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٢٦ی خەرمانانــی ئەمســاڵ  ٢٨ســاڵ
بەسەر تێرۆری سکرتێری ئهوكاتی حیزبی
دێموکرات ،جێگری لێوەشــاوە و بەرحەقی
شــەهیدی نەمــر د.قاســملووی هەمیشــە
زینــدوو تێپەڕی .لە کاتژمێرێکی ڕەشــدا
و لــە پێتەختــی واڵتــی ئاڵمــان د.ســادق
شــەرەفکەندی و یارانــی شــههید فهتــاح
عهبدولی ،شــههدی هومایوون ئهردهاڵن و
شههید نووری دێهكوردی لە ڕێستۆرانتی
میکۆنــۆس و پــاش بەشــداری لە ٢٠مین
کۆنگرەی ئەنترناســیۆناڵی سووسیالیست
و لەکاتــی دانووســتان لەگــەڵ چەنــد
الیەنێکــی ئێرانــی بەمەبەســتی هەوڵــدان
بــۆ ســازکردنی بەرەیەکــی یەکگرتــوو
لــە ئۆپۆزســیۆنی سەرانســەری لــەدژی
کۆمــاری ئیســامی کەوتنــە بــەر تیری
شەوپەرستان و شەهید کران.
لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــدا هەمیشــە
هەبــوون و هــەن كــەس یــان كەســانێك كــە
پەیوەندییەكانیــان لەگەڵ دنیای دەورووبەر
بــە ئاراســتەی توندوتیــژی و هەڕەشــە و
تۆقانــدن و چاوســوورکردنەوەدا بــردووە.
ســڕینەوەی فیزیكــی وەك كاردانەوەیــەك،
دەربــڕی تەحەممــول نەكردنــی الیەنــی
بەرانبــەر و ڕوانگــە و خواســتەكانی و
دەرخــەری الوازیــی توانــای پێكەوەســازان

و پەیوەندییــە لــە نێــوان دوو الیەنــی ناتەبا
و پێكناكۆكــدا .ئــەوەی ڕوونــە و بــە
ئاوڕدانەوەیەکــی خێــرا بەســەر مێــژووی
مرۆڤایەتــی دەردەکــەوێ ئــەو ڕاســتییەیە
کــە سروشــتی مــرۆڤ تێكەڵەیەكــە لــە
زێدەخــوازی ،دەســەاڵتخوازی و هەســتی
ڕكەبەرایەتــی و كۆی ئــەو تایبەتمەندییانە
ناچــاری دەكات بــەدوای دەســتەبەركردنی
دەســەاڵت و پاراستنی دەسەاڵت و نواندنی
دەســەاڵتەوە بێت .زۆرجار لەو پێناوەشــدا لە
ڕەوشە نائەخالقی و ناسیاسییەكانیش كەڵك
وەردەگرێت و پەنا بۆ هەر كردەوەیەك دەبات
كــە لەگــەڵ خواســت و بەرژەوەندییەكانــی
یــەك بگرێتــەوە .كاتێــك بەدەســتەوەگرتنی
دەســەاڵت بــە الی مرۆڤێکــەوە کە لە هەر
جــۆرە بەهایەکی مرۆڤانــە بێبەرییە دەبێتە
مەبەســت ،ئیتــر گرینگیــی چلۆنایەتیــی
دەســتەبەركردنەكەی كاڵ دەبێتــەوە و
ســاختەكاری و كوشــتن و چەواشەكاری و
تــاوان و تــااڵن دەبنــە ئامــراز بۆ گەیشــتن
بــەو دەســەاڵتە .لــەو حاڵەتــەدا خاوەنــی
دەسەاڵتێكی ناڕەوای ئەوتۆ ،بە مەبەستی
پاراســتنی دەسەاڵتەكەی ئامادەیی ئەوەی
تێدایــە ویــژدان و بەهــا مرۆییەكانیــش
پێشــێل بــكات و لــەو ڕاســتایەدا بكەوێتــە
دروســتكردنی كەشی هەڕەشە و تۆقاندن و

یەكێك لەو ڕەوشانەی بە مەبەستی تۆقاندن
و پاشەكشەپێكردنی جیابیران ،ڕەخنەگران،
نەیاران و دژبەرانی دەسەاڵتەكەی بەكاری
دەبات ،سڕینەوەی فیزیكی یان تیرۆرە.
ئەمــە ئــەو ســیناریۆیە کە لە رێســتورانی
میکۆنــۆس لــه ئاڵمــان و پیــش لەویــش لە
ڤیەنــی ئۆتریــش بەڕێــوە چــوو کــە وەک
زۆر جــار یارانــی د.شــەرەفکەندی پێــی
لەسەر دادەگرنەوە یەکێک لە سەرەکیترین
هۆکارەکانی تێرۆری میکۆنۆس ئەوە بوو
کە پاش تێرۆری دوكتور قاسملوو لە ١٣ی
ژوئیــەی  ،١٩٨٩دوكتــور شــەرەفكەندی
رێبەرایەتــی حیزبــی دێموكراتــی وەئەســتۆ
گرت؛ هەرچەند تێرۆری دوكتور قاسملوو،
خەســارێكی مــەزن بــۆ كــورد بــوو ،بــەاڵم
لــەو رۆژە ســەخت و دژوارانــەدا دوكتــور
شــەرەفكەندی بــە رێبەرایەتــی لێبڕاوانە و
ژیرانەی خۆی توانی هیوا و هومێد لە نێو
ریزەكانی حیزب و لە نێوی خەڵكی كورددا
بێنێتــە ئــاراوە و لــەوەش زیاتــر هەوڵــەکان
بــۆ ســازکردنی بەرەیەکــی یەکگرتــووی
خەباتــکار لــە ئاســتی سەرانســەری بخاتە
گەڕ کە ئەمە ترســی لــە دڵی دوژمنانی
ئازادی ساز کرد بۆیە تێرۆریان کرد.
بــەاڵم بــە دڵنیاییــەوە تیــرۆر لێكەوتــەی
خراپــی بــۆ خــودی بكــەری كــردەوە

تیرۆریستییەكەش دەبێت و ئەو مەبەستەی
كە لە پشــتی تیرۆرەكــەوە بووە ،بە تەواوی
بــۆی نایەتــە دی و بــۆی ناچێتــە ســەر.
نموونــەی بەرچاویشــی تیرۆر و كوشــتنی
هەمەجــۆرەی ڕێبەرانــی بزووتنــەوەی
كــوردە كــە هەمــوو ئــەو مەبەســتانەی لــە
پشــت بــوو كــە ئاماژەیان پێدرا ،بــەاڵم ئایا
ئــەو تیغــە دووســەرە دەتوانــێ هەتــا ســەر
لــە دەســتی دەســەاڵتدارانی دیكتاتــۆری
ئێرانــدا بمێنێتــەوە؟ ئایــا توانییــان بــەو
كــردەوە دزێوانە بزووتنەوەی كوردی لە پێ
بخــەن؟ ڕەنگــە بەرژەوندیخوازیی ئابووریی
هەنــدێ لە دەســەاڵتداران ڕێگر بووبێت بۆ
ســەروەرکردنی یاســا و ڕەوتی مافخوازی
الیەنــی ســتەملێکراو بــە ئاکامــی دڵخواز
نەگەیشتبێ بەاڵم وەك بینیمان پەرەوەندەی
میكۆنــۆس و بــە تاوانبــار دەرچوونــی
كۆمــاری نەزانی و ســێدارە بە تیرۆریزمی
دەوڵەتــی دەرحەق بە شــارۆمەندانی خۆی،
بــووە هــۆی ڕیســوایی نێونەتەوەیــی بــۆ
كۆماری ئیســامی .لە الیەكی دیكەشەوە
پرســێکی گرینگی دیکــە کە لێرەدا دەبێ
قامکــی بۆ ببەین ئەوەیــە کە بزووتنەوەی
كــورد نــەك هــەر لە پــێ نەكــەوت ،بەڵكوو
ئاگــری خەبــات و خۆڕاگرییەكــەی زیاتر
بڵێســەی ســەند و شۆڕش بە گوڕوتینێكی

زیاتریشــەوە بــەردەوام بــووە و دەبێ و بیری
پووچەڵــی تیرۆریســتان كە پێیــان وابوو بە
ســڕینەوەی فیزیكیی ســەركردەكانی كورد
دەتوانــن ڕەوڕەوەی مێــژوو لــە بەرژەوندیی
خۆیان بگۆڕن ،پووچەڵ بوویەوە.
لــە 28ەمیــن ســاڵوەگەڕی تیــرۆری
ڕێبــەری مەزنــی گەلەكەمــان دوكتــور
ســادق شــەرەفکەندیدا ،دەبینیــن كــە نــاو،
یــاد و ڕێبــازی ئــەو گەورەپیــاوە بــەرز و
مەزنــە ،كەچی تیرۆریســتەكانی كۆماری
ئیســامی هــەر بــە مردوویــی دەژیــن و
تەنیــا نەنــگ و شــەرمەزاریی مێژووییــان
بــۆ ماوەتــەوە .بەڵگــەی ســەلمێنەری ئــەم
وتەیــەش لەالیەکــەوە بەردەوامــی ڕێــگا و
ڕێبــازی ئەوان چ الی هاوســەنگەرانی لە
شــاخ و چ الی ڕێبوارانــی لە ســەنگەری
شــارە کــە لــە خەرمانانی خەم و پــەژارەدا
بــە چاالکــی جۆراوجۆر و بــێ گوێدان بە
هەڕەشــە و فــەزای تۆقاندنــی زاڵ یــادی
دەکەنــەوە و وانەکانــی وەک قوتابییەکی
ڕاســتەقینە وەبیــر دێننــەوە تاکــوو لــە
ســەختەڕێگای خەباتــدا تووشــی هەڵــە و
بەالڕێداچوون نەبن.
یــاد و نــاوی شــەهیدانی میکۆنــۆس و
ســەرجەم شــەهیدانی حیزب و گەل بەرز و
بەڕێز بێ.

فهرمانیان دهركردووه كه كهســێك بكوژن و
خوێنی بهسهر خاكدا بڕێژن .ئهم فهرمانه،
نــه تازهیه و نه تاقانه ،بهڵكوو فهرمانێكی
بهردهوامه كه رۆژانه و مانگانه و ســااڵنه
دووپاتــه و ســهدپات ه و ههزارانپاته بۆتهوه.
لهوهتــهی له تاران كۆلۆنیاڵیزم دهســهاڵتی
بهدهســتهوه گرتــووه و نهتهوهكانــی نێــو
جوغرافیــای بهاڵلێــدراوی ئێرانــی پــێ،
دۆڕاوانــی شــهڕه كــه دهبــێ میوانداریــی
شــامی خوێــن و تااڵنیــان بهســهردا بهڕێوه
ببــا ،تــاران بۆتــه حوكمــی ســێداره و
گوللهبــاران و كوردســتان بۆتــه قۆچــی
قوربانیــی ساتوســهودا و سووروســاتی
داگیركــهران .قوربانیكردن بۆ تێراوكردنی
خوێنمژیــی حاكمانــی دهســهاڵتداره كــه
تینوویهتییــان تهنیــا و تهنیــا بــه خوێــن
دهشكێ .سهرانی كۆلۆنیالیستی تاران ،چ
به عهمامهوهو چ به تاجهوه ،چ به پۆتین
وچ به كراواتهوه؛ كاتێك چاو له كوردستان
دهكــهن ،تهنیــا و تهنیــا وهكــوو دوژمنێــك
دهیبینــن كــه هــهركات لێــی بێخــهم بــن و
گوێــی نهدهنێ ،هرووژمیــان بۆ دههێنێ و
كۆشــكی پووشــاڵییان دهســووتێنێ .له بهر
ئــهم ترســه قووڵهیــه كه بهردهوام ســهركوت
و تیغــی غــهدر بــه ســهر كوردســتانهوه
رادهگــرن و ههركاتیــش پێویســتیان بــه
چاوترســێنكردنی خهڵكــی دیكه لــه ئێران
ههبــێ  ،دووبــاره دهســت دهبــهن و لــه نێــو
كوردستاندا به رێكهوت كهسێك ههڵدهبژێرن
و دهیكهنه قوربانی تاكوو ترسی خوێنبینی
چاوی ناوهندنشینان كز بكا و نهوێرن دژی
رێژیم خهبات بكهن .ئهم كردهوه و ئهم جۆره
روانینــه بــۆ كوردســتان و كــورد ،لــه تاران
زیاتــر له ســهدهیهكه بهردهوامه و كۆماری
ویالیهتی فهقیهی زۆر توندتر و دڕندانهتر
لــه پێشــینهكانی بهڕێــوهی دهبــا .كاتێــك
كــه كهســێك وهكــوو حهیــدهری قوربانــی،
لــه نێــو كــورددا دهگــرن و تۆمهتێكــی لێ
دهدهن ،ئیــدی بۆیان گرنــگ نییه كه ئایا
تۆمهتهكان راســتن یان نــا و تهنانهت گهر
كارێكیشــی كردبێ ئایا ههر به پێی یاســا
دژهمرۆییهكانی خۆیان ،سزاكهی به قهدهر
كارهكهیهتــی یــان نــا .الی ئــهوان حهیــدهر
گرنــگ نییــه ،بهڵكــوو قوربانــی بوونهكه
گرنگــه .ئهوان حهیدهریان تهنیا و تهنیا بۆ
قوربانی دهوێ تاكوو ههم چهند مشهخۆری
خۆیان له كوردستان پێ رازی بكهن و ههم
تینوویهتییــان به خوێن بشــكێنن و خهڵكی
دیكــهش بــه بینینــی خوێنهكه چاوترســێن
بكــهن .رهنگه چهنــد هاوپیاڵهیهكی وهلیی
فهقیــه كــه لهكاتــی پێك لێدان بــه خوێنی
قوربانیانــدا لــه خــوارووی ســفرهكانیانهوه
دانیشــتوون ،پاســاوی ئــهوه بــۆ رێژیمێكی
داگیركــهری وهكــوو كۆمــاری ئیســامی
بێننــهوه و بڵێــن كه چوونكه كورد دیفاعی
لــه خۆی كردووه ،بۆیه رێژیمیش ئاســاییه
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ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی سیاســی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە ٢٨میــن ســاڵوەگەڕی تێــروری دوکتــور ســادق شــەرەفکەندی و هاوڕێیانیــدا
ئەمساڵ بۆ ٢٨مین جار یادی قوربانیانی
تێرۆریزمــی دەوڵەتی کۆماری ئیســامی
لــە بێرلیــن دەکەینــەوە .لــە ڕۆژی ١٧ی
ســێپتامبری ١٩٩٢ی زایینــی (٢٦ی
خەرمانانــی ١٣٧١ی هەتاوی) دا دوكتور
ســادق شەرەفكەندی ،ســكرتێری گشتیی
ئەوکاتــی حیزبی دێموكراتی كوردســتانی
ئێــران و هاوڕێیانــی ،کاک «فەتــاح
عەبدولــی» نوێنــەری حیزب لــە دەرەوەی
واڵت ،کاک «هومایــون ئــەردەاڵن»
نوێنەری حیزب لە ئاڵمان و کاک نووری
دێهكوردی ،چاالکی سیاســیی ناســراوی
ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی ،لــە ڕەســتوورانی
«میکۆنــووس» لــە «بێرلیــن»ی ئالمان
کەوتنــە بــەر پەالمــاری تێروریســتەکانی
کۆمــاری ئیســامی و شــەهید کــران.
دوکتــور شــەرەفکەندی بــە مەبەســتی
بەشــداریکردن لــە ١٩میــن کۆنگــرەی
ئەنترناســیونالی سوسیالیســت (  ١٥هەتا
١٧ی سپتامبری  )١٩٩٢سەردانی ئاڵمانی
کردبــوو و دوای کۆنگــره ،بەمەبەســتی
چاوپێکەوتــن و ئاڵووگــۆڕی بیــروڕا
لەگەڵ ژمارەیەک لە کەســایەتییەکانی
ئوپوزســیونی ئێرانــی ،لــە ڕەســتوورانی
«میکۆنــووس» کۆدەبنــەوە .لــەو کاتەدا
تێمێکــی تێــروری کۆمــاری ئیســامی
لێیــان وەژوور دەکــەوێ و دەیاندنــە بــەر
دەســڕێژی موسەلســەل و شەهیدیان دەکا.
ڕێژیمــی ئێــران ســەرەتا زۆری هەوڵ دا و
هەڕەشــەی کــرد کــە پێش بــە پێکهاتنی
دادگا بــۆ تێرۆریســتەکان بگــرێ.
بەاڵم ویست و ئیرادەی دادستان و قازییە
ئاڵمانییــەکان بۆ پاراســتنی ســەربەخۆیی
دەزگای قەزایــی واڵتەکەیــان ،بەســەر
فشــار و هەڕەشــەکانی کۆمــاری
ئیســامی بەمەبەســتی بەالرێدابردنــی
ڕەوتــی ئاســایی دادگا ،ســەرکەوت.
دادگای بێڕلیــن کــە بــە دادگای
«میکۆنــووس» ناوبانگــی دەرکــرد
لــە ٢٨ی ئوکتوبــری  ١٩٩٣کرایــەوە
و لــە ڕێكهوتــی ١٠ی ئاپریلــی
١٩٩٧ی زایینــی (٢١ی خاكهلێــوهی
١٣٧٦ی هەتــاوی) ،حوکمــی خــۆی
ســەبارەت بــە تێــرۆری بێرلیــن ڕاگەیانــد.

لــە حوکمی دادگای «میکۆنووس» دا
بە ڕوونی ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی
لە بەرزترین ئاســتدا واتە عەلی خامنەیی
ڕێبــەری ڕێژیــم ،هاشــمی ڕەفســەنجانی
ســەرکۆماری ئەوکاتــی ڕێژیــم و
وەزیرەکانــی دەرەوە و ئیتالعاتــی دەوڵەتی
ڕەفســەنجانی ،عەلی ئەکبــەر والیەتی و
عەلــی فەالحیــان و هەروەهــا موحســینی
ڕەزایــی فەرمانــدەی ســپای پاســدارانی
کۆمــاری ئیســامی بــە پالنداڕێــژ و
بەڕێوەبــەری تێــرۆری دوکتــور ســادق
شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی ناســاند و
تێرۆریستەکان بە زیندان مەحکووم کران.
دادگای
مێژوویــی
گرینگیــی
«میکۆنــووس» لــەوە دابــوو کــە دوای
دەیــان جینایەت ،بۆ یەکەمجار تێرۆرێکی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــە دەرەوەی
واڵت لــە دادگایەکــی ســەربەخۆ و
خــاوەن ســەاڵحییەت دا ڕوون بــۆوە،
تێرۆریزمی دەوڵەتی کۆماری ئیســامی
لەقــاو دا و ئــەو حوکمــە بــوو بــە هــۆی
ریســوایی نیزامــی «والیــت فقیــە».
ئاشکرا بوو کە کۆماری ئیسالمی لە تێرۆر
و تێرۆریزم وەک ئامرازێک بۆ گەیشــتن
بە ئامانجی سیاسی کەڵک وەردەگرێت.
لــە واڵمــی ئــەو پرســیارەدا کــە بۆچــی
کۆمــاری ئیســامی دوکتــور ســادق
شــەرەفکەندی تێــرۆر کــرد ،دەکــرێ
ئامــاژە بــە زۆر هــۆکار بکــرێ ،بــەاڵم
لەونێــوەدا دوو هــۆ ســەرەکی بــوون:
یەکــەم :کاتێــک لــە ١٣ی جــووالی
١٩٨٩ی زاینــی کۆمــاری ئیســامی
ڕێبــەری نــاودار دوکتــور عەبدولڕەحمــان
قاســملووی لــە ڤییەنــی پێتەختی ئوتریش
لەســەر میزی وتووێژ تێــرۆر کرد ،بەهیوا
بــوو کــە دوای ئەو ڕێبــەرە مەزنە حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانیش بەچۆک
دادێــت و جوواڵنــەوەی کوردســتانی ئێران
تووشــی نســکۆ دەبێــت و جمووجۆڵیــک
لــە کوردســتان بــەدژی ڕێژیــم نامێنــێ!
دوای دوکتــور قاســملوو ،ڕێبەرایەتــی
حیزبــی دێموکــرات کەوتــە دەســتی
بەتوانــای دوکتــور ســادق شــەرەفکەندی
و حیزبــی دێموکــرات لــە ژێــر ڕێبەریــی

شــەرەفکەندیی هەڵکەوتــوو و لێهاتــوو و
خاوەن ورە و ئیرادەی پۆاڵیین دا بەوپەڕێ
لێوەشــاوەییەوە ئــااڵی خەباتی حیزبەکەی
بەشەکاوەیی ڕاگرت و ڕێبازی قاسملووی
ڕێبــەری بەســەرکەوتووییەوە درێــژە پێدا.
شــەرفکەندیی ســەمبولی خۆڕاگــری،
خەونــە ئاڵۆزەکــەی کۆماری ئیســامی
شــێواند و نەیهێشــت ئامانجــی دوژمــن
بێتــەدی .ئــەوە بــوو کــە ڕێژیــم ڕقــی
لێهەڵگــرت و کەوتــە پیالنگێــڕان بــۆ
تێرۆرکردنــی ئــەو ڕێبەرە زانا و بەتوانایە.
دووهــەم هۆکاری ســەرەکی دەگەڕێتەوە
بــۆ دەوری یەکالکــەرەوەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
جوواڵنــەوەی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان دا.
کۆمــاری ئیســامی هــەر لە ســەرەتای
شۆڕشــی گەالنــی ئێرانــەوە بــۆی
دەرکەوتبــوو کــە خەباتــی نەتەوەیــی-
دێموکراتیکــی خەڵکــی کوردســتان بــۆ
ڕزگاریــی نەتەوەیــی ،ســێکووالریزم،
دێموکراسی و دابینکردنی مافی یەکسان
بــۆ ژن و پیــاو  ،...لەگــەڵ فەلســەفە
و سروشــت و بنەماکانــی سیســتمی
«والیــت فقیــە» ناتەبــا و ناســازگارە و
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە
باڵوبوونــەوە و پەرەپێدانــی ئەو بیروباوەڕ و
بەهــا پێشــکەوتخوازانەیە لــە جوواڵنەوەی
کوردستان دا دەوری سەرەکی دەگێڕێ.
هەر بۆیە کۆماری ئیســامی لەوکاتەی
دەســەاڵتی ئێرانی بەدەستەوە گرتووە هەتا
ئــەوڕۆ ،حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران یەکێــک لــە ئامانجــە دیــار و
ســەرەکییەکانی سیاســەتی ســەرکوت
و تێــرۆر و توندوتیژیــی ڕێژیــم بــووە.
بــێ گومــان ،بــە شــەهیدکرانی دوکتور
ســادق شــەرەفکەند حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران ڕێبەرێکی هەڵکەوتوو
و لێوەشــاوەی لەدەست چوو و جوواڵنەوەی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت خەســارێکی
گــەورەی وێکــەوت .بــەاڵم حیزبــی
دێموکراتــی قاڵبــوو لــە کــوورەی خەبات
و ڕاهاتــوو بــە فیداکاریــی و قوربانیــدان
لەپێنــاوی ئــازادی دا ،ئەوجــارەش پشــتی
نەچەمــاو و ڕۆڵەکانــی شــەرەفکەندی

بــە ســەربەرزییەوە ئــەو برینەشــیان
هەڵگــرت و درێژەیــان بــە ڕیبــازی
ڕێبەرانــی شــەهید دا و ئێســتاش حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لێبڕاوانە
لــە کار و تێکۆشــانی خــۆی بەردەوامــە.
بــە ئاوڕدانەوەیەکــی خێــرا لــە بارودۆخی
ئــەوڕۆی ئێــران ،دەبینیــن کــە لــە ماوەی
یەکســاڵی ڕابردوو دا ،قەیرانە هەمەالیەنە
و بــێ وێنەکانــی کۆمــاری ئیســامی،
لەنێوخۆی واڵت و لە ئاســتی نێودەوڵەتی
دا ،نــەک هــەر کەمیــان نەکــردوە،
بەڵکــوو بــەردەوام پەرەشــیان ســەندووە.
ڕۆژ بە ڕۆژ ئاشکرا تر دەبێ کە ڕێژیمی
نامەشــڕووع و دیکتاتــوری کۆمــاری
ئیسالمی لە دزی و گەندەڵی دا نوقم بووە
و لە چارەســەرکردنی کێشە و قەیرانەکان
داماوە و تەنانەت توانای مودیرییەتکردنی
چووکتریــن موشــکیالتی واڵتی نەماوە و
واڵمدەری ســەرەتایی ترین پێداویســتیی و
داخوازەکانــی خەڵکــی وەزاڵەهاتــوو نیــە.
حکوومەتــی ئێــران هــەوڵ دەدا کــە
بــێ توانایــی و دامــاوی خــۆی لــە
چارەســەرکردنی کێشــە و قەیرانەکانــی
واڵت ،بخاتــە ئەســتۆی گەمــارۆ
نێودەوڵەتییــەکان .گومانــی تێــدا نیــە
کــە گەمــارۆ ئابوورییــەکان ژیانیــان لــە
خەڵکــی فەقیــر و هــەژار تاڵتــر کــردوە،
بــەاڵم هەمــوو گەالنــی ئێــران دەزانــن
کــە هــۆکاری ســەرەکی ســەپاندنی ئــەو
گەمارۆیانــە ،سیاســەت و کردەوەکانــی
خــودی کۆمــاری ئیســامییە .دروشــمی
خۆپیشــاندەرانی ئێــران «دوشــمن مــا
همیــن جاســت دروغ میگن آمریکاســت»
ئاشــکراترین بەڵگەیــە بۆ ئــەوەی خەڵکی
ئێــران ڕێژیــم بــە هــۆکار و ســەرچاوەی
تەنگانە و نەهامەتییەکانی خۆیان دەزانن.
مەگــەر دوای ڕیککەوتننامــەی
«برجام» بەشــی بەرچــاو لە گەمارۆکان
هەڵنەگیران و دەوری  ١٥٠میلیارد دواڵر
پــارە نەکەوتــە دەســت ڕێبەرانــی ڕێژیــم؟
حکوومــەت لەجیاتی ئەوەی ئەو بڕەپارەیە
بــۆ بووژانــەوەی ئابووریــی شــپرزەی
واڵت و بــۆ کەمکردنــەوەی بێــکاری
و هــەژاری و پێڕاگەیشــتن بــە ژیانــی

مســتەفا هیجــری:
کۆچــی دوایــی کاک تەیفــوور بەتحایــی جێــگای پـهژار هی ههموومانـه
پەیامێکی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
كۆچــی دوایی كاک تهیفــوور بهتحایی،
كهســایهتیی شۆڕشــگێڕ و هونهرمهنــد
و نووســهری كــورد جێــگای پــهژارهی
ههموومانــه .بــهو بۆنــهوه سهرهخۆشــیی
خۆمــان پێشكهشــی بنهماڵــهی بهڕێــزی
و دۆســتان و هاوڕێیانــی و بهتایبــهت
هونهرمهندانی كورد و خهڵكی تێكۆشهری
سنه دهكهین .یادی و ناوی بهرز

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی

کوردســتانی ئێــران بەبۆنــەی کۆچــی

دوایــی کاک «تەیفــوور بەتحایــی»

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

یــادی شــەهیدانی میکۆنــووس لــە پێرالشــێز بــەرز ڕاگیــرا
بەبۆنــەی ٢٨ـــەمین ســاڵوەگەڕی
شــەهیدانی میکۆنــووس ،بــە بەشــداریی
ئەندامــان ،الیەنگــران ،نوێنــەری حیزب و
ڕێکخــراوە کوردســتانی و ئێرانییــەکان لە
واڵتی فەرانسە و لە گۆڕستانی پێرالشێز
ڕێوڕەسمێک بەڕێوە چوو.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٧ی خەرمانــان بــۆ
وەبیرهێنانــەوەی یــادی شــەهیدانی بێرلین
کە بە ڕووداوی تێرۆریستیی میکۆنووس
ناســراوە و ڕێبەڕانــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران دوکتــور «ســادق
شــەرەفکەندی ،کاک فەتــاح عەبدولی،
کاک هۆمایــوون ئــەردەاڵن» و دۆســتی
حیــزب کاک «نــووری دێهکــوردی»
گیانیان فیدای ئامانجەکانی کوردســتان
و کورد کرد ،ڕێوڕەسمێک بەڕێوە چوو.

