داخوازییانەی
ئامریــکا ئەمــە بــوو کــە بــە شــێوەی

نــاڕوون لــە نێــوان قســەکانی مایــک
پۆمپێئــۆ دەرکــەوت کــە نیشــانەی
مەیلی ئەوانە لە هێنانی ئێران بۆ سەر
مێــزی دانوســتاندن و قبــووڵ کردنــی
شــەرتە بــاس کراوەکانــی ئــەوان کــە
بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان ئەتوانێ
ببێتــە هــۆی ئاســایی کردنــەوەی
پەیوەندییەکانیــان .پۆمپێئــۆ داوای
لــە ئێــران کــرد کــە دەرس وەرگرێــت
لــە سیاســەتی "دیپلۆماســی کــۆرەی
باکــوور" ،وەکــوو نیشــانەی ویســتی
دەوڵەتی نیشــتەجێی کۆشــکی ســپی
بــۆ چارەســەرکردنی پرســە ئاڵــۆزە
نێونەتەوەییەکان لە رێگەی وتووێژەوە.
گــەر سیاســەتی زۆرتریــن گوشــاری
ترامــپ نەتوانێــت ببێتــە هــۆی
کۆڵدانــی ئێــران یــان نەبێتــە هــۆی
ئامــادە کردنــی بەســتێنی گۆڕینــی

زەخــت و گوشــاری زۆری پەیوەندیدار
بە چاالکییە موشەکییەکانی رێژیم و
هەروەهــا دەســتێوەردانە ناوچەییەکانی
خــۆی بــە دەســت بێنێــت .لــەو چەنــد
مانگــەی کــە دادێ ئەگــەری هەیــە
بــە پێــی چەنــد فاکــت و بەڵگــەی
جۆراوجــۆر هەڵســەنگاندن و لێکدانەوە
بۆ رەفتار و هەڵوێستیان بکرێت.
یەکــەم :بــە ئێحتماڵــی زۆرئێــران لــە
ئەورووپــا بــێ هیوا دەبێت .راســتە کە
دەوڵەتانــی ئەورووپایی لــە دەرچوونی
ئامریــکا لــە بەرجــام و گەڕانــەوەی
دووبــارەی گەمــارۆکان بە دژی ئێران
خۆشــحاڵ نیــن ،بــەاڵم بــۆ شــرکەتە
ئەورووپاییــەکان بــازاڕی ئامریــکا و
هێژمۆنی ئابووری ئەم واڵتە بە ســەر
هەموو دونیادا زۆر بە قازانجترە لەوەی
ئێــران .کۆمپانییــە نێونەتەوەییەکانــی

پــڕ لــە مەترســییە .ئێــران ئەتوانێ لە
رێککەوتنــی ناوکــی بێتــە دەرەوە و
هــەوڵ بــۆ پیتاندنی ئۆرانیــۆم بە هەر
خەســتی و هــەر چەندە کە گەرەکییە
بــدات .هەروەهــا کــە خامنەیــی
لــەم دواییانــەدا فەرمانــی کــرد کــە
ئامادەکارییــەکان بــۆ بردنــە ســەری
تێگونجاندنــی پیتاندنــی ئۆرانیــۆم
بکرێــت .هەروەهــا ئێــران ئەتوانێــت
برنامــەی دیزایــن و دروســت کردنــی
چەکە ناوکییەکانی خۆی دەست پێ
بکاتــەوە و خێرا بەرەو دروســت کردنی
چەکــە ناوکییــەکان بــڕوات بــە بــێ
ئەوەی کە رایبگەیەنێت.
بــەاڵم بە دەرکردنــی ئاوەها بڕیارێک
لــە الیــەن ئێرانــەوە و لــە ئەگــەری
ئاشــکرا بوونیــدا ،ئەگــەری زۆرە
کــە واڵتــە بەهێزەکانــی ئەورووپایــی

زۆرتــری پەیوەندییەکانــی خۆیــان لــە
تەک ئەواندان.
ســێیەم :لەوانەیــە لێکدانــەوەی ئێــران
لــە ســەر بنەمــای لێکدانەوەیــان بــۆ
ســتراتیژی ئامریکا فــۆرم و قەوارەی
نــوێ بگرێت.هێشــتا دیــار نییــە کــە
گەمارۆکانــی ئامریــکا تــا چەنــد
گشــتگیر دەبێــت و تــا چ رادەیــەک
کاریگەری لە سەر ئابووریی نەخۆشی
ئێــران دادەنێــت ،بــەاڵم وا چــاوەڕوان
دەکــرێ کــە گەمــارۆ نوێیەکانــی
ویالیەتــە یەکگرتووەکانی ئامریکا لە
دژی ئێران ببێتە هۆی زەرەرێکی زۆر
جیــددی لە بەشــی ســەرمایەگوزاری
ئێرانــدا و بــەدوای ئەودا ســەرمایەکان
بەخێــرا لــە ئێرانــدا دەچنــە دەرەوە و
هەروەها دۆخی کاسبی ئاڵۆز دەبێ.
ئەگــەر گەمارۆکانــی دژی ئێــران

رێژیــم لە داهاتــوودا ،النیکەم ئەتوانێ
ئێران بکێشــێتە سەر مێزی دانوستاندن
لــە تــەک ویالیەتــە یەکگرتووەکانی
ئامریــکادا .لە ئێســتادا تــاران مەیلی
بۆ دانوســتاندنی راســتەوخۆ لە تەک
ئامریــکادا لــە خــۆی نیشــان نــەداوە.
ئــەوان لــە ئێســتادا تــەواوی هەوڵیــان
بــۆ وەدەســت هێنانــی رێککەوتنێــک
لــە تەک ئەورووپادایــە بەوهیوایە کە
بتوانــن هێندێــک لــەو زەرەرانــەی کە
بــە هــۆی گەڕانــەوەی گەمارۆکانی
ئامریــکاوە دێنــەوە ،لــە ســەر خۆیــان
کــەم بکەنەوە و هەروەهــا زەمانەتێک
بێت بۆ رووبەڕووبوونەوەیان لە بەرانبەر

ئەورووپایــی هەموویــان لــە ئێــران
چوونەتــە دەرەوە و هیچ سیاســەتێکی
واقیعبینانــەی ئەورووپایــی توانــای
گۆڕینــی ئــەم راســتییەی نییــە.
هەروەهــا بــە لەبەرچاوگرتنی ئەوەیکە
رێــژەی پەیوەندییــە تیجارییەکانــی
ئەورووپاییــەکان لــە تــەک ئێرانــدا بە
نیســبەت پەیوەندییــە تیجاریەکانیــان
لــە تــەک قەزاقســتاندا رێژەیەکــی
کەمتــرە و ئەگــەری قبــووڵ کردنــی
ئــەو گەرەنتییانەی کــە رێبەری ئێران
گەرەکیەتــی لــە ئەورووپاییــەکان،
زۆرئەستەمە.
دووەم :هاتنــە ناوەوەی کێبەڕکێیەکی

هــاوڕا بــن لــە تــەک ئامریــکادا بــۆ
ســەپاندنی گەمــارۆکان .هەروەهــا بە
لەبەرچاوگرتنــی ئــەم راســتییە کــە
ئامریــکا چەندیــن جــار رایگەیانــدووە
کە ئیزنی دەســت پێڕاگەیشتنی ئێران
بــە چەکــی ناوکی نــادات ،ئەگەری
زۆرە کــە تــاران بکەوێتــە بەرهێرشــی
ئامانجــداری ئامریــکا بــە مەبەســتی
لە ناوبردنی ژێرخانە ناوکییەکانی(لە
وانەیشــە هێرشی گشتگیر) .لە ئاوها
دۆخێکــدا کە ئێــران لەوانەیە تەنانەت
پشــتگیری روســیە و چینیــش لــە
دەســت بــدات ،هێندێک لــە رێبەرانی
ئێرانــی خەریکی پتەوکردنی هەرچی

هــاوکات بێــت لــە تەک گوشــارەکان
بــۆ ســەر دەســت و پەیوەندییەکانی لە
ناوچەکــەدا ،لــە رێگــەی پشــتگیری
لــە گرووپــە دژبەرەکانیــان ،ئێــران
ناچــار دەبێــت یــان پاشەکشــە بــکات
یــان درێژە بــە کــردەوە خراپکارەکانی
خــۆی بدات .لە ئەگەری درێژەدان بە
دەستێوەردانەکانی لە ناوچەکەدا دەبێت
ئەو بڕە کەمەی لە سەرچاوەی ماڵی
کــە بــە دەســتی دێنێــت بە جێــی ئەوە
کــە بۆچارەســەری قەیرانە ئابووری و
سیاسییەکانی ناوخۆی ئێرانی تەرخان
بــکات ،دەینێرێتــە بەر دەســت گرووپە
توندئــاژۆکان کــە بــە دوای تێکدانی

لە ئێستادا ئێران حازر نییە کە بێتە سەر مێزی دانوستاندن ،بەاڵم بە هۆی زۆربوونی
گوشــارە ئابوورییــەکان و هەروەهــا زۆربوونــی تێچووەکانیان ،لە وانەیە تــاران حازر بێت
مەرجەکانی ئامریکا قبووڵ بکات و بێتە سەر مێزی دانوستاندن.
لــە ئەگــەری روودانــی حاڵەتی تردا چاوەڕوانی تێچووی زۆر قورســی ئابــووری بۆ ئێران و
تەنانــەت ئەگــەری تێکهەڵچوونــی جیددی دەکرێ کە حکوومەتی تاران توانای خۆڕاگری لە
بەرامبەر ئەوەدا نییە.

ناوچەکــەوەن .وەهــا روانگەیــەک
دەبێتــە هــۆی تێکدانی ئــەو ئارامییە
نیســبییەی کــە لــە ناوخــۆدا هەیــە و
لەوانەیــە شۆڕشــێک بــە دوای خۆیدا
بێنێــت .ئەتوانیــن بێژیــن کە ئێــران لە
ئێســتادا لە قۆناغی پێش شۆڕشدایە،
گوشــارە رۆژ لــە دوای رۆژەکانــی
گەمارۆکان و لە الیەکیترەوە تێچووی
زۆری کێشمەکێشە ناوچەییەکان کە
ئێــران لە ناویاندا گیــری خواردووە ،بە
دەســت لێــدان و زوخورمەیــەک ئــەو
هاوسەنگییە بشێوێنرێت.
چــوارەم :ئێــران چوونــە پێشــەوەی
دانوســتاندنەکانی نێــوان کــۆرەی
باکــوور و ئامریــکا دەبینێــت .وا دیارە
کە دەرچوونی ترامپ لە رێککەوتنی
بەرجام نەبووەتە هۆی ئەوەیکە کۆرەی
باکوور گومان بکات لە پەیوەندی لە
تــەک دانوســتاندنەکانی نێوانیانــدا.
راگەیەندراوی سەنگاپوور دەسپێکێکی
بــاش بوو بــۆ ئــەم دانوســتاندنە دژوار
و ئاڵــۆزە کــە دەبێــت لــە کۆتاییدا بە
رێککەوتنێکی قابیلی قبووڵ بگات.
پێشــکەوتنەکانی کــۆرەی باکــوور
ئەتوانــێ کاریگــەری باشــی لە ســەر
ئێــران هەبێت کــە رێبەرانــی ئێران بەو
قەناعەتــە بگەیەنــێ مەرجەکانــی
ترامپ بۆ دانوستاندن قبووڵ بکەن.
لــە ئێســتادا ئێــران حــازر نییــە کــە
بێتــە ســەر مێــزی دانوســتاندن،
بــەاڵم بــە هــۆی زۆربوونــی گوشــارە
ئابوورییــەکان و هەروەهــا زۆربوونــی
تێچووەکانیــان ،لــە وانەیە تــاران حازر
بێــت مەرجەکانــی ئامریــکا قبــووڵ
بکات و بێتە ســەر مێزی دانوستاندن.
لــە ئەگــەری روودانــی حاڵەتــی تــردا
چاوەڕوانــی تێچــووی زۆر قورســی
ئابووری بۆ ئێران و تەنانەت ئەگەری
تێکهەڵچوونــی جیــددی دەکــرێ کە
حکوومەتی تــاران توانای خۆڕاگری
لە بەرامبەر ئەوەدا نییە.

کۆمەڵگه
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دوکتور قاسملوو
رێبەرێکى رێئالیست یان ئارمانجخواز؟

شەماڵ تەرغیبی

بەپێــى زانســتى دەروونناســى بــۆ
ئــەوەی کــە لــە ناخــى مرۆڤێــک
بــە مانــاى واقعــى خــۆى تێبگەیــت
و بیناســیت پێویســتە هەڵوەســتە
لەســەر بیروبۆچــوون ،هەڵســوکەوت،
ئــاکار و کردارەکانــى بکەیــت؛ واتە
مرۆڤــەکان لــە ســەر بنەمــاى روانین
و دەربڕینەکانیــان دەناســرێنەوە و
هەڵســوکەوت و بۆچوونەکانیــان
دەبنە ناســنامەى کەسایەتییان لە نێو
کۆمەڵدا.
ئــەم ئەســڵە دەتوانــێ بــۆ ناســینى
کەســایەتییە مەزنەکانیــش بکرێتــە
بنەمــا ،بەتایبــەت بــۆ ئــەو مرۆڤــە
خــاوەن پلەوپایانــەى کــە لــە ژیانــدا
نەمــاون ونەســڵى نــوێ لەو شــانازییە
بێبەریــن کە بتوانن لە نیزیکەوە چێژ
لــە هەڵســوکەوت و ئاکارەکانیــان
وەربگرن ،بۆیە ناچار پشت بە نووسین
و لێــدوان و بۆچوونــە بەجێماوەکانیان
دەبەستن.
د .عەبدولرەحمــان قاســملوو یەکێک
لەو کەســایەتیە پایەبەرزانەى نەتەوەى
کــوردە کە نەســڵى نوێى کوردســتان
پێویســتە بە گوێ گرتن لە وتەکانی
و خوێندنەوەى کتێب و نووســراوەکانى
لە ناخى راستەقینەى تێبگات.
گەلێــک جــاران گووتــراوە کــە د.
قاســملوو کەســێکى دیپلۆماتــکار،
مامۆســتایەکى لێزان ،دیمۆکراتێکى
راســتەقینە ،شۆڕشــگێڕێکى بــە
بڕشــت ،ئاکادێمیســتێکى مۆدێــڕن،
پێشــمەرگەیەکى خاکــەڕا ،تاکێکــى
ئارمانجخواز و رێبەرێکى رێئالیســت
بووە.
رەنگــە بــاس کــردن لە هــەر کام لەم
الیەنانەى کەسایەتى قاسملووى رێبەر
پێویســتى بە کات و تواناییەکى باش
هەبێــت تاکــوو راســتییەکانى ژیانــى
ئــەم رێبــەرە نــاوازە بخاتــە روو ،کــە
ئەمــەش نــە لە تواناى ئەم وتارەدایە و
نە خامەى وتارى بەردەستتان دەتوانێت
وەک پێویســت ،بەشــێوەیەک کــە
شــیاوى نــاوى قاســملوو بێــت هەمــوو
ئــەو الیەنانە وەک خۆى بگوازێتەوە،
بۆیــە لێرەدا تەنیا بەشــێکى بچووک
لــە یەکێــک لــە تایبەتمەندییەکانــى
د.قاسملوو دەخرێتەروو.
بەبــێ شــک زۆربــەى زۆرى رێبــەرو
سەرکردە دیمۆکراتە عیداڵەتخوازەکان
هەڵگــرى کۆمەڵێــک تایبەتمەنــدى
بەرزی جێگەى رێزن کە د.قاسملووش
لــەو تایبەتمەندییانــە بێبــەرى نەبــووە
بــەاڵم یەکێــک لــەو خاڵــە جێگــەى
سرنجانەى کە ئەم رێبەرەى بزوتنەوەى
میللى ـ دیمۆکراتیکى گەلى کوردی
لــە باقــى رێبــەرە دیمۆکراتەکانــى
جیهــان جــوێ کردۆتــەوە ئەوەیــە کە
د.قاســملوو گیانــى خــۆى لــە پێنــاو
ئارمانەکەیدا فیدا کرد.
ئەو ئارمانجەى د.قاسملوو چى بوو؟
د.قاســملوو بەپێچەوانــەى هەندێــک
لــە دژبەرە پڕئیددیعاکانى و ســەرانى
کۆمــارى خوێــن و جینایــەت کــە
مەبەستیان لە ژیانى سیاسى گەیشتن
بە کورســى و دەسەاڵت و حوکمڕانى
بــووە و هەیــە ،مەبەســتى لــە خەباتــە
پڕهــەوراز و نشــێوەکەى چەســپاندن
و دابیــن کردنــى مافــى ئینســانى
گەلــى کــورد و باقــى نەتەوەکانــى
ئێــران بــوو کــە لــەم ڕاستایەشــدا
وهك یهكــهم ڕێبــهری كــورد تــهواوی
تێكۆشــانی دیپلۆماســیی خۆی الی
رۆژئاواییــهكان خســتۆتهگهڕ بــۆ
ئــهوهی (پشــتیوانی سیاســیی) نــهك
(پشــتیوانی ماددی و سهربازی) بۆ

باســێک لــە ســەر سوســیالیزم" بــە
مەبەســتی دابینکردنــی ئــازادی
و دێموکراســی وەک  2توخمــی
پێویســت بۆ داهاتووی واڵت ،لەگەڵ
چەمکــی سوســیالیزم ،تێهەڵکێشــی
دێموکراتیکــی"
"سوســیالیزمی
داهێنــا؛ دەســتەواژەیەکی نــوێ
کــە پێویســتییەکانی کۆمەڵگــەی
کوردســتانی تێــدا بــەدی دەکــرا و
بــوو بــە ئامانجــی دواڕۆژی حیزب.
بــەم شــێوەیەش حیزبــی دێموکــرات و
گەلــی کوردیــش لــە فــەزای زاڵــی
حیزبە کومونیســتەکانی بەستراوە بە
یەکیەتیی سۆڤیەت و رەدووکەوتوانی
ئەو بەرەیە رزگاریان بوو و رێڕەوێکی
نوێیــان بــۆ خۆیــان دۆزییــەوە .بــە
واتایەکــی دیکــە د .قاســملوو وەک
تێئوریســیەن و داڕێــژەری بیرۆکــەی
"سوســیالیزمی دێموکراتیــک" ،بــە
خوێندنــەوەی دروســت و لۆژیکــی،
راســتی و کەتوارەکانی کۆمەڵگەی
کوردســتان ،واقێعگەرایانە رێبازێکی
نوێــی بــۆ گەیشــتن بــە ئارمانێکــی
بــەرز ،دامەزرانــد .رێبازێک کە بەو
هۆیەوە مرۆڤەکان هەم بە یەکســانی
کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری دەگــەن و
هــەم لــە خێر و بێــری دێموکراســیش
سوودمەند دەبن.

