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خەڵکی کوردستان و هەموو کوردێکی نیشتمانپەروەر و بەشەرەفە ،جا هەر کەس و
بەشێوەیەک؛ ئەگەرچی بەشداری کردن لە جوواڵنەوە ئەرکی هەموو کەسە بەاڵم شەرت
نییە هەر بەشێوەی چەکداری بەشداری بکات و ئەرکی خۆی بەجێ بگەیەنێ؛ هێزی
ئەساسی جوواڵنەوەی کوردستان بریتییە لە هێزی خەڵک یا پشتیوانیی بێدەرەتانی خەڵک
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ڕەزبەرێکی تر
كەریم پەرویزی
تــۆ زمانەکــەت بەکەڵــک نایەت ،دایک
و باوکــت زۆر دواکەوتــوون و مێشــکیان
پووچەڵــە بۆیــە نەیانتوانیــوە و حەزیان لێ
نەبــووە کە زمانێکی شــیرین و ئەمڕۆییت
فێــر کــەن و بــە زمانی شــیرینی فارســی
قسە بکەی .بۆیە مرۆڤێکی تەواو نیت و
لــە منداڵــە دەرجە ســێیەم و چوارەمەکانی
کە دەبێ کارت لەسەر بکرێ تاکوو وردە
وردە لە مرۆڤ نزیک بکرێیتەوە.

مانگی خەرمانان بۆ ئێمەی کورد مانگی
تراژێدیاگەلــی نەتەوەییــە؛ مانگێــک کە
تێیــدا چەندین کارەســاتی دڵتەزێن یەخەی
دادڕین.
لــە ٥ی خەرمانانــی ١٣٥٨ی هەتاویــدا و
دوابــەدوای فەرمانــی بەدنــاوی جیهــادی
«خومەینیـ»ـــی جــەالد ١١ ،کــورد لــە
دادگاییکردنێکی  ٥خولەکیدا بە مەرگ
مەحکووم کران و لە فڕۆكەخانەی شــاری
ســنەدا تیربــاران کران كە بــە ئێعدامەكانی
«فڕۆكەخانە» ناوی دەركردووە؛
لــە ٩ی خەرمانانــی ســاڵی ١٣٥٨ی
هەتاویــدا« ،فوئــاد مســتەفا ســوڵتانی»
ناســراو بــە «کاک فوئــاد» ،یەکێــک
لــە دامەزرێنەرانــی کۆمەڵــە ،بــە دەســتی
ھێزەکانــی ڕێژیمــی تــاران ،لــە شــەڕێکی
نابەرابەردا شەهید کرا؛
لــە  ١١خەرمانانــی ١٣٥٨ی هەتــاوی،
لــە الیــەن هێزەکانــی ڕێژیــم ،واتــە ســپای
تێرۆریســتی پاســدارانەوە ،کۆمەڵکوژیــی
«قاڕنێ» ڕوویدا کە بەهۆیەوە  68کەس
لــە خەڵکی بێدیفاعی ئەم گوندە قەتڵوعام

ســەرۆکی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئامریــکا ،دوابــەدوای هێرشــەکان بۆســەر
ئارامکۆی عەرەبســتان ،بڕیاری تەحریمی
بانکی ناوەندیی ڕێژیمی تاران ،ســندووقی
گەشــەپێدانی نیشــتمانی و کۆمپانیــای
«اعتماد تجارت پارس»ی واژۆ کرد کە
وەک خۆی دەڵێ« :ئەمە بەرزترین ئاست
لــە تەحریمەکانــە کــە تاکوو ئێســتە دژی
واڵتێک ئەنجام دراوە».
هــاوکات ســتیڤ مێنۆشــێن وەزیــری
خەزێنەداری ئامریــکاش وتی« :تەحریمە

کران؛
ســەرگورد عەباســی یەکەمیــن ئەندامــی
کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموکرات بوو
کە لەالیەن کۆماری ئیسالمییەوە لە ٢ی
خەرمانانی ساڵی  ٥٩شەهید کرا؛
لــە ١٧ی خەرمانانی ١٣٩٧ی هەتاویشــدا
تێرۆریزمــی مووشــەکی ڕێژیــم خــۆی
دەرخســت و بــە مووشــەکباران کردنــی
بنکەکانــی حیزبــی دێموکــرات کــە بــووە
هــۆی شــەهیدبوونی دوو کادری بــە
وەجــی حیزبەکەمــان بەناوەکانــی فــارووق
حەسەنخەیات و موختار قادرپوور؛
هــەر هەمــان ڕۆژ ســێ چاالکی سیاســی
کورد بەناوەکانی «ڕامین حوسێن پەناهی،
زانیار مورادی و لوقمان مورادی» و دوو
پێشــمەرگەی دیکــەی حیــزب بەناوەکانی
«ئەحەد شــەباب و ناسر عەزیزی» کە لە
ڕەوتی شەڕێکی نابەرامبەردا بە برینداری
دیــل کــران ،کەوتنــە بەر ڕقــی دوژمنانی
ئازادی و لە سێدارە دران.
ســەرتۆپکی جینایەتەکانــی کۆمــاری
ئیسالمیش لە خەرمانانی خوێناویدا بریتییە

لە شــەهیدکرانی د.سادق شەرەفکەندی و
هاوڕییانــی لە ٢٦ی خەرمانانی ١٣٧١ی
هەتــاوی لــە ڕێســتۆرانی میکۆنۆســی
ئاڵمانــدا کــە کۆســتێکی مێژوویــی
لــەدوای تێــرۆری ســەرداری نــاوداری
کــورد ،د.قاســملووی هەتــوان ،بــۆ گەلی
کــورد بەجێهێشــت .لــە  ٢٦ی خەرمانانی
هەمــوو ســاڵێکدا گەلــی کــورد بەبۆنــەی
ئەم کۆســتە جەرگبڕەوە هەم بۆ نیشاندانی
ئەمەگداری و وەفاداری خۆی بە ڕێبازی
پڕســەروەری شــەهیدانی میکۆنۆس و هەم
بــۆ مەحکــووم و ئیدانەکردنــی کــردەوە
تێرۆریســتییەکەی کۆماری ئیسالمی لە
شــار و گونــدی کوردســتان دەســت دەدەنە
چاالکی جۆراوجۆر .هەروەها ڕێکخستنی
ئاشــکرای حیزب چ لە باشووری نیشتمان
و چ لــە دەرەوەی واڵت بــە وەڕێخســتنی
ســێمینار و کۆڕیــاد ،وەفــاداری خۆیــان و
پەیمان و بەلێنیان بە ڕێبازی پڕســەروەری
دووپات دەکەنەوە.
كۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە مــاوەی
دەســەاڵتداریەتیی خۆیدا تا تیرۆری ٢٦ی

خەرمانانــی بێرلیــن جگە لە نێوخۆی ئێران
تەنیا لە دەرەوەی ئێران  ٥٠فەقەرە كردەوەی
تیرۆریســتی بــە دژی نەیارانــی خــۆی
ئەنجــام داوە كــە لــەو كردەوانــەدا  ٨٠كەس
كــوژراون .کــردەوەی تێرۆریســتی بێرلین و
لێکەوتەکانــی جیاوازییەکــی دیکەشــی
لەگــەڵ باقــی کــردەوە تێرۆریســتییەکانی
کۆماری ئیســامی هەبوو؛ بۆ یەكەم جار
لە دادگایەكی سەربەخۆ و خاوەن متمانەدا
ڕێژیمی ویالیەتی فەقیهی دەكەوێتە بەردەم
دادبینــیو تاوانەكانــی لەقاو دەدرێن .هەر
بۆیــە بەحەق لە الیەن هەمــو ئۆرگانەكانو
ئۆگرانــی دادپــەروەریو مافــی مرۆڤــەوە
بایەخێكــی زۆر بــەو دادبینییــە دراوە و
هەموو ال بە پەرۆشــەوە چاوەڕوانی رەوتی
بەرەوپێشچونو ئاكامە یاساییەكانی بوون.
دادگای میكۆنــوس كە لە بێرلینی ئاڵمان
بەڕێوەچــوو ،زیاتــر لــە ســێ ســاڵو نیوی
كێشــاو لەو ماوەیەدا  ٢٤٧جار دانیشــتنی
بۆ كراوە ١٦٦ .تا  ١٧٠كەس بۆ شــایەتی
بانــگ كــراون .بــە پێــی ســەرچاوەیەك
خەرجــی ئــەو دادگایــە لــە دەوروبــەری ٩

بەرجام تیرێکی تری بەر کەوت

نوێیــەکان لــە ڕاســتای کەمپەینــی
گووشــاری النــیزۆر ،ســندووقی ســامانە
گشتییەکانی ئێرانی کردووەتە ئامانج.
چیدیکــە بودجەیەک بۆ پشــتیوانی کردن
لە تێرۆریان نامێنێ».
ترامــپ هەروەهــا ڕەخنــەی گــرت لــەو
کەســانەی کە پێیــان وایــە ئەنجامنەدانی
دژکــردەوەی ســەربازی نیشــانەی الوازی
ئامریکایــە و وتــی« :بەبــاوەڕی من ئەوە
ئاماژەیەکــی ڕوونــە بــۆ بەهێــزی ئێمــە!
نەک الوازیمان».

لەمبــارەوە بەشــێک لــە کارناســانی
کاروبــاری ئابووریــی ئێــران پێیــان وایــە:
«تەحریمــی بانکــی ناوەنــدی دەبێ وەک
دواییــن تیــر بــۆ بەرجــام بەئەژمــار بێــت.
لەمەودوا ئینستێکس بە زبڵدان دەسپێردرێ
و پێوەندی سیســتمی بانکی ئێران لەگەڵ
 FATFکۆتایــی پێدێــت و ئەمــەش
بەواتــەی نەمانــی بەرنامەی ئیســاحاتی
بانکی و ســەرهەڵدانەوەی بێئەمالوئەوالی
دێوی مەترسیداری «نەخدینەییە».
چاودێرانــی کاروبــاری ئێــران دەڵێــن:

«ســندووقی گەشــەپێدانی نیشــتمانی
دامەزراوەیەکــی زۆر دەوڵەمەنــدە کــە
ســەرکۆمار ،وەزیــری نــەوت ،وەزیــری
ئابــووری و ســەرۆکی بانکــی ناوەنــدی
ئەندامانــی «هیئــت امنــا»ی ئــەم
دامــەزراوەن کــە بودجەی ســپای قۆدس و
وەزارەتــی بەرگری دابین دەکات؛ هەروەها
کۆمپانیــای «اعتماد» بەشــێوەی نهێنی
کاروبــاری ڕاگواســتنی ماڵــی و دارایــی
بــۆ کڕینــی چەکوچۆڵەکانــی وەزارەتــی
بەرگــری و ســپای پاســداران جێبەجــێ

میلیــۆن ماركــی ئاڵمانــی بوو .ئــەوەی لە
بیرەوەریــی هەموماندا زیندویە تەنیا ئەوەیە
كــە دادگای میكۆنــوس لــە كۆبونــەوەی
رۆژی ١٠ی ئاپریلــی ١٩٩٧ی خۆیــدا
بــە بڕیارێكــی ئازایانــەو دادپەروەرانــە،
رێبەرانــی كۆمــاری ئیســامیی ئێرانــی
لــە بەرزتریــن پلــەی دەســەاڵتداریدا وەك
عامیالنــی دەركردنــی فەرمانــی تیــرۆری
دوكتور شــەرەفكەندی ســکرتێری گشــتی
ئەوکاتــی حیزبی دێموكراتی كوردســتانی
ئێران بە دنیا ناساندو حوكمی زیندانیشی
بۆ چەند كەســێك لەوانەی كە دەســتیان لە
بەڕێوەبردنــی فەرمانــی تیرۆرەكەدا هەبووە
دەركــرد .هەرچەنــد ئەم بڕیــارەش نەیتوانی
ژانی بەسۆی لەدەستدانی د.شەرەفکەندی
بــۆ ئێمــەی کــورد کــەم کاتــەوە بــەاڵم
جێگەی ســەرفرازییە بۆمان کە ڕێبەرانی
ئێمە ئەگەر جەستەشیان لەنێو بچێ هێشتا
هەر ســیمبۆل و ڕێنیشــاندەرن و جەســتەی
بێگیانیان دەبێتە هۆکاری ئاشــکرابوونی
زیاتــری چییەتی ڕاســتەقینەی کۆماری
ئاخوندی.

دەکات.
کەواتە تەحریم کردنیان دەبێتە هۆکارێک
بــۆ الوازی هەرچــی زیاتــری کۆمــاری
ئیسالمی.
هەنووکە ،سەنعەتی نەوتی ئێران ،هەندێک
لە بەشەکانی سەنعەتی پێترۆشیمی ،کڕین
و فرۆشــتنی بەشــێک لــە ئاســنەواڵەکان،
سپای پاسداران ،سیستمی بانکی ڕێژیم و
بەشــێکی بەرچاو لە کاربەدەستانی ڕێژیم
لــە ئاســتی هەرەبــەرزدا خراونەتــە لیســتی
تێرۆر و تەحریمەوە.

ئەمە پەیامی روون و ئاشکرای گەاڵڵەی
رێژیمی کۆلۆنیالیستی فاشیستیی تارانە
کــە لــە ژێر نــاوی بارهێنانی منــدااڵن بە
زمانی فارســیدا ،دەیهەوێ کوشــتارگای
فەرهەنگ و کەلتوور و زمان وەڕێ بخا.
بەپێــی ئــەم گەاڵڵەیــە مندااڵنــی نەتــەوە
غەیرە فارسەکان کە وەکوو مرۆڤی ناتەواو
و دواکەوتــوو ســەیریان دەکــەن ،پێــش لــە
ســاڵی خوێندنی قوتابخانە تاقیکارییەکی
زمانــی فارســییان لــە ســەر ئەنجــام دەدەن
وگــەر فارســیەکەیان زۆر شــیرین نەبــوو،
ئــەوکات دەیانبەنە بنکەی پێش قوتابخانە
تاکــوو تاڵیــی زمانی دایکییــان لێ دوور
بکەنــەوە و شــیلە و هەنگوێنی فارســییان
لە زار بکەن.
قوتابخانــە لــە ســەردەمی یۆنانی کۆنەوە،
هــەر لــە قوتابخانەکەی ســوقراتەوە تاکوو
ئێســتا ،شــوێنێک بــووە تاکــوو زانســت و
زانایــی فێــری مرۆڤەکان بکا .سیســتمی
پــەروەردەی دونیــای ئــازاد کــە مــرۆڤ
لەوێــدا نرخــی هەیــە ،بــۆ گەشــەکردنی
مرۆڤەکان و بۆ بارهێنانی نەوەی داهاتووە
تاکــوو ژیــان الی کۆمەڵگا چەقبەســتوو
نەبێ و گەشە بکا.
بــەاڵم لــە سیســتمی کۆلۆنیالیســتیی
ویالیەتــی فەقیهیــدا کــە لــە هــزری
شۆڤێنیســتیدا درێژکــراوەی فکــری
رەزاخانــی میرپەنجــە ،قوتابخانــە وەکــوو
قەسابخانە چاوی لێ دەکرێ.
ئەم سیســتمە فاشیستییە دەسپێکی ساڵی
خوێنــدن دەکا بە دەســپێکی وەرزی زیندان
و ئەشــکەنجە و کوشــتار .منداڵێــک کە
چەند ساڵ لە نێو بنەماڵەکەیدا بە زمانی
کــوردی یــان عەرەبــی یــان بەلووچی یان
تورکــی ئــازەری و یــان تورکەمەنــی بــار
هاتــووە و گــوێ و مێشــکی بــەو زمانــە
راهاتــووە و پــەروەردە کــراوە ،دەیبەنــە
شــوێنێک کــە لە نــاکاودا پێــی دەڵێ تۆ
دەبــێ زمانت ببڕدرێ و دەنگێکی نەشــاز
بەگوێیدا دەخوێندرێ.
رەزبــەر و ســەرەتای پاییــز کــە دەســپێکی
ســاڵی نوێــی خوێندنــە لــە ئێرانــدا ،دەبــێ
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ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکــرات بــە بۆنــەی ٢٦ی خەرمانانــەوە

هاونیشتمانییە بەڕێزەکان!
بیســت و حــەوت ســاڵ بەســەر تێــرۆری
١٧ی ســێپتامبری ١٩٩٢ی زایینیــدا
(٢٦ی خەرمانانــی ١٣٧١ی هەتــاوی)
تێدەپەڕێــت ،ڕۆژێــک کــە دوكتــور
«ســادق شــەرەفكەندی» ،ســكرتێری
گشــتیی ئەوکاتــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران و هاوڕێیانــی ،کاک
«فەتــاح عەبدولــی» ،نوێنــەری حیــزب
لــە دەرەوەی واڵت ،کاک «هومایــون
ئــەردەاڵن» ،نوێنــەری حیزب لــە ئاڵمان و
کاک «نــووری دێهكوردی» ،چاالکی
سیاســیی ناســراوی ئۆپۆزســیۆن ،لــە
بێرلینــی ئالمــان کەوتنــە بــەر پەالمــاری
تیمێکــی تێــرۆری کۆماری ئیســامی و
شەهید کران .دوکتور «شەرەفکەندی»
و هاوڕێیانــی کــە پــاش بەشــداریکردن لە
کۆنگرەی ئەنترناســیوناڵی سوسیالیســت،
بۆ چاوپێکەوتن و بیروڕاگۆڕینەوە لەگەڵ
ژمارەیــەک لە چاالکانی ئۆپۆزســیۆنی
ئێرانــی ،لــە ڕێســتورانی «میکۆنووس»
کــۆ ببوونــەوە و لــەوێ کەوتنــە بــەر
پەالمــاری هێرشــی تێرۆریســتەکانی
کۆمــاری ئیســامی .دادگای بێرلیــن
کــە بــە دادگای «میکۆنــووس»
ناوبانگــی دەرکــرد ،لــە ڕێكهوتــی ١٠ی
ئاپریلــی ١٩٩٧ی زایینــی (٢١ی
خاكهلێــوهی ١٣٧٦ی هەتاوی) ،حوکمی
خــۆی ســەبارەت بــە تێــرۆری دوکتــور
شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی ڕاگەیانــد.
لــەو حوکمــەدا ،دادگا بــێ پێــچ و پەنــا،
بــە ڕاشــکاوی ڕێبەرانــی کۆمــاری
ئیســامیی لــە بەرزتریــن ئاســتدا (عەلی
خامنەیــی ڕێبــەری ڕێژیــم ،هاشــمیی
ڕەفســەنجانی ســەرکۆماری ئەوکاتــی
ڕێژیــم و وەزیرەکانــی دەرەوە و ئیتالعاتی
فەرمانــدەی ســپای پاســدارانی نیزامــی
ئیسالمی) بە پالنداڕێژ و بەڕێوەبەری ئەو
تێرۆرە ســامناکە ناســاند و تێرۆریستەکان

بــە زینــدان مەحکــووم کــران .لەقاودانی
تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیســامی
لــە دادگایەکــی ســەربەخۆی واڵتێکــی
دێموکراتیکدا ،بوو بە هۆی ڕیســوابوونی
ڕێژیمــی ئێــران وەک حکوومەتێــک کە
بــە ئاشــکرا لــە تێــرۆر و تێرۆریــزم وەک
وەســیلەیەک بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــی
سیاســی کەڵک وەردەگرێــت .کۆماری
ئیســامی بە دوو هۆی سەرەکی دوکتور
سادق شەرەفکەندیی تێرۆر کرد:
یەکەم ،کۆماری ئیســامی لە ســەرەتای
دامەزرانیــەوە ،بەگشــتی کوشــتن و
بێسەروشــوێنکردن و تێرۆرکردنــی
کەســایەتی و ڕێبەرانــی ئۆپۆزســیۆنی
کــردووە بــە سیاســەتی ڕەســمیی خــۆی
و لــەو ماوەیــەدا ژمارەیەکــی زۆر لــە
ئەندامانــی ئۆپۆزســیۆن بوونەتە قوربانیی
تێرۆریزمــی دەوڵەتیــی ئــەو ڕێژیمــە.
دووهــەم هۆکاری ســەرەکیی دیکەی ئەو
جینایەتە بەتایبەتی دەگەڕێتەوە بۆ دەوری
یەکالکــەرەوەی دوکتــور شــەرەفکەندی
دوای تێــرۆری دوکتــور عەبدولڕەحمــان
قاســملوو لــە ڤییەنــی ئوتریــش لــە ١٣ی
جــووالی ١٩٨٩ی زاینــی ،بــە دەســت
تێرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی.
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی بەو هیوایە
دوکتــور قاســملووی تێرۆر کرد کە دوای
ئــەو ڕێبــەرە نــاودارە ،حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانیــش بەچــۆک دادێــت،
خەڵکــی کوردســتان ناهومێــد دەبێــت
و جوواڵنــەوەی نەتەوەیــی کــورد لــە
کوردســتانی ئێران ،تووشــی شکست دێت
و دوایــی پێدێــت! بــەاڵم ئــەو خەونــەی
کۆمــاری ئیســامی وەدی نەهات! دوای
کارەســاتی ڤییــەن ،ڕێبەرایەتیــی حیزبــی
دێموکــرات کەوتــە دەســتی بەتوانــای
ســادق شــەرەفکەندیی خەباتگێــڕ و بــەو
پــەڕی توانــا و لێهاتووییــەوە نەیهێشــت
ئــااڵی خەباتــی ڕزگاریخوازیــی حیــزب

بکەوێتــە عــەرز .دوکتــور شــەرفکەندی
بــە ئازایەتــی و لێوەشــاوەیی کەموێنەوە و
بــە هاوکاریــی لێبڕاوانــەی هاوڕێکانــی،
سیاســەت و ڕێبــازی دوکتور قاســملووی
لــە نێوخــۆ و درەوەی حیــزب درێــژە پێدا و
بــەو شــێوەیە دوژمنــی تــووڕە کــرد .ئەوە
بــوو کــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
کەوتــە داڕشــتنی پــان بــۆ تێرۆرکردنی
دوکتــور ســادق شــەرەفکەندی .ڕێژیمــی
ئیســتبدادیی کۆمــاری ئیســامی
نەیدەزانــی کــە گەورەیــی و لێهاتوویــی
دوکتور قاسملوو لەوەدا بوو کە بێجگە لە
زانایــی و توانایــی ،حیزبێکــی دێموکرات
و خەباتگێــڕی لــە دوای خــۆی بەجــێ
هێشــتووە کــە بە قەوڵی خــۆی« :ئەگەر
بەشــێکی ڕێبەرایەتیــی حیزبیــش شــەهید
بێــت ،حیزبەکــە لەســەر پێــی خــۆی
دەمێنێتەوە و درێژە بە خەبات دەدات».
ڕووداوەکان ،پێشــبینییە دروســتەکەی
قاسملووی نەمریان سەلماند .بێگومان ،بە
شەهیدکردنی دوکتور سادق شەرەفکەندی
و هاوڕێیانــی ،زەبرێکــی گــەورە و بــەژان
لــە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
و جوواڵنــەی ڕزگاریخــواز کــەوت ،بەاڵم
کۆماری ئیســامی بە ئاوات نەگەیشت.
حیزبــی دێموکــرات بــە دوای تێــرۆری
«میکۆنووسـ»ـــیش تووشــی نســکۆ و
بێهیوایی نەبوو و دەستی بەرنەدایەوە.
ئــەوڕۆ دەبینیــن کــە ئــااڵی خەباتــی
حیزبەکــەی ســادق شــەرەفکەندی هــەروا
دەشــەکێتەوە و کادر و پێشــمەرگە و
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب لــە پێناو
وەدیهێنانــی ئامانجە بەرزەکانی قاســملوو
و شــەرەفکەندی بەبــێ هیــچ چەشــنە
دوودڵییــەک ،بــە بــڕوای قایــم و ورەی
بەرزەوە درێژە بە تێکۆشانی خۆیان دەدەن.
ئــەو ســاڵ لە کاتێکــدا یادی شــەهیدانی
بێرلیــن دەکەینــەوە و ڕێــز لــە خەبــات و
فیداکارییــان دەگریــن کــە کۆمــاری

سێمینارێک سەبارەت بە تێرۆری میکۆنۆس و پێگەی دوکتور
«سادق شەرەفکەندی» بەڕێوەچوو

ئێوارەی ڕۆژی هەینی٢٩ ،ی خەرمانان،
ســێمیناریک لــە الیــەن کۆمیتــەی
بەڕێوەبەریــی ڕێوڕەســمەکانی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،سەبارەت
بــە تێــرۆری میکۆنــۆس و پێگــەی
دوکتــور «ســادق شــەرەفکەندی» بــۆ
«حەسەن شــەرەفی» ،جێگری یەکەمی
لێپرســراوی گشــتی و بەرپرســی ناوەندی
سیاســیی حیزبــی دێموکــرات ،ڕێــک
خرا .ســێمینارەکە بە بەشــداریی بەشێک
لــە ئەندامانــی ناوەنــدی سیاســی و
دەســتەی کارگێڕیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران و کادر و پێشــمەرگە
و ئەندامانــی ڕێکخســتنی ئاشــکرای
حیزب لە هەولێر و جێژنیکان بەڕێوەچوو.
ســەرەتای ســێمینارەکە بــە ســروودی
نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیــب» و ڕاگرتنی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ گیانی پاکی
ســەرجەم شــەهیدانی کورد و کوردســتان
دەســتی پێکــرد .پاشــان «حەســەن
شــەرەفی» ،لــە وتەیەکــدا بــە بۆنــەی
یادی  ٢٧ســاڵەی شــەهیدبوونی دوکتور
«ســادق شــەرەفکەندی» و هاوڕێیانــی،
تیشــکی خســتە ســەر قۆناغەکانــی
ژیانــی زانســتی و سیاســیی ئــەو ڕێبەرە
لێوەشــاوەیە و وتــی« :دوکتــور ســادق،
وەک ڕێبــەر و یــاری بەوەفــای دوکتور
قاســملوو ،لــە ڕەوتــی بزووتنــەوەی کورد
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و بەتایبەت
لــە پێکهاتــەی حیزبــی دێموکراتدا ،دەور
و کاریگەرییەکــی ئێجــگار گرینگــی
هەبــوو و توانــی وەک قوتابییەکــی
بەئەمەگ و کەســایەتیی بەمشوور و بە
وریایــی خۆی ،نەهێڵێت بێ قاســملوویی
بــە جەســتەی حیزبــەوە دیــار بێــت و ئــەو
خەونەی کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
بۆ نەمانی حیزبی داڕشتبوو ،بە پێگە و
دەوری خــۆی بکاتــە بڵقــی ســەر ئاو».
جێگــری یەکەمــی لێپرســراوی گشــتیی
حیــزب لە بەشــێکی دیکەی قســەکانیدا
ڕایگەیانــد« :هەرچەنــد شــەهیدبوونی
دوکتور ســادقی زانا ،خەسارێکی گەورە

و برینێکی قووڵ بوو بۆ جەستەی حیزبی
دێموکــرات بەتایبەتــی و بزووتنــەوەی
گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵت بەگشــتی،
بــەاڵم ئــەو وانە و دەرســانەی کە ڕێبەری
گەورەمــان دوکتــور قاســملوو و دوکتــور
ســەعید لەنێــو حیزبــدا بۆیــان کردیــن بــە
کولتــوور و بناغــەی ڕێبەریی بەکۆمەڵ
و بەڕێوەبەریــی جەمعییــان داڕشــت،
کارێکیــان کــردووە ،ســەرەڕای دەیــان
پیالنی دوژمنان و ناحەزان ،هێشتا حیزبی
دێموکــرات وەک جــاران پێگــەی خــۆی
پاراســتووە و خۆشەویســتی کۆمەاڵنــی
خەڵــک و جێگەی هیوای ئازادیخوازانە،
کــە ئەمەش لــە باوڕمەندیی ئەو حیزبە و
سیاســەتە ســەرەکییەکانی و قارەمانێتیی
پێشمەرگەوە سەرچاوە دەگرێت».
دواتر «شــەرەفی» ،تیشــکی خستە سەر
خەســڵەت و تایبەتمەندییــە بەرزەکانــی
دوکتور ســەعید و بە هێمای خۆڕاگری،
ورەبەرزی و سیمبولی ڕەوشت و پرەنسیپ
ناودێری کرد و وتی« :باوەڕێکی قووڵی
بــە خەباتــی یەکگرتووانــە و هاوکاریــی
نێــوان هێــز و الیەنــە سیاســییە کــوردی
و ئێرانییــەکان هەبــوو ،ئــەو کاریگــەری
و شــوێندارییەی دوکتــور «ســادق»،
لــە ئاســتی بزووتنــەوەی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت و ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــدا،
وایــان کــرد کــە دوژمنــی گەلەکەمــان،
واتــە کۆمــاری ئیســامیی ئێــران ،بیــر
لــە داڕشــتنی تێرۆرکــردن و ســڕینەوەی
فیزیکــی بکاتــەوە ،چونکــە ئەقڵــی
سیســتمی سیاســیی ئێران پێیان وابوو ،بە
لێدان لە سەری حیزبی دێموکرات ،جەستە
و پەیکەریشــی دەکەوێــت و نامێنێــت،
بــەاڵم غافــڵ لــەوەی ئــەو جەســتەیە ،بــە
بیــر و ئەندێشــەیەک ئــاو دراوە و خاراوە،
هەرچەندیــش زام هەڵبگرێــت ،بــەاڵم قەت
بە چۆکدا نایەت و کۆڵ نادات».
بەرپرســی ناوەنــدی سیاســیی حیــزب لــە
بەشێکی دیکەی وتەکانیدا ،ئاماژەی بە
تێــرۆری میکۆنــۆس و کاریگەرییەکانی
کــرد و ڕایگەیانــد« :هەرچەند کۆماری

ئیسالمی لە ڕێگەی جۆراوجۆرەوە هەوڵی
بەالڕێدابردنــی ڕەوتــی دادگای فیدراڵــی
ئاڵمانــی دا و ویســتی وەک تێرۆرەکانــی
دیکــە ،خــۆی دەربــاز بــکات ،بــەاڵم بــە
بێالیەنیــی دادگا و پێداگریــی حیزبــی
دێموکــرات ،دادوەر و پۆلیــس ،توانییــان
بڕیــاری کۆتایــی بــدەن کــە تاوانباریــی
ســەرانی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و
ڕیســوایی ئەو ڕێژیمەی لە ئاستی نێوخۆ
و دیپلۆماسیی نێودەوڵەتیدا لێکەوتەوە».
ناوبــراو لــە بەشــێکی دیکــەدا ،تیشــکی
خســتە ســەر پێگــەی خەباتــی حیزبــی
دێموکــرات لــە قۆناغــی جیاجیــا و
پێداگریــی لەســەر درێــژەدان بــە قۆناغی
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت کــردەوە و وتــی:
«جەختــی لەســەر دەکەمــەوە کە ڕاســان
بــە هەموو ڕەهەندەکانیــەوە بەردەوام دەبێت
و بــە پشــتیوانیی کۆمەاڵنــی خەڵــک
و قارەمانیەتیــی هێــزی پێشــمەرگە و
ئەندامانــی حیــزب ،هەنگاوەکانمــان لــەم
قۆناغــە هەســتیارەدا جیددیتــر و قایمتــر
دەکەینەوە و لە خەبات بەردەوامین».
«حەســەن شــەرەفی» لــە کۆتاییــدا،
ئامــاژەی بــە هەلومەرجــی ئێســتا و
دۆخــی سیاســەتی شــپرزەی ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە نێوخــۆ
و ناوچــە و جیهــان کــرد و ڕایگەیانــد:
«ئــەو ڕێژیمــە ئێســتا لە گشــت کاتێک
زیاتــر پەراوێــز کەوتــووە و کــردەوە و
زێدەخوازییەکانــی لە ناوچەکــە ،هێندەی
دیکــە تەریکــی خســتووەتەوە و دۆخــی
شــپرزەی ئابــووری و دوورکەوتنــەوەی
دۆســت و هاوپەیمانەکانــی ،پێگەیــان
لەنگتــر کــردووە و لــە بەرانبــەردا ،دۆخی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
وەک حیزبێکــی ئازادیخواز ،بەمشــوور و
بەرپرســیار ،لــە باشــیدایە و هیوامانــە بــە
هێــزی خۆمــان کــە خەڵکــە و باوەڕمــان
بــە ئازایەتیــی پێشــمەرگە و ئەندامانــی
دڵسۆزی بزووتنەوەکەمانە».