هەر لەم ڕۆژەدا لە کاتژمێر ١٠ی بەیانی
هەتا ١٢ی نێوەڕۆ لە مەیدانی ڕێپۆبلیکی
شــاری پاریس پێشــانگەیەکی گرافیکی
لــە چۆنیەتیی ئەم ڕووداوە تێرۆریســتییە،
پرۆســەی دادگا و مەحکوومکرانــی

ســەرانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لەالیەن
دەزگای دادوەریــی ئاڵمــان لــە ســاڵی
١٩٩٧دا لەالیــەن ئەندامانــی کۆمیتــەی
حیزب لە فەرانسە بەڕێوە چوو.
دواتــر کاتژمێــر ٢ی پاشــنێوەڕۆ

ڕێوڕەســمێک بــە بەشــداریی ژمارەیەک
لــە ئەندامان ،الیەنگران ،دۆســتانی حێزب
و نوێنــەری پــارت و ڕێکخــراوە ئێرانــی و
کوردستانییەکان لەسەر مەزاری شەهیدان
لە گۆڕستانی «پێرالشێز» بەڕێوە چوو.
لــەم ڕێوڕەســمەدا لە ســەرەتا چەپکەگوڵ
پێشــکەش بــە ڕۆحــی ئەو شــەهیدانە کرا
و پاشــان بە خوێندنەوەی سروودی «ئەی
ڕەقیــب» ڕێوڕەســمەکە دەســتی پێکرد و
دواتــر بژاردەیــەک لــە وتەکانــی کاک
دکتــور «ســادق شــەرەفکندی» بــۆ
بەشداربووان باڵو کرایەوە.
ڕێوڕەســمەکە بــە ســەردانی گــۆڕی
شــەهیدانی ڤییــەن دوکتــور «قاســملوو»
و کاک «عەبدوڵــا قــادری ئــازەر»
کۆتایی پێ هات.

تاقەتپڕووکێنــی خەڵــک بــەکار بێنــێ،
بەشــێکی پارەکــە لەالیەن کاربەدەســتانی
ڕێژیمەوە دزرا و بەشەکەی دیەکە لەپێناو
پشــتیوانی لــە تێرۆریزمــی نێودەوڵەتــی و
پەرەپێــدان بە تێرۆزیزم و ناســەقامگیریی
واڵتانــی ناوچــە دا تەرخــان کــرا.
کۆمــاری ئیســامی وەک
حکوومەتێکــی ئیدئولوژیــک و
نابەرپــرس ئامادەیــە لەپێنــاو پاراســتنی
ڕێژیمەکەی ،ئێران و ناوچە کاول بکات.
کۆمــاری ئیســامی ڕەوایــی خــۆی
لەدەســت داوە و کەوتۆتــە پەلەقــاژە و
بنبەســتەوە و ســەرەرای هەڕوگیڤــی
بــەردەوام« ،شکســت ناپذیــر» نیــە.
وەک هەمــوو ڕێژیمــە ســەرەڕۆکانی
دیکــە ،پەنــا دەبــا بــۆ توندوتیــژی و
ســەرکوتی زیاتــری چاالکانی سیاســی-
مەدەنــی و خەڵکــی نــاڕازی ،بــەاڵم ئــەو
کارەی حکوومــەت نــەک نیشــانەی
بەدەســەاڵتبوون و زاڵبــوون بەســەر
باروودۆخەکــە دا نیــە ،بەڵکــوو دەرخەری
ورەچــوون و نەمانــی بڕوابەخۆبوونیەتــی.
لــەو پێوەدییــەدا ،ئێمــەی کــورد دەتوانیــن
بــە یەکڕیــزی و یەکگوتــاری وهێــزی
یەکگرتــووی حیــزب و ڕێکخــراوەکان
و بــە پشــتیوانیی خەلکــی کوردســتان
بەرەنــگاری پیالنەکانــی کۆمــاری
ئیســامی بینــەوە و پاشەکشــە بــە
دوژمــن بکەیــن و بــە دەســتەبەرکردنی

مافەکانمــان ،ڕۆحــی پاکــی شــەهیدانی
«میکۆنــووس» و دەیان هەزار شــەهیدی
دیکــەی گەلەکەمــان شــاد بکەیــن.
پێویســتە دووپــات بکرێتــەوە کــە
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران لەپێنــاو وەدیهێنانــی یەکێتــی و
یەکگرتوویــی ڕیزەکانــی نێــو جوواڵنەوە،
لــە هیــچ هەوڵێــک درێخــی نــاکات.
بــەرز و پێــرۆز بــێ بیــرەوەری ڕێبــەری
ســادقی
دوکتــور
لێهاتوومــان
شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی کاک
فەتــاح عەبدولــی ،کاک هومایــوون
ئــەردەاڵن و کاک نــوری دهکــردی
ســاو لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی
حیــزب و هەمــوو شــەهیدانی
کوردســتان
ڕزگاریــی
ڕێــگای
بــەردەوام بــێ خەباتــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە پێنــاو ئــازادی و بەختــەوەری
پتەوتــر و یەکگرتووتــر بــێ خەباتــی
هاوبەشــی هێزەکانــی نێــو جوواڵنــەوەی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لەپێنــاو
وەدیهێنانــی ئامانجــە نەتەوەیــی و
گەلەکەمانــدا
دێموکراتیکەکانــی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی
خەرمانانی ١٣٩٩
سپتامبری ٢٠٢٠

لەســەر مێنۆمێنتــی شــەهیدانی
میکۆنــووس
ڕێوڕەســمێک بەڕێــوە چوو
کۆمیتەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ئاڵمان بەبۆنەی ٢٦ی خەرمانان
ڕێوڕەسمێکی لەسەر مێنۆمێنتی شەهیدانی میکۆنووس بەڕێوە برد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتی ٢٧ی خەرمانان ،بەبۆنەی یادی  ٢٨ســاڵەی تێرۆری
میکۆنووس کە لەودا شــەهیدان دوکتور «ســادق شەرەفکەندی» سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،کاک «فەتاح عەبدولی» ئەندامی کۆمیتە
ناوەندی و نوێنەری حیزب لە دەرەوەی واڵت ،کاک «هومایون ئەردەاڵن» نوێنەری
حیزب لە واڵتی ئاڵمان و دوکتور «نووری دێهکوردی» چاالکی سیاسی و دۆستی
حیزبی دێموکرات لە ڕێکەوتی ٢٦ی خەرمانانی ساڵی ١٣٧١ی هەتاوی بە دەستی
تێرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی لە ڕێستورانی میکۆنووس شەهید کران ،لەالیەن
کۆمیتــەی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێــران لە ئاڵمان ڕێوڕەســمێکی تایبەت
لەسەر مینۆمێنتی شەهیدانی میکۆنووس بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنــەوەی ســروودی نەتەوایەتیــی «ئــەی ڕەقیب» و
ڕاگرتنــی خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزلێنان لە گیانی پاکی شــەهیدان و بەتایبەت
شەهیدانی میکۆنووس دەستی پێکرد.
دواتر «شــەهریار نەقشــبەندی» بەرپرســی ڕێکخســتنی هەرێمی ئورووپا بەو بۆنەوە
قسەی بۆ بەشداربووان کرد.
پاشان «حاجی جوندی» بە ناوی کۆمیتەی ئاڵمانەوە قسەی بۆ ئامادەبووان کرد.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا «پەرویــز دەســتماڵچی» یەکێــک لــە
قوربانییانی تێرۆری میکۆنووس و چاالکی سیاسی قسەی بۆ بەشداربووان کرد.
دەســتماڵچی لــە قســەکانیدا بــە هێنانــەوەی چەنــد بەڵگــەی ســەلمێنراو ،باســی لــە
چۆنیەتیی تێرۆری میکۆنووس و بکەرانی سەرەکیی ئەو جینایتە سامناکە کرد.
دواتــر پەیامــی یەکیەتیــی ژنانی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لــە الیەن «فەرزانە
ڕەزەوی» بەرپرسی یەکیەتیی ژنانی دێموکرات لە ئاڵمان خوێندرایەوە.
لەو ڕێوڕەسمەدا ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتی و نوێنەرانی حیزبە کوردستانییەکان
بەشدار بوون و بە ڕێزەوە یادیان لە شەهید دوکتور سادق شەرەفکەندی و هاوڕێیانی
کــردەوە و پشــتیوانی خۆیــان بــۆ حیزبــی دێموکــرات و گەلــی کورد لــە ڕۆژهەاڵت
دەربڕی.
هەروەهــا «محەممــەد ســینۆ» بــە نوێنەرایەتــی لە پارتــی دێموکراتی کوردســتانی
ســووریه و خاتــوو «تــەالر گواڵنــی» بــە نوێنەرایەتــی لــە فیدراســیۆنی کۆمەڵــە
کوردییەکانی ئاڵمان پەیامیان خوێندەوە.
لــە دوابڕگــەی ڕێوڕەســمەکەدا هونەرمەنــد «ناســر فەتحــی» شــانۆیەکی بە ناوی
«تۆڵە» بەو بۆنەوە پێشکەش کرد.

ژمارە ٢١ ، ٧٨٣ی سێپتامربی ٢٠٢٠

«مستەفا هیجری» سەردانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانی لە چیاکان کرد
لە ڕۆژانی ڕابردوودا «مستەفا هیجری»
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بــە هاوڕێیەتیــی
بەرپرســی دەزگای فەرماندەیــی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردستان ســەردانی هێزی
پێشــمەرگەی کوردســتانی لــە چیــاکان
کرد.
لــەو دیــدارەدا دوو هێــزی  ١٢٢و ١١٥ی
پێشــمەرگەی کوردســتان بە بەڕێوەبردنی
ســانی نیزامــی پێشــوازییان لــەو هەیئەتە
کــرد و پاشــان فەرماندەرانــی هێــز
بەخێرهاتنی گەرمی فەرماندەی گشتیی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتانیان کرد.
«مستەفا هیجری» فەرماندەی گشتیی
هێــزی پێشــمەرگە چەندیــن کۆبوونەوەی
سیاســیی بۆ پێشــمەرگەکان پێک هێنا و
بەنیســبەت دواییــن ئاڵوگۆڕەکانی ناوچە
و کوردســتان و دەور و ڕۆڵــی هێــزی
پێشمەرگە قسەی کرد.

ناوبــراو لــە باســەکانیدا سپاســی کار
و چاالکیــی مــاوەی ڕابــردووی
هێــزی پێشــمەرگەی کــرد و باســی لــە
دەوری هێــزی بەهێــزی پێشــمەرگە لــە
ئاڵوگۆڕەکاندا کرد.
«هیجــری» لــەم قۆناغــە لــە خەباتــی
نەتەوەیــی دێموکراتیکمانــدا شــاخی بــە
پشــتیوانی خەباتی جەماوەری شار وەسف
کــرد و بــۆ هەرچــی باشــتر گرێدانی ئەم
دوو بەشــە لــە خەبات بــەوردی پێداگریی
کرد.لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات لــە میانــەی کۆبوونــەوەی
تایبەتــی خــۆی لەگــەڵ بەشــێک لــە
پێشــمەرگەکانی هێزەکانی  ١٢٢و ،١١٥
لەســەر بارودۆخی ئەمڕۆی ئێران ،دۆخی
نالەبــاری ژیانــی ڕۆژانــەی خەڵــک و
دەوری حیزبــی دێموکــرات لــەم قۆناغــە
لــە خەبات ،بەوردی باســی کرد .ناوبراو
هێزی بەهێزی پێشــمەرگەی کوردستانی

بــە زامنــی ســەرەکیی ســەرکەوتنی
خەباتــی نەتەوایەتیمــان زانی و باســی لە
شــوێندانەریی هێــزی پێشــمەرگە وەک
باسکی بەهێزی گەل کرد.
فەرمانــدەی گشــتیی هێــزی پێشــمەرگە
لــەو کۆبوونەوانــەدا بــەوردی گوێــی بــۆ
ڕا و ســەرنجی بەشــدارانی کۆبوونەوەکان
ڕاگرت و دواتر واڵمی دانەوە.
لــە میانەی دیداری لێپرســراوی گشــتیی

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
چەندیــن شــوێن و پێگــەی هێزەکانــی
پێشــمەرگە ســەردانی کــرا و لــە کۆتایی
ئــەم ســەردانەدا ،لێپرســراوی گشــتی
ســەرنج و تێبینییەکانی خۆی بەنیســبەت
ئاراســتەی نیزامــی و کار و تێکۆشــانی
پێشــمەرگەکان پێشــکەش بــە بەرپرســی
دەزگای فەرماندەیــی و فەرماندەرانــی
پێشمەرگە کرد.

كوردســتان یــادی دوكتــور سـهعیدی نهمــری كرد هوه
تێکۆشەرانی دێموکرات ،پێشمەرگەکانی
شــار و ئەندامــان و الیەنگرانی دڵســۆزی
حیزبــی دێموکــرات و هەروەهــا خەڵکــی
گەلدۆســتی کوردســتان ئەمســاڵیش
هاوشــێوەی ســااڵنی ڕابــردوو ،بەبۆنــەی
هاتنی ساڵوەگەری شەهیدکرانی د.سادق
شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی لــە بێرلینــی
ئاڵمان و بۆ شــەرمەزارکردنی تێرۆریزمی
دەوڵەتیــی کۆمــاری ئیســامی لــە شــار
و گوندەکانــی کوردســتان چاالکــی
تەبلیغییــان بــەڕوە بــرد و ســەری ڕێــز و
وەفادارییــان بەرامبــەر بــە شــەهیدانی
میکۆنــۆس و هەمــوو شــەهیدانی
کوردستان نەوی کرد.
مەریوان:
ئەو شوێنانەی مەریوان کە چاالکیی لێ
ئەنجام دراوە بریتین لە« :داسێران یەک،
داســێران دوو ،مووســک دوو ،مەیدانــی
پێشــمەرگە ،تــازاوای پــادگان ،جــادەی
تازاوا و گەڕەکی ئێران خودرەو».
هەروەهــا ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی
دێموکــرات لــە گوندەکانــی «بــەری
بەگزادە» و شارەدێی «نێ» لە مەریوان،
یادی شــەهیدانی ٢٦ی خەرمانانیان بەرز
ڕاگرت و تراکت و پوستێری تایبەت بەو
ڕۆژەیان باڵو کردەوە.
لە چاالکییەکی دیکەدا پێشمەرگەکانی
شــار لــە «مەریــوان» لــە گوندەکانــی
مووسک ،شێخ عەتار ،ئەسراوا و شەقام و
گەڕەکەکانی بەهاران ،کورەی موسەوی،
کەمەربەندی ،داسەیران قەدیم ،فەلەکەی
دارایــی ،مەیدانــی باوەڕەشــی ،مەیدانــی
موعەلیــم ،ئەرتــش ،ئیســتگای تاکســی
ومەیدانــی نــەورۆز ،لە ســاڵیادی تێرۆری
شــەهیدانی میکۆنووســدا چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
شۆ:
پێشــمەرگەکانی شــار لــە «شــنۆ» لــە
گەڕەکــی «ئەمیرئابــاد» چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوە برد و تراکت و پوستێریان
لــە دەوروبــەری مزگــەوت ،قوتابخانــەی
کچانە و کوڕانە ،لەبەر دەرگای ماڵەکان
و کۆاڵنەکانــی ئەو شــوێنە باڵو کردەوە.
لەو چاالکییەدا ســەرەڕای باڵوکردنەوەی
تراکــت و پوســتێر ،ئاگادارییــان بۆ چەند
جاشــێک نــاردووە و داوایــان لــێ کردوون
کە دەست لە خیانەت هەڵبگرن.
پێشــمەرگەکانی شــار لــە «ئاڵیاوێـ»ـــی
شــنۆ بــە باڵوکردنــەوەی ســەدان تراکــت
و پوســتێری تایبــەت بــە ٢٦ی خەرمانــان
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە برد و یادی
ئەو شەهیدە مەزنانەیان بەرز ڕاگرت.
مەهاباد:
پێشــمەرگەکانی شــار لــە «مەهابــاد»
لــە گەڕەکەکانــی «ئەســحابەی ســپی،
مەیدانچــەی حەســەنزادە ،زەوینەکانــی
شــارەداری ،بــەری شــیالنان ،بــەری
مەدرەسە ،مەیدانی ئیستقالل ،چوارڕێیانی
ئیــدارەی پۆســت ،نێــو دەنگــی و ڕەنگــی
ڕێژیــم ،مەحوەتــەی مەنگوڕان و زۆربەی
قوتابخانەکانی شــار» تراکت و پوستێری
پەیوەندیــدار بــە ٢٦ی خەرمانانیــان بــاو

کردەوە.
هەروەهــا پێشــمەرگەکانی شــار لــە
«مەهابــاد» لــە گوندەکانــی «قزڵجەی
ســەرێ و خــوارێ ،دەرمــان ،حــاج عەلــی
کەند ،ســونجاق ،خاتوون خاس ،وەتەمیش،
خانەقــا ،شــەرەفکەند ،ئاشــی گــواڵن،
ســەدرئاباد ،کانــێ ڕەش ،حوســێن ئــاوا
و ڕێــگای نێــوان مەهابــاد ـ بــۆکان»
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە برد و یادی
شــەهیدانی «میکۆنووسـ»ـــیان بــەرز
ڕاگرت.
بۆکان:
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
«بــۆکان» لــە گەڕەکەکانــی «مەحموو
ئــاوا ،جەموغــە ،ســەیدئاوا ،شــاریکەند
و گوندەکانــی قاجــر ،تەپــی ،قەرەلــی،
حاشــیاباد ،پاشباڵغ ،سەرباغچە و باغچە
گــەورە» و هەروەهــا زۆربــەی تابلۆکانی
ڕێــگای گونــدەکان ،بەبۆنــەی ٢٦ی
خەرمانانــەوە چاالکیــی تەبلیغییان بەڕێوە
برد.
لــە چاالکییەکــی دیکــەدا ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبی دێموکرات لە گوندی
«تەرەغــە» ،شــوێنی لەدایکبوونــی
دوکتــور «شــەرەفکەندی» ،بــە دانانــی
گــوڵ و جامانــە و وێنــەی دوکتــور
«شەرەفکەندی» گوندەکەیان ڕازاندەوە.
هەروەهــا لــە «بــۆکان» و گوندەکانــی
دەوروبــەری بەبۆنــەی ٢٦ی خەرمانانــەوە
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغــی بەڕێوە چوو
و تیکۆشــەرانی دێموکرات ئەمەگناسیی
خۆیان بە ڕێبازی شــەهیدانی کوردســتان
دووپات کردەوە.
«بلواری ئازادەگان ،کەمەربەندیی شــار،
ســێڕێیانی خــاوەران ،بلــواری کوردســتان،
شــەقامی ســەقز ،میرئــاوا لــە بلــواری
کشــاوەرز ،حەمامیــان ،شــەقامی ٢٠
میتری ،قوتابخانەکانی باخی فەرهەنگ
و بلــواری کوردســتان ،گوندەکانــی داره
گــرده ،عەزیــز کەنــد ،ســەیدئاوا ،قــەره
کەند ،تابلوکانی ڕێگای بورهان ،دونگز،
داربــه ســەر ،ئاختــه تــەر ،بوغــده كەندى،
كانــى پانكە» ئەو شــوێنانەی بۆکانە کە
چاالکیی تێدا بەڕێوە چووە.
لــە «بــۆکان» بــۆ چەندەمیــن جــار
پێشــمەرگەکانی شــار ڕێزیــان لــە
شــەهیدانی ٢٦ی خەرمانــان گــرت و
پەیمانــی وەفادارییــان دووپــات کــردەوە.
ئەو شــوێنانەی «بــۆکان» کە چاالکیی
تەبلیغیــی تێــدا بەڕێوە چــووە بریتین لە»
«فەلەکــەی بەســیج ،کــۆی محەممەد،
فەرهەنگییانی یەک ،مەیدانی فووتباڵ،
شــەقامی فەرمانــداری ،فەلەکــەی
فەرمانــداری ،شــەقام و کۆاڵنەکانــی
میرئاوا ،شەقامی زانکۆی پەیامی نوور،
شــەقامی ئیســتەخر ،ئابشــار ،شــەقامی
تێرمینــاڵ ،مزگەوتــی نــوور ،شــەقامی
دادگوســتەری ،کۆاڵنــی دامپزیشــکی،
شــەقامی کاریگەر ،شەقامی ساڵمەندان،
شــەقامی حاجــی شــاخە ،نەخۆشــخانەی
قەدیــم ،قوتابخانەکانــی میــراوای کــۆن،
مزگەوتــی جامیعەی میراوا و ســێڕێیانی
خاوەران».

هەروەهــا لــە «کێوەڕەشـ»ـــی بــۆکان
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لە ســاڵیادی شەهیدانی ٢٦ی خەرماناندا
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد و
تیرۆریزمــی ڕێژیمــی ئێرانیــان مەحکووم
کرد.
پیرانشار:
لــە «پیرانشــار» ئەندامــان و الیەنگرانی
حیزبــی دێموکــرات لــە گەڕەکەکانــی:
«مزگەوتــی حەزرەتــی ئیســماعیل،
قوتابخانــەی کارودانیــش ،شــەقامی
بێعســەت و سەردەشــت» بــە نووســینی
درووشــمەکانی پێوەندیــدار بــە ٢٨ـــەمین
ســاڵڤەگەڕی تێرۆرکرانــی دوکتــور
هاورێیانــی
«شــەرەفکەندی»و
 ،تێرۆریزمــی ڕێژیمــی ئێرانیــان
مەحکــووم کــرد و یــادی شــەهیدانی
«میکۆنووسـ»ـیان بەرز ڕاگرت.
شوێشە:
پێشــمەرگەکانی شــار بەبۆنــەی ٢٦
خەرمانــان ســاڵیادی شــەهیدانی
«میکونووس» لە شــاری «شوێشــە» و
ناوچەی «کەاڵتەرزان» ســەر بە شــاری
ســنە ئێــوارەی  ٢٦خەرمانــان چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئــەو شــوێنانەی چاالکیــی تەبلیغــی
تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتیــن لــە« :نێــو
شــاری شوێشــە ،بلــواری دوکتــور
قاســملوو ،دەوروبــەری شــارەداریی قەدیم،
کۆاڵنەکانــی نێــو شــار وهەروەها رێگای
هاتوچۆی ئاواییەکانی «کەرگینە ،بزان،
تازاوای خەســرەوئاوا ،ڕەشنەش ،کەاڵتێ،
دانیکەش و دادانەی کەمانگەر».
سنە:
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
ســنە بە بەڕێوەبردنــی چاالکیی تەبلیغی
ئەمەگداریــی خۆیــان بــە ڕێبــازی
پرسەروەریی شەهیدان نیشان دا .ئەوان لەو
چاالکییــەدا تراکــت و پوســتێری تایبەت
بــە ٢٦ی خەرمانانیان لە شــوێنە گشــتی
و گرینگەکانی شــاردا بــاو کردەوە .ئەو
شــوێنانەی ســنە چاالکیــی لــێ ئەنجــام
درابوون بریتین لە« :زانکۆی کوردستان،
لەشــکەر ٢٨ی ئەرتشــی ڕێژیــم،
فڕۆکەخانــە ،زانکــۆی فەرهەنگییــان،
زانکــۆی ئــازادی ســنە ،دادگای ســنە،
مەیدانــی کاوە ،بازاڕچــەی زاگــرۆس،
ســپای بەیتولموقەدەس ،شــارەداریی سنە،
مەیدانــی ئیقبــاڵ ،مزگەوتــی جامێعــە،
مەیدانی ســنەدژ ،فەرمانداری ،دەفتەری
نوێنەری ویالیەت فەقیهی ڕێژیم لە سنە،
یاریگای ٢٢ی گواڵن ،شەشۆم بەهمەن و
زۆربەی شەقام و ڕێگا سەرەکییەکان».
هــەر بــەم بۆنەوە تێکۆشــەرانی دێموکرات
لە« :شــارەكى نەســاحى ،پشــت ئيتالعات
و فەرماندەیــى هێــزی ئینتزامــی ،بلــوارى
ئــازادەگان ،شــەقامی  ٥٥و ســێڕێیانى
خــاوەران و شــەقامی ســيلۆى قديــم»
چاالکی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لــە گوندەکانــی «مێــراو» و «ســەڕێز»
ســەر بــە ژاوەرۆی ســنە ،بەبۆنــەی ٢٦ی
خەرمانانەوە چاالکیی بەرینی تەبلیغییان

