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حیزبی دێموکرات
ڕێوڕەسمی نەورۆزی بەڕێوە برد

بــە مەبەســتی پێشــوازی لــە ســاڵی نوێ
و هاتنــی ســەری ســاڵی نوێــی هەتــاوی
جێژنــی تایبەت و بەشــکۆ لــە بنکەکانی
ئــازادی و جێژنیکانــی حیزبی دێموکرات
بەڕێوە چوو.
ئێــوارەی ڕۆژی چوارشــەممە ٢٩ی
ڕەشــەمە ،ڕێوڕەســمی نــەورۆز لە کەمپی
ئــازادی بەڕێــوە چوو و ئاگــری نەورۆزی
ســاڵی تازەی هەتاوی هەڵکرا و ســەمای
ئــازادی بــۆ پشــتیوانی لــە ســەماگێڕانی
ئازادی لە شار گێڕدرا.
ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنــی گۆرانی "ئەم
ڕۆژی ســاڵی تازەیــە نــەورۆزە هاتــەوە"،
لــە الیــەن هونەرمەند "غواڵم فاتحیـ"ـــیەوە
دەستی پێ کرد.
پاشــان بەڕێــز "مســتەفا هیجــری"،
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران پەیامێکــی بە بۆنەی
دەســپێکردنەوەی ساڵی نوێی هەتاوی ڕوو
لە خەڵکی کوردستان باڵو کردەوە.

دواتر شــێعرێک لەژێر ناوی "ڕەشبەڵەکی
شاخ و شار" لە الیەن شاعێری پێشمەرگە
"جەماڵ فەتحی" خوێندرایەوە.
پاشــان بــە خوێندنی ســروودی "نــەورۆز"
لــە الیــەن هونەرمەنــد "غــواڵم فاتحــی"
ڕێوڕەســمەکە زیاتــر ڕازێندرایــەوە و
لەدرێــژەی ڕێوڕەســمەکەدا چەنــد
تابلۆیەکــی هەڵپەڕکێــی کــوردەواری لــە
الیەن گرووپی هەڵپەرکێی "کوردستانـ"ـەوە
پێشکەش کرا.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا
ئاگــری نــەورۆز لــە الیــەن لێپرســراوی
گشــتی حیزبــی دێموکــرات "مســتەفا
هیجری" ،خاتوو "پەیمان قلیج" هاوســەری
"شــەهید شــەهاب حەیــدەری" و خاتــوو
"چینی مینبەری" هاوسەری "شەهید مام
ئەکبەر مینبەریـ"ـیەوە هەڵکرا.
لــه کۆتایــی رێوڕەسمەکەشــدا کادر،
پێشــمەرگە و ئەندامــان و میوانانــی
ڕێوڕەســمەکە بــە شــایی و هەڵپەڕکــێ

سەمای ئازادییان گێڕا.
هاوکات هەر لەو پێوەندییەدا بە بەشداریی
ژمارەیــەک لــە ئەندامانــی ڕێبەرایەتــی،
کادر ،پێشــمەرگە ،بنەماڵــە و میوانــان
لــە کەمپــی جێژنیــکان ئاگــری نــەورۆز
کرایەوە.
لــەو ڕێوڕەســمەدا ،ئاگــری نــەورۆز بــە
دەســتی "ســدیق دێهقــان" کادری حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران کرایەوە.
دوای کردنــەوەی ئاگــر بەشــداربووانی
رێوڕەســمەکە بــە شــایی و هەڵپەڕکــێ
ڕێوڕەسمەکەیان ڕازاوەتر کرد.
خوێنەرانــی ئازیــز ئــاگادار دەکەینەوە
کــە دەقــی پەیامــی نــەورۆزی بەڕێــز
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکرات
لەم ژمارەی "کوردستان"دا دەخرێتە بەر
دیدی ئێوەی خۆشەویست.

بەرینکردنەوەی حەوزەی ئەندامەتیی
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
باسی لەسەر کرا

کوردستان سەمای ئازادی بەڕێوە برد

لــە پــاش دیاریکردنــی نــاوی "ســەمای
ئــازادی" بــۆ نــەورۆزی ئەمســاڵ
لەالیــەن ناوەنــدی هــاوکاری حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێرانەوە ،خەڵکی کوردستان
بــە جــۆش و خرۆشــێکی تایبەتــەوە
بەرەوپیــری نــەورۆز چــوون و لــە چەندیــن
شاری کوردستان لەوانە ،سەقز و مەهاباد
بەشــێوەی بەریــن چاالکــی تەبلیغییــان
بەرێــوە بــرد و پووســتێرە تایبەتەکانــی
ناوەنــدی هاوکارییــان بــاو کــردەوە؛
هەروەها بە وەڕێخستنی کاناڵ و گرووپی
جۆراوجــۆر لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان
خەلکــی کوردســتانیان هــان دا تاکــوو
بەپیــر داواکارییەکانــی ناوەنــدەوە بچــن.
ئــەم ڕەوتــە تــرس و دڵەڕاوکێــی خســتە
دڵــی رێژیــم و کۆمــاری ئیســامی لــە
هەوڵێکی ترسنۆکانەدا وێڕای بانگهێشت

و هەڕەشــەکردن لــە چاالکانــی مەدەنــی
و هونەرمەنــدان هەوڵــی پیشــگرتن لــە
بەڕێوەچوونی ڕێوڕەســمە نەورۆزییەکانیان
دا و تەنانەت لە هەندێ شاری کوردستان
و یــەک لەوان دیوانــدەرە هێزەکانی ڕێژیم
پەالمــاری الوان و خەڵکی کوردســتانیان
دا کە خۆیان بۆ بەڕێوەبردنی ڕێوڕەســمی
نــەورۆز ئامــادە دەکــرد بــەاڵم ئیــرادەی
خەڵــک جارێکــی تــر پووشــاڵیی بوونــی
ڕێژیمــی داســەپاوی ســەلماند؛ خەڵکــی
تیکۆشــەری کوردستان بە بۆنەی دوایین
ڕۆژی ســاڵی ١٣٩٧ی هەتاوی و هاتنی
ســاڵی نوێ لە سەرتاسەری کوردستان بە
شــێوەی جۆراجــۆر ڕێوڕەســمی تایبەتیــان
بەڕێوە برد.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٢٩ی
ڕەشــەمەی ١٣٩٧ی هەتــاوی ،کــە

دواییــن ڕۆژی ســاڵی  ٩٧بــوو ،خەڵکــی
کوردســتان ،بۆ پێشــوازی لە ســاڵی نوێ
و جێژنــی نــەورۆز لــە شــار و گوندەکانی
کوردســتان ئاگــری نەورۆزیــان هەڵکرد و
بەپیر ســاڵی نوێیەوە چــوون .لە هەندێک
ناوچــەی کوردســتان و وەک رێزگرتــن
و ئەمەگناســی بــە خوێنــی شــەهیدانی
کوردســتان بەشێوەی سیمبۆلیک ئاگری
نــەورۆز بەدەســتی بنەماڵــەی شــەهیدان
کرایەوە.
بەرینایەتــی بەڕێوەچوونــی نــەورۆزی
ســەمای ئــازادی بەچەشــنێک بــوو کــە
شــیاوی نــاوی کــورد و کوردســتان بوو و
ڕێژیمی داگیرکەری تووشی دۆشداماوی
کرد و بە کردەوە ،جیا لە هەندێ شــوێنی
تایبەت ،نەیتوانی پێش بە ئیرادەی گەلی
کورد بگرێت.

شاندێکی حیزبی دێموکرات
سەردانی مەکتەبی پێوەندییە کوردستانییەکانی
یەکیەتیی نیشتمانی کوردستانی کرد

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ،لــە شــاری ســلێمانی ســەردانی
مەکتەبــی پێوەندییــە کوردســتانییەکانی
یەکیەتیی نیشتمانی کوردستانی کرد.
ڕۆژی چوارشــەممە١٥ ،ی ڕەشــەمە،
شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ،بــە سەرپەرەســتیی محەممــەد
نەزیــف قــادری ،جێگــری دووهەمــی
لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکرات و
بەرپرسی دەزگای پێوەندییە گشتییەکانی
حیــزب ،ســەردانی مەکتەبــی پێوەندییــە

کوردســتانییەکانی یەکیەتیی نیشــتمانی
کوردســتان لە شــاری ســلێمانی کرد و لە
الیەن شــاندێکی یەکیەتیی نیشــتمانی بە
سەرپەرەســتیی مامۆســتا ئێکــرام عەلی،
ئەندامــی ســەرکردایەتی و لێپرســراوی
مەکتەبــی پێوەندییــە کوردســتانییەکانی
یەکیەتیــی نیشــتمانییەوە پێشــوازییان لێ
کرا.
بەرژەوەندی بااڵی نیشتمانی و یەکگوتاری
و یەکڕیزیی نێوان هێزە کوردســتانییەکان
لــە هاوکێشــە سیاســییەکانی کوردســتان

و ناوچەکــە تەوەری ســەرەکیی دیدارەکە
بــوون و پێوەندیــی بەردەوامی هێز و الیەنە
سیاسییەکان و گرینگیدان بە دیالۆگێکی
ســەردەمیانە بــە زامنــی ســەرەکیی
چارەسەرکردنی جیاوازی بیروڕا زانرا.
لــەو دیــدارەدا هــەردوو الیــەن وێــڕای
جەختکردنــەوە لــە پێوەنــدی دۆســتانەی
نێوانیــان ،جەختیــان لــە بەهێزترکردنــی
پێوەندیی نێوان هەر دووالیەن کردەوە.

پێشمەرگەکانی شاخ
ڕێزیان لە ڕۆژی جیهانیی ژن گرت
دوازدەهەمیــن کۆبوونــەوەی ناوەنــدی
هاوکاریــی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران
بەڕێــوە چــوو و کۆمەڵێک بــاس و بابەت
پرس و ڕای لەسەر کرا.
ڕۆژی سێشــەممە١٤ ،ی ڕەشــەمە،
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێران لە ســکرتاریای حیزبی
دێموکراتــی کوردســتان کۆ بوونــەوە .لەو
کۆبوونەوەیــەدا کۆمەڵە بــاس و بابەتێکی
پێوەندیــدار بــە کار و ئەرکەکانــی ناوندی
هــاوکاری خرانــە بەربــاس و ئاڵوگــۆڕی
بیروڕایان لەسەر کرا.
لــە ســەرەتای کاری کۆبوونەوەکــەدا،
"عومــەر باڵەکــی" ،ئەندامــی دەفتــەری
سیاســیی حیزبی دێموکراتی کوردســتان،
کــە ئــەم ماوەیــە بەرپرســایەتیی دەورەی
ناوەنــدی لــە ئەســتۆ بــوو ،دەســتووری
کاری کۆبوونەوەکــەی خســتە بەربــاس و

لــە بڕگەیەکــی دیکەدا" ،ســۆران نووری"
ڕاپۆڕتێکــی لــە کار و چاالکییەکانــی
ناوەنــدی هاوکاریــی لــەم دەورەیــەدا
پێشکەش کرد.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی کۆبوونەوەکەدا
بەپێــی دەســتووری کار ڕاســپاردەکانی
کۆبوونــەوەی ١١ی ناوەنــد تاوتــوێ کــرا
و چەنــد و چۆنیــی کار و ئەرکەکانــی
ناوەنــدی هــاوکاری لــە پێوەنــدی لەگەڵ
گۆڕانکارییەکانــی ئێســتا و داهاتــوو لــە
ئێرانــدا گفتوگــۆی زیاتــری لەســەر کــرا
و بڕیــار درا ،کــە زیاتــر ســەرنج بدرێــت
بەچڕکردنەوەی هاوکارییەکان.
بابەتێکــی دیکە باس لە پەرەپێدان بە کار
و چاالکییەکانــی ناوەند ،بەرینکردنەوەی
حــەوزەی ئەندامەتیی ناوەنــدی هاوکاری
بوو کە بڕیاری پێویستی لەسەر درا.
بڕگــەی دیکــەی کاری کۆبوونــەوەی

ناوەنــد تەرخــان کرابــوو بــۆ ڕاپۆرتــی
تێکۆشــانی کۆمیتــەی زمانــی دایک و
تاوتوێــی چاالکییەکانی ٢ی ڕەشــەمەی
ئەمساڵ کە لە الیەن ناوەندەوە دەسخۆشی
لە بەرێوەبەرانی کۆمیتەی ڕۆژی زمانی
دایکی کرا.
بڕگــەی کۆتایــی کۆبوونەوەکــە تەرخــان
کرابــوو بــۆ گوێڕاگرتــن لــە ڕاپۆرتــی
کۆمیتــەی ئامــادەکاری بــۆ ڕێوڕەســمە
نەورۆزییەکانی ئەمســاڵ کە بە سەرنج و
تێبینــی بەشــداران بەرچاوڕوونی زیاتر درا
بــە بەڕێوەبەرانــی کۆمیتەی ئامادەکاری
بۆ ڕێوڕەسمەکانی نەورۆز.
لــە تاوتوێــی باســەکانی ئــەم دانیشــتنەدا
چەند باسێکیان بڕیاریان بۆ درا و تاوتوێی
زیاتری چەند خاڵێکی دیکەش راســپێردرا
کــە لــە دانیشــتنەکانی دوایــی ناوەنــددا
بڕیاریان لەسەر بدرێت .

لــە چیاکانــی کوردســتان ،بــە بۆنــەی
ڕۆژی ٨ی مارس ،ڕۆژی جیهانیی ژن،
ڕێوڕەسمێکی تایبەت بەڕێوە چوو.
ڕۆژی پێنجشــەممە١٦ ،ی ڕەشــەمە،
هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان لە شــاخ،
بــە بۆنــەی ٨ی مــارس ،مێزەگردێکــی
بەڕێوە برد.
ســەرەتای ئــەو ڕێورەســمە ،بــە ســاتێک
بێدەنگیــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە شــەهیدانی
کــورد و کوردســتان دەســتی پــێ کــرد،
پاشــان "بەهمەن دێهقــان" فەرماندەی هێز،
ســەبارەت بــە ڕۆژی ژن لــە نێــو حیزبــدا

کورتەوتەیەکی پێشکەش کرد.
ئەو ڕێوڕەسمە لە سێ تەوەردا بەڕێوە چوو
کە بریتین:
یەکــەم تــەوەرە :لــە الیــەن "کوردیــار
کەریمیـ"ـــیەوە ،بابەتێــک لــە بــارەی
کورتەمێــژووی ٨ی مــارس و کێشــەی
ژن لە جیهان و کوردستان پێشکەش کرا،
کــە نێوەڕۆکــی ئــەم بەشــە ئــەم بابەتانــە
بــوون( :کورتەمێــژووی بەفەرمیناســین
٨ی مــارس ،کێشــەی ژنــان لــە جیهان و
کوردســتان ،ســێ کێشــەی توندوتیــژی،
ســەربەخۆییی ئابــووری و بۆچوونــە
دۆگماکانــی کۆمەڵــگا جۆراوجۆرەکانی
جیهــان ،بــاس لەســەر کێشــەی ژنانــی
کوردســتان و بەشــداریی الوازی ژنــان لە
بڕیار و بابەتە سیاسییەکاندا و خۆکوژی،
خەتەنە ،حیجابی زۆرەملێ و  )...بوو.
دووهــەم تــەوەر :بابەتێــک لــە بــارەی
فێمێنیــزم و پێوەنــدی ئــەو بزاڤــە لەگــەڵ

نەتەوەگەرایــی بوو ،کە لە الیەن "ســیروان
شەریفیانـ"ـــەوە پێشــکەش کــرا ،کــە
(کورتەباســێک لەســەر بزاڤــی فێمێنیــزم
و بەشــە جیاوازەکانــی و نەتەوەگەرایــی و
پێوەنــدی لەگــەڵ فێمێنیزم بــوو و ناوبراو
بــە هێنانەوەی هەندێ بەڵگەی مێژوویی،
پێوەنــدی ئــەو دوو بزاڤــەی بــە پێویســت و
هاوتەریب زانی).
ســێهەم تــەوەر :بابەتێــک لــە الیــەن
"ســیمین مەحموودتەختـیـ"ـــیەوە ،لە بارەی
خوێندنەوەیەکــی ژنانــە لەســەر گۆتــاری
ڕاســان پێشکەش بە بەشداربووان کرا ،کە
(باس و خوێندنەوەیەک لە بارەی گوتاری
ڕاســان ،ڕۆڵــی ژن لــە ڕاســان و کــردار و
هەوڵەکانــی حیــزب لــە پراکتیزەکردنــی
گوتاری ڕاسانی) لە خۆ گرت.
لە دوابڕگەی ئەم ڕێوڕەسمە ،بەشداربووان
بــە کورتــی ڕوانگــەی خۆیان لەســەر ئەو
باس و بابەتانە پێشکەش کرد.

ژمارە  ٢١ ،٧٤٦مارسی ٢٠١٩

شاندێکی حیزبی دێموکرات
سەردانی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانی کرد

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران سەردانی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی
کوردستانی کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ،ڕێکەوتــی
١٦ی ڕەشــەمەی ١٣٩٧ی هەتــاوی،
لەسەربانگهێشــتی فەرمیــی کۆمەڵــەی
زەحمەتکێشــانی کوردســتان؛ شــاندێکی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بــە سەرپەرەســتیی "مســتەفا هیجــری"
لێپرســراوی گشــتی حیزبــی دێموکــرات
ســەردانی کۆمەڵــەی زەحمەتکێشــانی

کوردستانیان کرد و لە الیەن هەیئەتێکی
کۆمەڵــەی زەحمەتکێشــانی کوردســتان
بــە سەرپەرەســتی "عومەر ئیلخانــی زادە"
سکرتێری گشــتیی کۆمەڵەوە پێشوازییان
لێکرا.
لــەو دیــدارەدا باردۆخــی ئەمــڕۆی
کوردســتان ،ئێــران و ناوچەکــە بــەوردی
تاوتوێــی کــران و گرینگیــی کاری
هاوبەشــی هێــز و الیەنــە سیاســییەکانی
کوردســتانی ئێران بە گشــتی  ،بەتایبەت
لەچوارچێــوەی ناوەنــدی هاوکاریــی

حیزبەکانــی کوردســتانی ئێرانەوە جەختی
لەسەر کرایەوە.
لــەو دانیشــتنەدا هــەر دوو الیــەن ،وێــڕای
پێداگــری لەســەر بەهێزترکردنــی
پێوەندییەکانــی نێوانیان ،جەختیان لەســەر
هاودەنگــی و هاوهەڵوێســتی لە ڕاســتای
بەرژەوەندیی بااڵی نەتەوەیی کردەوە.
لــەم دیدارەدا دوو الیەن لەســەر بەردەوامی
بــە میکانیزمەکانــی کاری هاوبەشــی
نێــوان الیەنــە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان جەخت کرایەوە.

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ،سەردانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی
پارتــی دێموکراتــی کوردســتان ،لــە
پارێزگای سلێمانی  -هەڵەبجە کرد.
ڕۆژی چوارشــەممە١٥ ،ی ڕەشــەمە،
شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ،بە سەرپەرەســتیی محەممەد نەزیف
قــادری ،جێگــری دووهەمــی لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات ،ســەردانی
ئەنجومەنــی ســەرکردایەتیی پارتــی

دێموکراتــی کوردســتان ،لــە پارێــزگای
ســلێمانی  -هەڵەبجــە کــرد و لــە الیــەن
شــاندێکی پارتی دێموکراتی کوردســتان
بە سەرپەرەســتیی عارف تەیفوور ئەندامی
مەکتەبــی سیاســیی پارتــی و ســەرۆکی
ئەنجومەنەکەوە پێشوازییان لێ کرا.
لــەو دیــدارەدا بارودۆخــی کوردســتان و
ناوچەکــە تاوتــوێ کــران و پێویســتیی
یەکگوتــاری و یەکڕیــزی نەتەوەکەمــان
لــەم قۆناغــە هەســتیارە مێژووییــەدا،

بــە ســەرەنجدان بــە بەرژەوەنــدی بــااڵی
نەتەوەییمان بە پێویست زانرا.
لــە کۆتاییــی ئــەو دانیشــتنەدا ،شــاندی
پارتــی دێموکــرات وێــڕای ســپاس و
پێزانینیــان بــۆ ســەردانی وەڤــدی حیزبــی
دێموکــرات پێداگرییــان لــە پێوەنــدی
دۆســتانەی هــەردووال کــردەوە و لەســەر
بەهێزترکردنــی پێوەندییەکانــی نێــوان هەر
دووالیەن جەختیان کرد.

شاندێکی حیزبی دێموکرات
سەردانی ئەنجومەنی سەرکردایەتیی پارتی
دێموکراتی کوردستانی کرد

شاندێکی حیزبی دێموکرات
بەشداری لە پرسەی سەالح سەعید قەزازدا کرد

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران لەڕێوڕەســمی پرســەی تێکۆشــەری
دێرینی کورد "سەالح سەعید قەزاز"ناسراو
بە (سەالح چاوشین) بەشداری کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ،ڕێکەوتــی ١٩ی
ڕەشــەمە ،شــاندێکی حیزبــی دێموکراتی

کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتی
"محەممــەد نەزیــف قــادری" جێگــری
دووھەمی لێپرســراوی گشتیی و بەرپرسی
دەزگای پەیوەندییە گشــتییەکانی حیزب،
بەشدارییان لە پرسەی تێکۆشەری دێرینی
گەلی کورد "سەالح سەعید قەزاز" ناسراو

ڕۆژی پێنجشــەممە٢٣ ،ی ڕەشــەمە،
شــاندێکی  KNKبــە سەرپەرەســتیی
"ڕێبــوار ڕەشــید" هاوســەرۆکی ، KNK
ســەردانی بنکــەی دەســتەی کارگێریــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانی

کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێکــی حیزبــی
دیمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران ،بــە
سەرپەرەســتیی "محەممەدنەزیف قادری"،
جێگــری دووهەمــی لێپرســراوی گشــتی
پێشوازییان لێ کرا.
لــەم دانیشــتنەدا ،هــەر دووال دواییــن
ئاڵوگۆڕەکانی کوردســتان و ناوچەکەیان
تاوتوێــی کــرد و پێویســتیی یەکگوتاری
و یەکڕیــزی هێــزە سیاســییەکانی
کوردســتانیان لــە هەمــوو بەشــەکانی
کوردستان لەم هەلوومەرجە هەستیارەدا بە
گرنگ زانی.
شــاندی  ، KNKبەبایەخــەوە باســیان

بە"ســەالح چاوشــین" لە شاری ســلێمانیدا
کرد.
ســەالح چاوشــین هەتــا ســاڵی ٢٠١٨ی
زایینــی ســکرتێری جڤاتــی بزوتنــەوەی
گۆڕانبووە.
شــاندی حیزبــی دێموکرات لەو پرســەیەدا
ھاودەردیــی حیزبیان بــە بنەماڵەی ناوبراو،
ھاورێیانی دێرینی لەیەکیەتیی نیشتمانیی
کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان ڕاگەیاند.
بنەماڵــەی ناوبراو و ھەڤااڵنــی بزوتنەوەی
گــۆڕان سپاســی ھاودەردی و ھاوخەمــی
حیزبیان کرد.