ئیســامی ،لــە ئاکامــی درێــژەدان بــە
سیاســەتی ســەرکوت و هــەاڵواردن و
پێشــێلکردنی ســەرەتاییترین مــاف و
ئازادییەکانــی گەالنی ئێــران لە نێوخۆی
واڵت و هەروەهــا بــە بەردەوامبــوون لــە
سیاســەتی ئاژاوەنانــەوە و پەرەپێــدان بــە
تێرۆریــزم و دەســتێوەردان لــە کاروبــاری
نێوخۆی واڵتانی ناوچەدا ،ئێرانی تووشی
کۆمەڵێــک قەیرانــی سیاســی ،ئابووری
و کۆمەاڵیەتیــی وەهــا گــەورە و قــووڵ
کردووە کە لە چل ســاڵی ڕابردوودا بێ
وێنەن .گرانیی سەرسووڕهێنەر و ڕۆژانە،
بێــکاری ،هــەژاری ،دیکتاتــۆری و
سەرکوت ،دزی و گەندەڵیی بێ سنووری
سیستماتیکی حکوومەتی ،باڵوبوونەوەی
مــاددە هۆشــبەرەکان و ،...بوونەتە هۆی
ناڕەزایەتیــی بەربــاوی کۆمەاڵنــی
خەڵــک و چیــن و توێــژە جیــاوازەکان لە
دەســەاڵتی حاکم و کۆمەڵــگای ئێرانیان
گەیاندۆتە ســنووری تەقینــەوە .ڕێژیم بۆ
چارەســەرکردنی هیچــکام لــەو قەیرانانــە
بەرنامەیەکــی گونجــاوی نییــە و بــۆ
هیچــکام لــە داخــوازە ڕەواکانــی خەڵک
بێجگــە لــە ســەرکوت و گرتــن و کوشــت
و بــڕ ،واڵمێکــی بۆ خەڵکــی وەزاڵەهاتوو
نییــە .ڕێژیــم هەمــوو ئــەو قەیــران و
بارودۆخــە تاقەتپڕووکێنــەی خســتووەتە
ئەســتۆی «دوژمنانــی دەرەکــی» و
سزائابوورییەکان کە لە ڕاستیدا هۆکاری
ســەپاندنی گەمــارۆوە نێودەوڵەتییەکان بۆ
سیاســەت و کردەوەکانی خــۆی بەرامبەر
بە کۆمەڵگای جیهانی دەگەڕێتەوە.
لە پێوەندی لەگەڵ نەتەوە بندەســتەکاندا،
نەک هەر هیچ ئاڵوگۆڕێکی ئەرێنی بە
قازانجی ئەوان لە سیاســەتەکانی ڕێژیمدا
بــەدی ناکرێــت ،بەپێچەوانــە ،کۆمــاری
ئیســامی توندوتیژتــر لــە جــاران مافــە
سیاسی و کولتوورییەکانیان پێشێل دەکات
و هــەر ڕۆژە بــە بیانوویــەک سیاســەتی

ئاســمیلەکردنی نەتــەوە غەیرەفارســەکان
درێژە پێدەدات .وەک دواهەنگاوی ڕێژیم
دژ بە گەالنی ژێرستەمی ئێران ،دەکرێت
ئامــاژە بە «تەرحی بەســەندەگیی زمانی
فارســی» (طرح بســندگی زبان فارسی)
و قەدەغەکردنــی جلوبەرگــی کــوردی و
بەئیجبارکردنــی جلوبەرگــی فەرمــی بۆ
مندااڵنــی کــورد و نەتەوە بندەســتەکانی
دیکە ئاماژە پێبکرێت.
هاونیشتمانانی بەڕێز!
ڕێژیــم بە لەدەســتدانی ڕەوایی ،بڕوای بە
خۆی نەماوە و لە سێبەری خۆی دەترسێت
و لەپشت ئاساییترین جووڵە و بچووکترین
داخوازیــی ســینفی هاوواڵتییــان ،پیــان
و دەســتی دوژمــن بــەدی دەکات و پەنــا
بــۆ ســەرکوت و توندوتیــژی دەبــات:
«کوشــتاری کۆڵبەری کــورد کە ڕێژیم
هیــچ ڕێگایەکــی بــۆ خۆبەخێوکــردن بۆ
نەهێشــتوونەوە ،چاالکانــی ژینگەپارێــز،
ژنانــی خوازیــاری عەداڵــەت و دژی
ئاپارتایــدی جنســییەتی ،مامۆســتایانی
قوتابخانــە و کرێکارانێــک کــە
خوازیــاری مووچــەی دواکەوتوویانــن،
ماڵخــوراوان و ،»...هەمــوو ئەو چاالکی
و داواکارییانــە کــە پێوەندییەکیــان بــە
سیاســەتەوە نییە ،لە الیەن ڕێژیمی ترساو
و دامــاوەوە بــە جاسووســی بــۆ واڵتانــی
بێگانــە تاوانبــار دەکرێــن ،دەگیرێــن و
دەخرێنــە بەندیخانەکانــەوە! لە بەرامبەردا،
خەڵــک ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر ترســیان لــە
حکوومەت دەشــکێت و گرتن و بەندیخانە
و ئەشــکەنجە بــووە بە ژیانــی ڕۆژانەیان.
ئەوڕۆ هەواڵی زیندانیکردنی واژۆکەرانی
نامەیەکی ســەرئاواڵە بۆ عەلی خامنەیی
بــاو دەبێتــەوە ،ســبەینێ گرووپێکــی
دیکەی ژن و پیاو ،نامەیەکی ســەرئاواڵە
دەنووسێت و داوای ئیستعفای خامنەیی و
گۆڕینی یاســای بنەڕەتیی ئێران دەکات.
ڕەوتەکــە بەردەوامــە! ئێمە وەک حیزبی

دێموکراتی کوردســتانی ئێران پشتیوانیی
خۆمــان لــە ســەرجەم ئــەو چیــن و توێژ و
الیەنانە کە داوای ماف و ئازادیی خۆیان
دەکــەن و دژ بــە دیکتاتۆریــی کۆمــاری
ئیسالمی دەوەستنەوە ،دەردەبڕین.
هاونیشتمانییە بەڕێزەکان!
دوکتور شــەرەفکەندی لە کاتێدا شــەهید
کــرا کــە لەگــەڵ چەنــد کەســایەتیی
ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی ســەبارەت بــە
پرســی هــاوکاری و یەکگرتــن خەریکــی
بیروڕاگۆڕینــەوە بوون .ئەو پێداویســتییە،
ئــەوڕۆش دوای  ٢٧ســاڵ بەزیــادەوە
هــەر لــە جێــی خۆیەتی و پڕشــوباڵوی و
نەبوونــی ئۆپۆزســیۆنێکی دێموکراتیــک
و یەکگرتــوو ،بــە خاڵــی بەهێــزی
کۆمــاری ئیســامی و هۆکارێکــی
ســەرەکیی مانــەوەی ڕێژیــم و بــە خاڵــی
الوازی ئازادیخوازانــی ئێرانــی بەرامبــەر
بــە ئیســتبدادی مەزهەبیــی کۆمــاری
ئیســامی دادەنرێــت .تەنیــا ڕێــگای
ڕزگاربوون لە دەست حاکمییەتی تێرۆر و
ســەرەڕۆی کۆماری ئیسالمی ،درێژەدان
و پەرە و گەشەپێدان بە خەبات ،لە ئاستی
کوردستان و ئێراندا ،بە هەموو شێوەیەکی
گونجاو ،بە یەکگرتووییە.
ســاو لــە گیانــی پاکــی دوکتور ســادق
شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی ،کاک
فەتــاح عەبدولــی ،کاک هومایــون
ئــەردەاڵن و کاک نــووری دێهكــوردی
و هەمــوو شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریی
کوردســتان .بەردەوام بێــت خەباتی ڕەوای
گەلەکەمان بۆ ئاشتی و ئازادی.
بەردەوام بێت خەباتی حیزبەکەمان لەپێناو
وەدیهێنانــی مافــە نەتەوایەتییەکانــی
گەلەکەمان.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی
٢٥ی خەرمانانی ١٣٩٨ی هەتاوی
١٦ی سێپتامبری ٢٠١٩ی زایینی

سێمینارێک بۆ بەرزڕاگرتنی یادی دوکتور شەرەفکەندی بەڕێوەچوو
بەمەبەســتی بەرزڕاگرتنــی یــادی
شــەهیدانی میکۆنــۆس ،لــە دەفتــەری
نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکرات لە شاری
ســلێمانی ،ســێمینارێک بەڕێوەچــوو.
ڕۆژی چوارشــەممە٢٧ ،ی خەرمانــان،
لــە شــاری ســلێمانی ،بــۆ ڕێزگرتــن لــە
بیرەوەری و یادی شەهیدانی میکۆنۆس،
کۆمیتەی بەڕێوەبەریی ڕێورەســمەکانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران،
ســێمینارێکی بــۆ «حوســێن نــازدار»،
ئەندامــی هەیئەتــی ئیجرایــی ناوەنــدی
سیاسی حیزبی دێموکرات پێکهێنا .
ئەم سێمینارە بە سروودی نەتەوەیی «ئەی
ڕەقیب» و ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی
بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی ڕێــگای
ڕزگاریــی کوردســتان دەســتی پێکــرد.
پاشــان« ،ڕەزا مــورادی» بەرپرســی

کۆمیتــەی ســلێمانی ،کورتەیــەک لــە
ژیاننامــەی شــەهیدی ڕێبــەر ،دوکتــور
«ســادق شــەرفکەندی» و هاوڕێیانــی
پێشــکەش کرد .دواتر «حوســێن نازدار»
لە ســەرەتای قســەکانیدا ،بە شــێوەیەکی
کورت باســی لــە کارەســاتی میکۆنۆس
و ڕەوتــی دادگا و بەدواداچوونەکانــی بۆ
ئەم ڕووداوەی کرد .ناوبراو لە بەشــێکی
دیکــەی قســەکانیدا ئامــاژەی بــە ڕۆڵی
دادگای میکۆنــۆس لــە کورتکردنــەوەی
دەستی تێرۆری ڕێژیمی ئێران لە ئورووپادا
کرد ،بە شــێوەیەک کە تا ئەم ســااڵنەی
دوایــی ڕێژیمــی ئێــران نەیتوانیــوە هیــچ
کردەوەیەکــی تێرۆریســتی لەنێــو خاکــی
ئورووپادا ئەنجام بدات« .حوسێن نازدار»
لــە درێژەی قســەکانی خۆیــدا ،ئاماژەی
بــە ڕۆڵ و کاریگەریــی دوکتور «ســادق

شــەرەفکەندی» لە مێژووی جوواڵنەوەی
گەلــی کــورد و حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــدا کــرد و ڕایگەیانــد:
«دوکتــور ســادق کەســایەتییەک بــوو
کــە قســە و کردەوەکانــی یــەک بــووە و
جێنشــینێکی لێوەشــاوە بۆ شــوێنی ڕێبەر
دوکتــور قاســملووی شــەهید بــوو و لــە
ڕاستیدا نەیهێشت کەلێنی بێ قاسملوویی
بە حیزبی دێموکراتەوە دیار بێت».
هەروەها لە درێژەدا ڕایگەیاند کە دوکتور
«ســادق شــەرەفکەندی» ڕۆڵــی هەبــووە
لــە لێــک نزیککردنــەوەی ئۆپۆزســیۆنی
کــوردی و ئێرانــی و هەروەهــا بــەردەوام
هاوکاریــی خەباتــی گەلــی کــوردی لــە
پارچەکانی دیکەی کوردستان دەکرد.
لە کۆتایی ســێمینارەکەدا بەشداربووان ڕا
و بۆچوونی خۆیان خستە بەرباس.

بۆ بەرزڕاگرتنی یاد و ناوی شەهیدانی میکۆنۆس،
سێمینارێک بەڕێوەچوو
لە بنکەی ســەرەکیی حیزبی دێموکرات،
بــە بۆنــەی ٢٧ـــەمین ســاڵیادی تێرۆری
دوکتــور «ســادق شــەرەفکەندی» و
هاوڕێیانــی ،ســێمینارێکی تایبــەت
بەڕێوەچــوو .ڕۆژی دووشــەممە٢٥ ،ی
خەرمانــان ،لە بنکەی ســەرەکیی حیزبی
دێموکــرات ،بــۆ ڕێزگرتــن لــە بیــرەوەری
و یــادی شــەهیدانی میکۆنــۆس،
ســێمینارێکی تایبەت بۆ دوکتور «میرۆ
عەلیــار» جێگیــری بەرپرســی ناوەنــدی
سیاســیی حیزبــی دێموکــرات پێکهــات.
ئەم ســێمینارە بە ســروودی نەتەوەیی ئەی
ڕەقیــب و ڕاگرتنــی خولەکێک بێدەنگی
بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی ڕێــگای
ڕزگاریــی کوردســتان دەســتی پێکــرد.
پاشــان ژیاننامــەی کورتــی شــەهیدی
ڕێبەر ،دوکتور «سادق شەرەفکەندی» و
هاوڕێیانی پێشــکەش کرا .دواتر دوکتور
«میــرۆ عەلیــار» ،لــە بەشــی یەکەمــی
قســەکانیدا ،بە شێوەیەکی کورت شێوەی
ڕوودانــی تێــرۆری میکۆنــۆس و ڕەوتــی

دادگا بــۆ بەدواداچوونی ئــەم ڕووداوە بۆ
بەشداربووان گێڕایەوە ،کە چۆن کۆماری
ئیســامی بە تاوانبار ناســێندراوە .ناوبراو
هــۆکاری ســەرەکیی تاوانبارکردنــی
ڕێژیمــی ئێــران و بەدواداچوونی دادگای
میکۆنۆسی بۆ ئەو کەیسە بۆ هەڕەشەی
تێرۆریزمــی ڕێژیــم بۆ ســەر حاکمییەتی
ئورووپــا و هەڕەشــە بەردەوامەکانیــان
بــۆ کوشــتنی دادســتانی میکۆنــۆس
گەڕانــدەوە .لەمبــارەوە قســەی یەکێــک
لــە پارێزەرەکانــی کەیســی میکۆنۆســی
هێنایــەوە کە وتبــووی« :بەر لە دادگای
میکۆنۆس ئورووپا ببوو بە سەرزەمینێکی
بــێ یاســا و ڕێســا و لێپرســینەوە بــۆ
تێرۆریســتەکانی کۆمــاری ئیســامی
بــە مەبەســتی کوشــتنی چاالکانــی
ئۆپۆزسیۆنی خۆی».
دوکتــور «میــرۆ» لە بەشــێکی دیکەی
قســەکانیدا ئامــاژەی بــە ڕۆڵی دادگای
میکۆنــۆس لــە کورتکردنــەوەی دەســتی
تێــرۆری ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــە

ئورووپا کرد کە بەهۆی بڕیاری دادگاوە
تــا چەند ســاڵ پێش ڕێژیمی ئیســامیی
ئێــران نەیتوانیــوە هیــچ کردەوەیەکــی
تیرۆریســتی لەنێوخاکی ئوروپــادا ئەنجام
بــدات .ناوبــراو لــە کۆتایــی قســەکانیدا
باســی لــە هــۆکاری بــە ســمبول بوونــی
دوکتــور ســادق شــەرەفکەندی کــرد و
ڕایگەیانــد« :لە مێژووی جوواڵنەوەکانی
کــورددا ،زۆر جــار بینراوە کە ڕێژیمەکان
بــۆ لەنێوبردنــی جوواڵنــەوەکان هەوڵــی
لەنێوبردنــی ڕێبەرەکانیــان داوە جــا چ بــە
کوشــتن بێت یان بە هــەر جۆرێکی دیکە
بێــت و دوای نەمانــی ڕێبــەر ،شــۆڕش
تووشــی ئاشــبەتاڵی بووە .بــەاڵم دوکتور
شــەرەفکەندی ئــەو تەلیســمەی شــکاند،
نەیهێشــت جوواڵنەوەی کوردســتانی ئێران
دوای شــەهیدکرانی دوکتــور قاســملوو
تووشــی ئــەو کارەســاتە بێــت .دوکتــور
شــەرەفکەندی شــانازیی کۆتاییهێنــان
بــەو دیــاردە جەرگبــڕەی جوواڵنەوەکانــی
کوردی بە ناوی خۆی تۆمار کرد».
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ناوەندی هاوکاری :ئێمە پشتئەستوور و دڵگەرم بە پشتیوانیی خەڵکی کوردستانین
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران ،بــە بۆنــەی تاوانــی
١٧ی خەرمانانــی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئیران ،پەیامێکی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
پەیامــی ناوەنــدی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردســتانی ئێــران بــە بۆنــەی یەکەمین
ساڵوەگەڕی تاوانەکانی  ١٧خەرمانان.
کۆمەاڵنــی خۆڕاگــری خەڵکــی
کوردستان!
حیــزب و ڕێکخــراوە خەباتگێڕەکانــی
کوردستان و ئێران!
یــەک ســاڵ لەمەوبــەر ،ڕۆژی ١٧ی
خەرمانانــی ســاڵی ١٣٩٧ی هەتــاوی،
بنکەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران
لــە دەوروبەری شــاری کۆیــە کەوتنە بەر
پەالماری مووشــەکیی سپای پاسدارانی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران .هــەر لــە
هەمــان ڕۆژدا ،زیندانییانــی سیاســیی
ناســراوی کۆمەڵــە «ڕامیــن حوســەین
پەناهی»« ،لوقمان مورادی» و «زانیار
مورادی» لە سێدارە دران و چوونە ڕیزی
کاروانــی شــەهیدانی کوردســتانەوە .لــە
ئاکامــی هێرشــی مووشــەکیی ســپای

پاســداران بــۆ ســەر بنکــە و بارەگاکانــی
حیزبــی دێموکــرات 14 ،ئەندامــی
ڕێبــەری و کادر و پێشــمەرگەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان و  2مامۆســتای
فێرگەی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران شــەهیدبوون .دەســەاڵتدارانی
کۆمــاری ئیســامی بە مووشــەکبارانی
بنکــە و بارەگاکانــی حیزبــی دێموکــرات
و هــاوکات لەســێدارەدانی پۆلێــک
لــە الوانــی شۆڕشــگێڕ و تێکۆشــەری
کــورد دەیانهەویســت بــە خەیاڵــی خۆیــان
حیزبەکانی کوردســتانی ئێران و چاالکان
و نیشــتیمانپەروەرانی کوردستان لە نێوخۆ
و دەرەوەی ســنوورەکان بترســێنن و ئــەو
پەیامــە بــە نێوخــۆی ئێــران ،کوردســتان
و دەرەوەی ســنوورەکانی ئێــران بــدەن کــە
کۆمــاری ئیســامی بەهێــزە و لە هەموو
حاڵەتێکدا توانای هێرش و پەالمار بۆ سەر
هێز و الیەنە خەباتگێڕەکانی کوردستانی
هەیــە .بــەاڵم دیتمان خەڵکی کوردســتان
لــە ڕۆژی ٢١ی خەرمانانــدا بــە دەنگــی
حیزبەکانی خۆیانەوە هاتن و بە پشتیوانی
لــە هێــزە سیاســییە خەباتگێڕەکانیــان
حەماســەیەکی کــەم وێنەیــان وەڕێ
خست .خەڵکی کوردستان ،پێشوازییان لە

بانگەوازی حیزب و الیەنە سیاسییەکانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بەگشــتی
و بەتایبەتــی «ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران» کرد و بە
وەڕێخستنی مانگرتنێکی سەرانسەری و
گشــتی ،تووڕەیــی و ناڕەزایەتیی خۆیان
لــە هــەر دوو تاوانــی ڕۆژی ١٧ی
خەرمانــان بــە دەســەاڵتدارانی کۆمــاری
ئیســامی ڕاگەیاند .ئەو پێشــوازی و بە
دەنگــەوە هاتنەی خەڵک بە چەشــنێک
بەرین و سەرانسەری بوو کە بێزراوبوونی
ئــەو ڕێژیمــە لەنێو خەڵکی کوردســتانی
بــە باشــترین شــێوە پیشــان دایــەوە .هــەر
بۆیــە دەتوانیــن بــە ڕاشــکاوی بڵێین کە
مانگرتنــی گشــتیی ٢١ی خەرمانانــی
ســاڵی ١٣٩٧ی هەتــاوی ،الپەڕەیەکــی
پڕشــنگدارە لــە مێــژووی ناڕەزایەتــی
دەربڕینــی گشــتی و خەباتی جەماوەریی
خەڵکی کوردســتان لە بەرانبەر کۆماری
ئیســامیدا .ئــەم مانگرتنــە گشــتی
و سەرانســەرییە جارێکــی دیکــە بــە
دەســەاڵتدارانی کۆمــاری ئیســامیی
ســەلماندەوە کــە خەڵکــی کوردســتان
پشــتیوانی حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتانن و  ٣٩ســاڵ سیاســەتی

ســەرکوتکەرانە و زەبروزەنگی ئەو ڕێژیمە
نەیتوانیــوە خەڵکــی کوردســتان و هێــزە
سیاسییە خەباتگێڕەکانیان لێک داببڕێت.
پەیامی ٢١ی خەرمانان ئەگەر لە الیەک
ژان و ئــازاری لەدەســتدانی پۆلێــک
ســەرکردە و کادر و پێشــمەرگەی شەهید
و ســێ الوی تێکۆشــەری لەسێدارەدراوی
کــەم کــردەوە ،لــە الیەکی دیکــە ترس و
خۆفی خستەوە نێو گیانی دەسەاڵتدارانی
کۆمــاری ئیســامی ،بــە تایبەتــی
ئــەو کاربەدەســت و دامودەزگایانــەی
لەژێــر ســێبەری مووشــەک و تۆپخانــە
و ســەرنێزە لــە کوردســتان حوکمڕانــی
دەکــەن .تاوانەکانــی ١٧ی خەرمانانــی
ســاڵی ڕابــردوو ،هــەر بــەو ڕادەیــە کــە
دڕندەیــی و نێوەرۆکــی کۆمەڵکوژانــە،
تێرۆریســتی و دەســتدرێژکارانەی هێــرش
و تاوانەکانــی کۆمــاری ئیســامی
بەرامبــەر بزووتنــەوەی ئازادیخــوازی و
شۆڕشــگێڕانەی کوردســتانیان پیشــان
دایەوە ،سەلمێنەری وەحشەتی ئەو ڕێژیمە
لــە کوردســتان وەک ناوەنــدی خەبــات و
بەربەرەکانــی دژی کۆماری ئیســامیش
بــوون .خەبــات و بەربەرەکانییەک کە لە
مــاوەی یەکســاڵی ڕابــردوودا ،ســەرەڕای

بەبۆنەی یەکەمین ساڵوەگەڕی جینایەتی ١٧ی خەرمانان سێمینارێک بەڕێوە چوو

بەبۆنــەی یەکەمیــن ســاڵوەگەڕی
مووشــەکبارانی بنکەکانــی حیزبــی
دێموکرات و لەســێدارەدانی سێ زیندانیی
سیاسیی کورد لە الیەن ڕێژیمی ئێرانەوە،
ســێمینارێک بەڕێــوە چــوو .ڕۆژی
یەکشــەممە ١٧ی خەرمانــان لــە کەمپی
جێژنیــکان ،ســێمینارێکی تایبــەت بــە
جینایەتی ١٧ی خەرمانان کە الپەڕەیەکی
ڕەشــی دیکە لــە جینایەتەکانی ڕێژیمی
ئێــران بــوو ،بــە بەشــداریی ژمارەیەک لە
ئەندامانی ڕێبەرایەتی ،کادر ،پێشمەرگە
و بنەماڵەکانــی حیزبی دێموکرات بەڕێوە
چوو .ســەرەتای ســێمینارەکە بە سروودی
«ئەی ڕەقیب» و چەند ساتێک بێدەنگی
بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شــەهیدانی
کورد و کوردســتان دەستی پێکرد .پاشان
«کەریــم پەرویــزی» ئەندامی دەســتەی
کارگێڕیی حیزبی دێموکرات و «حیســام
دەســتپیش» نوێنــەری حیزبــی دێموکرات
لــە یەکیەتیی ئورووپا ،لە ســەر جینایەت

و تاوانی ١٧ی خەرمانان لە دوو بڕگەی
جیــاوازدا ســەبارەت بەو جینایەتە قســەیان
کرد .سەرەتا «کەریم پەرویزی» ئاماژەی
بە مەبەســتی ڕێژیمی دڕندەی کۆماری
ئیســامیی ئێــران بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو
تاوانــە کــرد و وتی« :ڕێژیــم لە الیەک
ویســتی هێــزی نابەرابــەری نیزامیــی
خــۆی و ئاگــر و ئاســن پیشــان بــدات و
هێــزە دژبەرەکانــی خــۆی و بەتایبەتــی
حیزبی دێموکرات چاوترســێن بکات و لە
الیەکی دیکەشــەوە لە بواری سیاســییەوە
گەلی کورد چاوترســێن بکات و ئیرادەی
پۆاڵینیــان بــە چۆکــدا بێنــێ .ڕێژیم کە
لــە بەرامبــەر حــزووری پێشــمەرگە لــە
قوواڵیی خاکی کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا
دەستەوەســتان مابــوو ،مەبەســتی ئــەوە
بــوو ورەی تێکشــکاوی هێزەکانــی
خــۆی بەرێتــە ســەر ».پەرویــزی باســی
هەڵوێســتی خەڵکــی نیشــتمانپەروەری
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــی کــرد کــە بــە

یەکدەنگــی و یەکگرتووانە بە مەبەســتی
پشــتیوانی لــە هێــزە شۆڕشــگێڕەکانیان و
بــۆ مەحکوومکردنــی ئــەو جینایەتــەی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران مانگرتنــی
سەرتاســەرییان بەڕێــوە بــرد و کۆمــاری
ئیسالمییان بە چۆکدا هێنا و سەلماندیان
کــە لــە بەرانبــەر مووشــەکباران و
لەســێدارەدرانی ڕۆڵەکانیانــدا بێهەڵوێســت
نین و لەگەڵ ئەوان لێک جیا نەکراون.
لــە تــەوەری دووهەمــی ســێمینارەکەدا،
«حیســام دەستپیش» باســێکی پێشکەش
کرد و گوتی کە« :کۆماری ئیسالمیی
ئێــران لــە چ ژینگــە و حاڵەتێکــەوە وەهــا
جینایەتێکــی ئەنجــام داوە ،هەروەهــا ئێمە
لە چ حاڵەتێکدا بووین؛ بۆ وێنە ڕێژیم لە
ناوخــۆی واڵتدا خۆی بە شکســتخواردوو
دەزانــی ،لــە الیەکــی دیکەشــەوە لــە ژێر
گوشارە نێونەتەوەییەکاندا بوو .کورد و بە
تایبەتی حیزبی دێموکراتیش لە مەیدانی
خەباتــدا هــەروا بــە ئیرادەیەکــی بەهێــزەوە

لــە ســەرپێ بــوون ،بــە تایبەتــی خەباتــی
نوێــی ڕۆژهەالت (ڕاســان) لــە لووتکەدا
بــوو ،ڕاســان کاریگەرییەکــی زۆری
لەســەر وشــیاریی و خەباتی خەڵک دانا،
ئەگەر ڕاســان نەبایە ،نەورۆزی جامانەش
نەدەبوو ،حەماســەی یارمەتی بە خەلکی
لێقەوماوی کرماشانیش نەدەبوو ،یەکیەتی
و یەک هەكوێســتیی 21ی خەرمانانیش
نەدەبوو ،ئەگەر ئێمەش کارمان نەکردبایە
خەڵکی واڵمی نەدەدایەوە ».دەستپیش لە
درێژەدا وتی« :بێگومان هەر جووڵەیەکی
پێشمەرگە دەتوانێ حەرەکەتێکی خەڵکی
وەڕێ بخــات ،بۆیــە ڕێژیم کە لە ناوخۆدا
مەشرووعییەتی نەماوە ،بە پێویستی زانی
کــە بــەم مەبەســتە ،ئەو جینایەتــە ئەنجام
بــدات .بــە زەربەلێــدان لــە هێــزی دژبەری
خــۆی مەشــرووعییەت بــە دەســت بێنــێ،
واڵتانی ناوچە چاوترســێن بکات و هێزی
خــۆی دەربخــات .بــەاڵم بــۆ کۆمــاری
ئیســامی چــی لێکەوتــەوە؟ گەلــی
کــوردی یەکگرتووتــر کــرد .ناوەڕۆکــی
چەواشــەکارانەی ڕێژیــم بــۆ خەڵکــی
باشــووری کوردســتان دەرکەوت کە پێیان
وابوو کۆماری ئیسالمی دۆستی کوردە.
زیاتــر لە جاران واڵتانی ناوچەی نیگەران
کــرد و تەنانــەت واڵتانــی عەرەبی خۆیان
نزیکــی ئیســرائیل کــرد .هێــزی گەلــی
کورد و ئیــرادەی ڕزگاریخوازانەی کورد
بۆ ڕێژیم و تەنانەت بۆ ئەو الیەنانەش کە
لــە دەرەوەی واڵتــن و خۆیــان بــە دژبەری
ڕێژیم دەزانن دەرکەوت و تاقی کرایەوە».
ئــەم ســێمینارە بە پرســیاری بەشــداربووان
و واڵمدانــەوە لــە الیــەن پێشکەشــکارانی
باسەکەوە کۆتایی پێهات.

زۆرتربوونــی دڕەندەیــی و زەبــر و زەنگــی
هێــز و دامــودەزگا ســەرکوتکەرەکان لــە
کوردســتان ،درێــژەی هەبــووە و ڕووی لە
هەڵکشــان کــردووە .ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران ،لــە
یەکساڵەی تاوانەکانی ١٧ی خەرماناندا،
وێــڕای مەحکوومکردنەوەی ئەو تاوانانە،
ساڵو بۆ گیانی پاکی سەرجەم شەهیدەکان
دەنێرێــت و هاوخەمیــی خــۆی لەگــەڵ
بنەماڵــە و هــاوڕێ و هاوســەنگەرانی ئەم
پۆلــە گــەورە لە تێکۆشــەرانی شــەهیدی
کوردســتان دووپــات دەکاتــەوە .هــەر لــەم
بۆنەیــەدا پێزانینــی خۆمــان لــە ئاســت
هەڵوێســتی وشیارانە و ئازایانەی خەڵکی
کوردســتان و دەربڕینــی هاوپێوەنــدی
و پشــتیوانییان لــە هێــزە سیاســییەکانی
خۆیــان کــە مانگرتنــی گشــتیی ٢١ی
خەرمانان لووتکەی ئەم هەڵوێستەیان بوو،
ڕادەگەیەنینــەوە .بــە جێیــە لــەم بۆنەیــەدا
جارێکی دیکە سپاسی خۆمان بۆ سەرجەم
هێــز و الیــەن و کەســایەتییە سیاســی و
خەباتکارەکانــی کوردســتان و ئێــران کــە
لــەم کارەســاتەدا ،هاودەنــگ ،هاوخــەم
و هــاوکار و پشــتیوانمان بــوون ،دووبــارە
بکەینــەوە .لــە یەکســاڵەی تاوانەکانــی

پۆلێکــی دیکــەی الوانــی تێکۆشــەری
کوردســتان ،پــاش تەواوکردنــی دەورەی
ســەرەتایی پێشــمەرگەی کوردســتان
پەیوەســت بــە ڕیــزی پێشــمەرگەکانی
کوردســتانەوە بــوون .ڕۆژی پێنجشــەممە،
٢١ی خەرمانان ،ڕێوڕەسمی کۆتاییهاتنی
دەورەی ٢٣٨ی ســەرەتایی پێشــمەرگە لە
کەشــێکی شۆڕشــگێڕانەدا بەڕێوەچــووە.
ســەرەتای ئــەم ڕێوڕەســمە بــە ســروودی
نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیــب» و ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکــی
شەهیدانی کوردستان دەستی پێکرد.
دواتــر بــەو بۆنــەوە ،پەیامــی فەرمانــدەی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ،لــە
الیــەن «ئەســعەد ئەحمــەدی» ،ئەندامــی
دەزگای فەرماندەیــی هێزی پێشــمەرگەی
کوردســتان پێشکەش کرد کە لە بەشێکی
پەیامەکەیــدا ڕوو لــە بەشــداربووانی دەورە
ڕایگەیانــد« :هیــوادارم لــە ڕاســتای
بەرەوپێشــچوونی ئەرکەکانی پێشمەرگەدا

ســەرکەوتوو بــن و وانەکانــی فێرگەتــان
بکــەن بــە تۆشــەی ڕێــگا و تێکۆشــانتان
و لــە داهاتــوودا بۆ حیــزب و گەلەکەمان
دەســکەوتی باشــی بەدواوە بێت» .ناوبراو
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەرەڕای
ئامــاژەدان بــە دۆخــی ناوچەکــە و ئــەو
ئاڵوگۆڕانــە و هەمــوو ئــەو گوشــارانەی
کــە لەســەر ڕێژیمــی ئێران دروســت بووە،

باســی لــەوە کرد کــە بوونی هەمــوو ئەو
گوشــارە دەرەکییانــە ڕاســتە دەبێتە هۆی
الوازکردنــی ڕێژیمــی ئێــران ،بەاڵم هێزی
ڕاســتەقینە بۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمی ئێران
ناڕەزایەتییــە نێوخۆییەکانــی گەالنــی
ئێرانــە کــە بێگومــان یەکدەنگیــی هێــز
و حیزبــە کوردییــەکان کاریگەریــی
ڕاســتەوخۆی لەســەریان دەبێــت .نموونەی

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران
١٧ی خەرمانانی ١٣٩٨ی هەتاوی

ئاگاداریی دەزگای ڕێکخستنی حیزبی
دێموکرات لەبارەی سیخوڕی لە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا

دەزگای ڕێکخســتنی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لەبارەی ســیخوڕی لە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــدا ئاگادارییەکی
باڵو کردەوە.
دەقی ئاگادارییەکە بەم چەشنەیە:
ئــاگاداری لــه دەزگای ڕێکخســتنی
گشتیی حیزبەوه
دۆستان و هاوڕێیانی تێکۆشەر!
ماوەیەکــه بــه بەردەوامــی لــه تــۆڕه
کۆمەاڵیەتییهکاندا چەند کەسێک لەژێر
نــاو و نیشــانی خەڵەتێنــەری بــە ڕواڵــەت
شۆڕشــگێڕانه و جۆراوجــۆری وەکــوو:
«ڕاسانی شاخ و کێو ،ڕاسانی مەخفی»
و نــاوی دیکە به ڕێنــووس و ڕێزمانێکی
شــێوێندراوەوە و بــە کەڵکاژۆوەرگرتــن
لــه ڕێــزی ڕەوتــی خۆشەویســتی ڕاســان
و پێشــمەرگه و ڕێکخســتنی حیزبــی
دێموکــرات ،ههوڵــی خەوشــدارکردنی
تێکۆشــانی خەباتکارانــی ڕێکخســتنی
نێوخــۆی واڵت دەدەن و نــاوزڕان و

دەورەی ٢٣٨ی سەرەتایی پێشمەرگە سەرکەوتووانە کۆتایی پێهات
بەرچاویــش بــۆ ئەمــە مانگرتنــی ســاڵی
پێشــووی خەڵکــی کوردســتانە کــە بــە
هانــای بانگــەوازی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێرانــەوە هاتــن
و بــە یەکدەنگــی و بــە تێکــڕا ،دووکان
و بازاڕەکانیــان داخســت .پاش قســەکانی
«ئەســعەد ئەحمــەدی» ،هۆنراوەیەک بە
ناوی «واڵت» ،لە الیەن بەشداربوویەکی
دەورەوە پێشــکەش کــرا .دواتــر «شــاهۆ
غەفــووری» ،ڕاپۆرتــی پــەروەردەی
فێرگەی فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی
کوردســتانی خوێندەوە .پاشان سروودێک
بــە نــاوی «بــۆ پێشــمەرگە» ،لــە الیــەن
بەشــداربووانی دەورەوە پێشــکەش کــرا.
لــە بەشــێکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا،
پەیامــی دەورە خوێندرایــەوە .دواتــر
گۆرانییــەک بــە نــاوی «وەتــەن» لــە
الیــەن بەشــداربوویەکی دیکــەی دەورەوە
پێشــکەش کرا .لــە بڕگەیەکــی دیکەی
ڕێوڕەســمەکەدا خەاڵت بەســەر کەســانی

١٧ی خەرمانانــدا ،جارێکــی تــر دووپاتی
دەکەینــەوە کــە بزووتنــەوەی نەتەوەیــی و
ئازادیخوازیــی کوردســتان و خەباتی ئێمە
هێزە سیاســییەکانی نێو ئــەو بزووتنەوەیە،
دڵگەرم و پشــت ئەســتوور بە پشــتیوانیی
خەڵکــی کوردســتان ســەرەڕای هەمــوو
پیــان و هەوڵــە شــوومەکانی ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی ،درێــژەی دەبێــت.
بێگومــان لــە بەردەوامــی و درێژەدانــی
ئــەو ئەرکــە پڕشانازییەشــدا ،پەیامــی
هەمیشــەیی خەڵکی کوردستانی بۆ هێزە
سیاســییەکان کــە داوای یەکگرتوویــی،
هاوخەباتــی ،هاوپەیمانی و پشتبەســتن بە
یەکتر بووە ،لەبەرچاومان ون نابێت.
جارێکــی تــر یــادی شــەهیدانی ١٧ی
خەرمانــان و هەمــوو ئەو شــەهیدانەی کە
لــە پێنــاوی ئامانجەکانــی بزووتنــەوەی
ئازادیخوازانــەی گەلــی کــورددا گیانــی
خۆیــان بەخــت کــردووە بــەرز ڕادەگرین و
بەڵێــن دەدەین کــە بە لێبڕاویی زیاترەوە بۆ
وەدیهاتنی ئاواتە بەرزەکانیان تێبکۆشین.

ســەرکەوتووی دەورەدا دابــەش کــرا.
پاشــان بەشــداربووییەکی دیکــەی دەورە
گۆرانییەکی بە ناوی «بۆ کوردســتان»
پێشــکەش کــرد .هــەر لــەم ڕێوڕەســمەدا
«ماریــا قوربانــی» ،هاوســەری شــەهید
«لوقمان شــێخانی» ،جامانەی هاوســەرە
شــەهیدەکەی پێشکەشــی فێرگــەی
فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان کــرد و ئــەم جامانەیــە لــە
الیــەن «موختــار ســوهرابی» ،بەرپرســی
فێرگەی فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی
کوردستانەوە وەرگیرا و لەگەڵ وەرگرتنی
جامانــەی هاوڕێــی شــەهید «لوقمــان
شێخانیـ»دا پەیمانی وەفاداری بە ڕێبازی
شــەهیدانی کوردســتانی نوێکردەوە .دواتر
گۆرانییەکــی شۆڕشــگێڕی لــە الیــەن
بەشداربوویەکی دەورەوە پێشکەش کرا.
ئــەم ڕێوڕەســمە بــە ئەنجامدانــی چەنــد
نمایشێکی نیزامی ،لە الیەن بەشداربووانی
دەورەوە کۆتایی پێهات.

