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دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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لــە رۆژی ٢٦ی ســەرماوەزی ١٣٢٤ی هەتاویــدا ،رۆڵــە خەباتكارەكانــی گــەل لــە شــاری
مەهاباد لە هەنگاوێكی بوێرانەدا ،هەڵیان كوتایە ســەر شــارەوانیی مەهابادو بەو شــێوەیە
دواییــن پاشــماوەكانی رێژیمــی پاشــایەتییان لــەو شــارە تێكــەوە پێچاو ئااڵی ســێ رەنگی
كوردســتانیان هەڵكرد؛ بەو بۆنەوە حیزبی دێموكراتی كوردســتان ،ئەو رۆژە مێژووییەی وەك
رۆژی "پێشــمەرگەی كوردســتان" ناودێر كرد .بەناوی ڕۆژنامەی "کوردستان"ەوە ئەو رۆژە
مەزنە لە هەموو خەڵكی كوردســتان ،بنەماڵەی ســەربەرزی شەهیدان ،زیندانییانی سیاسی
و هەموو پێشــمەرگەكانی كوردســتان پیرۆز دەكەین و هیوادارین نەتەوەی كورد لە ســایەی
ئەو هەموو فیداكارییەی هێزی پێشمەرگەی كوردستاندا ،بە ئاشتیو ئازادی شاد ببێت.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە
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پێشمەرگە ڕازی هەرمانی گەلە

ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٢٤ی سەرماوەزی
١٣٩٧ی هەتــاوی ،ڕێوڕەســمێکی تایبەت
بە ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردستان لەالیەن
فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەوە لــە چیا
سەرکەشەکانی کوردستان بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنــەوە
ســروودی نەتەوایەتی ئــەی ڕەقیب لەالیەن
هێــزی پێشــمەرگەوە دەســتی پێکــرد،
دواتــر خولەکیــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و
کوردستان ڕاگەیەندرا.
پاش وەرگرتنی ســانی فەرماندەی گشتی
هێزی پێشمەرگە لە هێزەکانی ئامادەبوو لە
ڕێوڕەســمەکە ،ڕێژەی دەســتە و هێزەکانی
پێشــمەرگە کــە نیشــاندەریی ئەوپــەڕی
ئامادەیی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان
بوو بەڕێوە چوو.
لە بڕگەی یەکەمی ڕێوڕەسمەکەدا بەڕێز
کاوە بەهرامــی فەرماندەی گشــتی هێزی
پێشــمەرگە چەنــد وتەیەکی پێشــکەش بە
ئامادەبووانی مەراســمەکە کرد .ناوبراو لە
وتەکانیــدا ئامــاژەی بەوە کرد کە ،رۆژی
٢٦ی ســەرماوەز رۆژی پێشــمەرگەی
کوردســتان رۆژی وەبیرهێنانــەوە و قامک
لــە ســەر دانانــی تایبەتمەندییەکانــی
پێشمەرگە و رۆژی رێزگرتن لە فیداکاری
و خۆبەختکردنــی رۆڵــە تێکۆشــەر و
خەباتگێڕەکانــی نەتەوەکەمانــە ،رۆژی
ئــەو ڕۆڵــە شۆڕشــگێڕ و گیــان لەســەر
دەســتانەیە کــە ســەنگەرەکانی خۆیــان
دژی دیکتاتــوری و ســەرەڕۆیی پــەت و
سێدارەی رێژیم لە هەلومەرجە سەختەکاندا
پاراست ،ئەم قارەمانانە بوون کە چەمکی
گۆڕانکاری و راســانیان کردە مەشــخەڵی
جوواڵنەوەی نوێ.
ســەبارەت بــە دۆخی هەنووکەیــی ئێرانیش
وتــی" :رێژیمــی کۆمــاری ئیســامی

لــە هەلومەرجــی ئێســتادا لــە بوارەکانــی
ئابــووری ،کۆمەاڵیەتــی و سیاســی و
هەروەهــا ناوخۆیــی خــودی رێژیــم لــە
وەزعێکــی زۆر نالەبار و بێ ســەروبەرەدایە
و لــە نێــو کۆمەڵــگای جیهانیــدا هیــچ
چەشــنە ئیعتبارێکــی نەمــاوە؛ هەروەها بە
هۆی کردەوە تێروریســتییەکانی و دخاڵەت
کــردن لــە کاروبــاری واڵتانــی جیهــان بە
تایبــەت لــە رۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا وەک
پێشێلکەری مافی مروڤ لە کۆمەڵگای
نێونەتەوەییدا ناسراوە؛ هەموو کۆڵەکەکانی
سەقامگیری ئەو واڵتە سست و الواز بوون
و ئیــدی تەنیا پێویســتی بــە پاڵپێوەنانێکی
هەمەالیەنە هەیە".
لە بەشــێکی دیکەی قسەکانیدا بەهرامی
ڕوو لــە خەڵکــی کوردســتان و ئەندامان و
الیەنگرانــی حیزب وتــی" :داوا لە هەموو
دڵســوزانی گەلــی کــورد بــە تایبــەت ئەو
کادر و پێشــمەرگە شۆڕشــگێڕانە دەکەین
کــە ســااڵنێک لــە ریــزی خەباتــدا بــۆ
رزگاری کوردســتان شــەونخونییان کێشاوە
وئێســتا بــە هــەر هۆیــەک لــە هەنــدەران
گیرســاونەتەوە ،بــە هــەر شــێوەیەک پێیان
دەکــرێ هــاوکار و پاڵپشــتمان بــن ،داوا لە
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی دێموکرات
لــە دەرەوە و ناوخــۆی کوردســتان دەکەیــن
بە هەر شــێوەیەک پێیان دەکرێ پاڵپشــتی
هێزی پێشمەرگەی کوردستان بن".
پــاش قســەکانی بەڕێــز کاوە بەهرامــی
لەوحــی ڕێزلێنــان وەک نەریتــی ســااڵنە
بــە ســەر چەنــد پێشــمەرگەی دێرینــی
حیزبــدا دابــەش کــرا کە ماوەی  20ســاڵە
بێپســانەوە لــە ڕیــزی تێکۆشــاندان .ئــەو
کەســانەی کە ئەمساڵ لەوحی ڕێزلێنانی
 20ساڵەیان پێشکەش کرا بریتی بوون لە:
هاوڕێیان "سیامەند تەربی ،یاسین یوسفی،

ئومید مەندۆمی و شەهاب عەسکەری".
دواتــر وەک نەریتــی ســااڵنە ،بــراوە و
دەرچووانی فێستیڤاڵی هێزی پێشمەرگەی
کوردســتان ،کــە فســتیڤاڵی ئەمســاڵ
بۆخۆی دووهەمین فێســتیڤاڵ لە قۆناغی
ڕاســانی ڕۆژهەاڵت بوو ،لەالیەن بەشێک
لــە فەرماندەرانــی هێــزی پیشــمەرگەوە
خەاڵت کران.
لــە چەندیــن بڕگــەی جیاوازیشــدا
پێشــمەرگەکانی کوردســتان بــە خوێندنی
ســروود و گۆرانی و شێعر ڕێوڕەسمەکەیان
ڕازانــدەوە؛ دوابڕگــەی ڕێوڕەســمەکەش
بریتــی بــوو لــە ئەنجامــدان و پیشــاندانی
چەند جووڵەی نیزامی ســەرنجڕاکیش کە
لەالیــەن دەســتەیەک لــە پێشــمەرگەکانی
حیزبەوە ئەنجام درا.
ئــەم ڕێوڕەســمە بە هەڵپەڕیــن و گۆڤەندی
بەشــداربووان و لــە کەشــێکی تــەواو
پێشمەرگانەدا کۆتایی پێهات.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ڕۆژی سێشــەممە
ڕێکەوتــی 27ی ســەرماوەزی 1397ی
هەتاوی بەبەشداری بەشێک لە ئەندامانی
ڕێبەریــی حیــزب ،کادر و پێشــمەرگە و
بنەماڵەکانیــان لــە کەمپــی جێژنیــکان،
ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆ و تایبەت بە 26ی
سەرماوەز بەڕێوەچوو.
ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنــی ســروودی
نەتەوایەتــی ئەی رەقیب و ڕاگرتنی چەند
ســاتێک بێدەنگی بــۆ رێزگرتن لە گیانی
پاکی شەهیدان دەستی پێکرد.
دواتــر بەڕێز تەیموور مســتەفایی ئەندامی
ناوەنــدی سیاســی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــەم بۆنــەوە چەنــد
وتەیەکیــان پێشــکەش کــرد؛ ناوبــراو لــە
ئاخاوتنەکەیــدا وێــڕای ئاوڕدانەوەیەکــی
خێــرا لەســەر ڕۆژ و نــاوی پێشــمەرگە
باســی لــەوە کرد کــە " پێشــمەرگە ھێزی

چەکــداری گەلــە ،بــەاڵم ھێزێکــە کــە
کاری تەنیــا چەکھەڵگرتن و شــەڕکردن
و کــوژران و کوشــتن نییــە ،بەڵکــوو
چەکدارێکە کە دەزانێ چەکی ھەڵگرتووە
تــا لە پێنــاو ئامانجێکدا کــە وەدیھێنانی
دێموکراســی و ڕزگاریــی نەتەوەییــە بــۆ
گەلەکــەی خەبــات بــکات .ئــەو دەزانــێ
و بــە قووڵــی تێگەیشــتووە کــە گەلەکەی
چەوسێندراوەتەوە ،زوڵمی لێ کراوە و حاشا
لــە بوونــی دەکرێت ،ڕێگای پێشــکەوتنی
لێدەگیرێ و لە یەک کەالمدا کەرامەتی
خەوشــدار دەکرێت .پێشــمەرگە دەزانێ ئەم
گەلــە بەھێــزی خــۆی و بــە قارەمانەتی و
فیداکاریــی ڕۆڵــە بەوەجەکانــی نەبــێ،
ھەرگیــز بــە ڕزگاری و ئــازادی نــاگات.
لــەم تێگەیشــتنەوەیە کــە خۆشەویســتترین
کەســەکانی ،واتــە بنەماڵەکــەی بەجــێ
دەھێڵــێ و بــۆ خەبــات لەپێنــاو ڕزگاریــی
گەلەکــەی ڕوو لە ڕیزی پێشــمەرگایەتی
دەکات .ئەوان دەزانن پێشمەرگایەتی یانی
دەستھەڵگرتن لە ھەموو خۆشییەکانی ژیان
و خۆبەختکــردن لــە پێناوی گەلەکەیان ،و
لــە ڕاســتیدا ئــەم ڕێگایەیان بــە ئاگاییەوە
ھەڵبــژاردووە .ھەر بۆیــە شــایانی ھەمــوو
رێزلێگرتنێکن".
لــە بەشــێکی دیکــەی قســەکانیدا وێڕای
ئاوڕدانــەوە لــە دۆخــی داســەپاو بەســەر
کوردســتان و کەشــوهەوای سیاســی ئێران
و کوردســتان وتی" :ئێران لە ســاڵی 97ی
هەتاویــدا لەگەڵ چەندین کێشــە و قەیران
ڕووبەڕووە کە پێنج لەم قەیرانانە بە (ئەبەر
چالــش) یــان قەیرانی قووڵ دەناســرێن کە
بــە وتــەی الیەنــی فەرمیــی حکووومــەت
بریتین لەم قەیرانانە .قەیرانی ئاو ،قەیرانی
ژینگــە ،قەیرانــی بێــکاری ،قەیرانــی
سیســتمی بانکــی ،قەیرانــی ســندووقی
خانەنشــینی .بوونــی ئــەم قەیرانانە ئەگەر

گەمارۆکانی ئەمریکاشی لێ زیاد بکەین
کــە ڕۆژ بــەڕۆژ توندتــر و بەرباڵوتــر دەبن
و ئــەو دەوڵەتانــەش کــە بەڵێنییــان بە ئێران
دابــوو کە لــە دەربازبوونی ئــەو قەیرانانەدا
یارمەتیــی ئێــران بکــەن ،بێجگــە لە قســە
نەبێ هیچیان پێ ناکرێ ،تەنانەت ئەگەر
کارێکیشــیان پــێ بکــرێ تــا ئێســتا بــە
کردەوە هیچیان نەکردووە".
پــاش قســەکانی کاک تەیمــوور
مســتەفایی ،ســروودێک لەژێــر نــاوی
پێشــمەرگە لەالیــەن هونەرمەنــد غــواڵم
فاتحییــەوە پێشــکەش کرا؛ دواتــر پەیامی
هاوبەشــی یەکیەتییەکانــی الوان ،ژنــان و
خوێندکارانــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران لەالیەن ســکرتێری گشتی یەکیەتی
الوان ،بەڕێــز عومــەر فەخرەدینفــەڕ
خوێندرایەوە.
چەنــد پارچەشــێعری شۆڕشــگێڕانەی
شــاعێری پێشــمەرگە "مامۆســتا بێبــەش"
ڕازێنــەرەوەی بڕگەیەکــی دیکــەی
ڕێوڕەســمەکە بــوو؛ لــە بڕگــەی دواتــردا
پەیامــی پــڕ لــە هەســت و حەماســەی
تێکۆشــەری دێرینــی گــەل مامۆســتا
مەالحەسەن شیوەسەڵی کە تایبەت بۆ ئەم
ڕێوڕەســمە نێردرابوو ،بە دەنگی خۆیان بۆ
ئامادەبووان باڵو کرایەوە.
بڕگــەی دواتــری ڕێوڕەســمەکە بریتــی
بــوو لە ســروودێکی شۆڕشــگێڕانە بەناوی
"کوردســتان" کــە لەالیــەن هونەرمەنــدی
پێشــمەرگە "نیزام ســەجادییەوە" پێشــکەش
کرا.
دوابڕگــەی ئــەم مەراســمەش بریتــی بــوو
لــە شــایی و هەڵپەڕکــێ و گۆڤەنــدی
بەشداربووانی ڕێوڕەسمەکە.

١٠

پـەیڤ

بونیاتنانەوەی
نیشتمانێک

كەریم پەرویزی

کوردســتانی رۆژهــەاڵت وەکــوو
جوغرافیایەکــی شــوێنی نیشــتەجێبوون،
رەنگــە لــە بــاری سروشــتییەوە ،هەندێک
جیاوازیــی لەگــەڵ ناوچەکانــی
دەوروبەریــدا هەبێ .لەو بوارەوە و لە رووی
جوغرافیاییــەوە ،کوردســتان شــوێنێکی
شــاخاوییە کــە لــە دەشــتایی و خاکــە
کەویرییەکانی نێوەڕاستی ئێران و شوێنە
فارسنشــینەکان جوێــی دەکاتــەوە .یان لە
بــواری رادەی بارانباریــن و ســەرچاوەی
ئــاو و هەندێــک پارامێتــری دیکــەوە،
کوردســتان تایبەتمەندییەکــی هەبــێ کــە
وەکــوو هێڵێکــی جوغرافیایــی لەگــەڵ
دەوروبــەردا جیاوازییــەکان دیــاری بــکا؛
بــەاڵم ئەوەی کە شــوێنێکی جوغرافیایی
بــۆ دانیشــتووانەکەی دەکا بــە نیشــتمان،
پارامێتــرە جوغرافیاییەکانــی نیــن .بــە
واتایەکــی دیکە ،نیشــتمان پێناســەیەکی
هزری و شێوەڕوانینێکە کە شتی سروشتی
لە شتی نێو مێشک و روئیای مرۆڤەکان
جوێ دەکاتەوە.
بــۆ روونبوونــەوەی زیاتــر پێویســتە بڵێیــن
جیاوازیــی نێوان سروشــتی جوغرافیایی و
نیشــتمان ،وەکوو جیاوازیی نێوان خاک و
بــەرد ،لەگەڵ ماڵدایە .خاک و بەردێک
کــە ســەر یــەک خرابێتــن و هەڵچنرابن و
دیــوار و ســەربان و ژووری لــێ دروســت
کرابێ و بنەماڵەیەک تێیدا ببن بە خاوەن
و تێیدا بحەسێنەوە ،ئەوکاتە پێناسەی ماڵ
وەردەگرێ.
کوردســتانی رۆژهــەاڵت بــۆ کــورد و
دانیشــتووانەکەی شــوێنی ژیانــە و تێیــدا
ژیــان بەســەر دەبــەن .بــەاڵم دەســەاڵتی
خاکەکە و شــێوازی ژیان و بڕیار لەســەر
داهاتــووی واڵت و کۆمەڵــگا بەدەســتی
خــودی ئــەو خەڵکــەوە نییــە کــە تێیــدا
دەژیــن .لــە راســتیدا وەکــوو مرۆڤێک لە
نێــو شــوێنێکی جوغرافیاییــدا دەژیــن کە
بڕیارلەســەری لــە دەســتی دەســەاڵتێکی
داسەپاوی ستەمکاردایە.
ئایــا ژیــان لــە شــوێنێکدا کــە بڕیــاری
چارەنووسی شوێنەکە و چۆنیەتیی ژیان و
مانەوەت بەدەســتی خــۆت نەبێ ،ژیانێکی
ئاسوودە و جێی دڵنیاییە؟
بۆ ئەوەی خەڵکی کوردستانی رۆژهەاڵت
لە شــوینی ژیانیاندا هەســت بە خاوەنماڵی
بکــەن و دڵنیابــن لــە داهاتــوو ژیانــی
خۆیــان و نەوەکانیــان ،دەبێ بڕیار لە ســەر
ماڵــی خۆیــان و ژیانــی نێــو ئــەو ماڵــە و
ئیدارەکردنی ماڵ و ژیان بەدەستی خۆیان
بێ.
لــە نێــو خــاک و بــەرد و دیوارێکــدا
ژیانکــردن کــە نــە شــێوازی ماڵەکــەو
ژوورەکانــی و نــە شــێوازی ژیانکردن و نە
چۆنیەتیــی کەڵکوەرگرتــن لە ژوورەکانی
ماڵەکەت بەدەستی خۆت نەبێ ،پێی ناڵێن

درێژە لە الپەڕەی ٣

2

ژمارە ٣٠ ،٧٤٠ی سەرماوەزی ١٣٩٧

دەیەمین کۆبوونەوەی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێران لە دانیشتنێکدا لەسەر
هــاوکاری زیاتــر و پڕەنســیپەکانی ناوەند
و بــە تایبــەت هاوکاریــی ئەمنییەتــی
گفتوگۆیان کرد.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ١٩ی
ســەرماوەزی ١٣٩٧ی هەتــاوی،
بــە میوانداریــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران ،دەیەمین کۆبوونەوەی

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو.
ســەرەتای کۆبوونەوەکــە بــه ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و
کوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان "محەممەدنەزیف قادری" بەرپرسی
دەورەیــی ناوەنــدی هــاوکاری ،باســێکی
لەســەر کار و چاالکییەکانــی ناوەنــد و

هەروەهــا مێکانیزمەکانــی کارکردنــی
ناوەنــدی هــاوکاری پێشــکەش کــرد.
دواتــر هەرکام لــە حیزبەکانی بەشــدار لە
کۆبوونەوەکــەدا لەبارەی بەڕێوەبردنی کار
و چاالکییەکانی ئەم دەورەیە پێشــنیاراتی
خۆیــان بــۆ چاالکییەکانــی داهاتــوو
پێشکەش کرد.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی کاری
کۆبوونەوەکــەدا هێلــە گشــتییەکانی

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
ئاگادارییەکی باڵو کردەوە

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران لــە ســەر کشــانەوەی
ســازمانی خەباتی کوردســتانی ئێران لەو
ناوەندە ،ئاگادارییەکی باڵو کردەوە.
دەقی ئاگادارییەکە بەم شێوەی خوارەوەیە:
ئاگادارییــەک لــە الیــەن ناوەنــدی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بۆ بیروڕای گشتی
هاونیشتمانییانی بەڕێز ،هۆگرانی تەبایی
و یەکگرتوویی
هــەروەک ئــاگادارن ســاڵی ڕابــردوو
دوای هــەوڵ و بەدواداچوونــی زۆربــەی
حیزبەکانی کوردستان و بۆ واڵمدانەوە بە
ویســت و داخوازیی ئێوەی بەڕێز سەبارەت
بە هــاوکاری و یەکگرتوویی حیزبەکانی
کوردســتانی ئێــران ،ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران دامەزرا.
دواتــر و لــە ڕەوتــی پێکــەوە کارکــردن
پێویســت بــوو کــە ئــەم ناوەنــدە بــۆ لێــک
تێگەییشــتن و هاودەنگــی زیاتــر ،هێلــە
گشتی و پرنسیپەکانی خۆی بە مەبەستی
گەییشتن بە ئامانجەکانی ڕوو بە خەڵک
و بیروڕای گشتی بخاتە ڕوو .لەو بارەیهوە
کۆمەڵێــک بابــەت لە چەنــد خاڵێکدا لە
الیــەن نوێنەرانــی حیزبەکانــی ئەندامــی
ناوەنــدەوە لــە ژێر ناوی هێڵە گشــتییەکان
ئامــادە کــران و دوای باس و گۆڕێنەوەی
ڕوانگەکانی الیەنەکانی بەشدار لە ناوەند
ئامــادەی پەســند کردن بوو ،بــەاڵم لە بەر
ئەوەی کە سازمانی خەباتی کوردستانی
ئێــران بــە تەنیــا لە گــەڵ چەنــد خاڵێکی
بنەڕەتیــی هێڵــە گشــتییەکاندا هاودەنگ

نەبــوو ناوەنــدی هــاوکاری بــۆ پاراســتنی
یەکڕیزیــی ناوەنــد و ڕێزگرتن لە بیروڕای
ســازمانی خەبــات و دانــی کاتــی زیاتــر
بــەوان چەندیــن مانــگ لە بــاو کردنەوە
و ڕاگەیاندنــی ئامانــج و پرهنســیپەکانی
ناوەند خۆیان پاراســت .بەاڵم بەداخەوە ئەو
سازمانە لە حاڵێکدا کە ئەندامانی ناوەند
چاوەڕێــی بەشــداری ئــەوان لــە دەهەمیــن
کۆبوونــەوەی ناوەنــد کــە ڕۆژی ١٩ی
ســەرماوەز ١٣٩٧ی هەتــاوی بهســترا و
تەرخان کرابوو بۆ ئەوەی بڕیاری کۆتایی
لــە ســەر باڵوبوونەوەی هێڵە گشــتییەکان
بــدرێ ،بەشــدارییان نەکــرد لــە دوای
بەشــداری نەکردنی ســازمانی خەبات لەو
کۆبوونەوەیــە ،بــۆ نیازپاکی زیاتــر ناوەند
هەئیەتێــک پێــک هاتــوو لــە ئەندامانی
ناوەنــد ڕاســپارد ســەردانی ســازمانی
خەبــات بکەن ،بەاڵم ســەردانی وەڤدەکەش
کاریگەری نەبوو و سازمانی خەبات هەر
ســوور بــوون لە ســەر قســەی خۆیــان ،کە
نابێ چەمکی فیدراڵیزم بۆ ئیدارە کردنی
سیســتمی داهاتووی ئێران ببێتە ئامانجی
ناوەنــد و تەنانــەت بــۆ ماوەیەکــی زۆر
لەســەر چەمکی سیکۆالریزم و چەمکی
وتووێــژ وەک پرهنســیپ لــە خەباتــی
سیاســیی ناوندەی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردســتانی ئێــران وەالبنــدرێ .بە داخەوە
ســازمانی خەبات دوای ســەردانی وەڤدی
ناوەنــد ،لــە ڕاگەیاندراوێکــدا و پاشــان لە
پرێس کۆنفرانســێکدا یــەک الیەنە چەند
قســەیەکییان کــرد کــە بــەم جــۆرە لــە
الیــەن ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی

پارتــی شــەپێال پێشــەڕۆژا کــوردی لــە
ســووریه ،لــە کۆبوونەوەیەکــدا لەگــەڵ
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
دواییــن دۆخــی ڕۆژئــاوای کوردســتانی
خستە بەرباس و وتووێژ.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٨ی
ســەرماوەزی ١٣٩٧ی هەتــاوی" ،ڕێــزان
شــێخ مــووس" ،ســەرۆکی پارتی "شــەپێال
پێشەڕۆژا کوردی لە سووریە" بە یاوەریی
شاندێک ،ســەردانی دەستەی کارگێڕیی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیان
کــرد و لــە الیــەن شــاندێکی حیزبــەوە بــە
سەرپەرەستیی "حەسەن شەرەفی" ،جێگری
یەکەمــی لێپرســراوی گشــتیی حیــزب
پێشوازییان لێ کرا.
ڕێــزان شــێخ مــووس باســێکی لەســەر
هەلومەرجــی ســووریە و ڕۆژئــاوای

کوردستان پێشکەش کرد و ئاماژەی بەوە
کرد ،کە حکوومەتی ســووریە دەسەاڵتی
بەدەستەوە نەماوە و ئەوەی خاوەن دەسەاڵتە
واڵتانی داگیرکەری وەک ئێران ،تورکیە
و ڕووســیەیە کــە هۆکارێــک بــوون بــۆ
شکستهینانی شۆڕشی سووریە.
شــێخ مــووس ،لــە بــارەی ڕۆژئــاوای
کوردســتان ڕایگەیانــد ،بەداخەوە بە هۆی
دەســەاڵتی پاوانخوازی و تاک حیزبییەوە
هەلومەرجەکــە زۆر ئاڵــۆزە و خەڵــک و
حیزبەکان هەر یەک بە شــێوەیەک ئاوارە
و دەربــەدەر کــراون و چاالکانــی سیاســی
گیــراون یــان دەرکــراون .ئــەم سیاســەتە
هۆکارێکــه بۆ ئەگەری لەدەســتدانی ئەو
دەسکەوتانەش کە الوان بە خوێنی خۆیان
بەدەســتیان هێنــاوە ،هەروەهــا سیاســەتی
بەعەرەبکــردن لــە ڕۆژئــاوا بــە شــێوەی

کوردســتانی ئێرانەوە ڕاستییەکان دەخرێتە
بەرچاوی ئێوەی بەڕێز.
 .١سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران لە
ڕاگەیاندراوەکەیاندا باس لە پێشێل کردنی
تەوافــوق دەکــەن و یەک الیەنــە ناوەندی
هاوکارییــان بــە هەڵوەشــاوە ناوبــردووە کە
ئەو قســەیە بە تەواوی دوورە لە ڕاســتی و
ناوەند لە کاری خۆی بەردەوامە.
 .٢چوار حیزبەکەی دیکەی ناوەند جگە
لە ســازمانی خەبات لە ســەر فیدراڵیزم بۆ
داهاتــووی ئێران کۆکن ،بەاڵم ســازمانی
خەبــات لەو بارەوە پێشــنیارێکی باشــتر لە
فیدراڵیزمیــان پــێ نییــە و ســوور بوونــی
ئــەوان لەســەر ڕای رێکخــراوی خۆیــان
لــە کاری هاوبــەش ،بــەدوور لە پرهنســیپە
دێمۆکراتیکەکان دەبیندرێ.
 .٣ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران لــە گــەڵ ئــەوەی کە
ڕووخان و نەمانی کۆماری ئیســامی بە
باشــترین بژاردە دەزانێ و لەوە دڵنیایە کە
کۆمــاری ئیســامی ئێــران هیچ کات بە
شــێوەیەکی جیددی باوەڕی بە وتووێژ بۆ
چارەسەریی پرسی کورد لە ئێراندا نەبووە،
بــەاڵم هــاوکات بــۆ دەســتەبەر کردنــی
مافەکانی خەڵکی کوردســتان وتووێژ بە
پرهنسیپێک لە کاری سیاسییدا دەزانێ و
هیچکات ڕەتی ناکاتەوە.
لە کۆتاییدا پێویســتە بوترێ کە ناوەندی
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتان ئێران
ســەرەڕای بڕیاری یەکالیەنەی سازمانی
خەبــات بۆ چوونە دەرەوە لە ناوەند ،جەخت
لە سەر هەرچی بەرینترکردنەوەی ناوەندی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران
دەکاتــەوە و لــەو پێوەندیــەدا لــە کار و
تێکۆشانی خۆی بەردەوام دەبێ.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٢٧ی سەرماوەزی ١٣٩٧ی هەتاوی

پارتی شەپێال پێشەڕۆژا کوردی لە سووریه
لەگەڵ حیزبی دێموکرات دیدارێکی پێک هێنا

جۆراوجۆر بەردەوامە.
پاشــان حەســەن شــەرەفی ،ئامــاژەی بــە
گرفــت و دەرفەتەکانــی پرســی کــورد
کــرد و ڕایگەیانــد :واڵتانــی ناوچــە و
جیهــان هەر یــەک بەپێــی بەرژەوەندیان و
بــە شــێوەی تاکتیکــی ڕەنگە پشــتیوانی
لــە کــورد بکــەن ،بــەاڵم ئامــادە نیــن لــە
بــواری سیاســییەوە پشــتیوانی لــە ماف و
داخوازەکانی کورد بکەن.
حەســەن شــەرەفی ،ئاژاوەگێڕییەکانــی
کۆمــاری ئیســامیی ئێران لە ســووریە و
ناوچەکەی بە هۆکارێکی ســەرەکیی بۆ
بشــێوی و شــەڕ و ماڵوێرانــی لــە واڵتانی
ناوچەکــە و یــەک لــەوان ســووریە زانــی
و خەباتــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت بــۆ
بەدەســتهێنانی مافــی کــورد و بــە دژی
ڕێژیــم ئێــران بــە شــێوەیەکی جیددیتــر لە
ئارادایــە و هەوڵدان بــۆ لێکنزیکبوونەوەی
حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی
کوردســتانی بەتایبــەت لــە ڕۆژهەاڵت بە
سیاسەتێکی هەمشەیی و پێویست زانی و
پێکهاتنی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێرانیش هەر لەو ڕاستایەیە.
لــە کۆتاییدا دوو الیەن لەســەر پێوەندی و
پشــتیوانی یەکتر و بەشەکانی کوردستان
بە دوور لە دەستێوەردان پێداگرییان کرد.

