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کۆماری ئیسالمی
خۆی سەری خۆی دەخوات

مایــک پۆمپێئۆ وەزیری دەرەوەی ئامریکا
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی 13ی
بەفرانبار و لە ڕاگەیەندراوێکدا هۆشداری
دایــە کۆمــاری ئیســامی کــە کۆتایــی
بهێنێــت بە پێشــێل کردنــی بڕیارنامەکانی
شــۆرای ئەمنیەتی نەتــەوە یەکگرتووەکان
بــۆ خۆڕزگارکــردن لــە لەپەراوێزکەوتنــی
سیاســی و ئابووریــی واز لــە چاالکییــە
مووشەکییەکانی بهێنێت.
لــەم ڕاگەیەندراوەدا کــە وەزارەتی دەرەوەی
ئامریکا بالوی کردۆتەوە هاتووە :وەزارەتی
بەرگــری ڕێژیمــی تــاران بەتەمایــە 3
مووشــەکی هەڵگری مەترســیدار لە چەند
مانگــی داهاتــوودا تاقی بکاتەوە کە وەها
کردارێک جارێکی دیکە پیشێلکاربوونی
ڕێژیمی تارانمان بۆ دەسەلمێنی .چاالکییە
مووشــەکییەکانی تــاران پیشــێلکردنی
بڕیارنامــەی 2231ی شــۆرای ئەمنیەتــە
کە ئەمەش ڕێگەپێدراو نییە.
پۆمپێئــۆ هەروەهــا وتوویەتــی :ئامریــکا
بــەردەوام هۆشــداری داوە کــە چاالکییــە
مووشــەکییەکانی ئێــران دەبنــە هــۆی
لەنێوچوونــی ســەقامگیری ناوچــە و
تەنانــەت جیهانیــش .فەڕانســە ،ئاڵمــان،
بریتانیــا و زۆرێکی تــر لە واڵتانی دنیاش
نیگەرانی خۆیان لەم مەسەلە دەربڕیوە.
هــەر لــەم ڕاگەیەندراوەدا ناوبــراو ئاماژەی
بەوە کردووە کە تاران گەورەترین پشتیوانی

تێرۆریزمــە لــە جیهانــدا و لەڕێگــەی
مووشــەکە مەترســیدارەکانی و تاقمــە
تێرۆریستییەکانی لە ناوچەدا هەوڵ دەدات
ناوچــە و تەنانــەت جیهان تێــک بدات کە
ئەمە لەالیەن ئامریکاوە قبووڵ ناکرێت.
ناوبــراو لــە وتووێژێکیشــدا لەگەڵ کاناڵی
تەلەفزیۆنی "نیوزمەکس" وتوویەتی :ئێمە
بــەردەوام دەبیــن لــە سیاســەتی درووســتی
خۆمــان بەرامبــەر بە ئێــران چوونکە پێمان
وایــە خەڵکــی ئێــران شــیاوی ئــەوەن کــە
ژیانێکی سەردەمیانەیان هەبێ نە ئەوەیکە
لەژێــر پۆســتاڵی ڕێژیمێکــی ســەرەڕۆدا
بژین.
نیگەرانییەکانــی ئامریــکا دژکــردەوەی
کۆمــاری ئیســامی لێکەوتــەوە و جــەواد
زەریــف لــە تویتێکــدا ئامریــکای بــە
پیشــێلکەری بڕیارنامەی  2231تۆمەتبار
کــرد و وتــی :ئامریــکا لەو ئاســتەدا نییە
کە بیهەوێ بەو شــێوەیە لەســەر ئێمە قســە
بکات.
هاوکات لەگەڵ بەردەوامی گوشــارەکانی
ئامریکا بۆ ســەر ئێران ،ڕۆژی سێشــەممە
١٢ی بەفرانبــار ،پاســدار قاســم تەقیــزادە،
جێگــری وەزیــری بەرگــری ڕێژیمــی
ئێــران لــە ڕێوڕەســمێکداڕایگەیاند :هێــزە
ســەربازییەکانی ڕێژیمــی ئێران ،هەمیشــە
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی لەگــەڵ ئیســرائیل
و ئامریــکا ئامــادەن ،بــۆ ئەو مەبەســتەش

زیاتــر پشــت بــە بەشــی ســەربازیی ئــەو
هێزانــە دەبەســتێت کە لە عێراق ،ســووریە،
یەمــەن و واڵتانــی ناوچەکــە بــۆ کــردەوە
ئاژاوەگێڕانەکانــی خۆی بــەکاری هێناون
و شەڕیان کردووە.
لــە بەرامبەریشــدا بێنیامیــن نیتانیاهــوو،
ســەرۆکوەزیرانی واڵتــی ئیســرائیل،
لــە وتارێکــدا لــە زانکــۆی ســەربازیی
"برایالنـ"ـــی شــاری "ڕەمــەت گەنـ"ـــی ئەو
واڵتــە ،لــە نێــو خوێنــدکارە ســەربازەکان
ئاشــکرای کرد ،کە ئیسرائیل و ئامریکا،
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی چاالکــی و هەوڵە
تیرۆریســتییەکانی ڕێژیمــی ئێــران لــە
ناوچەکــە و کردەوەکانــی لــە نێوخــۆی
ئێراندا ،ئەرکەکانیان دابەش کردووە.
ســەرۆکوەزیرانی ئیســرائیل ،لــە بەشــێکی
دیکــەی قســەکانیدا وتوویەتــی:
زێدەڕەوییەکانــی حکوومەتــی ڕێژیمــی
ئێــران لــە نێوخــۆی ئێــران و واڵتانــی تــر
لــە ناوچەکــەدا ،بــووە هۆی دابەشــکردنی
ئەرکــە پێســپێردراوەکانی نێــوان ویالیەتــە
یەکگرتووەکانی ئامریکا و ئیســرائیل ،بە
شــێوەیەک کە ویالیەتە یەکگرتووەکان لە
ڕووی ماڵیــی و ئابوورییــەوە ڕووبــەڕووی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران ببێتــەوە و
ئیســرائیلیش ئەرکــی ڕووبەڕووبوونــەوەی
ســەربازیی بەرانبــەر بــە ڕێژیمــی ئێــران
بگرێتە پێش.

نێتانیاهوو ،لە بەشــێکی تری قســەکانیدا،
جارێکــی تــر جەختــی لــەوە کــردەوە ،کــە
ئیسرائیل لێبڕاوانە لە ئاسایش و ئەمنییەتی
خــۆی بەرانبــەر بە هەڕەشــەکانی ڕێژیمی
ئێــران کــە بــە ئاشــکرا باســی لەنێوبردنــی
واڵتــی ئیســرائیل دەکات ،بــە هەمــوو
شێوەیەک بەرگریی دەکات.
هەروەهــا ئاماژەیەکــی تایبەتی بــە هەوڵە
ئاژاوەگێڕانــە و تێرۆریســتییەکانی لقــی
قودســی ســپای تێرۆریستیی پاســداران لە
خاکــی ســووریە کــرد و ڕاشــی گەیانــد،
ئیســرائیل لێبڕاوانــە بــۆ پێشــگرتن بــە
جێگیربوونی ســەربازیی ڕێژیمــی ئێران لە
واڵتی سووریە تێکۆشانی خۆی درێژە پێ
دەدات و هەتاکوو ئێستاش زیاتر لە دووسەد
هێرشــی ئاسمانی و مووشــەکی کردووەتە
سەر بنکە و بارەگا جێگیربووەکانی سپای
تیرۆریستی پاسداران لە سووریەدا.
ئــەم شــەڕە ســەر زارەکییەی نێــوان ئێران و
ئیســرائیل و ئامریــکا لــە کاتێکدایــە کــە
کۆمــاری ئیســامی لــەڕووی ئابوورییەوە
لەوپــەڕی شــپرزەیی خۆیدایــە و ئــەم
مەســەلەش بناژۆخوازتریــن مۆرەکانــی
هێناوەتــە دەنــگ؛ نــادر قــازی پــوور بەناو
نوێنــەری ورمــێ لــە مەجلیســی ڕێژیــم،
دەڵێــت پێویســت بــە ئامریــکا و ئیســراییل
ناکات ،ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران
بە دەستی خۆی و خەڵک لە ناو دەچێت.

ناوبراو ســەبارەت بە بوودجەی دیاریکراوی
دەوڵــەت بــۆ ســاڵی داهاتــوو دەڵێــت" :لــە
بودجــەی ســاڵی  ١٣٩٨دا دەبێــت  ٪١٠ی
کارمەنــدەکان دەربکرێــن ٪١٠ ،پــەروەردە
و بارهێنــان دەبێــت دابخرێــن ،زانکــۆکان
هەڵدەوشــێنرێنەوە ،لــە ڕووســیە وامێکی ٥
میلیارد تمەنی وەردەگیردرێت".
پێشــتریش حســەن خومەینــی کــوڕەزای
" خومەینــی" دامەزرێنــەری ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی باســی لــە ڕووخانی
ڕێژیمــی ئیســامی کردبــوو و وتبــووی:
"هیــچ گەرەنتییــەک نییــە کــە ئێمــە
بمێنینــەوە و کەســانی دیکــە بــڕۆن و ڕوو
لــە بەرپرســان و دەســەاڵتدارانی ڕێژیــم
وتبــووی" :دەبێــت ڕێســاکان ڕەچاو بکەن،
دەنا دەسەاڵتتان لە دەست دەردەهێنن".
هەروەهــا "فائیــزە هاشــمی ڕەفســنجانی"،
كچــی گــەورە تێرۆریســتی ڕێژیمــی تاران
عەلیئەكبــەر هاشــمی ڕەفســنجانی و
نوێنــەری پێشــووی مەجلیســی ڕێژیمــی
ئێــران ،دانــی بــەوە دانــاوە ،کــە ڕێژیمــی
كۆماری ئیســامیی ئێــران ،لە نێوەڕۆكیدا
تووشــی داڕمــان بووە و ئەگــەر بە ڕواڵەت
ڕووخانەكــەی هەســت پــێ ناكرێــت ،ئــەوە
بــەو هۆیەوەیــە كە خەڵــک لــە داهاتوویان
نیگەرانــن و نازانــن دوای كۆمــاری
ئیســامیی ئێــران چ كەســێک دەســەاڵت
بەدەستەوە دەگرێت.

پـەیڤ

خەیانەت و سیاسەت
كەریم پەرویزی
سیاسەت لە مێژوو و رەوتی بەرەوپێشچوون
یــان شکســتی نەتەوە و گەالنــی جیهاندا،
پێناســە و ســیمای جۆربەجــۆری بــە خۆوە
گرتــووە و لە قۆناخی جیاوازی مێژووییدا
بەپێــی دۆخ و خوێندنــەوەکان پێناســە
و لێکدانــەوەی جیاوازیــان بــۆ چەمکــی
سیاسەت هەبووە.
لــە مێــژووی ئێــران و بەتایبــەت مێــژووی
هاوچەرخیشــدا ،نەتەوەکانــی نێــو
جوغرافیــای ئێــران بــە جۆرێــک لەگــەڵ
چەمکــی سیاســەت بــەرەوڕوو بــوون کــە
لــە دەیەکانــی رابــردوودا سیاســەت الی
نەتەوەکانــی ئێران ،وەکــوو چەمکێک بۆ
درۆکــردن و فێــڵ لە یەکدی کردن بەکار
هاتووە و ئەوەش پاشخانی مێژوویی خۆی
هەیە کە هەم لە ئەدەبیاتی کۆنی فارسیدا
سیاســەتباز بــە کەســێکی فرتوفێــاوی
ناوبــراوە و سیاســەت الی حاکمــان بریتــی
بــووە لــە بەکارهێنانی مرۆڤــەکان و دوایە
فڕێدانیــان! لــە ســەدەی رابردووشــدا لــە
دەربــاری قاجار و پاڵەویــدا فرتوفێڵەکانی
رووس و ئینگلیــس دیــارن و بەناوبانــگ و
بۆیــە سیاســەت لــە ئێراندا بۆتــە درۆکردن
و فێڵبازی!
بەاڵم لە پێناســەی زانســتی و بە دیدێکی
رێئالــەوە ،سیاســەت بریتییــە لــە کەڵــک
وەرگرتــن لــە هەمــوو ئیمــکان و توانــاکان
بۆ وەدەستخســتنی بەرژەوەندیی گشــتی و
پێشــڤەچوونی کۆمەڵگا .هەربۆیەشــە کە
دەوڵەتــان وەکــوو ئەکتەرەکانی گۆڕەپانی
سیاســەت ،هەوڵی وەدەستخستنی زۆرترین
بەرژەوەندی بۆ واڵتی خۆیان دەدەن.
بــەاڵم سیاســەت لــە دیدێکــی عاتفــی و
ئیدئۆلۆژیکــەوە بریتییــە لــە دەروەســتی
بەرامبــەر بــە ئیدەیــەک و زۆرتــر لــە
روانگەی هەســت و دەروەستی و پێبەندییە
ئیدئۆلۆژیکەکانــەوە چــاوی لێ دەکرێ.
هەربۆیەشــە کــەهێــزی کــوردی لە رەوت
و قۆناخــی مێژووییــدا زۆرجــار هەســتی
کــردووە کــە دەوڵەتــان خەیانەتیــان پــێ
کردووە!
خەیانــەت لــە عاتفــە و پێوەندییەکــی
هەستەکی یان ئیدئۆلۆژیکدا دێتە کایەوە،
لە روانگەیەکی رێئال و هاوسەنگیی هێز و
ئاڵووێری دەســکەوت و بەرژەوەندیدا ئیدی
شــتێک بەناو خەیانەت بوونــی نییە ،ئەوە
تۆی کــە بەرژەوەندییەکانی خۆت چاک
تەشــخیس دەدەی یــان بەرژەوەندییەکانــی
نەتەوە و نیشــتمانەکەت دەکەیتە قوربانیی
پێوەندییەکی عاتفی یان ئیدئۆلۆژیک!
لــەم گۆشــەنیگایەوە ،ئیــدی باســکردن
لــە خەیانــەت و هەســت بــە خەیانەتکــردن
وخەیانــەت لێکــراوی! بەجۆرێــک
لــە جــۆرەکان ئێعترافــە بــە نەزانــی و
تێنەگەیشــتوویی لــە جیهانــی ئاڵــۆزی
دابینکردنــی ئیمکانــات بــۆ نەتــەوە و
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سێمینارێكی تایبهت لهسهر دۆخی ئێران و
سیاسهتهكانی حیزبی دێموكرات بهڕێوه چوو

بهشــی ئاشــكرای دهزگای ڕێكخســتنی
گشــتیی حیزبی دێموکرات ،سێمینارێكی
تایبهتــی لهســهر دۆخــی ئێــران و
سیاســهتهكانی حیزبــی دێموكــرات بــۆ
بهشــێک لــه بهڕێوهبهرانــی ڕێكخســتن له
سنووری پارێزگای ههولێر بهڕێوه برد.
ڕۆژی چوارشــهممه ،ڕێکەوتــی ١٢ی
بەفرانبــاری ١٣٩٧ی هەتــاوی ،بهشــی
ئاشــكرای دهزگای ڕێكخســتنی گشتیی
حیــزب ،ســهبارهت بــه ئاڵوگۆڕەكانــی
ئــهم دواییانــه ،دۆخــی ئێســتای ئێــران و
خۆرههاڵتــی كوردســتان بــه تایبهتــی،
سیاســهت و ســتراتێژی حیــزب ،ڕاســان
و حــوزووری بهردهوامــی پێشــمهرگه لــه
خۆرههاڵتــی كوردســتان ،خهباتــی شــار
و شــاخ ،ســتراتیژی خهباتــی نهتهوهیــی و
ئهركــی ئهندامانی حیزب لهو پێوهندییهدا،
ســیمینارێكی تایبهتــی بــۆ بهشــێک
لــه سهرشــانه و دهســتهی بهڕێوهبهریــی
كۆمیتهكانی حیزب له سنووری پارێزگای
ههولێر بهڕێوه برد.
ئــهم ســێمیناره لــه چــوار پانێــل و بابهتــی
جیاوازدا بهم شێوهیه بەڕێوە چوو:
پانێلــی یهكــهم ،باســێک بــە نیســبەت
ئاڵوگــۆڕهكان و دۆخــی ئێســتای ئێــران
و خۆرههاڵتــی كوردســتان و سیاســهته
گشــتییهكانی حیــزب لــهم پێوهندییــهدا،
كــه لــه الیــهن بەڕێــز "مســتهفا هیجــری"
لێپرسراوی گشتی حیزبهوه پێشكهش كرا.
پانێلی دووههم ،باسێک لهسهر ستراتێژی
خهباتی نهتهوهیی ،له الیهن بەڕێز دوکتور
"میرۆ عهلیار" جێگری بهرپرسی ناوهندیی
سیاسی حیزبهوه پێشكهش كرا.
پانێلــی ســێههم ،بــاس لــه ســهر خهباتــی
شــار و شــاخ و ڕۆڵــی حیزبــی دێموكــرات
لــهو پێوهندییــهدا لــه الیــهن بەڕێــز "تاهیــر
مهحموودی" ئهندامی دهســتهی كارگێری
و بهرپرسی دەزگای ڕێكخستنی گشتیی
حیزبهوه پێشكهش كرا.
پانێلــی چــوارهم ،باســێك ســهبارهت بــه
گرینگــی كاری ڕێكخســتن و ڕۆڵ و
ئهركــی ئهندامانــی حیــزب لــه قۆناغــی
ئێســتای خهباتــدا ،لــه الیــهن بەڕێــز "دارا
ناتــق" جێگــری دهزگای ڕێكخســتنی
گشتی حیزبهوه پێشكهش كرا.
لــه پانێلــی یهكهمــدا بەڕێــز "مســتهفا
هیجــری" ئامــاژهی بــه دۆخــی نالهبــار و
قهیرانــاوی ڕێژیمــی ئێــران كــرد و وتــی:
"ناڕهزایهتییــهكان و بێزاریــی خهڵــک لــه
ڕێژیمــی ئێــران كه لــه بهفرانباری ســاڵی
ڕابردوو و به شــێوهی جیدی و له ئاســتی
گشــتی ئێرانــدا و بــه دروشــمی ڕووخانی
كۆمــاری ئیســامی دهســتی پێكرد ،ڕۆژ
له دوای ڕۆژ بهردهوام و له پهرهسهندندایه.
ههوڵهكانی ڕێژیم بۆ بێدهنگ كردنی خهڵك
تــا ئێســتا بێ ئــاكام بــووه .خهڵكــی ئێران
ههروا له ژێر زهبر و زهنگ و ستهمی ئهم
ڕێژیمهدان .مهشرووعییهتی ڕێژیم ههم له
ڕووی سیاسی و ههم له ڕووی ئایینییهوه
لــه ئاســتی نێوخۆیــی و نێونهتهوهییــهوه،
كهوتووتــه ژێــر پرســیار .دۆخــی ئابووریی
ئێران ڕۆژ لەدوای ڕۆژ بهرهو خراپ بوون
دهچێت ،بێكاری ،گرانی ،فهقر و ههژاری
له پهرهســهندندایه .ســهرمایهدارانی بیانی
و نێوخۆیی ســهرمایهكانیان له بازاڕهكانی
واڵت دهكێشــنهوه و گهندەڵــی و دزی
و بــێ كفایهتــی ســهرتاپای سیســتمی
حوكمرانــی لــه ئێرانــدا داگرتــووه .دیــارده
كۆمهاڵیهتییــهكان و بــه تایبهتی ئێعتیاد،
خۆســووتاندن و خۆكــوژی الوان ،ڕێــژهی
بهرچــاوی تــهاڵق ،تاوانــی كۆمهاڵیهتی،
توندوتیــژی و بــێ هیــوا بوون بــه ژیان له
نێــو الوان و كۆمهڵــگا بــه گشــتی ڕووی
له زیادبونه.
هیجــری ههروههــا وتــی" :سیاســهتی
ڕێژیــم لــه ئاســتی ناوچهییــدا به گشــتی
شكســتی هێنــاوه و له سیاســهتی دهرهوهدا
مایهپووچ بــووه .كۆمهڵگای نێونهتهوهیی

و ئامریكا به تایبهتی له ئاستی ههرێمیدا
پاشهكشــهیان بــه ڕێژیم كــردووه .جیهان به
گشــتی له سیاسهتی دهستێوهردانی ڕێژیم
له كاروباری واڵتانی ناوچهكه و پهرهپێدان
و پشــتیوانی كــردن لــه تیرۆریــزم ،بێزاره و
ڕێژیمــی ئێــران بــه گهورهتریــن هــۆكار و
مهترسی بۆ سهر ئاسایش و سهقامگیری
ناوچهكــه دهزانــن .لــه بهشــێكی دیكــهی
قســهكانیدا ناوبــراو ئاماژهی به سیاســهته
گشــتییهكانی حیــزب و خهباتی ئێســتای
حیــزب كــرد و حهرهكهتــی ڕاســانی وهك
خهباتێكــی فرهڕهههنــد و به دروشــمی لێك
گرێدانی خهباتی شار و شاخ ،به گرینگ
و بایهخهوه وهسف كرد .خهباتی مهدهنی و
شــار وهك چهقی خهبات و پێشمهرگه وهك
پاڵپشــت و یارمهتیدهری ئهو خهباته دهبێت
و پێویســته كۆی پێكهاتــهی كۆمهڵگا له
خزمــهت ئــهم خهباته نهتهوهییــهدا بن و بۆ
گهیشــتن بــه ئامانجهكانمان هــهوڵ بدهین
ببیــن بــه هێــزی شــوێندانهر .هــاوكاری و
هاوخهباتی لهگهڵ هێــزه ئازادیخوازهكانی
ئێرانــی و هێــزه كوردســتانییهكان و
بههێزكردنــی ناوهنــدی هــاوكاری حیزبــه
كوردســتانییهكان یهكێك له ئهركهكانی ئهم
قۆناغهی خهباتمان دهبێت.
لــه پانێلــی دووههمــی ســێمینارهكهدا،
دوکتــور "مێــرۆ عهلیــار" دوای ئاماژە بە
پێناســەکردنی "نەتەوەی ژێرستەم"  ،چووە
ســەر شــیکردنەوەی خەباتــی نەتەوەیــی و
ئامانجەکانــی و خەباتــی ڕزگاریخــوازی
کوردی بەسەر سێ قۆناغدا دابەش کرد:
١ـ قۆناغــی ڕاپهڕێنــی کهســایهتییهکان
بــهدژی زوڵــم و زۆری حکوومەتــەکان و
بۆ ڕزگاربوون لهژێردهســتی -٢ .قۆناغی
جوواڵنــهوهی ئهحزابــی کــوردی بــۆ
دابینکردنــی مافــه نهتهوایهتییــهکان کــە
به دامهزرانی حیزبه سیاســییهکان دهستی
پێکــردووه و هەتا ئەمرۆش درێژهی ههیه.
 -٣قۆناغی بهنهتهوهیی بوونی خهبات.
بــە بۆچوونــی عەلیــار ،قۆناغــی یەکــەم
سەردەمی بەسەر چووە و ئێستا لە قۆناغی
دووهــەم واتە قۆناغی خەباتــی حیزبەکان
بــۆ دابینکردنــی مافــە نەتەوەییەکانــی
گەلەکەماندایــن .تێکۆشــانی حیزبــەکان
بــە پڕشــوباڵوی و بە بــێ پالنی هاوبەش،
پێکنەهاتنــی دامــەزراوەی هاوبــەش و
نیشــتمانی و نەبوونــی پێناســەیەکی
گشــتگیر بــۆ "بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی"
وەک بەرچاوتریــن تایبهتمهندییهکانــی
ئــەو قۆناخــە دیــاری کــران .ناوبــراو لــە
درێــژەی قســەکانیدا ،دۆخــی تایبەتیــی
جوغرافیایــی -سیاســی کوردســتان و
دابەشــبوونی کوردســتان بــە ســەر چــوار
واڵت لــە ناوچــە ئیســتبدادلێدراوی
وەک
ناوەڕاســتی
ڕۆژهەاڵتــی
فاکتەرێــک کە بۆتە هــۆی دژوارتربوون
خەباتی ڕزگاریخوازی کورد ،خســتە بەر
بــاس .لــە کۆتایــی باســەکەیدا ئاوڕێک
لــە تایبەتمەندییەکانــی خەباتی نەتەوەیی
درابــۆوە و یەکڕیزیــی ،یەکگوتاریــی،
دەروەســتبوون بە پێوەرەکانی دێموکراســی
و داهێنانــی کولتوورێکــی سیاســی
گونجــاو لەگــەڵ خەباتــی ڕزگاریخواز و
لەبەرچاوگرتنــی ئــەو تایبەتمەندییانــە و
پابەندبــوون بــە "قواعــد بــازی"ی خەباتی
نەتەوەیــی ،بــە مەرجــی ســەرەکیی
ســەرکەوتنی جوواڵنــەی نەتەوەیــی-
دێموکراتیکی کورد ئەژمار کرد بوو.
له پانێلی ســێههمدا" ،تاهیر مهحموودی"،
لــه باســی خهباتــی شــار و شــاخ و ڕۆڵی
ئهندامانی حیزب لهو پێوهندییهدا وتی:
"خهباتــی نهتهوهیــی و ئازادیخــوازی
گهلــی كــورد لــه خۆرههاڵتی كوردســتان
كــه بــه كۆدی ڕاســان و به دروشــمی لێك
گرێدانی خهباتی شــار و شاخ دهستی پێ
كــردووه ،ڕهنگدانــهوهی ئیــرادهی بــهرزی
شۆڕشــگێڕی و نهتهوهیــی ئهنــدام و
الیهنگرانــی حیزبــی دێموكــرات و خهڵكی

ئازادیخــوازی كوردســتانه كــه توانــی
جارێكی دیكه دۆزی ڕهوای نهتهوهكهمان
له ڕۆژههاڵتی كوردســتان بخاته ڕۆژهڤی
سیاســهتی نێونهتهوهیــی و ههرێمــی و
كاریگــهری ئهرێنــی لــه گهشــهكردن و
ســهرههڵدانی بزووتنــهوهی ئازادیخــوازی
لــه ئێــران بــه گشــتی وكوردســتان بــه
تایبهتــی دابنێــت .ناوبــراو ههروههــا وتی:
خۆرههاڵتــی نــوێ ،لهگــهڵ شــاخ پهیمان
دهبهســتێ و یارمهتــی وهردهگــرێ بــۆ
ڕاسانی نوێ .ئامانج ئهوهیه كه بۆ خۆی
ببێتــه ڕزگاریــدهری خــۆی و جگــه لــه
یارمهتــی وهرگرتن له شــاخ (پێشــمهرگه)
كه ســهرمایه و هێزی خۆیهتی ،چاوهڕێی
یارمهتــی هیچ الیهنێك نهكات .بۆ ئهوهی
ههنــگاو بــه ههنــگاو ببــێ بــه پالنداڕێــژ
و بهڕێوهبــهر بــۆ گهیشــتن بــه ئــازادی.
ناوبــراو ئامــاژهی بهوه كــرد كه لهم خهباته
فرهڕهههنــدهی حیــزب بــه نــاوی ڕاســان،
ئامــاده بــوون بــۆ پێكهێنانــی ئاڵوگۆڕ له
شێوهی كار و ههڵسووڕان و دهستڕاگهیشتن
به گونجاوترین شــێوهكانی خهبات كه كهم
تێچووتریــن و پڕدهســكهوترین ئهنجامــی
بــهدواوه بێــت ،گــرێ دراوه بــه خێرایــی
گۆڕانــی كۆمهڵگه .بــه لهبهرچاوگرتنی
ئــهو ڕاســتییهی كــه ڕاســانی خۆرههاڵت
ئهوهنــدهی ههنگاوێكــی بوێرانهیــه،
دهستپێشــخهرییهكی شۆڕشــگێڕانه و لــه
كاتــی خۆیــدا بــوو و هــهر لــهو ئاستهشــدا
بهرنامهیهكــی قــورس ،پڕتێچــوو و
پڕئاستهنگه.
مهحمــوودی ههروههــا ڕۆڵــی ئهندامانــی
حیزبــی لــه بهردهوامــی و گهشهســهندنی
بزاڤــی ڕاســاندا بــه بایــهخ و گرینگــهوه
وهسف كرد.
لــه پانێلــی چــوارهم و كۆتاییــدا" ،دارا
ناتــق" باســێكی گشــتی لــه ســهر كار و
چاالكییهكانی ماوهی ڕابردووی دهزگای
ڕێكخســتنی گشــتی حیــزب كــرد و
ئامــاژهی بــه ڕۆڵی ئهندامانــی حیزب له
قۆناغی ئێستای خهباتدا كرد.
"ناتــق" لــە قســەکانیدا باســی لــەوە کــرد
کــە هــهروهک ڕێبــهری گــهورهی كــورد
نهمــر دوکتــور قاســملوو فهرموویهتــی،
"ڕێكخــراو چهكــی هــهره گرینگــی
ئێمهیــه" .هــهر بۆیــهش ڕێكخســتن و
كهڵكوهرگرتــن لــه هــزر و وزهی ئــهو هێــزه
ڕهمــزی ســهركهوتنی حیــزب و شۆڕشــه.
ڕۆڵی ئهندامانی حیزب ســهرهڕای گشــت
ئاســتهنگهكانی ســهر ڕێــگای خهبات ،له
پشــتیوانی حیزب و هاوكاری و پاڵپشــتی
كردنــی بزاڤی ڕاســان له ههموو بوارهكاندا
بهرچــاو و شــوێندانهر بــووه .بــێ گومــان
دابینكردنــی هێــزی مرۆیــی لێهاتــوو و
كارامه و پســپۆڕ له ههمــوو بوارهكاندا بۆ
خزمــهت به جوواڵنهوه و خهباتی نهتهوهیی
له چوارچێوهی ئۆرگانیزاســیۆنێكی دووره
واڵتی شۆڕشگێڕدا كارێكی ئهستهمه ،به
خۆشــییهوه حیزبی دێموكــرات توانیویهتی
لــهو بــارهوه ههنــگاوی بــاش بهاوێــت و
هێــز و پوتانســیەلێكی نیشــتمانپهروهر و
شۆڕشــگێڕ و كارا بــه دهوری بهرنامــه و
ئهساســنامهی ئــهم حیزبــهدا كۆبكاتــهوه
و بیخاتــه خزمــهت بزاڤــی نهتهوهیــی و
ئازادیخوازی له خۆرههاڵتی كوردســتاندا،
هــهر بۆیــه بــه لهبهرچاوگرتنــی ڕهوتــی
خێــرای ئاڵوگــۆڕهكان و دۆخــی ئێســتای
ئێــران و خۆرههاڵتــی كوردســتان ،ئهندام و
الیهنگرانی حیزب وهك ســهرمایهی لهبڕان
نههاتــووی حیزب پێویســت ه وهك ههمیشــه
بــه ئیرادهیهكــی بــهرزی نهتهوهیــی و
شۆڕشگێڕی ،له پێناو وهدیهاتنی ئامانجه
نهتهوهییهكانماندا تێبكۆشــن و موبهلغێكی
بهردهوامی بهرنامه و سیاسهتهكانی حیزب
بن بۆ نێو كۆمهاڵنی خهڵكی كوردستان.
له چوارچێوهی باســه پێشكهشــكراوهكاندا،
بهشــدارانی ســێمینار ڕا و بۆچوونــی
خۆیــان لــهو پێوهندییهدا خســته بهر باس و
سێمینارهكهیان دهوڵهمهندتر كرد.