بێڕێزیکــردن بــه خەڵکــی کۆمەڵــگای
کوردســتانیان کردووەتــه ئامرازێــک
لــه ڕاســتای سیاســەتەکانی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران و بەرژەوەندیــی دەزگا
سەرکوتکەرکانی ڕێژیم لە کوردستان.
بــەم هۆیــەوه ڕادەگەیەنیــن کە ئــەو جۆرە
کــەس ،الیەن ،پەیــج و الپەڕه و کانااڵنه،
هەوڵکانیــان بۆ خەوشــدارکردنی ســیمای
خۆشەویســتیی تێکۆشــەران و ئۆرگانــه
خەباتکارەکانــی حیزبــی دێموکراتــه و
هیچ پێوەندییەکیان به حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و هیــچ ئۆرگانێکــی
حیزبــەوه نییه و خۆیان له هەڵســوکەوت و
تێهەڵکەوتەکانیان بەرپرسیارن.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی
و

درێژەی پەیڤ

بۆ مندااڵن شــیرینترین وەرز و خۆشــترین
رۆژ بــێ  ،تاکــوو بەوپــەڕی خۆشــی
و حــەزەوە بــەرەوە قوتابخانــە بــڕۆن و
چوونکــە قوتابخانــە بنکەیەکی دوور لە
بنەماڵەکەیــە و لــە نــازو خۆشەویســتیی
بنەماڵــە دوور دەکەوێتــەوە و دەبــێ
قوتابخانــە ئــەو ناز و پێڕاگەیشــتنەی بۆ
قەرەبوو بکاتەوە ،تاکوو باشــتر وانەکانی
وەر بگــرێ ،بــەاڵم لــە ئێرانی ژێردەســتی
بیــری فاشیســتیدا قوتابخانــە ،وەکــوو
زینــدن وایــە و لــەوەش خراپتــر بەتــەواوی
دەیانهــەوێ بیکەن بە قەســابخانە .ئەمە
کوشــتارێکی بەکۆمەڵــی فەرهەنگییــە
کــە نەک زمان و ناســنامە دەســڕێتەوە،
بەڵکــوو بەوشــێوە هەڵســوکەوتە دەیهەوێ
مندااڵنی نەتەوە بندەســتەکان بێزار بن لە
پڕۆســەی خوێندن و لەباری خوێندەواریی
نــەوەی داهاتووشــەوە دواکەوتــوو بــن و
لەراســتیدا سیســتمی خوێنــدن لــە ئێراندا
بۆتــە رەگەزپەرەســتییەکی رووت و
دڕندانە.
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دوکتور شەرەفکەندی،
شکۆیەک لە باوەڕ

ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،لــە
بەرەبەری نزیک بوونەوەی ســاڵوەگەری
شــەهید بوونــی ڕێبــەری گەلەکەمــان
دوکتور››ســادق شــەرەفکەندی›› و
هاورێیانــی لــە شــارەکانی کوردســتان
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان بەڕێــوە
برد.
ڕێکەوتی ١٦ی خەرمانان ،تێکۆشــەرانی
دێموکرات لە شاری مەهاباد لە بەرەبەری
ســاڵوەگەری شــەهید بوونی دوکتورسادق
شــەرەفکەندی و هاورێیانی لە›‹ :پارکی
میللــەت ،پارکــی پەرەســتار ،ســێرای
قەبرســتان ،ئەســحابەی ســپی ،کوچــەی
خانەقا ،باغی شــایگان ،ســێرای شیالنان،
مزگەوتی نوور ،مزگەوتی بوداق سوڵتان،
تەپەی کاودان و مەدرەسەی سەفا››.
هــاوکات ،ئەندامانــی حیزبــی دێموکرات
لــە شــاری ‹›دەرە شــار›› لــە شــەقامی
جەعفــەری ،بــەردەرگای ئامــوزش و
پــەروەرش ،ســێڕای ئەســەدئاباد و بــەر
مزگەوتی ساحب زەمان ،بە بۆنەی نزیک
بوونەوەی ساڵیادی شەهید بوونی دوکتور
شــەرفکەندی ،یــادی ئــەم ڕێبەرەیان بەرز
ڕاگــرت و بێــزاری خۆیــان لــە ڕێژیمــی
تێرۆریست پەرەوەری ئێران دەر بڕی.
شــەوی ١٧ی خەرمانــان ،ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات بەبۆنەی
٢٦ی خەرمانــان ،لــە شــاری بــۆکان ،لــە
سەرجاددەی بۆکان – میاندواو لە نزیک
ڕێســتوورانەکانی داشــبەند چاالکــی
تەبلیغییان بەڕیوە برد.
لــەم چاالکییــەدا ،قارەمانانی دێموکرات،
بــە باڵوكردنــەوەى پۆســتێرى دوكتــور
شەرەفکەندی و ئارمى حيزب و سى دیی
حيزبــى ،لــە ســەر ڕێــگای پارێزگاکانــی
ســنە ،کرماشــان و ئەهواز پێشــوازييان لە
خەڵکــی پارێزگاكانــى ورمــێ و تەورێز و
ئەردەبێــڵ کــرد کــە بــۆ ئــەم پارێزگایانــە
دەچوون.
هەروەهــا ،ڕۆڵە بەجەرگەکانی دێموکرات
لــە شــاری گوێکتەپە ،ســەر بــە ناوچەی
شــاروێرانی مەهابــاد ،لــە بەرەبەری ٢٦ی
خەرمانانــدا ،بــە باڵوکردنــەوەی تراکت و
پۆســتێری تایبــەت بــەم ڕۆژە ،چاالکیــی
بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هــەر لــەم پێوەندییەدا ،لە شــاری ســنەش،
ئەندامانــی تێکۆشــەری دێموکــرات،
بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و پۆســتێری
تایبەت ،چاالکیی تەبلیغییان ئەنجام دا.
ڕۆژی چوارشــەممە٢٠ ،ی خەرمانــان،
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات،
بــە بۆنــەی ٢٧ـــەمین ســاڵوەگەڕی
تێــرۆری شــەهید دوکتــور شــەرەفکەندی
و هاوڕێیانــی ،لــە دۆڵی ‹›قرووچاوێ››،
هەڵکەوتــوو لــە کوێســتانی کانی زەردی
پیرانشــار ،ســەردانی گڵکۆی شەهیدانیان
کــرد و لەگــەڵ ڕێبــازی پڕســەروەریی
شەهیدان پەیمانیان نوێکردەوە.
ئەندامانــی دڵســۆزی حیزبــی دێموکرات،
بە نووســینی دروشــمی ‹›یاد و بیرەوەریی
شــەهیدان بــە درێژەپێدانــی ڕێگایــان بەرز
ڕادەگرین›› و ‹›بژی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران›› ،چاالکیی تەبلیغییان
بەڕێــوە بــرد .شــەوی دووشــەممە١٨ ،ی
خەرمانــان ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
‹›پارکی ســاحێلی و نێوشاری بۆکان››،
بە باڵوکردنەوە تراکت و پوستێری تایبەت
و هەروەها نووســینی دروشــم ،تیرۆریزمی
دەوڵەتیــی ڕێژیمــی ئێرانیــان مەحکــووم
کــرد و یــادی شــەهیدانی میکۆنۆســیان
بــەرز ڕاگــرت .ڕۆژی سێشــەممە ١٩ی
خەرمانــان ،ئەندامــان و الیەنگرانــی
حیــزب ،لــە ناوچــەی «شاروێرانـ»ـــی
شــاری مەهاباد ،لە« :گابازەڵە ،کێچاوا،
جیهادئــاوا ،قــەرەداغ ،قجیــاوا ،گاپیــس،
تــااڵوی کانــی بــەرازان و گۆڕســتانی
شەبەک».
هەروەهــا چەندیــن دروشــمی وەک:
«دوکتــور شــەرەفکەندی لــە ڕێبازیــدا

زیندووە ،بژی ڕاســان ،بژی حدکا» ،لەو
چاالکییــەدا لەســەر دیــواری گونــدەکان
نووســراوە .ڕۆژی سێشــەممە١٩ ،ی
خەرمانــان ،وەفادارانــی ڕێبــازی ئاشــتی
و ئــازادی لــە ناوچــەی «شاروێرانـ»ـــی
مەهابــاد ،کۆمەڵێکــی بەرچــاو تراکت و
پۆســتێری تایبەت بەو ڕۆژەیان لە شــوێنە
جیاجیاکانــی ئەو ناوچەیەدا ،باڵو کردەوە
و هەروەهــا بــە نووســینی دروشــمەکانی
وەک« :دوکتــور شــەرەفکەندی لــە
ڕێبازیــدا زینــدووە ،بــژی ڕاســان ،بــژی
حــدکا» ،چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان
بەڕێوە برد .ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی
لــێ ئەنجــام دراون بریتیــن لــە« :شــاری
گوێکتەپــە و گوندەکانــی حاجــی خۆش،
گابازەڵــە ،کێچاوا ،جەهاد ئاباد ،قەرەداغ،
قجیاوا ،گاپیس ،خورخۆرە ،تااڵوی کانی
بەرازان و گۆڕستانی شەبەک».
هــەر بــەم بۆنــەوە ،قارەمانانــی دێموکرات
لە شــاری پیرانشار ،بە نەخشاندنی ئااڵی
پیــرۆزی کوردســتان ،باڵوکردنــەوەی
تراکــت و پۆســتێر و نووســینی دروشــم،
چاالکیــی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئــەم شــوێنانەی کــە چاالکیــی لێکــراوە
بریتیــن لــە گوندەکانــی« :خورینــج،
الوێــن ،گردکشــانە ،ئەندێــزێ ،قەڵەبــان،
شــنۆزەنگ ،گەپلەســەن ،کارخانە قەند و
دەوروبەری».
هەروەهــا ،ئەندامانــی تیکۆشــەری
دێموکــرات لە شــاری بۆکان ،بــە بۆنەی
٢٦ی خەرمانانــەوە ،پۆســتێری تایبــەت و
«ســی دیــی حیزبی»یان ،لــە« :بلواری
شەمســی بورهــان ،پردی کۆنــی میراوا،
مەیدانــی وەحــدەت و هەروەهــا لــە
گوندەکانــی دروێشــان ،قاجــر ،قەرەلــی و
پیرمحەممەد» باڵو کردەوە.
شــەوی  ٢٠لەسەر ٢١ی خەرمانان ،ڕۆڵە
تێکۆشــەر و چاونەترســەکانی دێموکرات
لــە شــاری مەهابــاد ،لــە« :ئــازادەگان،
فەرهەنگیــان ،کووچــەی بورجــی
توتونچی ،باشــگای وەرزشی ،شیرکەتی
بورهــان بێتــۆن ،ئیتحادیــەی ســاردخانەی
موکریان و هەروەها لە گوندەکانی تااڵو،
تەنگ باڵەکە ،قوڵ قوڵە و دارەلەک».
هاوکات ،ڕۆڵە بەجەرگەکانی دێموکرات
لە شــاری ‹›میانــدواو›› ،بە ئەنجامدانی
چاالکیــی تەبلیغــی لــە شــوێنەکانی
وەک« :ئاموزشــگای ڕانەندەگیــی
پایــەی ٢ی کەوســەر ،شــاری بــاروق»
و هەروەهــا لــە گوندەکانــی›‹ :قشــاق،
زەینــەڵ کەنــدی و نەســیرکەندی››،
یــادی شــەهیدانی بێرلینیان بەرز ڕاگرت.
هــەر بــەم بۆنــەوە ،ڕۆژی پێنجشــەممە،
ڕێکەوتی ٢١ی خەرمانان ،تێکۆشــەرانی
دێموکرات لە شــاری ســنە ،لە دەوروبەری
شــاخی ئاویــەر ،بــە نووســینی دروشــمی:
‹›دوکتــور شــەرەفکەندی ،شــکۆیەک
لــە بــاوەڕ و پێناســەیەک بــۆ خەبــات››،
‹›شــەرەفکەندی خەرمانێــک لــە
ڕاستگۆیی و ئەمەگناسی›› و ‹›نەفرەت
لــە تێرۆریزمــی دەوڵەتیــی کۆماری پەت
و ســێدارە›› ،چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە
برد.
هاوکات ،ئەندامانی حیزبی دێموکرات لە
باکــووری ئێران ،یادی ٢٦ی خەرمانانیان
بــەرز ڕاگــرت .ڕۆژی هەینــی٢٢ ،ی
خەرمانــان ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
شــاری بــۆکان ،لــە بەرەبــەری هاتنــی
ســاڵڕۆژی تێــرۆری دوکتــور «ســادق
شەرەفکەندیـ»ـــدا ،بــە باڵوکردنــەوەی
تراکت و پۆســتێر و ســی دیی تایبەت بەو
ڕۆژە و نووســینی دروشــم ،لە« :ناوچەی
چۆمــی مەجیدخــان ،بلــواری ئــازادەگان
تــا گونــدی ناچیــت ،عەلی ئــاوا ،خانووە
سازمانییەکانی جەهاد و پشت شەبەکەی
بێهداشت ،گوندەکانی سەرچنار ،سەوزی،
خەتایــی ،کوورەخانەکانــی ســاروقامیش،
قەرەمووســاڵی ،قارنجــە و حاجــی لەک،
قەاڵی ڕەســووڵ ســیت ،پارکی ســاحلی،
فەلەکــەی فەرمانــداری ،کۆاڵنەکانــی

ئاگریــن ،قەندیــل و تەرەغــە ،قوتابخانەی
کوڕانــەی زەم زەم ،شــەقامی شەمســی
بورهان ،سێڕێیانی حەمامیان».وەفاداری
خۆیان بە ڕێبازی شەهیدان سەلماندەوە.
ئــەو دروشــمانەی لــەو چاالکییــەدا
نووســراون بریتیــن لــە« :بــژی دوکتــور
شــەرەفکەندی ،بژی ڕاسان ،بژی حدکا،
دوکتــور شــەرەفکەندی شــکۆیەک لــە
باوەڕ ،دوکتور شــەرەفکەندی لە ڕێبازیدا
زینــدووە» .ڕۆژی هەینــی٢٢ ،ی
خەرمانان ،قارەمانانی دێموکرات لە شاری
شــنۆ و نەغەدە ،بە باڵوکردنەوەی تراکت
و پۆســتێری تایبەت بــە ٢٦ی خەرمانان،
لە« :ئاالگووزی ســەروو ،حەسەن نووران،
میرئــاوێ ،ئاڕنــێ ،زەلیــان ،جاشــێران،
حەڵبــی نەغەدە ،یۆنســلێیان ،کوئیک».
جینایەتی میکۆنۆسیان مەحکووم کرد.
هەروەهــا ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
شاری مەهاباد ،لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان
پەیمانیــان نوێکــردەوە و بــە باڵوکردنەوەی
تراکــت و پۆســتێری تایبــەت بــە ٢٦ی
خەرمانــان ،لــە« :شــەقامی هەمــزاوا،
شەقامی ســەرداران ،مەیدانی ئیستیقالل،
بوداق ســوڵتان ،باخی شــایەگان و بلواری
مــەال خەلیــل ،فەلەکــەی شــوانە بەرانبەر
کەاڵنتەریــی  ،١٣پشــتەپ بــەری
مەدرەســە ،گەردەنــەی زینــدوو ســپی و
گوندەکانی قاوەخانە ،سیاقۆڵ ،قازیاوا».
یادی شەهیدانیان بەرز ڕاگرت.
لە چاالکییەکی دیکەدا کە لە ڕێکەوتی
 ٢٢و ٢٣ی خەرمانــان لــە شــاری بانــەی
قارەمــان بەڕێوەچــوو ،تێکۆشــەرانی
دێموکــرات بــە نووســین و باڵوکردنــەوەی
دروشمی تایبەت بە ساڵیادی تێرۆرکرانی
دوکتــور «ســادق شــەرەفکەندی»،
یــادی ئــەو ڕۆژەیــان بــەرز ڕاگــرت و ئەو
جینایەتەیان مەحکووم کرد.
دروشــمەکانی ئــەو چاالکییە بریتی بوون
لە« :ڕاســان بەردەوامە ،دوکتور ســەعید
ڕێــگات درێژەی هەیە ،مــەرگ و نەمان
بۆ ڕێژیمی ئاخوندی».
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
ســەقز ،لە بەرەبەری هاتنی ڕۆژی ٢٦ی
خەرمانان ،ساڵیادی تێرۆرکرانی ڕێبەری
گــەورەی گەلی کــورد ،شــەهید دوکتور
«ســادق شــەرەفکەندی» و هاوڕێیانــی
لــە بێرلیــن ،بــە ئەنجامدانــی چاالکیــی
تەبلیغی ،وەفادارییان بە ڕێبازی شەهیدان
نیشــان دا و لــە« :پارکــی شــار ،پارکی
کەوســەر ،بەردبــڕان و بلــواری وەحدەت»
چاالکییان ئەنجام دا.
چیاباوەڕانی دێموکرات لە شاری بۆکان،
بۆجارێکــی تــر لــە« :موجتەمەعــی
ئیداراتــی دەوڵەتــی ،بنکــەی ســپای
تێرۆریســتی پاســداران ،شــەقامی
فەرمانداری ،شــەقامی ســەقز و پاساژی
شــارەداریی بــۆکان» بە پێشــوازی یادی
میکۆنۆسەوە ڕۆیشتن.
خەرمانــان،
23ی
ڕێکەوتــی
پێشــمەرگەکانی شــار لەســەر ڕێــگای
ســەرەکیی نێــوان مەهابــاد بــۆ میانــدواو،
لــە شــوێنێک بە نــاوی «گــردە ڕەش»،
نزیــک بــە شــاری میانــدواو ،چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لەو چاالکییەدا ،تێکۆشەرانی دێموکرات
بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و پۆســتێری
تایبــەت بــە ســاڵیادی تێرۆرکرانــی
دوکتــور «ســادق شــەرەفکەندی» و
هەروەهــا دانانی جامانــە ،بوون بە مایەی
دڵگەرمیــی خەڵک و ترســیان خســتە نێو
دڵی داگیرکەرەوە.
ڕۆژی یەکشــەممە٢٤ ،ی خەرمانــان،
چاونەترســانی دێموکرات لە شارۆچکەی
«دزەی مەرگــەوەڕ» ،ســەر بــە شــاری
ورمــێ و لەســەر جــادەی گوندەکانــی
«خوراســپ ،گێســیان و واژاراوەی
مەرگــەوەڕ» ،بە باڵوکردنەوەی تراکت و
پۆســتێری تایبەت ،چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
هەروەهــا ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب

لــە شــاری بــۆکان بــە هەڵکردنــی ئااڵی
پیــرۆزی کوردســتان و دانانــی جامانــە
و باڵوکردنــەوەی تراکــت و پۆســتێری
٢٦ی خەرمانــان ،یــادی شــەهیدانی
میکۆنۆســیان بــەرز ڕاگــرت و بێزاریــی
خۆیان لە ڕێژیمی تێرۆریستپەروەری ئێران
دەربڕی .ئەو شوێنانەی کە چاالکیی لێ
ئەنجامدرابــوو بریتیــن لە« :ســەیرانگای
کێوەڕەشــی بــۆکان ،شــێخلەر ،گونــدی
تەرەغــە ،پاشــباڵغ ،عەزیزکەنــد ،دنگــز،
ڕێــگای چوونەســەرەوەی کێــوی
تەرەغــە ،نۆبــار ،ســەیدئاوا» و چەنــد
شــوێنی دیکــە لــەو ناوچەیەدا .هــەر بەو
بۆنەیــەوە ،پۆاڵباوەڕانــی دێموکــرات لــە
مەریــوان ،بــە نووســین و بــاو کردنەوەی
دروشــمی تایبــەت بــە ٢٦ی خەرمانــان،
یــادی ڕێبەری شــەهیدیان بــەرز ڕاگرت.
دروشــمەکانی ئــەو چاالکییە بریتی بوون
لــە« :دوکتــور ســەعید ،شــکۆیەک لــە
باوەڕ ،پێناســەیەک بۆ خەبــات؛ تێرۆریزم
ناســنامەیەک بــۆ کۆماری ئیســامیی
ئێــران؛ شــەرەفکەندی خەرمانێــک لــە
ڕاســتگۆیی و ئەمەگناســی؛ درێــژەدان
بــە ڕێبــازی نەتەوەیــی دێموکراتیکــی
ڕێبەرانی شەهیدمان ئەرکێکی نەتەوەییە؛
یــاد و بیرەوەریی ڕێبەرانی شــەهیدمان بە
درێژەدانــی ڕێبازیــان بــەرز ڕادەگریــن و
ڕاسان بەردەوامە».
لــە چاالکییەکــی دیکــەدا ،ڕێبوارانــی
ڕێگای ئازادی لە شــاری سنەی کاکۆ،
بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و پۆســتێری
تایبــەت بــە ٢٦ی خەرمانــان و لۆگــۆی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،لە
شەقامەکانی «وەکێڵ» و «ئەردەاڵن»،
یــادی شــەهیدانی میکۆنۆســیان بــەرز
ڕاگرت .هەروەها خاکیپۆشانی دێموکرات
لــە شــاری مەهابــاد بــە بەڕێوەبردنــی
چاالکیی تەبلیغی بە شــێوەی نووســین و
باڵوکردنەوەی دروشم و هەڵکردنی ئااڵی
پیرۆزی کوردســتان ،ڕێزیان لە شەهیدانی
٢٦ی خەرمانــان گــرت .دروشــمەکانی
ئــەو چاالکییــە بریتی بوون لە« :دوکتور
سەعید ،شکۆیەک لە باوەڕ ،پێناسەیەک
بــۆ خەبــات» .هــەر لــە چوارچێــوەی ئەو
چاالکییانــەدا ،قارەمانانــی دێموکــرات
لــە گونــدی ســینگانی شــاری شــنۆ،
بــە نووســینی دروشــم لەســەر دیــوار،
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییان ئەنجام دا.
دروشــمەکانی ئــەو چاالکییە بریتی بوون
لــە« :بــژی ڕاســان ،بــژی پێشــمەرگە و
بژی شەرەفکەندی» .ڕۆژی دووشەممە،
٢٥ی خەرمانان،قارەمانــی دێموکــرات

لــە شــاری شــنۆ ،لــە گــردی مێژوویــی
‹›دنخــە›› و گوندەکانــی دەروبــەری ئەو
شوێنەوارە مێژووییە و هەروەها لە گوندی
‹›بێــژاوێ›› و گوندەکانــی دەوروبــەری
شــاری شنۆ ،چاالکیی تەبلیغییان ئەنجام
دا.
هــاوکات ،ئەندامانــی حیزبــی دێموکرات
لــە شــاری ســەڵماس و ناوچــەی قوتوری
ســەر بە شــاری خۆی ،چاالکیی بەرینی
تەبلیغییــان ئەنجــام دا .لــەم چاالکییەدا،
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لەنێــو شــاری
ســڵماس و لــە ناوچــەی قوتــوور و لــە
گوندەکانــی ‹›بابکان›› و ‹›ســیالب››،
هەروەهــا لە ‹›پــردی قوتوور بۆ دەروازەی
ســنووریی ڕازی›› ،زیاتر لە  ٣٥٠تراکت
و پۆســتێریان بــاو کردووەتــەوە .هەروەهــا
ڕۆڵــە بــە جەرگەکانــی دێموکــرات،
بــە بۆنــەی ٢٦ی خەرمانانــەوە ،لــە
شــوێنە جیاجیاکانــی شــاری ســنە ،بــە
باڵوکردنــەوەی تراکــت و پۆســتێری
تایبــەت ،چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان
بەڕێــوە بــرد .هەر بــەم بۆنــەوە قارەمانانی
دێموکــرات لــە شــارەکانی نەغــەدە و
پیرانشــار ،بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و
پۆســتێری تایبــەت بــە ٢٦ی خەرمانان و
هەڵدانــی ئــااڵی کوردســتان ،یــادی ئەو
ڕۆژەیــان بەرز ڕاگرت و ئــەو جینایەتەیان
مەحکووم کرد .ئەو شوێنانەی چاالکیی
لــێ ئەنجــام درابــوون بریتیــن لــە« :نێوان
گونــدی شــاوەلە و شــارەدێی پەســوێ،
دەشــتە قــورێ ،کانــی بداغ ،کانــی باخ،
کێلە ســیپان ،خورینج و جادەی مەهاباد-
پەســوێ» .تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
شــاری مەهابــاد ،بە نووســینی دروشــمی
‹›دوکتــور ســەعید ،شــکۆیەک لە باوەڕ
و پیناســەیەک بــۆ خەبــات›› ،یــادی
ئــەو ڕۆژەیــان بــەرز ڕاگــرت .هــەر لــەم
پەیوەندییــەدا ،قارەمانانــی دێموکــرات لــە
‹›پارکی کەوســەر››ی شــاری سەقز ،بە
بۆنــەی ســاڵیادی تێرۆرکرانــی ڕێبــەری
گــەورەی گەلی کــورد ،شــەهید دوکتور
«ســادق شــەرەفکەندی» و هاوڕێیانــی
لــە بێرلیــن ،بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و
پۆســتیری تایبەت ،چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێــوە بــرد .هــەر بــەم بۆنــەوە ڕۆڵــە
چاونەترســەکانی دێموکــرات لــە گوندی
‹›نییــەر›› ،ســەر بــە ناوچــەی ژاوەرۆی
ســنە ،بــە هەڵدانــی ئــااڵی کوردســتان و
نووســینی دروشــم ،چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێــوە بــرد .ئەندامانــی تیکۆشــەر و
دڵســۆزی حیزبــی دێموکــرات لــە شــاری
پــاوە ،بە ئەنجامدانی چاالکیی تەبلیغی،

یــادی شــەهیدانی میکۆنۆســیان بــەرز
ڕاگــرت .ڕۆژی ٢٦ی خەرمانــان،
ئەندامانی حیزب لە مەهاباد لە›‹ :باخی
میکاییــل ،پارکــی خەبەرنــگار ،پــردی
کۆبانی ،تەپەی قازی ،ســیلوو و پارکی
بەرانبــەری ســیلوو ،فەلەکــەی نەمــاز،
مزگەوتــی ســوور و دەوروپشــتی زانکۆی
ئــازاد ،ڕێــگای نێــوان مەهابــاد  -بۆکان
و ســێڕێیانی گونــدی دەرمــان و قزڵجە››
چاالکــی بەرینــی تەبلیغییــان ئەنجام دا.
هەر بەم بۆنەوە ،تیکۆشــەرانی دێموکرات
لە شــاری بۆکان بە نووســینی دروشــمی
‹›دوکتــور شــەرەفکەندی شــکۆیەک لە
بــاوەڕ›››‹ ،شــەهید ،ڕێــگات دڕێــژەی
هەیــە›› و ‹›نامــرن ئەوانــەی وا لــە دڵی
میللەتدا دەژین›› یادی ئەو ڕۆژیان بەرز
ڕاگــرت و چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە
بــرد .ڕۆژی  ٢٦لەســەر ٢٧ی خەرمانان،
ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران لــە شــاری مەهابــاد ،لــە›‹ :باخی
میکاییــل ،پارکــی خەبەرنــگار ،پــردی
کۆبانی ،تەپەی قازی ،ســیلوو و پارکی
بەرانبــەری ســیلوو ،فەلەکــەی نەمــاز،
مزگەوتــی ســوور و دەوروپشــتی زانکۆی
ئــازاد ،ڕێــگای نێــوان مەهابــاد  -بۆکان
و ســێڕێیانی گونــدی دەرمــان و قزڵجــە»
بــۆ چەندەمیــن جــار چاالکــی تەبلیغییان
ئەنجام دا .هەر بەم بۆنەوە ،تیکۆشــەرانی
دێموکرات لە شاری بۆکان ،بە نووسینی
دروشــمی›‹ :دوکتــور شــەرەفکەندی
شــکۆیەک لــە بــاوەڕ؛ شــەهید ،ڕێــگات
درێژەی هەیە و نامرن ئەوانەی وا لە دڵی
میللەتــدا دەژیــن›› ،یــادی ئــەو ڕۆژیــان
بــەرز ڕاگــرت و چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێــوە برد .هەروەها ڕۆڵە بەجەرگەکانی
دێموکرات لە ناوچەی چۆمی مەجیدخان
لــە گوندەکانی ›‹ :ســەوزی ،ســەرچنار،
خەتایــی و گردەڕەش» ،بە باڵوکردنەوەی
تراکــت و وێنەی دوکتور شــەرەفکەندی،
یــادی شــەهیدانی میکۆنۆســیان بــەرز
ڕاگرت .هەرلــەم پەیوەندییەدا ،ئەندامانی
دڵسۆزی حیزبی دێموکرات ،شەوی ٢٦ی
خەرمانــان ،لــە گونــدی ‹›دەرکێـ››ـــی
مەریــوان ،بــە بۆنەی ســاڵڕۆژی تێرۆری
دوکتور شەرەفکەندیی نەمر ،بە نووسینی
دروشــم و کێشــانی ئــااڵی کوردســتان،
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد.
هەروەها ،قارەمانانی دێموکرات لە شاری
ســەقز ،لە مەیدانی دوکتور قاســملوو ،بە
نووســینی دروشمی «بژی ڕاسان و بژی
پێشمەرگە» ،چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە
برد.
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بەشێک لە پەیڤە بەنرخەکانی د.سادق شەرەفکەندی

 بــە هەمــوو هەســتەوە داوا لــە الوانــیخوێنگــەرم و ڕووناکبیــری کوردســتان
دەکەم کە بێنە مەیدانی خەبات و جێگای
بەتاڵــی دوکتــور قاســملوو پــڕ بکەنــەوە؛
ئەگەر دوژمنانی ئازادی ئاوا لە دوکتور
قاســملوو دەترســن دەبــێ لەبەرانبــەر دەیان
دوکتور قاسملوودا وەزعیان چۆن بێت؟
کــۆی تێکۆشــانی حیزبــی دێموکراتــیکوردســتانی ئێران نموونەی ئەو تێکۆشان
و چاالکیانــەن کــە حیزبێکــی سیاســی
بەڕێوەیــان دەبــات و بریتین لە ســێ بەش:
پەیوەندی گرتن بە خەڵك و هاندانی خەڵك
بۆ سەرنجدان بە سیاسەتەکانی حیزب.
 .تێکۆشــانی چەکــداری حیزبی ئێمە تا
ئێســتاش کەمتر هێرشــبەرانە بووە بەڵکوو
زیاتر شێوەی بەرەنگاری هەبووە.
 ئەرکــی ســەرەکی کادر وپێشــمەرگەکانی حیــزب تێکۆشــانی
تەبلیغاتــی و تەشــکیالتییە لــە ســەرجەم
ناوچەکانی کوردستان.
 ئــەوەی کــە ئێمــە تــا ئێســتا بــۆخودموختاری کوردستان قسەمان کردووە
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە نەمانویســتووە،
خۆمــان بکەیــن بــە وەکیلــی نەتەوەکانی
دیکــەی ئێــران چونکــە هەریەکــە لەوانە
خاوەنــی مافــی تایبەتــی خۆیانــن لــە
بڕیاردان.
 لــە ئێرانێکــی ئــازاددا کــە خەڵــکبتوانــن ئازادانە بۆچوونــی خۆیان دەرببڕن
و چارەنووســیان دیــاری بکەن ،سیســتمی
فیدڕاڵی بەڕێوە بچێ باشــترین سیســتمە
بۆ ئێرانی فرە نەتەوەیی.
 ئەگەر حکومەتی ئێران دێموکراتیکیشبێت سەبارەت بە مافی خەڵکی کوردستان
دەبــێ پرس بە خەڵکی کوردســتان بکرێ
نەک بە نەتەوەکانی دیکەی ئێران.
 ئێمــە دەبێ ئەو ڕاســتییە قەبوڵ بکەینکــە ئێرانــی بــوون جیاوازە لە فــارس بوون
یان کورد بوون.
 ئێمــە ئەگــەر لــە هەموو کــەس ئێرانیترنەبیــن کەمتــر نین چوونکە سەرانســەری
مێژووی ئێران ئەو ڕاستییە دەسەلمێنێ وە
تەنیا خوازیاری ئەوەین کە ئێرانی بوون بە
مانای فارسبوون نەبێت.
 دەڵێــن لــە ئێرانــدا ســتەمی نەتەوایەتــینەبــووە ئــەوەی هەیــە ســتەمی گشــتییە،
ئێمە دەڵێین نا ،جیا لە ســتەمی گشــتی،
ســتەمی نەتەوایەتی هەبووە ئەوە ســتەمی
نەتەوایەتییە کە منی کورد لە منداڵییەوە
ناچــارم بەزمانــی فارســی بخوێنــم و
تەنانــەت نەتوانــم بــە زمانی کــوردی دوو
وشەش بنووسم.

 جوواڵنــەوەی کوردســتان جواڵنــەوەیتاقمێــک یــان چیــن و توێژێکی تایبەتی
بــۆ داخوازێکــی تایبــەت نییــە بەڵکــوو
جوواڵنەوەیەکــە بۆ ئازادی لە ژێردەســتی
بــۆ گەیشــتن بــە ســەرەتاییترین مافــی
ئینسانی.
 لــە واڵتێکی وەک ئێران حکومەتێکیدیکتاتــۆر ئەگــەر لــە سەرەتاشــدا بتوانێ
ڕواڵەتێکــی ســەربەخۆیی وەربگــرێ
بێگومــان ناتوانــێ بــۆ ماوەیەکــی درێــژ
لەباری سیاسییەوە سەربەخۆ بمێنێ.
 تێکۆشــانی نێونەتەوەیی بۆ سەلماندن ودابینکردنی مافەکانی گەلی کورد نابێ
سیاســەت و ئامانجەکانیــی گەلی کورد
لــە هــەرکام لــە بەشــەکانی کوردســتاندا
بخاتە ژێر پرسیار.
 بەشداری لە جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازانیئەمڕۆی کوردســتاندا یانی جوواڵنەوە بۆ
ئازادی و دێمۆکراسی.
 بەشــداری کــردن لــە جوواڵنــەوە بــۆهاتنــەدەر لــە ژێردەســتی و ژێرچەپۆکــی
ئەرکــی هەمــوو خەڵکــی کوردســتان
و هەمــوو کوردێکــی نیشــتمانپەروەر و
بەشەرەفە جا هەرکەسە و بە شێوەیەک.
 ئەگەرچی بەشداری کردن لە جوواڵنەوەئەرکی هەموو کەســە بەاڵم شــەرت نییە
هەربەشــێوەی چەکداری بەشداری بکات
و ئەرکی خۆی بە ئەنجام بگەیەنێت.
 هێزی ئەساسی جوواڵنەوەی کوردستانبریتییــە لــە هێزی خەڵک یان پشــتیوانی
بێدەرەتانی خەڵک لە جوواڵنەوە.
 هێــزی خەڵــك لــە بڕاننەهاتــووە هــەربۆیە بەســەرکەوتن و بە ئازادی گەیشــتن
قەتعــی و دەســتەبەرە بــە مەرجێــک ئــەو
هێزە و ئەو پشــتیوانە گشــتییەی خەڵک
لــە حیــزب و لە جوواڵنــەوەی دەکات هەر
درێژەی هەبێت.
 ئەرکــی ئەساســی هەر تێکۆشــەرێکیحیزبــی بریتییە لە تێکۆشــان بۆ پاراســتن
و پەرەپێدانــی پشــتیوانی خەڵــك لە حیزب
و جوواڵنەوە.
 هیــچ جوواڵنەوەیــەک بە ئاکام ناگاتمەگەر ئەوەی خەڵك جوواڵنەوەکە بە هی
خۆی بزانێت یانی تێبگا کە جوواڵنەوەکە
چی دەوێ و بەرەو کوێ دەچێ و ئامانج
و مەبەستەکانی جوواڵنەوە لەگەڵ ئامانج
و مەبەستەکانی و داخوازییەکانی یەک
دەگرێتەوە یان نا.
 نیســبەتی هــەر حیزبێکــی سیاســیبــە نیســبەتی تەشــکیالتەکەیەتی بــە
شــەرتێک کــە ئــەو تەشــکیالتە بــۆ ئــەو
ئەرکە ئەساسییە بێ کە هەدەفمانە یانی

پەیوەندی کردن بە کۆمەاڵنی خەڵک.
 ئەگــەر قەبوڵمــان بێــت کــە هێــزیجوواڵنــەوە لە خەڵکەوە ســەرچاوە دەگرێت
تەشــکیالت ( رێکخــراو) جۆگەکەیە کە
ئــەو هێــزە وەک ئاوێکــی روون بــۆالی
رێبەرایەتی جوواڵنەوە دێنێ.
 معلمینــی راســتەقینە بــە گشــتیرووناکبیــری شۆڕشــگێڕ بە حیســێب دێن
چونکــە لەگەڵ هێزی الوان بەرەوڕوون و
سەروکاریان هەیە.
 لــە هــەر کارێکــدا نــەزم و دیســیپلینپێویستیییەکی هەرە ئەساسییە بەتایبەتی
لــە کاروبــاری نیزامی و پێشــمەرگایەتی
چونکــە چووکتریــن غەفلــەت و
کەمتەرخەمی لە کاری پێشــمەرگایەتی
مومکینــە بــە نرخێکــی زۆر گــران یانی
بە قیمەتی گیانی پێشمەرگە تەواو بێت.
 دێموکراســی هیــچ کات بەمانــایتێکــەڵ پێکەڵی و کەس بە کەســی نییە
و بەپێچەوانــەوە دێموکراســی راســتین و
نەزم و ڕێکوپێکی ،رەوشتن کە بەتەواوی
پێکەوە بەستراونەتەوە.
 الوان بە هەســتترین و شۆڕشــگێڕترینتوێــژی کۆمەڵن و توانــا و ئامادەییەکی
یەکجــار زۆریان هەیە بــۆ کارو کردەوەی
شۆڕشگێڕی.
 خەڵــک نانیــان دەوێ ،ســەربەخۆییواڵتیــان دەوێ ،پێشــکەوتنی عیلــم و
ســەنعەتیان دەوێ ،بــەاڵم هەمــوو ئەوانــە
بەجێــی ئــازادی و دێموکراســی بەبــێ
هەســتی قووڵی بەشــداری هەر فەردێک
لە ئەفرادی واڵت لەم پێشکەوتنەدا ناقص
و ناتەواوە.
 خەباتــی چەکــداری هێزی پێشــمەرگەتەنیــا ڕوانگەیــەک لــە خەباتی گشــتی
و جەمــاوەری کوردســتان و شــێوەیەک
لــە ئەنواعــی شــێوەکانی خەبــات و
بەربەرەکانێیە.
 ئێمە تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکرات،حیزبــی شــەهیدان ،ئــەم ئەرکــە گرانــە
کەوتووەتە سەرشــانمان زۆر باش هەســتی
پێدەکەیــن و زۆر بــە ئاگادارییەوە بڕیاری
یەکجاریمان داوە کە هەموو هێز و توانای
خۆمــان تەرخانی پێوانی ڕێگای دوکتور
قاســملوو یانــی خەباتــی کۆڵنەدەرانــە لە
پێنــاو ئــازادی و دێموکراســی و مافــە
ئینســانییەکاندا بکەیــن تا لــەم ڕێگایەدا
کــە ڕێــگای ســووری شــەهیدانە یــا
سەربکەوین یا بەشانازییەوە وەک شەهیدە
ئازیزەکانمان سەر دابنێین.
 ئەگــەر بمانهــەوێ لەنێــوتایبەتمەندییەکانی ئەمڕۆی کوردستاندا

یەکیــان وەک گرنگتریــن و بەرچاوتریــن
تایبەتمەندی هەڵبژێرین ئەو تایبەتمەندییە
گشتی بوون یا گەلی بوونی جوواڵنەوەیە.
 گەلــی کــورد بەتاوانــی داواکردنــیســەرەتاییترین مافــی خــۆی قەاڵچــۆ
دەکرێ.
 چەوســێنەر و زاڵــم و ســەرەڕۆ هیــچکاتێــک بــە مەیلــی خۆیــان دەســت لــە
چەوســاندنەوە و زوڵــم و دیکتاتــۆری
هەڵناگرن.
 ڕێژێمی خوێنڕێژو خوێنخۆری ئاخوندیبــە شــەهیدکردنی دوکتــور قاســملوو
دەریخســت کــە نایهــەوێ لــە نێوەڕۆکــی
ڕەش و لە ڕەفتارو کردەوەی دژی گەلی
و دژی ئێرانی خۆی ئاڵوگۆڕێک پێک
بێنێ.
 دوکتــور قاســملوو هەمــوو ئــاوات وهەوڵی ئەوەبوو کە زانایی و لێوەشــاوەیی
خۆی لە خزمەتی سەربەخۆیی سیاسی و
بەرەوپێشــبردنی ئێران لــە بواری ئابووری،
کۆمەاڵیەتــی ،فەرهەنگــی و عیلمــی و
بوارەکانی دیکەی دابنێ.
 ئێمە هەرلەسەرەتاوە کە پێمان لە رێگایدرێــژ و پــڕ هەورازو نشــێوی خەبــات ناوە
بڕیارمــان داوە هەتــا ئاخریــن نەفەس هەتا
ئاخریــن دڵۆپــەی خوێــن درێــژەدەری ئــەو
رێگایە بین .
 ئاشکرایە کە گەلی کورد وەجاخ کوێرنییــە و خاوەنــی دەیان و ســەدان قاســملوو
بووە و هەیە.
 رێژیمــی ویالیەتــی فەقێهــی رێژیمێکەکۆنەپەرست کە دەیهەوێ واڵتی ئێمە بۆ
چاخەکانی سەدەی ناوەڕاست بگێڕییەوە.
 لــە بیرمــان بــێ کــە خەباتــی ئێمــە بۆگەیشــتن بە ئازادی و بەختەوەری الیەنی
جۆربەجۆری هەیە کە خەباتی چەکداری
لەدژی دوژمنی داگیرکەر و چەوســێنەر
تەنهــا یەکێــک لەوانەیــە و خەبــات بــۆ
ئــازادی و یەکســانی کــە ژنانیش نیوەی
کۆمەڵــن یەکێکــی دیکە لەوانەیە کە لە
خەباتی چەکداری کەمتر نییە.
 .ئێمە ئازادی و دێموکراسیمان بۆ هەموو
گەالنی ئێران دەوێ.
 ئێمــە دەبێــت ئادابوڕســومی خۆمــانوەک « لیباس ،شــایی ،شــین ،هەســتان
و دانیشــتن» بەڕێوەبەریــن و شــتە بــاش
و جوانەکانمــان رابگریــن و لــە فەوتــان
بیانپارێزین.
.ئاگادارکردنــەوەی خەڵــک لەســەر
جوواڵنەوەی کوردستان هەنگاوێک بەرەو
سەرکەوتنە.
 -هێــزی ئەساســی جوواڵنەوەی ئەمڕۆی