ناوەنــدی هــاوکاری و پڕەنســیپەکان و
ئامانجەکانــی ناوەنــد خرانە بەر باس و بە
تێکڕای دەنگی بەشــدارانی کۆبوونەوەکە
پەسند کرا.
بەشــێکی دیکــەی کاری کۆبوونــەوەی
ناوەند ،باس لەســەر هاوکاریی ئەمنییەتی
الیەنەکان بوو کە پاش نەزەر و بۆچوونی
بەرپرســانی دەزگا ئەمنییەتییەکانی سەر
بە حیزبەکانی ناوەند ،بڕیار و ڕاســپاردەی

پێویســت لەمبــارەوە بــۆ مێکانیزمــی
هاوکارییەکان پەسند کرا.
لــە کۆتاباســی دەســتووری کاری
کۆبوونەوەی ناوەند ،پڕۆژەی "پالتفۆرمی
هاوبەشــی ناوەنــدی هــاوکاری ڕوو بــە
ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی" خرایــە بــەر باس
و پــاش ئاڵوگۆڕی بیــروڕا ،بڕیار درا لە
داهاتوویەکی نیزیکــدا پاش گونجاندنی
نــەزەری ســەرجەم ئەندامــان ،وەک

پالتفۆرمــی ناوەنــدی هــاوکاری ڕوو بــە
ڕای گشــتی و بەتایبەت ئۆپۆزیســیۆنی
ئێرانی باڵو بکرێتەوە.

نــاوەنــدی هــاوکــاری حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٩ی سەرماوەزی ١٣٩٧ی هەتاوی

شاندێکی کۆمەڵە ـ ڕێکخراوی کوردستانیی حیزبی
کۆمۆنیستی ئێران ،سەردانی حیزبی دێموکراتی کرد

لــە کۆبوونــەوەی حیزبــی دێموکــرات
و کۆمەڵــە ـ ڕێکخــراوی کوردســتانیی
حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران ،بــە
گرنگییەوە باس لە پشتبەستن بە ئیرادەی
خەباتگێڕانــەی کۆمەاڵنــی خەڵــک و
کاری هاوبەش کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٢٥ی ســەرماوەزی
١٣٩٧ی هەتــاوی ،شــاندێکی کۆمەڵــە
ـ ڕێکخــراوی کوردســتانیی حیزبــی
کۆمۆنیســتی ئێــران ،بــە سەرپەرەســتیی
ســەید "ئیبرایــم عەلیزادە" دەبیــری ئەوەڵی
کۆمەڵــە ،ســەردانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانیان کرد و لە الیەن شاندی
حیزبــی دێموکراتــەوە ،بــە سەرپەرەســتیی

"مســتەفا هیجــری" لێپرســراوی گشــتیی
حیزب بە گەرمی پێشوازییان لێ کرا.
"مســتەفا هیجــری" ،وێــڕای بەخێرهاتنی
شــاندی میــوان و خوشــحاڵیدەربڕینی بــۆ
ســەردانەکەیان ،باســێکی لەســەر وەزعــی
سیاســیی ئــەوڕۆی جیهــان ،ناوچەکــە
و بەتایبــەت ئێــران و کوردســتان کــرد و
پێویستیی یەکڕیزی و یەکگرتوویی نێوان
هێز و الیەنە سیاســییەکانی کوردســتانی
بە زامنی سەرەکی دابینبوونی مافەکانی
گەلــی کــورد زانــی و کاری هاوبــەش و
پێکەوەبوونــی بــە ئەرکێکــی هەنووکەیی
زانی.
پاشــان "عەلیــزادە" ،وێــڕای ســپاس لــە

حیزبــی دێموکــرات بــۆ پێشــوازییەکەیان،
لێکدانەوەیەکــی لەســەر بارودۆخــی
سیاســیی ئێســتای ئێــران و کوردســتان
پێشــکەش کرد و ســەبارەت بە هەرکام لە
تەوەرەکان وەک وەزعی ئێران و کوردستان
و کاری هاوبەشی دوو الیەنە و لە ئاستی
کوردســتان و ئێرانــدا ڕاوبۆچوونــی خۆی
دەربڕی.
لــە کۆبوونەوەکــەدا پــاش تاوتــوێ و
ڕاگۆڕینــەوە لەســەر وەزعــی سیاســیی
ئێــران و ئەو قەیرانانەی بەرەوڕووی ڕێژیم
بوونەتەوە؛ هەر دوو الیەن لەسەر ئەو باوەڕە
بــوون ،کــە لــەم بارودۆخە هەســتیارەدا بە
پشتبەســتن بــە ئیــرادەی خەباتگێڕانــەی
کۆمەاڵنــی خەڵک و خەباتی جەماوەری
و پشــتیوانیکردن لــە داخوازییە ڕەواکانی
کۆمەڵــگا بــە کاری هاوبــەش گرینگــی
بدەن و هاوکات بە هاوکاریی لەگەڵ ئەو
حیزب و الیەنە سیاسییانەی لە گۆڕەپانی
سیاســیی ئێرانــدا دەوری شــوێندانەریان
هەیــە ،بــە وەســەر یەکخســتنەوەی هێــز و
توانــاکان بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی
کۆمەاڵنــی خەڵــک ڕۆڵــی مێژووییــی
خۆیان بگێڕن.

مامۆستا حەسەن شیوەسەڵی سپاسنامەیەکی باڵو کردەوە

ئەندامــی ڕێبەریــی حیزب و تێکۆشــەری
ناســراوی کوردســتان ،بەڕێــز مامۆســتا
حەســەن شیوەســەڵی ســەبارەت بــە
دیاریکردنــی ڕۆژی ١٦ی ســەرماوەز
وەک ڕۆژی کەمئەندامانــی حیــزب،
سپاسنامەیەکی باڵو کردەوە.
تێکۆشــەری ناســراو و دێرینی کوردستان
و ئەندامــی ڕێبەریی حیزبــی دێموکرات،
بەڕێــز حەســەن شیوەســەڵی لــە دووتوێــی

پەیامێکــی دەنگیــی ڕوو لــە خەڵکــی
کوردســتان ،کادر و پێشــمەرگەکانی
کوردســتان ،کەمئەندامانی کوردســتان و
ئەندام و الیەنگرانی حیزب سپاســی خۆی
بەبۆنــەی دیاریکردنــی ١٦ی ســەرماوەز
وەک ڕۆژی کەمئەندامانــی حیــزب
لەالیەن ناوەندی سیاسییەوە دەربڕی.
ناوبراو لەم پەیامەدا وێڕای شەنوکەوکردنی
گرینگــی نێوەڕۆکــی ئــەم بابەتە ،باســی

لەوە کرد کە ئەم ڕاگەیەندراوەی ناوەندی
سیاسی چەشنێک لە بەزاندنی سانسۆرە،
بەو مانایە کە پاش زاڵبوونی چەشــنێک
لــە ئەدەبیاتــی ئەریســتۆکراتیک بەســەر
حیزبــدا ئــەم چەشــنە هەنــگاو و ئەدەبیاتە
دەری دەخات حیزب جۆرێک لە مێتۆدی
نــوێ لــە خەباتی گرتۆتە بــەر کە ڕەوتی
گەشەکردنی فەرهەنگی پێوە دیارە.
لــە بەشــێکی دیکــەی پەیامەکەشــیاندا
وێــڕای ڕێزنواندن بۆ حیــزب بەبۆنەی ئەم
کارە پڕبایەخــە ڕایگەیانــد :دیاریکردنــی
ئەم ڕۆژە خاڵێکی جەوهەری تێدا بوو کە
دەبــێ بە گرینگییەوە لێی بڕوانین ئەویش
بریتــی بــوو لە بەخشــینی ناســنامەیەکی
تــازە بــە کەمئەندامــان کــە لەبــاری
ســایکۆلۆژییەوە فــەزای ناخۆشــی زاڵ
بەسەر ڕۆحی کەمئەندامانی شکاند.

بەشداریی شاندێکی حیزبی دێموکرات
لە پرسەی ئەنوەرخانی سوڵتانپەنا

شــاندێکی ڕێبەریــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتان ئێــران ،لــە شــاری ســلێمانی،
بەشــداریی لــە پرســەی ئەنوەرخانــی
سوڵتانپەنا کرد.
ڕۆژی شــەممە١٧ ،ی ســەرماوەزی
١٣٩٧ی هەتــاوی ،شــاندێکی ڕێبەریــی
حیزبــی دێموکــرات بــە سەرپەرەســتیی
"حەســەن شــەرەفی" ،جێگــری یەکەمــی
لێپرســراوی گشــتیی حیــزب ،لــە شــاری
ســلێمانی ،بەشــداریی لــە پرســەی
ئەنوەرخانی سوڵتانپەنا کرد.
شــاندی حیزبــی دێموکــرات ،هاوخەمیــی
حیزبــی دێموکراتیــان بــە بنەماڵــەی
کۆچکردوو "ئەنوەر سوڵتانپەنا" ڕاگەیاند.

ئەنوەرخــان ،یەکێــک لــە تێکۆشــەرانی
دێرینــی حیزبــی دێموکــرات بــوو ،کــە
وێــڕای خۆڕاگــری لە زیندانــدا و دووری
و دەربــەدەری ،بەوپــەڕی شــانازییەوە هەتا
سەر وەفادار بە ڕێبازی حیزبی دێموکرات
مایەوە.
بــە لــە دەســتدانی ئەنوەرخــان ،حیزبــی
دێموکرات ئەندامێکی دڵسۆز و وەفاداری
خــۆی کــە ماوەیەکــی دوور و درێــژ
ئەندامــی دەســتەی نووســەرانی حیزب لە
کۆمیسیۆنی ڕادیۆ و چاپەمەنی بوو ،لە
دەست دا.
ناوبــراو جیــا لــەوەی کــە تێکۆشــەرێکی
سیاسی بوو ،لە بواری شێعر و وەرگێڕانیشدا

دەســتێکی بــااڵی هەبــوو و لــەو بــارەوە
چەندیــن بەرهەمــی چاپکراوی هەیە ،کە
بریتین :کۆی دیوانی شــێعرەکانی لە ژێر
نــاوی "زایەڵەی خەیــاڵ" و چوارینەکانی
بــە نــاوی "گوڵســتانی دڵ" .وەرگێڕانــی
ڕۆمانــی بەناوبانگــی "بابــا لنــگ دراز"
(بابــە الق درێــژ) و وەرگێڕانــی ڕۆمانــی
"خەونەکانــی دێڵەگــورگ" لە فارســیەوە
بــۆ کــوردی و "کەلێنــی پەنجــەکان" کە
نامــە شــێعریی نێوانی خۆی و مامۆســتا
"عاشقـ"ـی شاعێرە .هەروەها دوو کتێب بە
ناوەکانــی مێژووی "عەشــیرەتی زەنگەنە"
و "تاڵ وشــیرینییەکانی شۆڕش" نووسیوە
کە لە بەردەستی چاپدایە .

ژمارە  ٢١ ،٧٤٠دێسامربی ٢٠١٨

ئامانجەکان ،ئەرکەکان و پرەنسیپە گشتییەکانی
ناوهندى هاوكاریی حيزبهكانى كوردستانى ئێران

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لەهەمبەر ئامانج و هێڵە گشتییەکانی کــاری خۆی،
«ئامانجەکان ،ئەرکەکان و پڕەنسیپە گشتییەکانی خۆی» بەمشێوەیە پێناسە کردووە:
پێشهكى:
پێویســتیی هاوخەباتــی و کاری هاوبــەش
لــە نێوان هێزە سیاســییەکانی ڕۆژهەالتی
کوردســتان ،لــە مــەش زیاتــر ،پێویســتیی
پێکهاتنــی بــەرە یــا هاوپەیمانەتییەک لە
حیــزب و ڕێکخراوەکانــی کوردســتانی
ئێران ،لە مێژ ســاڵە هەســتی پێ دەکرێ
و بــووە بــە ویســت و داوای ههنوكهیــی
خەڵکەکەمان.
لــە درێــژەی دیــدار و دانیشــتنە چەنــد
قۆڵیەکانــی کۆمەڵێــک حیــزب و
ڕێکخراوی سیاسیی کوردستانی ئێران لە
ســااڵنی رابردوودا و ئەزموونی پێکهاتنی
کۆمەڵێــک هاوهەڵوێســتی و هاودەنگــی
لــە نێوانیانــدا ،کۆبوونــهوهی هاوبەشــی
ســەرکردایەتیی  ٥حیزبــی کوردســتانی
ئێــران لــە ١٩( ٩/١/٢٠١٨ی بەفرانباری
 ، )١٣٩٦بڕیاری دامەزراندنی ناوەندێکی
هــاوکاری بــە ئامانجــی پــهره پێدانــی
هــاوکاری و کاری هاوبەشــی الیەنــە
سیاســییەکان ،پەســند کرد .هەمووالیەنە
بەشــدارەکانی ئەو کۆبوونەوەیەش لە سەر
پێکهێنانــی بهرهیهکــی کوردســتانی کــه
هێزو توانایی حیزب و الیهنه سیاسیهکانی
کوردســتانی ئێران بۆ کاری هاوبهش کۆ
بکاتــهوه و له ئاســتی گشــتی و نێوخۆ و
دهرهوهی واڵت ،نوێنهرایهتیــی بزووتنهوهی
گهلــی کــورد له ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
بــکا ،وەک ئامانجــی ســەرەکیی ئــەم
ناوەنــدە ،تەئکیدیــان کــردەوە" .ناوەنــدی
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی
ئێران" لە دووهەم دانیشــتنی ئەو  ٥الیەنە
سیاسییە دا کە ڕۆژی ٣٠ی بەفرانباری
١٣٩٦پێــک هات ،دامەزرا و بە ڕەســمی
دەست بە کاربوونی خۆی ڕاگەیاند.
ناوهنــدى هاوکاریــی حیزبهکانــی
کوردســتانی ئێران لە کاتــی پێکهاتنیەوە
تا ئێستا لە دانیشتنەکانی خۆی دا ،زۆر
پــرس و بابەتــی جۆراوجۆری پێوەندیدار بە
حیزبــە سیاســییەکان و بزووتنــەوەی کورد
لــە ڕۆژهەالتی کوردســتانی هێناوەتە بەر
بــاس و هەڵویســت و پەیــام و بانگــەوازی
خــۆی لە بارەیانــەوە راگەیاندوە .ڕێنوێن و
ڕێنیشاندەری ئەم ناوەندە لە هەڵویستگرتن
و تێکۆشــانی دا ،کۆمەڵێــک ئامانــج و
پرەنســیپی ســهرهكین کــە لــە بەرنامــەی
سیاســی و پەســندکراوەکانی هــەر کام
لــە الیەنەکانــی پێکهێنــەری ناوەنــد دا،
رەنگیان داوەتەوە .ئامانجەکان و پرەنســیپە
هاوبەشــەکان کــە ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران لە دوای
زنجیرەیــەک بــاس و بیروڕاگۆڕینــەوە ،لە
کۆبوونەوەی ڕۆژی ....پەسندی کردوون
و ،بــۆ جێبەجێکــردن و وەدیهێنانیــان تــێ
دەکۆشێ ،ئەمانەن:
ئامانجــەکان ،ئەرکــەکان و پرەنســیبە
گشتییەکان
 -١ناوهنــدى هاوكاریــى حيزبهكانــى
كوردســتانى ئێــران ،نوێنهرایهتیــی
بزووتنــهوهی گهڵــی کــورد بــۆدهســتهبهر
كردنى مافه سیاســی و نهتهوهييهكانى ئەو

گەلــە له چوارچێوهى ئێرانێكى دێموكرات،
ســێكۆالر و فيــدراڵدا دهکات کــە مافی
نهتهوهكان و كهمايهتييه ئايینیهكان ،مافی
شــارۆمهندی و نێوەرۆکــی جاڕنامــهى
جيهانیی مافهكانى مرۆڤ ،دابین بکات.
–٢ناوهنــدی هــاوکاری میکانیزمــی
کاری هاوبــهش لــە نیوان حیــزب و الیهنه
ت لــه
سیاســیهکانی گۆرهپانــی خهبــا 
کوردســتانی ئێرانە و سهرهکیترین ئهرکی
ئــهم ناونــده وهگهڕخســتنی پڕۆســهی
پێکهێنانــى بهرهیەکــی کوردســتانی
پێکهاتوو له حیزب و الیهنه سیاسیهکانی
كوردستانی ئێرانه.
 -٣پێکهێنانــی یهکههڵوێســتی و
كۆدهنگی لە نێوان حیزبەکانی رۆژهەاڵت
لــه ڕووبــەڕوو بوونــەوە لەگــەڵ ڕووداو،
ئالوگۆر و پرســەکانی پێوەندیدار به ئێران
و کوردســتانی ئێــران ،كار و نوێنهرایهتــی
هاوبــهش بــۆ كوردســتانی ئێران لــه بواری
نێونهتهوهیــی وهــەر وەهــا لــە بــارەی
پرســەگرنگەکانی پێوەندیدار بــە نەتەوەی
کورد لە بەشــەکانی دیکەی کوردســتان،
لە ئەرکە بنەڕەتییەکانی ئەم ناوەندەیە.
 -٤ئهولهويیهتــى ناوهنــدی هاوکاریــی
حیزبهکانــی کوردســتانی ئێــران ،هــهوڵ
و تێکۆشــانی خهباتکارانــهی ئهندامانــی
ناوهنــده بــۆ دابینکردنــی یەکگرتوویــی و
کۆدەنگیــی نێوان هێزه سیاســیهکانی ئەم
بەشــەی کوردستان ،پشتیوانی له ئازادی
سیاســی بــه گشــتی و ئــازادی ڕێكخراوه
سیاســی و پیشــهییهكان و ههروههــا
لێکگرێدانــی خهباتــی خهڵــك و حیزبــه
سیاســییە خەباتکارهکانــی ڕۆژهەالتــی
کوردســتان لــە پێنــاوی کۆتاییهێنــان
بــە دهســهاڵتی کۆمــاری ئیســامی
لــه کوردســتانی ئێــران و دابینبوونــی
مافەکانی گەلی کورد.
-٥ناوەندی هاوکاری ،پشــتیوانی خهباتى
ژنانــی کوردســتان لــه پێنــاو یهكســانی
ڕهگــهزی لهگــهڵ پیــاوان لــه ههمــوو
بوارهكان و داخوازييهكانيانە و ،تێدهكۆشــێ
لــە الیەکــەوە بــوار بــۆ بەشــداریی زیاتــر
وچاالکانەتریــان لــە خەباتــدا بڕەخســێنێ،
لە الیەکی تریشــەوە پرســی ڕەوای ژنان و
داخوازەکانیان بۆ یهكسانی لهگهڵ پیاوان
لە بزووتنــەوەی نەتەوەیی و حەقخوازانەی
کوردســتانی ئێــران ،جێگــە و پێگەیەکی
دیار و سهردهمیانهی هەبێ.
-٦ناوەنــدی هــاوکاری لــە گــەڵ
كهڵكوهرگرتــن لــه ههمــوو شــكڵ و
شێوازهكانى خهبات دایە .ئەم ناوەندە هاندەر
و پشــتیوانی هاودهنگــى و یەکگرتوویــی
نێــوان خهباتكارانــى مهدهنــى ،سياســی،
فهرههنگــی و كۆمهاڵيهتــى لــە نێوخــۆی
ڕۆژهەاڵتــە و لــە ســەر ئــەم باوەڕەیــە کە
پێوەندیــی نزیک و ڕێز لێکگرتنی حیزب
و ڕێکخــراوە سیاســییەکان و بزووتنــەوەی
مەدەنیــی نیوخــۆ ،زامنــی بــە هێزبوونــی
بزووتنــهوهى نەتەوەیــی وئازاديخــوازى لــە
کوردستانی ئێران لە تەواوەتیی خۆی دایە
 -٧لــه ئاســتی سهرانســهری(ئێران)دا،

ناوهنــدی هاوکاری پشــتیوانی له خهباتی
کۆمهاڵنــی خهڵکــی ئازادیخــوازی ئێران
دژی ڕێژیمــی دیکتاتــوری کۆمــاری
ئیســامیی ئێران و نهمانی ئهو دهســهاڵته
دەکا و ،لــهم قۆناغــهی ئێســتای خهباتدا
ئامانجــه گشــتييهكان و سیاســەت و
هەڵوێســتى بزووتنــهوهى گهلــى كــورد
لــە ڕۆژهەالتــی کوردســتان ،بەرامبــەر
پارچهكانى ديكهى كوردستان و لهپێوهندی
لهگهڵ ئۆپۆزيسيۆنى ئێرانى ،كۆمهڵگای
نێودهوڵهتــى ،رێژیمــی كۆمارى ئيســامیى
ئێراندا ،یەک دەخات.
 -٨گرنگیــدان و هاوئاههنگــی لهگــهڵ
بزووتنــهوهى دێمۆكراســيخوازانه لــه ئێــران
و پێکــهوه گرێدانــی بزووتنــهوهی گهلــی
کــورد و نهتــهوه بندەســتەکانی ديكــهى
ئێــران و ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی لــه دژى
رێژيمــى كۆمــارى ئيســامیى ئیــران،
بهشــێك له سياســهتى هەمیشەیی ناوهندی
هاوکارییــه .بنەمــای ئــەم ناوەنــدە بــۆ
هــاوکاری وهاوپەیمانــی لــە گــەڵ هیز و
الیەنە سەرانسەرییەکانی ئێران لە پێوەندی
لە گەڵ داهاتووی ئێراندا ،به رهســمییهت
ناســینی مافــى دیاریکردنی چارەنووســی
نەتــەوەکان بــه تایبهتــی نهتــهوهی كورده،
قبووڵکردنی دێمۆكراســی و ڕەتکردنەوەی
هەر جۆرە دیکتاتۆرییەکە.
 -٩ناوەنــدی هــاوکاری ،بــە ســازدانى
ديــدار و چاوپێكەوتــن لهگــهڵ ناوهنــده
نێودهوڵهتیهکانــی بڕيــار ،بــۆ راکێشــانی
ڕای گشــتی و پشــتیوانیی کۆمەڵگــەی
نیودەوڵەتــی لــە خەباتــی گەلــی کــورد و
داخوازەکانــی ئــەو گەلــە تیدەکۆشــێ.
گوتــاری ئەم ناوەندە له بوارى نێونهتهوهیی
و ديپلۆماســيدا داواكارییــه بــۆ ئێرانێكــى
ئازاد و لە ئاست کۆمەڵگەی نیودەوڵەتیدا
دەروەســت(متعهد) كــه پشــتيوانى لــه
تيرۆريــزم ،دهســتێوهردان و شــەڕخوازى لــه
ناوچەدا رەت بکاتەوە ،بوون ومافى نهتهوه
جۆراوجــۆرەکان و ئاييــن و كهمايهتييــه
جیــاوازەكان لــە نیــو ئیرانــدا بهرهســمى
بناسێت.
 -١٠بنەمــای ههڵوێســت و سياســهتى
ناوهنــدى هــاوكارى لــه ئاســت واڵتانــى
پێوهنديــدار بــه پرســی كــورد لــە ناوچەدا،
بەرژەوەنــدەی بزووتنــەوەی کــورد لــە
رۆژهەاڵتی کوردســتان لــە الیەک و ،لە
الیەکــی دیکەوە ئەو پرهنســيبهیه كه زيان
و خهســار بــه بەرژەوەنــدەی نەتەوەیــی لــە
بهشــهكانى ديكهى كوردســتان نهگهيهنێت.
ئامانجــی ناوەنــدی هاوکاری ،پاراســتنى
ســهربهخۆيی سياســی بزووتنــهوهی كــورد
لــە رۆژههاڵتــی کورســتانە .ئــەم ناوەنــدە
دهستێوهردان و بهديل سازى له ههربهشێکی
دیکهی کوردستان ڕهد دهكاتهوه.
نــــاوەنــــدی ه ــاوک ــاری ــی حــیــزبــەکــانــی
کوردستانی ئێران
٢٢ی سەرماوەزی ١٣٩٧ی هەتاوی
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دایکی شەهید کاوە جەوانمەرد
پیرۆزبایی لە پێشمەرگەکان دەکات

دایــە "نەهیــە" ،دایکــی شــەهید "کاوە
جەوانمــەرد" ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
کە لە حەماســەی کۆســااڵندا تێکەڵ بە
کاروانی شــەهیدان بوو ،بە بۆنەی ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان پەیامێکــی
پیرۆزبایی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
پێشمەرگە ڕزگاریخوازەکان
ڕۆڵە دڵسۆزەکانی کوردستان

ئەو کەســانەی بە ئاگایی تــەواوەوە بڕیار
ئەدەن ببنە پێشمەرگە ،کە لە داوا و ویستە
ســەرەتایی و نەتەوەیییەکانیــان داکۆکــی
بکــەن و ببنــە نوێنــەری گەلێــک و
خاکێکی داگیرکراو ،بێگومان گەورەترین
بەرپرسایەتی کەســێکی شۆڕشگێڕیان بە
ئەستۆیە.
هــەر بۆیــە ئێــوەی پێشــمەرگە دەبــێ هەر
ڕۆژ ڕێــز لــە خەبات و ماندوویینەبوونیتان
بگیرێ .ڕۆژتان پیرۆزبێ ئەمەگناسترین

ڕۆڵەکانــی کوردســتان٢٦ ،ی ســەرماوەز
پیــرۆز ئەکــەم لە ڕێبوارانی ڕێبازە ئاســۆ
ڕوونەکــەی ڕێبەرانی شــەهید و کاکۆ و
هاوڕێیەکانــی؛ بە ئومیدی ســەرکەوتن و
سەرفرازی بۆ پێشمەرگەکانی کوردستان
و گەیشتن بەو ئامانجە بەرز و پیرۆزانەی
کــە باشــترین ڕۆڵەکانمــان گیانیــان لــە
پێناویاندا خەاڵت کرد.
دایکی کاکۆ

سەرشۆڕی بۆ تفەنگەکانتان

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــۆ داکۆکیــی لــە کۆڵبەرانــی کوردســتان ،پشــتیوانی لــە
ناڕەزایەتییەکانی خەڵک دەکات.
بە مەبەســتی پشــتیوانیی لە توێژی کۆڵبەران لە کوردســتان ،کە دیاردەی کۆڵبەری ئاکامی سیاســەتی پاونخوازی و ناوەندگەرایی
ئابووریی ڕێژیمی ئیســامیی ئێرانە ،دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،بۆ پشتیوانی لە کۆڵبەرانی
کوردستان و هەروەها پاڵپشتی لە ناڕەزایەتییەکانی خەڵک ،دەنگی خۆی دەخاتە پاڵ دەنگی خەڵکەوە.
خەڵکــی کوردســتان دژی کوشــتاری کۆڵبــەران لــە کوردســتان بە دەســتی هێزە نیزامییەکانی ڕێژیمی ئیســامیی ئێــران ،چەندین جار
ناڕەزایەتییــان دەربڕیــوە ،بــەاڵم هیــچ الیەنێکــی ڕێژیمی ئێران واڵمدەری داواکارییەکانی خەڵک ناڕازیی کوردســتان نییە و کوشــتنی
بەئەنقەســتی کۆڵبەران لەژێر ناوی "قاچاخچی ،مۆرەی بێگانە ،دەســتوپێوەندی بێگانە" و ناو و ناتۆرەی دیکە لە کوردســتاندا درێژەی
هەیە.
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،پاڵپشــتی له خەڵکی ناڕازی دەکات و دەنگی خۆی دەخاتە پاڵ
خەڵکی کوردستانەوە.