دەقــی وتەکانــی بەڕێــز لێپرس ـراوی گشــتیــی
حیــزب لــەم ســێمینارە لــەم ژمــارەی
کوردســتان دەخرێتــە بەرچــاوی خوێنەرانی
بەڕێزی "کوردستان".

پۆلێکی دیکە لە الوانی ڕۆژهەاڵت پەیوەست
بە ڕیزی پێشمەرگەکانی کوردستان بوون

دەورەی ٢٣٣ی ســەرەتایی پێشــمەرگە لە
چیاکانــی کوردســتان کۆتایــی پێهــات
و پۆلێکــی دیکــە لــە الوانــی دەروەســتی
کوردســتان چەکــی داکۆکــی لــە
کەرامەتی نەتەوەکەیان لە شان کرد.
دەورەی ٢٣٣ی ســەرەتایی پێشــمەرگە
لــە چیــا سەرکەشــەکانی کوردســتان لــە
ڕێوڕەسمێکی تایبەتیدا کۆتایی پێهات.
ســەرەتای ئــەم ڕێوڕەســمە بــە خوێندنــی
ســروودی نەتەوایەتــی "ئــەی ڕەقیــب"
و ڕاگرتنــی خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدان
دەســتی پێکــرد .پاشــان بەڕیــز "حوســێن
نــازدار" ئەندامــی هەیئەتــی ئیجرایــی
ناوەنــدی سیاســی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان ،چەنــد وتەیەکــی پێشــکەش
کرد.
بەڕێــز "حوســێن نــازدار" لــە وتەکانیــدا
ئامــاژەی بەوە کرد کە حیزبی دێموکرات
هەر لە سەرەتای دامەزراندنییەوە گرینگی
بە بردنە سەری ئاستی زانیاری ،وشیاری
نەتەوایەتــی ،سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
ئەندامانــی حیــزب بە تایبەتــی و خەڵکی
کوردســتان بە گشــتی داوە و ڕایگەیاند:

"حیزبــی دێموکــرات پەروەردە و فێرکردنی
کــردووە بــە ئەرکێکــی هــەرە گرینگــی
خۆی ،پەروەردەی حیزب لەسەر بنچینەی
مافــە نەتەوایەتــی و دێموکراتییەکانــی
گەلــی کــورد ،مافــی مرۆڤ ،ئــازادی،
دێموکراســی و دادپــەرەوەری داڕێــژراوە و
لــە چوارچێوەی ئەو بەهــا گرینگانە و بە
گوێــرەی بارودۆخــی حیــزب و واقعیەتــی
کۆمەڵگای کوردســتان ،فێرگەی حیزبی
دێموکــرات بەشــێوەی جۆراوجــۆر و لــە
ئاســتی جیــاوازدا بەردەوامــە و هــەزاران
تێکۆشــەری سیاســی و نیزامی پــەروەردە
کردوون و پێشکەش بە بارەگای نەتەوەی
کوردی کردوون".
ناوبــراو لە بەشــێکی دیکەی قســەکانیدا
ڕایگەیاند ،کە حیزبی دێموکرات لە پێناو
مان و مەوجوودییەت و ڕزگاری و ئازادی
کــورددا خەبــات دەکات ،دەســدرێژی بــۆ
ســەر مافی هیچ کەس و سەروەری هیچ
واڵتێــک نــاکات و لــە بەرامبــەر زوڵــم و
زۆرداری هیــچ نەتەوەیەکی ســتەمکاردا
چۆکــدا نادەن و تەســلیم نابــن هەروەها لە
درێژەدا وتی" :ئێمە شــەڕخواز نین و شــەڕ
لە پێناوی شــەڕدا ناکەیــن ،دیفاعی ڕەوا

دەکەین بۆ نەهێشتنی شەڕ".
پــاش وتەکانــی بەڕێزیــان ســروودێک لــە
ژێــر نــاوی "ئێمــە پێشــمەرگەین" لەالیــەن
بەشداربووانی دەورەوە پێشکەش کرا.
لــە بڕگەیەکــی دیکەی ئەم ڕێوڕەســمەدا
ڕاپۆرتــی پەورەدەیــی فێرگــە لەالیــەن
شــاهۆ غەفــووری مامۆســتای فێرگــەوە
خوێندرایەوە.
پاشــان پەیامــی بەشــدارانی دەورەی
٢٣٣ی پێشــمەرگە لەالیــەن یەکێــک لــە
بەشداربووانی دەورەوە خوێندرایەوە.
دواتــر گۆرانییەکــی شۆڕشــگێرانەی
"ســەرکەوێ ڕاســان" کــە لەالیــەن
بەشــداربوویەکی دەورەوە پێشــکەش کــرا
ڕازێنــەرەوەی بڕگەیەکــی دیکــەی ئــەم
رێوڕەسمە بوو.
هەروەهــا لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو
ڕێوڕەســمەدا ،بــە ســەر کەســانی یەکــەم
تا ســێهەم لە بــواری تاقیکارییە سیاســی
و نیزامییــەکان و نــەزم و دیســیپلیندا،
خەاڵتگەلێک دابەش کرا.
ئــەم ڕێوڕەســمە بــە چەنــد نمایشــێکی
ســەربازی کــە لەالیــەن بەشــداربووانی
دەورەوە نمایش کرا کۆتایی پێهات.

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،بــۆ پشــتیوانیی لــە
هێزی پێشمەرگەی کوردستان و ڕێزگرتن
لە ڕۆژی پێشــمەرگە بــەردەوام چاالکیی
تەبلیغیی بەڕێوە دەبەن.
ئەندامــان و الیەنگــران حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران ،لە شــار و گوندەکانی
کوردســتان لــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی
تەبلیغیــی بەردەوامــن و بــە شــێوەی
جۆراوجــۆر ئــەو ڕۆژە مێژوویییــە بــەرز
ڕادەگرن.
ڕۆڵــە چاونەتــرس و ئازاکانــی دێموکرات
لە شــاری سەقز ،لە گەڕەکەکانی شاناز،
کەریم ئاوا ،شــارەکی نیروی ئینتزامی،
شــارەکی ١١ی گواڵن ،تەپەی ساڵحاوا،
تەپــەی حاجیــاوا ٣٢ ،میتــری ،ســیلۆ،
نەشــمیالن وجاددەی کانــی نیاز تراکت و
پوســتێری تایبــەت بە ٢٦ی ســەرماوەزیان
باڵو کردەوە.
هــاوکات ڕۆڵەکانــی دێموکرات بەبۆنەی

شــەوی یڵــدا لــە شــاروێرانی مەھابــاد لــە
گوندەکانی خوڕخوڕە ،قزڵقۆپی و تااڵوی
كانــی بەرازە چاالکیــی تەبلیغییان بەڕێوە
برد.
قارەمانانی دێموکرات لە شــاری مەهاباد
لەم شــوێنانەش :شــارەوانی ،پشــت بانکی
مەســکەن ،مەدرەســەی نموونەی دەوڵەتی
و گونــدی خوڕخــوڕەی مەهابــاد ،بــە
بۆنەی شەوی یەڵدا ،شەوی لەدایکبوونی
دوکتــور قاســملوو چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێوە بردووە.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
بــە بۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز لــه گونــدی
دەرەکــێ لــە ســێڕای دەمەیــەو و دەرەکێ
پوســتێر و تراکتــی تایبــەت بــە ڕۆژی
پێشمەرگەی کوردستانیان باڵو کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــارەکی
گوڵچیــەری شــاری مەریوان ،بــه بۆنەی
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان تراکــت
و پوســتێری تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بــاو

کردەوە.
لە شاری پیرانشار قارەمانانی دێموکرات،
به بۆنەی ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان،
لــە "کــوی خەیــام ،جــاددەی سەردەشــت،
شــەقامی ئەندیشــە (بــەرەو شــیناوێ)،
مەدرەســەی مەحمــوود قادری ،شــەقامی
ســەعدیی شــەرقی و غەربــی ،دەوروبەری
فەلەکــەی محەممــەد ئــەوراز ،مزگەوتی
دارولقورئان١٦ ،میتریی حاجی مســتەفا،
بــازاڕی ســیگاران ،شــەقامی ســاحلی و
دەورووبــەری و مزگەوتی قیبلە چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
لــە درێــژەی چاالکییــە تەبلیغییەکانــدا،
قارەمانانــی دێموکــرات لە شــاری ورمێ،
لــە شــوێنەکانی وەک" :ئەلــواج ،ئیســام
ئابــاد ،تەرزیلــوو ،بادەکــی و شــارەکی
جنووبــی" وێنــە و تراکتــی تایبــەت بــە
ڕۆژی پێشــمەرگەیان بــاو کــردەوە و
پەیمانیــان لەگــەڵ هێــزی پێشــمەرگە
دووپات کردەوە.

لە کوردستان بەردەوام ڕێز لە ڕۆژی پێشمەرگە دەگیرێ

ژمارە ٥ ،٧٤١ی ژانویەی ٢٠١٩

بە بۆنەی شەوی یەڵدا چاالکی تەبلیغی بەڕێوە چوو

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران ،به بۆنەی شەوی یەڵدا
ڕێوڕەسمی تایبەتیان بەڕێوه برد.
خەڵکی تێکۆشەری کوردستان بە بۆنەی
شەوی یەڵدا ،شەوی لەدایکبوونی دوکتور
قاســملوو ،ڕێوڕەسمی تایبەت بەڕێوە دەبن

و ڕێز لەو شەوه دەگرن.
لــەو پێوەندییەدا قارەمانانی دێموکرات ،له
گوندی "گاگەش" ،ســەر بە پیرانشــار ،به
بۆنەی شــەوی یەڵدا چاالکیی تەبلیغییان
بەڕێــوه بــرد و بە باڵوکردنــەوەی تراکت و
پۆستێری تایبەت بە شەوی یەڵدا ،ڕێزیان

لەو شەوە گرت.
هاوکات لە شــاری ســنە ،خەڵکی بوێری
سنە ،بە بۆنەی شەوی یەڵدا ڕێوڕەسمێکی
بەشکۆیان بەڕێوە بردووە.
هەروەهــا ناوەنــدی "ڤەژیــن" لــە شــاری
مەریــوان ،بــە بۆنــەی شــەوی یەڵــداوە
ڕێوڕەسمێکی بەشکۆی بەڕێوە برد.
لــەو ڕێوڕەســمەدا ،حەوتەمیــن خەاڵتــی
بەڕووی زێڕین لە الیەن ناوەندی ڤەژینەوە
پێشکەش به مامۆستا مام خدری قادری
کرا.
شــەهید دوکتور عەبدولڕەحمان قاســملوو،
شــەوی یەڵدا دوایین شــەوی وەرزی پاییز
لــە دایک بــووە و خەڵکی کوردســتانیش
بــەم بۆنــەوە ڕێوڕەســمی تایبــەت بەڕێــوە
دەبەن.

لە شاری سلێمانی بە بۆنەی شەوی یەڵدا
مەراسمێكی تایبەت بەڕێوە چوو
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دەورەی سەرەتایی پێشمەرگە
یادی لەدایکبوونی دوکتوور قاسملوویان بەرز ڕاگرت

دەورەی سەرەتاییی پێشمەرگە ،لە فێرگەی
حیزبــی دێموکــرات ،ڕێوڕەســمێکیان بــە
بۆنــەی یــادی لەدایکبوونــی دوکتــور
قاسملوو و شەوی یەڵدا بەڕێوە برد.
ڕۆژی ٣٠ی ســەرماوەز ،لــە فێرگــەی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران،
دەورەی ســەرەتاییی پێشــمەرگە ،لــە
ڕێوڕەســمێکدا ٨٨ ،ساڵەی لەدایکبووونی
ڕێبەری هەمیشــە زیندووی گەلەکەمان،

"دوکتوور قاسملوو" و شەوی یەڵدایان بەرز
ڕاگرت.
ئــەم ڕێوڕەســمە بــە قســە و گۆرانــی
بەشــداربووانی دەورە دەســتی پــێ کــرد،
پاشــان چەنــد گۆرانییــەک لــە الیــەن
بەشداربووانی دەورەوە پێشکەش کران.
بەشــێکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکە پێــك
هاتبــوو لــە شــانۆیەکی کۆمیــدی کــە
باسی دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتی دەکرد.

بڕگەیەکــی تــر تەرخــان کرابــوو بــۆ
کێبەڕکێــی هەڵهێنانــی مەتــەڵ و پەندی
پێشینان.
دواتر شانۆییەکی تر پێشکەش کرا.
ئەم ڕێوڕەســمە بــە گۆرانی و هەڵپەڕکێی
بەشــداربووانی دەورەی ســەرەتاییی
پێشمەرگە کۆتایی پێ هات.

ڕاسانیانی چیاقامەت
یادی خۆرە دەم بە خەندەکەی یەڵدایان بەرز ڕاگرت

كۆمیتەی ڕێكخســتنی ئاشــكرای حیزب
لــە ســلێمانی بــە بۆنــەی شــەوی یەڵــدا و
٨٨هەمیــن ســاڵرۆژی لــە دایكبوونــی
ڕێبــەری نەتــەوەی كــورد د .قاســملوو
مەراسمێكی تایبەتی بەڕێوە برد.
ئەم مەراسمە كاتژمێر ٧ی ئێوارەی ڕۆژی
هەینــی ڕێکەوتــی ٣٠ی ســەرماوەز ،بــە
بەشــداری بەرپــرس و كادرەکانی دەزگای
ڕێكخســتن و ئەندامانی حیزب لە شــاری
ســلێمانی و دەوروبــەری لــە بنكــەی
پێوەندییەكانــی حیــزب لــەو شــارە بەڕێــوە
چوو.
مەراســمەكە ســەرەتا بــە ســروودی
نەتەوایەتــی ئــەی رەقیــب و ڕاگرتنــی
خولەكێك بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی
پاكی شــەهیدان دەســتی پێ كرد .پاشــان
لــە الیــەن هــاورێ فوئــاد خاكــی بەیگی
بەرپرســی پێوەندییەكانی حیزب لە شــاری
سلێمانی بە خێرهاتنی میوانەكان كرا.
دواتر هاوڕێ تاهیر مەحموودی ،ئەندامی
دەســتەی كارگێــری و بەرپرســی دەزگای
ڕێكخســتن بــە بۆنــەی شــەوی یەڵــدا و
ســاڵرۆژی لــە دایكبوونــی د .قاســملوو
چەند وتەیەكی پێشــكەش كرد .ناوبراو لە
قسەكانی دا ئاماژەی بەم خاڵە گرینگانە
دا :کاریگەری و ڕۆڵی دوکتور قاسملوو

لەســەر حیزبــی دێموکرات ،جــێ پەنجەی
لەســەر سیاســەتگوزاری حیزب و سەرجەم
بــوارەکان ،ســەربەخۆیی سیاســیی بــۆ
بڕیاردانــی حیزبی ،گەڕانەوەی لە ئورووپا
بــەر لــە کۆنفرانســی ٣و زیندووکردنەوەی
حیــزب  ،پێداگــری لەســەر ئاشــتی،
دێموکراســی و مافــی نەتەوایەتیــی،
هەوڵدانــی بــۆ پەیداکردنــی پشــتیوانی
نێونەتەوەیــی و ڕاکێشــانی ســەرنجی
ئوروپاییەکان بەالی تێکۆشانی حیزب.
لە بەشێکی دیکەی وتەکانیشیدا ئاماژەی
بــە گەورەتریــن کاری دوکتــور قاســملوو
کــرد کــە بریتــی بــوو لە بەجێ هێشــتنی
حیزبێکــی بــە ئوســول و بەپڕەنســیپ و بە
بەرنامــە کە بە دوای خۆیشــی دا بتوانێ
ئیدامەکاریــی ببــێ .وتیشــی :دوکتــور
قاســملوو دەیوت ڕەمزی خۆڕاگری حیزب
ســێ شــتە یەکــەم سیاســەتی دروســت،
دووهــەم پشــتیوانی خەڵکــی کوردســتان،
ســێهەم بوونــی هێــزی پێشــمەرگە کە ئەو
ســێ خاڵە لە جەوهەرو پەیامی ڕاســانیش
دا ڕەنگی داوەتەوە.
دواتــر هەر یەك لە هاوڕێیان ڕەزا مورادی
و عەدنــان قــادری بــەو بۆنــەوە پارچــە
شێعرێكیان پێشكەش كرد.
پاشــان فیلمێكــی دیكیۆمێنتــاری كــە لە

یەکیەتی الوانی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران لــە کەمپی دێگەڵە ڕێوڕەســمێكیان
بەبۆنەی یادی لەدایک بوونی د.قاسملوو
و شەوی یەڵدا بەڕێوە برد.
ڕۆژی هەینــی٣٠ ،ی ســەرماوەز،
یەکیەتی الوانی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ،ڕێورەسمێکیان بەبۆنەی ""٨٨ەمین
ســاڵیادی لــە دایکبوونی ڕێبەری نەمری
گەلەکەمان د.قاســملوو و شەوی یەڵدا لە
کەمپی دێگەڵەدا بەڕێوە برد.
ســەرەتای ئــەم ڕێوڕەســمە بــە ســروودی
نەتەوایەتــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی
خولەکێــك بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە
گیانــی پاکــی شــەهیدانی کوردســتان

دەستی پێکرد.
دواتــر پەیامــی دەســتەی بەڕێوەبــەری
یەکیەتی الوان لەالیەن "واحید ئەحمەدی"
ئەندامــی بەڕێوبەریی یەکیەتی الوان بەم
بۆنەوە خوێندرایەوە.
پاشــان "زانیــار بەهاری" باســێکی لەســەر
کەسایەتی د.قاسملوو و کاریگەرییەکانی
لەســەر بزاڤــی نەتەوەیــی کورد پێشــکەش
کرد.
دواتر مۆمی  ٨٨ساڵەی لە دایک بوونی
د.قاســملوو لەالیــەن دوو پێشــمەرگەی
دێریــن و ســەردەمی کۆماری کوردســتان
بە ناوەکانی "ســۆفی مەحموود ئاقایی و
مەال عەبدوواڵ"ەوە هەڵکرا.
لــە بڕگەیەکــی دیکەی ئەم ڕێوڕەســمەدا
دوو ســروود لەالیــەن "نیــزام ســەجادی و
محەممــەد محەممــەدزادە"وە پێشــکەش
کرا.
بڕگەیەکــی تــری ئەم ڕێوڕەســمە تەرخان

ســەر ژیــان و كەســایەتی د .قاســملوو لــە
الیەن كۆمیتەی حیزب لە سلێمانی ئامادە
كرابوو پێشكەش بە ئامادەبووان كرا.
دواتــر پەیامــی یەكیەتــی الوان لــە الیــەن
ئازاد شــافێعی بەرپرســی كۆمیتەی الوان
لە سلێمانی خوێندرایەوە.
هەروەهــا هونەرمەنــد تاهیــر خەلیلــی و
پێشــمەرگەی الو كامــران عەبدواڵهــی
بــەو بۆنەیــەوە گۆرانیــان پێشــكەش كــرد؛
لــە درێــژەی ڕێوڕەسمەکەشــدا هونەرمەند
جاســمی ســاز ســروودێكی بــە نــاوی ”وا
هاتــن پێشــمەرگەی ڕۆژهــەاڵت" ،بــەو
بۆنەوە پێشــكەش كرد كە لە الیەن هاوڕێ
تاهیــر مەحمــوودی بەرپرســی دەزگای
ڕێكخســتنەوە وێنــەی د .قاســملوو
پێشكەش بە ناوبراو كرا
دواتــر لەوحــی ڕێزلێنــان لە الیــەن هاوڕێ
دارا ناتــق جێگــری ڕێكخســتنی گشــتی
حیزبــەوە پێشــكەش بــە ســەركەوتووانی
دەورەی زمانی كوردی كرا کە ماوەیەک
پیش ئێســتە لەالیــەن کۆمیتەی حیزب لە
شاری سلێمانی بەڕێوە چوو.
لــە كوتاییــدا بەشــداربووان بــە شــایی و
هەڵپەڕكێ ئەو یادەیان ڕازاندەوە.

لە کەمپی دێگەڵە
یادی لەدایکبوونی دوکتور قاسملوو بەرز ڕاگیرا
کرابــوو بــۆ پێدانــی لەوحــی ڕێزلێنــان بــە
هونەرمەنــدان "شــۆڕش ئاهــی ،ســامان
ســەیدئەحمەدی و نیــزام ســەجادی" وەک
ڕێزگرتنێک لە ماندووبوونەکانیان.
پاشــان پەخشــانێک لەژێــر نــاوی
"شــەوی یەڵــدا" لــە نووســینی "جەمــاڵ
فەتحی(کۆچــەر)"  ،لەالیــەن "ســامڕەند
زاگرۆس"ەوە خوێندرایەوە.
دواتــر "غــواڵم فاتحــی" ســروودێکی بــەم
بۆنەوە پێشکەش کرد.
پاشــان "ڕامیــار شــامورادی" شــیعرێکی
لــە ژێــر نــاوی "ڕووناکییــەک لــە نێــو
شــەوەزەنگدا" لە نووسینی "شەریف فەالح"
پێشکەش کرد.
بڕگەیەکــی دیکــەی ئــەم ڕێوڕەســمە
تەرخان کرابوو بۆ گۆرانی فۆلکلۆر ،کە
لەالیەن "نیزام سەجادی"ەوە پێشکەش کرا.
ئــەم ڕێوڕەســمە بــە هەڵپەڕکێ ،شــایی و
خۆشی بەشداربووان کۆتایی پێهات.

هێزێکی دیکەی پێشمەرگەی کوردستان،
لــە شــاخە سەرکەشــەکانی نیشــتمان
ڕێوڕەســمێكی تایبەتیان بۆ بەرزڕاگرتنی
یــادی لە دایک بوونی دوکتور قاســملوو
و شەوی یەڵدا بەڕێوە برد.
شــەوی هەینــی ڕێکەوتــی ٣٠ی
سەرماوەز ،هێزێکی دیکەی پێشمەرگەی
کوردســتان ،لە چیاکانی نیشــتماندا و لە
ڕێوڕەســمێکی تایبەتدا یادی  ٨٨ســاڵەی
لەدایک بوونی دوکتور قاسملوو و شەوی
یەڵدایان بەرز ڕاگرت.
ســەرەتای ئــەم ڕێوڕەســمە بــە ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و

کوردســتان دەســتی پێکرد ،پاشــان "سدیق
دەرویشــی" جێگــری فەرمانــدەی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان وتارێکــی بــەم
بۆنەوە پێشکەش کرد.
دواتر هاوڕێ "دیاکۆ مەسعودی" یەکێک
لــە فەرماندەکانــی هێــزی پێشــمەرگە
لــە وتارێکــدا باســی لــە شــەوی یەڵــدا و
کەسایەتی مەزنی دوکتور قاسملوو کرد.
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەم ڕێوڕەســمەدا،
"کــەژان کەســرایی" ژیاننامــەی دوکتور
قاســملووی بــۆ بەشــداربووان خوێنــدەوە؛
پاشــان "سەمیرا سەخاوەت" باسی لە چەند
بیرەوەرییەکی دوکتور قاسملوو کرد.
لــە بەشــێکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا

باوکی پێشمەرگەیەکی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران کۆچی
دوایی کرد

کاک رەحمــان رەحمانــی باوکــی هاورێ
کاک ئیســماعیل رەحمانــی کادری
حیــزب و جێگــری نوێنەرایەتــی حیزبــی
دێموکــرات لــە شــاری ســلێمانی ،رۆژی
هەینــی رێکەوتــی ٧ی بەفرانبــاری
١٣٩٧ی هەتــاوی بەهــۆی نەخۆشــی و
بەســااڵچوویی لــە تەمەنــی ٧٨ســاڵیدا
کۆچی دوایی کرد.
کاک رەحمــان کەســایەتییەکی
نیشــتمانپەروەر و خۆشــناوی ناوچــەی
فەیزوڵالبەگــی ســەقز بــوو کــە بــەردەوام
هانــدەر و پاڵپشــتی پێشــمەرگەکانی

کوردســتان بــووە و بــە خەمخۆرێکــی
کوردستان ناسرابوو.
تەرمــی ناوبــراو هــەر هەمــان ڕۆژ لە نێو
ئاپــۆڕای خەڵکی گونــدی تۆمارقامیش
بەخاک سپێردرا.
حیزبــی دیمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران
وێرای بەداخبوونی بۆ کۆچی دوایی ئەم
کەســایەتییە ،سەرەخۆشــی لــە بنەماڵەی
بەڕێزیــان و بەتایبــەت کاک ئیســماعیل
رەحمانــی دەکات و خــۆی بە شــەریک و
بەشداری خەمیان دەزانێ.

پەخشــانێک لەالیــەن "ئارۆ ســەمەدی"ەوە
خوێندرایــەوە؛ بڕگەیەکــی تــری ئــەم
ڕێوڕەســمە تەرخــان کرابــوو بــۆ چەنــد
کۆپلــە گۆرانــی کــە لەالیــەن هاوڕێیــان
"زانیار قادرپوور ،پوریا ڕەسوڵی و کەیوان
مورادی"ەوە پێشکەش کرا.
دواتــر شــێعرێک لەالیــەن هاوڕێــی
پێشمەرگە "شەهال کاوە"وە خوێندرایەوە.
ئەم ڕێوڕەسمە بە ئەنجام دانی کێبەڕکێ،
یــاری فولکلــۆری کــوردەواری و شــایی
و هەڵپەڕکێــی پێشــمەرگەکانی شــاخ
کۆتایی پێهات.

درێژەی پەیڤ
ونیشتمانی خۆت!
لــە مێــژووی دوور و نزیکــی کــورددا
زۆر جــار هەبــووە کــە هێــز و بزووتنەوەی
وەدوای
ئەوەنــدەی
کوردســتان
بەرژەوەندیــی خەباتەکەی خۆیانەوە بوون،
نەگەیشــتووەتە یەک لە سەدی ئەوەندەی
هەوڵیــان داوە پێبەندییــان بــە ئیدئۆلۆژی
یــان پێوەندییەکی عاتفــی لەگەڵ دیتران
بسەلمێنن.
زۆرجــار هەوڵمــان داوە کــە بیســەلمێنین
پێڕەوێکــی بــاش و بێخەوشــی ســوڵتانی
قاجــار و پاڵــەوی و وەلیــی فەقیهــی و
ســوڵتانی عوســمانی و دەوڵەتــی رووس و
مەلەکەی بریتانیا و پاشــای عەرەبســتان
و ئیدۆلۆژیــی مارکســیزم و فاڵنــە
ئاییــن و ئیدئۆلۆژیــی دیکــە بوویــن،
یــەک لــە هــەزاری ئەوەنــدەش هەوڵمــان
نــەداوە نیشــتمانەکەمان بونیــات بنێیــن،
جــا دوایــە هەرکــەس پێــڕەوی چ ئیــدە
و ئیدئۆلۆژییەکــە بــا ببــێ! هــەر بۆیــە
چەمکــی «خەیانەتمــان لــێ کــراوە»
بەردەوام لە مێژووی کوردستان بە گشتی
دووپات دەبێتەوە.
پێویســتە کــە باشــتر لە دونیــا تێ بگەین
وهــەوڵ بدەیــن کــە نیشــتمانمان بونیــات
بنێینەوە.
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دەقی وتەکانی بەڕێز مستەفا هیجری لێپرسراوی
گشتیی حیزبی دێموکرات لە کۆبوونەوەی تەشکیالتی
بەشی ئاشکرای دەزگای ڕێکخستنی گشتی حیزب

ڕۆژی چوارشهممه ،ڕێکەوتی ١٢ی بەفرانباری ١٣٩٧ی هەتاوی ،بهشی ئاشكرای دهزگای ڕێكخستنی گشتیی حیزب ،سهبارهت به ئاڵوگۆڕەكانی ئهم دواییانه،
دۆخی ئێستای ئێران و خۆرههاڵتی كوردستان به تایبهتی ،سیاسهت و ستراتێژی حیزب ،ڕاسان و حوزووری بهردهوامی پێشمهرگه له خۆرههاڵتی كوردستان،
خهباتی شار و شاخ ،ستراتیژی خهباتی نهتهوهیی و ئهركی ئهندامانی حیزب لهو پێوهندییهدا ،سیمینارێكی تایبهتی بۆ بهشێک له سهرشانه و دهستهی
بهڕێوهبهریی كۆمیتهكانی حیزب له سنووری پارێزگای ههولێر بهڕێوه برد .پانێلی یهكهمی ئەم سێمینارە ،باسێک بوو بە نیسبەت ئاڵوگۆڕهكان و دۆخی
ئێستای ئێران و خۆرههاڵتی كوردستان و سیاسهته گشتییهكانی حیزب لهم پێوهندییهدا ،كه له الیهن بەڕێز "مستهفا هیجری" لێپرسراوی گشتی حیزبهوه
پێشكهش كرا .لێرەدا دەقی وتەکانی بەڕێزیان دەخەینە بەر چاوی خوێنەرانی خۆشەویستی "کوردستان".
هاوڕێیانی بەڕێز
خوشکوبرایانی خۆشەویست
ساڵوێکی گەرمتان لێ بێت
خۆشــحاڵم بــەو کۆبوونــەوەی کــە هەمانە
ســپاس بۆ ڕێکخســتن کــە توانیویانە ئێوە
هاوڕێیانــی خۆشەویســت لــەو شــوێنەدا
کۆبکەنــەوە بــۆ ئەوەیکــە لــە پێوەنــدی
لەگەڵ ڕووداوەکانی دەوروبەرمان قســەی
لێبکەین.
لــە پێــش هەمــوو شــتێکدا دەمەوێــت زۆر
بــە کورتی باســی وەزعــی ئێران بکەم .لە
ڕاســتیدا کە دەڵێم زۆر بە کورتی هەموو

ئێــوە لە پێوەندی لەگەڵ ئــەو وەزعیەتەی
کە ئەوڕۆ لە ئێراندا خەڵکی ئێمە لەگەڵی
ڕووبــەڕووە کەموزۆر شــارەزایەتیتان هەیە،
بۆیە زۆر وەختەکەم بەوەوە ناگرم.
ئێمــە هەموومــان دەبینیــن کــە دەربڕینــی
ناڕەزایەتییــەکان لــە مــاوەی یەکســاڵی
ڕابردوودا دروســت لــە مانگی بەفرانباری
ســاڵی ڕابــردووەوە کــە خۆپیشــاندانە
سەرانســەرییەکان دەســتی پێکــرد تاکــوو
ئێستا هەروا بەردەوامە؛ دیارە پێش ئەوەش
بۆخۆتــان دەزانــن هەمیشــە دەربڕینــی
ناڕەزایەتــی خەڵــک بەردەوام بــووە ،بەاڵم
ئەوەیکــە بە چڕی ئەو ڕێپێوانانە دەســتی
پێکــرد لــە پارەکانــە لــەو مانگــەڕا بــوو.