بەڕێــوە بــرد و لەگــەڵ ئامانــج و ڕێبازی
ئــەو نەمرانــەدا پەیمانــی وەفادارییان نوێ
کردەوە.
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لــە ســەیرانگاکانی «حــەوت ئاســیاو
و ماماتکــە» و هەروەهــا زۆربــەی
گەڕەکەکانــی ســنە ،تراکت و پوســتێری
پەیوەندیــدار بــە ٢٦ی خەرمانانیــان بــاو
کردەوە و ئەمەگناسیی خۆیان بە ڕێبەری
شەهید دوکتور «شەرەفکەندی» دووپات
کردەوە.
سەقز:
ئەندامانی تیکۆشــەر و دڵســۆزی حیزبی
دێموکــرات لــە ســەقز ،لــە بەرەبــەری
٢٨ـــەمین ســاڵڕۆژی شــەهیدکرانی
ڕێبــەری بلیمەتــی گەلی کــورد دوکتور
‹›ســادق شــەرەفکەندی›› و هاوڕێیانــی
بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و وێنــەی ئەو
ڕێبەرە مەزنە چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە
بــرد .ئــەو شــوێنانەی کــە چاالکیی تێدا
بەڕێــوە چــووە بریتیــن لــە›‹ :شــەقامی
سەعدی ،دەوروبەری مزگەوتی حەزرەتی
عومــەر ،کوشــتارگا و نزیــک ســیلۆ››.
هەروەهــا ئیــوارەی ڕۆژی هەینــی
٢١ی خەرمانــان ،پێشــمەرگەکانی شــار
لــە «ســەقز» لــە بەرەبــەری ســاڵیادی
شــەهیدانی «میکۆنووسـ»ـــدا تراکــت و
پوســتێری پەیوەندیــدار بــەو ڕۆژەیــان باڵو
کــردەوە و لەگــەڵ شــەهیدانی ٢٦ی
خەرمانــان و ئامانجــی حیزبەکەیانــدا
پەیمانــی وەفادارییان دووپات کردەوە .ئەو
گــەڕەک و شــەقامانەی «ســەقز» کــە
چاالکیــی تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتین لە:
«شــارەکی دانشگا ،شــارەکی زاگرۆس،
گەڕەکەکانــی شــاناز ،کەریــم ئــاوا،
حەمــااڵوای ســەروو و خــواروو ،ناوبــازاڕ،
چەمی وەلی خان ،ســاڵمەندان و قەرەچی
ئاوا».
دێوالن:
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لــە چاالکییەکــی بەرینــی تەبلیغــی
لــە ناوچــەی «لەیــاخ و دێــوالن»،
تێرۆرکردنــی دوکتــور شــەرەفکەندییان
مەحکــووم کــرد و بەوبۆنــەوە چاالکیــی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد« .خــوار جــادە،
گەڕەکــی قەدیــم دێــوالن ،گەڕەکــی
زاگــرۆس ،ســەخاوەتی یەک هەتــا پێنج،
گەڕەکی شافێعی ،گەناوا ،جەهادگەران،
مەســکەنی مێهــر ،ســەیرانگای حــەوت
ســۆران ،گونــدی هەواجــۆ ،ناســرئاوا،
ئــارەزن ،قــازی جــۆ ،ئاڵیــاوا ،یەڵووزخاج،
کنگــرە ،جــادەی دێــوالن ـ ســونقوڕ» ئەو
شــوێنانەی شــاری دێــوالن و بــان لەیالخە
کە چاالکیی تێدا بەڕێوە چووە.
سەواڵوا:
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لە گوندی «ڕوار»ی ســەر بە ســەواڵوا،
بۆ بەرزڕاگرتنی یادی شــەهیدانی ٢٦ی
خەرمانــان ،ئااڵی پیرۆزی کوردســتانیان
هەڵ کرد و سروودی شۆڕشگێڕییان باڵو
کردەوە.
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هەڵۆکانــی زاگرۆس
جاشــێکیان لــە ناوچــەی پیرانشــار
بــە ســزای تاوانەکانــی گەیانــد
وێبالگــی «هەڵۆکانــی زاگرۆس» باڵوی کردووەتەوه کە تاوانبارێکی ناوزڕاویان لە
ناوچەی الجانی پیرانشار بە سزای تاوانەکانی گەیاندووە و کوشتوویانە.
لە هەواڵێکدا کە وێبالگی «هەڵۆکانی زاگرۆس» باڵوی کردووەتەوە ،سەرلەئێوارەی
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٧ی خەرمانــان لــە کۆنەالجانــی پیرانشــار ،جاشــێک بە ناوی
سەید «تاهیر تسۆ» ناسراو بە سەید «تاهیری مەال ڕەشید» ،بە تاوانی جاشیەتیی
چەکدارانە ،سیخوڕی و پیالنگێڕی بۆ لەداوخستنی تێکۆشەران و نیشتمانپەروەرانی
ناوچەکــە کەوتووەتــە بــەر ئامانجــی هەڵۆکانــی زاگــرۆس و بــە ســزای تاوانەکانی
گەیشت .بەپێی هەواڵی وێبالگی «هەڵۆکانی زاگرۆس» ،برایەکی ناوبراو بە ناوی
مەال سەید «شێخەی تسۆ» کە لە بەکرێگیراو و گوێ لە مستەکانی ڕێژیمە و لە
تاوان دەرهەق بە گەلەکەی سڵی نەکردووەتەوە ،پێشتر درابووە بەر دەسڕێژی گولـلە و
برینــدار کرابــوو« .هەڵۆکانی زاگرۆس» ڕایانگەیاندووە« :لە پێناو ئامانجی گەل و
پارێزگاری لە نەتەوەکەماندا هەردەم چەکەکانمان لەسەر پێیە».

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
چەواشەکارییەکانی
سپای پاسدارانی ڕەت کردەوە
هەواڵدەریــی «تەســنیم» ســەر بە ســپای
تێرۆریستی پاسداران ،لە هەواڵێکدا باڵوی
کردووەتەوە« :ســپای پاسداران لە زەنجیرە
عەمەلیاتێکــدا بنکــە و مەقەڕەکانــی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتانیان
کردووەتــە ئامانــج و زیانێکی زۆریان بە
مەقەڕەکان گەیاندووە».
«کاوە بەهرامــی» بەرپرســی دەزگای
فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان لــە وتووێژێکــدا لەگــەڵ
ئاژانســی هەواڵدەریــی «کوردپــا»
ڕایگەیاند« :ئیدعاکانی سپای پاسداران
دوورە لە ڕاستی و ئێمە لەو ناوچەیە هیچ
بنکەیەکی سابتمان نییە».
بەرپرســی دەزگای فەرماندەیــی
هێــزی پێـــشمەرگەی کوردســتان ،بــە

ڕەتکردنــەوەی ئیدعاکانــی ســپای
پاســداران لەمەڕ شــەهید و بریندارکردنی
پێشــمەرگەکانی کوردســتان ،وتوویەتــی:
«لــەو تۆپبارانکردنەدا هیچ خەســارێکی
گیانیمــان نەبــووە و پێشــمەرگەکانی
کوردستان لە ساڵمەتیی تەواودان».
ڕۆژی چوارشــهممه ١٩ی خهرمانــان،
ســپای تێرۆریستی پاســداران به فڕۆكهی
بێفڕۆكــهوان هێرشــی كــرده ســهر خاكــی
ههرێمــی كوردســتان و بــه مووشــەک له
بهرزاییهكانــی «تهالن» ســهر به ناوچهی
سیدهكانی دا.
پاش هێرشــی مووشکیی سپای پاسداران،
تۆپخانەکانــی ســپا بەرزاییەکانــی
«بەربەزینـ»ـــیان بەســەختی بۆردومــان
کرد.

پەیامــی ناوەنــدی هــاوکاری بەبۆنــەی
تاوانەکانــی ١٧ی خەرمانــان
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
حیزب و الیەنە سیاســییەکانی کوردستان
و ئێــران! دوو ســاڵ لەوەپێــش و لــه وههــا
ڕۆژێکــدا ســپای پاســدارانی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران ،بنکــە و بارەگاکانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانیان لــه
قــهاڵی دێموکــرات کــرده ئامانجــی
مووشــهکه بالیســتیکهکانی خــۆی .لــه
ئاکامــی ئهو هێرشــه ســامناکەدا وێڕای
برینداربوونی دهیان کهس له تێکۆشهرانی
حیزبــی دێموکــرات کــه لهنێوانیانــدا
ژمارهیهک ژن و منداڵ دهبینران ،چواردە
کــهس له ئهندامانــی ڕێبهرایهتی و کادر
و پێشــمهرگهکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان شههید بوون .هەر لە ئاکامی
ئــهو مووشــهکبارانهدا دوو مامۆســتای
فێرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانیش شههید بوون .هەر لەو ڕۆژەدا سێ
زیندانیی سیاســیی کۆمەڵە بە ناوەکانی
«ڕامین حوسێن پەناهی ،لوقمان مورادی
و زانیــار مورادی» لەالیــەن جەالدەکانی
کۆمــاری ئیســامی لە زیندان لەســێدارە
دران .کردەوەی تیرۆریســتی و سەرکوتی
بیرجیــاوازان لــە سیاســەتی کۆمــاری
ئیســامیدا بابەتێکــی نــوێ و نامــۆ نییە
و لە ماوەی  ٤دەیەی دەســەاڵتی ڕەشــی
خۆی بەسەر ئێران و کوردستاندا یەکێک
لــە بنەمــا ســەرەکییەکانی پاراســتن و
ڕەوایەتی پێدان بە دەســەاڵتی ڕێژیم بووە،
هێرشــی تێرۆریســتی بۆ ســەر بنکەکانی
حیزبــی دێموکرات و لەســێدارەدانی ســێ
زیندانیــی سیاســیی کــورد لــە ڕۆژێکدا
لەالیــەن کۆمــاری ئیســامییەوە هــەر بە
ئاراســتەی ئــەو سیاســەتە نامرۆڤانەیــە
و بــە ئامانجــی چاوترســاندنی خەڵکــی
کوردســتانو نیشاندانی هێزی سەربازیی
ســپای تێرۆریســتیی پاســداران ئەنجــام
درا ،بــەاڵم ئــەوەی بەرپرســانی ڕێژیــم
چاوەڕوانییــان نەدەکــرد ،دەنگــی بەرینی
ناڕەزایەتیــی خەڵــک لــە کورســتان بــوو

بەرامبــەر بەم تاوانە .بە دوای ئەو تاوانە
تێرۆریســتییە ،لەســەر داوای ناوەنــدی
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی
ئێــران ،ڕۆژی ٢١ی خەرمانانــی
 ،١٣٩٧مانگرتنێکــی سەرتاســەری لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ڕاگەیەنــدرا و
خەڵکــی ئازادیخــوازی کوردســتان بــەدەم
داوای حیزبەکانــی خۆیانــەوە هاتــن و بــۆ
جارێکــی دیکــە تاوانەکانــی کۆمــاری
ئیســامییان مەحکــوم کــرد .ناوەنــدی
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی
ئێران لە دووەمین ســاڵیادی تاوانی ١٧ی
خەرمانانــدا ســاو دەنێرێــت بــۆ گیانــی
پاکــی گیانبەختکردووانــی ئــەو ڕۆژە
و هاوخەمیــی خــۆی لەگــەڵ بنەماڵــە و
هاوســەنگەرانی ئــەو شــەهیدانە دووپــات
دەکاتــەوە .بــۆ جارێکــی دیکــەش ئــەو
تاوانــەی کۆمــاری ئیســامی مەحکووم
دەکەیــن و پێزانینــی خۆمــان ئاراســتەی
خەڵکی وشیار و خەباتکاری کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت دەکەیــن کــە هەمیشــە
خاوەندارێتیــی ڕۆڵەکانــی خۆیــان کردووە
و دژی داگیــرکاری و سیاســەتەکانی
کۆمــاری ئیســامی تێکۆشــاون و
قوربانییــان داوە .جارێکــی دیکــە یــادی
شــەهیدانی ڕۆژی ١٧ی خەرمانانــی
١٣٩٧و ســەرجەم گیانبەختکردووانــی
بزووتنــەوەی حەقخوازانــەی خەڵکــی
کوردســتان بــەرز ڕادەگریــن و پەیمان تازە
دەکەینــەوە کە درێــژەدەری ڕێگای پڕ لە
شانازییان دەبین.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٦ی خەرمانانی ١٣٩٩ی هەتاوی

درێژەی پەیڤ

خوێنیــان بڕێــژێ ،بهاڵم ههمــوو هزرێكی
ئــازاد و ئیرادهیهكــی كۆڵنــهدهر دهزانــێ
كــه حهیــدهرهكان تهنیــا و تهنیا بــه تاوانی
كوردبوون دهكرێن به قوربانی.
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ژمارە ٣١ ، ٧٨٣ی خەرمانانی ١٣٩٩

دوكتور سهعید
ڕێبهرێكی ناودار و مودیرێكی لێهاتوو
ناسر ساڵحی ئهسڵ
«ڕێبــهری» كاتێــك شــكڵ دهگــرێ كــ ه
تــاك بــه هــهر هۆیهك تێبكۆشــێ له ســهر
خوووخــدهی تاك یــان گرووپ كاریگهریی
ههبــێ .ههرچهنــد ئــهو كاره بــۆ ویســت و
ئامانجــی تایبهت یــان ئۆرگانیزاســیۆنێك
ئهنجــام بــدرێ .لهالیهكــی دیكــهوه
دهســتهواژهی مودیرییهت ههروهك زۆربهی
چهمكــهكان ،پێناســهگهلی فراوانــی
ههیــه .بــه وتــهی توێژهرانی ئهو زانســته،
نزیــك بــه ههژماری نووســهران و دانهرانی
كتێبی مودیرییهت ،پێناســهی مودیرییهت
ههیــه .لێــرهدا پێناســهیهك بــۆ نموونه باس
دهكهیــن كــه «پــاوڵ هێرســی و کێــن
بالنچــارد» لــه بهرههمــی بهناوبانگــی
خۆیــان واتــە « بەڕێوەبەریــی ئــاکاری
ڕێکخراوەیی ،کەڵکوەرگرتن لە ســەرچاوە
ڕێکخراوەییــەکان» ئاماژهیــان پێكــردووه.
بــه پێی ئهو پێناســهیه ،مودیرییــهت واته،
كاركــردن لهگــهڵ تاكــهكان ،بــه هــۆی
تاكهكان و كۆمهڵ بۆ بهدیهاتنی ئامانجی
ڕێكخراوه« .ههر وهك له ڕواڵهتی پێناسهكه
دهردهكهوێ ،مودیرییهت پڕۆسه و ڕهوتێكه
له ئاكامــی كاركردنی تاكێک به ناوی»
مودیر» به هۆی تاكهكان و گرووپهكان له
دووتوێــی پێكهاتهیهك به نــاوی ڕێكخراوه
و بــۆ بــه دیهاتنــی ئامانجێــک كــه ئــهو
پێكهاته ههیهتی ،ئاشكرا دهبێ.
ههروههــا ،مودیرییهت بــێ بوونی تاكهكان
و ڕێكخــراوه لــه گــهڵ ئامانجــی دیــار
و بهرچــاو ،بــهدی ناكــرێ .ڕێبــهری و
مودیرییهتــی كارا و شــێوهی ژیانــی
سیاســی و كۆمهاڵیهتیی دوكتور ســهعید
بــۆ گهیشــتن بــه مافــی دیاریكردنــی
چارهنووســی نهتهوهی كورد له كوردستانی
ڕۆهــهاڵت وای لــهو ئینســانه بهوهجه كرد
كــه ڕێبهرێكــی لێهاتــوو و مودیرێكــی
ســهركهوتوو و لــه گڵ دهرهاتــووی لــێ
بێتهدهر.
كاك ســهعید ئهگهرچــی خاوهنــی هــزر
و ئهندێشــه و تیۆریگهلــی شهخســی و
تایبهت به خۆی لهمهڕ ئامانج و ڕێبازی
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران بوو،
بــهاڵم تــا كاتــی شــههیدبوونی ههرگیز له
چوارچێــوهی بازنــهی تێڕوانیــن و ئیراده و
ئهندێشــهی به كۆمهڵ الی نهدا .ههروهها
لــه بوارگهلــی ڕێبــهری ،مودیرییــهت و
تهشكیالتی حیزب ،ئینسانێكی به بهرنامه
و قاتیع بوو.
مرۆڤێكــی بهبیروباوهڕ و خاوهن ههڵوێســت
بوو .لهگهڵ بێ ئوســوولی و ههلپهرهستی
و كهمتهرخهمــی بــه جیــددی بهرخــوردی
دهكرد .له پێگهیاندنی كادر و پێشمهرگهی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــدا،
كاریگــهری و نهخشــی تایبهتــی ههبــوو.
ههروهها له بواری شهخسییهوه ئینسانێكی
ئازا و چاونهترس بوو.
لــه بــواری سیاســی و دیپلوماســییهوه،
مرۆڤێكــی وریــا و وردبیــن و دهقیــق بــوو.
لــه پڕهنســیپهكانی دیپلۆماســیدا شــارهزا
و پســپۆڕ بــوو ،لــه پێوهنــدی سیاســی
نێونهتهوهییدا مامۆستا بوو.
شــارهزایی لــه ئوســوول و پڕهنســیپه
نێونهتهوییهكاندا ههبوو .ئاشــنا به كێشهی
نهتهوهی كورد له كوردستان بوو.
ڕێبــهر و مودیــری حیزبــی دێموكراتــی
كوردستانی ئێران بوو.
دوكتور سهعید به پشت بهستن به ئیرادهی
خۆی لــه ڕێبهرایهتیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران و بزووتنهوهی حهقخوازانه
و جهماوهریی نهتهوهی كورد له كوردستانی
ڕۆژههاڵتــدا ،وهك ڕێبهرێكــی شــاز و
مودیرێكی لێهاتوو لهگهڵ مهســهلهگهلی
تیــۆری و فیكــری ســهروكاری ههبــوو.
ههمیشــه وهك مودیرێكی شایســته و لێزان
كاری بــه كۆمهڵــی دهكــرد و بێــزار بوو له
تاكــڕهوی .ههروههــا باوهڕێكــی قووڵــی
بــه پلۆرالیــزم ههبــوو ،لــه ســهر بڕیاردانی
ئهندامانــی ڕێبهریــی حیزبــی دێموكــرات

كاریگهری و ڕۆڵی بهرچاوی ههبوو.
بــۆ چهســپاندنی ئــهم ئهســڵه ،ههروههــا
باوهڕی به ڕێبهریی بهتوانا و مودیرییهتی
دهقیــق بــۆ دانانــی كاریگــهری لــه ســهر
ههرچــی باشــتر بهڕێوهبردنــی حیزبــی
دێموكــرات ههبوو و تهنانهت به پێویســتی
دهزانی.
دوكتــور ســهعید بۆ بهڕێوهبردنــی ئهرك و
كار و بهرپرسایهتییه حیزبییهكان ئهوپهڕی
دیقهتــی دهكــرد .ڕۆڵ و نهخشــی ناوبــراو
لــه ڕێبهریــدا خهلــاق و داهێنهرانــه بــوو.

دیكهش نیشانهی لێهاتوویی و شایستهیی
ئــهو مرۆڤه ئازادیخواز و نیشــتمانپهروهر و
مرۆڤتهوهره بوون.
كاك ســهعید كار و بهرپرســایهتیییه
حیزبییهكانــی پێناســه دهكــرد و بــۆ
چۆنیهتیــی بهڕێوهبردنیــان بهرنامهڕێژیی
دهكــرد .ئهركی ههر یهك له ئۆرگانهكانی
حیزبــی بــۆ ئهنجامــدان و بهڕێوهبردنــی
لــه چوارچێــوهی ئوســول و پڕهنســیپه
دیاریكــراوهكان دیــاری دهكــرد و لــه
بهڕێوهبردنــی كار و ئهركــه حیزبییهكانــدا

دوكتور ســهعید ،به شــێوهی بهشداریدان و
پێسپاردن « مشاركت و تفویض» بوو.
هێــز و پۆتانســییەڵی ئهندامهكانــی لــه
بڕیاردانــدا بهشــدار دهكــرد و دیاریكردنــی
ڕهوهنــد و ڕێچكــهی ئاكامــی كار و
ئهركهكانی به كۆمهڵ دهسپارد.
شــێوهی ڕێبــهری و مودیرییهتــی ناوبــراو
بــۆ ئهندامانــی تهشــكیالتی ئاشــكرای
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران له
ســهر بنهما و ئهساســی ڕادهی ئامادهیی
ئهندامــهكان بــۆ قهبــووڵ كردنــی كار و

دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران لهمــهڕ
بڕیــاردان ،كاری به كۆمهڵ ،بردنهســهری
ڕۆحییــهی شۆڕشــگێری و پهروهردهكــردن
و بارهێنانــی كادر و پێشــمهرگه الوهكان.
چوونكــه لــه ئهنجامــدان و بهڕێوهبردنــی
كار و بهرپرســایهتیدا پێڕهوی دیســیپلینی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو.
دوكتور ســهعید بــۆ وهدســتهێنانی ئامانج
و ویســتهكانی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران نهخــش و كاریگــهری
كادرهكانی له ئۆرگانهكانی حیزبدا پێناسه

ڕۆڵ و نهخشی ناوبراو له ڕێبهریدا خهلالق و داهێنهرانه بوو .ئهو ڕێبهرە نهمره له بیاڤی
مودیرییهت و بڕیارداندا ،داڕشتنی بهرنامه و پڕەستیژی واقیعبینانه ،داهێنران له كاری ڕێكخستن و
تهشكیالتیدا ،كونترۆڵ بۆ چارهسهركردنی كێشه نێوخۆیییهكانی حیزبی دێموكرات،
پێكهێنان و دروستكردنی بزوێنهر و ئهنگیزهی كار و بهرپرسیاریهتی لهنێو ئهندامانی حیزبدا،
ڕێگانیشاندهر و ئامانجداربوون له داڕشتنی سیاسهتی درووست و ئوسوولیی
حیزبی دێموكراتی كوردستان له ههلومهرجگهلی جۆراوجۆری خهباتدا،
جێ پهنجهی دیار بوو و زۆر خاڵی دیكهش نیشانهی لێهاتوویی و شایستهیی
ئهو مرۆڤه ئازادیخواز و نیشتمانپهروهر و مرۆڤتهوهره بوون
ئــهو ڕێبــهرە نهمــره له بیاڤــی مودیرییهت
و بڕیاردانــدا ،داڕشــتنی بهرنامــه و
پڕەستیژی واقیعبینانه ،داهێنران له كاری
ڕێكخســتن و تهشــكیالتیدا ،كونتــرۆڵ بۆ
چارهســهركردنی كێشــه نێوخۆیییهكانــی

پێداگــری و جهختــی دهكــردهوه و له ئاكام
و كردهوهكانــی دهكۆڵییهوه .ههروهها وهكوو
ڕێبهرێكی دیار و مودیرێكی مرۆڤدۆست
بهدڵســۆزییهوه لهگــهڵ ئهندامانی حیزبی
دێموكــرات و دهورووبــهر ههڵســووكهوتی

بهرپرســایهتییهكانی حیزبی ،به سهرنجدان
به بارودۆخی شــهڕ له كوردســتان و زهخت
وگوشــاری ڕێژیمــی كۆماری ئیســامی
ئێــران بــۆ ســهر خهڵكــی بــێ دیفاعــی
كوردستان بوو.

دهكرد .ئهو نهخشگهله بریتین لهو ئهركانه:
داڕشــتنی پــان و بهرنامــه ،ڕێكخســتن
«ســازماندهی» ڕێنوێنــی كردنی هێزی
پێشمهرگه ،كاری به كۆمهڵ ،چۆنیهتیی
ههڵســووكهوت لهگــهڵ خهڵــك و ئهخالقی

كاك دوكتور سهعیدی نهمر ئیمانێكی قووڵی به كاردانهوهی خهباتی حیزبی دێموكرات له ڕێگهی
هاوسهنگیی نێوان ڕۆحیهی شۆڕشگێڕی و كار و ئهركدا ههبوو.
ههر بۆیه كهسانی شۆڕشگێڕ و به باوهڕ و ئیمان له ڕهوتی بزووتنههوی خهباتی مافخوازانهی
نهتهوهكهماندا كار و ئهركیان وهئهستۆگرت و له بهڕێوهبردنی پڕهنسیپ و ئوسوول و ڕێكاری
ئیستراتێژیی سیاسیی حیزبی دێموكراتدا ههمیشه خولقاندن و داهێنانی بهكردهوه له دهستدا بوو
حیزبــی دێموكــرات ،پێكهێنــان و
دروســتكردنی بزوێنــهر و ئهنگیــزهی
كار و بهرپرســیاریهتی لهنێــو ئهندامانــی
حیزبــدا ،ڕێگانیشــاندهر و ئامانجداربــوون

دهكرد.
پێوهندییــه كۆمهاڵیهتییهكانــی لــه ســهر
بناغهی مهیل و ئارهزووی خهڵك دادهڕشت
و ڕێزی له ویست و داخوازییهكانی خهڵك

لێهاتوویی ،زیرهكی و ســادهو ســاكاربوون،
لهخۆبردوویــی ،ڕۆكبــوون و ڕوونوێــژی
و ســهداقهت و باوهڕبهخۆبــوون خاڵــی
بهرچــاوی تایبهتمهندییهكانــی دوكتــور

شۆڕشــگێڕی لهنێــو بهدهنــهی حیزبــی
دێموكراتدا.
لــه الیهكــی دیكهشــهوه ڕێــزی بــۆ فیكــر
و ئهندێشــهو ئیــدهی ئهندامانــی دادهنــا.