پیرۆزبایی ڕۆژی پێشمەرگە لەالیەن خەلکی کوردستانەوە
درێژەی پەیڤ

خەڵکی تێکۆشــەری کوردستان بەبۆنەی
هاتنــی ٢٦ی ســەرماوەز ،ڕۆژی
پیشــمەرگەی کوردســتان لــە ڕێگــەی
جۆراوجــۆر و بــە ناردنــی نامــە و پەیــام
پیرۆزبایــی ئــەم ڕۆژەیــان لــە هەمــوو
پیشــمەرگە گیــان لەســەر دەســتەکانی
کوردستان و خەڵکی کوردستان کرد.
پێشــمەرگەکانی نێــو شــاری مەهابــاد،
خەڵکــی ناوچــەی ژاوەرۆ لە ئاواییەکانی
ئەوێهەنــگ ،هوویە ،ســەرهوویە ،ســاڵیان،
نجێ و بێســاران ،ئەندامانی ڕێکخســتنی
نهێنیــی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران لــە ئاوایــی مێــراو ،بەشــێک لــە
ئەندامــان و الیەنگرانــی حدکا لە شــاری
ســەقز ،بەشــێک لە پێشــمەرگەکانی شار

لــە بــۆکان و تێکۆشــەرانی دێموکرات لە
گوندی تەوریوەری ســنە ،بە ناردنی پەیام
پیرۆزبایی ڕۆژی پیشمەرگەیان کرد.
هــەر لــەم پێوەندییــەدا یەکیەتیــی الوانــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
ڕاگەیەندراوێکدا بە بۆنەی نزیکبوونەوەی
٢٦ی ســەرماوەز ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردســتان ،کەمپەینێکــی لەژێــر نــاوی
"پشــتیوانی پێشــمەرگە" ڕێکخســت کــە
تێیدا داوایان لەســەرجەم ئەندامانی خۆیان
و خەڵــک لــە ناوخۆ کوردســتان کردبوو،
بــە باڵوکردنەوەی وێنــە و ڤیدیۆی خۆیان
بــە هەڵگرتنــی درووشــمی پشــتیوانی لــە
پیشمەرگە بەشدار بن لەم کەمپەینەدا.

ومــاڵ ،بەڵکــوو ئۆردووگایەکــی کاری
زۆرەملێیە کە دەسەاڵتدارانی سەرەکی لە
بەهرەی ژیان و کاری تۆ دەخۆن و تۆش
کۆیلەیەکــی بــێ داهاتــووی لــە بن پێی
ملهۆڕانی ستەمکاردا.
ئایــا ژیانکردن لە نێو جوغرافیایەکدا کە
هەموو دابونەریتەکان و یاســا و رێساکان
داســەپاو بــن ،پێناســەی ژیانــی ئــازاد و
مرۆڤانە وەردەگرێ؟
راســانی رۆژهــەاڵت ،ئیرادەیەکــی
هەڵقــواڵوی نێو دڵی کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردستانە کە دەیانەوێ کوردستان بکەن
بەو نیشــتمانەی کە خۆیان پێناســەی بۆ
بکەن و خۆیان شوێنی ژیانی تێدا دیاری
بکەن و لە راستیدا بیکەن بە ماڵێک بۆ
حەســانەوە و گەشــەکردنی ژیان خۆیان و
نەوەکانی داهاتوویان.
بونیاتنانــی نیشــتمانێک ئایــا تەنیــا بــە
یــەک گــرووپ و یەک هێزی سیاســی
دەکــرێ ،یان پێویســتە هەمــوو کۆمەڵگا
بــە هەمــوو گرووپــە سیاســییەکان و
هەمــوو چیــن و توێژەکانــەوە لــە دووبــارە
بونیاتنانەوەی نیشتماندا بەشدار بن؟
راســانی رۆژهــەاڵت ،گرێدانــی خەباتــی
شــار و شــاخە تاکــوو هــەم شــاخ و هــەم
شــار پێکــەوە ،ئــەم شــوێنی ژیانــە بکــەن
بــە نیشــتمانی پێکەوەژیــان و ئاســوودەیی
و دڵنیایــی لــە داهاتــووی ئــازاد و
گەشەسەندوو و دادپەروەرانە.
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کوردستان پەیمانی لەگەڵ پێشمەرگە نوێ کردەوە

لە ماوەی ڕابردوودا ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
پیشــمەرگەکانی شار و الوانی دەروەستی
ڕۆژهــەاڵت بــۆ پێشــوازی لــە ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان و بەســتنەوەی
پەیمــان لەگەڵ هێزی پێشــمەرگە بەردەوام
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــەو پێوەندییــەدا لــە شــاری بانــە،
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە "ســێڕای
بۆیەن ،بانە کۆن ،پارکی شــار ،دووکانان
و پیرموراد" و گوندی "بڵەسەن" تراکت و
پوستێری تایبەت بە ڕۆژی پێشمەرگەیان
باڵو کردەوە.
هــاوکات لــە شــاری مەریــوان ڕۆڵەکانی
دێموکــرات بە شــێوەیەکی بەریــن ،وێنە و
تراکتــی تایبــەت بــە ٢٦ی ســەرماوەزیان
لــە نێو شــار و گوندەکانــدا و یەک لەوان
گونــدی "ســەردۆش" بــاو کردووەتــەوە.
لــەو چاالکییــەدا بــە دروشــمی وەک" :
پێشــمەرگە ناســنامەی گەلــە ،نەعرەتەی
شــێرانەی پێشــمەرگە لــە شــاخ و شــار
هیوای دڵی گەلە" ،پشــتیوانیان لە هێزی
پێشمەرگەی کوردستان دووپات کردەوە.
هــاوکات ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە
شــاردەێی "نێـ"ـــی هەمیشــە دێموکــرات،
بــە بۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان .چاالکیــی
بەربــاوی تەبلیغــی وەک تراکت ،وێنە و
پوستێری و بنێری تایبەتیان باڵو کردووە.
لــە درێــژی ئــەو کار و چاالکییانــەدا
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
شــارەدێی نــێ ،جەختیــان کــردەوە کــە
شــار پاڵپشــتی لە شــاخ دەکات و ڕاســان
هێمــای پێکەوەبوونمانــە .ئــەو شــوێنانەی
کــە چاالکــی تێــدا بەڕێوە چــووە بریتین:
دەوروبــەری "مزگەوتــی ســحابی جابانــی
کوردی ،ســوپر مارکتی میراجی ،ســوپر
مارکتی چوارچرا ،فرۆشگای ئااڵ ،سوپر
مارکتــی ڕاســان ،دەوروبــەری چایخانە و
نانەواخانەکان و تابلۆی ئەســڵی نێ ،کە
لە تابلوی ئەســڵی شاردەێی نێ بنێرێکی
گەورەی شــەهیدان پێشەوا قازی ،دوکتور
ســادق شــەرفکندی و دوکتــور قاســملوو
هەڵکــراوە ،کــە لەســەری نووســراوە:
"نەســروتن هەتا ســەرکەوت و بەڵێن دەدەین
دەست لە خەبات و تێکۆشان هەڵناگرین".
لــە درێــژەی کار و چاالکییــە
تەبلیغییەکانــدا ،ئەندامــان و الیەنگرانــی
حیزبی دێموکرات لە گوندی "ئەندێزێ" و
لە گوندی "کارخانه" و کارخانەی قەندی
پیرانشــار" ،فەلەکەی "محەممەد هەوراز"
ســەر بە شــاری پیرانشــاریش بە نووسینی

دروشــمی تایبەت بە ڕۆژی پێشــمەرگە و
باڵوکردنــەوەی وێنە و پوســتێر پیرۆزبایی
ئەو ڕۆژەیان کرد و بەلێنیان دا کە تاسەر
وەفادار بن بە ڕێبازی پیرۆزیان.
قارەمانانــی دێموکــرات لە شــاری نەغەدە
بۆ ڕێزگرتن لە پێشمەرگە ،لە شوێنەکانی
وەک "گەڕەکــی عەجەمــان ،شــەقامی
شــازدە دەزگا و پارکــی مۆعەلیــم"
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
قارەمانانــی دێموکــرات لە شــاری بۆکان
له شارەکی سەنعەتى ،گوندەكانى ناوچەى
بــۆكان ،تابلــۆى جــاددەی گوندەكانــى
ناوچــەى فەرهادتــاش ،ئوشــتەپە ،ناچیت،
شــەهرەکی پیشەســازی و نێو پیشەســازان
بەگشــتی ،کوڵتەپــەی قورمیــش ،کانــی
سەیران ،ئەربەنووس ،قوتابخانەی ئەحەدی
ئەربەنــووس ،گونــدی ســەرچاوە و دەوری
مزگــەوت ،قوتابخانــەی گونــدەکان
بەگشتی به باڵوكردنەوەى تراكت و سى.دى
ڕێزيــان له ڕۆژى پێشــمەرگه گرتووه ،کە
خۆشــحاڵیی خەڵکــی لــێ کەوتووەتــەوە.
هەروەهــا لــە "ناوچەکانــی ئاڵەشــینی
بۆکان ،شــارەدێی گامێشگۆلی ،جاددەی
میاندواو و ناوچەی شــاروێرانی مەهاباد"،
بە باڵوکردنەوەی تراکت و وێنەی تایبەت
بە ڕۆژی پێشمەرگە و هەروەها نووسینی
دروشم پشــتیوانیان لە هێزی پێشمەرگەی
کوردستان دووپات کردەوە.
چاالکییــە تبليغاتییەکانــی ئەندامانــى
حيــزب بــە ڕادەيــەک بــوو کــە هێزێکــى
زۆرى چەكدارى پاســدار و جاش له بۆكان
و گوندەكان باڵوەيان پێ کراوە.
هاوکات پێشــمەرگەکانی شــار لە بۆکان
بــۆ چەندەمیــن جــار لــە ڕێکەوتــی ٢٠ی
ســەرماوەز بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی
بەرینی تەبلیغی لەناو شــار و گوندەکانی
دەوروبــەر وەک "جــاددەی بــۆکان هەتــا
قەرەموســاڵی و ئاواییەکانــی گۆکتەپــە،
ئەرمەنیباڵغــی ،ڕەحیــم خــان ،ســەراو،
کانیکوزەڵە و و قانزالی" ئامادەیی خۆیان
بــۆ بەڕێوەبردنــی هــەر جــۆرە چاالکــی
و بەربەرەکانێیــەک دەربــڕی؛ هەروەهــا
ســەرەڕای هەبوونــی پاســگا و پایــەگای
بەســیجی ڕێژیم چاالکی بەرینیان لە ناو
شــارۆچکەی قەرەموســالی بەڕێــوە برد و
بەڵێنی وەفاداریان بۆ شاخ نارد.
ڕۆڵەکانی دێموکرات لە شاری بۆکان لە
"کێوەڕەشی بۆکان ،پارک و سەیرانگای
بــۆکان" بــە باڵوکردنــەوەی وێنە و تراکت
و پۆســتێری تایبەت بە ڕۆژی پێشمەرگە
بەرەو پیری ڕۆژی پێشـمەرگەوە چوون.
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو چاالکییــە

تەبلیغییانــەدا ،لــە شــاری ورمــێ لــە
ناوچــەی مەرگــەوەڕ بــەرەو پیــری
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان چــوون
و بــە نووســینی دروشــمی تایبــەت بــەو
ڕۆژه ،هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان و
باڵوکردنەوەی پۆستێری تایبەت بەو ڕۆژە
ڕێزیان لە پێشمەرگە گرت.
پێشــمەرگەکانی شــار ،ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبی دێموکرات لە شــاری
ســایین قەاڵش بــە بەڕێوەبردنی چاالکیی
تەبلیغیــی لــە نێو شــار و جاددەی ســایین
قــەاڵ هەتــا بــۆکان و زۆربــەی گوندەکان
پشــتیوانی و خۆشەویســتیی خۆیــان بــۆ
هێزی پێشمەرگە دەربڕی.
ئــەو شــوێنانەی چاالکیــی تەبلیغیــی
تێــدا بەڕێــوە چــووه ،بریتیــن :لــە "دونگــز
کەنــدی ،ئاختەپــە ،مەحموودئــاوا،
ئۆینەچــی ،گاینجــە ،داشــاغڵ ،هــەوارە
بــەرزە ،ئاڵبــاغ ،گــۆل ،تورکماکەنــدی،
قەاڵیچــی و جامــەرد ،ســێڕێیانی نێــو
گونــد و قوتابخانــەی گوندەکان ،جاددەی
شــارەکانی دەورووبــەر ،زۆربــەی کۆاڵن و
شــەقامە تورکنشــین و کوردنشــینەکانی
ســایین قــەاڵ وەک پیشەســازان ،معاینــە
فەننی و گازی سی.ئێن.جیی شار.
هــاوکات قارەمانانــی دێموکــرات لــە
شــاری مەهابــاد و گونــدی خوڕخوڕە ،بە
بۆنــەی ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان
بە نووســینی دروشــم و هەڵکردنی ئااڵی
کوردســتان ڕێزیــان لــەو ڕۆژه مێژوویییــە
گــرت .هەروەهــا لــە شــوێنەکانی وەک
"بەری مەدرەســە ،بەری شــیالنان و باغی
شایەگان ،شەقامی قازی ،باغی سیسە،
تێرمیناڵــی قەدیــم .شــارەکی کارمەندان،
کــوی ھەژار ،دۆڵــی کەروێشــکە،
بەھارســتان ،دەوروبــەری مزگەوتــی
شــاریکەندی ،قەســابخانە ،حەوشــەی
بیمارســتان ،شەقامی پەرســتار ،شەقامی
محەممــەد ئــەوراز ،شــەقامی ســەدا و
ســیما ،شــەقامی زانکــۆی پەیامی نوور،
وروودی تاقەدار ،مەیدانچەی حەسەنزاده،
باغی شــایەگان ،بەری مەدرەســه و بەری
شــیالنان" ،چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە
بردووە .هەروەها لە مەیدانی "مەال جامی،
پێــش دەرگای زانکــۆی ئازادی مەهاباد،
گەڕەکــی تەپــەی هومــا ،گەڕەکــی
ســارمبەگ و گەڕەکــی زەمینەکانــی
شــارەداری" کار و چاالکیــی تەبلیغیــی
بەڕێــوە چــووە و بــە نووســینی دروشــم،
باڵوکردنەوەی تراکت و پوستێر و هەروەها
هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان ڕێزیان لە
ڕۆژی پێشمەرگە گرت .پێشمەرگەکانی

شــار له بــۆكان و مەهاباد ،بــۆ چەندەمین
جــارە لــە نێــوان شــاری بــۆکان و مەهاباد
شــکۆی درۆییــن و پوشــاڵینی کۆمــاری
ئێســامییان هێنایە لــەرزە .ئەو چاالکییە
بــە شــێوەی هاوبــەش و پالنــی پێشــتر
داڕێــژراو لــە الیەن ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە،
لــە گوندەکانی نێــوان بۆکان و مەهاباد و
بەشــێک لە نێو شــاری بۆکان و مەهاباد
بەڕێوە چوو .ئەو شوێنانەی کە چاالکیی
تەبلیغییــان تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتیــن:
"میــراوای بــۆکان ،دەوروبــەری کاڕێــژی
ســەیفالی بــۆکان ،پــردی کۆبانــی لــە
مەهاباد ،دەوروبەری گازی ســی.ئێن.جی
و دەوروبەری تاالری ســاباڵغ ،دەوروبەری
پاســگای میراوا ،شــاریکەند ،نێو گوندی
خواڵماڵی ،سەیرانگای پردی خواڵماڵی،
قالــۆی ڕەســووڵ ئاغــا ،ئێســکی بەغدا،
سمبە ،قالۆی شێخان ،ئاغۆتمان ،قڕوچای
عولیــا ،قروچــای خــواروو ،قوڵقوڵــە ،قزڵ
گونبــەد ،دەروێشــان ،قــەرەداغ ،دەوڵەتــاوا،
الســە گواڵن ،قەرەگوێــز ،قەڕەڵی ،تەپی،
قاجــڕ ،عەیشــاوا ،بوغدەداغــی ،کانــی
پانکــە ،دار بەســەر و خەلیفــان ،بەشــێک
لــە جــاددەی مەهابــاد ـ سەردەشــت،
چوارڕێیانــی ئــازادی ،پارکــی ســەید
قوتب ،مەیدانی ئارد ،شــەقامی کارگەر،
فەلەکەی کاکتووس ،پردی شــەوڕەنگ،
ئووتووبانی شــارەک ،ســێڕێیانی مەهاباد
ـ بــۆکان ـ میانــدواو ،تابڵۆکانــی قــەراخ
جــاددەی میانــدواو ـ مەهابــاد و ڕێگای
دۆستاڵی .
لــە درێــژەی کار و چاالکییــە
تەبلیغییەکان ،لە شــاری سنەی قارەمان،
بــە بۆنــەی هاتنــی ٢٦ی ســەرماوەز،
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان ،بــە
نووســینی دروشــمی وەک" :پیــرۆز بــێ
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان ،ڕاســان
دژی حکوومەتــی ســێدارە بەردەوامــە و
٢٦ی ســەرماوەز پیــرۆز بێــت" ڕێزیــان لــە
پێشمەرگە گرت.
لەالیەکــی دیکەشــەوە تێکۆشــەرانی
دێموکــرات لــە گوندەکانــی نییــەر و
تەنگیســەر ،شــیان و گەلێــن ٢٦ی
ســەرماوەز ،ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردســتانیان لــە هەمــوو پێشــمەرگە ئازا
و بوێــرەکان ،لە هەموو ڕۆڵە قارەمانەکان
و گیــان لەسەردەســتەکانی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران پیرۆزبایی
کــرد و چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوه
بــردووە و بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و
پۆســتێر پیرۆزبایــی ڕۆژی پێشــمەرگەی

کوردستانیان کردووە.
پێشــمەرگە هێز و پشــت و پەنای خەباتی
ڕزگاریخوازیی گەلی کوردە ،پێشــمەرگە
ڕەمــزی ســەرکەوتنی کوردســتانە،
پێشــمەرگە هێمــای بەرزیــی نیشــتمانە،
پێشــمەرگە ســمبۆلی هــزر و بیــری
خەڵکــی کوردســتانە ،پێشــمەرگە هەردەم
لــە دڵی خەڵکی کوردســتانە ،پێشــمەرگە
هێــزی لەبڕاننەهاتــووی خەباتــی بێوچانە
بەشــێک بــوون لــەو دروشــمانەی کــە
نووســران .هەروەهــا لــە "گەڕەکەکانــی
عەباســاوا ،ئاغەزەمــان ،ئوســتانداری،
فەنی مەهەندسی ،دەورووبەری مزگەوتی
فەیزئــاوا ،شــارەکی ســەنعەتی ،وروودیی
ســەقز بۆ شــاری ســنە ،مەیدانی ئازادی،
ســەرگۆڕی شەهید ئەحمەد محەممەدی،
نەنەڵــە و ڕێگای ئاوایی قوڵیان دروشــم و
پوســتێری تایبەت بەم ڕۆژەیان نووســی و
باڵو کردەوە.
هــەر بــە بۆنــەی ئــەم ڕۆژەوە ،ئەندامــان
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری تــاران
پێتەختــی ئێــران ،چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێــوە بــرد و ئەمەگناســیی خۆیــان بــە
پێشمەرگە دووپات کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شــاری تاران،
لە پەیامێکدا بە نێوەرۆکی" :سەرماوەزتان
پیرۆزبێت ،ئەی پێشــمەرگە قارەمانەکانی
نیشتمان ،ئەی خۆشەویستترین ڕۆڵەکانی
گەل ،ئەی پشــتیوانەکانی هەژاران ،ئەی
دوژمن بەزێنەکانی کوردســتان ،پیرۆزتان
بێت ســەرماوەزی پڕ لە شــکۆی ڕاســان"
پیرۆزباییان لە پێشمەرگە کرد .لە درێژەی
ئــەو کار و چاالکییانــەدا ،تێکۆشــەرانی
دێموکــرات لە شــاری تاران ،لــە مەیدانی
"ئــازادی" چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە
بردووە.
پێشــمەرگەکانی شــار ،ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
گونــدی "دەل" لــە ناوچــەی هەورامانــی
قارەمانپــەروەر ،بــە بەڕێوەبردنی چاالکیی
تەبلیغیــی پشــتیوانی و خۆشەویســتیی
خۆیــان بــۆ هێــزی پێشــمەرگە دەربڕیــوە؛
لەالیەکــی دیکەشــەوە پێشــمەرگەکانی
شار ،لە شاری پاوە بە نووسینی دروشمی
پیشــمەرگە باســکی بەهێــزی گەلــە ،لــە
بەرزاییەکانــی ئــەم شــارە پیرۆزباییــان لــە
هێــزی پیشــمەرگەی کوردســتان کــرد و
پەیمانی وەفاداری بە رێبازی شەهیدانیان
دووپات کردەوە.
ئەندامــان و پێشــمەرگە قارەمانەکانــی
شــاری ســەقز بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیی

بەرینی تەبلیغی لە ناو شــار و گوندەکان
خۆشەویســتی خۆیان بۆ هێزی پێشمەرگە
و ڕق و قینــی خۆیــان بــۆ دەســەاڵتداری
زۆرەملێی کۆماری ئێسالمی دەربڕی.
پێشــمەرگە گیان لەســەر دەستەکانی شار
لــە نێــو شــاری ســەقز بــە باڵوکردنــەوەی
پۆســتێری تایبەت بە ٢٦ی ســەرماوەز لە
گەڕەکەکانی "حەمااڵوا ،مەیدانی هەڵۆ،
مزگەوتــی جامــع و دەوروبــەری زانکــۆ"
خۆشحاڵیان خستە دڵی خەڵکەوە.
هــاوکات پێشــمەرگەکانی شــار ،لەســەر
تابڵــۆی جاددەی گوندەکانی ســەقز هەتا
بانــە و لــەو الی دیکەشــەوە ســەقز هەتــا
بۆکان پووستێریان باڵو کردەوە کە بریتین
لــە ئاواییەکانــی "یازیباڵغــی ،ئاخکەند،
مەڕخــوز ،ئاڵتوونــی خــواروو ،ســەرا ،
شــارەکی پیشەســازان زۆر بــە چــڕی،
دەوری کارخانە ئاســفاڵت ،دەور و پشــتی
پۆلیسڕای بۆکان سەقز".
هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا ڕۆڵەکانــی
دێموکــرات لــە شــاری ســەقز ،بــە بۆنەی
ڕۆژی پێشــمەرگە لە نێو شــاری سەقزدا،
لــە شــەقامەکانی "وەلــی خان ،ســەعدی،
بلــواری مەردســتان ،ئوســتاد شــیرازی،
حەماڵئاوا ،شــارەکی دانیشــگا ،شــارەکی
گــواڵن ،مەســکەنی مێهــری جاقــل،
مەســکەنی مێهــری کودەشــتەت ،حافــز،
کەریماوا ،سااڵحاوا ،كوشتارگا ،شارەکی
فهرههنگیــان ،نهشــمیالن ،قوتابخانــهی
فارابــی ،گهڕهكــی ئیمــام جومعه ،پشــت
دوخانیــات ،حافز ،چوارڕا ،گەڕەکەکانی
شــیوی جووتیــاران و گــۆڕە جوولەکــە،
شاناز و ڕوودەکی" وێنە و تراکتی تایبەت
بە ڕۆژی پێشمەرگەیان باڵو کردووەتەوە.
قارەمانانــی دێموکــرات لــە گونــدی
"ســینگان" ســەر بــە شــاری شــنۆش بــە
نووســینی دروشمی و باڵوکردنەوەی وێنە
و تراکــت پشــتیوانیی خۆیــان لــە حیزبــی
دێموکرات دەربڕی؛ هەروەها تێکۆشەرانی
دێموکرات لە شاری شنۆ ،بۆ ڕێزگرتن لە
پێشــمەرگە لە گەڕەکەکانی "ئەمیرئاباد،
مام تەمر ،شــاکرئابادی خواروو و سەروو،
ســەیداوێ ،مەجیدئابــاد ،ڕەحیمئابــاد،
قهبریشــههیدان ودهبیرســتانیشــهرهف"
تراکــت و پوســتێری تایبــەت بــە ڕۆژی
پێشــمەرگەیان بــاو کــردەوە .هەروەهــا لە
شــاری شــنۆ لــە نێــو شــار بــە هەڵکردنی
ئااڵی کوردســتان و لە گوندی ســەرگیز
بە نووســینی دروشــمی تایبەت بەو ڕۆژە،
ڕێزیان لە ٢٦ی سەرماوەز گرت.
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دەقی پەیامی فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
لە ڕێوڕەسمی ٢٦ی سەرماوەز لە چیاکانی کوردستان