ڕێوڕەسمی ساڵیادی شیمیاییبارانی هەڵەبجە
بە بەشداری شاندی حیزبی دێموکرات بەڕێوە چوو

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران بەشــداریی لە ڕێوڕەســمی ڕێزگرتن
لــە ٣١میــن ســاڵیادی شــیمیاییبارانی
هەڵەبجەی شەهیددا کرد.
لەســەر بانگهێشــتی فەرمیــی وزارەتــی
کاروبــاری شــەهیدان و ئەنفالکراوانــی
حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان،
ڕێکەوتــی ٢٥ی ڕەشــەمەی ١٣٩٧ی
هەتــاوی ،شــاندێکی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتیی

"فوئــاد خاکــی بەیگــی "ئەندامــی
دەســتەی کارگێڕیــی حیزبــی دێموکرات
و بــە هاورێیەتــی "ئیســماعیل ڕەحمانــی
" نوێنــەری حیزبــی دێموکرات لە شــاری
ســلێمانی بەشــداریی ڕێوڕەسمی ڕێزگرتن
لــە ٣١میــن ســاڵیادی شــیمیاییبارانی
هەڵەبجــەی شــەهید لــە پارێــزگای
هەڵەبجەدا کرد.
شــاندی حیزبــی دێموکــرات بــۆ ڕێزگرتن
لــە گیانــی پاکی شــەهیدانی هەڵەبجەی
شــەهید ســەرەتا ســەردانی مۆنۆمێنتــی
شــەهیدانیان کــرد و دواتــر لــە هۆڵــی
بۆنەکانی هەڵەبجەدا بەشداری یادەکەیان
کرد.
لــەو ڕێوڕەســمەدا ،نوێنــەری حکوومەتــی

عێراق،حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان،
واڵتانــی ئامریــکا و ئورووپــا بەشــداربوون
و لــە چەندیــن برگــەی جیــاوازدا بــە
خوێندنەوەی پەیامی حکوومەتی عێراقی
فێدراڵ و هەرێمی کوردســتان ڕێز لە یاد
و بیرەوەریی ئەم کارەساتە جەرگبڕە گیرا.
لــە ڕێوڕەســمەکەدا ئاماژە بە بروســکەی
ماتەمینــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران کــرا و لــە کۆتاییــدا
شاندی حیزبی دێموکرات بە ئامادە بوونی
وەزیــری شــەهیدانی حکوومەتی هەرێمی
کوردســتان ،پارێــزگار و قائیمقامــی
هەڵەبجە لە پرۆتۆکۆلێکی فەرمیدا تاجە
گوڵینــەی حیزبــی دێموکراتیــان لەســەر
گۆڕی شەهیدان دانا.

٧٣مین ساڵڕۆژی دامەزراندنی یەکیەتیی ژنانی
دێموکراتی کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو

لــە کەمپی جێژنیکان ،بە بۆنەی ٧٣مین
ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی یەکیەتیــی
ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ڕێوڕەسمێکی بە شکۆ بەڕێوە چوو.
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٢٤ی
ڕەشــەمەی ١٣٩٧ی هەتــاوی ،بــە
شــداری ژمارەیــەک لــە ئەندامانــی
ڕێبەرایەتــی ،کادر ،پێشــمەرگە ،بنەماڵە
و میوانان ٧٣مین ساڵڕۆژی دامەزراندنی
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ،بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمی ٧٣مین ساڵڕۆژی
دامەزرانــی یەکیەتیی ژنــان بە خوێندنی
ســروودی نەتەوەیــی "ئــەی ڕەقیــب" و
ڕاگرتنــی خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی
کورد و کوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان "ژیــا موســتەئجر" ئەندامــی
بەڕێوەبەریی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران پەیامێکــی بەم بۆنەوە
پێشکەش کرد.
ناوبــراو لــە بەشــێکی پەیامەکەیدا باســی
لــەوە کــرد " :مێژوو شــایەدی ئەوەمان بۆ
دەدات کــە دامەزراندنــی یەکیەتی ژنان،

بــوو بــە دەروازەیــەک کــە ژنانــی گەلــە
بەشــخوراوەکەمان بــۆ یەکەمجــار ،بــە
شــێوەی رێکخــڕاو و سیســتماتیک و بــە
ئۆرگانیزاســیۆنێکی ســەردەمیانە ،تێکەل
بە خەباتی ڕزگاریخوازی و مافخوازانەی
گەلەکەمــان لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت
بن و هەر وەک بینیمان ،یەکیەتی ژنان و
بە گشــتی ژنانی کوردستانی رۆژهەاڵت
لــە هەوڵدان بــۆ خۆڕێکخســتن و هاندانی
ژنان لە سەرانسەری ئێران بۆ بەشداری لە
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکاندا،
درێغییان نەکردووە".
هــاوکات "لوقمــان ئەحمــەدی" ئەندامــی
دەســتەی کارگێڕیی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران پەیامێکی پێشــکەش
کرد.
دواتر پەخشــانێل لەژێر ناوی "خۆر لەپشت
نیگاتانــەوە هەڵــدێ" لــە الیــەن "زەکیــە
سدقی" پێشکەش کرا.
لەبڕگەیەکــی دیکــەی ئــەو ڕێوڕەســمەدا
پەخشانێک لەژێر ناوی "ڕزگاری لە خەم"
لە الیەن "مێهربان دێهقان" خوێندرایەوە.
دواتر پەخشانێک لەژێر ناوی :تۆ نێرگزە
چاوگەشەکەی کورد" لە الیەن "گرینگ

پیرۆتی"ـیەوە خوێندرایەوە.
پاشــان چەند تابلۆی هەڵپەڕکێی کوردی
لە الیەن گرووپی هەڵپەڕکێی "گەردەلوول"
بــە سەرپەرەســتیی "چنــار مەنــاف" بــە
بۆنــەی ٧٣میــن ســاڵڕۆژی دامەزراندنی
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانەوە پێشکەش کرا.
لــەو ڕێوڕەســمەدا پەیامــی پیرۆزبایــی
یەکیەتیــی خوێندکارانــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و یەکیەتیــی الوانــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران بۆ ٧٣مین
ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی یەکیەتیی ژنان
نێردرابوون.
بە بۆنەی ٧٣مین ساڵڕۆژی دامەزراندنی
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ،دەســتەگوڵێک لــە الیەن دەســتەی
کارگێڕیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــەوە پێشــکەش بــەو
ڕێکخراوەیە کرا.
هــاوکات لــەو ڕێوڕەســمەدا جۆرەکانــی
جلوبەرگــی ڕازاوەی کــوردەواری پیشــان
درا.
ڕێوڕەســمەکە بــە شــایی و هەڵپەڕکێــی
بەشداران کۆتایی پێهات.

دەزگای ڕێکخستنی گشتیی حیزبی دێموکرات
سپاسنامەیەکی باڵو کردەوە

شاندێکی  KNKسەردانی حیزبی دێموکراتی کرد
لــە مێــژوو و خەباتــی ئێســتای حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــرد و
ڕۆڵــی حیزبــی دێموکراتیــان لە ڕاســتای
پێکهێنانــی هاودەنگــی لــە کوردســتانی
خۆرهــەاڵت و پاراســتنی بەرژەوەندییــە
بااڵکانی نەتەوەیی بەرز نرخاند.
لە کۆتاییدا هەر دوو الیەن وێڕای ئاماژە
بــە درێژەدانــی دیالۆگێکی ســەردەمیانە،
لــە نێــوان هێــز و الیەنــە سیاســییەکان لــە
ڕاستای گەیشتن بە گوتارێکی هاوبەش،
پێداگرییان لەسەر بەهێزترکردنی پێوەندیی
نێوانیان کردەوە.
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دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،ڕوو لــە
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
و خەڵکــی خەباتــکاری کوردســتان
سپاسنامەیەکی باڵو کردەوە:
دەقی سپاسنامەکە بەم چەشنەیە:
خەڵکی خەباتکاری کوردستان!
الوانی دڵ پڕ لە گڕی نیشتیمانپەروەری!
ئەندامــان و الیەنگرانــی بزووتنــەوەی
ڕزگاریی نەتەوەیی کوردستانی ئێران!
بــە بۆنەی ڕاســانتان بە دژی دەســەاڵتی
کولتوورکــوژی کۆماری ئیســامی ،بە
درێژایی چل ســاڵ تەمەنی نگریســی لە

کوردســتاندا ،ڕێژێمــی داگیرکەری ماف
و ئازادییەکانتــان ،هــەروا دەستەوەســتان و
دامــاوە .ئێــوەی دەروەســت بــە پاراســتنی
ژیوار و ژینگەمان ،پارێزگاری لە ڕێسا و
نەریت و دابی باومان ،ئەویندار بە ئاسمان
و خــاک و ئاومــان و مکــوڕ و شــێلگیر
لە خەبات هەتا دەســتەبەریی مافەکانمان،
ئەمەکــداری کردیــن کــە ســاوی پڕ لە
ڕێــز و وەفامان بنێریــن بۆ ئیرادە و بڕوای
پۆاڵیینتــان کــە لــە نیشــتیمانمان ،لــە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لە هەموو زێدی
کورد لــە ئێرانی ژێر چەپۆکی کۆماری
ئیســامیدا ،داکۆکی لــە پیرۆزییەکان و

جیاوازییــەکان و کولتــووری ڕەنگاڵــەی
گەلەکەمــان دەکــەن .لــە بەڕێکردنی ئەم
ســاڵماندا و بەرەوپیریــی ســاڵی تــازە و
نــەورۆزی "نوێـ"ـــیەوە ،بەدەم پێشــوازی لە
کردنــەوەی تاکــی پەنجــەرەی تیشــکی
هیواکانتان ،ســەرەڕای هەڕەشە و گوشار،
قۆڵتــان لــێ هەڵماڵــی و کوردســتانتان لە
قورم و تۆزی ســاڵێکی دیکە لە تەمەنی
داگیرکەران تەکاند و داماڵی.
لووتکــەی جوانییەکانــی واڵتتــان لــە
پانتایی نیشــتیمانەوە بردە دیداری تەرەغە
و بە شەکاندنەوەی ئااڵ و سروودی "ئەی
ڕەقیــب" و گۆڤەنــدی هــەوری و جامانە،
بانگــی هەرمانــی نەتەوەکەمانتــان بــە
گوێچکەی جیهاندا گوڕاند.
لــە تۆرمــەی ئــەم خــاک و خەڵــک و
خەباتەدا ئەم گەل و نیشتیمانە دەڕەخسێت.
ساڵو لە باوڕ و شکۆی خەباتتان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای رێکخستنی گشتی
٢٥ی ڕەشەمەی ١٣٩٧ی هەتاوی
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ژمارە ١ ،٧٤٦ی خاکەلێوەی ١٣٩٧

پەیامی نەورۆزیی بەڕێز مستەفا هیجری ،لێپرسراوی
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

هاونیشتمانیانی هێژا
کوردستانیانی خۆڕاگر
لــە بەرەبــەری نــەورۆزی ئەمســاڵدا بــە
نــاوی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــەوە رووی قســەکانم لــە ئێوە خهڵكی
نیشــتمانپەروەری خۆرههاڵت دەکەم تاکوو
لەم رێگەوە ســیمای ساڵێک کە تێپەرمان
کرد و ساڵێک کە لە پێشمانە بیخەمەڕوو،
بەاڵم لە پێشــدا ئیزنم بدەن پیرۆزبایی خۆم
پێشــکەش بــە گیانــی پاکــی ســەرجەم
شــەهیدانی رێــگای رزگاری کوردســتان
و بنەماڵــە ئازیزەکانیــان بکــەم .ســاو و
پیرۆزبایــی گــەرم لە هەموو ئەو زیندانییە
سیاســییانەی کــە بــە هــۆی بەرگری لە
مافــە رەواکانــی کــورد لــە زیندانەکانی
رێژیمــدان ،ســاو و پیرۆزبایــی تایبەت لە
کادر و پێشمەرگە ،ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبــی دێموکرات کە لە ســاڵی ١٣٩٧دا
دەوری باشــیان گێــڕا لــە خەبــات دژی
رێژیمی کۆماری ئیسالمی.
پیرۆزبایــی و دەستخۆشــی لــە هەموو ئەو
چاالکــە سیاســی و مەدەنیانــە دەکەم کە
لــە ســاڵی رابــردوودا هەوڵیانــدا ریزەکانی
خەڵکــی نــاڕازی لــە زۆرداری رێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی لــە هەمــوو چیــن
وتوێژەکانــی کۆمەڵــگا یــەک بخــەن و
یەکگرتووانــە دەنگــی خۆیــان لە ئاســتی
داواکانیــان کــە بەدەســتهێنانی مافــە
رەواکانیانــە بــەرز بکەنەوە و خەباتی شــار
مسوگەر و بەهێز بکەن.
خوشک وبرایان خۆشەویست،
ســاڵی رابــردوو ،ســاڵی بەردەوامی وەرزی
نوێــی خەباتــی خۆرهــەاڵت بــوو کــە بــە
ڕاســانی رۆژهــەاڵت ناســراوە ،ســاڵێک
کــە رێکخــراوی "لێبوردنــی نێودەوڵەتــی"
وەک ساڵی شەرم بۆ دەسەاڵتدارانی تاران
ناوزەدی کرد ،ساڵێک کە کوردستانیان لە
خۆرهــەاڵت ئیرادەی خۆیان بە مانگرتنی
سەرتاســەری لــە دژی رێژیمی کۆماری
ئیســامی پیشــان دا ،هــەر لــەو ســاڵەدا
بــوو کــە حیــزب و هێزەکانــی خۆرهەاڵت

لــە چوارچێــوەی "ناوەنــدی هــاوکاری"دا
هەوڵەکانیــان خســتەگەڕ ،تاکــوو
یەکگرتووانە بەرەوپیری گۆڕانکارییەکان
بچــن ،ســاڵێک کە سیاســەتەکانی رێژیم
لــە دونیای دەرەوە تووشــی بەربەســتگەلی
جیــددی بوویــەوه و ،ئابوورییەکــەی بــە
هــۆی سیاســەتە ناڕەواکانــی کەوتــە
ئــان و ســاتی داڕمانــەوە ،ســاڵێک کــە
نوێنــەری نەتەوە بندەســتەکان و بەشــێک
لە هێزە ئێرانییەکان خۆیان لە چوارچێوەی
"هەڤاڵبەندی بۆ دێموکراسی و یەکسانی"
خســتووەتەگەڕ تاکــوو بەرەیەکی فراوانتر
بەرانبــەر بــە تــاران ســاز بکــەن .هەمــوو
ئەمانــە و دەیــان نموونەیتــر هێماگەلێکــن
لەوەی کە کۆماری ئیسالمی بەرەوڕووی
ســاڵێک دەچــێ کــە ناچــارە بەرانبــەر بە
دەیــان کێشــەی کەڵەکەبــوو پیاڵەی ژەهر
بخواتــەوە ،و "نرمــش قهرمانانــە" یەکــی
دیکە لە خۆی پیشــان بدات و بگەڕێتەوە
ســەرمێزی وتووێــژ لەگــەڵ ئامریــکا ،لە
غەیــری ئــەوەدا رێگایــەک بێجگــە لــە
رووخانی لە بەردەســتدا نابێ ،بە رووخانی
ئــەو رێژیمــەش قۆناغێکــی نــوێ لە ژیان
و خەبــات لــە کوردســتان و ئێــران دەســت
پێدەکا ،هەرچەند وتووێژ لەگەڵ ئامریکا
و پەســندکردنی ئــەو مەرجانــەی بــۆی
دیاریکــراوە رەنگــە بتوانێ بــۆ ماوەیەکی
کورت ،تەمەنی ئەو رێژیمە درێژ بکاتەوە.
ئێمــە وەک حیزبــی دێموکــرات
بەرچاومــان روونــە و دەزانیــن لــە کوێــی
گۆڕانکارییەکانــدا جێگامــان دەبێتــەوە و
بەرەو چ ئاقارێک هەنگاو دەنێین.
لــە روانگــەی ئێمەوە کۆماری ئیســامی
تەنیــا لــە الیــەن کۆمەڵــگای جیهانییەوە
ڕووبــەڕووی مەترســی نییــە ،بەڵکــوو
ســەرچاوەی گرینگ و ئەساســی کە ئەم
رێژیمە تووشی لەناوچوون دەکات ،توانا و
ئیرادەی خەڵکە.
یەکــەم وێســتگە ،قەیرانــی سیاســییە.
کۆمــاری ئیســامی بــە رێفۆرمخــواز
و بناژۆخوازییــەوە تووشــی داڕمانێکــی
سیاســی بــووە .مانــا ســادەکەی لــە

ناوچوونــی هەمــوو ئــەو مانایانەیــە کــە
تاکــوو ئەمــڕۆ خەڵکیــان پێــوە خەریــک
کــردووە .ئەگــەر پێشــتر هاوکێشــەکان لە
نێــوان رێفۆرمخــواز و بناژۆخــوازدا بــوون،
لەمــڕۆدا هاوکێشــەکان ئاراســتەیان بەرەو
خەڵك و نیزام گۆڕانی بە ســەردا هاتووە.
بەواتایەکیتــر ،ملمالنێیەکــی ســەخت لــە
نێــوان خەڵــك و نیزامدا هەیــە کە وادهكات
كۆمــاری ئیســامی ببێتــه "مادۆرایــی"
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت .لێرەدایــە کــە
ئیرادەی خەڵك گرینگە و دەبێ هەنگاوی
زیاتــری بــۆ هەڵبگرین .هەمان سیاســەت
و تێگەیشــتن کــە حیزبــی دێموکــرات لــە
چوارچێوەی ڕاســاندا وەک “لێکگرێدانی
خەباتــی شــار و شــاخ” نــاوی لێدەبــات.
هەمــان ئیــرادە کــە هەمــوو گەمــەکان
بەالیەکدا دەخات.
الیەنێکــی دیکــەی بابەتەکــە داڕمانــی
ئابووریــی ئێرانــە .داڕمانێــک کــە
ســەرچاوە لە گەندەڵــی ،مۆنۆپۆلیکردنی
ســەرچاوە ئابوورییــەکان ،کەمبوونــەوەی
هەناردەکردنــی نــەوت ،خەرجکردنــی
داهاتــی واڵت لــە دەرەوە ،بودجەیەکــی
زەبــەالح بــۆ کەرەســتەی ســەربازیی،
دووقاتکردنــەوەی بودجــەی وەزارەتــی
ئیتالعــات ،ناوەنــدە ئایینیــە شــیعەکان
و هێــزە ســەرکوتکەرەکان ،هەمــووی
ئەوانــە لــە حاڵەتێکدایــە کــە رۆژانــە
شــاهیدی لەکارکەوتنــی کارگــە گــەورە
و بچووکەکانیــن و گرینگتــر لەوانــەش
نەبوونی سەرمایەداڕێژی نێودەوڵەتییە کە
گرینگــی تایبەتــی هەیە بــۆ بووژانەوەی
ئابووریــی ئێران ،بەاڵم بە هۆی سیاســەتە
هەڵەکانــی کۆمــاری ئیســامی ،گــەورە
کۆمپانیاکانــی جیهــان ئامــادە نیــن کــە
خۆیــان لــە بــازاری پڕ لــە ریســکی ئێران
بدەن.
قەیرانــی ئابــووری ئەگــەر لــە ئێــران
کێشــەیەکی گەورەیــە ،بــەاڵم لــە
خۆرهەاڵتی کوردستان کێشەکە دووقاتە.
چونکــە کۆمــاری ئیســامی وەک
کۆلۆنییەکی ناوخۆیی مامەڵەی لەگەڵ

کوردستاندا کردووە .بەو مانایە کە تەنیا
داهاتی لێ بەدەست هێناوە ،بە بێ ئەوەی
هیــچ ســەرمایەگوزارییەکی درێژخایەنی
تێدا ئەنجام دابێ .نمونەی هەرە بەرچاوی
ئــەم سیاســەتەش لە پرســی کۆڵبەراندا بە
جوانی دەبینرێ .ئەگەر کۆڵبەرانی کورد
مەترســی لەدەســتدانی گیانیــان قەبــووڵ
دەکــەن ،قوربانــی سیاســەتێکن کــە بــۆ
چەندیــن دەیەیــە کوردســتان بــە قازانجی
خۆی دەچەوسێنێتەوە.
ژینگەیەکی دیکە کە کۆماری ئیسالمی
کردووەتــە سیســتمێکی ناســەقامگیر،
ژینگــەی کلتورییــە .کلتورێــک کــە
کۆمــاری ئیســامی ســااڵنێکە بــە ســەر
خەڵکــدا زاڵی کردووە .کلتــوری پیاوانی
چەندیــن ســەدەی پێــش ئێســتایە .بــەاڵم
ڕابوونێــک بەرانبــەر بــەم کلتــورە لــە
ئارادیە ،ڕابوونێک کە رێبەرایەتییەکەی
بەدەســتی ژنــان و چینــی ناوەڕاســتەوەیە.
ئــەوەی لــەو پێوەندییــەدا ئایەتۆاڵکانــی
تــاران داوای دەکــەن ،تــا دیوەخانەکانــی
خۆشیان بڕ ناکات .چۆنیەتی دەرکەوتنی
مندااڵنــی ئــەم کەســانە لــە دونیــای
مەجازیدا نیشانەیەکی جیدییە لەوەی کە
کلتوری پەسەندی خەڵک زۆر جیاوازە لە
بەهاکانی سیستەم.
خەڵکــی کوردســتان هــەر لــە ســەرەتاوە
بــەدوای وێنــەی خومەینــی لــە مانگــدا
نەدەگــەڕان ،بەپێچەوانــە الی ئــەوان
مرۆڤگەلێــک کــە خۆنەویســتانە و
بەوپــەڕی هیــواوە ،خۆشەویســتترین
ســەرمایەی ژیانیــان بەختــی نیشــتمان
دەکەن و دەبن بە پێشمەرگە و لە بەرزترین
پلــەی مرۆڤبوونــدا گیانیــان لەپێنــاوی
ئازادیی خاک و خەڵکی نیشــتمانەکەیان
واتــە کوردســتان بەخــت دەکــەن ،وەک
ســەرچاوەی بەهاکانــی خۆیــان دەزانــن.
کلتورێــک کــە لــەم قۆناخــە نوێیــەدا و
لــە راســانی خۆرهەاڵتــدا حەماســەکانی
قەرەســەقەڵ ،کۆســااڵن ،حهماســهی
كرماشــان ،نــەورۆزی جامانــەکان،
خاکیپۆشان ،زەماوەندی ئااڵ و مانگرتنی

