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شــاخ و شــار پەیمانیان نوێ کردەوە

ســەرلەبەیانیی ڕۆژی هەینــی ،ڕێکەوتی
٩ی خاکەلێــوەی ١٣٩٨ی هەتــاوی،
رێوڕەســمێکی تایبــەت بەبۆنــەی ١٠ی
خاکەلێــوە ،ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان
بــە بەشــداریی بەڕێــز مســتەفا هیجــری،
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات،
ئەندامانــی رێبەریــی حیــزب و هەروەهــا
بنەماڵەی ســەربەرزی شــەهیدان و کادر و
پێشمەرگە و بنەماڵەکانیان لە گۆڕستانی
شەهیدانی حیزب بەڕێوەچوو.
رێوڕەســمەکە لــە بڕگــەی یەکەمــدا بــه
ڕێــژەی نیزامیــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان بــەرە و گڵکــۆی شــەهیدان
دەســتی پێکرد و لە سەر مەزاری نەمرانی
گــەل ســروودی "ئــەی شــەهیدان" لە الیەن
هێزی پێشمەرگەوە خوێندرایەوە.
دواتــر مســتەفا هیجــری ،لێپرســراوی
گشتیی حیزبی دێموکرات هاوڕێ لەگەڵ
خاتوو بەهار ڕۆستەمی ،هاوسەری شەهید
مێهدی تەوریوەری و خاتوو کەنێر مێهفەر،
هاوسەری شەهید ڕەسووڵ محەممەدزادەوە،
تاجەگوڵینەیەک لە ســەر مەزاری شەهید
سەید سەالم عەزیزی دانرا.
پاشان پێشانگای وێنەی شەهیدان لە الیەن
بەڕێــزان "مســتەفا هیجــری" ،لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات و عەلــی
غەفــووری بــرای شــەهید و پێشــمەرگەی
دێرینــی حیزبــی دێموکــرات بــه ڕووی
بەشدارانی ڕێوڕەسمەکە کرایەوە.
هەروەهــا ڕۆژی یەکشــەممە١١ ،ی
خاکەلێــوە ،ڕێوڕەســمێک بــەم بۆنــەوە ،بە
بەشــداریی ژمارەیــەک لــە ئەندامانــی
ناوەنــدی سیاســی و دەســتەی کارگێڕیــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و

کادر و پێشمەرگە و بنەماڵەی سەربەرزی
شــەهیدان لــە بنکــەی جێژنیکانــی حیزب
بەڕێوە چوو.
ڕێوڕەسمەکە ،سەرەتا بە خوێندنی سروودی
نەتەوایەتــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە
ڕۆحی پاکی شەهیدان دەستی پێ کرد.
دواتر پەیامی دەســتەی کارگێڕی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران ،بە بۆنەی
ڕۆژی ١٠ی خاکەلێــوە ،لــە الیەن "کەریم
پەرویــزی" ئەندامــی دەســتەی کارگێــڕی
حیزب پێشکەش کرا.
ناوبراو لە وتەکانیدا وێڕای ئاماژەکردن بە
پێویســتیی یادکردنەوەی ١٠ی خاکەلێوە،
باســێکی تێروتەســەلی لە پێگــەی بەرزی
پێشــەوا قــازی موحەممــەد ،تایبەتمەندییە
بەرجەســتەکانی کۆمــاری کوردســتان و
بەتایبەتی خسڵەتەکانی وەک ئازایەتی و
بوێــری و داهێنەربــوون و لەخۆمایەدانانــی
پێشــەوا ،بۆ بەشــداربووان هێنایە بەرباس و
وتــی :ڕێبــازی شــەهیدان ڕێبازێــک نییە
بــۆ مەرگدۆســتی بەڵکــوو ڕێبازێکــە بــۆ
ئازادژیــان و نــەوە بــە دوای نەوە بە دوایەوە
دەبین.
نێوئاخنــی ئــەم ڕێوڕەســمە بریتــی بــوو لە
کۆمەڵێــک شــێعر و ســروود و پەیامــی
تایبەت بەم ڕۆژە کە کەشــێکی تایبەتیان
بە ڕێوڕەسمەکە بەخشی.
لەالیەکــی دیکەشــەوە کۆمیســیۆنی
کۆمەاڵیەتــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە بۆنــەی ١٠ی
خاکەلێــوە ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان
پەیامێکی ڕوو لە خەڵکی کوردستان باڵو
کــردەوە کە لە بەشــێکیدا هاتــووە :ئهمڕۆ

رۆژی رێزگرتــن لــه گیــان فیداكردنێكــ ه
كــه لــه ههنــاوی خۆیــدا بهرزتریــن
ماناكانــی ژیــان و چۆنیهتــی ژیانی ،وهك
نهرتێكــی بــهرزی مرۆیــی ،بۆ بــه میرات
بهجێهیشــتووین .كاتێك حهفتاو ســێ ســاڵ
بــهر لــه ئهمــڕۆ ،دامهزرانــی كۆمــاری
كوردســتان وهك یهكێــك لــه پڕ شــانازیترین
ئهزموونــه سیاســییهكانی مێــژووی كــورد
پێی نایه ناو گۆڕهپانی سیاســی و چێژی
ئازادژیــان و ســهروهری ،ئهگهرچــی بــۆ
ماوهیهكــی كهمیــش بــێ ،بــه تاكــی كورد
بهخشــی ،وهك گهورهتریــن ملمالنــێ بــۆ
دهسهاڵتبهدهســتانی دیكتاتۆری پاشایهتی
خۆی نواند .ههربۆیه دیكتاتۆر ههموو هێز
و وزهی خۆی خسته كار و بهسهرنجدان له
ههلومهرجێكــی سیاســی نێودهوڵهتی كه له
ئارادا بوو ،توانی دوای یازده مانگ ،ئهو
كۆماره پڕ له شــانازی و ســهروهرییه له نێو
بهرێــت .ئهوان به خهونی ئهوهی كه ههموو
تۆرهمهكانی كۆمار و هزری ئازادیخوازی،
لــه مێشــكی تاكی كــورد له نیو بــهرن ،له
رۆژی ١٠ی خاكهلێــوهی ١٣٢٦دا ،دوای
دادگاییهكــی گاڵتهجاڕانــه ،پێشــهوای
مــهزن و ســهركۆماری كوردســتان و دوو
له هەڤاڵهكانی ،ســهیفی قازی و ســهدری
قازییان له سێدارهدا.
لە بەشــێکی دیکەی ئەم پەیامەدا هاتووە:
"راســان وهك پڕۆژهیهكــی ههمهالیهنــی
عهقاڵنــی و ئهخالقــی و سیاســی ،بــه
ســهرنجدان لــه ههلومهرجــی نێونهتهوهیی و
ناوچهیــی و رۆڵی هێز له وهبهرچاوگرتنی
خواســت و ئارهزووهكانــی مرۆڤــهكان ،بــه
فیــداكاری پێشــمهرگه قارهمانــهكان و
پشتیوانیی كۆمهاڵنی خهڵك ،تا رادهیهكی

زۆر بــاش توانیویهتی له بهرجهســتهكردنی
هێزی مرۆیی و پۆتانسیەلی شۆڕشگیڕی
خۆرههاڵتی كوردســتان ،كاریگهری دابنێ
و ،ببێتــه گوتارێكــی زاڵ لــه پانتایــی
خهباتــی سیاســی و مهدهنــی تاكهكانــی
كۆمهڵــگا .ئــهم گوتــاره و ئهكتهرهكانــی،
ئێســتا ئیــدی رۆڵــی هێــزی بزوێنــهر بــۆ
دروســتكردنی مێژوویهكــی نــوێ دهگێڕن.
له راســتیدا پێویســته لێرهدا ئامــاژه بهوهش
بدهین ،كه راســان تهنیــا پڕۆژهیهك نییه بۆ
دهرچــوون لهژێــر زوڵم و زۆری دهســهاڵتی
دیكتاتۆر و گهیشــتن به رزگاری ،بهڵکوو
گوتارێكه كه لهســهر بنهمای تێڕوانینێكی
نــوێ بــۆ سیاســهت و بهشــداری چیــن و
توێژهكانــی كۆمهڵــگا له بزووتنــهوهدا ،ههم
بــهردی بناغــهی ســهركهوتنێكی پایــهدار
دهســتهبهر دهكا و ههم زهمینهی بونیاتنانی
دێمۆكراســییهكی جێگیــر و راســتهقینه
دهڕهخسێنێ".
هەروەهــا ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانی
کوردســتانی ئێران لــە دووتوێی پەیامێکدا
وێــڕای یادکردنــەوەی ١٠ی خاکەلیــوە
ڕایگەیاندووە" :ئێستا پاش تێپەڕبونی زیاتر
حەوت دەیە بەســەر لە ســێدارەدانی پێشــەوا
و هەڤاڵەکانیدا ،دەبینین بزووتنەوەی کورد
بۆتــە فاکتەرێکــی بــە هێــزی خەبــات و
تێكۆشــان بــۆ ئــازادی و دێموکراســی لــە
ئێــران و ناوچەکــەدا .بیــری نەتەوایەتی و
ئازادیخوازانە لە سەرتاســەری کوردستاندا
بــە باشــترین و بەرزتریــن شــێوە خــۆی
نیشــاندەدا .ئەوڕۆ کۆمەڵگای کوردستان
گۆڕاوە و بۆتە کۆمەلگایەکی فرە چەشن
و پێشکەوتوو و پلۆڕاڵ و فرەحیزب .بەاڵم
هەمــوو حیــزب و رێکخــراوە نیشــتیمانی

و دێموکراتیــک و ئازادیخوازەکانــی
کوردســتان ســەرەڕای جیاوازی سیاســیی
نێوانیــان ڕێــز لــە کۆمــاری کوردســتان و
ئامانجەکانــی دەگــرن .ئــەوە نیشــاندەری
ئەوەیــە کــە پێشــەوا و ئامانجەکانــی
کۆماری کوردســتان ،نەک هەر موڵکی
حیزبێکــی دیــاری کروانیــن ،بەڵکــوو
هێمــای هاوبەشــی کولتــوری سیاســیی
و ئازادیخوازانــەی خەڵکــی کوردســتان
و حیزبــە خەباتگێرەکانــی ســەرگۆڕەپانی
خەباتن لە کوردستان .پێشەوا قازی چ لە
کاتی ڕاگەیاندنی کۆماری کوردســتاندا
و چ لەوەسیەتنامەکەیدا وەک ڕێبەرێکی
میللــی و دڵســۆزو شــارەزا پــێ لەســەر
ئــەوە دادەگــرێ کــە خەباتکارانــی گەلی
کــورد پێویســتە لــە بەرامبــەر دوژمنانــی
کوردســتاندا پتە و یەکگرتوو و هاودەنگ
بن و لە نێوخۆشیاندا و لە بەرامبەر یەکتردا
لەســەریانە نەرم و دووربین وسینگ فراوان
و بە تەحەممول بن".
هەر لەم پێوەندییەدا و لە ڕۆژانی ڕابردوودا
خەڵکی کوردســتان ،بنەماڵەی سەربەرزی
شــەهیدان و پێشــمەرگەکانی شار هەر کام
بەشــێوازی جۆراوجــۆری وەک ناردنــی
پەیــام و ئەنجامدانی چاالکــی تەبلیغی و
هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتا و ســەردانی
بنەماڵــەی شــەهیدان و چوونــە ســەر
گڵکۆی شــەهیدان ڕێزیان لەم ڕۆژە گرت
و پەیمانیــان لەگــەڵ هەمــوو شــەهیدانی
کوردستان نوێ کردەوە.

پـەیڤ
دوژمنی دەرەکی ،نێعمەتی ئیالهی

كەریم پەرویزی
بــۆ حکومەتــە ســەرتاپا گەندەڵکارەکانی
وەکــوو رێژیمــی ویالیەتــی فەقیهــی،
دوژمنــی دەرەکــی وەکوو پێویســتییەکی
حاشــاهەڵنەگرە کــە رێژیــم دەتوانــێ
هۆکارێــک بــۆ مانــەوەی خــۆی و
شاردنەوەی گەندکارییەکانی بیدۆزێتەوە.
لــەو کاتــەدا کــە لــە شــەڕی نێــوان ئێران
و عێراقــدا ،خومەینــی رایگەیانــد شــەڕ
نێعمەتێکــی ئیالهیــە ،هەندێ کەس پێیان
وابــوو کــە ئــەم رێژیمــە لەوپەڕی بــڕوا بە
دونیــای دیکەدا خەریکــی باڵوکردنەوەی
مەرگدۆســتییە و بەنــاوی بەهەشــتەوە
خەریکە الوان بە الڕێدا دەبا! بەاڵم مانای
راســتەقینەی ئەو رســتەیەی خومەینی لە
شوێنی دیکە بوو.
رێژیمــی ویالیەتــی فەقیهــی ،رێژیمێکــە
کــە لــە قەیرانــدا دەژی و بــە قەیــران و
ئاژاوەگێڕی گەشــە دەکا و هەرچی زیاتر
لــە ناوچەدا ئاگر بکەوێتەوە ،رێژیم زێدەتر
دەتوانــێ بــە دەســتێوەردان و خۆتێخزانــدن،
پەرە بە بیری شەڕئەنگێزیی بدا.
لە الیەکی دیکەوە ،رێژیمی دیکتاتۆریی
وەکــوو ویالیەتی فەقیهی ،لەبەر گەندەڵی
و تااڵنــی لەرادەبــەدەری بەرپرســانی،
ناتوانــێ ســامانی واڵت بــۆ ئاســوودەیی
ژیانــی خەڵــک تەرخــان بــکا و ئابووریی
واڵت بەرەو داڕمانی یەکجاری دەبا.
هــەر لــەو کاتــەدا ،ئــەم جــۆرە رێژیمانــە
پێویســتیان بەوەیــە کــە ترســێکی دایمــی
بخەنــە نێــو دڵــی خەڵکــەوە کــە دوژمنان
و نەیارانــی ئێــران و ئێرانییــەکان ئــەوە لــە
پیالنــدان کــە ئێران لەتوپــەت بکەن و ماڵ
و حاڵــی خەڵــک وێران بکــەن! هەر وەک
رێژیمی پاشایەتی دەیگوت کە بە نەمانی
پاشــا ،ئێــران دەبێتــە ئێرانســتان! رێژیمــی
ویالیەتــی فەقیهیــش دەڵێ بە نەمانی ئەم
رێژیمە ،ئێران دەبێ بە هەزار تیکە!
لــە وەها دۆخێکدا و لەبــەر ئەم هۆکارانە،
رێژیمــی ســەرەڕۆ و گەندەڵــی ویالیەتــی
فەقیهــی پێویســتی بــەوە هەیــە کــە
دوژمنێکــی دەرەکیــی هەبــێ و گــەر
دوژمنیش نەبێ ،دوژمن دادەتاشێ تاکوو
پێداوێستییەکانی پێ دابین بکا!
لە تازەترین نموونەدا ،رێژیمی دەستەوەستان
و تااڵنکــەری ئێــران ،لەبەرامبــەر الفــاودا
دۆشــداماوە و هیچــی پــێ ناکــرێ و بــۆ
شــاردنەوەی هەمــوو کەمتەرخەمــی و
نەزانــکاری و گەندەڵییەکانــی ،بیانــوو
بــە ئامریــکا دەگــرێ کــە گەمارۆکانــی
ئامریــکا ناهێڵــێ فریــای الفاولێــدراوان
و لێقەومــاوان بکــەون! ئیدیعــا دەکــەن
کــە گەمارۆکانــی ئامریــکا بێبایەخــن و
بەئاســانی دەتوانــن دەوریان بدەنــەوە ،بەاڵم
لــەم کاتەدا دەڵێــن لەبەر گەمــارۆ ناتوانن
کەسێکی الفاوبردوو دەرباز بکەن!
ئــەوەی راســتیی پرســەکەیە ،رێژیمــی
ئێــران لەبــەر گەندەڵــی و پــەرەدان بــە

درێژە لە الپەڕەی ٣

2

ژمارە ١٥ ،٧٤٧ی خاکەلێوەی ١٣٩٨

پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
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ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران لە پەیامێکدا بە بۆنەی
ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان پەیمانیــان
لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدانی کوردســتان
نوێ کردەوە.
دەقی پەیامەکە:
خەڵکی خەباتگێڕی کوردستان!
١٠ی خاکەلێــوە ،رۆژی لــە ســێدارەدانی
پێشــەوا قــازی محەمــەد ،ســەرۆک
کۆمــاری کوردســتان وســەدری قــازی
و حەمــە حوسێـــن خانــی ســەیفی قازییە.
 ٧٢ســاڵ لەوەپێــش لەڕۆژێکــی وەک
ئەمــرۆدا ،پێشــەوا قــازی محەمــەد،
یەکــەم ســەرکۆماری دەوڵەتــی جمهوری
کوردســتان ،لــە چوارچــرای شــاری
مەهابــاد ،لەالیــەن رژیمــی پاشــایەتییەوە
لەســێدارە دران .چەنــد ڕۆژ دواتریــش
ژمارەیەکی دیکە لە ئەفســەرانی سوپای
میللــی کوردســتان و کاربەدەســتانی
دیکەی حکومەتی کۆماری کوردســتان
لــە ناوچەکانــی ســەقز و بۆکان لەســێدارە
دران.
بەوجــۆرە رێژیمــی حەمەرەزاشــا ،دوای
ئەوەی کە لەئاکامی گەلەکۆمەکیەکی
نێونەتەوەیــی دا ،توانیبــووی کۆمــاری

کوردســتان لەنێوببــا ،بەمەبەســتی
ســەرکوتکردنی جواڵنەوەی مافخوازانەی
خەڵکی کوردســتان ،شــەپۆلێکی بەرینی
ئیعــدام و کوشــتن و گرتــن و ڕاونــان
و زەبروزەنگــی لــە کوردســتاندا دەســت
پێکــرد .کاربەدەســتانی دەوڵەتــی تــاران
پێیــان وابــوو بــەو کارە دەتوانــن بیــری
ئازدیخــوازی لەنێــو خەڵکی کوردســتاندا
بــۆ هەمیشــە لە نێوبەرن .بــەاڵم هەروەک
پێشــەوا لەکاتــی لــە ســێدارەدانیدا ڕوو بە
داگیرکــەران ڕایگەیاند”:بەکوشــتنی
مــن بیــری کوردایەتــی و ئازادیخــوازی
لــە کوردســتاندا نــەک هــەر لــە بەیــن
ناچــێ ،بەڵکــو لــە داهاتــوودا بەهێزتریش
دەبــێ “ ڕووداوەکانــی دواتــر ڕەوایــی ئەو
ووتــە حەکیمانــەی پێشــەوایان ســەلماند
کــە گەلــی کــورد نــەک هــەر دەســتی
لــە خەبــات و بەرخــۆدان و ئامانجەکانــی
کۆماری کوردســتان هەڵنەگــرت ،بەڵکو
ئامانجەکانــی کۆماری کوردســتان بوون
بــە ئیلهــام بەخشــی خەبات بۆ ئــازادی و
ڕزگاری نەتــەوەی کــورد لە سەرتاســەی
ناوچەکەدا .تەنانەت ئەو هەموو سەرکوت
و زەبروزەنگــەش کــە کۆماری ئیســامی
وەک میراتگری بە حەقی ڕێژیمی شــا،

لەمــاوەی دەســەاڵتی ڕەشــی خۆیــدا بــە
دژی گەلــی کــورد بــەکاری هێنــاوە ،بە
خەباتی یەکگرتوانەی سیاسی و مەدەنی
خەڵکــی کوردســتان واڵمــی تووندی پی
دراوەتــەوە .ئەوەتــا ئەمــڕۆ لــە هــەر چوار
پارچەی کوردســتان خەبات بۆ ڕزگاریی
بە شێوازی جۆراوجۆر درێژەی هەیە.
ئێســتا پــاش تێپەڕبونــی زیاتــر حــەوت
دەیــە بەســەر لــە ســێدارەدانی پێشــەوا و
هەڤاڵەکانیــدا ،دەبینیــن بزووتنەوەی کورد
بۆتــە فاکتەرێکــی بــە هێــزی خەبــات و
تێكۆشــان بــۆ ئــازادی و دێموکراســی لە
ئێــران و ناوچەکــەدا .بیــری نەتەوایەتی و
ئازادیخوازانە لە سەرتاســەری کوردستاندا
بــە باشــترین و بەرزتریــن شــێوە خــۆی
نیشــاندەدا .ئەوڕۆ کۆمەڵگای کوردستان
گۆڕاوە و بۆتە کۆمەلگایەکی فرە چەشن
و پێشکەوتوو و پلۆڕاڵ و فرەحیزب .بەاڵم
هەمــوو حیــزب و رێکخــراوە نیشــتیمانی
و دێموکراتیــک و ئازادیخوازەکانــی
کوردســتان ســەرەڕای جیاوازی سیاســیی
نێوانیــان ڕێــز لــە کۆمــاری کوردســتان و
ئامانجەکانــی دەگــرن .ئــەوە نیشــاندەری
ئەوەیــە کــە پێشــەوا و ئامانجەکانــی
کۆماری کوردســتان ،نەک هەر موڵکی

حیزبێکــی دیــاری کروانیــن ،بەڵکــوو
هێمــای هاوبەشــی کولتوری سیاســیی و
ئازادیخوازانــەی خەڵکــی کوردســتان و
حیزبــە خەباتگێرەکانــی ســەرگۆڕەپانی
خەباتن لە کوردستان .
پێشــەوا قــازی چ لــە کاتــی ڕاگەیاندنی
کۆمــاری کوردســتاندا و چ
لەوەســیەتنامەکەیدا وەک ڕێبەرێکــی
میللــی و دڵســۆزو شــارەزا پــێ لەســەر
ئــەوە دادەگــرێ کــە خەباتکارانــی گەلی
کــورد پێویســتە لــە بەرامبــەر دوژمنانــی
کوردستاندا پتە و یەکگرتوو و هاودەنگ

بــن و لــە نێوخۆشــیاندا و لــە بەرامبــەر
یەکتــردا لەســەریانە نــەرم و دووربیــن
وسینگ فراوان و بە تەحەممول بن.
ئێمە وەک ناوەندی ھاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران لە پێناو بەرەوپێش بردنی
ئامانجەکانــی خەڵکــی کوردســتاندا،
پێکەوە پێ لەسەر هاوکاری و هاودەنگی
و هاوخەباتی لە گەڵ یەکتر دادەگرینەوە.
پەیمــان لەگــەڵ گیانی پێشــەوا و هەموو
شــەهیدانی رێــگای ئــازادی و ڕزگاری
خەڵکــی کوردســتان نــوێ دەکەینەوە کە
ئااڵی خەباتی ئەوان تا سەرکەوتن بەرز و

شەکاوە ڕادەگرین.
ســاو لــە گیانــی پاکــی پێشــەوا قــازی و
هەموو شەهیدانی رێگای ئازادی و ڕزگاریی!
سالو لە ئامانجەکانی کۆماری کوردستان !
ساڵو لە خەڵکی خەباتگێڕی کوردستان !
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی
ئێران
٩ی خاکەلێوەی ١٣٩٨ی ھەتاوی

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
دەستخۆشی لە خەڵکی کوردستان کرد

هاوخەمیی ناوەندی هاوەکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران لەگەڵ خەڵکی سێاڵولێدراوی ئێران
و کوردستان

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران ،بە نیشانەی هاوخەمیی
لەگەڵ سێاڵولێدراوانی ئێران و کوردستان،
داوای لە خەڵکی کوردستان دەکات ،کە
کۆتایی بە ڕێوڕەسمەکانی نەورۆز بهێنن.
هاونیشتمانییانی خۆشەویست!
خەڵکی مافخوازی کوردستان!
ئێــوە بۆ جارێکــی دیکە و لە نەورۆزێکی
دیکــەی کوردەواریــدا بــە بەڕێوەبردنــی
چەندین ڕێوڕەسمی پڕشکۆی پڕ لە پەیام
و نێوەرۆکــی نەتەوەیــی و نیشــتمانیی،
لــە ئاســتێکی بەربەرینــی جەماوەریــدا
سەلماندتان کە لە پێناو ویست و داخوازییە
ئینســانی و نەتەوەییەکانــی خۆتــان هەروا
بــەردەوام و شــێلگیرن کــە جێــی ســپاس و
پێزانینە.
لــە حاڵێکــدا ،ئێوە ســەرەڕای بەربەســت و
گوشــاری هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم،

ســەرقاڵی بەڕێوەبردنــی بەشــێکی دیکــە
لــە ڕێوڕەســمە نەورۆزییەکانــی ئەمســاڵ
بــوون و بەپێــی قــەرار و ســاغبوونەوەی
پێشــوەخت و پــان بۆداڕێــژراو ،پێوەبــوون
لــە ڕۆژانــی داهاتــوودا لە چەند شــوێن و
ناوچــەی دیکــەدا ،ڕێوڕەســمی گەورەتــر
و پڕشــکۆتر بەڕێوەبــەرن ،بەداخــەوە بــە
هــۆی کەشــوهەوای بارانــی و هەســتانی
الفــاو لــە چەندین شــار و ناوچــەی ئێران
و کوردســتاندا ،دۆخێکــی نەخــوازراو و
چاوەڕواننەکــراو هاتــە پێــش ،کــە زەرەر و
زیانێكــی قورســی ماڵــی و گیانیــی بــۆ
خەڵکی واڵت و نیشــتمانەکەمانی بەجێ
هێشت.
بۆیــە ئێمــە ،حیــزب و الیەنەکانــی
ئەنــدام لــە "ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران" ،وێــڕای
دەربڕینــی داخ و کەســەری خۆمــان

و مەحکوومکردنــی کەمتەرخەمیــی
دامــودەزگا پێوەندیدارەکانــی ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامیی ئێران ،لــە پێوەندی
لەگــەڵ ئــەم دۆخەی کە بەســەر خەڵکدا
هاتووە ،وێڕای ڕاگەیاندنی سەرەخۆشــیی
خۆمــان لە بنەماڵــەی قوربانیان و هیوای
چاکبوونەوەی هەرچی زووتری برینداران،
بــە دروســتی دەزانیــن بــە نیشــانەی
هاوخەمیــی لەگــەڵ خەڵکــی زیاندیتــوو،
کۆتایــی بــە بەڕێوەچوونــی ڕێوڕەســمە
نەورۆزییەکان بهێنرێت.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی
ئێران
٦ی خاکەلێوەی ١٣٩٨