کوردستان بریتییە لە هێزی خەڵک.
 فشــار و زەبروزەنــگ و گوشــار وســەرکوت و جینایەت بۆماوەیەکی کاتی
مومکینــە وەک هەورێکــی رەش پێش بە
رۆژی رووناک بگرێ و بۆ سەردەمێکی
کــورت بەرگــری لــە بەرەوپێشــچوونی
چەرخــی زەمــان بکا بــەاڵم هیچ هێزێک
نــەک هــەر ناتوانــێ رەوڕەوەی مێــژوو
بــۆ پاشــەوە بکشــێنێتەوە بەڵکــوو ناتوانێ
تەنانــەت بۆماوەیەکــی درێژیــش پێشــی
گۆڕان و بەرەوپێشچوونی بگرێ.
 .لــە واڵتێکــی وەک ئێران حکومەتێکی
دیکتاتــۆر ئەگــەر لــە سەرەتاشــدا بتوانێ
ڕواڵەتێکــی ســەربەخۆیی وەربگــرێ
بێگومــان ناتوانــێ بــۆ ماوەیەکــی درێــژ
لەباری سیاسییەوە سەربەخۆ بمێنی.
 ئێمــە گەلێکــی مەزڵومیــن زۆرمــانزوڵــم لێدەکرێــت زۆرداران بــە کوشــتنی
د.قاســملوو دەیانهــەوێ بــە ئێمــە بڵێن کە
تەنهــا کاتێــک مافی نەفەس کێشــانمان
هەیە کە لە ژێردەست و چەپۆکیان دابین.
 لە واڵتێکی وەک ئێراندا «شا» نەکهەرناتوانێ بە شایەتی خۆی و حکومەت
قەناعــەت بــکا بەڵکــوو قــەت ناتوانــێ
دێموکرات بێ و لە سەروەری دێکتاتۆری
دوورکەوێتــەوە لــە واڵتێکــی وەک ئێــران
ئەوە ســەرۆک کۆمارە یانی هەڵبژاردەی
خەڵکە هەموو دەبنە دیکتاتۆر چ بگا بە
شا کە خۆی بە سێبەری خودا دەزانێ.
 ســەڵتەنەت و بەســتراوەیی بــە بێگانــەوەدوو شــتی لێــک جیــاوازن؛ لــە واڵتێکی
وەک ئێران هەرکەس غەیری ئەو ئیدعایە
بــکات یــان زۆر درۆزنــە و یــان ریــاکار و
نەزانــە و دەیهــەوێ لــە ســایەی رێژیمــی
شــایەتیدا بــە دزی و درۆزنــی خەڵــک
بچەوســێنێتەوە هــەر وەک ســەڵتەنەت
و دیکتاتــۆری لێــک جیانەکــراون
هیچکامیان بەبێ ئەوەی دیکە نابێ.
 .رێژیمــی ئاخوندی ئێــران بە یەک مانا
دەتوانین بە رێژیمی قسە و دروشم ناوبەرین
کــە ناوەڕۆکــی قســەکانی گرینگیەکی
ئەوەندەی نییە؛ گرنگ شــکڵ و شــێوەی
قسەکەیە بەجۆرێک کە بتوانێ ساویلکە
هەڵبخەڵەتێنی.
 لە دونیای پڕ پێچ و خەمی ئەوڕۆدا ئەوشــتە ســەرەکییە کە دەتوانێ دەســتەبەری
ســەربەخۆیی ڕاســتەقینەی سیاســی لــە
واڵتی ئێراندا بێت ( دێموکراسی)یە.
 .بــەردی بناغــەی تێکۆشــانی ئابــووری
گەلی کورد لە کوردســتان ژنانی کوردن
لە گوندەکانی کوردستاندا.
 -ئێمە سیاسەتی خۆمان بۆخۆمان دیاری

دەکەیــن جــا چ حیزبێکــی بچــووک بین
یــان گــەورە چبەهێــز چ بێهێز سیاســەتی
ســەربەخۆیی خۆمــان ناگۆڕیــن چونکــە
حیزبێکی سەربەخۆین.
 ئێمــە خەبات دەکەین بــۆ ڕزگارکردنیکوردســتان و بەهیــوای ئێرانێکــی ئــازاد
و ئــاوەدان بــە دوور لە ســێبەری نگریســی
ئیمپریالیسم و نۆکەرانی.
 خەبــات بــۆ ئــازادی ژنــان کــە نیــوەیکۆمەڵــن زۆر گرینگــە ،گرینگــی زۆر
لــە خەباتی چەکــداری بۆ ئازادی گەلی
کورد کەمتر نییە.
 ئێــران واڵتێکــی بــە ناو ئیســامییە کەئااڵهەڵگری تیرۆریزمی نێودەوڵەتییە.
 .ئەوەی کە تا ئێستە ڕێژیمی کۆماری
ئیســامی ڕاگرتــووە هێــز و نفوزی خۆی
نییە بەڵکوو الوازی و بێهێزی الیەنەکانی
ئۆپۆزیســیۆنە واتــە هێــزی حکومــەت لە
الوازی ئۆپۆزیسیۆندایە.
 کــوردەکان ئەگــەر شــتێکیان زیاتــر لــەنەتەوەکانــی دیکە نەوێ کەمتریان ناوێ
کــە لەبــاری مێژوویی و تیئۆریکەوە چاو
لــە مەســەلەکە بکەیــن دەبینیــن واڵتێک
کــە ئەمڕۆ بە ئێران ناســراوە بــە درێژایی
مێــژوو لــە چەندیــن نەتــەوە پێکهاتــووە تا
هەتا نییە.
 .چ هۆیەک هەیە بۆ ئەوەی کە ئەگەر
چەنــد نەتــەوە  ١٥٠٠ســاڵ پێکــەوە ژیابن
ئێستە ناتوانن لە یەک جیا ببنەوە .
 ئازەربایجــان و ئەفغانســتان و ..هتــدهەرهەموویان جیابوونەوە و دنیاش نەڕووخا
بۆچــی ئێســتە نابــێ نەتــەوەی کورد لە
نەتەوەکانی دیکەی ئێران جیاببنەوە.
 ئێســتە کــە هێرشــی ڕێژیــمهێرشــێکینیزامــی و چەکدارییــە بــەاڵم شــتێکی
ڕوون و ئاشــکرایە کــە حیزبی دێموکرات
وەک حیزبێک بتوانێ بە شێوەی یاسایی
چاالکــی بنوێنــێ نەکەوێتە بەر تووڕەیی
و ســەرکوتی ڕێژیم هۆیەک بۆ درێژەدان
بە تێکۆشانی چەکداری نامێنێ.
 .ئێمــە ئــەوە بە مافی خۆمــان دەزانین تا
کاتێــک وەاڵمی تێکۆشــان و داواکانمان
ســەرکوت و توندوتیژی بێت بە شــێوازی
چەکــداری بەرەنــگاری لەخۆمــان نیشــان
دەدەین.
 لــە ئێرانــدا کــوردەکان ئەســیلترن ودامەزرێنــەری ئێرانــن تەنانــەت پێــش
هەخامەنشیەکانیشــن کەوابــوو پێویســت
نــاکا کەســانێکی دیکــە هەڕەشــە و
ئامۆژگاری کورد بکەن.
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كاك دوكتور سەعید هەم ڕێبەر بوو هەم مودیر

ناسر ساڵحی ئەسڵ
گ و ســەرەكیی
بەشــێكی گرنــ 
مێــژووی ســەروەرییەكانی هــەر
نەتەوەیەكــی زینــدوو ،بەســتێنی
گێڕانــەوە و نوێنگــەی ژیــان و
ئەندێشــە و هــزری كەســایەتییە
مەزنەكانیەتــی .مێژووی سیاســیی
نەتــەوەی كــورد و بــە تایبــەت
ڕزگاریخوازیــی
بزووتنــەوەی
نەتەوەیــی _ دێموكراتیكــی گەلی
كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان ،لە
یەك ســەدەی ڕابردوودا بە جۆرێكی
دانەبــڕاو و لەگــەڵ كەســایەتی و
ژیانــی گەورەپیــاوان و گەورەژنــان
گــرێ دراوە كــە هەركامــەی لــە
جێــی خۆیدا ئااڵهەڵگــر و پاڵنەری
ش و قۆناغێكــی
ســەرەكیی بــە 
گرنگی مێژوویی خەباتی نەتەوەی
كورد بوون .هەر لە شێخ عوبەیدوڵاڵ
نەهرییەوە بگرە تا دەگاتە ســمكۆی
شــكاك و هەمزەئاغــای مەنگــوڕ
و تــا بابانــەكان و گەورەپیــاوان و
ژنانــی لــەك و گــۆران و كەلهوڕ لە
پێنــاو ویســت و داخوازییە ڕەواكانی
نەتەوەی كورددا ،میژووی سیاســی
هاوچەرخــی كوردیــان بــە كار و
تێكۆشــانیان ڕەنگاڵــە كــردووە .بــە
دامەزرانــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتان وەك مودێرنتریــن و
شــێلگیرترینو ســەرەكیترین حیزبی
سیاســیی كــوردی لــە ڕۆژهەاڵتی
كوردســتان ،نوێنگــەی درەوشــانەوە
و گەشــەی جێپەنجــەی ئــەو ڕێبەر
و كەســایەتییە مەزنانــە بــووە كــە
شوێنپەنج ە و كارگەرییان نەتەنیا هەر
لــە حیزبی دێموكــرات دا بەڵكوو لە
شكڵگیری و پێكهاتەی بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازیــی گەلــی كــورد بــە
گشتی و ڕۆژهەاڵتی كوردستان بە
تایبەت بۆ هەمیشە وەك الپەڕەیەكی
زێڕین لە مێژووی سیاسی نەتەوەی
كــورد بــە زیندوویــی دەمێنێتــەوە.

لوقمان عەبدوڵاڵزادە

بزاڤــی ڕزگاریخــوازی نەتــەوەی
کــورد زیاتــر لــە یەک ســەدەیە بۆ
ئەستاندنەوە و دەستەبەربوونی مافە
زەوتکراوەکانــی دژی داگیرکــەران
و دوژمنانــی خاکــی پیــرۆزی
کوردســتان و گەلــی کــورد خەبات
دەکا .خەباتێک کە زیاتر لە هەموو
شــۆڕش و بزاڤە ئازادیخوازانەکانی
جیهــان زۆرتریــن تێچووی گیانی و
مافــی بەخــۆوە بینیوە .بــە هەزاران
کــەس لــە باشــترین ڕۆڵەکانی ئەم
ئــاو و خاکە لەم ڕاســتایەدا گیانی
خۆیان پێشکەش بە بارەگای ئازادی
و ڕزگاری گەل و نیشتمان کردووە،
بەاڵم مخابن هەنووکەش بە ماف و
ئازادییەکانی خۆیان نەگەیشتووە...
جوواڵنەوە و شۆڕشی مافخوازانەی
نەتــەوەی کورد بە گشــتی و کورد
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــە
تایبەتــی لەگــەڵ هۆڤانەتریــن و
داگیرکەرانێــک ڕووبەڕوو بووەتەوە
کــە ،جیالەوەی هیچ باوەڕێکیان بە
ماف و ئازادی مرۆڤەکان نییە و لە
ڕوانین و ئەندێشــەش دا لە جەهل و
خۆرافــات و کۆنەپەرەســتیدا نووقم
بوون و تاریکترین فکر و تێڕوانینیان
بە نیســبەت جیهانی پێشــکەوتووی
ســەردەم هەیە .شۆڕش و تێكۆشانی
ڕۆڵەکانــی ڕۆژهــەاڵت هەنووکــە

پــاش كۆتایــی هاتنــی شــەڕی
ماڵوێرانكــەری ئێــران و عێــراق،
بەشــێكی زۆری لە هێزەكانی سپای
تێرۆریستی پاسداران بۆ بەرەی شەڕ
لــە كوردســتان ناردبــوو و لەالیەكی
دیكــەوە بــە شــەهیدكردنی كاك
دوكتور قاســملووی ڕێبــەر ،ئەركی
ڕێبــەری و مودیریەتــی كردنــی

ئەگــەر پێشــەوا قــازی محەممــەد
وەك دامەزرێنــەر و پێشــەوای
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان و
ســەركۆماری كوردســتان ،نەخشــی
ســەرەكی و حاشــاهەڵنەگریان لــە
مێــژووی سیاســی و ڕزگاریخوازی
نەتــەوەی كورددا هەبووە ،شــەهیدی
نەمر دوكتور قاســملووی مەزن وەك
بووژێنەرەوەو مێعمار
و بونیادنانــەوەی
حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران
بزووتنــەوەی
و
و
مافخــوازی
ڕەوای
خەباتــی
نەتــەوەی كــورد بــە
گشتی ،جێی پەنجە
بــۆ هەتــا هەتایــە
دیــارە ،هەرگیــز
شو
ناكــرێ لــە نەخ 
كاریگەریی ڕێبەری
و مودیریەتــی بــە كــردەوەی دوكتور حیزبــی دێموكراتــی چەنــد قــات
ك
شــەرەفكەندی وەك درێژەدەرێكــی قورســتر كردبوو .هەلومەرجی ناس 
ڕاستەقین ە و بەڵێندەری بەردەوامیی و دژواری ئــەو كاتــی ڕۆژهەاڵتــی
ڕێگای ڕێبەرانی شــەهید و ڕەوتی كوردســتان ،ڕێبەرێكــی لێوەشــاوەو
خەباتــی ڕەوای نەتــەوەی كــورد و مودیرێكی زاناو بلیمەتی دەویســت
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران كــە هــەم بڵێســەكانی خەباتــی ڕەوا
چاوپۆشــی بكرێت .چونكە دوكتور بــە گەشــاوەیی بهێڵێتــەوە و هــەم
سەعید شەرەفكەندی ،لە دژوارترین حیزبــی دێموكــرات و بزووتنــەوەی
هەلومەرجــی ڕۆژە ســەختەکانی مافخوازانــەی گەلــی كــورد
خەباتــی نەتەوەیی _ دێموكراتیکی ڕێبەرایەتــی و مودیریــەت بــكات.
خەڵكــی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتانی لێــرەدا بــوو كــە دەوری میحــوەری
پاش تێرۆركرانــی ڕێبەری ناوداری و ئازایانــەی دوكتــور ســەعید بــە
ت
كــورد شــەهید دوكتور قاســملوو ،بە شــێوەیەكی حاشاهەڵنەگر بۆ دۆس 
ت و هەمــووان لە
دژی دەســەاڵتی ڕەشــی ڕێژیمــی و دوژمــن دەركــەو 
كۆماری ئیســامی ئێران دا ئەركی بەرحە ق بوون و لێوەشاوەیی و بلیمەتی
ڕێبەریــی و مودیریەتــی حیزبــی و خاكەڕایی دوكتور شــەرەفكەندی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــی تێگەیشــتن .ئەگەرچــی مــاوەی
وەئەســتۆ گــرت .كاك ســەعید لــە ڕێبەرایەتیــی دوكتــور ســەعید
هەلومــەرج و قۆناخێكــدا ڕێبــەری وەك ســكرتێری گشــتیی حیزبــی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران
ئێرانــی وەئەســتو گرت كــە لەالیەك كورتخایــەن بــوو و تاریكپەرســتان
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامی زۆر زوو هەســتیان بــە گەورەیــیو

لێوەشــاوەیی و بلیمەتــی ئەم ڕێبەرە
ب و گەل كرد ،بەاڵم
نــاودارەی حیز 
هــەر لــەم مــاوە كەمەشــدا ئاســتی
بــەرزی تێگەیشــتوویی سیاســی
و مودیرییــەتو هونــەری بــەرزی
دیپلۆماسیی دوكتور شەرەفكەندی
وەك سیاســەتمەدارێكی بەتوانــا و
كەســایەتییەكی نــاودار بــۆ هەموو

الیــەك دەركــەوت .دوكتور ســەعید
هــەم وەك كەســایەتییەكی ناوداری
سیاســی و زانســتی و هــەم وەك
كەسی یەكەمی حیزبی دێموكرات،
بــاوەڕی قووڵــی بــە مافــی
دیاریكردنی چارەنووس بۆ نەتەوەی
كــورد بــە گشــتی و بەتایبــەت بــۆ
گەلــی كــورد لــە خۆرهەاڵتــی
كوردســتان هەبــوو .بــە پێــی ئــەو
هەلومەرجــە تایبــەت و جیــاوازەی
كــە هەر پارچەیەكی كوردســتان لە
بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ حكوومەتی
ناوەندیــدا هەیەتــی ،لــە ســەر ئــەو
باوەڕە بوو ،كە چارەســەری پرســی
مافــی نەتەوایەتــی گەلــی كــورد،
لــە پێشــدا پێویســتیی بە ڕێــكارو
چارەســەری تایبەتمەندییەكانــی
هەر كام لە بەشــەكانی كوردســتاندا
پ
هەیــە .هەربۆیــەش وەك پڕەنســی 
و ئەســڵێكی بنەڕەتیــی سیاســی،
باســی لــە ســەربەخۆیی سیاســیی
و دســتێوەرنەدان لــە كاروبــاری

بەشــەكانی دیكەی كوردســتان و لە
هەمــان كاتدا پشــتیوانی لە ویســت
و داخوازییــە ڕەواكانی گەلی كورد
لە هەركام لە بەشەكانی كوردستان،
ببیتــە خاڵــی هاوئاهەنگــی هەموو
حیزب و ڕێكخراوەكانی كوردســتان.
دوكتــور ســەعید لە سیاســەتدا هەم
واقیعگــەرا و هــەم دیپلۆماتێكــی
كارامــە بــوو و لــە
ســەر ئــەو بــاوەڕە بوو
كــە پێوەندی كردن بە
واڵتانی داگیركەری
كوردســتان نابــێ لــە
سەر حیسابی كوردی
ئەو بەشە بێت بەڵكوو
پێوەندییەكان پێویستە
لــە ئاســتی قازانجی
بە ر ژ ە و ە ند ییــە
بااڵكانــی نەتــەوەی
كــورددا بێــت .كاك
ســەعید هەرگیز ئەو
ئەســڵە ئەساســییانەی نەخستە ژێر
پێــیو پڕەنســیپە سیاســییەكانی لە
لووتکەی بەهێزبووندا ڕەچاو دەكرد.
كاك سەعید لە مەیدانی بە كردەوەی
خەبات لە ڕۆژهەاڵتی كوردســتاندا
كەســایەتییەكی پڕاكتیكخــواز بوو.
چونكە باوەڕی قوڵی بە بەشــداری
و لــە مەیداندابوونــی هەمــوو
چیــ ن و توێــژە جۆراوجۆرەكانــی
كۆمەڵــگای كــوردی لــە خەباتــی
شار و شاخدا هەبوو .هەر بۆیە زۆر
جــار فەرموویەتــی بــۆ خەبــات چ
زۆرە ڕێــگا و هــەر بۆیــە لە هەموو
شــێوەكانی خەباتــی ڕەوا كەڵكــی
وەرگرتــووە .هــزر و ئەندێشــە و
تێڕوانینیی كاك سەعید لە ڕێبەری
و مودیریــەت ،چ لــە نێوخــۆی
حیزبــی دێموكراتدا و چ لە ئاســتی
دەرەوەی حیزبــدا ڕەهەندێكی وااڵی
پڕەســتێژ و كەســایەتیی كەموێنەی
بە جوواڵنەوی كورد لە ڕۆژهەاڵتی
كوردســتان پێبەخشــیبوو .خاڵێكی

دیكەی سەرنجڕاكێش لە تێڕوانینی
دوكتــور ســەعید ،بــۆ هــاوكاری و
هاوئاهەنگی حیزب و ڕێكخراوەكانی
ئۆپۆزســیۆنی ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیسالمی ،لە چوارچێوەی بەرەیەكی
دێموكراتیــكو یەكگرتووی بوو ،كە
ســەرنجی زۆربــەی كەســایەتی و
سیاســەتمەدارانی نێوخــۆو دەرەوەی
واڵتــی ئێرانــی بــەرەو تێڕوانیــن
و سیاســەت و هەڵوێســتەكانی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران و بزووتنــەوەی نەتەوەیــی _
دێموكراتیكــی كورد لە ڕۆژهەاڵتی
ی
كوردســتان ڕاكێشــابوو .كەسایەت 
ڕێبــەری و دیپلۆماســیی دوكتــور
ســەعید جێگــە وپێگــەی شــەهید
دوكتــور قاســملووی ڕێبــەری لــە
كورتمــاوەدا بــە كار و تێكۆشــانی
بــە كــردەوە ،ســاڕێژ كردبــوو؛
هەربۆیــەش ماشــێنی تیرۆریزمــی
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامیی
ئێــران ئەمجارەشــیان بــۆ كۆســت و
كردەوەیەكی شــوومی دیكە ،دووبارە
وەگەڕكەوتەوە و لە ڕێكەوتی 26ی
خەرمانانی ساڵی 1371ی هەتاویدا
لە شــاری بێرلینــی ئاڵمان لە كاتی
كۆبوونــەوە لەگــەڵ كەســایەتی
و بەرپرســانی ڕێكخراوەكانــی
ئۆپۆزیســیۆنی ڕێژیمــی ئێــران،
دوكتــور ســەعید شــەرەفكەندی
ســكرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران،
كاك فەتاحــی عەبدولــی ئەندامــی
ڕێبەریــی حیــزب و بەرپرســی
دەفتــەری پاریــس ،كاك هومایــوون
ئەردەاڵن نوێنەری حیزبی دێموكرات
لــە ئاڵمــان و نــووری دێهكــوردی
دۆســتی حیزبــی دێموكراتیان تیرۆر
كــردو حیزبــی دێموكــراتو گەلی
كــورد بۆ جارێكــی دیكەش لەگەڵ
زام و كۆســتێكی دیكــە ڕووبــەڕوو
بوونەوە.

شەرەفکەندی هەوێنی ڕابوون و بەرخۆدان
لەگەڵ سیستەم و ڕێژیمێک دەست
و پەنجە لێدەدات کە ،نە سیستەم و
نــە حکومەت و نــە بەڕێوەبەرەکانی
لەگــەڵ هیــچ یــەک لــە ئوســووڵ
و پرینســیپەکانی دێموکراســی و
مافەکانی مرۆڤ و ئازادییەکانی
تــاک و بــە کۆمــەڵ ناگونجێت و
بگرە باوەڕیشیان پێی نییە.
شۆڕشگێڕان و خەباتکارانی گەلی
کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت چواردەیەیــە
خەبات و بەرخۆدان دژی حکومەت
و دەســەاڵتدارانێک دەکــەن کــە
هــەر لــە یەکــەم ڕۆژەکانــی هاتنە
ســەرکاری ئــەو ڕێژیمــە ڕوو بــە
دنیــای دەرەوە و بیــروڕای گشــتی
و کۆمەاڵنــی خەڵکــی کــورد و
ئێرانــی ڕایانگەیانــد کە ،ئەو شــێوە
سیستەم و ئەو جۆرە بیرکردنەوانەی
دەسەاڵتدارانی تاران دژی فەلسەفە
و وجــودی ژیانــی مرۆڤایەتیــن.
تێڕوانینیــان بۆ ژیانی سەربەســت و
تاکی ئازاد ،تێڕوانینێکی جەنگەڵی
و کۆیالنــە و چەوســێنەرانەیە.
بــەاڵم مخابــن پــاش  ٤٠ســاڵ لــە
تێپەڕینــی دەســەاڵتدارێتی ئــەو
ڕێژیمە ســەرەڕۆ و ســەرکوتکەرە و
مرۆڤکــوژ و تێرۆریســت پــەرەوەرە،
تازە بەشــێک لــە واڵتانی جیهان و
کۆمەڵــگای جیهانیــی و تەنانــەت
بیــروڕای نێوخۆیش هاتوونەتە ســەر
ئــەو بڕوایــەی کــە ئــەو سیســتەم و
ئــەو دەســەاڵتە بە هیچ شــێوەیەک
لەگــەڵ جیهانــی ســەردەم و دنیای

پێشــکەوتوو و ئــازادی ئەمڕۆکــە
ناگونجێــت و بگرە ماکە و هەوێنی
ئــاژاوە و تێکــدان و پێكهەڵپرژانــی
بەشــێک لــە گەالنــی جیهــان بــە
گشــتی و ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی
ناڤیــن بەتایبەتییــە .ڕێژیمــی
کۆنەپارێــز و توتاڵێتریای ئاخوندی
کــە لــە هیــچ جــورم و خیانەتێــک
لــە هەمبــەر نەتــەوەی کــورد لــە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت درێغــی
نەکــردووە و لــە هەرچەشــنە پیــان
و ئامرازێــک بــۆ ســەرکوت و
لەنێوبردنــی گەلــی کــورد کەڵکی
وەرگرتــووە .ئەشــکەنجە ،زینــدان
و ئێعــدام ،قەاڵچۆکردنــی بــە
کۆمەڵــی خەڵکــی و کوشــتاری
بــە کۆمەڵــی الوان ،ئاڵوودەکردنیان
بــە مــاددە هۆشــبەرەکان و بــێ
بەشــکردنیان لــە ژیانــی ئاســایی
و ئاسمیالســیۆنکردنی کــورد لــە
هەموو بوارەکاندا بووەتە سیاسەت و
پیالنــی چەپەڵی ئەو ڕێژیمە .بەاڵم
بەهۆی خەبات و تێکۆشــانی ڕۆڵە
گیــان لەسەردەســتەکانی گەلــی
کورد ،بەشــی هەرەزۆری ئەو پیالن
و سیاسەتە نگیرسانەی لێ پووچەڵ
کراوەتــەوە .خەبــات و بەرخــۆدان و
گیانبازی شۆڕشگێڕانی نیشتمان و
هێزی پێشــمەرگە لە بەرانبەر هێرش
و پەالمــاری تیرۆریســت پەروەرانی
ئاخووندی بۆ ســەر خاکی پیرۆزی
کوردســتان بووەتــە هــۆی ئــەوەی
لمبۆزیــان لــە خــاک بدرێت و زۆر

جارانیش ســەر شۆڕانە پاشەکشەیان
پێکــراوە .دەســەاڵتدارانی تــاران
کاتێــک بۆیــان دەرکــەوت کــە
ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی کــورد هــەروا
بــە ســانایی تەســلیمی ویســت و
داخوازییە چەپەڵ و داگیرکارانەی
ئەو ڕێژیمە نابن وەک فەلســەفەی
هەمیشــەیی خۆیــان دەســتیان
بەڕەشــەکوژی و کاولکردنــی ماڵ
و حاڵــی خەڵکــی بــێ دیفاع کرد و
دەســتیان لــە هیــچ چەشــنە جورم و
جینایەتێک نەپاراست و هەر بەوەش
ڕانەوەســتان و کاتێــک بینیــان کە
لــە مەیدانــی کــردەوەدا لــە بەرانبەر
ویســت و ئیــرادەی پۆاڵینــی هێزی
پێشــمەرگە و حیزبــی دێموکــرات
شکســت دەخــۆن و بــۆ لــە نێوبــردن
و یــان الوازکردنــی جوواڵنــەوەی
مافخوازانــەی گەلی کورد پەنایان
بردەوە بۆ تیرۆرکردنی شۆڕشگێڕ و
تێکۆشــەرانی کورد و لەو نێوەشــدا
ڕێبەرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانیان کردە ئامانجە چەپەڵ
و ترســنۆکانەکانی خۆیــان .بــەو
مەبەســتە لــە پیــان گێڕێییەکــی
هۆڤانــە و تیرۆرســتی لــە پێشــدا
بەرنامــە بــۆ داڕێــژراو ،بەرپرســانی
ڕێژیــم ڕۆژی ٢٦ی خەرمانانــی
ســاڵی ١٣٧١ی هەتــاوی لە واڵتی
ئاڵمان ڕێبەری بلیمەت و هەڵكەوتوو
و شۆڕشــگێڕی نیشــتمانپەروەری
نەتــەوەی کــورد و ســکرتێری ئــەو
کاتــی حیزبی دێموکرات «دوکتور

سادق شەرەفکەندیـ»یان ناجوامێرانە
تیــرۆر کــرد و پەڵەیەکــی ڕەشــی
دیکەیــان بــە الپــەڕە ڕەشــەکانی
مێــژووی پــڕ لە جــورم و جینایەتی
خۆیــان زیــاد کــرد .تیرۆرکردنــی
ڕێبــەری بەوەجــی گەلــی کــورد
«د.شــەرەفکەندی» هەرچەنــدە
زامێکــی بــە ژان و گەورەبــوو لــە
جەســتەی بزافــی ڕزگاریخــوازی
کــورد  ،بەاڵم ڕێبواران و قوتابیانی
ئــەو ڕێبــەرە مەزنــە ،ئێســتا لــە
چەپــەری خەبــات دا نەیانهێشــتووە
ئااڵی خەبات و تێکۆشــان بکەوێتە
سەر زەوی و هەتا وەدیهێنانی ئاوات
و ئامانجەکانــی ڕێبــەری بلیمــەت
«دوکتــور ســادق»ی شــەهید و
هەموو شــەهیدانی ڕێگای ئازادی
و سەربەستی کوردستان درێژەدەری
ڕێگا و ئامانجە پیرۆزەکانیان دەبن.
دەگمەنــن ئەو مرۆڤانــەی کە دەبنە
ســومبول و سەرمەرشــق بــۆ خەبات
و ژیــان .دوکتــور ســادقی ڕێبــەر
یەکێــک لــەو ســومبوالنەی نێــو
شــۆڕش و ڕزگاریخــوازی گەلــی
کوردە .لێڕوانین و هزر و فەلسەفەی
ژیانــی شۆڕشــگێڕانەی دوکتــور
شــەرەفکەندی نەمــر .فەلســەفەی
پابەندبــوون بــوو بــە کەرامــەت و
تایبەتمەندییــە بەرزەکانــی مرۆڤ.
لەبەرانبەریشــدا لە ئاســت دوژمن و
داگیرکەرانی نیشتمان خەنجەرێکی
جەوهەرداربــووە .بۆیــە هــەر کات
بتهــەوێ ڕووچییــە و ســیمای

شۆڕشــگێڕێکی ڕاســتەقینە لە نێو
بزافی ڕزگاریخــوازی نەتەوە کورد
وێنا بکــەی ،ڕووخســاری ڕێبەری
کارامە و بلیمەت د.شــەرەفکەندی
شــەهیدت دێتــە بەرچــاو ...ئەگــەر
بتهــەوێ تایبەتمەنــدی ڕێبەرێــک
بــە هەمــوو تایبەتمەندییەکانــەوە لە
نێــو مرۆڤەکانــدا بدۆزییــەوە ئەو لە
کردەوەکانــی دوکتــور ســەعیدی
ڕێبــەردا بەرجەســتە ببوونــەوە.
بــە توانایــی لێزانــی ،پێشــمەرگە
خۆشەویســت ،مرۆڤدۆستی ،خاکی
و خەڵکی و سیـمای شۆڕشگێڕانە
لــە ســیمای شــەرەفکەندی نەمــردا
خــۆی دەنوانــد .دوکتــور ســادق لە
بڕیــاردا قاتــع ،لە نیشــتمانپەروەریدا
کــەم وێنە ،لە شۆڕشــگێڕبووندا بێ
وێنــە ولــە کــرداردا بێ هاوتــا و لە
بەرانبــەر دوژمنانــدا خۆڕاگرتــر لــە
چیابــوو .هــەر ئــەو تایبەتمەندییــە
شۆڕشــگێڕە بەرزانە هێنابوویە ســەر
ئەو باوەڕە کە تەنیا ڕێگای ڕزگاری
نەتەوەی کورد ڕووخاندنی ڕێژیمی
ئاخونــدی تارانــە .هــەر بۆیە وانەی
خەبــات و خۆڕاگــری بــە گوێــێ
خەباتگێــڕان و ئازادیخوازانــدا دژی
داگیرکەرانی نیشــتمان دەخوێندەوە.
بێمەبەســت دەرســی خۆڕاگــری و
نیشــتمانپەروەری وەبیــری دایکانــی
نیشــتمانەکەی نەدەهێنایــەوە تاکوو
ڕۆڵەکانیــان بەشــیری خەبــات و
نیشتمانپەروەری پەروەردە بکەن.
یاد و ڕێبازی هەر بەردەوامە
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دوکتور شەرەفکەندی
خەرمانێــك لــە وەفــاداری و شۆڕشــگێڕی
و خاکــی و ڕاســتگۆیی!
محەممەد سلێمانی

 27ساڵ لەمەوبەر حکوومەتی ئاخوندی
ئێــران لــە بێرلین ( ئاڵمان) دوکتور ســادق
شــەرەفکەندی ســکرتێری گشــتی ئــەو
کاتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران لەگــەڵ پۆلێــك لــە هاوڕێیانــی لــە
یەکێــك لــە چێشــتخانەکانی ئــەو شــارەدا
بەناوی ”میکۆنۆس” بە رێگای باندێکی
مرۆڤکــوژ کــە لەالیــەن حکوومەتــی
ئاخونــدی ئێرانەوە ڕاســپێردرابوون ،بڕیاری
تیــرۆری سیاســی بــە دژی ڕێبەرانــی
کــوردی ڕۆژهــەاڵت ئەنجــام بــدەن ،بــە
داخــەوە لــە شــوێنی کۆبوونــەوەدا هێــرش
دەکرێتە سەر ساڵۆنی کۆبوونەوە و وەفدی
بــااڵی حیــزب لــە ژووری کۆبوونەوەکەدا
شــەهید دەکرێــن .ڕێژیمی ئێــران پێیوابوو
بە تێرۆری ڕێبەرانی جوواڵنەوەی سیاسی
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا ،دەتوانــێ
شۆڕشی ڕزگاریخوازی بە تەواوی لە پێ
بخا و ئاســەوارێك لە بەرخۆدانی نەتەوەیی
نەهێڵێــت و نائومێدی لــە نێو دڵی خەڵكدا
بچێنێ.
حکوومەتــی ئاخونــدی و دەســەاڵتەکانی
پێــش ئــەو نیزامــەش بــە ڕێــگای فێــڵ و
کردەوەی تیرۆریســتیدا ڕێبەرانی کوردیان
لــە نێــو بــردووە و لــەو بــارەوە مێژوویەکی
گەلێك ڕەشــیان تۆمــار کردووە و بەداخەوە
کە ڕێبەرانی سیاســی کورد وەك پێویست
پەندیان لەو ڕابردووە وەرنەگرتووە و ئەگەر
وشــیار نەبیــن ،ئەگــەری دووبارەبوونــەوە
زۆرە .ڕێژیمــی ئاخونــدی هەر لە خۆیەوە
و بە بێ ئامانج بڕیاری تیرۆری ڕێبەرانی
حیزبــی دەرنەکردووە ،بەڵکوو حدکا یان بە
گەورەترین مەترســی لەسەر خۆیان زانیووە
و لــەو ڕاســتیەش گەیشــتوون کــە دەوری
شــەرەفکەندی چیوایــی لــە هــی ڕێبەری
گەورەمــان کەمتــر نیــە ،هــەر بۆیــە بــە
خێرایی تیرۆریان کرد .سمکۆی شکاك و
دوکتور قاســملوو و دوکتور شەرەفکەندی
نموونــەی زینــدووی ئــەو کــردەوە دژی
ئازادی و مافی سیاسی نەتەوەیی کوردن.
گەلــی کــورد داوایــی مافــی سیاســی و
نەتەوایەتــی دەکا و هەوڵدەدات بە برایەتی
لــە گــەڵ نەتەوەکانــی تــردا بە ئــازادی و
پێکــەوە ئێران لە ســەر بنەمای حوکمڕانی
سیاســی و فیدڕاڵــی ئیدارەبکەن .کەچی
دەســەاڵتی ئاخونــدی هەوڵی لــە نێوبردنی
فرەنەتەوەیــی بوونــی ئێــران دەدا و بــە
درێژایی مێژووی دەسەاڵتیان ئازادیخوازان
و جیابیــران یــان بە ڕێگایی جۆر بەجۆرەدا
لــە نێــو بــردوون .ئامانجــی تــاران لــە
ئەنجامدانــی کــۆی تیرۆرە سیاســیەکان،
گەلێــك روونــە و نیازیــان ئەوەبــووە بــەو
ڕێگایەدا ســەرکووتی هەرجۆرە دەنگێکی
ئازادیخــوازی و مافویســتی گــەالن و بــە
دیاریکراویــش گەلی کورد بکەن .تاران
بــەو کــردەوە تیرۆریســتیانەی جگــە لــە
ڕیســواتربوونی لە سەر ئاستی نێودەوڵەتیدا
و دەرکەوتنــی ڕوخســاری مەترســیدار
و دژی ئازادییــە دێمۆکراتیکــەکان،
نەیتوانیــوە ،دەســکەوتێکی تــر بەدەســت
بێنێ .دەسەاڵتی سیاسی و کۆنەپەرستی
ئێــران بــەردەوام بــە ڕێــگای نەشــیاودا
زیانــی بــە ڕێبەرانی شــۆڕش و جوواڵنەوە
نەتەوایەتییــەکان گەیانــدووە و ئەگــەر
ســەیری ڕابردووی خەباتــی مافخوازانەی
گەلــی کــورد بکەیــن زۆر بەباشــی
ئــەو ڕاســتییەمان بــۆ ڕوون دەبێتــەوە.
ڕێژیمــی ئاخونــدی وەك دەســەاڵتێکی
کۆنەپارێــز و داخــراوی سیاســی و پەرەدان
بــە هەســتی شــۆڤێنیزمی دەوڵەتــی و
هەوڵدان بەمەبەســتی ســڕینەوەی قەوارەی
فرەنەتەوەیــی بوونــی ئێــران ،هەرکارێکــی
ناشایستە لە دەستیان بێ ئەنجامی دەدات