دواوتە

دۆزی نهتهوهكهی بهدهست بێنێت کە
بــۆ ســەلماندنی ئەم ڕاســتییە ئاماژە
بــە بیرەوەرییەکــی د .فێردینانــد
هینێربیکلــەر دەکەیــن کــە دەڵــێ
 :پرســیارم لــه شــههید قاســملووی
ڕێبــهری كــورد کــرد :ئێــوه چ جۆره
پشــتیوانییهكتان ئهوێت؟ قاســملووش
بــه وردی بــۆی شــی دهكاتــهوه ،كه:
((ئــهوان نه پشــتیوانی مــاددی و نه
پشتیوانی چهك و چۆڵ (سهربازی)
یــان ئهوێــت ،بهڵكــوو بهتایبــهت
ئهیانهوێــت كــه بیــروڕای جهمــاوهری
واڵتانــی خــۆراوا و ڕاگهیاندنــه
نێودهوڵهتییهكان و ،ناوهندهكانی مافی
مــرۆڤ و دامــهزراوه سیاســییهكان

لە واڵمدا دەتوانین بڵێین د .قاسملوو
هــاوکات لەگــەڵ ئــەوەی هەڵگــری
هزرێکــی وەهــا بــەرزی مرۆڤانە بوو،
بــەاڵم هیــچ کات نەیهێشــت کــە
بــاری ئیحساســی مرۆڤانەی بەســەر
الیەنــی عەقاڵنییەکەیــدا زاڵ بێت و
بکەوێتە دوای یۆتۆپیایەکی "تامس
مور"ئاسا کە تێیدا بە خەون و خەیاڵ
بــاس لــە نەزمێکــی کۆمەاڵیەتــی
ئارمانــی دەکرێــت ،بەڵکــوو وەک
رێبەرێکی دوورنواڕ و رێئالیســت ،بە
خوێندنــەوەی دروســتی کەتوارەکانی
کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی و بــە
تایبــەت کۆمەڵگــەی کوردســتان
هەوڵەکانی بۆ گەیشــتن بەو ئارمانە

دابینبوونــی مافــی نەتەوایەتــی
کوردیــش ،رێژیــم بە مانــای تەواوی
وشە دێموکراتیک نابێت.
ئەگــەر دوژمنانــی گەلــی کوردیش
پێیــان وایــە لــە ســازکردنی بەیــت و
بــاوی جیاوازیخــوازی دەتوانن گەلی
کــورد ناچار بکــەن حاڵەتی دیفاعی
بــە خۆیــەوە بگرێــت و داوای مافــە
رەواکانی نەکات ،زۆر بە هەڵە چوون.
ئێمە دڵنیاین هەر رێژیمێک لە ئێراندا
کــە رێژیمێکــی بــە راســتی گەلی،
دادپــەروەر و دێموکراتیــک نەبێــت،
ناتوانــێ مەســەلەی نەتەوایەتــی کە
یەکێک لــە گرفتــە بنەڕەتییەکانی
واڵتــی ئێمەیــە ،چارەســەر بــکات.

یەکیەتیــی و ســەربەخۆیی واڵتــە.
مەسەلەی نەتەوایەتی لە ئێراندا هەیە
و هیــچ چەشــنە خۆگێلکردنێــک
لــە بایەخــی ئــەو کــەم ناکاتــەوە،
بــە پێچەوانــەوە رێگــە بــۆ کەڵــک
لێوەرگرتنــی دوژمنایەتیی ئازادی و
سەربەخۆیی خۆش دەکات".
ئەمــە یەکێک لــەو نموونانەیەی کە
دەریدەخات دوکتور قاسملوو هاوکات
لەگەڵ ئەوەی کە وەک ئارمانێکی
نەتەوەیــی پێداگــری لەســەر مافــی
چــارەی خۆنوســین و باقــی مافــە
پێشێلکراوەکانی نەتەوەی کورد باقی
نەتەوەکانــی ئێــران دەکا .بــە ئامــاژە
کــردن بــۆ راســتی و هەقیقەتەکانی

د .قاســملوو وەک تێئورێســیەن و داڕێــژەری بیرۆکــەی "سوســیالیزمی دێموکراتیک" ،بە
خوێندنەوەی دروست و لۆژیکی ،راستی و کەتوارەکانی کۆمەڵگەی کوردستان ،واقێعگەرایانە
رێبازێکی نوێی بۆ گەیشتن بە ئارمانێکی بەرز ،دامەزراند
(پشــتیوانی سیاســیی) لــه دۆزی
ڕهوای نهتــهوهی كورد بكهن ،چونك ه
بــه بۆچوونــی قاســملوو دهوڵهتــهكان

مرۆڤتەوەرانە دەخستە گەڕ و هەنگاو
بــە هەنگاو هەوڵی بــۆ هێنانە ئارای
دەدا .لێــرەدا بۆ ســەلماندنی ئەم وتە،

راســتییەکەی ئەوەیــە کە لــە ئێراندا
گەالنــی زۆرلێکــراو زیاتر لــە نیوەی
دانیشــتوانی واڵت پێــک دێنــن.

کۆمەڵگــە ،زۆر واقیعبینانــە
مەترســییەکانی لــە بەرچاونەگرتنی
ئەو کەتوارانەش دەخاتەروو.

دوکتوور قاســملوو هاوکات لەگەل ئەوەیکە ئارمانجخوازانە بیری لە دۆخی نەتەوەکەی
و حیزبەکەی دەکردەوە و بیری لە باشــترینەکانی بۆ نیشــتمان دەکردەوە لەگەڵ ئەوەشــدا
ڕێئالیستییانە و بە دیدێکی واقعبینانە سیاسەتی دەکرد و بڕیاری دەدا
بههۆی بهرژهوهندییهكانیانهوه مامهڵه
لهگــهڵ دهوڵهتدا ئهكهن و لهڕاســتیدا
هیــچ دهوڵهتێــك نهبووه كــه هاوكاری
دۆزی كورد بكات وهك چۆن دهوڵهته
عهرهبیــهكان هــاوكاری فهلهســتینیان
كردووه!!)).
رەنگــە لێــرەدا ئــەو پرســیارە لــە الى
خوێنــەر درووســت بێــت کــە وەهــا
ئارمانجێــک دەتوانــێ لە مێشــک و
هــزرى هەمــوو مرۆڤێکــى ئازادیخواز
و یەکســانیخوازدا درووســت ببێــت،
کەواتــە بۆچــى دەبــێ بڵێیــن د.
قاســملوو لــەو تاکانــەى کۆمەڵگــەى
مرۆڤایەتى جیاوازە؟

ئاماژە بە یەکێک لە بۆچوونەکانی
د .قاســملوو لە ســەر دێموکراســی و
مافــە نەتەوایەتییەکانی نەتەوەکانی
ئێران دەکەین:
"پاراســتنی ئازادییە دێموکراتییەکان
چەســپاندن و پتەوکردنــی بناغــەی
رێژیمێکی راستەقینەی سەرانسەری
لە ئێراندا زامنی ئەسڵی پێشکەوتنی
شــۆڕش و وەدەســتهێنانی مافــە
نەتەوایەتییەکانــی هەمــوو گەالنــی
ئێرانە".
بەبــێ بوونی رێژیمێکــی دێموکراتی
راســتەقینە مافەکانــی نەتــەوەی
کــورد ،دابیــن ناکــرێ و بــە بــێ

خوێنــدن بە زمانی دایکی ،پاراســتن
و پەرەپێدانی فەرهەنگی نەتەوایەتی،
البردنی جیــاوازی دانانی ئابووری و
سیاســی و لــە هەمــووی گرینگتــر،
دیاریکردنــی چارەنــووس بــە دەســتی
خۆیــان بەشــێک لە مافــە رەواکانی
ئــەو گەالنــەن .البردنــی ســتەمی
نەتەوایەتــی لــە ســەر ئــەو گەالنە بە
پێچەوانــەی ئیددیعــای ژمارەیــەک
لــە دوژمنانــی ،هاندانــی خەڵک بۆ
جیابوونەوە نییە ،بەڵکوو دابینکردنی
یەکیەتیــی راســتەقینەی ئــەو
گەالنــە ،لــە چوارچێــوەی ئێرانێکــی
دێموکراتیکــدا زامنــی پاراســتنی

یــان لــە کاتێکدا کە فــەزای چەپی
تۆخــی مارکسیســتی ،قورســایی
خــۆی بــە تەواوەتــی خســتبووە ســەر
رۆژهەاڵتــی ناڤیــن بــە گشــتی و
کوردســتان بــە تایبەتــی ،ئــەوە د.
قاســملوو بــوو کــە زۆر ئازایانە و بۆ
یەکــەم جــار وێــڕای رەخنــە گرتن لە
سوســیالیزم و دەستنیشانکردنی خاڵە
الوازەکانــی ،بــە خوێندنەوەیەکــی
دروســت لەســەر ئەم چەمکــە ،دژ بە
السایی کردنەوەی کوێر کوێرانەکان،
وەســتایەوە و لە کۆنگرەی شەشەمی
حیزبــدا کە لە 2ی رێبەندانی ســاڵی
62دا پــاش نووســینی " کورتــە

لــەڕووی زانســتی ســتراتێژی کــە
بۆخــۆی یەکێکە لە بوار و لقەکانی
زانستی مێژووی سیاسی ،ستراتێژی
بەبــێ بوونــی تاکتیکــی ڕوون و
دیــار تەنیــا ئامانجێکــی خەیاڵییــە و
ناتوانــێ ڕێگــەی ســەرکەوتن خۆش
بــکات ،بەپێچەوانەشــەوە ئەگــەر
تاکتیــک هەبــێ بــەاڵم ســتراتێژی
بوونــی نەبێــت تەنیــا دەکــرێ نــاوی
هەاڵوبگــرە و قڕەقڕی لێ بنین؛ هەر
وەک چــۆن بەشــی بەرچاوی حیزب
و ڕێکخراوەکانی جیهان ئەم پرسەیان
ئەزمــوون کــردووە و بەهۆی نەبوونی
ســتراتێژی و تەنیــا کەڵک وەرگرتن
لــە تاکتیــک هەمیشــە شکســتییان
خــواردووە؛ کەواتە ئەو دووانە پێکەوە
مانــادارن و دەتوانــن ســەرکەوتن
مسۆگەر بکەن.
ئەگەر ئەم پێناســەیە بکەینە پێوەری
دواوتەمــان لــەم وتــارەدا ،دەبینین کە
دوکتور قاســملووی زانا لەم بارەشەوە
دەســتێکی بــااڵی هەبــوو؛ بەوتــەی
هاونەســڵ و هاوکارەکانــی دوکتوور
قاســملوو کــە لە نیزیکەوە ئاشــنای
بۆچــوون و بــاس و بابەتەکانی بوون،
ئــەو دەیزانی چ کاتێک دەبێ شــەڕ
بکەیــت و چ کاتێــک دەبــێ دەســت
لە شــەڕ هەڵبگری؛ هەروەها بەهۆی
ناسیاوی باش و سەداسەدی لە خۆی
(مەبەســت کوردە) و ناســیاوی باش
لەسەر دوژمن دەبینین کە لە جەریانی
دانوســتانە دیپلۆماتیکەکانیــدا چ
ئــەو کاتــەی کــە وەک هەیئەتــی
نوێنەرایەتی گەلی کورد بەشدار بوو
و چ ئــەو ســەردەمانەی کــە هەوڵــی
ناساندنی کێشەی کوردی بە جیهان
دەدا ،براوەی مەیدانەکە هەر دوکتور
قاســملوو بــوو .بــەم پێیــەش دەتوانین
بڵێیــن دوکتــوور قاســملوو هــاوکات
لەگــەل ئەوەیکــە ئارمانجخوازانــە
بیــری لــە دۆخــی نەتەوەکــەی و
حیزبەکــەی دەکــردەوە و بیــری لــە
باشــترینەکانی بۆ نیشتمان دەکردەوە
لەگەڵ ئەوەشــدا ڕێئالیســتییانە و بە
دیدێکی واقعبینانە سیاسەتی دەکرد
و بڕیاری دەدا.
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باشووری زاگرۆس

كولتورساید ،باشووری زاگرۆس وەك نمونە
عەبدوڵاڵ ڕەسووڵی
زۆربەی ئەو دەســەاڵتانەی كە هەوڵی
ســڕینەوە و لــە نێوبردنــی نەتەوەیــەك
یــان كەمایەتییەكی دیاریكــراو دەدەن،
چەندیــن رێگای جیاواز دەگرنەبەر بۆ
ئەوەی بگەنە ئامانجی خۆیان .زەقترین
و بەرچاوتریــن رێگایــەك كە ئەو جۆرە
دەســەاڵتانە دەیگرنە بەر ،جینۆســایدە.
ئەگــەر جینۆســاید بــە مانــای لــە
نێوبردنی فیزیکی گرووپێكی مرۆیی
بەپێی بەرنامەیەكی لەپێشــدا دارێژراو
بێــت ،پرســیار ئەمەیــە ئایا ئــەو جۆرە
دەســەاڵتانە كــە هەوڵــی لەنێوبردنــی
گرووپێكــی مرۆیــی دەدەن ئەگــەر
دەرفەتی جینۆســایدیان بۆ نەرەخسێت،
كــۆڵ دەدەن؟ واڵمەكە ئەوەیە كە كۆڵ
نادەن و رێگای دیكە دەگرنەبەر.
یەكێــك لــەو رێگایانەی كە ئەو جۆرە
دەســەاڵتانە دەیگرنــە بەر ،ســڕینەوەی
كولتورییــە و ئــەم جــۆرە ســڕینەوەش
لە زانســتە مرۆییەكان بە كولتورســاید
ناســراوە .ئەگــەر جینوســاید ســڕینەوە
و لەنێوبردنــی فیزیكییــە ،ئــەوا
كولتورســاید ســڕینەوەی كولتــوری،

مەعنــەوی و دەروونــی گرووپێكــی
مرۆییە بۆ ئەوەی بەتەواوی لە خۆیان
و لــە مێــژوو و دابونەریتــی خۆیــان
داببڕێــن و زمانــی خۆیان لە بیر بكەن
و پەیوەنــدی بــە كولتــور و نەریتــی
دیكــەوە بگــرن و ئــەو بــە هــی خۆیان
بزانــن .زمانێك بــەكار بێنن كە زمانی
خۆیان نییە ،بە شــێوەیەك ســەما بكەن
كە هەڵپەڕكێی خۆیان نییە.
لێــرەدا و لــەم دەرفەتــە كەمەدا هەوڵ
دەدەیــن تیشــكێك بخەینــە ســەر ئــەو
رەهەندانەی كە لە باشــووری زاگرۆس
وەك سیاســەتی كولتورســاید لــە الیەن
دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمی ئێرانەوە
جێبەجــێ دەكرێــت .یەكــەم شــت كــە
لــە باشــووری زاگــرۆس حكومەتــی
ئیســامی ئێــران هەوڵــی بــۆ دەدات

گۆڕینــی شوناســە .ئــەم سیاســەتە بە
دوو شــێواز جێبەجــێ دەكرێــت یەكــەم
زەقكردنەوەی شوناسی مەزهەبی(نەك
ئایینی) بۆ جیاكردنەوەی دانیشتووانی
بەشــێك لــە باشــووری زاگــرۆس لــە
ئەوانــی دیكــە .دووهــەم سیاســەت،
پێناســەكردنی شوناســی جیــاواز بــە
دانیشــتووانی ناوچەكانی كرماشــان و
ئیالم و هتد كە جیاوازی لە شوناســی
كوردبــوون هەیــە لێــرەدا گرتنەبــەری
شوناســی ســەربەخۆ وەكــوو ئــەوەی
لەبــارەی لەكــەكان ئەنجــام درا یاخــود
لكاندنی ئەوان بە شوناسی گەورەتری
ئێرانــی لــەو رێگایانەیــە كە تا ئێســتا
بینــدراوە .پێناســەكردنی شوناســی
جیاواز لە شوناسی خودی گرووپێكی
مرۆیــی ،لە راســتیدا هەنگاوی یەكەم