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران لــە پەیامێکــدا بــە
بۆنــەی بەڕێوەچوونــی جێژنــی نــەورۆز
لــە کوردســتان ســپاس و پێزانینــی خــۆی
ئاراستەی خەڵکی تێکۆشەری کوردستان
کرد.
دەقی پەیامەکە:
پەیامــی ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانی
کوردســتانی ئێران بە بۆنەی بەڕێوەچونی
پڕشکۆی ئاهەنگەکانی نەورۆز
خەڵکــی تێکۆشــەر و نیشــتمانپەروەری
کوردستان
هەر وەک الی هەمووان ئاشکرایە نەورۆز
نوێبوونــەوەی ســاڵ و کۆتایــی هاتــن بــە
وەرزی ســەرما و ســەخڵەتە و دەســتپێکی
ژیانێکــی نوێیــە بۆ مرۆڤ و گیانلەبەران
و دار و کــەژ و چیــا  ،بــەاڵم بــۆ ئیمەی
کوردســتانیان نــەورۆز هێمــای رۆژی
هەستانەوەیە و رۆژی سەرکەوتنی خۆری
ئازادییە بەســەر بەستەڵەکی ژێر دەستەیی
و زۆرداریدا.
لە کوردســتانی ژێر دەســتی ئیســتبدادی
کۆمــاری ئیســامی ئەمســاڵیش نــەورۆز
بــوو بــە هەوینــی تەبایــی و برایەتــی
نەتەوەیــی ،خەڵکی کوردســتان بە هەموو
چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵــگاوە و بــێ
لەبەرچاوگرتنــی ناوچــە و بیــر و بــاوەر
و ئائیــن و مەزهەبیــی جیــاواز بــە پیــر
بانگەوازی ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی

کوردســتانەوە هاتــن و نیشــانیان دا کــە
خەڵکــی کوردســتان وحیزبــەکان لێــک
جیــا نیــن .وەک لــە شــەش مانگــی
رابردووشــدا خەڵکــی کوردســتان دوو جار
(٢١ی خەرمانان ١٣٩٧و رێورەســمەکانی
نــەورۆزی  )١٣٩٨ســەلماندیان کــە
سیاســەتی کوشــتن و ئیعــدام وزیندانــی
کــردن لــە مــاوەی چل ســاڵی رابــردوو دا
کــە لــە الیــەن دەزگا ســەرکوتکەرەکانی
کۆمــاری ئیســامی دەرحــەق بە خەڵکی
کوردســتان بەرێوەچــوون  ،نەیتوانیــووە بــە
ســەر ئیــرادەی نەتەوایەتــی گەلــی کورد
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا زاڵ بــێ و
خەڵک و حیزبەکان لە یەکتر داببرێ.
خەڵکــی بــە ئیــرادە و ماندوونەناســی
کوردستان
لــە ئاھەنگەکانــی نــەورۆزدا لــە شــار و
دیھات ،لــە شــەقام و کــۆاڵن و شــاخ و
مەزرا ســەلماندتان کــە چ ھێزێکی بەرین
و چ شــەوقێکی گــەورە بــۆ ڕزگاریــی
نیشــتمان لــە ناختانــدا بوونــی ھەیــە .ئێوە
یەکگرتوانە ســەمای ئازادیتان نواند و بە
جامانــە و هــەوری و گوڵــی ســور چاوی
داگیرکەرانتــان کوێــر کــرد .نــەورۆزی
ئەمســاڵ ھەر ئاھەنگی خۆشــی و شــادی
نەبــوو ،بەڵکوو نومایشــی گەورەی ھێزی
گــەل و کوردســتان بــوو کــە ســەرەڕای
ھەڕەشــە و زەبر و زەنگی ڕێژیم و ھێنانی
ھێــزی نیزامــی بــۆ شــار و شــەقام و

ســنورەکان ،ئێوە توانیتان ئاھەنگی نەورۆز
گەورەتر و بە پانتایی ھەموو کوردستان بە
شکۆوە بەڕێوە بەرن.
ناوەنــدی ھاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران وێــڕای دەستخۆشــی
لــە بوێریتــان ،ئــەو ســەرکەوتنە مەزنەتــان
لــێ پیرۆزبایــی دەكات .نیشــانتان دا کــە
پێشــەنگن له شۆڕش و وەستانەوە بەرانبەر
بە زوڵمی زاڵم .ئێوە سەلماندتان بزوتنەوەی
ڕزگاریخــوازی کوردســتان پێشــەنگه لــە
شــێوازی خەباتی مەدەنی  .ئێمەش وەک
ناوەندی ھاوکاریی حیزبەکانی کوردستان
بەڵێنتــان لەگــەڵ نــوێ دەکەینــەوە کــە
لەمســاڵدا ھەنــگاوی گەورەتــر بــەرەو
یەکگرتویی و یەکدەنگی ھەڵبگرین.
بێگومــان بــە دەنگــەوە ھاتــن و جــۆش و
خــرۆش و ئاواتــی ئێــوە بــۆ یەکریزی بێ
واڵم ناھێڵینــەوە و ھەمــوو ھەوڵەکانمان لەو
بوارەدا چڕ دەکەینەوە.
مەرگ و نەمان بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران
ســەرکەوتوو بێ بزوتنــەوەی ڕزگاریخوازیی
کوردستان
ناوەندی ھاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی
ئێران
٥ی خاکەلێوەی ١٣٩٨ی هەتاوی

ژمارە ٤ ،٧٤٧ی ئاوریلی ٢٠١٩

پێشمەرگە
لە چیاکانی کوردستان پەیمان نوێ دەکاتەوە

بــە مەبەســتی ڕێزگرتــن لــە ڕۆژی
شەهیدانی کوردستان،هێزی پێشمەرگەی
کوردستان پەیمانی لەگەڵ ئامانجەکانی
کۆماری کوردستان نوێ کردەوە.
ڕۆژی ١٠ی خاکەلێــوەی ١٣٩٨ی
هەتــاوی ،هێــزی ١٢٢ی پێشــمەرگەی
کوردســتان ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆی بــۆ
١٠ی خاکەلێــوە لە چیاکانی کوردســتان
بەڕێوە برد.
ســەرەتای ئــەو ڕێوڕەســمە  ،بــە ســروودی
نەتەوەیی "ئەی ڕەقیب" و چەند ســاتێک
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانی پاکی
شەهیدان دەستی پێکرد .دواتر "محەممەد
نۆبــاری" جێگــری فەرمانــدەی هێــزی
١٢٢ی کوردســتان پەیامێکــی بەم بۆنەوە
پێشکەش کرد.
ناوبراو لە بەشێکی پەیامەکەیدا باسی لەوە

کــرد" :ســەدان ســاڵە سروشــتی کوردبوون
بووەتــە تابــۆی ســەری داگیرکەرانــی
کوردســتان؛ خــەو و خۆراکیــان لــە خۆیان
حــەرام کــردووە هەتــا بۆهەبوونــی خۆیــان
بــە هــەر شــێوازێک دەســت درێــژ بکەنــە
ســەر نرخــی هــەر نەتەوەیــەک و کاری
نــاڕەوا ئەنجــام بــدەن؛ لــە ڕشــتنی خوێنی
هاوواڵتییانــی بێ دیفاعــی کوردەوە بگرە
هەتا دەگاتە ئێعدام و لەسێدارەدانی پێشەوا
و تێــرۆری ڕێبەرانــی کــورد .ســیمای
کوردکوژانەیــان ئەوەنــدە بێداد دەکات کە
بەزەییــان بــە کۆرپەی کــورددا نایێت که
ئەوەش بووەتە مێتۆدێک کە نەوە بە نەوە
پێڕەوی لێ دەکەن".
پاشــان "سامڕەند ئەنبەری ئازەر" کادری
سیاســیی هێــزی ١٢٢ی پێشــمەرگەی
کوردســتان نیگاری بێ وێنەی پێشــەوای

مەزنی کوردســتان و یەکەم سەرکۆماری
کوردســتانی وەرگــرت کــە بەدەســتی
هونەرمەندی پێشــمەرگە "کامیل شەریف
سەفایی" کێشرابوو.
دواتــر گرووپــی مووزیکــی هێزی ١٢٢ی
پێشــمەرگەی کوردســتان ســروودێکی
لەژێــر ناوی "وەرن با بچینە ســەر گۆڕی
شــەهیدان" پێشــکەش کــرد؛ هەروەهــا
هەڵبەســتێک به بۆنــەی ١٠ی خاکەلێوە
لــە الیەن "موعین مورادی" پێشــمەرگەی
حیزبی دێموکراتەوە پێشکەش کرا.
لەنێوئاخنی ڕێوڕەســمەکەدا پێشــمەرگەی
حیزبــی دێموکــرات "مانشــت حەیــدەری"
هۆنراوەیەکی پێشکەش کرد.
ڕێوڕەســمەکە بــە پەیمــان نوێکردنــەوە
لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان کۆتایی پێهات.
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پۆلێکی تر لە الوانی کوردستان پەیوەست بە ڕیزی
پێشمەرگەکانی کوردستان بوون

جێژنــی کۆتاییهاتنــی دەورەی ٢٣٥ی
ســەرەتاییی پێشــمەرگە ،لــە شــاخە
سەرکەشەکانی کوردستان بەڕێوە چوو.
ڕۆژی پێنجشــەممە٨ ،ی خاکەلێــوەی
١٣٩٨ی هەتــاوی ،دەورەی ٢٣٥ی
ســەرەتاییی پێشــمەرگە ،لــە چیاکانــی
کوردســتان کۆتایی پــێ هات و پۆلێکی
دیکە لە الوانی شۆڕشــگێڕی کوردستان
پەیوەست بە ڕیزەکانی هێزی پێشمەرگەی
کوردستان بوون.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــه خوێندنــی
ســروودی نەتەوایەتــی "ئــەی ڕەقیــب" و
هەروەها ڕاگرتنی چەند ساتێک بێدەنگی
بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شــەهیدانی
کورد و کوردستان دەستی پێ کرد.
پاشــان بەشــداربووان دەورە ،ســوێندی
نیشــتمانییان خــوارد کــە هەتــا ســەر
وەفــادار بــە ئارمــان و ئارمانجەکانــی
حیــزب و گەلەکەیــان بمێننــەوە؛ پاشــان
"لوقمــان مێهفــەر" ،ئەندامــی هەیئەتــی
ئیجرایــی ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،وتــەکان
خــۆی پێشــکەش بــە ئامادەبــووان کــرد و
تێیــدا وێــڕای پیرۆزباییــی کۆتاییهاتنــی
ســەرکەوتووانەی ئــەم دەورە وتــی " :ئێــوە
بــە کۆتاییهاتنــی دەورەکەتــان پــێ دەنێنە
قۆناغێکی نوێی ژیانی سیاســی و ناوی
بــەرزی پێشــمەرگەتان بــە نەســیب دەبێت.
ناوێک کــە لە ڕوانگەی نەتەوەکەمانەوە

بە قەاڵی خۆڕاگری و پارێزەری ئیرادەی
نەتەوە دادەنرێت .سام و هەیبەتی دلێرانەی
پێشــمەرگە ،دوژمنــی داگیرکــەری
بەچۆکــدا هێنــاوە و خۆشەویســتییەکی
بێسنووری لە هەناوی کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردســتاندا بۆ خۆی مســۆگەر کردووە.
ئێــوە لەمــڕۆ بــەدواوە بەرپرســیاریەتیی
زیاترتان دەکەوێتە سەرشــان و لە بەرامبەر
نیشتمان و نەتەوەکەتاندا ئەرکدارتر دەبن".
لــە درێــژەی وتەکانیدا باســی لە قۆناخی
نوێــی خەبــات ناســراو بــە ڕاســان کــرد و
وتــی" :چەنــد ســاڵ لەمەوبــەر و لەوەهــا
نەورۆزێکــدا ڕێبەرایەتــی حیزبەکەمان بە
خوێندنەوەیەکی هەمەالیەنە بۆ بارودۆخی
ئێران و کوردستان گەیشتە ئەو ئەنجامەی
کــە تەمەنی کۆمــاری ئیســامیی ئێران
بــەرەو کۆتایــی دەڕوات ،بۆیــە دەبــێ
وەرزێکــی نــوێ لــە خەبــات و ڕســکانەوە
بــۆ بەرجەســتەکردنەوەی پێگــەی کورد و
حیزبی دێموکرات دەست پێ بکەینەوە.
قۆناخــی نوێمــان ڕاســانی شاروشــاخ بوو.
لــەو قۆناخەشــدا ســەرەڕای هەمــوو کەند
و کۆســپەکانی ســەر ڕێــگا توانیومانــە
ئیرادەی خۆڕاگری و ورەی شۆڕشگێڕانە
لــە بیــر و هــزری تاکــی کــورددا زینــدوو
بکەینەوە و ئەوەش کە ئەمڕۆ ئێوە جێژنی
بەپێشــمەرگەبوون دەگرن نیشانەی واڵمی
شارە بۆ شاخ".
دواتــر ســروودێک لەژێــر نــاوی "ئــەی

دێموکــرات" ،لــە الیــەن بەشــداربووانی
دەورەکەوە پێشکەش کرا.
لــه بڕگەیەکــی دیکەی ڕێوڕەســمەکەدا،
ڕاپۆرتــی پەروەردەیــی دەورەی ٢٣٥ی
ســەرەتاییی پێشــمەرگە لــە الیــەن "خەلیل
گلووکانلــوو" بــە نوێنەرایەتــی فێرگــەوە
خوێندرایەوە.
پاشــان پەیامــی دەورەی ســەرەتایی ،لــە
الیــەن هــاوڕێ "جەمــاڵ سەفەویـ"ــــیەوە
پێشکەش کرا.
هەروەهــا لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو
ڕێوڕەســمەدا ،بەسەر کەسانی یەکەم هەتا
ســێهەم لــە بــواری تاقیکارییە سیاســی و
نیزامییەکان و هەروەها نەزم و دیسیپلیندا،
خەاڵتگەلێک دابەش کرا.
دواتــر خێزانی شــەهید شــەهاب حەیدەری،
بە نیشــانەی ڕێزگرتن لە ئەمەگداربوونی
کوڕەکــەی بــە ڕێبــازی باوکــی،
مێداڵیایەکی نەخشێندراو بە ناوی هاوڕێ
"شــەهید شەهابـ"ـــی لــە ملــی کوڕەکەی
ئااڵنــد ،کــە لــەم دەورەدا ســەرکەوتووانە
چەکــی داکۆکیــی لــە کەرامەتــی
نەتەوەکەی لە شان کرد.
لە نێوئاخنی رێوڕەسمەکەدا چەندین شێعر
و گۆرانی پێشکەشی ئامادەبووان کرا.
ئــەم ڕێوڕەســمە بــه ئەنجامدانــی چەنــد
نمایشێکی نیزامی لە الیەن بەشداربووانی
دەورەوە کۆتایی پێ هات.

ترسی ڕێژیم لە تەلەفزیۆنی تیشک
درێژەی پەیڤ

لــە ســاڵیادی شــەهیدکرانی پێشــەوا
قازی و رۆژی شــەهیدانی کوردســتاندا،
خوێندنگــەی پێشــەوا لــە شــاری کۆیــە
دیبەتێکی بەرێوەبرد.
رۆژی 1٠ی خاکەلێــوەی 1398y
هەتاوی لە یادی  72ساڵەی شەهیدکرانی
پێشەوا قازی محەممەد و هاورێیانیدا ،بۆ
رێزگرتــن لە بیر و ئەندیشــەکانی پێشــەوا
قازی و هاوڕێیانی ،خوێندنگەی پێشــەوا
لە شاری کۆیە دیبەیتێکی بەرێوە برد.
پــاش راگرتنــی چەنــد ســاتێک بێدەنگی
بــۆ رێزگرتــن لە گیانی پاکی شــەهیدان،
دیدارەکــە بە وتەکانی مامۆســتا شــەهین
عوســمان بەڕێوەبــەری پــەروەردەی کۆیــە

دەستی پێکرد.
لەو دیبەیتەدا کە کادر و پێشمەرگەکانی
حیزبــی دێموکرات ،بەرپــرس و ئەندامانی
رێکخراوەکانــی ژنــان و الوان و
خوێندکارانی دێموکرات و بەشــێکی زۆر
لە کەســایەتییە حیزبی و حکومییەکانی
شــاری کۆیە بەشــدار بوون ،فــواد خاکی
بەیگــی ئەندامــی دەســتەی کارگێــڕی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،بە
نوێنەرایەتــی حیزبی دێموکرات باســێکی
لەســەر رۆڵی پێشــەوا قازی محەممەد لە
بەرزبوونــەوەی هەســتی نەتەوایەتی لە نێو
نەتەوەی کورددا پێشکەش کرد.
ئــەو ئەندامــەی دەســتەی کارگێــری

حیزبــی دێموکــرات ،وێــڕای باســکردن لە
کەســایەتی کاریزماتیکی پێشــەوا قازی
لــە کۆمەڵــگای کوردیــدا ،هەوڵەکانــی
پێشــەوا قازی لە رەهەنــدی جیاوازە وەک
نــاوی پێشــمەرگە ،ئــااڵی کوردســتان،
ســروودی نەتەوایەتــی ،بە فەرمی کردنی
زمانــی کــوردی ،پێکهێنانی ســوپایەکی
نیشتمانی و ...بەرز نرخاند و کاریگەری
هــەرکام لــەو بوارانــەی تــا بــە ئەمــرۆ لە
رەخساندنی یەکگوتاری لە نێو تاکەکانی
کۆمەڵگای کوردستان باسکرد.
دیبەیتەکــە پــاش پرســیار و واڵمدانەوە بە
بەشداران کۆتایی پێهات.

ڕێژیمــی کۆماری ئیســامیی ئێــران ،لە
درێــژەی هەوڵــە دژبەرانەکانــی بەرانبــەر
بــە خەڵکــی کوردســتان ،لــە ترســی
باڵوبوونــەوەی دەنگــی مافخوازی گەلی
کــورد ،پارازیت دەخاتە ســەر تەلەفزیۆنی
تیشک.
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو بــە ماڵپــەڕی
کوردســتان میدیــا ،ڕۆژی هەینــی ٩ی
خاکەلێــوە ،لــە شــارەکانی کوردســتان و
بەتایبەت شــاری بۆکان ،پارازیت خراوەتە
سەر فرێکانسی تیشک تیڤییەوە.
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی ،لە ترســی

باڵوبوونــەوەی دەنــگ و ڕەنگــی خەڵکی
تێکۆشــەر و خەباتــکاری کوردســتان و
هەروەهــا تیشــکهاوێژی خەباتــی خەڵکی
کــورد ،بــە شــێوازی جیــاواز هەوڵــی
کپکردنــی دەنگــی خەڵکــی کوردســتان
دەدات و دانانی پارازیت لەسەر فرێکانسی
تیشک تیڤیش یەک لەو هەواڵنەیە.
هەر لەم پێوەندییەدا ،ڕۆژی چوارشەممە،
٢٩ی ڕەشــەمەی ١٣٩٧ی هەتــاوی،
لــە شــارەکانی کوردســتان و بەتایبــەت
لــە شــاری ڕوانســەر پارازیــت خرایە ســەر
فرێکانسی تیشک تیڤی.

وتیرۆریــزم ،ســامانی واڵتــی بەتــەواوی
بەفیــڕۆ داوە و ســااڵنێکی دوور و درێــژە
کــە هەمــوو شارســازی و سەدســازی و
ئاوەدانکردنەوەیــەک لــە قۆرخی ســوپای
پاســداران و بانــدە مافیاییەکانــی نێــو
رێژیمدایــە و ســەرەڕای ئــەوەش هیــچ
ئیمکاناتێــک بــۆ حاڵەتــی کارەســاتە
سرووشــتییەکان تەرخــان نەکــراوە  .لــەم
کاتــەدا کــە الفاوێکــی گــەورە هاتــووە،
وەکــوو ئــەوە وایــە کــە لێفەشــڕە لەســەر
هەتیــو هەڵدرابێتەوە و نەزانی و بێتوانایی
رێژیمــی ویالیەتــی فەقیهــی بەتــەواوی
دەرکەوتووە و بۆ شاردنەوەی ئەو شکست
و ئابڕوچوونەیان ،پەنا دەبەنە بەر پاساوی
بێبنەمــای وەکوو ئــەوەی کە ئامریکا بە
تاوانبار بناسێنن!
رێــک لــە وەهــا دۆخێکدایە کــە رێژیمی
ئیسالمیی ئێران دەیسەلمێنێ کە بەردەوام
پێویســتی بــە دوژمنێــک هەیــە و لــەم
کاتەشــدا خامنەیــی رەدی دەکاتــەوە کە
دوژمنتراشی خراپە!
بارانێکــی بەخــوڕی چەنــد رۆژە کــە
دەتوانــێ الفاوێکــی گــەورە دروســت بکا
و کارەســاتی لێ بکەوێتەوە ،دەیسەلمێنێ
کــە ئــەم رێژیمە زۆر بێبنەما و لەرزۆکتر
لەوەیە کە نیشان دەدا و تەنیا شەپۆلێکی
بەلرفــەی خەڵــک دەتوانــێ کۆشــک و
تەالری تێک بڕووخێنێ.
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کوردستان
لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان پەیمانی نوێ کردەوە

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران ،لــە ڕۆژانی ڕابردوودا
و لــە چەندیــن ناوچــە و شــار و گونــدی
کوردستاندا ،چاالکیی بەرینی تەبلیغییان
بــە بۆنــەی ١٠ی خاکەلێوە و بۆ ڕێزگرتن
لە ڕۆژی شەهیدان بەڕێوە برد.
شۆڕشــگێڕانی دێموکــرات ،لــە گونــدی
خوراســانی ســەر بــە ناوچەی گــەڕووس،
چاالکیــی تەبلیغییــان ،بــە بۆنەی ڕۆژی
١٠ی خاکەلێوە بەڕێوە بردووە و بەو بۆنەوە
ئااڵی پیرۆزی کوردستانیان هەڵداوە.
هەروەهــا له ناوچــهی چۆمی مهجیدخان،
شهوی  ٥لهسهر ٦ی خاكه لێوه ،بهبۆن هی
١٠ی خاكهلێــوه  ،لــه شــوێنەکانی
وەک :ڕێگای حوســێن مامه ،ســێڕێیای
ئاتاباڵغی ،ســێڕێیانی قهرهگۆل ،گوندی
حاجیلــهك ،چاالکــی بەڕێوەچــوو کــە ئهم
چاالكییــه بریتــی بــوو لــه باڵوكردنهوهی
پهیامــی نهورۆزیــی پێشــمهرگهكانی
شــار و تراكــت و پۆســتێری تایبــهت بــه
ڕۆژی شــههیدانی كوردســتان؛ هەروەهــا
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە نێــوان
گۆندەکانــی قەرەشــاخ وقــزڵ قۆپیــش
ئااڵی پیرۆزی کوردستانیان هەڵکرد.
ڕۆژی ٩ی خاکەلێــوە ،خاکیپۆشــانی
مەتەرێزی شــار ،لە مەهاباد ،بە سەردانی
گڵکۆی پیرۆزی ڕێبەرانی مەزنی کورد،
شەهیدان" :پێشەوا قازی محەممەد ،سەیف
و سەدری قازی" ،پەیمان لەگەڵ ڕێبازی
پڕســەروەری شــەهیدانی کوردســتان ،بــە
تایبەت شــەهیدانی ١٠ی خاکەلێوە ،نوێ
دەکەنەوە و یادی ئەو ڕۆژە بەرز ڕادەگرن.
شــەوی  ٨لەســەر ٩ی خاکەلێــوەش،
شۆڕشــگێڕانی دێموکــرات لــە مەهابــاد،
چاالکــی بەرینــی تەبلیغییــان بــە بۆنەی
ڕۆژی ١٠ی خاکەلێوە ،لە چەند شــوێنی
شــاری مەهابــاد ،بە نووســینی دروشــمی
"١٠ی خاکەلێوە ـ ڕۆژی شەهیدان ـ بەرز
و پیــرۆز بــێ" لــە ســەر دیوار و پــاکارد،
بەڕێوە بردووە.
ئــەو شــوێنانەی چاالکییــان تێــدا کــراوە،
بریتیــن لــە" :پــردی قانــع"" ،پــردی
ئیسماعیل ئاغا"" ،پردی پشت بازاڕچەی
نــوور"" ،ســێڕێیانی مەهاباد-بــۆکان"،
"دووکانەکانی ســەر ســێڕێیانی مەهاباد-
بۆکان".
هــەر لــەم پێوەندییــەدا ،ڕێبوارانی ڕێگای
پێشەوا لە شاری بانە ،ڕۆژی پێنجشەممە
٨ی خاکەلێــوە ،چاالکیــی بەرینــی
تەبلیغییــان بــە بۆنــەی یادکردنــەوەی

ڕۆژی شــەهیدانی کوردستان ،لەو شارەدا
بەڕێــوە بــرد و بە باڵوکردنــەوەی تراکت و
پۆســتێری تایبــەت بــەو ڕۆژە و هەروەهــا
گوڵی سوور ،ڕێزیان لەو ڕۆژە گرت.
ئەو شوێنانەی شاری بانە کە چاالکییان
تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتــی بــوون لــە:
"کەمەربەنــدی ١و " ،"٢دەوروبــەری
ســێڕێیانی بۆیــەن"" ،بلــواری مەرزبانــان"،
"جادەی ئەحمەدئاوا"" ،گەڕەکی شەقامی
ئینقــاب"" ،گەڕەکــی ئاربابــا"" ،بلــواری
سەردەشــت"" ،بنــی ڕەزان" و " شــارەکی
بەهاران".
قارەمانانی دێموکرات لە شاری مەریوانی
هەمیشــە دێموکــرات ،بــە بۆنــەی ١٠ی
خاکەلێوە ـ ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان
ـ لــە شــوێنەکانی وەک" :گەڕەکــی
لەیالخییــەکان و ســەرجەم کۆاڵنەکانــی،
تەنیشتی مزگەوت ،سێڕێیانی بێهزیستی،
نزیــک مزگەوتــی چــوار یارینەبــی،
دەورووبــەری مزگەوتــی هــەژارە و پشــت
شــەقامی دوکتــور قاســملوو چاالکییــان
بەڕێوە بردووە.
لــەو چاالکییانــەدا ،تێکۆشــەرانی
دێموکرات بە نووســینی دروشــمی وەک:
"ســاو لە بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان،
شــەهید نەمــرە وەکــوو شــاخ ،ســاو لــە
شــەهیدانی کوردستان ،ساڵو لە پێشەوای
کــوردان١٠ ،ی خاکەلێــوە ،ڕۆژی
شــەهیدانی کوردســتان و شــەهید بــااڵی
بەرزە بە قەد بااڵی کوردســتان" پەیمانیان
لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە.
لــە شــاری مەهابادی قارەمــان ،ڕێبورانی
ڕێــگای ئــازادی لــە شــوێنەکانی وەک:
"باغــی مکائیــل ،فەلەکــەی مەنگووڕان
و هوتێــل کوێســتان ،تراکــت و پۆســتێری
تایبەت بە ڕۆژی شەهیدان باڵو کرایەوە.
لە شــاری شنۆ ،بۆ ڕێزگرتن لە ئامانجی
شــەهیدانی کوردســتان ،تێکۆشــەڕانی
دێموکرات ،سەردانی گڵکۆی شەهیدانیان
کردووە و گوڵی ســووریان لەسەر مەزاری
شــەهید "عومەر دۆستی و شەهید بایزید،
کــوڕیحاجیحهســهنیئاڵیــاوێ" داناوە
و پەیمانیــان لەگــەڵ ئامانجەکانیــان نوێ
کردووەتــەوە ،هەروەها لە میرئابادی شــنۆ
و دامــداران ،بــە باڵوکردنــەوەی تراکت و
پۆســتێری تایبــەت بــەم ڕۆژە چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــە تاران ،قارەمانــی دێموکرات بە بۆنەی
١٠ی خاکەلێــوە ـ ڕۆژی شــەهیدانی
کوردســتان ـ لــە "حەســارەک" چاالکیــی

