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٢ی ڕێبەندانــی ســاڵی ١٣٢٤ی هەتــاوی
ڕووداوێکــی مێژوویــی گرینگ ڕووی دا
کــە توانی نــەک هەر لەو بڕگە زەمەنییە
هەســتیارە بەڵکــوو لەســەر دواڕۆژی گەل
و نیشــتمانێکیش بانــدۆڕ و کاریگــەری
دابنــێ؛ باندۆڕێــک کــە وەک زۆرێــک
لە کارناســان دەڵێن بوار و ڕێگەخۆشــکەر
بــوو بــۆ هەســتانەوە ،بەگژداچوونــەوە و
خۆناســینەوەی گەلێکــی ســتەملێکراو
کــە تــا ئــەودەم تەنیــا هەوڵــی بــۆ ژیــان
زیندوومانەوە بوو.
لــەو ڕێکەوتــەدا پۆلێــک لــە ئێلیــت و
ڕووناکبیرانی کورد لە کوردســتانی ئێران
کــە لە قەوارەی یەکــەم حیزبی مۆدێڕنی
کــوردی رێکخرابــوون ،بڕیاریــان دا کــە
پایەکانــی دەســەاڵتێک بنیــات بنێــن کە
تێیــدا کورد وەک هەموو مرۆڤێکی ســەر
زەوی بە ئازادی بژی ،خۆی بڕیار لەسەر
چارەنووســی خــۆی بــدات و جڵــەوی ژیان
و گوزەرانــی خــۆی بەدەســتەوە بگــرێ و
چیدیکــە خەڵکانی تر لە شــوێنی دیکەوە
نەیــەن تــا ڕێوڕەوەنی ژیانی پیشــان بدەن و
پێــی بڵێن چی بڤەیــە و کامە نییە؟ چی
دەبێ بکرێ و چی ناشی بکرێ؟

ئــەم ڕووداوە کــە هەنووکەش نەســڵەکانی
دواتــری ئــەم ڕووناکبیرانــە پــاش زیاتر لە
ســێ چارەکە ســەدە بە فەخر و شانازییەوە
باســی دەکــەن و لێی دەڕوانــن ،بریتی بوو
لــە دامەزراندنــی کۆمــاری نەتەوەیــی –
دێموکراتیکــی کوردســتان لەالیەن حیزبی
دێموکراتــی کوردســتان و بــە دەســتی
پڕتوانــای کەســایەتییەکی مەزنی وەک
پێشەوا قازی محەممەد.
کۆماری کوردستان دامەزرا و تێیدا هەوڵ
بــۆ دابیــن و جێگیرکردنــی دێموکراســی
درا چونکــە ڕێبەرانــی ئــەم کۆمــارە باش
لــەوە تێگەیشــتبوون کــە دێموکراســی و
حکومەتــی خەڵک بەســەر خەڵــک تەنیا
ڕێگەیــە بــۆ گەیشــتن بە ســەروەرییەکان؛
هــەوڵ درا خەڵکــی کــورد بــە وشــیاری
و ئاگایــی تــەواوەوە مافــە ئینســانی و
گەردوونــی و نەتەوەییەکانیــان بناســن و
ســەربەخۆ بــن لە بڕیــاردان بــۆ داهاتوویان
چونکە ڕێبەرەکانی دەیانزانی کە گەلێک
بۆ گەیشــتن بە بەختەوەری پێویستە خۆی
بــەو جــۆرەی کە هەیــە بناســێت؛ دامەزرا
تاکــوو چیدیکــە کــورد ژێردەســتە و چاو
لەدەســتی ئەویترەکان نەبــێ کە لە ڕووی