کەمتەرخەمــی و گڕدانــە بــە
ئەنقەستەکانی ڕێژیم بە هاتنی وەرزی
گەرمــا ،دارســتان و لەوڕگەکانــی
زاگروس بەرەو لەنێوچوون دەبات.
هەمــوو ســاڵێک بــە هاتنــی وەرزی
گەرمــا ،دارســتانەکانی زاگــرۆس
لەگــەڵ هەڕەشــەی ئاگــر تێبەربــوون
بــەرەوڕوو دەبێتــەوە و هەتــا کۆتایــی
هاتنــی وەرزی گەرمــا ،هــەزاران
هێکتــار لە دارســتان و لەوڕگەکان بە
هۆی گڕگرتن لەنێو دەچن.
کەمتەرخەمییەکانــی ڕێژیــم لــە
بەرامبــەر ژینگــەی زاگــرۆس و
سیاســەتە دژە ژینگەیــی و دژە
مرۆڤانەکانــی ،هــۆکاری ســەرەکی
لەنێوچوونی دارســتانەکانی زاگرۆسە
و ڕێژیم ســەرەڕای کەمتەرخەمی ،بە

ئەنقەســت هەمــوو ســاڵێک بەشــێکی
زۆر لــە دارســتانەکانی کوردســتان
دەسوتێنێت.
هۆکارە سرۆشــتییەکان لە گڕگرتنی
دارســتانەکان هەمــوو ســاڵێک
بەردەوامــن ،بەاڵم ڕێژیــم هەتا هاتنی
وەرزی گەرمــا و گڕنەگرتنــی
بەشــێکی زۆر لە دارســتانەکان ،هیچ
ئامادەکاری و پێشگرتنێک ناکات و
بەپێچەوانەوە بــە بیانووی هاتووچۆی
پێشمەرگە ،دارستانەکان ئاگر دەدات.
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا لــە
پارێــزگای ئیــام لــە ناوچەی شــەلەم
و ناوچەکانــی دیکــە ،بەشــێک لــە
دارســتانەکان گڕیــان گــرت و دوای
ســووتانی زیاتر لە یــەک هێکتار لەو
دارســتانانە ،ئاگرەکــە دەکوژێتــەوە،

هەروەهــا لــە پارێــزگای ســنەیش
لــە هەندێــک ناوچــە ،بەشــێک لــە
دارستانەکان سووتێندراون.
لە الیەکی دیکەشەوە ،ئەو ئیدارانەی
ڕێژیــم کــە ئەرکیــان پاراســتنی
ژینگەیــە ،کەمتریــن چاالکــی و
هێــزی ئینســانیان هەیــە و ڕێژیــم
بوودجەی پێویســتیان بۆ دابین ناکات
تاکــوو بتوانــن ئەرکەکانــی خۆیان لە
پاراستنی ژینگە جێبەجێ بکەن.
ڕێژیمــی ئێــران گەورەتریــن دوژمنــی
نەتەوەی کورد و سروشتی کوردستانە
و بەدرێژایــی تەمەنــی خــۆی هەموو
هەوڵی خۆی داوە کە کوردستان لەنێو
بەرێت و سەروەت و سامانی ئەم واڵتە
تااڵن بکات.

دارستانەکانی زاگروس
بەردەوام لەژێر هەڕەشەی ڕێژیمدان

لە كولتورسایدە.
لەژێر چەتری سیاسەتی كولتورساید،
هەنــگاوی دووهــەم كــە لە باشــووری
زاگــرۆس نــراوە ،فەرزكردنــی زمانــی
بــووە .بــەو مانایــە كــە زمانــی
دانیشــتووانی ناوچەكــە بــە بێتوانا و
الواز پێشــان دراوە و لە بەرامبەریشــدا
زمانــی فارســی بــە زمانێــك پیشــان
دراوە كــە توانایــی سەیروســەمەری
هەیــە .ئەمــەش لــە كاتێكدایــە کــە
بــە پێــی پرەنســیپەكانی زمانناســی
لــە راســتیدا زمانــی دانیشــتووانی
باشووری زاگرۆس(كوردی) زمانێكی
سروشتییە كە توانایی گەشەكردنێكی
سەیری هەیە و لە بەرامبەریدا زمانی
فارســی زمانێكی جەعلییە كە بە بێ
بوونــی عەرەبی توانایی گەشــەكردنی

نییــە و لە زۆر بواریشــەوە گەیشــتۆتە
بۆنبەســت و ناتوانێــت گەشــە بــكات،
بــەاڵم دەســەاڵتی كۆماری ئیســامی
بــۆ پێشخســتنی ئامانجەكانــی خۆی
هەوڵ دەدات لە شوێنێك وەك كرماشان
شــتێك بە ناوی فارســی كرماشانی!!!
زەق بكاتــەوە و لــە پێشخســتنی
ئــەم سیاسەتەشــدا كۆمەڵێــك بــە نــاو
مامۆســتای زانكــۆ و قەڵەم فرۆشــی
پێــش خســتووە و خــۆی لــە دواوە
راوەســتاوە .هەمــان سیاســەتیش بــە
شێوازێكی دیكە لەبارەی دروستكردنی
شوناســی زمانی بۆ هەورامی ئەنجام
دراوە.
یەكێكــی دیكــە لــەو سیاســەتانەی
كولتورســاید كە لە باشووری زاگروس
دەبیندرێت ،سیاســەتی مێژووســازییە.

بــەم مانایــە كــە دەســەاڵتی كۆمــاری
ئیســامی ئێران هەوڵ دەدات مێژووی
راســتەقینەی ناوچەكــە و بــە تێكــڕا
كوردســتانیش لــە بیــر بكرێــت و لــە
جیاتــی ئــەو مێژوویەكــی دەســكرد و
ناشیرین لە شوێنی دابنێت بۆ ناشیرین
كردنــی دانیشــتووانی ناوچەكــە.
لەمبارەیەوە دەتوانین ســەیری مێژووی
هاوچەرخــی ئێــران بكەیــن .لە بەشــی
زۆری ئــەو كتێبانــەی كــە لەبــارەی
مێــژووی هاوچەرخــی ئێرانــەوە
نووســراون هەمیشە ئاماژە بە یەك دوو
چاالكی شــاری كرماشــان دەدرێت كە
ئەنجامێكی خراپی هەبووە ،بەاڵم الی
هەمووانیــش ئــەوە روونــە كرماشــان بە
هۆی هەڵكەوتەی جوگرافیایی رۆڵی
گرنگــی لــە رووداوە سیاســییەكانی
ناوچەكەدا هەبووە.
یەكێكی دیكە لە هەوڵەكانی كۆماری
ئیســامی لە سیاســەتی مێــژووی لە
ئاســت باشــووری زاگــرۆس بەتەواوی
پشــتگوێ خســتنی مێژووییــە .ئــەم
بابەتــە بە تەواوی لــە مێژووی ئەدەب
و هونــەری ئێرانــدا رەنگــی داوەتەوە و
ئەگەریــش بمانەوێــت نمونــە بهێنینەوە
دەتوانین سەدان نمونەی زەق بهێنینەوە.

بەرپرسانی ڕێژیم:
خۆکۆژییەکانی دوای بوومەلەرزەی
پارێزگای کرماشان
شتێکی سروشتییە

ڕووداوی بوومەلــەرزەی پارێــزگای
کرماشان لە مانگی خەزەڵوەری ساڵی
رابــردوودا ،بووەتە هــۆی خراپتربوونی
دۆخی ژیان و لە ئاکامدا بەرزبوونەی
ڕێــژەی خۆکۆژیــی لــە ناوچــە
بوومەلەرزەلێدراوەکانی کرماشاندا.
"ئومیــد قــادری" ،بەڕێوەبــەری
ڕێکخــراوی بێهزیســتیی ڕێژیــم لــه
کرماشــان ،لە قســەکانیدا لە پێوەندی
لەگــەڵ پرســی خۆکــوژی وتــی" :لە
هەمــوو دنیــادا  ٣لەســەدی خەڵکــی
بوومەلەرزەلێــدراو بیــر لــە خۆکــوژی
دەکەنــەوه ،بەپێــی ئــەو قســەیە ئــەو
ئامــارە لە کرماشــاندا کەمتــر لە نیو
لەسەدە.

ئــەو بەرپرســەی ڕێژیمــی ئێــران،
بوونــی دڵەڕاوکــێ ،تــرس ،خەمۆکی
و تەنانــەت خۆکــوژی لــە ئاکامــی
ڕووداوەکانــی وەک بوومەلــەرزەی بە
شتێکی سروشتی وەسف کردووە.
پێشــتریش "شــەهاب نــادری" نوێنەری
ڕێژیم لە مەجلیســدا ،دوای  ٢مانگ
لــە ڕوودانی کارەســاتی بوومەلەرزەی
کرماشــان باســی لەوە کردبــوو" :هەتا
ئێســتە النیکەم  ٢٠حاڵەت خۆکوژی
لــە ناوچــە بوومەلەرزەلێدراوەکانــی
کرماشــاندا ڕووی داوە و ســەرەڕای
ئــەوەش  ٣٠حاڵــەت منداڵبــوون لــە
بوومەلەرزەلێدراوەکانــی
ناوچــە
کرماشــاندا تۆمار کــراوە ،کە دۆخی

ئــەو کۆرپانەش نالەبــارە و هەروەها ٤
کەســیش بە هۆی ســەرما گیانیان لە
دەست داوە".
لــە الیەکــی دیکــەوە بەپێــی ئاماری
خــودی بەرپرســانی ڕێژیــم ،لە ســاڵێ
٩٥دا ئاماری خۆکوژی لە پارێزگای
کرماشــاندا  ٤قات لە نێونجیی واڵت
زیاتر بووە.
دوای تێپەڕینی  ٧مانگ لە ڕوودانی
کارەســاتی بوومەلــەرزەی پارێــزگای
کرماشان ،هەتا ئێستا ڕێژیم نەیتوانیوە
کێشەی بوومەلەرزەلێداوانی کرماشان
لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت چارەســەر
بــکات و خەڵــک خــۆی یارمەتــی
یەکتر دەکەن.
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ڕۆڵی مامۆستایانی ئایینی
لە بزاڤی ڕزگاریخوازیی کورد

مەال عەلی سێاڵو
کاتێک باس لە خەبات و تێکۆشانی
دەیان ســاڵەی گەلەکەمــان دەکەین،
بــەرەوڕووی دەیــان چەرمەســەری و
شکســت و ســەرکەوتن و قوربانیــدان
و گیانبــازی دەبیــن و دەبینیــن
ڕۆڵەکانــی کــورد لــە گشــت چینــە
جۆراوجۆرەکانــی نیشــتمان چــۆن بۆ
سەربەســتی و ڕزگاری ،خوێنــی
گەشــی خۆیــان کردۆتــە هــۆی
مانــەوەی خەبــات وبەربەرەکانــێ و
کۆڵنەدان بە دژی داگیرکەرانی دڵ
پڕ لە قین.
دوژمنامــان هــەر جــارە و بــە نــاوی
جیــاواز و ئایدیۆلــۆژی جیــاواز و
سیستمی جیاوازی سەپێندراو بە سەر
کوردستاندا ،ویستوویانە گەلەکەمان
لــە ســاحەی سیاســی و جوگرافــی
جیهان بســڕنەوە ،ناوی کوردستان بۆ
هەتایە لە ناو بەرن ،بەاڵم بێ شــک
بەخشــینی خوێنــی گەشــی الوانمان
داری ئــازادی و ئااڵی سەربەســتیان
هەروا شەکاوە هێشتۆتەوە.
بە پێویســتم زانی بــۆ جارێکیش بێت
وســەرەتایەک بێت بــۆ یادکردنەوەی
مامۆستایانی ئایینی نیشتیمانپەروەر
و ڕۆڵــی حوجــرە و تەکییــە بــەرز
بنرخێنم بۆ ئەوەی نیسبەت بەو چینە
زۆر گرنگــەی نیشــتیمان ســپڵە و
نەمەک نەشناس نەبین و یادێک لە
ڕۆڵ و بانــدۆڕ و ڕاپەڕیــن و مانــدوو
بوونیان بکەینەوە.
ســەرەتا لــە کەوانەیەکدا ئەڵێم( هیچ
گوڵســتانێک بــێ دڕک وداڵ نییە
و نابێــت ،بەاڵم بــە بوونی ئەم دڕک
و داڵــەش گوڵســتان بــۆن و ڕەنــگ
و جووانییەکانــی خــۆی لــە دەســت
نادات)
ڕاســتییەکە ئەوەیــە ،مامۆســتایانی
ئایینــی کــورد پێشــەنگی خەبــات
و ڕاپەڕیــن و بەربەرەکانــێ لەگــەڵ
داگیرکەرانــی کوردســتان بوونــە و
هــەن ،هــەر لە شۆڕشــی کالســیکی
گەلــی کــوردەوە بگــرە تــا شۆڕشــی
ســەردەم و مۆدێــڕن و سیاســی،
بــە تایبــەت ئــەو کاتــەی هەســتی
ناسیۆنالیســتی لــە جیهانــدا پــەرەی
ئەســتاند ،کوردیش بۆ وەدەستهێنانی
مــاف و ئازادییەکانــی لــە حوجــرە
و خانەقــادا دەســتی بــە خەبــات و
بەرخودان کرد.
یەکــەم شــوێن و یەکــەم بەرخودان بە
شــێوەی کالســیک لە الیەن حوجرەوە
بانگــەوازی بۆ کرا و فتوای ئایینی
بــۆ درا و تەکیــە و دیوەخانیــش

ڕاپەڕینیان ڕاگەیاند.
فتــوا بــووە هــۆی ئــەوەی پــۆل پــۆل
خەڵکەکەمــان بــە دژی داگیرکەران
چــەک بگرنــە دەســت و تێکــەاڵوی
شۆڕش بن.
شۆڕشــەکانی شــێخانی ســەعیدی
پیــران ،عوبەیــدواڵی نەهــری،
گەیالنــی،
عەبدولقــادری
عەبدولســەالمی بارزانــی ،تەهــای
شــەمزینان و  ...چەنــد نموونەیەکــن
لە ڕاپەڕینی تەکیە و حوجرەکان.
ئاشــکرایە زۆرینــەی هــەرە زۆری
دانیشــتووانی کوردســتان باوەڕمەندن
بــە ئایینــی پیــرۆزی ئیســام و
موســوڵمانانیش باوەڕێکــی لەبــڕان
نەهاتوویان بە ئایینەکەیان و حوجرەکان
و تەریقەتەکانی نەقشبەندی وقادری
هەیــە بۆیــە فتــوای ئــەم شــوێنانە
کاریگــەری زۆریــان لــە ڕاپەڕاندن و
ڕاهێنانــی تاکەکانــی کــورد هەیە و
ڕێــگا نیشــاندەری کۆمەڵــگا دەبن و
باندۆڕی بەهێز دەخەنە سەر تاک بە
تاکی ئەم باوەڕمەندانەی کورد.
مامۆســتایانی کــورد لــە کۆنــەوە
تاکــوو هەنووکــە کاریگــەری
خۆیــان ســەلماندووە لــە خەبــات و
بەرگــری بــە دژی چەوســێنەرانی
ســتەمکاری داگیرکــەر؛ هەروەهــا
لــە کۆتاییەکانی شــەڕی دووهەمی
جیهانــی ئەوە مامۆســتایانی ئایینی
و پیاوچــاکان بــوون کــە پێداچوونەوە
بــە شــۆڕش و خەباتــی گەلەکەمــان
دەکــەن و بەرخۆدانی کورد هاوتەریب
ومۆدێــرن دەکــەن وبەرگێکی نوێ بە
ســەر ڕاپەڕیندا دەپۆشــن ،چینەکانی
دیکــەی کۆمەڵــگا هاوبــەش دەکەن
لەو ڕێبازەدا و داوای بەدواداچوون بۆ
مافە پێشێلکراوەکانیان دەکەن ،یەکەم
ســەرکاروانی خەباتی نوێی سیاســی
و ســەردەم ،پێشــەوای کــورد نەمــر
قــازی محەممــەد و پیاوچاکەکانــی
باوەڕمەند بوون ،ئەوان بە بیری ئایینی
و هاندانــی ئایینی بۆ وەدەســتهێنانی
مافــە زەوتکراوەکانــی نەتەوەییمــان
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانیان
دامەزرانــد کــە حیزبێکــی مۆدێــڕن
و خــاوەن پڕەنســیپ و بەرنامەیەکــی
تۆکمەی سیاســی بوو کــە دەیتوانی
هەمــوو بەشــەکانی کۆمەڵــگا لــە
ئامێــز بگرێــت ،بــۆ وێنــە بەشــداری
ژنــان لــە بەرخــۆدان و بەدەســتهێنانی
مافەکانیــان هــەر بۆیــەش پێشــەوای
نەمر یەکیەتی ژنانی دامەزراند.
جارێکیتریــش حوجــرە بــۆ بڵێســەدار
کــردن و مانــەوەی ڕووناکــی چرای
ڕزگاری خوێنــی خــۆی بەخشــی،
پێشــەوای زانای کورد گیانی پاکی