شارهزا له داڕشتنی سیاسهتی ڕۆژ و ئاگادار به ئاڵوگۆڕهكانی جیهان بوو .ههر بۆیه وهكوو
ڕێبهرێكی سهركهوتوو له سهرهتای دهستپێكردنی ئاڵوگۆڕهكان و ڕووخانی دیواری بێرلین و
ههڵوهشانهوهی یهكیهتی سوڤیهت و ڕووخانی بلوكی ڕۆژههاڵت و گۆڕانكاریی له ڕۆژههاڵتی
ناوهڕاستدا و له دهسپێكی شۆڕش و ڕاپهڕینی نهتهوهی كورد له كوردستانی باشوور دهوری پۆزەتیڤی
گێڕا و پشتیوانی ڕاپهڕینی خهڵكی وهزاڵههاتووی باشووری كوردستان بوو
لــه داڕشــتنی سیاســهتی درووســت و
ئوســوولیی حیزبی دێموكراتی كوردســتان
له ههلومهرجگهلی جۆراوجۆری خهباتدا،
جــێ پهنجــهی دیــار بــوو و زۆر خاڵــی

و ئهندامانــی حیزبــی دهگــرت ،و بــاوهڕ و
متمانــهی قووڵــی بــه كادر و پێشــمهرگ ه
ههبوو.
شێواز و ستایلی ڕێبهری و مودیرییهتی

ســهعید بوون .له سهردهمی ئێستادا دهبێ
كــه ئــهم شــێوازه ڕێبــهری و مودیرییهتــ ه
ببێتــه هێــزی بزوێنهر و ئهنگیزهیهكی قایم
و پتــهو بــۆ كادر و پێشــمهرگهی حیزبــی

لــه دامهزراندنــی پێوهندیــی دووالیهنــ ه
و بهشــداری بــۆ بڕیــاردان ههمیشــه
هاوسهنگهرانی هان دهدا.
ئــهم ڕێگهچاره دووالیهنه ئیمكانی باشــی

دهرهخســاند كه ڕێبــهری بتوانێ تهئكید و
جهختــی زیاتــر لــه ســهر كار و ئهركــهكان
بكاتهوه.
كاك دوكتــور ســهعیدی نهمــر ئیمانێكــی
قووڵــی بــه كاردانــهوهی خهباتــی حیزبــی
دێموكــرات له ڕێگهی هاوســهنگیی نێوان
ڕۆحیــهی شۆڕشــگێڕی و كار و ئهركــدا
ههبوو.
ههر بۆیه كهســانی شۆڕشــگێڕ و به باوهڕ
و ئیمــان لــه ڕهوتــی بزووتنــههوی خهباتی
مافخوازانــهی نهتهوهكهمانــدا كار و
ئهركیان وهئهســتۆگرت و لــه بهڕێوهبردنی
پڕهنســیپ و ئوســوول و ڕێــكاری
ئیســتراتێژیی سیاسیی حیزبی دێموكراتدا
ههمیشه خولقاندن و داهێنانی بهكردهوه له
دهستدا بوو.
ههروههــا ســهرنجی ئهندامانــی حیزبــی
بــۆ بهڕێوهبردنــی ههرچــی باشــتری
ئهركــهكان لهبهرچاوگرتنــی ئامانــج و
ڕێبــاز و بهرنامهكانــی حیــزب ڕاكێشــا.
شــێوهی خهباتــی حیزبــی دێموكراتــی لــه
كۆبوونهوهكانــدا بــه لێوهشــاوهیییهوه ڕاڤه و
بهیان دهكرد.
بهرنامهگهلــی ئوســوولی و گونجــاوی
لهگــهڵ ههلومهرجــی خهبــات لــه
كوردســتانی ئێرانــدا ،ههنــگاو بــه ههنگاو
بۆ وهدهســتهێنانی ئامانجــه نهتهوهییهكانی
كــورد لــه پێنــاوی گهیشــتن بــه مافــی
دیاریكردنی چارهنووســدا شــی دهكردهوه و
ڕێنوێنیــی پێویســتی بــۆ ڕێكوپێككردنی
قــهوارهی كارو خهبــات دهدا به كۆمیتهی
ناوهنــدی و ئۆرگانهكانــی بهڕێوهبهریی له
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــدا.
ههروهها كاك سهعیدی نهمر شێلگیرانه بۆ
ســهقامگیركردنی دیسیپلین و فهرههنگی
شۆڕشگێڕانه له حیزبدا تێدهكۆشا.
یهكێكــی دیكــه لــه تایبهتمهندییهكانــی
دوكتــور ســادق شــهرهفكهندی گرینگیدان
بــه توانایــی و لێهاتوویــی كادر یــان
پێشــمهرگه بــوو كه توانــا و مایهی ئهرك
و بهرپرسایهتی تێدایه ،به ههموو توانایهوه
پشتیوانیی لهو كادر و پێشمهرگهیه دهكرد
و هانــی دهدا بــۆ وهئهســتۆگرتنی كار و
ئهركی حیزبی.
ڕێبــهری شــههیدمان چ ئــهو كاتهی وهك
ئهندامێكــی ههڵســووڕی حیــزب كاری
دهكــرد و چ وهك ئهندامــی ڕێبهریــی
یــان ئــهو كاتــهی كــه ڕێبهریــی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی كهوته سهرشــان،
خــاوهن سروشــتی تایبــهت بــه خــۆی بوو،
وهكــوو خــاوهن نفووزێكــی بــاش لــه نێــو
كۆمهاڵنــی خهڵكــی كوردســتان و ئێــران.
سیاسهتمهدارێكی ناودار ،مودیر و وردبین
و دیپلۆماتێكی بهوهج و ناوبهدهر بوو.
شــارهزا لــه داڕشــتنی سیاســهتی ڕۆژ و
ئــاگادار بــه ئاڵوگۆڕهكانــی جیهــان بــوو.
هــهر بۆیــه وهكــوو ڕێبهرێكی ســهركهوتوو
له سهرهتای دهستپێكردنی ئاڵوگۆڕهكان و
ڕووخانی دیواری بێرلین و ههڵوهشــانهوهی
یهكیهتــی ســوڤیهت و ڕووخانــی بلوكــی
ڕۆژههاڵت و گۆڕانكاریی له ڕۆژههاڵتی
ناوهڕاســتدا و لــه دهســپێكی شــۆڕش و
ڕاپهڕینــی نهتهوهی كورد له كوردســتانی
باشوور دهوری پۆزەتیڤی گێڕا و پشتیوانی
ڕاپهڕینــی خهڵكــی وهزاڵههاتــووی
باشــووری كوردســتان بــوو .خوێندنــهوهی
ســهردهمیانهی بۆ ڕووداوهكانی كوردستان
و ئێــران و جیهــان ههبــوو .هــهر بۆیــه لــه
بیــری پێكهێنانــی بهرهیهكــی دێموكراتیك
لــه هێــزه دێموكراتهكانی گهالنــی ئێران و
كوردستاندا ههبوو.
بهاڵم به داخهوه ڕێبهری بلیمهتی نهتهوهی
كــورد ڕۆژی پێنــج شــهممه ڕێكهوتــی
26ی خهرمانانــی 1371ی ههتــاوی بــه
دهستی تیرۆریستهكانی ڕێژیمی كۆماری
ئیســامی لــه ڕیســتۆرانی میكۆنۆس له
شــاری بێرلینــی پێتهختی ئاڵمــان لهگهڵ
هاوڕێیانــی فهتــاح عهبدولــی ،هۆمایوون
ئــهردهاڵن و نــووری دێهكــۆردی شــههید
كران.
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ڕاسان بزووتنەوەیەکی ئاوارتە کە بووەتە بنەما
جاقل
وەرگێڕان :ئاسۆ مینبەری
خەباتــی سیاســیی نەتــەوەی کــورد لــە
بەرانبــەر ڕێژیمــی تــاران النیکــەم ،لــە
مــاوەی  ٤٠ســاڵی ڕابــردوودا هــەوراز و
نشــێوگەلێکی بەخۆیــەوە بینیــوە .بــەاڵم
بەردەوامیــی ئــەم خەباتــە بــە هەمــوو
چەندایەتــی و چۆنایەتییەوە ،بەڵگەیەکی
حاشــاهەڵنەگرە لەوەیکە نەتەوەی کورد بە
بەردەوامــی شــانازی بە مێــژووی خەباتی
خــۆی لــە بەرانبــەر ســتەمی سیســتمی
بەرژەوەندیخوازی تاراندا بکات.
قیــن هەڵگرتــن و دوژمنایەتیــی
سیســتماتیک ئەمڕۆکە لــە جوگرافیای
ئێراندا و لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێرانیش
بە نیســبەت تاک بە تاکی کوردســتانیان
بەدی دەکرێت .کەسانی بەناو ڕۆشنبیر و
جیابیــر و ئۆپۆزســیۆنێک کە لە دەرەوەی
ســنوورەکانی ئێران ،بانگــەوازی دژایەتی
لەگــەڵ ڕێژیــم دەکــەن ،بەداخــەوە زۆرتــر
لــە بــواری زەینییــەوە کەوتوونەتــە ژێــر
ســێبەری ئۆســتوورە فاشیســتیی و تــاک
نەتەوەییــەکان کــە ناتوانن یــان نایانهەوێ
لــە چنگــی ئــەم زەینییــەت و ئۆســتوورە
ڕزگاریان بێت.
زۆرینەیــان بەداخــەوە وەکــوو دوو ڕێژیمی
تــاران ســەبارەت بــە پرســی نەتەوەکانــی
ئێــران بیــر دەکەنــەوە و هیــچ بــەدوور نییە
ئەگــەر ڕۆژێــک جڵــەوی هێز بەدەســتەوە
بگــرن ئەوانیش هەر ئەو کردەوەیە بەرانبەر
بــە نەتــەوەی کورد دووپــات نەکەنەوە کە
ڕێژیمــی پاوانخوازی پەهلەوی و ڕێژیمی
خوێنمــژی ئاخونــدی بەرانبــەر بــە کــورد
کردوویانە .ئەم دوگماتیزمە لە ئەندێشــەدا
بووەتە هۆی ئەوەیکە ئەوان خواســتەکانی
نەتــەوەی کــورد قەبــووڵ نەکــەن و لــەم
ڕوانگەیەوە لە دەرکی گوتار و شــرۆڤەی
سیاسیی حیزبەکان و کەسانی ئازادیخواز
و مافخــوازی کــورد دۆشــدامێنن.
هەستەکانی بیستن و بینینی ئەم کەسانە
بــە ئاقارێکــی دیکــەدا دەچێــت و ئــەوەی
ئــەوان ئەیانهــەوێ بەدەســتییەوە بگرن هێز
و ئیمتیازی سیاسی و ئابووری لە تارانە،
نــەک گۆڕانێکی بنەڕەتیی سیاســی لەم
جوگرافیا ناتەبا و ڕەنگاوڕەنگە.
ئەمــە بووەتــە هــۆی ئەوەیکــە میدیــا
کوردییــەکان و کەســانی ڕۆشــنبیر
و خەباتکارانــی کــورد ،کاتێــک و
تێچوویەکی زیاتر بۆ تێگەیاندنی خەڵک
لە خواستەکانی خۆیان تەرخان بکەن.
ڕەنگە ئەگەر ئەم کەسانە و ئەم بزووتنەوە
غەیرەکوردانــە بــەم زەینییەتــەوە ســەبارەت
بــە کــورد بیریــان نەکردابایەتــەوە ،هــەر
لــە ڕۆژەکانــی ســەرەتای شۆڕشــەوە
نەتەوەکانــی ئێران لەگــەڵ نەتەوەی کورد
و لە ســەرووی هەمووانەوە لەگەڵ حیزبی
دێموکــرات پێوەندییان درووســت کردبایە و
بە ڕەتکردنەوەی ڕێفراندۆم و گشتپرســیی
فۆرمالیتــە و ناڕوونی ڕێژیمی ئاخوندی،
«نا»یەکی گەورەیان بەم ساختارە پڕاوپڕ
لــە پارادۆکــس و گەندەڵییــە بدایەتــەوە و
بەستێنی خوڵقانیان بۆ درووست نەکردبایە.
بــەاڵم مخابــن ئــەو ڕۆژانــە تێپەڕیــون و
نەتەوەکانــی ئێــران لــە ماوەی  ٤٠ســاڵی
ڕابــردوودا نرخێکــی قورســیان بــە گیان و
ماڵــی خۆیــان بــۆ ئــەم هەڵەیە و شــێوازی
بیرکردنــەوەی ڕێبەرانــی ئەوکاتی خۆیان
داوە.
لــە کوردســتاندا زۆربوونــی حیزبــەکان
و بزووتنــەوە سیاســییەکان بەســتێنێکی
درووســت کــردووە کــە بوغــز و ئێرەیــی
بەنیســبەت حیــزب و ڕێبــەرەکان ببێتــە
هۆی یەکگرتوویی لە نێوان خەباتکارانی
کــورددا .بــەم پێیــە ڕێژیمــی دڕنــدە و
تەیــاری خومەینــی بــە فەرمانــی جەهاد،
فەرمانی کوشــتن و ژینۆسایدی نەتەوەی
کــوردی دا کــە تەنیــا خوازیــاری مافــی
ئینســانی و ســەرەتایی خۆیــان بــوون.
شــەهید عەبدولڕەحمــان قاســملوو ،کــە
تێگەیشــتنێکی قــووڵ و گشــتیی لــە
سیاســەتی نێودەوڵەوتی و ناوچەیی هەبوو

هەوڵــی دا بــە هەر شــێوەیەک کە دەلوێ
پێــش بــە ڕوودانــی هەرجــۆرە قەیرانێکــی
مرۆیی بگرێت.
دوکتور قاســملوو کە مەترســیی دانیشتن
لە ســەر مێزی وتووێــژ لەگەڵ دیپلۆمات
تێرۆریستەکانی ڕێژیمی بە گیان قەبووڵ
کرد تا النیکەم لە بڕگەیەک لە مێژوودا
جینایەتەکانــی ڕێژیــم لە کوردســتاندا بە
کەمتریــن ئاســت بگەیێنێــت و نەتــەوەی
کــورد بــە النیکەمــی مافــی خــۆی
بگەیێنێت بەالم ڕێژیم بە تێرۆری دیسانەوە
ســەلماندی کــە گۆڕانێــک بەســەریدا
نایــەت و تێــرۆر و مرۆڤکوژی بەشــێوەی
سیســتماتیک و بەرنامەبۆداڕێــژراو لــە
تاراندا سازماندێهی دەکرێت.
تێــرۆر و کوشــتارەکانی ڕابــردوو و
لەســێدارەدانە ڕۆژانــەکان و زیندانــی
کــردن و ئاوارەبوونــی خەڵکانــی ئێــران
تــا ئــەم دواییانــەش هــەر درێــژەی هەبووە
و درێژەشــی هەیــە .مێــژووی  ٤٠ســاڵی
ڕابــردوو ســەلماندوویەتی کــە دەوڵەتــە
ڕۆژاواییــەکان بەپێچەوانــەی پڕوپاگەندە
مافــی مرۆییەکانیــان زیاتــر قازانجــی
سیاســی و ئابووریــی خۆیــان لەبەرچــاو
دەگــرن .ڕوونە کە هیواداربوون بە دەوڵەتە
ڕۆژاواییــەکان بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی
ئاخونــدی هیوایەکــی خــاوە و لــە بــێ
کــرداری و ترس لــە دڕندەبوونی ڕێژیمی
تێرۆریستی تارانەوە سەرچاوەی گرتووە.
کوردســتان بە هەموو هێزەوە تاکوو ئێســتا
لــە بەرانبــەر ئــەم ڕێژیمــە جینایەتــکارەدا
ڕاوەســتاوە و شــەو و ڕۆژێــک نییــە
کــە الوانــی ئــەم نەتەوەیــە دەسبەســەر،
ئەشــکەنجە و ئێعــدام نەکرێــن .دۆخــی
ژیان لە کوردستان بەنیسبەت شوێنەکانی
دیکەی ئێران ئێجگار خراپترە.
بێکاری و گرانی زۆر زیاترە .فەرماندەران
و هێــزە گەندەڵکارەکانــی ڕێژیــم لــە
کوردســتاندا بە حەزی خۆیان دەجووڵینەوە
بەاڵم نەتەوەی کورد نەوەستاوە و تێچووی
گەیشــتن بــە ئازادیــش لــە هــەر کات و
ساتێکدا دەدات.
پاش ســااڵنێک کــە حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بەشــێک لــە خەباتی
مەیدانیــی خــۆی بەبۆنــەی بەرژەوەندیــی
ناوچەییەوە خستە حاڵەتی هەڵپەساردنەوە،
ڕێژیــم باشــترین دەرفەتــی لــە بەر دەســت
بــوو تاکــوو پرســی کــورد بە شــێوەیەکی
شارستانیانە و سیاسی چارەسەر بکات.
بــەاڵم ڕێژیمــی خووگرتــوو بــە جینایەت،
هیچــکات ئەمــەی نەکــرد و لــە
واڵتانــی هاوســێدا دەســتی دایــە تێــرۆر و
شــەهیدکردنی پێشــمەرگەکانی حیــزب.
لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا بێــکاری و
هەژاریــی پــەرە پێدا و تــا جێگایەک کە
توانیی کوردستانی کردە شوێنی ترانزیت
و کڕین و فرۆشتنی ماددەی هۆشبەر بە
واڵتانی هاوسێ.
ڕێژیم لە شارە کوردنشینەکاندا بۆ پەردان
بــە بیــری چەقبەســتوو و ئیدئۆلۆژیکــی

خۆی تێچوویەکی زۆری خەرج کرد.
ســەرچاوە سرووشــتییە زەوینــی و
ژێرزەوینییەکانی بەتااڵن برد.
ڕێژیــم دێمۆگرافیــای ناوچەکــەی تــا
ڕادەیەک کە بۆی دەلوا تێک دا و . ...
بەم وەسفانەوە نەتەوەی کورد و کۆمەڵگای
کوردستانی مافی ئەوەی هەبوو کە داوا
لە ڕێبەرانی بەرحەقی خۆی بکات تاکوو
بــۆ زێدەخوازییەکانــی ڕێژیم ســنوورێک
دابنێــن .پێویســت بوو تاکوو نــەوەی نوێ
و الوانــی نەتــەوەی کورد لەگــەڵ بایەخە
نەتەوەییەکانی خۆیان زیاتر ئاشنا ببنەوە.
خەڵکی کوردســتان جارێکی دیکە هاتنە
ڕیزی یەکەمی خەبات لەگەڵ ڕێژیمێك،
بەپێچەوانــەی ئــەوەی کە ئیدعــا دەکات
لــە ئوســوول و بنەمــای ئیســامیی نابی
محەممەدی ســەرچاوەی گرتووە ،پێبەند
بە هیچکام لەم ئوسوولە ئینسانی و دینی
و ئەخالقییانە نییە.
ڕێژیــم لــە کــردەوەدا تەنیــا یــەک نەتەوە
و یــەک مەزهــەب بــە فەرمــی دەناســێت
و بــۆ پــەرەدان بــەم مەزهەبــە لــە دەرەوەی
ســنوورەکانی واڵت هــەم تێچــووی ماڵی
و هــەم تێچــووی گیانیــی زۆری داوە.
بــەاڵم بــە تێپەڕینــی کات ڕوون بوویــەوە
کــە ئــەوەی ڕێژیم وەکــوو مەزهەب ناوی
لــێ دەبــات ،ئیدئۆلۆژیــی دەســتکردی
ئاخوندەکانی تاران بۆ مانەوە لە دەسەاڵتە
کــە لەگــەڵ بنەمــای مەزهەبــی شــیعە
جیاوازییەکی زۆر زۆری هەیە.
لە ڕۆژانی ســەرەتای دەســپێکی ڕاســانی
ڕۆژهەاڵتــدا ،الوانــی کورد بــە حەزێکی
زۆرەوە بەدواداچوونــی هــەواڵ و زانیارییە
جۆراوجۆرەکانیــان ســەبارەت بــەم پرســە
دەکرد .کوردســتان جارێکی دیکە ناچار
بوو کە پێشــەنگ بێت و بەدڵنیاییەوە ئەم
پێشەنگ بوونە تێچووی زۆریشی بەدواوە
بوو.
زۆرێــک لــە سیاســەتوانان و ئۆپۆزســیۆن
و بەنــاو ڕۆشــنبیرانی غەیــرە کــورد
لــەم خوێندنــەوە نوێیــەی حیــزب تووشــی
سەرسووڕمان بوون .هەندێک دەستیان دایە
دژایەتــی لەگــەڵ ڕاســان و هاوتەریببوون
لەگــەڵ ڕێژیم .هەندێک بێدەنگ بوون و
هەندێکیــش بــۆ ڕەخنەگرتن لــەم گوتار و
خوێندنەوەیە بابەتگەلێکیان ورووژاند.
ئەگەرچــی الیەنگەلێکیــش پیرۆزباییــان
کــرد و بەرگریــان لــەم جووڵەیــە کــرد
بــەاڵم ڕێژەیــان کــەم بــوو و میدیایەکــی
هەمەگیریــان نەبــوو یــان ئەگەریش هەبوو
کەمتر سەرنجیان دایە الیەنە جیاوازەکانی
و لــە ئاســتێکی دیاریکــراو و کەم و خێرا
لێــی تێپەڕبــوون .لــە نێــوان حیزبــەکان و
کەســەکان و الیەنــە کوردســتانییەکاندا
دۆخەکە زۆر باش نەبوو.
زۆرتــر تاکــەکان ڕەخنەیــان لــە ڕاســان
دەگرت و نەیاندەتوانی لێی تێبگەن.
هەر دوو الیەنی ئێرانی و کوردســتانی لە
پێگــە و جێگــەی جەماوەریــی حیــزب یان
بێئاگابــوون یــان لە ســەر ئــەو بڕوایە بوون

کــە لــە دۆخێکدا کە ئێــران و ئامریکا لە
بااڵتریــن و پتەوتریــن ئاســتی پێوەندیــدان
و واڵتانــی ئورووپایــی لــە ژێــر ئــااڵی
بەرجامــدا لەگــەڵ تــاران لــە پێوەندیــدان،
حیزبی دێموکرات تووشی هەڵەی شڕۆڤە
و لێکدانەوە بووە!!!!!!!
لــە ڕوانگــەی ئەوانــەوە ئەگــەر حیــزب
پێگەیەکــی جەماوەریــی بەهێــزی
هەبێــت بێشــک دەتوانــێ تــا ئاســتێک
ســەرکەوتوو بێــت کــە ئەمــەش ئێرەیــی
حیزبــە کوردســتانییەکان و ترســی الیەنە
ئێرانییەکانی بەدواوە بوو.
لــە الیەکی دیکەوە ئەگەر حیزب پێگەی
جەماوەریــی الوازی هەبێــت ،ئەمە وەکوو
خۆکوژییــە و ڕەنگــە ئەوان بــۆ وەدەرنانی
ئــەم ڕەقیبــە لەمێژینــە و ئــەم خەباتــکارە
نەسرەوتووە (حدکا) خۆشحاڵیش بن.
ڕوونــە کــە ئــەوان نەیاندەتوانــی لــە چەند
فاکت تێبگەن:
١ـ ســەربەخۆیی بڕیــاردان لــە حیزبــی
دێموکراتدا
٢ـ ڕادەی پشــتیوانیی خەڵکی کوردستان
لە ڕاســان و پێگەی جەماوەریی حیزب لە
کوردستان
٣ـ شــرۆڤە و ڕوانینــی ورد و دروســتی
ڕێبەریــی حیزب لە دۆخی جیهان ،ناوچە
و ئێران
٤ـ ئیــرادە و بــڕوای پۆاڵیینی پێشــمەرگە
گیان لەسەردەستەکانی حیزب بۆ درێژەدان
بــە ڕێــگای شــەهیدان و بەدیهێنانــی
خواستەکانی نەتەوەی کورد
٥ـ سست بوونی هێزی ڕێژیم و تێگەیشتنی
درووســتی ڕێبەرایەتیــی حیزب لە ڕێژەی
گەندەڵــی و لەنێوچوونــی ڕۆژانە لە نێوان
هێزەکانــی ڕێژیــم و چەندیــن هــۆکاری
دیکە.
ڕەنگە ئەمە شانس یان چارەنووسی حیزبی
دێموکــرات بوو کە دەبــا وەکوو «نا»وتن
بــە ڕێفراندۆمــی ســەرەتاکانی شــۆڕش،
ئەمجــارەش بــە دەنگێکــی بــەرز و بەدوور
لــە هەرچەشــنە ناڕوونــی و پارادۆکــس و
جیاوازییــەک ،ئااڵهەڵگری ڕەوتی نوێی
خەبات بــەدژی ڕێژیمێکی گەندەڵ بەاڵم
دڕندە بێت.
ڕەنگــە ئەمــە دووپاتبوونــەوەی مێــژووی
بەرچاوتەنگی و ئێرەیی الیەنە جیاوازەکان
و شەپۆلســواری بێــت کــە لەکۆتاییــدا
بــە زیانــی خــودی ئــەوان و یەکگرتوویی
خەبات دژی ڕێژیم تەواو دەبوو و بەشێک
لەم خەســارەش داوێنی حیزبی دێموکراتی
دەگرتــەوە .تەنانەت میدیاکانــی دەرەوەی
ئێران لە ڕووماڵی ڕاسان خۆیان دەبوارد و
ئێستاش خۆدەبوێرن .ڕێژیمی پیس و ڕێوی
ســفەتی خامنەیــی کــە تێگەیشــتنێکی
قووڵــی لــە حیزبی دێموکــرات و نەتەوەی
کورد هەبوو دەســتی بە شەڕی نیزامی و
شەڕی ڕەوانی لەگەڵ ڕاسان کرد.
ڕێژیــم بــە هەڵواســینی بیلبۆردگەلێــک
لــە تــاران و جێگاکانــی دیکــەدا هەوڵــی
دا تاکــوو ڕێبــەر و کەســی یەکەمــی