گشتیی لێکەوتەوە.
لــە گێژاوێــک کــە رێژیمــی تێکەوتــووە،
خۆرهەاڵتــی واڵت بــە دیدێکــی
گەشــبینانەوە خەریکــی هێزگرتنــی
خۆیەتــی .هێزێــک کــە ســیماکانی لــە
کۆبوونەوەی خەڵک بۆ رێزگرتن لە زمانی
دایــک و لە باوشــگرتنی پێشــمەرگەکان
خــۆی دەردەخــات .هێزێــک کە بــاوەڕ بە
کوردســتان بە بنەما و بونیادی ئەمڕۆ و
داهاتــوو دەزانێ .ههروهها هەر رێککەوتن
و هەڤاڵبەندییەک لە دەالقەی مافەکانی
کوردەوە سەیر دەکات.
ئەوەی روونە الی هەمووان ،خۆرهەاڵت و
بە گشتی کوردستان لە ئاستی نێودەوڵەتی
تهنیایــه ،تەنیایــی نــەک بــە مانــای
الوازی ،بەڵکــوو بەمانــای ئــەوەی کە لە
کۆمەڵگای جیهانی زیاتر چاو لە گۆڕان
لــە تاران دەکات و بە هەندی وەردەگرێت،
بۆیــە لەم کاتــەدا هێزەکانــی خۆرهەاڵت،
هەوڵەکانی خۆیان دەخەنەگەڕ کە بەرەی
دژایەتــی لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی
فراوان بکەن .لەهەمانکاتیشــدا "ئەبوبەکر
مەعروفییــەکان" و "پارێــزەر و شــەهیدی
ژینگــە"ی وەک شــەریف باجــوەر و ئــەو
ڕۆاڵنــەی بــە ناو و ســرودی "خوایە وەتەن
ئاواکەی" سینگیان بۆ کوردستان دەکەنە
قەڵخان ،لە بیر ناکات.
ئــەوەی لــە کۆتاییــدا دەمهــەوێ پەنجەی
بخەمــە ســەر ،دەگەڕێتــەوە بــۆ بزاڤــی
رزگاریخــوازی لــە خۆرهەاڵتــی واڵت.
ئێمــەی کوردســتانی بۆ مــاوەی زیاتر لە
یەک ســەدەیە لــە خەباتێکی بێوچانداین.
لــەم رێگەیــەدا دەســکەوت و نەهامەتــی
زۆرمــان بەســەردا هاتووە .بــەاڵم لەمڕۆدا
لە وێســتگەیەکی هەســتیاردا دەژین ،ئەو
هەســتیارییەش وامــان لــێ دەخــوازی کە
ریزەکانمان لە ناوخۆی کوردستاندا رێک
بخەیــن و ،بەرەیەکــی جیددی و فراوان لە
نێــوان خۆمــان و باقــی ئێرانییــەکان پــەرە
پــێ بدەیــن و دەنگــی بزاڤــی خۆرهــەاڵت
جارێکیتــر بگەیەنینــە کۆمەڵــگای
جیهانی.

ئەوەی لە ئەســتۆی پارتە سیاســییەکانە،
راهاتــن لەگــەڵ ئــەو راســتییەیە کــە
سیاســەت لە کوردســتان نابێ بۆ سڕینەوە
و پاشــقولدان لەیەکتــر و خۆنزیککردنــەوە
لــە ئهوانیتر بێــت .بەپێچەوانەوە ئێمە دەبێ
کلتــوری راهاتــن لهگــهڵ خۆمــان ڕاڤــه
بكهیــن و لــە نزیکبوونەوە لەگــەڵ ئەوانی
دیکــە داهاتــووی پرســی کوردمان لە یاد
بێ.
ئــەوەی ئێمــە لــە ئێرانییــەکان چاوەڕێــی
دەکەن هیچ شــتێک نییە ،بێجگە لەوەی
کــە ئێــران نابێ ،ئێرانی دوێنــێ و ئەمڕۆ
بێ بەڵکوو دەبێ ئێرانێکیتر بێ .ئێرانێک
کە کوردبوون تێیدا شوناسی شاراوه نهبێ
و بهفهرمی دانی پێدا بنێن .دیاره پانتایی
بیــری گشــتی ئێرانییــهكان تــا ئێســتا لــه
نێــوان ســازی ڕابردوو و قســهی گشــتیدا
دهســوڕێتهوه بهاڵم باشــتر وایــه بۆ یهكجار
و بۆ ههمیشــه بزانن كه “ئهی رهقیب ههر
ماوه قهومی كورد زمان”.
ئاســتی نێودهوڵهتــی بوارێكیتــره كــه
کەنــد و کۆســپەکانی تهنیــا بــه حیزبــی
دێموكــرات چارهســهر نابــێ ،پێویســته كــه
پارتــه سیاســییهكان لهیــهك ســهنگهرهوه
ســهیری ئــهم پانتاییــه بكــهن و ههمــووان
بــه ناوی كوردهوه قســه بكهیــن .ههرچهند
هێــزه كوردســتانییهكان ناوەندێکیان بۆ ئهم
بواره پێكهێناوه ،بهاڵم پێویســته چاالكتر و
خێراتر بین بۆ یهكخســتنی ههموو كوردی
رۆژهەاڵت.
بــه گشــتی لــه كاتێكدا بــهرهو نــهورۆزی
١٣٩٨ی هەتــاوی ههنــگاو دهنێیــن كــه
ههموومــان چاومــان لــه ناوخــۆی واڵته.
چاوهڕوانــی ئێمــه ئهوهیه كه شــێلگیرانهتر
له ســاڵی پێشــوو بهرانبهر به بهڕێوهبردنی
نهورۆز ههســتیار بن .بۆیه پێویست دهكات
خاكیپۆشانی خۆرههاڵت ناوهندی شارهكان
بكهنه گۆڕهپانی سهمای جامانهكانهوه.
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داڕمانی ئهخالقی کۆمهڵگا
له سایهی نەگبەتییەکانی کۆماری ئیسالمی!

هیوا خانی
له ئێراندا کهم کهس ههســتی بهوه دهکرد
یان ههر نهدهکرد که کۆماری ئیسالم 
ی
به دروشمی داشداری له (مستضعفین) و
ئــهو ههمــووه واده و بهڵێنییــه بریقهدارانه،
رۆژێــک ئاوا پۆپۆلیســتییانه بۆ مهرامه
پیســهکانی خــۆی قووتــی رۆژانــه لــه
خهڵکی ئێران درێغ بکا!
هــهر چهند گهلێک له سیاســهتمهداران و
لێزانانــی نــاو کۆمهڵگا زهنگی مهترســی
دهســهاڵتی دین لــه سیاســهتیاندا لێدابوو،
بــهاڵم خهڵکی ئێمه ههتا بۆخۆی ســهری
وهبهردی نهکهوێ بڕوا ناهێنێ!
ئــهوهی کــه مــهالکان ههزاروچوارســهد
ســاڵ بــوو به ناوی پــهروهردهی ئایینی و
مێــژووی کهســایهتییهکانی ئیســامی و
بهها و بایەخی کردهکانی دین و یهکسانی
و داد و برایــی کــه لــه کۆمهڵــگای
ئیســامیدا تهبلیغیان بۆ کردبوو ،خهڵک
لهگــهڵ ههموویــان ئاشــنا بــوو ،ویالیەتی
فەقیــه لــەو بــاوەڕەی خەڵــک کەڵکــی
نابەجێــی وەرگــرت و بە چەواشــەکاری و
فریــوکاری بۆبهرهوپێشــبردنی مهرامیــان
و ئێعدامــی (مفســدین فــی االرض) و
کوشــتاری خهڵکــی کــورد و ســهرکوتی
غائیلهی کوردســتان و تورکهمهن سهحرا
و بهڕێوهبردنی ئهمری خودا بەکاریان برد!
ئهگــهر چاوێــک بــه مێــژووی ئــهو چل
ســاڵهدا بگێڕیــن ،کۆماری ئیســامی تا
ئێســتا چهنــد قۆناغــی تێپهر کــردووه که
ئهگــهر بــه وردی خوێندنــهوهی بۆ بکرێ
دهبینیــن قۆنــاغ لــه دوای قۆنــاغ بــار
لهســهر خهڵــک گــران کراوه و ئــازادی و
ههڵســوکهوتی لێ بهرتهســک کراوهتهوه.
بــواری بژیــوی ژیانی لێ ســهخت کراوه!
کــە بەگشــتی دهتوانیــن قۆناغهکانــی
بهمشێوهیه دابهش بکهین:
یــهک  :قۆناغــی پــاش رووخانــی شــا
و دهوڵهتــی کاتیــی ،لــهم قۆناغــهدا
کهســایهتی غهیــره مــهال بهتایبهتــی لــه
رێکخراوهکانــی بــهرهی نهتهوهیــی (جبهه
ملــی) و بزووتنــهوهی ئــازادی (نهضــت
آزادی) رۆڵــی بهرچاویــان ههبــوو؛
ئــازادی ههڵســوڕانی سیاســی ئهحــزاب
و رێکخــراوهکان (هــهر چهنــد ئیدئــاڵ
نهبــوو) بــهاڵم دهبــهر چاو گیرابــوو .بهنی
ســهدر کهســێک بــوو کــه بــه الیەنگری
موجاهیدیــن و هێندێــک حیزبــی تــر بوو
به ســهرکۆماری ئێــران .کورد که داوای

مافی خۆی له چوارچێوهی ئێراندا دهکا!
یهکــهم فتوای جههــادی دژی دهردهکرێ
و بهشــێوهیهکی زۆر دڕندانــه هێــرش بــۆ
ســهری دهســت پێــدهکا .له ههمــان کاتدا
دهســهاڵتی زاڵ کــه ئاخوندهکانــن ورده
ورده تهنــگ بــه رهقیبهکانیــان له ئهحزاب
و کهســایهتییهکان ههڵدهچنــن  -حــزب
خلق مسلمان و آیتاللە شریعتمداری -که
حیزبێکــی ئیســامی و رهقیبی ســهرهکی
خومهینــی و له ئازهربایجان ههڵســووڕانی
ههبــوو کهوتــه بــهر شــااڵو و لــه مهیدان
بهدهریان دهکهن .کوردستان دهبێته شوێنی
حهوانــهوه و مهیدانــی خهباتــی ئهحزابــی
ئێرانی و کوردســتانی؛ لهو نێوهدا شــهڕی
ئێــران و عێــراق ههڵدایســێ و بهنی ســهدر
بێکیفایــهت دهکــرێ و دهری دهپهڕێنــن.
بــۆ ههڵبژاردنــی پــاش ههاڵتنــی بهنــی
ســهدر ئهحــزاب ئــهو رۆڵــه کــهم رهنگهی
کــه ههیانبوو نایانمێنێ ،لــهو ماوهیهدا له
بواری ئابووری ههرچهند ئێران داهاتێکی
وای نابێ بهاڵم له پاشــهکهوتی پێشــووی
لــه خهزانــهدا کــه ههبــوو ،بــاری بژیــوی
خهڵــک به کۆپینی ئهرزاق و جیرهبهندی
ســوتهمهنی و دانــی کااڵی ئهساســی و
پێویست رادهگرێ.
دووهــهم  :قۆناغــی ســهردهمی شــهڕ،
لهگــهڵ ئــهوهی شــهڕ لــهکــوێ دهســتی
پێکــرد هــهر لهوێش کۆتایی هات! جیا له
زهرهر ،هیچ روفایهتێکی بۆ خهڵکی ئێران
نهبوو .تێچوویەکی یەگجار زۆر و سهدان
هــهزار کــوژراو و برینــدار و کهمئهندام و
مهوجــی و ههتیــو و بێــوهژن و ئــاواره و
ماڵوێرانییهکی زۆر له پێناو وهدهستهێنانی
هیــچ! بــۆ ژیانــی خهڵــک دیســان بــه
کۆپینی ئهرزاق و سوتهمهنی ،جیرهبهندی
و دانی کااڵی ئهساسی درێژهی ههبوو.
ســێههم :قۆناغی پاش شهڕ یان سهردهمی
چاککردنــهوه و نــۆژهن ( ســازندهگی)،
خومهینــی پــاش ئــهوهی جامــی ژههــر
سهردهکا و کۆتایی به شهڕ دێ! دهمرێ؛
بــه دههــۆی رهفســهنجانییەوە ،خامنهیــی
دهکرێ به رێبهر و رهفسهنجانی ئهو کات
کــه ســهرۆکی پاڕلمــان دهبــێ ،خۆی بۆ
ســهرکۆمار بوون دهدهسک دهنێ و پهڵپ
دهگرێ کە دهبێ یاسای بنهڕهتی چاوی
بهســهردا بخشێندرێتهوه؛ پۆستی سهرۆک
وهزیران الدهدری و دهســهاڵتهکهی له سهر
دهســهاڵتی ســهرکۆماری ههڵدهچنــدرێ.
رهفسهنجانی دهبێته سهرکۆمار و قۆناغی
(ســازندهگی) دهســتپێدهکا ئاڵوگۆڕێــک
لــه بــواری ئابــووری دێنێتــه ئــاراوه! ئــهو

ئاڵوگــۆڕه وهرچهرخانێــک دهبــێ لــ ه
ئابووریی سوسیالیستی بۆ نهک لیبڕاڵی
بهڵکــوو بــۆ ئابووریی نوێلیبراڵی لهســهر
بنهمــای ئایدئۆلــۆژی توندی ئیســامی
بــه چاوچنۆکــی ئاخونــدی چاوبرســی
و دڕنــده! ئــهو ئاڵوگــۆڕه بــه کــردهوه بووە
هــۆی گــرژی بوار و پرســه ئابوورییهکان
لــه ئێرانــدا؛ بــه چهشــنێک کــه زۆرێک
لــه گرفتهکانــی ئهمڕۆی خهڵکــی ئێران
لهو سیاســهته ئابووریی هی رهفسهنجانییەوە
ســهرچاوه دهگــرێ .ههڵبهت ئــهوهی بڵێین
کــە ئــهو وهرچهرخانــه زۆریــش بــه دڵــی
کاربهدهســتانی کۆمــاری ئیســامی،
تهنانــهت رهفســهنجانیش نهبــووه بهڵکــوو
هــۆی ســهرهکی بێدهرهتانــی و لــ ه رووی
ناچــاری و بــۆ دهربازبــوون لــه قهیــران
بــووه! بۆیــه بــێ لهبهرچاوگرتنــی بــواری
کۆمهاڵیهتــی و کلتووری خهڵکی ئێران،
بۆ کهمکردنهوهی ههاڵوسان ،بردنهسهری
بهرههمــی ناوخــۆ ،کهمکردنــهوهی
کورتهێنانــی بودجــه و سوبســیدهکان و
بردنهسهری باج و ماڵیات و  ...ڕاگرتنی
نرخــهکان و چوککردنــهوهی دهوڵــهت ،له
ههمووان گرینگتر گهاڵڵهی پێنج ساڵهی
یهکهمــی گهشــهی ئابــووری واڵت بــوو
کــه بۆ ئــهوهی وهرچهرخانهکه ئیســامی
نیشــان بــدهن و دهســتی ئیمپریالیــزم و
کاپیتالیزمــی لــێ وهدوورخــهن و کاڵوی
لهســهر خهڵــک دابنێــن ئــهو گهاڵڵهیــان
نووسی و ئهژماربهندیان کرد ( .تا ئێستا
گهاڵڵــهی پێنج ســاڵهی شهشــهم پهســهند
کــراوه و کاری پێدهکــرێ) یهکێکیتــر
بــواری کهرتی تایبــهت (بخش خصوصی
و خصوصیســازی) بــوو که یهکجار زۆر
به ناتهندروســت جێبهجێ کرا! بهجۆرێک
که ماڵی دهوڵهت که سهرمایهی گشتی
خهڵکی ئێرانه ،خرایه سهبهتهی ههڕڕاجهوه
و بــه شــێوهی رانتــی و نیــوه قیمــهت و
رواڵهتــی (صــوری) لــه نێــوان دهســت و
پهیوهندهکانــی خۆیــان تهخشــان پهخشــان
کــرا و دهوڵهمهنــدی تازهپێگهیشــتووی
چاوچنــۆک و چاوبرســی و دڕنــده و
بێچــاووڕوو وهک کارگــێ لــه پهینــدا
ههڵتۆقیــن! .ئــهو ئاڵوگــۆڕه بــهو گهاڵڵــه
پێنج ســاڵهی وای کرد کــه دهوڵهتهکانی
دواتریــش پێبهنــدی بهڕێوهبردنــی بــن!
گهاڵڵهیــهک کــه بهبــێ دهبهرچاوگرتنی
بــواری ناوچهیی واڵت (جیهانی ســێههم)
و بــواری کۆمهاڵیهتــی و کلتــووری (
دواکهوتــوو) و بهبــێ رهخســاندنی بــواری
پێویســت لــه ژێرخــان و نهریــت و تهنانهت

کلتووری خهڵک له پێشبار و کورتخایهن
و درێژماوه ،تهنیا به کۆپی پەیست جواب
ناداتــهوه .ئهمــڕۆ دهبینیــن بــه ئاقارێکــی
نالهباردا شــکاوهتهوه .بۆیــه ههتا عومری
درێژتــر دهبــێ زهمانــی زیاتــری بهســهردا
تێدهپــهڕێ وهک خۆرکــه زیاتر پێوهدهچێ
و بۆگهنیوی زیاتر ئازار دهدا!
چــوارەم :ســهردهمی ریفۆرمخــوازی ،لــهم
قۆناغــهدا هــهر چهند هێندێ له ســهر ئهو
بڕوایه بوون که لهم قۆناغهدا هێندێ درز
بــۆ بــواری سیاســی کرانــهوه  -کهچــی
نهکرانــهوه  -لــه بــواری ئابووریــش هــهر
درێــژهدهری گهاڵڵــهی پێنــج ســاڵه بــوون
بهاڵم تا ڕاددهیهک دهستی بناژۆخوازانی
کورت کردبۆوه.
پێنجــهم :ســهردهمی بناژۆخــوازان،
بهپێچهوانهی سهردهمی (سازندهگی) که
زۆر نــهرم دهســتی بــۆ گیرفانــی خهڵک
و ســهرمایه و داهاتــی گشــتی دهبــرد ،له
دهوڵهتی ئهحمهدینژاد له بواری ئابووری،
زهربهیهکــی گورچووبــڕی لــه داهاتــی
سهرانهی خهڵکی ئێران دا .لهگهڵ ئهوهی
نرخــی نــهوت لــه بــازاره جیهانییهکاندا به
 150دۆالر بــوو ،بــه یارانــهی 45500
تمهنــی ههمــوو نرخهکانی ئــازاد کرد که
بــه ئاشــکرا خهڵکــی مایهپــووچ کــرد و
کهســیش وهدهنــگ نههات .له سیاســهتی
ئازادکردنــی نرخــهکان ،نههێشــتنی
سوبسیدهکان ،ئامانجدارکردنی یارانهکان،
هێنانهخــواری نرخــی دراوی واڵت،
بردنهســهری نرخــی دۆالر ،لــه ههموو ئهم
بوارانــهدا خهڵــک حیســابی بــۆ نهکــرا.
تهنیــا شــتێک کــه بــه قازانجــی خهڵک
شــکاوه ،ههڵگرتنی سوبســیدی سهر ئارد
و نــان بــوو .بــهاڵم بــه گشــتی کارهکانی
ئهحمهدینژادیــش تهواوکهری ئاڵوگۆڕی
ئابووری رهفسهنجانییه!
شهشــهم :قۆناغــی ســهردهمی روحانــی،
ســهردهمێک کــه وهک فــارس دهڵــێ:
"دوایین گهلهی له تابووتی خهڵکی ئێران
دا " ئابلۆقهکانــی ئامریــکا و ههاڵوســان
و ناڕهزایهتــی خهڵــک و خهزێنهی بهتاڵ
وای کردووه که کۆمهڵگا به دوو توێژی
فهقیــر و دهوڵهمهنــد دابــهش بــێ ،توێژی
ســێههمێک بوونــی نییــه .ئابووریی ئازاد
و خهزێنــهی بهتــاڵ و خهڵکــی مافنگــی
هــاوکات رۆژ لهگــهڵ رۆژ قایشــی
ئابلۆقــهکان لــه ســهر ئێران تونــد و توندتر
دهبــن ،دهربازبــوون لــهم بارودۆخــه دوو
رێــگای ههیه ،ههڵگهڕانهوه و حاشــاکردن
له دروشمی ئهو چوار دهیه و تهسلیم بوون