خــۆی کــردە قوربانــی درەوشــانەوەی
ڕێبــازی کوردایەتــی و لــەم پێناوەدا
شــەهید بــوو و دەیــان مامۆســتای
حوجــرەش گیانیــان پێشــکەش بــە
بارەگای سەربەستی و ڕزگاری کرد
کە پەروەردەی حوجرە و خانەقا بوون،
تەنیا من لێرەدا وەک بیرهێنانەوەیەک
ئامــاژە بە نــاوی چەند مامۆســتای
خەباتگێــڕی شــەهید ئەکــەم :مــەال
ئــاوارە ،مــەال خالیــد عەزیــزی ،مەال
ئەحمــەد دەروێشــی ،مــەال ڕەحمــان
الهیجــی ،مــەال برایــم ڕۆســتەمی،
مەال شــێخ عیزەدین حوســەینی ،مەال
جەالل حوسەینی ودەیان وسەدانیتر.
لــە بــواری شــێعر وئــەدەب و مێــژوو
و زمانــی کــوردی دیســان هــەر ئەوە
حوجرەیــە پێشــەنگی خەبات لەم بوارە
گرنگانەیــە؛ حوجــرە مەکۆی شــێعر
و ئەدەبیــات و بایەخــدان بــە مێژوو و
زمان بووە؛ زۆربەی شاعیرانی کورد
لــە حوجــرەڕا هاتــوون کــە زەقترینیان
بریتین لە :هێمن ،هەژار ،قانع.
مێــژووی گەلەکەمــان لــە حوجــرە
شــی کراوەتــەوە ،شــێخ شــەرەفەدینی
بدلیســی زانای ســەردەمی سەفەوی
وعوســمانی! دەکرێــت بڵێیــن گــەر
حوجــرە نەبووایــە ڕەنــگ بــوو ئێســتا
زمانــی کوردی لەو پــەڕی زەعف و
کێشــەدا با ،بەاڵم هەوڵ وتێکۆشانی
مامۆســتایانی کورد لەم بوارانەشــدا
جێگــەی دەسخۆشــی و پێزانینــە کە
ئــەوان بۆ بەرەو پێشــبردنی زانســت و
ئەدەبیاتــی کــوردی خۆیــان مانــدوو
کــردووە تــا ئــەو ئاســتەش گیانــی
پاکیــان ،فیدای ڕێبازەکەیان کردوە،
بۆ وێنە شــەهیدی مێحراب مامۆستا
محەممــەد ڕەبیعــی ،ڕووناکبیــر و
نووسەر و مێژووزانی نیشتیمانپەروەر.
کەســانی وەک ئــەم چەنــد نموونەیە
تەنیــا ئاماژەیەکــی بچووکــە بــە
هــەوڵ وتێکۆشــانی زانایانی ئایینی
کــورد لەم بوارانەی ســەرەوە باســمان
لێوەکردن .مەالی جزیری ،ئایەتووڵاڵ
محەممــەد مــەردووخ ،مامۆســتا
عەبدولکەریــم موودەڕیــس ،مــەالی
گــەورەی کۆیــە ،مــەال محەممەدی
جەلیلیــزادە و هەزارانــی دیکــە کــە
قۆڵــی هیممــەت و مەردانەگیــان
بــۆ پێشــکەوتنی گــەل و کلتــووری
نەتەوەییمــان هەڵماڵیــوە وســاحەی
نیشتیمانپەروەرییان چۆڵ نەکردووە.
هــەر چەنــد دوژمنانمــان بــە نــاوی
جۆراوجــۆر خەریکــن مامۆســتایانی
ئایینی لە خەبات و بەشــداریکردنیان
لــە پشــتیوانی کردنــی بزاڤــی
ڕزگاریخــوازی کــورد داڕنــن و،

پێچەوانــەش ویســتوویانە تــۆوی
دژایەتی زانایانی ئایینی لە شۆڕشی
کــورد لە نــاو ڕۆڵــە خەباتگێڕەکانی
هەمــوو حیــزب و ڕێکخراوە سیاســی
و مەدەنییــەکان و تۆوی دووبەرەکی
و لێکترازانــی ســەنگەری شــاخ
و شــار لــە گــەڵ حوجــرە و تەکیــە
و مزگەوتــدا بچێنــن و ،ئــەم دوو
الیەنــە لێــک جیا بکەنــەوە ،بەاڵم بە
خۆشــییەوە هۆشــیاری و زیرەکایەتی
مامۆســتایانی ئایینــی گەلەکەمــان
بــێ گوێــدان بــە پڕوپاگەنــدەی
ڕێژیمــەکان و بــێ گوێــدان بــە ســەر
جــۆری چەمکەکانــی تێکــەاڵو
لــە خەباتــدا ،هــەروا شــێلگیرانە و
بوێرانە پاڵپشــتی ڕاســتەقینەی پارتە
سیاسییەکانی کوردستانن!
مامۆســتایانی ئایینــی پاڵپشــتی
ڕزگاری و ســەربەخۆیی بوونــە و
ڕیفڕاندۆمــی کورد بۆ ســەربەخۆیی
باشــووری کوردســتانیش ئــەم
ڕاســتییەی ســەلماند کــە چــۆن
ئــەوان بــۆ بانگەشــەی ڕیفڕانــدۆم و
ســەربەخۆیی ،شەو وڕۆژ نەوەستان و
کــۆڕ وکۆبوونەوەی جیاوازیان پێک
هێنــا و لە ڕوانگــەی ئایینیەوە هانی
جەماوەری کوردســتانیان دەدا تاکوو
هەرچــی زیاتــر و زۆرتــر بەشــداری
ئــەم پڕۆســە پڕبایــەخ و ئامانجــدارە
بکــەن و چۆنیــش لەببەیکیــان بــۆ
ڕیفڕانــدۆم کــوت و لــە تریبۆنــی
مزگەوتــەکان دەنگی اللە اکبریان بە
گوێی ناحــەزان و دوژمنانی ئازادی
کوردستاندا سریواند.
ســەردەمی ئێســتای خەباتــی ڕەوای
گەلەکەمــان تــا ئاســتێکی زۆر،
جیاوازتــرە لەگــەڵ ســەردەمی
پێشــووی بەرخۆدانمان ،بە تایبەت لە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،چوونکــە
لەم بەشەی کوردستاندا هەم خەڵکی
کــورد و هــەم مامۆســتایانی ئایینی
جیا لــە مەزهەبی کــورد بەرەوڕووی
دوژمنێکــی مەترســیدارتر لــە
ڕێژیمەکانــی پێشــوو بوونەتــەوە ،هەم
لــە بــواری نەتەوەیــی و هەمیــش لــە
بواری ئایینیەوە.
ڕێژیمــی دژە کــورد و دژە مەزهەبی
ســووننەی ئێــران بــۆ کۆتاییهێنان بە
ویســتی نەتەوەیــی و دەیــان ســاڵەی
کــورد کــە بــۆ ئــازادی و مافــە
ڕەواکانیــان لە قوربانیدان وگیانبازی
ســڵیان نەکردۆتــەوە ،هەمــوو کات
مامۆســتایانی ئایینــی ئەو بەشــەیان
کردۆتــە ئامانجــی پیــان و پالنــە
نگریسەکانی خۆیان.
ڕێژیمــی ویالیەتی ڕەهــای فەقیهی
ئێران هەســتی بەو مەترســییە کردووە

کــە حوجــرە ئــەو شــوێنەیە بۆتــە
هــۆی درێژەپێدانــی خەباتــی کورد و
پاڵپشــتی لــە شــۆڕش و پارتەکانــی
سیاســی کورد ،بۆیە هەمیشــە زیاتر
گرنگــی بــەو شــوێنە داوە و پیالنــی
جۆراوجــۆری بــە دژی ئــەم شــوێنە
بــە کار هێنــاوە چوونکــە ئەزانێــت
دوور خســتنەوەی حوجــرە لــە ڕێبازی
کوردایەتــی شکســتێکی زۆر مــەزن
دەبێت بۆ ئازادیخوازانی کورد.
ئــەو پیالنانــەی کۆماری ئیســامی
ئێــران بــە دژی حوجــرە بــە کاری
هێناون و هەمیشــە وەک سێبەرێکی
شــوومی مــەرگ باڵــی بــە ســەردا
کێشــاوە بریتیــن لــە ،تەتمیــع کــردن
و تەمکیــن کردنــی مامۆســتایانی
ئایینــی کــورد یــان ترســاندن و
زیندانــی کــردن و بانگهێشــت کــردن
بــۆ ئۆرگانــە شــوومەکانی خــۆی
وەک ئیــدارەی ئیتالعــات و تەحویل
دانیــان بــە دادگای ڕوحانییــەت
و دەرکــردن لــە مزگەوتــەکان
و بەدناوکردنیــان بــە شــێوازی
جۆراوجــۆر؛ یــان بەربەســت دانــان لە
چاالکی ئایینی و مەزهەبییەکانیان
لــە بۆنــە جۆراوجۆرەکانــی ئایینی و
نەتەوەیــی وەک ســاڵوەگەڕی لــە
دایــک بوونی پێغەمبەری ئیســام و
جێژنەکانــی ڕەمەزان وقوربان ،تاکوو
بــەم شــێوەیە پێش لــە ئاخافتنەکانیان
بگرێــت کە زۆرینەی ئەم ئاخافتن و
یادکردنەوانەیــان بــاس لە مەینەتی و
بەشخوراوی خەڵکی کورد دەکات.
مەترســیدارتری
پیالنێکــی
ڕێژیمــی دواکەوتــووی ئێــران بــۆ
بنبڕکردنــی هــزری نەتەوایەتــی
کــورد لە کوردســتانی ئێران و پشــت
گــوێ خســتن و لــە کارخســتنی
نیشــتیمانپەروەر،
مامۆســتایانی
درووســت کــردن وپاڵپشــتی کردنــی
هیندێک پارتی ئیســامی سیاســی
بۆ لەناوبردنی ئامانجەکانی خەڵکی
کــورد لە کوردســتانی ئێرانە ،تاکوو
بەمجۆرە بە یەک بەرد دوو نیشانەی
پێکابــن ،یەکــەم هــەروەک وتــم بــۆ
دژایەتــی ئیســامی ڕاســتەقینە کە
گرنگــی بــە مەســەلەی نەتەوەیــی
دەدات ،دووهەم جێگرەوەیەک بێت بۆ
باوەڕمەندانی سووننە و لە کۆتایشدا
بەم سیاســەتە چەپەڵەی هەم ســووننە
بەدناو بکات هەمیش مامۆســتایانی
ئایینــی نیشــتمانپەروەر لــە بازنــەی
خەباتــی ڕەوای نەتەوەیــی بــێ بایەخ
و لەناوبەرێت.
پیالنێکــی تــری ڕێژیــم بــۆ
بێهێزکردنــی حوجــرە باڵوکردنەوەی
تەفەکوراتــی دژە ئایینــی و

دژە زانایانــی ئایینــی بــووە؛ بــۆ
ئــەم مەبەســتەش حوجــرەی وەک
شوێنێکی دواکەوتوو و ناسەردەمیانە
ناســاندووە و هەوڵــی داوە حوجــرەکان
بە تەواوی لە گوندەکانی کوردســتان
النیکەم کۆ بکاتەوە و لە شوێنێک،
کــە ڕێژیم بۆ خــۆی دیاری کردووە،
درێــژە بــە خوێندن و زانســتی ئایینی
بدرێت ،ئەو دیاردە ناشارســتانییە کەم
تا کورتێک جێــی گرتووە وبەداخەوە
حوجرەکان لە گوندەکانی کوردســتان
کــە هەمیشــە شــوێنی ڕاهێنــان و
کوردایەتــی بــوون کــۆ کراوەنەتــەوە
و ،لــە شــوێنانێکی تایبەتــی وەک
مەدرەســەکانی زانســتی ئایینــی لــە
شــارەکان دەوام دەکــەن ،بــەو حاڵــەش
کۆماری نائیسالمی ئێران نەیتوانیوە
هەستی نیشتمانپەروەری لە قوتابخانە
ئایینییــەکان بنبــڕ بــکات ،بۆیــە
هەرجــارە و بیانوویەک بەو قوتابخانە
ئایینییــە ســووننە مەزهەبانە ئەگرێت
و ،چاودێریــان دەکات و هەوڵ دەدات
لــەو دڕک ودااڵنە کەڵک وەرگرێت
کــە مــۆرە و دەستنیشــانی خۆیەتی؛
بەاڵم بە خۆشــییەوە هەمیشــە لەگەڵ
شکســت بــەرەوڕوو بوونــە و جگــە لە
مایەپــووچ بــوون چیتریــان لــە بــەر
دەســتدا نەمــاوە ،هۆشــیاری پارتــە
سیاســییەکان دەبێــت لــەوەدا بێــت کە
گەالنــی تر بــە کەڵــک وەرگرتن لە
ئاییــن توانیویانە خۆیان بە ســەرماندا
بسەپێنن و واڵتمان داگیرکەر بکەن و
لێکمــان جیابکەنەوە ،دەبێت چاوکراوە
لــە ســەر پرســە گرنگەکان سیاســەت
داڕێژیــن و ئەرزش وبایەخ بۆ پێگەی
مامۆســتایانی ئایین دابنێین و یاد و
تێکۆشانیان نوێ بکەینەوە.
لە کۆتاییدا ئەڵێم من خۆم دەرچووی
قوتابخانــەی حوجرەکانــم و لە حوجرە
و خزمــەت مامۆســتایانی ئایینــی
فێــری وانــەی نیشــتمانپەروەری و
شۆڕشــگێڕی بــووم و ئێستاشــی لــە
گــەڵ بێــت حوجــرە وتەکیــە هــەروا
شــێلگیرانە بەردەوامــن لــە وتنــەوەی
وانــەی کوردایەتــی وشۆڕشــگێڕی
و پاڵپشــتی شۆڕەســوارانی ڕێــگای
ئــازادی و دوژمــن بــەو هەمــوو
پیــان وپالنــە نگریســانە نەیانتوانیــوە
ورەی مامۆســتایانی زانــا بڕوخێنــن
و پاشــگەزیان بکەنــەوە لــەم ڕێبــازە
شکۆمەندەی نەتەوەییمان.
ساڵو لە گشت مامۆستایان و حوجرە
و تەکیە و خانەقا نیشتیمانپەروەرەکان
ســاو لە ڕۆحی ســەرجەم شەهیدانی
کوردســتان بــە تایبەت مامۆســتایان
شــەهید کە پێشــەنگی خەبات گەلی
کورد بوونە لە کوردستاندا.
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دوکتــوور قاســملوو :لــە بارودۆخــی ئێســتاماندا تەنیــا زەمانەتێــک بۆ پاراســتنی خۆمــان هەمانە
چەکەکانمانە و تەنیا شتێك دەتوانێت جێگەی چەک بگرێتەوە ،تەنیا دێموکراسییە
ئامادەکاران:
ئاسۆ کەنعانی ،ئارمان
حوسەینی ،ئاویەر شێخی
 25ســاڵ پاش تێرۆری ناجوامێرانەی
دوکتــوور قاســملوو و هاوڕێیانی لەالیەن
دیپلۆمات – تێرۆریســتەکانی کۆماری
ئیســامییەوە ،بۆ یەکەم جار وتووێژێکی
باڵونەکراوەی شــەهید قاسملوو لەگەڵ
تەلەفزیۆنــی  BBCبــاو کرایــەوە کە
تێیدا ئاوڕ لە کۆمەڵێک پرسی گرینگی
پێوەندیــدار بــە ئێــران و کوردســتان و
حیزبــی دێموکــرات درایــەوە .لێــرەدا
بەهــۆی گرینگــی باســەکانی نێــو ئەم
وتووێــژەوە کــە لەالیــەن "عینایــەت
فانی"یــەوە ئەنجام درا ،دەقی پرســیار و
واڵمــەکان دەخەینە بــەر دیدی ئێوەی
خۆشەویست:
بۆچــی زۆر زوو پــاش ســەرکەوتنی
شۆڕشــی ئێــران لــە ســاڵی  1357کە
تێیــدا کــوردەکان نەخشــێکی چاالک
و بەرچاویان هەبوو لە کوردســتاندا
شەڕ دەستی پێکرد؟
ئێمــە لــە شۆڕشــی گەالنــی ئێرانــدابەشــداربووین و بەشــمان هەیــە ،ئێمــە
شــەهیدمان داوە ،فیداکاریمان کرووە،
بۆیــەش چــاوەڕوان بوویــن دوای
ســەرکەوتنی شــۆڕش ،ئەگەر هەموو
داواکارییەکانی ئێمە جێبەجێ نەکەن،
النیکەم بەشێکی داواکانمان جێبەجێ
بکرێت ،بەداخەوە زۆر بەســەر شۆڕشدا
تێنەپەڕیبــوو ،کــە ئێمــە تێگەیشــتین
بــە نیســبەت خەڵکــی کوردســتانەوە،
ڕێژیمێک کە هاتووەتە کوردستانەوە،
تەبعیــز دادەنێــت ،ئێــوە دەزانن کە لە
مــاوەی شــۆڕش و ڕۆژانــی دوای
شۆڕشدا ،ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک
و الوی بەشــداربووی شۆڕش هێرشیان
کردبووە ســەر پادگانەکان و دەســتیان
بەســەر چەک و چۆڵەکاندا گرتبوو،
بەاڵم کاتێک ئێمەش ئەم کارەمان لە
مەهابــاد ئەنجــام دا ،ئــەوەش بێ هیچ
چەشــنە خوێنڕشــتنێک ،ڕووبەڕووی
دژکردەوەی توندی ڕێبەرانی ڕێژیمی
ئیســامی بووینــەوە ،دوای ئــەوەش لە
یەکەم ڕۆژی نەورۆزی دوای شۆڕش
بوو کە لە ســنە بەهۆی ئاخوندێکەوە،
شــەڕ لــەدژی الوانــی ئێمەیان دەســت
پێکــرد و ژمارەیەکــی زۆر خەڵــک
لــەم شــەڕەدا کــوژران .دوابــەدوای
ئەمــەش لــە نەغــەدە کاتێــک ئێمــە
ویســتمان میتینگێکــی ئاشــتیخوازانە
بەڕێــوە ببەیــن و لــە پشــت تریبۆنــەوە
قســە بکەیــن دەســتیان بــە تەقەکردن
لــە میتینگە ئاشــتیخوازانەکەی ئێمە
کرد ،کە شەڕێکی سێ ڕۆژە دروست
بوو و ژمارەیەکی زۆر لەم شــەڕەدا لە
هەر دووالیەن کوژران ،بەم شــێوەیە بۆ
ئێمــە ڕوون بوویەوە کە ڕێژیم بە هیچ
شــێوەیەک مەیلــی نییە ئەم ڕاســتییە
قەبــووڵ بکات کــە حیزبی دێموکرات
هەیــە و مێژوویەکی درێــژی خەباتی
بــۆ دێموکراســی و خودموختــاری
هەیــە ،ڕاســتییەکەش ئەوەیــە ،کــە
ئێمــە لەگــەڵ دەســپێکردنی مانگــی
خاکەلێــوەی ســاڵی  ١٣٥٨چووین بۆ
بینینــی خومەینــی و داوامــان لێکــرد
کە حەقی خودموختاری لە کۆماری
ئیســامیدا بــۆ گەلی کــورد تەزمین
بکرێت و بە خومەینیمان وت ئێمە بەو
مەرجــە حازریــن دەنگ بــە کۆماری
ئیســامی بدەیــن و لــە رێفراندۆمــدا
بەشداری بکەین.
لەبــەر ئــەوەی ئــەو کارەی نەکــرد،
ئێمە هەر لەســەرەتاوە دەنگی نامان بە
ڕێژیمی ئیســامی دا و دەنگی نامان
بــە قانوونــی ئەساســی دا و لــە هیــچ
ڕێفراندۆمێکدا بەشداریمان نەکرد .من
بیــر ئەکەمــەوە ئەمەش وەک ئەوترێ