بە دژی بزووتنەوەی سیاســی کوردستان.
لــە ماوەی  ٤٠ســاڵ حاکمیەتی ڕێژیمی
دژی گەلــی و کۆنەپەرســتی تارانــدا
جگــە لــە بــرەودان بــە تیــرۆری سیاســی
دژبەرانیــان و لــە ســێدارەدانی بــە پۆلــی
ئازادیخوازانــی کــورد و گەالنــی تــری
واڵت و برســی کــردن و وێــران کردنــی
ئابووری و بەسەریەكدا تەپاندنی ژینگەی
سیاســی و کۆمەاڵیەتی ،هیچ کارێکیان
نەکــردووە کــە بە ســوودی گەالنی واڵت
بووبێــت .حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران وەك هێزێکــی دیــاری گۆڕەپانــی
سیاســی کوردســتان و ئێــران ،بێگوومــان
لــە ســەر ئاســتی نێوخــۆ و نێودەوڵەتیــدا
فشــاری بەرچــاوی لەســەر حکوومەتــی
تاران دروستکردبوو و کاتێك شەڕی ئێران
و عێــراق کۆتایــی هات دەســەاڵتی تاران
پێی وابوو ئیدی هەموو شــتێك تەواو بووە
و بەئارامی ســەرخەویان دەشــکێنن ،بەاڵم
بەرخۆدانی نەتەوەیی خەڵکی کوردســتان
زۆر زیاتر لە ســااڵنی پێشوو پەرەی گرت
و دەســەاڵتی تاران بەو ئاکامە گەیشتبوو
کــە بــە ڕێــگای فێــڵ و لەنێوبردنــی
دژبەرانیــدا نەبێــت ناتوانــێ هەســت بــە
ئاســوودەیی بــکات .هــەر ئــەوەش بوو کە
تــاران پیالنــی لەنێوبردنــی کاریگەرتریــن
ڕێبەرانــی سیاســی بزووتنــەوەی
شۆڕشــگێری لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانی
داڕشــت و بەداخــەوە بــە ســانایی توانــی
گەورەڕێبەرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە ڕێــگای تیــرۆری
سیاسی لە دەرەوەی واڵت لەنێوبەرێ.
دوکتور قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندی
دوو لەو کەســایەتییە دیار و دەگمەنانەی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوون کــە
حکوومەتــی تــاران لــە ئاســتیاندا ترســی
زۆری لێنیشتبوو و بەکرداریش مەترسیان
لە سەر ڕێژیم دروست کردبوو.
ماشــێنی ئــەو کــردەوە تیرۆریســتییە
بەگشــتی زیانــی بــە بزووتنــەوەی
ئازادیخــوازی لــە کوردســتان و ئێــران
گەیانــد و بەشــێك لــە دژبەرانــی ڕێژیــم
لەنێوبــران .ڕێژیمــی تاران کە لە ئێســتادا
بە ســەرچاوەی ئاژاوە و مەترســی لە سەر

ڕاســت نەکردبوویــەوە ،حكوومەتــی
تــاران ســەرلەنوێ زامێکــی گــەورە و
قورســی دیکەی خســتەوە ســەر جەستەی
شۆڕشــی نوێی جوواڵنەوەی سیاسی و لە
پیالنگێڕییەکی نامرۆڤانە و ترسەنۆکانەدا
توانــی لــە ئاڵمــان دوکتــور شــەرەفکەدی
تیــرۆر بــکات .ڕێژیمــی تیرۆریســتی
ئاخونــدی بەوجۆرە و پاش ماوەیەکی زۆر
کورت لە تیرۆرکردنی دوکتور قاســملوو،
دەرفەتی لە بێ موباالتی ڕێبەرانمان بینی
و جارێکی تریش زەربەیەکی گەورەی بە
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و
جوواڵنەوەی کورد لەو بەشەی کوردستان
گەیانــد .حیزبــی دێموکــرات و خەڵکــی
خۆڕاگری کوردستان لەوکاتەدا بە هۆی
ئــەو ڕووداوە تــاڵ و جەرگبــڕەوە کەوتنــە
ژێــر قورســایی خەمێکی گەلێك گەورە و
تا ماوەیەك تاســان و دڵەڕاوکێی سیاســی
و تەشــکیالتی بەتــەواوی ،کەشــوهەوای
رۆژهەاڵتی کوردستانی گرتبوویەووە.
درێژەدان بە خەبات و تێکۆشانی سیاسی
و تەشــکیالتی و چەکــداری لــە نێوخۆی
واڵتدا ،بەکردەوە پارسەنگی هێزی گۆڕی
و ئومێــد و دڵخۆشــی بــۆ هەموو الیەك و
خەڵکی خەباتگێڕی کوردستان گەڕاندەوە
کــە حیزبــی دێموکرات ،حیزبــی قازی و
قاســملوو و شــەرەفکەندی وەك هێزێکــی
دیــار و کاریگــەری نێــو جوواڵنــەوەی
سیاســی کوردستان ،ســەرەڕای ئەو زەربە
گەورەیــە کــە بــە پێكهاتــەی سیاســی و
تەشــکیالتی گەیشــتووە ،لەســەر ڕێبازی
سیاســی و نەتەوایەتــی شــەهیدان بەردەوام
دەبێــت و درێــژە بــە تێکۆشــانی خــۆی
دەدات .ڕێژیمــی تاران بەو خەیاڵەوە دەژیا
کــە ئەگــەر حــدکا ڕێبەرانــی گــەورەی
لەدەســت بدات ،هێزی بەرخۆدانی سیاسی
و نەتەوایەتــی بــە تــەواوی الواز دەبــێ
و ئیــدی توانایــی خەبــات بــە تــەواوی
لــە دەســت دەدات بــەاڵم خۆڕاگــری و
پشــتیوانی خەڵكی کوردســتان لە حیزبی
دێموکرات ،ئەو خەونەی دوژمنی قین لە
دڵی کردە بڵقی ســەر ئاو کە حیزب هەر
لە شــوێنی خۆیەتی و ئەو کاریگەرییەی
بەســەر بارودۆخی سیاسی واڵتدا دەمێنێ

کەســایەتی و تایبەتمەنــدی
زۆر مەزن بوو .شــەرەفکەندی
وەك ســکرتێری گشــتی حــدکا
خاوەنی لێکدانەوە و خوێندنەوەی
ورد بــوو و لــە بڕیــاردان و
خۆســازدان و ئارایشــی سیاسی
و تەشــکیالتیدا ،خاوەنــی
بیرۆکــەی خێــرا و کــرداری
بــوو و هەرگیــز لــە ئاســتی
گیروگرفتەکاندا دەستەوەســتان
نەدەمایەوە و لە کاتی تەنگانەدا
دەست و پێی خۆی بزرنەدەکرد.
بە ڕاســتی نموونــەی وەفاداری
و جوامێــری بــوو ،مــرۆڤ
شــانازی بــە نــاو و ناوبانگیەوە
دەکات .مرۆڤێکی خۆنەویســت
و پاوانخــوازی سیاســی و
تەشــکیالتی نەبــوو .دژی
هــەاڵواردن و پەراوێزخســتنی
سیاســی و تەشــکیالتی بــوو،
هەرلەوکاتەشــدا قســە لــەڕوو و
سادق و ڕاستگۆ بوو.
هەرگیــز بــە شــەرمێونییەوە
بیــروڕای خــۆی دەرنەبڕیــوە.
بــاوەڕی بە هەر خاڵ و بابەتێك
هەبووایــە بــەردەوام داکۆکــی لێدەکــرد.
نەرم لە ئاستی هاوڕێ و دۆستاندا ،بەاڵم
بەو ڕادەیەش توند و بەبڕشت لە ئاستی
داگیرکەری ڕێژیمی ئاخوندیدا خەباتی
دەکرد .گەلێك ئاکادیمی و زانستیانە
بارودۆخــی سیاســی و نێونەتەوەیــی
و کاریگــەری رووداوەکانــی لەســەر
جوواڵنەوەی سیاســی کــورد لێکدەدایەوە
و خــاوەن ئیرادەیەکــی گــەورە و نایابــی
سیاســی و مێژوویــی بــوو .لــە مەیدانی
خەبات و تێکۆشاندا بە مرۆڤێکی ئازا و
دێموکــرات و مەردانە دەهاتە مەیدانێ و
هەربەقسە خۆی لە بارودۆخەکان کە بۆ
حیزب و خەباتی ئازادیخوازی کوردستان
هاتبێتە پێشــەوە نەپەڕاندۆتــەوە .دوکتور
شــەرەفکەندی بەگشــتی چاوی لەســەر
حیــزب و پێكهاتــەی ڕێکخراوەکــەی
بــوو ،ڕێــگای بەکــەس نــەدەدا لــە
جیاتــی کەســێك یــان ئۆرگانێکی دیکە

ڕێبــەری حیــزب کار و ئەرکەکانــی
بەڕێوەبــرد بــەاڵم لــە مــاوەی کورتــی
ســکرتێریدا زۆر جوامێرانــە درێــژەی بــە
خەبات و تێکۆشــانی سیاسی دا و بەهەق
ڕێــگای نەدا بێ دوکتور قاســملوویی بە
حیــزب و جوواڵنــەوەی نەتەوەیــی گەلــی
کــوردەوە بەدیــار بکەوێــت .ســەرەڕای
پلــە و پایــەی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
و ئاکادیمــی کــە هەیبــوو ،کەچــی زۆر
خۆنەویســت و ڕەوشــت بــەرز و خەڵکــی و
داوێــن پــاك و خاکی بوو .ســەرێك بوو بە
تــەواوی لەنێوســەراندا دیــار و بــە فیکر و
کرداری جوامێرانەی قورسایی سیاسی و
دیپلۆماســی خــۆی لە نێو هێــزە ئێرانی و
کوردســتانییەکاندا ســەلماندبوو و هەموو
الیــەك بەســەرنجەوە گوێیــان بۆ بیــروڕا و
هەڵوێستی وردی سەبارەت بە بارودۆخی
سیاســی ئێــران و کوردســتان ڕادەگــرت.
شــەرەفکەندی لــە هەڵوێســت گرتــن و

دوکتور سەعید مرۆڤێکی تێکۆشەری خاکی و نەتەوەیی بوو و خاوەنی کەسایەتی و تایبەتمەندی
زۆر مەزن بوو .شەرەفکەندی وەك سکرتێری گشتی حدکا خاوەنی لێکدانەوە و خوێندنەوەی ورد بوو و
لە بڕیاردان و خۆسازدان و ئارایشی سیاسی و تەشکیالتیدا،
خاوەنی بیرۆکەی خێرا و کرداری بوو و هەرگیز لە ئاستی گیروگرفتەکاندا دەستەوەستان نەدەمایەوە و
لە کاتی تەنگانەدا دەست و پێی خۆی بزر نەدەکرد
ئاسایشی ناوچەی و گێتی سەیر دەکرێ،
بە درێژایی  ٤٠ساڵ حوکمڕانی هەر ئەو
سیاســەتەی بەڕێوە بــردووە و بە تووندترین
شێوە سەرکوتی گەلی کورد و جوواڵنەوە
سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکانــی لــە ســەر
ئاســتی واڵتــدا کــردووە ،بــەاڵم ئــەوکات
لەبــەر هــۆکاری بەرژەوەنــدی سیاســی و
ئابــووری و بازرگانــی زلهیزەکانی گێتی
لەوبــارەوە ،هەڵوێســتی خاویــان لەهەمبــەر
ئێرانــدا گرتبــووە بــەر و باســی هیچــکام
لەو کردەوە تیرۆریستی و هێژمۆنیخوازی
دەســەاڵتی تاران نەدەکرا و وەك ئێســتا بە
سەرچاوەی مەترسی دانەدەنرا و بەشێك لە
واڵتانی بەهێزی ناوچە و جیهان پەیوەندی
بەهێزیــان لەگــەڵ حکوومەتــی ئاخوندی
هەبوو .حکوومەتی تاران بە دیاریکراوی
سێرەی لە ڕێبەرانی حیزب گرت و لە دوو
پیالنــی گــەورەی تیرۆریســتیدا دیارتریــن
و کاریگەرتریــن خەباتگێــڕە سیاســی و
ســیما نەتەوایەتییەکانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتانی کــردە ئامانجــی تیرۆرکردن
و بەداخــەوە شــەهید کــران .ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان هێشــتا بەتەواوی پشتی لەژێر
کۆســتی گــەورەی دوکتــور قاســملوودا

و هــەر وەك هەمیشــە دژبەرێکــی کارا و
کاریگــەری مەیدانــی خەباتــی سیاســی
دەبێــت و بەوپــەڕی وەفادارییــەوە درێژە بە
قۆناغەکانی تێکۆشان دەدات.
ژینگــەی سیاســی و پێگەیشــتوویی
تەشــکیالتی حیزبی دێموکرات یەکێك لە
هۆکارەکانی لە ســەر پێی خۆڕاوەســتانی
بــوو بــە دوای تیرۆرکرانــی ڕێبەرانــی
شەهید لە ماوەیەکی زۆر کورتدا .وەختێك
حیــزب بڕیــاری دا کــە هەتــا بەدیهاتنــی
ئامانجــە سیاســی و نەتەوایەتییەکانــی
خەڵکــی کوردســتان ،بەرخۆدانــی ئێمــە
درێــژەی دەبێــت ،لەوکاتــەدا کۆمەاڵنــی
هــەراوی خەڵکــی کوردســتان لــەو
ڕاســتییە گەیشــتن کە هەرگیــز مێژووی
رابردوو بەســەر شۆڕشــی گەلــی کورددا،
دووبــارە نابێتــەوە و ئەگــەر بێت و ڕێبەری
تریــش لــە الیــەن دەســەاڵتی تیرۆریســتی
تارانــەوە بکرێنە ئامانج و شــەهید بکرێن،
بەرخــۆدان و ڕاســان بــەدژی داگیرکاری
و نادادپەروەرییەکانــی حکوومەتــی
ئاخوندەکان هێشتا هەر ئیدامەی دەبێت.
دوکتور ســەعید مرۆڤێکی تێکۆشــەری
خاکــی و نەتەوەیــی بــوو و خاوەنــی

ئــەرك و فەرمــان دەربــکا و دەســت
لەکاروبــاری یەکدی وەربــدەن .ئۆرگانە
حیزبییەکان بە گوێرەی یاسا و پڕەنسیپە
نێوخۆییــەکان بەڕێــوە دەبــران و بەوجــۆرە
میکانیزمێکی کارای لە مودیریەتێكی
هاوبەشــی سیاســی و تەشکیالتی لە نێو
حیزبدا پێك هێنابوو کە زۆر بە ســانایی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانی
پــێ ئیــدارە دەکــرد .کەمتەرخەمــی و
بێســەرەوبەرەیی لەکەس قبــووڵ نەدەکرا
و هــەر ســەرپێچیەك بەگوێــرەی پێڕەوی
نێوخــۆی حــدکا هەڵســوکەوتی لەگەڵدا
دەکرا.
لەسەر یەك ،حیزب یەكدەست و ڕێکخراو
و وەك هێزێکی بە ئەزموون و موونەزەمی
سیاســی و تەشــکیالتی کاری دەکــرد
و کۆنگــرە و کۆنفڕانســەکان لــە کات
و وەختــی خۆیــدا دەگیــران و ئەگــەر
هەلومەرجێکــی نەشــیاو دژواریــش بــۆ
حیــزب هاتبایــە پێشــەوە ،پێشــوەخت
هۆکارەکــەی بــۆ تەشــکیالتی حیــزب
ڕوون دەکرایــەوە .دوکتــور ســەعید
بەداخــەوە بــۆ ماوەیەکــی زۆر کــورت،
پــاش مەرگــی دوکتــور قاســملوووەك

ڕەخنەگرتنــدا هیــچ باکی نەبوو ،پێیوابوو
حیــزب وەختێــك بــاش گەشــە دەکات کە
الیەنێــك هەبێــت ،دەستنیشــانی خاڵە الواز
و بەهێزەکانی بکات .هەڵسەنگاندنی کار
و تێکۆشــانی ئۆرگانــە حیزبییەکانــی بە
زەرورەتێکــی گرینــگ و هەســتیار ســەیر
دەکــرد و لــە درێــژەی کاری حیزبیــدا
بــە پێویســتی دەزانــی هەموو الیــەك زۆر
بەهەســتیاری ئەرکەکانــی ســەر شــانیان
بەڕێوەبــەرن و بــەردەوام چــاوی لەســەر
حیــزب بــوو .هەوڵــی بەردەوامــی ئــەوە
بــوو کــە بــە باشــترین شــێوەی موومکین
بــە دژی حکوومەتــی تــاران حیزب خۆی
ڕێــك بخات و ئــەو ئامادەییەی هەبێ کە
لــە ئەگــەری ڕووداوی سیاســیدا واڵت
بەڕێوەبــەرن .بەشــی پــەروەردەی سیاســی
و تەشــکیالتی بــە هۆکاری گەشــەکردن
و بەرزترکردنــەوەی ئاســتی وشــیاری
سیاســی بــۆ پێكهاتــەی حیــزب دەزانــی
و فێربــوون و بارهێنانــی بــە باشــترین
ڕێــگای بەردەوامیــدان بــە تێکۆشــانی
سیاســی و چەکــداری تەماشــا دەکــرد.
شــەرەفکەندی پەیوەندییەکــی زۆر پتــەو
و بەهێزی لەگەڵ تەشــکیالت و ئۆرگانە

حیزبییەکانــدا دروســت کردبوو و زۆربەی
ســیما ناســراوەکانی نێو حیزبی دەناسی و
هەمووالیــەك بە چاوی رێــز و ڕێبەرێكی
شایســتە و بوێــر ســەیری دەکــرد .لــە
ڕاپەراندنی ئەرکە حیزبییەکاندا پەیڕەوی
کولتورێکــی جوانــی دەکــرد و پێــی باش
بــوو هەرکــەس لە شــوێنی خۆیــدا کاری
حیزبــی بەڕێوە بــەرێ وکەس ئەو مافەی
نییە دەســت بخاتە نێوکاری هاوڕێیەکەی
و هەمــوو ئۆرگانــەکان ســەاڵحیەتی
بەرفراوانیــان لــە بەڕێوەبردنــی کاری
حیزبــدا پێدرابــوو .ڕێژیمــی ئاخونــدی
پــاش مەرگــی دوکتــور قاســملوو زۆر بە
دیاریکــراوی لەســەر ئامانجــی خۆیــان
کــە لەنێوبردنــی شــەرەفکەندی جێنشــین
بــوو ،کاریــان دەکــرد و بەداخــەوە توانیــان
شەهیدی بکەن .بەردەوامی و پشوودرێژی
لــە رەوتــی خەبات و تێکۆشــانی سیاســی
گەلــی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان،
ئــەو ڕاســتییەی بەتــەواوی ســەلماند کــە
هەتــا کوردێــك مابێــت ،بەرخــۆدان بــۆ
ئــازادی سیاســی و ڕزگاری نیشــتیمانی
داگیرکــراو درێــژەی دەبێــت .حکوومەتی
ئاخوندی بەتیرۆری سیاســی و سیاسەتی
ســەرکوت و ئێعدامــی بەکۆمەڵــی
ناڕازیانــی واڵتیــش ئێســتا نەیتوانیــوە
خــۆی لــە قەیرانــی ئەمنــی و بێــزاری
خەڵــك ڕزگاربــکا و ناڕەزایەتییەکانــی
گەالنــی واڵت و بەتایبەتیــش خەڵکــی
کوردســتان ،پەیامێکــی روون و ئاشــکران
بــۆ کاربەدەســتانی حکوومــەت کــە
نەیــاری ڕێژیمــن و الیەنگــری ئــازادی و
گەڕاندنەوەی مافی سیاســی نەتەوەیی و
تــاک دەکەن .دەبینین پــاش تیرۆرکرانی
ڕێبەرانــی گەلــی کــورد ،کاریگــەری
پەیــام و فیکــری ئــەوان هێشــتا شــوێنی
زۆر قووڵی لەســەر بزووتنەوەی سیاسی و
نیشــتیمانی کوردستاندا هەیە و تێکۆشان
و خەباتی نەتەوایەتی بڵێسەدارتر بووە.
ڕێبوارانــی وەفــادار بــە ڕێبازی سیاســی
حیــزب و شــەهیدان ،بەڵێنیــان داوە
هەتــا بەدیهاتنــی مــاف و ئازادییــە
سیاســییەکانی گەلــی کــورد لــە ســەر
خەبــات و بەرخۆدانــی نەتەوەیــی بەردەوام
دەبــن .بــەو هیــوای بیرەوەری  ٢٧ســاڵەی
تێرۆرکرانــی شــەرەفکەندی و هاوڕێیانی
بکرێتــە دەرفەتێــك بۆ یەکیەتی سیاســی
و کۆدەنگــی نەتەوەیــی لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان و هێــزە خەباتگێڕەکانــی ئــەو
بەشــەی کوردســتان پەیوەندییەکانیــان
تۆکمەتر بکەن و بەهاوبەشــی بەرەوڕووی
داگیرکارییەکانــی حکوومەتــی تــاران
ببنەوە.
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ساڵی نوێی خوێندن و گرفتە پەروەردەیی و
فێركارییەکان لە ئێراندا
شەماڵ تەرغیبی
«پالنداڕێــژی و بەرنامەدانــان» بــۆ
داهاتــووە! تاكــوو بتوانــی كارێــك بــۆ
چارەســەركردنی كێشــە و گرفتــەكان و
پێشــكەوتنی كۆمەڵــگا بكەی و باشــترین
بەرنامــە و رێگاچــارە بــۆ نەهێشــتنیان
دەستنیشــان بكەیــت؛ ئەمــە پێناســەیەکی
گشتییە بۆ تاکی سەردەم تاکوو ڕێچکەی
ژیانی بەرەو ئاقارێکی درووست ببات .بە
گشــتی لــە هەمــوو كۆمەڵگاكانــدا و بــە
تایبەتــی لە كۆمەڵــگا پێشــكەوتووەكاندا،
هێــزی ئیجرایی و دەسەاڵتبەدەســت بەپێی
خواست و ویســت ،بەرنامەڕێژی كورتماوە
و نێونجیمــاوە و درێژخایــەن ،دادەڕێــژێ
تاکوو بــە ئامانجێكی لەپێشــدا دیاریكراو
بــگات و لــە الیــەن بەرپرســانی پســپۆڕ و
زانــا بــەردەوام تــا تەواوبوونــی پالنەكــە
و گەیشــتن بــەو خواســت و ویســتەی كــە
مەبەستە ،چاوەدێری دەكرێ .لە سەرەتای
هاتنەســەركاری كۆمــاری ئیســامییەوە
تاکوو ئێســتە ،لە هیچ بوارێكدا شاهیدی
بەرنامەڕێژییەكــی مــاوە دیاریكــراو و
درووســت و كارناســانە نەبوویــن .ئــەو
بەرنامانــەی كــە بۆ بەرەوپێشــبردنی واڵت
و كۆمەاڵنــی خەڵــك دایدەڕێــژن نەتەنیــا
ئامانــج و ماوەیەكــی دیاریكــراوی لــە
پشــت نییــە ،بەڵكــوو لــە الیــەن تاقمێكەوە
دێنــە گــۆڕێ كە هیچ جۆرە پســپۆڕی و
كارناســییەکیان نییە ،و بە بێ ئەوەی بیر
لــە داهاتــوو بكەنەوە ئــەو بەرنامانــە پیادە
دەكــەن و پــاش ماوەیــەك دەبینیــن كــە ئەو
بەرنامانــە نەتەنیا واڵمــدەر نەبوون بەڵكوو
قەیرانێكــی زۆریشــی خوڵقانــدووە كــە
قەرەبووكردنەوەیــان زۆر ســەخت و دژوارە؛
بــۆ نموونە دەتوانین ئاماژە بە پڕۆژەکانی
ســپای پاســداران بــۆ ســازکردنی بەنــداو،
ڕاگواســتنی ئــاو ،ئامانجدارکردنــی
یارانــەکان و دەیــان حاڵەتــی دیکە بکەین
کــە بــە دوای خۆیانــدا قەیرانگەلــی
جۆراوجۆریــان هێناوەتــە کایــەوە .ئەوەیکە
لــەم بابەتەدا دەمانهەوێ بیهێنینە بەرباس،
ئــەو پڕۆژەگەلــە نییــە کــە قازانجێکــی
زۆری مــاددی بــۆ ئۆختاپووســێکی
وەک ســپا بەدیــاری هێنــاوە بەڵکــوو
ئامانجمان ئاوڕدانەوەیەکی خێرایە بەســەر
بارودۆخــی وەزارەتــی بەنــاو پــەروەردە و
فێركردنی ئێرانی ژێر دەسەاڵتی كۆماری
ئیسالمی کە ڕوونە بەرنامەداڕێژی بۆی
دەبێتــە هۆکارێــک لەمەڕ گەشــەکردنی
کۆمەڵگــە و بەپێچەوانەکەشــی ،وەک
ئەوەیکــە ئەمڕۆکــە لە ئێرانــدا دەبیندرێ،
دەبێتــە هــۆکاری پاشــکەوتوویی زیاتری
فەرهەنگی ،زانســتی ،ئابووری و سیاسی
کۆمەڵگــە .بواری پەروەردە و بارهێنان لە
نێو هەر كۆمەڵگایەك وەك بەشی سەرەكی
و بنەمایی بۆ پێشــكەوتن و دەربازبوون لە
دواكەوتوویی دێتە ئەژمار.
هــەر لــەم رووەوە كەوتۆتــە بــەر ســەرنج
و چاوەدێرییەكــی تایبەتــی لــە الیــەن
بەرپرســانی هــەر دەســەاڵتێكەوە .بە هۆی
ئــەوەی كــە هــەر واڵتێــك ئەگەر بــەدوای
پێشــكەوتنەوە بێت ،پێویســتە لە ســەرەتای
هــەر كارێكــەوە هێــزی لێهاتــووی مرۆیی
بــار بێنێــت و تەنانــەت ئەگــەر تــەواوی
بەشــەكانی دیكــەی پێشــكەوتن ئامــادە
بــن .بــەاڵم وەک ئامــاژەی پێکــرا لــە
سیستمی دەسەاڵتداریی رێژیمی كۆماری
ئیســامیدا ،ئەم کەرتــە نەتەنیا گرینگی
و ســەنگ و بایەخــی پێنــەدراوە بەڵکــوو
هەمــوو هەوڵــی دەســەاڵتداران بــۆ ئــەوە
بــووە کــە بــەردەوام جۆرێــک لــە «فقــر
فرهنگــی» بەســەر کۆمەڵگــەدا زاڵ
بێــت؛ ســەلمێنەری ئــەم وتەیــەش ئەوەیــە
کە لە ســااڵنی ڕابردوودا زۆربەی رووداو
و كارەســاتەكانی خوێندنــگاكان لــە بــێ
ئیمكاناتــی و تەرخــان نەكردنــی بوودجە و
ســەرانەی پێویســت بــۆ دەزگای پــەروەردە
ســەرچاوە دەگــرێ؛ (ڕووداوی دڵتەزێنــی

قوتابخانــەی شــیناوێ ،ڕووخانی دیواری
قوتابخانــە لــە ســنە و گیــان لەدەســتدانی
منداڵێکی  7سااڵن وەک نموونە).
هەروەهــا بێبەشــبوونی هــەزاران منداڵــی
تەمــەن  6ســاڵ تــا  15ســاڵی بنەماڵــە
دەســتكورت و كەمداهاتــەكان لــە خوێنــدن
و دووركەوتنــەوەی قوتابیانــی خاوەن بەهرە
لــە خوێنــدن رۆژ بــە رۆژ لــە ئێرانــدا لــە
زیادبووندایــە( .عەلی باقرزادە ســەرۆکی
دەزگای «نهضــت ســوادآموزی» لــە
پووشــپەڕی ئەمســاڵدا ڕایگەیاند :سااڵنە
 15تاکــوو 20
هــەزار قوتابــی
قۆناغــی
لــە
ســەرەتاییدا واز لــە
خوێنــدن دەهێنــن
کــە زۆربەیــان لــە
پا ر ێز گا کا نــی
سیســتان ،ورمــی،
لوڕســتان ،ســنە و
کرماندان؛ هەروەها
عەبــاس ســوڵتانیان
ســەرۆکی بەشــی
فێرکاری وەزارەتی
بارهێنــان لە هەمان
مانگدا ئاشــکرای
کــرد لــە ســاڵی
خوێندنــی  96-95زیاتــر لــە 151هــەزار
قوتابــی کــچ لــە قۆناغــی ناوەنــدی
وازیــان لــە خوێنــدن هێنــاوە) ئەمــەش لــە
كاتێكدایــە كە ئێــران واڵتێكــی دەوڵەمەند
بــە خەزێنەگەلی ژێرزەوی و لە ســەرووی
هەموویانــەوە نەوتــە ،ئەمەش بووەتە هۆی
ئــەوەی كــە زۆربــەی ناوەنــد و بونیاتــە
بەرژەوەندخوازەكانــی دەســەاڵت و تەنانەت
بەشــێكی بەرچــاو لــە الیەنــە بونیادگــەرا
تیرۆریســتەكانی واڵتانــی جیهانیــش لــە
بەرهەمی ئەم خەزێنە بەسوودە بحەسێنەوە.
بەوتــەی كاربەدەســتانی بــااڵی وەزارەتــی
پــەروەردەی كابینەكانــی پێشــوو ،لە كاتی
دابەشــكردنی بوودجــەدا وەزارەتی پەروەردە
و فێركــردن لــە دواییــن قوناخەكاندایــە و
هیــچ خەمخۆرییــەك لــە بەرانبــەر پرســی

کــە وەک دەرنجــام دەتوانیــن ئامــاژە بەم
خااڵنــە بکەیــن :بێبەشــكردنی قوتابیانــی
نەتەوەكانــی ئێــران لــە خوێندن بــە زمانی
زگماكی ،وەالنان و نەهێشتنی بەڕێوەبەران
و پسپۆڕانی زانستی لە نێو قوتابخانەکان
و بەگشتی کەرتی پەروەردە ،قۆرخکردنی
مودیرییەتــە بااڵكانی زۆربەی هەرەزۆری
ئۆرگان و خوێندنگاكان بەدەستی كەسانی
ناشارەزا و گوێ لەمست.
رێژیمــی ئێــران لــە جیاتــی ئــەوەی
بەهــرەی شــیاو لە داهاتە سروشــتییەكانی

لەسەد گران بووە.
 .یەک بەرگ کتێبی خوێندن هەتا ١٦
هەزار تمەن.
بەپێــی ئــەو داتــا و زانیارییانــەی کــە
ئاماژەیــان پێکــرا بەدڵنیاییــەوە دەتوانیــن
بڵێین یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی
وازهێنانــی قوتابیان لــە خوێندن بەتایبەت
لــەو هەرێمانــەی کــە نەتەوەکانــی
ئێرانــی تێــدا دەژی بریتییــە لــە هــۆکارە
ئابوورییەکانــی وەک بێکاری ،هەژاری،
گرانــی و بێدەرەتانــی بنەماڵەکانیــان کــە

وەربگــرێ و لە ســێبەری ئــەم میكانیزمە
وزەبەخشــەدا هەلــی كار و ئاسایشــی
گشــتی بــۆ دانیشــتووانی بڕەخســێنێ،
بەداخــەوە دەســکەوتەكان بــۆ پرۆژەگەلــی
فۆرمالیتــە ،كڕینی چەكوچۆڵ ،خەرجی
سەرســامهێنەری ئیدئۆلۆژیكــی نیزامــی
سیاســی ،قازانجــی شەخســی كاردارانــی
حكومــەت بــەكار دەبرێــن و لــە ئاكامــدا
قەیرانگەلــی كۆمەاڵیەتی ســەر هەڵدەدەن
كە هێوركردنەوەیان كارێكی ئاسان نییە.
لێرەدا بۆ دەرخستنی ئەوپەڕی تراژێدیک
بوونــی دۆخــی پــەروەردە و خوێنــدن لــە
کوردستان و ئێران تەنیا ئاماژە بە لێدوانی
یەکێــک لــە لێپرســراوانی حکوومەتــی
دەکەیــن« :عەلیــڕەزا باقــری»،
ڕاوێــژکاری بەرپرســی ڕێکخــراوی

وەک «عەلیــڕەزا کەمرئــی» ،جێگــری
فێرکاریی دواناوەندیــی وەزارەتی پەروەردە
و بارهێنانــی ڕێژیــم دەڵێــت :لــە قۆناغی
دواناوەندیــی یەکەمــدا ٣.٩ ،لەســەد
لــە کچــان و  ٤.٥٥لەســەد لــە کــوڕان،
وازیــان لــە خوێنــدن هێنــاوە .کــە بــاس لە
کەرتــی پــەروەردە دەکرێــت ،یەکێــک لە
ســەرەکیترین جمگــەکان دەگەڕێتــەوە بــۆ
«مامۆســتا» و ڕۆڵ و پێگــەی ئــەو؛
لــە واڵتانــی دێموكراتیكــدا بــۆ گەیشــتن
بــە پێشــكەوتن ،پەروەردەكردنــی نــەوەی
دواڕۆژ وەک بــەردی بناغــە لــە قەڵــەم
دەدرێــتو بەهایەكــی زۆریــان بــە توێژی
مامۆســتایانی پــەروەردەو بارهێنــان داوە و
تەواوی هەوڵەكانی خۆیان بۆ پێگەیشتنی
نەوەیەكــی وشــیارو چاالك خســتۆتەگەڕ

چەڵەمەی زۆر لە ژیانو پیشەی پیرۆزی
مامۆســتایەتیدا رووبــەڕوو بێــتو نەتوانن
ئەركــی خۆیــان بــە چاكــی بەڕێــوە بەرن.
لێــرەدا بەکورتــی ئامــاژە بــە هەندێــک
لــەم گرفتانــە دەکەیــن کــە مامۆســتایان
لەگەڵی بەرەوڕوون:
گرفتــە ئابوورییــەکان :بــۆ ئــەوەی
كــە ئــەو توێــژەی كۆمەڵــگا بتوانێــت
بــە ئاســوودەییەكی فیكــری پیشــەی
گرینگــی پــەروەردەو بارهێنانــی قوتابیــان
بەڕێــوە بەرێــت ،لە واڵتانــی دێموكراتیكدا
ئیمكاناتی پێویســت
بــۆ مامۆســتایان
دابین دەكــەن ،بەاڵم
لــە واڵتــی ئێرانــی
ژێــر دەســەاڵتی
كۆماری ئیسالمیدا
ما مۆ ســتا یا ن
بــە هــۆی ئــەوە
كــە لــە بــارەی
پێد ا و یســتییە كا نی
لــە
ژیانیــان
با ر و د ۆ خێكــی
ئەوتــۆدا نیــن تــا
بتوانــن بژیــوی
ژیانیــان لــە رێگای
ئــەو مووچــەوە كــە
وەریدەگــرن دابیــن بكــەن ،مەجبــوورن كــە
پــاش تەواوبوونــی كاتــی قوتابخانــەكان
روو بكەنــە بازاڕی كارو شــوغڵی دووهەم
و زۆرجــاران ســێهەمیش .بــەم جــۆرە لــە
رێژیمــی كۆمــاری ئیســامیدا مامۆســتا
تەنیا سەرقاڵی وانە گوتنەوە نییە ،بەڵكوو
مامۆســتا شۆفێرێكی تاكسییە ،دوكاندارە
یــان جووتیارێكــە و...هتــد .بــەم شــێوەیە
مامۆســتایەك كــە دەبــێ تــەواوی كاتــی
خــۆی تەرخانــی بردنە ســەرەوەی زانیاری
خــۆی بــكات تا ئــەو زانســتە بگوازێتەوە
بــۆ قوتابــی ،مەجبــوورە كاتــی دەرچــوون
لــە قوتابخانــەكان تــەواوی بیروفكــری
پەیداكردنــی پاروویــەك نــان بێــت بــۆ
بنەماڵەکــەی و بــەم جــۆرە قوتابییەك كە
لە ژێر دەستی وەها مامۆستایەك پەروەردە