و نیشــاندانی (نرمش فوق قهرمانانه) یان
بهجێــی بێڵــن و خهڵک ســهرلهنوێ چێی
کهنهوه.
ئابووریــی ئێــران لــهم قۆناغــهدا بــه
تــهواوی لهبهریــهک ههڵوهشــاوه و
ههاڵوســان لهوپــهڕی بــهرزی خۆیدایــه و
گهمارۆکانــی ئامریــکاش بــه یهکجاری
چهرخــی ئابــووری له کار خســتووه! .ئهو
وهرچهرخانه ئابوورییه که گهیشــتۆته ئهم
قۆناغــه ئــاداری بهســهر پــادارەوه نهمــاوه
لهگــهڵ ئۆرجیناڵهکــهی هــهر نێوهکهیــان
یهکه له ناوهڕۆکهوه هیچ وێکچوونێکیان
لهگــهڵ یهک نییه .رهشــمهی له ســهری
داماڵــدراوه و بــه کــهس دهگیــران نایــه،
بــازاڕ بــه ڕادهیهک ئاڵۆز و شــپرزهیه که
نــه قانــوون لــه کاردا مــاوه و نــه رهحــم و
بهزهیــی و نه ئینســاف و نه ئینســانییهت!
بێنه بهرچاوی خۆت تاقمێک گورگ به
مێگهلێک مهڕ وهربووبن!
ئــهوهی راســتی بێ لــه ئێــران ،ئهخالق له
ئابــووری جیــا کراوهتــهوه .زۆرێــک لــه
ئابووریناســان لهســهر ئــهو بڕوایــهن که بۆ
ئهوهی واڵتێک بتوانێ ئاسایشی خهڵکی
خــۆی دابیــن بــکا ،ههروهها سیســتمێکی
ئابووری ســهالمهت و تهندروســتی ههبێ،
ههبوونــی ئهخالقــی ئابــووری مهرجــی
ســهرهکییه .کێشــهی ســهرهکی بــواری
ئابووریــی ئهمــڕۆی ئێــران لــه دهرهوه
سیاسییه بهاڵم له ناوخۆ سااڵنێکه تووشی
کێشــهی بێئهخالقــی لــ ه دهروونــهوه بــووه،
کۆمهڵگایــش گیرۆده بووه! نان به ههموو
نرخێــک خــواردن و پــووڵ پهیــدا کردن له
هــهر رێگایــهک رهوایــه بــێ ،نهخۆشــی
کۆمهڵگایه.
هــهر وهک لــه ســهرهوه ئامــاژهی پێکــرا
رێژیــم لهوهتــهی هاتۆته ســهر حوکم ،رۆژ
لــه دوای رۆژ زهخــت و فشــارهکانی لــه
ههمــوو بوارێکــدا کــه بــۆی لوابــێ زیاد
کــردووه .بــه تایبهت له بــواری ئازادی و
ئابووری .هێنانهوهی ئهو ههمووه ســوغراو
و کوبڕایــه بــۆ ئــهوه بوو کــه بڵێم ،ئهگهر
چاوێــک بە ئهو وهرچهرخانــه ئابوورییهدا
بگێڕین بۆمان دهردهکهوی که ههاڵوسان،
بێــکاری ،قــهرزداری ...دهســکهوت و
ئاکامــی راســتهوخۆی ئــهو ئاڵوگــۆڕه و
بــێ چاوهڕوویــی ،خۆبهزلزانــی ،نهمانــی
بــڕوا و متمانــه ،پهرهئهســتاندنی درۆ
و دزی و دهســتبڕی و تــاوان و جینایــت
و دهاڵڵ بــازاری ،پێشــێلکردنی بنهمــا
ئهخالقییــەکان ،پهرهئهســتاندنی بهرتیــل،
فهســاد و بێنامووســی  ...لــه ئاکامــی

ناڕاستهوخۆی ئهو ئاڵوگۆڕه دێنه ئهژمار.
زۆر لــه مێژه فهســادی ئیــداری و بهرتیل
لــه دامودهزگاکانــی ئێــران تهنانــهت لــه
مهحکهمهکانیــش ریشــهی داکوتــاوه،
بهڕاددهیــهک زۆر بووه ،شــهرم ههڵگیراوه
و بهرپــرس بــۆ کارێــک کــه نایاســاییش
نییــه داوای بەرتیــل دهکا! دهوڵهمهنــدی
بێچــاوهڕوو و خۆبهزلــزان تهعهددا و زوڵم
لــه بێدهســهاڵت و فهقیــر و داماوان دهکهن
و بــه پــووڵ ههموو کارێکیــان بۆ دهچێته
سهر و به دهمی بۆگهنهوه پێیان پێدهکهنن!
نهبوونــی بۆتــه هــۆی دزی ،بۆتــه هــۆی
درۆزنــی ،بۆتــه هــۆی گــزی و فــزی و
دهســتبڕی ،بۆتــه هــۆی ئهوهیکــه کابــرا
دهســت بــۆ تــاوان و تهنانــهت جینایهتیــش
بــهرێ ،دهاڵڵ بــازاری بــڕهوی پهیــدا
کــردووه ،دیتنــی رۆژانــەی ئــهو ههمــوو
ناڕاســتی و خــواری و کاره نالهبارانــه لــه
شــار و بــازاڕ و باڵوکردنهوهیــان لــه تــۆڕه
کۆمهاڵیهتییهکان کارێکی وای کردووه،
بڕوا و متمانهکردن له کۆمهڵگا بار بکا.
کابرا کاتێک دهبینێ یاسا پێشێل دهکرێ
و نهمــاوه ،بــه پــووڵ جێگۆڕکــێ به حهق
و ناحــهق دهکــرێ و کهس واڵمــدهر نییه،
وهزعهکــه گهیشــتۆته حاندێک که هیچ
شــتێک له جێگهی خۆیدا نهماوه ،یان له
بازاڕی کهسابهتدا.
حهدیســێک یان قســهیهکی نهســتهقه که
دهڵــێ " :النــاس و علــی دیــن ملوکهــم"
خهڵــک له ســهر دینــی پاشــای خۆیانن.
دهســهاڵتی ئێــران که ل ه ههمــوو بارێکهوه
بههــۆی ناڕاســتی و بهرژهوهندخــوازی و
خۆویســتی فهشــهلی هێنــاوه ،خهڵکی له
بیــر نییــه و لهگــهڵ ئــهوهی دهزانێ باری
تهندروســتی و ژیــان و بهڕێوەچوونیــان
چۆنــه ،مووشــی لێنابزێــوێ .هــهر ئــهو
ســیفهته دزێــو و ئــاکاره نالهبارانــهی
دهســهاڵت ،کاریگــهری لهســهر خهڵکیش
ههبــووه ئــهوڕۆ کــه ئاوســان بڵێن ســی له
ســهت بێ ،بازاری و ســهرمایهدار و خاوهن
کااڵش بهزهیی به خهڵک دانایه و ئهویش
ســی له سهتی داوێته ســهر – لێپرسینهوه
و بــه دواداچوونیــش نییــه  -بۆ موحتاج و
ههژار النیکهم شێست له سهت ڕادهوهستێ.
یــان کابــری بازاری و مامهڵهچی زۆر به
ڕووههڵمااڵوی و بێئهوهی ئارهقهی بکا به
پێکهنینهوه دهڵێ" :جا خۆ نان دهراستییهدا
نهماوه!" ئهوه نیهایهتی داڕمانی ئهخالقی
کۆمهڵگایــه لــه ســایهی نەگبەتییەکانی
کۆماری ئیسالمی.
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سێ ئەسڵی ڕێئالیستی
لە قسەکانی مستەفا هیجریدا

ن :دوکتور محەممەد حوسێن زادە
و :جەماڵ ڕەسووڵ دنخه
مســتەفا هیجــری لێپرســراوی گشــتیی
حیزبی دێموکرات ،ڕۆژی ١١ی ڕەشەمە
لە سێمینارێکدا کە لە الیەن ڕێکخستنی
گشــتی و بــە بەشــداریی ژمارەیــەک لــە
ئەندامانــی ئــەو حیزبــە بەڕێــوە چــوو ،لــە
ئاخاوتنێکــدا کــە تــەوەری قســەکانی
بــاس لــە دۆخــی قەیراناویــی ئێــران لــە
ئاســتی جیهانــی ،ناوچەیــی و نێوخۆیــی
بــوو ،باســی لــە هەندێــک سیاســەت و
ســتراتیژیی خەباتــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران کــرد .لــەو قســانەدا
کــە هــاوکات لەگــەڵ چلەمیــن ســاڵی
ڕاگەیاندنــی خەباتــی ئاشــکرای حیــزب
بــوو ،هەندێــک خاڵ و بابەتی تێدابوو کە
ڕۆحــی "ڕێئالیزمــی سیاســی" بەســەریدا
زاڵ بــوو .مــن دەمهــەوێ لەو نووســینەدا
بــاس لــە هەندێــک لــەو خااڵنــە بکــەم و
هۆکارگەلێــک بــە نیســبەت ڕاســتی

و گونجاویــی ڕوانگــەی ڕێئالیســتی
و واقعبینانــە لەگــەڵ دۆخــی ئێســتای
کوردســتان باس بکەم .جێــگای ئاماژەیە
کــە لــەو ســێمینارەدا بابەتــی جۆراوجــۆر
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ سیاســەتی کــەاڵن
و نێوخۆییحیزبــی باســی لێــوە کــرا بەاڵم

ئاماژەیــان پــێ بکــەم و دواتــر خاڵەکانی
کــە لــە نــەزەری خۆمدایە بە شــێوەیەکی
ڕاســتتر و دروســتتر باس بکەم .چەمکی
"ڕۆحیــی رێئالیســتی" بۆیــە بــەکار دێنم
چونکە چەمکگەلــی وەک بەرژەوەندی،
هێز ،کوردســتانی بەهێز ،دوژمنی بەهێز،

کرد کە ئێمە دەبێ لە کۆتاییدا داهێنەری
دۆخێــک بیــن کــە بتوانیــن بگەڕێینــەوە
خــاک و واڵتــی خۆمــان کــە لەســەری
ئاوارە بووینە و خۆرهەاڵتی کوردســتان لە
زوڵم و ســتەم ڕزگاری بێت .ناوبراو باسی
لە ڕوانگەی دروســتی حیزب لە سەرەتای

مــاوەی چوار دەیەی ڕابردوودا خەباتێکی
بەردەواممــان ئەنجام داوە و هەتا ئێســتاش
هیــچ زوڵــم و ســتەمێک نەیتوانیــوە پێش
بــە ئیــرادەی ئێمــە بــۆ بەرەوپێشــبردنی
چاالکییەکانمان بگرێت.
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات

گەاڵڵەی پرسیار لەبارەی شێواز و جۆر و چۆن و چۆنیەتی خەبات و هێز پەیداکردن دەبێ لە چوارچێوەی
گەاڵڵەی ستراتیژیی باسی لێ بکرێت کە ئەوەش لە بنەڕەتدا بەرهەمی ڕوانگەیەکی ڕێئالیستییە .ئاشکرا
و ڕوونە کە ئەندێشەی زیاترکردنی هێز لە داهاتوودا کە هەمیشە تێبینییەکی واقعگرایانەیە پێویستی
به گەاڵڵەیەکی ستراتیژیک هەیە.
لــەم نووســینەدا تەنیــا تەکــووزی لەســەر
سیاســەتی گشــتی و ڕوانگــەی سیاســی
ـ ئەمنییەتــی کــراوە و کــه لــە گوتــاری
ڕێئالیســتیدا جێگایــان دەبێتــەوە بــاس
دەکرێــت و بــاس لــە خاڵەکانــی دیکــە
ناکرێــت .لــەو پێوەندییــەدا پێویســتە کــە
لــە ســەرەتا و دەســپێکی گشــتیی ئــەو
باســانەی کە لێپرســراوی گشتیی حیزبی
دێموکــرات باســی لێــوە کــرد بــە کورتی

هاوپەیمانــی ،ئیئتالف ،کۆکردنەوەی هێز
و  ...لــە بنەڕەتــدا چەمکگەلــی بەرچاو
لە ئەدەبیاتی ڕێئالیســتین و لە قسەکانی
ئەم داوییانەی ناوبراودا زۆر ڕوونتر باسی
لێکرا.
هیجــری لــە قســەکانی خۆیــدا وێــڕای
ئاماژەیەکــی خێــرا بــە چاالکییەکانــی
حیزبی دێموکرات لە باشووری کوردستان،
لە ڕۆژهەاڵت و واڵتانی دیکە باسی لەوە

هاتنەســەرکاری ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران
کــرد و گوتــی کە ئێمە هەر لە ســەرەتاوە
باوەڕمــان بــە لێهاتوویی ڕێژیم نەبووە و لە
ڕێفراندۆم و هەڵبژاردنەکانیدا بەشــداریمان
نەکــرد و باوەڕیشــمان بــەوە نەبــووە کە لە
ناخــی ئــەو سیســتمەدا "ئــازادی" بڕوێت.
بــەاڵم چــل ســاڵ تێپــەڕی هەتــا خەڵکی
دیکــەی ئێــران و جیهــان بــەو ئاکامــە
بگــەن ،ســەرەڕای ئــەوە ئێمــە خۆمــان لــە

دواتــر ئامــاژەی بــە خۆپیشــاندانەکان و
دەربڕینــی ناڕەزاییەتییەکانــی خەڵک لە
نێوخــۆ ،گەمارۆکانــی ئامریکا ،گوشــار
و ڕەخنــە لــە ئورووپــا و هەوڵــی واڵتانــی
عەرەبــی بــۆ یەکگرتوویــی دژی ڕێژیــم
کــرد و جەختــی کــردەوە کــە نابێت وا بیر
بکەینــەوە کە تەنیــا گەمارۆکانی دەرەوە
بووەتە هــۆی کەڵەکەبوونــی قەیرانەکان؛
بەڵکــوو ناوەرۆکــی ئیدئۆلۆژیــک بوونی

ڕێژیــم ،گەندەڵــی بەریــن و هەروەهــا
بەڕێوەبەریــی کەســانی نالێهاتــوو بووەتــە
هۆی کەڵەکەبوونی قەیرانەکان .هیجری
دواتــر بە گرینگییەوە باســی لــە قۆناغی
ئێستا کرد و گوتی نابێت وا بیر بکەینەوە
کە هەڵوەشانەوەی کۆماری ئیسالمی لە
زاتی خۆیدا بە مانای ئەوەیە کە کورد بە
دەســکەوتە نەتەوەییەکانــی خۆی دەگات
بەڵکــوو بــە هــۆی جــۆری بیرکردنــەوەی
هەندێــک ئۆپۆزیســیۆن و کەســایەتییە
ئێرانییەکان کە حازر نین مافی نەتەوەیی
کوردەکان بە فەرمی بناسن و باوەڕیان بە
دابەشــکردنی دەســەاڵت نییە هەڕەشەکان
هــەر بــەردەوام دەبن و ئێمەش دەبێ خۆمان
بــۆ جۆرێکــی دیکــەی خەبــات ئامــادە
بکەیــن و ڕۆژهــەاڵت بکەینــە هێزێکــی
کاریگــەر و بەهێز هەتا دوڵەتانی جیران و
زلهێزەکان نەتوانن ئێمە لە هاوکێشــەکانی
خۆیانــدا حیســاب نەکــەن و بمانخەنــە
پەراوێــزەوە .ناوبــراو گوتــی پێویســتە کــە
لە ئێســتاوە خۆمان ڕێک بخەین؛ دووهەم
ئەوەیکــە خۆمان لە ڕێــگای بەهێزکردنی
پێشــمەرگە ،چاالکیــی نێوخۆیــی و
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پشــتیوانی لــە چاالکییەکانی خەڵک لە
نێوخۆدا ،یەکگرتوویی لەگەڵ حیزبەکانی
دیکــەی کوردســتان ،هــاوکاری لەگــەڵ
ئۆپۆزیســیۆنی ئێران بە ئامانجی هاندانی
ئــەوان بــۆ بــە فەرمــی ناســینی مافــی
نەتەوەیی کوردەکان و هەروەها لە ڕێگای
بەهێزکردنــی دیپلۆماســی لــە واڵتانــی
دیکــە بەهێــز بکەیــن .ئــەوە نمایەکــی
گشــتی لە قسەکانی هیجری لە پێوەندی
لەگــەڵ پرســەکانی دەرەوەی حیــزب و لە
پێوەنــدی لەگــەڵ ئێــران و سیاســەتەکانی
حیــزب بــوو کــە باســی لــێ کــرد .بەاڵم
هیجری باسی لە سێ خاڵی دیکەش کرد
کــە مــن ئەو خااڵنــە بە دەرخــەری دیدی
ڕێئالیســیتی (و هەڵبــەت گونجاو لەگەڵ
دۆخــی سیاســیی کــوردەکان و داهاتووی
ڕۆژهەاڵت) دەزانم .ئەو ســێ خاڵە بریتین
لــە ڕێکخســتنی داهاتــوو لە ئێســتاوە (یا
ئەوەیکە من ناوم ناوە پێویســتی گەاڵڵەی
ســتراتیژی) ،بیــر لــە داهاتوویــەک کــە
هەڕەشەکان سەر هەڵدەدەن و جەختکردنەوە
لەســەر بەرزکردنــەوەی هێــز و پێشــمەرگە
وەک ســیمبۆلی هێــز .لــە درێژەدا باســی
ئەو سێ خاڵە دەکەم:
ئــا) بەرنامەڕێژیــی ئێســتا بــۆ کــردەوە و
مەبەستەکانی داهاتوو:
لــەو پێوەندییــەدا هیجــری بــە فەرمــی
باســی لــەوە کــرد کــە ئێمە دەبــێ هەر لە
ئێســتاوە داهاتوومان ڕێکبخەین .ئەوەیکە
ســەرەتا دیــاری بکەیــن کە لــە داهاتوودا
چــۆن خەبــات بکەیــن و چــۆن بتوانیــن
ڕۆژهــەاڵت بکەینە هێزێکی شــوێندانەر؟
ناوبراو لە واڵمی ئەو قســەیەدا باســی لە
کۆکردنەوەی هەموو هێزەکان کرد.
لێرەدا پێویســتە باس لەوە بکەین کە تەنیا
گەاڵڵەی پرسیار لەبارەی شێواز و جۆر و
چۆن و چۆنیەتی خەبات و هێز پەیداکردن
دەبــێ لــە چوارچێــوەی گەاڵڵــەی
ســتراتیژیی باســی لێ بکرێت کە ئەوەش
لــە بنەڕەتــدا بەرهەمــی ڕوانگەیەکــی
ڕێئالیســتییە .ئاشــکرا و ڕوونــە کــە
ئەندێشــەی زیاترکردنــی هێز لە داهاتوودا
کە هەمیشــە تێبینییەکــی واقعگرایانەیە
پێویســتی بــه گەاڵڵەیەکی ســتراتیژیک
هەیە .ستراتیژی لە بنەڕەتدا بەو مانایەیە
کە سەرەتییەکان و ئامانجەکان لە قاڵبی
بەرنامەیەکــی کەاڵنــدا کــە بەرژەوەندیی
نەتەوەیــی کوردەکانــی لەخۆیــدا هەبێــت،
بخەینــە ڕوو و ڕێــڕەوی حەرەکــەت بــە
مەبەســتی بەهێزکردنی خۆت و گەیشــتن
بە ئامانجەکان دیاری بکەین.
ســتراتیژی ،سیاســەت دیــاری دەکات و
ئاشکرایە کە هەموو ڕێبەران (و بەتایبەت
ڕێبــەری حیزبە کوردییەکان) پێویســتیان
پێــی هەیــە .ســتراتیژی بــە شــێوەیەکی
زۆر پوخــت واتــە ئامانــج ،شــێوەکان و
کەرەســتەکان کە دەتوانین بە ئامانجێک
بگەین .ڕێکخســتنی داهاتوو لە ئێســتاوە
بــەو مانایەیــە کــە ئێمــە پێویســتیمان بــە
ســتراتیژییەکی گونجــاو ،ئیمکانپەزیــر
و پۆتانســیەلی کردەیــی بــوون هەیــە کــە
کارایی پێویستی هەبێ و ڕێڕەوەکانی هێز
دیــاری بکات .هەڵبــەت دەتوانین لە دڵی
ســتراتیژیی گشتی ،ستراتیژیی تایبەتیتر
وەکوو ستراتیژیی ئابووریی و به تایبەتی
نیزامــی (هێرشــبەرانە ـ بەرگریکارانــە)
گەاڵڵەڕێژیی بۆ بکەی کە هەر کامەیان
گرینگیــی تایبەتــی خــۆی هەیــە .لێرەدا
دەبێ ئامانجەکان بە شــێوەیەکی باشــتر و
تایبەتیتــر باســی لــێ بکرێت .بــۆ نموونە
لــە بواری چاالکیی چەکــداری ئامانجە
نیزامییەکان لەگەڵ زانســتە نیزامییەکان
و ســەرچاوە و کەرەســتە نیزامییەکانــی
گونجــاو هەڵســەنگەندرێت .بــە هــەر حاڵ
جەختکردنــەوە بــۆ بەرنامەڕێــژی بــۆ
داهاتــوو لــە ناوەرۆکــدا بــەو مانایــە کــە
کــوردەکان پێویســتیان بــە گەاڵڵەیەکــی
ســتراتیژیک هەیــە و دەبــێ شــێوازی
جۆراجــۆر بــۆ بەکارهێنانــی کەرەســتەی
بەردەســت بۆ گەیشــتن بــە ئامانجەکانیان
هەبێــت .لــە ڕوانگــەی ڕێئالیســتیەوە
داڕشــتنی وەهــا ســتراتیژییەکی پێویســت
و گرینگــە و ڕێڕەوێکــە بــۆ ژێرخــان
دروســتکردن بۆ ئیمکانی بەرەنگاربوونەوە
لەگــەڵ هەڕەشــەکان و هــەر کــەس
بیهــەوێ لــە ئێســتاوە داهاتــوو ڕێکبخات
دەبــێ بیری لــە گەاڵڵەیەکی ســتراتیژی
وەک ســەرەتییەکی حاشــاهەڵنەگر
کردبێتــەوە .ئیرادە بۆ بــە کردەیی کردنی

وەهــا ئەندێشــەیەک لەوانەیــە بتوانێــت
ئاسۆیەکی جیاواز لە سیاسەت ـ سیاسەت
بەپێی حیســابکردنی پێشــبینیکراو ـ لەنێو
حیزبــە کوردییــەکان دابێت .بە مانایەکی
دیکە ڕەهایی لە داوی هەزارەگەراییە کە
ســاڵیانێکە بەســەر حیزبــە کوردییەکانەوە
زاڵ بووە.
ب) داهاتوونــواڕی لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
هەڕەشــەکان و جەختکردنــەوە لەســەر
زیادکردنی هێزی ڕووبەڕووبوونەوە:
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات

حیزبــە کوردییــەکان ناچــارن و مەجبوورن
کــە ''خراپترین حاڵەتی مومکین" لەنەزەر
بگــرن و ســتراتیژییەکانیان لەســەر ئــەو
مەنتقــه دابڕێــژن .هەڵبــەت دەبــێ بڵێیــن
کــه جەختکردنــەوە لەســەر هەڕەشــەی
دوای قۆناغــی الوازی یا هەڵوەشــانەوەی
ئیحتمالیی حکوومەتی ناوەندی و ترس لە
مەترسییەکانی ،کە بەردەوامی نەتەوەیی
دەخەنــە قاڵبــی ئینــکار و لەناوبــردن ،بێ
پشتیوانەی نەزەری و تەنانەت پێوەرەکانی
مێژوویــی و ئێســتایی نییــه .نموونەکانی

کەمتــر دەرفەتــی خۆنواندنــی دەبێــت
بەڵکــوو مەتەڵۆکەی نەرمــی ئەمنییەتی
دەبێتــە مەتەڵێکــی دژوار و ملمالنێــی
تونــد .ئــەوەش بەو مانایەیــە کە ئەگەری
زۆری هەیــە هــەر کام لــە الیەنــەکان لــە
توانایــی نیزامیــی بۆ بەرگــری لە بوونی
خۆیــان کەڵــک وەربگرن .وەها مەتەڵێک
لــە واڵتانــی دیکــەش ڕووی داوە .بــۆ
نموونــە "بــاری پــۆزن" هەوڵــی داوە هەتــا
چەمکــی مەتەڵــی ئەمنییەتی لە مانای
نێودەوڵەتیدا بۆ ئەوان شرۆڤه و سەلماندنی