ڕێژیــم زۆری هــەوڵ دا ئــەو دەربڕینــی
ناڕەزایەتییانــە بە ســەرکوت و زەبروزەنگ
بێدەنــگ بــکا بــەاڵم تاکــوو ئێســتاش
ســەرکەوتوو نەبــووە ،ئێمــە ئێســتا ڕۆژانە
شــاهیدین کە لە کارخانەکاندا کرێکاران
لە تەزاهورات و مانگرتندان ،مامۆستایانی
قوتابخانــەکان ،ئەوانــەی کــە داراییــان
و نەتیجــەی زەحمەتییــان لــە بانکەکانــدا
خــوراوە و مایەپووچ دەرچوونە ،جووتیاران
و هەمــوو چیــن و توێــژە جۆراوجۆرەکانی
ئێــران لــە دەربڕینی ناڕەزایەتیــدان؛ ئەگەر
دیقەتتــان کردبێــت لــە ماوەی یەکســاڵی
ڕابــردوودا لــە تــەواوی ئــەو دەربڕینــی
ناڕەزایەتییانــەدا ڕێژیم جگە لە ســەرکوت

و زەبروزەنــگ هیــچ جوابێکی بۆ خەڵک
پــێ نەبــووە ،یانــی ڕێژیــم گەیشــتووەتە
نوقتەیــەک کە نە دەیهەوێت گرفتەکانی
خەڵك چارەسەر بکات و نە دەتوانێ ،بۆیە
ڕۆژ بە ڕۆژ ئەو گیروگرفتانە زیاتر دەبن،
و چونکە ڕێژیمیش ناتوانێت چارەســەریان
بــکات دەگاتــە تەزاهوراتــی سەرانســەری
و وەزعیەتێــک کــە وەزعیەتــی ئینقالبی
پێدەڵێن لە ئێراندا ڕوو دەدا.
لــە وەزعیەتی ئێســتادا دەبینــن خەڵکەکە
ناڕازییــە و ڕێژیمیــش بــۆی جێبەجــێ
ناکــرێ ،بــەاڵم وەزعەکــە بــەرەو خراپتــر
بوون دەچێت ،خراپتربوون بەو مانایەی کە
وەزعــی ئابووریــی خەڵــک خراپتــر دەبێت

و بێــکاری زیاتــر دەبێــت .تاکــوو ئێســتا
بەپێــی دواییــن هەواڵەکان کــە لە ماوەی
 ١٠رۆژی ڕابــردوودا بــاو کراوەتــەوە،
هەناردەکردنــی نەوتــی ئێــران کــە ٨٠
لەســەدی داهاتــی ئێــران پێــک دێنێت بە
کەمتریــن ئاســتی خــۆی لە مــاوی پێنج
شــەش ســاڵی ڕابردوو گەیشتووە ،ئەمە لە
حاڵێکدایە کە ئامریکا مەعافییەتی داوە
بــە ژمارەیــەک لە واڵتانی ئاســیایی کە
تــا شــەش مانگی دیکە و بــۆ هەندێکیان
تا هەشــت مانگی دیکە لە جەریمە کردن
مەعــاف بــن و بتوانــن لــە ئێــران نــەوت و
گاز بکــڕن ،بــەاڵم وردە وردە کــە دەچینە
پێشێ لە ماوەی شەش مانگ یان هەشت

مانــگ ئــەم مەعافیەتــە تــەواو دەبێــت
یانــی ئاســتی نەوت زۆر زیاتــر دادەبەزێت
و داهاتــی ڕێژیمــی ئێــران زۆر زیاتــر
دادەبەزێــت و ناڕەزایەتییەکانــی خەڵــک
زیاتــر دەبنــەوە .ئەوەی لە ئێســتادا لە دنیا
باســی لەســەر دەکرێــت زۆرتر مەســەلەی
گرفتــی ئابوورییــە بــەاڵم پێــم خۆشــە
ســەرنجتان بۆ ئەوە ڕابکێشــم کە گرفتی
ئابووری بۆ ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
زۆرتــرە و بۆ خەڵکی ئێران ئەمە یەکێک
لــە کۆمەڵــە گرفــت و موشــکالتێکە کە
لەگەڵی ڕووبەڕوو بوونەتەوە.
لێــرەدا گەورەترین گرفــت بۆ ڕێژیم ئەوەیە
کــە ڕێژیــم لــە مــاوەی یەک دوو ســاڵی
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ڕابــردوودا لــە نێــو خەڵکــدا ئێعتبــاری
لەدەســت داوە ،ئێعتبــار بــەو مانایــەی
کــە خەڵــک ئێعتمــاد بــە بانکەکانــی
نــاکا ،ئێعتمــاد بــە ئامارەکانــی ناکا کە
ئێعالمــی دەکات ،ئێعتماد بە قســەکانیان
ناکــەن کە دەیڵێــن ،وەختێک کە ئێعتماد
بــە بانکەکانــی ناکــەن ،خەڵــک پووڵــی
خــۆی لــە بانکەکانی دانانێــت ،وەختێک
پووڵیان دانەنا ،بانک پووڵی نییە ،ئەوەش
هێنــدەی دیکــە گرفت بۆ ڕێژیم دروســت
دەکات ،سەرمایەکان دەچنە دەرەوە و ئەوە
هەموویان پێکەوە گرێدراون.
لەبــاری مەشــروعییەتەوە ،ئەگــەر ڕێژیــم
ســااڵنی ڕابــردوو مەشــروعیەتی بــوو،
یانــی لەبــاری شــەرعییەوە ،لــە بــاری
ئیســامییەوە ،ئیســامێک کــە خۆیــان
باوەڕیان پێی هەیە ،خەڵک ئەو ڕێژیمەیان
بــە ڕێبەری ڕێژیمێکی ئیســامی دەزانی
ئێســتا لــەو بارەشــەوە ڕێژیــم کەوتووەتــە
قەیرانــەوە ،خەڵک ئێعتمادی پێ ناکات؛
من یەک نموونەتان بۆ دێنمەوە ماوەیەک
لەمــەو پێش تەقریبەن پێنج شــەش مانگ
لەوەوپێش جووتیارانی ئیسفەهان ،بۆخۆتان
دەزانــن ئیســفەهان یەکێک لەو شــارانەیە
کــە زۆرتریــن پاســدار و بەســیجی هەیــە
کــە پشــتیوانی ڕێژیمــە ،جووتیــارەکان لە
مزگــەوت پشــتیان لــە بەرنوێــژی هەینی
کــرد و دەســتیان کــرد بــە شــوعاردان.
پشــتکردن لــە کەســیکی وا ،یانی پشــت
کــردن لە ڕێژیم چونکە بەرنوێژی هەینی
نوێنــەری دیاریکــراوی خامنەییــە؛ ئــەوە
یــەک نموونەیــە نموونــەی دیکەش زۆرن
کە من ناچمە سەریان.
گرفتەکانــی دیکــە لــە ئێرانــدا کــە لــە
دنیــادا کەمتــر دەیزانــن ،بــەاڵم بۆخۆیــان
کەمتر لە گرفتە ئابوورییەکان نین زۆرن؛
یەکێک لەو شتانە مەسەلەی گەندەڵییە،
لــە حاڵێکــدا کــە خەڵــک لــە برســاندا لە
ئاشــخاڵدانەکاندا خــۆراک پەیــدا دەکەن،
گورچیلەکانیــان دەفرۆشــن ،بەشــێک
لــە بنەماڵــەکان کچەکانیــان دەفرۆشــن،
گەندەڵی زیاتر پەرەدەستێنێت .ئەمن چەند
نموونەتان لەوە بۆ دێنمەوە :تەوەکۆلی کە
پێشتر سەرۆکی ناوەندی لێکۆڵینەوەکانی
مەجلیــس بــوو بــاس لــەوە دەکات کــە
ڕێژیمی کۆماری ئیســامی گەیشتووەتە
قۆناخی گەندەڵیی سیستماتیک.
گەندەڵی سیســتماتیک چییە؟ لە هەموو
دنیــادا هەندێــک دەزگا و ئۆرگان دیاری
دەکرێــن تاکــوو لــە گەندەڵــی بکۆڵنــەوە،
لێپرســینەوە لــە گەندەڵــی بکەن،لــە ئێراندا
ئــەو دامودەزگایانــە بۆخۆیــان گەندەڵــن
ئــەوە دەبێتــە گەندەڵــی سیســتماتیک؛
ئــەوە قســەی ئێمــە بــە قەولــی کۆمــاری
ئیسالمی ئێران "ضد انقالب" نییە بەڵکوو
قســەی بەرپرســێکی بــااڵی ڕێژیمــە کە
ئــەو مەســەلەیە مەتــرەح دەکات .یــان
ناوەندێــک هەیــە ،ناوەنــدی شــەفافیەتی
ئابــووری کــە لــە ئاســتی نێونەتەوەییــدا
هەموو ســاڵێک بەراوردێــک دەکات کە
ئــەو ڕێژیمانــە لەبــاری گەندەڵییــەوە لــە
چ دەرەجەیەکــدان؟ لــە چ ئاســتێکدان؟
لــە ســاڵی  ٩٦دا ئــەو ناوەنــدە باســی لەوە
کــردووە و دەڵێــت لــە نێــو  ١٧٧واڵتــی
دنیادا ئێران لە ئاســتی ١٤٤مدایە! ئەوەی
عەرزتانــی دەکەم ئامارێکە کە ســاڵێک
لەوە پێش باڵوکراوەتەوە ،کە بە دڵنیاییەوە
لــە ســاڵیک لــەوەو پێشــەوە ئاســتی ئــەو
گەندەڵییە زۆر زۆر لەوە زیاتر بووە.
هەر لەو ڕۆژانەی ڕابردوودا زەریف وەزیری
کاروبــاری دەرەوەی ڕێژیــم ڕایگەیاند کە
لــە ئێــران پوولشــوویی (ســپیکردنەوەی
پــارە) دەکرێــت لــە بانکــەکان و ئەوانەی
پوولشــوویی دەکەن لە ئاســتی سەرەوەدان،
بۆیــە ئەوانــە ئیجــازە نــادەن کــە ئــەو
قەراردادە لە ئاستی نێونەتەوەییدا هەیە بۆ
بەرگریکردن لە پوولشــوویی لە مەجلیسدا
پەســند بکرێــت و لە ئێرانــدا بەڕێوە بچێت
کــە دیــارە هەاڵیەکــی گەورەی لێ ســاز
بــووە و لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان و
هەندێــک لە نوێنەرانــی مەجلیس داوایان
کــرد کە دەبێت وەزیــری کاروباری دەرەوە
ئیستیزاح بکرێت.
ئــەو وەزعیەتــە کــە لــە نێوخــۆدا هاتۆتــە
ئــاراوە ،ڕۆژ بــە ڕۆژ درزی نێــوان
دەســەاڵتدارانی ڕێژیــم گەورەتــر دەکاتەوە
بەجۆرێک کە دەبینن ڕۆژ بە ڕۆژ ئەوانە
لەســەر ئەو گەندەڵییانە قســە دەکەن .ئەو
شــتانەی کــە ئێمــە دەیزانیــن و خەڵــک

دەیزانێــت ژمارەیەکــی زۆر کەمن ،وەکوو
دڵۆپێــك لە دەریایە کە لە گەندەڵییەکانی
نێوخــۆی حکومەتــدا هەیە و خەڵک پێی
نازانێ بەاڵم ئێمە وەختێک هەر لە ڕووی
قســەکانی ڕێژیــم و ئــەو هەوااڵنــەی کە
لــە دنیــادا بــاو دەبێتــەوە دیقــەت دەکەین
ئەودەمــی لێمــان حاڵی دەبێت کە ئاســتی
گەندەڵی گەیشتووەتە کوێ؟
ئەمــن کۆمەڵێــک ڕاپۆرتــم بەدەســت
گەیشتووەســەبارەت بــە گەندەڵــی لــە
نێــو وەزارەتــی ئیتالعــات؛ وەزارەتــی
ئیتالعاتێک کە پێرســونێلەکەی جێگای
ئێعتمــادی ڕێژیمــن ،لــە نێــو ئەوانــەدا
گەندەڵــی ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر پــەرە
دەســتێنێت تا ئێســتا (تا ئێســتا مەبەســتم
ئەوەیــە لــە مــاوەی ئەمســاڵدا) چەندیــن
نەفەر لە کەسانی پایەبەرزی ئیتالعاتیان
گرتــووە کە بە پووڵێکی کەم جاسووســی
دەکەن بۆ واڵتانی دیکەی دونیا.
نموونەیەکــی دیکــە کــە زۆر زەقــە و
ڕەنگــە ئێمــە کــەم دیقەتمــان لێکردبێت و
خەڵکــی دنیا کــەم دیقەتییــان لێکردبێت،
ئەوەیــە کــە نیو تۆن ئەســناد و مەدارکی
ئەتۆمی ئێران لە تاران لەالیەن حکومەتی
ئیســراییلەوە هێنرایــە دەرێ! کێ تەســەور
دەکات ئەگــەر لــە بااڵتریــن ســەتح و لــە
کارمەنــدە بااڵدەســتەکانی ئیتالعات لەو
کارانەدا بەشــدار نەبن ،نێو تۆن مەدارک
و بە هەزاران سیدی دەتوانن بهێننە دەرێ و
بیگەیننە ئیســراییل؟ ئەوە ئاستی یەکجار
بــەرزی گەندەڵییــە کــە هیــچ کەســیش
ناتوانێ پێشــی پێ بگــرێ ،ئەوە بەقەولی
تەوەکۆلــی وتی ئەوانــەی کە دەبێت پێش
لــە گەندەڵــی بگرن خۆیــان گەندەڵن بەاڵم
گرفتەکان هەر ئەوە نین لە ئێران.
ئیران پلەی یەکەمی خۆســووتاندنی ژنان
لە دنیای هەیە؛ خۆسووتاندن کاتێکە کە
ئینســان ئەوەندە نائومێد دەبێت کە بێجگە
لــەوەی خۆی بســووتێنێت و لــە نێو بەرێت
هیــچ ڕێگایەکــی دیکــەی بــۆ نامێنێت.
بەپێــی ئەو لێکۆڵینەوانەی کە ســاڵی پار
وەزارەتــی تەندروســتی بــاوی کردووەتەوە
نزیــک بــە ٢٤لەســەدی خەڵکــی ئێــران
تووشــی کێشــەی دەروونیــن و نەخۆشــی
دەروونییــان هەیــە؛ نزیکــەی  ٤٠لەســەد
(ئــەوە ئاماری پــارن هاوڕێیان ) نزیکەی
 ٤٠لەســەد لەو الوانەی کــە زانکۆ تەواو
دەکەن لە ئێراندا بێکارن ،ئێعتیاد کە ڕۆژ
بە ڕۆژ بەداخەوە ئەویش لە پەرەسەندندایە.
 ٢میلیــۆن و  ٨٠٠هــەزار کــەس مــەواد
مەســرەف دەکــەن بــە شــێوەی دائیمی یان
موعتادن؛ ئەوە بێجگە لەو سەدان هەزارەی
دیکەیە کە بەشــێوەی تەفەنونی بەکاری
دەهێنــن ،ئــەو وەزعیەتــە کۆمەاڵیەتــی
و دەروونییــە بووەتــە هــۆی ئەوەیکــە لــە
ئێرانــدا توندوتیــژی ئەویش وەکــوو دیاردە
دزێوەکانــی دیکــە ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر
پــەرە دەگرێــت خەڵــک تەحەمولــی نییە،
حەوســەڵەی نییــە ،بەکەمتریــن شــت
تەحریــک دەبێــت ،پێــک هەڵدەپڕژێــن،
شــەڕ دەکەن ،یەکتر دەکوژن؛ ڕێکخراوی
پزیشکی یاسایی ئێران ڕایگەیاندووە (کە
دیســانەکانێ ئامــاری پارەکانێیــە) لــە
ماوەی  ٨مانگی یەکەمی ساڵی ڕابردوو
زیاتر لە  ٤٠٠هەزار برینداری پێکهەڵپڕژان
گەیەندراونەتە نەخۆشخانەکان.
ئێســتا هەمــوو ئەوانــە بهێننــە بەرچاوی
خۆتــان ،ئێرانێکی ســەیر و ســەمەرەتان بۆ
وێنــا دەبێــت کــە بێدەرەتانــی ،نائومێدی و
گەندەڵی ســەرتاپای داگرتــووە .واڵتێک
کە کەســیش نییە لە فکری چارەســەریدا
بێــت ئــەوە وەزعــی ئیرانــە ،بۆیــە پێــم
وایــە وەزعــی ئێــران ڕۆژ بــە ڕۆژ بــەرەو
خراپــی زیاتــر دەچێــت ،ناڕەزایەتییــەکان
پــەرە دەگرێــت ،بەرپرســانی ڕێژیمیــش
لــە چارەســەرکردنی ئــەم گرفتانــە
ناتەوانــن ئــەوە لــە نێوخــۆی واڵتدایــە،
نێوخــۆی واڵت موهیمتریــن عاملــە بــۆ
ئەوەیکــە حکومەتێــک ســەربکەوێت یــان
حکومەتێک تێک بشکێت بەاڵم دەرەوەی
واڵتیــش کــە کۆمــاری ئیســامی ئێــران
هەمــوو ئــەوەی کە لە گەندەڵی خۆیان لە
دزی خۆیان ماوەتەوە سەرفییان کردووە لە
دەرەوەی واڵت بۆ گروپە تیرۆریستییەکان
وەکوو حیزبوڵال ،حەشدی شەعبی عێراق و
حوسییەکانی یەمەن و تیرۆریزم لە هەموو
دنیــادا ســەرفییان کــردووە کە بــە قەولی
خۆیان نفووز و دەســەاڵتی شیعە لە دنیادا
پەرە پێبدەن ئێســتا وردە وردە ئاڵوگۆڕەکان

نیشــان دەدەن کــە کۆماری ئیســامی لە
دەرەوەش مەیدانــی پــێ تەنــگ دەکرێتەوە
.حەتمــەن هەمووتــان خەبــەری ئەوەتــان
بیســتووە کــە ئــەو ڕۆژانــە بەخۆشــییەوە
یەمــەن هەندێک هەنگاوی بەرەو ئاشــتی
هەڵێناوە ،ئێستا بەندەری حەدیدە کە لەوێڕا
خواردن و دەرمان وشــتی وایان بۆ خەڵک
دێنــا ئــەوە تەحویــل دراوە بــە هێزەکانــی
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان و
خەریکــی وتووێــژن بۆ ئەوەیکە بتوانن ئەو
گیروگرفتانە چارەســەر بکەن .لە سووریە
لەگــەڵ ئەوەی کۆماری ئیســامی ئێران
زۆرتریــن هەزینــەی لــە ســوورییەدا داناوە
هــەم لــە بــاری گیانییــەوە هــەم لەبــاری
داراییــەوە ،بــەاڵم لەوێــش وەزعیەتێــک
هاتووەتــە پێــش کــە کۆماری ئیســامی
بــەرەو داکشــانە ،بــەرە و پاشەکشــەیە.
ئێســتا بــە گوێــرەی ئــەو خەبەرانــەی من
تەعقیبــم کــردووە و دەردەکەون ئەوەیە کە
پاشەکشــەی هێزەکانی ئامریکا ژێربەژێر
سازشــێکی تێدا هەیە لەگەڵ الیەنەکانی
دیکــە وەکــوو تورکیــە و ڕووســیە کــە
جێــگا بــە کۆمــاری ئیســامی ئێرانیــش
لێــژ بــکات بــۆ ئــەوەی پاشەکشــە بکات
لــەوێ ،لــە عێراقــدا ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی لــە ژێــر فشــاردایە هــەر لــە
مــاوەی  ١٥ -١٠ڕۆژی ڕابــردوودا دوو،
ســێ جار بەرپرســانی کۆماری ئیسالمی
ڕایانگەیاند کە ئێمە هیچ موشاوێرێک و
ســەربازێکمان لە عێراقدا نەماوە هەمووی
پاشەکشــەی کردووە ،کە ئەگەر تەنانەت
درۆش بکــەن ئەمــە نیشــانەی ئەوەیە کە
لــە عێراقــدا لەژێــر فشــاردان و وردە وردە
هێزەکانیــان کــەم دەکەنــەوە یانــی ئێــران
واوێدەچێت لە سیاســەتەکانی دەرەوەیشیدا
مایەپووچ دەرچووبێت.
ڕێژیمێکــی ئــاوا کــە لە نێوخــۆی واڵتدا
هیچ پاڵپشــتێکی نییــە و لە کۆمەڵگای
نێودەوڵەتیــدا بێــزراوە و کەوتووەتــە ژێــر
گەمارۆیەکی سەختی ئامریکا و وردە وردە
لــە پێوەنــدی لەگەڵ هەندێک مەســایلی
وەک مووشــەکەکان ،ئوروپــاش لەگــەڵ
ئامریــکا موتەحد دەبێت ،ئیدی ڕێژیمێکە
کــە دەســەاڵتەکەی بــەرەو داڕووخانــە،
ئــەوەی ئێســتا ڕێژیمــی لــە نێوخــۆدا
هێشــتووەتەوە تەنیــا ســەرکووتەکەیەتی
دەنــا هیچی بەدەســتەوە نییــە بۆ خەڵک،
وەک عەرزم کردن مەشــروعیەتی ئایینی
لەدەسداوە ،ئێعتمادی خەڵکی لەدەس داوە،
لە بەرامبەر چارەســەرکردنی گرفتەکانی
خەڵــك لەبــاری ئابــووری و کۆمەاڵیەتی
دۆشــداماوە ،لــە بــاری ئەمنیەتییــەوە
گوشــاری بــۆ خەڵــك زیاتر کــردووە ،ئەوە
ئیدی ئەو ڕێژیمە بۆ مانەوە نابێت کەوابوو
دوو حاڵــەت بــۆ ئەو ڕێژیمە هەیە یا بەرەو
الوازییەکــی یەکجــار زۆر دەچێــت ،یــان
نەخێــر لە ژێر ئــەو فشــارانەدا دەڕووخێت؛
کــە دەڵێین دەڕووخێت ئەو جار مەســەلەی
ئێمە دێتە پێشــێ ،ئێمە وەکوو کورد چی
دەکەیــن ،ڕووخانــی ڕێژیــم نەتیجەکــەی
بــۆ ئێمــە دەبێتــە چــی؟ ئــەو وەزعیەتەی
کــە ئەمــن ئیشــارەم پێکرد نزیکەی ســێ
ســاڵ لەوەوپێــش لــە ڕێبەرایەتــی حیزبــی
دێموکراتــدا باســی لێکــراوە پێشــبینی
کــراوە کــە ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
بــەو جــۆرە بەهێز نییە کە بۆخۆی باســی
دەکات بەڵکــوو دەورانــی پاشەکشــە و
زەعیــف بوونەکــەی دەســتی پێکــردووە
بۆیــە حیزبــی دێموکــرات لــەو کاتــەوە
خــۆی ئامــادە کرد بــۆ خەباتێکــی نوێ،
بۆ ئەوەی بە ئامادەییەوە پێشــوازی بکات
لەو ئاڵوگۆڕانەی کە لە ئێران دێنە پێشێ
و لــە مەنتەقــە دێنــە پێشــێ ئــەو خەباتــە
خەباتــی نوێمان بوو کــە خەڵکەکەمان لە
کوردستاندا ناویان نا ڕاسان.
بــە کورتــی ئەگەر عەرزتان بکەم ڕاســان
چییــە یان ئامانجــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە ڕاســان چییــە
ئەوەتــان عــەرز دەکــەم کە ڕاســان بریتییە
لــە لێکگرێدانــی خەباتــی شــاخ و شــار؛
شــار ناوەنــدی خەباتــە ناوەنــدی ئاڵوگۆڕە
و ئێمــە وەک حیزبــی دێموکــرات دەبێــت
تەکیە بکەینە ســەر خەباتی شــار چونکە
خەباتی شــارە کە یەکالکەرەوەیە .لێرەدایە
کــە ئەندامانــی حیــزب هەڵســووڕاوان و
چاالکانــی حیزب دەتوانن گەورەترین دەور
بگێڕن لە ســازماندانی خۆپیشاندانەکاندا،
لــە هیدایــەت کردنیدا ،لە درووشــمەکاندا
هێــزی خۆیان نیشــان بدەن ،پێشــمەرگە یا

شاخ پشتیوانی ئەو خەباتەیە.
ئەگــەر ئێمــە یــان هەندێــک لــە ئێمــە
پێشــتر نەزەریــان ئــەوە بوو کە پێشــمەرگە
بــە چەکەکەیــەوە دێتــەوە خەڵــک ڕزگار
دەکات و ڕێژیــم دەڕووخێنێــت ئێســتا
ڕاســان ئــەو خەباتی نوێیــە دەڵێت خەباتی
مەدەنــی و خەباتــی خەڵــك چەقی خەباتە
و پێشــمەرگە یارمەتیــدەری ئــەو خەباتەیە
وەکــوو پشــتیوانێك بۆ خەباتی شــار بەاڵم
ئــەو دووانــە یەکتــر تەکمیــل دەکەن هیچ
یەکیان بێ ئەوی تر ناتوانێت ئامانجەکان
بە دەســت بێنن ،ئامانــج چییە؟ ئامانج لە
خەباتــی نوێ ،لە ڕاســان بریتییە لەوەیکە
ڕۆژهــەاڵت یان کوردســتانی ئێــران دەبێ
ببێتە هێزێكی شوێندانەر .هێزی شوێندانەر
لەبەر ئەوەیکە هەم لە ئێران ،هەم لە دەرەوە
لە واڵتانی دەوروبەر حیسابی بۆ بکەن.
ڕەنگــە ئەگــەر ئێمــە لــە واڵتێکــی
دیموکراتیکــدا ژیابایــن ،زۆر پێویســت
نەبووایــە ببینــە هێــز ،بــەاڵم ئێمــە وەکــوو
کــورد و دیــارە باقــی نەتەوەکانیــش لــە
هەلومەرجێکدایــن کــە لەگەڵ ڕێژیمێک
بەرەوڕوویــن کــە دژی مافــی نەتەوەکانە
کەوابــوو لەالیــەن ڕێژیمــەوە ئومیــد بــەوە
نییــە کــە ئێمــە مافــی خۆمــان وەربگرین
تەنانــەت دوای ئــەو ڕێژیمــەش بەداخــەوە
زەمینەیەکــی وەهــا نابینیــن کــە دڵنیــا
بیــن ئێمــە مافی خۆمــان بەدەســت دێنین
چونکــە ئەوانەی کە لــە زۆرایەتیدان زۆر
کەیفیان بە مافی کورد نایە ،هەر ئێســتا
ئەگــەر دیقەتتــان کردبــێ لــە تەبلیغات و
قسەکانی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی کە هێشتا
خۆیــان دەربــەدەرن لە ئێــران ،وەدەریان ناون
کــە بــاس لــە مافــی نەتــەوەکان دەکەی
هەموویــان هەڵدەبەزنــەوە ئــەوە الیەنێکــی
مەســەلەکەیە ،الیەنێکی دیکــەش ئەوەیە
کــە ئێمــە ناتوانیــن بەبــێ ئامانــج خەبات
بکەیــن کەوابــوو دەبــێ ببینــە هێزیــك،
ئــەو هێــزە شــوێندانەر بێــت لەســەر هەموو
الیەنــەکان و نەتوانــن پەراوێزمــان بخــەن،
ئــەو هێــزە وەکوو عەرزم کــردن لە خەباتی
شاخ و شار پێکەوە دروست دەبێت ،حیزبی
دێموکرات ئااڵهەڵگری ئەو بەهێزبوونەیە.
بەاڵم هەر تەنیا ئەوەش نییە کە پێشمەرگە
لەگــەڵ ئەندامانی حیــزب ئەو هێزە پێک
دێنــن بەڵکــوو دەبێــت چەتــری حیزبــی
دێموکــرات ئەوەنــدە بەربــاو و گەورە بێت
کــە هەمــوو ئینســانە نیشــتمانپەروەرکان،
ئازادیخــوازەکان وەهەمــوو ئەوانــەی کــە
لــە ســتەم بێــزارن و دەیانەوێــت لــە ژێــر
ســتەم ڕزگاریــان بێــت بتوانــن لــە ژێــر
چەتــری حیزبــی دێموکراتــدا جێگایــان
ببێتــەوە؛ بۆیــە لــە خەباتــی نوێــدا حیزبی
دێموکرات دەروازەکانی بەرەوڕووی خۆیدا
کردووەتــەوە ،لــە دواییــن کۆنگرەمانــدا
هەندێــک بڕیارمــان داوە مەســەلەن
چۆنیەتــی تەعامــول کردنمان لەگەڵ ئەو
هاوڕێیانــەی لــە ئێمــە جیابوونەتــەوە ،لــە
کۆنگــرەدا بڕیار دراوە کارکردن و پێکەوە
هەڵکردنمــان کراوەتــر بێت .ئێســتا حیزبی
دێموکــرات لە هەر جێگایەک کوردێکی
نیشــتمانپەروەر کــە بتوانێــت خزمــەت بەو
خەباتــە ،بــەو ئامانجــە ،بەو خەباتــە نوێیە
بکات پێشوازی لێدەکات .بۆیە ئێمە ئێستا
بەرپرســمان هەیە بەرپرســی زۆر کاریگەر
کــە ئەندامی حیزب نییە خەڵک دەعوەت
دەکەین بۆ ئەوە ،هاوکاریکردنمان لەگەڵ
ڕێکخراوەکانــی دیکــە ،ڕێکخراوەکانــی
ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی ئۆپۆزســیۆنی
کوردی ئێرانــی ڕەوتێکی نوێی بەخۆیەوە
گرتووە ئێمە دەوری کاریگەرمان هەبووە لە
پێکهێنانی ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی
ئۆپۆزســیۆنی کــوردی ئێــران کــە ئێســتا
پێکــەوە کاردەکەیــن ،ئێســتا خەریکــی
ئامادەکردنــی پالتفۆرمێکین لەو ناوەندەدا
کە ئێمەش ئێعالمی کەین ئەوە بەرنامەی
ئێمەیە و هەوڵ بدەین دۆست پەیدا بکەین
لــە نێوخــۆی ئێرانــدا ،و هەوڵدانمــان بــۆ
ئەوەیکــە ئەو ئێرانییانــەی کە باوەڕیان بە
مافــی کــورد هەیە ،بە مافــی نەتەوەکان
هەیــە ،بتوانیــن لەگەڵیــان پێوەنــدی و
هاوکاری دابمەزرێنین ئەوە بوو کە دەبینن
دوای ماوەیەکــی نزیــک لــە دوو ســاڵ
وتووێــژ کــردن توانیمان لەگەڵ  ١٠حیزب
ناوەندێکی هاوکاری و هاوپەیمانی پێک
بێنین و ئێستا بەرنامەمان هەیە لەوە زیاتر
بچینــە پێشــێ ،لەهەر جێگایەک هەســت
بکەیــن کــە هــاوکار هەیە ،توانــا هەیە و
دەتوانێــت لە خزمەتی ئــەو خەباتەدا قەرار