بۆغزێک بوو کە خومەینی بەرانبەر
بــە خەڵکــی کوردســتان هەیبــوو،
لەڕاســتیدا هۆکارێکــی دیکــەش
هەبــوو ،ئەویــش بریتــی بــوو لەوەیکــە
زۆربــەی زۆری خەڵکــی کوردســتان
سوننە مەزهەب بوون.
لە ڕاســتیدا خومەینی بە سێ هۆکار
دژی ئێمە وەستایەوە:
-١ئێمــە داوای دێموکراســیمان دەکرد
و ئــەو هەر ئەوکاتــە ڕای گەیاند کە
دێموکراســی شتێکە کە لە ڕۆژئاواوە
هاتووە و جێگەی قەبووڵکردن نییە.
-٢ئێمــە داوای خودموختاریمــان
ئەکــرد کــە ئــەوە لــە فەلســەفە بەناو
ئیســامییەکەی خومەینیــدا نەتــەوە
هــەر بوونــی نەبــوو تاکــوو دان بەوەدا
بنێــت کــە خەڵکــی کــورد مافــی
خودموختارییان هەبێ.
 -٣هەروەهــا ئێمــە مەزهەبمان ســوننە
بــوو و هەروەهــا چەکمــان بەدەســتەوە
گرتبــوو و حــازر نەبوویــن بچینە ژێر
باری قسەی زۆری دەوڵەتی ناوەندی.
هەمــوو ئەوانــە بــووە هــۆی ئەوەیکــە
ئــەو دوو شــەڕەی ناوم بــرد ڕوو بدات،
دواتــر لــە گەالوێــژی ســاڵی ١٣٥٨دا
خومەینــی شــەڕێکی عەلەنــی و
فەرمــی لــەدژی ئێمــە ڕاگەیانــد،
بانگــی جیهادی دا .من خۆم کە ئەو
کاتــە وەک تەنیــا نوێنــەری الییکی
مەجلیسی خوبرەگان هەڵبژێردرابووم و
بڕیــار بــوو بڕۆمــە تــاران و بەشــداری
لــە جەلەســەدا بکــەم ،هەمــان شــەو
یانــی شــەوی پێــش ئــەوەی بــەڕێ
بکــەوم نوێنەرانــی مەجلیســی کــۆ
کردبــووە و بــە قســەی نەشــیاوی بــە
مــن وتبــوو و منیــی بــە (مفســد فی
الرض) ناســاندبوو کە ئەمە ماناکەی
ئێعــدام بــوو ،مــن ئیتــر نەچوومــەوە
تــاران و شــەڕێک دەســتی پێکرد کە
ســێ مانگی خایاند ،لەم شــەڕە ســێ
مانگــەدا ئێمە توانیمان ئەرتەش تێک
بشکێنین و بگەڕێینەوە شارەکان.
ئاخونــدەکان بەڕواڵــەت دەیانویســت وا
نیشــان بــدەن کــە دەیانهەوێــت لەگەڵ
ئێمەدا دانیشــتن بکەن ،شــەش مانگ
ئێمــە لەگــەڵ ئاخونــدەکان قســەمان
کــرد ،من لە تــەواوی ژیانمدا ئەوەندە
مەالم نەدیبوو کە الماوەی ئەو شەش
مانگــەدا بینیــم ،بــەاڵم دواتــر ڕوون
بــووەوە کــە ئامانجــی ئەمــان تەنیــا
بەدەســتهێنانی کاتــە و ئەیانەوێــت
خۆیــان بۆ شــەڕێکیتر ئامــادە بکەن،
هــەر لــەم ڕاســتایەدا نەورۆزی ســاڵی
 ١٣٥٩شــەڕیان هەم لە بەشی شوماڵ
لــە ناوچەی ورمێ و هەم لە ناوچەی
کامیاران دەســت پێکرد ،شەڕێک کە
هەتا ئێستاش درێژەی هەیە.
داوای حیزبییــە کوردییــەکان
بەتایبەتی حیزبی دێموکرات چییە؟
ئەگــەر ســەرنجتان دابێــت ،ئێمــەدێمۆکراســی بــۆ ئێرانمــان پێــش لــە
خودموختــاری بــۆ کوردســتان داناوە،
نــە لەبــەر ئــەوەی دێمۆکراســی "کل"
ە و خودموختــاری "جزء"ییــە لــە
دێمۆکراســی ،بەڵکــوو ئێمــە بڕوامــان
وایــە ،بــێ دابینکردنــی دێمۆکراســی
ســەقامگرتوو لــە ئێرانــدا تەنانــەت
ئەگــەر ئێمــە خودموختاریش بەدەســت
بهێنین ،ئــەم خودموختارییە دەکەوێتە
مەترســییەوە ،ئێســتە لــە بارودۆخــی
ئێســتاماندا تەنیــا زەمانەتێــک
بــۆ پاراســتنی خۆمــان هەمانــە
چەکەکانمانە ،بەاڵم ناتوانرێت چەک
بۆ هەمیشــە هەتبێت و دەبێ شــتێک
بخرێتە جێگەی چەکەوە ،تەنیا شتێك
دەتوانێــت جێگــەی چــەک بگرێتەوە،
تەنیا دێموکراســییە؛ تەســەورێک کە
ئێمــە لــە دێمۆکراســی هەمانــە زۆر
ســادەیە ،دێموکراســی بۆ ئێمە مانای

"پلۆرالیــزم" دەدات ،دێمۆکراســی
مانــای ئــازادی بــۆ هەمــووان،
ئــازادی بیــر و بــاوەڕ ،ئــازادی بەیان،
ئــازادی زمانــە نەتەوەییەکان ،ئازادی
فەرهەنــگ و بەتایبــەت ئــازادی
حیزبــەکان ،دانــی هێــزی جێبەجێــکار
بــە خەڵــک و پێکهێنانی حکوومەتی
خەڵــک بــۆ خەڵــک و بــاوەڕی ئێمە
ئەوەیــە ،کــە هیــچ دیکتاتۆرییــەک
لــە ئێرانــدا و لــە داهاتــوودا ناتوانێــت
ئامانجەکانــی خەڵک تەئمین بکات،
ئێســتا ئەم دیکتاتۆرییە شاهەنشــاهی
بێــت ،یان دیکتاتۆریی ئیســامی ،چ
ئەم دیکتاتۆریە پرۆلیتاریا بێت.
ئێمە باوەڕمان وایە کە ئێران پێویستی
بــە ڕێژیمێکــی دێموکراتیکــە کــە
بــە لەبەرچاوگرتنــی فەرهەنــگ
و مێــژووی ئێمــە و بــە پاراســتنی
ئوســوولێک کــە لــە "منشــور"ی
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا
هاتووە و لە بەیاننامەی مافی مرۆڤدا
جێــی گرتووە ،ئەتوانرێــت واڵتی ئێمە
پێش بخات ،بەم شــێوەیە ئێمە تەنانەت
لە کوردســتان بە مەسئوولیەتی تەواوە
دەتوانــم بــە ئێــوە بڵێــم کــە زۆرینــەی
زۆری خەڵکی کوردســتان الیەنگری
حیزبەکــەی ئێمــەن ،ئێمــە خۆمــان بە
خاوەنــی کوردســتان نازانیــن ،ئــەوە
خەڵکــی کوردســتانە کە بڕیــار ئەدەن
کــە ئەبێــت حیزبی دێمۆکــرات دەبێت
ئیــدارەی خودموختــاری بــکات ،یــان
الیەنێکــی دیکــە و ئێمــە باوەڕمــان
وایــە ئەبێت بارودۆخی شــەڕ نەمێنێت
و هەمــوو گرووپــەکان بەرنامەکانیــان
بەرانبــەر بــە خەڵکــی ئێــران دابنێــن
و خەڵکــی ئێــران بتوانــن ئازادانــە لــە
بەینــی ڕێکخــراو و گرووپەکانــدا
هەڵبژێــرن؛ بۆیــە ئێمــە بــەم شــێویە
باوەڕمــان بە دێمۆکراســییەکی قووڵ
لــە ئێرانــدا هەیــە ،دێموکراســییەک
کــە ڕێز لــە مافی هەمــووان بگرێت،
ڕێــز لە مافــی دژبەرەکانیش بگرێت،
چونکــە بە بیــرو بۆچوونی ئێمە هیچ
دێمۆکراســییەک بــێ ڕێزگرتــن لــە
مافــی دژبــەران و ناڕازییــان ناتوانێت
بوونــی هەبێــت ،لــەم ڕاســتایەدا ئێمــە
دژی هەمــوو ئــەو ڕێکخراوانەیــن کە
بیانەوێــت بــە شــێوەیەک لە شــێوەکان
لــە ئێرانــدا دیکتاتــۆری جێگیر بکەن
و هــەر بــەم پێیــەش ئێمــە ئامــادە نین
لەگــەڵ ســەڵتەنەتخوازەکان هاوکاری
بکەیــن ،چونکــە پێمان وایــە مێژووی
ئێمــە ســەلماندوویەتی کە ســەڵتەنەت
یانی " ئێستبداد".
پەیوەندیــی کوردســتانی خودموختار
لەگــەڵ دەوڵەتــی ناوەنــدی چــۆن
دەبێــت؟ ئێوە چــۆن تۆمەتی "تجزیە
طلبی" ڕەت دەکەنەوە؟
 لــە مێــژووی ئێرانــدا هەمــووکات تەکــووزی تــەواوی دەســەاڵت
لــە تارانــدا بــووە لــە حاڵێکــدا ئێمــە
خودموختاریمان دەوێت؛ خودموختاری
یانــی نەهێشــتنی ناوەندگەرایی .ئێمە
نامانەوێــت تەواوی هێز لە تاراندا کۆ
ببێتەوە ،دەمانەوێت دەســەاڵت لە نێوان
خەڵکــی ئێــران ،لە نێــوان نەتەوەکان و
تەنانــەت پارێزگاکانــی ئێراندا دابەش
بکەیــن و ئێســتا لــە کۆتاییەکانــی
ســەدەی بیســتەمین لەڕاســتیدا لــە
هەموو واڵتەکاندا "مترقی" دەســەاڵت
دابــەش بــووە و دەســەاڵت لــە دەســتی
تاکەکەســێکدا و ئەویــش لــە ناوەنددا
نەماوەتــەوە ،لــە هەمان ڕاســتادا دژی
گرووپگەلێکیــن کە بــە ناوێکی ترەوە
بیانهەوێت لە ئێراندا دیکتاتۆری بهێننە
سەرکار .جا سەر ئەکەون ،یان نا ئەوە
باسێکیترە .من پێم وایە کە لە ئێرانی
داهاتوودا ئەگەر دیکتاتۆرێک دوای
کۆماری ئیسالمی بێتە سەرکار ،ئەم
دیکتاتۆرییــە ماوەیەکــی زۆر لەســەر

کار نامێنێتــەوە ،بەداخــەوە ئیمکانــی
هەیە کە بارودۆخی واڵتەکەمان بەرەو
شــەڕی ناوخۆی بــڕوات ،بۆیە یەکەم
ئێمــە تــەواوی داواکارییەکانمان ،هەم
دێمۆکراســی و هــەم خودموختــاری،
لــە چوارچێــوی والتــی ئێراندایــە،
ئێمــە خۆمــان بــە ئێرانــی دەزانین و بە
هیــچ کەس و هیــچ ئێرانییەک ئیزن
نادەیــن کە خــۆی لە ئێمە بە ئێرانیتر
بزانێــت ،هۆکارێکیــش بــۆ ئــەم کارە
نابینین ،بەاڵم دەمانهەوێت لەم بنەماڵە
هاوبەشــە و لە نیشــتمانی خۆمان کە
ئێرانە گرینگی بە مافەکانمان بدرێت
و وەک هاوواڵتیــی دەرەجــە دوو ژیان
نەکەین ،بەڵکوو هەموومان لە بەرانبەر
یاسادا یەکسانین و لە هەمان ڕاستادا
پێمــان وایــە کــە ئــەم داواکارییانــەی
ئێمــە چ داوا دێموکراتیکەکانمــان
و چ داواکارییــە گرێدراوەکانمــان بــە
مافــی نەتەوەیــی ،کــە دەبێــت ئەمــە
نەتــەوە زوڵــم لێكراوەکانــی دیکــەی
ئێرانیش بگرێتــەوە ،تەواوی ئەمانە لە
چوارچێــوەی ئێرانێکی دێموکراتیکدا
مومکینــە و بــەم هۆکارەشــە کــە
ئێمــە دێموکراســیمان بــۆ ئێــران
وەک دروشــمی ســەرەکیی خۆمــان
هەڵگرتووە.
بۆچوونی دکتۆر قاسملوو لە هەمبەر
سەرلێشــێواویی هێــزە چەپــەکان
چییــە و حیزبەکــەی خــۆی لە کوێی
هاوکێشەکاندا دەبینێت؟
ئێمــە حیزبێکــی دێموکراتیــن ،ئێمــەحیزبــی مارکسیســتی نیــن؛ لەنێــو
ریزەکانــی حیزبی ئێمەدا کەســانێک
بە ئیدۆلۆژی جیاوازەوە بوونیان هەیە،
ئێمــە ئیدۆلۆژییەکــی دیاریکراومــان
نییــە ،زۆربەی هــەرەزۆری ئەندامانی
حیــزب بــاوەڕی ئاینییــان هەیــە،
موســڵمانن .کەســانێکیش هــەن کــە
خۆیــان بــە مارکسیســت دەزانــن،
هەروەها لەباری ئایینیشەوە لە حیزبی
ئێمەدا ســونی ،شێعە ،یارسان (ئەهلی
حەق) ،مەسیحی ،هەموویان هەن.
بــە بۆچوونــی ئێمــە ،ئەوە ڕاســتە کە
هێــزە چەپــە مارکسیســتییەکانن بــەو
چەشــنەی کــە وتتــان ،لــە تیــۆردا لە
مافــی دیاریکردنــی چارەنووســی
نەتــەوەکان و یــەک لــەوان نەتــەوەی
کورد پشــتگیری دەکــەن و هیوادارین
کــە ئەگــەر ڕۆژێکیش بە کــردەوە لە
تــەک ئەم پرســەدا بــەرەوڕوو بوونەوە،
لەســەر بۆچوونی خۆیان بــەردەوام بن،
بــەاڵم ئــەو بابەتــەی کــە گەرەکم بوو
پێتانــی بڵێــم ئەمەیــە کە ،لــە دۆخی
ئێســتادا من پێم وایە پرسی سەرەکیی
هێــزە چەپــە مارکسیســتییەکانی
ئێرانیــش ،پرســی دێمۆکراســییە .هێزە
چەپە مارکسیســتییەکان دەرفەتێکی
زۆر بەنرخیــان لــە دوای شــۆڕش
لەدەســت دا ،بــە دوای خومەینــی
کەوتن ،هێندێک لەو باوڕەدا بوون کە
رێژیمــی خومەینــی ،رێژیمێکی دژی
ئیمپریالیزمــە ،لە حاڵێکدا هەمانکاتدا
وتمــان و نووســیمان رێژیمێــک کــە
ئازادییــەکان لەناو ببات ،خەڵکەکەی
خــۆی ســەرکوت بــکا ،ناتوانــێ
رێژیمێکــی دژی ئیمپریالیزمــی بێــت
چ بــگات بــەوەی کە دێمۆکرات بێ.
بێجگــە لەمــە ،قەیرانــی هێــزە چەپــە
مارکسیســتییەکان لە ئێراندا ،یەکیان
ریشــەی مێژوویــی هەیــە و ئەویــش
تێگەیشــتن لــە راســتیی ئێرانــە .ئــەم
رێکخراوانــە زۆرتــر لــەڕووی کتێبەوە
گەرەکیــان بــوو پرســەکانی ئێــران
چارســەر بکــەن لە جیاتــی ئەوەیکە،
چــاو لــە راســتییەکانی ئێــران بکــەن،
گەرەکیــان بــوو لــەڕووی کتێبەوە ئەم
کارە بکــەن ،ئەویــش نــەک کتێبــە
ڕەســەنەکانی مارکــس و ئێنگێلــس،
بەڵکــوو ئــەو کتێبانــەی کــە چەندین