بــەو دۆخــە ئانارشــییە کــە لــە سیســتمی
نێودەوڵەتیــدا حاکمــە زیاتــر وێکچوویــی
خــۆی دەردەخات .بۆ نموونە عێراق کە لە
کاتــی ڕووخانی ڕێژیمی ســەدامەوە هەتا
ســەرهەڵدان و لەناوچوونی داعش دەتوانێ
نموونەیەکی بەرهەست بۆ بیرکردنەوەیە و
لێوردبوونەوە بێت.
بــەاڵم قســە ئەوەیــە کــە پێشــبێنی وەهــا
هەڕەشــەگەلێک دەبــێ ئێمە ناچار بکات
کــە بیــر لــە زیادکردنــی هێــز بکەینــەوە.
لــە بنەڕەتــدا و لــە بەرانبــەر کەســانێکدا

ڕێکخستنی داهاتوو لە ئێستاوە بەو مانایەیە کە ئێمە پێویستیمان بە ستراتیژییەکی گونجاو ،ئیمکانپەزیر
و پۆتانسیەلی کردەیی بوون هەیە کە کارایی پێویستی هەبێ و ڕێڕەوەکانی هێز دیاری بکات .هەڵبەت
دەتوانین لە دڵی ســتراتیژیی گشــتی ،ســتراتیژیی تایبەتیتر وەکوو ستراتیژیی ئابووریی و به تایبەتی
نیزامــی (هێرشــبەرانە ـ بەرگریکارانــە) گەاڵڵەڕێژیی بۆ بکەی کــە هەر کامەیان گرینگیی تایبەتی خۆی
هەیە.
بەڕاســتی جوانــی بــاس لــێ دەکات کــە
تەنانــەت هەڵوەشــانەوەی (لەنــەکاوی)
کۆمــاری ئیســامی لە خۆیــدا بە مانای
گەیشــتنی کــوردەکان بــە مافــی خۆیان
نییە .جەختکردنەوە لەسەر درێژکردنەوەی
هەڕەشــەکان و ئەگــەری گۆڕانــکاری

یوگۆســاویی پێشــوو ،عێراق و سووریەی
چەنــد ســاڵی دوایی پێوەری بەرهەســت و
بەرچــاون .ئــەو حاڵەتانــە دەرخــەری ئەوەن
کــە لــە داهاتووی هەڵوەشــانەوەی دەوڵەتە
فرەنەتەوەییەکانــدا بــە تایبــەت دەوڵەتــە
ســتەمکار و دیکتاتــۆرەکان ،ئەگــەری

هەاڵیســاندنی شــەڕ و ئــاژاوەی قەومــی
بــەکار بێنێــت .لــە ئەنجامی ئــەو کارەدا،
ڕوانگەی پۆزن بە گشــتی لەسەر شتێکە
کــە خــودی خــۆی پێــی دەڵێت ئانارشــی
تازەســەرهەڵداو .واتــە کاتێــک دەوڵەتــە
فرەنەتەوەییــەکان دەســت بــە هەڵوەشــانەوە

کــە ئامــادە نیــن بــێ بــۆ دروســتکردنی
داهاتوویەکــی باشــتر دانوســتان بکــەن
و هەتــا ئەندازەیــەک باوەڕمــان هەیــە
کــە نییــەت و ئامانجــی دوژمنکارانــە و
دەســتدرێژکارانەیان هەیــە دەبــێ ئــاگادار
بین و بە زیادکردنی هێز خۆمان ئامادەی

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات بەڕاســتی جوانی بــاس لێ دەکات کــە تەنانەت هەڵوەشــانەوەی
(لەنەکاوی) کۆماری ئیسالمی لە خۆیدا بە مانای گەیشتنی کوردەکان بە مافی خۆیان نییە .جەختکردنەوە
لەسەر درێژکردنەوەی هەڕەشەکان و ئەگەری گۆڕانکاری لە دۆخی سیاسیی ئێراندا ،ئاکامی خوێندنەوەیەکی
واقعبینانەیە له جیهانی گورگ سیفەتی دەوروبەری ئێمە.
لــە دۆخــی سیاســیی ئێرانــدا ،ئاکامــی
خوێندنەوەیەکــی واقعبینانەیــە له جیهانی
گــورگ ســیفەتی دەوروبــەری ئێمــە.
قســەکانی هیجری لەســەر ئەو بنەمایەیە
کە ئەگەر ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانی تەنانەت
لــە قۆناغــی ئێســتادا (پێــش ڕووخانــی
ڕێژیــم) باوەڕێکیــان بــە مافــی نەتەوەیی
نەتەوەکان نییه ،لە داهاتووی هەڵوەشانەوە
کــە ئەگــەری هەیــە هێزێکیــش بەدەســت
بێنــن چ متمانەیەکیــان پێدەکرێــت؟ بۆیه
بــە وتــەی ئــەو ،کــوردەکان دەبــێ خۆیان
ئامــادەی قۆناغێكــی نــوێ لــە خەبــات

سەرهەڵدانی "ئانارشیزمی تازە سەرهەڵداو"
کە بەســتێنی "موعەمــای ئەمنییەتی" و
لــە ئاکامــدا ملمالنــێ بۆ مانــەوەی نێوان
دەوڵــەت لەگەڵ هەر یــەک لە نەتەوەکان
یــان گرووپە جیــاوازەکان لەگەڵ یەکتری
زۆر زۆرە .بــۆ ڕوونبوونــەوەی زیاتــر
دەبــێ بڵێیــن کە ئەگەری هەڵوەشــانەوەی
دەوڵەتــەکان دەبێتــە هــۆی ئەوەیکــە
هەوڵــی هــەر یــەک لــە گرووپــەکان/
نەتەوەکان لە ڕێڕەوی دەسپێڕاگەیشــتن بە
بەرژوەندییــەکان ،بە هەوڵی ئەوانی دیکە
بۆ دابینکردنــی بەرژەوەندییەکانی خۆیان

دەکــەن و گرووپــە قەومی و نەتەوەییەکان
دەبــێ بتوانــن ئەمنییەتــی خۆیــان دابیــن
بکــەن .چونکــە لــە وەهــا دۆخێکــدا هیچ
هێزێکــی ناوەنــدی بوونی نییە کە بتوانێ
ئەمنییەتــی ئــەوان دابیــن بــکات .لــەو
حاڵەتــەدا دۆخەکــە وەک ئــەوەی لێدێــت
کــە لــە نێــوان دەوڵەتەکان و لە سیســتمی
نێودەوڵەتیــدا لــە دۆخــی خودبەڕێوەبــەری
دێتــە دی .بــە واتایەکــی دیکــە لــە
ئانارشــییەکی تازەســەرهەڵدراودا هەمــوو
بەشــەکان لە ئاســتی نێــو دەوڵەتــی(درون
دولتــی) دەقــاودەق وەک دەوڵەتــەکان

ئــەو کاتانــە بکەیــن کــە لــە بەرانبــەر
نەتــەوەی کــورددا مەبەســتی بەکردەیــی
کردنــی نییەتــی دوژمنکارانەیــان هەیــە.
جەختکردنــەوە لەســەر "نییــەت و پاڵنەری
دوژمنکارانە" بۆ ئەو هۆکارە دەگەڕێتەوە
کــە لــە گۆڕەپانــی سیاســەتدا نییەتەکان
بوونەتــە کــردەوە و لێکەوتــەی ویســتە
دوژمنکارانــەکان شــتێک جگە لە کردار
و ئاکاری هێرشــبەرانە و دەستدرێژیکارانە
نییــە .لێرەدایــە کە قســەکانی هیجری لە
پێوەنــدی لەگــەڵ پێویســتیی ئامادەیــی
بــۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ هەڕەشــەکان،

بەبۆچوونی من ئەو ڕوانگەیە ،ڕوانگەیەکی واقعبینانە و گونجاوە .ڕوونە کە لەوەها ڕێڕەوێکدا کە زۆربەی
گــرووپ و کەســایەتییە ئێرانییەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی دژبــەری ڕێژیمی ئێران دەیبڕن و بە نیســبەت مافی
نەتەوەیــی کــوردەکان بێ تەفاوت بوونە زۆربەی حیزبە کوردییەکان ناچارن و مەجبوورن کە ''خراپترین
حاڵەتی مومکین" لەنەزەر بگرن و ستراتیژییەکانیان لەسەر ئەو مەنتقه دابڕێژن.
بکەن .خەباتێکی بەردەوام کە تەنیا شــێوە
و شــکڵەکەی ئەگــەری هەیە بگۆڕدرێت
بەاڵم خودی خەباتەکە درێژەی دەبێت .لە
ڕوانگــەی هیجرییەوە هەر ئــەو ڕوانگەی
ئۆپۆزیســیۆن لە تەنیشــت زاڵبوون بەســەر
الوازیــی حکوومەتــی ناوەنــدی بــوو کــە
پێویســتیی سیاســەتی ڕاســان  -خەباتــی

ڕەچــاو بگــرن .لــەو حاڵەتــە ئەمنییەتییــە
پێناســەکراوەدا گرووپێــک بــە مانــای
الوازکردنی ئەمنییەت و تەنانەت مانەوەی
ئەوانــی دیکە دەبێت .بۆ نموونە لەبەرچاو
بگرن کە جەختکردنەوەی ئۆپۆزیســیۆنی
فارس لە دژایەتی لەگەڵ فێدرالیزم چۆن
دەتوانێــت الوازیی ئەمنییەتــی کوردەکان

لــە ئاســتی نێودەوڵەتیــدا کار دەکــەن.
پێکهاتەکانــی هاوشــیوەی دەوڵەتی(شــبه
دولتــی) لــە ئانارشــیدا زۆر وەک
دەوڵەتــەکان رەفتــار دەکــەن .پــۆزن پێــی
وایــە هــەر گرووپێک کە خــۆی ئەرکدار
بــە دابینکردنی ئەمنییــەت بۆ خۆی بێت
دەبــێ لــە پێوەنــدی لەگــەڵ گرووپەکانی

ژێرخانێکــی واقعبینانــە بەخــۆوە
دەگرێــت .بــە تایبــەت کە ناوبــراو باس لە
بەرەنگاربوونەوەی هەڕەشەکان لە ڕێگای
هێــزەوە دەکات .هیجــری بە باســکردن لەو
ڕێنوێنییــە ڕێئالیســتییانە لــە قســەکانی
خۆیدا کە ئەگەر ئاشــتیتان دەوێت خۆتان
بۆ شەڕ ئامادە بکەن ( یا بە وتەی ناوبراو

بــەاڵم قســە ئەوەیــە کە پێشــبێنی وەها هەڕەشــەگەلێک دەبێ ئێمــە ناچار بکات کە بیر لــە زیادکردنی
هێز بکەینەوە .لە بنەڕەتدا و لە بەرانبەر کەســانێکدا کە ئامادە نین بێ بۆ دروســتکردنی داهاتوویەکی
باشــتر دانوســتان بکــەن و هەتــا ئەندازەیــەک باوەڕمــان هەیــە کــە نییــەت و ئامانجــی دوژمنکارانــە و
دەستدرێژکارانەیان هەیە دەبێ ئاگادار بین و بە زیادکردنی هێز خۆمان ئامادەی ئەو کاتانە بکەین کە
لە بەرانبەر نەتەوەی کورددا مەبەستی بەکردەیی کردنی نییەتی دوژمنکارانەیان هەیە.
شــاخ و شــار -بــە مەبەســتی کردنــی
ڕۆژهــەاڵت بــە هێزێکــی شــوێندانەری
هێنایە پێش.
بەبۆچوونــی مــن ئــەو ڕوانگەیــە،
ڕوانگەیەکــی واقعبینانــە و گونجــاوە.

دروســت بــکات .لەوەهــا حاڵەتێکــدا کــە
بــە ئەگــەری زۆرهێــزی مانــۆڕی حیزبــە
کوردییەکانیــش زیاتــر بکات .هەر یەک
لــەو نەتەوانــە لە ئێرانــدا وەک فەزایەکی
ئانارشیکی دەرەوەی سنوور ـ بە مانای بێ

دراوســێ ،ئەو پرســیارە بێنێتە گۆڕێ کە
ئایــا ئەو گرووپە بۆ ئێمە هەڕەشــەئامێزه؟
ڕێــژەی ئــەو هەڕەشــەیە چەندەیــە؟ دەبــێ
بڵێیــن کــە ئەوە لە حاڵەتێکدا کە ڕێژیمی
دەســەاڵتدار لــە دەوڵەتــە فرەنەتەوەییــەکان

بەهێــز بــن) بەهێزتریــن جــۆر و ڕوانگــەی
ڕێئالیســمی سیاســی دەخاتــە ڕوو.
لەوانەیــە ئەو دوای ســااڵنێک ئەزموونی
لــە گۆڕەپانــی سیاســی و نیزامیــدا
گەیشــتبێتە ڕوانگەیەکــی واقعبینانەتــر،

پێشمەرگە هێزی سەرەکی و زامنی بەقای نەتەوەی کوردە .ئەوانەی کە پێشمەرگەیان بەالوە گرینگ نییە
یا خەیاڵبافانی گەشــبینن یا مێشــکیان ناتوانێت فامی ڕاستییە سیاسەتی ڕۆژهەاڵتی بەپێی ئەو قسەیە
"بکوژە دەنا بمرە!" بکات.
ڕوونە کــە لەوەها ڕێڕەوێکدا کە زۆربەی
گــرووپ و کەســایەتییە ئێرانییەکانــی
ئۆپۆزیســیۆنی دژبــەری ڕێژیمــی ئێــران
دەیبــڕن و بــە نیســبەت مافــی نەتەوەیــی
کــوردەکان بــێ تەفــاوت بوونــە زۆربــەی

ســەربوون و نەبوونــی پلەبەنــدی  -دەتوانن
و مافــی ئەوەیــان هەیــە کــە لە ڕاســتای
گەرەنتــی بەقــا و دابینکردنی ئەمنییەتی
خۆیــان هەڵســوکەوت بکــەن .لێرەدایە کە
سیاســەت بــە کەرەســتەی فەرهەنگــی

لێــک هەڵبوەشــێتەوە ئــەو ڕەوتــە زیاتــر
بەرچــاو دەکەوێــت ئــەو پرســیارە زیاتــر
ئیمکانی هێنانەگۆڕی زیاترە .بەو مانایە
کــە ئــەو کۆمەڵگایانــەی کــە لەگــەڵ
ڕووخانــی یەکجــاری بــەرەوڕوو دەبنــەوە،

ئەوەیکــە ئــەو دەڵێــت لــە نەبوونــی هێــزدا
هیــچ گوێیەکــی بیســەر بــۆ قســە و
دەنگــت نابێــت و ئەوەیکــە دەڵێــت تەنیــا
بەهێزەکانــن کــە دەتوانــن ئومێدێــک بــۆ
دەسپێڕاگەیشــتن بە ئامانجەکانیان هەبێت
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ـ ئەگــەر بــە قســەی هاوتاکانــی ئەو کە
لەبــەر نەبوونــی ترســی دوژمن لە چەکی
کــوردی قســە دەکەن هەڵســەنگێندرێت -
دەرخــەری ڕوانگەیەکــی ڕێئالیســتییە.
بــە ئەزموونێــک کــە لــە زهنییەتــی
ئارمانگەرایــی سیاســەتمەدارنی کــورد
هەمانە دەبێ گوێمان لێبێت کە ئەو دەڵێت
جەختکردنەوە لەســەر ڕابــردووی خەباتمان
"بــێ بوونی هێزێکی عەینی لە ئێســتادا"
کارســاز نییە و تەنیا هێزە کە دیاریکەرە.
لــە کۆتاییــدا ئەوە بونیــان و ڕەنگدانەوەی
ئەساســی ڕێئالیســمە کــە بوترێــت ئەگەر
ئێمــە بەهێــز و هێزێکــی کاریگــەر بیــن،
دوژمنــان بــە هــۆی بەرژەوەندییەکانــی
خۆمانیش بێــت مەجبوورن نەتەوەی کورد
لــە موحاســباتی (بەپێــی هەزینــەی بــێ
فایــدە) خۆیــان بگونجێنــن .زەروورەت و
درووســتیی بەهێزی وەهــا ڕوانگەیەک و
هەڵبەت هەوڵی عەمەلی لەو ڕاستایەدا و
نەتەنیــا بەیانی ئەو بــۆ ئەوانەی دیدێکی
عەقاڵنییان لە سیاسەت هەیە ،روونە.
ج) جەختکردنــەوە لەســەر گرینگیــی
پێشــمەرگە وەک هێــزی ڕزگاریــی
نەتەوەیی
لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا مۆدێكی
تــازە لــە نێــو هەندێــک لــە بەرپرســان و
ڕێبەرانــی حیزبــە کوردییــەکان بووەتە باو
کە لەســەر ناکارامەیی هێزی پێشــمەرگە
یــا ناکاریگەریــی چەکــی پێشــمەرگە یا
کۆتایی کارکردی ئەم هێزە بە بیانووی
جۆراوجــۆر قســان دەکــەن .ڕوانگەیــەک
کــە نووســەری ئــەو دێڕانــە زۆر جــار
ڕەخنــەی لێگرتــووە و بناغــەی بێ پایە و
ئەساسی هۆکارەکانیانی ئاشکرا کردووە.
واوێدەچیــت هیجــری لــە ڕوانینیــدا بــۆ
پێشــمەرگە لەژێر کاریگەری و لێڕوانینی
واقعییەتەکانــە .ئــەو دەڵێت هێزی ئێمە لە
پێشــمەرگەوە ســەرچاوە دەگرێــت .ناوبراو،
ئەو کەسانە کە پێشمەرگە بە کاریگەر و
شــوێندانەر نازانن و باس لە کۆتاییهاتنی
دەورەی پێشــمەرگایەتی دەکــەن بــە
ئاشــکرایی بــە هیــچ دەزانێــت و تەنانــەت
وەک دوژمنی کورد وەسفیان دەکات کە
دەیانهەوێ الوان نائومید بکەن.
من پێشــتریش باســم کــردووە؛ پێشــمەرگە
هێزی سەرەکی و زامنی بەقای نەتەوەی
کوردە .ئەوانەی کە پێشــمەرگەیان بەالوە
گرینــگ نییە یا خەیاڵبافانی گەشــبینن
یــا مێشــکیان ناتوانێــت فامــی ڕاســتییە
سیاســەتی ڕۆژهەاڵتی بەپێی ئەو قســەیە
"بکــوژە دەنــا بمــرە!" بــکات .ئاشــکرایە
کــە ڕێئالیســتەکان پێگــەی پێشــمەرگە
بــەرز دەنرخێنــن چونکــە ئــەوان ڕابــردوو
بــە چــرای داهاتــوو دەزانــن و گۆڕانێکی
بناغەیــی لــە "چییەتــی سیاســەت"ی
ڕۆژهەاڵتــی و بەتایبــەت کوردســتانیان
هەســت پێنەکــردووە؛ ئــەوان دەزانــن کــە
سیاســەت هــەروا لەســەر ڕینگــی ئەگەرە
رێئالیســتییەکاندا هەڵدەســووڕێت .لــە
داهاتــوودا و لــە دۆخــی ئانارشــیکی
نێوخۆییشــدا کــە پێــوەری ســەرەکی ئــەو
نائەمنــی و توندوتیژییەیــە و مەتەڵــی
ئەمنییەتــی و ڕەنگــە ملمالنێــی دژواری
نیزامــی لە نێوان یەکەکانی دوژمنکارانە
لە گۆڕێ دابێت" ،پاراستنی بەقا" خاوەنی
بایەخی زۆرن و لە وەها کات و ســاتێکدا
تەنیا پێشمەرگەیە کە دەتوانێت رەساڵەتی
هەرمانی نەتەوەی کورد و بەرەوڕووبونەوە
لەگــەڵ دەســتدرێژی و دەســتدرێژیکاریی
داگیرکــەران بــە لەخۆبردوویی لە ئەســتۆ
بگرێــت و ڕۆڵــی ڕزگاریــدەری نەتەوەیی
بگێڕێــت .بەبێشــک بەقــا و مانــەوە لــە
وەهــا داهاتوویەکدا بــه ناچاری بە بوونی
پێشــمەرگەوە گــرێ دەخواتــەوە .بــێ هــۆ
نییــە کــە هەمــوو ڕکەبــەرەکان لــە هــەر
ئاســتێکدا لە ئامادەیی هێزی پێشــمەرگە
دەترســن .ئەوەیکــە ئــەوان بەهێزتــر دەکات
بایەخنەدان بە هێزی پێشمەرگە و نەبوونی
ئامادەیــی و هەوڵــدان بــۆ نائومیدکردنــی
خەڵکــە .بــۆ دەرکــی ئــەو خاڵە پێویســتە
کــە چــاو لێبکــەن چــۆن دوژمنــان بــە
شــێوەی جۆراجــۆر لــە هەوڵــدان تاکوو بۆ
شکســتهێنان بە پێشــمەرگەی شاخن هەتا
نەتوانێت پشــتیوانی لــە خەڵکی خۆی لە
شاردا بکات.
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نەوت،
زێڕی ڕەش بۆ ناوەند و چارەی ڕەش بۆ پەراوێز