خەڵکی تێکۆشەری کوردستان
پێشــمەرگە قارەمــان و شۆڕشــگێڕ و
لەخۆبوردووەکانی کوردستان
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان
کادر و پێشمەرگە و ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ئەمڕۆ لە چیا سەربەرزەکانی کوردستان،
لەگــەڵ پێشــمەرگەی خەباتــکاری شــاخ
پیرۆزبایــی ٢٦ی ســەرماوەزتان لــێ
دەکەین.
رۆژی ٢٦ی ســەرماوەز رۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان ،رۆژی
وەبیرهێنانــەوە و قامــک لەســەردانانی
تایبەتمەندییەکانــی پێشــمەرگە و رۆژی
رێزگرتــن لە فیــداکاری و خۆبەختکردنی
رۆڵــە تێکۆشــەر و خەباتگێڕەکانــی
نەتەوەکەمانە ،رۆژی ئەو ڕۆڵە شۆڕشگێڕ
و گیان لەسەردەستانەیە کە سەنگەرەکانی
خۆیــان دژی دیکتاتــۆری و ســەرەڕۆیی
پەت و سێدارەی رێژیم لەم هەلومەرجانەدا
پاراســت؛ ئــەم قارەمانانە بــوون ،چەمکی
گۆڕانکاری و راســانیان کردە مەشخەڵی
جوواڵنــەوەی نــوێ ،پیرۆزبایــی خۆمــان
پێشــکەش بــە هەموو خەڵکی کوردســتان
و پێشــمەرگەکانی کوردستان بەگشتی و
حیزبــی دێمۆکراتی کوردســتانی ئێران بە
تایبەتی دەکەین ،پیرۆزبایی لە بنەماڵەی
بەڕێزی شــەهیدان و بنەماڵەی پێشمەرگە
قارەمانــەکان دەکەیــن کە بە ناردنی کچ
وکوڕەکانیــان بــۆ ڕیزی پێشــمەرگەکانی
کوردســتان بە ســەربەرزانە هەنگاوەکانیان
بۆ رزگاری گەلەکەمان بەرەو سەرکەوتن
هەڵدەگــرن و بــە بڕشــتەوە ،قایــم و بەهێــز
بەرەو سەرکەوتن بەڕێوەن.
بــۆ ئــەو کەســانەی کــە نــاوی پیــرۆزی
پێشــمەرگە لــە دوورەوە پــێ ئاشــنان دەبن،
سیمای چەکدارێکیان بۆ پێناسە دەکرێ،
ئایا پێشمەرگە تەنیا مروڤێکی چەکدارە؟
پێشــمەرگە خەباتکارێکی بــە بیر و باوەڕ
و مروڤێکــی سیاســییە کــە بــۆ رزگاری
گەلەکــەی لــە چنــگ دیکتاتــۆری و
ســەرەڕۆیی و پاوانخوازی خەبات دەکات،
لــە دونیــای ئەمــڕۆدا چەند جۆر شــەڕی
چەکــداری بــە تایبــەت لــە رۆژهەاڵتــی
ناوەڕاستدا بە سەر گەالندا سەپاوە و ناوی
جۆراوجــۆر لە ســەر چەکــدارەکان دانراوە،
بــەاڵم پێشــمەرگە رۆڵەیەکــی بــە بیــر و
بــاوەڕی گەلــی کــوردە کــە بۆ گەیشــتن
بــە ئامانجــی گەلەکــەی تێدەکۆشــێ و

بــۆ رزگارکردنــی نەتەوەکەی لــە هەموو
شــێوەکانی خەبــات کەڵــک وەردەگــرێ
کــە یــەک لــەوان خەباتــی چەکــداری
و بەرگــری چەکدارانەیــە ،ئەگــەر لــە
واڵتانــی دیکــە بۆ پارێــزگاری لە خۆیان
لــە رێــگای ئیمکانــات و دامەزرانــدن،
هێــزی چەکــدار کــۆ دەکەنــەوە بــەاڵم
پێشــمەرگە بەپێچەوانــەی ئەوە بێبەرانبەر
بــۆ ئامانجــی گەلەکــەی دەســتی داوەتە
چــەک ،ئەگــەر ئــەوان بــۆ پاراســتنی
دەســەاڵتی دیکتاتــۆری خۆیــان خەڵــک
چەکدار دەکەن ،پێشــمەرگە بۆ روخاندنی
دامــودەزگای دیکتاتۆری دەســتی داوەتە
چــەک و خەبــات بۆ رزگاری گەلەکەی
دەکا.
ئەگــەر لە زۆربەی واڵتان ،هێزی نیزامی
تەنیــا کاری نیزامی دەکات ،پێشــمەرگە
مروڤێکــی سیاســییە و بــەدوای ئامانجی
خۆیــدا دەڕوا ،پێشــمەرگە ئــەو رۆڵــە
چاونەترســە سیاســییەیە کە بۆ پاراستنی
کەرامەتــی مروڤایەتــی بۆ ســەقامگیری
دێموکراســی و مافی مرۆڤ و بەرگری
لــە چەوســاندنەوەی مرۆڤــەکان خەبــات
دەکات.
بــۆ رۆژی ٢٦ی ســەرماوەز وەک رۆژی
پێشمەرگە دیاری کراوە؟ ئەگەر بە قووڵی
بیر لە پێشــمەرگە بکەینــەوە دەبێ هەموو
رۆژێکــی ســاڵ ،رۆژی پێشــمەرگەی
کوردســتان بێــت ،بــەاڵم لــە رۆژی ٢٦ی
ســەرماوەزدا هێــزی چەکــداری کــورد
دواییــن ئاســەواری رێژیمــی پاشــایەتیان
لــە شــارەوانی مەهابــاد تێکــەوە پێچــا و
خەڵکی ئەم دەڤەرە زەمینەی دەسەاڵتێکی
نەتەوەیی بۆ ئامادە بوو.
هیزێــک کە دواتر نازناوی پێشــمەرگەی
پــێ بەخشــرا ،بــوو بــە ســوپای میللــی
کوردستان و ئااڵی کوردستان لەم رۆژەدا
هەڵکــرا و لــە  ١٣٢٤ی هەتــاوی دواییــن
ئاســەواری دەســەاڵتی پەهلــەوی پــاک
کرایەوە ،لە ســاڵی  ١٣٦٣لە پلینۆمێکدا
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
دامەزرێنــەری کۆمــاری کوردســتان و
دانــەری نــاوی پیــرۆزی پێشــمەرگە ئــەم
رۆژەی وەک رۆژی پێشــمەرگەی
کوردستان دیاری کرد.
ســاو لە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران پێکهێنــەری یەکــەم کۆمــاری
کوردســتان و ئااڵهەڵگــری یەکەم ئااڵی
کوردســتان و دامەزرێنــەری هێــزی

پێشمەرگەی کوردستان.
هاوڕێیانــی هێــژا لە ســەرەتای پێکهاتنی
هێــزی پێشــمەرگە هەتــا ئێســتا خەبــات
و تێکۆشــانی ئــەم هێــزە لەخۆبــوردووە
چەندیــن قۆنــاغ و گۆڕانــکاری بــە خۆوە
دیــوە هــەم لــە کوردســتانی رۆژهەاڵت و
هــەم لــە پارچەکانی دیکەی کوردســتان
کــە نازنــاوی پیــرۆزی پێشــمەرگەیان بۆ
خەباتکارانــی رزگاری گەلەکەمــان
هەڵبــژارد؛ لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان
پێشــمەرگە لــە ســەرەتای پێکهاتنــی
شــانازییەکانی کۆمــاری کوردســتان
تــا ســاڵەکانی  ٤٧ -٤٦و هەروەهــا
بەشــداری چاالکانــە لــە ســاڵی ٥٧
بــۆ رووخانــی رێژیمــی پاشــایەتی و
رزگارکرانــی کوردســتان بــۆ ماوەیــەک
لــەو قۆناغەدا لــە چنگ کۆنەپەرەســتی
و فاشیزم(دیکتاتۆری) هەروەها لە ساڵی
 ٥٧تــا هەنووکــە خــۆی بــە یــەک شــێوە
خەباتــەوە قەتیــس نەکــردووە و لــە هەموو
شێوازەکانی خەبات بۆ ئازادی و رزگاری
گەلەکەمان کەڵکی وەرگرتووە.
لــە باشــووری کوردســتان پێشــمەرگە بوو
بــە یەکێــک لــە ئااڵهەڵگرانــی رزگاری
کوردســتان لــە عێــراق و ئێســتاش لــە
هەرێمــی کوردســتان پارێــزەری مــاف و
کەرامەتــی خەڵکــی کوردســتانە ،نــاوی
پیرۆزی پێشمەرگە وەک شۆڕشگێڕێکی
مروڤتــەوەر و پارێــزەری مــاف و
کەرامەتــی مرۆڤ لە کۆڕ و کۆبوونەوە
جیهانییەکاندا دەدرەوشێتەوە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
وەک حیزبێکــی بەپرەنســیپ و بەرپــرس
بــۆ پاراســتنی ئەخــاق لــە سیاســەتدا،
لــە هەلومەرجــە جیاوازەکانــدا ،رۆڵــی
کاریگــەری لــە پێشخســتنی خەباتــی
نەتەوایەتــی نەتەوەکەمانــدا هەبــووە
و هەنووکــە دابینکردنــی مافــی
نەتەوەیــی ،نەتەوەکەمــان لــە چوارچێوەی
ئیســتراتیژیکی دێموکراتیــک و فیدراڵ
دەبینێتەوە.
بــە لەبەرچاوگرتنــی هەلومەرجــی
هەنووکەیــی لــە رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت و
گۆڕانکارییەکانــی ناوچــە ،حیزبــی ئێمە
بارودۆخــی ناوچــەی لێــک داوەتەوە و لە
بەهاری ساڵی  ٩٤پڕۆژەی نوێ بۆ خەبات
و تێکۆشــانی رۆڵــە شۆڕشــگێڕەکانی
گەلەکەمان بە ناوی "ڕاسان"ی خستە بەر
باس و راســان بوو بە پڕۆســەی رزگاریدەر

و تەمومــژی راوەســتانی خەبــات لــە
رۆژهەاڵتی رەواندەوە کە لەگەڵ پێشوازی
گەرمــی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتان
بــەرەوڕوو بــوو .پۆل پۆل الوانی خوێنگەرم
و شۆڕشــگێڕی کوردســتان لــە هەمــوو
ناوچەکانــی کوردســتان بــۆ بەهێزکردنی
شــۆڕش و گۆڕانــکاری روویــان کــردە
ســەنگەرەکانی پێشــمەرگەی کوردســتان
و قۆناغــی نوێــی خەبــات و تێکۆشــان
لــە بــوارە جوراوجــۆرەکان دەســتی پێکرد،
خەڵکــی کوردســتان کــە لەدەســت زوڵم و
زۆر و پەت وسێدارەی رێژیم وەزاڵەهاتوون،
پێشــوازییەکی زۆر گــەرم و گــوڕ و
بەرینیــان لەو گۆڕانکارییــە لە تاکتیکی
ئــەم خەباتــە کــرد ،باوەشــێکی ئاوەڵەیــان
بــۆ ئــەم پڕۆژەیەی پێشــمەرگە بە گرمی
کــردەوە و جارێکــی دیکــە لــە نێزیکــەوە
پێشــمەرگەیان لــە ئامێــز گــرت و خەڵک
و پێشــمەرگە دەس لەمالن بە یەک شــاد
بوونەوە؛ راســان بوو بە پردی سەرکەوتنی
قۆناغی نوێی خەبات وتێکۆشــان لە بوارە
جۆراوجۆرەکانی خەباتی شار و شاخ ،شار
چەقی خەباتە ،پەیامی لێپرسراوی گشتی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە
نــەورۆزی  ٩٤کــە لەوێدا باســی خەباتی
شــار و شــاخی کــردووە ،گۆڕانــکاری لە
داهاتووی کوردســتان تەنانەت ئێرانیش بە
هەمــوو پێوانەیەک لە شــارەکاندا دەســت
پێدەکات.
ئەگــەر بــە کورتی ئاوڕێک لــە قۆناغی
خەباتــی ئــەم چەنــد ســاڵەی رابــردوو
بدەینــەوە ،بــەو ئاراســتەیە دەچین کە پاش
ئــەوەی شــارەکانمان لە جەریانی هێرشــی
رێژیم بۆ شــارەکان لە دەســت دا و خەبات
بــەرەو گونــدەکان و دوایــی شــاخەکان
هەڵکشا ،ئێمەی پێشمەرگە زۆرتر لەگەڵ
خەباتی شاخ ئاشنا و شارەزا بووین ،رێژیم
شــارەکانی بــە هێــزی نیزامــی میلیتاریزە
کــرد؛ ئێمــەش بایەخمــان بــەو راســتییە و
ئەســڵە نەدا کە بەڕاســتی شــارەکان دەبێ
چەقــی خەبــات بــن هــەر بۆیــە پێویســتە
لــە ناوەنــدی شــارەکانەوە ،بزوتنەوەیەکــی
جەمــاوەری بــەرەو ئاســۆی ســەرکەوتن
وەڕێخەین.
ئێمــە لەم قۆناغەی خەباتی هەنوکەییەی
خۆمــان هێشــتا خەباتــی چەکداریمــان
دەســت پێنەکــردووە ئەوەی ئێســتا بەرچاو
دەکــەوێ حــووزوری چەکــداری ئێمــە لە
نــاو کۆمەاڵنی خەڵک و خۆڕێکخســتنە

بــۆ خەباتی هەمەالیەنــە کە بە هاوکاری
گەالنــی ئێران بەمەبەســتی روخانی رێژیم
و رەخســاندنی هەلــی گونجــاو بــۆ دابیــن
بوونی مافەکانمان کار دەکەین.
پێشمەرگە لە کوردستان باسکی بە هێزی
گەلــە ،پۆتانســیەلی هەمــوو شــێوەکانی
خەباتــی تێــدا بــەدی دەکــرێ ،رێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی لــە هەلومەرجــی
ئێســتادا لــە بوارەکانــی ئابــووری،
کۆمەاڵیەتی ،سیاســی هەروەها ناوخۆیی
خــودی رێژیــم لــە وەزعێکــی زۆر نالەبــار
و بێ ســەرەوبەرەیی و بێ ســەباتیدایە ،لە
نێــو کۆمەڵــگای جیهانیدا هیچ چەشــنە
ئیعتبارێکــی نەمــاوە بــە هــۆی کــردەوە
تیرۆریســتیەکانییەوە و دخاڵــەت لــە
کاروبــاری واڵتانــی جیهان بــە تایبەت لە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت وەک پێشێلکەری
مافــی مــرۆڤ لــە کۆمەڵــگای
نێونەتەوەییدا ناسراوە.
هەمــوو کۆڵەکەکانــی ســەقامگیری ئەو
واڵتە زۆر سست و الواز بوون ،ئیدی تەنیا
پێویســتی بــە پاڵپێوەنانێکــی هەمەالیەنــە
هەیــە بە هاوبەشــی لەگەڵ ئۆپوزســیۆنی
فەعال و یەکگرتوو دەتوانێ گەالنی ئێران
لە چەنگ ئەم رێژیمە رزگار بکات ،ئێمە
وەک کورد لەگەڵ ئەوەی پێویســتمان بە
یەکدەنگــی و یەکگرتوویــی هەیــە ،هــەر
لەو کاتەدا پێویستە لەگەڵ باقی گەالنی
ئێــران بــۆ پێکهێنانــی ئاڵتێرناتیڤێکــی
رووخێنــەر لەگەڵ باقــی گەالنی دیکەی
ئێــران کار بکەیــن ،ئەرکــی پاراســتنی
نیشــتمانی کــورد و خاکــی پیــرۆزی
کوردستان ،پێشمەرگە زیاتر لە هەر کات
وەک خۆشەویســتترین رۆڵــەی کــورد لــە
لووتکە هێشــتووەتەوە و روون و ئاشکراشــە
بەپێــی گۆڕانکارییەکانــی کۆمەڵــگا و
بارودۆخی ناوچە کە هێزی پێشــمەرگەی
کوردستان تەئییدی سیاسەت و هەڵوێستی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە
هەموو قۆناغەکاندا کردووە.
لــەو رۆژە پیــرۆزەدا جێــی خۆیەتی ســاو
بنێریــن بــۆ هەمــوو پێشــمەرگەکانی
کوردستان بە تایبەت ساڵو بۆ شەهیدانی
نەمری گەلەکەمان کە گیانی خۆیان لە
رێگای ئامانجەکانی گەل بەخت کرد.
شــەهیدانی راســان لــە قۆناغــی نوێــی
خەباتــی گەلەکەمــان چــرای رووناکی و
پیشــاندەری خەباتی شــار و شــاخن ،ساڵو
بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی راســان و

بنەماڵە سەربەرزەکانیان،
ئەو خەباتە ئێســتا بووەتە کۆســپی گەورە
بــۆ دیکتاتۆرانــی تــاران و رێژیمــی بێــزار
کــردووە ،خەباتــی راســان و پــڕۆژە و
بەرنامــەی راســانە هــەر بــەو بەرنامــەوە
بەرەوپێشــچوونی ئــەم پڕۆســەیە هەمــوو
الیــەک پابەنــد بــە خوێنــی شــەهیدان و
رێبــازی پیرۆزیــان تا ســەرکەوتن بە ســەر
دوژمنان بەردەوام دەکا.
ئێمە وەک هێزی پێشمەرگەی کوردستان
دەبینــە هەوینــی قۆناغــی پراکتیکی ئەو
هێــزە شــوێندانەرە کــە لــە هەلومەرجــی
ئێستادا پێویستە هەنگاوێک بێت بۆ زیاتر
لەرزۆککــردن و بەچۆکداهێنانی رێژیم،
داوا لــە خەڵکــی کوردســتان بــە تایبــەت
الوانــی خوێنگەرمــی کوردســتان دەکەین
بە هاتنە ریزی پێشمەرگە رووخانی رێژیم
نیزیکتر بکەنەوە و سەنگەری شەهیدان پڕ
کەنــەوە و قایــم و پتەوتریان بکەن ،داوا لە
هەموو دڵسۆزانی گەلی کورد بە تایبەت
ئەو کادر و پێشــمەرگە شۆڕشــگێڕانە کە
ســااڵنێ لە ریزی خەبات شەونخونییان بۆ
رزگاری کوردســتان کێشــاوە و ئێســتا بە
هــەر هۆیەک لە هەندەران گیرســاونەتەوە
بە هەر شــێوەیەک پێیــان دەکرێ هاوکار
و پاڵپشــتمان بــن ،داوا لــە ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکرات لــە دەرەوە
و ناوخــۆی کوردســتان دەکەیــن بــە هــەر
شــێوەیەک پێیــان دەکــرێ پاڵپشــتی لــە
هێزی پێشمەرگەی کوردستان بکەن.
ســەرکەوتن بۆ گەلی کورد و سەرشۆڕی
و رووخان بۆ دوژمنانی گەلی کورد
سەرکەوتن بۆ هێزی شۆڕشگێڕ و رووخان
بۆ دیکتاتورە خوێنرێژ و چەوســێنەرەکانی
واڵتەکەمان
ســەرکەوێ جوواڵنــەوەی رزگاریخــوازی
کوردستان
بــژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ئااڵهەڵگــری رزگاریخوازی گەلی
کورد
بــژی هێزی پێشــمەرگە باســکی بەهێزی
گەل
بڕووخێ رێژیمی کۆنەپەرەستی کۆماری
ئیسالمی
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دەقی پەیامی تەیموور مستەفایی ئەندامی ناوەندی سیاسی
حیزب لە ڕێوڕەسمی ٢٦ی سەرماوەز لە کەمپی جێژنیکان

بەشداربووانی بەڕێز !
٢٦ی ســەرماوەز هــاوکات دوو بۆنــە
ڕێزیــان لــێ دەگیرێــت یەکیــان ڕۆژی
پێشمەرگەیە کە ئەم مەراسمەی ئێمە لەو
پەیوەندییەدایــە ،بۆنــەی دووهەم ســەبارەت
بــە هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتانە و بــە
ڕۆژی ئااڵ ناســراوە کە لەالیەن پارلمانی
کوردستانی باشورەوە بڕیاری لەسەر دراوە
ســااڵنە ڕێوڕەســمی تایبەتــی بــۆ پێــک
دێنــن ،کــە جێگای خۆشــحاڵی ئێمەشــە،
شــانازی هەڵکردنی ئااڵی کوردستان لەو
ڕۆژەدا لــە کۆماری کوردســتان بووە کە
ئەویــش پەیوەنــدی بــە ئێمــەوە هەیــە بۆیە
بــەم بۆنانــەوە پیرۆزبایــی لە ئێــوە و هێزی
پێشمەرگە و تێکڕای کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردستان دەکەم.
خۆشک و برایانی خۆشەویست:
جەنگاوەرانــی هــەر نەتەوەیــەک کــە لــە
پێناو گەل و واڵتەکەیاندا دەجەنگن ناوی
تایبــەت بــە خۆیــان هەیە ،گەلــی ئێمەش
بــۆ جەنگاوەرانــی ڕێــگای ئــازادی و
ڕزگاری گەلەکەمان ناوی پڕ ناوەڕۆکی
پێشمەرگەی دیاری کردووە.
پلینۆمــی دووھەمــی کۆمیتــەی ناوەندی
ھەڵبژێــردراوی کۆنگــرەی شەشــەم لــە
 ١٥تــا ٢٤ی گەالوێــژی ســاڵی ١٣٦٣
بەڕێوە چوو ،لەو پلینۆمەدا ڕۆژی ٢٦ی
ســەرماوەزی بــۆ ڕێزگرتــن لــە خەباتــی
ھێزی پێشمەرگە وەک ڕۆژی پێشمەرگە
دیــاری کــرد .دیاریکردنــی ئــەم ڕۆژە لە
بــەر ئــەوە بوو کە لــەو ڕۆژەدا کۆتایی بە
دەسەاڵتی ڕێژیمی پاشایەتی لە بەشێکی
کوردســتاندا ھاتبــوو .هێــزی پێشــمەرگە
لــە پرۆســەیەکی بەردەوامــدا بەرگــری
لــە خــاک و خەڵکــی کوردســتان و بــەھا
مرۆییەکان کردووە ،ھەر بۆیە ،ئێستا ئیتر
بووەتە ناوێکی ناسراو و وەک ھێزێکی بە
بیروباوەڕ و دژە تێرۆر ناسراوە کە جێگای
ڕێزلێگرتنــی کۆمەڵــگای جیھانییــە و
لــە شــەقامی بەھێزتریــن واڵتــی دونیــادا
پەیکــەری بە نیشــانە و هێمای ئازادی و
دژی تێرۆر بۆ دادەنرێت.
پێشمەرگە کێیە؟
پێشــمەرگە ھێزی چەکداری گەلە ،بەاڵم
ھێزێکــە کە کاری تەنیــا چەکھەڵگرتن
و شــەڕکردن و کــوژران و کوشــتن نییــە،
بەڵکــوو چەکدارێکە کــە دەزانێ چەکی
ھەڵگرتــووە تــا لــە پێنــاو ئامانجێکــدا کە
وەدیھێنانــی دێمۆکراســی و ڕزگاریــی
نەتەوەییــە بــۆ گەلەکەی خەبــات بکات.
ئــەو دەزانــێ و بــە قووڵــی تێگەیشــتووە
کــە گەلەکەی چەوســێندراوەتەوە ،زوڵمی
لێکــراوە و حاشــا لــە بوونــی دەکرێــت،
ڕێــگای پێشــکەوتنی لێدەگیــرێ و لــە
یــەک کەالمــدا کەرامەتــی خەوشــدار
دەکرێــت .پێشــمەرگە دەزانــێ ئــەم گەلــە
بــە ھێــزی خــۆی و بــە قارەمانەتــی و
فیداکاریــی ڕۆڵــە بەوەجەکانــی نەبــێ،
ھەرگیــز بــە ڕزگاری و ئــازادی نــاگات.
لــەم تێگەیشــتنەوەیە کــە خۆشەویســتترین
کەســەکانی ،واتــە بنەماڵەکــەی بەجــێ
دەھێڵــێ و بــۆ خەبــات لەپێنــاو ڕزگاریــی
گەلەکەی ڕوو لە ڕیزی پێشــمەرگایەتی
دەکات .ئەوان دەزانن پێشمەرگایەتی یانی
دەســتھەڵگرتن لــە ھەمــوو خۆشــییەکانی
ژیــان و خۆبەختکــردن لــە پێنــاوی
گەلەکەیان ،و لە ڕاســتیدا ئەم ڕێگایەیان
بە ئاگاییەوە ھەڵبژاردووە ھەر بۆیە شایانی
ھەموو رێز لێگرتنێکن.
بەشدارانی بەڕێز!
پێشــمەرگایەتی تەنیــا لــە بەرگریــی