جــار وەرگێڕاونەتــەوە و دەســتکاری
کــراون و ،ئــەو باڵوکراوانــەی کــە
زۆربەیان لە رێگەی حیزبی توودەوە بە
دەستی خەڵک گەیشتبوو ،گەرەکیان
بــوو پرســەکان چارەســەر بکــەن کــە
وەک دیتمان ئەم رێکخراوانە تووشــی
چەندیــن ئینشــعاب بــن .رێکخــراو
گەلێک وەکوو "چریکەکانی فیدایی
خەلق" لە ســەرەتای شۆڕشدا یەکێک
لــە گەورەترین رێکخــراوەکان بوون کە
دابەش بوو بەسەر چەند رێکخراوێکی
چووکــەدا ،بــەاڵم ئێســتا چەنــد
ســاڵێکە کــە پرســێکیتر بووەتــە هۆی
ســەرهەڵدانەوەی قەیرانــی زیاتری ئەم
رێکخراوانــە ،ئەویــش ئەوەیــە کــە لــە
سۆڤیەت پێش ئەچێ ،ئێستا سۆڤیەت
وەکوو گەورەترین واڵتی سوسیالیستی
خەریکە خێرا بەرەو دێمۆکراتیزاســیۆن
و دێمۆکراســی دەچــێ .گالســنوس و
پرۆســتریکا ،راســتە کــە بنیاتنــەری
ســەرەکیی گورباچۆفــە ،بــەاڵم ئەمە
پێویســتییەکی مێژووییــە و دەوری
گورباچــۆف زۆرتــر لەمەدایــە کــە،
ئــەم پێویســتییە مێژووییــەی بەجــێ
و بــاش هەســت پێکــرد .رێکخــراوە
مارکسیستییەکان ئێستا دوو رێگەیان
لەبــەرە ،یــان دەبــێ بێــن و بوێرانــە دان
بــە ڕابــردووی پڕ لە هەڵــەی خۆیاندا
بکەن و لە ســفرەوە دەســت پێ بکەنەوە
و بەرەو دێموکراسی بڕۆن و پەیوەندییە
ناوخۆییەکانیــان دێموکراتیــزە بکەن و
فرەچەشــنی قبووڵ بکــەن و بە دوای
دیکتاتۆرییــەوە نەبــن ،یــان ئەوەیکــە
نــا ،لــە هەمــان حاڵەتــی پێشــوویاندا
بمێننــەوە کــە پێــم وایــە ئاکامەکەی
ئەمــە دەبێــت ،کــە هێندێــک لەســەر
ئــەو فیکــرە کۆنــە دەمێننــەوە و
هێندێکیــش لەڕاســتیدا بوێرانــە دێن و
سیاســەتێکی نــوێ لــە پێــش دەگــرن،
بــەو پێیــە بەداخــەوە دەبێــت پێشــبینی
ئــەوە بکەیــن کــە ئینشــعابگەلێکیتر
لەنــاو ئــەم رێکخراوانــەدا ڕوو بــدات،
بــەاڵم مــن هیوادارم کە لــە دوای ئەم
ئینشــعابانە ئــەوان ،ڕەوتــی یەکگرتن
و پێکــەوە کارکــردن بگرنــە بــەر.
ئــەو کەســایەتی و ڕێکخراوانــە کــە
حەزیــان بــە دێموکراســییە و باوڕیــان
بەوەیــە کــە بەبــێ دێمۆکراســی
ناتوانــن سۆســیالیزم دروســت بکەن لە
نێوانیاندا دروســت بکرێت .راســتە کە
ئێمــە حیزبێکــی مارکسیســتی نییــە،
بــەاڵم وەکــوو ئامانجــی دواڕۆژی
خۆمــان لــە بەرنامــەی حیزبەکەماندا
سوســیالیزمی دێمۆکراتیکمان داناوە،
ماوەیەکــی زۆرە نزیــک پێنــج ســاڵە،
ئامانجــی ئێمــەش ئــەوە بوو کــە هەر
لــەو کاتــەوە هێڵــی فکریــی خۆمــان
جیــا بکەینــەوە لە ئەوانــەی کە بەرەو
دیکتاتــۆری ،یان تۆتالیتاریزم دەڕۆن.
پێــم وایە کــە رێکخــراوەکان و هەموو
ئەو گرووپە چەپە مارکسیســتییانەی
ئێــران ،لــە ئێســتادا ئەرکیــان ئەوەیــە
کە دابنیشــن و لەبــارەی ڕابردوویانەوە
جوان بیر بکەنەوە و ئەم رێگایەی کە
ئێســتا ســۆڤیەت و هێندێــک واڵتــی
سوسیالیســتیتر پێشــیان گرتــووە،
بگرنــە بــەر .ئــەم رێگایە کــە رێگای
دێمۆکراســییە ،ســەرەتا دێمۆکراسیی
ناوخــۆی حیــزب بــەر لــە هەمــوو و
دوایــی دێموکراســیی ناوخۆی واڵت،
بگرنەبەر.
بۆچوونی دکتۆر قاسملوو دوای مەرگی
خومەینــی لــە هەمبــەر قەیرانــی
سیاسی و دەسەاڵت لە ئێران چۆنە؟
رێژیمــی خومەینی دەمێکە تووشــیقەیرانــی قــووڵ بــووە ،تەنانــەت پێــش
ئاگربــڕ لــە تــەک واڵتــی عێــراق و
بــەر لــە مەرگــی خومەینــی ،ئێمــە
قەیرانــی رێژیــم لــەوەدا دەبینیــن کــە
پرســە گرینگــە سیاســی ،ئابــووری و
نیزامییــەکان رێگەچارەیــان نییە .ئەم
رێژیمــە نــە پالنێکــی بۆ چارەســەریی
ئــەم پرســە هەیە و نە لــە چوارچێوەی
ویالیەتــی فەقیهــدا ئیمکانــی
چارەســەریی ئــەم پرســانەش هەیــە.
هــەروەک کە دەزانــن خومەینی وتی

کــە ئاگربڕەکــە لــەڕووی ناچارییەوە
بــووە و ژەهرێــک بــووە کــە دەبێــت
بیخواتــەوە ،خــواردی و قەیرانەکــەی
قووڵتر کردەوە و دۆخێکی پێک هێنا
کــە بەرپرســە پلــە بەرزەکانــی رێژیم،
یەکتریــان بــەوە تاوانبــار دەکــرد کــە
هۆکاری شــەڕی نێوان عێراق و ئێران
ئــەم گــرووپ ،یان ئەو گــرووپ بووە،
خومەینــی جارێکیتــر لــە ســەرەوەی
هەموویان ڕاوەســتا و هێڵی خۆی کە
بــە هێڵی ئیمــام بەناوبانگە ،گرتە بەر
کە لەڕاســتیدا هێڵــی تووندئاژۆکانە.
ئێســتا خومەینــی چــووە ،مــن پێــم وا
نییــە بــە مەرگی خومەینــی رێژیمی
کۆمــاری ئیســامی بڕووخێت ،باوڕم
وایــە کــە رێژیــم هێشــتا بــۆ مانەوەی
خۆی هێندێ شتی لە هەگبەدا ماوە.
کەوابــوو ماوەیــەک دەخایەنــێ کــە
قەیرانــەکان دیســان بەرچاوتــر خۆیــان
دەربخــەن و کێشــە ناوخۆییەکانــی
رێژیم بگەنە بەرزترین ئاســتی خۆیان.
شتێکی سرووشتییە کە هەر لە دوای
مەرگــی خومەینــی ،ئاخونــدەکان
النیکــەم لــەو ڕووەوەش بووبێــت خۆیان
یەکگرتــوو نیشــان بــدەن ،بــە بــڕوای
من شــتێکی دەسکرد و کاتی دەبێت،
دژایەتییــەکان لــەوە زۆرترە کە بتوانن
بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ بیشارنەوە،
بەتایبەتــی پــرس و کێشــەکانی واڵت
ئەوەنــدە زۆرە کە بەرپرســانی رێژیمی
ئێســتا ،ناچار دەکات لــە هەمبەر ئەم
پرســانەدا هەڵوێســت بگرن و کارێک
بکــەن کــە لە ئاکامــدا دەبێتــە هۆی
بەریەککەوتنــی بەرژەوەندیــی گرووپە
جیاوازەکانــی نێــو رێژیم .بەم چەشــنە
رێژیــم دوای مەرگــی خومەینــی
دەســبەجێ ناڕووخێــت ،بــەاڵم رێــگا
خــۆش بــووە بــۆ گۆڕانــی بنەڕەتــی
لــە ناوخــۆی واڵتــی ئێمــەدا و دڵنیام
کــە ئــەم ڕەوتە دەســتی پێ کــردووە.
ئەگەر بمانەوێت بە شێوەیەکیتر باسی
بکەین ،مەرگی خومەینی ســەرەتای
کۆتایی هاتنی کۆماری ئیسالمییە.
ئەوەیکە بۆ ئێمە گرینگە ئەمەیە کە،
زۆربــەی هــەرە زۆری خەڵکــی ئێــران
چییــان دەوێــت ،زۆربــەی خەڵکــی
ئێــران ئاشــتییان دەوێــت ،ئــازادی و
دێموکراســییان دەوێــت ،ئەمنیــەت و
ئارامییــان دەویــت و کەســانێک کــە
بەڕاســتی بتوانــن ئاوەهــا پالنێــک
پێشــکەش بــە خەڵکــی ئێــران بکــەن،
هەروەها خەڵکی بە ســداقەتی خۆیان،
قەناعــەت پێ بێنن کە دەتوانن ئاوەها
پالنێــک جێبەجێ بکەن ،من پێم وایە
ئــەم توێــژە لــە داهاتووی ئێرانــدا براوە
دەبن.
لــەو بــاوڕەدام کــە هیــچ گرووپێــک
تاکالیانــە ناتوانێــت لــە داهاتــووی
ئێراندا بێتە سەر کار ،هیچ گرووپێک
ناتوانێــت لــە داهاتوودا بــە تەنیا ببێتە
دیکتاتــۆر ،ئەگەریش بەوە بگات ،کە
بتوانێت دەســەاڵت بە دەستەوە بگرێت،
شــەڕی ناوخۆیــی ســاز دەکات .ئێمە
وەکــوو حیزبی دێموکــرات بۆچوونمان
وایە ،کە دەتوانین رێژیم الواز بکەین،
ئەتوانیــن زەربــە لــە رێژیــم بدەیــن،
تەنانــەت تــا ڕادەیەکیــش دەتوانیــن
بەســتێنی رووخانــی ئامــادە بکەیــن،
بــەاڵم بە تەنیــا ناتوانیــن ئاڵتێرناتیڤ
بین ،بۆیە لە بەشەکانیتری ئێراندا بە
دوای هاوپەیماندایــن ،کــە هەموومان
لــە بەرەیەکی گەورە ،دێموکراتیک و
لــە یــەک بــەرەدا کە بتوانێــت هەموو
دێموکراتــەکان و کۆماریخــوازەکان
کــۆ بکاتــەوە و بــە یەکگرتووییەکی
گشــتگیر ،خەبــات بکەیــن ،ئەمجــارە
دوای ڕووخانی کۆماری ئیســامی،
کارێــک بکەیــن کە کەســێک ،یان
دیکتاتۆرێکــی خراپتــر ،یــان باشــتر
لــە کۆمــاری ئیســامی دەســەاڵت
نەگرێتەوە دەســت ،بەڵکــوو رێژیمێک
بێــت دێموکراتیک کە خواســتەکانی
خەڵکــی ئێــران جێبەجێ بکات ،دوای
دوو دیکتاتۆریــی شاهەنشــاهی و
ئیسالمی بێتە سەر کار.

ئەدەب و هوونەر
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مێداڵیای ڕەش بە بەرۆكی «ڤییەن»ەوە
ڕۆژبین بۆكانی
ژیــان هەڵســووڕانە ،جووڵەیــە،
نەوەســتانە .هــەر ئــەو خسڵەتەشــە
گیانلەبــەر و بێگیــان لــە یەكتر جیا
دەكاتــەوە .تەنانــەت ئــاو ئەگــەر لــە
گــەڕان و جووڵــە بوەســتێ دەمــرێ
و دەبێتــە گەنــداو .لــە نێــو دونیــای
مرۆییشدا هەن كەسانێك جیاوازترن لە
باقــی هاوڕەگەزەكانــی دەورووبەریان،
بــە قەولێــك قوالنجێــك لــە هەمــووان
لــە بانترن ،چونكە هەڵســووڕن ،یانی
ناتوانــن خــۆ لــە ڕووداو و مــژارە
جوراوجۆرەكانــی دەور و پشــتیان
بدزنــەوە ،بەگشــتی مرۆڤگەلێكــی
ئەكتیڤــن ،شــێلگیرن ،بوێــرن ،خــۆ بە
بەرپرســیار دەزانــن ،بۆیــە زۆر جــار
ســەرچاوەی ســەرەكیی ڕووداوەكانن.
ئــەو تیپــە تایبەتییەن كە كەســانێكی
چڵەپۆپەیان تیدا هەڵدەكەوێ و لە نێو
كۆمەڵگــەدا جێپەنجەیــان بەڕوونــی
دیــارە و بۆیــان هەیــە و دەتوانــن لــە
پێكهاتــەی گشــتی كۆمەڵــگادا
گۆڕانــكاری سیاســی ـ ئابــووری ـ
كۆمەاڵیەتــی ـ هونــەری و ئەدەبــی
بەنرخ پێك بێنن .
ئــەم ژیانەی كــە مەكۆكــی هەودای
ئــەم باســەیە ،وەختایێــك لــە جەغزی
ڕەوتێكــی «مەرگەســاتی» و مەمرە
مــەژی دێتــە دەرێ ،مروڤانێكــی
تایبەتــی و هەڵســوور و جەســووریان
تێــدا هەڵكەوتبــێ؛ بــە واتایــەك
مەكۆكی بیر و هزری كۆمەڵگاكەی
خۆی بێ .
لــە قامووس و كلتووری فەلســەفەدا
بــە تایبەتــی لــە فەلســەفەی بوونی
عێرفانــدا باســێك هەیە دەڵێ :لە هەر
سەردەم و زەمەنێكدا حەوت كۆڵەكەی
زێڕیــن و قایــم هــەن كــە قورســایی
باری جیهانیان لە ســەر شانە ،حەوت
مرۆڤــی مەزن و "پیاو چاك" هەن كە
بــە هێــز و بــازوو ـ نــا ـ بەڵكوو بە بیر
و هــزر و ئەندێشــە ،ئاڵتێڕناتیڤێكــی
نــوێ و پێویســت دەئافرێنــن ،یــان
باشــترە بڵێیــن فنداســیۆنێكی فكری
نــوێ و ســەردەمیانە بــۆ ژێرخانــی
كۆمەڵــگا دادەڕێژنــەوە .هــەر كــە لە