بگرێت ،دەبێت حیزبی دێموکرات باوەشــی
ئــاوەاڵ بێــت بــۆی ،ئێمــە هەم لــە خەباتی
حەفتا و چەند ساڵەماندا ،هەم لە خەباتی
بەشــەکانی دیکــەی کوردســتاندا بۆمــان
دەرکەوتــووە بەتایبەت لــە دنیای ئەوڕۆدا
کــە ئاڵوگــۆڕی زۆری بەســەردا هاتــووە،
هیــچ نەتەوەیــەک تەنیــا بــە ئەندامانــی
مەبەســتم لــە خەباتــی ڕزگاریخوازییــە،
ناتوانێــت بــە بەتەنــێ بە پێشــمەرگەکانی
بتوانێت ڕزگاری بکات بەڵکوو دەبێت ببێتە
هێــزی شــوێندانەر و هێزی شــوێندانەریش
بــەو مەرجانــە جێبەجــێ دەبێــت .کەوابــوو
دەبێــت دڵمــان بەقــەد حیزبەکەمــان ئــاوەاڵ
بێــت ،بــە قــەد حیزبەکەمــان گەورەبێــت،
خەڵکــی دیکەش ببینین کە لەو خەباتەدا
خوێــن دەدەن ،زەحمەت دەکێشــن ،ئەوانیش
ببینیــن ،حورمــەت دابنێیــن بــۆ کارو
تێکۆشــانی خەڵکــی دیکــە ،بــۆ ئــەوەی
بتوانیــن هاوکارییــان لەگــەڵ بکەیــن ،بۆ
ئــەوەی بتوانیــن لەگەڵیــان بگونجێیــن بۆ
ئەوەیکــە بتوانیــن ئەو هێــزە کۆبکەینەوە.
هاوڕێیان ،دەبێت لەو فکرە بێینە دەرێ کە
هەموو شــتێک هــی حیزبــی دێموکراتە،
هــەر حیزبــی دێموکرات خوێنی داوە ،هەر
حیزبــی دێموکراتــە زەحمــەت دەکێشــێ،
ئەگــەر ئاوا بیر بکەینەوە ناتوانین لەگەڵ
کــەس هــاوکاری بکەیــن ،ناتوانیــن هیچ
هێزێک لــە نێوخۆماندا تەحەمول بکەین،
ڕەمــزی ســەرکەوتنی خەباتــی ئێمــە لــە
کوردســتانی ئێراندا بەســتراوەتەوە بەوەیکە
ئەو ســینگ فراوانییە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر
پــەرەی پێبدەین ،لە بەســتراوەبوون ،هەموو
شــتێک بەخۆمانــەوە قەتیــس کــردن و
حورمــەت دانەنــان بۆ ڕەنج و تێکۆشــان و
عارەقــی خەڵکانی دیکە هیچ شــتێکمان
دەس ناکەوێــت جگــە لــەوەی بمانخاتــە
پەراوێــزەوە ،بەپیجەوانەشــەوە لەو ســینگ
فراوانییــەی ئێمــە دەتوانیــن خەباتەکەمان
بەرینە پێشێ و ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر پەرەی
پێبدەین نەتیجەی ئەو سیاسەتە ئێمە ئێستا
دەیبینین.
هەنووکــە بۆخۆتــان دەبینــن گەنجەکانــی
ڕۆژهــەاڵت بە کوڕ وکچــەوە ڕوو دەکەن
لــە حیزبــی دێموکــرات ،خەڵکــی ئێمە لە
دەرەوەڕا دەگەڕێنەوە بە ئیفتخارەوە دێن کار
دەکەن ،ناو و ناوبانگی حیزبی دێموکرات
لــە مەنتەقــەدا ،لە هەرێمی کوردســتاندا،
لە کــۆڕ و کۆبوونــەوە نێودەوڵەتییەکاندا،
ئاڵوگۆڕێکــی گەورەی بەســەردا هاتووە،
ئێمە دەبێت ئەوانە ببینین ،ئەوانە نەتیجەی
ئــەو خەباتــە نوێیەن کە حیزبی دێموکرات
دەســتی پێکــردووە کەوابــوو ڕێگەکەمــان
دروســت بــووە و ئــەو ڕێگایــە نابێــت لێــی
پەشیمان ببینەوە ،ئەو ئامانجە بەرزەی کە
هەمانــە کە ڕزگاری کوردســتانی ئێرانە
لەدەســت ســتەم زۆر بــەرزە ،زۆر پیــرۆزە،
داواتان لێدەکەم بە شتی چووکە بە شتی
ورد ،خەوشداری مەکەن ،هەموو وەزیفەی
خۆمــان بــاش ئەنجــام بدەین ،لــەم وەختەدا
وەزیفەکانمــان زۆر قورســن و هەموومــان
دەبێت شانی بدەینە بەر.
هاوڕێیان خەباتی نوێ پێویستی بە بیری
نــوێ هەیــە ،بە فکری نوێ هەیە ،گەلی
ئێمــە لــە ڕابــردوودا لــە مــاوەی حەفتــاو
چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا ،خەباتــی زۆری
کــردووە خوێنــی زۆری داوە بــەاڵم ئێســتا
ناتوانین خەباتەکەمان بەو شــێوەی پێشــوو
درێــژە پێبدەیــن چونکــە دنیــا ئاڵوگۆڕی
بەســەرداهاتووە ئێمە ناتوانین لە دنیایەکدا
کــە ئاڵوگــۆڕی بەســەرداهاتووە لــە
دنیایەکــدا کــە ڕۆژ بــە ڕۆژ شــتی تــازە
دێتــە ئاراوە ئێمە هەر لــە چوارچێوەیەکی
داخراوی قەتیسکراودا بمێنینەوە هەر پێمان
وابێت بە شێوەی قەدیم بتوانین کاربکەین،
شێوەی قەدیم بۆ خەباتی قەدیم بوو ئێستا
دەبێــت ئێمە بە شــێوەی ئــەوڕۆ کاربکەین
دەنــا ناتوانیــن بچینــە پێشــێ ،بەتایبــەت
لــەو کاتوســاتەدا کــە دەڵێین ئێــران بەرەو
ئاڵوگــۆڕ دەچێــت ،ڕۆژهەاڵتی نێوڕاســت
بــەرەو ئاڵوگــۆڕ دەچێــت و هەســتیارترین
هەلومەرجــی بــۆ ئێمە پێکهێنــاوە ،ئەگەر
ئێمــە نەتوانیــن بــە فکرێکــی ئــاوەاڵوە بە
بەرنامەیەکــی نوێــوە بەرەو پێشــوازی ئەو
ئاڵوگۆڕانــە بچیــن جێــی نیگەرانییــە کە
جارێکــی دیکــە خەبــات و تێکۆشــانی
ئێمە ڕەنج بە خســار بێت ،بەاڵم ئەگەر بە
وریاییەوە بچینە پێشــێ بەرنامەی تازەمان
هەبێــت وەک ئــەو خەباتــە نوێیەمــان،
بێگومان ســەرکەوتن بۆ ئێمە دەبێت ،ئێمە
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دەتوانیــن لــە خەباتەکەمانــدا نەتیجــەی
باشــتر وەربگریــن بــەاڵم ئــەو کرانەوەیــە
دەگــەڵ ئەو دەســکەوتانەی کە تا ئێســتا
هەمــان بــووە بە هیچ جــۆر مانای ئەوەی
نییــە کــە ئێمــە لــە واقعیاتــی ئەمــڕۆی
دنیا دووربخاتەوە تووشــی غرورمان بکات
لــە بیرمــان نەچێــت کــە ســەرکەوتن لــە
هەمــوو جێگایەک لە هەموو شــەڕەکانی
دەوڵەتــەکان بەســتراوە بە دوو شــتە یەکەم
هێزی خۆت باش بناسیت ،ئێمە چیمان بۆ
دەکرێــت ،خاڵی دووهــەم ئەوەیە کە هێزی
دوژمنەکەت بناسی.
لــە بیرتــان نەچــێ کــە دروشــمی حیزبــی
دێموکــرات پێکهینانــی ئێرانێکــی
دێموکراتیکی فێدراڵە ،تکراری دەکەمەوە
ئێرانێکــی دیموکراتیکی فێدراڵ ،فێدراڵ
یانــێ چوارچێــوەی ئێــران ،یانــێ ئێمــەی
کــورد ئەمانــەوێ لە چوارچێــوەی ئێراندا
بژیــن ،بــەاڵم هێندێک خەڵکــی ئێمە کە
مــن ئێحترامم بــۆ نەزەریان هەیە وەختێک
لە گەڵ ئەو  ١٠حیزبە هاوپەیمانیمان واژۆ
کــرد کە بــە نەزەری من ســەرکەوتنێکی
بــاش بوو لە بواری سیاســییەوە ،دەســتیان
کرد بە هێرش کردن.
ڕەنگە هەرکام لە ئێمە وەکوو ئینسانێکی
بــێ بــەش کــراو ،واڵت دابــەش کــراو ،لە
ژێــر ســتمی عــەرەب و تــورک و فــارس،
ئــارەزوو بکەیــن کــە ڕۆژێ واڵتــی
ئێمــە ســەربەخۆ بێــت کــە ئێمــەش وەکوو
هەمــوو واڵتانــی دنیــا ســەربەخۆییمان
هەبــێ هیچمــان لــە خەڵکی دنیــا کەمتر
نییــە بــەاڵم حیزبــی دیموکرات پێــی وایە
ئێســتا ناتوانــێ ،ئێســتا ئەگــەر بتوانێ لە
ئێرانێکــی دیموکراتیکــی فێدراڵدا بتوانێ
حکومەتــی خۆجێیــی خــۆی بە دەســتەوە
بگــرێ و واڵتەکــەی ئــاوەدان بکاتــەوەو
کەموکوڕییەکانــی چارەســەر بکات ئەوە
بەرنامەیەکــی ســەرکەوتوو دەبــێ بۆیــە
دەبــێ دیقــەت بکەیــن لــەو مەســەالنەدا
وەختێــک دروشــمەکان قازانجیــان بۆمــان
نییە پێویســت ناکا ئارەزووی دڵی خۆمان
هەڵڕێژیــن ،ئــارەزووی دڵمــان لــە دڵمانداو
جێگای ڕێزە ،هەموومان ئەو ئارەزوویەمان
هەیــە ئەمــە کوردیەکەیەتی بەاڵم چیمان
پێ دەکرێ.
لــە بیرمــان نەچــێ کــە ســەرکەوتنی
سیاســیش کــەم وایــە کوتوپــڕ هەمــوو
دەسکەوتەکەت بە دەس کەوێ ،قۆناغ بە
قۆنــاغ ،ئــەورۆ قۆناغێک دەچیە پێشــێ،
ســبەینێ هەنگاوێکی دیکە ،دووســبەیش
هەنگاوێکــی دیکــە دەچیــە پێشــێ تــا
تــۆ دەگــەی بــە ئارەزووەکانــت .خەبــات
بڕانــەوەی نییە بەردەوامــە ،تا ژیان هەبێ
خەباتیــش هەیە ،لەوەشــدا دەبــێ وریا بین،
فریویــی قســەی ئێحساســاتی و دوور لــە
واقعیەت و توانامان نابێ بکەین.
سیاســەت کایەیــە ئەتــۆ دەتوانــی واردی
کایەیــەک نەبی ،نەچی فوتباڵ نەکەی
ئەمــن فوتبــاڵ ناکــەم بــەاڵم کــە چوومە
نێــو فوتبــاڵ دەبــێ قانوونەکانــی فوتباڵ
لەبەرچاو بگرم ،کە دەڵێم فێدراڵیخوازم لە
ئێراندا دەی فێدراڵی کایەیەکی سیاسییە
کە واردی بوم یانی چوارچێوەی ئێران بۆ
مــن موهیمە ،ئەو کایەیە لەگەڵ کایەی
ســەربەخۆیی جیــاوازە ناتوانــم لــە عەینی
حاڵــدا کــە فێدراڵیخــوازم بچمــە مەیدانی
کایەی سەربەخۆییخوازیش.
کەواتە دەبێ لە باری فکر و تێگەیشتن
و لێکدانــەوەی سیاسیشــەوە دەبــێ وریــا
بین ،ئێســتا ســەردەم ســەردەمی سیاسەتی
درووســت و بــە بەرنامەیــە تۆ کــە دەڵەی
ئەمــن فێدراڵیخــوازم بــەاڵم دروشــمی
سەربەخۆیی دەدەی ئیدی بۆ هەمووکەس
ڕونــە هیــچ بەرنامەیەکی سیاســیت نییە
یــا تێناگەی لەو قۆناغە هەســتیارەدا داوا
دەکــەم هەموومــان هــەوڵ بدەیــن بــۆ کار
کردن لە سەر ئەو مەبەستانە.
دیارە قســە زۆرە بــەاڵم وەختەکەش کەمە
بەاڵم ئەو خااڵنە کە باســم کرد پێم وابوو
لەو سەردەمەدا بۆ ئێمە گرینگن بۆیە لێرە
پێشکەشــم کــردن؛ هیــوادارم بــە کەڵــک
بووبێ و لە داهاتووشدا ڕێکخستن لە سەر
ئــەو بەرنامانــە چاوەدێری بــکا بۆ ئەوەی
کــە شــۆڕ بێتــەوە بــۆ نێــو هەســتەکانی
حیزبیمــان ،بــۆ نێو شــانەکانی حیزبی ،بۆ
نێو خەڵکەکەمان ،بۆ ئەوەیکە بتوانین لەو
کاتوســاتەدا بە درووستی هەنگاو بنێین و
بەرەو پێش بچین .زۆر سپاستان دەکەم.

6

ژمارە ١٥ ،٧٤1ی بەفرانباری ١٣٩٧

کورتەیەک سەبارەت بە
خەباتی نەتەوەیی ،قۆناخ و تایبهتمهندییەکانی
د .میرۆ عەلیار

بەشی ٢
تایبەتمەندییەکانی خەباتی نەتەوەیی
خەباتــی نەتەوەیــی خەباتێکــی ئاســتەم،
نابەرابــەر و پڕتێچــووە .بۆیــە ،گهلــی
ژێرســتهم بــۆ ئــهوهی هەوڵ و تێکۆشــانی
بۆ ئازادی بهالڕێدا نهچێ و سهربکهوێ،
دهبــێ تایبهتمهندییهکانــی خهباتــی
نهتهوهیــی بــاش بناســێ و ڕهچاویــان بکا
و بــەوردی پابەنــد بــێ بــه "قواعــد بازی"
خهباتی نهتهوهیی.
• خهباتــی نهتهوهیــی وهک لــه
ناوهکهیــهوه دیــاره ،بهپێچهوانــهی خهباتی
ئیدئۆلۆژیکی یان چینایهتی یان فیرقهیی
یــان مهزههبێکــی تایبهتــی ،خهباتــی
یــهک نهتهوهیــه بــه ههمــوو چیــن و توێژ
و پێکهاتهکانیــهوه بههــهر بیروباوهڕێکــی
سیاسی و مهزههبییهوه.
پرســی نهتهوهیــی ،پێوهندیــی بــه ههمــوو
الیهنهکانــهوه ههیــه و مهســهلهی
ڕەوتێــک و حیزبێــک و دوو حیــزب نییــه
و تهنیــا بهبهشــداریی بهرفــراوان و هێــزی
یهکگرتــووی الیهنهکانی نێو بزووتنهوه به
ئامانج دهگا.
ئهزموونــی جوواڵنهوهکانــی کــورد لــه
ئێســتا و ڕابــردوودا دهیســهلمێنێ کــه
ههرکاتێــک حیزبێــک ویســتبێتی بــه
پشتبهستن به چهک یان بهههر هۆیهک،
پاوانخوازیــی بکا و خــۆی به تاقهخاوهنی
جوواڵنــهوه بزانــێ و پرســه نهتهوهییــهکان
بــکا به پرســی حیزبهکــهی و الیهنهکانی
دیکــه لەبەرچاونەگــرێ ،بهدهســتی خۆی
جوواڵنــهوه بــهرهو دووبهرهکــی و ههڵدێــر و
ههرهســهێنان پاڵ پێوهدهنێ .ئهوه سروشتی

خهباتــی نهتهوهییــه و نهســهلماندنی ئــهو
ڕاســتییه ڕێــگای گهیشــتن بــه ئــازادی
دوورتر و ههزینهی خهبات زیاتر دهکات.
"نهتــهوه" مڵکــی تایبهتــی هیــچ حیــزب
و الیهنێــک نییــه و هــهر بــهو جــۆرهش،
خهباتــی نهتهوهیی لــه پاوانی هیچ حیزب
و ڕێکخراوێکــدا نییه .سروشــتی خهباتی
نهتهوهی ژێرســتهم ئهو ئهســڵه دهسهلمێنێ
و دهســهپێنێ کــه ههمــوو الیهنــهکان
مافــی ئهوەیــان ههبــێ بهپێــی توانایان له
خهباتدا دهور بگێڕن و لهپێناو سهرخستنی
جوواڵنــهوهدا ،مافــی بهشــداربوون لــه
دیاریکردنی سیاســهتهکانی جوواڵنهوهیان
بۆ دهستهبهر بکرێ.
• خەباتــی نەتەوەیــی گەلێکی ژێرســتەم
لە ماهییەتدا جیاوازە لە خەباتی هێزێکی
سەرانسەری بۆ بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت
لــە ناوەنــددا .ئــەو دوو خەباتــە خاوەنــی
بارودۆخ و "قواعد بازی"ی جیاوازن.
• جوواڵنــهوهی گهلــی بندهســت بەتەنیــا،
بەدیــل نییه بۆ حکوومهتی ناوەندی ،واتە
ئێمــە بــۆ جێگرتنــەوەی دەوڵەت لــە ناوەند
تێناکۆشــین .لــە ئێرانێکــی فرەنەتــەوەی
دێموکراتیکــدا ،کــورد بــە یەکگرتوویــی
دەتوانێ ببێتە بهشێکی قورس و کاریگەر
لــه بهدیلێــک و لە نیزامێکــی فیدراڵیدا،
بەپێی ئاســتی بەهێزبوون و ســەقامگیریی
سیاســی کوردســتان بههۆی نوێنــهرهوه لە
دەسەاڵتی ناوەندیدا بەشدار بێ.
• چــهک و پــووڵ بــۆ بەڕێوەبــردن و
بهردهوامیــی ڕاپهڕیــن و خۆڕاگــری
پێویســتن و دەوری گرنگــی خۆیــان
دەگێــڕن ،بهاڵم مێــژووی خهباتی کورد و
نەتەوەکانی دیکە دهیسهلمێنێ که چهک
و پــووڵ ،هەرچەنــدی زۆریش بن ،بهتهنیا
بــۆ سهرخســتنی بزووتنهوه و گەیاندنی بە
ئامانج بەس نییه.
هێــزی نیزامــی ئەوکاتــە دەتوانــێ
دەســکەوتی سیاســی -نەتەوەیــی دابیــن
بــکا یــان بیانپارێــزێ کــە ڕێبەرایەتــی

سیاســیی هەواهەنــگ و یەکگرتــووی لە
پشــت وەســتابێ .ڕووداوەکانی سێ چوار
ســاڵی ڕابردووی بەشــەکانی کوردســتان
ڕاســتبوونی ئــەو بۆچوونــە بــە باشــی
دەردەخەن.
مێــژووی خەباتــی ڕزگاریخــوازی
نیوســەدەی ڕابــردووی کــورد بەڕوونــی
شــایەدی دەدا کــە لــە هیچــکام لــە
جوواڵنەوەکانــدا  ،الوازیــی نیزامــی
هۆکاری سەرەکی شکان و هەرەسهێنانی
ڕاپەڕیــن نەبووە ،بەڵکوو الوازیی سیاســی
بۆتە هۆی بە ئاکامنەگەیشتنی لێبڕاوی
و فیداکاری هێزی پێشمەرگە.
• لــه تایبهتمهندییــه دیارهکانــی خهباتــی
نهتهوهیی ئهوهیه که ڕێژیمی حاکم سهرجهم
نهتهوهکــه بــە هەمــوو پێکهاتەکانییــەوە
بــه دوژمــن دهزانــێ و دەیکاتــە ئامانجــی
سەرکوت .لە چەوساندنەوە و هەاڵواردنەدا
جیــاوازی دانانــێ و بــۆ ســەرکوتکردنی
نەتــەوەی ژێرســتەم لە هیــچ جینایەتێک
دەســت ناپارێزێ :کاولکردنی کوردستان،
هێرشی نیزامی ،دووبەرکینانەوە ،تێرۆری
ڕێبــەران و چاالکانی سیاســی -مەدەنی،
شــێواندنی وەزعــی ئابــووری ،کوشــتنی
کۆڵبــەری زەحمەتكێــش ،ئێعدامــی
ڕووناکبیــر و الوانی کورد ،تووشــکردنی
تەنانــەت قوتابیان بە ماددە هۆشــبەرەکان،
تااڵنکردنــی ســەرچاوە و ئــاو و ئاســەوارە
مێژووییەکانــی کوردســتان ،هەوڵــدان
بــۆ ســڕینەوەی هەرچەشــنە هێمایەکــی
نەتەوەیــی ...تەنانەت ئەو کەســانەش کە
خزمەت بە ڕێژیمەکە دەکەن ،ئەگەر کار
بــە خزمەتەکەیــان نەمــا ،بــۆ لەنێوبردنیان
سڵ ناکرێ.
بۆیــه ههمــوو پێکهاتهکانــی کۆمهڵــگا
ههزینــهی خهباتــی نهتهوهیــی دهدهن و
مافیان بهسهر خهباتهوه ههیه.
• ههزینــهی خهباتــی نهتهوهیــی قورس و
گرانــه و هیــچ حیــزب و الیهنێک بهتهنیا
ههتــا ســهر تاقهتــی وهخۆگرتنــی ئــهو

تێچــووهی نییــه و دهبــێ دابــهش بکرێت.
هەروەهــا ،بۆ ئــهوهی چارهنووســی خهبات
به تاقه الیهنێکهوه نهبهســترێتهوه و شــکان
یــان پاشەکشــەی حیزبێــک نهبێتــە هۆی
شکســتی جوواڵنــەوە و بهردهوامبوونــی
خەبــات دهســتهبهر بکــرێ ،دەبــێ ههمــوو
الیهنهکان خۆیان بە بەرپرســیار و بەشێک
لە خهباتهکه بزانن.
• یەکێــک لــە چەکــە هــەرە
کاریگەییەکانــی خەباتــی نەتەوەیــی
ڕزگاریخواز ،بوونی کولتووری سیاســیی
دێموکراتیکی ســەربەخۆیە ،کولتوورێک
کــە پێویســتە لــە هەمــوو ڕەهەندەکانــی
(ئەبعــاد) خۆیــدا جیاوازیــی ئاشــکرای
لەگەڵ کولتووری دەسەاڵتی کۆنەپەرست
و چەوسێنەر هەبێ.
ئهو جیاوازییه کولتوورییه دهبێ بهتهواوی
بــۆ خهڵــک و بیــروڕای گشــتی دیــار و
ئاشــکرا بــێ و ببــێ بــه ئۆلگــوو .خەبات
پێویســتیی بــه کولتــووری بهدیــل ههیــه،
کولتوورێــک کــه خهڵــک و حاکمییهت
لێــک جیــا دهکاتهوه و خهڵــک و خهبات
بهیهکهوه گڕێ دهدا.
• پێوەنــدی ڕاســتەوخۆی نێــوان
خەباتــی نەتەوەیــی و دێموکراســی :بــە
لەبەرچاوگرتنــی ئــەو خااڵنەی لەســەرەوە
ئاماژەیــان پێکــرا ،دەبــێ بــەو قەناعەتــە
بگەیــن کــە خەباتــی نەتەوەیــی بــە
هێــز و ئیعتبــار ســەردەکەوێ و هێــز و
ئیعتبــاری جوواڵنــەوەی ڕزگاریخــواز بــە
تێکۆشــانی بــەردەوام و هەواهەنــگ و بــە
هێــزی یەکگرتــووی سیاســی و نیزامیی
ئەکتەرەکانــی نێو بزووتنەوە دابین دەکرێ
و ئــەو ئامانجــەش ،تەنیــا لەژێر ســێبەری
دێموکراسی و دەروەستبوون بە پێوەرەکانی
دێموکراسی وەدی دێ و دەبێتە واقعییەت.
جوواڵنــەوەی نەتەوەیی -دێموکراتیک بۆ
گەیشــتن بــە ئامانــج ،دەبــێ بەکــردەوەش
نەتەوەیــی و لە نێوخۆشــیدا دێموکراتیک

بێ و بڕوای بە مناســباتی دێموکراتیک
هەبــێ ،دەنــا تووشــی ئاڵــۆزی نــەزەری و
فیکری و ناتەبایی و دووبەرەکی دەبێ.
لەگــەڵ هیــچ مەنتقێــک ناگونجــێ
کــە ئامانجەکانــی جوواڵنەوەیــەک
دێموکراتیــک بــن ،بــەاڵم خــودی
جوواڵنەوەکــە پێوەرەکانــی دێموکراســی
بەهەند نەگرێ و بە شێوەی دێموکراتیک
بەڕێوە نەچێ!
دێموکراســی النیکــەم لــە ســێ الوە بــۆ
جوواڵنــەوەی ڕزگاریخــواز پێویســت و
یەکالکەرەوەیە:
 .١لە خەباتی نەتەوەییدا ژمارەیەکی زۆر
حیزب و ڕێکخراوەی سیاسی بە بەرنامە و
پالن و تێڕوانینی جیاوازەوە بەشدارن و بۆیە
ئاســاییە کە هەمیشــە کۆمەڵێک پرس و
ناکۆکــی و بیروبۆچوونی جیاوازیش بێنە
پێشــێ کە ئەگەر بمانەوێ ئەو مەســەالنە
نەبنــە کێشــە و دووبەرەکــی و گرژییــان
لێ ســاز نەبێ ،دەبێ بەشــێوەی سیاسی و
دیالۆگ یەکال بکرێنەوە.
 .٢جوواڵنــەوەی نەتــەوەی بندەســت،
بەتایبەتــی بــۆ قەرەبووکردنــەوەی
نابەرابەریــی هێــز لــە بەرامبــەر ڕێژیمــی
پۆشــتە و دیکتاتــوردا ،پێویســتیی بــە
یەکیەتــی و هاوپێوەنــدی و خەباتــی
یەکگرتــوو و بەشــداریی چاالکانــەی
خەڵک و حیزب و ڕێکخراو و الیەنەکانی
دیکەی نەتەوە هەیە.
 .٣دەروەســتبوون بــە پێوەرەکانــی
دێموکراســی پێش بە هەاڵیســانی شەڕی
نێوخــۆ و ئەســپاردنی "چارەســەرکردنی"
ناکۆکــی و جیاوازییــەکان بــە چــەک،
دەگــرێ .بزووتنــەوەی نەتــەوەی بندەســت
بەرگــەی دووبەرەکــی و کێشــەی نەبڕاوە
و پێکهەڵپڕژان ناگرێ.
بەپێــی ئەزمــوون ،تەنیــا دێموکراســی
دەتوانــێ بەســتەڵەکی ئیدئۆلۆژیــک
بیرکردنــەوە و تێڕوانینــی ئیدئۆلۆژیــک
لە سیاســەت بتوێنێتەوە .دێموکراسییە کە

توانــای دابینکردنی ئەو ســێ ئامانجەی
ســەرەوەی هەیــە .دێموکراســییە کــە
زەرفییــەت و ئیســتعدادی کۆکردنــەوە
و وەسەریەکخســتن ومودیریەتکردنــی
جیــاوازی و ناکۆکییەکانــی هەیــە و
ناهێڵــی ناکۆکــی و جیاوازیــی بیــروڕا و
بەرنامــەی سیاســی ،شــەڕی نێوخۆیــی و
کارەساتی بۆ جوواڵنەوە لێبکەوێتەوە.
بەکورتــی :هەرچەنــدی لێــی ورد ببیــەوە
و بــە هــەر بارێکــدا هەڵیبســنەگێنی و
لێکیبدەیەوە ،بەبێ بڕوا بە دێموکراســی و
پابەندبوونــی ئەکتەرەکانــی نێو جوواڵنەوە
بــە ئوســووڵی دێموکراســی ،بەســتێنی
یەکگرتن و هاوپێوەندی و خەباتی هاوبەش
و بەشــداری خەڵــک و الیەنــەکان ئامادە
نابــێ و خەباتــی نەتەوەیــی ڕزگاریخــواز
گەشــە و پــەرە ناســتێنێ و ســەرکەوتن و
گەیشتن بە ئامانج دەستەبەر نابێ.
بــۆ بەڕێوەبردنــی خەباتــی نەتەوەیــی
ئاڵتێرناتیڤێــک بــۆ دێموکراســی و
سەلماندنی ئوسووڵی دێموکراسی نییە.
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ کوردســتانی
ڕۆژهەاڵتــدا :جوواڵنــەوەی ئــەو بەشــە
ئیمــکان و پوتانســیەلی بەهێزبوونــی
زۆرە و دەتوانــێ وەک فاکتەرێکــی
یەکالکەرەوە بکەوێتە نێو هاوکێشــەکانی
سیاســی ئێــران و ناوچــەوە ،بــەو مەرجەی
لێبڕاوانــە و خێــرا بەخۆیــدا بچێتــەوە،
لەبــەر تیشــکی خەسارناســێکی بوێرانەی
ڕابــردوو جارێکــی دیکــە خــۆی پێناســە
بکاتــەوە ،کەموکورتییەکانــی خــۆی
چارەســەر بــکا ،خــۆی لەگــەڵ ویســت و
پێداویســتییەکانی ســەردەم بگونجێنــێ و
حیزبــەکان بــە هاوبەشــی ســتراتێژییەکی
نوێ و واقیعبینانە بۆ خەباتەکە دابڕێژن.
ئــەو ئەرکــە ناکەوێتــە ســەر شــانی تەنیا
حیزبێــک ،بەاڵم هیچ حیزبێکیش ناتوانێ
خــۆی لــە بەشــداربوون لــەو ئــەرک و
پڕۆســەیە دەرباوێــژێ .ســەردەمی خەبات
بەتەنیا بەسەرچووە!