تەبلیغییــان بەڕێــوە بــردووە و بە دروشــمی
وەک" :شــەهید نەمــرە وەکــوو بــاوەڕی
پێشــمەرگە ،ڕاســان بەردەوامــە ،شــەهید
ڕەمــزی هەرمان و هەروەها باڵوکردنەوەی
تراکت و پوســتیر ،یادی شەهیدانیان بەرز
ڕاگرت.
لــە شــاری ســەقزی پێشــمەرگەپەروەر،
پێشــمەرگەکانی شــار ،بــە بۆنــەی ١٠ی
خاکەلێــوە ،بەڵێنیــان داوە کــە هەتــا
وەدیهاتنــی ئامانجەکانــی پێشــەوای
ســەرکۆمار درێــژە بە خەبــات دەدەین و لە
هیــچ تەنــگ و چەڵەمەیەک ناترســێین.
لــە بۆکانیــش پێشــمەرگەکانی شــار ،بــە
شــەکاندنەوەی یوبیلی حیزبی دێموکرات،
پەیمانیــان لەگەڵ ڕێبازی شــەهیدان نوێ
کردەوە.
لــە پاوەی دێموکــرات ،بە بۆنەی ڕۆژی
شــەهیدانی کوردســتان وێــڕای پەیمــان
نوێکردنەوە لەگەڵ بنەماڵەی ســەربەرزی
شــەهیدان ســروودی شۆڕشــگێڕیی "هــۆ
کاکی پێشمەرگە"یان باڵو کردووەتەوە.
لــە شــاری بۆکان ،پێشــمەرگەکانی شــار
لــە ڕۆژی ١٠ی خاکەلێــوەدا ،ســەردانی
بنەماڵــەی شــەهیدانیان کردووە و پەیامی
حیزبــی دێموکراتیان پــێ گەیاندوون .لەو
چاالکییــەدا لــە میراواێــی بــۆکان ،لــە
سیدیدا ژیاننامەی شەهیدانیان پێشکەش
بــە بنەماڵەی شــەهیدان کردووە .هاوکات
دەســتەگوڵی وەفاداریــان لەســەر مــەرزای
شەهید "سەروان ئەفیشن" داناوە.
لــە شــاری نەغــەدەی قارەمــان ،بــە
بۆنــەی ١٠ی خاکەلێــوە ،لــە مەمەلیان و
خەلیفلیان ،جادەی خەلیفلیان و ســێڕێیانی
محەممەدیــار ،بــه هەڵکردنــی ئــااڵی
کوردســتان و تراکت و پۆســتێری تایبەت
بــەو ڕۆژە ،ڕێزیــان لــە ڕۆژی شــەهیدان
گرت.
لــە ســنەی خوێنــاوی ،تێکۆشــەرانی
دێموکرات ،به بۆنەی ١٠ی خاکەلێوە ،بە
هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان و جامانە،
دروشمی وەک" :شەهید ڕەمزی هەرمانە،
شــەهید مەشــغەڵی ڕێــگای تێکۆشــانە و
شــەهید نەمرە وەکوو باوەڕی پێشــمەرگە،
پەیمانیــان لەگەڵ ڕێبازی شــەهیدان نوێ
کردەوە .هاوکات تێکۆشەرانی دێموکرات
لــە شــاری ســنە ،لــە پەیامێکــی دەنگیدا
باڵویــان کردووەتــەوە ،ئێمــە ئەندامــان و
هۆگرانی حیزبی دێموکرات کوردســتانی
ئێــران ،بە بۆنــەی ١٠ی خاکەلێوە لەگەڵ
بنەماڵــەی ســەربەرزی شــەهیدان پەیمــان

نــوێ دەکەینــەوە و پەیمــان دەدەیــن هەتــا
دوایین دڵۆپی خوێنمان وفادار بە ڕێبازی
شەهیدان دەبین.
لــە خۆراســانی هەمیشــە کوردســتانەوە،
لە شــاری "بجنورد" ،ســەر بە خۆراســانی
باکــوور ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات ،لــە
پەیامێکــدا پەیمانــی وەفاداریــان لەگــەڵ
ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە گونــدی
تەنگیسەر ،بە دانانی پۆستێری تایبەت بە
١٠ی خاکەلێوە ،وێنەی شەهیدانی ڕاسان
و هەروەها ئااڵی کوردستان و جامانه ،بۆ
جارێکی دیکه پەیمانی وەفاداریی خۆیان
لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە.
شــەوی  ٩لەســەر ١٠ی خاکەلێــوە،
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران لە گوندی نییەر ســەر
بە شــاری سنه ،بۆ بەرز ڕاگرتنی ڕۆژی
شــەهیدانی کوردســتان ،لــە ســەر بــەردی
پیرزەیتــوون ئااڵی پیرۆزی کوردســتانیان
هەڵکرد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــە هەڵکردنــی
ئااڵی کوردستان لە سەر ئەم بەردە کە لە
بەرانبەر گوندەکەوە هەڵکەوتووە ،پەیمانی
وەفاداری و ئەمەگناســیی خۆیان لەگەڵ
ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە.
شــایانی باسە شــوێنی هەڵکردنی ئااڵکە
لــەو شــوێنانەیە کە لــە نزیــک پایەگای
ڕێژیمــی ئێرانــە و بەتەواوەتــی لــە ژێــر
چاوەدێری ئەم پایەگایەدایە.
قارەمانانی دێموکرات ،لە شاری مەهاباد،
لە ١٠ی خاکەلێوەدا ،لە چەندین شــوێنی
وەک" :شــەقامی موکریــان ،شــەقامی
بازارچەی ئەسغەری ،شەقامی تێرمیناڵی
گــەورە ،شــەقامی زانکۆی پەیامی نوور،
تەپەی قازی ،شەقامی مەزاری پێشەوا و
هاوڕێیانی ،حەوشــەی نەخۆشە ،شەقامی
پەرســتار ،ســێڕێیانی قەبــران ،ســێڕێیانی
بــەری شــیالنان و بــەری مەدرەســە" بــە
باڵوکردنــەوەی تراکــت و پۆســتێر لەگەڵ
ئامانجی شەهیدان پەیمانیان نوێ کردەوە.
لە نەغەدەی دێموکرات ،بە بۆنەی ڕۆژی
شــەهیدانی کوردســتان ،لــە گوندەکانــی
وەک" :کۆیکان ،وێنســلیان ،دیالنچەرخ،
مەمەلیــان ،خەلیفەلیــان ،لــە نێــو شــار
"مەیدانی کاویان" لەژێر کەشــێکی تەواو
ئەمنییەتیــدا چاالکیــی تەبلیغییان بەڕێوە
چووە.
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە شــاری شــنۆ،
بــۆ ڕێزگرتــن لــە بنەماڵــەی ســەربەرزی

شــەهیدان بــە نووســینی دروشــم،
باڵوکردنەوەی تراکت و پۆستێری تایبەت
بــە ڕۆژی ١٠ی خاکەلێــوە و هەڵکردنــی
ئــااڵی کوردســتان چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێوە بردووە.
لە گوندی نێی قارەمانەوە ،شۆڕشگێڕانی
دێموکــرات بــە باڵوکردنــەوەی پۆســتێری
ڕێبەرانــی شــەهید "قــازی ،قاســملوو و
شــەرفکەندی" و هەروەهــا دروشــمی
(پەیمانــی وەفــاداری هەتــا گەیشــتن بــە
ئامانجــی شــەهیدان) چاالکییــان بەڕێــوە
برد.
ڕۆژی ١٠ی خاکەلێــوەدا ،تێکۆشــەرانی
دێموکــرات لــە گونــدی تەنگیســەر بــە
دانانــی پۆســتێری تایبــەت بــە ١٠ی
خاکەلێــوە ،وێنــەی شــەهیدانی ڕاســان و
هەروەهــا ئااڵی کوردســتان و جامانه ،بۆ
جارێکی دیکه پەیمانی وەفاداریی خۆیان
لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە.
لــە ئاویەری ســنه ،قارەمانانی دێموکرات
بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و پۆســتێری
تایبــەت بە ١٠ی خاکەلێوە وێڕای پەیمان
نوێکردنــەوە لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان،
بەڵێنیان دا ،کە هەتا دوایین دڵۆپی خوێن
درێژە بە ڕێبازی شەهیدان دەدەن.
لــە بۆکانی قارەمانــەوە ،چاالکییەکان بە
بۆنــەی ١٠ی خاکەلێــوە درێــژەی هەیــە،
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
له شارى بۆكان ،بە بەڕێوەبردنی چاالکیی
بەرینی تەبلیغی کەڵکیان لەو مەشغەڵەی
شــەهیدان وەرگرت کە بۆیان هەڵکردووین
و پەیمانیــان لەگــەڵ هەمــوو شــەهیدانی
کورد و کوردســتان نوێ کردەوە ،شــوێنی
بەڕێوەبردنــی چاالکییــەکان بریتیــن لــە:
''گڵکــۆی هونەرمەنــد حەســەن زیرەک،
پارکی محەممەدییە و دەوروبەری ،پشــت
ســی مێتری ،خانە سازمانییەکانی سپای
پاســداران ،تەڕەبار ،باسکۆڵی ئیلخانیزادە،
بلــواری ســاحلی ،پــردی تــازە و دەوری
شــەقامی قانــع" ،هەروەهــا لــە درێــژەی
ئــەو چاالکییانــەدا پێشــمەرگەکانی
شــار بــە چونــە ســەر گڵکۆی شــەهیدان،
پەیمانیــان لەگەڵ نــوێ کردنەوە و چوونە
ســەر گڵکــۆی فەرمانــدەی دوژمــن
تۆقێــن شــەهید "کەریــم ئارامش" ناســراو
بــە "کەریــم عەلــی فەرامــەرز ،ڕەحمــان
داڵرام ،عومــەر فەقێ ئێبڕاهیمی ،ڕەحیم
مەحمەڵــزادە  ،برایانــی مەتین و ئاغایانی
فەیزوڵاڵبەگــی لە گوندی دۆزخدەڕە و لە
گوندی قۆڵغەتەپەش چوونە سەر مەزاری

فەرمانــدەی نەمــر شــەهید "محەممــەد
زەنگەنە" و بە دانانی گوڵی ســوور لەسەر
خاکــی پیرۆزیــان بەڵێنــی وەفادارییــان
دووپات کردەوە.
لــە درێژەی ئــەو چاالکییانــەدا ڕێبورانی
ڕێــگای ئــازادی لە گونــدی "زەنگیاوێ"
ســەر بــە شــاری پیرانشــار ،ســەردانی
گڵکۆی شــەهید "سلێمان ڕەســووڵزادە"یان
کرد .شــەهید ســلێمان١٥ ،ی پووشــپەڕی
 ١٣٦٩تێکەڵ بە کاروانی شەهیدان بوو.
ڕۆژانــی دووشــەممە و سێشــەممە ١٢
و ١٣ی خاکەلێــوە ،تێکۆشــەرانی
دێموکــرات ،لــە شــاری مەهابــاد ،بــە
بۆنــەی بەرزڕاگرتنــی ڕۆژی شــەهیدانی
کوردســتان ،چاالکیی بەرینی تەبلیغییان
لە چەند گوندی ســەر بە شــاری مەهاباد
وەک" :سەرڕێگای گوندی ئوزندەرێ" و
"گردەبــەردان" بــە باڵوکردنەوەی تراکت و
پۆســتێری تایبەت بەو ڕۆژە بەڕێوە بردووە
و لــەو چاالکییــەدا ڕایانگەیانــدووە" :لــە
هەر خۆشــی و ناخۆشــییەکدا شەهیدانمان
لەبیر ناکەین و ڕێی شەهیدان بەر نادەین،
پەیمــان نــوێ دەکەینــەوە کــە تــا ئاخریــن
دڵۆپــی خوێنمــان درێــژەدەری ڕێبــازی
پڕسەروەریی شەهیدان دەبین".
هەروەهــا قارەمانانــی دێموکــرات لــە
کۆســااڵنی حەماســەخولقێنەوە ،پەیمــان
لەگــەڵ ڕێــگا و ڕێبــازی پڕســەروەری
شــەهیدان و ســوورخەاڵتانی کوردســتان
نــوێ دەکەنــەوە و بــە چاالکیــی بەرینــی
تەبلیغیــی ،لــە ناوچەکانــی "مەریــوان
و ژاوەرۆ و هەورامــان" لــە گوندەکانــی:
"شــامیان ،نســڵ ،گۆشــخانی ،کــەڕاوە،
ڕەزاو ،مازیبــن ،ســەواڵوا ،دوڕۆ،
ئەحمەدئاوا و خانەگا" ،ڕۆژی شەهیدانی
کوردستانیان بەرز و پیرۆز ڕاگرت.
هــەر لــەو پەیوەندییــەدا ،چاونەترســانی
دێموکــرات لــە بــۆکان ،چاالکیــی
بەرینــی تەبلیغییــان لــە ناوچەی "چۆمی
مەجیدخــان" ،لــە گونــدی "عەلیئــاوا"،
بەرامبــەر شــارەدێی "قەرەگــۆل" ،بــە
باڵوکردنەوەی تراکت و پۆستێری تایبەت
بــە رۆژی ١٠ی خاکەلێــوە و هەروەهــا لە
"مەحموودئــاوا"ی بــۆکان بــە هەڵکردنــی
ئــااڵی کوردســتان لــە شــوێنە بەرزەکاندا
و لەســەر ڕێــگای هاتووچــۆی خەڵکــی
ناوچەکە ،ڕۆژی شەهیدانی کوردستانیان
یــاد کــردەوە و پەیمانیــان لە گەڵ ڕێگا و
ڕێباز و ئامانجی شەهیدان نوێ کردەوە.
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ڕاگەیەندراوی کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بە بۆنەی ١٠ی خاکەلێوە ڕۆژی شەهیدانی کوردستان

خهڵكی بهشهرهفی كوردستان
بنهماڵهی سهربهرزی شههیدان
ئۆگران و ئهویندارانی ئازادی
١٠ی خاكهلێــوهی  ،١٣٩٨حهفتــا و ســێ
ســاڵ بهســهر لهسێدارهدان و شــههیدكردنی
یهكهمیــن ســهركۆماری كوردســتان و
هاورێیانیــدا تیپهڕدهبــێ .ئهمــڕۆ رۆژی
رێزگرتــن لــه گیــان فیداكردنێكــه كــه لــه
ههنــاوی خۆیــدا بهرزتریــن ماناكانی ژیان
و چۆنیهتی ژیانی ،وهك نهرتێكی بهرزی
مرۆیــی ،بــۆ بــه میــرات بهجێهیشــتووین.
كاتێك حهفتاو ســێ ســاڵ بهر له ئهمڕۆ،
دامهزرانــی كۆمــاری كوردســتان وهك
یهكێــك لــه پــڕ شــانازیترین ئهزموونــه
سیاســییهكانی مێــژووی كــورد پێــی نایه
ناو گۆڕهپانی سیاسی و چێژی ئازادژیان
و ســهروهری ،ئهگهرچــی بــۆ ماوهیهكــی
كهمیش بێ ،به تاكی كورد بهخشی ،وهك
گهورهترین ملمالنێ بۆ دهسهاڵتبهدهستانی
دیكتاتــۆری پاشــایهتی خــۆی نوانــد.
ههربۆیــه دیكتاتــۆر ههمــوو هێــز و وزهی
خــۆی خســته كار و بهســهرنجدان لــه
ههلومهرجێكی سیاســی نێودهوڵهتی كه له
ئــارادا بــوو ،توانــی دوای یــازده مانــگ،
ئــهو كۆمــاره پڕ له شــانازی و ســهروهرییه
لــه نێــو بهرێــت .ئــهوان به خهونــی ئهوهی
كــه ههمــوو تۆرهمهكانی كۆمــار و هزری
ئازادیخوازی ،له مێشــكی تاكی كورد له
نیــو بــهرن ،لــه رۆژی ١٠ی خاكهلێــوهی
١٣٢٦دا ،دوای دادگاییهكی گاڵتهجاڕانه،
پێشــهوای مهزن و سهركۆماری كوردستان
و دوو لــه هەڤاڵهكانــی ،ســهیفی قــازی و
سهدری قازییان له سێدارهدا .بهاڵم غافڵ
لهوهی ،كه مێژووی خهبات و قوربانیدانی
نهتهوهكهمــان لــه مێژوویهكــی دوورهوه تــا
دهگات بــه پێكهێنانــی كۆمهڵهی ژێكاف
و دامهزراندنی حیزبی دێموكرات و دواجار
كۆمــاری كوردســتان ،هــزرو ئهندێشــهی
نهتهوهخــوازی و مافخــوازی ،رهگ و
ریشــهیان لــه ههنــاوی خهڵكــدا داكوتابــوو
و بــۆ ههمیشــه ببوونــه داری بــهرداری
وشــیاری بــۆ تاكهكانــی كۆمهڵگاكهمان.
پێشــهوای مــهزن ،وهك كاریگهرتریــن
كهســایهتییهكانی ئهو سهردهمه مێژووییه،
وهك مرۆڤێكــی ڕووناكبیــر ،نهتهوهپــهروهر،
بهپرســتیژ ،بهئهخــاق و دەرەوەســت بــه
بهڵێــن و پهیمان بهرامبــهر به خهڵكهكهی،
كــه دواجــار لــه كاروكــردهوهی كۆمــاری
كوردســتاندا رهنگیــان دابــووهوه ،زۆر
لــهوه گهورهتــر بــوون ،كــه بــه مهرگێــك و
ســڕینهوهیهكی جهســتهیی ،لــه میشــك
و بیــر و هــزردا بســڕدرێنهوه .ههربۆیــه تا

ههنووكــهش ،پێشــهوای مــهزن ،لــه هــزر و
ئهندیشهماندا زیندووە.
١٠ی خاكهلێــوه كــه لــه رۆژژمێــر و
فهرههنگــی سیاســیی ئێمــهدا ،به رۆژی
شــههیدان ناســراوه ،رۆژێكــه كــه بیــر لــه
ژیــان ،بیــر لــه كهرامــهت و شــكۆمهندی
و پێگــهی بــهرزی مــرۆڤ ،بیــر لــه بهها
بــهرزه مرۆییــهكان دهكهینــهوه .ئێمــه لــه
كاتێكــدا كــه رێــز لــه گیانی شــههیدانمان
و ئامانجــه بهرزهكانیــان دهگریــن ،ئــهوهش
وهبیــر خۆمان دههێنینــهوه ،كه ژیان چهنده
بێمانــا و بێنــرخ دهبــوو ،ئهگــهر ئــهوان بــه
حهقانییهتی بهخشینی گیانیان له پێناوی
بههــا مرۆییهكان ،وشــیاری و مافخوازیان
لــه مێشــكی ئێمه و نهوهكانــی دهاتوودا،
نهچهســپاندبا .بۆیــه ئیزنــم بدهن لــهم رۆژه
مهزنهدا ،له بهرامبهر ههموو ئهو وانانهی
كــه شــههیدهكانمان فێریــان كردیــن ،بــه
نوێنهرایهتــی لــه الیــهن بهڕێوهبهرایهتــی
حیزبهكهمــان و ســهرجهم ئۆگرانــی
ئازادییهوه ،ساڵو بنێرین بۆ گیانی پاكیان
و ســهری رێــز و نــهوازش لــه بهرامبــهر
فیــداكاری و بــاوهڕی بێدرێغ و پتهویان به
شكۆمهندیی مرۆیی دانهوێنین و بهڵێنیان
لهگــهڵ دووپــات بكهینــهوه ،كــه وهفــادار
دهبیــن بــه باوهڕ و رێبازهكهیــان و هەتا دوا
ترۆپكی سهركهوتن ،ههدا نادهین.
خۆشهویستان
خهباتــی لهمێژینــهی نهتهوهكهمــان لــه
پێنــاوی ئــازادی و ســهربهخۆیی ،خهبــات
و ملمالنێیهكــی ســهخت لهنێــوان مــردن
و ژیــان بــووه .رهنگــه ههمیشــه ئــهوه بــه
مێشــكدا هاتبــێ ،كه مرۆڤ لــه دوانهی
دژبهیهكــی مــهرگ و ژیانــدا ،ژیــان
ههڵدهبژێرێ و له كۆتاییدا مهرگ شــتێك
نییه بێجگه له نهمان و نهفیكردنی ژیان.
بــهاڵم كاتێــك ئهزموونــی لهمێژینــهی ئهم
خهباته ســهختهی نهتهوهكهمان و داستانی
گیانفیدایــی شــههیده ســهربهرزهكانمان
ههڵدهدهینهوه ،تێدهگهین كه لهو شــوێنهی
ژیان دهبێته ئامرازی ملكهجكردنی مرۆڤ
لــه بهرامبــهر زوڵم و زۆر و چهوســاندنهوه،
دهبێتــه ئامــرازی ترســاندن بــۆ پهرهپێدانی
كۆیلهیی ،مهرگی سهربهرزانهی سهركرده
مێژووســازه شــههیدهكانی وهك پێشــهوای
مــهزن ،چهنــده مانــا و مهعریفهیهكــی
بهرزی لهخۆ گرتوووه و ژیان چهنده جوان
لێیــهوه دهدرهوشــێتهوه .ئهمــه فهلســهفهی
شــههید و شــههیدبوونه ،ئهمه فهلسهفه و
تێڕوانینی شــههیدهكانمان و ئێمه و ههموو
ئهویندارێكــی رێــگای ئــازادی و ژیانــی
شكۆمهندانهیه ،بهرامبهر به ژیان و ئازادی

و مــهرگ .بۆیــه لێــرهوه بــه شــههیدانی
سهربهرزمان دهڵێین ،ئاسوده بنوون ،ئهمڕۆ
لــه هــهر كاتێكــی تــر حهقانییهتــی رێــگا
و رێبازتــان روونــه و گوتــاری زاڵــی نێــو
كۆمهڵگا ،گوتاری ئازادیخوازی و خۆ به
خاوهنكردنی دروشم و سیمبۆل و بههاكانی
بزووتنهوهی رزگاریخوازییه .دواجار چهنده
مایــهی شــانازییه ،كــه دهبینیــن ئامانجی
بــهرزی شــههیدان ،زایهڵــهی زواڵڵــی
مافخــوازی و ئازادیخــوازی ،مێشــكی
تــاك بــهتاكــی كۆمهڵگهكهمانــی تهنیــوه
و كیــژان و كوڕانــی دڵ پــڕ لــه گــڕی
كوردســتان ،كردوویانه به ههوێنی راسان و
ههستانهوهیانو تێكڕا ههموو به یهكدهنگ
و یــهك ههســت ،رهشــبهڵهك و ســهمای
ئــازادی پــێ دهگێــڕن .پێشــوازی بهرین و
پــڕ له خۆشهویســتی كۆمهاڵنــی خهڵكی
كوردســتان له یهكهكانی هێزی پێشمهرگه
له قوواڵیی خاكی كوردســتان ،مانگرتنی
سهرتاســهریی خهڵكــی تێكۆشــهری
كوردســتان وهك ناڕهزایهتییــهك بهرامبــهر
بــه شــههیدكردنی رۆڵهكانــی گهلهكهمــان
و دواجــار نــهورۆزی پڕشــكۆی ئهمســاڵ
و ســهمای پــڕ لــه یهكگرتوویــی ئــازادی
كۆمهاڵنی خهڵكی كوردستان ،سهلماندیان
كــه ئیــدی پهیامی شــۆڕش و شــههیدان،
ریشــهی لــه ههنــاوی خهڵــك داكوتــاوه و
هیچ هێزێك نییه بتوانێ له ریشهوه دهری
كێشێت و مهترسی بێت بۆ سهری.
ئازیزان
شــههیدانمان ئهوهی كه پهیوهســت بوو به
ئهركــی مێژووییی خۆیان ،به بهخشــینی
گیانیــان كردیــان .ئێســتا ئــهو ئهركــه وهك
تهعههودێكــی ئهخالقــی لهســهر شــانی
ئێمهیه ،كه چۆن بتوانین درێژه به رێگای
پڕســهروهریان بدهین و له ئامانجهكان نزیك
بینهوه.
راســان وهك پڕۆژهیهكــی ههمهالیهنــی
عهقاڵنــی و ئهخالقــی و سیاســی ،بــه
ســهرنجدان له ههلومهرجــی نێونهتهوهیی و
ناوچهیی و رۆڵی هێز له وهبهرچاوگرتنی
خواســت و ئارهزووهكانــی مرۆڤــهكان ،بــه
فیــداكاری پێشــمهرگه قارهمانــهكان و
پشتیوانیی كۆمهاڵنی خهڵك ،تا رادهیهكی
زۆر بــاش توانیویهتی له بهرجهســتهكردنی
هێزی مرۆیی و پۆتانسیەلی شۆڕشگیڕی
خۆرههاڵتی كوردستان ،كاریگهری دابنێ
و ،ببێتــه گوتارێكــی زاڵ لــه پانتایــی
خهباتــی سیاســی و مهدهنــی تاكهكانــی
كۆمهڵــگا .ئــهم گوتــاره و ئهكتهرهكانــی،
ئێســتا ئیــدی رۆڵــی هێــزی بزوێنــهر بــۆ
دروســتكردنی مێژوویهكی نــوێ دهگێڕن.