چەكداریــدا كــورت ناكرێتەوە ،تێكۆشــانی
ئەندامانــی حیــزب لــە نێوخــۆ ،هەروەهــا
ئەندامانــی ئاشــكرای حیزب لــە دەرەوەی
واڵت و باشــووری کوردســتان لــە
شــێوازی جۆراوجۆردا بەشــێكی گرینگی
پاڵپشــتی لــە بەرگریــی چەكدارانــەن.
ئەندامانــی نێوخــۆی واڵت لــە پێنــاوی
بەرەوپێشــبردنی ئــەم خەباتــە ڕەوایــەدا
بــەرەوڕووی زیندان ،ئەشــكەنجە و ئازاری
ڕێژیمــە ســەركوتكەرەكان بوونەتــەوە و
ژمارەیەكیشیان سزای ئیعدامیان بە سەردا
ســەپاوە ،ئەندامانی تەشكیالتی ئاشكراش
بــە هاوكارییــە مــادی و مەیدانییەكانیــان
لــە ڕۆژە ســەخت و چارەنووسســازەکاندا
ســەلماندوویانە كــە ئەوانیش پێشــمەرگەن.
لــەوەش زیاتــر هەمــوو ئــەو کەســانە کــە
لــە یارمەتــی گەیانــدن بــە پێشــمەرگە و
پاراستنیان لە دوژمن هاوکاری پێشمەرگە
دەکەن حیسابی پێشمەرگەیان بۆ دەکرێ.
پێشمەرگە قارەمانەکان!
ســاڵی ڕابــردوو لــە جەولەکانــی ھێــزی
پێشــمەرگە لــە قواڵیــی ناوچەکانــی
کوردســتاندا بەداخــەوە ژمارەیــەک لــە
باشــترین پێشــمەرگەکان لــە جەریانــی
تێکهەڵچــوون لەگــەڵ بەکرێگیراوانــی
ڕێژیمــدا پــاش بەرگرییەکــی قارەمانانــە
شــەھید بــوون کە ســاو دەنێــرم بۆ گیانی
ھەرگیــز نەمریــان و لــەو پەیوەندییــەدا بــە
پێویســتی دەزانــم ئامــاژە بــە چەمکــی
خۆبەختکــردن و خۆپاراســتن لــە
ڕەوتــی خەباتــی پێشــمەرگانەدا بکــەم.
خۆبەختکــردن و خۆپاراســتن ئەگەرچــی
لــە ڕواڵەتــدا دژ بــە یەکــن ،بــەاڵم لــە
ناوەڕۆکــدا تەواوکــەری یەکتــرن .لــە
الیــەک خۆبەختکردن لــە پێناوی خەباتدا
بــۆ وەســتاندنی دوژمنێکــی ھار و دڕنــدە
زۆر پێویست و لە جێگای خۆیدایە ،بەاڵم
لــە ھەمان کاتــدا دەبێ پێشــمەرگەکانمان
بە فێربوونی ئوســوولی شــەڕی پارتیزانی
و لە بەرچاوگرتنی ئوســوولی خۆپاراستن
ھەوڵ بــدەن لــە ڕادەی زیان و زەرەرەکانیان
لــە شــەڕ لەگــەڵ دوژمنــدا هەتــا ڕادەی
شــەھیدێکی پێشــمەرگە لــە بەرانبــەر
زیاتــر لــە دە کــوژراوی دوژمنــدا کــەم
بکەینــەوە .بــە داخــەوە بیرێکــی چەوت و
بــاو لــە نێــو کۆمەڵــگای ئێمــەدا جێگیــر
بــووە کــە خۆپاراســتن لە زیانــی زیاتر ،بە
ترســنۆکی لێک دەدرێتــەوە .لە کاتێکدا
کە خۆپاراستن زۆر جیاوازە لە ترسنۆکی
و بگــرە نیشــانەی ئەوپــەڕی وریاییە .لەم
بــارەوە نابێ گوێ بدەینە ئــەو پڕوپاگەندە
زیانهێنەرانــە کــە بێجگە لــە زیانی زیاتر،
هیچی لێ ناکەوێتەوە.
بەشدارانی بەڕێز!
بــە پێویســتی دەزانــم کــە لێــرەوە واڵمــی
ڕەخنەیــەک کــە زۆر جــار لە شــێوەیەک
لــە خەبــات کــە خەباتــی چەکدارییــە و
کۆمەڵێــک چاالکی سیاســی و مەدەنی
و تەنانــەت ژمارەیــەک لــەو حیزبانــە
کــە ســااڵنێکی دوور و درێــژە ئــەم شــێوە
خەباتەیــان بەڕێوە بــردووە دەگرن وتەنانەت
بــە زیانھێنەریشــی دەزانــن بدەمــەوە.
زۆر جــار کــە ئــەم ڕەخنەیــە بــەرەوڕووی
بەرگریــی چەکــداری دەکرێتــەوە ئــەو
پرسیارەم ال دروست دەبێ کە تۆ بڵێی ئەم
ڕەخنەگرانــە لــەم جوغرافیایــەدا نەژیابن،
یــان ناوەرۆکی کۆماری ئیســامی پاش
چــل ســاڵ لــە دەســەاڵتدارەتی نەناســن و
جینایەتە بێ ئەژمارەکانی ئەم ڕێژیمەیان
ھەر لــە کۆمەڵکوژی شــار و گوندەکانی
کوردســتان ،کۆمەڵکــوژی و ئیعدامە بە

کۆمەڵەکانی ســەرەتای ھاتنە سەرکاری
کۆماری ئیسالمی ٥٩ ،الوی مەھابادی
لــە ســاڵ  ١٣٦٢و ئیعدامــە بــە ھەزاران
کەســییەکانی ســاڵی  ٦٧ھەتاوییــان لــە
بیــر چووەتــەوە و باســی خەباتــی مەدەنی
لــە چوارچێــوەی ئەم ڕێژیمــەدا دەکەن .با
لــە ڕابردوو بگەڕێین دیســان لە خاوەن ئەم
بۆچوونانە دەپرســم مووسەوی و کەڕووبی
و ھاوبیرەکانیــان بێجگــە لــە ئیلتــزام بــە
کۆمــاری ئیســامی و داواکردنی دەنگە
دزراوەکانیــان ،چییان کردبوو کە ئەوە بۆ
دە ســاڵە حەبســی خانەگین ،خۆ ئەوانیش
خەباتــی چەکدارییــان نەکردبــوو ،ئــەی
چارەنووســی بەنــاو ســەرداری ئیســاحات
واتــە خاتەمییــان لــە بەرچــاو نییــە کــە
مەمنوعولتەســویر کــراوە .با لە ئێســتای
کوردســتانیش بڵێــم ،ئــەو ھەمــوو کۆڵبەرە
کــە ڕۆژانــە دەکەونــە بــەر پەالمــاری
چەکدارەکانــی ڕێژیــم و گیانیــان لــێ
دەســتێندرێ کە لە ماوەی شــەش مانگی
ڕابردوودا نزیکەی  ٣٠کەســیان کوژراون
و زیاتــر لــە  ٧٠کەســیان برینــدار بــوون،
ئەی شــەریف باجوەر و ھاوڕێکانی کە ٤
کەســیان شەھید و چەند کەسێکیشیان بە
ڕادەیەکــی زۆر جەســتەیان ســووتا بێجگە
لــە پەیداکردنی بژێــوی بۆ بنەماڵەکانیان
وپاراســتنی ژینگــە چ تاوانێکیان هەبوو.
بێجگــە لــەم چەنــد نموونەیــە دەتوانــم بــە
ســەدان نمونەی دیکــەی جینایەتی ڕێژیم
دەرحەق بە خەڵکی سیڤیل ئەنجامی داون
بێنمــەوە ،تەنیــا لــە بــەر درێژنەبوونــەوەی
وتارەکــەم لــە نموونــە ھێنانــەوەی زیاتــر
خــۆ دەبوێــرم .لــە دواوتــەم لــەم بەشــەدا
ئــەوەی کــە هەمیشــە گوتوومانــە ،چەند
پاتــەی دەکەینــەوە کــە خەباتــی مەدەنی
بــە باشــترین شــێوازی خەبــات دەزانیــن و
بــە قووڵــی بڕوامان پێیەتی ،لــە ڕابردوودا
کارمان لە ســەر کردووە و لە داھاتووشــدا
بێگومان وەک شــێوازێکی خەبات کاری
لە سەر دەکەین .بەاڵم دوایین پرسیارم لەو
پەیوەندییــەدا ئەوەیــە کە گەلۆ ڕێژیمێک
بــەو کارنامــەوە ڕێــگا دەدا بــە خەباتــی
مەدەنــی؟ ئــەی ئەگەر ڕێــگای نەدا ،بۆ
بەرەنگاربوونــەوەی ئــەو ھەمــوو کوشــتن
و بڕیــن و بــێ مــاف کردنــە ڕێگایەکــی
دیکەیــان پــێ شــک دێت؟ مەگــەر ئێمە
بەرگریی چەکداریمان بە ویســتی خۆمان
ھەڵبژارد؟ مەگەر چەندین و چەند جار بۆ
گەیشتن بە مافەکانمان داوای وتووێژمان
نەکــرد؟ مەگــەر بەھایەکــی گــەورە و
گرانمــان لــەو پێناوەدا نەدا کە لە ئاکامدا
شــەھیدکرانی ڕێبەرانمانــی لێ کەوتەوە؟
بێجگە لەوەش با بەراوردێک لە نێوان ئەو
هێز و ســازمانانەدا بکەین کە بەشــێکیان
لە بەرانبەر هێرشــی کۆماری ئیســامیدا
بەرگــری چەکدارانەیان هەڵبژارد (حێزبی
دێمۆکــرات ،موجاهدیــن ،کۆمەڵــە و)...
لەگــەڵ ئــەو هێز و ســازمانانە بــە بیانوی
خەباتــی دژی ئیمپریالیســتی کەوتنــە
هاوکاریکردنــی کۆمــاری ئیســامی
(حیزبــی تودە ،چریکە ئەکســەریەتیەکان
و )...کامەیــان ئێســتا لــە مەیدانــدا
ماونەتــەوە و کامەیــان وەک بەفــری
زستانان تواونەتەوە؟ من لە سەر ئەو بڕوایە
نیم کە لە بەرانبەر ئەم ڕێژیمەدا بێجگە لە
قورس و قایم ڕاوەستان ،هیچ ڕێگایەکی
دیکــە هەبێــت .ھەر بۆیە پێداگرم لە ســەر
بەرگریــی چەکــداری دژی ئــەم ڕێژیمــە
وەک شــێوازێک لــە خەباتــی ڕەوا .بــا
ئەوەشــم بــە جــێ نەھێشــتبێت کــە وەک
ئینســانێک زۆر دڵگرانــم بــە کوژرانــی
مرۆڤــەکان و بــە تایبــەت ھاوڕێ و
ھاوســەنگەرەکانم ،بــەاڵم وەک شــەھیدی
ڕێبەرمــان دوکتۆر قاســملوو فەرموویەتی
گەلێــک ئــازادی بــوێ دەبــێ نرخی ئەو
ئازادیــەش بــدات .یــا دەبــێ ئــەو نرخانــە
بدەین و خەباتەکەمان لەســەر پێ ڕاگرین
یا دەســت بەردەینەوە و تەســلیمی ڕێژیمی
دژی گەلــی و بــە تایبــەت دژەکــوردی
کۆماری ئیسالمی بین.

ھاوڕێیانی بەڕێز !
ســاڵی ڕابــردوو چەنــد ڕووداوێکــی
گرینــگ لــە کوردســتاندا ڕوویــان دا
کــە بــە پێویســتی دەزانــم ئاوڕێکــی خێرا
و کورتیــان لــێ بدەمــەوە .یەکــەم ڕووداو
کە کارەســاتێکی مرۆیــی لێ کەوتەوە و
بــوو بــە ھۆی لەنێوچوونی ژمارەیەک لە
خەڵکــی ناوچەکانــی ئەزگڵەی باوەجانی
و ســەرپێڵ و زەھاو ،لــەو ڕووداوەدا بــە
ھەزاران کــەس گیانیــان لــە دەســت دا و
بــە دەیــان ھەزار کەســیش ماڵەکانیــان بــە
تــەواوی تەختــی زەوی بــوو و بــێ خانــە
و النــە بــوون ،ئەمــە بۆ دووھەمین زســتان
دەچــێ کــە ھەروا لەژێــر خێوەتــدا ژیانــی
کولەمەرگــی تێدەپەڕێنــن .لــە مــاوەی
یەک و دوو مانگی ڕابردووشدا بۆ چەند
جــاری دیکــە بوومەلەرزە لــەم ناوچەیەی
دایــەوە و کۆمــاری ئیســامی نەک هەر
ھیچ چەشنە ھاوکارییەکی ئەم خەڵکەی
نەکــردووە ،بگــرە زۆربــەی ھەرە زۆری
یارمەتییەکانــی خەڵکــی کوردســتان و
تەنانــەت بەشــەکانی دیکەی ئێرانیش کە
بــۆ ئــەم خەڵکە لێقەوماوە ھاتــووە ،لەالیەن
بەرپرســانی ڕێژیمــەوە دەســتیان بە ســەردا
گیراوە و بە دەستی خەڵک نەگەیشتوون.
ڕوودانی ئەم بوومەلەرزانە بۆ چەندین جار
لە ماوەی ساڵێکدا گومانی الی خەڵکی
ناوچەکــە و تەنانــەت دەرەوەش دروســت
کردووە.
ڕووداوی دیکــە کــە ســەرنجی کــۆڕ
و کۆمەڵــە نێوخویــی و ڕاگەیاندنــە
بیانییەکانیشــی بــە الی خۆیدا ڕاکێشــا،
ڕووداوی ســووتانی چــوار ژینگەپارێــزی
مەریوانی بوو کە بە پێی ھەموو بەڵگەکان
پیــان و کردەوەیەکــی جینایەتکارانــەی
دیکــەی ڕێژیــم بــووە و خەڵکیــش لــەو
ڕاســتییە ئاگادار بوون ،هەر بۆیە لەگەڵ
دەربڕینــی ناڕەزایەتــی لــە الیــەن خەڵکی
ئــازا و بوێــری مەریوانەوە ڕووبــەڕوو بوو،
لــەو ئێعتــراز و ڕێپێوانانــەدا دروشــمی
نەتەوەیــی دەگوترانــەوە کــە یەکێــک لەو
دروشــمانە پشــتگریکردن بــوو لە ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت ،ھەروەھا ئــەم ڕووداوە ئێعتــراز
و مەحکوومکردنــی بەشــی ھەرە زۆری
کۆمەڵــگای کوردســتان و ڕێکخــراوە
مەدەنییەکانیشی لێکەوتەوە.
ڕووداوی دیکــە ،مووشــەکباران کردنــی
بارەگاکانــی حیزبی دێموکرات لە ڕۆژی
١٧ی خەرمانــان لــە کۆیــە بــوو کــە لــەو
مووشــەکبارانەدا بە داخــەوە  ١٦کەس لە
ئەندامانی ڕێبەری و پێشمەرگەکان شەھید
و ژمارەیەکــی زیاتریــش برینــدار بــوون،
هــاوکات و هــەر لــەو ڕۆژەدا  ٣چاالکی
سیاســیی کوردیــش لــە زیندانەکانــی
ڕێژیمــی کوردکــوژی ئێرانــدا لە ســێدارە
دران .ئەم مووشــەکباران و لەســێدارەدانانە
دەنگدانــەوەی نێوخویــی و نێودەوڵەتیی بە
دواوە بــوو ،تــا ئــەو جێگایــە کــە باڵوێزی
ئەمریــکا لە نەتەوە یەکگرتووەکان وێڕای
باســکردنی ئەم مووشــەکبارانە ،کردەوەی
کۆمــاری ئیســامی بــە ســنووربەزاندن
نــاو بــرد و مەحکوومی کــرد .لە پانتایی
کوردستانیشــدا لــە ھەمــوو بەشــەکان،
ھاوســۆزییەکی بەرچــاو لــە پەیوەنــدی
لەگــەڵ ئــەو ســنووربەزاندنەی کۆمــاری
ئیســامی ھەبــوو .پــاش ئــەم ڕووداوە
ڕێکخــراوە سیاســییەکانی کوردســتانی
ڕۆژھەاڵت داوایان لە خەڵکی کوردســتان
کــرد کــە ڕۆژی ٢١ی خەرمانــان دوکان
و بازاڕەکانیــان بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی و
ئێعتراز بەو کردەوەیەی ڕێژیم و پشتیوانی
لــە ڕێکخــراوە خەباتگێڕەکانیــان دابخەن.
بە خۆشــییەوە وێڕای گوشارەکانی ڕێژیم
بــۆ ســەر خەڵــک داواکارییەکــە وەاڵمی
ئەرێنیــی وەرگرتــەوە و ئەمــە وەاڵمێکــی
ددانشــکێن بــۆ ڕێژیــم بــوو ،ھەروەھا
یەکگرتوویی ھێزی خەڵکی کوردســتانی
دەرخســت .ئــەم یەکگرتووییە لــە نێوخۆدا
پەیامێکیشــی بــۆ حیزبــەکان هەبــوو کــە
ئەگــەر ڕێــگای یەکگرتوویــی بگرنــە

بــەر ،خەڵکــی کوردســتانیان لــە پشــتە.
بــە خۆشــییەوە وەکــوو وەاڵمدانەوەیــەک
بــۆ قۆناغی هەســتیاری ئێســتا ،ناوەندی
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی
ئێــران پێــک هاتــووە کــە هیــوادارم ئــەم
ناوەنــدە لــە داهاتــوودا بەرینتــر بکرێتــەوە.
هــەر لــەو پەیوەندییــەدا دەبێ هــەوڵ بدەین
بــۆ یەکگرتوویــی زیاتــر و تۆکمەتــر کــە
پێویستی ئەم قۆناخە و ویستی کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستانە.
بابەتی دیکە کە بە پێویستی دەزانم لێرەدا
باسی بکەم ،سەردانی ئەم دواییەی سادق
زیباکــەالم ،کەســایەتیی ئاکادیمیکــی
ئێرانــی ،بــۆ زانکــۆی کوردســتان لــە
شــاری ســنە بــوو کــە لــەو ســەردانەدا
ســێمینارێکی بــۆ گەیاندنــی پەیامــی
خــۆی لەمــەڕ داهاتووی ئێــران و هەروەها
تێگەیشــتن لــە شــێوازی بیرکردنــەوەی
توێــژی ئاکادێمیکی کوردســتان لە پرس
و بابەتــە سیاســییەکاندا پێــک هێنــا.
ئەوەی کە لەو ســێمینارەدا ســەرنجڕاکێش
بــوو ،هەڵوێســتی ئازایانــە و نەتەوەیــی
خوێندکارانــی کــورد بوو کە ڕاشــکاوانە
و بە دەنگێکی دلێرانە ڕایانگەیاند خۆیان
بە خاوەنی ڕێبازی نەتەوەیی و درێژەدەری
ڕێبــازی ڕێبەرانــی شــەهیدمان پێشــەوا
قــازی موحەممــەد و دوکتــور قاســملوو
دەزانــن .هەڵوێســتی شۆڕشــگێڕانە و
پێشمەرگەئاســای خوێندکارانی کورد لەو
ســمینارەدا بــۆ جارێکی دیکە ســەلماندی
کــە لــە ڕاســتیدا ســەرەڕای هەمــوو
ســەرکوت و زەبروزەنگــەکان ،شۆڕشــی
ڕزگاریخوازانــەی نەتەوەییمــان ڕۆژ لــە
دوای ڕۆژ زیاتــر بــە جەمــاوەری دەکرێت
و هەمــوو چین و توێژەکانی کۆمەڵگای
کوردســتان خۆیــان بــە خەباتــکار و
پێشــمەرگەی ئــەو ڕێبــازە دەزانــن .لێــرەدا
پێویســتە ســپاس و ڕێزی خۆمان و هەموو
پێشمەرگەکانی کوردستان ئاراستەی ئەو
خوێنــدکارە بوێر و بەبیروباوەڕانە بکەین و
پێیان ڕابگەیەنین کە خەباتە پیرۆزەکەمان
پشــت ئەســتوور بە نەســڵێکی تێگەیشتوو
و واڵتپارێــزی وەک ئێــوە ،هەنگاوەکانــی
بەرەو سەرکەوتن و ڕزگاریی نەتەوایەتی،
لێبڕاوانەتــر لــە هەمیشــە هەڵدەگرێت و تا
گەیشــتن بە ئامانج ،لــە بڕینی ئەو ڕێگا
پیرۆزەدا بەردەوام دەبین.
خۆشک وبرایانی بەڕێز!
لــە ماوەی ڕابــردوودا پیالنێکی ڕێژیم بۆ
تەفرەقە خستنە ڕیزی خەڵکی ناوچەکانی
کوردســتان هاتــە ئاراوە کە لــەو پیالنەدا،
مۆرەکانــی ڕێژیــم بابەتێکیــان بــە نــاوی
شــێوەزاری فارسیی کرماشــانی ورووژاند
کــە کاردانــەوەی چاالکانــی مەدەنــی
پارێــزگای کرماشــان و ناوچەکانــی
دیکــەی بــە دوادا ھات .ورووژاندنــی ئــەم
جــۆرە بابەتانە بۆ نانــەوەی دووبەرەکی لە
نێــو ئاخێوەرانــی شــێوەزارە کوردییەکانــدا
شــتێکی تازە نییە ،بەڵکوو لە ڕابردووشدا
بە ھێنانەگۆڕێ شێوەزارە جوراوجۆرەکانی
زمانی کوردی وەک زمانێکی سەربەخۆ
و جیــاواز هەوڵیــان داوە یەکڕیــزی و
هەستی هاوبەشی نەتەوەیی نێوان خەڵکی
ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردســتان تێک
بــدەن کە مۆرەکانی ئیتالعات لە پشــتی
ئــەم بابەتانەدا بوون و تەنانەت ڕێکخراوی
تایبەتیشیان بۆ پێک ھێناوە.
ســەرکوت و زەبروزەنــگ و
دەستبەســەرکردنی چاالکانــی مەدەنــی
بــە تایبــەت پــاش وەاڵمدانــەوەی خەڵکی
ڕۆژھەاڵتی کوردســتان بە بانگەوازەکەی
ناوەنــدی ھاوکاری و ڕێکخراوەکانــی
دیکــە بــۆ بەســتنی دوکان و بــازارەکان
زیاتــر و بەرباڵوتــر بــووە و بــە دەیان الوی
کوردستان لەو پەیوەندییەدا لە الیەن دەزگا
ئەمنییەتیەکانــی ڕێژیمــەوە دەستبەســەر
کراون کە هێشــتا چارەنووســی بەشــێکی
زۆریان ناڕوونە.
کوشــتنی کۆڵبــەران ھەروا بەردەوامــە و
بەرپرسانی ڕێژیم بە فەرمی ڕایانگەیاندووە

کــە تەقە لەو کەســانە دەکــەن کە کاری
کۆڵبــەری دەکەن .بەاڵم خەڵک بە ھۆی
نەبوونــی کار و گرانبوونــی شــتومەکی
خــواردن ،ناچــارن درێژە بەو کارە بدەن .لە
شــەش مانگی یەکەمی ســاڵی ١٣٩٧ی
ھەتاویــدا نزیکــەی  ٣٠کۆڵبــەر کوژراون
و زیاتــر لــە  ٧٠کۆڵبــەر برینــدار بوونــە.
ڕێژەی بێکاری لە شارەکانی ڕۆژھەاڵتی
کوردســتاندا لــە  %٤٠تێپەڕیــوە .بێکاری
لــە الیــەک و گرانی لــە الیەکی دیکەوە
بوونەتە ھۆی ھەژاریی زیاتری کۆمەڵگا،
بــە چەشــنێک کــە لــە شــارێکی وەکوو
ســنەدا زیاتــر لــە ٣هــەزار منداڵ تووشــی
کەم خۆراکی بوونە .پارێزگای ئیالم کە
لــە باری کانزای جۆراوجۆری ژێرزەوینی
و بەتایبەتــی نەوتــەوە لــە دەوڵەمەندتریــن
ناوچەکانــی ئێرانــە ،لــە ڕیــزی کــەم
خۆراکتریــن پارێــزگاکان لــە ئێرانــدا بــە
ئەژمــار دێــت .دیاردەیەکــی ناشــیرینی
دیکــە ئەوەیە کە بــە ھۆی نەبوونی پووڵ
بــۆ کڕینی ســووتەمەنی ،بــە داخەوە زۆر
زیاتر لە ڕابردوو خەڵک ڕوویان لە بڕینی
دارستانەکان کردووە.
بەشدارانی بەڕێز!
ئێــران لــە ســاڵی ٩٧ی هەتاویــدا لەگــەڵ
چەندیــن کێشــە و قەیــران ڕووبــەڕووە کە
پێنــج لەم قەیرانانــە بە (ئەبەر چالش) یان
قەیرانــی قــووڵ دەناســرێن کــە بــە وتەی
الیەنــی فەرمیی حکووومــەت بریتین لەم
قەیرانانــە :قەیرانی ئــاو ،قەیرانی ژینگە،
قەیرانــی بێــکاری ،قەیرانــی سیســتمی
بانکی ،قەیرانی ســندووقی خانەنشــینی.
بوونــی ئەم قەیرانانە ئەگەر گەمارۆکانی
ئەمریکاشــی لــێ زیــاد بکەین کــە ڕۆژ
بــەڕۆژ توندتــر و بەرباڵوتــر دەبــن و ئــەو
دەوڵەتانــەش کــە بەڵێنییان بە ئێــران دابوو
کــە لــە دەربازبوونــی ئــەو قەیرانانــەدا
یارمەتیــی ئێــران بکــەن ،بێجگــە لە قســە
نەبێ هیچیان پێ ناکری ،تەنانەت ئەگەر
کارێکیشــیان پــێ بکــرێ تــا ئێســتا بــە
کردەوە هیچیان نەکردووە .بە پێی هەموو
لێکدانــەوەکان هەلومەرجــی ڕووخانــی
کۆمــاری ئیســامی ئامــادە بــووە ،بــەم
هۆکارانەی خوارەوە:
 -١قەیرانــی جۆراوجــۆر کــە لــە ســەرەوە
ئامــاژەم بــە ژمارەیەک لــەو قەیرانانە دا،
بەرۆکــی ڕێژیمــی گرتــووە کــە توانــای
چارەســەر کردنیانــی نییــە -٢ .خەڵکــی
ئێــران بــە هــۆی ناکارامەیــی سیســتمی
کۆمــاری ئیســامی و جینایەتــە بــێ
ئەژمارەکانــی بڕوایــان بــەو سیســتمە
نەمــاوە (قەیرانی مەشــرووعیەتی) هەیە.
 -٣ڕێژیــم لــە ئێنــزوا و تەریککەوتنــی
نێونەتەوەییدایە .ئەم ســێ خاڵە ســەرەکییە
زەمینــەی نەمانــی مەشــروعیەتی هەموو
سیستمێکە .کەوابوو کێشەکە لە کوێدایە
کە هێشتا ڕێژیم ماوەتەوە؟
لــە وەاڵمــی ئەم پرســیارەدا دەبێ بگوترێ
بــە هــۆی نەبوونــی ئاڵترناتیڤێکــی
دێموکراتیکەوەیــە کــە هێشــتا ڕێژیــم
ماوەتــەوە .هــەر بۆیــە ،هەمــووان دەبــێ
هــەوڵ بدەن بــۆ پێکهێنانی ئاڵترناتیڤێکی
دڵخواز و دێموکراتیک کە ویســت و داوا
ڕەواکانی گەالنی ســتەملێکراو و هەموو
چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵــگای ئێــران
لــە بەرنامــەی پێشــنیارکراوی خۆیــدا بۆ
بەڕێوەبردنی ئێرانی داهاتوو بگونجێنێت.
لــە کۆتاییــدا ،ڕۆژی ٢٦ی ســەرماوەز
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە
بنەماڵــەی ســەربەرزی شــەهیدان،
زیندانیانــی سیاســی و ھەموو پێشــمەرگە
قارەمانەکانــی کوردســتان پیــرۆز بێــت و
بەو ھیوایەم کە ڕەنج و فیداکارییەکانیان
ببێتــە ھۆی گەیشــتنی گەلەکەمــان بــە
ئازادی و ڕزگاریی نەتەوایەتی.
بــژی پێشــمەرگە ،خەباتــکاری ڕێــگای
ئازادی
ســەرکەوێ خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی
نەتەوەی کورد
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کورتەیەک سەبارەت بە خەباتی نەتەوەیی ،قۆناخ
و تایبهتمهندییەکانی
د .میرۆ عەلیار