كلتــووری كوردەواریــش تێدەفكریــن،
بۆمــان دەردەكــەوێ وشــەی"حەوت"
شــوێنێكی تایبەتــی هەیــە؛ وەك:
حەوتەوانــان ،حــەوت ئاســمان ،حەوت
ڕۆژ  ...یــان لە قامووســی جیهانیدا
وەك حــەوت هونــەر یان حــەوت قاتی
هونەریــی .بەڵێ حــەوت مرۆڤی ژیر
و وشــیار و شــارەزا ،باوەڕپێكــراوی
كۆمەڵگا ،ڕێبەر ،پێشــڕەو ،سەرچڵ؛
بــەاڵم دەبێ بزانین ئەم حەوت مووروە
عیللەتپەڕێنــە ،قــەت بــێ كۆســپیش
نابــن .هەتــا ئــەوان هەبــن ناحــەزان و
دڵچڵكنان و بیرتەسكانی پەراوێزخراو
كــە چاویان بەرایی هەاڵتنی ئەوانیان
نییــە تیــری شــەیتانی و ژەهراویــان
دایمە لە بۆسەی كەواندا بۆ ناونەتەوە
.
ڤییــەن ،پێتەختی هونــەری پێنجەمی
جیهــان ،شــاری یۆتۆپیــای موزیــك
و ئــاواز ،تــەالری مۆســیقایی
و گۆرانیــی و ڕەســەنایەتی و
جوانــی و خۆشەویســتی .لــە
الیەكــی تریشــەوە یەكــێ لــە ناوەنــدە
گرینگەكانــی سیاســی و گرێبەســتە
نێونەتەوەییەكانی جیهانە .وەك واڵتی
ســوئیس بــە هــۆی بێالیــەن بــوون و
خۆتێهەڵنەقورتانــدن لــە كاروبــاری
واڵتــان و هەڵوێســت نەگرتنــی
الیەنگرانــە ،شــوێنێكە بــۆ حەوانــەوە
و كۆبوونــەوەی الیەنــە جۆراوجــۆرە
سیاســی و نێونەتەوەییــەكان .لــەم
شــارەدا چەنــد ڕووداوێكــی گرینگ
و مێژوویــی ڕوویــداوە كــە لــە ژیانی
هەندێــك گــەل و نەتــەوەدا شــوێن و
دەوری تایبەتی هەبووە؛ یەکێک لەم
ڕووداوانە ئەمەیە:
 رێکەوت 22 :پووشپەڕی . 1368 كات :ســەردەمی سەرشــۆڕییخانەخــوێ ،ســەردەمی زۆربێــژی و
تیرۆریزمی نێودەوڵەتی كۆنەپەرەست
 واڵت :ئوتریش شار :ڤیەن ئــاكام :سەرشــۆڕی بــۆ ڤییــەن،ڤییەنــی كانــگای هونــەر ،ڤییەنــی
مەڵبەندی گۆرانی و خۆشەویستی
لەو ڕۆژەدا هونەر كڕ كەوت ،ئاڕشەی
ویڵۆن و ویڵۆن سۆلەكان دوو لەت بوون،
ساكســیفۆنەكان بــە جێگــەی ئاوازی

پووشپــەڕی ماتەم
شاهۆ ٢٢
وەکــوو هەمــوو بنەماڵەیەکی حیزبی
هەمــوو ئێوارەیــەک لــە تەنیشــت
دایــک و بابمانــەوە ســەرئێواران
لەنێــو مــاڵ وســەربان و لەنێــو مەزرا
دادەنیشــتین و گوێمــان لــە دەنگــە
حەماســی و دلێرانەکــەی کاک
ئەحمەدی شــێربەگی دەگرت ،تاکوو
لە هەواڵەکاندا باســی جەولە و شــەڕ
و خەباتــی پێشــمەرگەمان بۆ بکات،
هەرکاتێــک دەیگووت بەخۆشــییەوە
پێشــمەرگەکان شوێنی شــەڕەکەیان
بــە ســەالمەتی بەجــێ هێشــت

دەتگووت گشــت دنیامــان پێ دەدەن،
خاوەنــی هەمــوو جیهانیــن ،هــووڕاو
چەپڵەمان لێ دەدا ،بەاڵم کاتێک لە
کۆتایی خەبەرەکەیدا هەواڵی شەهید
بوونــی پێشــمەرگەی بــاو دەکــردەوە
ئەژنۆمــان وشــک دەبــوو ،چاومــان
لــە ناوچاوی یەکــدی زاق دەبوویەوە،
دایکــم دەیکێشــا بــە ئەژنۆیــدا و
دەیگووت ئەی چاوم کوێر بێت ،ئەی
دایکتان بمرێت ،هەموومان فرمێسک
بــە چاومانــدا دەهاتە خــوارێ ،چەند
ڕۆژ کەســمان تاقەتی قســەکردنمان
نەبوو ،تا دیســان هەواڵێکی خۆشمان
دەبیستەوە.
ســاڵی شەست
پووشــپەڕی
پۆلــی ســێی
و هەشت من

Islamic Republic of
Iran
=
terrorist

ئەویــن و خۆشەویســتی كەڕەنــای
جەنــگ و خوێنیان لــێدەدا .پیانۆ و
كالرنێتەكان ،نۆتی مەرگیان بە ســەر
بااڵی حاكمانی ئۆتریشدا دادەباراند،
بێتهۆڤێن شاباشی خوێنی وەردەگرت،
فلــووت گــەرووی ئازادیخــوازی
هەڵــدەدڕی و گۆرانــی وەحشــەتی
دەچڕی ،ئۆركێســتراكان سەمفۆنیای
مەرگیــان لــێدەدا ،دەنگبێژی هونەر
گــورگ ئاســا دەیلوورانــد ،شــەقام
خوێنــی دەهێنایــەوە و ڤییەن بێزی لە
خۆی دەكرد ،لەو ڕۆژەدا ڕوخســاری
هونەر بە چڕنووكی تاوانباریی ڤییەن
خەوشــدار بــوو .بڵێــن بــە موتــزارت
ئۆپێڕا تایبەتییەكەی بكاتە پایەنازی
تیرۆریســتان نەوەك لە كاربەدەســتانی
ئۆتریــش ڕازی نەبووبــن! تــۆ بڵــەی
تفەنگــی دەســتی پیاوكــوژەكان جانتا
و ئاڕشــەی موســیقا نەبووبــێ؟ یــان
فیشــەكی چەكــی خوێنڕێــژەكان
نۆتــەی ئۆپێــرای مــوزارت یان نۆتی
ســەمفۆنیای بڕایــۆز نەبووبــێ كــە
توانیی بە ئاســانی ســنگی گزینگ
شــەق بــكا و دڵــی ئاشــتی و ئازادی
هەڵبدڕێ؟
لــەو ڕۆژە نگریســەدا ،لــەو كاتــە

ســامناكەدا ،لــە وەهــا ڕۆژێكــدا كــە
شــەوەزەنگی چڵكــن و نەخــۆش بــە
بێژنگــی كۆنەپەرەســتی بــەری ڕۆژ
دەگــرێ ،دڵــی مرۆڤێكــی كەیلــی
ئــازادی و ئاشــتی و مێهرەبانــی
خەڵتانــی خوێن دەبێ .دیســان خێوی
شــەڕ ،دیســان دێوەزمــەی مــەرگ،
دیسانەوە چنگی ڕەشی تاوان كۆتری
ئاشتی دەگەوزێنێ،
لــە پشــت مێــزی وتووێــژ دوو شــاند
ڕووبەڕووی یەك دانیشتوون!
شاندی یەكەم :
هەڵگــری ئاواتی گەلێكی چەوســاوە
و بێبــەش و مافخــوراو ،جانتــای
دەســتیان پێنــووس و گــوڵ و كۆتــر.
لــە ســەریاندا جریوەجریوی چۆلەكە و
شنەشنی شەماڵ و كەروێشكەی گیا
و دەوەن .نیــگای چاویــان نیازپاكــی
و یەكڕەنگــی بوون .ئــەوان بە دڵێكی
ئەهورایی و بە جانتایەكی دڵۆڤانییەوە
هاتنــە پشــتی مێــزی دانوســتانەوە.
خواســتیان برایەتــی و پێكــەوە ژیــان،
ئاواتیــان بەختیــاری و بەختــەوەری
بوون ،هەناسەیان گوتاری ئاشتەوایی
و دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی .
شاندی دووهەم :

دواناوەنــدی بــووم ،پشــووی هاوینــە
بــوو؛ بــۆ ســەردانی قــەوم و فامیــل
ســەردانی یەکێــک لــە شــارەکانی
کوردســتانم کــرد ،بــە بینینــی
قــەوم و کــەس و کار دڵشــاد بــووم،
ڕادیۆیەکی تووشیبای پێشمەرگانەم
هەبوو ،بۆ هەر شــوێنێک بڕۆشتایەم
هاوڕێــی نزیکــم بــوو ،نەمدەتوانی بۆ
ڕۆژێکیــش گــوێ لە ڕادیــۆ دەنگی
کوردستانی ئێران نەگرم ،ئێوارەیەکی
قێــزەون و خەمــاوی بــوو ،ئــەو ڕۆژە
حاڵم باش نەبوو ،قســەم بۆ نەدەهات،
هاوڕێکانــم هەرچــی پرســیاریان
لــێ دەکــردم بــۆ قســە ناکــەی؟ بــۆ
پەشــۆکاوی؟ خۆیشــم نەمدەزانــی
چیمــە ،بۆ حەوســەڵەم بەســەر چووە؟
لــە هەڤااڵنــم خواحافیزیــم کــرد و
ڕۆیشــتمەوە بۆ ماڵــەوە ،ئێوارەی 22
پووشــپەڕ بــوو ،وەک

هەمووجــاران دانیشــتم بــۆ گــوێ
گرتــن لــە دەنگــی کاک ئەحمەدی
شــێربەگی ،ڕادیۆ بە ســروودی ئەی
ڕەقیب و چەند ئایەتێک لە قۆرئانی
پیــرۆز دەســتی پــێ کــرد ،لەنــاکاو
دەنگــە حەماســییەکەی کاک
ئەحمــەد گۆڕابــوو ،وەکــوو جــاران
نەبوو ،خەمێکی گــەورە بەدەنگییەوە
دیاربــوو ،هەواڵــە تاڵەکەی خوێندەوە،
ئــەو هەواڵــەی تــا دواســاتەکانی
ژیانــم لەبیــری ناکــەم ( ،بەداخــوو
کەســەرێکی زۆرەوە ڕێبــەری
گەورەمــان کاک دوکتــۆر قاســملوو
کــە بــۆ مەئمووریەتێکــی حیزبی لە
واڵتــی ئوتریــش و لــە شــاری ڤیــەن
بەســەری دەبرد کەوتە بەر دەسڕێژی
گوللەی تێروریســتە کانی کۆماری
ئێســامی ئێــران و شــەهید بــوو)
نازانــم لەو ســاتەوەختەدا چۆن دڵم لە
نــازان چــۆن
لێــدان نەکــەوت؟
نەمردم؟

جانتــای دەســتیان ژەهــر و بــارووت
و گوللــە و چــەك .بیــر و هزریــان
هەڵگــری بوغــز و قیــن و فــرت و
فێــڵ و دواكەوتوویــی .نیگاكانیــان
پڕاوپڕ لە ڕەشــبینی و شك وگومان.
خواستەكانیان خوێنڕشتنە و گالندنی
بەرانبــەرە .وێردی دەمیان ئایەتەكانی
تۆقانــدن و شــەڕ و شــۆڕی و
ماڵوێرانی .خواستەكانیان خوێنڕشتنە
و خوێنڕشتنە و خوێنڕشتن .
دەڵێــن مێــژوو دووپــات دەبێتــەوە،
ســاڵی  1938پــاش ســێ جــار
دانیشــتن و وتووێــژ ،ئۆتریــش بــە
ئاڵمانــەوە دەلكێندرێ .ئەمجارەشــیان
پــاش ســێ جار دانیشــتن لــە ئاكامدا
تیرۆریســتانی كۆمــاری ئیســامی
شاندی دانوســتانكاری كورد واتە د.
قاســملوو و دوو هاوڕێكــەی بــە فرت
و فێڵ تیرۆر دەكەن و بە سەربەرزیی
دەســەاڵتدارانی ئۆتریشەوە بە كەشم و
نەشــمەوە بەڕێ دەكرێنــەوە .جارێكی
دیكــە و سەرشــۆڕییەكی دیكــە بــۆ
تەوێڵــی ڤییەن .ئەمجارەیان شــوبێرت
و هایدێــن و چایكۆفســكی و....
ئارەقەی شەرم دایگرتن و مۆسیقایان
لە خەم وەردا و سەمفۆنیای تراژێدی
مەرگــی ئازادیخوازیــان ژەنــی و
میداڵیــای شەرمەســاریان لــە ســەر
سینگی ئۆتریش داكوتا .
ڕەنگــە بگوتــرێ ئەگەر ئۆتریشــیش
بەرهەڵســتی ئــەو كــردارە قێزەونــە
ببوایەتــەوە ،لــە ســەر ڕەفتــار و
كــرداری ڕێژیمــی كۆنەپەرەســت
كارتێكەرییەكــی ئەوتــۆی نەدەبــوو،
بــەاڵم ڕاســت بەپێچەوانــەی ئــەو
قســەیە دەبێ بگوتــرێ دیكتاتۆرانی
ســەرەڕۆ ســەبارەت بە كردەوە چەپەڵ
و دژە مرۆییەكانیــان چەندە توندوتیژ
و بێچــاو و ڕوون ،هــەر زۆر زوو
ســەد ئەونــدەی تریــش ســەر دەخەنــە
كااڵنــی خۆیــان و هەر نەبێ ســەردەم
و موددەیــەك بێدەنــگ و كڕ دەكەون.
هەر ســەبارەت بە كەیســی د.قاسملوو
و هاوڕێیانــی شــەهیدی ،ڕێژیمــی
تیرۆرپــەروەری نێودەوڵەتــی ئێرانــی
ئیســامی هــەر كــە بــۆی دەركــەوت
هیچ كەس و دەوڵەتێك نییە بۆی بێتە
لەمپەڕ و بەربەست و زۆر ترسەنۆكانە

سەری بەرداوەتەوە ،هیچ سێ و دووی
لێنەكرد و بەبێ هیچ سڵكردنەوەیەك
دوای چەند ســاڵ زۆر بە لووتبەرزی
و بەرزەدەماخانــە ڕێبــەری دووهەمی
حیزبی دێموكرات واتە دوكتور سادقی
مــەزن و هاوڕێیانی تیــرۆر كرد ،هەر
بەو حیسابەی كە لە ئوتریش و باقی
واڵتانــی دیكە ئەو تیرۆرانەی ئەنجام
دابوو؛ بــەاڵم هەموو دیتمان دەزگای
دادوەری ئاڵمــان قۆڵــی هیمەتــی لێ
هەڵماڵــی و بەبێ ئەوەی گوێ بداتە
دەیــان هەڕەشــە و گوڕەشــە و بــێ
ئــەوەی چــاوی بــە هیــچ بەرتیلێــك
هەڵخڵەتێ – ڕاســت بــە پێچەوانەی
دەســەاڵتدارانی ئۆتریــش – بااڵتریــن
دەســەاڵتی كاربەدەســتانی كۆمــاری
ئیســامی خســتە ژێــر پرســیار و بــە
تاوانباری سەرەكی ناساندن.
وەك هەموومــان ئاگاداریــن ،هــەر
دوای حوكمی دادپەروەرانەی دادگای
بێرلیــن لــە ســەر كەیســی میكۆنۆس
بــوو كــە ڕێژیمــی تیرۆریســتپەروەری
ئیســامی ئێران بە تەواوەتی بە ســەر
ئــاكاری نگریســانەی خۆیــدا چووەوە
و ئیــدی لــەو چەشــنە تیرۆرانەیان لە
ئورووپا نەکرد.
دوای دادگای میكۆنــۆس
حوكمەتی ئیســامی ئێران بۆ ئەوەی
بــە ڕواڵەتیــش بــێ نیازپاكــی خــۆی
بــە دنیــا بســەلمێنێ و وا نیشــان بــدا
كــە دەســتی لــە ســەرەڕۆیی و تیرۆر
و هەناردە كردنی شــۆڕش و ئینقالب
هەڵگرتــووە ،تەنانەت لە چوارچێوەی
دەســەاڵتی كــرداری (ئیجرایــی)
خۆشــیدا بناژۆخــوازان و توندڕەوانی
الدا و دەوڵەتێكی بەناو ڕیفۆرمخوازی
هێنایە سەر كار و دەمامکی دیکەی
لە چاو کرد .
بــە واتایــەك ئەگــەر لــە تیــرۆری د.
قاسملوودا حكومەتی ئوتریش بوێرانە
و ســەربەرزانە ڕاوەســتابایە بێشــك
ماشــینی تیرۆریزمــی ئیســامی
ئێــران زووتــر پەلكــووت دەكــرا و
ڕەنگــە تیــرۆری میكۆنووس و چەند
تیرۆرێكی دیكە نەخوڵقابایا .
بەڵــێ ! بۆ جــاری دووهەم میداڵیای
ڕەشــی شــەرمەزاری لــە بەرۆکــی
ڤییەنی هونەرپەروەر جێگیر كرا .