حیــزب بــە تاوانباری ســەرەکی لە هەموو
ئــەو ڕووداوانەدا کە ڕوویان دا بناســێنێ.
مووشەکباران ،پیالنە نهێنی و ئاشکراکان
بــۆ تێــرۆر ،تۆپبــاران کردنــی بەردەوامی
مەقەڕەکانــی حیــزب بــە گازی ژەهراوی
و مەترســیدار ،هەڵســوکەوتی تونــد
لەگــەڵ چاالکانــی ئەنجومەنــە ئەدەبــی
و فەرهەنگییــەکان و دەسبەســەرکردن
و تێــرۆری پارێزەرانــی ژینگــە تەنیــا
بەشــێک لــەم جینایەتــە بەردەوامانــەی
ڕێژیــم بوون کــە دەتوانین بڵێیــن نەتەوەی
کــورد بەهــۆی خەباتــی خــۆی بەوپەڕی
شــەرەف و گەورەییــەوە خەریکــی بــووە و
هیچ چاوەڕوانییەکی لە کەسێک نەبووە
و یــەک هەنگاویش لــە بەرانبەر ڕێژیمدا
پاشەکشەی نەکردووە.
ئەمڕۆ چەند ساڵ بە سەر خاڵی دەسپێکی
ڕاســاندا تێپەڕیــوە بــە ویژدانێکی بەخەبەر
و دوور لــە هەرچەشــنە دەمارگــرژی
و دوگماتیــزم و چەقبەســتووییەکی
بیــری دەتوانــرێ بــەراورد بکــرێ ئایــا
حیزبــی دێموکــرات و ڕێبەرییەکــەی
بــۆ ئاشــکراکردن و بزاوتنــی ئەندامانــی
خەباتــی کۆمەڵــگای کوردســتان دژی
ڕێژیــم بەرحــەق بووە یان نا؟ پاش زیاتر لە
چوار ســاڵ و گیانفیدایی و شەهیدبوونی
پێشــمەرگەکانی حیــزب و کــەم لوتفیــی
حیزبــە کــورد و ئێرانییــەکان دەردەکــەوێ
کــە حیــزب لــە شــرۆڤە و لێکدانــەوەی
موحاسباتی بۆ خەبات هەڵەی نەکردووە.
ڕێژیــم لــە کاتــی ڕاگەیاندنــی ڕاســاندا
بەهــۆی بەرجــام و هەڵوێســتی دیپلۆماتە
ڕۆژاواییــەکان لــە ئاســتی ئیدەئاڵــی
نێونەتەوەییدا بوو.
نرخــی ئــەرز لە نێوان ســە تا ســە هەزار و
پێنســەد تمەنــدا بــوو و  . ...بەاڵم ئەمڕۆ
دەبینیــن کــە ڕێژیــم لــە نزمترین ئاســتی
پێوەندییە نێونەتەوەییەکاندایە.
ڕێژیــم دوورەپەرێز بووە و تەنانەت توانایی
فرۆشــتنی نەوتــی خــۆی بــە هەرزانترین
نرخ نییە.
نرخی ئەرز لە کاتی نووسینی ئەم بابەتەدا
 ٢٧٠٠٠تمەنــە و هیــچ متمانەیەک نییە
کــە تــا کاتی چاپــی بابەتەکــە زیاتریش
نەبێتەوە.
بێــکاری ،هــەژاری و گەندەڵیــی
هەوسارپچڕاو ئێرانی داگرتووە.
کوردســتانییەکان بــۆ نانــی ڕۆژانەیــان
ناچــارن کۆڵبــەری بکــەن یــان بــە دەیــان
کیلۆمێتر ڕێگای زەوینی بپێون.
گرانــی و هەاڵوســان ئاسایشــی مێشــکی
تــاک بــە تاکــی ئێرانــی لەنــاو بــردووە و
ڕێژیــم دەســتی داوەتــە چاپی پــارە بە بێ
هیچ پشتیوانێک.
ڕێژیم نەتەنیا توانایی داخستنی کەنداوی
نییە بەڵکوو هێرشــەکان بۆ ســەر هێزەکان
و مەقەڕەکانی خۆی لە ســووریە ،لوبنان،
یەمــەن و عێراقیــش لەبەرچاو ناگرێ .لە
بەرانبــەر کوژرانی قاســم ســلێمانیدا جگە
لــە قســەی بــێ ســوود بە کــردەوە هیچی
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نەکردووە و ناتوانێ کارێک بکات.
ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران جارێکــی دیکــە ســەلماندی کە بە
ڕوانینێکــی کــراوە و بەدوور لــە خەیاڵ و
دەمارگرژییەوە پرســە سیاسییەکان شرۆڤە
دەکات و بە ســەربەخۆیی تەواوەوە ،دەست
دەبات بۆ کردەوە و بڕیار دەدات.
پێشــمەرگەکانی حیــزب ســەلماندیان کــە
پێبەنــدن بــە ئامانجــە ئازادیخوازانــە و
دادپەروەرانــەکان و بــۆ دەستپێراگەیشــتن
بــەم نرخــە بااڵیــە بــە گەورەیــی تــەواوەوە
گیانفیدایی دەکەن.
ئەگەرچــی لــە وتنــدا ،حیزبــە
کوردســتانییەکان ڕەنگە نکۆڵی لە وتنی
بکــەن بــەاڵم ڕوونــە کــە بەســتێنێک کە
حیزب لەم چەند ساڵەدا بە هۆی ڕاسانەوە
درووســتی کرد ،بووەتە هۆی یەکدەنگیی
زیاتری ئەم حیزبانە لەگەڵ یەکتر.
ئەمــڕۆ النیکــەم هەمــوو حیزبــەکان و
کۆمەڵــگای کوردســتان لــە ڕاســانی
جەماوەریــدا بــە دژی ڕێژیــم بەشــدارن.
حیزبــی دێموکــرات دینامیزمــی
بنەڕەتیــی ئــەم بزووتنەوەیــە بــووە و هەیە.
ئەگەرچــی الیەنــە ئێرانییەکان هێشــتا لە
پۆتانســیێلەکانی حیزبــی دێموکــرات و
کوردســتان خۆیــان بــەدوور دەگــرن و بــە
ڕق و گومــان و ڕەنگــە بوغزیشــەوە چــاو
لــەم بزووتنەوەیــە بکەن بەاڵم دیســان نابێ
ئەوە لەبەرچاو نەگیرێ کە ڕەوتی خێرای
گۆڕانکارییــە ناوچەیــی و جیهانــی و
ناوخۆییــەکان ئەوانیــش ناچــار دەکات
تاکــوو لــە ڕێبــازی درووســتدا هەنــگاو
هەڵبگرن.
ئەمــڕۆ تەنانەت ئەگەر حیزبی دێموکرات
بیهــەوێ ڕاســان هەڵپەســێرێ ،ئیــدی
بیــروڕای گشــتیی کوردســتان و ڕەوتــی
خێرای گۆڕانکاری و هاوکێشــە جیهانی
و ناوچەییەکان لەگەڵ نابن.
حکوومەتــی ئێــران ماوەیەکــی زۆرە
کەوتووەتە سەر ڕێبازی ڕۆچوون و نەمان
و سۆشــیاڵ میدیــا بەســتێنی ڕاماڵینــی
پیرۆزییەکــەی بەهــۆی گەندەڵیــی
بەردەوامــی هێــزە حکوومەتییــەکان دابین
کردووە.
هــەر ڕۆژ بــە جۆرێــک و هەرجــار بــە
هۆکارێک ئاگایی خەڵک زیاتر و زیاتر
دەبێتــەوە و ڕیزی پشــتیوانانی حکوومەت
خاڵی و بێ ئیرادەتر دەبێتەوە.
جێــگای خۆیەتــی لێــرەدا ئامــاژە بــە
وتەیەکــی بەڕێــز مســتەفا هیجــری،
لێپرســراوی گشــتیی حیــزب پــاش
خۆپیشــاندانەکانی ســاڵی  ٩٦بکــەم
کــە وتیــان« :خەڵــک ڕێــگای خۆیــان
دۆزیوەتــەوە و ئــەم خۆپیشــاندان و خەباتــە
دەبێتــە هــۆی ئەوەیکە خەڵــک ڕێبەرانی
خۆیــان لــە قوواڵیــی ئــەم خۆپیشــاندانەدا
دیاری بکەن».
ئەمڕۆ دەبینین هەروا کە لە کوردســتاندا
ڕاســان بــوو بــە هــۆی ئەوەیکــە خەڵــک
لەگەڵ ســیمبۆل و ئوســتوورەکانی خۆیان
ئاشــنا ببنەوە و لە جل و درووشــم و ناخدا
لەگەڵیــان خۆبگونجێنــن و لــە ڕێگــەی
بەکارهێنانــی ئــەو هێمایانــەوە هاوبەشــی
و یەکگرتوویــی لــە نێــوان توێــژ و چینــە
جیاوازەکانــی کۆمەڵــگادا پــەرە پێبــدەن،
لە شــارەکانی دیکەی ئێرانیشــدا زیندانی
کردن و ئێعدام و ئەشکەنجە نەبووەتە هۆی
پاشــگەزبوونەوەی خەڵک؛ بەڵکوو تاک
بە تاکی ئەم شــەهیدانە و ئازادیخوازان و
مافخوازان بوونەتە ئوســتوورە و ڕەمزێک
بۆ خەبات و یەکگرتوویی.
ئێمــەی نەتــەوەی کــورد و ئەندامــان و
الیەنگرانی حیزبی دێموکرات شانازی بە
بڕیــاری حەکیمانە و بەجێی ڕێبەرایەتیی
حیزبەکەمــان لــە چەند ســاڵی ڕابــردوودا
دەکەیــن و ســەرفرازین کــە پێشــەنگی
ئــەم خەباتــە نوێیــە تــا ڕووخانی تــەواوی
ڕێژیمــی مرۆڤکــوژی ئاخوندیــن .لــە
کۆتاییدا ،هیوادارم ڕەوتە سیاسییەکان بە
چاوی کراوە و بینا و دووربینیی زیاترەوە
پەیوەســت بــە ڕیــزی خەباتــەوە بــن تاکوو
بەستێنی ژیان لە واڵتێکی ئازاد و بەدوور
لە هەاڵواردن بۆ خۆمان و نەوەی داهاتوو
دابین بکەین.
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ئەو وانە گەورانە چین كە شەرەفكەندی
دەبێت فێرمان بكات
كەیهان یووسفی
مێــژوو گۆڕەپانــی ڕۆڵگێــڕی پیاو و ژنە
مەزنەكان بووە.
ژیــان و هەڵســووكەوتی ئــەوان پڕن لە وانە
بۆ فێركردنی نەوەی داهاتوو بە مەبەستی
بنیاتنانی ژیان و كۆمەڵگەیەكی باشتر.
ڕێبــەر و قارەمانــەكان چییــان هەیە فێری
ئێمــەی بكــەن و بەتایبەتــی خوێندنــەوەی
ژیانــی شــەهیدی نەمــر ســادقی
شــەرەفكەندی ،ڕێبــەری ڕۆژە ســەخت
و دژوارەكانــی بزووتنــەوەی كوردســتان و
حیزبی دێموكرات ،چیمان فێر دەكات؟
سەرەتاییترین شت كە ڕێبەر و كەسایەتییە
سیاسییەكان سەرنجی ئێمە بۆ الی خۆیان
ڕادەكێشن ڕەنگە چۆنیەتی جل پۆشینیان
بێت.
جۆرج واشــنگتۆن تەنیا كاتێ یونیفۆرمی
فەرمــی لــە بــەر دەكــرد كــە كۆمــار لــە
مەترســیدا بوایــەت و بــەم چەشــنە بــە

هێــزی ئاســمانی پاشــایەتی بریتانیــا بــەر
دەدا و تەنانەت پێیان دەڵێت لە چ بۆمبێك
كەڵك وەردەگرن.
ئەمــەش دەركەوتەی خراپی بۆ بریتانیا لە
گۆڕەپانی شەڕدا لێ دەكەوێتەوە.
گــەورەی وانــەی زانســتی ڕێبــەری لــە
پۆلێنبەنــدی ڕێبەرەكاندا نرخێكی وەها بۆ
ئەم كارەی ئیدێن دانانێت و وەكوو خاڵێكی
الواز و جێی ڕەخنە باسی دەكات.
شــەرەفكەندی پیــاوی ڕێكخســتن و
سیاســەت بــوو .ئــەو كاروباری ســەربازی
بــە فەرمانــدە ســەربازییەكان ســپاردبوو،
ئــەوەی دەكرد كــە دەیزانی ئەنجامدانی لە
توانایدایە.
وانــەی ئــەو ڕۆژانە پێمان دەڵێت كە دوای
كۆسپی گەورەی شەهیدبوونی د .قاسملوو
و پێــش لــەوەش دابڕانی بەشــێكی زۆر لە
كادر و فەرماندەی شەڕ لە حیزب ،هێزی
شــەڕكەری حیــزب هێشــتا هــەر كاریگەر
و گەورەتریــن ترســیان لــە دڵــی پاســدار و
ڕێژیمی ئاخوندی خستبوو.
ئــەو ئــازادی لــە كاروبــاری ســەربازیدا

باوەڕەكانــی و ئیدەكانــی بــۆ گەیشــن بــە
ئامانجەكان ئەوی كردبووە ئەو كەسەی كە
ئەمڕۆ نەســڵی ئێمە دەبێت لێی بكۆڵێتەوە
و لێی فێر بێـت.
ئیــرادە ،فاكتــەر و پێوەرێكــی بەهێــز و
گرنگی كەسایەتی و ڕێبەرێكی سیاسییە
بۆ چۆنیەتی ژیان كردن لە نێو كۆمەڵدایە.
كەســێكی سیاســی ئەگەر خاوەنی هەموو
تایبەتمەندییەكانــی دیكــە و خەرمانێكــی
گەورەی زانیاریش بێت ،كە ئیرادەی نەبوو
یانێ هیچ.
هەمــوو ڕێبەرێــك خاوەنــی ئیرادەیــە و بــۆ
ئــەوەی زاڵ بــن بــە ســەر ڕووداوەكاندا بە
لۆژیــك و هــۆكار ئیرادەیان بــە كار دێنن.
ڕێــژەی ئیــرادەی ڕێبــەرەكان بــە بــەروارد
لەگەڵ ئەوانی تر جیاوازی زۆرە.
ئەو شتەی ئەوان بەدی دەكەن ،خەڵكی تر
نایبینن و هەر بۆیە پاشەكشــەی ئەوان لە
خواستەكانیان زۆر ئەستەمە.
بــۆ ڕێبەرێــك تەنیــا بوونــی ئیــرادە كافی
نییە.
ئیرادە بە شــێوەیەكی ئۆرگانیك پەیوەســتە

بۆ ڕێبەرێك تەنیا بوونی ئیرادە كافی نییە .ئیرادە بە شێوەیەكی
ئۆرگانیك پەیوەستە بە دەركەوتە یان وەدیهاتنی ئامانجەوە.
ئەوەی ئیرادە دەكاتە فاكتەرێكی كاریگەر و بەهێز بۆ ڕێبەرێك،
پێداگری( ) pertinacityیە .ئیرادەیەكی بەهێز و پێداگربوون بۆ
گەیشتن بە ئامانج ڕێبەر دەكاتە كەسایەتییەكی جیاواز.
شەرەفكەندی كۆڵەكەی ئیرادە و پێداگرێكی بێ وێنە بوو
شــوێنكەوتووان و خەڵكەكــەی دەفامانــد
كــە ئەو توانایی و ئیرادەی بەرگری كردن
لەوانی هەیە.
كەواوپانتۆڵــە خاكــی و ســادەكەی
شــەرەفكەندی كــە میراتی ڕێبەری مەزن
قاســملوو بــۆ ئــەو بــوو و لە هەمــوو كۆڕ
و كۆبوونــەوە و ڕێوڕەســمە فەرمییەكانــدا
بــەو ڕۆخســارەوە دەردەكــەوت ،لە زانســتی
ڕێبــەری و كارگێڕیــدا خاوەنی بەهایەكی
بەنرخە!
ســیمای پێشــمەرگە ،واتە لەخۆبردوویی و
گیانبەخشــین لــە پێنــاو خەڵــك و خــاك و
ئازادیدا،پێشــمەرگە قارەمانــی چیرۆكــی
ئازادیخــوازی كوردســتانە ،پێشــمەرگە،
واتــە ئیرادەیەكــی نەبزێــو و نەگیــراو.
شــەرەفكەندی و جلــە خاكییەكــەی لە نێو
كــۆڕی پێشــمەرگەدا ،ئــەوی دەكــرد بــە
یــەك لــە ئــەوان و هێمایــەك كــە دەتوانێــت
ڕێبەرێكــی بەتوانــا بێــت كە پێشــمەرگانە
توانایــی بەرگریكردن و دەستنیشــانكردنی
ڕێگای بۆیان هەیە.
شــەرەفكەندی جەنگاوەرێكــی ســەربازی
یان فەرماندەیەكی سەربازی نەبوو.
خۆی و جێگاكەی باش دەناسی.
ڕێبــەرە گەورەكان ئەو كەســانەن كە جێگە
و پێگــەی خۆیــان دەزانــن ،كــە ئەســڵ و
فەرع لە یەكتر جیا دەكەنەوە و ئەو شتەی
كە پســپۆڕییان لێی نییــە جێی دەهێڵن بۆ
خاوەنی خۆی.
لــە ڕۆژئــاوای دێموكراتیكــدا ،ڕێبــەر و
كەســایەتییە سیاســییەكان لــە ڕێگــەی
دەنگــدان و لــە نێــوان خەڵكــی ســڤیلدا
هەڵدەبژێردرێــن كــە یاســا ئــەو مافەیــان
پــێ دەدا تــا فەرمانــی شــەڕ یان ئاشــتی
ڕابگەیەنــن بەاڵم ئــەوان خۆیان لە كاروبار
و وردەكاری سەربازی نادەن.
شــەرەفكەندی و قاســملوو لــە ڕەگــەزی
ڕێبەرە دێموكراتیكە ڕۆژئاواییەكان بوون.
نموونەیەكــی بچــووك لــە ئەزموونێكــی
وەهــا ،شــەڕی ســاڵی 1956ی كەناڵــی
ســوئێزی بریتانیا و فەرانســە دژی واڵتی
میسر بوو.
ســەرۆكوەزیرانی ئــەو كاتــی بریتانیا ســێڕ
ئانتۆنــی ئیدێــن ،كــە كەســایەتییەكی
الیەنگری ئاشــتی بوو تاكوو شەڕ ،خۆی
لــە كاروبــاری فەرمانــدە ســەربازییەكانی

بــە فەرمانــدە ســەربازییەكان دابــوو و ئەو
دەسەاڵت و هەیبەتەی لێیان نەستاندبوو.
پائۆل جانسۆن گەورە نووسەری ئەمریكی
لــە وتارێكــدا لــە ژێرنــاوی «هیــرۆكان:
پیاوە گەورە سیاســییەكان چ شــتێك دەبێت
فێــری ئێمــە بكــەن؟» چەندیــن فاكتەر و
پارامێتــر بــۆ ڕێبــەر و كەســایەتییەكی
گــەورەی سیاســی دەستنیشــان دەكات كە
لێرەدا ئێمەش لە ڕێگەی تێڕوانینی ئەوەوە
كەسایەتی ڕێبەریی د .شەرەفكەندی پێ
هەڵدەسەنگێنین.
ئایدیــا و باوەڕەكان ،یەكێــك لەو پێوەرانەن.
باشــترین ڕێبــەرە دێموكراتیكــەكان ڕەنگە
ســێ یان چوار تایبەتمەندییان هەبێـــت كە
ئەوان هان بدات كە لە هەر هەلومەرجێكدا
نەبنە قوربانی.
ئەو ڕێبەرانەی بۆچوونیان لەســەر هەموو
شتێك هەیە وەك وانەیەكی مێژوویی جێی
تێڕامان نین.
جیاكردنەوەی ئەســڵ و فەرع لە نێوان ئەو
شــتەی كە ڕوودەدات و ئەو شــتەی باشــە
و دەبێــت ڕوو بــدات وەكــوو فەزیلەتێكــی

بــە دەركەوتــە یــان وەدیهاتنــی ئامانجەوە.
ئــەوەی ئیــرادە دەكاتــە فاكتەرێكــی
كاریگــەر و بەهێــز بــۆ ڕێبەرێــك،
پێداگری( ) pertinacityیە.
ئیرادەیەكــی بەهێــز و پێداگربــوون بــۆ
گەیشــتن بــە ئامانــج ڕێبــەر دەكاتــە
كەسایەتییەكی جیاواز.
شــەرەفكەندی كۆڵەكــەی ئیــرادە و
پێداگرێكی بێ وێنە بوو.
كۆتایــی شــەڕی ئێــران و عێــراق ،بــێ
قاسملوویی و ڕزگاری باشوور و گوشاری
ئێران لە ڕێگەی پارتەكانی باشــوورەوە بۆ
ســەر حیزب و شەرەفكەندی بە مەبەستی
ڕاگرتنی شــەڕ باس لە ئیرادە و شــكۆی
شەرەفكەندیمان بۆ دەكەن.
ئەو لە وەاڵمدا وتی ئێمە ئەوەی نایناسین،
دانانــی چەكەكانمــان لــە بەرانبــەر هێــزی
پاسدار و ڕێژیمی ئاخوندییە.
ئیرادەیەكــی پێداگــر دەتوانێــت هۆكار بێت
بۆ هەر تێچوویەك و ڕیســكێكی گەورەی
بە دوای خۆیدا بێت.
ئەمــە تایبەتمەنــدی ڕۆژگارێكــی ڕەش

بــوو بــە پەڵەیەكــی ڕەش بــە ناوچاوانــی
ڕێژیمی تاران و سەرشــۆڕییەكی گەورەی
نێونەتەوەیی بۆیان.
توانایــی بــۆ چێكردنــی پێوەنــدی،

واشــینگتۆنەوە دەڵێــت كە ئــەو لە ڕێگەی
كەســایەتی و كــردەوەی خۆیــەوەی پــردی
پێوەندی دروست دەكرد.
كەســێك بــوو لێهاتــوو ،دەســت پــاك كــە

ئیرادەیەكی پێداگر دەتوانێت هۆكار بێت بۆ هەر تێچوویەك و ڕیسكێكی گەورەی بە دوای خۆیدا
بێت .ئەمە تایبەتمەندی ڕۆژگارێكی ڕەش و پڕ مەترسییە كە دەبێتە تاقیگای دەركەوتنی ڕێبەرێكی
هەڵكەوتوو .شەرەفكەندی دەیتوانی ئەوەی كردی نەیكات تا دەزگای تیرۆری ڕێژیم لە دڵی ئۆرووپای
هێمای دێموكراتیك بووندا تیرۆری نەكەن بەاڵم ئەو پێداگرانە ئەنجامی دا و تەنانەت مەرگیشی بوو
بە پەڵەیەكی ڕەش بە ناوچاوانی ڕێژیمی تاران و سەرشۆڕییەكی گەورەی نێونەتەوەیی بۆیان
ڕێبەری ئاماژەی پێكراوە .شــەرەفكەندی
بــاوەڕی تــەواوی بــە چەنــد شــت هەبوو:
خەبــات ،گشــتگیركردن و بەشــداری
هەمووان ،پەروەردەی كوردی لە بنەماڵەوە

و پــڕ مەترســییە كــە دەبێتــە تاقیــگای
دەركەوتنــی ڕێبەرێكــی هەڵكەوتــوو.
شــەرەفكەندی دەیتوانــی ئــەوەی كــردی
نەیــكات تــا دەزگای تیــرۆری ڕێژیــم لــە

فاكتەرێكــی ســەرەكی بــۆ ڕێبــەر یــان
سیاسییەكی گەورەیە.
وتــاردان ڕەنگــە پێوەرێكــی بەهێــز بێت بۆ
ڕێبــەر تاكــوو پێوەندی لەگــەڵ بەردەنگ

گەندەڵــی لــێ بە دوور بوو و هەر ئەمەش
وایكردبــوو كــە پێوەندییەكی بەهێز لەگەڵ
خەڵك دروست بكات.
شــەرەفكەندی ئاكادێمییەكی ئاســت بەرز

ئێمە نە تەنیا ڕێز لە پێشەوا ،قاسملوو و شەرەفكەندی دەگرین ،بەڵكوو ناخودئاگا لە ڕادەبەدەر
خۆشیانمان دەوێـت .ئەم خۆشهاتنە گرێدراوی گەورەیی ڕۆحی ئەوانە كە وەك پێوەرێك
بۆ پێناسەی ڕێبەر و كەسایەتییە گەورەكان پائۆل جانسۆن باسی لێوە دەكات
تا نێو شــۆڕش ،ڕێزگرتن لە دیســیپلین و
ڕێســای ڕێكخراوەیــی و مافــی خەڵكــی
كورد و كۆڵنەدان و تەسلیم نەبوون.

دڵــی ئۆرووپــای هێمــای دێموكراتیــك
بوونــدا تیرۆری نەكەن بەاڵم ئەو پێداگرانە
ئەنجامــی دا و تەنانــەت مەرگیشــی

دروست بكات.
بەاڵم هەمیشە وتاردان تەنیا فاكت نییە.
پائــۆل جانســۆن لەبــارەی جــۆرج

و مامۆســتایەكی پلەبــەرزی زانكــۆ بوو.
وتاربێژێكی باش بوو و لە هەمانحاڵیشــدا
خاوەنــی كەســایەتییەكی بــەرز و پــاك و

بێگەرد.
كۆرسی زانكۆ و بنەماڵە و منداڵی بە جێ
هێشتبوو و شاخ و خەباتی هەڵبژاردبوو.
الیەنگرێكی قورســی پڕەنسیپی حیزبی و
ڕێكخراوەیی بوو.
قوتابییەكــی بەئەمەگــی قاســملوو و لــە
هەمانحاڵــدا ڕەخنەگرێكــی بــە لۆژیكــی
قاســملوو لە كۆڕوكۆبوونەوە حیزبییەكان و
لەمەڕ پرسە حیزبییەکان بوو.
تاقــە بــژاردەی قاســملوو بــۆ جێگیــرەوەی
خــۆی بــوو و شــەرعیەتێكی تــەواوی لــە
نێــو كادر و ئەندامــان هەبــوو ،ئەمــەش نە
لــە ڕێگەی وتاردان بەڵكوو كەســایەتی و
پاكی و سادقبوونی پێی بەخشی بوو.
یەكێكــی دیكــە لــەو فاكتەرانــە كــە
پێناســەكردنی زۆر دژوارە و ناكرێــت
پێناســەی بكەیــت بــەاڵم دەتوانــی درك
و هەســتی پــێ بكەیــت ،گەورەیــی ڕۆح
 greatness of soulە.
ئێمە نە تەنیا ڕێز لە پێشــەوا ،قاســملوو و
شــەرەفكەندی دەگرین ،بەڵكوو ناخودئاگا
لە ڕادەبەدەر خۆشیانمان دەوێـت.
ئــەم خۆشــهاتنە گرێــدراوی گەورەیــی
ڕۆحــی ئەوانــە كــە وەك پێوەرێــك بــۆ
پێناســەی ڕێبەر و كەســایەتییە گەورەكان
پائۆل جانسۆن باسی لێوە دەكات.

ژمارە ٢١ ، ٧٨٣ی سێپتامربی ٢٠٢٠
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نووسین :هێــــمۆ

پــاش ڕاگەیاندنــی چــاالک کردنــەوەی
مێکانیزمی پەالپیتکە لەالیەن ئامریکاوە،
یەکجــێ نرخــی دراوی ڕێژیمــی تــاران
لەبەرامبــەر دۆالر و بەبــەراورد لەگــەڵ
نرخــی یــەک ڕۆژ پێشــتری خۆی ٪2/5

تێــی پەڕێنــن و بــازاڕەکان هێــور و ئــارام
بکەنــەوە بــەاڵم ئەوەیکــە تاکــوو ئێســتە
ئەنجامیــان داوە ئاکامــی پێچەوانــەی
هەبووە.
بــۆ نموونــە ســەرۆکی بانکــی ناوەندیــی
ڕێژیــم لــە چەنــد حەوتــووی ڕابــردوودا
بــەردەوام بەڵێنــی ئــەوەی دابــوو کــە بــە
گرتنەبــەری هەنــدێ سیاســەتی تایبەت،
ســەقامگرتوویی و ئارامــی بــۆ بــازاڕی

شەماڵ تەرغیبی

«بلف»لێدان!
حەســەن ڕوحانــی گەورەدرۆزنــی ڕێژیمی
تــاران لە دانیشــتنی هەیئەتی دەوڵەت کە
30ی خەرمانــان بەڕێــوە چــوو ســەبارەت
بــەم بارودۆخــە وتــی« :ئەمــڕۆ ئامریکا
شکستی خوارد!».
ناوبــراو وتوویەتــی« :ئێمــە لــە بەرامبــەر
ئامریــکادا ڕادەوەســتین و ئەگــەر
ئامریکاییــەکان «قلــدری» بکــەن ئــەوا

بــە ئاوڕدانەوەیەکــی کــورت بەســەر
ڕابــردووی شــەرمێونانەی ڕێژیمــی تاران
ئــەو ڕاســتییە دەردەکــەوێ کــە ڕێژیــم
لــە هــەر پۆتانســییەلێک بــۆ زەربەلێــدان،
تەنانــەت ئەگــەر بــۆ ڕازی کردنــی
دڵــی چەکدارەکانیشــی بــێ ،کەڵــک
وەردەگــرێ و بــەو پێیــەش ناکــرێ ئــەو
گریمانەیــە لەبەرچــاو نەگرین کــە ڕێژیم
هەوڵــی تۆڵەکردنــەوە دەدات بــەاڵم کاتێ

ڕێژیم لە هەر پۆتانسییەلێک بۆ زەربەلێدان ،تەنانەت ئەگەر بۆ ڕازی کردنی دڵی چەکدارەکانیشی
بێ ،کەڵک وەردەگرێ و بەو پێیەش ناکرێ ئەو گریمانەیە لەبەرچاو نەگرین کە ڕێژیم هەوڵی تۆڵەکردنەوە
دەدات بەاڵم کاتێ کە سەیری دۆخی ئابووری و هەروەها ڕەوایی ئەم ڕێژیمە لە ناوخۆ و دەرەوە دەکەین
دەزانین کە بە کردەوە ئیمکانی ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی گەورەی نەماوە کە بکرێ ناوی لێ بنرێ تۆڵە!
داشــکا .هــاوکات لەگــەڵ ئــەم ڕێکۆردە
مێژووییە بازاڕی بورسی تارانیش نیزیک
بە  ٪3داتەپی.
ســەرلەبەیانی ڕۆژی یەکشــەممە
ڕێکەوتــی 30ی خەرمانــان وەزیــری
دەرەوەی ئامریــکا بــە فەرمــی ڕایگەیاند
کــە ســەرجەم تەحریمــە نێونەتەوەییــەکان
دژ بــە کۆمــاری ئیســامی کــە بەهۆی
بەرجامــەوە هەڵپەســێردرابوون دەگەڕێنــەوە

ئــەرز دەگێڕنــەوە و پێــش بــە داڕووخانــی
زیاتــری ڕیــاڵ دەگــرن بەاڵم لە کــردەوەدا
ئــەم مێکانیزمانــە هیــچ دەرەنجامێکــی
پۆزەتیڤیــان نەبــووە و خســتنەبازاڕی
بەلێشــاوی ئــەرز لــە بازاڕدا (وەک ناســر
هێمەتی بەڵێنی دابوو) نەیتوانی دۆخەکە
هێور بکاتەوە.
بە وتەی ناوبراو لە  15ســاڵی ڕابردوودا
زیاتــر لــە  280میلیــارد دۆالر ئــەرز