پرسی زمان لە کۆماری کوردستان
ئەلبۆرز ڕۆئینتەن
پرسی زمان لە بزاڤی ڕزگاریخوازی کورد
گرینگییەکــی زۆری هەیــە ،نەتــەوەی
کــورد بــۆ مانــەوەی خــۆی پێویســتی
بــە پاراســتنی زمــان هەیــە ودوژمنانــی
کوردیش بۆ نەهێشــتنی کورد ،شــێواندنی
زمانیــان کردۆتــە بەشــێکی ســەرەکی لە
پیالن و دژایەتییەکانیان.
ئــەو بابەتــە زۆر بــە ڕوونــی لــە مێــژووی
کــورددا دەبینیــن ،قەدەغەکردنــی زمــان
و دواتــر شــێواندنی زمــان لــە بەرنامــەی
واڵتەکانــی وەک ئێــران بــووە و تەنانــەت
فرەزارەوەیــی زمــان کــە لــە زۆر زماندا بە
دەوڵەمەنــدی هەژمار دەکرێــت کردوویانە
بــە بیانوویــەک بــۆ ئــەوەی لــە گرینگی
زمان کەم بکەنەوە.
ئــەوەی لێــرەدا مــن مەبەســتمە قووڵبونەوە
لــە بابەتــی زمــان نییە کە پســپۆڕی من
نییــە و لەوانەیــە لــەو بــوارەدا کۆڵەواریش
بم ،بەاڵم شیکردنەوەی تێڕوانینی سیاسی
بڕیارەکانــی کۆمــاری کوردســتان بــۆ
بووژاندنــەوەی زمانێــک کە بە توندی لە
الیــەن ڕێژیمــی پاڵــەوی دژایەتی کراوە و
تەنانەت بە بەرنامە هەوڵی شێواندنی دراوە
لە ســەردەمێکدا کە زۆرینەیەکی ڕەهای
خەڵک نەخوێندەوار بووە بە پێویست دەزانم
تەنانەت دەکرێ بە ئەزمونێکی دەوڵەمەند
بــۆ داهاتــووی کوردســتان و تەنانــەت
ئێســتای هەرێمــی کوردســتان لە باشــوور
بزانرێت.
لــە گەرمەی جەنگی جیهانــی دووهەمدا
لەژێر داگیرکاری زلهێزاندا و لە کاتیکدا

کــە خەڵــک دۆخێکی خراپــی ئابوورییان
هەبــوو لــە زۆر ڕووەوە لــە تەنــگ و
چەڵەمــەدا بــوون ،حکوومەتێــک بــۆ
سەربەســتی کــورد ڕادەگەیەنرێــت ،کــە
بنەماییتریــن کارەکانــی ئــەو حکوومەتــە
دەبێتــە بووژاندنەوەی زمانی کوردی .ئەو
بڕیــارە سیاســییە کە کاریگەری لە ســەر
پێشــکەوتنی ئێســتای زمانی کوردیشــدا
هەیــە دەگەڕێتــەوە بــۆ حیکمەتی پێشــەوا
و بەڕێوەبەرانــی حیزبــی دێموکــرات و
دوربینــی کۆمــار لــە ئاســت بەڕێوەبردنی
واڵت.
لــە بەیاننامــەی دامەزرانــی حیزبــی
دێموکراتــدا دووهەمیــن خاڵی بەو شــێوەیە
باسی زمان دەکات:
" مافــی خوێندنــی بــە زمانــی زگماکی

خــۆی هەبــێ و تــەواوی کاروبــاری
ئیدارەکان بە هۆی زمانی کوردی بەڕێوە
بچێ".
گرینگــی بابەتــی زمــان لــە داواکاری
بەیاننامەکەدا دەبێتە یەکەمین بڕیارەکانی
کۆمــار و دێموکــرات لە کوردســتاندا کە
لە وتاری پێشەوا لە ٢ی ڕێبەندان ڕۆژی
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتاندا
ڕەنگــی داوەتــەوە؛ لــە وتارەکەی پێشــەوا
قــازی محەممــەددا هاتــووە " کوڕ و کچ
و پیاوی گەورە لە مەدرەســەی شــەوانە و
ڕۆژانــە بــە زمانــی کــوردی دەخوێنن لە
جیاتی ئەوەی شەش حەوت ساڵ خەریکی
خوێنــدن و فێربوونــی فارســی بــن لــە
مانگێــک و دوو مانگــدا دەبنە خوێندەوار
و هەموو شــتێک دەخوێننەوە و دەنووســن.

بۆ ناساندنی لیاقەتی میللی و دەرخستنی
حەیاتــی ئەدەبــی و فەرهەنگــی کــورد و
بۆ ڕاگەیاندنی هاواری خۆمان بە گوێی
دنیای بەشــەرییەت و عەدالەت موحتاجی
وەســیلەی چــاپ باڵوکردنــەوە بوویــن
چاپخانــەی زۆر چــاک تەئســیس کــرا
و دانــرا لــە شــاری خۆمان بــە چاپخانەی
خۆمــان گۆڤــار و ڕۆژنامــە دەردەچــێ و
بیــر و فیکــر و داخــوازی ئێمــە لــە دنیادا
باڵو دەکاتەوە".
ئــەو گرینگیدانــە بەرهەمــی ڕۆشــنبیری
و لێزانــی بڕیاربەدەســتانی کۆمــاری
کوردســتانە هەروەهــا لە هەمان کاتیشــدا
بناغەی ژیاندنی زمان و دەوڵەمەندکردنی
هەژمــار دەکرێــت واتــە بڕیــاری سیاســی
حکومــەت بــۆ پاراســتن و زیندووکردنــی

زمــان زۆر گرینگە بەاڵم قوناغی دووهەم
دەکەوێتــە ئەســتۆی پســپۆڕانی زمــان و
ناوەندگەلێکی ئاکادمی و پسپۆڕ.
لــە کۆماری کوردســتاندا بــە ژیری و بە
گوێرەی توانا هەوڵ دراوە کە ئەو بۆشاییە
بــە دامەزراندنــی هەیئەتــی فەرهەنگــی
کوردســتان پــڕ بکرێتــەوە ،تەنانــەت کار
کــراوە بــۆ ئــەوەی داهێنانــی وشــە یــان
بابەتگەلێکــی پەیوەندیــدار بــە زمــان لــە
ڕێگەی ئەو ناوەندە پسپۆڕەدا تێپەڕ بێت.
ئەگــەر بــە وردی لــە بڕیارەکانــی ئــەو
هەیئەتــە ورد ببینــەوە دەبینیــن کــە لــە
ماوەیەکــی کورتــی وادا چەنــد کاریگەر
بووە بۆ نموونە لە یەکێک لە بڕیارەکانی
هەیئەتــی فەرهەنگــی کوردســتان کە لە
ڕۆژنامــەی کوردســتان دا بــاو بۆتــەوە

هاتووە:
"بــە تــەواوی زانایانــی بــەرزی کــورد
ڕادەگەیەنرێــت :بــۆ وەکارهێنانی وشــەی
کــوردی کــە تــا ئــەوڕۆ وەکارهێنــدراوە
دەبــێ لە پێشــدا بە هەیئەتــی فەرهەنگی
پێشــنیهاد بکــرێ و لەوێــدا تەســویب و
ئیجــازەی وەکارهێنانــی بــدرێ وە کــەس
حەقی نیە وشە ڕۆنێ و دەکاری بێنێ".
هەر ئەو تێڕوانینە لوژیکییەی حکوومەتی
کۆماری کوردستان بوو کە لە ماوەی١١
مانگــی کۆمــاری کوردســتان لــە بواری
ژیاندنــەوەی زماندا دەســکەوتێکی زۆری
بــۆ کــورد هەبێــت کــە توانــی کاروباری
ڕۆژانــەی حکومــەت بە زمانــی کوردی
بەرێــوە بەرێــت ،بە دەیــان قوتابخانە بکاتە
کــوردی و بــە هــەزاران کتێــب چــاپ
بــکات ،هەروەهــا  ١١٣یــا  ١١٤ژمارەی
ڕۆژنامــەی کوردســتان بــاو بکاتەوە بۆ
ئــەوەی ببێتــە خەزێنەیەکــی رەنگینــی
زمــان و مێژوویــەک تۆمــار بکرێــت کە
ئێســتاش ڕووناکی ڕێگای ڕێبازمان بێت
هــەر لــە ژێــر ئــەو ڕۆشناییەشــدا دەبێ لە
داهاتووی کوردســتان هەنــگاوی جیددی
بــۆ ئــەو بابەتــە هەڵگریــن واتــە یەکەم لە
ڕووی سیاســییەوە ئیــرادەی بڕیــاردان بــۆ
هەموو بواری پێویست بە ژیاندن و پەرەی
زمــان بدرێت ،دووهەم چۆنیەتی دروســتی
ئــەو کارەش بســپێردرێت بــە پســپۆڕانی
نیشتمانی زمان بۆ ئەوەی زمانی کوردی
هاوشانی زمانەکانی دیکە پەرە بستێنێت.
هــەر جــۆرە تێڕوانینێکــی ناپســپۆڕانە
بەتایبەتی ناوچەگەرایی لە بواری زماندا
بۆ هەر ناوەندێکی سیاســی و نیشــتمانی
و ئاکادێمــی زیــان بــە گەشــەی زمــان
دەگەیێنێت.
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بەشداریی بەهێزی نەتەوەکان،
هێزگرتنی ڕاپەڕینی گشتییە
کەیوان دروودی
لەم ڕۆژانەدا کە ناڕەزایەتی و خۆپیشاندان
جوغرافیای ئێرانــی تەنیوەتەوە ،خەریکین
بەهێــوری بڕگەیەکــی مێژوویــی تێپــەڕ
دەکەیــن .بڕگەیــەک کــە دەتوانــێ ببێتە
خاڵێکــی وەرچەرخــان بــۆ الوازکــردن و
تەنانەت تێکەوەپێچانی رێژیمی ئیسالمی
و لــە الیەکیتــرەوە دەتوانــێ ببێتە ڕۆژانی
فەوتاندنی هەلێکی گەورەی مێژوویی بۆ
هەمووان.
جیاوازیــی ئــەم جووڵــە جەماوەرییــە
لەتــەک هاوشــێوەکانی وەکــوو ئــەوەی
ســاڵی هەشتاوهەشــت ئەزمــوون کــرا،
پــڕ دیــارە .ئەمجــارە قۆڵــی دەســەاڵت لە
دەســتێوەردان و ئاراستەکردنی گوماناویی
شــەقام بــڕدراوە و هیچ باڵێکــی ڕێژیم لە
دروشــمی ناڕازیان ،پارێزراو نییە .هەروەها
بوونــی النیکەمــی پشــتیوانیی دەرەکیــی
و گوشــاری ناوچەیــی بــۆ ســەر بــەرەی
فاشــیزمی ئیتنیکــی – ئایینــی ،ئــەو
دەرفەتــەی ئافرانــدووە کــە ڕای گشــتی
و بەتایبەتــی ئیــرادەی ئازادیخوازانــی
ڕاســتەقینە ،بۆ جارێتر شانســی خۆیان بۆ
وەدیهاتنــی دادپــەروەری و ئــازادی تاقــی
بکەنەوە.
لە ئێستەدا کە سیخوڕە هەناردەکراوەکانی
رێژیم دەستیان بەسەر میدیا پڕبینەرەکانی
دەرەوە  -کــە دەبوایــە دەالقــەی دەربڕیــی
ئازایانــەی مــاف و ویســتەکان بووایەن –
داگرتووە ،دەبێ نەتەوە بندەستەکان سوورتر

لە جاران و بە هاوئاهەنگیی زیاتر دەنگی
خۆیان بەســەر ئەم پارازیتانەدا زاڵ بکەن.
هەروەهــا دەبــێ دەنــگ و بۆچوونەکانــی
خۆیــان بــۆ ئــەو تــاک و گرووپانــەی
ســەلماندوویانە ئــازادی و یەکســانییان لە
ناخەوە بۆ گشت الیەک دەوێ ،بنێرن.
رێژیمــی ئیســامی تەنیــا لــە حاڵەتێکــی
ئــاوادا پاشەکشــەی پێدەکــرێ .پێویســتە
هەمــووان ئــەم ڕاســتییە لەبەرچــاو بگــرن
کــە ســەرەڕۆیی تەنیــا کاتــێ تووشــی
وەســتان و ملداکێشــان دەبێ کە هەست بە
لەناوچوونی خۆی بکات .وەکیتر؛ وەکوو
ئەزموونیــش کــراوە ،حەزە بێســنوورەکانی
فاشــیزم لەبــن نایــەت و هەرجــارە و
بەڕواڵەتێــک خــۆی دەردەخــات .ئــەم
ناڕەزاییــە جەماوەرییــە بەخرۆشــە ،هەمــان
شــتە کە سیخوڕە هەناردەکراوەکان وەکوو
"مەترســیی ســەقامگیریی ئێــران" نــاوی
لێدەبــەن ،ئــەوەش دیــارە لەبــەر ئــەوەی کە
شــێواندنی ئەم ســەقامگیرییە کە نەزمی
دڵخــوازی ئــەوان دەپارێــزێ ،بێگومــان
نەزمێکــی نوێــی لــێ لەدایــک دەبــێ.
هەنووکــە گرینگــە کــە هــەوڵ بــدرێ
داخوازیــی نەتــەوەکان وەکــوو دینامیزمی
ســەرەکی بچێتە ناو ڕەوتــی تێکدانی ئەم
سەقامگیرییە داسەپاوە.
گرینگتــر لەمانە ئەوەیــە کە وەبیر هەموو
الیــەک بهێنرێتــەوە کــە بەتااڵیــی هێزی
نەتــەوەکان بۆشــاییەکە کــە ناکــرێ
بەهیــچ هێزێکیتــر پڕ بکرێتــەوە .نەبوونی
بەشــداریی شوێندانەری ئەم هێزە ،تەنانەت

الی ئەوانەی دەماری فاشــیزمیان پێوەیە،
وەکوو خاڵێکی نەرێنی باسی لێوە دەکرێ
و گرینگیی لە ســەحنەی سیاســیی ئێران
نەشــاردراوەتەوە .هەڵبــەت دەبــێ بوتــرێ
کــە مەبەســتی ئەمانــە ئەوە بــووە کە ئەم
الفــاوە بەخرۆشــە بخەنــە خزمــەت خۆیــان
و هاوکێشــەی شــەڕی ئایدیۆلۆژیکــی
نێــوان خۆیــان و دەســەاڵتی پــێ بگــۆڕن.
بــەو شــێوەیە کــە داخوازیــی "کــۆ"ی
نەتــەوەکان بــۆ ئاســتی داخوازیی "تاک"
کــە خۆیان بە مافــی هاوواڵتیبوون ناوی
لێدەبــەن ،دابەزێنــن و لەتــەک داخوازییــە
ڕۆژانەکانــی وەکــوو بژێــوی ،مافــی
هەڵبژاردنــی جــۆری جلوبــەرگ و هتــد،
هاوسەنگی بکەن.
بەهەرحــاڵ نابــێ ئــەوە لەبیــر بکــرێ کە
ڕێژیمی ئیســامی هەتا بینەقاقای لەناو

زەلــکاوی قەیــران و الوازیدایە و ناڕەزایی
لە کۆاڵن و شــەقامەکاندا شــەپۆل دەدات
و ئەمــە هەلێکە بۆ ئــەوەی ئەم دێوزمەیە
لــە نــاو ببردرێت .بــۆ ئەم مەبەســتە دەبێ
پێــش لــە هەمــوو شــتێک هیــچ الیــەک
پاســیڤ نەبێــت و نەبێتــە بــەرکار کــە
ئەمــە کوشــندەترین و مەترســیدارترین
حاڵەتێکە کە دەشێت وێنای بکەین .دیارە
بەدڵنیاییــەوە ئەوانــەی خۆیان بە مانەوەی
ڕێژیــم بەســتووەتەوە لەمبــارەوە دەکەونــە
پەلەقــاژە و پێویســتە ئازادیخوازانــی
راســتەقینە و ڕزگاریخوازانــی ســەر بــە
نەتەوە بندەستەکان ئەوانەش وەکوو بەشدار
و تێوەگالوی دەسەاڵتی چل ساڵەی ڕێژیم
بە هەموو ئەو خەڵکانە بناسێنن کە ماڵ،
کەرامەت ،ژیان و هیوا و ئاواتەکانیان لە
ژێــر چەپۆکی ئەم دەســەاڵتە فاشیســتەدا

لەناوچــووە و تامــەزرۆی تێکەوەپێچانــی
ئەم تەختە نگریسەن.
بــۆ مــاوەی نزیــک بــە یەکــە دەیەیە کە
نەتــەوەکان لەژێــر چەتــری جۆراوجــۆری
وەکــوو کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی
فیــدراڵ کۆبوونەتــەوە .ئــەم چەتــرە بــە
دەسپێشــخەریی حیزبــی دێموکــرات تــا
ڕادەیەک ســەرکەوتوو بــوو ،بەاڵم ئەوەی
چاوەڕوان دەکرا هێشــتا دەست نەکەوتووە.
چاوەڕوانییەکــەش ئــەوە بــوو کــە ئــەم
گلێربوونەوەیــە ،ببێتــە ڕەوتێکــی هزری و
بناغەیەکــی وێژمانیی گــەورە کە لە ناو
گۆڕەپانی سیاسیی ئێران خاوەن قورسایی
خۆی بێ.
بەهەرحــاڵ لــە بەرامبــەر وێژمانــی زاڵــی
هاوواڵتیبــوون و مافــە مەدەنییەکانــی
"تــاک" ،پێویســتیی ســاخکردنەوەی
وێژمانێکــی ئیتنیکــی بــۆ دەرخســتن
و بەدواداچوونــی داخوازیــی "کــۆ"
حاشــاهەڵنەگر بــووە و هەیــە .ئەمــەش
بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە لــە ناوەڕۆکی
زەقکردنەوەی مافی تاکدا ،فاشــیزمێک
خــۆی حەشــار داوە هەتاکــوو بــە بەڵێنــی
بریقــەدار و هاوشــێوەی  ٥٧دەســت بەســەر
جووڵــەی ئاپــۆڕەدا بگــرێ .هــەر بۆیــە
وەکوو ڕێســای نەنووســراوی هەمیشــەیی
ســەحنەی سیاســەتی واڵتانــی دواکەوتوو
و فاشــیزم لێــدراو ،دەبــێ ڕەشــبینی پێــش
لە گەشــبینیدا ســەبارەت بــەو لەپێش چاو
بگیردرێــت .دەبــێ ئــەوە قەبــووڵ بکەیــن
کــە ئێمــە هەتاکــوو ئێســتە نەمانتوانیــوە

خەڵک و پێویستی خەبات لە دژی دەسەاڵتی سەرەڕۆ

سۆران شەمسی
لــە ئێرانــی ژێردەســەاڵتی کۆمــاری
ئیسالمیدا پێکهاتەی دەسەاڵت بە تەواوی
سەرەڕۆیە و لەسەر بنەمای خوێن ،بنەماڵە
و پاوانخــوازی تاکەکەســی دامــەزراوە و
خەڵــک و بەرژوەنــدی خەڵــک لــە هیــچ
ســووچێکی ئەم دەسەاڵتەدا بوونی نییە و
ئەو دەســەاڵتدارییە پاشــکەوتووە یەکێک
لــە تایبەتمەندییەکانیــان پاوانخوازیــی
دەســەاڵت و قەتیــس کردنــی بازنــەی
دەسەاڵتدارییە.
پێکهاتــەی دەســەاڵتداری لــە ئێــران
پێکهاتەیەکــی یەکنەتەوە ،یەکدەوڵەتە
و لەســەر ئــەو پێکهاتەیەش دەســەاڵتداری
ســەرەڕۆی تاکەکەســی و بنەماڵەیــی
کــە دژە دێمۆکراســییە دادەمەزرێــت و بە
گشــتی وا پێشــان دەدرێ کــە گوایــە ئەو
دەســەاڵتدارییانە دەوڵەتــی مۆدێــڕن پێک
دێنــن؛ ئــەوە لــە کاتێدایــە بــە نێــوەڕۆک
هیــچ تایبەتمەندییەکی دەوڵەتی مۆدێڕن
لە نێو دەسەاڵتداری ئێرانیدا بوونیان نییە؛
بەڵکــوو بنەماکەیــان لەســەر ســەرەڕۆیی
تاکەکەســی و پشــتگیری لــە مافــی
نەتەوەیەکــی تایبــەت دامــەزراوە و مافی
باقــی نەتەوەکانیتــر وەک مەترســی
تەناهی دێتە ئەژمار و باشــترین بەڵگەش
بابەتــی مافــی زمانــی دایکییــە کــە لە
واڵتــی ئێــران هەموو مافێک بــه زمانی
فارســی دەدرێ ئــەوە لــە کاتێکدایــە کــە
زمانەکانیتــری نێو ئێران هیچ مافێکیان
نییــە و وەک مەترســییەکی ئەمنیەتیــش
پێناسە دەکرێن.
به چ هۆکارێک زمانی نەتەوەکان هیچ
رێزێکی لێناگیرێ و بەرەوڕووی هەاڵواردن
دەکرێــت؟ گەلۆ بیرۆکــەی "وەلی فەقێ"
بیرۆکەیەکــی دژی دیمۆکراســی نییــە؟
بیرۆکەیــەک نییــە کــە لــەودا کاریزمــا
ساز دەکرێت تەنیا بۆ ئەوەی دێمۆکراسی
و مافــی نەتەوەیــی لــەو رێگایەوە پێشــێل

کوژرانــی کاســبکاری بەلــووچ و کورد،
هەژاریــی الوانــی ئەحوازی خــاوەن نەوت،
ڕەشــوڕووت بوون و بێبەشــی لــە خوێندنی
مندااڵنــی بەلــووچ تەنانــەت بــە زمانــی
ئەویتــر ،تااڵنکردنــی ســەرچاوە مرۆیــی
و سروشــتییەکانی نەتــەوە بندەســتەکان
و هەروەهــا پێشــێلکاریی سیســتماتیکی
مافــی ئــەم پێکهاتەگەلە لە بەرامبەر ئەو
ئازادییە "دەســتەبژێرکراو"انەی کە بەرەی
فاشــیزم بانگەشــەی دەکات ،بخەینــەڕوو
و بیکەین بە بەشــێک لە پرســەکانی ناو
جوغرافیای ئێران.
هەربۆیــەش لــەم ســەروبەندەدا کــە هیــچ
ئاســۆیەک بــۆ داهاتوویــەک لەتــەک
کۆمــاری ئیســامی بــەدی ناکرێــت،
دەبــێ چاالکانــە ئەگــەر نەکــرا وەکــوو
ئاڵتێرناتیڤ ،النیکەم وەکوو پرسی نیوەی
حەشــیمەتی ئێران پێ بنێنە گۆڕەپان و لە
ئەگەری هەر گۆڕانێکی بنەڕەتیدا خاوەن
هێــزێ بیــن کــە بتوانێ پێش بــە تەماح و
حەزە بێســنوورەکانی بەرەی باستانگەرای
دوو هــەزارە دواکەوتووی فاشــیزم بگرێ.
بەرەیــەک کــە لــە الیەکــەوە ئایدیاکانی
رێژیمــی ئیســامی دەگەڕێنێتــەوە بــۆ
ڕابردوو و بە دواکەوتوو دەیناســێنێ بەاڵم
بۆخۆیشــی ســەبارەت بــە ئەمــڕۆ هیچــی
پــێ نییــە و باس لــە وەدیهێنانــی خولیا و
حــەزی پاوشــایەک دەکات کــە زیاتر لە
دوو هەزارەیە سەری ناوەتەوە .لە بەرامبەر
ئــەم عەقڵییەتــەدا و بــۆ ئــەوەی دانت پێدا
بنێ ،تەنیا دەکرێ بەهێز و بەهێزتر بی.

بکرێــت؟ واڵمــی هەمــوو ئــەو پرســیارانە
بەڵێیــە واتــە هــەم بیرۆکەی وەلــی فەقێ
بیرۆکەیــە بــۆ لەناوبردنی دێمۆکراســی و
مافــی نەتەوەیــی و مافی تاکەکەســی و
هــەم ئامانج لــە دامەزرانی دەســەاڵتداری
لەســەر بنەمــای ئــەو بیرۆکەیــە بــۆ
داپڵۆســینی زیاتــری نەتەوەکانــی ئێرانە،
کەواتــە بنەمــای دەســەاڵتداری لــە ئێران
بنەمایەکی سەرەڕۆی دژە دێمۆکراسییە.
بەمپێیە لە چوارچێوەی دەسەاڵتدارییەکی
ئاوادا چۆن دەکرێت چاوەڕوانی گەشــە و
خۆشــبژێوی و دەســەاڵتداری قانــون بین!
ئەگــەر چــاوەروان بیــن ڕەنگــە یــان زۆر
خۆشباوەر بین یان زۆر ساویلکە!
لــە مێــژووی چەنــد ســەد ســاڵەی
دەســەاڵتداری مــرۆڤ یەکێــک لــە
دەســەاڵتگەلی
تایبەتمەندییەکانــی
ســەرەڕۆ دژایەتــی قانــون بــووە؛ بــەو پێیە
بێ هیچ ســێ و دوویەک دەســەاڵتداری
لــە ئێــران چ لــە ســەردەمی پاشــایەتی و
چ لــە ســەردەمی کۆمــاری ئیســامیدا
دەســەاڵتدارێکی ســەرەڕۆی پاوانخــوازی

بــووە و هیــچ بــاوەڕی بــە قانــون و یاســا
نەبــووە و ئــەوەی قانونــی دیــاری کردووە
لە ڕاســتای بەرژوەندی دەسەاڵتداران بووە
نەک بەرژوەندی خەڵک!
نەبوونــی دەســەاڵتداری دێموکراتیــک
و بوونــی ســەرەڕۆیی لــە دەســەاڵت بۆتــە
هەوێنــی ئــەوەی دەســەاڵتی ســەرەڕۆ
یەکێک لە کۆڵەکەکانی رەگەزپەرستی
بێــت و هــاوکات لەگەڵ ئەوە ســەرەڕۆیی
و پاوانخــوازی لــە دەســەاڵتدا بۆتــە
هــۆی ئــەوەی گەندەڵــی پێکهاتەمەنــد
سەرهەڵبدات و زۆر ڕاستی نێو کۆمەڵگا
وەک نەتــەوەی جیــاواز نکۆڵــێ لێبکریت
و لــە ئاســتی ناوچەکەشــدا بابەتگەلــی
وەک پشــتگیری لــە تێرۆریــزم و شــەڕی
بــە وەکالــەت ســەرهەڵبدات .بەگشــتی
دەســەاڵتداری سەرەڕۆ و پاوانخواز هەم لە
ئاستی ناوچەکە و هەم لە ئاستی نێوخۆیدا
سیاســەتەکانی لــە پێناو پاراســتنی خۆی
پەیڕەو کردووە! کە ئاکامی ئەو کردەوەی
دەســەاڵتداری ســەرەرۆ تەنیــا و تەنیــا،
نەهامەتــی ،هــەژاری و نەخوێنــدەواری

زیاترە و هیچ دەسکەوتێکیتری نییە.
پێکهاتــەی گەنــدەڵ و قەیرانەکانــی کــە
ئــەو پێکهاتەیە دەینێتەوە هێندە تەشــەنەی
کــردووە کــە تەنانــەت بەشــێکی زۆر لــە
کەســانی نزیــک لــە رێژیمــش کــە لــە
ســەردەمانێکدا دەســەاڵتدار بــوون ئێســتا
بوونەتە رەخنەگر.
دەســەاڵتی ســەرەڕۆ لــە پێنــاو مانــەوەی
دەســەاڵتداری خــۆی بێگومــان دەســت
دەداتــە کوشــتن و بڕینی بەرهەڵســتکاران
و جیابیــران و رۆژنامەنــوس و نووســەران،
کەوایــە ڕوونــە کــە دژایەتــی لەگــەڵ
قانــون ،بنەمــای دەســەاڵتداری کۆماری
ئیسالمییە.
بــەاڵم خاڵی گرینگ لێرەدا ئەوەیە کە بۆ
ڕاوەستان لە دژی دەسەاڵتێکی سەرەڕۆی
وەک کۆمــاری ئیســامی پێویســتە کە
خەڵــک بەشــدار بــن بــەو مانایــەی کــە
هەرچەشــە خەباتێک لە دژی ئەو رێژیمە
بنەمای ئەو خەباتە دەبێ لەسەر بەشداری
بەرفراوان و چەند ڕەهەندی جەماوەر بێت.
ڕوونیشــە کە بۆ بەشداری هەموو الیەنی