لە سەرەتای هاتنەسەركاری كۆماری ئیسالمییەوە تاکوو ئێستە ،لە هیچ بوارێكدا شاهیدی
بەرنامەڕێژییەكی ماوە دیاریكراو و درووست و كارناسانە نەبووین .ئەو بەرنامانەی كە بۆ
بەرەوپێشبردنی واڵت و كۆمەاڵنی خەڵك دایدەڕێژن نەتەنیا ئامانج و ماوەیەكی دیاریكراوی لە پشت
نییە ،بەڵكوو لە الیەن تاقمێكەوە دێنە گۆڕێ كە هیچ جۆرە پسپۆڕی و كارناسییەکیان نییە
فێــركاری بوونی نییــە و هیچ روانینێكی
زانســتیانەش بۆ داهاتووی واڵتی ئێمە لە
بەرچــاو ناگیــردرێ .لــە قوتابخانەكانــی
واڵتــی ئێــران ســااڵنە و بــێ پســانەوە
بینــەری رووداوی زۆر دڵتەزێــن دەبین كە
هۆكارەكانیــان لــە الیــەك بــۆ الوازی بینا
و پێداویســتییەكانی بــواری خوێنــدن و
لــە الیەكــی دیكەشــەوە بــۆ دابیننەكردنی
مافی قوتابیان و بایەخ نەدان بە گۆڕینی
ژیانــی مامۆســتایان دەگەڕێتــەوە.
كاربەدەســتانی پــەروەردە هیچ بایەخێك بە

نۆژەنکردنــەوە ،گەشــە و ئامادەکاریــی
قوتابخانەکانــی ڕێژیــم لــە دانیشــتنی
ئەندامانی شــۆرای پــەروەردە و بارهێنانی
شــاری مەریوانــدا ڕایگەیانــد« :نێونجی
ســەرانەی فەزای پەروەردە لە کوردستان،
 ٥.٢٢میتــری چوارگۆشــەیە ،ئــەوە لــە
حاڵێکدایــە کە نێونجی ســەرانەی فەزای
پەروەردە لە ئاســتی ئێراندا ٨.٣٩ ،میتری
چوار گۆشەیە».
هــاوکات لەگەڵ ئــەم دانپێدانانە کاتێک
سەیری نرخی کەلوپەل و پێداویستییەکانی

و بــواری بژێــوی مامۆســتایانی پەروەردە
لــە رەوتــی تەرخانكردنــی بودجــەی
واڵت یەكێــك لــە گرینگتریــن بەشــەكانی
دابینكردنــی بودجــە دێتە ئەژمــار .ئێران
بەڕواڵەت نزیك بە  50ساڵە كە لە رێگای
گەیشــتن بــەو ئامانجانــە هەنــگاو ئەنێت،
بــەاڵم بەداخــەوە چ لە رێژیمــی پەهلەوی
و چ لــە دەســەاڵتی كۆماری ئیســامیدا
كەمتریــن ئــاوڕی لــە بنەڕەتیتریــن
پێداویســتی پێشــكەوتن واتــە بــواری
پەروەردە و بژیوی مامۆستایان نەدراوەتەوە

دەكرێــت چــۆن دەبێــت چاوەڕوانــی ئەوەی
لــێ بكرێت كە واڵتەكەی بەرەوپێشــكەوتن
بەرێ.
خۆدسانسۆریو نەبوونی ئازادی :قوتابی
لــە بنەڕەتــدا رۆحێكــی تینــووی زانینــی
هەیــە و هــەر بۆیــە هەمیشــە بــە دوای
وەرگرتنــی واڵمــی پرســیارەكانییەتی،
بــەاڵم بەداخــەوە بــە هــۆی نەبوونــی
ئــازادی بەگشــتی لــە كۆمەڵــگای
ئێرانــدا و بــە تایبــەت لەنێــو جەرگــەی
ناوەنــدە زانســتییەكان وەك قوتابخانــەكان

قوتابیان ،مامۆستایان ،کۆمەڵگە و داهاتووی نیشتمان چوار ئامانجی سەرەکی کۆماری
ئیسالمین کە لە ماوەی چل ساڵی ڕابردوودا بەردەوام و بێپسانەوە کراونەتە قوربانی ویستە ناڕەوا
و ئیدیۆلۆژیکییەکانی ڕێژیم تاکوو بەگشتی کۆمەڵگەیەکی دەستەمۆ و ژێرچەپۆکی لێ بار بهێنن؛
کۆمەڵگەیەکی خەسێندراوی ئەتۆمیزەکراو
باری گوزەرانی مامۆستایان و بارودۆخی
نالەبــاری قوتابیــان لــە ئێرانــدا نــادەن.
هەڵدانەوەی رووپەڕی راستییەكان ئەوەمان
پــێ دەڵێــن كە پــەروەردە لە ئێرانــدا بووەتە
قوربانیی تاقمێك بەرپرســی كۆنەپەرســت،
كــە تەنیــا و تەنیــا بیــر لــە جێگەوپێگەی
خۆیــان دەكەنــەوە .ئەم تاقمە بە گەیشــتن
بەو قەناعەتەی كە دامودەزگای پەروەردە
هیــچ داهاتێكــی ئابووری نییــە ،هەوڵیان
داوە پرســی فێــركاری رۆژ لەگــەڵ رۆژ
زیاتــر لــە پەراوێــز بخــەن و بەالڕێیدا بەرن

خوێنــدن دەکەیــت و بــەراوردی دەکەیــت
لەگــەڵ نێونجی داهاتــی بنەماڵەکان ئەو
کاتە دەبینین کە خەڵک لە چ دۆخێکی
تاقەتپڕووکێندا ژیان بەسەر دەبەن.
نموونەیەک لە نرخەکان بۆ ئەمساڵ:
 .نرخــی کیفــی قوتابخانــە لــە بــازاڕدا
هەتــا  ٦٠٠هــەزار تمــەن و زیاتریــش بەرز
بووەتەوە.
 .نرخــی یەک بەســتە میداد «ڕەنگی»
هەتا  ٢٠٠هەزار تمەنە.
 .لیباســی فۆرمــی قوتابییانیــش ٨٠

و هەمیشــە وەك بەشــێكی كــەم بایــەخ
ســەیری ئەم بــوارەی كراوە .مامۆســتایان
وەك راهێنەرو بارهێنەری سەرەكی نەوەی
داهاتوو لە نێو قوتابخانەكان دێتە ئەژمارو
لــە راســتیدا بەردی بناغەی پێشــكەوتنی
هــەر كۆمەڵگایــەك مامۆســتایان
دایدەڕێــژن ،بــەاڵم بەداخــەوە لــە واڵتــی
ئێمــەدا ئــەو توێــژە گرینگــەی كۆمەڵــگا
بەهایەكــی زۆر كەمیــان پــێ دەدرێــت و
كۆمەڵێــك گیروگرفــت بۆتــە هــۆی ئەوە
كە ئەم توێژەی كۆمەڵگا لەگەڵ تەنگو

و زانســتگاكاندا ،مامۆســتایان هــەردەم
مەجبــوور بــە خۆدسانســۆرین و بەتایبەت
وانەگەلێكــی وەك زانســتە مرۆییــەكان كە
پرســیارخوڵقێنو پرســیارهەڵگرن ،لــە نــاو
قوتابخانەكانــدا هێڵی ســووریان بۆ دیاری
كــراوە .ئەگــەر مامۆســتایەك ئــەو هێڵــە
ســوورانە ببەزێنێت بانگهێشتی حەراسەتی
ئیــدارەی پەروەردەو بارهێنــان یان ئیدارەی
ئیتالعاتــی شــارەكەی دەكرێــتو هــەزارو
یــەك گرفتــی بــۆ دروســت دەكــەن .هــەر
بۆیــە زۆربــەی مامۆســتایان مەجبــوورن

زۆر لە راســتییەكان نەڵێنو دەس ببەن بۆ
خۆدسانسۆری.
بێناوەڕۆكــی وانــەكان :گرفتێكــی
دیكــە كــە مامۆســتایانو قوتابیــان
لەگەڵیــدا رووبــەڕوون نەبوونــی ناوەڕۆكی
سەرنجڕاكێشــی وانــەكان بــۆ قوتابیــان و
مامۆســتایانە ،لە راســتیدا ئەگەر كەسێك
كە  30ســاڵ لەمەوبەر دەرســی خوێندووە،
ئەمــڕۆ كە چاو لە كتێبەكانی هەر پۆلێك
بكات ،دەزانێ فەرقێكی ئەوتۆیان لەگەڵ
 30ســاڵ لەمەوپێــش نەكــردووە و ئەگــەر
گۆڕانێكیــش هاتبێتــە پێش بــە دڵنیاییەوە
بــە جێــگای ئــەوە كــە بابەتــی نــوێ و
ســەردەمیانە خرابێتــە نێو كتێبــەكان ،زیاتر
بابەتــی شــەڕو كوشــتن و خۆبەكوشــتدان
و بابەتگەلــی ئایینــی پێــوە زیــاد كــراوە؛
بەگشــتی وانــەكان زیاتــر ئیدئۆلۆژیــك
كراونەتــەوە تــا ئامانجەكانــی كۆمــاری
ئیســامی تێیانــدا رەنــگ بداتــەوە .ئــەو
مەســەلەیەش بۆتــە هۆی بێزاری هەرچی
زیاتــر منــدااڵن و مێرمندااڵنی قوتابی بە
هۆی ئەوە كە ئەوان بە دوای بابەتی نوێدا
دەگەڕێــنو لە بنەڕەتــدا هزری منداڵ بە
دوای زانینــی شــتە تازەكانە ،نەك بە زۆر
دەرخوارددانــی فكری كۆن و ئەو وانانەی
كــە لە ئێســتاوە رۆحــی منداڵــی لەگەڵدا
ماندوو بكرێت .پرسیار ئەوەیە چ پێویستە
بۆ منداڵێكی 7و 8ســااڵنە تا دەگاتە 15
ساڵ بە جێگای باسكردن لە ژیانو خۆشی
ژین باسی مەرگو كوشتنو بڕین بكرێ،
تا ئەو بابەتانە وەك مۆتەكە بیرو هۆشــیان
پڕ بكاو ئاسایشیان لێ هەڵبگرێ.
بــێ ئیمكاناتــی قوتابخانــەكان:
مەســەلەیەكی دیكــە كــە مامۆســتایان بە
دەســتییەوە دەناڵێنــنو قوتابیانیــش لێــی
زەرەرمەنــد دەبــن .نەبوونــی ئیمكاناتــی
پێویســتی خوێنــدن لــە قوتابخانەكانــە،
ئەمڕۆكــە لــە حاڵێكــدا لــە زۆربــەی
واڵتانــی دونیــا لــە تازەتریــن مێتــۆدەكان
بــۆ فێركردنی قوتابیــان كەڵك وەردەگیرێت
کــە لــە قوتابخانەكانــی ئێرانــدا هــەروا
لــە شــێوەی كۆنــی «مامۆســتابێژەری
موتڵــەق»و «قوتابیبیســەری موتڵــەق»
كەڵــك وەردەگیرێــت .هەروەهــا كەلوپەلــی
یارمەتیــدەری فێــرکاری لەوانــەش
كامپیوتێــر و ئینتێرنێــت كەمتریــن رۆڵیــان
لــە كالســەكانی دەرســی قوتابیــان و
مامۆستایاندا هەیە.
ئــەو كێشــانە لــە الیەكــەوە بوونەتــە هۆی
لەدەســتچوونی وزەی مامۆســتایان بــە
هــۆی ئــەو شــێوە وتنــەوەی وانــەكانو لە
الیەكــی دیكــەوە بۆتــە هــۆی کوژرانــی
حــەزی قوتابیــان بــە وانــەكان بــە هــۆی
كەشوهەوایەكی وشكو دووپاتە.
هــەوڵ بــۆ قورغكردنــی زیاتــری
قوتابخانــەكان لەالیــەن ئاخونــدە
ئیدئۆلۆژیكەكانەوە:
ئەگەرچــی رێژیمــی كۆماری ئیســامی
هەر لە سەرەتای هاتنە سەركارییەوە هەوڵی
داوە كــە قوتابخانەكان بكاتــە ناوەندگەلی
ئایینیو ناوەندی باڵوكرانەوەی مۆتەكەی
ویالیەتیــی فەقیهــیو ناوەندگەلــی وەك
«بەســیجی دانــش ئامــوزی» تێــدا
دامەزراند ،بەاڵم بەمەش رازی نەبووو لە
ســااڵنی ڕابردوودا بڕیاری داوە كە رۆڵی
ئاخوندەكانــی حــەوزە لــە قوتابخانــەكان و
تەنانــەت لە دایەنگەکاندا زیاتر بكات ،تا
فكــری كۆنەپەرەســتانە پەرە پــێ بداو لە
زۆربــەی بوارەكاندا ئاخوندەكان بە جێگای
مامۆستایان بخزێنێتە قوتابخانەكانەوە.
کۆبەند:
قوتابیــان ،مامۆســتایان ،کۆمەڵگــە و
داهاتــووی نیشــتمان چــوار ئامانجــی
ســەرەکی کۆمــاری ئیســامین کــە لــە
مــاوەی چــل ســاڵی ڕابــردوودا بــەردەوام
و بێپســانەوە کراونەتــە قوربانــی ویســتە
نــاڕەوا و ئیدیۆلۆژیکییەکانــی ڕێژیــم
تاکــوو بەگشــتی کۆمەڵگەیەکــی
دەســتەمۆ و ژێرچەپۆکــی لــێ بــار
بهێنــن؛ کۆمەڵگەیەکــی خەســێندراوی
ئەتۆمیزەکراو.
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ئەگەر ئامریکا بیهەوێت ڕێژیمی ئێران لەناو بەرێت
ڕێگایەکی کەمتێچوو هەیە
موختار نەقشبەندی
بەداخــەوە زۆرێــک لــە ئۆپۆزســیۆنی
ڕێژیمــی ئێــران ناســینێکی ڕاســتیان لــە
پێکهاتــەی سیاســیی جیهانــی نەبــووە و
نییــە ،بــەو هۆیــەوە هەمــوو هیوایەکیــان
بــۆ ڕووخانــی ڕێژیمــی ئێــران ئــەوە بــووە
کــە ئــەم دەســەاڵتە لەالیــەن هێزێکــی
دەرەکییــەوە بڕوخێنرێــت ،ئــەم بابەتــەش
بووەتــە هــۆی ئــەوەی کاردانەوەگەلێکی
دڵخۆشــکەر و دڵســاردی و بێهیوایــی
فراوان لە دوای هەر ڕووداوێکی جیهانی
لــێ بکەوێتــەوە ،نموونــەی بەرچاویش بۆ
ئەمــە ڕێککەوتنــی بەرجامــە کــە دوای
ئــەو ڕێککەوتنــە دڵســاردی و بێهیوایــی
لــە نێــو ئۆپۆزســیۆندا بــاو بــووەوە،
ئێســتاش بەشــێکی زۆری ئۆپۆزســیۆن
هیوایــان بــەوە هەیە کە ئامریکا هێرشــی
نیزامــی بکەتە ســەر ڕێژیمی ئێران و بەم
هۆکارەش لەدوای هەر کار و هێرشــیکی
تیرۆریســتی ڕێژیمــی ئێــران هیوادارانــە
چاوەڕوانــی کاردانــەوەی نیزامــی
ئامریــکان .ئەمەش هەڵەیە و ئەم ڕێگایە
بە هیچ شوێنێک ناگات ،چونکە ئامانج
نابێت تەنیا لەناوبردنی ڕێژیمی ئیسالمی
بێــت بەڵکــوو دەبێــت بەرنامەیەکی دیار و
ڕوون بــۆ دوای ڕووخانــی ڕێژیم هەبێت و
ئۆپۆزسیۆن بە بەرنامەیەکی دیاریکراوەوە
دەســتی هــاوکاری بــۆ کەســانی دیکــە
درێــژ بکاتــەوە ،لــەم بابەتەدا ئامــاژە بەوە
دەدەین کە بە ســەرنجدان بەو ڕووداوانەی
چەند ڕۆژی ڕابردوو سیاســەتی ئامریکا
بەرانبــەر بــە ڕێژیمــی ئێران چــی دەبێت،
درێژەی هەوڵدان دەبێت بۆ کۆنترۆڵکردنی
ڕێژیــم یاخــود گۆڕانی ڕێژیــم؟ و ئەگەر
ئامریــکا بڕیــاری لەناوبردنــی ڕێژیمــی
ئێــران بدات ،ئایــا ڕێگایەکی کەمتێچوو
هەیــە بــۆ ئامریــکا و خەڵکانــی ئێــران و
ڕۆڵی ئۆپۆزسیۆن لەم نێوەدا چی دەبێت؟
بــە لەبەرچاوگرتنــی پێشــهاتەکانی ئــەم
دواییــە ،سیاســەتی ئامریکا لــە بەرامبەر
ڕێژیمی ئێراندا چی دەبێت؟

ئامریــکا بەهــۆی ئەوەیکــە لــە ڕووی
ئابــووری و نیزامییــەوە هێزێکــی زۆری
هەیــە ،توانــای گۆڕینــی دەســەاڵتی
ڕێژیمــی ئێرانــی هەیــە و بەهــۆی ئــەم
هۆکارانــەش بەشــێک لــە ئۆپۆزســیۆنی
ڕێژیمی ئێران بەلەبەرچاوگرتنی کێشــە و
ئاڵۆزییەکانــی نێــوان ئامریــکا و ڕێژیمی
ئێــران هیــوادارن کــە ئاڵۆزییەکانــی نێوان
ئەم دوو واڵتە ببێتە هۆی ئەوەی دەوڵەتی
ئامریکا ڕێژیمی ئێران لە ناو ببات .بەاڵم
بە ســەرنجدان بەوەیکە پێکهاتەی جیهانی
هەمــوو واڵتــەکان بەشــێوەیەکە ،کــە بــە
دوای بەرژەوەندییەکانیانــن لــە دەرەوەی
ســنوورەکانیان و بەرژەوەندییــە ئابووری و
ئەمنیەتییــەکان لەســەروو هەموو هەنگاو
و کارێکەوەیــە بۆیــان ،بۆیــە ڕوونــە کــە
ئامانجــی ئامریکا نە لەناوبردنی ڕێژیمی
ئێرانــە و نــە پشــتیوانی کردنییەتــی لێــی
بەڵکوو هەر بڕیار و سیاسەتێكی ئامریکا
لەبەرامبەر ڕێژیمی ئێران پەیوەســتە بەوەوە
کــە کام هەڵبــژاردە بــە قازانــج یاخــود بە
زەرەری بەرژەوەندییەکانــی ئامریکایــە،
باســی دێموکراســی و مافــی مــرۆڤ
بــۆ ئامریــکا گرینگــی هەیــە بــەاڵم لــە
وەبەرایەتیــدا نەبــووە بــۆی و ناشــبێت ،بۆ
نموونــە دەتوانیــن ئامــاژە بــە سیاســەتی
ئامریــکا لــە بەرامبەر کــۆرەی باکووردا
بکەین ،کە دوای ئەوەی ڕێژیمی کۆرەی
باکــوور ئامــادە بــوو لەگــەڵ ئامریــکا
وتووێــژ بــکات ،هەمــوو بابەتــەکان وەالوە
نــران جگــە لــە بەشــی بەرنامــەی ناوکی
و مووشــەکی ،ئەمــەش زۆر ڕوونــە کــە
کێشەی ئامریکا لەگەڵ کۆرەی باکوور
بەهۆی پێشــێلکارییەکانی مافی مرۆڤ
و نەبوونی دێموکراسی نەبووە.
تا ئێستا سیاسەتی ئامریکا لە بەرامبەر
ڕێژیمــی ئێــران گۆڕینــی ڕێژیمــی ئێران
نەبــووە و ئامانجــی ســەرەکی ئامریــکا
کۆنترۆڵکردنــی ڕێژیمی ئێران بووە بەاڵم
بــە دڵنیاییــەوە ئەگەر بــەو ئاکامە بگات
کــە ڕێژیمــی ئێــران کۆنتــرۆڵ ناکرێــت،
بێگومــان سیاســەتی گۆڕینــی ڕێژیمــی
ئێران بە جیددییەتەوە بەرەوپێش دەچێت.

بوونــی هێــزە نیزامییەکانــی ئامریــکا
بەشــێوەیەکی بەرفــراوان لــە ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاستدا بە هۆی گرینگی ئەم ناوچەیە
لــە جیهاندایە ،کە ئەمــەش هۆکارەکەی
بــۆ بوونــی ســەرچاوەی گــەورەی نــەوت
و گاز دەگەڕێتــەوە کــە کاریگــەری
گرینــگ و گەورەیــان لەســەر ئابــووری
جیهــان هەیــە .ئامریکا لە ئێســتادا خۆی
بەرهەمهێنــەری نەوتە و پێویســتییەکانی
خۆی دەستەبەر دەکات و تەنانەت توانای
هەناردەکردنیشــی هەیە ،بــەاڵم هۆکاری
بوونــی لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا
بەهــۆی دوو هــۆکاری گرینگترەوەیــە،
یەکێکیان زاڵبوونە بەســەر سەرچاوەکانی
هەناردەکردنــی نەوتــی واڵتەکانــی لــە
حاڵــی پێشــکەوتندا بەتایبەتــی چیــن و
هۆکارێکــی دیکــەش پێشــگیری کردنــە
لــە زاڵبوونــی واڵتــە بەهێزەکانی دیکەی
ناوچەکە بە تایبەتی چین و ڕووسیەیە.
چیــن بەهەبوونــی  ١٣هــەزار میلیــارد
دۆالری بەرهەمــی ناپەتــی نێوخۆیــی،
بەشــێوەیەکی خێــرا خەریکــە لــە داهاتــی
 ٢٠هــەزار میلیــارد دۆالر بەرهەمــی
ناپەتــی نێوخۆیــی ئامریــکا نزیــک
دەبێتــەوە و لــە چەنــد ســاڵی داهاتــوودا
وەپێــش ئامریــکا دەکەوێتــەوە و هەروەهــا
واڵتانــی دیکــەی لــە حاڵی پێشــکەوتندا
بــە نێوەنــدی گەشــەی ئابــووری زیاتر لە
ئامریــکا بە تێپەڕبوونی کات جێگایەکی
باشــتر لە جیهاندا پەیدا دەکەن و ئەمەش
بەواتــای وردەوردە الوازبوونــی پێگــە و
هێــزی ئامریــکا لــە ئاســتی جیهانیدایــە،
بــەاڵم خاڵــی گرینگ ئەوەیــە کە هەموو
ئەو واڵتانەی کە لە حاڵی پێشــکەوتندان
بــە تایبەتــی واڵتــی چیــن بەســتراونەتەوە
بــە ســەرچاوەکانی وزەی ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت ،بۆیــە دزەکردنــی ئامریــکا لە
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا سەرەڕای ئەوەیکە
دەبێتــە هــۆی پاراســتنی ئەمنییەتــی
«جریــان»ی وزە و یارمەتــی پاراســتی
پێگــەی ئامریــکاش لــە جیهانــدا دەدات،
لەالیەکی دیکەشەوە ڕێژیمی ئێران هەوڵ
دەدات بــە دەســگرتن بەســەر ڕۆژهەاڵتــی

نێوەڕاســتدا بــە تایبەتــی هیاللــی شــیعی
کــە زۆرتریــن ســەرچاوەی نەوتــی و
گازی لــەو ناوچەیــەدا هەیــە پێگەیەکی
گرینگ بۆخۆی دروست بکات ،ئەمەش
لەگــەڵ بەرژەوەندییەکانــی ئامریــکادا
یــەک ناگرێتــەوە ،هەرچەنــدە ئامانجــی
ڕێژیمــی ئێــران زۆر گەورەترە لــە تواناییە
ئابــووری و نیزامییەکانــی ڕێژیمی ئێران
بــەاڵم ڕێژیمــی ئێران لە ڕێــگای گرووپە
میلیشــیا چەکــدار و تیرۆریســتییەکانی،
ناوچەکــەی نائەمــن کــردووە و هــەروا لە
هەوڵــدان بــۆ دەسبەســەرداگرتنی هەمــوو
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست .ئامریکا
هەتــا ئێســتا هەوڵــی داوە کــە ڕێژیمــی
ئێــران کۆنتــرۆڵ بــکات و سیاســەتی
کۆنتــرۆڵ کردنــی ڕێژیمــی ئێرانیــش لە
پاڵ تێچووەکانی بۆ ئامریکا بەرژەوەندی
سیاسی و ئابووریشی هەبووە کە نموونەی
ئەمــەش کڕینی کەالنی نیزامی واڵتانی
دەوروبــەری کەنــداو لــە ئامریــکا بــووە.
بــەاڵم لــە کاتێکــدا ئامریکاییــەکان بــەو
ئاکامــە بگــەن کــە ڕێژیمی ئێــران غەیرە
قابڵــی کۆنترۆڵکردنــە یــا ئەوەیکــە
تێچــووی کۆنترۆڵکردنــی ڕێژیــم لــە
تێچــووی لەناوبردنــی زۆر زیاتــرە ،بــە
دڵنیاییــەوە سیاســەتی گۆڕینــی ڕێژیــم
دەگرنــە بــەر؛ بــەاڵم لەالیەکــی دیکــەوە
ئامریکاییــەکان لــە شــەڕی عێــراق و
ئەفغانســتاندا تەجروبەگەلێکــی زۆریــان
وەدەســت خســتووە و ئیتــر ئامــادە نیــن
تێچــووی کــەالن لــە گۆڕانکاریگەلێکدا
بکــەن کــە دەســکەوتێکی زۆری بۆیــان
نەبێت .لە دۆخی ئێســتادا ئامریکاییەکان
تەنیــا لە دۆخێکدا سیاســەتی لەنێوبردنی
ڕێژیم دەگرنە بەر کە ڕێگەیەکی دڵنیا و
کەمتێچوو بوونی هەبێت.
ئایــا ڕێگایــەک کــە هەڵگــری تێچووی
کــەم و دڵنیایــی بێــت بــۆ لەنێوبردنــی
ڕێژیمی ئێران بوونی هەیە؟
ئەگــەر لێکۆڵینــەوە لــە شــەڕەکانی
ئەفغانســتان و عێــراق بکەیــن ،زۆرتریــن
تێچووەکانی ئامریکا بە دوای لەناوبردنی
ڕێژیمــە بااڵدەســتەکانی تاڵیبان و بەعس

دەگەڕێتــەوە ،ئامریکاییــەکان بە ئاســانی
بــە هەبوونــی تەڵەفاتێکــی کەم ئــەم دوو
واڵتەیــان داگیــر کــرد ،بــەاڵم ســەرەڕای
بوونــی بەردەوامــی هێــزە زەوینییەکانــی
ئامریــکا لــەو واڵتانــەدا و کەڵکوەرگرتن
لــە ئیمکاناتــی بەرفــراوان و پێشــکەوتوو
بەشــێوەیەکی کردەیــی هەتــا ئەمــڕۆ لــە
ئەفغانســتاندا ئاســایش و ئەمنییەت باڵی
بەســەر هەمــوو ئــەو واڵتــەدا نەکێشــاوە.
لــە عێراقیشــدا هێزەکانــی ئامریــکا بــۆ
دابینکردنی ئاسایش و ئەمنییەت لەگەڵ
کێشــەگەلێکی بەرفــراوان ڕووبەڕوو بوون
و ئێســتا لــە هــەردوو واڵتــدا دۆخێکــی
سیاســی زۆر هەســتیار هەیە و دوژمنانی
ئامریکا هەروا بەشــێوەیەکی چاالکانە لە
هەردوو واڵتدا هەن و عێراق و ئەفغانستان
هەتــا ئێســتا پایــەگای دوژمنەکانــی
ئامریــکان ،ئەگــەر ئامریــکا بیهەوێت بۆ
گۆڕینــی ڕێژیــم لــە ئێرانــدا هەروەکــوو
ئەفغانســتان و عێــراق کار بــکات،
لەگــەڵ کێشــەگەلێکی زۆر گــەورە و
تێچــووی زۆر زیاتر کە لە کۆی هەردوو
شــەڕەکەدا هەیبوو ڕووبــەڕوو دەبێتەوە ،لە
کاتی هێرشــی ڕاســتەوخۆی ئامریکا بۆ
داگیرکردنــی ئێــران بــە دڵنیاییــەوە هێــزە
نیزامییەکانــی ڕێژیمــی ئێــران بــە تەنیــا
پشــت بــە شــەڕی کالســیک نابەســتن و
بــە شــەڕگەلێکی نابەرابــەر کارەکــە بــۆ
ئامریکاییــەکان قورســتر و پڕتێچووتــری
دەکــەن ،داگیرکردنــی شــار بــە شــاری
ئێــران هــەم بۆ ئامریــکا تێچــووی زۆری
دەبێــت و هــەم ئۆپۆزســیۆنیش واڵتێکــی
وێرانــی وەک میــرات بــۆ دەمێنێتــەوە،
ئەمە تەنیا بەشــێک لە کێشــەکان دەبێت
و ئەگــەر بەرنامەیەکــی دیاریکراو کە لە
ڕووی خواســت وداواکاری هەمــوو نەتەوە
و مەزهەبەکانــی ئێرانــەوە وەرنەگیرابێــت
بوونــی نەبێــت ،ئێــران لەگــەڵ شــەڕی
نێوخۆییــش ڕووبــەڕوو دەبێتــەوە .بۆیــە لە
هەنــگاوی یەکەمــدا دەبێــت ئۆپۆزســیۆن
لەبــارەی داهاتووی ئێرانەوە بە ڕێککەوتن
بگەن دواتر بیر لە دەستێوەردانی واڵتێکی
دەرەکــی بکەنــەوە ،کەمتێچووتریــن

ڕێــگا بــۆ لەنێوبردنــی ڕێژیمــی ئێــران
پشــتیوانیکردنی تــەواوی ئامریــکا لــە
ئۆپۆزســیۆنی ڕێژیمــی ئێران و هەوڵدان بۆ
یەکخســتنیانە .ئەگــەر ئامریــکا بتوانێــت
لە یەکخســتنی ئۆپۆزســیۆنی دێموکراتی
ئێــران ســەرکەوتوو بێــت بــە النیکەمەوە بە
چەنــد هێرشــێکی ســنوورداری ســەربازی
بۆســەر ناوەندە سیاسی و فەرماندەییەکانی
ڕێژیمی ئێران ،هەم ئەم ڕێژیمە لەناو دەبات
و هــەم بــۆ داهاتــوو دوای ڕێژیمــی ئێــران
و کۆنتــرۆڵ و پاراســتنی ئەمنییەتیــش لە
ئێراندا ڕووبەڕووی کێشە نابێتەوە.
ئامریــکا دەتوانێــت بــە تێچووگەلێکــی
زۆر زۆر کەمتــر لــە شــەڕی ئەفغانســتان
و عێــراق ڕێژیمــی ئێــران لــە ناوببــات،
بــە مەرجێــک کــە ســەرکەوتووبێت
ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی یەکگرتــوو بکات و
پشــتیوانی تــەواوی سیاســییان لێبــکات و
لەکاتــی پێویستیشــدا پشــتیوانی نیزامیان
لــێ بــکات .ئۆپۆزســیۆنێکی یەکگرتــوو
کــە بەرنامەیەکــی دیاریکــراوی بــۆ
داهاتــوو هەبێــت و ببێتە هــۆی یەکگرتنی
خەڵکی سەرانســەری ئێران و هەر شــۆڕش
و خۆپیشــاندانێکی ناڕەزایەتــی کۆنتــرۆڵ
و مودیرییــەت بــکات و هــەم وەک
ئاڵتێرناتیڤێکــی بەهێــز بکەوێتــە بەرچاوی
ئامریــکا و دڵنیایــی بــە ئامریکاییــەکان
بــدات کــە دوای لەناوبردنی ڕێژیمی ئێران
نەتەنیــا ڕووبــەڕووی کێشــەیەک نابنــەوە
بەڵکــوو ئێران دەبێتە دۆســت و هاوپەیمانی
ئامریکا.
کاتــی ئــەوە هاتــووە کــە ڕێبەرانــی
ئۆپۆزســیۆنی ئێرانی بەشێوەیەکی ڕێژەیی
لــە داهاتــوو بڕوانــن و لــە دوگماتیــزم دوور
بکەونــەوە و بەلەبەرچاوگرتنــی مافــی
هەمــوو نەتــەوە و ئایینەکانــی ئێــران
هاوپەیمانەتییەکــی گــەورە پێــک بهێنــن.
شــیاوی ئاماژەپێدانە کە هێرشــی دەرەکی
دەتوانێت دیکتاتۆرێک لەناوببات بەاڵم بۆ
گەیشــتن بە دێموکراســی و ســەقامگیری
و ئاســایش دەبێــت خــودی خەڵــک و
ئۆپۆزسیۆن هەوڵ بدەن و داهاتووی خۆیان
بگرنە دەست.

شەڕ و ئاژاوە ،قوواڵیی ستراتێژیک
کەیوان دروودی
شــەڕی عەرەبــەکان و ئیســرائیل وەکــوو
یەکەم هەوڵە نیزامی و ئایدیۆلۆژیکییەکان
بــە ناســەرکەوتوویی کۆتایــی پێهــات.
دژایەتیــی بوونــی ئیســرائیل ،القێکــی
لەنــاو ناســیۆنالیزمی عەرەبــی و ئەویتری
لەنــاو جیهانــی ئیســامدا بوو .تــا پێش لە
هاتنەســەرکاری ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران
ئیســڕائیل بــەالی فاشــیزمی فارســی/
ئێرانییــەوە پێناســەیەکی دیــار و بەرچاوی
نەبــوو و النیکــەم بــە دوو دیــوی ڕێگــر/
ڕێخۆشکەر لێک نەدەدرایەوە.
بــەو واتایــە کــە لــە قــەوارەی وێژمانــی و
داڕشــتنی سیاســەتی دەرەکیــدا ،وەکــوو
توخمێکــی جێیســەرنج و دەورگێــڕ
دەستنیشــان نەدەکــرا بــەاڵم دوای
شۆڕشــی  ١٩٧٩و باڵکێشــانی ڕێژیمــی
ئایدیۆلۆژیکــی ئیســامی بەســەر
جوغرافیــای ئێرانــدا ،بابەتەکــە پێچەوانــە
بوویــەوە .داڕێژەرانــی بیــری قوواڵیــی
ئیســتراتیژیک [بازنــەی ئەمــن]_ی
دەســەاڵتی نــوێ ،دەبــوو بیرێکیــان لــە
پتەوکردنــەوەی چــوارالی دەســەاڵتە
خۆسەپاوەکەیان بکردایەتەوە .بەتایبەت کە
لەرزۆکبوونی کۆڵەکەکانی دەســەاڵتی
ئیســامی لــە ناوخــۆ ،ئــەو پێویســتییەی
چەندقــات دەکــرد .ئــەوان بــەوردی و بــە
دروستی بەو لێکدانەوە بەراییە گەیشتبوون
کــە تــا برەوی دەرەکی زیاتر بێت ناڕەوایی
دەسەاڵتی ناوخۆیی کاڵتر دەبێتەوە.