واڵمیکی سەخت وەردەگرنەوە».
هەرچەنــد ڕوحانی باســی لــەوە نەکردووە
کە بە چ شێوازێک تۆڵە دەکەنەوە بەاڵم
بەپێــی ناســیاوییەک کــە لــە کۆمــاری
ئیســامی هەیــە وێدەچــێ ئەوپــەڕی
توانای خۆی بخاتە گەڕ تاکوو سەرێشــە
بــۆ ڕۆژاوا بەگشــتی و ئامریکاییــەکان
بەتایبەتی ساز بکات.
بــۆ نموونــە حســەین شــەریعەتمەداری

کــە ســەیری دۆخــی ئابــووری و هەروەها
ڕەوایــی ئــەم ڕێژیمــە لــە ناوخــۆ و دەرەوە
دەکەیــن دەزانین کە بە کــردەوە ئیمکانی
ئەنجامدانــی ئۆپەراســیۆنی گــەورەی
نەمــاوە کــە بکــرێ نــاوی لــێ بنــرێ
تۆڵــە! کەواتــە دەتوانین وەهــا دەرەنجامی
لێوەربگریــن کە ڕێژیم بەهۆی الوازبوونی
ئابوورییەکــەی ،کەمتربوونەوەی تواناییە
ماڵییەکانــی ،کۆنبوونــی کەرەســتە و

شــوێنی خۆیــان و لەســەر کۆمــاری
ئیسالمی جێبەجێ دەکرێن.
باڵوبوونــەوەی ئــەم هەواڵــە هــەر وەک
پێشــبینی بــۆ دەکــرا بازاڕەکانــی ئەرز و
بورســی لە ئێراندا هەژاند؛ هەژانێک کە
لە مێژووی تەمەنی کۆماری ئیسالمیدا
بێوێنــە بــووە و بــاس لــە ڕێکۆردێکــی
مێژوویــی نــوێ لەمــەڕ داڕوخــان و
داتەپینــی دراوی ڕێژیــم لەبەرامبەر ئەرزە

ڕەوانــەی بــازاڕ کــراوە واتــە هــەر ســاڵ
زیاتــر لــە  18میلیــارد و  600میلیــۆن
دۆالر ئــەرز خراوەتــە بــازاڕەوە کــە ئەمــە
خــۆی نیشــاندەری زیادبوونــی ســااڵنەی
ڕێژەی هەاڵوســانە لە ئێراندا کە خۆبەخۆ
دەبێتە هۆی چێبوونی گرفت و کێشــەی
جیــددی بــۆ دەوڵــەت لەپێوەنــدی لەگــەڵ
کەمبوونــەوەی بەردەوامــی ســەرچاوە
ئەرزییــەکان لــە نێوخــۆ و دەرەوەی ئێــران؛

نوێنــەری تایبەتــی خامنەیــی لــە
«کەیهان» وتوویەتی« :ترامپ یەکێک
دەبێ لە ئامانجە ســەرەکییەکانی ســپا و
هەر کەسێک ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ
لە کوشــتنی قاســم ســولەیمانیدا دەســتی
هەبووبــێ تۆڵــەی لێدەکرێتــەوە؛ کــە ئــەم
چەشــنە لێدوانانــە دەرخــەری ئەوەیــە کــە
ئەگــەری هەیــە ڕێژیــم بەشــێوەیەکی
سیســتماتیکتر لــە ڕابــردوو دەس ببات بۆ

ئامرازەکانــی بەردەســتی بەتایبــەت لــە
بــواری ســەربازی ،نەمانــی ڕەوایــی و
پێگــەی جەمــاوەری لــە نێــو خەڵکانــی
نیشــتەجێ لە ئێران و هەروەها لە ئاســتی
ناوچەییشــدا و پێکهاتنــی بــەرە لەالیــەن
واڵتانــی ناوچەیــی و بانناوچەیــی لــە
دژی تــاران ،بەکردەوە ناتوانێ بەرەوڕووی
گوشارە نیونەتەوەییەکان ببێتەوە.
بــەاڵم نابــێ ئەو گریمانەیــە لە بیر بکەین

سەرۆکی بانکی ناوەندیی ڕێژیم لە چەند حەوتووی ڕابردوودا بەردەوام بەڵێنی ئەوەی دابوو کە بە
گرتنەبەری هەندێ سیاسەتی تایبەت ،سەقامگرتوویی و ئارامی بۆ بازاڕی ئەرز دەگێڕنەوە و پێش بە
داڕووخانی زیاتری ڕیاڵ دەگرن بەاڵم لە کردەوەدا ئەم مێکانیزمانە هیچ دەرەنجامێکی پۆزەتیڤیان نەبووە و
خستنەبازاڕی بەلێشاوی ئەرز لە بازاڕدا (وەک ناسر هێمەتی بەڵێنی دابوو)
نەیتوانی دۆخەکە هێور بکاتەوە

نابێ ئەو گریمانەیە لە بیر بکەین کە کۆماری ئیسالمی لە هەر دەرفەتێک بۆ زەربەلێدان لە دژبەرانی
خۆی کەڵک وەردەگرێ ئەگەر تەنانەت زەربەیەکی بچووکیش بێ کە ڕەنگە لەم نێوانەدا الیەنە دژبەرەکانی
نێو گۆڕەپانی خەبات بە دژی ڕێژیم لە سەرەتییەکانی ئەم ئامانجە بن
جیهانییەکان دەکات.
(( 1دۆالر =  27300تمــەن 1 ،یۆرۆ =
 32150تمەن))
ئەمە بەواتــای ڕێکۆردێکی مێژوویی لە
پرســی داتەپینی ئابووری بەئەژمار دێت؛
داتەپینێــک کــە هەرچەنــد بەرپرســانی
ڕێژیــم هــەوڵ دەدەن بــە وادە و بەڵێنــی
جۆراوجۆر و گرتنە بەری هەندێ ڕێکار،

بــۆ نموونــە ســندووقی نێونەتەوەیــی دراو
پێشــبینی کردووە کە ئەمســاڵ ()2020
ئێــران لەگــەڵ  19میلیارد دۆالر کەمیی
ئــەرز بەرەوڕوو دەبێتەوە و ســاڵی دواتریش
 16میلیاردی دیکە کەمیی دەهێنێ.
مەســەلەی ســەرنجڕاکێش لــەم نێوانــەدا
ئیدعــا بێبنەماکانی ســەرانی ڕێژیمە کە
لــە وەها دۆخێکی شــپڕێودا بەردەوامن لە

چەکی تێرۆر کە تێیدا شــارەزایی باشــی
هەیە!»
لێــرەدا یــەک پرســیاری جەوهــەری دێتە
گــۆڕێ کــە ئایــا کۆمــاری ئیســامی
ئامادەیــە بــەم چەکــە بــەرەوڕووی دنیای
ڕۆژاوا و بەتایبەتــی ئامریــکا ببێتــەوە
یــان ئەوەیکــە دەوتــرێ تەنیــا هەوڵێکە بۆ
ڕازی کردنــی کاتیــی هێزە بێورەکانی؟

کــە وەک پێشــتریش ئامــاژەی پێکــرا
کۆمــاری ئیســامی لە هــەر دەرفەتێک
بــۆ زەربەلێدان لە دژبەرانی خۆی کەڵک
وەردەگــرێ ئەگــەر تەنانــەت زەربەیەکــی
بچووکیــش بــێ کــە ڕەنگــە لــەم نێوانەدا
الیەنــە دژبەرەکانی نێو گۆڕەپانی خەبات
بــە دژی ڕێژیــم لــە ســەرەتییەکانی ئــەم
ئامانجە بن.

یەکســانی و دادپــەروەری دوو لــەو چەمکانــەن کــە ڕەنگــە بەکارهێنانیــان زۆر زۆر
بێــت ،بەتایبــەت لــەو کاتانەدا کە کەســێک هەســت بــەوە بکات کــە کەوتووەتە بەر
ناحەقییەک و مافی یەکسان و دادپەروەرانە بۆ خۆی بەدی ناکات.
ئــەم دوو چەمکــە زیاتر لە چوارچێوەی پرســەکانی پێوەندیدار بــە ژناندا خۆ دەنوێنن،
چونکە لە زۆربەی کۆمەڵگاکاندا و بەتایبەت لە کۆمەڵگاکانی جیهانی سێهەمدا،
ژنــان زۆرتریــن کێشــەی نایەکســانی و نادادپەوەرییــان هەیــە .بۆ نموونە لــە خوێندن،
لــە کارکــردن ،لــە ســەفەرکردن ،لــە بەخێوکردنی منــداڵ ،لە مووچە ،لە بەشــداریی
سیاســیی ،کۆمەاڵیەتی و ئابووری و لە زۆر پرس و بابەتی دیکەدا؛ بەاڵم با بزانین
پێناسەی ئەم دوو چەمکە چییە؟
یەکســانی بــە مانــای پشــکی یەکســانە لــە هەموو پــرس و بابەتە پێوەندیــدارەکان بە
ژیانی تاکەکاندا بە بێ لەبەرچاوگرتنی هیچ چەشنە جیاوازی و بەبێ ڕەچاوکردنی
هیچ چەشــنە ئیمتیازدان بە کەس یان کەســانێک .بۆ نموونە ،بەبێ ئەوەی کە چاو
لــە نموونەیەکــی ئامــاری لــە کۆمەڵــگا بکرێت کــە کامەیــان هەژارتــر و کامەیان
ســاماندارترە ،یــان بــە بــێ لەبەرچاوگرتنی ڕێــژەی ئەندامانی بنەماڵە و نەخۆشــی و
کێشە و ئاریشەکانی خەڵک ،بڕە پارەیەک وەکوو یارمەتیی سااڵنە یان مانگانە بە
هەر بنەماڵەیەک بدرێت.
لــەم حاڵەتــەدا چونکــە دەوڵــەت تەنیــا بیر لــە ڕاگرتــن و جێگیرکردنی یەکســانی لە
کۆمەڵــگادا دەکاتــەوە ،هەنــدێ پێــوەری دیکــە وەکــوو هــەژاری ،نەخۆشــی ،رێژەی
حەشــیمەت ،کێشــەکان و زۆر پێــوەری دیکــە دەســڕدرێنەوە و گرینگییــان پێ نادرێت
چونکــە مەبەســتی ســەرەکی چەســپاندنی ئەســڵی یەکســانییە کــە لــەم حاڵەتــەدا
بەتەواوەتی پارێزراوە.
بــەاڵم لەڕاســتیدا بــە وردبوونــەوە لــەم نموونــە ئامارییــە کــە ئامــاژەی پێ کــرا و بە
ســەرنجدانی زیاتــر بــە چوارچێــوەی هــەرکام لەو بنەمااڵنــە دەردەکەوێ کــە ئەو بڕە
پارەیە لە هەندێک لەو بنەمااڵنەدا دەتوانێ وەکوو پاشەکەوت بمێنێتەوە ،لە هەندێکدا
دەتوانێ ببێتە یارمەتیدەر بۆ کڕین و دابینکردنی کەرەســتەیەکی پێویســتی بنەماڵە،
لــە هەندێکــدا دەبێتە تێچووی دەرمانی ئەندامێکی بنەماڵە و ڕەنگە لە هەندێکیشــدا
بتوانــێ زگــی برســیی ئەندامانــی بنەماڵەیەک بۆ ماوەیەکی دیاریکــراو تێر بکات،
کەوایــە یەکســانییەک کــە مەبەســتی ســەرەکیی دەوڵــەت بــووە جێگیرکــراوە بەاڵم
کێشەی سەرەکیی هیچکام لەو بنەمااڵنە چارەسەر نەبووە چونکە ئەوە بۆ ماوەیەکی
کاتییە و ئەو بڕە پارەیە هەرکات و بە هەر شێوەیەک بێت تەواو دەبێت.
بەواتایەکی دەتوانین بڵێین بۆ بەختەوەربوونی کۆمەڵگا ،ســەقامگیربوونی یەکســانی
بەتەنیا واڵمدەری کێشەکان نییە و فاکتەرێکی گرینگی دیکە دەبێ هەبێت تاکوو
بتوانێ کۆمەڵگا بەرەو بەختەوەری ببات.
ئــەم فاکتــەرە گرینگــە کــە ڕەنگە زۆر جاریــش ئاماژەی پێ کرابێــت ،دادپەروەرییە.
دادپەروەرییە کە دەتوانێت هەر لەو نموونەی سەرەوەدا کێشەکانی ئەو بنەمااڵنە ڕەچاو
بکات و ببێتە مێکانیزمێک بۆ ئەوەی کە هەموو ئەو بنەمااڵنە بەختەوەر بژین.
ئەگــەر هــەر لــەو نموونە ئامارییەدا کە باســی لێوە کرا ،دادپــەروەری ڕەچاو بکرێت،
بەو واتایە کە دەوڵەت بە سەرنجدان بە دۆخی تایبەتی هەر کام لەو بنەمااڵنە ،هەوڵ
بــدات تاکــوو دەرفەتــی بــاش و خزمەتی هاوســەنگ لەگــەڵ کێشــەکانیان بۆ ئەوان
بــکات ،بەدڵنیاییــەوە هەمــوو ئــەو بنەمااڵنە دەتوانن لە یەک ئاســتدا و لە بەرابەریی
تەواودا ژیان بە سەر بەرن.
بــە واتایەکــی تــر دەوڵــەت بــە لەبەرچاوگرتنی هەمــوو تایبەتمەندییەکانــی تاکەکان
و پێداویســتییەکانیان دەتوانێــت بــە پێدانــی بــڕە پارەیەکی یەکســان هــاوکات لەگەڵ
ئەوەیکــە خزمەتگــوزاری دەرمانــی و کۆمەاڵیەتــی بۆ هەژارترینــەکان دابین بکات،
بەشێوەیەکی ڕێکوپێک ،یەکسانییەکی دادپەروەرانە لە کۆمەڵگاشدا جێگیر بکات.
یەکســانیی دادپەروەرانە ،ئەمە ئەو چەمکە گرینگەیە کە ئێســتاکە لە کۆمەڵگای
ئێمەدا پێویستە هەوڵ بۆ جێگیرکردنی بدرێت ،بەتایبەت بەنیسبەت ژنانی کۆمەڵگاوە.
هەمــووان بــاش ئاگاداریــن کە ژنان توێژێکی کۆمەڵگان کە زیاترین نادادپەروەری و
ناحەقیــان بەرانبــەر کراوە ،زۆربەیان وەکوو پیاوان توانایی و لێهاتوویی تایبەتیان هەیە
و دەتوانن کار بکەن ،خۆیان پێبگەیێنن و لە پرسە گرینگەکانی کۆمەڵگادا بەشدار
بن و تەنانەت بڕیاردەریش بن ،بەاڵم بەهۆی نەبوونی دەرفەتی یەکسانی دادپەروەرانەوە
زۆربەیان لەبیرکراون و نەیانتوانیوە بەو شێوەیە کە پێویستە خۆیان بدۆزنەوە و کەڵک
لە تواناکانی خۆیان وەربگرن.
هەربۆیــە ســەقامگیرکردنی یەکســانیی دادپەروەرانــە یەکێــک لــە گرینگتریــن
پێویســتییەکانی کۆمەڵــگای ئێمە بەئەژمار دێــت ،چونکە لەم حاڵەتەدایە کە تاک
هەســتی گرینگبوون پەیدا دەکات و دەزانێ کە کۆمەڵگا و دەســەاڵتیش دەرکیان بە
تواناکان ،خاڵە بەهێز و الوازەکان و هەروەها دۆخی تایبەتی ئەوان کردووە و ئەوکاتەیە
کە بە بێ ئێرەیی بردن بە کەســانی دیکە و بە دەرکی الیەنی بەرانبەریان هەوڵ بۆ
گەشهكردنی خۆیان و کۆمەڵگاکەیان دەدەن.
لەڕاســتیدا سەقامگیربوونی یەکســانیی دادپەروەرانە پێویستی بە پەروەردەی درووست
و بێالیەنانە هەیە تاکوو بتوانێ کۆمەڵگا بەرەو بەختەوەری ببات.
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دەبێ پێشی کاولکاری نیشتمان بگیرێ
پێشکەشە بە شەهیدانی ژینگەپارێز
سندووس

زیاتــر لــە ســێ ســەدە بەســەر هاتنەئارای
باسی دووفاقێتی ،واتە (سووژە و ئۆبژە)،
لــە الیــەن «دێــکارت»ەوە ،تێدەپــەڕێ.
کاریگــەری «دێــکارت» لــە ســەدەی
هەژدەدا ،لە هەموو فیلسووفان زیاتر بووە.
مرۆڤ لە بیر و ئەندێشەی «دێکارت»دا،
وەک «ســووژە» و «بکەری ناسێنەر»،
جێگــە و پێگــەی تایبەتــی هەیــە و هــەر
ئــەم تێفکرینــەش قۆناغێکی چێ کردووە
کــە کــەم کەم مەودای بڕیوە و ئێســتا بە
مۆدێڕنیتەی کاپیتالیستی ناسراوە.
زاتــی مۆدێڕنیتەی کاپیتالیســتی ئەوەیە
کــە مــرۆڤ واتــە (ســووژە) دەتوانــێ
جیهــان و سروشــت ،بــە شــێوەی دڵخواز و
بــە پێی قازانج و بەرژەوەندییەکانی خۆی
دەســتەمۆ بــکات و چۆنــی پــێ باش بێ
ئاوا ،چوارچێوەی هەڵســوکەوتی لە گەڵ
سروشت ،ڕێکخات و دایبڕێژێت.
لــە ڕوانگــەی «دێــکارت»ەوە ،جیهان تا
ئاستی «چەندێتی» دادەبەزێ و دەکرێتە
«ئۆبژە»یەک ،کە تەنیا هاوڕێ لەگەڵ
مــرۆڤ ،واتــە «ســووژە»دا ،مانــا پەیدا
دەکات.

بوونەوەرەکانییــەوە و نەهێشــتنی زوڵــم و
زۆری چینایەتــی ،ڕەگەزی ،نەتەوەیی و
 ...هتد .بە باوەڕی ئارنی نیس و مورای
بوکچیــن ،بــۆ دەربازبــوون لــەم دۆخــەی
مرۆڤایەتی تێی کەوتووە ،دەبێ زێهنییەتی
مرۆڤــەکان لــە سیســتمی مۆدێڕنیتــەی
کاپیتالیســتییەوە ،بگۆڕدرێــت بــۆ
مۆدێڕنیتەی دێموکڕاتیک و ئەو سیستمە
هیرارشــییەی دەمێکــە کۆمەڵگای بەرەو
هەڵدێــری نەمــان بــردووە لــە ڕێگــەی
سیســتمێکی پەروەردەی مرۆڤتــەوەرەوە لە
شــێوە دەســەاڵتی ئەســتۆنییەوە ڕاگوازین
بــۆ شــێوە دەســەاڵتێکی ئاســۆیی و لــە
جێگــەی تێــزی «مــن بیــر دەکەمــەوە
کەوابــوو هــەم»ی «دێــکارت»« ،مــن
ژیانــی خاوێنــم هەڵبــژاردووە ،کەوابــوو
هەم»ی «بوکچین» ،بکەینە شــاکلیلی
بیرکردنەوەمان .ئــەم تێزە وەبیرهێنەرەوەی
ئەم ڕاستییەیە کە لە کۆمەڵگادا Ego
ی خۆتــەوەر ،دەبــێ جێگــەی خــۆی بــدا
بــە  Ecoی پــڕ لــە بوونــەوەر و هەوڵــی
یەکگرتنەوەی سووژە و ئۆبژە بدرێ .ئەو
بابەتــەی بــە ئێکۆلــۆژی کۆمەاڵیەتــی
ناوبانگی دەرکردووە.
لێــک جیاکردنــەوە و دابڕانــی مــرۆڤ و
سروشــت لــە یەکتــر و وەک ئۆبژەیەکــی
بــێ ڕۆح و مــردوو چــاو لــە سروشــت و

جیهانــە و شوناســێکی جیــا لــە جیهانــی
هەســتی هەیــە و ئەو شوناســە ،ئــەوی تا
ئاســتێک بــەرز کردووەتــەوە کە بە وتەی
«مارکــس» ،جیهــان شــڕۆڤە نــاکات
بەڵکــوو دەیهەوێ بیگــۆڕێ ،مرۆڤی بێ
نــەوا کــردووە و ماڵــی لــە کۆڵــی نــاوە و
سەرگەردان دەیسووڕێنێتەوە.
«هایدگێــر» الی وایــە مرۆڤــی بــێ
جیهــان و بــێ پرســی ژینگــە ،ناتوانــێ
ئــەوە بــێ کە خــۆی دەیهەوێ .ئــەو پێی
وایــە مــرۆڤ و جیهــان تێکتەنــراون و
پێوەندییەکــی چڕوپڕیان بەیەکەوە هەیە و
بوونــی هەرکامیان بەســتراوەتەوە بەویتر و
بەیەکەوەش مانا پەیدا دەکەن.
هایدگێــر دەڵــێ :مرۆڤــی چاخی مۆدێڕن
کــە بە شــوێن جیایــی و دابڕانی خۆی و
سروشتەوەیە ،بێ نەوا و بێ ماڵ و حاڵە.
سروشــت پاکە و بناغەی هێز و گەشەیە،
کەوابــوو ڕیشــەیی و بــە تێکەڵکردنەوەی
ئەو جەمســەرانە و ســڕینەوەی دووفاقێتی
ســووژە و ئۆبــژە ،دەکــرێ جۆرێکــی تــر
بناغــەی ژیان دابڕێژینەوە و مرۆڤیش لەو
بێ نەوایی و سەرگەردانییە بێتە دەرێ.
ئێســتا با بزانین بۆچی ژینگە پارێزەرانی
ئێمــە ،بــۆ جــوان ڕاگرتنــی واڵتەکەیــان
ئامــادەن گیان بەخت کەن و ســەر بنێنەوە
بــەاڵم واڵتەکەیــان نەبێتــە دەســتەچیلەی

ئــەو پێــی وایــه نیشــتمانپەروەری
لەخۆگــری بەهایەکــە بەنــاوی وەفاداری
و وەفــاداری بۆخــۆی فەزیلەتــە ،کەواتــە
نیشــتمانپەروەرییش لــە ڕەوشــتبەرزییەوە
نزیــک دەبێتــەوە ،هەروەهــا کۆمەڵێــک
پێوەنــدی خــاوەن بنەمــای مێژوویــی و
گشــتی ،دەورەی مرۆڤیــان داوه کــە
ناســڕدرێنەوە و پێوەنــدی بە زێد و خاک،
یەکێک لەوانەیە.
هەروەهــا ژینگــە ماکــەی ســەرەکی و
دیاری نیشــتمانە که کاریگەری لە ســەر
ژیانی گشــتی و تاکی مرۆڤ ،دادەنێ.
چوونە نێو ژینگە و کاتبەسەربردن لە سەر
خــاک و لــە نێو ژینگەدا وەک بەســتنی
پەیمــان لەگــەڵ خــاک و نیشــاندانی
بەستراوەییە بە خاکەوە.
بێجگــە لــەوەش ،مرۆڤــەکان بەشــێوەی
تاکــی ،خــاوەن ئەزموونــی ژیانکــردن و
چێژبــردن لــە ژینگــەی خۆیانــن ،بۆ وێنە
کاتێــک کەســێک دەڵێت« :کوردســتان
جوانــە» ،ئــەوە بــەو مانایەیــە کــە
خۆرئاوابوونــی کوردســتان و دار و بــەرد
و پەلــەوەر و گیاوگوڵــی کوردســتانی لە
نزیکــەوە بینیــوە ،بــەاڵم خــۆ ڕەنگە هیچ
ئەزموونێکی لەگــەڵ ژینگەی ئەفریقادا
نەبێــت .بۆیــەش ژینگەپارێــزان هەوڵــی
پاراســتنی ئەو شوێنانە دەدەن کە دەیناسن

لێک جیاکردنەوە و دابڕانی مرۆڤ و سروشت لە یەکتر و وەک ئۆبژەیەکی بێ ڕۆح و مردوو چاو لە
سروشت و ژینگە کردن ،مرۆڤی کردووە بە چەقی گەردوون و «ئەشڕەفی مەخلوقات» و بە تێفکرینی
بیرکارخوازانە و بەکارهێنانی تێکنۆلۆژی و سیستمی میکانیکی،
ڕێگەی هەڵکشان و بەرزکردنەوەی مرۆڤی ،لە بە زەلیل کردن و دەستەمۆی زیاتری سروشتدا دیتۆتەوە.
جیهانی نێو بیر و ئەندێشەی «دێکارت»یش،
تەنیا لە ڕوانگەی زانست و لەسەر بناغەی تێکنۆلۆژی (زانستی ئامرازێک)ەوە ،شڕۆڤە دەکرێ

تێفکرینی جیهان وەک ســەرچاوە ،کانگا
و پاشەکەوتی وزە بۆ مەسرەف ،بەرهەمی
ڕوانگەیەکــە ،کــە ســووژە ،بــە کەیفــی
خــۆی تەڕاتێنــی تێــدا دەکات و بــە بــێ
هیــچ بەڵگەیەکــی لۆژیکــی ،ئامــادەی

ژینگــە کــردن ،مرۆڤی کردووە بە چەقی
گەردوون و «ئەشڕەفی مەخلوقات» و بە
تێفکرینــی بیرکارخوازانــە و بەکارهێنانی
تێکنۆلــۆژی و سیســتمی میکانیکــی،
ڕێگــەی هەڵکشــان و بەرزکردنــەوەی

ئاگــری ڕق و قینــی تاقــم و باندێکــی
مافیایی؟
دیــارە ژینگــە ســەرچاوەی «بــوون»ە،
مرۆڤیــش وەک بوونەوەرێکــی بیرمەنــد،
کاتێــک بــەو ئاکامە گەیشــت کە دەبێ

و خۆشیان دەوێت و هەست بە وەفاداری و
بەرپرسیارێتی دەکەن.
ئێســتا ئەگــەر کەســێک ،دەســتە یــان
تاقمێــک بێــن و بــە ئانقەســت و وەک
غــەدر ژینگــەی ئــەم واڵتــە بشــێوێنن