جەمــاوەر لــە خەبــات پێویســتە بنەمــای
خەبــات لەســەر کۆڵەکــەی پێکەوەژیان و
دێمۆکراسی دامەزرێ.
لێــرەدا دەبێــت ئامــاژە بــە باســێک بکەین
ئــەوەش بێئاکام بوونی بزاڤ و بزووتنەوە
جۆراوجــۆرەکان لە ئێرانە ،ئەوەی جیگای
ســەرنجە ئەوەیە کە لە ئێران زۆر رووداو و
بــزاڤ و بزووتنــەوە لــە قۆناغــی جیاوازدا
ســەری هەڵــداوە بــەاڵم ئاکامــی ئــەو
بزووتنەوانــە ئــەوە نەبــووە کــە خەڵــک و
جەماوەر بە خواستی خۆیان بگەن بەڵکوو
ئاکامــی تەنیــا ئــەوە بــووە کــە بازنــەی
دەســەاڵتداری جێگۆرکــەی پێکــراوە
و قەیرانــەکان هــەر لــە جێــی خۆیانــدا
ماونەتــەوە چون بەشــێوەیەکی دروســت بە
ڕەگــی ســەرەڕۆیی سیاســیدا نەچوونەتــە
خــوارێ و بایەخیــان بــەو دیاردەیــە نەداوە،
بەڵکوو بەپێچەوانەوە تاقمێ پاش ئاڵۆگۆر
هەمــوو جۆرە ئازادییــەک بۆخۆیان قائیل
بــوون و لەبەرانبــەردا خەڵکیــان ناچــار
کردووە پێملی خواست و ویستی ئەوان بن.
فەرهەنگــی ســەرەڕۆیی و کلتــوری

پاوانخــوازی وایکــردووە کــە بنەمــای
سیاســەت لــە واڵتــی ئێــران لەســەر درۆ و
تەمــاح دامــەزرێ و مــاف و بڕیــار هیــچ
رۆڵێکــی لە سیاســەتدا نەبێــت و هاوکات
لەگــەڵ ئەوە دەســەاڵت وەک ئامرازێک
بــۆ دابینکردنــی ویســت و خواســتی
تاکەکەســی ســەیر بکرێــت و هیــچ
بایەخێــک بــە مافی جەمــاوەر و خەڵک
نــەدرێ و تەنانــەت کلتــوری ســەرەڕۆیی
وای کــردووە دەســەاڵتی سیاســی زیاتر و
زیاتر ببێتە دەسەاڵتی نێروەجاغی!
لێرەدایە کە دەبێت باسێکیتر بێتە گۆڕێ
ئەوەیــش ئاڵۆگۆرســازکردن لــە ڕوانگەی
کۆمەڵگا بەرانبەر بە دەسەاڵتە؛ کۆمەڵگا
دەبێت بێتە سەر ئەو باوەرەی کە سەرچاوەی
هێز و ماف خۆیەتی و دەسەاڵتداران تەنیا
بەڕێوەبەرانــی کۆمەڵــگان و نابێ بڕیار و
بەڕێوەبەرایەتییــان لــە پێناو تاکدا بێت یان
دژ بە بەرژەوەندی کۆمەڵگا بێت.
زۆر ڕوونە کە لێرەدا هەم دەبێت سەرچاوەی
هێــز بگەڕێتــەوە بــۆ کۆمەڵــگا و هــەم
دەبێــت بۆ ســەرکەوتنی خەبات کۆمەڵگا
بێتــە ســەر ئەو بــاوەڕەی کە ئــەو دەتوانێ
خەبــات لــە دژی ســەرەڕۆیی ســەربخات
و خــۆی بەڕێوەبــەری کۆمەڵگاکــەی
خــۆی بێــت و پێویســتی بــە وەلــی فەقێ
نەبێــت .ڕوونــە بــۆ وەدیهاتنــی ئــەو باســە
دەبێــت رێکخــراوە سیاســییەکان لە ڕووی
بایەخی دێمۆکراســییەوە ئاڵۆگۆر بەســەر
خۆیــان بێنــن و بنەمــای تەشــکیالتیان
لەســەر شایستەســاالری و دێمۆکراســی
دامەزرێنــن و بێگومــان رێکخــراوە
سیاســییەکان کە ئەکتەری نێو سیاسەتن
دەتوانــن لە گۆڕینی ڕوانگەی کۆمەڵگا
بۆ ســەر دەســەاڵت و هەروەها جێخســتنی
دەســەاڵتداری دێمۆکراتیکــدا رۆڵێکــی
زۆر گرینگیــان هەبێت و هاوکات لەگەڵ
ئــەوە هــەر رێکخراوەکانــن کــە دەتوانــن
دەســەاڵتداری بــەرەو دەســەاڵتدارییەکی
لۆژیکــی و پارێــزەری بەرژوەنــدی بااڵی
کۆمەڵگا بەرن.
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ڕاسان ،بەرجام ،ڕۆژئاوا

جەماڵ ڕەسووڵ دنخه
ئەگــەر بڵێیــن مێــژووی خەباتــی نەتەوەی
کورد بەشــێکی لە چاوەڕوانی و هەبوونی
هەلــدا پەنگــی خــواردووە دوور لە ڕاســتی
نییــە .واتــە لــە مــاوەی شۆڕشــەکانی
نەتــەوەی کــورددا هەنــدێ جــار ڕێبەرانی
حیزبــەکان کــە شۆڕشــیان لە ئەســتۆ بووە
"سیاسەتی چاوەڕوانیان" لە پێش گرتووە.
لــە الیەکــی دیکــەوە ،کــورد وەکــوو
هێزێــک لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا هەتا
ئێســتاش خــۆی یەکالیــی نەکردووەتــەوە
کــە هاوپەیمانی چ واڵتێکە و دەبێ چۆن
هاوپەیمانییەتی درووســت بکات .چێرچێل
دەڵێــت" :لــە هاوپەیمانان خراپتــر ،نەبوونی
هاوپەیمانییە".
مەبەســت لــە هێنانــەوەی ئــەو دوو بابەتــە
ئەوەیــە لــە بابەتــی یەکەمــدا ،ئێمــەی
کــورد هەتــا ئێســتا ســەرەڕای ئەوەیکــە
نوخبــە و لێهاتــووی زۆر کاریگەرمــان
لێهەڵکەتووە بەاڵم نەمانتوانیوە بە شــێوەی
پێویســت کەڵــک لــەو ســەرمایە فکرییــە
وەربگریــن .بــەو مانایــە کــە نوخبەکانــی
کۆمەڵــگا النیکــەم ئەگــەر ڕێبەرایەتــی
ناکــەن ،ببــەن بــە یارمەتیــدەری بیر و هزر
بــۆ کۆمەڵــگای کوردســتان .بەشــێکی
دیکــەی درێژبوونــەوەی شۆڕشــەکانی
نەتــەوەی کــورد بــۆ ئــەوە دەگەڕێتەوە کە
حیزبەکانــی ڕێبــەری کۆمەڵــگا خۆیــان
لــە چوارچێــوەی سیاســەتی چاوەڕوانیــدا
هێشــتووەتەوە ،چوارچێوەیــەک کــە دوورە
لــە مەنتــق و واقعبینــی سیاســەت؛ لــە
سیاســەتدا دەبێ خــۆت وەک "عامل" بی
هەتا بتوانی کاریگەریشت هەبێ! .مێژوو
ئــەوەی پیشــان داوە ئەگەر تــۆ چاوەڕوانی
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دەرفەتــی هەتــا دواتــر خــۆت دەســەاڵت
بگریــە دەســت و حوکمڕانــی بکــەی،
خــۆت لــە گۆمــی قەیــران هاویشــتووە و
چارەنووســی خــۆت خســتووەتەوە دەســتی
ئەگــەر و شــایەدەکان؛ چونکــە کاتێــک
هێزێکــی بیانی دەســتێوەردان لە واڵتێکدا
دەکات کــە حیزبێــک یــان الیەنێــک
دژبــەری ئــەو حوکمەتەیە و لە شــێواویی
ئەو دەســتێوەردانە ئەو حیــزب و الیەنانەی
بــە دەســەاڵت دەگــەن لــە واقعیــدا دەبــێ
بڵێیــن کە ئەو حیــزب و الیەنانە ڕووتینی
دەسەاڵت بەدەستن و توانایی بەڕێوەبەریی
واڵتیان لە ئاستی بااڵدا نابێت.
کریــس کۆچێــرا لــە وتووێژێکــدا دەڵێــت:
"قاســملوو دەیکــوت ئێمــە پێمــان خۆشــە
ڕووســەکان بێــن یارمەتیمــان بــدەن
کوردســتان ئــازاد بکەین ،بەاڵم رازی نین
ســەربازەکانیان بنێرنە کوردســتان چونکە
ئەو دەمی حیساب لە دەستمان دەرچووە".
ئــەو لێدوانــەی دوکتــور قاســملوو ڕێــک
باســی ئــەوە دەکات کــە سیاســەتی
چاوەڕوانــی لــە سیاســەتدا بــۆ بــە دەســت
گرتنــی حکوومــەت لە داهاتــوودا هەڵەیە
و خۆبەدەســتەوەدانێکی مەعقوواڵنەیە کە
تۆ تەنیا دێکۆرێک لە دەســەاڵت دەبی و
حکوومەتەکەش "قوەی موجریە" دەبێت.
کێشــەیەکی دیکــە لەوەدایــە هەندێ جار

نوخبەکانــی نەتــەوەی کــورد کــە توانای
ڕێبەرییــان هەیــە بــە جێــگای ئەوەیکــه
نۆشــدار و ڕێپیشــاندەر بــن خۆیــان پەرە بە
گرفتەکان دەدەن ،بەو مانایە کە ئەو جۆرە
لــە نوخبەکانی نەتــەوەی کورد خوازیاری
ئــەوەن کــە هەرچی ئــەوان نوســخەپێچیان
کــرد ،حیزبــەکان ئیجرای بکــەن .هەڵەی
وەهــا بیرکردنەوەیــەک ئەوەیــە هیــچ
نوخبەیــەک توانــای ئەوەیــە نییــە ئیدعــا
بــکات هەرچــی ئــەو بیــری لێکــردەوە و
پێشــنیاری کرد ڕاســتە بەڵکوو کۆبەندی
بیــری نوخبەکان کــە دەتوانێت یارمەتیدەر
بێت.
ئەگــەر بۆ نموونە باس لە ڕێبەرانی کورد
وەک ســمکۆ ،قاســملوو ،قــازی ،شــێخ
سەعیدی پیران و باقی ڕێبەرەکانی دیکە
بکەین ،پێش هەموو شتێک ئەو ڕێبەرانە
خۆیــان جیا لــە نوخبەیی و توانای "اثبات
ارادە و رهبر"یــان هەبــووە .ئــەو ڕێبەرانــە
هیــچ کات چاوەڕوانی دەرفەت نەبوونە و
سیاسەتی بێدەنگیان مەحکووم بە شکست
زانیوە بۆیە خۆیان پێشــەنگی کۆمەڵگای
خۆیــان بوونــە و ئیــرادەی خۆیــان بە ســەر
هاوکێشە ناوچەییەکاندا سەپاندووە.
ئێســتا بــاس لــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بکەیــن ،حیزبێــک
کــە وەک دوکتــور قاســملوو دەفەرمێت:

"مێژووەکــەی ،مێــژووی چەنــد کادر و
مەســئول و پێشــمەرگەی حیــزب نییــە،
بەڵکــوو مێــژووی هــەزاران شــەهیدی
گەورەیــە کە گیانیان فیدای ڕێبازەکەیان
کردووە و ."...
مێــژووی حیزبــی دێموکــرات لــە دوای
"تعلیــق مبــارزات مســلحانه" الوازییەکی
کردەوەیی هەبووە و حاشــای لێ ناکرێت،
بــەاڵم لــە بــواری مەعنەوییــەوە پێگــەی
خــۆی لــە دەســت نــەداوە(( ،بەڵگــەکان
لــە هەمــوو قۆناغەکانــدا دەرخــەی ئــەو
ڕاستییەن)).
"ســەربەخۆیی سیاســی" لــە حیزبــی
دێموکراتــدا بابەتێکــه پێوەرێکی سیاســی
و کارییــه کــە کاری پــێ دەکرێــت،
ســەربەخۆیی سیاســی بەو مانایە نییە که
حیزبــی دێموکــرات بێمنەتە لــە پێوەندی
و هاوپەیمانــی ،بەڵکــوو بــەو مانایەیە کە
خــۆی بــە دەســتەوە نــادات و بە بــاش یان
خــراپ خۆی چارەنووســی خــۆی دیاری
دەکات بــێ ئەوەیکــە الیەنێکــی دیکــە
بەســەریدا "تحمیل" بــکات .هەر الیەنێک
سەربەخۆیی سیاسی نەبێت واتە سیاسەتی
ڕەت کردووەتــەوە و ڕەتکردنــەوەی
سیاســەتیش بە مانای لەناوبردنی ئازادی
و سەربەخۆیی تاک له کۆمەڵگەدایە.
بەوپێیــە بــا بــاس لــە حیزبــی دێموکــرات

بکەین:
لــە نــەورۆزی ســاڵی ١٣٩٤ی هەتــاوی
کە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
بڕیــاری دەســپێکی خەباتــی نوێــی دا و
خەڵکــی کوردســتان بە "ڕاســان" ناودێری
کــرد؛ (لێــرەدا ئیزن بدەن باســی ئەوە بکەم
کــە هــەر وەک لــە ســەروودا باســم لێــوە
کــرد حیزبــی دێموکرات پێگەی خۆی لە
دەست نەداوە؛ ناودێرکردنی ئەو خەباتە لە
الیــەن خەڵکی کوردســتانەوە ســەلمێنەری
ئــەو ئیددعاییــە) .شــکاندنی بێدەنگــی
و تابۆیــەک بــوو کــە حیزبــی دێموکرات
وەک سااڵنی  ٦٠خۆی دەرفەتی خوڵقاند
و سیاســەتی چاوەڕوانــی مەحکــووم بــە
شکست کرد.
خوڵقاندنی دەرفەت بۆ حیزبێکی سیاسی،
الیەنێــک یان گرووپێک کارێکی ســادە
و بچــووک نییــە؛ پێــش هەمــوو شــتێک
ڕیســک و بەهایەکــی دەوێــت کــە دەبێ
خۆی بۆ ئامادە بکەی؛ دروســت ئەوەیکە
حیزبی دێموکرات بەهاکەی دا!!!.
کاتێــک کــە بەرجام واژۆ کرا و ڕۆژئاوا
دیســان دەســتی بــە کاروبــاری ئابــووری
لەگــەڵ ڕێژیمــی ئێــران کــرد ،هەروەهــا
ئامریــکاش خۆی جۆرێــک ڕێککەوتنی
لەگــەڵ ئــەو ڕێژیمــە کردبــوو ،دەوڵەتانی
ناوچەکــە پێیــان وابــوو کــە ڕۆژهەاڵتــی

نێوەڕاســت بــەرەو ئارامــی دەچــێ؛
بەپێچەوانەوە ئەوەیکە ڕووی نەدا .لە وەها
کاتێکــدا کــە ڕێژیمــی ئێران باســی لەوە
دەکــرد هیــچ دژبەرێکــی نەمــاوە حیزبی
دێموکــرات بــە بڕیــاری خــۆی دەســتی
ڕەتــی لە ســینگی هەموو ئەو کەســانەدا
کــە ئیدعــای ئەوەیــان دەکــرد ئیتــر هیچ
ناکرێت؟!! .بەپێچەوانەوە ئەگەرچی هەتا
ئێســتا ئەو حەرەکەتەی حیزبی دێموکرات
وەک پێویســت گەشــەی نەکــردووە
بــەاڵم ،دەبــی ئــەوە بڵێیــن کــە لێــدوان و
قســەی کاربەدەســتانی ڕێژیمــی ئێــران
دەرخــەری ئەوەیە ئــەو حەرەکەتەی حیزب
چ کاریگەرییەکــی لەســەر هاوکێشــە
پیوەندیدارەکان بە ئێران داناوە.
واژۆکردنــی بەرجــام ئــەو ڕۆحیــەی بــە
واڵتانی ڕۆژئاوا دا کە بۆ جارێکی دیکە
ئێــران مەیدانــی تجــارەت و بازرگانییــە و
لــە پەنــای ئــەوەدا دەتوانن بــاس لە مافی
مرۆڤ و نەبوونی ئازادیی بەیان لە ئێراندا
بکەن و بە چەشنێک فشار بۆ ئێران بێنن
بــەاڵم ڕاســان بەپێچەوانــەوە ئــەو بڕیــارە
بــوو کــە خواســت و زەروورەتــی مێژوویی
و کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
بــوو .هەر بۆیــەش کاریگەرییەکان نەک
زۆر بــەاڵم حاشــای لــێ ناکرێــت کــە
ڕەنگدانەوەی لە هەستانەوەی کۆمەڵگادا
هەبووه.
سیاســەتی چاوەڕوانــی زیانێکــە کە هەتا
ماوەکــەی درێــژ بکرێتــەوە زیاتــر نوقمی
دەبی و خوڵقاندنی دەرفەتیش حەرەکەتێکە
بچووک یا گەورە "تحمیل اراده" بە ســەر
دۆخــی مەجــووددا بۆیە ڕاســان مۆرێک
بــوو لــە "نــا" بــە ڕێککەوتنــی بەرجــام و
ســەپاندن و نیشاندانی ئیرادەیەک بە سەر
ڕۆژئاوادا.

"عەشیرەگەرایی" ژەهرێکی ڕەفتاری
مــینا
کــوردەواری پەندێکــی هەیــە دەڵێــت" :لە
پڕێک بوو بە کوڕێک"؛ بۆ ئەو پەندەی
کوردەواریــم هێنــاوە؟ ،لەبــەر ئەوەیکــە
کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتی کە هەتا ئێســتا
ئەوەنــدەی پێشــکەوتن بــه خۆیــەوە بینیوە،
لەپــڕڕا نەبووەتــە ئــەو کۆمەڵگەیــە و
ڕێگایەکــی دووری بڕیــوە کــە بە ئێســتا
گەیشتووە کە ئێستا باس لە کۆمەڵگەی
جیهانــی ،کۆاڵنێکــی جیهانــی ،جیهانی
یەکدەست و ئەو چەمکانە دەکرێت.
کۆمەڵگە تەنیا لە توێژێک یان چینێک
درووســت نەبــووە و تێکەاڵوێکە لە هەموو
قشــر و توێــژ و بیــر و هــزری جیــاواز کە
لــە دەوری پێکهاتەیەکــی دەســەاڵتدا
کۆدەبنەوە و ژیانی خۆیان دەکەن .ئەگەر
لــە کۆمەڵگەیەکدا پێکهاتەی سیســتمی
دەســەاڵتداری الواز بێــت یــان دەســەاڵت
نەتوانێــت کۆمەڵگەیەکــی یەکدەســت
لــە بوارەکانــی سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی،
فەرهەنگــی و ئابــووری پێک بێنێت؛ لەو
کاتەدا چینێک ،توێژێک ،قشرێک یان
گرووپێک کە لە دەسەاڵت نزیکترە خۆی
لە بازنەی حوکمڕانی داوێت و کەڵک لە
ئیمکاناتی دەسەاڵت بە هەموو مانایەک
وەردەگرێت.
لــە حوکمڕانیــی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێرانــدا ئــەو کــەس و الیەنانە ،بــە تایبەت
کەســانی ئایینــی کە مێشــک و هزریان
بــە بــاوەڕی ئیدئۆلــۆژی شــیعەوە ئــاو
دراوە ،ئــەو کەســانەن کــە ســوود و قازانج
لــە دەســەاڵت وەردەگــرن .لــە واڵتێکــی
وەکــوو تورکیــەدا کەســانێکی فاشیســت
لە دەســەاڵت دەخــۆن .لە وەهــا حاڵەتێکدا
دەرفەتێکــی بــاش بــۆ "عەشــیرەگەرایی"
ســەر هەڵــدەدات .عەشــیرەگەرایی لە هەر
کۆمەڵگەیەکــدا وەک تۆوێکی چاندراوە
کــە هەمیشــە توانــای شــین بوونــەوەی
هەیــە جــا کاتێــک سیســتمی سیاســی

یــان دەســەاڵت توانای یەکدەســت کردنی
کۆمەڵگەی نەبێت ،عەشیرەگەرایی ،خزم
خزمێن و تایفەگەرایی سەر هەڵدەدات.
لــە بازنــەی عەشــیرەگەراییدا هیــچ
پێشــکەوتنێک نایەتــە ڕوو ،چونکــە لــەو
حاڵەتەدا ســەرۆکی عەشــیرە یــا گەورەی

تایفــە بڕیاردەریــی یەکــەم و کۆتاییــە
و بوونــی تــاک هیــچ مانــای نییــە و
سەربەخۆیی تاک سڕدراوەتەوە.
لــە تایبەتمەندییــە ئەســڵییەکانی
عەشــیرەگەرایی "دەمارگرژی"ـــه و
پێناســەیەکە کە ســنووری خــۆی لەگەڵ

ســەرجەم چیــن و توێژەکانی کۆمەڵگەی
خۆیدا دیاری دەکات .لەو سنووربەندییەدا
هیــچ الیەنێکی دیکە قەبــووڵ ناکرێت و
بــۆ قەبووڵکــردن و چوونە نــاو ئەو بازنەیە
به هەر ئیدە و ڕەفتارێک دەبێ ملکەچی
خواست و ویستی ئەو پێکهاتەیە بی.

"انــکار و اصــرار" تایبەتمەندییەکــی
دیکــەی عەشــیرەگەراییه؛ واتــە "انــکار"
بــۆ ئــەو شــتەی کــە لــە دەرەوەی ســنوور
و بازنــەی بیرۆکــە و ڕەفتــاری ئەوانــه،
چونکە هەر کردە و هزرێک لە پێوەندییە
ڕەق و ویشــکەکانی ئەوانــدا نەگونجێــت،

هێڵی سوورە و بەستێنی ئەوە پێک دێنێت
کــە تــاک ئەگەر لە خــودی خۆیان بێت،
وەالی دەنێن.
لــەو پێکهاتەیــەدا کۆمەڵگە بە خۆمانە و
بێگانه ،ڕەســەن و ناڕەسەن دابەش دەکرێت
و پێونــدی نێــوان خویان لەگــەڵ پێوەندەی
دەرەوە دەپچڕێنن .لەو حاڵەتەدا پەیکەرەی
کۆمەڵگــە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ الوازتــر
دەبێــت هەتــا جێگایــەک کــە سیســتمی
دەســەاڵت ،حیــزب یــان گــرووپ بــەرەو
گەندەڵیــی ئابــووری و ئیــداری هەنــگاو
هەڵدێنێت.
ئەگــەر چاوێــک لە سیســتمی سیاســیی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بکەیــن،
دەســەاڵتەکان لــە چوارچێــوەی "خانــدان،
تایفــەی بااڵدەســت ،عەقڵییەتــی زاڵ،
زمانــی زاڵ"دا کار دەکــەن و لــە دەرەوەی
ئــەو بازنەیــە تــاک مانای ڕاســتەقینەی
نییه.
لە سیســتمی کۆمەڵگای کوردەواریشــدا،
ڕەنگــی عەشــیرەگەرایی بــە ســەر ڕووی
کۆمەڵگەدا کشــاوە و بۆ ســڕینەوەی ئەو
بابەتــە یەکــەم دەرفەتــی دەوێــت ،دووهەم
فەرهەنگێکــی بەهێــزی ئاگاهیــی دەوێت
کە دووهەمی بەسەر یەکەمیدا فەڕزە.
یەکێــک لــە ڕســاڵەتەکانی کۆمەڵگەی
ئەمــڕۆ بــە تایبەتــی نــەوەی نوێــی
کوردســتان ئەوەیــە بــۆ "نهادینەکردن"ـــی
پۆســتی "اکتســابی" کار بکەن و پێگەی
پۆســت و مەقامــی "انتســابی" بســڕنەوە.
چونکە کۆمەڵگەی کوردســتان ئێستاش
قوربانیــی بنکــڕ و خڵتــەی ئەو بیرۆکە و
ڕەفتارەیــە و تــاک بڕیــاری خۆی نییە و
یەکدەســتی و یەکگرتوویــی کۆمەڵگەی
بنبڕ کردووە.
ئێمــە دەبــێ باوەڕ بــەوە بێنین کە ئەســڵی
"اصالــت وجــود" لەســەر " خــود اصالــت
پنــداری" فەڕزتــرە و دنیــای ئەمڕۆکــە
دنیــای "نــژاد برتــر ،زبــان اصیــل ،گــروه
نــژادی" و ئــەو چەمــک و دەســتەواژەیە
نییە و زۆر دەمێکە "خود اصالت پنداری"
کۆتایی پێهاتووە.
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تەنیا خۆمان بەرپرسیارین
لە ئاست بارودۆخی ڕۆژئاوای کوردستاندا

کاروان
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا هیــچ
نەتەوەیــەک بارتەقــای نەتــەوەی کــورد
گلەیــی لــە ڕابــردووی خــۆی نەبــووە و
نییــە ،بــەاڵم کــورد بارتەقــای هیچــکام
لــەو نەتەوانــە نەیتوانیــوە یــا نەیویســتووە
ڕەخنەیەکــی ئەساســی و درووســت لــە
ڕابــردووی خــۆی بگــرێ و ڕێکارێکــی
درووســتتر و گونجاوتــر بــۆ دەربازبوون لەو
بارودۆخە نەشــیاوەی کە پێیەوە دەناڵێنێ،
بدۆزێتــەوە و بگرێتــە بــەر .هەموومــان لە
گێڕانەوە و وەبیرهێنانەوەی هەڵە مێژوویی
و خیانەتــە نەتەوەییەکانــی نەســڵەکانی
پێشوومان پسپۆڕین ،کەچی کەم واهەبووە
بتوانیــن خۆمــان لــە دووپــات و چەندپــات
بوونــەوەی ئــەو هەاڵنــە بپارێزین و بە دوور
بگرین .بۆ ئێمە هیچ شتێک لەوە ئاسانتر
نییە تا تاوانی شکســت و نەهامەتییەکان
بخەینــە ئەســتۆی الیەنەکانیتــر و خۆمان
لەژێر باری بەرپرســایەتیی ئەو شکســتانە
دەربــاز بکەیــن ! .ڕەنگــە هەڵــە نەبــێ
ئەگــەر بڵێیــن گرینگتریــن هــۆکاری ئەو
ڕەفتارانەمــان لــەوەوە ســەرچاوە دەگــرێ
کــە زۆربەمــان الیەنگــری کردنمــان لــە
ڕێبــازە سیاســییەکان نــە لــە دەرەنجامــی
بــە دواداچوون و خوێندنەوەیەکی شــیاودا،
بەڵکــوو لە ڕووی ئیمانێکی کوێرکوێرانە
و خووگرتنمــان بــە دەروێشــییە ! .ڕەخنــە
لەخۆگرتــن بە المانەوە تاوانێکی گەورەیە
و ســەیریش نییــە کــە وایــن ،ئیمــان و بــە
تایبەتیــش ئیمانــی کوێرکوێرانــە ژەهــرە
بــۆ ئــاوەز و بیرکردنەوەیەکــی ژیرانــە و
هــەر بــەو هۆیەشــەوەیە کــە قودســییەت
بــە باوەڕەکانمــان دەبەخشــین و الدان و

ڕەخنەگرتــن لــەو ڕێبازانە بــە کفر و تاوان
دەزانین .
هــۆکاری ســەرەکیی شکســتەکانی
ئەوڕۆمــان هــەر هەمــان ئــەو هــۆکارە
ســەرەکییانەن کە بوون بە هۆی شکستی
شۆڕشــەکانی پێشــووتری کورد لە چەند
ســەد ســاڵی ڕابردوودا .پشــت بــە دوژمن
بەستن ،ناتەبایی و خۆبەزلزانی ،تاکڕۆیی
و گۆنەدان بە ویست و داخوازیی زۆرینەی
کورد و هەوڵدان بۆ شــکاندن و لە ڕەوایی
خســتنی باقــی هێــزە کوردییــەکان ،هــەر
ئێســتاش و وەک ڕابــردوو الی هێندێــک
لە بەناو سیاســییەکانی کورد ،بە وێنەی
یاسایەکی نەگۆڕ و پیرۆز لێی دەڕواندرێ
و کاری پێ دەکرێ !.
بــە چــاو پێداخشــاندنێکی ئاســایی
بەســەر بارودۆخــی ئێســتای ڕۆژئــاوای
کوردســتاندا ،ڕاســتیی ئــەو بۆچوونەمان
بــۆ دەردەکەوێ .کێ هەیە بتوانێ حاشــا
لــە هەڵەکانــی کــورد لــە خوڵقاندنــی ئەو
مەترسییانە کە ئەوڕۆ بوون بە گەورەترین
هەڕەشە لە ســەر دەسکەوتە نیوەچڵەکەی
کــورد لەم بەشــەی کوردســتاندا بکات ؟
لــە خۆمــان زیاتــر کــێ دەیتوانــی کــورد
لــە ڕوژئــاوادا تا ئــەو ڕادەیە تووشــی بێ
هیوایــی و تــرس و دڵەڕاوکــێ بکاتــەوە؟
ڕەشبینی و زیادەڕۆیی نییە ئەگەر بڵێین،
ئێمە پسپۆڕین لە دۆڕاندندا .
پێشــبینی کردنــی ئــەوڕۆی کــورد لــە
ڕۆژئاوای کوردستاندا و هەر لە سەرەتای
ســەرهەڵدانی خەڵکی سوریادا  ،پێویستی
بە ژیری و وریایی نەبوو .
هێزێــک دەســتی کــرد بــە هــەاڵواردن و
ئینکارکردنی باقی حیزبە کوردییەکانیتر
لــە ڕۆژئــاوادا و بــە خائیــن و ناڕەســەن
نــاوی بــردن و بــەو ڕەفتارانــەی هــەر زۆر
زوو ئاوێکــی ســاردی بەســەر هەمــوو ئەو