بــەاڵم ئــەم ڕێــکار (ئامانج)-ە پێویســتی
بــە کۆمەڵێک ئامێــر هەبوو کە لەتەک
سیســتم و ئایدیۆلۆژیی نوێ ،هاوچەشــن
و ئادابتە بێت .دەســەاڵت لەســەر بنەمای
سیستمێکی ئایدیۆلۆژیکی ئایینزایی بوو
کــە خۆی لەناو شــیعەگەریدا دەبینییەوە؛
ئەگەرچی لەو راســتییە حاشای دەکرد و
خۆی بە جیهانی ئیســامەوە هەڵدەواسی.
سروشــتی شــیعەگەریی ویالیەتــی
فەقیهیی دەسەاڵت و لەرزۆکیی لەرووی
پێگــەی کۆمەاڵیەتیــی وای کــرد کــە
ناوچــە شیعەنشــینەکانی ناوچــە وەکــوو
پشــتوێنەی کۆمەاڵیەتــی و ســەرچاوەی
هێــز بکرێنــە ئامانــج .هەربۆیــە یەکــەم
هەنــگاوەکان لــە باشــووری عێراقــەوە
دەستیپێکرد و ئەمەش لە یەکەم هەنگاودا
بــوو بەهــۆی بەریەککەوتنێکی وجوودی
و هێژمۆنیــک لەتــەک دەســەاڵتی
بەعس لە عێراقدا و شــەڕێکی بڕســتبڕی
هەشــت ســاڵەی لێکەوتەوە کە ئەگەرچی
ســەرەڕای ئامادەبوونــی بەعــس بــۆ
راوەســتاندنی ئاگرەکــە ،الیەنــی یەکــەم
و هەڵگیرســێنەر ملــی بــۆ ئــەم زەروورەتە
دانەکێشا .هەرچەند کە لە کۆتاییدا ئەوە
ڕێژیمــی ئێــران بــوو کــە بــە بڕیارنامەی
 ٥٩٨خــۆی لــە گێــژاوی تەفروتونابــوون
ڕزگار کرد.
وێــڕای شــکان لــە عێراقــدا داهۆڵــی
ئیســرائیل وەک خــۆی بــە هەڵــدراوی
مایــەوە .هۆیەکــەش ئــەوە بــوو کــە
دژبەریی ئیســرائیل دەیتوانی بەستێنێکی
ئایدیۆلۆژیکــی بــێ بــۆ دەســتێوەردان لــە
ناوچەکــە و هەڵچنینــی دیــواری ئەمنی

بــەدەوری لقی پەلهاویشــتووی شــیعی –
فارســی .ڕێژیمــی ئیســامی بە باشــی
دەزانێ کە دەســتێوەردان و ســەرەتاتکە لە
ناوچە پشــتیوانیی بیرێکــی فراوانخوازی
فاشیســتیی قەومیــی رادەکێشــێ کــە تا
ئێســتەش ئــەو پشــتیوانییە بــەردەوام بووە.
لــە راســتیدا ئیمپراتوریــی فارســی لەژێــر
نــاو و دەمامکــی شارســتانییەتی ئێرانیدا
لــە ئازەربایجانــەوە هەتا واڵتانــی عەرەبی
و ســووریە و عێــراق بــە بەشــێکی دابــڕاو
لــە خــۆی دەزانــێ و الی وایــە دەبــێ
ڕۆژێ ئەو شارســتانییەتە بژێتەوە و هیچ
دەســەاڵتێکیش وەکوو ڕێژیمی ئیســامی
بــۆ دەسبەســەرداگرتنی ئــەو ناوچەگەلــە
ڕیسکی نەکردووە و تا لێواری شەڕێکی
ناوچەیــی و بانناوچەیــی بەرەوپێــش
نەچووە.
دواڕۆژ و ئەرکــی ئۆپۆزیســیۆنی
راستەقینە
نووســەر لێرە بــە تەواوەتی پێداگرە لەســەر
هێڵێکی جیاکەرەوەی نێوان ئۆپۆزیسیۆنی
ڕاســتەقینە و ئــەو ڕێکخــراوە کارتۆنیانە
و حیزبــە فوولێکــس واگۆنییانــەی کە بە
ناوی ئێرانی مەزن و شارســتانییەتی سێ
هەزارەیی ئێرانی ،خەریکی هەڵڕشتنەوەی
هێڵنجەکانــی دەســەاڵتی ڕێژیمــی
ئیســامین و تەنیا کێشەیان ئایدیۆلۆژیی
حوکمرانیــی تۆتالیتاریســتییە ،نــەک
جــۆر و چەشــنی بەڕێوەبەریــی و پرســی
دێموکراسی و فرەچەشنی.
هەربۆیــە دەبــێ لــە ئێســتەدا کــە هیــچ
گومانــێ لەســەر دژبەریــی کۆمەڵگــەی
جیهانــی لەالیــەن دەســەاڵتی فاشیســتی

قەومــی _ مەزهەبیــی زاڵ بەســەر
جوغرافیــای ئێرانــدا نەمــاوە ناوچــە و
جیهــان حەقیقەتەکانــی پشــتەوەی ئــەم
دژایەتییــە بناســێ .پاڵنــەر و هانــدەرە
ئایدیۆلۆژیکەکانــی بــۆ ڕوون بێتــەوە و
بزانێ کە خۆرهەاڵت ،باشوور و باشووری
ڕۆژهەاڵت ،ڕۆژئاوا و باکووری ڕۆژئاوا
و بەشێکی بەرین لە باکووری ئێران شوێنی
نیشــتەجێبوونی خەڵکانێکــە کــە بەهیــچ
جۆرێ خاوەنی هەســتێکی خاوەندارییەتی
لــە حەنــای دەورووبەر و واڵتانی دراوســێ
نیــن ،بەڵکــوو ئــەوان خوازیــاری البردنــی
هــەاڵواردن و جیــاوازی لــە ناوخــۆ،
گەشــەپێدان و یەکســانیی مەزهەبــی،
ئیتنیکــی و چارەســەریی جیاوازیــی و
خۆشــبژیویی کۆمەاڵیەتی و ئاشتبوونەوە
لەتــەک کۆمەڵگــەی جیهانیــن .دەبــێ
هەمــوو الیــەک لــەوە ئــاگادار بکرێتــەوە
کــە ئێــران جوغرافیایەکــە و شوناســێکی
گشــتگیر و هەمەالیەنــە نییــە ،هەربۆیــە
دەشــێت بە پشــتیوانی لە پەیڕەوانی ئایین
و ئایینــزاکان ،ئیتنیکــەکان و چینــە
چەوساوەکانی گەورەشارەکان و پەراوێزی
ئــەو جوغرافیایــە ئاســۆیەکی ڕوون بــۆ
دواڕۆژ بکرێتــەوە .لــە ســاڵوەگەڕی
تێرۆری دوکتور سادق شەرەفکەندیدا و لە
حاڵێکدا کە وردە وردە پەردە لەسەر نیازی
عەقاڵنییەتــی فاشیســتیی دەســەاڵتی
ڕێژیمــی ئیســامی و پاشــکۆکانی
الدەدرێ دەبــێ ئەوە وەبیر خۆمان بێنینەوە
کــە کــورد دامەزرێنــەری دەســەاڵتێکی
دێموکراتیک و لە هەمان کاتدا بیرێکی
پێشــکەوتنخوازانە و یەکســانیخوازانەیە و

ئەوەی نرخ بێ بۆ ئەو ڕێبازە ئومانیستییە،
داویــە و لێــی پاشــگەز نەبووەتــەوە.
کەیســی کــورد نــەک هــەر کەیســێکی
ئیتنیکــی بەڵکــوو بابەتێکــی ئاوێتــە بــە
ئاشــتیخوازی و هەڵکــردن و پێکەوەژیانــە
و بە النیکەمەوە هەشــت دەیە خەباتی بۆ
ئایدیــا و نۆرمە بــاوە گەردوونییەکان داوە
و پشــتگیری و یارمەتیدانی کورد وەکوو
قایمکردنــی بنــی کۆڵەکــەی ئاشــتی و
تەناهــی لــە نــاو جوغرافیــای ئێراندایــە.
هەروەها کورد پێشــڕەوی یەکسانیخوازیی
نەتــەوەکان و ئایینەکانــە و وەک چۆنــە
لــە عێــراق نیشــانی داوە دەتوانــێ ببێتــە
مەکۆیــەک بــۆ خەڵکانێــک کــە لــە
دەســتی شــەڕی تایفــی و مەزهەبــی لــە
واڵتانــی دەورووبــەرەوە پەنایــان هێنــاوە.
هەر لە ئێســتەدا شــارەکانی کوردســتانی
عێــراق ئەمنتریــن شــوێنە بــۆ ئەوانەی لە
ســووریەی شــەڕلێدراوی دەســتی ئەسەد،
عێراقــی لێوانلێــو لــە قەیرانی مەزهەبی و
تایفی و تورکیەی ژێردەســتی ئەردووگان
و ئێرانی بندەســتی ڕێژیمی ئیســامییەوە
هانایــان هێنــاوە و دەبینیــن کە بێ ئەوەی
هەســت بــە جیــاوازی و چەوســاندنەوە
بکــەن ژیانیــان ســەقامگیر و ئەمــن و
پارێــزراوە .ئــەم ئەزموونــە ئــەوە دەردەخات
کــە کــورد دەتوانــێ تێکشــکێنەری بیــرە
ســەدە ناوەڕاســتییەکانی ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت بێ .هــەر لە ماوەی رابردوودا
هەڕەشــەی لێژدانــەوەی پەنابــەر و مادەی
ســڕکەر بــۆ ئورووپا ئەوەی دەرخســت کە
ئاشــتی لەالی ئەم دەســەاڵتانە باوەڕ نییە
و تەنیا کایەیەکی سیاســییە بۆ مانەوەی

خۆیــان و ئەگــەر بۆیــان بلــوێ ڕووی
راســتەقینەیان لــە توندڕەوتریــن ڕێکخراوە
تێرۆریســتییەکان قێزەونتــرە .هەڵبــەت
دەبــێ ئــەوەش بزانیــن کــە لــە دونیــای
ئەمــڕۆدا دەبــێ ئەوەنــدە لــەڕووی کاری
بەکۆمەڵــەوە بەهێز بی کە بتوانی دەنگت
بــە دەرەوە بگەیەنــی و ئــەوە خاڵی الوازی
کــورد و نەتەوەکانــی ئێــران بــووە .دەبــێ
بزانیــن کــە نەتەوەکانــی ئێران ،ئیســراییل
بــە هەڕەشــە بــۆ ســەر مانەوەیــان نازانن و
ئــەوەی بــە دوژمنــی دەزانــن دەســەاڵتی
کۆماری ئیســامییە کــە بەداخەوە لەبەر
دەسبەســەرداگرتنی ســەرچاوە دارایــی و
سروشــتی و مرۆییــەکان توانیویە ئیمتیاز
لــە کۆمەڵگــەی جیهانــی وەربگــرێ .لە
بارمتەگرتنەوە هەتا تێسرەواندنی کەشتییە
بارهەڵگــرەکان و لێدانــی ســەرچاوەکانی
وزە و تێــرۆر و تەقینــەوە و دەســتێوەردان،
ئــەو ڕێوشــوێنانەن کــە ویالیەتــی فەقیــه
کەڵــکاوەژووی لێورەگرتــوون و ئــەوە هەتا
ئــەم چرکەســاتەش بەردەوامــە .هەڵکردن
لەتەک ئێران بەمانای ئەوەیە کە دەستی
تێــرۆر بــۆ تێکــدان بــە ئاوەاڵیــی دەمێنێ
و ئــەو هیوایــە کــە ئــەو دەســەاڵتە ببێتــە
دەســەاڵتێکی نۆرمــاڵ تراویلکەیــەک
زیاتــر نییــە .تاقەڕێگەی بــەردەم ناوچە و
جیهــان ئەوەیــە کە بە ناســینی دروســت و
وردی ئۆپۆزیســیۆن و داواکانــی خەڵک
ڕێگە بۆ ســڕینەوەی ناو و پاشــناوەکانی
دەســەاڵتی فاشیســتی خــۆش بــکات،
جیــا لــەوە هیچــکات نابــێ چاوەڕوانــی
ڕاوەســتاندنی ســەرەڕۆییەکانی ئەو جۆرە
دەسەاڵتانە بن.
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نیشتمان:

پەروەردەی فاشیل و سەقەتی حکومەتی ئیسالمی ئێران بەشێکی بەرچاوی بنەماڵەکانی ئەو
ناوچانەی هێناوەتە سەر ئەو قەناعەتە کە خوێندن داهاتوویەکی نییە

پڕۆســەی خوێندن و خوێندەواری
یەکێکــە لــە گرینگتریــن
ڕەهەندەکانــی ژیانی مرۆڤی ئەم
سەردەمە کە تاک لەژێر ڕووناکایی
و تیشــکی ئــەو زانســتەی
وەریدەگرێــت ،دەتوانــێ لەگــەڵ
پێشــکەوتنەکانی جیهــان خــۆی
بگونجێنــێ و زانســتەکەی بخاتــە
خزمەت بە گەل و نیشتمانەکەی
و تەنانــەت مرۆڤایەتــی .بــەاڵم
لــە واڵتــە دیکتاتۆرلێدراوەکانــی
وەک ئێــران نەتەنیــا کارئاســانی
بــۆ تــاک و کۆمــەڵ ناکــرێ تاکوو
بــە پێشــکەوتنە زانســتییەکان
بگــەن بەڵکــوو بــەردەوام هــەوڵ
بۆ ئــەوە دەدرێت کە تاکەکان لە
زانســتی ســەردەم دوور بخرێنــەوە.
لــەم چوارچێوەیــەدا و لەبەرەبەری
قوتابخانەکانــدا
کرانــەوەی
وتووێژێکمــان لەگــەڵ چاالکێکی
فەرهەنگــی لــە ناوخــۆی واڵت
ڕێــک خســتووە کــە ســەرنجتان
بــۆ خوێندنــەوەی ڕادەکێشــین:

بەرەبــەری
لــە
کرانــەوەی قوتابخانەکاندایــن.
لــەم ڕۆژانەدا یەکێک لە کێشــە
و گرفتە فکرییەکانی بنەماڵەکان
لە ئێران بەگشــتی و کوردســتان
بەتایبەتی بریتییە لە دابینکردنی
پێداویســتییەکانی خوێنــدن بــۆ
منداڵەکانیــان .دۆخــی بــازاڕی
پە ڕ ا و گە کا ن ( نو شــتا فز ا ر )
بەگشتی چۆن لێک دەدەنەوە؟
زۆربــەی بنەماڵــەکان لــە ئێرانــدا کێشــە
و گرفتــی ماڵیــان هەیــە .دابینکردنــی
کەرەســتەی خوێنــدن لــەم وەرزەدا دەتوانێ
گوشــاری ماددی و ڕەوانی بۆ بەشــێکی
بەرچــاو لــە بنەماڵــەکان دروســت بکات.
بازاڕی پەڕاوگەکان هاوشــێوەی زۆربەی
ســینفەکانی دیکــە بازاڕێکی ئاڵۆز و پڕ
لــە گرانییــە .ئــەوەی ئێســتا بــۆ زۆربەی
خەڵکــی مامناوەنــد بــەرەو خــوار گرینگە
نرخــی نوشــتئەفزارەکانە ،ئــەم چینــە
ناچارن کەرەستەگەلێک بۆ منداڵەکانیان
دابیــن بکەن کە لەباری ماڵییەوە توانایان
پێــی بشــکێت ،واتــە کەیفییــەت و تەنەوع
دەکەونە بەشــی چەندەمــی هەڵبژاردنەوە.
بەشێکی زۆری خەڵکانی چینی ناوەندیش
بەم شــێوەیەن .بەشــی کەمی مامناوەند و
مامناوەنــد بەرەوســەر زۆرتــر گرینگی بە
کەیفییــەت و ڕەنگاڵەیــی کەرەســتەکان
دەدەن .ئــەوان دەتوانن شــتگەلی فانتزی و
لۆکس بۆ منداڵەکانیان دابین بکەن بەاڵم
بــەو هۆیەوە کە لە ئێرانــدا بەرهەمهێنانی
ئــەم کەرەســتانە لــە ئاســتێکی کەمدایــە
و زۆربــەی کەلوپەلــەکان لــە واڵتانــی
دەرەکییــەوە دێتــە نــاو ئێران هــەر ئەمەش
وا دەکات ئــەو کااڵ لۆکســانە نرخیــان لە
ڕێــژەی واقعــی خۆیان بچێتە ســەرترەوە و
زۆرجــار نرخگەلــی زۆر گران و بە قەولی
خۆیــان نجومــی لــە ســەر ئــەو کااڵیانــە
دادەنێــن .هاوردەکردنــی پەڕاوگــەکان لــە
واڵتانــی دەرەکــی بــۆ ناوخــۆی ئێــران لە
مۆنۆپۆلی کەســانی ســەر بــە ڕێژیمدایە
و هاوشــێوەی هەموو بەشــەکانی دیکەی
ئابووریــی ئێران لێرەشــدا گەندەڵی و ڕانت
و ناشــەفافییەت قســەی یەکــەم دەکات.
شــێوەی باڵوکردنــەوە یــان دابەشــکردنی
پەڕاوگــەکان لــە ناوەنــد بەرەو شــارەکانی
دیکــەی ئێرانــە هــەر ئــەوەش وا دەکات
نرخــی کااڵکان لــە شــارە دوورەکان
گرانتــر بێــت .یان ئەو کااڵیانــە لە کاتی
خۆیدا نەگاتە دەســت خەڵکی شــارەکانی
کوردســتان و نەتــەوە جیاوازەکانــی دیکە
کــە لەبــاری ڕێــگاوە دوورن لــە تــاران.
لــەو ڕووەوە کــە خەڵکــی کوردســتان
پەڕاوگەفرۆشــەکانی
کەمداهاتــن،
کوردســتان زۆربــەی کات ناچــارن کااڵ

بــێ کەیفییــەت و مــاوە بــە ســەرچووە
کۆنەکان بهێنن و بە نرخێک کە خەڵک
لە توانایاندا بیفرۆشن .خەڵکێکی بەرچاو
بــە هــۆی هەرزانــی خوازیــاری ئەو شــتە
ماوەبەســەرچووانەن .چاوەدێــری بەســەر
ئــەم بازاڕانــەوە لــە ئاســتێکی نزمدایــە،
بــە هۆی ئــەوەی کــە ڕیشــەی گەندەڵی
و ڕانــت و گرانییەکــە لــە تارانــەوە بــەرەو

شارەکانی دیکە شۆڕ دەبێتەوە تەعزیراتی
حکومەتــی و ئیدارەی بازرگانیش ناتوانن
یــان نایانهــەوێ دخاڵەتــی زیــادە لــە حەد
بکەن .چەندنرخی ،گرانفرۆشی و مارک

بــۆ ڕەخســا و بــە هــەر شــێوەیەک توانی
درێــژە بــە خوێنــدن بــدات لــە قوتابخانە و
زانکۆکانــدا بێ شــوناس بکــرێ ،یەعنی
لەبــاری هۆییەتیــەوە تابعــی ئیدئۆلــۆژی
و فەرهەنگــی حاکمییــەت بێــت کــە
ئەمــە خــۆی ئاســمیلەکردنێکی نــەرم و
درێژخایەنــە .دووهــەم ئــەو مندااڵنەی بە
هــەر هۆکارێک ناتوانن درێژە بە خوێندن

بدەن تووشی بەاڵی نەخوێندەواری ببن کە
لەم ســەردەمی تیکنۆلۆژی و پێشکەوتنە
جیهانییــەدا لــە بــاری عیلمییــەوە خــۆی
خەسارێکی قەرەبوونەکراو بە سەر جەستە

بێ هیوایەش بە نیسبەت داهاتوی قوتابی
و منداڵەکانــەوە دەتوانــێ هۆکارێکــی
دیکەی دەست کێشاننەوە لە خوێندن بێت.
جیــاواز لــە گرانــی هەمیشــەیی دەتوانــم
ئامــاژە بــە نەبوونــی ئیمکاناتــی خوێندن
لــەم هەرێمانە بکەم .نەبوونی مەدرەســە و
ئازمایشگا و شوێنی تاقیکاری ،تەنانەت
نەبوونــی کەرەســتەکانی نــاو مەدرەســە

وەک تەختــەڕەش ،ئیمکاناتی ســەرمایی
و گەرمایی لەو بەشــە لە مەدرەســە شپرز
و وێرانەکانیشــدا کــە هــەن یــان نەبوونــی
ڕێگاوبان یان مامۆستای جیاواز بۆ بەشە

کەرتی پەروەردە؟
بــە هۆی ناوەرۆکــی دینی و ئیدئۆلۆژی
ڕێژیــم هــەر لــە ســەرەتای زاڵبوونــی
حاکمییەتــی ئاخوندییــەوە ئەم دەســەاڵتە
نــاڕەوا کەوتــە ڕقەبــەری و دژایەتــی
لەگەڵ خوێندنی عیلمی و زانســتی .ئەم
دژایەتییە لەباری هزرییەوە هەتا ئێســتاش
هــەر درێــژەی هەیــە .ئــەوان بەشــێکی

بەرچــاوی کتێبەکانیــان پــڕ کــردووە لــە
ئەندێشە مەزهەبییەکانی خۆیان کە هیچ
پەیوەندییەکــی بە خوێندنی ئاکادمیکەوە
نییــە .ســااڵنێک بــە هۆی شــەڕی ئێران

بۆ هەموو الیێک ڕوون بووەتەوە کە سیستمی حاکمییەت لە ماوەی چل ساڵی ڕابردوودا
کەرامەتی ئینسانی کردووەتە ئامانج بۆیە ئەرکی هەموو ئینسانێکە و بەتایبەت توێژی ڕۆشنبیر کە
شەرافەتمەندانە و شۆڕشگێڕانە بە گژ دەسەاڵتی خورافی و بێ ئەخالقی ڕێژیمدا بچنەوە.
یان برێندی تەقەلوبی لەم ســینفەدا زۆرە،
تەنانــەت هێنانــە خــوارەوەی کەیفییــەت و
کەمییەتــی کااڵکان کــە لە ئیســتاڵحی
بازرگانی ئێرانیدا کەمفرۆشــی پێدەوترێ
زۆر بــە ئاســایی بەرچاو دەکــەوێ .هیچ
گومانێکــم نییــە چەندیــن ئاغــازادە و
ســپاهی لەم بارودۆخــە خراپەی خەڵک و
قوتابیــان و بنەماڵــە هەژارەکانیــان وەک
ئەنگــەل خۆیــان دەژیێنــن .ئــەوان پــارەی
زەبەالح کۆ دەکەنەوە و ئاودیوی واڵتانی
بیانــی دەکەن هەتــا لەو واڵتانە ژیانی پڕ
لە فەسادی خۆیان درێژە بدەن.

و هــزری تــاک و نەتەوە بندەســتەکەیەوە
دەهێڵێتــەوە .ئەگــەر ســەرنجی بارودۆخی
خوێنــدن و زانســت و پێڕاگەیشــتن بــە ئەو
هەرێمانــە بــدەن کــە نەتــەوە جیاوازەکانی
تێــدا دەژیێــت بۆتــان دەردەکــەوێ لەم چل
ســاڵەی ڕابــردوودا ڕێژیــم چۆن بــەردەوام
گەمــارۆی ئابــووری داون هەتــا پێــش بە
گەشــەکردنیان بگــرێ  .ئیــزن نــەدان بــە
دروســت کردنــی ناوەندگەلــی عیلمــی و
زانســتی لــەم هەرێمانە هەر لەم سیاســەتە
داگیرکارانەو چەپەڵەوە ســەرچاوە دەگرێ
 .ڕێژیــم بــە فەقیرڕاگرتنــی خەڵکی ئەو
ناوچانە پێشگیری لە گەشەی منداڵەکان

جیاوازەکانــی خوێنــدن و دەیــان کێشــە و
گرفتی دیکە کە دەبنە هۆکاری دەســت
کێشــانەوەی قوتابیــان و خوێنــدکاران لــە
خوێنــدن .لە نــاو منداڵەکانــدا ،مندااڵنی
کچ یەکەم زەرەرمەندی ئەم کەمبودانەن.
لــە پــاش مندااڵنــی کــچ ،مندااڵنــی
دێهــات پشــکی دووهەمیــان بەردەکەوێ،
شــارۆچکە بچووکــەکان و تــاد لــەم
پولێنبەندییــەدا بــەردەوام جــێ دەگــرن.
حاکمییــەت هەمــووی ئەمانــە دەزانــێ
و بــەردەوام هــەوڵ دەدات ئــەم قەیرانانــە
قووڵتــر ببنــەوە هەتــا پــڕۆژەی بندەســت
ڕاگرتنەکــەی درێــژە پەیدا بکات .ئەو لە

 عێــراق و ئێســتاش بــە هــۆی پــەرەدانبــە تیرۆریزمــی دەوڵەتــی و ئاژاوەنانەوە و
ســەرفکردنی داهاتــی واڵت لــە ڕێــگای
گرووپــە توندئاژۆکانــدا ئابووریــی واڵت
بــەردەوام بەرەو دۆخێکــی خراپ و خراپتر
دەڕوات .مامۆســتایانی ئازادیخــواز و
مامۆســتایانی ژن جیــاواز لــە گرفتــە
ئابوورییــەکان بــەردەوام لەژێــر چاوەدێری
و ئەمرونەهــی ئۆرگانــی خۆیانــدان کــە
ئێــران ناوی فێرکــردن و پەروەردەی لێناوە!
داهاتی کەمی مامۆســتاکان و ساعەتی
کاری زۆر لــە قوتابخانەگەلێکــدا کــە
ڕێــژەی قوتابییەکانــی زیاتر لــە حەددی

کوردستان و پێشمەرگە وەک یەکەم سەنگەر و یەکەم پارێزەری ئازادی و دیفاع لە توێژە
جیاوازەکانی کۆمەڵگا لە مەیدانی بەرفراوانی ڕاسانی ڕۆژهەاڵتدا بوونیان هەیە و بێگومان پاڵپشت و
پشتیوانی ئازادیخوازان و جودا بیرانن.

هەندێ لە کارناســانی
کاروبــاری پــەروەردە لەســەر
ئــەو بــاوەڕەن کــە یەکێــک لــە
هۆکارەکانی وازهێنانی قوتابیان
بەتایبــەت لــەو هەرێمانــەی کــە
نەتەوەکانی ئێرانی تێدا دەژین
بریتییــە لە پرســە ئابوورییەکان.
ئەمــە چەنــدە لەگــەڵ کەتــوار و
ڕاســتییەکانی کۆمەڵــگای ئێران
دێتەوە؟
نەتەوەکانــی غەیــری فــارس بــەردەوام
پەراوێــز دەخرێــن .ئــەو پەراوێزخســتنە لــە
چەندین ڕەهەندی جیا جیاوە و بە شێوەی
سیســتماتیک و پــان بــۆ داڕێــژراو لــە
الیــەن تارانــەوە بەڕێــوە دەچێ .ئــەوان لەم
پالنــە چەپەاڵنەیانــدا دوو ئامانج تەعقیب
دەکەن :یەکەم ئەگەر منداڵێک دەرفەتی

دەکات ،بەتایبــەت لەبــواری خوێندنــدا.
تەنانەت کاتێکیش کەســێک بتوانێ لەم
هەمــوو تەنــگ و چەڵەمــەو داوە خــۆی
دەربــاز بــکات و بتوانــێ ببێتــە خاوەنــی
مــەدرەک و پســپۆڕییەکی تایبەتــی
هەبــێ ڕێژیــم داینامەزرێنــێ و زۆربــەی
ئــەو کەســانە بێکار دەبن یــان ڕوو دەکەنە
کاری ئــازاد .بەڵــێ زۆربــەی خەڵکــی
ئــەو ناوچانــە بە هۆی گرانــی ناتوانن بە
منداڵەکانیــان بخوێنن .لەوەش خراپتر کە
بەداخەوە لە هزری خەڵکی ئەو هەرێمانەدا
چەکــەرەی کــردووە ئەوەیــە کــە خەڵــک
هیوایــان بە خوێندن الواز بووە .پەروەردەی
فاشــیل و ســەقەتی حکومەتی ئیسالمی
ئێــران بەشــێکی بەرچــاوی بنەماڵەکانــی
ئەو ناوچانەی هێناوەتە سەر ئەو قەناعەتە
کــە خوێندن داهاتوویەکــی نییە بۆیە ئەم

هەمانحاڵدا بە باڵوکردنەوەی ئاماری درۆ
و دوور لە ڕاســتی هەوڵ دەدات بیروڕای
گشــتی بــە الڕێــدا ببــات .دەنگوڕەنگــی
ڕێژیــم جۆرێــک باســی ئــەم هەرێمانــە
دەکات و پێیــان دەڵــێ «مەحــروم» وەک
ئەوەی کە ئەمە بەشــێکە و لە ئاســمانەوە
بــۆ خەڵکی ئەم ناوچانــە بڕابێتەوە .ئەوان
پێیان وایە بە وشەی «مەحرووم» دەتوانن
گەندەڵــی و پیالنی چەپەڵی چل ســاڵەی
خۆیــان دابشــارن لــە حاڵێکــدا خەڵکــی
ناوخــۆی ئێــران ناوەرۆکــی ئــەم ســاختارە
دواکەوتوو و داگیرکەرەیان زیاتر لە جاران
بۆ دەرکەوتووە .
گرفتە مەعیشەتییەکانی
مامۆســتایان چەنــدە دەتوانــێ
کاریگەری هەبێ لەسەر ڕەوشی
خوێندنــی قوتابیــان و بەگشــتی

ســتانداردە یــان لــە قوتابخانەگەلێکدا کە
لەباری ســتانداردی خوێندنەوە زۆر خراپ
و بگرە مەترسیداریشــە ،ژیانی جەســتەیی
و دەروونی مامۆستاکانی بەرەو ئاقارێک
بــردووە کە شــیاوی ئــەوان نییە .ڕێژیم بە
شــێوەی سیســتماتیک هەوڵــی داوە کــە
کەســایەتی مامۆســتاکان چ لەبــاری
ماددییــەوە و چ لەبــاری زانســتییەوە
بشــکێنێ بەداخــەوە زۆربــەی کاتــەکان
مامۆســتاکان ناچارن شوغڵی دووهەمیان
هەبێ یان لە بەر ئەوەی تێچووی ژیانیان
و داهاتــە کەمەکەیــان یەک بگرێتەوە لە
ژیانێکی دەســتکورتانەدا ژیان تێپەڕکەن.
بێگومــان ئــەو شــتانە کــە عــەرزم کــردن
لــە بــاری کۆمەاڵیەتییــەوە لێکەوتــەی
زۆر بــەدوای خۆیــدا دەهێنــێ .بــۆ نمونــە
قســەی مامۆســتا لە ناو کۆمەڵگادا یان

لــە نــاو قوتابیەکانیدا بە هەند وەرناگیرێ
یــان کەمتــر کەســێک ئــاوات دەخــوازێ
لــە داهاتــوودا ببێتە مامۆســتا .ئەم شــێوە
ژیانــە پڕچەرمەســەرییە دەبێتە هۆی ئەوە
کــە ڕوانینــی تــاک[ چ قوتابــی ،چ
تاکــی کۆمەڵگا] بە نیســبەت خوێندن و
مامۆســتای خوێنــدن بگۆڕدرێ یان الواز
ببێت .لەوانەیە یەکەم زەرەرمەندی ئەسڵی
بــە ڕواڵــەت مامۆســتایانی کەمداهات و
زەحمەتکێش بن بەاڵم لە واقعدا ئەوەی لە
درێژخایەندا لە مانا بەتاڵ دەبێتەوە خوێندن
و پەروەردەیــە کــە لەگــەڵ کەممانابوونی
یــان کەمبایەخبوونــی پــەروەردە بــە
شــێوەی ئوتوماتیــک ناهەنجاریگەلــی
کۆمەاڵیەتی زیاتر و زیاتر دەبن هەروەک
ئێســتا و لــە ناوخــۆی ئێرانــدا ئامــارەکان
سەلمێنەری ئەم ڕاستییەن .
دواوتەتان:
هیــچ گومانێــک لــەوەدا نەمــاوە کــە
ڕێژیمی زاڵ بەســەر جوغرافیای ئێراندا
بایەخێکــی ئەوتــۆ بــە پــەروەردە و خوێندن
بەتایبــەت لــە نێــو نەتــەوە جیاوازەکانــدا و
بەتایبەت لە کوردســتاندا نادات .لەوانەیە
ئەمــڕۆ گرانی وەک فاکتەرێکی دیار و
بەرچــاو بووبێتــە هۆکار هەتــا هەندێ لە
بنەماڵــەکان یــان قوتابیــان و خوێندکاران
لــە ســەر خراپیــی دۆخــی خوێنــدن و
خوێندنــگاکان ئــاگاه ببنــەوە بــەاڵم
واقعییــەت ئەوەیە کە ژێرخانی خوێندن لە
ئێرانــدا زۆر لــەوە خراپتــرە کە بــە ڕواڵەت
بەرچاو دەکەوێ .لێرەدا ئەرکی مامۆستا
و قوتابــی و خوێنــدکاران و توێــژی
زانســتی واڵت بــە گشــتی و کوردســتان
بەتایبەتی ئەرکێکی ئەخالقی و ئینسانی
و یەکالکەرەوەیــە؛ مامۆســتا و خوێندکار
و زانــاکان دەبــێ خەڵک وشــیار بکەنەوە
و ڕێکیــان بخــەن هەتــا ســێبەری زوڵــم و
نەهامەتــی بە ســەر ئێران و کوردســتانەوە
نەمێنــێ .بێگومــان ئــەم خەباتــە نرخــی
دەوێ ،ئــەم خەباتــە ماندووبوونــی دەوێ
بــەاڵم خەباتێکــی ئینســانی و ئەخالقییــە
کــە لــە ناخــی تاکێکــی دەروەســت و
ڕۆشــنبیری کۆمەڵــگاوە (مامۆســتا و
خوێنــدکار) هەڵدەقوڵێ و پەرە دەســتێنێ.
بــۆ هەمــوو الیێــک ڕوون بووەتــەوە کــە
سیســتمی حاکمییــەت لــە مــاوەی چــل
ســاڵی ڕابــردوودا کەرامەتــی ئینســانی
کردووەتــە ئامانــج بۆیــە ئەرکــی هەمــوو
ئینســانێکە و بەتایبەت توێژی ڕۆشــنبیر
کــە شــەرافەتمەندانە و شۆڕشــگێڕانە بــە
گــژ دەســەاڵتی خورافی و بــێ ئەخالقی
ڕێژیمدا بچنەوە .کوردســتان و پێشمەرگە
وەک یەکەم ســەنگەر و یەکەم پارێزەری
ئــازادی و دیفــاع لــە توێــژە جیاوازەکانی
کۆمەڵــگا لــە مەیدانــی بەرفراوانــی
ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــدا بوونیــان هەیــە و
بێگومان پاڵپشت و پشتیوانی ئازادیخوازان
و جــودا بیرانــن .بــا هەمــوو الیــەک بــە
پشتیوانی پێشــمەرگەی کوردستان هەوڵ
بدەیــن داهاتــووی ڕۆڵەکانــی کوردســتان
داهاتوویەکــی گەش بێت کــە پەروەردەی
دروســت و ئینســانی دەوری ئەساسی تێدا
دەگێڕێــت  .خــۆی بــە دژی داگیرکــەر
و دەســت و پێوەندەکانــی دەدا  .ئــەوە
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو کەســانە کــە ئــەم
بڕیــارەی ئەمریــکا تا چەنــدە ئەوانی لەو
وەزعییەتــە کــە تێیدان خەبــەر کردبێتەوە.
ئەو کەســانە وا باشــە دەســت لە خەیانەت
هەڵگــرن و لــە هاوکاریکردنــی ســپای
تیرۆریســتی پاســداران خۆ ببوێــرن  .هەتا
ئــەو شــوێنەی بۆیــان دەکــرێ خۆیــان
ڕادەســتی هێزی پێشــمەرگەی کوردستان
بکــەن و بگەڕێنــەوە باوەشــی خەڵکــی
خۆیــان .هیــچ گومــان لــەوەدا نییــە لــە
داهاتوودا کۆماری ئیسالمی دەڕووخێ و
ســپایەک نامێنێ هەتا ئەوان داڵدە بدات،
بۆیە پێموایە هەرچی زووتر بگەڕێنەوە ناو
خەڵک باشترە .