بەشی ١
خەباتــی نەتەوەیــی ،خەباتــی نەتەوەیەکــە
کە خاوەنی واڵتی ســەربەخۆ و سەروەریی
سیاســی نییە ،خاک و نیشــتمانی دابەش
یان داگیــر کراوە ،لە واڵتەکەدا هوییەتی
نەتەوەیــی جیاوازە لە هی نەتەوەی حاکم،
بــەاڵم نکۆڵــی لــەو جیاوازییــە دەکــرێ و
هوییهتــی ســهربهخۆی لهالیــهن نەتــەوەی
دهسهاڵتبهدهســتهوه دانــی پێدانانــرێ و
مافــە نەتەوایەتییەکانــی ناســەلمێندرێ،
بــه هاوواڵتــی دهرهجــه  2دهژمێــردرێ و
مافه سیاســی و ئابووری و کولتووری و
کۆمهاڵیهتییهکانــی لــێ زهوت کراوە .لە
هەموو بارێکەوە بەشــێوەی سیســتماتیک
ههڵــدەواردرێ ،دهچهوســێتهوه و ســهرکوت
دهکرێ.
کاتێــک ئــەو گهلــە ســتهملێکراوە
بەمەبەســتی دواییهێنــان بــهو بارودۆخــه
ناڕهوایــه ڕادەبــێ کــە خۆی له بندهســتی
و زوڵــم و زۆر ڕزگار بــکا و بڕیــار دەدا
چارهنووســی خۆی بهدهســتهوه بگرێ و به
ئازادی و سهربهستی بژی ،پێی دەگوترێ
خەباتی نەتەوەیی.
ئەوە کە خەباتی نەتەوەیی بۆ سەربەخۆیی
و دامەزراندنــی واڵتــی ســەربەخۆ بەڕێــوە
دەچێ یان بۆ دابینکردنی مافە سیاســی
و نەتەوەییەکانــی گەلــی ســتەملێکراو
لــە چوارچێــوەی واڵتێکــدا ،لەالیەکــەوە
گرێــدراوە بــە زۆر فاکتــەری نێوخۆیــی و
دەرەکــی ،بــە تایبەتی بە هێز و دەســەاڵت
و یەکگرتوویی و ئاســتی سازماندراوی و
گشــتگیربوونی جوواڵنــەوەی ڕزگاریخواز
و موشارەکەتی چاالکانەی خەڵک.
لەالیەکی دیکەوە ،فاکتەری مەسڵەحەت
و بەرژەوەنــدی یەکالکەرەوەیــە :ڕەنگــە
زۆرایەتــی نەتەوەیــەک کــە لــە واڵتێکی
دێموکراتیکــدا دەژی و ســەرجەم
مافەکانــی بەگوێــرەی یاســای بنەڕەتــی
واڵت دەســتەبەر کــراوە ،لەبــاری سیاســی
و ئابــووری و ئەمنییــەت و مێژووییــەوە
جیابوونــەوە بــە مەســڵەحەتی نەتەوەکــەی
نەزانــێ ،وەک کەبــەک لــە کانــادا،
تیرۆلی باشــوور لە ئیتالیا ،ســکاتلەند لە
بریتانیا ...جیاوازی هەڵوێست لەو پرسەدا
بەهیچ جۆر بەو مانایە نییە کە الیەنگرانی
جیانەبوونــەوە لــە ســەربەخۆییخوازەکان
کەمتر نیشــتمانپەروەرن یــان بەپێچەوانەوە.
ئــەوە دەکەوێتــە مەقوولــەی جیــاوازی
بیروبۆچــوون و تێڕوانیــن لــە بەرژەوەندیی.
مافێکی دێموکراتیک و ڕەوایە.
ڕەنگــە ئەو پرســیارە بێتە پێشــێ کە ئەی
چۆنــە دروشــمی زۆربــەی نزیــک بــە
تــەواوی حیزبەکانــی هــەر چــوار بەشــی
کوردســتانیش چارەســەریی پرســی کوردە
لــە چوارچێــوەی جوغرافیــای سیاســی
ئــەو واڵتانــەی کوردســتانیان بەســەردا
دابــەش کــراوە ،لەکاتێکــدا ئــەو واڵتانــە
دێموکراتیک نین؟
ئەوە بەر لە هەموو هۆکارێک دەگەڕێتەوە
بۆ بارودۆخی سیاسی -جوغرافیایی تەواو
تایبەتی (منحصر بفرد) کوردستان.
دابەشــبوونی کوردســتان بەســەر چــوار
واڵتی گرنگی ناوچەی ئیستبدادلێدراوی
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ،کارەســاتی بــۆ
کورد لێکەوتۆتەوە :دابەشــبوونی خاک و
حەشــیمەت ،دابەشبوونی هێزی سیاسی و
مرۆیــی ،دابەشــبوونی ئابــووری ،تەنانەت
دابەشبوونی بەرژەوەندیی نەتەوەیی ...لەو
دنیایــەدا هێــج نەتەوەیــەک شــک نابەین
کــە بەو حەشــیمەتەوە لــە ناوچەیەکدا بەو
شێوەیە دابەش کرابێ!
لێــرەدا کــە بــاس لــە "هێــز و دەســەاڵت"

دەکرێ ،مەبەســت تەنیا هێز و ئیمکاناتی
نیزامــی نییــە ،بەڵکــوو هەمــوو ئــەو بوار
و فاکتەرانەیــە کــە "هێــز و دەســەاڵت"ی
نەتەوەیەک پێکدێنن :سیاســی ،ئابووری،
نیزامــی ،کۆمەاڵیەتی ،ڕەوانی ،ئاســتی
گەشەسەندوویی ناسیۆنالیزم ،حەشیمەت و
هەڵکەوتە و بارودۆخی ژێئوپۆلیتیکی...
تێگەیشــتن و بەدیکردنی"هێز و دەسەاڵت"
تەنیــا لــە هێــز و ئیمکاناتــی نیزامیــدا،
هەڵەیەکی گەورەی ســتراتێژیکییە .ئەو
تێگەیشــتنە موتڵەقە لە "هێز و دەســەاڵت"
خەباتگێــڕی نەتەوەیی تووشــی لێکدانەوە
و نەتیجەگیریــی نادروســت و لەدواییــدا
هەڵوێســت و بڕیــاری نەگونجــاو دەکا و
جوواڵنــەوە ناتوانێ کەڵک لە ئیمکاناتی
"باالقــوە"ی خــۆی وەربگــرێ ولــە ئاخــردا
هەمیشــە کارەســات و تەمابــڕاوی و
شکانی بۆ بزووتنەوە لێدەکەوێتەوە.
کاتێک لەو پێوەندییەدا باســی سیاسەتی
واقیعبینانــە دەکــرێ ،مەبەســت ئەوەیــە
کــە "هێــز" وەک خــۆی ببینــدرێ و لــە
پێناســەکردنی "هێــز" و بەتایبەتــی لــە
داڕشــتنی ســتراتێژی خەباتــدا ،فاکتــەرە
پێکهێنەرەکانی "هێز" لە بەرچاو بگیرێن.
قۆناخەکانــی خەباتــی ڕزگاریخــوازی
کورد
بەپێچەوانــەی تێڕوانینــی جێگرتــوو کــە
خەباتــی ڕزگاریخــوازی کــورد بەســەر
دوو قۆناخــی بــەر لــە دامــەزران و دوای
دامەزرانــی حیزبــە سیاســییەکاندا دابەش
دەکا ،بەبڕوای من خەباتی کورد بە سێ
قۆناخدا تێدەپەڕێ:
ڕاپهڕینــی
قۆناخــی
-1
کهســایهتییهکان (شــێخ ،ئاغــا ،مــهال یان
ســهرۆک عهشــیرهت) بــهدژی زوڵــم و
زۆرداریی ڕێژیمەکان و بۆ ڕزگاربوون له
ژێردهســتی .ئەو قۆناخە سەردەمی بەسەر
چووە.
جوواڵنــهوهی
قۆناخــی
-2
ئهحزابــی کــوردی بــۆ دابینکردنی مافه
نهتهوایهتییــهکان کە به دامهزرانی حیزبه
سیاســییهکان دهســتی پێکــردووه و هەتــا
ئەوڕۆش درێژهی ههیه.
قۆناخــی بهنهتهوهییبوونــی
-3
خهبات.
تایبهتمهندییهکانــی قۆناخــی دووهــهم،

قۆناخی ئێستای خەباتی ئهحزابی کوردی
زۆرن ،بــهاڵم دیارتریــن و بهرچاوترینیــان
ئەوەیــە کــە خەباتی حیزبــەکان لە هەموو
بەشــەکانی کوردســتان بــه پڕشــوباڵوی،
ملمالنێــی ناســالم و بهبــێ هەواهەنگی و
پالنی هاوبەش و دامەزراوەی نیشــتمانی،
بەڕێــوە دەچــێ .هێــز و وزە و ئیمکاناتــی
جوواڵنــهوه بهســهر حیزبهکانــدا دابــهش
کراوه.
لــەو قۆناخــەدا ،حیزبــی سیاســی وەک
وەســیلەیەک بــۆ گەیشــتن بــە ئامانــج
نابینرێ ،حیزب خۆی ئامانجە!
بەهــۆی نەبوونــی یەکیەتــی سیاســی
و کۆدەنگــی و بــەرە و ســتراتێژیی
ڕوون ،شــتێکی فۆرمولەکــراو بەنــاوی
"بەرژەوەندیــی گشــتی جوواڵنــەوە"
لەگۆڕێدا نییە .لە ئاکامی ئەو وەزعەدا،
هــەر حیزبــەی بەگوێــرەی تێڕوانیــن و
تێگەیشــتنی خۆی بەرژەوەندی جوواڵنەوە
لەســەر بنەمــای بەرژەوەنــدی حیزبەکەی
پێناسە دەکا.
بۆیــە ،لــەو قۆناخــەدا لــە زۆربــەی پرســە
نەتەوەییەکانــدا ،بەرژەوەندیــی ئەحــزاب
دەکەوێتــە ســەرووی بەرژەوەنــدی
جوواڵنــەوەوە .دەســتەواژەی "بەرژەوەنــدی
گشــتی" ئێســتاش واتایەکــی (مفهــوم)
جێگرتوو و ســەلمێنراو نییــە؛ بۆیەش ،لەو
قۆناخــەدا هەســتی هاوپێوەنــدی نەتەوەیی
وەک فاکتەرێکــی گرنــگ و هەوێنــی
خەباتی نەتەوەیی ،زۆر الواز و لەرزۆکە.
جێــگای داخــە بــەاڵم واقعییەتــە کــە لەو
خەباتە نابەرابەر و پڕتێچووەدا ،له هیچکام
لــە بەشــەکانی کوردســتاندا ،نــەک هەر
بەرە ،بەڵکوو تەنانەت هاوپەیمانییەک یان
کۆدەنگییەکی سەقامگیر و ستراتێژیک
شک نابەین!
ئــەوە لــە کاتێکدایە کە یەکــەم ،زۆربەی
نزیــک بــە تــەواوی حیزبــەکان لــە یەک
یەکی بەشــەکانی کوردستاندا نەک هەر
دوژمــن و چارەنووســی هاوبەشــیان هەیە،
بەڵکوو لە ئامانجی سیاسیشــدا جیاوازیان
نییــە و هەموویــان خەبــات بــۆ مافەکانی
نەتــەوە لە چوارچێوەی واڵتەکاندا دەکەن!
دووهــەم ،ڕهنگــه ئهحزابــی سیاســیی کهم
نهتــهوهی ڕزگاریخــواز به ئهندازهی حیزبه
کوردســتانییهکان بەگشــتی ،خهباتگێــڕ

و تێکۆشــهر و کۆڵنــهدهر و ئامــادەی
قوربانیــدان بــن؛ بــەاڵم لەبەرئــەوەی
خەباتەکەیان یەکگرتوو و یەکگوتار نییە،
کاریگەریی و دەسکەوتەکانیان بارتەقای
فیداکاری و تێچوو و لێبڕاوییان نەبووە.
ئەو دیاردانەی لە سەرەوە ئاماژەیان پێکرا،
لــە هەر چــوار بەشــی کوردســتان ئەوەندە
ئاشــکرا و بەرچاون کە حاشایان لێناکرێ
و بوون بە کۆسپی سەرەکی بۆ وەدیهاتنی
خەباتــی یەکگرتــوو و بەرەوپێشــچوونی
خەباتــی ڕزگاریخــوازی کــورد و زیانــی
قورســیان بە بەرژەوەندیــی نەتەوەیی کورد
گەیانــدووە و زۆر دەرفەتــی ڕەخســاو بــۆ
گەلەکەمان لەکیس چوون.
لێــرەدا بــەو ئاکامــە دەگەیــن کــە هەتــا
مــاوەی قۆناخــی دووهــەم درێژتــر ببێتەوە
و زیاتــر بخایەنــێ ،هەزینــەی قورســتر بە
ســەر خەباتــی ڕزگاریخوازدا دەســەپێنرێ
و ئەرکــی ڕێژیمــەکان لــە بەڕێوەبردنــی
سیاســەتی چەوســاندنەوەی کــورد و
ئاســانتر
ســەرکوتی خەباتەکــەی،
دەکاتەوە.
ئێســتا ئێمــە لەبــەر دەرگای قۆناخــی
ســێهەم واتــە "بەنەتەوەییبوونــی خەبات"دا
وەستاوین و پێویستە بەمەبەستی پەرەپێدان
و گەشــەپێدان بــە خەباتــی ڕزگاریخــواز
و وەدیهێنانــی مــاف و ئــازادی بــۆ
گەلەکەمــان ،ئەوپــەڕی هەوڵــی خۆمــان
بدەیــن کە جوواڵنەوەی ڕزگاریخواز خۆی
لــە قۆناخــی دووهــەم ڕزگار بــکا و پــێ
بنێتە قۆناخی سێهەمەوە.
بۆئهوهی جوواڵنــهوەی نەتەوەیی نەهادینە
بکــرێ و بچێتــە نێو قۆناخی ســێهەمەوە،
پێویســتە پێنــج پێشــمهرجی بــۆ دابیــن و
ئامادە بکرێ:
پێداچوونــەوە و پێکهێنانــی
.1
ئاڵوگــۆڕ لــە شــێوەی بیرکردنــەوە و
تێگەیشــتن لــە مانــا و ماهییەتی خەباتی
نەتەوەیــی .بارودۆخــی خەباتــی کــورد لە
هەموو بارێکەوە گۆڕانی قووڵی بەســەردا
هاتــووە و خۆگونجاندن لەگەڵ بارودۆخی
نوێ ،بیرکردنەوە و تێڕوانین و ســتراتێژی
نوێ دەخوازێ.
بــەرەی
پێکهێنانــی
.2
دێموکراتیــک و دروســتکردنی گوتــاری
هاوبەشی نەتەوەیی.

دامــهزراوه
پێکهێنانــی
.3
و نیهادگهلــی نیشــتمانی هاوبــهش و
دێموکراتیــک :نوێنهرایهتــی هاوبــهش لە
ئاستی هەرێمی و نێونەتەوەییدا بۆ کاری
دیپلۆماســی ،ڕێکخراوگەلــی هاوبهشــی
سیاســی و کولتــووری و کۆمەاڵیەتــی،
هێــزی پێشــمەرگەی نیشــتمانی (لــه
جێــگای هێــزی نیزامــی ئهحــزاب کــە
زۆر جــاران بۆتــە هــۆکاری هەاڵیســانی
شــەڕی نێوخویــی!) ،ناوەندگهلــی ئازاد و
سهربهســت بــۆ لێکۆڵینــهوه و لێکدانهوهی
پرسه ستراتێژییهکان (ژووری بیرکردنەوە)
...
جوواڵنــهوهی نهتهوهیــی -دێموکراتیــک
دهبــێ نەهادینــه و خــاوهن موئهسســاتی
هاوبهش و سەربەخۆ بێ.
خهباتی نهتهوهیی پێویســتیی
.4
بــه کولتــووری سیاســی ســهربهخۆ
ههیــه .بوونــی کولتوورێکــی سیاســیی
دێموکراتیــک و پێشــکهوتووی جیــاواز
لــه کولتــووری دهســهاڵتی حاکــم بــۆ
خهباتــی نهتهوهیــی کــورد حهیاتــی و
چارهنووسســازه .کولتوورێــک که بڕوای
بــە پلۆرالیــزم هەبــێ و بتوانــێ ببێتــە
بنەمــای دێموکراتیزەکردنــی جوواڵنــەوە
و کۆمەڵــگا ،کۆکــەرەوە و واڵمــدهرهوەی
ویســت و زهروورهتهکانــی ئــهوڕۆی
بزووتنــەوەی ڕزگاریخواز بــێ و هوییەتی
سیاســی -کولتووریــی ســەربەخۆی پــێ
ببەخشێ.
بڕواهێنانــی بەکــردەوە بــە
.5
دەور و بەشــداریی خەڵــک :ئەزموونــی
جوواڵنەوەی کورد و زۆر لە گەالنی دیکە
دەیســەلمێنێ کە بەشــداریی ڕاستەوخۆی
خەڵــک وەک شــەریک و هاوبــەش،
دەورێکــی ســەرەکی و یەکالکــەرەوە لــە
سەرخســتنی خەباتــی ڕزگاریخــوازدا
دەگێــڕێ .هەڵەیــە خەڵــک وەک پەراوێز
و ســەرچاوەی پێداویســتییەکانی خەباتی
حیزبەکان سەیر بکرێ.
خەڵــک دەبــێ بــێ واســیتە لــە خەبــات
بــۆ ڕزگاریــی خۆیــدا بەشــدار و هاوبــەش
بــێ .دروشــمی "خەبات لەگــەڵ خەڵک"
پێویســتە جێــگای دروشــمی "خەبــات بــۆ
خەڵک" بگرێتەوە.

ئــهو پێنــج فاکتهرانــهی ســهرهوه ههوێنــی
بهنهتهوهییکردنــی جوواڵنهوه و پێناســهی
خهباتێكــی نهتهوهیــی -دێموکراتیکــن،
هەســتی هاوپێوەنــدی نەتەوەیــی بەهێــز
دەکــەن ،دەرخــەری پێگەیشــتوویی و
بلووغــی سیاســی ئهحزابــی سیاســین
و ئیعتبــار و ڕهوایــی تایبەتــی دهدهن
بــه خەباتــی نهتهوهیهکــی بندهســت بــۆ
گهیشتن به ئازادی و مافی دیاریکردنی
چارهنووس.
بــهو جۆرهیــه کــە ئهحــزاب دهتوانــن بــە
یەکگوتــاری لــه پوتانســییهلهکانی
خهبــات کهڵــک وهرگــرن و فیــداکاری
و لهخۆبوردوویــی پێشــمهرگه بکــهن بــه
دهســکهوتی سیاســی بــۆ گهلهکهمــان.
ئهوکاتهیــه کە جوواڵنهوه لە پڕشــوباڵوی
ڕزگار و بههێز دهبێ ،دەچێتە نێو هاوکێشە
سیاســییەکانی واڵتــەوە ،کاریگهریــی
لهسهر ڕهوتی ڕووداوهکانی ناوچه دادهنێ
و ســرنج و پشــتیوانی بیروڕای گشــتی و
کۆمهڵــگای نێونهتهوهیــی بــۆالی خــۆی
ڕادهکێشێ.
بۆیە ،هەوڵ و تێکۆشــان بــۆ دابینکردنی
یەکیەتــی و یەکگوتــاری و خەبــات بــە
یەکگرتوویــی ،بەشــێکی دانەبــڕاوە لــە
خەبــات بــۆ ئــازادی و ڕزگاری و لــە
ئیلزاماتی خەباتی نەتەوەییە.
هەوڵــی بــەردەوام بــۆ بەهێزکردنــی
جوواڵنــەوە لەڕێــگای نەهادینەکــردن
و دێموکراتیزەکردنــی ،لــە خەبــات بــۆ
ڕزگاریــی نەتەوەیــی جیــا ناکرێتــەوە و
بەنرختریــن و کاریگەرتریــن خزمەتــە بــە
جوواڵنەوەی ڕزگاریخواز.
چەوســاوەبوون و ڕەوابوونــی خەبــات
و دێموکراتیــک بوونــی داخــواز،
لــەو ســەردەمەدا بەتەنیــا جوواڵنــەوەی
نەتەوەیەکی بندەست سەرناخا.
تەنیا بە بانگەشــە و هەڵگرتنی دروشــمی
نەتەوەیــی و دیاریکردنــی ئامانجــی
دێموکراتیــک ،جوواڵنــهوه لــە ناوەڕۆکدا
نەتەوەیــی و دێموکراتیــک نابــێ .بــۆ
ئــەوەی خەباتی ڕزگاریخواز لە نێو خۆیدا
ماهییەتــەن نەتەوەیــی و دێموکراتیــک
بێ ،پێویســتە بەســتێنی بــۆ خۆش بکرێ
و بەئیرادە و لێبڕاوانە هەوڵی بۆ بدرێ.
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خۆرە دەم بە خەندەکەی شەوی یەڵدا
جاقل
ژیــان جێژنێکــی گەورەیــە کــە هەمــوو
مرۆڤــەکان بــە تێکــڕا بــۆی بانگهێشــت
کراون .زەوی دەوڵەمەندە و بەشــی هەموو
ئینســانێک بژیــوی تێدایــە  .خوانی وەها
دەوڵەمەنــد بــە ســفرەی هیــچ دیوەخــان و
کۆشــک و تەالرێــک ناشــوبهێندرێ .
مــرۆڤ لــە هــەر چیــن و توێژێــک بێــت
تەنیــا ئــەو کاتــە دەتوانــێ لــە مەزنایەتی
ئــەم جێژنە گشــتیە تێبــگات کە لە ناخی
دڵــەوە پێبکەنێــت و ئازادانــە ڕێــگای
ژیــان و ژیانــەوەی هەبێــت  .پێکەنیــن
تەنیــا شــتێکە کــە هەمــوو ئینســانێک
دەتوانــێ لێــی بەهرەمەنــد بێــت  .پێکەنین
جێژنێکــی دەروونــی گەورەیە کە ئینســان
دەبوژێنێتــەوە و ڕوخســاری جوانییەکانــی
دونیــا بــۆ ســاتێکیش بێــت بــۆ ئینســان
دەردەخــات  .ســەرەڕای هەمــووی ئــەو
بــەاڵ سروشــتیانە کــە گــەردوون تــاو نــا
تــاوێ بــە ســەر ئینســانیدا دەســەپێنێت
کەچــی بەشــی هــەرەزۆری مــەراق و
ڕەنجــەکان ئــەو بەاڵیانەن کە ئینســانێک
بەرانبــەر بە ئینســانەکانی دیکە دەیکات
 .بەشــێ لــە ئینســانەکان دەبنە هۆکاری
چەوســاندنەوەی ئینســانەکانی دیکــە،
دەبنــە هــۆکاری خەمۆکــی و نیگەرانیان
 .ئینســان لە دەســت هاونەوعەکەی خۆی
ڕادەکات ،دەگیــرێ و ئەشــکەنجە دەدرێ
و ئــازار دەچێــژێ  .لــە نێــوان ئازارەکاندا
ئازارە ڕۆحیەکانی مرۆڤێک کە بۆ باقی
ئینســانەکانی دروست دەکات گشتگیرتره
و بەردەوامیشــی زیاترە  .هەر بەو چەشــنە
کــە مرۆڤ بێبەزەییانــە دەکەوێتە گیانی
زەوی و ئاســمان و هــەزاران جــار بــۆ

شەماڵ تەرغیبی
یەڵدایەکــی دیکە هات؛ یەڵدایەکی دیکە
و لەدایکبوونێکــی دیکــە و زاڵبوونێکــی
دیکــە بەســەر تاریکــی ،خۆڕاگرییەکــی
تــر لــە بەرانبــەر ئەهرێمــەن و ئاوابوونێکی
تــری ڕەشــایی و ترووســکانەوەیەکی تری
ڕووناکی.
لــە دیرۆکــی کەونــارای خەڵکانــی
نیشــتەجێ لــە ئێــران شــەوی یەڵــدا کــە
بریتییــە لــە یەکەمیــن شــەوی زســتان و
درێژترین شەوی ساڵ ،تاریکی و ڕەشایی
لەالیــەن ڕووناکایــی و پاکــی بەچۆکــدا
دێــت و دەبــەزێ و ســەرەتایەکی نــوێ لە
ســاڵ دەس پێــدەکات؛ بەپێــی داســتان و
چیرۆکــە کۆنەکان یەڵدا ،یەكێك لە خودا
پیاوەکانی سەردەمی ئێرانی كەونارایە ،كە
لەم شــەوەدا دەڕواتە شــەڕی ئەهرێمەن یان
تاریكی و بە سەریدا زاڵ دەبێت و خەڵكی
ئاســایی دەپارێزێــت .هــەر بۆیــەش رۆژی
دوای شــەوی یەڵــدا لە ئێرانــی كەونارادا،
پێــی وتــراوە رۆژی یەكســانی مرۆڤەكان.
لــەم رۆژەدا كــۆی خەڵك جلی ئاســایی لە
بەر دەكەن و هیچ كەس مافی ئەوەی نییە
فەرمان بە ســەر كەســدا دەربكات و شــەڕ
و خوێنڕشــتن و تەنانەت كوشــتنی مەڕ و
مریشــكیش لــەم رۆژەدا قەدەغــە بووە .لەو
شەوە بەدواوە بەرەبەرە خۆر کە سەرچاوەی
هێــز و تیــن و ڕووناکییــە بەســەر تاریکی
و ســەرما و ســۆڵەدا ســەردەکەوێ و ڕۆژ
بەرەبــەرە درێژتــر دەبێتــەوە و شــەو هێــدی
هێدی لە کورتی دەدات.
بەاڵم جیا لە ئەفسانە و داستان و چیرۆکە
کەوانــاراکان ،بــۆ ئێمــەی کــورد یەڵــدا
جیاوازییەکــی بنەڕەتیتــری هەیە؛ یەڵدای
ئێمــە جیــاوازە و مانــا و واتایەکــی تــری
بەخــۆوە گرتــووە .ئەم یەڵــدا نە هی هۆز و
نەتەوەکانــی ترە کــە هاوردەکراو و بێگانە
و نامۆ بێت ،نە لە داســتانە کەوناراکانەوە
بــۆ ئێمــە ماوەتــەوە و گرێــدراوی
ئەفســانەکان نییــە ،ئــەم یەڵــدا تایبەت بە
کورد و کوردستانە و بەقەد هەموو شاخە

قازانجێکــی مــاددی و بەرژەوەندیخوازانــە
زەوی هەڵدەکۆڵــێ ،یــان بــە میلیۆنــان
تــۆن ئەشــغاڵ لە ئاســماندا بــاو دەکاتەوە
و بــەم کارە ئــازاری هەمــوو سروشــت و
گــەردوون دەدات  .هــەر ئــاواش و بگــرە
زۆر خراپتــر ئازاری ڕۆحی ئینســانەکانی
دیکــە دەدات  .کوشــتنی ئینســان بــە
دەســتی ئینســان لووتکــەی ئــەم جینایەتە
بەرژەوەندیخوازانەیــە کــە مرۆڤێــک
وەک نەخۆشــێکی سادیســتی دەیهەوێــت
مافــی ژیــان لــە بەرانبەرەکەی بــە ناوی
جۆراوجۆرەوە زەوت بکات ....
هــەوڵ و کۆششــەکانی ئینســان بــۆ
ئــەوەی شــەڕ بنبــڕ ببێــت هەتــا ئێســتاش
بــە ئــاکام نەگەیشــتووە  .شــەڕ لە هەموو

فۆرمەکانیــدا ڕۆژانــە دووپــات دەبێتەوە .
شــەڕ بە ڕوخساری هەموو شتێکەوە دیارە
بێجگە بە ڕوخساری شادی و پێکەنینەوە
نەبــێ  .پێکەنیــن و شــادی هــەر چەنــد
کاتیــش بــن ناخــی مرۆڤ بەرەو ئینســان
بــوون دەگوازنــەوە  .خەمۆکــی هــەزاران
نەخۆشــی دەروونــی لێدەکەوێتەوە و ئیزنی
تێفکــران لــە جوانییــەکان لــە مــرۆڤ
دەســتێنێتەوە  .خەمۆکی خێراتر لە شادی
پەرە دەســتێنێت ،هەر ئــەوەش هۆکارێکی
گەورەیە کە ئینســانی ناشــاد بەردەوام لە
زیــاد بوونــدا بێت  .بزەی ســەرلێو و نەوعە
جیاوازەکانــی شــادی بەخشــین جوانتریــن
دیاریێکــن کــە ئینســانێک دەتوانــێ
ڕۆژانــە بــە بەرانبەرەکــەی ببەخشــێت .