له راســتیدا پێویســته لێرهدا ئاماژه بهوهش
بدهین ،كه راســان تهنیا پڕۆژهیهك نییه بۆ
دهرچــوون لهژێــر زوڵم و زۆری دهســهاڵتی
دیكتاتۆر و گهیشــتن به رزگاری ،بهڵگو
گوتارێكه كه لهسهر بنهمای تێڕوانینێكی
نــوێ بــۆ سیاســهت و بهشــداری چیــن و
توێژهكانــی كۆمهڵــگا لــه بزووتنــهوهدا،
هــهم بــهردی بناغــهی ســهركهوتنێكی
پایــهدار دهســتهبهر دهكا و هــهم زهمینــهی
بونیاتنانــی دێمۆكراســییهكی جێگیــر و
راســتهقینه دهڕهخســێنێ .چونكــه لــهم
گوتــارهدا ،ههركهســه و كارهكتهرێكــه
و دهتوانــێ بــۆ خــۆی بهشــێك بــێ لــه
هێــزی دروســتكهری مێــژوو .هــهر لــهم
سۆنگهیهشــهوه بــووه ،كه ههوڵمانــداوه لهو
كــردهوه سیاســییانهدا بهشــداری چاالكمان
ههبــێ ،كــه دهتوانــن خزمــهت بــهم گوتاره
نوێیــه لــه قۆناغــی نوێــی خهباتهكهمــان
بكــهن ،كــه دواجــار بهرژهوهنــدی بــااڵی
خهڵكهكهمانی لهســهر بهنده .بۆیه لهگهڵ
هێــز و الیهنــه سیاســییهكانی كوردســتان
چوینهتــه نێــو هاوپهیمانێتییهكــهوه ،كه به
ناوهندی هاوكاری حیزبهكانی كوردستانی
ئێران ناســراوه .ئێمــه زۆر باش دهزانین ئهو
هاوكارییــه و پێكهاتهكــهی لــه ئاســتی
پێویســت و چاوهڕوانی كۆمهاڵنی خهڵكی
كوردســتاندا نییــه ،بــهاڵم بــه دیدێكــی
واقیعبینانــهوه ههنگاومــان نــاوه و ،پێمــان
وابــووه ههنگاونانێكــی ههرچهنــد كهمیش
بێــت ،زۆر له راوهســتان و چــاوهڕوان بوون،
مانادارتــر و كاریگهرتــره .بــه خۆشــییهوه
ئــهم ناوهنــده توانیویهتی له زۆر بواردا كار
بكات و ئومێدی زۆر گهورهی لێ دهكرێ
كــه لــه داهاتــوودا ،ببێتــه ئاڵترناتیڤێكــی
دیــار و هێزێكی كاریگــهر له خۆرههاڵتی
كوردستان.
بابهتێك كه پێویســته لهم رۆژه مێژووییهدا
جهختــی لهســهر بكهینــهوه ،بابهتی رهوتی
خهبــات و هاوخهباتــی لهگــهڵ هێزهكانــی
دیكــهی ســهر بــه نهتهوهكانــی دیكــهی
ئێــران و ههروههــا ئهو هێزانهشــه كه خۆیان
بــه سهرتاســهری دهناســێنن .چونكــه ههم
پهیوهســته بــه داهاتــووی واڵتــهوه و هــهم
پهیوهســته بــه شــكۆمهندی مێژوویــی و
بههــای خهباتهكهمــان و قوربانیدانــی
مێژووییمــان .ئهگهرچــی ئاســتی
پێوهنــدی و جــۆری تێگهیشــتنی نهتــهوه
ژێردهســت و چهوســاوهكان ،تــا رادهیهكــی
زۆر لێــك نزیكــه ،بــهاڵم لهبــهر نهبوونــی
توانــای رێكخســتنی كاریگــهر و چهندین
هــۆكاری تــر ،نهیتوانیــوه بــهو شــێوهی كه
پێویســته ئاڵترناتیڤێكی كاریگهر و بههێز،
بهوشێوهی كه له كوردستاندا ههیه ،بینێته
دی .بــهاڵم ئــهوهی جێی داخــه ،ههبوونی
هێزگهلێكه له نێو ئۆپۆزســیۆنی كۆماری
ئیســامیدا ،كــه جیاوازییهكهیــان ،تهنیــا
جیــاوازی روخســار و رواڵهتــه ،ئهگهرنــا
هــزر و بیریــان ههمــان بیری فاشیســتی و
كۆنهپارێــزی و دواكهوتووییه .له راســتیدا
ئهوان نه ئهو ههموو ســاڵه ئهزمونی ژیان
له ناو واڵته دێمۆكراتیك و پێشكهوتووهكان
توانیویهتی ئاشــنای دێمۆكراســیان بكات،
نــه لــه فهلســهفهی خهبات و تێكۆشــانی
هێــزه شۆڕشــگێرهكان و وانــهی خوێنــاوی
شــههیدان و ئازایهتــی پێشــمهرگه
قارهمانهكانمــان ،تێگهیشــتوون .ئــهوان
دهبــێ بــاش بزانن ،بیــری رزگاریخوازی و
ئهندێشــهی نهبهردیی و دژه كۆیلهیی زاڵ
لــه نــاو تاكهكانــی نهتــهوه چهوســاوهكان و
بهتایبهتی نهتهوهی كورد ،هیچكات رێگه
بــه بونیاتنانــهوهی سیســتمێك و زاڵبوونــی
هزرێك نادات ،كه ســازی شــێواوی خۆی
و بنهمای گهشــهكردن و مانهوهی لهســهر
نهمانــی رهنــگ و بیــر و رهمزهكانی ئێمه

بونیــات نرابێــت .پێویســته ئــهوه بزانــن،
كــه ئهگــهر دهیانــهوێ پێكهوهژیانمــان
قۆناغێكی نوێ له گهشــه و شكۆمهندی
به خۆیهوه ببینێ ،پێویســته لهو هزره رزیو
و لهكاركهوتووانه دووربكهونهوه و ،باوهڕیان
بــه شــكۆمهندی ههمــوو تاكێــك ههبــێ،
بــه رهچاوكــردن و رێزگرتــن لــه ناســنامه
جیاوازهكان و ههموو رهمز و بههاكان.
بهڕێزان
كاتێــك ئــاوڕ لــه ههلومهرجــی كۆمــاری
ئیســامی دهدهینــهوه ،زۆر بــه روونــی
ئاماژهكانــی بــهرهو ههڵدێــر رۆشــتنی ئهو
رێژیمهمــان بــۆ دهردهكــهون .ئــهو رێژیمــه
وهكــوو دارێكــی كرمــوڵ و رزیــوی لــێ
هاتــووه .لــه ههمــوو رهههنــده ئابــووری،
سیاســی ،كۆمهاڵیهتــی ،دهروونییهكانهوه،
پێشــمهرجهكانی رووخــان و كۆتاییهاتنــی
ئامادهن و ئهگهرچی یهكجار زۆر لهرزۆك
و ئاســیب پهزیــره ،بــهاڵم لــه نهبوونــی
ئۆپۆزســیۆنێكی یهكگرتــوو و كارا لــه
ئاســتی گشــتی واڵتدا ،وا خهریكه درێژه
ب ه ژیانی خۆی دهدا و به پێوه ماوهتهوه.
كۆمــاری ئیســامی وهك سیســتهمێكی
الســار و ســهرهڕۆ ،ئهوهی پێــی بكرێت له
دهســتێوهردانی دهرهكــی و ناردنــهدهرهوهی
تێرۆر و خوڵقاندنی كێشه و قهیرانسازی له
ئاســتی ناوچهیی و نێونهتهوهیی ،ههوڵدهدا
ســهرنجهكان لهســهر خــۆی ،لــهو رووهوه
كــه رێژیمێكــه و پێویســته لــه گۆڕهپانــی
سیاســهتی نێونهتهوهییدا نهمێنێت ،البدات.
هێرشــی مووشــهكی بــۆ ســهر بارهگــی
هێــزه تێكۆشــهرهكانی گۆڕهپانــی خهبــات
و ههروههــا تازهتریــن ئامــاژهی گــهوره
كاربهدهســته ســهربازییهكانی ئــهو رێژیمــه
ســهبارهت بــه پهروهردهكردن و رێكخســتنی
دووسهد ههزار سهرباز له عێراق و سووریه
و لوبنان ،ئاماژهن بۆ ترســاندنی دژبهرانی
له ئاســتی نێونهتهوهیــی و رهواندنهوهیان له
دژایهتیكردنــی رادیكاڵی ئهو سیســتهمه.
ئهمــه غافــڵ لــهوهی كــه كێشــهی هــهره
سهرەكیی ئهو سیستمه لهگهڵ خهڵكهكهی
خۆیهتی و دواجار مهترسی ههره بنهڕهتی
بــۆ ســهر چارهنووســی ،له الیــهن خهڵكی
چهوســاوهی ئێرانــه .بۆیه پێویســت دهكات
ههمــوو چیــن و تویژهكانــی كۆمهڵــگا،
دهســت بدهنــه دهســت یــهك و لــه راســان و
رابوونێكــی ههمهالیهنــهدا ،زیاد لهوهی كه
چارهنووســیان پهیوهســتی بهرژهوهنــدی و
سات و سهودای كارهكتهره نێودهوڵهتییهكان
بكــهن ،بــه دهســتی خۆیــان دیــاری بكهن.
لهم رێڕهوهدایه ،كه كۆمهڵگای نێودهوڵهتی
هاوئاراسته لهگهڵیان ههنگاو دهنێت.
لــه الیهكــی تریشــهوه له ســایهی ئابووری
رووخــاوی ئــهو سیســتمهدا ،ئیســتا
خهڵكــی وهزاڵههاتــووی ئێران لــه خراپترین
ههلومهرجــی ئابووریدایــه ،كه راســتهوخۆ
كاریگهریــی لهســهر جــۆری ژیانــی
شــكۆمهندانهی تاكهكانــی كۆمهڵــگا
دانــاوه .ئامــاره جۆراوجــۆرهكان ســهبارهت
به راســتیی ژیانی خهڵك ،به جۆرێكن كه
ههندێكجــار مــرۆڤ توانــای بیســتنیانی
نییــه .بهاڵم كۆماری ئیســامی دهیهوێت
بــه كۆمهڵێــك ئامــرازی چهپێنــهر و
خولقاندنــی كۆمهڵێــك وێنهی دروســتكراو
و فهرافهكهنــی ســهرچاوهی كێشــهكان و
دواجار ئیدئۆلۆژیكردنی جۆری تێڕوانینی
مرۆڤــهكان بــۆ ههمــووو دیاردهكانــی
دهورووبهریان ،راستی فهالكهتباری ژیانی
خهڵــك بكاتــه نۆرمــی ئاســاییی ژیــان و،
بهمجــۆره لهســهر جهســتهی شــهكهت و
پــڕووكاوی كۆمهڵــگا ،رهونهقی كۆشــك و
تهالری دهسهاڵتی نیشانی دنیا بدات.
ئــهم رێژیمــه ،ئهگهرچــی بناغهیهكــی
ئیدئۆلۆژیكــی نهگــۆڕی ههیــه ،بــهاڵم

ههمیشه به شانۆسازی سیاسی ،بهداخهوه
توانیویهتی ســهرنجی زۆرێك له دژبهرانی
خــۆی ،چ لــه ئاســتی نێونهتهوهیــی و چ
لــه ئاســتی نێوخۆیشــدا بــه الڕێــدا ببات.
بۆیــه ههروهكــوو چــۆن لــه رابــردوودا ،بــۆ
بهالڕێدابردنــی بیــروڕای گشــتی دهســتی
دایه وهپیشگرتنی سیاسهتگهلێكی ئهوتۆ،
كــه گوایــه ناســنامهی دهســهاڵتی خۆی
دهگۆڕێــت یــان ویســتی وا بــه خهڵك بڵێ
كــه ئــهم سیســتهمه ئهو توانســتهی ههیه،
خــۆی لــه ریــزی سیســتهمه ئهوڕۆییهكان
بگونجێنێــت و دواجــار جگــه له ســهرابێك
هیچی لێ دهرنهچوو ،بۆیه ئهمجارهشــیان
وهك پیشــهی ههمیشــهیی ،دوور نییــه بــه
وهپیشــگرتنی ههنــدێ ژێســتی هاوشــێوه،
بیهوێــت بــهو ئاراســتهیهدا بڕواتــهوه و بــهم
شێوهیه تهمهنی خۆی درێژ بكاتهوه.
بــه كورتییهكــهی ئهوهیــه ،ئــهم ریژیمــه له
ههڵدێــری نهماندایــه و زۆر لهرزۆكــه،
چهنده توانای بهالڕیدابردن و بهكارهێنانی
كارتی جۆراوجۆری ههبن ،زیاتر نیشانهی
الوازییهتــی .لــه راســتیدا ئــهم سیســتمه
بەپێــی لۆژیكــی زاڵ بهســهر مێــژوو و
فهلســهفهی مێــژوو ،بهســهرچووه و دهبێت
بــڕوات ،بــهاڵم رۆشــتنهكهی پهیوهســته به
ئامادهیــی و وشــیاری و چاالكیی ههموو
مرۆڤه ئازدایخواز و شۆڕشگێڕهكانهوه.
كۆمهاڵنی خهڵكی تێكۆشهری كوردستان
ئهمڕۆ له دهی خاكهلێوه ،رۆژی شههیدانی
كوردســتان ،ئهوهی پێویســته زیــاد له ههر
كاتێكــی تــر بیڵێینــهوه ،دووپاتكردنــهوهی
ئهوهیــه ،كه حیزبه تێكۆشــهرهكهتان حیزبی
دیمۆكراتــی كوردســتانی ئێــران ،هــهروا
قــورس و قایــم و بــه باوهڕێكی پتهوهوه ،به
پشتبهستن به میراتی شههیدانی سهربهرز
و لــه پێشــهوهی ههموویانــهوه پێشــهوای
مــهزن ،بــه دڵگهرمبــوون بــه ئازایهتــی و
فیداكاری هێزی پێشــمهرگهی كوردســتان
و دواجــار بــه پشــتیوانیی بێدریغی ئێوهی
ســهربهرز ،لــه ســهنگهری داكۆكــی لــه
مــاف و ئازادییهكانــی خهڵكی كوردســتان
راوهســتاوه و هیــچ هێزێــك ناتوانێــت بــه
چۆكیــدا بینــێ .بهڵینتــان پێــی دهدهیــن و
دڵنیاتــان دهكهینــهوه ،كــه رێگــه بــه هیچ
هێــز و هزرێــك نادهیــن ،كــه رهنــگ و
تایبهتمهندییــه رهمزییهكانــی نهتهوهكهمان
بــه ههنــد وهرنهگرێــت و بوونــی خــۆی له
نهبوونــی ئێمــهدا ببینێتهوه .وانهیهك كه له
شــههیده ســهربهرزهكانمانهوه فێــری بوویــن
ئهوهیــه ،كــه هیــچ ههڕهشــه و نیهتێكــی
خــراپ نهمــان ترســێنێت ،لــهوهی كــه لــه
پێنــاوی دابینكردنی ژیانێكی شــكۆمهند
و پــڕ لــه ســهروهری نهتهوهیــی ،خهبــات
بكهیــن .ئهمــه بههایهكــه كه فهلســهفهی
وجوودیی پێكهاتنی حیزبهكهمانی لهســهر
داڕێژراوه و بۆ ههمیشــه و تا سهركهوتنی
یهكجاری و بهدیهاتنی ئاواتی لهمێژینهی
نهتهوهكهمان ،ههر بهو شێوهیه دهمێنێتهوه.
له كۆتاییدا ،جارێكی دیكه ساڵو دهنیرین
بۆ گیانی پاكی شــههیدانی كوردســتان و
له ســهروی ههموویانهوه پێشهوای شههید
و هاوڕێیانــی و بهتایبــهت شــههیدانی
ســاڵی ڕابردوومــان لــه مهتهرێزی شــار و
شــاخدا ،كــه به خوێنی خۆیــان ،ههرمان و
بهردهوامەتــی خهبات به دژی چهوســانهوه
و دیكتاتۆرییان سهلماند.
ساڵو له شههیدان و بنهماڵه سهربهرزهكانیان
ساڵو له هێزی پێشمهرگهی كوردستان
ســهركهوتن و ســهرفرازی بۆ كوردســتان و
بزووتنهوه رهواكهی
كۆمســیۆنی كۆمهاڵیهتیــی حیزبــی
دیمۆكراتی كوردستانی ئێران
١٠ی خاکەلێوەی ١٣٩٨ی هەتاوی
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ڕۆژێک کە دەستی تاوان
مەشخەڵی یەکسانی و دێموکراسیی کوژاندەوە

کەیوان دروودی
بێگومــان کۆمــاری دێموکراتیکــی
کوردســتان بە ڕێبەرایەتیی پێشــەوا قازی
محەممــەد ،تاقــە هەناســەدانی ئایدیــای
یەکســانیی نەتەوەیــی و دەســەاڵتی
دێموکراتیــک لــە مێــژووی ئێرانــە کــە
لــە کۆتاییــدا لەنــاو شــەپۆلی گێــژاوی
دیکتاتــۆری مێژوویــی هێــزی ناوەنــد و
فراوانخوازیــی قەومیــدا لەکیــس چــوو.
دەســەاڵتێکی کــراوە و ســتراکچرێکی
دێموکراتیک کە بە ئامادەبوونی هەزاران
کــەس لــە هاوواڵتیــان بە ڕەوایــی ،بوونی
خــۆی ڕاگەیانــد و ســەرباری ئــەوەی
لەبــەر ملمالنێــی جیهانی لــە ناوچەیەکی
بەرتەســکدا شــێوەی گرت ،بــەاڵم توانیی
لــە مێــژوو و ســەربردەی جوغرافیــای
ئێــران و کوردســتان وەک ئەزموونێــک
لــە یەکســانی لــە ڕێگــەی گەڕانــەوەی
ســنوورە ناســنامەییەکان و جێگیرکردنــی
دێموکراسی لەسەر بنەما دێموکراتیک و
مودێڕنــەکان خــۆی دەربخات و بە ڕێژەی
چرکەکانــی تێپەڕبوونــی کات ،زیاتــر
زەروورەتی دەرکەوتنی بسەلمێنێ.
زۆر ئاســاییە کە ئەم باســە الی ئەوانەی
جوغرافیــا [ئێــران] بە نەتــەوە [ملت ایران]
ناو دەبەن و نیشــتمانی کورد [کوردستان]
بــە پارێــزگا [اســتان] دابــەش دەکــەن و
کــوردەکان بــە [خرەفرهنــگ] دەبینــن
جێــی مشــتومڕ نەبــێ .ئــەم وتــارە لــە
دەالقــەی تێڕوانینێکەوەیــە کــە ئێــران بــە
جوغرافیایــەک دەزانــێ کــە فرەنەتەوەییە
و کــۆی ئــەم نەتەوەگەلــە خاوەندارییەتیی
لێدەکــەن .هەروەها لەســەر پێوەری ڕەوایی
کۆمەاڵیەتــی و سیاســی و پێوانەکانــی
دێموکراســی دەڕوانێتــە دیاردەیــەک
بەنــاوی کۆماری کوردســتان و ڕووداوی
کارەســاتباری ١٠ی خاکەلێــوە کــە بــە
چەنــد خاڵــی جەوهــەری ،دەپڕژێتــە ســەر
ئەم باسە.
_ کۆمــار بــە ڕێبەرایەتیــی پێشــەوا
تاقەهەناسەدانی دێموکراسی و یەکسانیی
نەتەوایەتــی لــە مێــژووی ئێــران ئەژمــار
دەکرێ؛
لەپێشــدا دەبــێ ئــەوە بڵێیــن کــە باســی
دێموکراســی و یەکســانیی نەتەوایەتیــی
لە واڵتانی فرەنەتەوەدا هەم پەیوەندییەکی

دیالێکتیکــی پێکەوە هەیــە و هەم دەوری
تەواوکەر لــە کارلێکگەریدا (برهمکنش
یــان  )INTERACTIONلەســەر
یەکتــر دەگێــڕن ،بــەو واتایــە کــە تاکــوو
دێموکراســی نەیەتــە کایــەوە ،باســی
یەکســانی لــە ئــارادا نابــێ و بەهەمــان
شــێوە هەتاکــوو یەکســانییەک لــە نێــوان
پێکهاتەکان بەشێوەیەکی گونجاو دروست
نەکرێــت ،دێموکراســی لەخۆیــدا ناتەواوە.
هەربۆیــەش کۆمــاری دێموکراتیکــی
کوردســتان ،لەمبــارەوە لە ســێ ڕەهەندەوە
دیاردەیەکــی جێــی ســەرنجە .یەکــەم
ئەوەیکە لە یەکێک لە تاریکترین قۆناغە
مێژووییەکانــدا ،داهێنــەر و جێبەجێکاری
پێوەرە دێموکراتیکەکان و لەوانە یەکسانی
ڕەگــەزی ،پــەروەردەی لەبــاری منــدااڵن
و ڕەوایــی کۆمەاڵیەتــی و هتــد بــووە.
دووهەم ،کەڵەکەی دەسەاڵتی لە ناوەندەوە
لــە پاوانــی دەســەاڵتێکی ئێلیگارشــی،
پاوشــایی و دیکتاتــور دەرهێنــاوە و
بەمشــێوە هەنگاوی بەورەو دابەشکاری لە

کوردســتاندا تەعبیــر لە ئیــرادەی خەڵک
بــکات ،هەربۆش ئەمە ڕاســتییەکی هەرە
گرینــگ و خاڵێکــی جەوهەرییــە کــە بۆ
خوێندنــەوەی باســەکە یارمەتیدەرە .وەک
دەزانیــن هێزەکانــی ئینگلیــس و یەکێتــی
ســۆڤییەتی ئەوســا ،بەڕیز لە ناوچەکانی
خــوارەوە و ســەرەوەی کوردســتان جێگیــر
ببــوون و بەمشــێوەیە خەڵکــی ناوچەکانی
کوردســتان لەژێــر ملمالنێــی ئــەم دوو
هێــزەدا نەیانتوانیــوە بەشــێوەیەکی ئیرادی
و ئازادانــە خواســتی خۆیــان دەربخــەن.
ئەمــە واتە ،لەژێــر کاریگەریی ملمالنێی
جیهانیــدا ،ئیمکانــی ئــەوە نەبــووە کــە
ڕێبەرانــی کۆمــار بتوانــن لــە تــەواوی
پانتایــی خاکــی کوردســتاندا کۆمەاڵنی
خەڵــک ڕێــک بخــەن و داوایان ئاراســتە
بکــەن .بەوەیشــەوە هەزاران کــەس ئازادانە
بەشــدارییان لــە ڕاگەیاندنــی کۆمــاری
دێموکراتیکــی کوردســتان کــردووە و
لــە مــاوەی دەســەاڵتداریی کۆمــاردا بــە
هەمــوو شــێوازێک ئــەم دەســەاڵتەیان بــە

بووە ،بەاڵم هەندێک دەســەاڵتی خۆجێیی
لەســەر بنەمــای ناوچــە بوونیــان هەبــووە
کــە بــە [ملــوک الطوایفــی] ناســرابوون
و بەڕێوەبەرییەکــی نیمچەســەربەخۆیان
بەدەســتەوەبووە .کۆمــاری کوردســتان
لــەم ڕووەوە یەکــەم هەنــگاوی مودێــڕن و
دێموکراتیکە کە لەسەر بنەمای سنووری
ناســنامەیی دامــەزراوە .لێــرەدا دیســان
پێویســتە ئامــاژە بــە تێبینییــەک بکەین
کە پێشــتر قامکمان لەســەر دانا و ئەویش
ئەوەیــە کــە لــەڕووی دەسپێڕاگەیشــتنەوە
ئیمکانــی ڕێکخســتن و بانگەشــە لــە
سەرتاســەری کوردســتان نەبــووە و لەبــەر
ئــەوەش ســنوورداربوونی کۆمــار لە چەند
ناوچــەدا؛ هیــچ لــەو ڕاســتییە ناگــۆڕێ
کــە بنەمای وجوودیی کۆمــار ،نەتەوەی
کورد و نیشــتمانیان واتە کوردســتان بووە.
کەوابــوو کۆماری کوردســتان داڕێژەری
سنوورێکی ناسنامەیی لەناو جوغرافیای
ئێرانــە کــە خــۆی لــە زەروورەتێکــی
مێژوویی و ناســنامەیی و پێکهاتەناســیی

دەرەوە و ناوەوە بۆ دەسخستنی مافەکانیان
لە تێکۆشــاندان و ڕۆژ نییە کە چاالکی
ناســنامەخواز لە ئەحواز و بەلووچســتانەوە
بگرە تاکوو تورکمەنســەحرا و ئازەربایجان
بانگهێشــت یــان دەسبەســەر نەکرێــن.
هەروەهــا دەیــان ڕێکخــراو لــە دەرەوە لــەم
پێناوەدا خەریکی چاالکیی شــێلگیرانەن.
ئەمــڕۆ ئیتــر ئــەوە لــە کەس شــاراوە نییە
کــە بــۆ ئێــران ،کەڵەکــەی دەســەاڵت لــە
ناوەنــد وەاڵمــدەر نییــە و تەنانەت ئەوانەش
کــە لــە فاشــیزمدا نوقمــن ،بەجۆرێک لە
فۆرموولەکردنــی ئایدیاکانی خۆیان ،ئەم
ڕاستییە لەبەرچاو دەگرن ،ئەمە بەو واتایە
نییە کە قەبووڵی زەروورەتەکانیان کردووە
بەڵکــوو بــە مانــای ئەوەیــە کــە ناچــارن
خۆیــان لەگــەڵ ئــەم زەروورەتــە بگونجێنن
یــان ئاســتی دابەزێنــن و لــە ڕوانینێکــی
تەقلیلگەرایانەدا پرسی سنووری ناسنامە
بــۆ بابەتیتــر بگــۆڕن کــە دیارە تا ئێســتە
سەرکەوتوو نەبوونە و ناشبن.
هەنووکــە ،تەعامولــی تەندروســتی

بێگومان نیشتمانی پێشەوا سەنگەری خۆڕاگریی و النکی دێموکراسی و یەکسانی دەمێنێتەوە و لە کۆتاییدا
هەموو ڕێگاکان دەچنەوە کوردستان و لەوێ چرای کوژاوەی کۆمار هەڵدەکرێتەوە
دەســەاڵت هەڵهێناوە و ســێهەم ئەوەیکە بە
گەڕاندنەوەی سەروەری بۆ کورد ،بەردی
بناغەی یەکســانیی نەتەوایەتیی داناوە و
ئەمــەش هەوڵێک بــووە لەپێناو ڕاماڵینی
هــەاڵواردن و جیاوازیــی زمــان ،کولتــوور
و ناســنامەکان لــە ئێــران بە گشــتی و لە
کوردستان بەتایبەتی.
هەربۆیــەش وەک لــە ســەردێڕدا هاتــووە،
ئەوانــەی دادگایــان بۆ قازی محەممەد و
هاوڕێیانــی وەڕێخســت ،تاوانبارن بەوەیکە
ڕێبــەران و ڕایەدارانی مەوجوودییەتێکیی
سیاســی دادپەروارانەیــان لــە هەمــوو
نەتەوەکانــی نــاو ئێــران زەوت کــردووە و
ئەزموونێکــی دێموکراتیکیان بۆ کۆمەڵ
لەبار بردووە.
_ ڕەوایــی کۆمەاڵیەتیــی کۆمــاری
دێموکراتیکی کوردستان؛
ڕوونــە کــە کۆمــاری کوردســتان لــە
بۆشــاییەکی نیزامــی _ سیاســیدا خۆی
نواندووە کە بەرینایی ئەم بۆشاییە ئەوەندە
نەبــووە کــە بتوانێ لە گشــتایەتی خاکی