کوردانــەدا ڕشــت کە بە هیــواو هومێدەوە
لــە ئاڵوگۆڕەکانــی ســوریایان دەڕوانــی.
ئــەوان بــە گرتنەبــەری هێڵــی ســێهەم (!)
ســەریان لــە خۆیــان و الیەنگرەکانیشــیان
شــێواند  .بۆیــە هــەر ئێســتاش نــە خۆیان
و نە الیەنگرەکانیشــیان ناتوانن بە ڕوونی
و ڕاشــکاوی بــاس لــە ئامانجەکانــی
حیزبەکەیــان بکــەن .ئــەوەی لــە
ڕاگەیاندنەکانــی ئــەو حیزبەو الیەنگرانی
ئــەو حیزبــەدا زیاتــر لــە هەمــوو شــتێک
زەق دەکرێتــەوە ،هەواڵــە حەماســییەکانی
!!! باڵــی چەکــداری ئــەو حیزبەیە نەک،
سیاســەت و پــان و بەرنامەکانــی ئــەو
حیزبــە بــۆ ئێســتا و داهاتــووی کــورد و
کوردســتان لــە ســوریادا  .گرتنەبــەری
ڕەفتــاری ناسیاســییانە و ســەقەت و زەق
کردنــەوەی ســیمبۆلەکانی هێزێکــی
شــوێنی دیکــە ،بــە بــێ لەبەرچاوگرتنی
دەرەنجامەکانی ،نیشانی دا کە ئەوان بەر
لــە بەرژەوەندیــی کــورد و داخوازییەکانی
گــەل ،بەرژەوەندیــی حیزبــی و گرووپیــی
خۆیانیان بەالوە گرینگە.
دژایەتــی کردنــی حیزبــە کوردییەکانیان
کــرد بــە نیشــانەی ژیــری و حاشــا کردن
لــە ســەربەخۆیی ،فیــدڕاڵ و ئۆتۆنۆمیی
کوردستانیشــیان کــرد بــە نیشــانەی
دێموکــرات بــوون! .ئــەوان ،زیاتــر وەک
هێزێــک دەرکەوتن کە پێش بە ڕاپەڕینی
خەڵــک و ڕادیکاڵ بوونــەوەی داخوازییە
ڕەواکانــی گەلــی کــورد لــەو بەشــەی
کوردســتاندا بگرن .ئەگــەر جارناجارێک
لێــرەو لــەوێ کەســێک یــان وتەبێــژی
واڵتێکی سێهەم ئاماژەی بە مافی کورد
لــە ڕۆژئــاوادا دەکــرد و دابینکردنــی ئەو
مافانەیان وەک پێویســتییەکی سیاسی و
مرۆڤــی دەخســتە ڕوو ،بەر لــە داگیرکەرە
دڕندەکانــی کوردســتان ،ئــەوە ئــەوان

بــوون کــە خســتنە ڕووی ئــەو داوایانەیان
بــە نیشــانەی دواکەوتوویــی و پالنــی
ئیمپڕیالیــزم لە دژی گەلی کورد دەزانی
!!! .و . ...
نەبوونــی سیاســەت و ئامانجێکــی ڕوون
و ئاشــکرا ،هەوڵــدان لــە پێنــاو ناتەبایــی
و ئینــکاری حیزبــە کوردییــەکان،
کەڵکوەرگرتــن لە بارودۆخــی ڕۆژئاوا بە
مەبەســتی ڕێکالمــی حیزبــی ،نەبوونــی
تێگەیشــتنێکی لۆژیکــی بەرانبــەر
هەڵکەوتــەی جۆگرافیایــی ئــەو بەشــەی
کوردســتان و دراوســێ بوونــی لەگــەڵ
یەکێــک لــە دڕندەتریــن و خوێنمژتریــن
داگیرکەری کوردستان ،سەرکوت کردنی
زۆرەملیانــەی خەڵکــی جیابیــری کــورد،
پێــش گرتن لــە خســتنەڕووی واقیعیانەی
داخوازیــی نەتەوەیــی کــوردەکان و
گرتنەبــەری ڕێــکاری نادێموکراتیــک
و دوور لــە شۆڕشــگێڕی ،بــووە هــۆی
تۆرانــدن و ناهومێــد بوونــی بەشــی هــەرە
زۆری خەڵکــی کــورد لــە ڕۆژئــاوادا کە
ئاکامەکەشــی بــوو بــە ئاوارەیــی و چۆل
کردنــی شــار و گونــدەکان لــە الیــەن ئەو
خەڵکانەوە و ئەوانەشــی کە مانەوە بە بێ
ویســتی دەروونیــی خۆیــان بــێ دەنگییــان
هەڵبژارد .
لەوەهــا بارودۆخێکــدا ناکــرێ چاوەڕوانی
کارەســاتەکان نەبیــن .هاوکاریــی
حکومەتی ئامریکا لە گەڵ "پ ی د" لە
سەر داوای حکومەتی هەرێم لە باشووری
کوردستان لە الیەک و لەالیەکی ترەوەش
لەبــەر نەبوونــی هێزێکــی باوەڕپێکــراو
و ڕێکخــراو لــە ســوریادا بــە مەبەســتی
دژایەتی کردنی هێزە تیرۆریستەکان بوو.
ئامریکاییــەکان لەگەڵ هێزە کوردییەکان
لــە ســووریە هیــچ ڕێککەوتننامەیــەکان
لــە نێوانــدا نەبــووە تــا بکــرێ لەســەر

هاوکارییەکانیــان تــا گەیشــتنی کــورد
بــە مافەکانــی (!) حیســابی بــۆ بکرێ.
ئەگــەر بڕیاری تڕامپ لەمەڕ بردنەدەری
هێزە چەکدارەکانی ئامریکا لە ڕۆژئاوادا،
ڕەخنــەی زۆری لــە ناوخــۆی ئامریــکا
و ئورووپــادا لێدەگیــرێ ،لەبــەر ئــەوە نییە
کــە خیانــەت بــە کــورد دەکــرێ ،بەڵکوو
لەبەر ئەوەیە کە پێیان وایە بە کشــانەوەی
هێزەکانــی ئامریــکا بەرژەوەندییەکانــی
واڵتــە ڕۆژئاواییــەکان بــە ئامریکاشــەوە،
دەکەوێتە ژێر مەترسی  .ڕەنگە کۆشکی
ســپی و ترامــپ بە هۆی گوشــارەکان تا
ڕادەیــەک و بــۆ ماوەیەکی ســنووردار لە
پەلەکردن لە کشــانەوەی ســەربازەکانییان
پاشــگەز ببنــەوە ،بــەاڵم ئــەوەی ڕوون و
ئاشــکرایە ئەوەیــە کــە نــە ئامریــکا و نــە
هیــچ واڵتێکــی دیکە ئامادە نین بۆ دڵی
کــورد و چــاوی کــورد تــا ئەبــەد خۆیــان
لــە ئاســت مافی کــورد بە بەرپــرس بزانن
 .سیاســەت الی ئــەوان یانی بەرژەوەندیی
نەتەوەیــی و هیچیتــر ،تــا ئــەو جێگەیــە و
ئــەو ڕۆژە لەگەڵمانــن کــە لــە قازانجــی
بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی ئەواندایــە .ڕێک
ئــەو بەرژەوەندییــەی کــە الی هەندێــک
هێــزی کوردی هیــچ بایەخێکی ئەوتۆی
پێ نەدراوە .
ئەوەیکــە دەبــێ و پێویســتە لــە ئاســت
چارەنووســی کــورد لــەو بەشــەی
کوردســتاندا خــۆی بــە بەرپــرس بزانــێ،
تەنیــا خۆمانیــن  .ئەگــەر بەڕاســتی
مافەکانــی گــەل و بەرژەوەندییــە
نەتەوەییەکانــی کوردمان بەالوە گرینگە،
دەبێ ڕەفتار و سیاسەتەکانیشمان کوردانە
و لــە پێوەنــدی لەگــەڵ بەرژەوەندیــی
کــورددا بێــت هێزەکانــی کــورد بــە بــێ
بەخۆداچوونەوەیەکی ئەساســی و پێناســە
کردنێکــی ســەردەمیانە و نوێــی درووشــم

و داواکانــی خــۆی بــە شــێوەیەک کــە
گونجــاو بێــت لەگــەڵ یاســا مرۆیــی و
دێموکراتیکــەکان ،هەرگیــز ناتوانــن
بەســەر گرفتەکانــدا زاڵ بــن .هــاوکاری
و یەکگرتوویــی هەموو هێزە کوردییەکان
لە ڕۆژئاوادا ،پێناسەکردنێکی زانستییانە
و درووســت و ڕوون و شــەفاف لەســەر
داواکارییەکانــی کــورد ،هەوڵــدان بــۆ
کردنــەوەی ڕاســتیی دەرگای وتووێژەکان
لەگــەڵ حکومەتــی ناوەندیــی ســوریادا
وەک واقیعێکی حاشاهەڵنەگر ،پێشگرتن
بەو ڕەفتار و درووشمە ناپێویستیانەی کە
بیانوو دەبەخشــن بە حکومەتی تورکیا بۆ
هێــرش کــردن بۆ ســەر خاکی کوردســتان
لــە ڕۆژئــاوادا ،ســووربوون و پێداگــری لە
ســەر دێموکراتیزە کردنی سوریا ،هەوڵدان
بــۆ پێکهێنانــی پێوەندییەکــی پتەوتــر
لەگــەڵ ڕوســیا و یەکیەتیــی ئورووپــا بە
مەبەســتی وەدیهێنــان و دەســتەبەرکردنی
مافــە ڕەواکانــی کــورد ،پتەوترکردنــی
پێوەندییــەکان لەگەڵ حکومەتی هەرێمی
کوردســتان و حیزبــە کوردییەکانــی
بەشــەکانی دیکەی کوردســتان ،هەوڵدان
بــۆ هەڵبژاردنێکــی دێموکراســییانە لــە
ناوچــە ئازادکراوەکانــی کوردســتان و
پێکهێنانــی پاڕلمــان و حکومەتێکــی
دێموکــرات لــە ڕۆژئــاوادا کــە بتوانــێ
نوێنەرایەتیــی داخوازییەکانــی زۆرینــەی
کــورد بێــت لــەو هەرێمــەدا و ، ....
ڕێگاچارەیەکــی پێویســت و گونجــاون
بــۆ گەیشــتنی کــورد بــە ئامانجەکانی.
بــە بــێ وەدیهاتنــی زۆربــەی ئــەو خاڵــە
ئاماژەپێکراوانە ،زەحمەتە کەشتیی کورد
لــە ڕۆژئــاوادا بتوانــێ بــە کەنارەکانــی
ئازادی بگات و لەنگەر بگرێت .
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ڕۆژ و مانگەکانــی داهاتــوو بــۆ ئێــران و کۆمــاری ئیســامی چــۆن دەبێــت؟ ئایــا وەک هەندێک
شــڕۆڤەکار دەڵێــن شــەڕ لــە ئێرانــدا دێتە ئاراوە؟ ئەگەر شــەڕێک یەخەی ئــەم واڵتە دابگرێ
ئایــا شــەڕی نێوخۆیــی دەبێــت و خەڵکــی وەزاڵەهاتــوو لــەدژی ڕێژیــم ڕادەپــەڕن یان شــەڕی
کۆماری ئیســامی و الیەنێکی دەرەکی دەبێت؟ بەگشــتی دواڕۆژی ئێران چۆنە؟ ئەمانە و چەند
پرســیارێکی دیکەمــان لەگەڵ بەڕێز «ئارش ســاڵح» نوێنەری حیزبــی دێموکرات لە ویالیەتە
یەکگرتووەکانــی ئامریــکا هێناوەتــە بــەر بــاس کە لێرەدا ســەرنجتان بۆ بینینی ڕادەکیشــین:
لــە ڕۆژانـــی ڕابـــــردوودا هەندێک الیەنی
دەرەک ــی و ناوخۆیی باسیان لە ئەگەری
هەاڵیسانی شەڕێکی هەمەالیەنە لە ئێراندا
کــرد .عەلیمحەممەد نائینی ،ڕاوێــژکــاری
فەرماندەی گشتیی سپای پاسداران باسی
لە قوڵتربوونەوەی کێشە نێوخۆییەکان و
تەنانەت هەاڵیسانی شەڕ کرد؛ "حەسەن
خــومــەیــنــی" ،ل ــەب ــارەی هــەڵــوەشــانــەوەی
دەســەاڵتــی ڕێــژیــمــی کــۆمــاری ئیسالمی و
بــارودۆخــی نالەباری ڕێژیم وتوویەتی:
"هیچ گەرەنتییەک نییە کە ئێمە بمێنینەوە
و کەسانی دیکە ب ــڕۆن" .هــاوکــات عــادڵ
ئــەلــســالــمــی ،شـــڕۆڤـــەکـــاری ڕۆژنـــامـــەی
شەرقەلئەوسەت لە وتارێکیدا باسی لەوە
کردووە کە هەلومەرجی سیاسی و ئابووری
و کــۆمــەاڵیــەتــی ئــێــران بەچەشنێکە کە
ئەگەری قەیرانی قووڵ و تەنانەت شەڕ لە
ئارادایە .ئایا شەڕ لە ئێراندا ڕوو دەدات؟

لــە راســتیدا بــە واتایێک ئێســتە ئێران لە
دەڤــەرە جیاجیاکانــی رۆژهەاڵتــی ناویــن
لــە نــاو جۆرێــک رووبەڕووبوونــەوەی
ســەربازیدایە .لــە ســووریە بــۆ وێنــە
هێزەکانــی جارناجــار دەکەونــە بــەر
پەالمــاری ئیســرائیلییەکان .لــە یەمەنــدا
لــە رێگــەی پراکســیەکانی خەریکــی
رووبەڕوونەوە لەگەڵ عەرەبســتانن .ئەمانە
هەمــوو رووبەڕوونــەوەی ســەربازین و هەر
کات ئیمکانی ئەوە هەیە کە هەرکام لەم
کێشــانە ببن بە شــەڕێکی تەواو عەیار لە
نێوان ئێران و یەکێک لەو واڵتانە .ئەمڕۆ
بــەاڵم سیاســەتی کۆمــاری ئیســامی
ئەوەیە کە ئەم بارودۆخە کونتروڵ بکات و
هێدی هێدی بە بەرفراوان کردنی حەوزەی
نفووزی نیزامی خۆی یان ئێستێاڵحەن بە
پەرەدانی قوواڵیی ئیســتراتیژیکی خۆی،
جیهانــی رۆژاوا ناچــار بکات کە لەگەڵ
راســتی ئێرانێکی بەهێــز رووبەڕوو ببنەوە.
بــەاڵم کێشــەکە هەڵدەگەڕێتــەوە بۆ ســێ
شــت ،یەکەم ئەوەی کــە ئێران ئەگەرچی
زۆرجــار پیشــانی داوە کــە لــە بەرامبــەر
هێــز و گوشــاردا پاشەکشــە دەکات و
کارێــک نــاکات کــە مەجوودیەتــی
بکەوێتــە مەترســییەوە بــەاڵم هاوکاتیــش
دەری خســتووە کــە خاوەنــی هەندێــک
رەهەنــدی ناعەقاڵنــی بەهێزە کە دەتوانێت
لــە بڕیارێکــی کاتــی تەنشــزادا کاریگەر
بێــت .هەروەهــا بابەتی دووهــەم ئەوەیە کە
الیەنــی بەرامبەری ئێران واتە عەرەبەکان،
ئیســرائیل و ئامریــکا هاودەنگــن لەســەر
ئەوەیکە رێگە نەدەن ئێران بەو ئاســوودەییە
ئــەم پالنــەی خۆی جێبەجــێ بکات .بۆیە
ئەمــە دەبێتە هۆی ئــەوە کە تێچووی ئەم
مەســەلەیە بــۆ ئێران زیاتر بێــت و هەروەها
ئەگــەری پێکهاتنــی تێکهەڵچــوون زۆرتر
ببێتــەوە .بابەتــی ســێهەم ئەوەیە کــە ئێران
لــە ناوخۆدا رووبــەڕووی چەندین قەیرانی
ســەرەکی بۆتــەوە .ئــەم قەیرانانــە دەتوانن
کاریگــەری زۆریــان لەســەر شــێوازی
بڕیاردانــی ئێــران هەبێــت .بــۆ وێنــە ئێران
لەوانەیــە زۆریــش بــێ مەیــل نەبێــت بــە
مەبەســتی ئەوەیکە قەیرانەکانی ناوخۆی
کونتــروڵ بــکات و کۆمەڵــگا ســەرکوت
و میلیتاریــزە بــکات تێکەڵ بە شــەڕێکی
کونتروڵکــراو لەگەڵ ئامریکا ببێت .بۆیە
ئەگەرچــی لەســەر الپەڕە ،ئێســتا باســی
شەڕ تۆزێک دوورە لە راستییەوە بەاڵم لە
کردەوەدا ئەگەری هەڵگیرســانی شــەڕ بە
تەواوەتی رەد ناکرێتەوە.
بۆچوونی سیاسییەکانی دەوڵەتی ئامریکا
ک ــە ل ــە یــــاری ن ــێ ــوان ئ ــێ ــران و جیهان
ئەکتەرێکی سەرەکی و تەنانەت دەتوانین
بڵێین یەکالکەرەوەیە ،سەبارەت بە دۆخی
ئــێــران و داه ــات ــووی ئــەم واڵت ــە چییە؟

بەلەبەرچاوگرتنی هەندێک لێدوانی

کەسایەتییەکانی ئامریکا و یەک
لەوان ڕیچارد هاس کە پیشبینی دەکەن
لە ساڵی 2019دا شەڕێک لە نێوان
ئێران و یەکێک لە واڵتانی عەرەبستان،
ئامریکا و ئیسرائیل دێتە ئاراوە.
دیــارە کەســانێک وەکــوو ریچــارد هــاس
زیاتــر لــە چوارچێــوەی لێکدانــەوەی
خۆیــان قســە دەکەن کە ئەگــەری ئەوەش
هەیــە کــە درووســت نەبێت .بەشــێک لەو
لێکدانەوانــەش بۆ ئەوەی بتوانن ســەرنجی
زیاتــر بــۆ الی خۆیــان راکێشــن رادیکاڵن
هەندێکشــیان ئامانجــی سیاســییان لــە
پشــتە بــۆ وێنــە بــە مەبەســتی ئــەوە وا
دەڵێــن کــە دەوڵەتــی ئامریــکا بخەنــە ژێر
گوشــارەوە کە هێرشــەکانی بۆ ســەر ئێران
کەم بکاتەوە .بەاڵم لە راســتیدا ســەبارەت
بــە شــێوەڕوانینی بەرپرســانی ئامریکا بۆ
ئێــران تەنیــا یــەک شــت روونــە ئەویــش
ئەوەیــە کــە هیــچ شــتێک روون نییە .لە
راســتیدا لە ئامریکا تا رادەیەکی بەرچاو
هاودەنگــی لەســەر هەڵســووکەوتی ئێــران
لــە ناوخــۆ و دەرەوە هەیــە بــەاڵم لەســەر
چۆنیەتــی رووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ ئــەو
واڵتــە دەتوانــم بڵێــم کەمتــر دێتە پێشــەوە
دوو کــەس هاوبیــر بــن .کێشــەی ئێــران
ئێســتا بۆتــە کێشــەیەکی سیاســەتی
ناوخۆی ئامریکا .الیەنە سیاسییەکان بۆ
دژایەتی یەکتر و بە مەبەســتی سیاســی،
هەرکامیــان بەجۆرێــک بابەتــی ئێــران
بــەرز دەکەنــەوە و هەڵوێســتێکی جیــاواز
لــەو بــارەوە دەنوێنــن .هــەر ئەم مەســەلەیە
بۆتــە هــۆی ئەوەیکە بابەتی ئێــران لە ناو
کۆمەڵــگای ئامریــکادا ببێتــە خاوەنــی
هەســتیاریەکی زۆر .ئــەم مەســەلەیە
و ئەزموونــی تاڵــی ئامریکاییــەکان لــە
شــەڕی ئەفغانستان و عێراق وای کردووە
کە سیاســییەکان نەتوانن بە ئاســانی بیر
لە ئێســتراتیژی بکەنەوە یان بە راشکاوی
بیروبۆچوونیــان دەرببــڕن .بابەتی شــەڕی
نێــوان ئێــران و ئامریکا بابەتێک نییە کە
لێــرە سیاســییەکان بیانەوێ بە راشــکاوی
باســی لێــوە بکەن .ئێمە دەبــێ ئەوە بزانین
کە ئامریکاییەکان زۆر لەوە دەترســن کە
تێکــەڵ بــە شــەڕێکی تر لــە رۆژهەاڵتی
ناویندا ببنەوە .بــە داخەوە ئامریکاییەکان
وەکــوو ئێمــە چــاو لــە بابەتەکــە ناکــەن.
ئەوان بــۆ گۆڕانکاری پەلەیان نییە لەبەر
ئــەوەی نەتەوەکەیــان لــە مەترســیدا نییە،
بەاڵم بۆ ئێمە خێرایی لە گۆڕانکارییەکان
بابەتــی مەرگ و ژیانی یەک نەتەوەیە،
بابەتــی بەدبەختــی و ئاوارەیــی و شــەڕ و
کوشــت و کوشتارە بەاڵم بۆ ئەوان بابەتی
رێگەپێوانی مێژوویە لە مەســیری خۆیدا.
ئێمــە بــۆ ئــەوەی بتوانیــن کاریگــەر بیــن
دەبێت توانایی ئەوەمان هەبێت لە دەالقەی
ئەوانیشــەوە دنیا ببینیــن .کە لە دەالقەی
ئەوانــەوە چــاو لــێ دەکــەی ،ئێمــە تەنیــا
کەســانێک نین کە لە رۆژهەاڵتی ناوین
دەژیــن و کێشــەی ئێمــە تەنیــا کێشــەی
رۆژهەاڵتــی ناویــن نییــە کــە پێوەندی بە
ئامریــکاوە هەبێت یان کاریگەری بەســەر
بەرژەوەندییەکانــی ئــەو لــەم ناوچەیــە
هەبێت.
پڕئاشکرایە کە هەلومەرجی نێوخۆیی ئێران
زۆر ئاڵۆزە؛ لەالیەکەوە زەخــت و گوشار
بۆ سەر چاالکانی سینفە جۆراوجۆرەکان
و نەتەوەکانی نیشتەجێ لەم جوغرافیا،
لەالیەکەوە قەیرانە هەمەڕەنگەکانی وەک
ئ ــاو ،بــێــکــاری ،ژیــنــگــە ،ڕەوایـ ــی سیاسی
و هــتــد .کــۆی ڕووداوەکـــانـــی دوو ساڵی
ڕاب ــردووش ئــەوەمــان پێدەڵێ کە کۆماری
ئیسالمی لــە نــێــوەڕۆکــی خــۆیــدا بــەتــاڵ
بووەتەوە .دوورەدیمەنی ئێران چییە؟ ئایا

کۆماری ئیسالمی دەتوانی بەسەر قەیرانە
ناوخۆییەکاندا زاڵ بێت یان نا دەسەاڵت
لە دەس دەدات؟

ئیســامی
کۆمــاری
مەحکوومــە بــەوەی یــان لــە بەرامبــەر
خواســتی کۆمەڵــگاوە کۆتــا بێــت یــان
بــڕوات .تەنانــەت ئەگەر ئــەم قەیرانانەش
نەبــن کۆمــاری ئیســامی ناچــارە کــە
یەکێک لەو دوو رێگەیە هەڵبژێرێت .ئەم
بارودۆخەی ئێســتای کۆماری ئیسالمی
لــە ئاکامی قەیرانەکاندا نییە کە هاتۆتە
ئــاراوە بەڵکــوو ئــەم قەیرانانە لــە ئاکامی
هەبوونــی کۆماری ئیســامین کە پێک
هاتــوون بۆیــە لــە راســتیدا کۆمــاری
ئیســامی و کۆمەڵــگای ئێــران کاتێک
دەتوانــن لــەم قەیرانانە نەجاتیــان ببێت کە
کۆمــاری ئیســامی یــان نەمابێــت یــان
تەســلیمی خواستی گەالنی ئێران بووبێت.
کە باســی کۆتاهاتن دەکەین مەبەســتمان
ئەوەیــە کــە کۆمــاری ئیســامی هەم لە
بنەمــا فکرییەکاندا و هــەم لە پێکهاتەی
سیاســیدا و هــەم لــە نــاو و هــەم لــە
ناوەڕۆکــدا تووشــی گۆڕانــی بنەڕەتــی
ببێــت .واتــە سیســتمی زاڵ بەســەر ئێــران
دەبێــت مــل بــەوە بــکات کە یەکــەم ببێت
بــە سیســتمێکی فێدێــراڵ و دێموکــرات
و دووهــەم ئــەو کەســانەی کــە دەســتیان
بووە لە کوشــتن و تیرۆر و ئەشــکەنجە و
هەرجۆرە ناعەداڵەتیێک لەم چڵ ســاڵەی
رابــردوودا ،بکەونە بــەردەم دادوەری .تەنیا
لــەم بارودۆخەیــە کە ئیمکانــی ئەوە هەیە
کــە کۆمەڵــگای ئێــران لــە قەیرانەکانی
رزگاری ببێت .بەباوەڕی من قەیرانی ئێران
تەنیا قەیرانی ئابووری نییە .ئەم کێشــانە
بــە گەشــەی ئابــووری چارەســەر نابــن،
لەبیرمان نەچێت ئێران سەردەمێک زۆر بە
لەحــازی ئابوورییەوە بارودۆخی باش بوو،
تۆزێــک کراوەیی سیاسیشــی تێدا بەدی
دەکرا بەاڵم لەبەر ئەوەی خواستی شوناسە
جیــاوازەکان پشــتگوێ خــرا نەیتوانــی
گەشــەی ئابووری و سیاســی خۆی بەرەو
پێــش ببــات .ئەگــەر چــاو لــە مێــژووی
ئێــران بکەن لە ســەردەمی دامەزراندنییەوە
واتــە لــە شۆڕشــی مەشــرووتەوە تا ئێســتا
هەمــووکات گۆڕانکارییەکان ئەگەرچی
دەبنە هۆی تۆزێک لە کراوەیی سیاســی
بــەاڵم دیســان پێکهاتــەی موتەمەرکێزی
دەســەاڵت کــە بــە مەبەســتی تواندنەوەی
نەتــەوە جیــاوازەکان فۆرمــی گرتــووە و

بەردەوام بووە ،دەبێتە گەورەترین لەمپەڕ لە
بەرامبــەر گەشــەی سیاســی و پێکهاتنی
بەشــداری سیاســی .هــەر بۆیــەش هــەر
هەوڵێــک بــۆ پێکهێنانــی گۆڕانێکــی
واتــادار ،بێ لەبەرچاوگرتنی ئەو فاکتەرە
نەزۆک دەبێت و بە زووترین کات دۆخەکە
دەگەڕێتــەوە بــۆ دەســەاڵتی موتلەقــە و
دیکتاتــوری و لــە ئاکامــدا قەیــران .بۆیە
لــە راســتیدا ئەگــەر ئێران لەســەر بنەمای
بەشداری نەتەوە جیاوازەکان و بەرامبەری
شوناســە جیــاوازکان دانەمەزرێــت ،هیــچ
کات دانامەزرێــت و هــەر رێژێمێــک کە
لــە ســەر کار بێت تووشــی ئــەم حاڵەتەی
ئێســتای کۆمــاری ئیســامی دەبێــت و
لەگــەڵ هەمــان ئــەم قەیرانانــە رووبــەڕوو
دەبێتەوە.

خــۆی .بۆیە دەبێت بزانین کە ئێمە وەکوو
سیاســی و شۆڕشــگێڕی گەلەکەمــان
پێش لەهەرشــتێک بەرپرســایەتی ئازادی
و ئاســوودەیی گەلەکەمان لەســەر شانمان
قورســایی دەکات و دەبێــت خەباتەکەمــان
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو بابەتــە درێــژە
پــێ بدەیــن .لــە الیەکــی تــرەوە گۆڕانــی
رێژیمــی سیاســی بــە واتــای لەناوچوونی
پوتانســیێلە جیاوازەکانی ئــەو واڵتە نییە،
بەڵکوو ئەو سەرچاوانە و ئەو پوتانسیەالنە
دەکەونــە دەســتی گرووپێکی تر .تەنانەت
لەوانەیــە بەشــێک لــە گرووپــی پێشــوو
هێشــتا بەشــێک لــە دەســەاڵت بمێننــەوە.
بۆیــە ئــەو گرووپــە نوێیــە کۆمەڵێــک
پوتانســیێل و ســەرچاوەی بــە دەســتەوەیە
کــە بــۆ پێشــگرتن لــەو ســێناریۆیەی
جەنابت باســت کرد کەڵکیان لێوەردەگرێت
چوونکــە بەرژەوەندییەکەی ئەوە وا حوکم
دەکات .لــە ئــاوا دۆخێکدا کورد دەتوانێت
داوای بەش لەو ســەرچاوانە بکات یان بە
پێداگــری لەســەر جیابوونــەوە ببێتە هۆی
ئــەوە کە الیەنی بەرامبــەری یەکگرتوانە
ئەو سەرچاوانە لە دژی کورد رێکبخات.