شــەهید دوکتــور عەبدولڕەحمان قاســملوو
ئــەو مرۆڤــە شــاد و لێــو بــە بــزە بــوو کــە
هەتا دواســاتەکانی ژیانی  ،ژیانی وەک
جێژنێکــی گشــتی دەبینــی کــە هەمــوو
مرۆڤــەکان مافی بەشــداریان تێیــدا هەیە
و هیــچ مرۆڤێــک حەقــی نییــە لەژێــر
فکریەتــی هێژمۆنیخوازانــەی خۆیــدا یان
بیرۆکەکەیدا باقی ئینسانەکان لە شادی
و بەختــەوەری بێبــەش بکات  .ئینســان بە
هەمــوو بیــر و بۆچونەکانیــەوە [ مــادام
کــە پیــان و پەالمــاری بۆ ســەر ئازادییە
فــەردی و گشــتییەکانی لێنەکەوێتەوە ]
الی ئەو جێگای ڕێز بوو  .قسەی خۆش
و پێکەنینە ڕۆژانەکانی وزە و توانایان بە
هاوڕێکانی دەبەخشــی  .لە بیرکردنەوەی

یەڵدای ئێمە جیاوازە

قاســملووی نەمــردا ژیانــی تاکەکانــی
کــورد تێکــەڵ بــە شــادی و خەباتێکــی
زانســتیانە لــە کاری هەرەوەزیــدا دەبێــت .
درۆ نییــە ئەگــەر بڵێیــن خەبــات الی ئەو
گــەڕی ڕەشــبەڵەک و دیالنێکــی گــەرم
و گــوڕ بــوو کە هەموو هاونیشــتمانیێک
مافی بەشدار بوونیان تێیدا هەیە .
ڕەنگاڵەیــی سیاســەت لــە هونــەری
مومکینــدا ،خۆقەتیــس نەکــردن لــە نێوان
دوو ڕەهەنــدی ڕەش و ســپی یــان ســفر
و ســەددا تەنیــا لــە دڵێکــی فــراوان و
شــادەوە ســەرچاوەی دەگــرت کــە خــۆرە
بــێ هاوتاکــەی شــەوی یەڵــدا پێشــکەش
بــە ڕێبوارانــی ڕێــگای ئــازادی دەکــرد
 .مرۆڤــی نەخــۆش و خەمــۆک و

بەرچاوتەنــگ و پاوانخــواز ناتوانــێ لــە
مانای ئەوە تێبگات کە هیچ نیعمەتێک
لە ئازادی بەنرختر نییە .شادی ڕاستەقینە
لــە داوێنــی ئــازادی لــە دایــک دەبێــت .
خۆشی ژیان تەنیا ئەو کاتە ڕووی جوانی
خۆی پیشان دەدات کە مرۆڤ هەست بە
سەربەســتی بکات  .قاســملوو زۆر وانەی
تایبەتی بۆ نەتەوەی کورد لە پاش خۆی
بەجێهێشت کە خۆیشی ڕۆژانە ئەو ڕەفتار
و ئەســانەی ژیان و خەباتی بەڕێوە دەبرد
کــە بەخشــینی شــادی بــە بەرانبەرەکەی
یەکێــک لــەو وانانە بــوو  .لەوانەیە هەڵە
نەبــێ ئەگــەر بڵێــم لــە قانونــی دژایەتــی
گەردوونــدا دێوەزمــە ڕەشپۆشــەکەی
جەمــاران و پێغەمبەری ئاشــتی و شــادی
و ئــازادی دوو جەمســەری جیــاواز و بــە
تــەواوی دژی یەکــی ئــەم جیهانە بوون .
گزینگــی دەم بەخەنــدەی شــەوی یەڵدا لە
مــاوەی بــە دژی هــەر چەشــنە زوڵمێک
خەباتــی کــرد  .قاســملوو نەیدەتوانــی
دژی تاریکــی و ڕەش پۆشــی و گریــان و
چەوســاندنەوە هەڵوێســت بگــرێ و خەبات
بکات ئەگەر دڵفراوانی و شادی و پێکەوە
ژیــان لــە دەروونیــەوە وەک کانیــاوە ڕوون
و هەمیشــە لــە جۆشــەکانی کوردســتان
هەڵنەقواڵبایە .
شــاگردانی مەکتەبــی ئازادیخــوازی
ئێســتاش دیــوی جوانییەکانی سروشــت و
ئینسانەکان زیاتر دەبینن  .ئەوان بە پاکی
و خەنــدەوە بــە گــژ ئەهرێمەنــی چەپەڵــی
نەزانــی و ماتەمگێڕیــدا دەچنــەوە هەتــا
ئینســان شــاد و ئــازاد بێــت و لــە مانــای
خۆشی و سرور تێبگات و بەهرەمەند بێت.

سەرکەشــەکانی نیشــتمان بــااڵی هەیە و
کەڵەگەتترین مانا و چەمکە ،مانایەکی
بەرهەســتی ئۆبژێکتیــڤ .یەڵــدای ئێمــە
شەوی لەدایکبوونی پیاوێک لە ڕەگەزی
هەرمــان و هەتــاوە کــە بــە لەدایکبوونــی
شــەوی دەیجووری کوردانی شەقارشــەقار
کرد.
لــە شــەوی یەڵــدای ســاڵی 1309ی
هەتاویــدا ،لــە ئامێــزی بنەماڵەیەکــی
دەسڕۆیشــتوو و خۆشــناوی دەڤــەری
قاســملوو ،قاســملوویەک لەدایــک بــوو
کە بە هاتنی ،نوور و تیشــک و هەتاوی
ڕزگاری ســەریان هەڵبڕی .شەوی ڕەشی
کوردســتان درزی تێکــەوت و ئاشــتی،
چاکــە ،ڕەوشــتی بــەرز و مرۆڤتــەوەری
بریسکاندی.
ئــەو کە هــات هەرمانبوونــی باوەڕەکانی
لەگــەڵ خــۆی هێنــا ،هــزر و ئەندێشــەی
کــردە بنەما ،مەعریفەی بە زانســتەکانی
سەردەم بەخشی و بۆ خۆی بوو بە ڕێباز،
ڕێبــازی دەروەســت بــوون بــە ئــازادی و
کەرامەت ،ڕێبازێک کە هات ،نەڕۆیشت
و هیچ کاتیش ناڕوات.
یەڵــدای ئێمــە ،شــەوی لەدایــک بــوون و
هاتنەدنیــای ڕێبازێکــە کــە مرۆڤێک لە
خێڵــی خــۆر و ڕووناکــی پێشــەنگایەتی
دەکات؛ مرۆڤێــک کــە بــە خوێنــی ئاڵی
خــۆی ،ناخــی پڕشــوورەیی تاریکــی
ئاشــکرا کرد؛ ئــەو جەنگاوەرێک بوو کە
هاوشــێوەی خواوەندی نێو ئەفســانەکان بە
چەکی ئاشــتی بۆ شــەڕ لەگەڵ تاریکی
چــوو؛ ئەو لــە دایک بوو تا ببێتە هێمای
خۆڕاگــریو ســروودی ســەركەوتن لــە
رێبــازی رزگاری نەتەوەیــیدا؛ لە دایک
بــوو و بــوو بە بڕبــڕەی پشــتی چیاکان و
سۆمای کانیاوە گریاوەکانی نیشتمان؛ لە
دایــک بــوو تا بەورە چنگ بە گڕەکانی
دەشــت و پێدەشــت و شــاخ و بەندەنــی
کوردستان لە خەو ڕاچڵەکێنێ؛ لە دایک
بــوو تــا ببێتە چەخماخــە و ڕاچێنەری دار
بەڕووە نووستووەکانی کوردستان.
کوردســتان لەدایــک بوونــی قاســملووت
پیرۆز.
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گەوهەری ڕاسان
فاتێح ساڵحی
گەوهــەر ،وەک زاتێکــی بەنرخی ڕەســەن
کــە هێزێکــی سروشــتی و شــوێندانەرت
ئەداتــێ ،بــەردەوام توانــا بــە خاوەنەکــەی
دەبەخشــێ و کەســی خــاوەن گەوهــەر
هەمیشە دەسڕۆیشتوو بووە.
لــەم بــەراوردەدا ڕاســان گەوهــەر نییــە،
بەڵکوو خاوەن گەوهەرە .واتە ڕاسان خاوەن
گەوهەرێکــە ،لەمێژینــەو و لــە هەمــان
کاتدا بەڕۆژ کە ڕەگی لە حەفتا و سێ
ساڵ پێش ئێستا داکوتراوە.
لــە هەمــووی گرینگتــر ئــەم هێــزە خــاوەن
گەوهەرە بەســتێن و پێکهاتەیەکی تۆکمە
و شــوێندانەری هەیــە کــە توانایەکــی
دووقاتی پێ بەخشیوە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
وەک ئــەم بەســتێن و پێکهاتــە بەنرخــە،
بێگومــان هێزێکــی کارامــەی بە ڕاســان
داوە و ڕاســانی خــاوەن گەوهــەر بــەرە
بــەرە و دڵســۆزانە و لێبڕاوانــە دەتوانــێ
کاراکتێرێــک زیندوو بکاتەوە کە توانای
گۆڕین و زاڵبوون بەســەر هاوکێشــەکانی
بە قازانجی خۆی و نەتەوەکەی هەبێت و
هاوســەنگیی هێز بۆ خــۆی بگەڕێنێتەوە.
ئــەو هاوســەنگییەی کــە لــە ســەرەتای
دەیــەی شەســت تــا حەفتاکانــی هەتاوی
ببووە هۆکاری شــوێندانەریی ڕاســتەقینە
لــە گۆڕەپانــی بەرینــی خەبــات دژی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و لەســەر
ڕووداوەکان و هاوکێشــە ناوچەییــەکان.
هێزێــک ،کــە هێزێکــی سەرانســەریی
دوگماتیکــی وەک موجاهێدینــی خەلقی
ناچــار کــرد دان بە مافــی خودموختاری
کــورد دابنێ و زۆر دەســکەوتی سیاســی

و دیپلۆماتیکــی دیکــە کــە تــا ئەمڕۆش
ئاسەوارەکانی بەرچاو و دیارە.
بــەاڵم لەڕاســتیدا هەوێــن و ماکــەی
ســەرەکی ڕاســانی ئــەم دواییــەی حیزبی
دێموکــرات چییــە؟ بــۆ واڵمدانــەوەی ئەم
پرسیارە و ڕوونبوونەوە و شڕۆڤەی ڕاسان،
جگە لە سەدان حیماسە و قارەمانییەتی و
خۆڕاگری ،دەبێ گرینگی بە بڕگەیەکی
زەمەنیــی بیســت ســاڵە بدرێت کــە هێزی
جووڵێنــەر و بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان
دینامۆی سەرەکیی ڕاسانی نوێی حیزبە.
بیســت ســاڵی کــەم جووڵــە کــە حیزبــی
دێموکــرات وەک کۆڵەکــەی ســەرەکی
خەبــات دژی دیالیەتــی و ژێردەســتەیی
و لــە هەمــان کاتــدا وەک حیزبێکــی
ســەردەمییانەی پێشڕەوی خەباتی بێوچان
و لێبڕاوانــە لــە پێنــاو دەســتەبەر کردنــی
ئامانجــە نەتەوایەتییەکانــی نەتــەوەی

کــورد ،بــە هــۆی گۆڕانــی ناوچەیــی
هێــزەوە ،مەنــد و ئــارام و تۆزێک دوور لە
جوگرافیای کوردســتانی ڕۆژهەاڵت ،بە
پێچەوانــەی سروشــتی پارتیزانیــی خۆی،
بــە لەپێشــگرتنی سیاســەتێکی دفاعــی،
شوێندانەربوونی کەوتبووە مەترسییەوە.
بەهــەر شــێوە جگــە لــە بەکگڕاوندێکــی
بەهێــز و کاریگــەر ،هاتنەئــارای دیاردەی
داعــش و تێکچوونــی هاوســەنگییەکان
و لــە هەمــووی گرینگتــر تووڕەبوونــی
هێزی پێشــمەرگە لە وەســتان و ڕاکدبوون،
بەســتێنێکی خاوەن پێشــینەی خوڵقاند کە
بــووە تیــۆری ڕابوونێکی نــوێ و هەر بەم
پێیــە گەوهــەرێ بــۆ جــاری چەنــدەم لــە
هەیبەتــی بــاوەڕی پێشــمەرگەدا دیســان
خۆی ئاشکرا کرد.
ئــەم گەوهــەرە بــۆ مــاوەی بیســت ســاڵ
لــە ئەنجامــی ســتراتێژی پاراســتنی

دەســکەوتەکانی کوردســتان لــە بەشــی
کوردســتانی باشــوور بــە جۆرێــک ســڕ
کرابــوو و نــاوە نــاوە تووشــی پێکۆڵــی
جیــددی ئەبــوو .جیابوونــەوەی کۆنگرەی
سێزدە ،یەکێک لە دەیان پێکۆڵی جیددی
بــوو کــە لــە بڕگەیەکــی زەمانی بیســت
ســاڵەدا بەرۆکــی هێــزی پێشــمەرگەی
حیزبی گرتبوو.
دەتوانیــن بڵێیــن ،لــە دەرەنجامی واقعێکی
ســەخت و دژواردا ،پــاش دیــاری کردنــی
خولگــەی ســی و شــەش دەرەجــە و
ڕاگەیاندنــی ناوچەیەکــی خۆبەڕێوەبەری
نیمچە خودموختار لە کوردستانی باشوور
و پێوەندی نێوان هێزە ســەرەکییەکانی ئەم
ناوچەیــە و لەبەرچاوگرتنــی بەرژەوەندیی
کوردســتان و دۆخــی تایبەتــی نێوخۆیــی
باشــوور و چەندیــن فاکتــەری دیکــە،
بــۆ مــاوەی بیســت ســاڵ بەشــێوەیەک لە

شــێوەکان گەوهەری ئەم بەراوردە تووشــی
جۆرێــک لــە گیرۆدەیــی خۆخواســتوو
هاتبوو.
لــە قۆناخــی نوێــدا ،بــە گرتنــە پێشــی
سیاســەتێکی تایبەتــی نــوێ لەالیــەن
رێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــەوە،
رووداوەکان خێراتر لە جاران چوونە پێش و
ئەم هەنگاوە نوێیە لە الیەن خەڵکەوە ناوی
راسانی رۆژهەاڵتی پێ بەخشرا .ئێستاکە
ڕاســان بــە هیممــەت و هەوڵــی بێوچانــی
کادر و پێشمەرگەی حیزب و بەڕێوەبەریی
گونجــاو ،دیســان ئــەو هیوایــەی بــۆ
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان و تەنانەت
بۆ خودی پێشمەرگەش گەڕاندووەتەوە کە
پێشمەرگە باسکی بەهێزی گەلە.
دیــارە ئــەم دەســکەوتە خەســاری گیانــی
و بگــرە مــاددی زۆریشــی بــووە ،بــەاڵم
بێگومــان پێشــکەوتنی خەبــات دژی

داگیرکــەر بەبێ گیانفیدایی و خەســاری
مــاددی و گیانــی نایەتــە بەرهــەم.
حیماســەکانی قەرەســەقەڵ و کۆســااڵن
و کێلەشــین نموونەیەکــی زینــدوون لــە
ئامادەیــی و گیانفیدایــی پێشــمەرگەی
کوردســتان بــۆ نووســینەوەی الپەڕەیەکی
نــوێ لــە مێــژووی پــڕ لــە ســەروەری ئەم
گەلە بەشخوراوە و هێمایەکی ئاشکرایە بۆ
قوربانیدانــی زیاتر لە پێنــاو گەڕاندنەوەی
هێز و شــکۆ بۆ حیزبــی دێموکرات وەک
حیزبــی بونیاتنــەری هێزی پێشــمەرگەی
کوردستان.
ئێســتاکە پــاش زیاتــر لــە بیســت ســاڵ
هێــزی پێشــمەرگە بــەردەوام لەنێو خەڵکی
ڕۆژهەاڵتــە و دوژمنی داگیرکەر دیســان
وەزاڵــە هاتــووە و ئــەم دۆشــدامانییە لــە
قەبــارەی تۆپبــاران ،بوردمان ،مووشــەک
هاویشــتن و تێــرۆری فیزیکــی و ڕەوانــی
خــۆی دەنوێنــێ و ڕاســتییەک زینــدوو
دەکاتــەوە ،ڕاســتییەک کــە چیدیکــە
قەڵەمفــرۆش و نەفــس نزمە تاریکبیرەکان
و هەنــێ هێزی پاڵەکــی دیکە و تەنانەت
خودی ڕێژیمی تێرۆریستیاری ئیسالمیی
ئێرانیــش ناتوانــن نکۆڵــی لــێ بکــەن.
ڕاســتییەک کــە ئێســتا بووەتــە واقیــع و
هەمووان دەبێ لە هاوکێشەکاندا حیسابی
بــۆ بکەن .ئەویش ڕاســان و پێشــمەرگەی
ئامــادە و گیانفیدای هێزی پێشــمەرگەی
کوردســتانە .هــەر بۆیــە بــە بــێ بوونــی
پێشــمەرگە و ئیــرادە پۆاڵیینەکــەی
ئەســتەم بوو ڕاسان لەدایک بێت چونکوو
هیــچ ئاخێــو و تیۆرییــەک بەبــێ هێــزی
مرۆیــی ئەســتەمە بچێتە خانەی کردار و
پڕاکتیکەوە.

هێزی پێشمەرگە،
پێویستی بزاڤ و وانەیەک بۆ خەباتی نەتەوەیی
"شەڕ بەکارهێنانی هێزە بۆ ناچارکردنی دوژمن بۆ قەبووڵ کردنی ئیرادەی ئێمە"
رابرت ئیل .هلوی

ئەلبورز ڕۆئینتەن
بــۆ بزاڤێکــی ڕزگاریخوازانــە کــە داوای
مافــی نەتەوەیەکــی بندەســت دەکات کە
وێــڕای بندەســتی بــەردەوام هەڕەشــەی
نەمانیشــی لێکــراوە ،بە تایبەتــی کە ئەو
ســەرکوت کردنە لە الیەن دەوڵەتگەلێکی
دیکتاتۆر و تیرۆریســت کــە هەموو جۆرە
توندوتیژییەک بەکاردێنن ئەنجام بدرێت،
هێز بە یەکێک لە پێویستییە گرینگەکان

بۆ خەباتکارانی ڕزگاریخواز دەزانرێت.
لــە ســەر چەمکــی هێــز و جۆرەکانــی
هەروەها پەیوەندی بە سیاسەت زۆر بابەت
دەتوانرێــت باس بکرێت .لــە هەمووی ئەو
شــڕۆڤانەدا هێز بە فاکتەرێکی ســەرەکی
گەیشتن بە ئامانجەکان هەژمار دەکرێت.
لــە چوارچێــوەی دیکتاتۆرییــەکان کــە
بــە هەمــوو شــێوەیەک دژی داخــوازی
نەتەوەکان دەوستنەوەو دۆخێکی سەرکوت
لــە نێو کۆمەڵگا دروســت دەکــەن ،هێزی

ســەربازی بــۆ بەرگــری ،بەدەســتهێنان و
پارێــزگاری لــە دەســکەوتەکان ،هەروەهــا
گارانتــی مانــەوەی دەســکەوتنەکان زۆر
کاریگــەرە .لــەو ڕوانگەیــە کــە ڕێبــەری
نەمــر و ئاشــتیخواز دوکتــور قاســملووی
نەمــر لە ســەر هێــزی چەک دەڵــێ تەنیا
دێموکراســی دەتوانێ بەدیلی چەک بێت
بۆ ئێمە.
ئەگــەر بێــت و بــە وردی لــە مێــژوو و
هەروەهــا دۆخی ئێســتای ناوچەکەشــمان

بڕوانیــن دەبینیــن کــە هەبوونی ئــەو هێزە
چەنــدە پێویســتە ،تەنانــەت لــە عێراقــی
دوای ســەدام کە هەوڵی جێبەجێ کردنی
کــردەوەی فیدڕاڵــی و دێموکراســیش
دەدرێت ،هەر رۆژەو بە بیانوویەک لە سەر
پیالنی دەڵەوتە دیکتاتۆریەکان پەالماری
بەرفراوانــی کوردســتان دەدرێــت کــە
بەرگــری قارەمانانەی هێزی پێشــمەرگە،
کوردستان و دەسکەوتەکان دەپارێزرێن.
کەواتــە هێــز بــۆ نەتەوەکەمان کــە خاوەن

بزاڤێکــی ڕزگاریخــوازە لــەو ناوچەیــەدا
پێویستیەکی حاشاهەڵنەگرە .بەشێک لەو
هێزە کە لە چوارچێوەی هێزی چەکداری
ڕێکخــراون بــە هێزی پێشــمەرگە ناســراوە
کە ناوەکەشــی بەرهەمی کۆمارە کە بۆ
خزمەت کردنی کورد و کوردستان بەدی
هاتووە.
فەلسەفەی دروست بوون و بەردەوام بوونی
هێــزی پێشــمەرگە کــە وەک نرخێکــی
نەتــەوەی کۆمەڵــگای کــوردی لێهاتــووە
لــە فیــداکاری بــۆ بەرگری و پاراســتنی
کوردســتان و سەربەســتی کــورد خــۆی
دەبینێتەوە ،رێکخەرانی ئەو هێزە سەربازییە
لــە چوارچێوەگەلێکــی دێموکراتیک کە
بــۆ مافــی نەتەوەیــی تێدەکۆشــن وەک
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
هێزی پێشــمەرگەی ســەرەڕای چاالکییە
ســەربازییەکانی و هەڵگرتنــی چــەک،
کــردووە بــە ئاشــتی پارێزتریــن و ڕەواترین
هێــز لــە ناوچــە و بگــرە جیهانیــش بــۆ
بەدیهێنانی نرخە مرۆڤایەتیەکان.
هــەر ئــەو فەلســەفەیە وادەکات کــە
پێشــمەرگە لــە نێــو خەڵکەکــەی
خۆشەویســت بێــت و ســەرەڕای دۆخــی
ســەرکوت و دژایەتــی تــا ســەر ئێســقانی
ئــەو هێــزە لــە الیــەن دیکتاتۆرەکانــدا
بتوانــێ دوای مێژوویەکــی درێژ لە کات
و ســاتی جیــاوازدا ســەرهەڵبدات و کارو
چاالکییەکانــی بــە هەمــان فەلســەفەوە
بەردەوام بکات.
هــەر چــۆن ئــەو هێــزە ڕەوایەی ســەربازی
بــە پێویســتییەکی بزاڤەکەمــان دەزانرێت،
لــە هەمــان کاتدا پشــتیوانی ئــەو هێزە لە
الیــەن گەلــەوە بە شــێوەیەکی بەرفــراوان،
ســەرکەوتنی پێشــمەرگە بــۆ بەدیهێنانــی
داخوازی گەل مسۆگەرتر دەکات.
بنەماییتریــن و گرینگتریــن ڕێگــە بــۆ
ئــەوەی گــەل بتوانــێ پشــتیوانی هێــزی
پێشــمەرگە بــکات بــۆ ئەوەی ســەرکەوتن