نوێنــەری خۆیــان زانیــوە .لەالیەکیتــرەوە
ڕێکخراوەکانــی ناو کۆمــار نوێنەرایەتیی
چیــن و توێــژە جیاوازەکانیــان کــردووە
کــە گرینگترینیــان ژنــان و منــدااڵن
بوونــە کــە هەرکامــە لــە تەشــکیالت و
ئۆرگانیزاســیۆنێکدا بەشــێوەی ڕێکخــراو
هەڵســووڕانیان بــووە .هەربۆیــەش پێشــەوا
قــازی محەممــەد تاقــە ڕێبەرێکــی
سیاســییە لــە مێــژووی هاوچەرخــی ئێران
کــە ســەرچاوەی دەســەاڵتی کۆمەڵ بووە
و ناوەڕۆکــی حکومەتەکــەی بە تەواوی
دێموکراتیــک و پێشــکەوتوو هەڵچنراوە.
ئــەم ڕاســتییە ئــەودەم گرینگــە کــە
شــارەزاییەکی ئەوتۆمــان لــە ســەرچاوەی
هێــز لــە مێــژووی پانتایی ئێرانــدا هەبێ.
مێژوویەک کە دەسەاڵت تیایدا ،بەردەوام
میراتگرانە یان نیزامیگەرانە دەستاودەست
کراوە.
_ گەڕانەوەی سنوورە ناسنامەییەکان
دەســەاڵت لــە نێــو جوغرافیای ئێــران هەر
لــە کۆنــەوە دیکتاتــۆری و تاکمیحــوەر

دانیشتووانەوە دەبینێتەوە.
چەندین جار دانیشــتن لەگەڵ وەفدەکانی
دەســەاڵتی دەربــاری _ ناوەنــدی ئــەو
ڕاســتییە دەردەخــات کــە پێشــەوا باوەڕی
قووڵــی بــە ئاشــتی و تەناهــی هەبــووە و
هەروەهــا پشتبەســتوو بــوووە بــەوەی کــە
نوێنەرایەتیی ئیرادەی خەڵکی کوردستان
دەکات .بــەاڵم لــە کۆتاییــدا هەمــوو
پرســەکە بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی نیزامــی
دابەزێنــرا و ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێت کە
دەربــاری پاوشــایەتی هیــچ بڕوایەکی بە
لەبەرچاوگرتنــی ئیــرادەی خەڵــک بــۆ
دیاریکردنــی چارەنــووس و هەڵبژاردنــی
نوێنەرانی ڕاستەقینەی خۆیان نەبووە.
_ کۆمــار خاڵێکــی وەرچەرخــان و
الپەڕەیەکی نوێ بەڕووی نەتەوەکان
ئێســتا  ٧٢ســاڵ بەســەر لەســێدارەدانی
پێشــەوا و هاوڕێیــان تێدەپەڕێــت و دەبینین
کــە هەمــوو نەتــەوە و ئیتنیکەکانــی نــاو
ئێران حیزب و ڕێکخراوی سیاسیی خۆیان
هەیــە و بەشــێوەیەکی بــزۆز و کارامــە لە

نەتەوەکانــی نــاو جوغرافیــای ئێــران و
بەشــدارییان لە پێکهێنانــی ئاڵترناتیڤێکی
تایبــەت لەســەر بنەمــای ســنووری
ناســنامەیی ،دێموکراســی و یەکسانی لە
مــاوەی ڕابــردوو ،ئەو ڕاســتییە دەردەخات
کــە کۆماری کوردســتان بــە تێپەڕبوونی
کات زەروورەتــی شــێوەگرتنی کــە
گەڕانــەوەی ســەروەری و حاکمییەتــی
سیاســی بــۆ نەتــەوەکان و جێگیرکردنــی
دێموکراسیی بووە؛ زیاتر خۆی دەردەخات.
هەربۆیــەش ڕێــی تێدەچــێ ئــەو ئیدیعایە
بکەیــن کە کۆمار لــەڕووی مێژووییەوە،
خــاوەن بنەمایەکــی ئاوەزمەندانەیــە کــە
هەڵدەســتێ بە وەاڵمدانەوەی زەروورەتێکی
وجوودی .وەک لە سەرەتا باسی لێوەکرا،
ئەوانــەی بەرژەوەندییــان لــە خنکانــدن و
دواخســتنی کۆمــار و کۆمارەکانــی
داهاتوویــە؛ ئــەم زەروورەتــە ئابژەکتیڤە بە
دەســتی دەرەکییــەوە گــرێ دەدەن ،بــەاڵم
ئەوەی تۆزقاڵێک شــارەزای ســەروبەندی
ڕســکانی کۆمــارن بــاش دەزانــن کــە

لــەو ســەردەمەدا ڕەزاشــای پەهلــەوی
کــە لــە سەرەتاشــەوە لەالیــەن ژنراڵێکــی
ئینگلیســییەوە دانرابــوو بــە فەرمانــی
ڕاســپێردراوانی دەرەکی ئێرانی بۆ ئافریقا
بەجێهێشــت و دواتر هەر لەوێش بۆ هەتایە
ســەری نایەوە و کوڕەکەشــی کە میراتی
باوکــی بــۆ بەجێمــا واڵتــی پێشــکەش بە
هێزێکــی دواکەوتووتــر لەخــۆی ســپارد.
بێگومــان قەزاوەتــی مێــژوو جەرگبــڕە و
ناهێڵــێ شــکۆی قازییــەکان بەدەســتی
تاوانبارەکان بشکێ.
هەر لەم نەورۆزەدا و ڕۆژانی کوژاندنەوەی
ڕووناکیی کۆمار دەیان نووســەر ،شاعیر،
هونەرمەنــد و هەڵســووڕاوی مەدەنــی
و سیاســیی کــورد لــە ئیــام تەنیــا لەبەر
پیرۆزڕاگرتنــی نــەورۆزی کــوردەواری
دەسبەســەر کــران ،ئەمــە واتــە هەمان ئەو
باسوخواســتە کەڵەکەکــراوە کــە لــە هەر
حاڵەتێکــدا ،لــە دامەزرانــی کۆمارێکەوە
هەتــا بەرزڕاگرتنــی بۆنەیەکی کۆماری
تەنیا بە بەکارهێنانی هێز وەاڵم دراوەتەوە.
بێگومــان ئــەم خواســتە ســەرکوتکراوە
وەکــوو گڕکانــێ ئامــادەی گڕگرتنــی
یەکجارییــە و ئەگــەر کۆمــار لــە
فۆرمێکیتــردا دەرفەتــی دەرکەوتنــەوەی
دوبــارەی هەبێــت ،ئەمجــارە خەڵکــی
کوردســتان هیــچ لەمپەر و بەربەســتێکی
ناوخۆیــی و دەرەکی بــۆ یەکانگیرکردنی
توانســتەکانی لــە ماکــۆوە تاکــوو ئیــام
ناناســن .ئەودەم دەردەکەوێ کە کۆماری
کوردســتان و قــازی چەند هەنگاو لەپێش
ڕووداوەکان بوونە و زەروورەتی هەڵدانەوەی
ئەو الپەڕە مێژووییەیان چەندە بووە.
ئێســتە بزووتنــەوەی کــورد لــە شــوێنێک
هەڵکەوتــووە کە نەک هەر خۆی بەڵکوو
هەموو هێزە دێموکراتیک و نەتەوەییەکانی
لــە ڕاســت و چــەپ گلێــر کردووەتــەوە و
هەمــوو توانســتەکانی بــۆ تێکشــکاندنی
ئیســتبدادی نگریســی مێژوویــی ســەر
ئێــران ڕیێکخســتووە .بێگومان نیشــتمانی
پێشــەوا ســەنگەری خۆڕاگریــی و النکی
دێموکراســی و یەکســانی دەمێنێتــەوە و
لــە کۆتاییــدا هەمــوو ڕێــگاکان دەچنەوە
کوردســتان و لــەوێ چــرای کــوژاوەی
کۆمار هەڵدەکرێتەوە.
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بەرز و بەڕێزە
ناو و یادی پێشەوا قازی محەممەد

سۆران شەمسی
مێــژوو ئاوێنەیەکــە لــە کەموکــۆڕی،
ســەرکەوتن ،دۆڕاندن ،باوەڕ و ناســنامەی
نەتەوەیــەک ،مێــژوو و پیشــینەی ئــەو
نەتــەوە درووســتی دەکات ،ئەگــەر ئەمڕۆ
ئێمــە وەکــوو قۆتابییەکــی جێگر و قورس
لە هاوســەنگی سیاســیی واڵت دەناسرین،
بــە ھۆی بەرەکــەت و پیرۆزیــی خوێنــی
ســووری کەســانێکە کــە لــە ڕێــگای
دێموکراســی و ئــازادی ،گیانــی خۆیــان
بەخت کردووە تا بە ئامانج و ئاواتەکانیان،
واتــە ئــازادی و مافــی دابینکردنــی
چارەنــووس و داھاتــووی خەڵکــی خۆیــان
بــووە ،بگەیەن .بە درێژایــی مێژوو ھەموو
کات بلیمەتــەکان لەدایــک بوونــە تاکوو
ھەســت و گەورەیــی نەتەوەیەک پایەدار و
بەردەوام بمێنێت.
لــە ٢٥ی گەالوێــژی ســاڵی ١٣٢٤ی
ھەتــاوی ڕاگەیەندراوێــک بــە واژۆی
پێشــەوا قــازی محەمــەد و  ١٠۵کەســی
تــر لــە گــەورە پیاوانــی کــورد بــاو
بــووەوە ،لــەم ڕاگەیەنــدراوەدا دامەزراندنی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و
ئامانجەکانی حیزب دابین کرا ،بەم شێوازە
لە یەکەم ،ڕۆژی دەسپێکردنی کۆنگرەی
یەکــەم حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران دامەزرا .دوای ماوەیەک لە ڕۆژی
٢ی ڕێبەندانــی ســاڵی ١٣٢٤ی هەتاوی
بەرانبەر بە ١٩٤۵ی زایینی ،دامەزراندنی
کۆمــاری کوردســتان ڕاگەیەنــدرا و بــۆ
ماوەی یازدە مانگ کۆماری کوردستان
لە ســەر بنەمای دێموکراســی ،ئازادی و
دادپەروەریی بەردەوام بوو.
بــاس لــە ســەر شــەھیدبوونە ،ئەوانەی کە
بــە ڕویشــتنی ســووریان لــە درێژەپێدانــی
رێگایەکــی شۆڕشــگێڕانە و پــڕ لــە
شــانازی ،بەســتەری مێژووی ئــەم نەتەوە
لەبیرکراوەیــان خســتە بەرچــاوی مێژوو و
لە نێو مێژوودا درەوشــانی بێوێنەیان کرد،
ئەوانەی کە بۆ زیندوومانەوەی مافەکانی
نەتــەوەی خۆیان ھەســتان و تاکــوو دوایین
دڵۆپی خوێنیان و تاکوو دوایین ھەناسەیان

ھەمــوو کات بە ھاوارێکــی دادپەروەرانە و
برایانــەوه گوێــی دوژمنانــی خۆیــان کەڕ
کردووە.
قــازی محەمــەد ھاواری گــەورەی
دادپەروەریــی لــە ســەردەمی لەبیرکــردن
و درۆوەکان و نادادپەروەرییــەکان بــوو،
قــازی محەمــەد ھاواری ناخــی دڵ و
گــەرۆی داگیرســاندنی دادپەروەریییەک
بــوو کــە ســاڵەھای ســاڵ کوژرابــوو،
پێشــەوا مرۆڤێــک بــوو کــە بەڕاســتی
ھاواری دادپــەروەری و یەکیەتــی لــە نێــو
جۆگرافیای سیاسیی ئێراندا ھەبوو.
ئەمــڕۆ ھیــچ شــتێک پێویســتتر لــە
یەکیەتــی و ھاودەنگــی لــە نێــوان نەتــەوە
چەوســاوەکانی ئێرانــدا نییە ،شــتێک کە
لــە ســەمبۆلی دادخــوازی و دادپەروەریی
بــۆ ئێمە بە میــرات ماوەتــەوە ،یەکیەتییە
کە ھەموومان لە بەرانبەری بەرپرســیارین،
بۆیــە لــە سەرشــانی نــەوە و نەســڵی ئێمە
ئەرکە تاکوو بە یارمەتی یەکتر ھەڵگری
ئــاوات و دەســکەوتەکانی ســەمبۆل و
بلیمەتــی گــەورەی کــورد بیــن و تەپوتۆز
لــە ڕوخســاری مێــژووی ئــەم گەورەپیاوە
البەریــن ،تاکوو ڕێگای ڕاســت بدۆزینەوە
و لە ڕێگایەک کە ئەو ،ســاڵەھای ســاڵ
زەحمەتی بۆ کێشاوە ھەنگاو هەڵبگرین.
ناســاندنی ڕوخساری شەھید پێشەوا قازی
محەمــەد بــۆ نەســڵی نوێــی کۆمەڵگای
ئێمــە ،لــەم بارەیــەوە گرینگــە کــە ئەمڕۆ
زیاتــر لــە ھەر ڕۆژێکــی تــر کۆمەڵگای
ئێمــە پێویســتی بــەوە ھەیــە کــە ڕێــگا
و ســیرەی شــەھیدان و گەورەپیاوانــی
ســەردەمی دێموکراســی بناســێنین و بــە
فکریــەت و عەقڵیەتی ئەم گەورەپیاوانەوە
کــە ئێســتایش ئــەو ڕێــگا و ڕوانگەیــەی
ئــەوان ھەمــووکات لە نێــو کۆمەڵگادا لە
بوارەکانــی کۆمەاڵیەتــی و دێموکراســی
ڕۆڵــی بەرچاویــان ھەیــە ،بناســین و
درێژەدەری ئەو ڕێگا و رێبازە بین.
ئــەوەی کە قازی محەمــەد ،تەنیا وەکوو
ڕێبــەری حیزبــی دێموکــرات و نەتــەوەی
کــورد لەبەرچــاو بگریــن ھەڵەیــە ،قــازی
محەمــەد دەغدەغــەی هەمــوو نەتــەوە
چەوساوەکانی چوارچێوەی ئێرانی ھەبوو،
ئامانجــی پێشــەوا ،داکۆکــی لــە مافــی

ھەژاران و دەرھاوردنی دەســەاڵتی سیاســی
لە دەســتی تاکەکســی لە واڵتــی ئێران و
لە ھەنگاوی دواتر گەشەپێدانی ڕوانگەی
داداپەرورانــە بــوو ،قــازی محەمــەد لــە
جیاتــی ئــەوەی کــە بیــر لــە کورســی و
دەســەاڵت بــۆ خــۆی بکاتەوە ،لــە جیاتی
ئــەوەی کە بیــر لەو دەرفەتانــەی بکاتەوە
کــە بەدەســتی ھێنــاوە ،باســی لــە ماف و
دادپــەروەری دەکرد ،باســی لــە برایەتی و
بەرانبەری مرۆڤایەتی دەکرد و باســی لە
ھاوبەشی ھەمووی خەڵک لە دابینکردنی
مافی چارەنووسی سیاسی خۆیان دەکرد،
باســی لە شکاندنی چوارچێوی دەسەاڵت
لە دەســی تاکەکەســی دەکرد و تەنیا بۆ
نەتەوەی کورد قســەی نەدەکرد ،تەنیا بە
دەنگــی نەتــەوەی کــوردی ئازارچێشــتوو
و چەوســاوە ھاواری نەدەکــرد ،بەڵکــوو
باســی ھەمــوو ھەژاران و زوڵملێکــراوان و
چەوســاوەکانی ئێرانــی دەکــرد و قســەی
ناخــی دڵی ھەموو نەتەوەکانی بندەســت و
ھەمیشە بەدیلگیراوی ئێرانی دەکرد.
قــازی محەمــەد کەســێک بــوو کــە بــە
شەھیدبوونی نەتەنیا نێوی نەمرد ،بەڵکوو
زیندووتر لە جاران و بۆ ھەمیشە لە نێودڵی
ھەزاران کەســدا ژیانێکــی ھەتاھەتای ھەیە
و مانــدگار دەمێنێتــەوە ،ھەر بەو جۆرە کە
ئەمڕۆ لە ھەر جێگایەکی ئەم جۆگرافیایە
نێــو و یــادی قــازی ھەیــە و دەنگــی
مافخــوازی ئــەو لە ھەمــوو جێگایەک بە
گوێــی دەگات ،یەکێــک لــە خاڵــە ھەرە
بەرچــاو و گرنیگترەکانــی بەڕێوەبــەردن و
مودیریەتی پێشەوا ،کۆکردنەوە و ڕاهێنان
پێکردنــی ھێــزە بــژاردە و فەرھەنگییەکان
بوو،
ئەوانــەی کە تواناییان ھەبوو و کەســێک
ســەرنجی ئەوانــی نەدابــوون و لــە پەنــای
مودیریەتــی "پێشەوا"ـــەوە گەشــەیان کرد،
بوونەتــە ھۆی خولقاندنی شــانازیگەلێکی
گەورە.
ھەوڵ و تێکۆشــان بــۆ بەرەوپێشــچوونی
شۆڕشــێک کــە شــەھید پێشــەوا قــازی
محەمــەد ،لــە نێــو ڕوناکبیــران و
خوێندکارانــی ئــەو ســەردەمە ڕایگەیاند،
ئەمــڕۆ بەرھەمــی داوە و ئێمــە شــایەتی
درەوشــانەوەی زۆر زیاتــری الوەکانمــان لە

بوارە جۆراوجۆرەکانی زانستی و زانیاری،
فەرھەنگی ،سیاسی و ، ...ھەین و دەبینین
کــە ڕۆڵــە و نەوەکانی ئــەم گەورەپیاوە لە
هەموو جێگایەکی ئەم جیهانەدا شــانازی
گەورەیان بەدەســت ھێناوە و بوونەتە ھۆی
سەربەرزی نەتەوەی کورد.
پێشەوا قازی محەمەد ،بۆ زیندوومانەوەی
دێموکراســی ،قوتابییانــی وەکــوو خــۆی
بارهێناوە کە ھەرکامەیان توانیویانە ئااڵی
کەوتــووی دێموکراســی و دادپــەروەری و
ئازادی لە سەرشانیان بگرن و تا لووتکەی
شــانازی بیبەنە سەر ،بلیمەتەکانی وەکوو
شەھید دوکتور قاسملوو و شەھید دوکتور
شــەرفەکندی ،ئەگــەر لــە ئەمــڕۆدا
ئێمــە وەکــوو هاوســەنگییەکی بەھێــز
لــە داھاتــووی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
واڵتەکەمــان دەناســێنن ،ئەمە بە ســەمەرە
و بەرەکەتــی خوێنــی بەناحــەق ڕژاوی
شــەھیدان و ھەوڵ و تێکۆشــانی بێوێنــە
و گیانبازییــەکان و ڕوانگــە و فکریەتــی
خۆڕاگرانە و جوانمێری شەھید پێشەوایە.
خاڵێکــی ســەرنجڕاکێش کــە ڕوانگــەی
شــەهید قــازی محەمــەد لــە ڕێبەرانــی
دیکــەی نەتەوەکانــی تری جیهــان جیاواز
دەکاتەوە ،ڕچەشــکاندنی (سنت شکنی)
هەڵســوکەوتە کۆمەاڵیەتییەکانــە ،قازی
محەمــەد بلیمەتێک بوو کە بە ڕەوایەتی
ڕوون و ئاشــکرا و بیرۆکەی دادپەروەرانە،
پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکان
و بەتایبــەت لــە بــواری مــاف و پێگــەی
ژنــان لــە نێــو کۆمەڵگایەکــی ڕەش و
تاریکــدا پرســێکی نوێی خســتە بەردیدی
کۆمەڵگا.
ئــەو بەبۆنــەی ئــەوەی کــە ڕێبەرێکــی
دادپەڕوەری سیاســی بوو ،پاڵنێکی نوێی
لــە پێکهاتەی بیرۆکــەی کۆنی (زهنیت
سنتی) سیاسی و وێژمانی فەرھەنگییەوە
پێــک ھێنــا ،قــازی محەمەد بــە نەزمی
وێژمان و وێژەوەی نموونەی هەڵسوکەوتی
خۆی ،ســەلماندی کە نەترسترین ڕێبەری
سیاسییە و ڕوانگەی ئەو دیموکراسیانەیە
کــە ژن وەکــوو نیــوەی پێکهێنــەری
کۆمەڵــگا و تەواوکــەری مرۆڤــی ســەیر
دەکــرد ،نــەک کااڵیــەک بــۆ کڕیــن و
فرۆشتن و . ...

پێگــەی بــەرز و جێــگای گــەورەی ئــەم
ڕێبــەرە زانایــە دەتوانین لــە نێودڵی ژنانی
کــورد بدۆزینــەوە کــە ئەمــڕۆ شــایەتی
گەیشــتنی ئــەوان تــا ڕادەیــەک بــە
ئاواتــە کۆمەاڵیەتییەکانیــان و ئامانجــە
فەرھەنگییەکانیــان و هەروەهــا ئاســت
و پێگــەی سیاســی خۆیــان کــە لــەو
بوارانــەدا ســەرکوت کرابــوون ،ئــەوەش لە
ڕۆخســاری جوانمێرانــەی ڕێبەرەکەیانــە،
ئەمــە نیشــاندەری ڕوانگــە و تێڕوانینــی
جــوان و جیھانبینــی تایبەتــی قــازی
محەمەدە کە ســەرچاوەکەی تێگەیشتنی
لە دێموکراســی و ئــازادی لە ناو بیرۆکە
و ھزری ئــەو بــووە ،پێشــەوا بیــری لــە
ناســنامەی مرۆڤایەتــی تــاک بــە تاکی
خەڵکی کۆمەڵگا دەکردەوە.
پێشــەوا هەڵکەوتێکــی کاریگــەر بوو کە
لە ئاسمانی تاریکی دۆخی کۆمەاڵیەتی
سیاســی ئێمــەدا وەکــوو خۆرەتــاوئەدرەوشــایەوە ،پێشــەوا هەمــوو ســونەتە
کۆنە پرتووکاوەکان کە لە دەمارگرژترین
شــێوەی خۆیانــدا گەشــەیان کردەبــوو،
جلوبەگەریش بوو بە ڕوانگەیەکی کراوە و
ویژدانێکی ڕوون ڕەخنەی کرد و پالنێکی
نوێــی لــە جیاتــی تابــۆوە پرتووکاوەکانی
واڵتەکەمان پێشکەش کرد.
ئــەو تەنیــا خوازیــاری ئــەوە نەبــوو کــە
بەشــێک لە دەســەاڵتی سیاســی بەدەست
بهێنێت ،لە هەموو بوارەکاندا دادپەروەریی
بۆ گشت خەڵکی دەیویست ،لە ڕوانگەی
پێشــەوا قازییەوە هەموو خەڵک یەکســان
بــوون و دەبوایــە وەکــوو یــەک مافــی
ھاوبەشــیان ھەبوایــە ،فکریەت و ڕوانگەی
دادپەروەرانــەی قــازی محەمــەد ،وەکــوو
تیشکێکی نوێ لە زوڵماتی فەرھەنگی و
سیاسی واڵتەکەمان ئەدرەوشایەوە.
ھەر بــەم بۆنــەوە دەتوانیــن ڕوانگەکانــی
قــازی محەمەد بــە بنەڕەتی شۆڕشــێک
بزانیــن کــە تاکوو ئێســتا بــەردەوام بووە و
بۆ ھەمیشــەیش بــەردەوام دەبێت ،وتەکانی
پێشــەوای نەمــر ســەڵماندویەتی کــە ئــەو
ھەمووکات تێدەکۆشی تا لە جیاتی شەڕ،
کێشەکان لە سەر مێزی وتووێژ چارەسەر
بکات.
مێژوو شــایەتە ،قــازی محەمەد نموونەی