کەیوان دروودی
لــە وێژمانــی زارەکــی و گشــتیی نێــو
جوغرافیــای ئێرانــدا ،باســی نــەوت
یەکێــک لــە ئاڵۆزترین و لە هەمان کاتدا
زەقتریــن ســووژەکانە .هەمــوان لە شــوێنە
گشــتییەکان ،وەکوو وێســتگە ،خوێندنگە
و بازاڕ هەر نەبێ چەند جار یان بەشێک
بوونە لەو گفتوگۆ یان وەکوو گوێگر یان
بەردەنــگ ئــەم باســەیان بیســتووە .بەپێی
خوێنــدەواری و ئاســتی تێگەیشــتوویی
گشــتجارێ لێکدانــەوەکان بــۆ ئــەم
بابەتــە جیــاواز و فــرەال بــووە .ســاکارترین
شــڕۆڤە الی خەڵــک ئەوەیە کــە داهاتی
نــەوت بەســەر ڕێــژەی حەشــیمەتدا دابەش
بکــەن و پشــکی هاوواڵتیــان لــەو داهاتــە
دیــاری بکەن .ئــەم شــیکردنەوە لەوپەڕی
ســادەییەوە گرینگتریــن ڕەهەنــدی بابەتی
نــەوت دەگێڕێتــەوە ،بــەاڵم کــە زیاتر لێی
بکۆڵیتــەوە دەردەکــەوێ کــە پڕۆســەی
هەڵێنجان و پااڵوتن و خســتنەڕوو(عرضە)
ی نــەوت وەکــوو زۆربــەی واڵتــان لــە
ڕێگەیەکەوە بە دەسەاڵتەوە (لێرە لەبەر ئەو
تێبینییانەی لەسەر دەوڵەتی ئێرانی هەیە،
بەجێی دەوڵەت لە دەســتەواژەی دەســەاڵت
کەڵک وەرگیراوە) هەڵدووراوە.
کەوایە بۆ تێگەیشتن لە پرسی نەوت ،دەبێ
دەســەاڵتی ئێرانــی لەڕووی فانکشــناڵەوە
لێکبدەینــەوە .بەدیوێکیتــردا بۆ گەیشــتن
بــە تێڕوانینێکی گشــتی لەمبــارەوە دەبێ
ســەیری خەســڵەتەکانی دەسەاڵت بکەین.
پێــش لــە دۆزینــەوەی نــەوت لــە پانتایــی
جوغرافیــای ئێــران ،ســەرچاوەی داهاتــی
دەرباریــی ،بریتی بوو لە بازرگانیی دەرەوە
و باجێــک کــە بەشــی بەرچــاوی لەســەر
کۆمەڵێــک شــتومەکی تایبــەت دیــاری
کرابــوو .داهاتــی دەســەاڵت جیــا لــەو
تێچووانــەی کە بۆ هەڵســووڕاندنی دەربار
بــەکار دەبــرا بەشــیتری لەالیــەن پاوشــاوە
بــۆ کاروبــاری نیزامــی تەرخــان دەکــرا.
هەربۆیــەش تــا کۆتایــی ســەدەی نــۆزدە
لەگەڵ ئەوەی کە ڕاژە (خزمەتگوزاری)
ی هاوواڵتیــان چەمکێکــی نامــۆ بــوو،
دەســەاڵت پشــکی خــۆی لەڕێگــەی
لێسەندنی باجەوە وەردەگرت.
بــە دۆزینــەوەی یەکــەم بیــری نــەوت لــە

[مســجد ســلیمان] و لە ســەردەمی قاجار،
الپەڕەیەکــی نــوێ لــە پەیوەندیــی نێــوان
دەســەاڵت و بیاڤــی گشــتی هاتە ئــاراوە.
لــەم نێــوەدا کۆمپانیا ئینگلیســییەکان بە
گرێبەســت داهاتــی باشــیان دەســکەوت.
هەربۆیــەش کەوتنــە خۆیــان تاکــوو بــە
پشتگیریی خۆیان دەسەاڵتی قاجار و دواتر
پەهلەوی و ئیســامی بەسەر جوغرافیای
ئێــران ڕابگــرن .بــە لەبەرچاوگرتنــی
دیکتاتۆریــی مێژوویــی ئێرانــی،
دەسخســتنی ئــەم داراییــە لەبڕاننەهاتــووە
تۆقێنــەر بــوو .لێژدانــەوەی بەلێشــاوی
زێــڕی ڕەش بــەرەو دەربارێکــی نەریتی و
ئۆلیگارشــی دەیتوانــی ببێتە بەســتێنێک
بۆ بەهێزبوونی دیکتاتوری .لە کۆتاییشدا
هــەر وای لێهــات و بەجێی ئەوەی دارایی
گشــتی و ســامانی ژێرزەوینــی بخرێتــە
خزمــەت پەرەپێدانــی سیاســی ،ئابــووری،
کولتــووری و کۆمەاڵیەتــی بــوو بــە
پاوانــی دەســەاڵت .تێبینییەکی گرینگ
کــە لێرە دەبێ لەســەری ڕاوەســتین ئەوەیە
کــە لــە ئێــران ســتراکچێری دەســەاڵت
چاوەدێرییەکــی ئەوتــۆی لەســەر نەبووە و
نەک هەر ســەروەریی یاســا بەڵکوو هیچ
یاســایەک بوونــی نەبــووە .هەربۆیــەش
هەموو ئەو کارانەی کە بە داهاتی نەوت
کراوە بە جۆرێک ڕەهەندی مەســڵەحەتی
دەسەاڵتی پێوە دیار بووە.
ئەگەر ڕێگەوبان دروســت کــراوە ،ئەوە بۆ
باڵکێشانی ئۆتۆریتە و هێژمونیی سیاسی
– نیزامــی بەســەر جوغرافیــای ئێــران و
بەتایبــەت ئەو ناوچانە بووە کە دەســەاڵتە
نیمچەفەرمییــە ســنووردارەکانی تێــدا
جێگیــر بــووە .دیاریکردنــی بڕەپارەیەکــی
بەرچاو لە داهاتی نەوت بۆ یەکخســتن و
ڕێکخستنی سپای دەرباری نەک لەپێناو
دابینکردنــی هێمنایەتــی و ئاسایشــی
نەتــەوەکان بەڵکــوو بــۆ بەهێزکردنــی
دەسەاڵتی پاوشا بووە.
هــەروەک دواتریــش دەرکــەوت کــە
جوواڵندنــی ســپا بــۆ تێکشــکاندنی
ســتراکچێری کۆمەاڵیەتــی ،سیاســی و
کولتووری نەتەوەکان و بڕینی سەرچاوەی
داهاتیــان و لــە ئاکامــدا گرێدانی هەموو
ڕەهەندەکانی ژیانیان بە ناوەندەوە بووە .ئەم
سیاســەتە پەروەردە و فێرکاریشی دایە بەر
ڕمبــی خــۆی و خوێندنگــەکان لە ئەرکە

مێژوویــی و فەلســەفییەکانی خۆیــان کە
پێگەیانــدن و گەشــەی مرۆیــی بوو الیان
دا و بــوون بــە دەزگایەکــی پانوبەریــن بۆ
هەڵڕشــتنەوەی ئایدیاکانــی دەســەاڵت و
خوێندنەوەی ناسیۆنالیستی و دیکتاتوری
بوو بە ناوەڕۆکی کتێبی مێژوو و زمانی
فارســی کرایە داردەســتێک بــۆ دابڕینی
منااڵنی نەتەوەکان لە ناسنامەی زمانی،
نەتەوەیــی و جوغرافیاییــان .دامەزراندنی
وێســتگەیەکی ڕادیــۆ بــەر لــەوەی بــۆ
بەرزکردنــەوەی ئاســتی تێگەیشــتووی و
بردنەســەرەوەی پەیوەندییــەکان بووبــێ،
شــەپۆلی ئایدۆلۆژیــی فــەڕەی ئیــزەدی
و بەخششــی هومایونــی و پرۆپاگانــدای
دەرباری بووە.
لــە ماوەیەکــی کەمــدا شــێوەژیانی
هاوواڵتیان گۆڕدرا .ئەم گۆڕانە لە ڕەوتی
سروشتیی خۆی ترازا و هەر ئەمەش بووە
هــۆی ســەرهەڵدانی کۆمەڵێــک دیــاردە
و کێشــەی کۆمەاڵیەتــی .بەبڕینــی
ســەرچاوەی داهاتــی ژیانــی کۆچبەری،
بــێ ئــەوەی جێگرەوەیەکی بۆ دەسنیشــان
بکرێ ،کۆچ بەرەو شــارەکان دەستیپێکرد
و ئەمــەش لێکەوتەی تۆقێنــەری بەدوای
خۆیــدا هێنــا .بێــکاری ،پەراوێزنشــینی،
توندئاژۆیــی و کەمداهاتــی و بێداهاتــی
تەنیــا بەشــێک لەم قەیرانە مەترســیدارانە
بــوون .لــە ماوەیەکــی کەمــدا شــارێکی
وەکــوو ئابــادان شــێوەی گــرت و نــەوت،
نەک نەبووە هۆی پەرەپێدانی سیاســی و
ئابووری بەڵکوو بوو بەهۆی کۆچپێکردن
و لێژدانــەوەی نــەوت بــەرەو تــاران .لــە
ماوەیەکــی کەمــدا هاوســەنگی لــە
ســەرجەم بوارەکاندا تێکچوو و ئێستەشــی
لەگــەڵ بــێ قەیرانەکانــی سیاســەتی
بەنــاو مودێڕنیزاســیۆنی ئیســتبدادی
پاشــایەتی بەســەر خەڵکــی نیشــتەجێی
ئــەم جوغرافیایــەدا دیــارە .ئەمــڕۆ ئەگەر
ئێــران لــە ڕیزبەنــدی واڵتانــی جیهــان
لەڕووی ســەروەریی یاســا ،هیوا بە ژیان،
لەشســاغی ،توندئاژۆیــی و گەندەڵیــی
ماڵــی لــە نالەبارترین پلەکاندایە ،بەشــی
هــەرەزۆری دەگەڕێتــەوە بــۆ هەمان نەوت
و مودێرنیزاســیۆنی پاوشــایەتی قاجــار و
پەهلــەوی کــە بــوون بەهــۆی شــێواندنی
سەقامگیری و ترازاندنی ڕەوتی سروشتی
گەشــەی کۆمەاڵیەتــی و شارنشــینی و

تێکدانی هاوســەنگیی شێوەژیان بەگشتی
و بەتایبەت لەناو نەتەوە بندەستەکان.
کەوایــە دیکتاتۆریــی مێژوویــی ئێرانــی
کــە هەنووکــەش لەژێــر نــاوی ئایینــزادا
بەرهەمهاتووەتــەوە لەخۆیــدا توانســتی
چارەســەریی کێشــەکانی نییە ،بەو واتایە
کــە هەتاکوو ســتراکچێری دەســەاڵت لە
کاناڵــی تۆتالیتاریزمــی ســانتراڵدا بێــت،
بابەتــی سیاســەت تەعبیر لــە ئیرادەیەکی
پاوانخواز دەکات کە هەموو جمگەکان بۆ
پتەوکردنــی کۆڵەکەی دەســەاڵتی خۆی
بەکاردێنێ .لەواقیعدا هەتاکوو دەســەاڵت
لــە بازنەیەکــی داخــراودا بمێنێتــەوە،
کرانەوەی سیاسی نایەتە ئاراوە و هەتاکوو
کرانــەوەش نەبێت ئیمکانی تەعبیرکردنی
لــە ئیــرادە جیــاوازەکان و دابەشــکردنی
دەســەاڵت و بەرپرســایەتییەکان نایەتــە
ئــاراوە .هەربۆیــەش دەســەاڵت بەکــردەوە
خــۆی لەبەرامبەر یاســا و هاوواڵتیاندا بە
بەرپرسیار نازانێت.
هەر بەپێی ئەو سیســتمە داهاتی گشــتی
کە دەچێتە خەزێنەی تۆتالیتاریزم ،لەالیەن
گرووپەکانــی خاوەنهێــز یــان گرێــدراو
بەهێــزەوە تــااڵن دەکــرێ و لەســەر ژیانــی
هاوواڵتیــان شــوێندانەرییەکی ئەوتــۆی
نابــێ .هــەر لــەم دواییــەدا کــە هەناردەی
نــەوت دابەزیــوە کەڵکاژۆی ئــەم گرووپە
مافیاییانــە زیاتــر زەق بووەتەوە .ئەمە ئەو
ڕاســتییەمان بۆ دەســەلمێنێ کە ئابووری
لە ئێراندا لەســەر گێژەنــەی فراوانخوازیی
دەســەاڵتداران و مافیاکانــی نــاو بازنــەی
تۆتالیتاریزم هەڵدەســووڕێ و بوونی نەوت
ئەگەرچــی دەتوانــێ مینیمــۆم (النیکەم)
ی ســتەنداردی ژیــان بەپێــوەری ناوخۆیی
"حکوومەتی" ڕابگرێ بەاڵم بەســتێنێکی
لەبــار بــۆ تااڵنــی دارایــی گشــتی و
بەهێزبوونــی دیکتاتــوری پێــک دێنــێ.
لەبیرمان نەچێ کە ســتەنداردی مینیمۆم
تەزمینێکــە بۆ پێشــپێگرتن لە ناڕەزایی و
لە هەمان کاتدا ســەرقاڵ کردنی خەڵک
بە بژێوی ژیانی ڕۆژانەوە.
هەڵتەکاندنی ژێرخانە ئابوورییەکان
بنەمای ئابووری لە هەموو ئەو واڵتانەی
کــە خــاوەن بەریناییەکی ئەوتۆ لە خاکی
بەپیتــن ،کشــتوکاڵە و جوغرافیــای
ئێرانیــش بەوپێیــە دەکەوێتــە بازنــەی
واڵتانــی خــاوەن پۆتانســییەلی گونجــاو

بــۆ کشــتوکاڵ .هەروەها بوونــی لەوەڕگە
و ئــاو بەســتێنێکی لەبــارە بــۆ ئاژەڵــداری
(مانــگا ،پــەز و پەلــەوەر) و هەتا پێش لە
دۆزینــەوەی نەوت ئەم دوو بەشــە بنەمای
ســەرەکی ســەرچاوەی داهاتــی گشــتی
بــۆ هاوواڵتییان بوونــە .دۆزینەوەی نەوت
و فانتزیــای مودێڕنیزاســیۆن وایکــرد کە
کۆچپێکردنێکی ناسروشتی و دەستووری
لــە هەوارنشــینی بــۆ یەکجێنشــینی و لە
گوندنشــینییەوە بۆ شــار و لە کۆتاییدا لە
شــارە بچووکەکانەوە بەرەو گەورەشارەکان
بێتــە ئــاراوە .لێکەوتــەی ئــەم سیاســەتە
چەوتە پەککەوتنی کەرتی کشــتوکاڵ و
ئاژەڵداری بوو .دەســپێکردن و درێژەی ئەم
سیاســەتە لە سەرەتای ســەدەی چواردەی
هەتــاوی هەتاکــوو ئێســتە کــە دواییــن
ســاڵەکانی تێپــەڕ دەبــێ ،لێکەوتەی زۆر
ماڵوێرانکــەری بــەدواوە بــووە .هــەر لــەم
ڕۆژانــە نەبوونــی گۆشــتی پێویســت لــە
بــازاڕ بووەتــە هــۆی دەسپێڕانەگەیشــتنی
چینەکانــی مامناوەنــدی و خواریــن بــەو
بەرهەمــە خۆراکییــە و لە ئێســتەدا نرخی
هــەر کیلــۆی بەپێــی شــوێن و کات لــە
نێــوان نــەوەد هەتاکــوو سەدوبیســت هەزار
تمــەن مەزەنــدە دەکرێ .هەر لەمبۆنەشــەوە
ڕێژەیەکــی زۆر مانــگای شــیردەر بــۆ
ڕاســتکردنەوەی الســەنگی هاوکێشــەی
خســتنەڕوو و داواکاری ســەربڕدراون و
ئەمەش مەترسیی هەڵکشان و هەاڵوسانی
بەرهەمــە شــیرەمەنییەکانی هێناوەتــە
ئــاراوە .لەالیەکیترەوە تەماتە کە یەکێکە
بەکارهاتووترین بەرهەمە کشتوکاڵییەکان
لە ناو خەڵک ،بووە بەهۆی بەرزبوونەوەی
ڕوبــی تەماتــە بــۆ دوازدە هــەزار تمــەن.
هەروەها نەبوونی میوە لە بازاڕ نرخی ئەم
بەرهەمــەی تا ئاســتێک بەرز کردووەتەوە
کــە لــە توانســتی کڕیــار بــەدەرە .ئەمانە
هیچکامــی ڕاســتەوخۆ پەیوەندیــی بــە
گەمارۆوە نییە و دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتی
ئابــووری کــە لێکەوتــەی پەیڕەوکردنــی
سیاسەتی ئایدیۆلۆژیکی لەالیەن ڕێژیمی
هەنووکەیە .بێئاویی تۆقێنەر لە ئاکامی
لێدانــی بەکۆمــەڵ و بێتێبینیــی بیــر و
بەنــداو لەالیــەن کۆمپانیــا بریکارەکانــی
ســەر بــە ســپای پاســداران ،یەکێکیتــر
لــەو بەڵگانەیــە کــە ڕاســتیی ئــەم دێڕانە
پشتڕاســت دەکاتــەوە .کارکردی ســوپای

پاسداران درێژەی هەمان سیاسەتی گاری
جاویدانــی پەهلەوییــە کە نــەک جاویدان
نەبــوو بەڵکــوو دوای پێنــج ســاڵ خزمەت
( )٥٧ – ٦٢بــە دەســەاڵتی مەزهەبیــی
دوای خــۆی بــە فەرمی تێکهەڵکێشــکرا
و بــوو بــە باســکێکی ســەرکوت بۆســەر
خەڵــک .کەوایــە هــەروەک باســکرا
بەهێزکردنــی نیزامیگــەری بــە دارایــی
نــەوت لەالیــەن ئیســتبدادی ئێرانی نەک
بــۆ پاراســتنی تەناهی و ئارامــی بەڵکوو
بۆ سەرکوتی کاراتر و گشتگیرترە و ئەم
ئەســڵە پەیوەندیی بۆ جۆری ئایدیۆلۆژیی
دەسەاڵتەوە نییە.
کەوایــە دەسپێڕانەگەیشــتنی دەســەاڵت
بــە دارایــی نەوتی ئەگەرچــی لەالیەکەوە
دەتوانــێ تــا ئاســتێک لەســەر ژیانــی
هاوواڵتیــان شــوێندانەریی هەبــێ بەاڵم لە
الیەکیتــرەوە دەتوانــێ دەسپێڕاگەیشــتنی
دەســەاڵتی دیکتاتــۆری بە ســەرچاوەکان
بــەرەو کــزی ببــات .ئەمــەش دەتوانــێ
شــوێندانەر بــێ لەســەر ئاشــکرابوونی
مافیــای ئابــووری کــە لــەم ڕۆژانــەدا
نموونەی زۆری دەبینین و تەنیا لە کەرتی
پێترۆشیمی باس لە ڕانتخۆریی سەد هەزار
میلیــارد تمەنی لەالیەن میدیای ڕێژیمەوە
دەکــرێ کە لــە بوودجــەی تەرخانکراوی
ناوەنــد بــۆ چوار پارێزگای کوردســتان لە
بوودجەبەندیی ساڵی نەوەدوحەوت زۆرترە.
ئەمــە ئەو ڕاســتییە دەگەیەنــێ کە نەوت
بــۆ نەتــەوەکان و بەتایبــەت بــۆ عــەرەب
و کــورد کــە نــەوت و گازیــان بەتــااڵن
دەبــرێ ،وەکــوو یەکێــک لــە هــۆکارە
سەرکییەکانی چەوساندنەوە و چارەڕەشی
ئەژمار دەکرێ .تێگەیشــتن لە سیســتمی
حوکمڕانیی ڕێژیمە دیکتاتورییە یەک لە
دوای یەکەکانــی ســەر جوغرافیای ئێران
پێویســتییەکی گرینگــە بــۆ لێکدانــەوەی
وەزعــی شــپرزی ئێســتەی خەڵــک بــە
گشــتی و بەتایبەتــی نەتەوە بندەســتەکان
پێویستی بە لێکۆڵینەوەیەکی بەرفراوانترە
و بەدڵنیاییــەوە تــا دێــت ناکارامەیــی ئەم
سیســتمە تەقلیدییانــە زیاتــر دەردەکــەوێ
و تێپەڕبوونــی کات بــۆ دەرکەوتنــی
ڕاســتییەکان باشــترین دادوەرە بۆ قەزاوەت
لەسەر ئەم پرسە.
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قەیرانەکانی بەر دەم ڕێژیم

ئاگری ئیسماعیل نژاد
ســاڵی  ٩٧بــۆ ڕێژیــم ،دەســتپێکی
قۆناغێکــی نــوێ بــوو ،قۆناغێــک کــه
دەکرێــت لــە دوو ئاســتی نێوخۆیــی و
دەرەکیــدا وەک قۆناغــی نوێــی سیاســی
و ئابــووری ســەیری بکەیــن ،لــە ئاســتی
نێوخۆیــی دەکرێــت ،قۆناغــی زەمانــی
دوای بەفرانبــاری  ١٣٩٦بکەینــە بنەمــا
بــۆ لێکدانــەوە و دەستنیشــان کردنــی
قەیرانەکانــی بــەردەم ڕێژیــم و لە ئاســتی
دەرەکییدا دەکرێت ،قۆناغی دوای داعش
بکەینــە بنەمــا بــۆ لێکدانــەوەی قەیرانــە
دەرەکییەکانی بەردەم ڕێژیم.
لەو وتارەدا کە پێکهاتووە لە ســێ بەشــی
سەرەکی لە دوو بەشی یەکەمیدا تاوتوێ
و پێناســەی قەیرانــەکان لــە ســاڵی ٩٧
دەکەم و لە بەشــی ســێهەمدا باس لەســەر
قەیرانەکانی ساڵی  ٩٨دەکەم.
بەشی یەکەم قەیرانە نێوخۆییەکان :
ســەرهەڵدانی بەفرانباری  ،١٣٩٦ڕێژیمی
تووشی دوو قەیرانی سەرەکی کرد:
یەکــەم :ناوەندایەتیــی سیاســی جەغــزی
تارانــی بەزاند ،کوردســتانی لێبەدەر بێت،
ناڕەزایەتــی خەڵکــی ئێران لە  ٩٠ســاڵی
ڕابــردوودا یــان تایبەت بەتــاران بوو یان لە
ئیــرادەی تارانــدا بوو ،بەاڵم ســەرهەڵدانی
بەفرانبــاری  ٩٦لــە شــارەکان قەراغــی
ئێرانــەوە دەســتی پێکــرد و پەرەی ســاند و
لــە ڕووی گوتاریشــەوە هیچ لــە ئیرادەی
تاراندا نەبــوو ،بەڵکوو رووی گوتارەکەی
لەو شێوازە چەوسانەوەیە بوو کە گوتاری
تاران لە واقعی سیاسیدا دەیکات.
گرینگــی ئــەو بابەتــە دەگەڕێتــەوە ،بــۆ
ئەوەی کە لە پاش سەرکەوتنی شۆڕشی
مەشــروتییەت ،تــاران چەقــی هەمــوو
ڕووداوەکانی ئێران بووه و ئەو چەق بوونه،
تارانتــەوەری ســاز کــردەوە و هێژمۆنــی
ئابــووری ،سیاســی و فرهەنگــی داوە بــە
تاران؛ ئەو باسە سەرەڕای باسی گوتاری
فاشیســتیی پــان ئێرانیزمــە و لە راســتیدا
گوتــاری تارانتــەوەری ،گوتارێکــی
ژێرتــەوەری ئەو گوتــارەو تەواوکەری ئەو
گوتارەیە!
لــە  ٩٠ســاڵی ڕابــردوودا ،گرینگــی
پێگــەی تــاران لــە ئاســتێکدا بــوو کــە
هــەر کات الیەنێکــی سیاســیی ئێرانــی،
دەســەاڵتی لــە تــاران بەدەســتەوە دەگرت،
باقــی ناوچەکانیتــر بــێ داخــوازی
سیاســی و ئابــووری پێملــی بڕیــاری
تــاران دەبــوون ،ئــەوەش وای دەکــرد کــە
گوتــاری فاشیســتیی پــان ئێرانیســتی
لــە ئێــران بــەردەوام گوتارێکــی زاڵــی نێو
گۆڕەپانــی سیاســیی ئێــران بێــت و هــەر