ژمارە ٢٢ ،٧٥٨ی سێپتامربی ٢٠١٩

لە ناو سینەی بە ئاپوورەی بەرلیندا
لە کوێرە ڕێکەوتێکی زەمانا و
لە چاوترووکانێکی مێژوودا
گێکی پەمەیی و
مانەند ئەستێرەیەکی سەوزی هاوڕێی
چ
تیرباران کران و کەوتنە خوارەوە؛
کەوتن بە سەر کێڵگەی ئازاری کوردانا
کەوتن بە سەر هەموومانا؛
گێکی پەمەیی و
مانەند ئەستێرەیەکی سەوزی هاوڕێی
چ
لە بەرلین و
لەبەردەم کۆتەی عێرا کوژران
شا لە کوردستان خوێنیان لەبەر ڕۆیی
لەوێ کوژران اڵم
کی دبەەمبزوێنی چاوشینی کلک زێڕینا
لە ئێوارەیە
لە گەورەدێ
گەورەدێی دۆڵی جافەتی
شۆڕشی نوێمانداوێ و لە سێبەری ئازادییەکی بااڵبەرزا
بۆ یەکەمجار لەشەرەفکەندی ،دوکتور سەعیدم ناسی
کە سادقی
ک کازیـــوەی هێنـــا بەپیـــر منـــەوە و
ئــکاـەو زەردەخەنەیەکـــی ناســـکی وە
منیـ ـش
انە باڵگرتووم بۆ ئەو کردبوو بە دیاری
چەند شێعرێکی لەو شاخ
ئەم ناسینە
نی شەهید دوکتور قاسملووەوە پێکهات
لە ڕێگەی چاوەکا
لە ڕێگەی دەنگی ئەوەوە
ەی خۆشەویستیی شێعر و ئازادییەوە
لە ڕێگ
نی ئاوێتەبووی مەهاباد و سلێمانییەوە
ەوی
ئ
ەی
ێگ
لە ڕ
قژی تێکئاڵۆزکاوی سنە و هەولێرەوە
ەی
ێگ
لە ڕ
ەی تێکئااڵوی کرماشان و کەرکووکەوە
لە ڕێگەی پەنج
هەر یەک عەشقیش
وت و ژێر تاوێرەبەردانەوە کۆ کردبووەوە
هەموومانی لەو کونە ئەشکە
پیاوێکی سادە وەک گەنم
بزۆز و زیت و وریا
سەر هەڵەمووت بە چواردەورا چاوبگێڕ
وەک کەڵەکێوییەکی لە
ڕۆح سووک و خوێنشی و ڕووبەبزە
رینسەر هەیبەت سوڵتانەوە دەرکەوتوو
وەک دیمەنی کۆیەی لە
سووک وەک ساوابوویەکی ساباڵغ
ئێسک
ارنجی لە دوورەوە دیاری باوەگووڕگووڕ
ن
ڕی
گەرم وەک گ
ستییە گەورەکەی قاسملووی هەڵگرتەوە
ئەم پیاوە ئااڵی خۆشەوی
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"خەرمانانی شێعر"
نمامی بیروئ
ەندێشەم ،بە پەپوولەی ڕۆحی زیندووت بااڵ دەکا و
لە ئاسم
انی واڵتێکی بێ ئوقرەدا بە گوڵ ئەستێرەیەکی یادت
سەقام دەگرێ
لە زاگرۆسی
زستانەوە هەڵدەفڕێ و لە خەرمانانی داهاتووی ئەم
نیشتمانە دەڕازێتەوە
تـۆکە نامەی کۆتری ئاشتیت لە جانتا بوو
بۆ ئاوەها بەرەو دیارێکی نادیار سەرت هەڵگرت
خۆ دەزانی قەتارەی خێڵ لە دۆڵە درێژی مێژوودا
بە تەمای چۆڕێ ئازادی
چاوەڕوان
وبە دڵێکی تەژیی ئاوات ڕێگای هاتنەوەت دەپێون
تۆش لێو بەبزە و دڵێک پڕ لە ئێش و ئازار
بە جلێکی ئااڵ ڕەنگین بێ ماڵئاوایی سەفەرت کرد
گورگەکانی دەشتی تاران
وایانزانی
بە خنکانی کانی و چۆمێک ڕووبارەکان دەتاسێنن
بە گوللـەبارانی شاخێک ،ڕۆژ و ئاسمان دەڕووخێنن
هەر بۆیە کاهێنە بیرژەنگاوییەکانی سەدەی بەرد و
سەفەوییە عابا شۆڕەکان لە قەڕنی بیست
دێوجامەی ڕەشیان ڕاخست و
کەمتیار و ڕێوی کرانە ئەکتەری پیالنی تاڵ
بەرەو شاخ و ڕۆژ و ئاسمان دەسڕێژیان کرد
بەاڵم قەت
بووە گولـلە جەستەی خۆر و ئاسمان خوێناوی کات
یان ڕۆحی شاخ شڵەژاو کات
بۆیە سروەی یادکانت
لە کازیوەی
ئەندیشەکان چرۆ دەکا و لە قەوارەی پێشمەرگەدا
هەڵدەچێت
گوڵەجا
ش ڕی هونراوەیەک بە جوانترین وشەی ناوت دەنەخشێت
ێعرێک دڵ پڕلە ژان و هەست هاوار دەکات
ئەی ما
نەم مۆستای ژیر و زانا ،ئەی سوارچاکی ڕێگای ئاسۆ
ردوویی ،لە دڵمانی
هەرماوی تــــۆ ،هەرماوی تــۆ

کۆچــــەر

"شێرکۆ بێکەس"

مێژووی ئەدەبی کوردی و سەرهەڵدانی ڕەوتە ئەدەبییەکان
لە ئەدەبیاتی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا
ئامادەکردنی:
گوڵباخ بەهرامی
بەشی یەکەم
بزاڤــی ڕۆشــنبیری لــە ڕۆژهەاڵتــی
كوردستاندا ،لە چەندین قۆناغی جیاوازدا
توانیویەتــی مێژوویەکــی گرنــگ لــە
ئەدەبیاتــی کــوردی بونیــات بنێــت کــە
بەگشــتی ئەدەبی کوردی پێ بناسرێتەوە
و ببێتــە دەســتپێک و ســەرەتایەک بــۆ
چوونێــو قوواڵیــی مێــژوو و قۆناغــە
جیاوازەکانــی ئەدەبیاتــی کوردییــەوە و
ســەنگ و پێگــەی لــە ئاســتی ئەدەبــی
ناوچەیــی و جیهانیشــدا دیــاری بــکات.
بزاڤــی ڕۆشــنبیری لــە کوردســتاندا لــە
ژێــر کاریگەریــی مێــژوو ،سیاســەت،
دەســەاڵت و هەروەهــا ڕووداوەکانــی
ســەردەمی خۆیــدا گۆڕانکاریی بەســەردا
هاتــووە و تــا ئێستاشــی لەگەڵــدا بێــت بۆ
نوێبوونــەوە و بەجیهانیبوونی پێویســتی بە
گۆڕانــکاری و تازەگــەری هەیــە ،بــەاڵم
لە چوارچێوەیەکی دیکە و ســەردەمێکی
جیاوازتــردا ئــەم ڕەوتــە بەگشــتی لەمێــژە
دەســتی پــێ كــردووە ،بــەاڵم هــەوراز و
نشــێوی زۆریشی هاتووەتە ڕێ کە لێرەدا
ئاماژە بە کۆمەڵێک لەو پرسانە دەکەین
کــە زۆرتریــن کاریگەرییــان لەســەر ئــەم
ڕەوتە هەبووە.
ڕەوتی ئەدەبی لە کوردستان بەتایبەتی و
ئێران بەگشتی لە ژێر دەسەاڵتی سەردەمی
خۆیــدا بــە جۆرێــک لــە گۆشــەگیری و
پەراوێزخرانــەوە دەســتی پــێ کــردووە ،لــە
هەمــان کاتــدا كاریگەریــی ســەردەمی
مەشرووتیەت بۆ گەشەسەندنی بیرمەندی

و تێكدانــی بــڕوا كۆنــەكان و ســوننەت
لــە ئێرانــدا نەتەنیــا كــەم نەبــووە ،بەڵكــوو
زاڵیــش بــووە لەســەر ئەدەب و تێكۆشــانی
ڕووناكبیرانــی كــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
كوردســتاندا .ژیانــی دەقاودەقــی كــورد و
فارس ،بۆ پێشەنگیی فەرهەنگی و ئەدەبە
بایەخدارەكەیان ،ڕووناكبیران و نووســەران،
پســپۆڕان و هونەرمەندانــی كوردیشــی
هێناوەتــە مەیدانەوە ،هەتا لەگەڵ زەمان و
ئاڵوگۆڕی زانســتی هاوچەرخدا ،هاوكات
و هاوڕێــگا بــن .كە ئەم دۆخە بەرفراوانتر
لــە میدیاكانــی فارســدا دەنگدانــەوەی
هەبــووە .بــە بۆنــەی كەمدەســەاڵتیی
میدیاكانــی كــورد ،نەبوونــی چاپەمەنییە
بەهێــزەكان و بەرگــری لــە پەرەپێدانــی
ئەدەب و فەرهەنگی كوردی لە روانگەی
دەسەاڵتدارانی هەر دوو ڕێژیمی پاشایەتی
و كۆمــاری ئیســامیی لــە ئێرانــدا،
سەركەوتنێكی باش بەر لە شۆڕشی ئێران
وەكوو بەڵگەیەكی ئەوتۆ بە دەستەوە نییە،
ئەم كۆسپانە و نكۆڵیكردنی بەڕێوەبەرانی
دامــودەزگا حكوومەتییــەكان لــە ئەركــە
ســەرەكییەكانیان ،نەیتوانــی بــۆ ڕاگرتنی
موتوربــە بكــرێ .بــە پێشــڤەوەچوونی
ئــەدەب ،ئایدۆلۆژیــا ،بیــروڕا نوێیەكان لە
چــوار پارچــەی كوردســتان و بەتایبــەت
لــە ڕۆژهەاڵتــدا .هەڵبــەت كاریگــەری
و تێكۆشــانی ڕووناكبیرانــی باكــووری
كوردســتان ،ئەوانەی وا لە دەرەوەی واڵت
ژیاون و لەم بوارەدا ماندووبوونیان چێشتووە
زورتــرە .بــەڕای مــن لــە دوای شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران و ئــەو ئاڵوگۆڕانــەی كــە
لە ڕۆژنامــەكان و میدیاكانی ڕۆژهەاڵت
و هەرێمــی كوردســتانی باشــوور ڕوویــان
داوە ،هەریــەك بــە جیاوازیــی خویانــەوە،
لــەو ئاڵوگۆڕانــەدا پشــكیان هەبــووە و
هانیــان داوە بــو گەیشــتن بــە ئامانجــە

ســەرەكییەكانی ئەدەبــی كــوردی .لــەم
دەســكەوتانەی ڕۆژهەاڵتی كوردســتان لە
نێوخــۆدا ،ئەدەبی زارەكی ،واتە فۆلكلۆر،
زۆرتــر بــە ئەدەبــی كــوردی پــەرەی داوە.
باســی ئایدۆلۆژیــا و گۆڕانكارییەكانــی،
شــێوەی بەڕێوەچوونــی ژیانێكــی مۆدێڕن
لەنێــو گــەل و بیرمەندانی كــورددا هاتۆتە
ئــاراوە .ئەمــڕۆ ،ڕۆڵ و كاریگەریــی
ئەدەبیات و هونەری ڕۆژهەاڵت بەڕاستی
بە بۆنەی راگەیاندەنە كوردییەكان ،ماڵپەڕ
و چاپەمەنییــەكان ،چ بــە نهێنــی و چ بە
ئاشكرا ،زۆر بەرچاوە ،ئەوەش دەگەڕێتەوە
بــۆ ســەردەمی دەســەاڵتی میرنشــینەكان
و دیالكتیكــی ئــەو ناوچەیــەی ناوەنــدی
دەســەاڵتی میرنشــینەكان بووە .بۆ نموونە
ئەو ســەردەمەی میرنشــینی ئــەردەاڵن لە
هەورامان و ناوچەی سنە دەسەاڵتدار بووە
شــاعێران بــە زاراوەی ناوچەكــە شــێعریان
هۆنیوەتــەوە و لــە الیــەن خەڵكیشــەوە
پێشــوازیی لــێ كــراوە و شــاعێرانی وەك:
ســەیدی و مەولــەوی و خانــای قوبــادی
و بێســارانی و ...ســەریان هەڵــداوە .یــان
پێــش میرنشــینی ئــەردەاڵن لــە ناوچــەی
بۆتان و بایەزید چونكە دەسەاڵت لەدەست
دیالكتیكــی كرمانجیــدا بووە ،شــاعێرانی
وەك خانــی و مــەالی جزیــری و فەقــێ
تەیــران و  ...لــە گۆڕەپانــی ئەدەبــدا
چاالكییان نواندووە .هەروەها لە باشــووری
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان شــاعیرانی وەك
غواڵمــڕەزا ئەركــەوازی و ســەید یاقــۆی
مادیدەشــتی و شــاكە و خــان مەنســوور و
 ...ئااڵبەدەست بوون.
بــەاڵم میرنشــینی بابــان بــە ســێ
كوچكەكــەی خــۆی وەهــای وەجاخــی
دیالكتیكــی بابان گــەرم و ڕووناك كردەوە
كــە كاریگەریــی خســتە ســەر تــەواوی
ناوچەكانــی تــر و پێشــوازیی لێكــرا.

هــەر لەســەردەمی ئــەوان و دوای ئــەوان
شاعیرانێكی وەك :نالی ،مەحوی ،حاجی
قادر ،حەمدی و تاهیربەگی جاف و شێخ
ڕەزا تاڵەبانــی و ...ســەر هــەڵ دەدەن كــە
ئەوەندەی تر گەشــە بەو قۆناغەی ئەدەب
و شــێوەی دیالكتیكەكــەی دەدەن .دەقــە
شــێعری هێندە مەزن دەخولقێنن كە پێشــتر
مێــژووی ئەدەبــی كورد لــە هیچ قۆناغ و
ناوچەیــەك بــە خۆیــەوە نەیدیــوە .كــە هەر
ئــەو شۆڕشــە مەزنــە دەبێتە هــۆی ئەوەی
لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان و ناوچــەی
موكریــان شــاعیرانێكی وەك :حەریــق و
وەفایــی و ئــەدەب ســەر هــەڵ بــدەن و لــە
دەوروبــەری مەریوانیــش شــاعێرانی وەك:
نــاری و مەجــدی و  ...ببنــە درێژەدەری
ئــەو ڕێگایــە و هەتــا ئەمــڕۆ هاتــووە و
زۆرتریــن شــاعێران و گرینگتریــن دەق و
دیوانە شــێعریان خســتۆتە ســەر خەرمانی
ئەدەبی كوردییەوە .
قوتابخانەی شــێعریی (موكریان) دەڤەری
بەرینــی موكریــان هــەر لــە ســەرەتاوە
مەڵبەنــدی هونــەر و جوانــی بــووە و
ســەرچاوەی تازەگــەری و خوڵقاندنــی
ئاســتە بەرزەکانــی هونــەر و ئــەدەب
بــووە لــە کوردســتاندا .لەگــەڵ شۆڕشــە
شێعرییەكەی حەزرەتی ناڵی لە مەڵبەندی
بابــان لــە موكریانیــش شــاعیرانێكی وەك:
(میســباحەدیوانی ئەدەب) و (وەفایی) و
(حەریــق) و ...ســەریان هەڵــدا و بوونەتــە
گەشــەپێدەری ئەو بزاڤە شێعرییە .لێرەشدا
ئاماژەیــەك بــەو بزاڤــە شــێعرییە دەکەیــن
كــە لــە ســەیفوڵقوزات دەســتی پــێ كــرد.
بــەر لــە حەســەنی ســەیفی قــازی زۆر
شاعێری گەوره و خاوەن ڕێبازی هونەری
وەك وەفایــی و ئــەدەب و حەریــق و مــەال
مــارف كۆكەیــی و مــەال حیســامەددین
شــەفیعی و مــەال حەســەنی جەوهەری و

عەلــی بەگــی حەیــدەری و ...هەبــوون،
بــەاڵم لــە بــواری زماندا ،واتــە پەتیوێژی
و تووڕهەڵدانی وشــەی بێگانە لە شــێعردا
هەوڵێكــی بەرچاویــان نــەداوە .ئەگەرچی
هەر كامەیان خاوەن دیوان و دەیان شیعری
بەرز و نەمرن و بوونەتە ئاوێنەی هەمیشه
شەفافی مێژووی ئەدەبەكەمان.
من لێرەدا دەمەوێ هەڵوێســتەیەك لەســەر
ئەو پەتیوێژییە بكەم كە لە سەیفولقوزاتەوە
دەســت پــێ دەكا .ســەیفولقوزات سروشــت
لەگــەڵ شــێعر ئاشــت دەكاتــەوە و تێكیــان
هەڵدەشێلێ و بەڕاستی سروشتی نێو شیعر
و خەیاڵی ئەو شاعێرە سروشتێكی ڕازاوەتر
و زیندووترە لە سروشتی ڕاستەقینە.
ســەیفولقوزات ئــەو ڕچــە زمانییــەی
شــكاند و تا ڕادەیەك جلكی عەڕووزیشی
لەبــەر كچــی شــێعر دادڕی .درێژەپێدەری
ڕێگاكەشی چەند شاعێری مەزن و خاوەن
هەستی وەك «مامۆستا هەژار ،مامۆستا
هێمــن ،مامۆســتا محەممــەدی نــووری،
مامۆســتا ڕاوچیــی ساردەكوێســتانی،
مامۆســتا هێدی ،مامۆســتا مەالغەفوور
دەباغــی ،عەلــی حەســەنیانی (هــاوار)،
ســوارە ئیلخانیــزادە و مەالســەدیق
مەحمــوودی» بــوون .لــەو بــوارەدا
شاعیرانێكی وەك «حەقیقی ،سەیدكامیل
ئیمامــی ،خاڵەمیــن ،مــەال كەریــم زاری،
مــەال حەســەنی جەوهــەری ،مــەال مارف
كۆكەیــی ،ئەمیــن شــنۆیی و شــێخ نافیع
مەزهــەر« شــپرزە»»ش هەبــوون ،بــەاڵم
ئــەوان كەمتــر خۆیــان لەقــەرەی ئــەو
بزاڤــە تازەیــە دا و پەتیوێژەییەكــە ئــەو
كاریگەرییەی لەســەر ئــەوان نەبوو .دوای
ئەوانیــش دەتوانیــن ئامــاژە بــە عومــەر
سوڵتانی «وەفا» ،حەسەن سەالح سۆران،
قاســم موئەیــەدزادە (هەڵــۆ) ،ســەعید
نەجاڕی «ئاســۆ» ،ئەمین گەردیگالنی،

شەریف حوســێنپەناهی ،ڕەسووڵ كەریمی
«ســووتاو» ،عەلــی ســەلیمی بابامیــری
«پەشــێو» و ڕەســووڵ ڕەشئەحمــەدی
بكەین.
ئێســتاش هــەروا بزاڤــی ئەدەبــی بەرچــاوە
و گەلــێ نووســەر و شــاعێری بەتوانــا لە
دەڤــەری موكریانــدا ســەریان هــەڵ داوە.
لێــرەدا ئــەم پرســیارە دێتــە ئــاراوە ،ئاخــۆ
ئەدەبیات لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان دوای
ڕەوتی (سوارە) قۆناغێكی وای بڕیوە كە
بكــرێوەك شــەپۆلی چــوارەم باســی لێوە
بكرێ؟ یان شــوناس و پرســی نەتەوایەتی
لــە شــێعری نــوێ لــە چ ئاســتێكدایە.
بەدڵنیاییــەوە دەتوانیــن بڵێیــن هەســتی
نەتەوایەتــی ڕۆحــی شــێعری ئێمەیــە و
ئێمــە لــە ســەردەمێكدا دەژین كــە بێواڵت
و ژێرچەپۆكەیــن و تەنانەت خاوەنی ســەر
و ماڵی خۆشــمان نیــن ،ئیتر چۆن دەكرێ
پشت لەو بابەتە گرنگ و ڕۆحییە بكەین
 .ئهدهبیاتیكــوردیلــهنیــوهی دووهمــی
ســهدهینۆزده ،درێــژهی نهریتی ئهدهبیی
قوتابخانــهینالیــه (لهســهرهتایســهدهی
نۆزدهیهم ) كههاوكات لهگهڵ پەرەسهندن
و گهشــهی هزریرۆشنگهرانه ،قۆناغی
بەرگــری ،مهزهــهب ســاالری ،بیرۆكهی
نیشــتمانپهروهرانه ،بههێزكردنــیخهســڵهته
كۆمهاڵیهتــی ـ سیاســییهكان ،گــهڕان
و بادانــهوه بــهرهو قۆناغــیپاككردنــهوهو
پهتیکردنــیزمانــیئهدهبیــیكــوردی و
لــه ئهنجامدا ڕۆح و ورهیشۆڕشــگێڕانه
لــه بەرهەمــی شــاعێرانی دێمۆكــرات و
ئازادیخوازی كورددا لهســهدهینۆزدهیهم
دیــاریدهكــرێ .لە دوای ئــەم قۆناغەش
توانیویەتــی رێچکەیەکــی تایبــەت
وەربگرێــت و شــاعێران و گــەورە ئەدیبانی
کــورد بخاتە مەیدانەوە کە جێپەنجەیان لە
مێژووی ئەدەبی کوردیدا دیار و بەرچاوە.
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ڕۆژنامەی کوردستان بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە
ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافەکانی
مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو دەکاتەوە و دەیخاتە بەر دیدی خوێنەرانی ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکرانی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی
کۆتایی مانگی خەرمانانی ساڵی ٩٨ی هەتاوی لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی
ڕۆژهەاڵت دەکەن کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کران ،بانگهێشت ،لەسێدارەدران ،کوژران و
بریندار بوونی کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوژی ،هەروەها مەحکووم کرانی هاوواڵتییان.
هێمایــەک لە پێشــێلکردنی
مافــی مــرۆڤ لــە دوو
حەوتووی ڕابردوودا:

دەسبەسەرکردن:
ڕۆژی پێنجشــەممە١٤ ،ی خەرمانان ،دوو
چاالکی کرێکاری بە ناوەکانی «کامران
ساختمانگەر و سەید عەلی حوسێنی» ،لە
الیــەن هێزە ئیتالعاتییەکانــی حکوومەتی
ئێرانەوە ،لە نزیک شاری سەقز دەسبەسەر
کران.
ڕۆژی هەینــی١٥ ،ی خەرمانــان ،هێــزە
لیباس شەخســییەکانی ســەر بــە وەزارەتی
ئیتالعــات ،هێرشــیان کــردە ســەر گوندی
«قوریچیا»ی شــاری دێوالن و دوو الوی
کوردیان بە ناوەکانی «ساسان میرەکی و
محەممەد حوسێنپەناهیـ»ـــیان دەسبەسەر
کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممە٢١ ،ی خەرمانــان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «ئەمیر
محەممەدخانــی» ،خەڵکــی شــاری
دیوانــدەرە ،لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکان
دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی هەینــی٢٢ ،ی خەرمانــان،
چاالکێکــی کرێــکاری بە نــاوی «نەبەز
(کاوە) کیانپــوور» خەڵکی شــاری ســنە،
لە الیەن هێزە لیباس شەخســییەکانی ســەر
بــە ئیــدارەی ئیتالعاتــی ئــەو شــارەوە ،بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «گۆران
خودامــواردی» ،تەمــەن  ٣٥ســاڵ،
کــوڕی «عەالدیــن» ،خەڵکــی گونــدی
«شیانـ»ـــی ژاوەرۆی ســنە ،لە الیەن هێزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
یەکشــەممە٣١ ،ی خەرمانــان« ،بەهمــەن
قوبــادی» ،دەرهێنــەری ناســراوی کــورد،
هەواڵــی دەسبەســەرکردنی دایکــی لــە
فڕۆکەخانــەی نێونەتەوەیــی خومەینیــی
تارانی ڕاگەیاند؛ ناوبراو لەمبارەوە لەســەر
پەیجی فەرمیی خۆی لە ئینیســتاگرامدا
ڕایگەیانــد« :هەواڵــم پێگەیشــت کــە
دایکــی پیــری مــن لــە فڕۆکەخانــەی
نێونەتەوەیــی خومەینــی ،لــە الیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کراوە».

کردنــی
مەحکــووم
هاوواڵتییــان بــە زینــدان و
گواستنەوەیان بۆ زیندان:

ڕۆژی پێنجشــەممە١٤ ،ی خەرمانــان،
چاالکێکــی کرێکاری بــە ناوی «ئەمین
ســیبەر» ،بــە تۆمەتــی «بەالڕێدابردنــی
ڕای گشــتی» ،لــە دادگای ئینقالبــی
کرماشــان ،بــە  ٣مانــگ زیندانیــی
تەعزیری مەحکووم کرا.
دوو هاوواڵتیی کورد بە ناوەکانی «سابیر
کەمانــی و کامــران کەمانــی» ،خەڵکی
گوندی «ئەنبێـ»ـــی ناوچەی تەرگەوەڕ،
بە تۆمەتــی «هاوکاری لەگەڵ یەکێک
لــە حیزبــە کوردییەکانــی ئۆپۆزســیۆنی
حکوومەتــی ئێران» ،لە الیەن لقی یەکی
دادگای ئینقالبــی شــاری ورمێوە ،بە ١٠
ساڵ زیندان مەحکووم کران.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٧ی خەرمانــان،
چاالکێکــی کرێــکاری بــە نــاوی «ئارام
زەنــدی» لــە ئیــدارەی ئیتالعاتی شــاری
ســنە ،بــۆ زیندانــی ناوەنــدی ئــەو شــارە
ڕاگوێزرا.
دادسەرای شەهید موقەدەسی ،لقی ئەوین،
دەسبەســەرکرانی کامیــل ئەحمــەدی،
نووســەر و لێکۆڵــەری کــوردی بۆ ماوەی
یەک مانگی دیکە درێژ کردەوە .شەفەق
ڕەحمانی ،هاوســەری ئەم لێکۆڵەرە کوردە
سەبارەت بە دەسبەسەرکرانی هاوسەرەکەی
لە ئینســتاگرامی خۆیدا نووســیویەتی« :
قــەراری دەسبەســەرکرانی هاوســەرەکەم،
کامیــل ئەحمــەدی بــۆ مانگێکــی دیکــە
درێــژ کراوەتــەوە .ســەبارەت بــە تاوانــی
ناوبــراو شــتێکیان پــێ ڕانەگەیاندوویــن،
بــەاڵم لــە چاوپێکەتــن لەگــەڵ ئــەودا لــە
دادســەرا ،پێــی وتــم کــە لێپرســینەوەکان
ســەبارەت بە لێکۆڵینەوەکانی بووە و چەند
ڕۆژە کــە لێپرســینەوەکەی تــەواو بــووە و
بردوویانەتە ژوورێکی سێ کەسی .بەپێی
ئــەو زانیارییانــەی کــە بە دەســتم هێناون،
تێگەیشــتم کە کامیل لــە بەندی  ٢ئەلف
کە تایبەت بە ئیتالعاتی سپای پاسدارانە
ڕاگیــراوە .مــن و هاوســەرەکەم هیوامــان
بــە ئازادکرانــی زۆر بــوو بــەاڵم بەداخــەوە
قەراری دەسبەســەرکرانەکەی ســەرلەنوێ
بۆ مانگێکی دیکە درێژ کرایەوە».
«عیرفان ڕەشیدی» ،چاالکی مەدەنیی
کــوردی خەڵکــی شــاری پــاوە ،لــە الیەن
دادگای ئینقالبــی ئــەو شــارەوە ،بــە
تۆمەتــی «پڕوپاگەنــدە دژی نیــزام» ،بە
ســاڵێک زیندانیــی تەعزیری و دوو ســاڵ
«ممنوعالخروجـ»ـــی لە ئێران ،خۆناساندن
و واژۆدانی بەردەوام بە ئیدارەی ئیتالعات
بــۆ پشتڕاســتکردنەوە لــە ئەنجامنەدانــی
چاالکیــی سیاســی و مەدەنــی بۆ ماوەی
دوو ساڵ ،مەحکووم کرا.
ڕۆژی سێشــەممە١٦ ،ی خەرمانــان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «عەلی
ئیســماعیلی» ،تەمــەن  ٤٠ســاڵ،
کــوڕی «محەممــەد» ،خەڵکــی گوندی
«جاشێرانـ»ـی شاری شنۆ ،لە گرتنگەی
ئیــدارەی ئیتالعاتی ورمێ ،بۆ گرتنگەی
ئیتالعاتی شاری نەغەدە ،ڕاگوێزرا.
الوێکــی کــورد بــە نــاوی «ئەفشــار
فەتحــی» ،کوڕی «ئەحمــەد» ،خەڵکی
گوندی «تەنگیسەر»ی سەر بە ژاوەرۆی
شاری سنە ،لە الیەن لقی یەکی دادگای
ئینقالبی ئەو شارەوە ،بە  ٦ساڵ زیندانیی
تەعزیری مەحکووم کرا
 .لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژی ڕابــروودا،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی

«ڕەزا ئەحمــەدی» ،خەڵکــی گونــدی
«ترکەشـ»ـــی شــاری پیرانشــار ،بــۆ
لێپرسینەوە ڕەوانەی گرتنگەی ئیتالعاتی
سپای پاسدارانی ورمێ کرا.

چارەنووســی
ناڕوونــی
هاوواڵتییان:
ســێ هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«سەیفوڵاڵ جەلیلی» کوڕی «ئیبراهیم»،
«بەشــیر حاتەمــی» کوڕی «ســدیق» و
«غەفــوور یــاری» کــوڕی «غەفــار»،
خەڵکی گوندی «ئەوێهەنگـ»ـــی شــاری
ســنە ،کــە مــاوەی  ٢٠ڕۆژ پێــش لــە
الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەســەر
کرابــوون ،هیــچ زانیارییــەک لەمــەڕ
چارەنووسیان لەبەر دەستدا نییە.
«کامــران ســاختمانگەر» ،چاالکــی
کرێکاریــی خەڵکــی شــاری ســنە ،پــاش
 ١٢ڕۆژ لــە دەسبەســەرکرانی ،هەتــا
ئێســتا چارەنووســی ناڕوونە.بــە وتــەی
ســەرچاوەیەکی ئــاگادار ،ئــەو چاالکــە
کرێکارییــە پــاش دەسبەســەرکرانی هەتــا
ئێســتا ،لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە
ئیجــازەی پــێ نــەدراوە کــە لەگــەڵ
بنەماڵەکەی پەیوەندی بگرێت.
چــوار هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«فەرهــاد ،ســەفەر و پەرویــز نــووری»
خەڵکــی گونــدی «ئەنبــێ» و «عەلــی
عەزیزی» ،خەڵکی گوندی «تولەکی»،
ســەر بە ناوچــەی تەڕگەوەر ،لــە زیندانی
ناوەندیــی شــاری ورمــێ ،چارەنووســیان

ناڕوونە

کــوژران و برینداربوونــی
کۆڵبەران:
ڕۆژی شــەممە١٦ ،ی خەرمانــان،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «یووســف
مســتەفاپوور» ،کــوڕی «کەریــم»،
خەڵکی گوندی «دارمەرجانـ»ـــی شاری
سەردەشــت ،بــە تەقەی ڕاســتەوخۆی هێزە
نیزامییەکانی حکوومەت پێکرا.
ئێــوارەی ڕۆژی هەینی١٥ ،ی خەرمانان،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «ڕەحمەت
نادریان» ،خەڵکی گوندی «دەرناخێـ»ـی
شــاری مەریــوان ،لە ملــەی «ژااڵنە»دا،
بەهــۆی پێکدانــی ماشــینی پێــژۆ لــەو
کۆڵبەرە کوردە ،بریندار بوو.
ڕۆژی یەکشــەممە١٧ ،ی خەرمانــان،

ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانــی کــورد لــە
نزیک جادەی ســنووری «کانی زەرد»ی
سەردەشت ،درانە بەر دەسڕێژیی گوللـــە و
لــە ئاکامدا ،کۆڵبەرێکــی کورد بە ناوی
«ئــازاد نێعمەتــی» ،تەمــەن  ٢٢ســاڵ،
کوڕی «جەالل» ،بەسەختی بریندار کرا.
ڕۆژی شــەممە١٦ ،ی خەرمانــان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «عابید
شــەریفی» ،کــوڕی «عەزیــز» ،خەڵکی
گونــدی «ســاقەاڵ»ی ناوچەی ســاڕاڵی
دیوانــدەرە ،بــۆ تێپەڕاندنــی مــاوەی
حوکمەکەی ڕەوانەی زیندان کرا.
ڕۆژی هەینــی٢٢ ،ی خەرمانــان،
کۆڵبەرێکــی کورد بە نــاوی «محەممەد
هادیــزادە» ،تەمــەن  ٢٥ســاڵ،
کــوڕی «ئەســەد» ،خەڵکــی گونــدی
«یووســفئاوا»ی ناوچــەی قوتــووری
خۆی ،بە تەقەی ڕاســتەوخۆی هێزەکانی
سپای پاسداران بەسەختی پێکرا.
ڕۆژی یەکشــەممە٢٤ ،ی خەرمانــان،
هاوواڵتییەکــی کورد بــە ناوی «جەعفەر
ئەحمەدی» ،کوڕی «محەممەدســدیق»،
خەڵکــی گوندی «ترس ئاوا»ی ناوچەی
قوتــووری خۆی ،بە تەقەی ڕاســتەوخۆی
هێزەکانی سپای پاسداران ،گیانی لەدەست
دا.
ئێــوارەی ڕۆژی یەکشــەممە٢٤ ،ی
خەرمانــان ،کاســبکارێکی کــورد بــە
نــاوی «ئیدریــس ڕەحیمــی» ،کــوڕی
«محەممــەد» ،خەڵکــی گونــدی
«گردەشەیتانـ»ـــی شــاری پیرانشــار ،بــە
تەقەی ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانی
حکوومەت ،گیانی لەدەست دا.
ڕۆژی دووشــەممە٢٥ ،ی خەرمانــان،
ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانــی کــورد لــە
ســنووری شــاری سەردەشــتدا ،کەوتنــە
بۆســەی هێــزی ســپای پاســداران و لــە
ئاکامی تەقــەی ئەو هێزانە ،کۆڵبەرێکی
کورد بە ناوی «مەحیەدین مام خدری»،
بەسەختی بریندار کرا.
كۆڵبهرێکــی کــورد بــهنــاوی «كهیهــان
ئهكــرهم» ،كــوڕی «مهجیــد» ،خهڵكــی
گوندی «كوێره گوێزیـ«ـــی شاری سهقز،
ڕۆژی یەکشــەممە٢٤ ،ی خهرمانــان ،لــە
الیــەن هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــەوە
تەقەی لێکرا و بەسەختی بریندار بوو.
ڕۆژی پێنجشــەممە٢٨ ،ی خەرمانــان،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «خالــس
حەمیــدزادە» ،تەمــەن  ٢٢ســاڵ ،کــوڕی
«کەریم» ،خەڵکی گوندی «بالوولە»ی
سەر بە ماکوو ،بەهۆی تەقەی هێزەکانی
ئەرتشی تورکیەوە ،گیانی لەدەست دا.
ڕۆژی چوارشــەممە٢٧ ،ی خەرمانــان،
الوێکــی کورد بــە ناوی «خدر بیلوکە»،
کــوڕی «عەلــی» ،بــە تەقــەی هێــزە
نیزامییــەکان ،لــە ســنووری شــاری
سەردەشتدا پێکرا.
ڕۆژی هەینــی٢٩ ،ی خەرمانــان،
ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانــی کــورد لــە
ســنووری شــاری پیرانشــار ،لــە الیــەن
هێزەکانی ســپای پاســدارانەوە دەسڕێژییان
لێکــرا و لــە ئاکامــی ئــەو دەســڕێژییەدا،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «مەجیــد
خالیــدزادە» ،تەمــەن  ٢٨ســاڵ ،کــوڕی
«عەبدولسەالم» ،بەسەختی بریندار بوو.
شــەوی شــەممە ،ڕێکەوتــی ٣٠ی
خەرمانــان ،گرووپێــک لــە کۆڵبەرانــی
کورد لە بەرزاییەکانی کێلەشینی شنۆدا،

کەوتنە بەر دەسڕێژیی گولـلەی هێزەکانی
سپای پاسداران.
لــەم تەقەکردنــەی هێزەکانــی ســپای
پاســداراندا ،کۆڵبەرێکــی کــورد بە ناوی
«ڕێبــوار عومەرزادە» ،تەمەن  ٢٠ســاڵ،
کــوڕی «عێــزەت» ،خەڵکــی گونــدی
«پووشــاوێ» ،گیانــی خۆی لەدەســت دا
و کۆڵبەرێکــی تــر بــە نــاوی «ڕەســووڵ
گــوران» ،خەڵکــی گونــدی «کانــی
ڕەش» ،بەتوندی بریندار بوو.

گیانلەدەستدانی زیندانییان
و بێبــەری بوونیــان لە دەوا
و دەرمان:
بەپێــی ڕاپۆرتــی گەیشــتوو بــە ئاژانســی
هەواڵدەریــی کوردپــا ،شــەوی ڕابــردوو،
زیندانییــەک بــە نــاوی «داریــووش
کەنگەرلــوو» ،تەمــەن  ٦٥ســاڵ ،بەهۆی
کەمتەرخەمیــی بەرپرســانی زیندانــی
ناوەندیــی شــاری ورمێ ،گیانی لەدەســت
دا.
ڕۆژی سێشــەممە٢٦ ،ی خەرمانــان،
«نەجەف مێهدیپوور» ،ڕۆژنامەنووســی
زیندانیــی کــوردی خەڵکی شــاری ئیالم،
بەهــۆی بارودۆخــی خراپــی جەســتەی،
ڕەوانەی نەخۆشــخانەی ئیــام لە دەرەوەی
زینــدان کــرا .ڕۆژی یەکشــەممە٢٤ ،ی
خەرمانــان ،بەرپرســانی زیندانــی ڕەجایــی
شــاری کــەرەج ،بــە هــۆکاری نــاڕوون
لــە ڕەوانەکردنــی «ســەعید شــیرزاد»،
زیندانیــی سیاســی کورد بۆ چارەســەریی
پزیشــکی لــە دەرەوەی زینــدان ،ڕێگرییــان
کرد.
پــاش چەندیــن مانــگ بەدواداچــوون لــە
دادســتانی ،بڕیار بوو «ســەعید شــیرزاد»
بــۆ نەشــتەرگەریی چــاوی ،ڕەوانــەی
نەخۆشــخانە بکرێــت ،بــەاڵم ســەرەڕای
نەوبەتەکــەی و دانــی تێچووەکــەی لــە
الیــەن بنەماڵەکەیەوە ،لە ڕەوانەکردنی ئەو
زیندانییە سیاسییە ڕێگری کرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٧ی خەرمانان ،زارا
محەممــەدی ،ئەندامی دەسبەســەرکراوی
ئەنجومەنــی فەرهەنگی-کۆمەاڵیەتیــی
«نۆژین» بەبێ ئامادەبوونی پارێزەرەکەی
«مێهــرداد عەلیخانــی» ،براوەتە دادگای

ئینقالبی شاری سنە.

گیانلەدەستدانی کرێکاران:

بەپێــی ڕاپۆرتی گەیشــتوو بە ئاژانســی
هەواڵدەریی کوردپا ،ڕۆژی پێنجشەممە،
١٥ی خەرمانــان« ،جەلیل شــاکەرەمی»
تەمــەن  ٤٥ســاڵ ،کوڕی «نەســروڵاڵ»،
خەڵکــی گونــدی «ســاقاوا»ی شــاری
ســنە ،بەهــۆی ڕووداوی کارەوە گیانــی
لەدەست دا.
کرێکارێکــی تەمــەن  ٢٩ســاڵ بــە ناوی
«ئیبراهیم شێخەپوور» ،خەڵکی گوندی
«قەلەڕەشـ»ـــی شــاری سەردەشــت ،لــە
کاتــی هەڵکەندنــی ئــاوەڕۆ (کانــال) و
بەهــۆی داڕمانــی خــاک بــە ســەریدا،
گیانی لەدەست دا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٠ی خەرمانــان،
کرێکارێکــی کــورد بە ناوی «ڕەســووڵ
بایەزیدی پوور» تەمەن  ٢٨ساڵ خەڵکی
گوندی «لەج» ســەر بە شاری مەهاباد،
بــە هۆی بەربوونــەوە لــە بەرزایی گیانی
لە دەست دا.

خۆکوژیــی ژنــان و پیاوان
لە کوردستان:

مێرمنداڵێکــی ســەقزی بە ناوی «هادی
ســەمەدیان» ،تەمەن  ١٥ســاڵ ،کۆتایی
بــە ژیانــی خــۆی هێناوە.ئــەو مێرمنداڵــە
کــوردە ،لــە ڕێــگای خۆهەڵواســین بــە
لوولــەی گازی ماڵەکــەی خۆیانــەوە،
خۆی کوشتووە.
ڕۆژی چوارشەممە ٢٠ی خەرمانان ،ژنە
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی «بەیانە
کەریمــی» تەمــەن  ٢٨ســاڵ ،خەڵکــی
گوندی «داربەســەر»ی شاری بۆکان و
کە لە گوندی «حاجی کەندی»ی ئەو
شــارە شــووی کردبوو ،بە هۆی کێشــەی
بنەماڵەیــی ،دەســتی دایــە خۆســووتان.
ژنێکــی تەمــەن  ٢٧ســاڵە ،دانیشــتووی
«نەنەڵە»ی شــاری سنە ،بههۆی کێشە
و گرفــت لــە ژیانــدا ،کۆتایی بــه ژیانی
خۆی هێنا.
شوناســی ئــەو ژنــە کــوردە «هاوژیــن»
ڕاگەیەنــدراوە و خەڵکــی «ڕەشــنەش»
بووە.
ســەرجەم لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت،
لــە دوو حەتــووی ڕابــردوودا ،بــە پێی
ئامــاری تۆمــار کــراو لــە ناوەنــدی
ئاماری ئاژانســی هەواڵدەریی کوردپا،
 ٤٨حاڵەتــی پێشــێلکاری مافــی مرۆڤ
هەروەهــا  ٩حاڵەتــی خۆکــوژی تۆمــار
کراوە.