تــەواو لــە نوێــن و نیشــاندەری هەمــوو
دادپەروەرەکان و دادپەروەردۆستانی سەدەی
ئێستا و ھاودەورەی خۆی بووە ،ئەو نەک
ئەوەی کە تەنیا بە دوای زیندووبوونەوەی
ناسنامەی نەتەوەکەی خۆی بوو ،بەڵکوو
مرۆڤایەتــی بــە ســەرچاوەی دادپــەروەری
دەزانی و بە شــێوەی مرۆڤایەتییانە کە بە
درێژای ســاڵەھای ســاڵ زوڵمێک کە لە
نەتەوەکەی دەکرا و بەردەوام بوو ئاماژەی
دەکرد . ...
پێشــەوا قــازی ڕویشــت ،قاســملوو و
"شەرفکەند"ـــیش ڕویشــتن و زۆربــەی
ھاوڕێیــان و ھاوبیرانــی کــە هێمــا و
سەمبۆلی دادپەروەری ئێمە بوون ڕویشتن،
ئەوان ئەسڵییەتی خۆیان بە ئاکام گەیاند،
قــازی محەمــەد ھەمــووکات جەختــی
دەکــردەوە کــە لە شــەهیدبوون لــە ڕێگای
خەڵــک و نیشــتمانی خــۆی ترســێکی
نییــە و تامەرزۆوانــە بــەرەو پێشــوازی
مردن دەڕوات ،ئەوان بە شــەھیدبوونیان بۆ
ھەمیشــە لــە دڵماندا دەژیــن و زیندووتر لە
جــاران لە لووتکەی مێژوودا ژیان دەکەن،
ئەمــڕۆ قــازی محەمەد لــە نێوانی ئێمەدا
نییە ،بەاڵم ڕێگای پێشەوا و هێڵی قازی
و ئارمانــە گەورەکانــی ،زینــدووە و بــۆ
هەتاهەتایــە زینــدوو دەمێنێتــەوە چونکــە
کوردستان زیندووە.
بەرز و بەڕێز بێت نێو و یادی پێشەوا قازی
و ھاورێ و ھاوســەنگەرانی وەفــادری،
شەھید دوکتور قاسملوو و شەھید دوکتور
شــەرفکەندی کــە بــە پێشکەشــکردنی
خوێنی خۆیان لە درێژەی ڕێگای سووری
شــەهیدبووندا لە سەر لووتکەی مێژوو بۆ
هەمــوو نەســڵەکانی دوێنــێ و ئەمــڕۆ و
سبەینێ شانازی و حەماسەیان خولقاند.
جێــگای باســە کــە رێژیمــی پەهلەویــی
ئێــران لــەو ســەردەمانە لــە دادگایەکــی
درووســتکراودا بــە داســەپاندنی ســزای
سێدارە ،قازی محەممەد و دو ھاورێی ئەو
گەورەپیاوە ،لە ١٠ی خاکەلێوەی ١٣٢٦ی
هەتاویدا لە گۆڕەپانی چوارچرای شــاری
مەھاباد لە سێدارە دران.
رۆحــی نەمریــان شــاد و ڕێــگا و ڕێبازی
پیرۆزیان پڕڕێبوار بێت.
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ڕۆڵی ژنان لە سیاسەتدا
شنۆ چایچی
ئەمــڕۆ لەیــا زاناکان و لەیال قاســمەکان
لــە ەەر ماڵێکــی کــورد و لــە ەەر زانکــۆ
و شــەقامێک و شــاخەکانی کوردســتان
دەژیــن و چیدیکــە بــۆ دوا ناگەڕینــەوە،
ئەوەی ەەیە ئاسۆیەکی ڕوونە!
خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی کوردســتان،
لــە ســاڵەکانی  ١٩٠٦-١٩٤٦پێــی نایــە
قۆناغێکــی نــوێ و بــە شــێوازی مۆدێڕن
پێداگریــی ویســت و ئامانجەکانــی خۆی
بــوو .لــە ەەمــان کاتــدا واتــا و چەمکــی
نــوێ ەاتــە نێــو ئەدەبیاتــی سیاســی و
شۆڕشــگێڕانەی کوردســتانەوە ،یەکێــک
لــەو بابەتانــەی کــە گرینگــی بەرچاوی
لــە بزووتنــەوە کوردییــەکان لــە ناوچــەی
ڕۆژەەاڵتی ناڤین پەیدا کرد ،پرسی ژنانە،
ئەمــڕۆ ئــەم پرســە بووەتــە شــۆناس ،کــە
بــە دوای ویســت و ئامانجــی تایبــەت بــە
خۆیەتــی و بووەنەتە یەکێک لە ســەرچڵە
کانی خەباتی یەکسانیخوازانەی کورد لە
هەرێمەکەدا.
ژنانی کورد لەگەڵ ژنانی تری ناوچەکە
ئەزموون ویستی هاوبەشیان پێکەوە هەیە،
بــەاڵم ژنــان لــە کوردســتان بەشــداری
خەباتێکی نەتەوەیی و گشتگیرتردا و ئەم
بەشداربوونە لە هەر ویستگەیەکی شۆڕش
گــۆڕان بــە خــۆوە دە بینێتــن و هــەر ئــەو
مەســەلە خاڵی جیاکــەرەوەی ژنانی کورد
لەگــە ڵ بزاڤــی ژنانی تــری ناوچەکەیە،
هــەر وەهــا ژنــی کــورد بــە ئاســتێک لــە
تێگەیشــتنی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
گەیشــتوون کــە وەکــوو کاریکتەرێکــی
ژنانــە لە ڕەوتی خەباتی ڕزگاریخوازی و
کایەکانی دیکەی ناو کۆمەڵگادا دەوری
ســەرەکی هەیە و لە پرســە گشــتییەکاندا
جێدەستی دیارە.
کوردســتان ناوچەیەکــی جوغرافیایــی
لەمیژینەیە و دیارە کە بە دوای ڕووخانی
ئیمپراتووری عوســمانی و لە ژێردەسەاڵت
و ویستی دەوڵەتە ئیمپرالیستییەکانن ،ئەو
کاتــی بــڕاوەی شــەڕەکانی گەردوونــی،
لەتلــەت و پارچــە پارچــە کــرا ،هــەر ئەم
ڕووداوە دەســپێکێک بــوو ،بــۆ ئەوەی کە
ژنــان لە کوردســتان هەلومەرجی تایبەتی
و جیــاواز ئەزمــون بکــەن ،بــەم شــێوە کــە
سیاســت و پالنی دەوڵەتە سەردەســتە کان
کە هەر بەشــی کوردســتان تێدا ژێردەستە
کارتێکــەری و ســاختاری تایبەت بەرهەم
دێنێتــن و بــە ئاڵۆزبوونی کێشــەکانی ئەم
چینــەی کۆمەڵگا کاریگەریی دادەنێتن،
لە هەمان کاتدا رۆڵ و پێگەیەکی تازە بۆ
ژنــان دێنیتە ئــاراوە و هەروەها لە حاڵێکدا
کــە ژن ئیلهامــدەری هونەرمەنــدان بــۆ
خولقاندنی بەرهەمەکانە تەعلیماتی کۆن
و ڕزیــوی کۆمــاری ئیســامی مەقامی
ژنــی هێناوەتــە خــوارێ و کردوویەتــی بە
بوونەوەرێکی چارشێوبەسەری ،ڕەشپۆشی
بێمایــە ،بوونەوەرێــک کــە شــیاوی
کۆیلەیەتییە ،مەجبوورە لە ماڵدا زیندانی
بــێ بــۆ ئــەوەی خزمەتی پیــاوان بکات و
دوور لە کۆمەڵگا و دوور لە پیاوان درێژە
بە ژیانی خۆی بدات ،بەاڵم لە ڕوانگە ی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانەوە
بــە بەشــداریی سیاســی -پێشــمەرگانە لــە
شۆڕشــی کوردایەتی ،مەجالێکی باش و
لەبارە بۆ هاتنە نێو کۆمەڵگا.
بــە دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان
یەکەمین هەنــگاوی بەڕێکخراوییکردنی
چاالکیــی ژنــان وانەمەندســازی کــراوە
و گەیشــتن بــە بلوغــی سیاســی و
کۆمەاڵیەتی ژنانە ،ئەم هەنگاوە هاوکات
کەڵکوەرگرتــن بــوو لــە وزە و پتانســیلی
ژنــان بۆچارەســەرکردنی پرســی کورد بە
بەشــداریی چاالکانــەی ژنــان ،کــە لەژێر
چەتــری سیاســەتی نەتەوەیــی دەرفــە ت
بۆ بەشــداریی خودموختارانە لە کۆمەڵگا
و سیاســت بــۆ ژنان دەڕەخســێنن وهەر ئەم
بابەتــە بەڕیشــەییکردنی پرســی ژنــان لە
کۆمەڵــگا یارمەتــی دەدات ،کاتێک کە
پرس وچاالکیی ژنان لە پرۆسەی خەباتی
کوردســتان هاوکات لەگەڵ ڕووداوەکانی

نێــو خەبــات کاریگەری بە خــۆوە دەبینن،
هەروەها لە ســەرەتای شۆڕشــەوە زۆربەی
حیزب و سازمانە چپەکان ژنانیان لەگەڵ
بــووە و ئــەو ژنانــە ئامانجــی حیــزب و
ڕێکخراوەکانیــان زۆرتــر بــە الوە گرینگ
بووە ،تا مەسەلە پێوەندیدارەکان بە خۆیان،
بــەاڵم وردە وردە بــە تێپەڕینــی کات لــە و
ڕێکخراوانە کشانەوە و سەربەخۆ یا لەگەڵ
ژنانی دیکە دەستیان کرد بە مەترحکردن
و هێنانــە گــۆڕی حــەق و حقووقیــان کــە
بریتی بوو لە دابینکردنی مافی بەرامبەر
لە نێوان ژنان و پیاواندا ئێســتا دەبینم ئەو
ژنــە فێمێنیســتانەی کــە زۆر چاالکــن
لــەم بــوارەدا ژنی کوردیــش جیا لە ژنانی
ئێــران نەبــووە و چاالکیــی بەردەوامیان لە
حیــزب و ڕێکخــراوە کانــی کوردســتاندا
هەبــووە هەروەهــا لــە کوردســتانی ئێــران
ژنان بەشــداری بەرچاویــان لە بزووتنەوەی

ئازادیخــوازی گەلەکەیاندا هەیە و ڕۆڵی
ژنانــی کوردســتان بەتایبــەت خوێنــدکارە
کوردەکان لە زانستگەکان ،لە حەرەکەتە
ئێعترازییەکانــی ئــەم دواییانــەی ئێــران
بــۆ خــۆی دەربــڕی ئەوەیــە کــە ژنــان بە
چاالکیــی لــە مەیدانــدا هەن ،یــادەوەری:
ڕۆڵــی بەرچــاوی ژنــان لــە هەڵبژاردنــی
شــۆراکاندا و خۆ بەربژێرکردن و هەروەها
بەشــدارییان لە هەڵبژاردنی ئەم دواییانەدا
نوێنەر بۆ مەجلیس و هەروەها هاتنیان بۆ
شاخ و دارستانەکانی کوردستان نیشانەی
ئەوەیە کە لە بزووتنەوەدا بەشدارن.
کاتێــک کچــی کــورد لە پێنــاو ئازادی
نەتەوەکەیــدا ،حازرە هــەر گیانفیداییەک
بکاتــن ،ســنوورەکان دەبــڕی و بەوپــەڕی
باوەڕبەخۆبوونــەوە لــە هەمــوو خواســتە
تاکەکەســییەکانی دەگوزەرێنــن و
ڕێــگای پڕهــەوراز و نشــیوی خەبــات

دژ بــە دوژمنــی هاوبەشــی ژن و پیــاو
دەگرێتــە پێــش ئــەوە نیشــاندەری ئەوەیــە
کــە هەســتی بــە بوونــی خــۆی کــردووە
و دەزانــن توانــاکان و باوەڕبەخۆبوونــی
ئــەو دەتوانــن یارمەتیــدەری خەبــات بــن
و ئــەوەش ئەرکــی هێــزە کوردییــەکان و
بەتایبەت حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران قورســتر دەکات ،کــە زیاتر ئاوڕ لە
ژنــان بدەنــەوە و بەشــێکی هــەرە گرینگی
خەباتــی بزانــن ،لــە تێکۆشــانی حیزبی و
سیاسی ئێمەدا دەبێت جێگایەکی تایبەتی
بدرێــت بــە ژنان کــە نیوەی دانیشــتووانی
واڵتەکەمان پێک دێنن ،هەروەک دەزانن
حیزبــی ئێمە مافی بەرانبەر تەواو لەگەڵ
پیــاوان بــۆ ژنــان دادەنێــت ،بــەاڵم دانانــی
مــاف لەگــەڵ پپادەکردنــی ئــەو مافانــە
لــە کۆمەڵــگادا مەودایەکــی زۆریــان لــە
نێــودا هەیــە دەبێــت بەرەبــەرە ئــەو مەودایە

لە نێو بچن ،بە باوەڕی حیزبی دێموکرات
هەرچی زیاتر ژنان لە کارە کۆمەاڵیەتی
و سیاســییەکاندا بەشــدار بــن ،کۆمەڵــگا
پێشــکەوتووترە و شانســی ســەرکەوتنیان
زیاترە.
دوای شۆڕشی  ٥٧ئێران ،ژنانی کوردستان
شانبەشــانی پیاوان دەســت بە بەرگریی لە
نیشــتمان و بوونــی خۆیــان دەدەن و وەک
ژن لــە برا و باوکــی خۆیان دیفاع دەکەن،
بەاڵم گیر و گرفتی سەر ڕێگای ژنان لە
ئێراندا بەگشــتی زۆر دیارە و خۆڵقینەری
بەشــێکی زۆر لــەو گیروگرفتانــە خــودی
کۆماری ئیسالمییە ،کۆماری ئیسالمی
هــەر ڕۆژە بــە بیانوویەک بــە دژی ژنان
گەاڵڵــە بۆ پەســەندکران دەنێرنە مەجلیس
و هەروەهــا یاســایی ئەساســی پــڕ لــە
مادەی دەســت و پێ گیرە لەســەر ڕێگای
گەشــەکردنی ژنــان ،کوردســتانیش لــەم

بارەوە جیا لە ئیڕان نییە ،بەاڵم ئەو هۆیانە
ئێســتە بــوون بە کۆســپ لەســەر ڕێگای
ژنــان ئە وانــن -١ :نەبوونی ئــازادی-٢ .
داب و نەریتی کۆن و ســونەتی وەک ژن
بە ژنە ،کچ لە جێ خوێندان کە ئێستاش
لــە بەشــێکی کوردســتان بەردەوامــن-٣ .
پیاوســاالری و باوکســاالری ،لە زۆربەی
ماڵەکانــدا ئێســتاش قســەی یەکــەم پیاو
دەیــکات و بڕیــار بــەس بــە دەســت ئــەوە.
 -٤تێگەیشــتنی ئەوتــۆ لــە مەزهــەب
لەگــەڵ مــاف و ئازادییەکانــی ژنــان لــە
ناتەباییدایــە -٥ .جیاوازیدانــان لــە نێــوان
ژنــان و پیــاوان (ئاپارتایــدی ڕەگــەزی).
 -٦لــە خوارەوەبوونــی ڕادەی زانیــاری و
تێگەیشــتنی ژنانــی کوردســتان .بەاڵم بە
پڕڕەنگ و تۆخبوونەوەی بارودۆخی ژنان
لــە کۆمەڵــگا و لەم چەند دەیەی ڕابردوو
ژنــان چیدیکــە حازر نین بیــر و فیکری
چەوســینەر قەبــووڵ بکــەن ،بەڵکــوو ئــەم
جارە وەک چینێکی شوناسدار و سیاسی
داوای مافــی خۆیــان و نەتەوەکەیــان
دەکەن.
ڕاســان بــە خوێندنــەوەی دروســت و
واقعبینانــە لە کۆمەڵگا و شــرۆڤەی ورد
لــە هەلومەرجی ژنــان لە کۆمەڵگا ،فەزا
و دەرفەتێکی باشــی بۆ ژنان ڕخساندووە،
کــە لەگــەڵ چینــە پەراوێزخراوەکانــی
دیکــەی نێــو کۆمەڵــگا بــە ســوژەیەکی
بەکۆمــەڵ بەو ئاســتە لــە ئاگایی دەگەن
کــە بــۆ ئــازادی و ڕزگاریــی خۆیــان تێ
بکۆشــن و ئەم حوزووری ژنان لە خەباتی
نیشتمان تەنیا حوزوورێکی پڕوپاگەندەیی
و ڕووەکــی نییــە ،بەڵکوو بەشــدارییەکی
ڕاســتەقینەیە و لەســەر بنەمای فیکری-
فەلسەفی دامەزراوە ،هەروەها کۆمەڵگا و
بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکان
زیاتر لە پازیڵێك دەچن ،کە ژن بە یەکێك
لە بەشــە ســەرەکییەکانی ئــەم پازیڵەیە و
ئەگــەر ڕۆڵ و ئەرکــی دیاریکراویــان بۆ
لەبەرچــاو نەگیرێــت ئەوە هیــچ کات ئەم
پازیڵە لەســەر یەک ناخرێتەوە و هەمیشــە
ئــەم کۆمەڵگا و بزووتنەوەیە بە نوقســانی
درێــژە بــە خەباتی خۆی دەدات و ناتوانین
بــە کۆمەڵگایەکی ئەکتیڤــی بە ئەژمار
بێنــن و ڕەنگە هەر ئەم خوێندنەوە ســادەیە
لــە کاریگەریــی ڕۆڵــی ژنان بــن ،کە لە
قۆناغــی نــوێ کۆمەڵــگا خۆرهەاڵتــدا
بەڕێوبەرانــی ئــە م قۆناغــە هێندە باس لە
ڕۆڵــی ژنــان دەکەن و لــە هەوڵی ئەوەدان،
کــە ژنــان زیاتــر خۆیانــی تێدا ببینــەوە و
ئــەرک بەئەســتۆ بگــرن و ببن بە بەشــی
سەرەکی لەم خەباتە چ وەک هێزی شاخ
و چ وەک ئەکتەرێکی چاالک لە شاردا
و ئــەوە ڕاســت بەپێچەوانــەی ئــەو قســەیە
کە دەگوترێ پرۆژەی وبەرنامەی ڕاســان
پــرۆژە و قۆناغێکــی پیاوانەیــە چونکــە
هــەر لــە ڕۆژی یەکەمــی ڕاگەیاندنــی
ڕاســان لە سنوورەکانی خۆرهەاڵت جەخت
لــەوە کراوەتــەوە ،کــە تەنیا بە بەشــداریی
هەمــە الیانەی هەموو چین و توێژەکانی
کۆمەڵــگا دەتوانــن یارمەتیــدەری
سەرســەختی خەباتی کورد بن و کاتێک
بــاس لــە گرێدانــی خەباتــی شــار و شــاخ
دەکرێن شــاخە بــە هەموو پتانســیلەکانی
کۆمەڵگا لە شاردا و ژنانیش بەدڵنیاییەوە
بەشــێکی پتریان بــەر دەکەوێت ،چون هەم
لــە ڕووی حەشــیمەتەوە نیــوەی زیاتــری
کۆمەڵگایــان پێــک هێنــاوە و هەمیشــە
لــە ڕووی زوڵــم و زۆری دوو قــات و
ســێ قــات دەچەوســێنەوە و پێویســتە بــۆ
ڕەواندنــەوەی ئــەم زوڵم و زۆری و بێمافیە
کە بە شــێوەی سیســتماتیک داڕێژراوە و
هەوڵی پەراوێزخستنی ژنان دەدات ،خۆیان
بەشداریی خەباتەکە بکەن.
لــە کۆتاییــدا ،دەبێــت بڵێم کــە نێوڕۆک
و مێــژووی خەباتــی کوردســتان بــە
شــایەتیی قوربانییەکانــی و بەرهەمــە
فیکــری و سیاســییەکانی گەورەتریــن
گارانتــی وەدیهێنانــی ئاســۆیەکی ڕوون،
بــۆ دواڕۆژی کۆمەڵگایەکــی ئــازاد
و یەکســانیخوازە و بــە ئاگاهییــەوە
بــە ڕەوەنــدی ڕووداوە کۆمەاڵیەتــی و
سیاسییەکان دەڕوانین.

ژمارە ٤ ،٧٤٧ی ئاوریلی ٢٠١٩

9

شوناس لە ڕوانگەی دەروونناسییەوە
بێهزاد قادری
بابەتــی شــوناس ،واتە بــاس و هەوڵدان بۆ
وەاڵمدانــەوە بــە پرســیاری "مــن کێــم؟"،
مێژوویەکــی کۆنــی هەیــە .بــەم هۆیەوە،
شوناســی نەتەوەیی چەمکێکی مێژووییە
کە لە سەرەتاوە بە شێوازی جۆراوجۆر ،لە
ڕەهەنــدە جۆربەجــۆرە کۆمەاڵیەتییــەکان،
بوونــی هەبووە و بە بۆچوونی بیرمەندانی
زانستە مرۆییەکان ،بەتایبەت بیرمەندانی
کۆمەاڵیەتــی و سیاســی ،یەکێــک
لــە بنەڕەتیتریــن و نوێتریــن باســەکانی
ســەردەمی مۆدێــڕن و پەســامۆدێڕنە کــە
بــە بۆچوونــی هەندێــک لــەو بیرمەندانە،
لــە پــاش ڕۆنێسانســەوە لەدایــک بــووە.
شــوناس ،ڕێچکەیەکــی واتاســازییە
بەپێــی تایبەتمەندییەکــی فەرهەنگــی،
یــان کۆمەڵێک گەوشــینی فەرهەنگیی
لەیەکــدراوە کــە لــە ســەردەمی مۆدێڕندا
لــە پێش ســەرچاوە واتاییەکانــی دیکەوە،
جێگیر دەکرێت.
لە ڕاســتیدا دەبێ لەســەر ئەم خاڵە جەخت
بکەینەوە کە چەمکی شــوناس ،یەکێک
لــە پێچاوتریــن چەمکەکانــی زانســتە
مرۆییەکانــە و لــە هەڵســەنگاندن لەگەڵ
دیکــە باســەکانی ئــەم تــەوەرە ،بەرهەمی
نووســراوی کەمتــری لەســەر هەیــە.
بــەزۆری لــە باســکردنی ئــەم چەمکەدا،
شــوناس دەکەنــە دوو بەشــی تاکــی و
کۆمەاڵیەتــی .بــەم بۆنــەوە ،شــوناس
چەمکێکــە کــە تایبــەت بــە بوارێکــی
تایبــەت نییــە و جــێ پێــی لــە هەمــوو
بوارەکانی زانستە مرۆییەکان ،بۆ نموونە:
دەروونناســی ،زانســتی کۆمەاڵیەتــی و
ڕامیاری و هەروەها مێژوو ،دیارە.
لــە ئەمڕۆدا ،ئــەم چەمکە بــە ڕادەیەک
گرینگیــی پەیــدا کــردووە کــە هەندێک
لــە بیرمەنــدان ،شوناســی نەتەوەیــی بــە
ژێرخانــی هەمــوو جــۆرە شوناســەکان
دەزانــن .بــەو واتایە کە شوناســەکانی تر،
لە چوارچێوەی شوناســی نەتەوەییدا شــێوە
دەگرێــت و واتــا پەیدا دەکات؛ بۆ نموونە،
شــێوەگرتنی شوناســی تاک ،دیاردەیەکە
کــە بەتــەواوی لەژێــر ڕکێفــی شوناســی
نەتەوەییدایە.
هەڵبــەت ،لــەم چەنــد دەیــەی ڕابــردوودا،
گەوشــینی یەکگرتــووی شوناســی
نەتەوایەتــی ،تووشــی خەســار بــووە؛
یەکێــک لــە هۆکارەکانــی ئەم خەســارە،

دەگەڕێتــەوە بــۆ باســی "بەجیهانیبــوون/
" ،Globalizationواتــە دیاردەیەک
کــە لەم ســەردەمەدا لــە بەرامبەرماندایە.
بەجیهانیبــوون دەبێتــە هۆی شــێوەگرتنی
هەســتی چەندبەشــی ،ونبوویی و نامۆیی
لە زۆرێک لە تاکەکاندا ،بەتایبەت بەرەی
نوێ و گەنجی کۆمەڵگا .بەجیهانیبوون
هەروەهــا لــە ڕێگــەی وێرانکردنــی
فەرهەنگــی ،دەبێتــە هــۆی الوازکردنــی
هێمنایەتیــی شــوناس .کاریگەریــی
گشــتیی بەجیهانیبــوون لەســەر شــوناس،
زۆرتــر لەوەیکــە شــێوازێکی یەکگرتووی
ببێــت ،تێکدەرە .بــە واتایەکی تر دەتوانێت
ببێتــە دیاردەیــەک بــە نــاوی قەیرانــی
شــوناس ،بەتایبــەت دەبێتە هــۆی قەیرانی
شوناســی نەتەوایەتــی و فەرهەنگی ،واتە
دیاردەیــەک کــە لــە هەنووکــەدا جیهــان

لەگەڵیدا دەستەویەخەیە.
لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ واتــای شوناســی
تــاک ،کە لە بــواری دەروونناســیدا دێتە
گــۆڕێ ،هەندێــک لــە دەروونناســانی
ئــەم بــوارە ،لەســەری بۆچــوون دەردەکەن.
زۆرێــک لــە بیرمەندانــی دەروونناســیی
کەسێتی ،شوناس لە پێگەی یەکەمدا بە
بەرهەمی هەســت و داخوازییە تاکییەکان
دەزانــن ،هەســت و داخوازیگەلێــک کــە
لەگەڵ هەست و داخوازییەکانی کەسانی
تــر ،جیــاوازن .بــەم هۆیــەوە ،هەندێک لە
بیرمەنــدان لەســەر ئــەم بڕوایــەدان کــە
شــوناس بریتییــە لە هەســتی خــود یان بە
واتایەکی تر ناســین و فامی خود کە لە
پەیوەندی لەگەڵ کەســانی تر و لە کات
و شوێنێکی دیاریکراودا ،شێوە دەگرێت.
لــە الیەکــی تــرەوە" ،جاکوبســێن" ،وەهــا

دەڵێــت(( :شــوناس بریتییــە لــە هەســتی
جیاوازیی شەخسی و هەستی سەربەخۆیی
شەخســی )).بەپێی ئــەم واتایە و هەروەها
واتــای پێشــووی شــوناس ،هەمــان باســی
کەسێتییە و شوناس بریتییە لە هەستێک
کــە مــرۆڤ ڕەپــاڵ بــە ژیانــی دەروونیی
خــۆی هەیەتــی و یەکگرتووییەکــە کــە
لەهەمبــەری دۆخ و ئەحواڵــی دەرەوە،
هەمیشــە لە دەروونی خۆیەوە هەستی پێ
دەکات.
شــوناس لــە ڕوانگــەی زۆرێــک لــە
دەروونناســانەوە ،خاوەنــی دوو ڕەهەنــدی
سەرەکییە کە بریتییە لە ڕەهەندی ناسین
و ڕەهەندی ئێحساســی .بە واتایەکی تر،
شوناس بواری ناسین دەگرێتەبەر ،چونکە
هەستی شوناس بەرهەمی جۆرێک فام و
هۆشــیارییە .هەروەها بواری ئێحساســیش

دەگرێتەبەر ،چونکە ئەم فام و هۆشیارییە
بە نۆرەی خۆی دەبێتە هۆی هەڵگیرسانی
هەستەکان و حەزە تایبەتەکان.
بەگشــتی ،تێفکریــن لەســەر ڕوانگــە
جۆربەجۆرەکانی دەروونناسی ،پیشاندەری
هەندێــک خاڵــی گرینگە لە باســکردن و
واتای چەمکی شوناســدا ،کە لە درێژەدا
ئاماژەی پێ دەکەم:
 شــوناس ســنوورێک لــە نێــوان خــود وبێگانــەدا دادەنێــت و زۆرتــر لــە ڕێگــەی
یەکهەڵســەنگاندنی کۆمەاڵیەتییــەوە
دەستدەدات.
 تەنانــەت بــواری تاکیــی هەســتیشــوناس ،بە ناوجێگەریی "دیالکتیک"ی
نێــوان تــاک و کۆمەڵگا شــێوە دەگرێت.
شــوناس بەگشــتی لــە ڕوانگــەکان و
هەســتەکانی تاکەکان خــۆی دەردەخات،

ئــەو کوردســتانە ،بۆیە بــۆ ئێمەی کورد،
کوردســتان ئــەو نیشــتمانەیە کــە شــوێن
و پێناســەی هاوبەشــی هەموومانــە و
هەموومــان بەیەکــەوە گــرێ دەدات و لــە
خەڵکانــی دیکــە و لــەو کەســانەی کــە
نیشــتمانیان لــە ئێمــە جیــاوازە ،جیامــان
دەکاتەوە.
وەک چــۆن خاوێنکردنــەوە ،پارێــزگاری
کردن ،پاراســتن ،نۆژەنکردنەوە و هەروەها
پــەرەدان بــە ماڵەکانمــان بــۆ هەمــوو
تاکەکانــی خێزانێــک وەک ئەرکــە،
هەربەوشــێوەیەش پارێــزگاری کــردن،
نۆژەنکردنــەوە ،گەشــەدان و ...هتــد
نیشــتمانەکەمان ئەرکــی تــاک بەتاکی
هەمــوو ئێمــەی کــوردە و پێویســتە هەتــا
لەبەرانبــەر نەتــەوە و نیشــتمانەکەمان
خۆمان بە بەرپرسیار بزانین.
لــەو کاتەوە گەلەکەمــان بووەتە ئامانجی
هێــرش و فراوانخــوازی نەتــەوە و گەالنی
دیکە ،نیشــتمانمان داگیر و پارچە پارچە
کــراوە ،گەورەکانمــان کــوژران و نووســین
و تۆمارکردنــی ڕوداوەکانمــان بــە زمانی
خۆمــان لــێ قەدەغــە کــرا ،هــەر بۆیــە
بەشــێکی زۆری مێــژووی گەلەکەمــان
لــە تاریکــی مێژوودا ون بووە و پێویســتی
بــە گەڕانێکــی کارناســانە و ورد هەیــە
هەتاکــوو ئــەو مێــژووە نادیــارە ئاشــکرا و
تۆمار بکرێت.