ژینگە سەرچاوەی «بوون»ە ،مرۆڤیش وەک بوونەوەرێکی بیرمەند ،کاتێک بەو ئاکامە گەیشت کە
دەبێ بە تۆخی ،سروشت و ژینگەی بپارێزێت ،لە ڕاستیدا بە وشیارییەکی تەواو لە سەر ،سەرچاوەکانی
«بوون» ،گەیشتووە .هەروەها مرۆڤ بەستراوەی سروشت و بوونە و مانەوە پێویستی بە ژینگە ،بە هەموو
بوونەوەرەکانییەوە هەیە .هەر بۆیە ناسین و فامکردن و پارێزگاری کردن لە بوونەوەرە نا -مرۆییەکانیش
دەکەوێتە بازنەی ڕەوشتبەرزی و نیشتمانپەروەرییەوە
دەستکاری کردنیەتی.
هەرئێســتا حــەوت واڵتــی پیشەســازی
جیهان ،زیاترین گازی گوڵخانەیی بەرهەم
دەهێنــن و زیاتریــن زیانیــش لــە الیــەی
ئۆزۆن ،هەر ئەوان لێیان داوە ،جگە لەوانە
هەبوونــی ئەو هەمــووە زبڵ و زاڵی وزەی
ناوکــی و بڕینــی دۆنمێکی یەکجار زۆر
لــە لێــڕەوار و جەنگەڵەکان ،بە مەبەســتی
کاری بازرگانــی و بەرژەوەندیخــوازی
هەلپەرســتانەوە و  ...کارناسانی هێناوەتە
سەر ئەم بڕوایە کە دەبێ ڕێگەچارەیەکی
بنەڕەتــی بــۆ ئــەم هەڕەشــە گەورەیــە،
بدۆزرێتەوە.
لــە نیــوەی دووهەمی ســەدەی بیســتەمدا
بیرمەندانــی وەک «ئارنــی نیــس»ی

مرۆڤی ،لە بە زەلیل کردن و دەســتەمۆی
زیاتــری سروشــتدا دیتۆتــەوە .جیهانی نێو
بیــر و ئەندێشــەی «دێکارت»یــش ،تەنیا
لــە ڕوانگــەی زانســت و لەســەر بناغــەی
تێکنۆلــۆژی (زانســتی ئامرازێــک)ەوە،
شڕۆڤە دەکرێ.
بــەاڵم هاتنەئارای ئاڵوگۆڕی تازە لەســەر
گۆی زەوی ،یانی دوای ،لە داوکەوتنی
مــرۆڤ واتە بکەری ناســێنەر  -ســووژە،
لــە تەڵەی یەکێک لە وردترین پاژەکانی
سروشت ( ،)coronavirusیان کۆڤید
 ،١٩مــرۆڤ دەخاتــەوە بیری یەکێک لە
گەورەتریــن فیلســووفانی ســەدەی بیســت
واتــە «مارتیــن هایدگێــر»ەوە کــە تــا
کۆتایــی تەمەنــی ،ئەندێشــەی دێــکارت
و دیــاردەی مۆدێڕنیتەی کاپیتالیســتی،

بە تۆخی ،سروشــت و ژینگەی بپارێزێت،
لە ڕاستیدا بە وشیارییەکی تەواو لە سەر،
ســەرچاوەکانی «بــوون» ،گەیشــتووە.
هەروەهــا مــرۆڤ بەســتراوەی سروشــت و
بوونــە و مانــەوە پێویســتی بــە ژینگە ،بە
هەموو بوونەوەرەکانییەوە هەیە.
هەر بۆیە ناسین و فامکردن و پارێزگاری
کــردن لــە بوونــەوەرە نــا -مرۆییەکانیــش
دەکەوێتــە بازنــەی ڕەوشــتبەرزی و
نیشتمانپەروەرییەوە.
دیــارە کۆمەڵیــک گــوزارەی دیکــەش
ژینگەپارێــزی بــە نیشــتمانپەروەرییەوە
دەبەســتەنەوە .لــە یۆنانــی کەونــارادا
ئــەو بــاوەڕە هەبــووە کــە پۆلیس «شــار»
بــەردەوام لەژێــر هەڕەشــەی دەرەکیدایــە
و نیشــتمانپەروەری مەیلــی خســتنە نێــو

و تێکــی تەپێنــن چــی؟ ئالێــرەدا
ڕۆڵــی ژینگەپارێزانــی شۆڕشــگێڕ و
گیانبەختکردووی ئێمە دەردەکەوێ.
ژێنگەپارێزانــی ئێمە ،دەمێکە ڕاســتەوخۆ
و ناڕاســتەوخۆ هەســتیان بەوە کردووە کە
جیاوازییــەک لــە نێوان ســووژە و ئۆبژەی
ئەوانــدا نییــە و بــە کــردەوە و تەنانــەت بە
بەختکردنی گیانیان سەلماندوویانە چەندە
خۆبەخشــانە بــۆ پاراســتنی واڵتەکەیــان
ئامادەن گەورەترین مەترسییەکان بە گیان
بکــڕن و تەنانەت بۆ پاراســتنی ژینگەی
واڵت و نیشتمانەکەیان ئامادەن بمرن.
ئێســتا ژینگەپارێــزی لــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت بووەتــە گەورەتریــن خەبــات و
نیشتمانپەروەرانی ئێمە ،چاک دەزانن ئەو
دوژمنــە غــەدار و بێ ڕوحمــە ،بەزەیی بە

نیشتمانپەروەری لەخۆگری بەهایەکە بەناوی وەفاداری و وەفاداری بۆخۆی فەزیلەتە ،کەواتە
نیشتمانپەروەرییش لە ڕەوشتبەرزییەوە نزیک دەبێتەوە ،هەروەها کۆمەڵێک پێوەندی خاوەن بنەمای مێژوویی و
گشتی ،دەورەی مرۆڤیان داوه کە ناسڕدرێنەوە و پێوەندی بە زێد و خاک ،یەکێک لەوانەیە
نۆروێــژی و «مــورای بوکچیــن»ی
ئامریکایــی  -دیــارە هــەر یەکــەی
بەجیــا  -پڕۆژەیەکــی فکرییان داڕشــت،
بــۆ پاراســتنی ژینگــە بــە هەمــوو

لەبەر جیاکردنەوەی مرۆڤ و سروشت لە
یەکتر ،واتە قەبووڵی دووفاقێتی (ســووژە
و ئۆبــژە) ،قەبــووڵ نەبــووە و بــە توونــدی
ڕەخنــەی گرتــووە و الی وابــووە ئەگــەر
مــرۆڤ پێــی وابــێ کوێخــا و گــەورەی

مەترســی گیانــی خۆتــە بــۆ پاراســتنی
نیشتمان و نیشتمان بێ گیانبازی پارێزراو
نابێــت .مەکینتایێــر ()MacIntyre
فیلســووفی هاوچــەرخ ،دەپرســێ« :ئایــا
نیشتمانپەرورەری ڕەوشتبەرزییە؟»

هیچ شــتێکی ئەم واڵتــەدا نایە ،هەربۆیە
بــە هــەر بەهانەیــەک دەیهــەوێ کاول و
وێرانــی بکات .لە بڕینی لێڕەوارەکانییەوە
بگرە تا ســووتاندنیان و وشکاندنی چۆم و
ڕووبار و گوڵ و دەریاچەکان و کوشتنی

مەل و باڵندە و  ...هتد.
لێــرە دەردەکــەوێ کــە کەســێک گــەر
واڵتەکــەی خــۆش نــەوێ و بەهیــواوە
لەگەڵــی نــەژی ،هیچــکات لــە ڕۆژی
تەنگانەدا بۆی نامرێ.

ئــەم چەنــد دێڕە بە حورمەتی شــەهیدانی
ژینگەپاریز نووسراوە و لێرەوە ساڵو دەنێرین
بــۆ ڕۆحــی پاکــی گشــت شــەهیدانی
ژینگەپارێزی واڵت.
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ڕاهێنهری فێرگەیەک بۆ فێربوون
مریەم عەلیپوور
بهشی هەژدەیەم

گهشهدان به تیم (پۆل) یا گروپ
ئهگهر بمانههوێت گهشه به تیم (پۆل) یا
گروپێــک بدهیــن ئــهو پێنج فاکتــهرە زۆر
گرینگــن کــە له بهرچاویان بگرین کە لە
خوارهوهدا بە کورتی ئاماژەیان پێ کراوە،
بڕوانە وێنەی خوارەوە.

• باس کردن لهسهر هۆکاری بهڕێوهبردنی
پڕۆسهی ڕاهێنهری و شێوازهکانی.
• ئایــا ئهندامانــی گرووپهکه به تهواوی
شــارهزا یــان ئــاگاداری ئــهوه هــهن کــه
مهبهســت لــه بهڕێوهبردنــی پڕۆســهی
ڕاهێنــهری چییــه؟ یــان دهبــێ ڕاهێنــهر
بۆیان باس بکات؟
.2کۆکردنهوهی زانیاری
بۆ وهدهســتهێنان و کۆکردنهوهی زانیاری
لهسهر گرووپهکه وا باشه ڕاهێنهر:

• کهنــدو کۆســپهکانی بهڕێوهبردنــی
کارهکان یان چاالکییهکان کامانهن.

گرنگی به چ شێوازێک بدرێ؟
چۆن ئهو کاره بکرێ ؟

 .4پێکهێنانی کۆبوونهوه به مهبهستی
کۆدهنــگ بــوون لهســهر شــێوازی
بهڕێوهچوونــی چاالکییهکانی گرووپ له
قۆناغی ئێستادا.
ـ کۆدهنــگ بــوون لهســهر شــێوازی
بهڕێوهچوونــی گرووپهکــه لــهدوای
بهجێگهیاندنی پڕۆسهی ڕاهێنهری.
ـ کۆدهنــگ بــوون لهســهر ئهوهیکــه دهبێ
لهسهر چ بهشێکی گرووپهکه چڕ ببنهوه

 .7بهکردهوه کردن یان جێبەجێ کردن
• مەرج و پێداویستییەکان کامانهن؟
• ڕێکهوتی دهست بەکار بوون؟
• کێ چ بکات و چۆن بکات؟
• ئاسانترین ڕێگا کامانهن؟
• چ بکهیــن بــۆ ئهوهی به زووترین کات
به ئاکام بگهین؟
• چــۆن و بــه چ شــێوهیهک یارمهتــی
جیاجیا به تاکهکان بدهین؟

مرۆڤ بۆ ژیان کردن ئهوهیه که له نێو
کۆمهڵگهیهکدا بێت که لهوێدا ڕێک
و پێکییهک (دیسیپلینێک) بوونی
هەبێت .ههیه.
ههر بۆیه ناتوانێت بهبێ پێوهندی
و پێکهوه بوونی لهگهڵ تاکهکانی
دیکەی تری کۆمهڵگه ژیان بهرێته
سهر.
له ههر دۆخێکدا بی ،ههلومهرجهکانی
کۆمهڵگه و هاوڕێیانت کهم تا زۆر
کاریگهری لهسهر چۆنیهتی ژیانی تۆ
بهچاک و خراپ ههیه.

خوڵقێنهری یا داهێنهری له نێو
گروپدا
بۆ ئهوهی داهێنهری له نێو تیم یان
گرووپێکدا ههبێت ،پێویسته ئهندامانی
تیمەکه یان نێو گرووپهکه ئهو خااڵنهی
خوارەوە لهبهرچاو بگرن و بهڕۆژهڤ و
کردهوهیان بکهن:
• داوای یارمهتی له یهکتر کردن.
• یارمهتی یهکتردان.
• توێژینهوه و دۆزینهوهی ڕێکاری
تازه چ بۆ چاالکییهکان و چ بۆ
ههڵوێستەکان.
• سهرکهوتنی ههر تاکێک ،به
بههێزبوونی تاکێکی دیکەی بزانه.
• هاندان و دڵگهرم کردنی هاوڕێیان،
لهبهرژهوهندی ههموواندایه و ههر
بۆیه دهبێ ببێت به یهکێک له کاره
سهرهکییهکانی ئهندامانی نێو پۆل یان
گرووپ.

 .1سترۆکتۆری گرووپهکه:
کــه باســی ســترۆکتۆری گــرووپ
دهکەیــن مهبهســت چارتــی گرووپهکهیه،
کــێ بهرپرســه ،کــێ و چهنــد ئهندامــی
ههیــه ،ڕێکخســتنی گرووپهکــه چۆنــه،
ئامانجــهکان چین ،ڕۆڵهکان چۆن دابهش
کــراون ،شــێوازی کار کــردن ،ڕایهڵــهی
نێوانیان و  ...هتد.
 .2پڕۆسه یان چاالکییهکانی گرووپهکه:
لێرهدا مهبهســت لە پڕۆسه یان چاالکی و
تێکۆشانهکانی گرووپه.
هــاوکاری کــردن لهگــهڵ یهکتــر چۆنه،
کێشه و ڕێگاچارهکانی چۆنه ،لێپرسینهوه
و پێڕاگهیشتن چۆنه ،و  ...هتد.
 .3پێوهندی ناوخۆ:
شێوازی ههڵسوکهوتیان له ناوخۆدا (له ناو
گرووپەکــەدا) هــهم لهگــهڵ یهکتر و ههم
لهگهڵ بهرپرس و ههروهها ههڵســوکهوتی
بهرپرس لهگهڵ باقی ئهندامان چۆنه.
 .4پێوهنــدی لهگــهڵ دهرهوهی گــرووپ:
پێوهنــدی ئهندامانــی گــرووپ لهگــهڵ
خهڵکانــی دهرهوهی گرووپهکــه چۆنــه.
چهنــده لهگهڵ ئاڵوگــۆڕهکان دهتوانن خۆ
ڕێکخهن.
دهرگایــان بۆ وهرگرتنــی تێبینی ئاوەاڵیه،
ئــهی بــۆ ڕهخنــه و بۆچوونــی خهڵکانــی
دهرهوهی گرووپهکه چۆنن؟
 .5فێربوون:
لــە دونیای تێکنۆلۆژی ئێســتادا فێربوون
و پێشــکەوتن بەپێی ئاڵوگۆڕەکان و شتی
تازه بۆته کاری ڕۆژانه و مانگانه ،بەاڵم
پرسیارەکە ئەوەیە گرووپهکه چهنده خۆی
لهگــهڵ ئــهو ئاڵوگۆڕانه ڕێــک دهخات؟
چەنــدە پێداچوونــەوە بــە ســەر کارەکانیدا
دەکات و خاڵە بەهێز و الوازەکان بەتایبەت
لەســەر فێربوونــی شــتی تــازە دێنێتــە بەر
هەڵسەنگاندن و لێکۆڵینەوە.
ئەندامانــی گــرووپ چهنــده توانایــی و
ڕاھاتووییان هەیە بۆ ئاڵوگۆڕەکان؟
ئایــا بهرپــرس و ئهندامانــی گرووپهکــه
بهشــداری ســیمینار ،کۆڕســی ڕاهێنان و
فێربوون دهبن و  ...هتد؟

ـ کۆبوونــهوهی جیاجیا لهگهڵ ههر یهک
لــه ئهندامانــی گرووپهکــه که بهشــداری
پڕۆســهی ڕاهێنهرییهکــه دهبــن ،پێــک
بێنێت.
ـ یاخۆد بۆ ههموو ئهندامان ڕاپرســییەک
دروست بکات.
ـ دانیشــتنی لهگهڵ کهسانی کاربهدهست
یا بڕیاربهدهست (کلیدی) ههبێت.
ـ دانیشــتنی لهگــهڵ چهنــد کــهس لــه
دهرهوهی گرووپ چ بێالیهن و چ الیهنگر
ههبێت.
 .3لهیهک جیاکردنهوه
• ڕاهێنــەر دەبــێ بــاش بزانێــت کــه
گرووپهکه ئهوڕۆ له چ دۆخێکدایه.
• لهســهر ههمــوو ئــەو زانیارییانــەی

و کاری ڕاهێنهری لهسهر بکەن.
ـ کۆدهنگ بوون لهســهر شــێوازی پێکهوه
کارکــردن و بهڕێوهبردنــی پڕۆســهکه
(ڕاهێنــهری) بــۆ گهیشــتن بــه ئاکامــی
دڵخواز.
 .5گوێدان ،ئاگاداربوون و تێگهیشتن
ـ دهستنیشــان کردنــی ڕهفتــار و کرداری
ههر یهک له ئهندامانی ناو گرووپ.
ـ ههستهکان و پێوهندییهکان چۆنن له ناو
گرووپهکهدا
ـــبۆچوونهکان ،بیرکردنــهوهکان و
هــۆکارەکان له نــاو ئهندامانی گرووپهکه
چۆنه.

 .8ههڵســهنگاندن ،لێپرســینهوه و
فێربوون
ـ لــهو پڕۆســهیهدا چ شــتێک به باشــی
بهڕێــوه چــووە و کەموکوڕییــەکان چ
بوونە؟
ـ چ فێر بووین و چ بکهین بۆ ئهوهی له
داهاتوودا باشتر بین؟
ـ چهنــده ڕازیــن و چ بهشــێکی گرنــگ
بووە؟
ـ ڕاهێنهر چ فێر بووە؟ تا وهک ئهزموون
له داهاتوودا بەکاری بێنێت.
 4.6ڕاهێنهری گرووپی یان
هاوڕێیانە پێکهوه

لهوانهشه ببن به سهرچاوهی بیروباوهڕ و
ڕهفتارهکانت .له ههر کات و دۆخێکدا
بین ئەوە هێندێک ئاوات و ئامانج،
ویست و چاوهڕوانی ،خوو و خسڵهت و
خهونی هاوبهشمان پێکهوهههیه؛
کهواته ئهو خاڵه هاوبهشانه وامان
لێدهکهن باشتر له یهک تێبگهین.
ههرچهند ڕاهێنهری دهبێ له ڕێگای
ڕاهێنهرێکی شارهزا و پسپۆڕەوه بێت،
بهاڵم زۆر جار ههیه کە هاوڕێ یا
هاوکارهکان پێکهوه کە له ڕێکخراوێکدا
کار دهکهن ،دهتوانن ڕاهێنان به یهکتر
بکهن.
کاتێک له ڕێکخراوێکدا هاوکارهکان
یا هاوڕێیهکان کارهکانی یهکتریان
بۆ گرنگه و لهگهڵ خۆشی

چهند خاڵ ل ه مێتۆدی ڕاهێنهری لهسهر
پــۆل ،تیــم یا گــرووپ کە بــۆ ڕاهێنەر
گرنگــن و دەبــێ بیانزانێــت و لــە کاتی
پێویستدا بە کردەوەییان بکات:
 .1پێکهێنانــی کۆبوونــهوه لــه نێــوان
ڕاهێنــهر و هــهر یــهک لــه ئهندامانــی
بهشــدار لــه پڕۆســهی ڕاهێنهریــدا بــه
مهبهستی:
• بڕوا دروســت کردن له نێوان ڕاهێنهر و
ئهندامانی گرووپدا.
• بــۆ ناســینی یەکتــر یــان ئاشــنابوون
لەگەڵ یەکتر.
• باس کردن لهســهر شــێوازی گهشــهدان
به گرووپ و باشــترکردنی پێوهندی نێوان
ئهندامانی گروپ.
• باس کردن لهســهر ئهو بهشــانه یان ئهو
چاالکییانهی که به باشی دهڕۆنه پێش و
ههروهها ئهو چاالکییانهی دهتوانن پەرهیان
پێبدهن یا باشتری بکهن.

ههر کهسهو بهشێوهیهک له کارهکانیدا
سهرکهوتوو بێت.
ڕاهێنهری بۆ باشتر کردنی پێوهندی
نێوان خۆیان (هاوڕێیهکان) .هاوڕێیهکان
باشتر یهکتر دهناسن و له گهڵ
یهکتر ئاوهاڵترن ،ههر بۆیه پرۆسهی
ڕاهێنهرییهکهش ئاسانتره و گهیشتن
به ئامانجیش ئاسانتر و کهمتر
کات دهگرێت .قازانجێکی دیکه له
ڕاهێنهری هاوڕێیهتیدا ئهوهیه که هیچ
دهرکهوتی(خهرج) ئابووری تێناچێت و
لهباتی ڕاهێنهرێک به دراو (پوڵ /پارە)
بگرن تا ڕاهێنهرییان پێ بکات ئەوە
خۆیان ئهو کاره دهکهن.

کــه وهدهســتی هێنــاوه ،لێکدانــهوه یــا
شیکردنهوهیهک بکات.
• بزانێــت له قۆناغی ئێســتادا گرووپهکه
لــه چ ئامرازێکــی ڕاهێنــەری کهڵــک
وهردهگرێت.
• بزانێــت کێشــهکانی نــاو گرووپهکــه
چین.

 .6تاقیکردنــهوهی شــێواز و ڕێــکاری
تازه
چ شێواز یا مێتۆدی کاری تازەی باشتر
ههیه بۆ گهیشتن به ئاکام.
به پێی ئهزموونی کهسانی دیکه کامه
لەو مێتۆدانە باشترینن.

ئهرهستوو  384( Aristotelesپ.
ز  322-پ .ز) گهوره فهیلهسوفی
یونانی دهڵێت« :مرۆڤ ئاژهڵێکی
سیاسیی ه و چارهنوسی وایه که دهبێ له
نێو کۆمهڵگهدا بژیت».
مهبهستی ئهرهستوو ئهوهیه که سروشتی

و ناخۆشییهکانی یهکترن ،له
ههڵسوکهوتی یهکتر تێدهگهن و
سهرکهوتنی یهکتریان پێ سهرکهوتنی
خۆیان و ڕێکخراوهکهیانه ،زۆر باش
دهتوانن ڕاهێنان به یهکتر بکهن.
ڕاهێنهری هاوڕێیی بۆ گهشهدان به
کار و کردهوهکانی یهکتر بۆ ئهوهیە کە

فۆڕم بۆ کۆکردنهوهی زانیاری له
پڕۆسەی ڕاهێنهریدا
ڕێکارێکی باش بۆ کۆکردنهوهی
زانیاری له پڕۆسهی ڕاهێنهریدا
ههبوونی فۆڕمه.
فۆڕم بۆ کۆکردنهوهی کۆمهڵێک
تایبهتمهندی لەسەر پێکهاته
(سترۆکتۆری) و ڕواڵهتی(دیاردە
یان بەشی دەرەکی و دیاریکراوی)
پڕۆسهکه ،چۆنیهتی یان شێوهی
ئهنجامدانی کارهکان و بەسوود بوونیان.
به کهڵک وهرگرتن له فۆڕم ،باشتر
ئاگاداری قۆناغی ئێستا دهبی و
باشتریش دهتوانی بیر بۆ گهیشتن
به قۆناغی داهاتوو بکهیهوه .ههر
شێوازێک له ڕاهێنهری فۆڕمێکی
تایبهت به خۆی پێویسته.
بهاڵم ئهوهی گشتییه و له ههموو
شێوازی ڕاهێنهرییەکاندا پرسیار
دەکرێت ،ئهوانهی خوارهوهن:
قۆناغی ئێستا چۆنه؟
حهز دهکهی قۆناغی داهاتوو چۆن
بێت؟
ئامانجهکانت؟
کهموکۆڕییهکان کامانهن؟
ههڵسهوکهوتت لهگهڵ بهرپرس چۆنه؟
چ لهسهر کهندوکۆسپهکانی سهر ڕێگا
بۆ گهیشتن به ئامانجهکانت ،دهزانی؟
چ جۆره یارمهتییهکهت دهوێت؟
حهز دهکهی باسهکان ههر له ناو
خۆماندا بن یا له گهڵ کهسانی
دیکهش باس بکرێن؟ و  ...هتد.
ههر ڕاهێنهرێک بهپێی ڕاهێنانهکهی و
فێرخوازهکه فۆڕمێک بۆ کۆکردنهوهی
زانیاری چ لهسهر فێرخواز ،ڕێکخراو،
تیم و  ...هتد دروست دهکات.

خوێنەرانی هێژا ،ئەم بەشە لە
زنجیرەوتاری «ڕاهێنهری فێرگەیەک
بۆ فێربوون» لەڕاستیدا درێژەی بەشی
شازدەیەمە کە بەهۆی هەڵەیەکی
تکنیکی لەم ژمارەیەدا باڵو کرایەوە.
وێڕای داوای لێبوردن لە نووسەری
بابەتەکە و ئێوەی خۆشەویست.
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باباعەلی مێهرپەرەور:
دوکتور شەرەفکەندی دەیگوت لە شۆڕشدا پارە پێویستە بەاڵم نابێ شۆڕش بۆ پارە بێ .شۆڕشگێڕ
پارەی بۆ بژێوی ژیانی پێویستە بەاڵم نابێ لە پێناوی پارەدا شۆڕش بکا
وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی

٢٨ســاڵ پێــش ئێســتا لــە ٢٦ی
خەرمانانــی ١٣٧١ی هەتاویدا ،دوكتور
ســادق شــەرەفكەندی ،ســكرتێری
گشتیی ئەوکاتی حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێــران و هاوڕێیانــی،
کاک «فەتــاح عەبدولی» نوێنەری
حیــزب لــە دەرەوەی واڵت ،کاک
«هومایــون ئــەردەاڵن» نوێنــەری
حیــزب لــە ئاڵمــان و کاک نــووری
دێهكــوردی ،چاالکــی سیاســی و
دۆســتی حیــزب لــە ڕێســتۆرانی
«میکۆنــۆس» لــە «بێرلیــن»
کەوتنە بەر پەالماری تێروریستەکانی
کۆماری ئیســامی و شــەهید کران.
سەرەڕای هەوڵەکانی ڕێژیمی ئێران
بۆ پێشــگرتن لە پێکهێنان دادگا بۆ
تێرۆریســتان ،دادگای بێرلین کە بە
دادگای میکۆنــۆس ناوبانگی دەرکرد
بە ئاشــکرا ڕێبەڕانی ڕێژیمی ئێرانی
بــە پالنداڕێــژ و بەڕێوەبــەری تێرۆری
دوکتــور شــەرەفکەندی ناســاند و
تێرۆریستانی بە زیندان مەحکووم کرد.
لەگەڵ بەڕێز «باباعەلی مێهرپەرەر»
تێکۆشەری دێرینی کورد ،کەسایەتی
دوکتور شــەرەفکەندی ،خەســارەکانی
ئــەم تێــرۆرە لەســەر بزووتنەوی کورد
لە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و حیزبی
دێموکرات ،گرینگی بڕیاری دادگای
میکۆنــۆس و چەنــد ڕەهەندێکــی
دیکەی پێوەندیدار دەخەینە بەر باس.
 دوکتــور شــەرەفکەندی خــاوەنچ تایبەتمەندیگەلێــک بــوو؟
ئێــوە بەڕێزیــان چــۆن دەناســن؟
پێــش هەمــوو شــتێک ســاو دەنێــرم
بــۆ گیانــی پاکــی کاک دوکتــور
‹›ســەعید›› و هاوڕێیانی شــەهیدی
کاک ‹›هومایــون ئــەردەاڵن››
و کاک ‹›فەتــاح عەبدولــی››
و کاک نــووری دێهکــوردی.
هــەزاران ســاو لــە گیانــی پاکیــان.
کاک دکتــور ســەعید کەســێکی
خاکی و ســاکار و خەڵکی بوو .لەو
کاتــەدا کە لە ئــەرک و کارەکانیدا
جیــددی و شــێلگیر و بەبڕشــت بــوو،
بــەاڵم لەگــەڵ هاوڕێکانــی و لــە
کاتــی پشــوودا زۆر قســەخۆش
و ڕووگــەش و ســەمیمی بــوو.
بەهــۆی ئــەوەی خوێندنەکــەی
لــە بــواری زانســتیدا بــوو ،هەمــوو
کات لەگــەڵ عــەدەد و ژمــارە و
فۆرمــوول ســەروکاری هەبــوو و
کاتــی خــۆی بــۆ چەندیــن ســاڵ
پیشــەی مامۆســتایەتی هەبــوو بۆیە
ئەهلــی مەنتیــق و ئیســتیدالل بــوو.
بە بەڵگە قســەی لەگــەڵ بەرانبەری
خــۆی دەکــرد و بەپێچەوانــەش هــەر
وابــوو .کاک ســەعید خــاوەن هۆش
و زەکاوەتێکــی بــەرز بــوو؛ کــەم
کەســم دیوە بە ڕادەی کاک سەعید
بەخێرایــی شــتی نووســراوە بخوێنیتــەوە.
لــە دۆســتایەتیدا زۆر قــورس و قایــم
بــوو .قســە لــەڕوو و ڕاشــکاو بــوو.
بــوو.
ســەخاوەت
بــە
زۆر
هەمــوو کات دەیگوت پارە فەســاد دێنێت.
دەیگــوت لــە شۆڕشــدا پارە پێویســتە بەاڵم
نابــێ شــۆڕش بــۆ پــارە بــێ .شۆڕشــگێڕ
پــارەی بــۆ بژێــوی ژیانــی پێویســتە بەاڵم
نابــێ لــە پێنــاوی پــارەدا شــۆڕش بــکا.
بەکورتی کاک دوکتور ســەعید ،خاکی
و خەڵکــی لــە ژیــان ،بەبڕشــت و شــێلگیر
و پەیگیــر لــە ڕاپەراندنــی ئەرکەکانیــدا،
بوێــر و نەتــرس لــە کاتــە هەســتیارەکاندا،

ســادق و ڕاســتگۆ لەگــەڵ هاوڕێیــان
و لەگــەڵ حیزبەکــەی ،ڕاشــکاو و
قســەلەڕوو لــە وتووێــژ و دیالۆگــدا و....