ئێمــە دەبــێ وریــا بیــن خــەون و ئــارەزوو
بــە جێگــەی لێکۆڵینــەوە بــە خەڵــک
نەفرۆشــینەوە .ئەگــەر چــاو لــە عێــراق
و ســووریە بکەیــن بۆمــان دەردەکەوێــت
کــە ئەم ســنوورانە کە ئێســتا واڵتەکانی
رۆژهەاڵتــی ناوینــی پێکهێنــاوە شــتێک
گەورەتر لە خودی واڵتەکان دەیانپارێزێت،
ئەویــش نەزمــی نێودەوڵەتییــە کە لەســەر
هەندێــک بنەمــا و پڕەنســیپ دامەزراوە.
ئــەو نەزمــە و ئــەو پڕەنســیپانە لــە دژی
بەرژەوەنــدی ئێمــەن بەاڵم بوونیــان هەیە و
بەهێزن .بۆیــە پێکهێنانی گۆڕانکاری لە
بارودۆخــی هەبــوو پێویســتی بە ناســینی
هێــزە پاڵپشــتیکەرەکانی بارودۆخی هەبوو
هەیــە .گەلــی کــورد بــۆ ئــەوە بتوانێــت
بــە ئامانجەکانــی بــگات دەبێــت بتوانێــت
رێســاکانی یارییەکــە بناســێت و بزانێــت
کــە دەبــێ چــۆن کەڵکیــان لێوەربگرێــت.
هەڵوەشــانەوەی سنوورەکان لە رۆژهەاڵتی
ناوین بەو ئاسانییە نییە کە لە دنیای دەرەوە
بەدی دەکرێت .النیکەم ئێستا بەو ئاسانییە
نییــە .پێداگــری لەســەر ئەوەیکــە ئێمــە
دەمانــەوێ ئەو ســنوورانە هەڵبوەشــێنینەوە
نــە بــەو ئامانجــە یارمەتــی دەدات نــە بە
گەیشــتنی گەلەکەمــان بــە مافەکانــی

لـــەم داهـ ــاتـ ــووە تــەمــاویــیــەی ئــێــرانــدا
ئۆپۆزسیۆنی کۆماری ئیسالمی و بەتایبەت
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران چ
دەور و نەخشێکی دەبێت؟ یان بەواتایەکی
تر حیزبی دێموکرات لە دواڕۆژی ئێراندا لە
کوێی هاوکیشەکان جێی گرتووە؟

ئــەگــەر وەه ــا گریمانە بکەین کــە لەم
ملمالنێدا ڕێژیمی تاران بڕوخێت ،ئایا ئەو
جوغرافیا کە بە ئێران ناسراوە لە پاش
کــۆمــاری ئیسالمی وەک خــۆی دەمێنێتەوە
یــان وەک زۆر الیــەن باسی لێوە دەکــەن
لێک هەڵدەوەشێتەوە و واڵتگەلی جیاواز
لەدایک دەبن؟

بەبــاوەڕی من لەم چەنــد دەیەی رابردوودا
کۆمــاری ئیســامی توانیویەتــی بــە
رێگەی جۆربەجۆر ئۆپۆزسیونی خۆی لە
دەرەوە تووشــی کێشــەی بنەڕەتــی بکات.
ئێمــە وەکــوو حیزبــی دێموکــرات دەبێ لە
سێ ئاستدا بەرنامەمان هەبێت و بەڕێوەی
ببەین .لە ئاسی یەکەم کە گرینگترینیانە
ئەوەیــە کــە بــەردەوام بە چاالکــی زیاتر و
پێداچوونەوە بە ســەر بنەما فکرییەکانمان
و پێکهاتەییەکانمــان هەوڵی بەهێزکردنی
خۆمــان بدەیــن .زۆر گرینگــە کە حیزبی
دێموکــرات رۆژ لــە دوای رۆژ چاالکتــر
بێــت .ئەزموونــی چەنــد دەیــە تێکۆشــان
دەری دەخــات کــە گەلــی کــورد لــە
رۆژهەاڵتی کوردســتان تەنیا گرینگی بە
چاالکی دەدەن .لەم پێوەندییەشدا چاالکی
پێشمەرگە گرینگترین جۆری چاالکییە.
چاولێبکــەن کــە حــوزووری پێشــمەرگە
چۆن دەتوانێت کۆمەاڵنی خەڵک بەســیج

بکات .خەڵکی ئاسایی کە هێشتا تێکەڵ
بــە سیاســەت نەبوونــە و لە هەمــان کاتدا
دەیانــەوێ لە ژیانیاندا گۆڕانێکی واتادار
ببیــن وەکوو ئەو کەســانەن کــە دەیانەوێ
ئەســپەکەیان بباتەوە بۆیە پێیان باشترە یان
لەســەر ئەســپی بەهێز مەرج بکەن یان قەد
مەرجبەنــدی نەکــەن نەک ئــەوەی ناچار
بن کە لەسەر ئەسپێکی الواز مەرجبەندی
بکەن .حوزووری پێشمەرگە و بەهێزبوونی
پێشــمەرگە وا دەکات کــە کۆمەاڵنــی
خەڵکی کوردســتان هەست بە زیندووبوون
بکەنــەوە و حیزبــی دێموکراتیــش زیاتــر
لــە هــەرکات بەهێــز دەبێتــەوە .لە ئاســتی
دووهەمــدا حیزبــی دێموکــرات پێویســتە
هــەوڵ بــدات حیزبەکانــی رۆژهــەاڵت بە
لەحــازی سیاســییەوە زیاتــر لەگەڵ خۆی
هــاوڕا بــکات .پێویســتە هــەوڵ بــدات
پێوەنــدی نێــوان هەمــوو حیزبــەکان بــە
شێوەیێکی راستەقینە و لە ئاستی بەدەنەدا
لەگەڵ یەک باش ببێت .پێویستە حیزبی
دێموکــرات پێگــەی میحــوەری خــۆی لە
رۆژهــەاڵت هەســت پــێ بــکات و بە قەد
ئــەو پێگەیە رۆڵ بگێرێــت .لەم پێوەندیەدا
پێویســت نــاکات هەر حیزبێکــی گەورە و
چکۆلە هاوڕا بێت بەاڵم پێویســت دەکات
حیزبە ســەرەکییە سەربەخۆکان حوزووریان
هەبێت .باشــترین کار بۆ ئەم مەبەســتەش
ئەوەیــە کــە ئــەو میکانیزمــەی بــە ناوی
ناوەند هەیە بەهێزتر بکرێت و هەوڵ بدرێت
کە حیزبەکانی تر بێنە سەر ئەو قەناعەتە
کە ناچارن سیاسەتی نزیک بوونەوە ببەنە
نــاو بەدەنــەی خۆیــان و تەنیــا لە ئاســتی
رێبەرایەتــی نەیهێڵنــەوە .ئاســتی ســێهەم
بــە بــاوەڕی مــن ئاســتی ئێرانــە .حیزبــی
دێموکــرات خاوەنــی مێــژوو و پێگەیەکی
بەهێــزە و الیەنــە ئێرانییــەکان بــە باشــی
دەیناســن بۆیە حیزبی دێموکرات پێویستە
هــەم لــە رێکخســتنی نەتەوە بندەســتەکان
رۆڵ بگێرێــت و هەم لە نزیک کردنەوەی
ئۆپۆزســیۆنی ئێرانی .حیزبــی دێموکرات
ئەگــەر بــەم ئاراســتەیە بەرەو پێــش بچێت
دەتوانێــت لــە داهاتــووی ئێرانــدا رۆڵــی
سەرەکی بگێڕیت.
ســپاس بــۆ واڵمدانــەوە و خســتنەڕووی
باسەکەتان
سپاس بۆ ئێوەش.
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بڕیار دەرکرابوو! ئەرکی قورسی پێ ئەسپێردرابوو و دەبا بەزوویی جێبەجێی بکردایەت .تا ئەو کات ،زۆر ئەرکی تری جێبەجێ کردبوو ،بەاڵم ئەمجار ئەرکێکی جیاواز و ئەستەمی لە ئەستۆ
بوو .لە مێژە چاوەڕێی وەها دەرفەتێک بوو ،بەاڵم کە کاتی گەیشت ،نەختێک ئاڵۆز ببوو ،دەبا خۆی ئامادە کردایەت؛ دەروونی هەڵشێوابوو و دەبا خۆی پەیدا کردایەتەوە .ئاگاداری
چارەنووسیشی بوو و دەیزانی کە دواتر ،ژیانی چەندە دەگۆڕدرێت بەاڵم ژیان الی ئەو واتایەکی تری هەبوو و لە دوای جێبەجێکردنی ئەرکەکەشی ،واتایەکی تری پێ دەبەخشرا! چ مەرگێکی
سەرسووڕهێنەرە کە وەها واتایەک بە ژیانێکی تر دەبەخشێت!
لێرەیە ژیانەکان و مەرگەکان ،هەڵگری وشەی پیرۆز و ناپیرۆزەکانن.
لە پەنجەرەی ژوورەکەی ڕا سەیری شەقامە قەرەباڵغەکەی دەکرد؛ سەیری مرۆڤە هەڵگرەکانی دەکرد؛ هەڵگرانی ژیانی ئێستا و مەرگەکانی داهاتوو! مووچرکەیەک هەموو گیانی گرتەوە؛
وێنەگەلێکی دەدی کە دڵنیا بوو چیدی نایبینێتەوە .سەری بەرەو وێنە هەڵواسراوەکانی سەر دیوارەکەی وەرچەرخاند ،ماقی بوو ،بەرەو ڕابردوویەکی دوور ڕۆیشتەوە ،نوقمی چاوی باوکی ببوو؛
چاوێکی ڕەش کە هەزاران ژیان و مەرگی تێدا نێژرابوو! چاوێکی پڕ لە ئازار و خۆشی ،پڕ لە پێکەنین و گریان ،خاک و خوێن و هەزاران قیژە و خۆڕنین و هەڵپەڕکێ .ئاوڕی بە ژوورەکەیدا
دایەوە و بەرەو دۆاڵبی جلوبەرگەکەی ڕۆیشت و چەکەکەی لە نێویدا دەرهێنا و سەیری دەکرد؛ جیاوازتر لە جاران سەیری دەکرد .هەمیشە بە ئاواتی وەها ڕۆژێک بوو .چەکەکەشی جیاوازتر
لە جاران خۆی دەنواند و زۆرتر لە جاران خۆی بە "کوڵت" دەزانی .بەدیتنی چەکەکەی ،هەزاران وێنەی نوێی دەهاتە پێشچاوی ،وێنەگەلێکی تایبەت کە هەڵگری خۆشی و ناخۆشی بوو.
لەناکاو باوکی هاتە ژوورەوە ،سەیری کوڕەکەی دەکرد کە چەکی لە دەستە و هێزێکی سەیر لە چاوانی دەبینرا .ڕەنگی بزرکابوو و نەیدەزانی چۆن پێش بەو هێزە بگرێت؛ وەها توانایەکی لە
خۆیدا شک نەدەبرد .خۆی هاتە پێشچاوی ،ئەو کاتانەی کە وەها هێزێک لە چاوانی پەنگی خواردبووەوە .ئەو کاتانەی کە هەنگاوێک لە پێش مەرگدابوو .کوڕەکەی دەدی کە لە سەردەری
خۆدۆزینەوەدا بوو .مەرگێکی دەدی کە واتایەکی بە ژیانێکی تر دەبەخشی ،زمانی هەڵنەدەچەرخا و زەوی و زەمان لەالی ڕاوەستابوو .کوڕەکەی لەالیەوە تێپەڕی ،چەکەکەی کردبووە کەمەریەوە
و لە هەنگاوەکانی ئامانج دەتکا .هەستی دەکرد هەستێکی نامۆ ناهێڵێت کە تەنانەت سەریشی وەرچەرخێنێت.
ئەو لە شەقام بوو و هەنگاوەکانی چنگیان لە زەوی دەگرت .پێاڵوەکانی پیاوتر لە جاران بۆ پێشەوە دیبردن .خۆرێک لە سینگیدا کەوتبووە ترپەترپ .هیچ هەنگاو و پەڕانەوەیەکی نەدەدی.
شەقام ببووە نیگارەیەک لە پێڵەوار و زنینەوە .ئامادەی ڕاوکردنی دەعبایەک بوو ،کە دەیان خۆری کوژاندبووەوە و دەیان ئاواتی ڕاوکردبوو .لە پشت پێڵەوارێکدا خۆی حەشاردابوو؛ خۆر خۆی
خستبووە ئەو دیوەوە و بۆرەتارێکی خەس ،شەقامی داپۆشیبوو ،نە دەنگێکی دەبیست ،نە ڕووخسارێک بۆخۆی ڕایدەکێشا ،چاوەڕێ بوو.
ئۆتۆمبێلێک لە چەند هەنگاویدا ڕاوەستا .پێڵەوار کەوتە جمە .لە ئۆتۆمبێلەکەی دابەزی؛ ئەمیش کە ناسییەوە ،گوڕمی بۆ بەستەوە و چەکەکەی بەدەستەوە بوو .زەوی و زەمان وەستایەوە و
چەکەکەی تەوێڵی کابرای کردبووە نیشانە؛ لە چاوانی تاوان دەتکا و تۆڵە لە لەشی نێچیروانەوە گوڕمی بەستەوە و لە لوولەی چەکەکەیەوە دەرچوو .شەقام پیس ببوو و بارانی دەخوازی.
چەکەکەی لە کەمەری کردەوە و هەڵگەڕایەوە؛ شاخ لە ئامێزی گرت.
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من لە شەویكی بەفراویدا
لە ناو ئەشكەوتێك
لە داوێنی پاكی
دایكێكی نیشتمانپەروەر
لە دایك بووم

بە بەرگی ئاشتی داپوشراوم
شیری ئازادیم خواردۆتەوە
بۆنی خوێنی نیشتمانم ،هەستەوەرەكانمی ورووژاند
بە ئاوازی سروودی پێشمەرگەكان ناوزەد كرام
ناوم نرا
كوردستان
ئەمن كچە كوردیكی شۆڕشگێڕم
پێشمەرگەیەكی دێموكراتم
پاڵەوانێكی ئاشتیخوازو ئازادیخوازم.
تۆش
ئەی ئاخوند
جەالدێكی خوێنمژ
و
زاڵمێكی ترسنۆكیت
لە بەردەم هێزی منا
چۆك دادەیت
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ڕۆژنامەی کوردستان بەمەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی
پێشــێلکارییەکانی مافــی مــرۆڤ لــە ناوچەکانی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ،هــەر دوو حەوتــوو جارێــک ڕاپۆرتێــک لە ســەر
بارودۆخی مافی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە
بەر دیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئــەم ڕاپــۆرت و ئامارانــە بــاس لــە حاڵەتەکانــی
پێشــێلکردنی مافــی مــرۆڤ لە مــاوەی دوو حەوتووی
سەرەتای مانگی بەفرانباری ساڵی ٩٧ی هەتاوی لە
شــار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
دەکات کە بریتییە لە حاڵەتەکانی دەسبەسەرکردن،
بانگهێشــت ،ئێعــدام ،کــوژران و برینــدار بوونــی
کۆڵبــەران ،کرێــکاران ،خۆکوشــتن ،زیندانیــان و
مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.
هیمایەک لە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ
لە دوو حەوتووی ڕابردوودا
کۆڵبەران

ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٩ی ســەرماوەز ،لــە
ناوچەی "دەشــتە بێلی" شــنۆ ،کاروانێک
لە کۆڵبەران دەکەونە بەر دەســتڕێژی هێزە
نیزامییەکانی ڕێژیمی ئێران و لە ئاکامدا
کۆڵبەرێــک بە نــاوی "عەلی مامەند" بە
تۆندی بریندار دەبێت.
دووشــەممە ٣ی بەفرانبــار ،کۆڵبەرێکــی
کــورد ،بــە نــاوی "ســتار خــزری" ،تەمــەن
 ٣٦ســاڵ کــوڕی حامیــد ،لــە ســنووری
شاری سەردەشت و ڕانیە ،به هۆی تەقەی
ڕاســتەوخۆی هێزە نیزامییەکان ،بە توندی
بریندار بوو.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی دووشــەممە ٣ی
بەفرانبــار ،گرووپێــک لــە کۆڵبــەرە
کــوردەکان ،لــە ســنووری نێــوان شــاری
قــەاڵدزێ و سەردەشــت کەوتنــە بۆســەی
هێزە نیزامییە حکوومەتییەکان و به هۆی
تەقــەی هێزە نیزامییە حکوومەتییەکانەوە،
دوو کۆڵبــەری کــوردی خەڵکــی شــاری
ســەقز ،بــه تونــدی برینــدار بــوون و بــۆ
نەخۆشــخانەی شەهیدانی شاری قەاڵدزێ
ڕاگوێزرانــەوە؛ شوناســی ئــەم دوو کۆڵبەرە
کــوردە "ئیبراهیم محەممەد ڕەحیم" تەمەن
 ٤٠ســاڵ و " عەتــا محەممــەدزادە" تەمەن
 ٤٨ساڵ ڕاگەیاندراوە.
٤ی بەفرانبــار ،کۆڵبەرێکــی کــورد ،بــە
ناوی "فەرشاد میرزایی" ،کوڕی "ئەسەد"
خەڵكی گوندی "بلســووری ســۆفال" ،سەر
بــە شــاری خــۆی ،به هــۆی تەقــەی هێزە
نیزامییەکانــی ڕێژیــم ،لە الی ڕانییەوە بە
توندی بریندار کراوە؛ ئەو کۆڵبەرە کوردە،
بــۆ چارەســەریی پزیشــکی بــۆ ناوەنــدی
دەرمانیــی شــاری وان لــە کوردســتانی
تورکیە ڕەوانە کراوە.
شــەوی سێشــەممە ٤ی بەفرانبــار،
کۆڵبەرێــک بە نــاوی "یاســین ڕەحیمی"،
کوڕی ناســر ،خەڵکی گوندی "بڵەســەن"،
سەر بە شاری بانە ،لە نێو ئاودا خنکا ،کە
تەرمەکەی لە الیەن کۆڵبەران و خەڵکەوە
لە نێو ئاودا دۆزراوەتەوە.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٢ی بەفرانبــار،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی "ســابیر
مۆحســێنی" تەمــەن  ٢١ســاڵ کــوڕی
عومەر بە هۆی تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە
نیزامییەکانــی ڕێژیمی ئێران لە ســنووری

شاری بانە بریندار بوو.
هەروهــا لــە هەمــان ڕۆژدا ،کۆڵبەرێکــی
دیکەی کورد بە ناوی "ئامانج شــوکری"
کوڕی تۆفیق خەڵکی نەوســوود بە هۆی
تەقەی هێزە نیزامییەکان لە ســنووری ئەو
شارە بریندار کرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ١٣ی بەفرانبــار،
کاروانێــک لــە کۆڵبــەران لە شــاخەکانی
ســنووری ناوچەی سۆمابرادۆستی ورمێ
کەوتنــە کەمینــی هیــزە نیزامییەکانــی
ڕێژیــم و بــە هــۆی تەقــەی ئــەو هێزانــە
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی "یەعقووب
(کامیــان) نیــک ســیرەت" کــوڕی ڕەزاق
خەڵکــی گونــدی "جۆجەهــی" ســەر بــە
سۆمابرادۆست گیانی لە دەست دا.
چەنــد ڕۆژ پێش ،کاروانێک لە کۆڵبەران
لــە چیــای "دااڵمپــەر" ،لــە ناوچــەی
مەڕگــەوەری ورمــێ ،دەکەونە بەر تەقەی
ڕاســتەوخۆی هێزە نیزامییەکانی ڕێژیمی
ئێــران و لە ئاکامــدا کۆڵبەرێک بە ناوی
"زوبەیر ڕەحیمی" ،تەمەن  ٢٤ساڵ ،کوڕی
عەبدولواحید بریندار دەبێت.
لــەم پێوەندییــەدا ،ڕۆژی سێشــەممە ٤ی
بەفرانبــار ،کۆڵبەرێکــی کــورد ،بــە ناوی
"فەرشــاد میرزایــی" ،کــوڕی "ئەســەد"
خەڵكی گوندی "بلســووری ســۆفال" ،سەر
بــە شــاری خــۆی ،به هــۆی تەقــەی هێزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی ئێران ،لە الی
ڕانییەوە بە توندی بریندار کراوە.

دەسبەســەرکردن و بانگهێشــت
بۆ ئیتالعاتی ڕێژیم

ڕۆژی شــەممە ١ی بەفرانبــار ،هێزەکانی
ئیتالعات ،الوێکی کورد بە ناوی "شێرکۆ
جەمشــیدی" تەمــەن  ٢٢ســاڵ خەڵکــی
گونــدی "ســەرهۆیە" ســەر بــە ناوچــەی
ژاوەڕووی ســنەیان دەسبەســەر کــرد و بــۆ
شوێنێکی نادیاریان گواستەوە.
هــەر هەمــان ڕۆژ الوێکی کــورد بە ناوی
"پەیمــان محەممــەدی" تەمــەن  ٢٧ســاڵە
خەڵکی گوندی "ئەڵک" ســەر بە شــاری
کامیــاران لەالیەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە
دەسبەسەر کراوە.
ڕۆژی یەکشــەممە٢ ،ی بەفرانبــار،
"ســەالحەدین ڕەنجبەر" ،بەرپرســی کاناڵی
"ئورمیــه دەنــگ" ،پــاش پەســەندکرانی

حوکمەکــەی لــە لقــی یەکــی دادگای
پێداچوونەوەی شــاری ورمێ ،بانگهێشتی
بەشــی جێبەجێکردنــی حوکمەکــەی لــە
دادگای ئینقالبــی ورمــێ کــراوە و دواتــر
بــۆ تێپەڕکردنــی مــاوەی حوکمەکــەی
دەسبەســەر کــراوە و بۆ بەنــدی (١٣بەندی
جەوانانـ)ـــی زیندانــی ناوەندیــی ورمــێ
گوازراوەتەوە.
ڕۆژی دووشــەممە ٣ی بەفرانبــار،
الوێکــی دیکــەی کــورد ،بــە نــاوی
"یەعقــووب خۆســرەوی" ،تەمەن  ٢٣ســاڵ،
خەڵکــی شــاری ســەقز ،لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانــی ســەر بــە ئیتالعاتــی
سپای پاسدارانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە٢ ،ی بەفرانبــار،
هاوواڵتییەکــی کــورد ،بــه نــاوی " ئەمیر
بەرەکەتــی" ،کوڕی غواڵمــڕەزا ،خەڵکی
ئیــام لــه شــوێنی کارەکــەی خــۆی،
لــه شــەقامی فارابــی ،لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر کــراوە و بۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوزراوەتەوە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٦ی بەفرانبــار،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی " باســت
محەممــەدی" کــوڕی حەمەخــان تەمــەن
 ٣٢ســاڵ و خێزانــدار خەڵکــی گونــدی
"دەرەبەیان" سەر بە شاری پاوە لەالیەن هێزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کراوە.
ڕۆژی شــەممە ٨ی بەفرانبــار ،ئیــدارەی
ئیتالعاتــی مەهابــاد" ،هەرمــان وتمانــی"،
بەرپرســی گشــتیی ماڵپــەڕی "هــاژە"،
پژمــان ئیســماعیلنژاد و پــۆاڵ ئاغــاز"
هەواڵنێرانی "هاژه"" ،پەخشــان قەلەندەری"،
بەرپرســی ئەنجوومەنــی "سەبزئەندیشــانی
جەوانــی مەهابــاد"" ،فریــا ڕەشئەحمەدی"
و "سەیدحەســەن سەیدهادی" لە چاالکانی
ژینگەپارێــزی و لــە ئەندامانــی ئــەو
ئەنجومەنەی بەگشتی بانگهێشت کردووە.
ڕۆژ دووشــەممه ١٠ی بەفرانبــار ،دوو
هاوواڵتیــی کــورد ،بــە ناوەکانــی "فــازڵ
قەیتاســی" و "ڕەزا ئەســەدی" لــە شــاری
کامیــاران لەالیەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە
دەسبەسەر کراون.
ڕۆژی دووشــەممە ١٠ی بەفرانبــار،
ســێ هاوواڵتیــی کوردی خەڵکی شــاری
کامیاران بە ناوەکانی " هادی کەمانگەر"،
"فازڵ قەیتاسی" و "ڕەزا ئەسەدی" لەالیەن

هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و
بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزران .ئــەو
ســێ هاوواڵتییــە کــوردە لــه چاالکانــی
ژینگەپارێزی شاری کامیارانن.
ڕۆژی یەکشــەممە ١١ی ســەرماوەز،
مامۆســتا عەبدولباقــی ســەعیدی،
پێشــنوێژی پێشــووی مزگەوتــی "تەرخــان
ئاوا"ی بانە لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە
دەسبەســەر و بــۆ لێپێچینــەوە ڕەوانــەی
گرتنگــەی ئیتالعاتــی بانــە کــرا؛ پێشــتر
مامۆســتا عەبدولباقــی بــە هــۆی ڕەخنــە
لــە سیاســەتەکانی ڕێژیمــی ئێــران لــە
پێشــنوێژیی مزگەوتــی تەرخــان ئــاوا وەال
نرابوو .مامۆســتا "عەبدولباقی سەعیدی"
مامۆستایەکی ئایینیی کورد و پێشنوێژی
پێشووی مزگەوتی " تەرخان ئاوا" به هۆی
فشــاری هێزە ئیتالعاتییــەکان بە ناچاری
زێدی خۆی بەجێهێشت.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٢ی بەفرانبــار،
فەرهــاد محەممــەدی ،پارێــزەری پلــە
یەکی دادگوســتەری پاش بانگهێشــت بۆ
ســتادی خەبەری ئیدارەی ئیتالعاتی سنە
دەسبەســەر و بــۆ گرتنگــەی ئــەو ئیدارەیە
ڕاگوێــزرا .بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی
ئــاگادار ،لە مــاوەی ڕابردوودا ئەو پارێزەرە
کوردە چەندین جار بۆ ئیدارەی ئیتالعاتی
سنە بانگهێشت و لەبارەی چاالکییەکانی
لێپێچینەوە لێکرابوو.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٢ی بەفرانبــار،
هاوواڵتییەکــی کورد ،بە ناوی "ســوهراب
ڕەخشا" دانیشتووی شاری ورمێ ،لە الیەن
هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر کرا و
بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوو ،هاوواڵتییەکی
کــورد بە ناوی "محەممەد ڕەزایی" تەمەن
 ٣٢ســاڵ ،کــوڕی خەلیل خەڵکی شــاری
کامیــاران لەالیەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە
دەسبەســەر کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیــار
ڕاگوێزراوە.
چەنــد ڕۆژ پێــش ،دوو هاوواڵتیــی کورد،
بــە ناوەکانــی "بێهــزاد شەهســەوار کــوڕی
میکائیــل و ســیامەند شەهســەوار کــوڕی
مســتەفا" ،خەڵکــی دزەی مەرگــەوەڕ لــە
گومرۆکــی حاجــی عومــەران دەسبەســەر
کــران و بــۆ ئیــدارەی ئیتالعاتــی ورمــێ
ڕاگوێــزران .ســەرچاوەیەکی ئــاگادار

لەوبارەوە بە ئاژانســی کوردپای ڕاگەیاند:
"مەئموورانی بەشی حەراسەتی گومرۆکی
حاجــی عومــەران ،لــە کاتــی پشــکنینی
موبایلــی ئــەو دوو هاوواڵتییــە کــوردە،
دەسبەسەریان کردوون".
لــە مــاوەی یــەک حەوتــووی ڕابــردوودا،
"ئەنســار ئەدوایــی"" ،فەردیــن ئەدوایــی"،
"زانیــار مــورادی" و "حەمیــد ئەحمــەدی"،
خەڵکی گوندەکانی "سلێن و دەگاگا" ،لە
ناوچەی هەورامانی ســەر بە سەواڵوا ،که
لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانی ســەر به
ئیتالعاتــی ســپاوە دەسبەســەر کرابوون ،بە
شــێوەی کاتی لە گرتووخانەی ئیتالعاتی
سپای مەریوان ئازاد کران.
ڕۆژی پێنجشــەممە٢٢ ،ی ســەرماوەز،
"زانیــار مــورادی" ،لــە شــوێنی کارەکەی
خــۆی لــە شــارەکی ســەنعەتی مەریــوان،
لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە
دەسبەســەر کــرا؛ هەر لــەو ڕۆژەدا "حەمید
ئەحمــەدی" ،لــە مەریوانیش لــە الیەن هێزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە٢٥ ،ی ســەرماوەزیش،
"ئەنســار ئەدوایــی" ،تەمــەن  ٢٧ســاڵ و
"فەردیــن ئەدوایــی" ،تەمــەن  ٢٤ســاڵ،
بەبــێ مۆڵەتــی یاســایی ،لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ،ماوەیــەک پێــش
ئێســتا" ،تاهێرســۆفی" تەمــەن  ٣٦ســاڵ
خەڵکــی گوندی "گەرگوولی خوار"،ســەر
بــە شــاری پیرانشــار بــە بارمتــەی ٥٠٠
میلیۆنــی تــا کاتــی دادگایــی کردنی بە
شێوەی کاتی ئازاد کراوە.

قوربانیی مین

ڕۆژی پێنجشــەممە ٦ی بەفرانبــار،
هەواڵدەرییە حکوومەتییەکان ڕایانگەیاند،
کە به هۆی تەقینەوەی مین ،لە ناوچەی
"ساڵحاوا" ،سەر بە شاری مێهران ،شوانێک
بە توندی بریندار بووە.
ڕۆژی یەکشــەممە ٢ی بەفرانبــار ،
هاوواڵتییەکــی کورد بــە ناوی " ڕوحوڵاڵ
پاریاب" تەمەن  ٤٧ساڵە شۆفیری لۆدێری
ناوەنــدی پاککــەرەوەی مینــی ئێــران ،بــە
هــۆی تەقینەوەی مینی دژەتانکی M19
بە توندی بریندار بوو.
ئــەو هاوواڵتییــە ڕوخســاری بــە تونــدی

بریندار و تووشی مەوج گرتوویی بووە کە
دواتــر بــۆ نەخۆشــخانەی "گەنجەویان"ـــی
شــاری دێزفــوول ڕاگوێــزراوە .ڕوحوڵــا
پاریــاب لە کارتی شــۆفێریدا تووشــی ئەو
ڕووداوە بووه.
ڕۆژی یەکشــەممە٩ ،ی بەفرانبــار،
الوێکــی تەمــەن  ٣٤ســاڵ ،لــە ناوچــەی
دەشــتی "عەباس" ،لە گوندی "ئیســتقالل"،
سەر بە شاری دێهلۆران ،بە هۆی مینێکی
بەجێمــاوی ســەردەمی شــەڕی  ٨ســاڵەی
ئێــران و عێــراق بە تونــدی بریندار بوو .ئەو
الوە  ٣٤ســاڵەیە ،دوای بەڕێکردنــی بــۆ
ناوەندێکــی دەرمانیی دێهســتانی دەشــتی
"عەبــاس" ،لە الیەن پێرســۆنێلی ئۆرژانس،
بۆ چارەسەریی پزیشكی ،بۆ نەخۆشخانەی
"گەنجەویانـ"ـی شاری دێزفول ڕاگوێزراوە.

خۆکوژی و ئێعدام

ڕۆژی دووشەممە ٣ی بەفرانبار ،الوێکی
کــورد ،بــه نــاوی "ئارمیــن ڕۆســتەمیان"،
تەمەن  ١٤ساڵە ،خەڵکی شاری مەریوان،
بــە هــۆکاری نادیــار کۆتایــی بــە ژیانی
خۆی هێنا.
ڕۆژی یەکشــەممە٩ ،ی بەفرانبــار،
الوێکی کورد بە ناوی "کیان مەعروفی"،
تەمــەن  ١٩ســاڵه ،کــوڕی ناســر ،خــۆی
کوشتووە.
ڕۆژی یەکشــەممە٩ ،ی بەفرانبــار،
ئــەم زیندانییــە هــاوکات لــە گــەڵ دوو
زیندانیــی دیکــه بــه ناوەکانــی " چەنگیز
ئێرانــی" لــە بەنــدی ١ی ڕەوان دەرمانی و
" پژمان پیری" له بەندی ٣ـ ٤ی گشــتی
گوازرانــەوە بــۆ بەنــدی تاکەکەســی ،کە
ئــەم دوو زیندانییــە بــه وەرگرتنی ڕەزایەت
لــه بنەماڵــەی قوربانیــان گەڕێندرانەوە بۆ
بەندی گشتی.
ســەرلەبەیانی ڕۆژی دووشــەممە١٠ ،ی
بەفرانبــار ،زیندانییــەک به نــاوی "زەمان
ڕەزایی" ،تەمەن  ٦٢ســاڵ ،کوڕی ســتار،
خەڵکــی میانــدواو لــه بەنــدی ١ی ڕەوان
دەرمانیــی زیندانــی ناوەندیــی ورمــێ بــه
تۆمەتی " کوشــتنی بەئەنقەست" لەسێدارە
درا.