الیەنێــک یــان گوتارێــک لــە دژی ئــەو
گوتــار و ژێرگوتــارەدا بانایە ،بە ئاســانی
دەکەوتنە بەر بەرداشی دەسەاڵت و یان لە
نێودەچوون یان پەراوێز دەخران.
لــە پــاش بەفرانبــاری  ١٣٩٦بە پێی ئەو
داخوازییانــەی لــەو ســەرهەڵدانەدا لەالیان
خەڵکــەوە کرا دەکرێــت ،بڵێین چیتر تاران
چەقــی بڕیــاری سیاســیی ئێــران نییــە،
گوتــاری تارانتــەوەری رووی لــەالوازی
ناوە.
الوازبوونی گوتاری تارانتەوەری گرینگی
لە دوو خاڵدایە،
ئــا  :گوتــاری ســەرەکی پان ئێرانیســتی
الواز دەکات.
بــێ :بنەمــای پێملبوونــی ناوچــەکان بۆ
بڕیاراتــی تاران لە بنەمــای هێزتەوەرییەوە
دەگوازرێتــەوە ،بۆ بنەمــای مافتەوەری و
بــەو مانایــە کە چیتــر ناوچەکانــی ئێران
لەبــەر ئــەوەی تــاران چەقی هێــزە ،پێملی
تــاران نابــن ،بەڵکــوو چــون مافیــان لــە
"پێملبووندایــە" ئامــادەن هاوپەیمانــی هێــز
و الیەنێــک بــن کــە لــە تاران دەســەاڵتی
بەدەستە.
دووهــەم :بــۆ یەکــەم جــار لــە مێــژووی
 ٢٠ســاڵەی ســەرهەڵدانی ڕەوتــی
ڕێفۆرمخوازی ،بەشێکی زۆر لە خەڵکی
ئێــران ئــەو ڕەوتەیــان ڕەت کــردەوە و ئــەو
ڕەوتەشــیان وێــڕای بناژۆخــوازەکان وەک
تاوانبــار لــە قەیرانەکانــی نێوخۆی ئێراندا
پێناسە کرد.
لەگــەڵ ڕەتکردنــەوەی ڕەوتــی
رێفۆرمخــوازی ئــەو ڕەوتــەش لــە مــاوەی
ســاڵی ١٣٩٧دا جار بە جار زیاتر دەســتی
لــە دروشــمەکانی خــۆی کێشــاوە و پاڵی
وە ڕەوتــی بناژۆخــوازەکان داوە یان پێملی
داخــوازی ئــەوان بووە ،بۆ وێنــە لە دانانی
ئیبراهیــم رەئیســی ،وەک ســەرۆکی
دەزگای داد ،بــەرەی رێفۆرمخــواز وەک
سەرکەوتن باسی ئەو دانانەیان دەکرد .
گرینگــی ئــەوەی رێفۆرمخــوازەکان لــە
رووی گوتــارەوە لــە گۆڕەپانــی سیاســیی
ئێران شکستیان خوارد لەوەدایه:
ئــا :گوتــاری رێفۆرمخــوازی چیــدی
ناتوانێ دەمامکــی گوتارێکی خەڵک_
دەســەاڵت لەبــەر بــکا و بــۆ گوتارێکــی
نێوخۆی دەســەاڵت دابەزی و چیتر وەک
گوتاری خەڵکینە پێناسە ناکرێت.
بــێ :قەیرانەکانــی ئێــران هێنــدە بەریــن و
زۆرن کــه رێژەی ناڕەزایەتی خەڵک رۆژ
بە رۆژ زیاتر و زیاتر دەبێت ،چوونەسەرێی
ئاســتی ناڕەزایەتیــی خەڵک و شکســتی
بــەرەی رێفۆرمخــوازی وەک گوتارێکی
خەڵکینــه ،بۆتە هۆی ئــەوەی جارێکیتر
گوتــاری رووخانــی ڕێژیــم ببێتە گوتاری

زاڵی نێو گۆڕەپانی سیاسیی ئێران
بەشی دووهەم؛ قەیرانە دەرەکییەکان
ســاڵی  ١٣٩٧لــە ناوچــەی رۆژهەاڵتــی
نێوەراســت دەکرێــت وەک یەکــەم ســاڵی
دوایــی داعــش پێناســە بکرێــت ،دیــارە
ڕەنگــە خێــرا خوێنەر بیــری بۆ ئەوە بچێت
کــە داعــش لەو ساڵەشــدا بوونــی هەبوو و
لــە دواییــن رۆژەکانی ئەو ســاڵەدابوو کە
داعــش لــە ناوچــەی باغــوز و بەدەســتی
هێزی کوردی رۆژئاوا وەدەرنرا!
دیــارە ئــەو بۆچوونــە ڕاســتە ،بــەاڵم ئەو
داعشــەی کــە توانیبــووی هێژمۆنــی
سیاســی لــە ناوچــەی رۆژهەاڵتــی
نێوەراســتدا ،تێــک بــدات و دەســتەبەندی
تەناهی_سیاســیی نــوێ بخوڵقێنــێ ،ئەو
داعشە لە پاش وەدەرنانی لە رەقەی سوریا
نەمــا و دۆخــی دەســتەبەندی تەناهــی_
سیاســیی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت ئاســایی
بۆوە.
بۆیــەش مــن ســاڵی ٩٧تــم وەک ســاڵی
دوایی داعش دیاری کردووە.
لە قۆناغی داعشــدا کۆماری ئیســامی
لــە ئاســتی ناوچەکــە و جیهانیــدا دوو
دەسکەوتی گرینگی هەبوو:
یەکەم :رێککەوتنی بەرجام
هەرچەنــد بەرجــام لەالیــەن خامنەییــەوە
وەک "نرمــش قهرمانانــه" پێناســە کــرا،
بــەاڵم ڕاســتییەکی حاشــاهەڵنەگر هەبوو
کــە بەرجــام ســەرەڕای ئــەوەی زەختــی
ئابــووری ســەر ڕێژیمــی کــەمکــردەوە و
دەرفەتــی ئــەوەی هێناگــۆڕێ کــە رێژیم
هەندێ قازانجی بۆ درێژەدان بە پیالنەکان
دەســت بکەوێ! دەرفەتێکی دوو ساڵەشی
دا بــە ڕێژیم کــە لە ناوچەی رۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت درێژە بە شەڕە بەوەکالەتەکانی
بــدات ،بێئەوەی وەک مەترســی لەالیەن
زلهێزەکانەوە پێناسە بکرێت؛ هۆکاری ئەو
دەرفەتەش هەبوونی داعش بوو ،مەترســی
داعــش وای کــرد مەترســییەکان پتــر لــە
پەراوێز بکەون.
دووهــەم :ڕێژیــم لــە عێــراق توانــی هێزی
چەکــداری "حشــد الشــعبی" رێکبخــات،
و کۆمەڵــە چەکــداری ســەربە خــۆی لــە
هێزێکــی میلیشــیاییەوە ،بــۆ هێزێکــی
دانپێدانروای پاڵپشــتی کۆمەڵگای شــێعه
بــەرز بکاتــەوە و هــاوکات پــەروەردە و
تەکووزیان بکات.
لــە ســەرەتای ســاڵی ٩٧دا ،ئامریــکا لــە
بەرجــام هاتــە دەرێ ،گرینگی دەرچوونی
ئامریکا لە بەرجام ئەوە بوو کە،
ئــا :زەختێکــی ئابــووری چەنــد الیەنــە
کەوتە ســەر ڕێژیم بە پێی ئەوەیکە ڕێژیم
پێــش دەرچوونــی ئامریکا لــە بەرجامیش
قەیرانــی چەندرەهەنــدی نێوخــۆی هەبوو،

ئــەو زەختــە بــووە هــۆکاری ئــەوەی کــە
قەیرانــە نێوخۆییەکانــی بەرینتــر و
بەرفراوانتر ببنەوە!
بــێ :هــۆکاری ســەرەکی دەرچوونــی
ئامریــکا لە بەرجــام ،پێبەندنەبوونی ڕێژیم
بــە رێککەوتنــی بەرجــام نەبــوو ،بەڵکــوو
هۆکارەکەی ئەوە بوو کە ڕێژیم بەرجامی
کردبــووە دەرفەتێــک بــۆ داســەپاندنی
سیاســەتی "هەناردەکردنــی شــۆڕش" و
درێــژەدان بــە شــەڕە بەوەکالەتەکانــی لــە
ناوچەکــەدا ،دەرچوونــی ئامریــکا لــە
بەرجام هاوکات بوو ،لەگەڵ تەکوزبوونی
بەرەیەکــی دانپێدانەنــراوی ناوچەیــی
کــە دەکرێــت ،نــاوی بــەرەی عــەرەب_
ئیســرائیل_ئامریکای لەســەر بنێــی،
ئــەو بەرەیــە ئامانجــی ســەرەکی ئەوەیــە
پاشەکشە بە ئێران لە ناوچەکەدا بکات.
ئــەو بەرەیــە زەختــی ئابــووری ،تەناهی و
سیاسی خستۆتە سەر ڕێژیم و بوونی ڕێژیم
لــە واڵتانــی ناوچــەی وەک مەترســیی
تەناهی لەســەر بەرژەوەندییەکانی پێناســە
دەکات.
خاڵی گرینگی بەرەی عەرەب-ئیسرائیل_
ئامریــکا ئەوەیــە ئەوان لــە رێگای زەختی
ئابــووری ،تەناهــی و سیاســی دەیانەوێت،
کارتێکەرییــان لەســەر بەرینکردنــەوەی
قەیرانــە نێوخۆییەکانــی رێژیــم هەبێــت،
هەتــا لــەو ڕێگایــەوە بتوانــن هــەم پێش بە
ســازبوونی شــەڕێکی ناوچەیــی بگــرن
و هەمیــش لــە ناوچەکــەدا پاشەکشــە بە
ڕێژیم بکەن.
لە ئاستی نێودەوڵەتیدا ،ڕێژیم ئێستا وەک
دەوڵەتێــک پێناســە دەکرێــت ،کــە بوونی
نەرێی(ســەلبی) لــە سیاســەتی ناوچــەی
رۆژهەاڵتینێوەراســت و رۆژئاوای ئاسیادا
هەیــە .بــەو مانایــەی کــە کۆمــاری
ئیســامی بۆ پێشــوەچوونی گەاڵڵەکانی
لــە تێــرۆر وەک ئامرازێــک کەلــک
وەردەگــرێ؛ کــە وایــە ڕێژیــم لە ئاســتی
نێودەوڵەتــی و ناوچەیــی بــە گشــتی ئــەو
قەیرانانەی لەبەر دەمە:
یــەک :ئابووریــی ئێــران لەالیــەن واڵتــی
ئامریکا وەک گەورەترین هێزی ئابووریی
دنیا گەمارۆی خراوەتە سەر
بــێ :بەرەیەکــی عەرەب_ئیســرائیل_
ئامریــکا لــە دژی بوونــی ڕێژیــم لــە
واڵتانی موســوڵمان ســازبووە و ئەو بەرەیە
هاوپەیمانییەکــی ئابــووری ،تەناهــی
و سیاســی لــە دژی ڕێژیــم لــە ئاســتی
نێودەوڵەتی و ناوچەییدا ساز کردووە.
ســێ :یەکێتیــی ئەورووپــا بەرجــام وەک
دەرفەتێــک بــۆ کۆنترۆڵــی قەیرانــە
ئەمنییەکانــی ناوچــەی رۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت ســەیر دەکات ،نــەک وەک

دەرفەتێــک بــۆ ئــەوەی کۆمپانییــە
ئەورووپاییــەکان لــە بــازاڕی ئێرانــدا
سەرمایەگوزاری بکەن.
چــوار :پێگــەی ئێــران لــە ناوچــەی
رۆژهەاڵتینێوەڕاســت پێگــەی سیاســی
نییــە ،بەڵکــوو دزەی ئەمنییەتییــە و بــۆ
ئــەوەی بتوانــێ ئــەو دزەی ئەمنییەتییــە
بکاتــە پێگــەی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
پێویســتی بەوەیــە ئــەو گروپانەی ســەر بە
ڕێژیمــن بۆ ماوەیەکی النیکەم  ١٠ســاڵ
دەســەاڵت لــە واڵتــی خۆیــان بەدەســتەوە
بگرن.
پێنجــەم :ڕێژیــم بــە رۆژانــە بــۆ مانەوەی
لــە واڵتانی ئیســامی تێچــووی ئابووری
دەدا؛ ئەو تێچووە بە سێ شێوەیە:
ئا :بــەرەی عەرەب_ئیســرائیل_ئامریکا
بــۆ پاشەکشــەی ئێــران رۆژانــە زەختــی
ئابووری ،تەناهی و سیاســی دەخاتە ســەر
ڕێژیــم و هــاوکات لەگەڵ ئەوە ئیســرائیل
لــە خاکــی ســووریادا بــەردەوام هێرشــی
نیزامــی ســنووردار دەکاتــە ســەر بنکەی
چەکدارانی سەربە ڕێژیم لە واڵتی سوریا
بــێ :ڕێژیــم بــۆ مانــەوە لــە ناوچەکــەدا
ناچــارە بــڕە پارەیەکی زیاتــر خەرج بکات
و ئــەوە بــڕە پارەیەش هەرچەنــد رێژەکەی
ڕوون نییــە ،بــەاڵم بەپێی دۆخی ئابووریی
ئێســتای ڕێژیــم تەنانــەت ئەگــەر بڕێکی
کەمیــش بێــت ،دەتوانــێ قورســایی زۆر
بخاتە سەر ئابووریی گشتیی ئێران
پــێ :چون دۆخــی ئابووریی ئێران تەنگی
بەخەڵــک هەڵچنیــوە ،خەڵــک بوونــی
ڕێژیــم لە واڵتانی ئیســامی ،سیاســەتی
هەناردەکردنی شۆڕش و پشتگیری ڕێژیم
لــە شــەڕە بەوەکالەتەکانــی ناوچەکــە،
بــە سیاســەتێکی دژی خۆیانــی دەزانــن
و رۆژانــە لــە ســەر شــەقام بــە شــێوازی
جۆراوجۆر لە دژی دروشم دەدن.
قەیرانەکانی ٩٨ی ئێران چ دەبن؟
پێــش هەمووشــتێک دەبێــت بڵێــم قەیرانی
نێوخۆیــی و دەرەکــی ڕێژیــم کارتێکەری
سێنرژیســمیان لەســەر یــەک هەیــە ،بــەو
واتایــەی کــە هاوکاتی ئــەو دوو کۆمەڵە
قەیرانــە بۆتــە هــۆکاری ئــەوەی هەر کام
لــە قەیرانەکان بەرینتر لە دۆخی ئاســایی
دەبن و تەنانەت چارەسەریشــیان ئاســتەمتر
لە دۆخی ئاسایی دەبێت.
بە پێی ئەو لێکدانەوەی ســەرێ و لەســەر
ئــەو بنەمایــەی کــە قەیرانەکانــی ئێــران
کارتێکەری سێنرژیســمیان لەســەر یەک
هەیە ،دەکرێت بڵێین کۆماری ئیســامی
لــە ســاڵی  ٩٨ئــەو قەیرانانــەی لــە پێــش
دەمە:
 :١قەیرانــی ئابووریــی ئێــران بەرینتــر
دەبێتەوە و قەیرانەکە زیاتر بژێوی خەڵکی

ئێــران دەگرێتــەوە و خەڵکــی زیاتــر بــەرەو
هەژاری دەچن ،لێرەدا مەبەست ئەوەیە کە
هەمــوو ڕەهەندەکانــی قەیرانــی ئابــووری
پەرە دەستێنێ و رێژەی خەڵکی ژێر هێڵی
هەژاری زۆر زیاد دەکات.
 :٢داخوازی ناوچەیی لەسەر دوو بنەمای
ئیتنیــک و ناوچــەی جوغرافیــا زیاتــر
دەبێــت و شوناســی سیاســیی ئێتنیکتەوەر
زیاتــر پەرە دەســتێنێ ،و ئــەوەش بەمانای
ئەوەیــە کــە ڕێژیــم ئاســتەمتر دەتوانــێ،
لــە رێــگای دنەدانــی شوناســی ئێرانــی و
شــێعەگەرییەوە ،کۆمەڵگای ئێران لە ژێر
رکێفی خۆی دانێ.
 :٣قەیرانی ئاو لە قەیرانێکی ژینگەییەوە
زیاتر پێهەڵدەگرێ بۆ قەیرانێکی تەناهی،
پیشەیی و کۆمەاڵیەتی دەچێت.
 :٤لەســەر بنەمایــی سیاســەتی
"دەوردانــەوەی گەمــارۆکان" رێــژەی
گەندەڵــی لە نێــو پێکهاتەی حکوومەت و
دەوڵــەت زیاتــر پــەرە دەســتێنێ و بوونــی
دەزگا نیزامــی و ئەمنییــەکان لــە بواری
ئابووریدا زۆر زیاتر دەکات.
 :٥بــە پێی ئەوەی ڕێژیم لەالیەن واڵتانی
عەرەبییــەوە وەک واڵت و دەوڵەتێکــی دژ
بە کۆمەڵگای عەرەبی پێناســە دەکرێت،
ئەگــەری زۆری هەیــە لەنێو کۆمەڵگای
عەرەبی_شــێعە لــە ئاســتی نیشــتمانی
عەرەبیــدا بــەرەی دژی ئێــران زیاتــر پــەرە
بستێنێ.
 :٦هێرشــی ســەربازی ئیســرائیل بــۆ
بنکەکانــی ڕێژیــم لــە ســووریا درێــژەی
دەبێــت و ئەوەش دۆخی تەناهی و نیزامی
ناوچەکە ئاڵۆزتر و مەترســیدارتر دەکات،
و ڕێژیــم ناچــار دەکات کــە زیاتر و زیاتر
ڕکەبەرایەتــی بــکات بــۆ بەدەســتهێنانی
چەکــی نــوێ و ڕوونە ئەو ڕکەبەرایەتییە
تێچــووی ئابــووری بۆ ڕێژیم زۆر دەبێت و
زەختی چەندالیەنە دەخاتە ســەر ئابووریی
ڕێژیم و ئابووریی گشتیی ئێران
کــۆی ئــەو قەیرانانــە دەبنــە هــۆی
بنکۆڵبوونی ئەو بەشــە لە ڕێژیم کە پێی
دەگوتــرێ "ناوکــی ســەخەت"ی ڕێژیــم و
بێگومــان کارتێکــەری ســەلبی لەســەر
دەســەاڵت ،توانایــی و تەمەنی ئەو ناوکە
سەختە دەبێت.
لــە ڕووی کاتــەوە ناتوانیــن کاتێکــی
دیاریکــراو بــۆ تەقینــەوەی قەیرانــە
نێوخۆییــەکان دیــاری بکەیــن ،ڕووداوە
نێودەوڵەتییــەکان رۆڵــی گرینگیــان لــە
تەقینەوەی قەیرانــە ناوخۆییەکانی ئێراندا
هەیە ،بەاڵم لەم تۆفانەدا کە لە ناوچە و
ئێران بەڕێوەیــە ،چکۆلەترین بیانوویەک،
دەتوانــێ گەورەتریــن راپەڕینــی لــێ
بکەوێتەوە.
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کـەریـم پــەرویـــزی:

تلویزیۆنی تیشک  ،یەکێک لە میدیاکانی کوردی بووە
کە زانیاریی ڕاست و دروستی باڵو کردووەتەوە

خۆشەویســتی
خوێنەرانــی
"کوردســتان" هــەر وەک ئاگادارن،
ڕێکەوتــی 29ی ڕەشــەمەی
ســاڵی 1397ی هەتــاوی و
هاوکات لەگەڵ دەسپێکی ساڵی
نــوێ و جیژنی نــەورۆز ،تلویزیۆنی
"تیشــک" وەشــانی ئاسایی خۆی
لــە ســەر ســەتەالیەت دەســت
پێکــردەوە کــە بــووە مایــەی
خوشــحاڵی کەموێنــەی خەڵکــی
کوردستان .سەبارەت بە گرینگی
ئــەم هەنــگاوە و دامەزراندنــەوەی
ئــەم میدیــا خەڵکپەســەندە،
وتووێژێکمان لەگەڵ بەڕێز "کەریم
پەرویــزی" ئەندامــی دەســتەی
کارگێــڕی حیزبــی دێموکــرات و
بەرپرســی دەزگای ڕاگەیاندنــی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
پێکهێنــاوە کــە لێــرەدا دەخرێتــە
بــەر دیدی ئێوەی خۆشەویســت:
ئامانجــی ســەرەکیتان وەک
تلویزیۆنــی
بەڕێوەبەرانــی
تیشــک لــە وەڕێخســتنەوەی ئەم
تلویزیۆنــە چــی بووە؟ ئایــا تەنیا
بــۆ پڕکردنــەوەی بۆشــاییەکی
میدیایــی لە کوردســتانی ئێران
بــووە یــان هاندەرێکــی دیکەی
هەیە؟
تلویزیۆنــی تیشــک  ،یەکێــک لــە
میدیاکانــی کوردی بــووە کە لە دونیای
ئەمــڕۆی پــڕ لە ئاڵۆزی و لە ســەردەمی
زانیاریدا ،هەوڵی داوە کە زانیاریی راست
و دروست بە خەڵکی کوردستان بگەیەنێ
و کوردســتانی ئێران لە ئاوێنەی تیشــکدا
خۆیان ببیننەوە ،هەر لەو کاتەشدا هەوڵی
دەدا کــە ســەکۆیەک و تریبۆنێــک بــۆ
دەنگــی ئازادیخــوازی و مافخوازیــی
کوردستان و کورد بێ .هەر لەو پێناوەشدا