 نەخــش و ڕۆڵــی دوکتور»ســادقشــەرەفکەندی» لــە ڕێبەریکردنی
حیزبــی دێموکــرات دوای تیــرۆر
کرانــی دوکتــور قاســملوو چــۆن
دەنرخێنــن و هەتــا چەنــد بەهێز
بوو؟

واقیعبیــن بــوو و خــۆی دوور دەگــرت لــە
دروشمی بێ ناوەرۆک.
ئەهلــی تەشــریفات و موجاملــە نەبــوو.
بەڕاســتی خۆشــی لــە ماســتاوچییەتی و
پێداهەڵگوتن نەدەهات .ئەهلی خۆدەرخستن
و خۆنواندن نەبوو.
دوای شــەهیدکرانی کاک دوکتــور
قاســملوو بــێ ئەمالوئــەال کاک دوکتــور
ســەعید هیوا و ئومیدی گەڕاندەوە بۆ نێو
ڕیزەکانــی حیزب .ئۆرگانــەکان کەوتنەوە
ســەرهێڵە ڕاســتەقینەی خەبات .کەم کەم
کەســایەتی و ڕوخســاری ڕاستەقینەی لە
نێو ئەحزابی سیاســی و ئەو الیەنانەی کە
پێوەندییــان لەگــەڵ حیــزب و جوواڵنــەوەی
کــورد هەبــوو ،دەردەکــەوت .ئاشــنایی و
توانای باشــی بە سەر زمانی فەرانسەویدا
ئــەو دەرفەتــەی بــۆ ڕەخســاندبوو لــە نێــو
ئەحزاب و دەوڵەتەکانی دەرەوەی واڵتیشــدا
کەم کەم جێی خۆی بکاتەوە.

ناخــات ،بــەاڵم لــە بیرمــان نەچــێ کــە
کەســایەتییەکان بەتایبەتــی کەســایەتییە
پێگەیشتووە خاوەن ئەزموونەکان و شارەزای
سیاسەت و کاریزماکان بە ئاسانی شوێنیان
پڕ نابێتەوە و دوای خۆیان بۆشاییەکی وەها
لە ڕێبەرایەتیدا دروســت دەکەن کە ماوەی
زۆری پێویستە تاکوو پڕ ببێتەوە.
حیزبی دێموکرات بەهۆی بوونی کەسانی
لێبــووردوو و خەباتــکار لە ڕیــزی بەدەنە و
ڕێبەرایەتــی و ڕەوابوونــی خەباتەکــەی
و بەردەوامــی زوڵــم و زۆری حاکمانــی
دەســەاڵتداری ڕێژیــم ،توانی بــۆ جارێکی
دیکــەش دوای کارەســاتی بێرلینیــش
هەڵســێتەوە سەرپێی خۆی و خۆی تەرمیم
بکاتەوە بەاڵم ڕاستگۆیانە دەبێ بوترێ کە
لێکەوتەکانی دوای ئەو تێرۆرانە و نەخشی
وێرانکەریــان لــە ڕەوتــی پێشــکەوتنی ئەو
حیزبــەدا تــا ڕادەیەک بەرچــاو دەکەوێت.
هەرچەند ئەوەندە کاریگەر نییە کە حیزب
نەتوانێ ئەرکە مێژووییەکانی خۆی بەجێ
بگەیەنێ.

پاش تێرۆرکرانی کاک دوکتور قاسملوو،
کاک دوکتــور ســەعید کــە ئــەو کات
جێگری ســکرتێری گشــتیی حیــزب بوو،
بوو بە ســکرتێری حیزب .نەخشــی کاک
دوکتــور ســەعید دەبــێ لــە دوو قۆناخــدا
هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێ .قۆناخی یەکەم
و ســەردەمی کاک دوکتــور قاســملوو
و قۆناخــی دوای شــەهیدکرانی کاک
دوکتور قاسملوو.
لــە قۆناخــی یەکەمــدا کاک دوکتــور
ســەعید وەک ئەندامێکــی دەفتــەری
سیاســی و زۆر جــار وەک جێگــری
ســکرتێری گشــتیی( مەگەر ئــەو کاتانە
کــە خــۆی نەیویســتایە وەک جێگــری
ســکرتێر کار بکا) لە پۆســتەکەی خۆیدا
کــە پتــر وەک بەرپرســی ڕادیــۆ دەنگــی
کوردستان یا ڕۆژنامەی کوردستان کاری
دەکــرد (ماوەیەکیــش وەک بەرپرســی
کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزب ،پێش ئەو
کاتەی کۆمیســیۆنی سیاسی نیزامی لە
تیکەڵکرانی کۆمیســیۆنی تەشــکیالت و
پێشمەرگە دابمەزرێ بەرپرسایەتی هەبوو).
لەهەر شوێنێک کاری کردبێ کارەکانی
بــە بەرنامــە و ڕێکوپێــک بــوو .بــەاڵم
بەگشــتی کەســایەتی کاریی ناوبــراو لەو
کاتەدا زۆرتر لە ژێر سێبەر و کاریگەریی
کاک دوکتــور قاســملوودا بــوو و بــەو
شــێوەیە کــە پێویســت بــوو دەرنەدەکــەوت.
وەک باســم کــرد زۆر جــار بەرپرســایەتی
ڕادیۆی لە سەرشان بوو کە کەمتر خۆی

بە تێرۆرکرانی کاک دوکتور قاسملوو لە
ویەن پێتەختی واڵتی ئۆتریش خەسارێکی
گــەورە و مــەزن وەبــەر بزووتنــەوەی
ڕزگاریخــوازی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان بەگشتی و بە حیزبی دێموکرات
بەتایبەتی کەوت.
جێگرتنــەوەی بەهــۆی کاک دوکتــور
ســەعید و کاریگەریــی کەســایەتی
و مودیریەتــی ناوبــراو توانــی هیــوا بــۆ
ڕێبوارانــی دوکتور قاســملوو بــۆ درێژەدان
بــە خەبــات بگەڕێنێتــەوە بــەاڵم بەداخــەوە
تێرۆرکرانی کاک دوکتور سەعید ئەویش

تێرۆرکرانــی کاک دوکتــور قاســملوو
لــە ئۆتریــش بەداخــەوە بەئاشــکرا لەالیــەن
ئــەو واڵتــەوە ساتوســەودای ئابــووری
پێوەکــرا ،جینایەتــی تیرۆریســتەکانی
ڕێژیمــی ئێرانیــان پەردەپــۆش کــرد.
هــەر ئــەوەش بــوو بەهــۆی جیددیتربوونــی
ڕێژیمی تێرۆریســتیی کۆماری ئیسالمی

بــە کاری بەڕێوەبەریــی نێوخــۆی حیــزب
ســەرقاڵ دەکرد و کەمتــر لەگەڵ خەڵک
بەرخــوردی هەبوو ،مەگەر ئەو کاتانە کە
کاک دوکتور قاسملوو سەفەری دەرەوەی
واڵتــی دەکــرد کە ئــەو کات بــە ناچاری
ئەرکی سکرتێریش دەکەوتە سەرشانی.
قۆناخی دووهەمی نەخشی کاک دوکتور
ســەعید دوای تێرۆرکرانی کاک دوکتور
قاســملوو زیاتر وەدەرکەوت .ڕۆکبێژی یان
پێڕەوی لە مەنتیق و لۆژیک لە وتووێژ و
ڕەفتاریدا ،لە پێوەندییەکانی لەگەڵ حیزب
و کەسایەتییە سیاسییەکانی کوردستانی
و ئێرانی هەروەها ڕاشــکاو و بەجەســارەت،

لەکاتێکدا کە هێشتا برینی شەهیدکرانی
کاک دوکتــور قاســملوو ســاڕێژ نەببوو و
بەتــەواوی ســێبەری شــوومی ئــەو ڕووداوە
لە ســەر بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتاندا نەڕەویبوویەوە کە ئەو زەربەش
لــە پەیکــەری حیزب و بزووتنــەوەی کورد
کەوت.
ئــەوە ڕاســتە کــە حیــزب و ڕێکخــراوی
سیاســی بــە بیروبــاوەر و خــاوەن بەرنامــە و
پێــڕەو و ڕێکخســتن واتــە تەشــکیالت بــە
لەدەســتدانی ڕێبــەر یــان چەند کەســێک
لە ڕێبەرانی تەنانەت کەســی یەکەمیشی
پەکــی چاالکی و خەباتــی ئەو ڕێکخراوە

بــۆ پیالندانــان بــۆ تیــرۆری ڕێســتورانی
میکۆنۆســیش لــە بێرلینــی ئاڵمــان ،بەاڵم
دەزگای بەتــەواوی ســەربەخۆی قەزایــی
ئاڵمــان پێشــی بــە ســەودا و مامەڵــە و
پەردەپۆشــکردنی ئــەو جینایەتەیــش وەک
تێرۆرکرانــی زۆرێك لە نەیاران و ڕێبەرانی
ئۆپۆزســیۆنی ئێرانی لــە ئورووپادا ،گرت.
دادگای میکۆنۆس نەک هەر تێرۆریستە
نێردراوەکانــی ئێرانی بە ســزادان مەحکووم
کــرد ،بەڵکوو گرینگتر لــەوەش بڕیاردەران
و پیالندانەرانــی ئــەو جینایەتەشــی لــە
ئاســتی بەرزی دەسەاڵتداریەتی لە ئێراندا،
وەک ڕێبــەر و ســەرکۆمار و وەزیــری

 بــە تێرۆرکرانــی کاک دوکتــورشــەرەفکەندی ،بــە دەســتی
تێرۆریســتانی ڕێژیمــی ئێــران
خەباتــی حیزبــی دێموکــرات و
بزووتنــەوەی کورد لە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت چ خەســارێکی وەبــەر
کەوت ؟

 بڕیــاری دادگای میکۆنــووس کــەڕێبەرانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
بەپالنداڕێــژ و بەڕێوەبــەری
تێرۆری دوکتور سادق شەرەفکەندی
وهاوڕێیانی ناســاند هەتا چەندە
گرینــگ بــوو؟ واڵتانــی ڕۆژئاوایی
کــە لــە بەرانبــەر تێرۆرکرانــی
دوکتــور قاســملوودا بێدەنگیــان
هەڵبژاردبــوو ،چ هەڵوێســتێکیان
بەرانبــەر ئێرانــدا گرتــە بــەر؟

ئیتالعــات و دەرەوەدا مەحکــووم کــرد و
بــە بەشــداربوون لــەو جینایەتەدا ناســاندن.
بە شــوێن ئەو بڕیــارە ئازایانە ودادوەرانەی
دادگای بێرلیــن ژمارەیەکــی زۆر لــە
واڵتانــی ئەندامــی یەکیەتــی ئورووپــا
باڵوێزەکانــی خۆیــان لــە تاران بەنیشــانەی
دەربڕینــی ناڕەزایەتــی لــەو جینایەتــە،
بانگهێشت کردەوە .ئەوهەڵوێستەی واڵتانی
ئورووپایی دەنگدانەوەی بەرینی لە جیهاندا
لێکەوتــەوە و تا ســااڵنێکی زۆر ،چیدیکە

کۆماری ئیسالمی نەیتوانی بەو ئاسانییە
کاری تێرۆریســتی لە ئورووپا ئەنجام بدا.
ئەگەر ئەو هەڵوێستە کە دەزگای قەزایی
ئاڵمــان گرتیــە پێش چەند ســاڵ پێشــتری
دادگاکانــی ئۆتریــش یــان فەرانســە یــان
ســویس یــان ...بیانگرتایەتە بــەر ئەگەری
زۆر بوو کە کارەساتی بێرلین رووی نەدابا.

 یەکێک لە ئامانجەکانی ڕێژیمیئێران و تەنانەت حکوومەتەکانی
ویســتوویانە
پێشــووش
بەتێرۆرکردنــی ،بزووتنــەوەی
ڕزگاریخــوازی و مافخــوازی گەلــی

کــورد لە ئێران لەبار بەرن .ئایا
لەو ڕاستایەدا سەرکەوتوو بوونە؟
بەدرێژایــی مێــژووی چەنــد ســەدەی
ڕابــردوو بەتایبــەت ســەدەکانی نــۆزدە و
بیســتی زایینــی هــەرکارت ڕاپەڕیــن یــان
بزووتنەوەیەکی نەتەوەیی کوردەکان سەری
هەڵدابــێ حاکمانی واڵتانــی داگیرکەری
کوردســتان لــە جیاتــی گوێگرتــن لــە داوا
ڕەواکانــی ئــەو گەلە بەشــخوراوە پیالن بۆ
کوشــتن یــان سەربەنیســتکردنی
ڕێبەرانی ئەو جوواڵنەویان داناوە.
ئەگــەر توانیبێتیــان ڕاســتەوخۆ لــە
ناویــان بــەرن ســڵیان نەکردووەتــەوە.
ئەگەریش نەیانتوانیبێ ئەوا لە ڕێی
فرتوفێڵ و لە چوارچێوەی ئاشتیدا
پیالنــی نگریســی خۆیــان جێبەجێ
کــردووە .چوونکــە هیچــکات
بڕوایــان بــە کێشــەی کــورد نەبووە
و هەمــووکات وەک یاخیبــوون و
دەرچــوون لــە ژێــر فەرمانــی ناوەند
لێکیــان داوەتــەوە ،نــەک داوای
گەلێک کە مافی خۆی دەوێ.
نموونەی ئەو جۆرە تاوانانە لە مێژوودا
چ لە سەردەمی قاجارییەکان چ لە
ســەردەمی پادشایی پەهلەوی و چ
لە ســەردەمی کۆماری ئیســامیدا
زۆرن و هەموویان یەک ڕێچکەیان
گرتووەتە پێش.
تا ئەوکاتەی ڕێبەری جوواڵنەوەکان
لە دەست تاکە کەسێکدا بووبێ ،بە
لەنێوبردنی ســەرۆکی ڕاپەرینەکە،
بەداخەوە کۆتاییشیان بە ڕاپەرینەکە
هێنــاوە بەاڵم لــەو کاتەوە حیزبێکی
سیاســی وەک حیزبــی دێموکــرات
لــە مێژووی کورد لــە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان پێی ناوەتــە گۆڕەپانی خەبات،
ئەو جۆرە تێرۆرانە هەرچەند زیانی گەورەی
بە جوواڵنــەوە و حیزبەکە گەیاندووە ،بەاڵم
نەیتوانیــوە پێــش بــە خەبات و تێکۆشــانی
حیزبەکە بگرێت.
ئەگــەر وابوایــە هــەر دوای شــەهیدکرانی
پێشــەوا ‹›قــازی محەممــەد›› نەدەبــوا
حیزبی دێموکرات خەباتی بکردایە .دوای
شــەهیدکرانی دوکتور قاســملوو و دوکتور
شەرفکەندیش ڕەەوتی خەبات بەردەوام بووە
و دەبێ.
هەرچەند نکۆڵی لە خەساری نەبوونی ئەو
مرۆڤانە ناکرێ.
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خۆر و مانگ
لە ساڵیادی شەهیدکرانی
دوکتور سادقی شەرەفکەندیدا

بۆ مامۆستا سەعید
خەرمانان
خەروار
ێ خەم لە خەرمانان بوەبۆ سەر دار
ە سەردار چو
ار
د ەەبکوو ڕۆژێ ک
و
ووشپەڕ واڵتم
پ
وەک
ی ڕۆژهەاڵتم
ڕەشی پۆشیوەن لە جەستە
دەچۆڕێ خوێ
شەوپەرستان
شەو ڕەش بێ ڕووتان ،لە دەستان
شتییە دەتکێ
بکیناە خوێنی ئا
نەمرە ئەوینە
ی
بەاڵم دوژمن ،ئەوەی زۆر بەتینە
وی کوردەوار
هەتا
ێ
ێن
ۆژ مابێ تا ئاسۆ بم ەل دەخوێنێ
ه ڕ
ڕەقیب بۆ گ
ەتاوودی ئەی
سر

فەرید ڕاژین

لە داوێنی تەرەغەوە،
وەکوو خۆرێک لە خۆرهەاڵتەوە
بووی بە هەوێنی پیت بە پیتچاویت بە ژیان هەڵ هێنا و
هەنبانە بۆرینەی کاک
ڕەحمانت.
خولە واڵتی چێشتی مجێورەوە
لیای
اخێ خولقاندنی پارووە نانێک و
پەرد ک
باش دەزانم ئاوی ئاسوودە بووی بۆ کورد.
ئەوکاتەی
لە خەیاڵی وائینەکتی کیمیاگەریت دەخوێند
شاف
پاش ئەوەیکە دێموکیرات فرتمووڵێک بووی بۆ ئازادی.
دڵنیام وەکوو ئەرەشمیدۆس چبە ڕێگای ڕزگاری ناسی،
ەندین جارێک پڕ بە بااڵی
کوردستان هاوارت کرد:
پەیدام کرد ،پەیدام کرد.
شاگردەکانی زانکۆ،
وانەکانی تۆیان لە بیرە
کە هەموو جارێک ئازادی
ت
د
ەک
رد
بە
کات
الی
زۆر
ی
ه
ەموو
ئاگرێکی سووری خەبات
دژ
کیمییاگ زوڵمی حاکمانی سەردەم.
ەرەوەکەی نێو پۆل و سەر شاخ
ئێستا بو تە ڕێبەر و
ئتەااڵی سەر داری قازی و
رم
یڵمقاسملووی گرتۆتە دەست،
بۆیە
زا
بە بینینی ئ
ااڵی دەستت بە خۆی لەرزی
خۆ
لە ی تۆرا و
بە تۆ دۆڕا.

«تەرەغە»
سەری بەرزی بەرزتر کرد و
هەوایەکی لە گەرووی شمشاڵ هەڵێنجا و
دایە پیرەشەماڵ و
بە بااڵی کوردستانیدا کرد،
هەوایەک پڕاوپڕ لە شادی و ڕازاوە بە ورشەی گەشترین
ئەستێرەکانی هیوا و
ڕوون لە چەشنی ئاوی زواڵڵی کانی قەدپااڵن و
گەرم بەوێنەی ناخی دڵی دڵدارانی گڕاوی گڕ،
هەوایەک کە پشووی خستە هەناسەی پیرەدایکی وەتەن و
مژدەی بوونی «سادقـ»ـی پێدا.
سادق پەڕ و باڵی بە شیبای کوردایەتی و شنەی بالوێنی
یەکەم کۆماری کوردان کرایەوە و
مانگ و سااڵنی تەمەنی تێپەڕاند و
لە بەحری زانین و زانیاریدا مەلەی کرد و
گۆی مەلەوانی بردەوە،
بوو بە چرا و
لە شەوی تاریکی ڕووناکیخوازاندا ئایسا و گڕا.
هەر ڕووناکی کۆوە کرد
تا لە ئاسمانی کوردستاندا
بوو بە مانگ و
ئەوجار لەگەڵ خۆر یەکی گرت،
یەکیان گرت و
ڕووناکییان دا بە ڕێبوارانی شەوبڕ و بەیانیخواز.
شەویان کەڕ کرد،
شەویان کوێر کرد،
خۆر و مانگ و گەلی شەوبڕ،
لە ڕووناکی خاکیان پڕ کرد.
سامی مەرگ،
سامی نەمان،
سامی ڕمان
گەرووی خێوی شەوی گرت و
هار و دڕ و دڕتر کرد.
خێوی شەو بوو کەوتە بۆسە و کەوتە پیالن.
تا یەکەم جار
خۆر و دوایە مانگی کوردیان لە تاقی ئاسمان ڕفاند.
شەو شەق بووە و
هاکا قەاڵی بەختی ڕما،
ئەوەی هەر ما،
ئەوەی تا کورد لە بووندا بێ هەر دەمێنێ و
تەواو نابێ،
ڕووناکیی خۆر و مانگە،
ڕەحمانی خۆر و سادقی مانگ.
کورد بە خۆر و مانگ و گەلی شەوبڕی خۆی هەر دەنازێ.

نەکەرۆز

بێبەش پیرۆتی

سینەماکارێکی ناسراوی کورد مااڵوایی لە دنیای هونەر کرد
ســینەماکار و نووســەری ناســراوی کورد
و تێکۆشەری دێرینی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران کاک «تەیفــوور
بەتحایــی» لــە تەمەنــی  ٧٣ســاڵیدا لــە
واڵتی سوئید کۆچی دوایی کرد.
کاک «تەیفــوور بەتحایــی» ســاڵی
١٣٢٦ی هەتای لە شــاری سنە لەدایک
بــووە و خوێندنــی لــەو شــارەدا تــەواو
کــردووە .دوای تەواوکردنــی خوێنــدن
لــە چوارچێــوەی گەاڵڵــەی «ســپای
دانیشـ»ـدا مامۆستایی کردووە.
لــە ســاڵەکانی  ١٣٤٨ھەتــا  ١٣٥٢لــە
«مەدرەســەی ســینەما و تێلڤیزیۆنــی
تارانــدا» لــە بەشــی وێنەگرتنــدا
خوێندوویەتی.
کاک «تەیفــوور» لــە دەیــەی چلــی
هەتــاوی بەھۆی ئەندامبوون لە ڕێکخراوە
چەپەکانــی ســەردەمی پاشــایەتی لــە
ئێــران «گرووپــی دوازدە» لــە گەاڵڵــەی
بــە بارمتەگرتنی «فەرەح پەھلەویـ»ـــدا،
هــاوڕێ لەگــەڵ تێکۆشــەرانی دیکــەی
سیاســیی ئێران «کەرامەتوڵاڵ دانشــیان و
خوســرەو گوڵ ســورخی» دادگایی کرا و
زیندانی ھەتاھەتایی بۆ دەرچوو.
لــە کاتــی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران لــە
ســاڵی ١٣٥٧دا هاوڕێ لەگەڵ زیندانییە
سیاســییەکانی ســەردەمی ڕێژێمــی

پاشایەتی ئازاد بوو و گەڕایەوە کوردستان
و لەگەڵ ژمارەیەک چاالکی سیاســیی
دیــاری شــاری ســنە خەباتــی سیاســیی
خــۆی لە ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێراندا درێژە پێدا.
لــە کۆنگــرەی ٥ی حیــزب لــە ســاڵی
١٣٦٠دا وەک ئەندامــی کۆمیتــەی
ناوەندیــی حیــزب هەڵبژیــردرا و لــە
کۆمیسیۆنی ئینتشاراتدا کاری دەکرد.
کاک تەیفــوور یەکێــک لــە هــاوڕێ
نزیکەکانــی دوکتــور قاســملوو و دوکتور
شەرەفکەندی بوو.
ناوبــراو بێجگــە لە کاری سیاســی کاری
هونــەری لــە بەشــی فیلــم و ســینەمادا
دەکــرد« .نــان و ئــازادی» یەکێــک
لــە بەرهەمــە هونەرییەکانــی کاک
«تەیفووری بەتحاییـ»ـە.
دواتر بەهۆی گرفتی بنەماڵەیی نەیتوانی
لــە کوردســتان بمێنیتــەوە و ڕووی لــە
واڵتانــی ئورووپایی کرد ،بەاڵم چاالکیی
سیاســیی خــۆی پــاش نیشــتەجێبوون لــە
واڵتی سوئید درێژە پێدا.
ئــەو ســینەماکارە ناســراوەی کــورد
ســەرئەنجام لــە تەمەنــی  ٧٣ســاڵیدا لــە
شاری یوتۆبووریی واڵتی سوئید کۆچی
دوایی کرد.

بەشــێک لە بەرهەمەکانــی ناوبراو بەم
چەشنەیە:
ئاغەی چۆخ بەخت یۆخ ١٩٩٠
ژیان بە دەم زریانەوە (ڕۆمان) ١٩٩٣
چوار ڕەوایەت (چوار وتووێژ) ١٩٩٨
دارا و نــەدار لــە دنیــادا (وەرگێــڕان لــە
سوئیدییەوە)٢٠٠١
گەالوێژ (سناریۆ/چیرۆک) ١٩٩٢
مافــی ژن لــە کۆمەڵــی کوردەواریــدا
(کاری هاوبەشــی ژیال فەرجی و تەیفور
بەتحایی)٢٠٠٠
نووســینی ســناریۆ بۆ فیلم (وەرگێڕان لە
سوئیدییەوە) ٢٠١٢
سەفەری خەیاڵ (ژیاننامە) ٢٠١٣
ژیان وەکوو خۆی (ڕۆمان) ٢٠١٥
ئەسپەنجێر ()٢٠١٨
فیلمەکان
ئازار (رنج) – مستند ١٩٧٩
نان و آزادی – مستند  ١٩٨١تا ٨٣
ههوار (کوچ) – مستند  ١٩٨١تا ٨٣
قلههای سرفراز -مستند  ١٩٨١تا ٨٣
روشنایی شمعها – مستند  ١٩٨١تا ٨٣
گله گرگ -فیلم بلند ١٩٩٠
دیبلیاچا -مستند دربارەی کولیها ٢٠٠٢
توطئەی سیاه – مستند ٢٠٠٦
کتێبەکان

فارسی
زندگی در باد (رمان)
چهار روایت (رمان)
دارا و ندارها در دنیا (ترجمه)
آقای چوخ بخت یوخ

ســفر خیــال (از کرســان تــا کردســتان)
(بیوگرافی)
زندگی همچون خودش (رمان)
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
وێڕای بەداخبوونی خۆی بۆ لەدەســتدانی

ئــەو تێکۆشــەر و ســینەماکارەی کــورد،
سەرەخۆشی لە بنەماڵە ،خزم ،کەسوکار و
هونەرمەندانــی تێکۆشــەر دەکات و خۆی
بە شەریکی خەمیان دەزانێت.
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