هەر لەو کاتەدا کە نیشتمانەکەمان لەالیەن
نەیارانــی گەلەکەمانــەوە داگیــر کــراوە،
ســەرخان و ژێرخانــی کوردســتانەکەمان
لــە الیــەن ئــەو داگیرکەرانــەوە بەتــااڵن
بــراوە و زۆر بێبەزەییانــە و بــە ئەنقەســت
و بــە بیانــووی جۆراوجــۆر دەســت دەدەنــە
کاولــکاری و ئاگرتێبــەردان لە جەســتەی
نیشــتمانەکەمان ،تــا ئاســتێک کــە بــە
ئاشــکرا کاولــکاری ،بەتااڵنبردنــی
سەرمایەکانمان ،ســووتاندن و وێرانکردنی
خــاک و لێــڕەوارەکان و ئــازاردان و
بێحورمەتــی کــردن بــە دابونەریــت و
پیرۆزییەکانــی گەلەکەمــان بووەتــە
سیاســەتی راســتەقینەو ڕۆژانــەی ئــەوان
و لەهەمــوو الیەکــەوە و بــە هەزاران شــێوە
نیشــتمان و نەتەوەکەمانیــان داوەتــە بــەر
هێــرش و هەوڵی لەنێوبردن و ســڕینەوەمان
دەدەن.
زانا ،نووسەر و هونەرمەندەکانمانیان ناچار
کــردووە هەتاکــوو لە بەرژەوەنــدی ئەواندا
کار بکــەن ،لەغەیری ئــەوەدا نەک هیچ
یارمەتــی و پاڵپشــتییەکیان نەکــردووە،
بەڵکــوو بــە وەپاڵدانــی تۆمەتگەلــی
جۆراوجــۆر تووشــی زینــدان ،مــەرگ یان
ناچار بە ئاوارەیی لە هەندەران و مردن لە
غەریبیان کردوون.
لــەم ســەردەمەدا کــە گەلــی کــورد زۆر
جیاوازتــر لــە ســەدەکانی پێشــووتر،

خوێنــدەوار و ڕۆشــنبیری تێدا هەڵکەوتووە
و زۆربــەی خەڵکەکەمان خوێندەوارن و لە
ســایەی کەرەســتەکانی بەجیهانیبوونــەوە
زۆر بەئاســانی دەســتیان بــە زانیارییەکان
ڕادەگات و دەتوانــن بەشــداری لــەو تــۆڕە
جیهانیانــە بکــەن ،پێویســتە کــە ئــەو
ئابلۆقانــە بشــکێنین و هەموومان لە پێناو
نیشــتمانەکەماندا دەســت بدەینە چاالکی
و زیندووکردنــەوە و تۆمارکردنی مێژوو و
داهاتووی گەل و نیشتمانەکەمان.
مەتەڵێکــی فارســی هەیــە کــە دەڵــێ
"چراغــی کــە بــە منــزل رەواســت ،بــە
مســجد حــرام اســت" ،واتــە لــە کاتێکــدا
کــە نیشــتمانەکەی خۆمــان لەبــەر
هێرشــدایە ،هەڕەشەی لەنێوچوونی خاک
و دابونەریــت ،زمــان و مێژووەکەمــان
لەئارادایــە ،ئیــدی پارێــزگاری کــردن لە
نیشــتمانی نەتەوەیەکــی دیکــە و گــەڕان
بــەدوای مێژووەکەیــان ،خۆشــخزمەتی
کــردن و گەشــەو نمــادان بــە دابونەریــت
و پیرۆزییەکانیــان بــۆ مرۆڤێکــی کــورد
کارێکــی بێســوود ،بێمانــا و بگــرە
گەمژانەیە.
لە ڕاســانی خۆرهەاڵتــدا هەموو تاکێکی
کــورد ئەرکێکــی ئەخالقــی و نیشــتمانی
کەوتووەتە سەرشانی کە پێویستە هەرچی
زووتــر لــە خــەوی بێئاگایــی و ژیانــی
تاریکی هەستێت و بەشداری ئەو شەپۆلە

و ئەو خەباتە نەتەوەییە بکات.
کاربەدەســتان و دوکتــوورە کــوردەکان
چاویــان بەهەژارانــی گەلەکەیانــەوە
بێــت هەتــا لــەوە زیاتــر ژیانیــان لــێ تاڵتر
نەبێــت ،مامۆســتایان ،زانایــان ،نووســەران
و لێکۆڵەرانــی کــورد لەباتــی ئەوەیکــە
زۆربــەی کاتەکانیــان بۆ گــەڕان بەدوای
مێــژوو و کەســایەتی نەتەوەکانــی دیکدا
بــە فیــڕۆ بدەن و ببنە ســۆڕناژەنی ئەوان،
کاتەکانیــان بــۆ خوێندنــەوە ،لێکۆڵینــەوە
و تۆمارکــردن و دۆزینــەوەی مێــژوو و
کەســایەتی نەتەوەکەیــان تەرخــان بکــەن،
کــە خــۆی لە خۆیــدا لەگــەڵ خزمەتێکە
هاوشێوەی خەباتی پێشمەرگانە.
دایــکان و باوکانــی کــورد بــە ئاگایــی
و دڵئاوەاڵییــەوە هــەم خۆیــان بەشــداری
ڕاســان بکەن و بە قەدەر دەرەتان و توانای
خۆیــان بــۆ ســەرکەوتنی ئــەو خەباتە کار
بکــەن و هەمیــش منداڵەکانیــان هــان
بــدەن و فێریــان بکــەن کە ببنە ســەربازی
نەتەوەکەیــان و بــە بەشــداربوونیان لــە
چاالکییــە جۆراوجۆرەکانــی خەباتــی
ڕاســانی شــار وەک" :بەشــداری لــە
بۆنــە و جێژنــە نەتەوەییــەکان ،فێربــوون و
نووســین بــە زمانــی کــوردی ،لەبەرکردن
و پۆشــینی جلوبەرگی کوردی ،پاراســتن
و خاوێــن ڕاگرتنــی ژینگــەی شــار و
شــاخ و لێــڕەوارەکان و  ...هتــد "،یــان

بــەاڵم جێــی شــێوەگرتنی شــوناس ،ژیانی
کۆمەاڵیەتییــە .شوناســی کۆمەاڵیەتیی
دەرکەوتــوو لە کەســێتی ،جیــا لە دونیای
کۆمەاڵیەتیی تاکەکان ،واتایەکی نییە.
لــە الیەکــی تــرەوە ،دیالێکتیکیبوونــی
چەمکــی شــوناس ،بــەو هۆیەتــە کــە
خۆیشــی لــە شــێوەگرتنی شــوناس ڕۆڵی
"مونفەعیلــی" نەبــووە ،بەڵکــوو وەکــوو
کۆمەڵــگا ڕۆڵێکــی چاالکی لە ئەســتۆ
بــووە .لــە ئاکامــدا ئیمکانــی گــۆڕان لە
شــێوە و ناوەڕۆکــی شــوناس ،ئەمرێکــی
ناشۆ دیارە.
 چەمکــی شــوناس چــوار پێگــەیسەرەکی دەگرێتە خۆ )١ :پێگەی ناسین،
واتە هۆشیاری لەسەر تایبەتمەندییەکان و
جیاوازییەکانــی خــود لە کەســانی تر )٢
پێگــەی بایەخــی ،بــەو واتایــە کــە تاک
لەبــارەی تایبەتمەندییــە جۆراوجۆرەکانــی
خــۆی و کەســانی تــر ،بایەخبەنــدی
دەکات  )٣پێگــەی ئێحساســی ،واتــە
تــاک لەبــارەی جیاوازییەکانــی خــۆی
لــە کەســانی تر ،هەســتیار دەبێتــەوە ،کە
ئــەم هەســتیارییە لە پێگــەی یەکەمدا لە
هەڵوێســتە ئێحساســییەکانیدا دەریدەخات،
هەڵوێستگەلێک وەکوو :غەڕە ،سووکی،
شــانازی و )٤ ...پێگەی ڕەفتاری ،واتە
هەڵوێســتگەلێک کــە تــاک لەهەمبــەر
جیاوازییەکانــی خــۆی لــە کەســانی تــر،
لــە کــرداردا لــە خــۆی پیشــانی دەدات.
بــۆ نموونــە دەتوانیــن ئامــاژە بکەیــن بــە
توندوتیژی ،شــەڕخوازی ،یارمەتیگرتن و
یارمەتیدان و...
 هەرچەنــد ڕۆڵــی هۆشــیاری و ناســینلەســەر شــوناس ،زۆر تیلــە و زۆربــەی
بیرمەنــدان ڕاشــکاوانە لەســەری جەخــت
دەکەنــەوە و ســەرنجی پــێ دەدەن،
بــەاڵم بەکەمــی لەبــارەی پەیوەندیــی
ناهۆشــیار و شــوناس ،بــاس کــراوە.
تەنیــا دەتوانیــن جــێ پێــی ئــەم باســە لــە
ڕوانگــەی دەروونشــیکارییەوە ببینیــن.
دەروونشــیکاریی "فرۆیــد" و بەتایبــەت
دەروونشــیکارانی دوای فرۆیــد ،بەتایبەت
"یۆنــگ" ،پیشــانمان دەدەن کــە چلــۆن
شــوناس دەتوانێت بەپێچەوانەی بۆچوونی
زۆرێــک ،پەیوەندیــی بە ناهۆشیاریشــەوە
هەبێــت! بــە واتایەکــی تــر ،بەشــێک لــە
شوناسی تاک ،ناهۆشیارە و لە ئاکامدا،
تاک هیچجۆرە هۆشــیارییەکی لەسەری
نییە.

ڕاسانی خۆرهەاڵت و ئەرکی نیشتمانی

نەوید کەرەمی
ئــەو خاکــەی کــە هــەر مرۆڤێــک تێیــدا
لەدایک دەبێت ،فێری ئاخاڤتن بە زمانی
بابوباپیرانــی دەبێــت ،بــەڕێ دەکەوێــت
و گەشــە دەکات و وێــڕای خــزم و
کەســوکارەکەی هەر لەســەر ئەو خاکەی
کــە بابوباپیرانــی ژیــاون تەمەنــی بەســەر
دەبات ،پێی دەگوترێت نیشتمان.
کوردستان ئەو خاکەیە کە لە دێرزەمانەوە
جێــگای بابوباپیرانــی ئێمە بووە و بۆ ئێمە
و نەوەکانــی دوارۆژیشــمان هــەر دایــک
دەبێت ،نیشــتمان و جێگای نیشتەجێبوونی
ئێمــەی نەتەوەی کــوردە .نەتەوەیەک کە
بەدرێژایــی مێــژووی مرۆڤایەتــی هــەر
لەســەر ئــەم خاکەدا ژیاویــن و هەر لێرەش
دەمێنینەوە.
بە واتایەکی دیکە ،جێی نیشــتەجێبوونی
ســەرەکی هــەر تاکێــک ،بەهەمــوو ئــەو
شــتانەی دیکە کە بناخەی شارســتانیەت
و پێناســەی ئــەو مرۆڤــە لەخــۆ دەگرێــت،
نیشتمانی ئەو بە حیساب دێت.
نیشــتمان وەک مــاڵ (بنەماڵــە)ی
دووهەمــی هــەر تاکێــک دەژمێردرێــت
و پێناســەی ڕاســتەقینەی ئــەو تاکەیــە
پــاش خێزانەکــەی ،واتــە کاتێــک لەهەر
جێگایەکــی ئــەم جیهانــەدا کەســێک
دەڵێت کوردم ،بەو مانایەیە کە نیشتمانی

لەبەرکردنــی جلــی پیــرۆزی پێشــمەرگە
و بــوون بــە ســەربازی نیشــتمان لــە ڕیزی
پێشــمەرگەکانی شــاخی ئــەو نیشــتمانە،
ئەرکــی نەتەوەیــی و نیشــتمانی خۆیــان
بەجێ بگەیەنن.
کوردســتان نیشــتمانی هەمــوو تاکێکــی
کــوردە ،بــۆ هیــچ کوردێــک نییــە کــە
چرکەیەکیــش بیــر لە خیانــەت کردن بەو
نیشــتمانە بکاتــەوە و بــە زاڵبوونی بێگانە
بەسەر نیشتمانەکەی شاد بێت.
بــەو هیوایــەی کــە هەموومــان ببیــن بــە
پێشــمەرگەی ڕاســان و لــە نێــو ماڵەکان،
لــە شــەقام ،قۆتابخانــەکان ،ئیــدارات و
 ...هتــدی ئــەو خاکە پیرۆزەدا ســروودی
"نیشتمان ئەی واڵتی جوان  "...بهۆنینەوە
و بــە ئــاکار و کردەوەکانمــان ســیما،
کەرامەت و ئەساڵەتی کوردەواری خۆمان
بپارێزیــن ،هەتا دوژمنــان ناچار بن واز لە
داگیرکاری و تەماح بۆ کوردســتان بێنن
و لە نیشتمانەکەمان بڕۆنە دەرەوە.
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سهمای ئازادی نهورۆز له گۆڕهپانی نهورۆزدا
هیوا خانی
لــه پاش ئهوهی تیشــکی تاریکیتارێنی
گــڕی ئاگــری نــهورۆز ،بــه ئهمهگــی
ئهویندارانــی مهشــغهڵی داڵنی له جۆش،
گــڕی پیــرۆز دادهگیرســێنێ ،ههمــوو
مهملهکهتــی مێــد و مێدیــا دهگرێتــهوه و
دڕ بــه تاریکــی و شــهوهزهنگ دهدرێ!
گۆڤهنــد و ڕهشــبهڵهکی ئهویندارانــی
ههتــاو و رووناکی ل ه بڵیندان ،له نهوییان،
لــه ئامێــزی چیــا و شــاخان ،ئــا لــهو
شــوێنهی قاســپهی گهروو ماری مازانی
دوژمنتاســێن قرمــهی دێ و دهنگــی
نهعرهتهی شــێرانهی پێشــمهرگهی شــاخ،
دهر و دهشــت پــڕ دهکا ،ئاوازهکــهی ئاواڵ
دوانــهی له ناوهنــدی مهکۆی بهندهوارانی
کوردستان له گوند ،له شار به جلوبهرگی
هاوتــای ،هــی تهوارانی جامانــه و ئاڵ و
وااڵ بــه هــهوری و گوڵــی ســوور له ســهر
دڵ و بهدهســتهوه ســهمای ئازادیــان بــۆ
ژیانــهوه بۆ ســهرههڵدانی نــوێ بوونهوه له
بــۆ بهرزی ،به ســهربهرزی بــۆ دهرهێنانی
خــۆری ئــازادی قــورس و قایم پای ســێ
کــرداری ئەهورایــی لــه گــوڕ ســێ جــار

شەماڵ تەرغیبی
لــە ڕۆژانی ڕابردوودا الفاو ٤٠٠ ،شــار و
 ١٥پارێــزگای ئێرانــی کــە بەشــێکیان لە
پارێزگاکانی کوردستان بوون ،گرتەوە کە
بەهۆیەوە هەزاران میلیارد تمەن زەرەر وەبەر
کۆمەاڵنــی خەڵکی ئێران کەوت؛ جیا لە
خەســارەکانی پارێــزگای لوڕســتان کــە
هێشتا دەرەتان بۆ بەراوردکردنیان نییە ،لە
پارێزگاکانــی دیکە  ٤٠٠پرد ڕووخان٥ ،
هەزار پرد خەساریان بەرکەوت ١١ ،هەزار
کیلۆمێتر لە ڕێگەوبانەکان تووشــی زەرەر
و خەســار بــوون ١٢ ،پارێــزگای ئێــران لــە
کەرتــی کشــتوکاڵدا خەســاری ٣٨هــەزار
و  ٥٢٨ڕیاڵییــان بەرکــەوت ،وێرانییەکــی
بەرچــاو وەبــەر مــاڵ و موڵکــی خەڵــک
کــەوت کــە حاڵەتی بانقەیرانــی بەخۆیەوە
گرت.

لــه خــاک دهدهن .تیــن و گهرمــی پــای
ئهوینــداران دهدهڵێتــه ههنــاوی خاک دڵی
دایــک گــهرم گــهرم ،بورکانــی دهروونی
دهههژێ لۆزهوهی گڕکانی خۆشهویستی
ههڵدهڕژێته ناخی ســهماکهران .عاشــقانه
ههڵدهســووڕێن ،جامانه و دهســره و ههوری
و ئــااڵ چــوار رهنگی زهنگین و ســهنگین.
ئاڵــووااڵ تێکــهڵ دهبــێ لــه گۆڕهپانــی
پیرۆزی شار و گوندان لهگهڵ بریسکهی
چهخماخــه و قرمــهی گــهروو مــار و
نهعرهتــهی شــێرانهی شــاخ .ئهمســاڵ چ

شــایی لۆغانێکه شــۆڕش و ههســتانهوه و
نهورۆزی کوردان!.
له ماڵهوه
لــه الپــهڕهی گڕبهدهســتانی مێدیــا کــه
تیشــک ،تیشــکپژێن دێتــه وهشــان،
گۆڵبارانــی دهر و حــهوش و دڵ و دهروون
بــه بهرامــهی نهورۆزانــهی ســاڵی 2719
بــه تامــی ســهمای ئــازادی ،بۆ نیشــانی
رێگــهی ههتاو دێته دفن و کفنی نهیاران
دادهدڕێ .گوڵ کردنی رووناکی بوو! له
ههر ماڵێ له کوردستان له گشت جیهان.

ڕهق ڕادهبم له پای سرودی "ئهی رهقیب"؛
ئــهی رهقیــب هــهر مــاوه قهومــی کــورد
زمــان ،ئــهی رهقیب! خوا منیشــی وهک
هــهر نهتهوهیهکــی ســهرگۆی زهوی خهڵق
کــردووه ئهو گهورهیی پێداوم نامشــکێنی،
تۆش لهگهڵم ههڵکه وهک دوو مرۆڤ با
چرایــهک بۆ داهاتوو ههڵکهین! نهمردووم
و ههر زیندووم .پاش ئهو ههمووه شــۆڕش
و خوێن و خهباته ،ئااڵکهم ههر شهکاوهیه.
کهس نهڵێ کورد مردووه کورد زیندووه،
گــوێ شــل دهکــهم بــۆ پهیامهکــهی

نــهورۆزی ،بهرچاومان روونه ،بۆ داهاتوو،
ناوهنــدی هــاوکاری لــه کوردســتان و
ههڤاڵبهنــدی له ئێــران جێگەی پێمان پاش
نهمانی کۆماری سێداره قایم کردووه .بۆ
ســاڵی داهاتوو ههوڵهکانتــان چڕ کهنهوه.
تیشک بخهنه سهر الدانی ههوری چڵکن
با دهرکهوێ ئاسمانی شین.
شــین شــین لــه دهســپێکی ســهرلهنوێی
تیشــک ،لــه پهیامــی ،لــه بــۆ ســاوی
دووبــاره ،بــۆ رهنگی شــین ،له بــۆ رهنگی
هــهراوی ئــازادی ،کــه گشــتمان ســهر له

پڕئاشــکرایە کــە لــە کاتــی ڕوودانــی
ڕووداوگەلــی لــەم چەشــنە کە خەســاری
گیانــی و ماڵــی لێدەکەوێتــەوە و قەیرانی
مرۆیی بەدوای خۆیدا دێنێ ،کۆمەلگای
جیهانــی وەخۆدەکــەون و هــەوڵ بــۆ
گەیاندنــی یارمەتــی مرۆڤدۆســتانە و
هــاوکاری کردنی ئەو واڵتە بەاڵلێدراوە و
خەڵکە مالوێرانبووەکەی دەدەن؛ هەروەک
لە پێشووتردا و لە ڕەوتی بوومەلەرزەکانی
بــەم و ڕوودبــار ،زیاتــر لــە  ٦٠والتــی
جیهــان و یــەک لــەوان ئامریــکا وێــڕای
دەربڕینی هاوخەمی بۆ خەڵکی لێقەوماو،
یارمەتییــە مرۆڤدۆســتانەکانیان گەیانــدە
دەســتیان ،بــەاڵم بۆچــی لــە ڕووداوی
الفــاوی ئەمجــارەدا کــە پانتاییەکــی
بەرباڵوتریشی هەبوو ،یارمەتییەکان تەنیا
خۆیــان لە چوارچێوەی دنیای مەجازی و
تویتێــردا بینییەوە؟ بۆچی هیچ واڵتێکی
ناوچەیــی یان جیهانی ئامادە نەبوو وەک

پێویســت هاریــکاری لێقەومــاوان بکات و
الفاولیــدراوان بە تەنیــا مانەوە؟ ڕەنگە بۆ
واڵمدانەوە بەم پرسیارانە لە زۆر ڕوانگەوە
بکــرێ واڵم بدرێتــەوە بــەاڵم ڕەنگــە
گرینگتریــن هــۆکار بریتی بێــت لە ڕق و
کیــن باڵوکردنەوەکانــی عەلی خامنەیی
لــەدژی ئامریــکا ،ئورووپــا و هەندێــک
لــە واڵتانی ناوچە؛ واتە شــەڕئەنگێزی و
ئاژاوەگێڕییەکانــی کۆمــاری ئیســامی
لــە ســااڵنی ڕابــردوودا بەهــۆی هەســتە
سادیســمییەکانی خامنەیــی دەتوانــێ
هۆکارێــک بێــت بــۆ لەپەراوێزکەوتنــی
ئێــران و خەڵکەکــەی الی کۆمەلــگای
جیهانــی؛ ڕەنگدانــەوەی قســە و لیدوانــە
پــڕ لــە دوژمنــی و شــەڕئەنگێزییەکانی
خامنەیــی و هاوبیرەکانــی لە تــاران لەنێو
ڕاگەیەنە جیهانییەکاندا وێدەچێ خەڵکی
لە ئاستی جیهاندا تووشی حاڵەتیکی وەها
کردبێــت کــە ئامــادە نەبن لــە قەیرانێکی

وەهادا یارمەتی لێقەوماوان بدەن.
لە ئەنجامی سیاســەتە دوژمنکارانەکانی
کۆماری ئیسالمیش دەبینین کە تەنانەت
ئامریــکا کــە وەک ئامــاژەی پێــدرا لــە
گەیاندنــی یارمەتــی و هــاوکاری بــۆ
لێقەوماوانــی بەم پیشــەنگ بوو ،ئەمجارە
تەنیا بە باڵوکردنەوەی پەیامێکی تویتێری
هاوخەمــی خــۆی لەگــەڵ لێقەومــاوان
دەربــڕی .هــەر لەســەر ئــەم ڕێچکەیــەش
بینیمــان کــە واڵتــە ئورووپاییەکانیــش
یــان خۆیــان لــەو ڕووداو و کارەســاتانە
گێــل کــرد یــان وەک باڵوێــزی بریتانیــا،
فەڕانســە و ئاڵمــان لــە تاران بــە تویتێکی
ســادە کۆتاییان بە ئەرکە ئەخالقییەکەیان
هێنــا .تەنانەت واڵتانێکی وەک ڕووســیە
و چیــن کــە کۆمــاری ئیســامی وەک
پشــت و پەنای خۆی ناویان لێدەبات ئاماە
نەبــوون هــاوکاری بەاڵڵیدراوان بکەن و لە
حیسابی تویتێری خۆیاندا سەرەخۆشیان لە

خەڵک کرد!!
لــەم بارودۆخــەدا و لــە کاتێکــدا کــە
ڕێژیــم بۆخــۆی لــە قەیرانێکــی قووڵــی
ماڵیدایــە ،دەبینیــن کــە لووتبــەرزی و
بێکیفایەتییەکانــی بەرپرســانی ڕێژیــم
زیاتــر خۆیــان دەنوێنــن و کەســێکی
وەک ئیســحاق جەهانگیــری جێگــری
ســەرکۆماری ڕێژیــم لــە لێدوانێکــدا بــۆ
کاناڵــی خبــر دەڵــێ :واڵتێــک کــە ئــەم
هەمــوو ســامانەی هەیــە دەســتی بــۆ
یارمەتــی وەرگرتن لە واڵتانی دیکە درێژ
ناکاتەوە!!!! وەک بڵەی تا ئێستا خەڵکی
ئێــران لــەو ســامانەی کــە جەهانگیــری
شانازی پێوە دەکات سوودمەند بووبێتن!!
یــان گــەورە دیپلۆمــات – ڕیــاکاری
کۆماری ئیســامی لە سەدەی نوێ واتە
جــەواد زەریــف ڕۆژی ١٢ی خاکەلیوە لە
تویتێکدا دەیهەوێ هۆکاری نالێوەشاوەیی
بەڕێوەبەرانــی حکومەتەکەی و سیاســەتە

پێناوین .نهورۆزانهیه ،نهورۆزانه.
له دهروونا
دههــهژێ بورکانــی ئاگــری داخ ،نــه
بــا ،نــه بــۆران ،نــه تۆفانــی واڵتداگر ،نه
تــرس ،نــه لهرز ،نه ههڕهشــەی دێوهزمهی
دڕ .دهروهســتی چــاوی نهتــرس ،نیــگای
پڕههســت ،دڵــی دهریایــی .ههنــگاوی
قایــم ،مهچهکــی تونــد ،جهســتهی بــه
ههیبهتــی نایــهن .ئاگرێکــی وههــا لــه
دهروونا داگیرساوه ،گڕ و مهشخهالنی ،له
گۆڕهپان ،له ســهر چیا ،له گشت شوێنی
کوردستانا .نهورۆزهکهی سهمای ئازادی
دهگێڕێ .شۆڕشــێکی ناوهتهوه ،عاشــقانه
ههڵدهســووڕێن جامانــه و دهســره و ههوری
و گوڵــی ســوور و ئــااڵی وااڵ .شــهپۆل
دهدا جهمــاوهری بهندهوارانــی کوردســتان.
دێنه ســهما ئهویندارانی ئازادی ،دهڕاسێن
تامهزرۆیانــی رزگاری ،تێکــهڵ دهبــێ
لــه گۆڕهپانــی پیــرۆزی شــار و گونــدان
لهگــهڵ بریســکهی چهخماخــه و قرمهی
گــهروو مار و نهعرهتهی شــێرانهی شــاخ.
ئهمســاڵ چ شــایی لۆغانێکه شــۆڕش و
ههستانهوه و نهورۆزی کوردان! .پیرۆز بێ
له ههمووتان

الفاو و ماڵوێرانییەکانی

هەڵــە ژینگەییەکانیــان بخاتــە ئەســتۆی
ئامریــکا و لەوپــەڕی ڕووهەڵمالراویــدا
نووســیویەتی :سیاســەتی گوشــاری
النیزۆری ترامپ کێشەی بۆ گەیاندنی
یارمەتــی بە لێقەوماوان درووســت کردووە
کەواتــە ئەمــە شــەڕێکی ئابووریــی نییە
بەڵکوو ئەمە تێرۆریزمی ئابوورییە!
هەرچەنــد کــە ئــەم جــۆرە لێدوانانــە تــا
ڕادەیــەک ئاســاییە ،کاتێک کە دەبینین
عەلــی خامنەیــی ســەرباری هاتنــی
تراژێدیــای گیــان لەدەســتدانی خەڵــک
و خەســارە چەنــد ســەد میلیاردییەکانــی
لێقەوماوان ،ڕوو لە وەزیری بەناو بێهداشت
و لــە کۆبوونەوەی تاوتوێ کردنی دۆخی
الفاولێدراوەکانــدا دەڵــێ" :بەدواداچــوون
بــۆ پرســی زیادکردنــی حەشــیمەتمان
بکەرەوە!؟!؟"

ژمارە ٤ ،٧٤٧ی ئاوریلی ٢٠١٩

بەدوای "با"ی وەشتا هەر ئەڕۆم:
دەمێک ئەبم بە شیعری سەوزی وەفایی و
دەمێکی تر ئەبم بە ئەسپی باڵداری
ناو داستان و من هەر ئەڕۆم
ئەم تاریکییە درێژە!
ئەم دابڕانە درێژە!
وەلی من و "با"ی وەشتی بریندار
ناگەڕێینەوە هەتاکو هەاڵڵەیەک
لە شەفەقەکەی بەیانی
نەدەین لە گەردەنی قازی!