مســۆگەر بــکات ،شــۆڕکردنەوەی
فەلســەفەی فیــداکاری پێشــمەرگە و
چییەتــی پێشــمەرگە بــۆ نێــو تاکەکانی
کۆمەڵگایــە ،تــا لــە هــەر تاکێکــی
کۆمەڵگا پێشمەرگەیەک دروست بکات،
کە چەکێکی جیاوازی بەدەستە بەاڵم لە
ئاراســتەی بەدەســتهێنانی ئامانجەکانــی
پێشــمەرگە کــە داخــواز و ویســتی گەلــە
هەنــگاو هەڵبگرێــت .ئــەو کات هێــزی
پێشــمەرگە و چاالکــی جۆراوجــۆری
گــەل لە ئاراســتەی خەباتــی نەتەوەیی بۆ
البردنــی دیکتاتۆر و هێنانی سەربەســتی
تەواوکــەری یەکتــر بــن .هــەر وەک لــە
ســتراتیژی ڕاســاندا هاتــووە کــە هــەوڵ
دەدات ئــەو تەواوکارییــە بۆ ســەرکەوتنی
کۆتایــی بە تێچوویەکی کەمتر جێبەجێ
بکات.
شــۆڕکردنەوەی فەلســەفەی فیــداکاری
واتــە بردنە نێو خەڵکی کەلتوری خەباتی
پێشــمەرگە ،چــۆن پێشــمەرگەیەک
ئامادەیــە ئەســتەمترین دۆخ تەحەمــول
بــکات و هەروەهــا لــە کاتــی بەرگری بۆ
ژیاندنــی شــوناس وهەبوونــی نەتەوەیەک
گیانــی خۆیشــی بکاتە قوربانــی ،تاکی
کۆمەڵــگاش بــە هەمــان شــێوە لــە هــەر
کردەوەیەکــی ڕێکخــراوی ڕەوای بزاڤــدا
بەشــداری بــکات بــۆ ئــەوەی دوژمــن لــە
بســت بە بســتی خاکی کوردستان هەست
بە مەترسی بکات.
لــە دۆخێکــی وەهادایــە کــە کوردســتان
بــۆ دوژمــن قەبرســتان و بــۆ ئازادیخوازان
دەبێتــە گۆڕەپانــی چاالکــی و خەبــات.
هێزی پێشــمەرگەش ســەرەڕای پێویســتی
بۆ ئێســتای شــۆڕش دەبێتــە وانەیەک بۆ
تاکی کۆمەڵگا تا بتوانێ بە فەلسەفەی
پێشمەرگە کە بنەماییترینیان فیداکاری
بۆ گەل و نیشــتمانە لە خۆیدا بەرجەســتە
بکات.
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گەمارۆ نوێکانی ئێران و
دەسەاڵتداریی کوردی لە باشوور
ئاگری ئیسماعیلنژاد
ڕێژیمی ئێران چ دەســەاڵتداری پاشایەتی
"پاڵــەوی" و چ دەســەاڵتداری ئیســامی،
دۆزی کــورد لــە ناوچــەی رۆژهەاڵتــی
نێوەراست به مەترسییەک لەسەر تەناهیی
نێوخــۆی ئێــران دەزانــن؛ چونکــە ئێــران
دووهەمین پارچەی گەورەی کوردستانی
داگیر کردووە و لەو باوەڕەشــدایە کە هەر
چەشــنە پێشــڤەچوونێک لە دۆزی کورد
لــە ناوچەکەدا کارتێکەری ڕاســتەوخۆی
لەســەر دۆخــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان
دەبێت.
هەرچەنــد لــە قۆناغگەلــی جیــاوازدا
رێژیمەکانــی ئێــران لەگــەڵ بزوتنــەوەی
رزگاریخــوازی باشــوور و تەنانــەت
پارچەکانیتریش پەیوەندییان هەبووە ،بەاڵم
بناغــەی ئــەو پەیوەندییە لەســەر دوژمنی
هاوبــەش بووە نەک لەســەر بــاوەڕی ئێران
بە ڕەوایی دۆزی کوردستان.
کۆمــاری ئیســامی لــە پــاش ڕاپەرینی
 ١٩٩١بــە گشــتی و لــە پــاش رووخانــی
دەســەاڵتداری بەعس لە  ٢٠٠٣بەتایبەتی
بــە شــێوازی جۆراوجۆر لــە هەوڵی قەیران
سازکردن لە نێو دەسەاڵتداری کوردستانی
باشــووردا بــووە؛ بــە گشــتی کۆمــاری
ئیســامی لــە پــاش  ٢٠٠٣لــە ســێ
ڕەهەندەوە دژایەتی دەسەاڵتداریی کوردی
لە باشوور کردووە:
 :١لــە رێــگای دەســت و پەیوەندییەکانی
لــە بەغــدا ،بڕینــی بودجــەی هەرێمــی
کوردســتان لەالیــەن دەســەاڵتدارانی ســەر
بــە حیزب ئەلدەعوە بەرچاوترین وێنایە لەو
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بوارەدا.
 :٢لــە ڕیــگای پەیوەنــدی نێودەوڵەتــی و
ناوچەیــی بــەردەوام لە هەوڵی ئــەوەدا بووە
کــە چ لــە رووی سیاســی و تەناهــی و
چ لــە ڕووی ئابــووری و کلتوورییــەوە

دەســەاڵتداری کــوردی لــە باشــوور وەک
ئەزمونێکی شکســتخواردوو پیشــان بدات
و هــاوکات تووشــی بەربەســتی جیاوازیان
بکات.
 :٣لــە ئاســتی کوردســتاندا بــە دوو

شــێواز دژایەتــی دەســەاڵتداریی کــوردی
کــردووە؛ لــە کوردســتانی رۆژهــەاڵت بە
ڕێگای باڵوکردنــەوەی بێهیوایی لە نێو
جەمــاوەری کوردســتاندا و زەقکردنــەوەی
هێنــدێ الوازیــی دەســەاڵتداریی باشــوور،

بۆ ئەو مەبەستەی بە کوردی رۆژهەاڵت
بڵــێ دەســەاڵتداریی کــوردی ناتوانــێ
بەدیلێک بێت بۆ چارەسەری دۆزی کورد
و لە ئاســتی باشووریشــدا بە ئاژاوەگێڕی
و تێکدانــی تەناهــی ویســتویەتی هــەم

گەڕاندنەوە بۆ سنوورە ناسنامەییەکان

کەیوان دروودی
ڕەوتــی شۆڤێنیســتیی زاڵ لــە ئێــران و
کۆڵەکەی ســەرەکیی ڕێژیمی ئیسالمی
لــە ماوەی ســەدەی ڕابــردوو هەوڵــی داوە
هەتاکوو بە شــێواندنی حەقیقەتەکانی ناو
جوغرافیای ئێران ،دیمەنێکی ئابســتراکت
وەکــوو ڕاســتییەکی ئوبژەکتیڤ بنوێنێ
و بــەم شــێوەیە ڕێشــۆمەی ئــەم واڵتــە
بەدەستەوە بگرێ.
یەکــەم دەرەنجامــی پەیڕەوکردنــی ئــەم
فۆرمووڵــە؛ کاڵکردنــەوەی بەرژەوەندییــە
جیــاوازەکان و تێهەڵکێشــانیان لەنــاو تاقە
بەرژەوەندییــەک بــووە کــە لــە ئەدەبیاتی
سیاســیی بــاوی ئێرانــدا نــاوی لێنــراوە
"بەرژەوەندیــی میللــی" و هەتا ئێســتا ئەو
ڕەوتە بەردەوام بووە.
ئەم بیرۆکەیە بە یارمەتیی کۆلۆنیالیزمی
دەرەکــی توانیویەتــی کۆمەڵێــک
دەســتکەوتی گرینــگ بەدەســت بێنــێ و
ئــەم دەســکەوتانەش بــکات بــە ڕمبێــک
بۆ ســەپاندنی ئیرادەگەرایی خۆی بەســەر
نەتــەوە بندەســتەکان .دواییــن نموونــەی
جێــی ئامــاژەی ئــەم بــوون بــە کۆلۆنییــە
گرێبەســتی ئیمتیازەکانــی پاپۆڕەوانــی،
ماســیگری و هەڵێنجــان لــە کاســپییەن و
کەنداو بوو کە ڕێژمی ئیســامی وەکوو
نوێنەری ڕەوتی شۆڤێنیســتی ،دەســتی لە
قازانــج و بەرهەمەکانــی ئەم دوو ســنوورە
ئاوییــە شــۆردەوە و لــە پێنــاو پاراســتنی
کەناراوەکانیــدا تــا ئــەو جێگەی پێی کرا
باوەشــی بۆ کۆلۆنیالیزمی ڕووس و چین
کردەوە.
بــەم شــێوەیە ڕێژیمی ئیســامی بــە تااڵن
کردنی ســەرچاوە داراییە گشتییەکان کە
خاوەندارەتییەکەی لە بنەڕەتدا دەگەڕێتەوە
بــۆ هەمــوو نەتەوەکانــی ناو ئێــران ،خۆی
لــە پشــتەوەی دوو کۆلۆنیــدا شــاردەوە.
ڕەچاوکردنــی ئــەم جــۆرە سیاســەتە لــە

دەســەاڵتداریی باشــوور تووشــی ژانەســەر
بــکات و هەمیــش خەڵکــی باشــوور لــە
دەسەاڵتداریی کوردی دڕدۆنگ بکات.
لــە ئێســتادا خولــی نوێــی گەمارۆکانــی
ئامریــکا لەســەر ئێــران بــەو ئامانجــە
داڕێــژراوە کــە دەســتی ئێران لــە ناوچەی
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت کــورت بکاتەوە و
ئێــران ناچــار بــکات کــە بگەڕێتــەوە نێــو
سنوورەکانی خۆی.
ڕوونــە بە پاشەکشــەی ئێران لە ناوچەی
رۆژهەاڵتــی نێوەراســتدا هەلــی ئــەوە بــۆ
دەســەاڵتداریی باشــوور لــە ئاســتی عێراق
دەخوڵقێت کە بە بێ ئەوەی ئێران توانایی
ئــەوەی هەبێــت کــە لــە بەغــدا و لــە
رێگای دەستوپەیوەندییەکانییەوە دژایەتی
کــورد بــکات ،دەســەاڵتداریی باشــوور لە
قۆناغێکــی نــوێ هەوڵــی چارەســەری
کێشەکانی لەگەڵ بەغدا بدات.
پاشەکشەی ئێران لە ناوچەی رۆژهەاڵتی
نێوەراســتدا دەتوانــرێ وەک هەنگاوێکــی
گرینــگ بــۆ چارەســەری دۆزی کــورد
لــەو ناوچەیــە ســەیر بکەین چونکــە ئێران
لە  ٩٠ســاڵی ڕابردوودا هەم بناغەدانەری
هەموو هاوپەیمانییە دژە کوردستانییەکان
بــووە و هەمیــش لە  ٤٠ســاڵی ڕابــردوودا
بــە دیــاری کردنی ســتراتێژی پێکهێنانی
ســەرەتا پشتوێنەی شــێعە و دواتر هیاللی
شــێعه ،کوردســتان وەک جوغرافیــا و
کورد وەک نەتەوە لەگەڵ ئەو ستراتێژییە
نەکااڵوەتــەوە و ئێرانیــش دەســتی لــە
هەرچەشــنە دژایەتییەکــی کوردســتان لە
ئاســتی ناوچــەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا
نەبردووە.

بنەڕەتــدا دەگەڕێتــەوە بــۆ مافــی ڤێتۆی
ئــەم دوو واڵتــە لــە ئەنجومەنــی ئاســایش
و هەروەهــا شــوێندانەرییان وەکــوو دوو
ڕکابــەری بــەرەی لیبرالیــزم کــە ویالیەتە
یەکگرتووەکان نوێنەرایەتیی دەکات.
بــەاڵم خاڵــی جێی ســەرنج ئەوەیــە کە ئەم
هەرزانفرۆشــییە ئاکامــی ســەرەڕۆیی و
ســەرەتاتکەی ئایدیۆلۆژیکــی هەمــان
ڕەوتــی ســاختەی بەرژەوەندیــی میللی لە
ناوچە بوو.
لە کەس شاراوە نییە کە بوونی نیزامی لە
واڵتانی ناوچە لەســەر حیســابی تێچووی
گشــتیی نەتــەوەکان و لەژێــر نــاوی
بەرژەوەندیــی میللی ،تەنیا و تەنیا لەپێناو
خنکاندنــی دەنگــی ناڕەزایــی نێوخۆیی و
پێشــپێگرتن لە هەرەسهێنانی هاوپەیمانانی
وەکوو بەشــار ئەســەد بوو .ئەگەرنا بوونی
نیزامــی لە ســووریە بۆ زۆربــەی واڵتانی
ناوچــە کــە مەودایــان لــە ئەو واڵتــە زۆر

نزیکە؛ پێویستتر لە ئێران بوو ،کەچی لە
دەستێوەردان لەو واڵتە خۆیان بوارد.
کەوایــە ئەنجامگیرییەکــی ســەرەپێیی
بــەو قەناعەتەمــان دەگەیەنێــت کــە ئــەو
گوشارەی ئەمڕۆ لەسەر نەتەوەکانی ئێران
هەیــە ،دەرەنجامی ڕەچــاوی بەرژەوەندیی
"ئایدیۆلۆژیکــی – میللــی" بــووە.
بەرژەوەندییــەک کــە بەهیــچ لەونێــک
نوێنەرایەتیــی ئیــرادە و بەرژەوەندییەکانی
خەڵکــی بەلووچســتان ،کوردســتان یــان
ئەحــواز نــاکات کــە زمانیــان قەدەغەیە و
لەبەر هێنان و بردنی چەند گاڵۆن گازوئیل
لە سنوورەکان گیانیان لێدەستێنرێ.
هەمــان ئــەو کەرتە لــە پازڵــی بزرکراوی
ســەحنەی سیاسیی ئێران کە لە کۆتاییدا
بەنــاوی بەرژەوەندیــی گشــتی و لەنــاو
تەپوتــۆزی پاراســتنی ئێــران و ئێرانیــدا
شــاردراوە .هەربۆیــەش لــە کاکڵــی
سواخدراوی ئەدەبیاتی باوی شۆڤێنیستیی

ئێــران ،ناوهێنانــی کۆمەڵی دانیشــتووان،
لــە نێــوان "میللەتــی ئێــران" و "ئەقوامــی
ئێرانی"دا لە جۆالنێدایە .بەشــێوەیەک کە
هەرکات بیانهەوێ کەڵکاژۆ لە نەتەوەکان
وەربگــرن بــاس لە ئەقوامــی ئێرانی دێننە
کایــەوە و هــەرکات گەرەکیــان بــێ پێش
بە دەرخســتنی جیاوازیی بەرژەوەندییەکان
بگــرن دەســبەجێ بــاس لــە پاراســتنی
بەرژەوەندیی بااڵی"میللی" دەکەن.
بــۆ نموونــە ،لــە مــاوەی چــل ســاڵی
ڕابردوودا دەیان پرۆژە بە ناوی "بەشــداری
پێکردنــی ئەقــوام لــە بەڕێوەبەریی واڵت"
جێبەجێکــراوە .پرســیاری هــەرە ســاکار
لەمبــارەوە ئەوەیە کە ئەگــەر بەرژەوەندیی
گشــتی لەبەرچــاو گیراوە ئیتر بەشــداری
پێکردن لە چ ڕەهەندێکەوە سەری هەڵداوە
و لــە بنەڕەتــدا ئەگەر واڵت لە هەمووان و
بــۆ هەمووانە ،ئــەو الیەنەی کە دەیهەوێ
بەشــدارییان پێبــکات کێیــە؟ لەڕاســتیدا

ئیرادەیەکــی داســەپاو بەنــاوی ئیــرادەی
"میللــی" و بەناوەڕۆکــی بەرژەوەندیــی
نەتــەوە /قەومــی سەردەســت خەریکــە لــە
الیەکەوە ســەرچاوەی ئابــووری ،مرۆیی،
سروشــتی و هتــد گشــتی دەخاتە خزمەت
بەرەوپێشــبردنی سیاســەتی خــۆی و
لەالیەکیتــرەوە لــە جێگیربوونــی ئیــرادەی
گشتی (نەتەوەکان) لە سەحنەی سیاسی
پێشــگیری دەکات و هــەر ئەمــەش وای
کــردووە کــە تەنانــەت زمانی نەتــەوەکان
وەکــوو هەڕەشــە لەســەر یەکپارچەیــی
جوغرافیایی ئەژمار بکرێت.
واڵتێــک کــە زمانــی بەشــێکی وەکــوو
هەڕەشــە و زمانــی بەشــێکیتری وەکــوو
هۆکاری سەقامگیری هەڵدەسەنگێنرێت؛
دەبــێ کێشــەیەکی بنەڕەتیی  -وجوودیی
هەبــێ کــە بــەردەوام نیــوەی وەکــوو
تاوانبــار چــاوی لێدەکــرێ .هــەر لــەم
ســۆنگەیەوە دەبــێ بڕوانینــە قوواڵیی ئەو

"ئەمنییــەت"ەی کــە لــەالی دەســەاڵتەوە
پێناسە و فۆرموولە کراوە.
ئەمنییەتێ کە ئیرادەی گشتی (پێکهاتوو
لە نوێنەرایەتیی ڕاستەقینەی نەتەوەکان)
بــە مەترســی بۆســەر ســەرەڕۆیی خــۆی
دەزانــێ و هەردەم لە پێکهاتنی نەتەوەکان
لەگــەڵ یەکتــر دەترســێ .ترســێ کــە لە
لووتکــەی دەســەاڵتەوە دانــی پێدانــراوە و
خامنەیــی ناوی لێناوە "گســلهای قومی"
و هەروەهــا ئیستراتێژیســتێکی ســەر بــە
دەســەاڵت ،وەکــوو زیباکــەالم بــاس لــە
ئەگەری ســەرهەڵدانیان لــە داهاتوویەکی
نزیــک و پێویســتیی بەرەوڕووبوونەوەیــان
دەکات.
ڕووداوەکانــی چەنــد ســاڵی رابــردوو
دەریخستووە کە ســنوورە جوغرافیاییەکان
ئیتــر هێڵکارییەکــی سیاســی و
کۆمەاڵیەتیــی جێگیر نین .خۆپیشــاندانە
یــەک لــە دوای یەکــەکان ،پێکهاتنــی
ناوەنــدە کولتوورییــەکان ،ســەرهەڵدانی
چاالکانــی دیــار و ناســراوی شوناســخواز
لە نــاو نەتــەوەکان ،هەوڵــە بەکۆمەڵەکان
بۆ پاراســتنی زمان و ژینگەی نەتەوەکان
و هتــد ئەو ئامادەییە پێشــوەختەیەی چێ
کــردووە تا لە نزیکتریــن دەرفەتدا بڕیاری
خۆیان سەبارەت بە چارەنووسیان بدەن.
گەڕاندنــەوەی ڕەوتی شۆڤێنیســتی بۆ ناو
ئــەو ســنوورانەی کــە ناســنانەی خۆیانــە
بــە یارمەتیــی هــەر هۆکارێکــی دەرەکی
و ناوخۆیــی کــە یارمەتیــدەر بــێ ،دوایین
بزمارێکــە لــە دارەتەرمــی کۆلۆنیالیزمی
نــاو جوغرافیــای ئێــران .چارەنووســێ کە
گرێدراوی هەوڵی پەنجا لەسەدی خەڵکی
ناو ئەو جوغرافیا و هەموو ئەو کەسانەیە
کــە بۆ بەرامبەریــی کۆمەڵگەی مرۆیی
لــەو پێنــاوە یارمەتیدەر ،دۆســت و هاوڕێ
دەبن.

ژمارە  ٢١ ،٧٤٠دێسامربی ٢٠١٨

"پیرۆزترین سووڕەی نیشتمان پێشمەرگە"
با
ر
ا
ن.

باران...
کاتێ دەبارێ شکۆفەی
بزە لەسەرلێوی خاک
دەنەخشێنێ وچۆک بەتینوێتی
دادەدا...
شۆڕشی بڵێسەی سپییە ،دەنگی ئاوە
و ترووسکەی بەفرە...
درەخــتــێــک ل ــە ســێــبــەری ڕوونــاکــیــیــە
بۆحەسانەوەی هەنسکی دایک وبێشکەیەک
لە مێهرەبانیی زریان...
هــەنــاســەی مەرکەبێک بۆنووسینی ئاشتی و
دێمۆکراسی بەقەڵەمی قاسملوویە ڕوو لە جیهان...
دڵی ،سەنگەرێک ترپە لە تیشکی هەتاو ونیگای
کامێرایەک بۆ کێشانی وێنەکانی حەماسەی ڕەوەز،
بەرد ،شاخ و ...یادگارێکی هەرمان بۆمێژوو...
دەنگی بۆرکانی هاوارە لەو شەوەزەنگانەی گەرووی سپێدە
لەژێر پەتی سێدارە ،سروودی کورد زیندووە دەڵێتەوە...
ئێوە تەعبیری خەونی بەعەشق لکاوی شەهید و ڕێبواری
ڕێگایەک ڕازاوە بە تریفەن لەهەموو مانگەشەوێکی جێژوانی
ئادیداستان بوو...گوند و شار بە حــزووری کۆاڵن وشەقام
ودارتێلە ڕاوەستاوەکانی ئێستاش بەحورمەتی سووریتان
ڕاوەستاون...
چ دایکێکی بەخشەندەیە نیشتمان ،کــەوا ڕۆڵەکانی بۆ
سەروەریی خاک و پاراستنی کەڕامەتی وەرزەکان
بە ئەدەبیاتی بەفر پەروەردە کرد...
دڵنیابن ،دار و بەرد و چۆم وکانی و باڵندەکانی نیشتمان
خاکیپۆش وتێکەڵ هەنگاوی هەمیشە پیرۆزتان وتا
شەکانەوەی ئااڵ هاوڕێتانن...

..

زەکیە سدقی

ڕاپەڕە کیژی کورد
ڕاپەڕە ئەی کیژی کوردی بێ خەبەر
تابەکەی ژینت بێ هۆ چێتە سەر؟؟
تابەکەی کۆیلەی لە دەستی نێرەکان
ڕاپەڕە ،دەنگت گەیەنە ئاسمان
ڕاپەرە له بەندی الشە بێرە دەر
دوژمن گەر دار بێ ئەتۆ وەیتە بیوور
ڕاپەڕە مافت بسێنە لە ژیان
ڕاپەڕە دژ بە دژانت لە جیهان
ڕاپەڕە و بمرە لە بۆ گەشتن بە ماف
نا مەترسە لە بەند و گوللە و تەناف
مردنت خۆشە ئەگەر بۆ حەق مری
تابەکەی تۆ گیر ئەبی لە داو گوری
راپەڕە و رابە چاوت ھەڵبڕە
دوژمنت پووشە و ھزری تۆ ئاگرە
ڕاپەڕە مێشکت هەیە بیھێنە کار
دوژمنت گەشتە فەلەک بیهێنە خوار
دەستی تۆ حەیفە لە بۆ تەون و تەشی
ڕاپەڕە و ڕایماڵە یاسای بێ بەشی
زانکۆکان چۆڵن کە تۆ ناچێتە وێ
ڕاپەڕە و داماڵە زنجیر دەست و پێ
ڕاپەڕە و بدڕە پەڕەی حەوت ئاسمان
خۆت بنووسه الپەڕەی ژینێكی جوان
ڕاپەڕە ئەی کیژی کوردی مافخوراو
تابەکەی ڕاوی لە دەستی ناپیاو
كیژی كوردان شار و گوندیان بۆ نییە
شێری ھێرشبەر نێر و مێیان بۆ چیە؟
ساڕێژ ڕەمەزانی
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ر
و
ۆ
هههاهاوهااوائەو ئڕڕەئڕوۆۆەئوڕۆەئوڕۆەئوڕۆەوئڕۆەوئڕۆەوڕئۆەوڕئۆەوئڕۆەوئڕۆەوئڕۆەوئڕۆەوڕئۆەوڕۆەوڕۆوڕۆڕۆ ەرماوەز
ئئەئەوئەو مساەورمەوماەززسروماەی٢زسورماەزی٢سرومەازیسورمەازەیوس٦رمەازەسورەماز٢ەوسرمەزاەورسەمازیەورەمزاەورەمزاورەمزاسوەمزاوەزاوەزوەزەزز انی همنه
٢ی٢٦ی٢ی٦سس٢ی٦س٢یەە٦سی٢ە٦سرری٢ەس٦رم٢یە٦رمیا٢ەس٦رمی٢اس٦رومە٢ایس٦وە٢ایسر٦ی ٦٢نیهمنپهمهانمیهاونڵمیهانمیهنمەیهنمینهومینهمنهمهنمهنهنه
 ٦ی٢٦٢ی٦
انم مهنهمیواهنەمیاونەیوا
٦٢٦٢٦٦كبایوككواكبویاكیبوژپپیاكبپویركاابپویاكوپیبوڵڵاكپیبوژڵاكپویبڵەەاكپیوڵەایكاوپیوڵەاكوپاایڵەاكوپایڵەننباوكاپەیڵناوااپەیڵناییواپڵنەوایوپنەڵایاوكپەڵایموانپڵەایمواپنڵەمااونڵپەیماواهنەڵیاوانەڵیوانەڵی تەۆیە
ریوژبایایبوواژربیواكرژیواكبرژیوكژربیاوكژربیاژبوریاوژبیژ
تۆییەبیەۆۆتیەۆتیەۆتیەۆتیەۆیەۆیەیەە
ررروورورژژورژوژیورژیژریوریبوژریبواژربوژروژریویژوریژویرببژویربژیورۆۆبژویرۆبژننویرۆبژنویرۆبژنوۆربژیینوۆربیژنوۆبریژنوۆیبژنوۆتتیبژنیتیۆبنژۆتۆبینرتۆبییینتۆبییونۆبیینەەۆتژبیینەتۆییبنەتۆیەنۆتییەنۆتیینۆتییەۆتییەۆتیشمەەرگە
ەریگەپێەەرگەگرەگرەگرەگەگەە
ررورورژورژوژوریژر
ر ئە ئەییئەیئیەئیەئیەپپئیەپئیەێێپئەیێپئەیێپئەیێششپئەیێشپئەیشێممپئیەشێمپیەشمێپیەمەشێپەیمشێپەرریێپمشئەریێمپشەرگگێشپمرگەێشپمرگەێشمپەگشێمەپگرشێمەرشمێەگرمشەرگشمەرگمشەرگمرەگەمرگشمەەرەگە
ئەئەئە
رگپێ ەگەەگە
ئئەئیەیەیئەیئەیئەپپیەئپیئەپێێیەئپێیەێپیەپێیششەێپیشپیێشپممیێئشپمێیشپمێپشێەمەپشێەمشپێەمررشپێەمرشپیێەمرشپگگێمەشرگپێمەرشگێمەشەگمێەشرگمەشرمەشرمگەرشگەمرگمەرگەمرگەرگەرگەەرگەرگەرگلزی گللەل
ئئئئەئەئەەئیەئیئیئەیئەئ هزیێیزبییگگیەزیگێزەەیگگزیەگزهیللگەێەگیلیەگلەگلەلگگەللەەل
یب بەباەەەبسههەبهێێكەبهێەبهزبێەهزێەهزەیێهزێیهزێهزێهێ
بببااببابسسابااسبككاسبسكاسبكییاسكبكاسیبكسایكابسیكبیسكەسبیكەبیكبییویو وو و
وووووووو ەاڵۆاڵژتهتتەتتتاڵت
ی ڕاڕۆنۆژژژههیههژههژەەهەهژەڕهەهەاڵهەاڵەاڵەاڵاڵەتاڵتاڵاڵتاڵتت
ششكككۆۆۆكۆۆكۆكۆییۆیكۆییۆییشۆیرریریااكررایرارارۆاسسراسراسساارسیاساسننااسناسننانسارنییانیاناینیینیسڕیڕیڕۆڕیۆڕۆڕژۆڕژۆڕۆژڕۆپژۆیژۆینرروووپززززیزززروز
انزنتپاپیییریریروررووو
ششششكشكششكشكش
سسسسسەەسەسەەررەررەممرمرمسرماامااماووەاوواەەوروەەوەمززەززەزاتتزتتزوتااتاەتانانانننپپپپپیرپووییوززررزروووززز
سەرسممەاارارواومرومەەوماازەزاوزوزتەوتتەاەتزااززاتنتنتاناانننپیپییرپریپرویشتمانم
سسسەەسەرسرمەمە ەكانی ن
ۆنەویست
ئەی خ
ژیال سەلیمی
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