دنیــا بەســەرمدا ڕووخــا ،دەســتم بــە
هــاوار و باوکــەڕۆ کرد ،فرمێســک
لە چاوانم وەک باران دەهاتە خوارێ
و ئۆقرەم لێ بڕا ،کۆســتێکی گەورە
بــوو بۆ هەمــوو نیشــتیمانپەروەرێک،
بیــرم لــەو پێشــمەرگانە دەکــردەوە
کــە ئێســتە لــە ســەنگەری خەبات و
مەتەرێزی شــەرەفن ،بە بیســتنی ئەم
هەواڵە جەرگبڕە حاڵیان چۆن بێت؟ بە
گریان و نارەحەتییەکی زۆرەوە دوای
ماوەیــەک خواحافیزیــم لــە دۆســتان
و کــەس و کار کــرد و گەڕامــەوە،
هــەر لەم کاتانەیش بــوو کە پۆلێک
لــە پێشــمەرگەکانی هێزی شــاهۆ لە
ناوچەی هەورامان دەکەونە کەمینی
دۆژمنــەوە و شــەش پێشــمەرگەی
قارەمــان گیانیــان لەدەســت دەدەن،
کــە ئەویــش خەمێکــی گــەورە بــوو
کە پووشــپەڕی کردە مانگی پەژارە
و ماتــەم بــۆ الوێکی ئەم نیشــتیمانە

بێبەشــە ،ئێســتەش دوای نزیــک بــە
ســی ســاڵ لــەو ڕووداوە تاڵــە هێشــتا
ئازارەکانــی لــە دەروونمــدا هــەر
مــاون ،لەبیــرم ناچێتــەوە ،ڕێبەرێکی
کاریزمــا و ڕووناکبیرێکــی گەورە و
سیاســەتوانێکی بەئەخــاق بە دەســت
الیەنگرانــی شــەوەزەنگی تاریکــی
و نوێنەرانــی ئێســتێبدادی ڕەشــی
مەزهەبــی لەدەســتمان چوو ،بەاڵم بە
دڵخۆشــییەوە ئەویندارانــی ئەو ڕێبازە
پیرۆزە ئێستەش لە سەنگەری خەبات
و بەرخۆدان درێژە بەو ڕێبازە دەدەن و
تــا گەیشــتن بە ئاواتەکانــی دوکتور
قاســملووی شــەهید ئــەو ڕێگایــە
بەرنادەن.
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ڕۆژنامەی کوردســتان بە مەبەســتی هەرچی زیاتر ئاشکرا کردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ
لــە ناوچەکانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،هــەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە ســەر دوایین
بارودۆخــی مافەکانــی مــرۆڤ لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت بــاو و دەیخاتە بەر دیــدی خوێنەران
ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای مانگی پووشپەڕی  ٩٧هەتاوی لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی
ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتیە 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:

دەسبەســەر ،بانگهێشــت و زیندانیــی
کــردن و حوکمــی زینــدان و ناڕوونی
چارەنووسی زیندانیان:
ڕۆژی پێنجشــەممە ٣١ی جۆزەردان،
مســتەفا حەبیبــی ،دۆزگــری شــاری
ورمــێ لــە کۆبوونەوەیەکــدا لەگــەڵ
هەواڵنێــران بە ئاماژەکردن بە ڕووداوی
قوتابخانەی "راە شهدا"ی شارۆچکەی
ئیســامئاوای ئەو شــارە و دەســدرێژی
بــۆ ســەر یەکێــک لــە قوتابییــەکان،
ڕایگەیانــد " :لەکــۆی  ١٥٦کــەس
لــەو کەســانەی کــە لــەو ڕووداوەدا
دەسبەسەر کرابوون ٥٤ ،کەس دەستیان
لــەو ڕووداوەدا هەبــووە و بڕیاری گرتن
و ســزادانیان دیــاری کــراوە و ئەوانــی
دیکەش ئازاد دەکرێن".
هێــزە ئیتالعاتییــەکان ،هێرشــیان
کــردە ســەر ماڵــی شەخســیی
ڕۆژنامەنووســێکی کــورد ،بــە نــاوی
"سەالح ڕەمەزانی" (ئاسۆ ڕوانسەری)
لــە شــاری تــاران و کەرەســتە
شەخســییەکانی ئــەو ڕۆژنامەنووســە
وەک کامپیوتێــر و هەروەها هێندێک
کەرەستەی شەخسی دیکەی نابراویان
لەگــەڵ خۆیــان بــردووە .هەروەهــا،
چاالکێکــی فەرهەنگیــی کــورد،
بــە نــاوی "نوورمحەممــەد نــادری
(ئــەردەاڵن ئەفشــار)" ،تەمــەن ٥٥
ســاڵ ،خەڵکــی شــاری شــیروان ســەر
بــە پارێــزگای خۆراســان ،لــە الیــەن
هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و
بــۆ تێپەڕاندنــی مــاوەی حوکمەکــەی
ڕەوانەی زیندانی شاری بیرجەند کرا.
ئێــوارەی ڕۆژی پێنجشــەممە ٣١ی
جــۆزەردان ،الوێکــی کــورد ،بــە ناوی
"ئــازاد ســەعدوڵاڵهی" تەمــەن ٢٢
ســاڵ خەڵکــی گونــدی "شــیان" ســەر
بــە ناوچــەی ژاوەڕۆی ســنە ،لە الیەن
هێزەکانی سپای پاسدارانەوە بە توندی

لێی دراوە.
ڕۆژی هەینی ١ی پووشپەڕ" ،ئەمیر
پیــادە" ،بەرپرســی زمانــی کــوردی و
وێــژەی کوردیی "بەیان" ،بانگهێشــتی
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری بۆکان و
لێپرسینەوەی لەگەڵ کرا.
مامۆســتا "محەممــەد ئەدەیبــی"
پێشــنوێژی مزگەوتــی گونــدی
"کەوپێچــی خــواروو"ی شــاری بانــە،
کــە لەالیــەن ئیــدارەی ئیتالعاتی ئەو
شارەوە هەڕەشــەی کوشتنی لێکرابوو،
بە ناچاری زێدی خۆی بە جێهشتووە.
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار،
ئــەو مامۆســتا ئایینیە کــوردە لەالیەن
هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە "هەڕەشــەی
کوشتن"ی لێکراوە.
حوکمــی دوو ســاڵ زیندانی تەعزیری
هاوواڵتییەکــی کــورد خەڵکــی
شــاری کامیــاران بــە نــاوی "ئیقبــاڵ
قوبــادی" کوڕی ئەحمــەد لە دادگای
پێداچوونــەوە شــاری ســنە پشتڕاســت
کرایــەوە؛ ئــەو هاوواڵتییــە کــوردە بــە
تۆمەتــی "هــاوکاری لەگــەڵ حیزبــە
کوردییەکانــی دژبــەری حکوومەتــی
ئێــران" لــە دادگای ئینقالبــی شــاری
ســنە بە پێنج ساڵ زیندانیی تەعزیری
مەحکووم کرابوو و دواتر به ناڕەزایەتی
پارێزەری دۆســیەکەی ،ئەو حوکمە لە
دادگای پێداچوونــەوە بــۆ دوو ســاڵ
زیندانی تەعزیری کەم کرایەوە.
لقــی چــواری دادگای پێداچوونەوەی
پارێــزگای ســنه هەر یــەک لە "منارە
مەالوەیســە و زەمانــە زێویە"یــی بــە
تۆمەتــی "بەشــداری لــە کۆبوونەوەی
پشــتیوانی لە گشتپرسیی سەربەخۆیی
کوردســتان" و تێکدانــی نەزمــی
گشــتیی به میلیۆنێک و  ٨٠٠هەزار
تمەن پارەی نەختی مەحکووم کردووە.
ڕۆژی شــەممە ٩ی پووشــپەڕ،

"فەرهاد عەبدوڵالپوور" ،برای هیدایەت
عەبدوڵالپوور زیندانیی سیاســی کورد
مەحکــووم بــە ئێعــدام لــە زیندانــی
ناوەندیــی شــاری ورمێ لــە الیەن هێزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
دوو هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
"شۆڕش قادر سەکینە و دڵشاد جەواهیر"
خەڵکی گوندی "تاچیناوێ"ـی شاری
شــنۆ لە الیەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە
دەسبەسەر کران.
هێــزە ئەمنییەتییەکانــی حکوومەتــی
ئێران ،لە شــاری تاران ،دوو دەروێشــی
گۆنابادییان لەو شــارە دەسبەســەر کرد
و بۆ شوێنێکی نادیاریان ڕاگواست.
شوناســی ئەو دوو هاوواڵتییە بە ناوی
"ئەمیــن عەلیزادە و جەالل مووســەوی"
دانیشتووی شاری ئیالم راگەیەندراوە.
ڕۆژی شــەممە ٩ی پووشــپەڕ ،دوو
هاوواڵتیی کورد خەڵکی شاری بۆکان
بە ناوەکانی "مەنســوور ئیسماعیلپوور
و لوقمان پیشیار" بانگهێشتی ئیدارەی
ئیتالعاتی ئەو شارە کران.
ڕۆژی سێشــەممە ١٢ی پووشــپەڕ،
چاالکێکــی مەدەنیــی کــورد بە ناوی
"ئەنــوەر عــەرەب" تەمــەن  ٣٣ســاڵ لە
الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانی ســەر بە
ئیدارەی ئیتالعاتی سپای پاسداران لە
شــاری بۆکان دەسبەســەر کــراوە و بۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
"مێهــدی گەنجبەخــش" ،یەکێــک
لــە چاالکانــی فەرهەنگــی کــوردی
خۆراسان بۆ بەندی زیندانیانی سیاسی
زیندانی وەکیلئاوای شــاری مەشهەد،
گوێزراوەتــەوە؛ بنەماڵــەی ئەو چاالکە
فەرهەنگییــە ڕایانگەیانــدووە":دادوەر
نــەزەری بــە دانانــی بارمتە بــۆ ئازای
مێهدی دژایەتییان کردووە".
ئێــوارەی ڕۆژی سێشــەممە ١٣ی
پووشــپەڕ ،چاالکێکــی مەدەنیــی

کــورد بــە نــاوی "عێرفــان ڕەشــیدی"
خەڵکــی شــاری پــاوە لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانی ئەو شارەوە دەسبەسەر
کرا.
هەروەهــا" ،قــادر محەممــەدزادە"،
زیندانیــی سیاســیی کــورد ،خەڵکــی
شــاری بــۆکان ،لــە زیندانــی ناوەندیی
شــاری ورمــێ ،پاش گواســتنەوەی بۆ
ژووری تاکەکەســی دەســتی داوەتــە
مانگرتــن؛ قادر محەممەدزادە ،ڕۆژی
هەینی ٢٥ی جۆزەردان ،دەستی داوەتە
مانگرتن.
هەواڵدەریــی حکوومەتــی "ئیســنا" لــە
زاری بەرپرســی پۆلیســی ئەمنییەتــی
گشــتیی شــاری کرماشــان بــاوی
کــردەوە٣١ ،ماشــینی هاوواڵتییــان
ڕاگیــراوە و  ١١٥هاوواڵتیــش بە هۆی
لە بەرچاونەگرتنی شئوناتی ئیسالمی
(بدحجابی) بەڵێننامەیان لێوەرگیراوە.
"فەرهاد عەبدوڵالپوور" خەڵکی شاری
شــنۆ بــرای هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور
زیندانــی سیاســی کــوردی مەحکووم
بــە ئێعــدام بــۆ لێکۆڵینــەوە ڕەوانــەی
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری ورمــێ
کــرا؛ بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی
ئــاگادار ،بنەماڵــەی عەبدوڵاڵپــوور
لەژێر گوشاری ڕێكخراوی ئیتالعاتی
ســپای پاســداراندان و لــە چارەنووســی
کوڕەکەیان هیچ زانیارییەکیان نییە.
محەممــەد ئەمیــن عەبدوڵالهــی،
زیندانــی سیاســی کــورد کــە لــە
"مورەخەســی دەرمانــی" لــە شــاری
بــۆکان بــە ســەر دەبــات لە الیــەن هێزە
ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و بــۆ
تێپەڕاندنــی مــاوەی حوکمەکــەی بــۆ
زیندانی بیرجەند گوێزرایەوە.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٣ی پووشــپەڕ،
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی "ســابیر
خەڵیفــە" کــوڕی ئیســماعیل خەڵکــی

ئــەم ئامــارە بــە پشتبەســتن بــە ئاماری
ناوەنــدی تۆمــار کــراو ،لــە ناوەندیــی ئامــاری
ئاژانسی کوردپا تۆمار کراوە.

شــنۆ لەالیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە
دەسبەســەر کــرا؛ بــە وتــەی نزیکانــی
ئــەم هاوواڵتییــە کــوردە ،هێزەکانــی
ئیتالعــات بە هێرشــکردنە ســەر ماڵی
ســابیر ،ئەویان دەسبەســەر کردووە و بۆ
شوێنێکی نادیاریان گواستووەتەوە.
خۆکوژی ژنان و پیاوان:
شــەممە ٢ی پووشــپەڕ ،ژنێکــی الو
بــە نــاوی "حەدیــس" کچــی تەوفیــق،
خەڵکی گوندی "بەردەڕەشـ"ـــی شاری
مەریــوان ،بــە هــۆی زۆری ڕێــژەی
ســووتاویەکەیەوە ،پــاش چەنــد ڕۆژ
بەربەرەکانــێ لەگــەڵ ئێــش و ئــازار،
گیانی لە دەست دا.
کۆڵکێشــێکی کورد بــە ناوی "خەلیل
عیبــادی" تەمــەن  ٤٢ســاڵ خەڵکــی
گەڕەکــی "تەپــی مــااڵن"ی شــاری
ســەقز ،پــاش دەسبەســەرداگرتنی
شــتومەکەکەی لــە الیــەن هێــزە
ئینتزامییەکانی حکوومەتی ،کۆتایی
بە ژیانی خۆی هێنا.
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
ئێــوارەی سێشــەممە ٥ی پووشــپەڕ،
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی ئێران
جێگیــر لــە پاســگای "گەاڵڵــە" لــە
شــاخەکانی قەندیــل ،ژمارەیــەک لــە
کۆڵبەرانی کوردیان دایە بە دەسڕێژی
گولـــله و کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی
"شــوانە مەحموودزادە" کوڕی ســۆفی
عومــەر خەڵکــی گونــدی "شــیناوێ"
ســەر بــە شــاری پیرانشــار گیانــی لــە
دەســت دا و کۆڵبەرێکــی دیکــە بــە
ناوی "ناســر عەبدوڵ" تەمەن  ٢٥ساڵ
خەڵکــی "کۆنەالجــان" بــە ســەختی
بریندار بوو" .ناسر عەبدول" تەمەن ٢٥
ســاڵ خەڵکــی "کۆنەالجان"ی شــاری
پیرانشــار کــە بە تەقەی ڕاســتەوخۆی

هێــزە نیزامییەکانی حکوومەتی ئێران،
جێگیــر لــە پاســگای "گەاڵلــە" لــە
شاخەکانی قەندیل پێکرابوو و دواتر لە
الیــەن ئەو هێزانەوە دەسبەســەر کرابوو،
بۆ چارەسەری پزیشکی بۆ ناوەندێکی
دەرمانیی شاری ورمێ گویزرایەوە.
ڕۆژی سێشــەممە ١٢ی پووشــپەڕ،
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە
جــاددە نێوان دیواندەرە_ســەقز ،تەقەیان
لــە ماشــینی کاســبکارێکی کورد بە
نــاوی "یووســف کیانفەڕ" کرد کە بەو
هۆیەوە ناوبراو بە سەختی بریندار بووە.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٣ی پووشپەڕ،
کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی "مەنسوور
ســوهرابی" تەمــەن  ٥٠ســاڵ خەڵکــی
شــاری نۆدشــە ســەر بــە شــاری پــاوە
بــە هــۆی جەڵتــەی دڵــەوە لــە کاتــی
کۆڵبەری گیانی لە دەست دا.
برینداربــوون و گیــان لــە دەســتدانی
کرێکاران:
ڕۆژی هەینــی ١ی پووشــپەڕ،
کرێکارێکی کوردی خەڵکی گوندی
"کانی ئەشکەوتـ"ـــی شاری پیرانشار،
بــە هــۆی بەردانــی ئــاوی بەنــداوی
"کانــی ســێو"ی ئــەو شــارە لــە ئــاودا
خنکا؛ شوناســی ئەو کرێکارە کوردە،
بە ناوی شــێرکۆ (ئەحمەد) یووســفی،
کوڕی موراد ڕاگەیەندراوە.
ڕۆژی هەینــی ٨ی پووشــپەڕ،
کرێکارێکــی کــورد ،بــە نــاوی
"وەحیــد مەولــوودی" کە لــە کارگەی
کارتۆنســازیی زاگرۆس خەریکی کار
بووە ،تووشی ڕووداوی کار هات .
ڕۆژی دووشــەممە ١١ی پووشــپەڕ،
جووتیارێکــی کورد ،بە ناوی "ج .ح"،
تەمەن  ٥٥ســاڵ ،بە هۆی وەرگەڕانی
تەراکتۆرەوە ،گیانی لە دەست دا.