شێرکۆ بێکەس

لە داوەتی ڪچ و ڪوڕێڪی پێشمەرگە
ئەنگووستیلەیەڪیان هێنا بۆ قامڪی زاوا
وتیان هانێ!
لە ئەنگووستی چڪۆلەتی ڪە
زاوا وتی :نا ،لە قامڪی چکۆلەی ناڪەم
دۆشاومژە بۆ ڪلڪەوانە شیاوە
چونڪە ئەم قامڪە پیرۆزە
لەسەر زیتەی تفەنگەڪەم
بە هەزاران داگیرڪەری خاڪی نیشتامنی ڕاو ناوە!
بووڪیش وتی:
منیش تارای سەرم دەبێ
تان و پۆڪەی چرناو لە ڪااڵی ڤیان بێ
دیواخەڪەم
یادگاری قازی محەممەد
ئااڵی بەرزی
ڪوردستـــــــــــان بێ!

بەشێک لە پەخشانەشێعری
«شەست ساڵ لە گوڵ و خۆڵەمێش و سومبولیش لە هەورەبرووسکە»

 .....بەدوای "با"ی وەشتا هەر ئەڕۆم
ئەو بەســەر هەموو کێڵگەیەکدا ڕێژنەیەک ئەڕێژێ و منیش بەسەر
هەموو مەزرایەکدا گۆزەیەک شــیعر ئەو لەسەر مەزاری هەموو
شەهیدێک پەلکە گیایەک ئەڕۆێنێ و منیش پەلکە شیعرێ.
من لەم سەفەری سااڵنەیەدا بە "با"ی وەشت ئەڵێم :ببوورە من چاوم
لێیە نازانم تۆ؟! لەســەرو و ئێمەوە" ،قاســملوو" بووه بە باڵندەیەکی
سپی باڵ بەرین و ئەویش سااڵنە لەم "ســی مارس"ەدا هەر ئەفڕێ بۆ
ئەوێ .لەوالیەوە "شەرەفکەندی" و پۆلێکی تر ،ئەوانیش ڕوویان کردۆتە
ئەوێ.
"با"ی وەشــت ئەڵێ :ببوورە من لە پەلە پەلیدا چاویلکەکەم لە بیر
چووبووە ،ســەفەرێ بۆ الی پێشەوا بێ ئەوان لە هەورێکی نەبار ئەچێ
و ئەمجارەیان لەناو ئاســاندا شیعر ئەڕوێ و ئەمجارەیان لەسەر زەوی
و هەر لە گۆڕەپانەکەی چل چرادا مانگیش هەڵدێ.
من هەر بە شوێن "با"ی وەشتەوەم
شەوە و لەپڕ هەردوو دائەگیرسێین
لەبەر شەوقی ئاگرەکەدا
پەروانەکانی هۆنراوەی "هەژار"" ،هێمن"،
"سوارە" ،چیرۆک چیرۆک نەورەسەکانی
"قزڵجی" ،ڕستە ڕستە قاز و قوڵنگی
"زەبیحی" دەرئەکەون و هەموویان هەر
بەرەو ئەوێ بەرەو شارە سوورپۆشەکەی
"قازی" کەوتوونە ڕێ!

جەالل مەلەکشا

لە ناو ساڵدا هەندێ ڕۆژ هەن
مێژووم شەرم دەکا بیاننووسێتەوە
بەاڵم هەرگیز بیر ناچنەوە،
وەک "سێزدەی گەالوێژ"
کە تێیدا ڕەنگی مەرگ و ژیان گۆڕا
لەو ڕۆژەدا جەستە و ڕۆح و دڵی شنگال
لە سەر مێزی قومارخانەی حزبێک دۆڕا !
ڕۆژی وا هەن
چاوی مێژوو خوێنی شەرمی لێدەچۆڕێ !
چون روخساری پەڕەکانی ڕەش و تەمە
لە ڕووی نایە چی بنووسێ بۆ هەڵەبجە،
بۆ "بیست و پێنجی ڕەشەمە"
لە ناو ساڵدا ڕۆژی وا هەن
مێژوو شەرم دەکا بیاننوسێتەوە،
نازانێ چۆن وشە بکا بە ملوانکە
بیکاتە مل ئەو سەرانەی
ئابڕووی خەڵک و خاکیان بردم !
چونکە ڕۆژی "شانزەی ئۆکتۆبر"
نیوەی خاکی نیشتمانیان هەڕاج کردم !
بەاڵم هەندێ ڕۆژیتر هەن،
پڕاوپڕن لە شانازی
پڕاوپڕ لە خەمی گشتین!
مێژووم هەرساڵ
بەسەربەرزی یادی گەشیان دەکاتەوە
بااڵی باخی پیرۆزمەندی ئەو ڕۆژانە،
نەتەوەیەک میوەی خۆزگە و
نیشتمانێک خەمی سەربەرزی واپێوە
یەکەمیان "دووی ڕێبەندانە" و
دووەمیان "دەی خاکەلێوە"
ڕەحیم لوقمانی
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ئاماری سااڵنەی
ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەیی کوردپا لە ساڵی ٩٧دا
حاڵەتــی
١٧٩٠
کوردپــا:
پێشێکاری مافی مرۆیی لە ساڵی
٩٧ی لــە کوردســتانی ئێرانــدا،
ڕوویداوە
ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا لە حەوتەمین
ســاڵی کاریــی خۆیــدا ،لــە ڕاپۆرتێکــی
شــیکاری ـ ئاماریدا باســی لە سەر ڕێژە و
چۆنیەتی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ
لە کوردســتانی ئێران کە تایبەت بە ساڵی
١٣٩٧ی هەتاوییە خستووەتە ڕوو و لێرەشدا
دەیخاتــە بــەر دیــدی خوێنەرانــی بەڕێــزی
"کوردستان".
ئــەم ڕاپۆرتــە بەپشــت بەســتن بــە ئاماری
تۆمارکــراو لــە ناوەندی ئاماری ئاژانســی
هەواڵدەریــی کوردپــا بــاو دەکرێتــەوە و
بەشێوەی ڕێژەیی و سەدی دەبێت.
بەپێــی ئــەم ئامــارە ،لە ســاڵی  ،٩٧کۆی
گشــتیی  ١٧٩٠حاڵەتــی پێشــێلکاری
مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردستانی
ئێــران ڕوویداوە و ئەم ئامارە لە ســاڵەکانی
 ٩٧ ،٩٥ ،٩٤ ،٩١،٩٢،٩٣بەڕیــزەوە
١٢٩٠ ،١٣٥٥ ،١٥٧٢ ،١٥٥٠ ،١٠٢٦و
 ٣١٦٦حاڵەتی پێشــێکاری مافی مرۆڤ
بــووە و ئــەوەش لــە کاتێکدایــە کــە ئــەو
ئامارانــە بەڵگەمەنــدن و لــه ســەرچاوەی
بەهێز و باوەڕپێکراوەوە وەرگیراوە.
دەسبەسەر کردن
لە ساڵی ٩٧ی هەتاوی ٦٥٢ ،هاوواڵتیی لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەسبەسەرکراون و
زۆربەی ئەم دەسبەسەر کراوانە بە تۆمەتی
نــاڕوون لــە الیــەن هێــزە ئەمنییەتییــەکان
لــە ڕوانگــەی "ئەمنییەتیی_سیاســی"
دەسبەســەر و ســەرەڕای ئــەوەش لــە ڕەوتی
ناڕەزایەتییــەکان ،ژمارەیەکــی دیکــەی
خەڵــک لــە کوردســتان دەسبەســەر کراون
کــە بــەم چەشــنەیە :دەسبەســەر کردنــی
 ١٧هاوواڵتــی لــە کاتــی بەڕێوەچوونــی
ڕێوڕەســمی نــەورۆزی ســاڵی ٥٣ ،٩٧
هاوواڵتــی لــە ڕەوتــی ناڕەزایەتــی و
مانگرتنــی گشــتیی خەڵکی کوردســتان،
 ١٧کــەس لــە ڕەوتــی مانگرتنــی
بازاڕیانی شــاری بانە ٤ ،کەس لە ڕەوتی
مانگرتنــی کامیۆنــداران ٥ ،کــەس لــە
ڕەوتی بەڕێوەچوونی ڕێوڕەســمی تایبەتی
"خێوەندوان" ٨ ،کەس لە ڕەوتی پشــتیوانی
لــە کەمپینــی ڕامین حوســێنپەناهی٥٥ ،
کــەس لە کۆڵبــەران ١٠ ،کەس لە ڕەوتی
ناڕەزایەتی دەربڕین ســەبارەت بە داخستنی
سنوورەکانی کوردستان ٥ ،کەس بە هۆی
پاشــماوەی زبــڵ و خاشــاک لــە شــاری
مەریــوان ١٧ ،کــەس بە هــۆی ناڕەزایەتی
دەربڕیــن ســەبارەت بــە دەرهێنانــی کان
لــە شــاری ورمــێ ١٦ ،کــەس لــە ڕەوتــی
شــەڕو تێکەڵجوونــی هێــزە نیزامییەکان لە
کوردســتانی ئێران و هەروەها  ٣٣کەســی
دیکــە بــە شــێوەی گرووپــی بــە هــۆی
ئەندامبــوون لــە گرووپــە ســەلەفییەکان،
دەسبەسەر کراون.
هەروەها ،چوار کەس لە ڕەوتی مانگرتنی
مامۆســتایان دەسبەســەر و ژمارەیەکــی
زۆر لــە ماۆســتایان بانگهێشــتی ئیــدارەی
ئیتالعــات کــراون .لــە ماوەی ســاڵی ،٩٧
مانگرتنــی مامۆســتایان و فەرهەنگییــان
لــە شــارەکانی ســەقز ،مەریــوان ،ســنە،
کرماشــان ،پــاوە ،نۆدشــە ،ســەواڵوا،
کامیــاران ،دیوانــدەرە ،قــورووە و ورمــێ
درێــژەی هەبــووە کــە دەسبەســەر کــردن،
بانگهێشــت و هەڕەشــەی مامۆســتایانی
بەدواوە بووە.
دەوتــرێ ،ئیدارەی ئیتالعات و ڕێکخراوی
ئیتالعاتی ســپای پاســداران لە شاری سنە
لــە چەندیــن حاڵەتــدا ،هەوڵــی دەسبەســەر
کردنی بەرباڵوی  ٢٤کەس لە چاالکانی
ژینگەپارێــزی و ئەندامــی شــاخەی
کوردســتانی حیــزب وەحــدەت نەتەوەیــی

کردووە.
چاالکانــی دەسبەســەرکراوەکان بریتیــن
لــە ٩ :خوێندکار ٢١ ،چااڵکی مەدەنی،
 ٥٦کۆڵبــەر ١٢ ،کاســبکار ١٠ ،بازاری،
 ١٤چاالکــی کرێــکار ٢٣ ،چاالکــی
ژینگەپارێــزی ٩ ،مامۆســتا ١ ،چاالکــی
ژنان ٣ ،گۆرانیبێژ ٣ ،چاالکی سیاسی،
 ١لێکۆڵــەر ٢١ ،چاالکــی مەزهەبــی١ ،
مامۆســتا زانکــۆ ١ ،چاالکی تێلگرامی،
 ١چاالکــی کۆمەاڵیەتــی ١ ،هاوواڵتــی
هەواڵنێــر ٢ ،شــۆرای گونــد ١ ،هاوواڵتی
بەهایــی ٤ ،ڕۆژنامەنــووس ٥ ،چاالکــی
فەرهەنگــی ١ ،وێنەگر ١ ،کۆمەڵناس١ ،
نەقــاش ،ا هاوواڵتی یارســانی ٣ ،پارێزەر،
 ٢پێشــمەرگەی حیزبــە کوردییــەکان٢ ،
بنەماڵەی چاالکی سیاســی ٣ ،بنەماڵەی
چاالکــی مەدەنــی ١ ،بنەماڵەی چاالکی
کرێکاری و  ١بنەماڵەی ڕۆژنامەنووس.
هەروەهــا ،لــە ســاڵی  ٧ ،٩٧چــاالک بــە
تایبەتــی  ١ :هونەرمەنــد ١ ،پارێــزەر١ ،
چاالکــی سیاســی ١ ،چاالکــی میدیایی
و نــازدار حەقپەرەســت ،هاوژینــی شــەریف
باجــوەر ،لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتــی و
ئەمنییەتییەکانەوە ،هەڕەشەیان لێکراوە.
بانگهێشت بۆ ئیدارەی ئیتالعات:
لــە ســاڵی  ،٩٧بــە گشــتیی  ١٤٥کــەس
بانگهێشــتی ئیــدارەی ئیتالعــات کــراون
بــە تۆمەتگەڵێکــی وەک  :بەڕێوەچــوون
و بەشــداریکردن لــە ڕێوڕەســمی نــەورۆز،
بەڕێوەچــوون و بەشــداری لــە ڕێوڕەســمی
ڕۆژی جیهانــی کرێــکاران ،پشــتیوانی
لــە مانگرتنــی سەرتاســەری کوردســتان،
مانگرتنــی فەرهەنگییــان بــە گشــتیی
چاالکانــی مەدەنــی و مافــی مرۆیــی بە
تۆمەتــی ئەمنییەتیــی ١٦( .چاالکــی
مەدەنــی ١٩ ،مامۆســتا ١٤ ،چاالکــی
کرێــکاری ٢ ،ڕۆژنامەنــووس٣ ،
بەڕێوەبــەری کاناڵــی تێلگرامــی ،ا
هونەرمەنــد ٦ ،بنەماڵــەی چاالکــی
سیاسی ١ ،بنەماڵەی چاالکی کرێکاری،
 ٣چاالکــی فەرهەنگــی ١ ،چاالکــی
خوێنــدکاری ،ە ٣چاالکی ژینگەپارێزی،
 ٨کــەس لــە ئەندامانی وەحدەتی میللی،
 ١چاالکــی ژنــان ١ ،یاریزانــی تیمــی
ئیستقالل و ١چاالکی مەزهەبی بوون).

هەرەهــا لــە کۆتاییەکانــی ســاڵی  ،٩٧لە
بەرەبــەری ڕێوڕەســمی نــەورۆزی ســاڵی
 ٣٥ ،٩٨الوی خەڵکــی گونــدی "نــێ"ی
مەریــوان بــە کۆمــەڵ لــە الیــەن ئیــدارەی
ئیتالعاتی ئەو شارەوە بانگهێشت کرابوون.
بانگهێشت بۆ دادگا:
لــە مــاوەی ســاڵی  ٣٤ ،٩٧کــەس
لــە هاوواڵتییانــی کــورد بانگهێشــتی
دادگاکانــی حکوومەتــی ئێــران کــراون،
بــە تۆمەتگەلــی وەک؛ بەشــداری لــە
ڕێوڕەســمی نــەورۆز ،بەشــداری لە ڕۆژی
جیهانــی کرێــکاران ،تێکدانــی بیــروڕای
گشتیی ،هەوڵدان دژی تەناهی نەتەوەیی،
پڕوپاگەندە دژی نیزام و ڕەخنە لە ڕێبەری
نیزام ،وتووێژکردن لەگەڵ هەواڵدەرییەکانی
دەرەوەی واڵت و پشــتیوانی لــە بازاڕیانــی
مانگرتــووی شــاری بانــە ٦(.چاالکــی
مەدەنــی ٤ ،ڕۆژنامەنــووس ٣ ،پاریــزەری
دادگوســتەری ٩ ،چاالکــی کرێــکاری،
 ١چاالکــی تێلگرامــی ٢ ،مامۆســتا١ ،
چیرۆکنووس و  ٤چاالکی مەزهەبی).
مەحکووم بە زیندان:
بەپێــی ئامــاری تۆمــار کراو لە ئاژانســی
هەواڵدەریــی کوردپــا ١٥٣ :هاوواڵتــی
بــە گشــتیی بــە تۆمەتــی سیاســی
"ئەمنییەتیــی" ،لــە الیــەن دادگاکانــی
ئینقالبی حکوومەتی ئیســامیی ئێرانەوە،
ســەرجەم بــە  ٣٦٧ســاڵ و  ١٠مانــگ و
 ١٨٨ڕۆژ زیندانــی تەعزیــری ٨ ،ســاڵ
زینــدان تەعلیقــی ١٥٩٦ ،زەربــە لێدانــی
قامچــی ،دووخرانــەوە  ....هەتــا دوایــی،
مەحکووم کراون.

ئــەم دوو زیندانییــە سیاســیە کوردە ،هەتا
کاتی نادیار دواخراوە.
هەروەهــا ٨ ،زیندانــی ســوننی مەزهەبــی
کورد بە تۆمەتی "ئەندامبوون لە گرووپی
داعــش و هێرش بۆ ســەر بینــای مەجلیس
لــە مانگــی جــۆزەردان" ،ئێعــدام کــراون و
هەروەها و زیندانییەکی ســوننی مەزهەبی
دیکــە بــە نــاوی کامران شــێخە نــە ئێعدام
مەحکووم کراوە.
زیندانییانــی دیکــە کــە حوکمــی لــە
ســێدارەدانیان بــە ســەردا ســەپاوە ،بــە
تۆمەتگەلی "کوشــتن بە ئەنقەســت ()٣٧
کەس ،مادەی هۆشبەر()٤کەس ،گەندەی
ئابووری ()١کەس.
هەروەهــا ٧ ،زیندانــی دیکــە بــە
تۆمەتگەکێکــی وەک :کوشــتن ()٤
کەس ،زینا ()٢کەس ،کەسێکی دیکە بە
تۆمەتی هێرش بۆ ســەر گۆڕی خومەینی
و بینــا مەجلیــس بــە ئێعــدام مەحکــووم
کراون.
چــوار کــەس لــەو ئامــارە بــە تایبەتی دوو
کــەس لــە ئێعــدام کــراوەکان ،ژن بــوون بە
ناوەکانــی (زەینــەب ســکاوەند و شــەرارە
ئەلیاسی) و دوو ژنی دیکە کە بە ئێعدام
مەحکــووم کــراون بــە ناوەکانــی (زەهــرا
دەرخشانی و گوڵستان جینکانلو)،
بوون.
زەینەب ســکاوەند لە کاتی دەسبەســەریدا،
تەمەنــی لــە ژێــرەوەی  ١٨ســاڵ بــووە و
هەروەهــا یەکێکــی هاوواڵتییەکــی دیکە
کــە بــە ئێعــدام مەحکووم کــراوە لە کاتی
تاواندا ،تەمەنی لە ژێرەوەی  ١٨ساڵ بووە.

ئێعدام لە کوردستان:
لە ساڵی  ٥٥ ،٩٧هاوواڵتی لە کوردستان
ئێعــدام کــراون و  ١٠هاوواڵتــی دیکــە بــە
ئێعدام مەحکووم کراون.
هەروەهــا لــە ســاڵی  ٦ ،٩٧زیندانیــی
سیاســیی کــورد بــە ناوەکانــی ڕامیــن
حوســێنپەناهی ،زانیــار مــورادی ،لوقمــان
مــورادی ،کەمــاڵ ئەحمەدنــژاد ،ناســر
عزیــزی و ئەحــەد شــەباب ،ئێعــدام کــراون
و  ٢زیندانــی سیاســی دیکــە بە ناوەکانی
ئەرسەالن خودکام و مەحیەدین ئیبراهیمی،
بــە ئێعــدام مەحکووم کــراون ،کە حوکمی

تەقینەوەی مین لە کوردستان:
لــە ســاڵی  ،٩٧لــە کــۆی  ٥٤هاوواڵتــی
کــورد کــە بــە هــۆی تەقینــەوەی میــن
کــوژرا و برینــدار بوون ،تەمــەن دوو کەس
لە قوربانیانی مین ،لە ژێرەوەی  ١٨ســاڵ
بووە.
هەروەها ،ســێ ســەرباز بە تەقینەوەی مین
لــە کوردســتان کوژرا و برینــدار بوون و لە
کــۆی ئەو  ٥٤کــەس ،چوار ژنیش لە نێو
کوژرا و برینداربووان ،بەرچاو دەکەوێت.
مانگرتنــی زیندانییانی سیاســی و

عەقیدەتی:
لە ســاڵی  ٢٣ ،٩٧زیندانــی_ ١٨زیندانی
سیاســیی و  ٥زیندانــی عەقیدەتــی بــە
هۆی هەڵسووکەوتی نەشیاوی بەرپرسانی
زینــدان ،دۆخــی خرابــی جیســمانی و
پێرانەگێشــتنی پزیشــکی لــە الیــەن
بەرپرســانی زیندانــەوە و دۆسیەســازی بــۆ
زیندانییان ،دەستیان بە مانگرتن کردووە.
هەروەها ٧١ ،زیندانی سیاسی_عەقیدەتی،
بــە شــێوەی گرووپــی لــە زیندانــی ورمێ،
بــە هــۆی لێــدان و ئــازار و ئەشــکەنجەوە،
لــە الیەن مەئموورانی زیندان ،دەســتیان بە
مانگرتن کردووە.
چارەنووســی
ناڕوونــی
هاوواڵتییان:
 ٥٧٩کەســی دەسبەســەر کــراوە لــە الیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە ،چارەنووســیان
ناڕوونە و هەروەها شوێنی ڕاگیرانی ٥٣٢
کەسیان نادیارە.
هەروەهــا ماڵــی  ١٣٨هاوواڵتــی کــورد لە
کاتی دەسبەســەریدا ،لە الیەن مەئموورانی
قەزاییــە و ئەمنییەتییــەوە پێشــکێنراون
و کەرەســتەی شەخســی  ٤٠هاوواڵتــی
دەسبەســەکراو ،دەســتی بــە ســەردا گیراوە
و هەروەهــا  ٢٦کەســی دیکــە لــە کاتــی
دەسبەریدا ،لە الیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە
ئازار و ئەشکەنجە دراون.
کــوژران و برینداربوونــی
کۆڵبەران:
لــە ســاڵی  ١٧٧ ،٩٧کۆڵبەری بە تەقەی
هێــزە نیزامییــەکان ،کــوژرا و برینداربوون.
 ٢٥کۆڵبەری کورد بە تەقینەوە مین بووتە
قوربانــی ،ڕادوونانی هێزە نیزامییەکان ٢٢
کۆڵبەر ،سەرمابردوو ١٤کۆڵبەر ،جەڵتەی
دڵ  ٤کۆڵبــەر ،لێدانــی کۆڵبەرانــی لــە
الیەن هێزە ئینتزامییەکانی حکوومەتییەوە
 ٢کۆڵبــەر ،کەوتنــە ناو ڕووبــار لە کاتی
کۆڵبــەری  ٣کۆڵبــەر ،داکەوتنــی بــار بە
ســەر کۆڵبــەران  ١کۆڵبــەر ،بێسەروشــوێن
بوون  ٣کۆڵبەر و کوژران و برینداربوون بە
هاتوچۆ ماشین  ١٤کۆڵبەر ،کە سەرجەم
 ٢٦٥کۆڵبەری کورد ،لە ســاڵی ڕابردوو،
بوونەتە قوربانی.

ئــەم ئامــارە بــە پشتبەســتن بەئامــاری
تۆمار کراو لە ناوەندی ئاماری ئاژانســی
هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار کراوە.
کــوژران و برینداربوونــی هاوواڵتییانــی
مەدەنیی بە تەقەی هێزە نیزامییەکان:
لــە ســاڵی  ٣٠ ،٩٧هاوواڵتــی مەدەنیــی
لــە جادەکانــی کوردســتان بــە گومانــی
هەڵگرتنــی شــتومەکی قاچــاغ لــە
الیــەن هێــزە نیزامییەکانــەوە ،دراونەتــە
بەردەســڕێژی گوللە ولــە ئاکامی تەقەی
هێــزە نیزامییــەکان ١٢ ،کــوژراو و١٨
برینداری لێکەوتووەتەوە.
هەروەهــا١٤ ،هاوواڵتــی کــورد لــە شــوێنە
جیاجیاکانــدا ،بوونەتــە تەقــەی هێــزە
نیزامییــەکان ،بــە تایبەتــی  ٧هاوواڵتــی،
 ٤کــوژرا و  ٣برینــدار لــە ناوچــە
ســنوورییەکان ،لــە کاتــی کۆکردنــەوەی
گیــای بەهــاری و هەروەها هاوواڵتییەک
بــە تەقەی هێــزە نیزامییەکان لە ناو شــارە
دا ،کــوژرا و تەقەکــردن لە هاوواڵتییان بە
هــۆی دەمەقاڵــێ  ١کــوژرا و  ٢برینداری
لێکەوتووەتــەوە و هەروەهــا لــە کاتــی
دەسبەســەریدا ،هاوواڵتییــەک بــە تەقــەی
هێزە نیزامییەکان ،بریندار ببوو.
لــە ســاڵی  ،٩٧چــوار چااڵکــی مەدەنیی
خەڵکــی شــاری مەریــوان بــە ناوەکانــی
شــەریف باجــوەر ،ئومیــد کۆنەپووشــی،
ڕەحمــەت حکیمینیــا و محەممــەد
پەژوهــی" لــە کاتــی ئاگرکوژراندنــەوەی
دارســتانەکانی زاگــرۆس بــە شــێوەی
گومانئاوی گیانی لە دەست دا.
لــە هەمان ســاڵدا ٧٣ ،چاالکــی مەدەنیی
و ئەندامــی حیزبــە کوردییەکانی دژبەری
حکوومەتــی ئێــران لــە نــاو و دەرەوەی
ئێــران لــە الیــەن هێــزە نیزامییــەکان،
حکوومەتــی
دەســتوپەیوەندییەکانی
و مووشــکباران و تۆپبــاران و شــەڕ و
تێکەڵچــوون لەگــەڵ هێــزە چااڵکانــی
مەدەنیــی و ئەندامانی حیزبە کوردییەکان
گیانیان لە دەسداوە و یان بریندار بوون.