بوو کە بەڕێوەبەران و کارگێڕانی تیشک
و هەمــوو دڵســۆزانی ئــەو تلویزیۆنــەوە
بەپــەرۆش بــوون کــە تلویزیۆنــی تیشــک
گــەر گرفتیشــی تــووش دەبــێ ،لەســەر
راســتگۆیی و ســەربەخۆیی بەردەوام بێ و
ئەوەش وای لە تلویزیۆنی تیشک کردبوو
کــە ببــێ بــە کاناڵیکــی خۆشەویســت و
جێگەی متمانەی کوردستانیان.
بەداخەوە لەبەر هەندێ گرفت کە خەڵک
ئــاگاداری هەندێکیــان هــەن و رەنگــە لــە
هەندێکــی ئــاگادار نەبــن ،گرنگتــر لــە
هەموویــان گرفتــی ماڵــی ،تلویزیۆنــی
تیشــک لەگەڵ بڕیــاری داخران بەرەوڕوو
بــوو .ئــەو بڕیــارە ،بڕیارێکــی قــورس و
زۆر ناخــۆش بــوو کە نــەک بەڕێوەبەران،
بەڵکــوو بەشــێکی زۆری کۆمەڵــگای
کوردســتان لێی بــەداخ بوون و لەو کاتەوە
تاکــوو ئێســتا هەمــوو بەئــاوات بــوون کە
دووبــارە ئەو دەالقەیەی تیشــکی هەتاوی
تێوە دێتە نێو مااڵنی کورد ،بکرێتەوە.
بۆیــە هەوڵــی زۆر دراوە بــۆ ئــەوەی ئــەو
ئاواتــەی کوردســتانیان وەدی بێتــەوە
و جارێکــی دیکــە ئــەم بۆشــاییەی نێــو
میدیای کوردستان و کورد پڕ بێتەوە.
پێتــان وایــە تەلەفزیۆنــی
تیشــک چەنــدە دەتوانــێ لــە
خەباتــی
بەرەوپێشــبردنی
گەلەکەمــان لــە خۆرهەاڵتــی
کوردســتان دەور بگێــڕێ؟
بەلەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییەی
کــە ئەم تەلەفزیۆنــە هی گلێکی
لەحاڵــی شۆڕشــە و سرووشــتییە
کــە لەبــاری دابینکردنــی
کەرەســتە و تێکنۆلۆژی سەردەم
تواناییەکانی سنووردار بێ.
هــەر کاناڵێکــی میدیایــی بە هەر شــێواز
و بــە هــەر ئیمکاناتێکــەوە و لــە هــەر
رێگەیێکــەوە کــە کار بــکا و کاناڵێکــی

میدیایــی ســەر بــە نەتەوەیەکی ژێرســتەم
و مافخــواز بــێ ،دەوری خــۆی لــەو
کۆمەڵگایەدا دەبێ ،بەتایبەت گەر هەوڵ
بــدا کە دەنگــە کپکراوەکانــی کۆمەڵگا
بــەرز بکاتــەوە و هــاواری خەڵــک دژی
ســتەمکاری و دیکتاتــۆری بێ ،دەتوانێ
دەوری بەرچاوی هەبێ.
چ رادیۆیەکــی بچکۆالنــە و بــە
بەرنامەیەکی کەمەوە بێ و چ کاناڵیکی
میدیایــی لــە ســەر سۆشــیاڵ میدیــا بێ،
دەتوانێ بینەر و بیسەر و بەردەنگی خۆی
بدۆزێتــەوە و دەنگــی حــەزو ئاواتەکانــی
چەنــد کەســێک بــێ و بــەو رادەیــەش
جێگەی خۆی لە نێو کۆمەڵگا دەکاتەوە.
ئێســتە گــەر کاناڵــی میدیاییەکــە
تلویزیۆنێــک بێ کــە لە رێگەی ماهوارە
بــاو بێتــەوە و خەڵکێــک زۆرتــر دەتوانن
بیبینــن ،بــەو رادەیەش بەشــێکی زۆرتری
کۆمەڵگا دەکەن بە بەردەنگ و لەگەڵیان
دەدوێن.
تلویزیۆنی تیشــک ئەزموونێکی پێشووی
هەیە کە چەند ساڵێک وەکوو کاناڵێکی
دیــار کاری کــردووە و ئــەو ئەزموونانــە
بــە هەمــوو رابردووەکەیــەوە ،چ لەبــاری
ســەرکەوتوویی و خاڵــە بەهێــزەکان و چ
لــە بــاری کەموکــووڕی و الوازی و
شکســتەکانییەوە ،هەمانەیەکــی بەنرخــن
کە دەتوانن ببن بە روناککەرەوەی رێگای
ئەم تلویزیۆنە و بەڕێوەبەران و کارگێڕانی،
تاکوو کاناڵی تیشک ،بەشێکی زۆرتری
کۆمەڵــگا بکاتــە ئامانــج و ئــەو کانیاوە
روونە بێ کە کوردســتانی پێ تێراو ببێ
و خەڵکی کورد سیمای روون و بێخەوشی
خۆیانی تێدا ببینن.
سەرکەوتنی تیشک ،چەندە بە ئیمکانات
و بــە بەشــی تێکنیکــەوە بەســتراوەتەوە،
چەندقاتــی ئــەوە بــەوە بەســتراوەتەوە کــە
بتوانــێ ببــێ بــە ئاوێنــەی بااڵنوێنــی
کۆمەڵــگای هەمەڕەنگــی کوردســتان و

لــە راســتیدا خەڵکــی کوردســتان ،بە هی
خۆیانــی بزانــن و خۆیــان ببــن بــە خاوەنی
ئــەو کاناڵە .تیشــک چەنــدە بتوانێ دڵی
خەڵــک راکێشــێ و چاویــان لەســەر ئــەو
کاناڵــە راگــرێ ،بەو رادەیەش درەوشــاوەتر
دەبــێ ،بۆیــە خەڵکــی کوردســتان دەبــێ
کاناڵــی تیشــک بە کاناڵــی خۆیان بزانن
و ببینن.
وەک بەڕێوەبــەری
تەلەفزیۆنــی تیشــک و دەزگای
ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکرات
بەگشــتی دەتانهــەوێ ئــەم میدیا
نوێیــە تەنیا لە خزمەت بەرنامە و
ئامانجەکانی حیزبی دێموکراتدا
بێ یان تیشک دەکەنە سەکۆیەک
بــۆ گەیاندنی دەنگــی نەتەوەیی
گەلی کورد؟
شــتێکی زۆر ئاســاییە کــە هــەر حیزب و
الیەنێکی سیاســی بیــەوێ خەڵکی زیاتر
بــە دەوری سیاســەت و بەرنامەکانــی
خــۆی کــۆ بکاتــەوە و هەمــوو الیەنێکی
سیاســی بــۆ ســەرکەوتنی خــۆی هــەوڵ
دەدا ،بــەاڵم ســەرکەوتنی راســتەقینەی
کاناڵیکــی وەکــوو تیشــک لەوەدایــە کە
سیاســەتێکی نەتەوەیــی بگرێتــە پێش کە
هەتــا ئەو جێگایەی دەرەتــان هەیە ،رەنگە
جیاوازەکانــی کوردســتان تێیــدا ،رەنــگ
بدەنەوە.
کوردستان یەک رەنگ نییە و مۆسیقای
کوردی یەک ئاواز و یەک دەنگ نییە.
جوغرافیای کوردســتان یەک شێواز نییە
و بــە قــەد هەمــوو دەشــت و دۆڵ و چیــا
و بەنــدەن و شــاخ و بــاخ و ناوچەیەکــی
کوردســتان لــەم واڵتــەدا جوانــی هەیــە و
پەلکەزێڕینــەی کوردســتان ئــەو کاتە لە
تیشــکدا ،تیشک دەداتەوە کە تلویزیۆنی
تیشــک بتوانــێ هەمــوو رەنگێک وەکوو
خــۆی نیشــان بــدا و هەمــوو دەنگێــک

وەکــوو خۆی باڵو بکاتــەوە تاکوو دەنگ
و رەنگــی راســتەقینەی نەتەوەیــەک و
نیشتمانێک بێت.
سیاســەتی حیزبــی دێموکراتیــش
سیاســەتێکی نەتەوەیــی بــووە و هەیــە و
لــەو رێبــازەدا کاری کــردووە و قوربانیــی
داوە ،بۆیــە ئەو دووانە هیچ دژایەتیەکیان
پێکــەوە نییــە ،بۆیــە هەرچــی تیشــک
نەتەوەییتــر و نیشــتمانیتر بــێ ،حیزبــی
دێموکراتیش گەشەسەندووتر دەبێ.
بــۆ گەیشــتن بــەو ئامانجانــە
چ پالنێکتــان هەیە؟ئایــا الیەنــە
سیاســییەکانی دیکــەش دەتوانن
ئازادانە داخوازی و بۆچونەکانی
خۆیان لەم تەلەفزیۆنەدا ڕووماڵ
بکەن؟
سیاســەت و بیرکردنــەوەی بەڕێوەبەرانــی
تلویزیۆنــی تیشــک ئەوەیــە کــە بەپێــی
ئیمــکان و توانــا هــەوڵ بــدەن کــە دەنگ
و رەنگــی جیــاوازی کوردســتان نیشــان
بــدەن و سیاســەتە نەتەوەیی و نیشــتمانییە
جیــاوازەکان لــەو تلویزیۆنــەدا دەرەتانــی
باســکردنی خۆیــان هەبێ تاکــوو بڕیاری
کۆتایــی بەدەســتی خەڵــک و بینەرانــی
تیشــک بــێ کــە کام الیەنی سیاســییان
پێ باشترە و خۆیان هەڵبژێرن.
بۆیە هەوڵ دەدرێ کە بە رێگا و رێکاری
جیــاواز ،دەنــگ و سیاســەتی جیــاواز لــە
کوردستاندا ،لە تیشکدا مۆنیتۆر بکرێ.
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا و
پــاش باڵوبوونــەوەی هەواڵــی
دەسبەکاربوونەوەی تیشک تیڤی
شــەپۆلێکی بەرین لە خوشحاڵی
و پێخۆشبوونــی گەلــی کــورد
لــە چوارپارچــەی کوردســتان و
بەتایبــەت خۆرهەاڵتی نیشــتمان
بەتایبــەت لــە دنیــای مەجازیــدا

هاتە ئــاراوە .پەیامی ئێوە چییە
بۆ ئەو دەربڕینانە؟
ئێمــە وێــڕای خۆشــحاڵیمان لــەو بەپیــرەوە
هاتنــەی خەڵــک و وێــڕای ســپاس و
رێــز بــۆ هەموو ئــەو داڵنەی کــە لەگەڵ
کاناڵی تیشــكدا وەترپــەی زیاتر کەوتوون
و دڵەخورپەکانیان بۆتە دڵەخورپەی هیوا،
لە هەمانکاتدا خۆمان بە ئەرکدار دەزانین
و هەســت بــە ئەرکێکــی زۆر قورســتر
دەکەیــن کــە لــە ئاســتی دڵخوازەکانیــان
نزیک ببینەوە.
ئێمــە رەنگــە هەتــا دۆخ و کاتــی خەبــات
و تێکۆشــان لــە کوردســتان بەم شــێوازە و
بــەم جۆرەیە نەتوانیــن ،وەاڵمدەری هەموو
ویســت و داخوازەکانیــان بین ،بەاڵم هەوڵ
دەدەیــن کــە خۆمــان لــەو ئاســتە نزیــک
بکەینەوە.
بۆیــە ئێمــە هەوڵ دەدەین کــە ئاوێنەیەک
ســاز بکەیــن و لــە بــەردەم خەڵکــی
کوردســتانی رۆژهەاڵتــدا دایبنێیــن
تاکــوو خۆیانــی تێــدا ببیننــەوە و هــەر
لــەو کاتەشــدا خەڵکی کوردســتانمان پی
خاوەنی راســتەقینەی تیشــکە و دەبێ لەو
ئاستەشدا خاوەندارەتی لە تیشک بکەن و
رێنوێن و یارمەتیدەرمان بن.
 .٦دواوتەتان:
وێــڕای پیرۆزبایــی ســاڵی نوێــی کوردی
و نــەورۆزی کــوردەواری ،پیرۆزبایــی
دەســپێکردنەوەی تلویزیۆنــی تیشــک لــە
هەموو خەڵکی کوردســتان و بەتایبەت لە
شــەهیدانی سوورخەاڵتی نیشــتمان دەکەم
کە ئاواتیان گەیشتنی کوردستان و کورد
بــە ئــازادی بــووە و بەتایبەتی شــەهیدانی
راســان کــە بەئــاوات بــوون تلویزیۆنــی
تیشک دووبارە بڕواتەوە نێو ماڵی هەموو
کوردستانییەک.
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تۆڵەی هەاڵڵە
پێت وایە بتوانێت بەو ئامانجەی بگات؟!+بــۆ واهەســت دەکەم کــە گومانت لێی
هەیە؟
کــە ئــەوەم پێــی گــوت ،قســەیەکی تری
نەکــرد! لــە دڵنیایــی و متماەنــەی مــن
ســەری ســووڕمابوو ،بۆیــە پێــم وایە هیچ
قســەیەکی بــۆ نەکــرا .نازانــم .ڕەنگــە
تووشــی ســاویر بووبێتــم یــان لــە ڕادەبــەر
لــەو کچــە دڵنیابــووم! هەڵبــەت مافــی
خۆیشــم بــوو کــە وەهــا دڵنیــا بــم؛ ئــەو
دەنگەی و شــێوازی دەربڕینی وشەکانی،
تێکــی دابــووم .بەدەگمــەن تووشــی وەهــا
هەســتێک بووبێتــم! ئــەو وشــانەی کە لە
زاری دەهاتنــە دەرەوە ،دەمبینیــن! جــوان
جــوان ئــەو وشــانەم دەبینــی؛ هەندێکیــان
ڕووشــابوون ،وەک ئــەوەی وشــەی تــر
پەالمــاری دابێتــن! هەندێکیــان خوێنــی
لــێ دەچــۆڕا؛ هەندێکیشــی بــەر لــەوەی
بیبیســتم ،گیانیان دەدا و دەکەوتنە ســەر
عەرز .شــەوقی چاویشــی ئــازاری دەدام؛

وەک ســەرچاوەی ئــازار وابــوو؛ وەک
خــۆر وابــوو؛ هیــچ چاوێــک نەیدەتوانــی
ڕاســتەوخۆ ســەیری بــکات؛ بــەاڵم هــەر
ســەیرم دەکرد ،بەتایبــەت ئەو کاتەی کە
لــە ژێــر چڵــە ڕووتەکانــی دارەگوێزەکــە
پێکەوە وەســتابووین؛ چەکەکەی لە شــان
بوو و ســەیری کرد و دواتر چاوی خســتە
نێو چاوم و گوتی:
"هیــچ کات وەک ئێســتا ســێبەری خــۆم
خــۆش نەویســتووە! کاتێــک چەکــم لــە
شــانە ،سەیری دەکەم ،هەســت دەکەم ئەو
چەکە وەک ئێســکێک زیادبووە بەلەشم.
بووەتــە بەشــێک لــە بووونــم .بوونمــی بــە
خاکەوە گرێ داوە".
ئیمانــم بــەو قســەیەی هەبــوو .ئیمانــم بــە
خــۆی و پێاڵوەکانــی هەبــوو؛ جــوان جوان
قەپی بە عەرزدا گرتبوو .دەســتی مشــت
کردبوو و ئاوڕێکی بە دەوروبەری دایەوە.
مــن بــەس گوێــم لێــی گرتبــوو .هیــچ
بزاوێکیم لە دەســت نەدەدا .چاوی بڕیبووە
لووتکەی شــاخ و کێوەکانی بەرامبەرمان
و گوتی:
"تەنانــەت سێبەریشــم لــەت لــەت دەکــەم
ئەگەر بیر لەوە بکاتەوە ئەو ئێسکە پیرۆزە
بســڕێتەوە" .مووچڕکــەی بــە گیانمــدا
هێنــا! بــاوەڕم بــە تۆڵــە ســەندنەوە هێنــا
کــە دەتوانێــت کــورد چی لێ بــکات یان
کچێــک کــە تــازە تەمەنــی بــووە بە ١٨
ســاڵ ،چــۆن دەکات بــە تۆپەڵە ئاگرێک

کــە وێــڕای ژیــان کــردن لــە نێــو شــاخ و
بەفــردا ،چیاویــی هیــچ ســەرمایەک
ســاردی ناکاتــەوە .پێت بگوتایەت شــاخ،
بەرزیــی بــۆ دەکێشــایت! پێــت بگوتایــەت
خــۆر ،تیشــکی بــۆت هەڵدەگیرســاند!
تۆڵــەی لــە خوێنێــک هەڵمــژی بــوو کە
مووچڕکــەی بە گیــان عــەرزدا هێنابوو.
خوێنــی باوکــی ،فرمێســکی دایکــی و
گریانی برا بچووکەکەی.
هەاڵڵــە ،لێوانــی دڕیبــوو ،غیرەتــی لــە
مێــژووی وەرگرتبــوو و بــە چەقــۆ زاری
کردبــووەوە! هــاواری دەکــرد ،چەکەکەی
سەرشــانی هێنابــووە قســە و لەگــەڵ
یــەک بەرزییــان دەکێشــا و تیشــکیان
هەڵدەگیرساند.
یانــی تۆ هەســت بــە ئازارێکی وا قورسناکەیت؟!
+بــا ،هەســتی پــێ دەکــەم و هیــوادارم
هەاڵڵەیش بە ئامانجی بگات.
دڵنیام دەگات و خوێنی ئەو کۆڵبەرە بێوەاڵم نامێنێتەوە.

خـ ر ناچێتە بسـ تێت
خۆر ناچێتە بسووتێت
بەڕاستی دەردمان داونەتێ.کــە ئــەو ڕســتەیەی پــێ گوتــم ،گوێــم
کــپ بــوون و ئیتــر قســەکانی دوای ئەو
ڕســتەیەم نەبیســت! بەڕاســتی دەردمــان
داونەتــێ؛ ڕســتەیەکی کــورت و قــورس
و زامــدار .ئەوەنــدە واتــای هەبــوو کــە
کونترۆڵــی لــە دەســتم دەرچووبــوو! بیــرم
دەکــردەوە کــە لەیــەک تێدەگەیــن ،بەاڵم
هیــچ کات بــە ڕاســتی تێناگەیــن! نە لە
خۆمــان تێدەگەیــن ،نە لــە ڕەفتارەکانمان،
نــە لەوانــەی کــە زۆر لێیــان نزیکین ،ئایا
ڕاســتییەکان تەنیــا لــە زمانــدا بەدەســت
دێــن یان لــە ڕێگای زمانــەوە دەتوانین لە
چنگمانــدا ڕایبگریــن؟! لەوانــە گەڕێــم؛
ئێشــم لە چاوانی دیت؛ هەرسات ئەگەری
هەبــوو بتەقێتەوە ،یەک وشــەی نەگوت؛
تۆبڵێی یەک پیت .بەس سەیری دەکردم.
مەجــازی ،چــاوی بڕیبــووە نێوچــاوم" :بۆ
وات لێکــردم؟! بــۆ وەهــا دەردت دامێ؟!"
چەندیــن خولــەک ســەیری یەکترمــان
دەکــرد .هەر من قســەم دەکــرد .بیرم لەوە
دەکــردەوە کــە ڕووداو و بەســەرهاتەکانی
ڕابردوو ،سەرقاڵی شێوەدان بە دەروونمە .لە
کاتــی قســەکردندا و دوای چەند مانگ
دووری و نەدیتنیان و نەبیستنی دەنگیان،
بیــرم لەو شــتانە دەکــردەوە! بیرم لــە زێینم
دەکــردەوە؛ لــە زێینم کە تەنیا لەودایە کە
ڕابــردوو دەمێنێتەوە؛ ڕابردوویەکی قورس،
خــۆش ،ناخۆش .رابردوویەک یان باشــترە

بڵێــم بیرەوریگەلێــک کــە نازانم خــوازراوە
یــان نەخــوازراو ،بــەردەوام ڕامدەکێشــێت
و ڕاســتییەکم بــۆ دەخوڵقێنێــت .نازانــم بۆ
وەهــا هەســت دەکــەم کە ئــەو ڕاســتییانە
تەنیــا لــە بیرەوەرییەکانمدا شــێوە دەگرێت!
هەنووکەیشــم بــە تێپەڕیــن لــە زەیــن و
وێنەکانمــدا ،دەچێتــە ئامێــزی ڕابــردوو.
دەمەوێــت پێکەنینــەکان بۆخــۆم شــی
بکەمــەوە ،بەاڵم تێپەڕینــی کات دەرفەتم
ناداتــێ .دیلین .دیلی کات ،کاتێک کە
زۆر شت خەس دەکاتەوە ،سەیری دەکردم.
هیچــی نەگــوت ،ئیتــر خــۆی بــۆ ڕاگیر
نەکرا و گریان دەستی پێکرد.
بەڕاستی دەردمان داونەتێ.وایە ...دەردمان داونەتێ .دەردم داوەتێ.نەیتوانــی یــەک وشــە لەگەڵــم بدوێــت،
تەنیــا ســەیری دەکــردم .مــەراق گەرووی
گرتبوو .دواتر بەری دا .بەڕاســتی ئێشــم
پێ گەیشت ،ئێشێکی سووتێنەر .ئێشێک
کــە لــە دونیــای مەجازییــەوە بــەرەو مــن
هــات .ئــەوەم قەبووڵە کــە دەردم داونەتێ،
بــەاڵم ئایا لەو دەردەی کە پێشــووەکانمان

بە ئێمەیان داوە ،قورســترە؟! ئەوان ئەرکی
خۆیــان بــە جوانــی جێبەجــێ کردبــا ،ئەم
ئیشــە ئاوەها ســینگ بە سینگ درێژەی
نەدەبــوو .قبووڵمــە کــە دەردم داونەتــێ و
ئێســتا لێــرەم و وەک ئەوانــەی لێــرەن ،ئەو
ئەرکــەم لە ئەســتۆیە کە ئیتــر نەهێڵم ئەو
ئێشــە کۆنــە لــە ســینگی منیشــەوە بــۆ
ســینگی داهاتــووەکان بچێــت .بەڕاســتی
دەردمــان داونەتێ .بەاڵم با هەر ئەو دەردە
بێــت .وەک پێشــمەرگە دەمەوێــت ڕێــگا
لــە دەردی گەورەتــر بگــرم .چــارە نییــە
مامۆســتا ،هیــچ ئیرادەیەکــی موختــار
لــە عالەمــدا بوونــی نییــە؛ خــۆر ناچــارە
بسووتێت...

:لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا
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