بەزەییــەوە ســامانی نیشــتمانەکەی خــۆی
پێ بفرۆشــنەوە و خۆیانی پێ هەڵکیشــن؛
و دامــەزرا بــۆ ئــەوەی لــە واڵتەکەیانــدا
گــوڵ و جوانــی بڕوێ و داد و یەکســانی
و پــەرە بســتێنێ و هیــچ مرۆڤێکــی بــە
دەســتی مرۆڤیکــی تر لــە پەراوێز نەخرێ
و کەرامەتی خەوشدار نەکرێ.
ڕوون و چاوەڕوانکــراو بــوو کــە ئەم ئاوات
و خولیــا بەرزانــە الی داگیرکــەران و
نەیــاران جێگــەی پەســند و قبــووڵ کــردن
نین ،هەروەک لە ئێستەشــدا بۆیان قبووڵ
ناکــرێ ،بۆیــە بڕیــاری لەنێوبردنیــان دا و
پــاش یــازدە مانــگ لە تەمەنــی ،کردیانە
قوربانــی هەنــدێ ساتوســەودای سیاســی
و تووشــی شکســت و هەرەســهێنانیان کرد
بــەاڵم ئەوەیکە ئەوان کردیان تەنیا و تەنیا
لەنێوبردنــی جەســتەی زامــداری کۆمــار
بــوو و نەیاندەزانــی کــە وەســیەتەکەی
پێشــەوای کوردان لە کاتی لەســێدارەدانی
کــە وتــی« :ئێوە پێشــەوایەک ســەردەبڕن
بــەاڵم نازانــن دوای ئــەو هــەزاران پێشــەوا
لەدایــک دەبێتــەوە ،ئــەی چــی لــەوان
دەکــەن؟» ،تەنیــا دروشــم نییــە و زۆری
پێناچــێ کە تۆڵەئەســتێنانی گــەل ،ڕۆڵە

دەروەســتەکانی کۆمــار ڕێچکــە و رێبــاز
و رێگاکــەی کۆمــار و پێشــەوا دەدۆزنەوە
و هــەوڵ بــۆ ڕزگاری گەلەکەیــان لــە
شــەوەزەنگی نەهامەتــی دەدەن .هــەر بۆیە
دیتمــان ،وەک مێــژوو شــاهێدی بۆ دەدات
پــاش هەرەســهێنانی کۆمار تێکۆشــەرانی
دێموکــرات لە ســاڵەکانی  ٤٧-٤٦دەریای
مەندیی حەمەڕەزاشــایان شێواند؛ دواتریش
و پاش ڕاپەرینی گەالنی ئێران ڕۆڵەیەکی
وەک قاسملووی نەمر ،قەوارە و پێکهاتەی
حیزبەکــەی قــازی داڕشــتەوە و مێعماری
ویســت و خولیاکانــی کۆمــاری کــرد و
شــەرەفکەندی لێــزان ،لێزانانــە پاراســتی و
ئــەم ئەمانەتــەی ڕادەســتی نەســڵی دوای
خــۆی کرد و ئەمڕۆش ڕاســانیان لە شــار
و لە شــاخ ئااڵکەی کۆمار دەشــەکێننەوە
و هەوڵ بۆ وەدیهێنانی ئاواتەکانی دەدەن.
ئــەوەی ئــەوان نەیانزانــی ،درککــردن بــەم
کەتــوار و ڕاســتییە بــوو کــە کۆمــار بــە
هەمــوو تەمەنــە کەمەکەیــەوە دەبێتــە
ئیلهامبەخشــی نەســڵەکانی دواتر و ئەوان
بــە وەرگرتنــی ئەزمــوون لــە وانەکانیــی،
هــەوڵ بــۆ بنیاتنانــی ئەو نیشــتمانە دەدەن
کــە پێشــەوا و هاوبیرانــی هەوڵیان بۆ دا و

دواجاریش سەریان لە پێناوی دانا.
ئەمــڕۆ  ٧٥ســاڵ بەســەر ئــەم ڕووداوەدا
تێدەپەرێ؛ بەاڵم وەک هێمای بۆ کرا ئەوە
تەنیــا قــەوارەی کۆمــارە کە نەمــاوە ،دەنا
کۆڵەکــە فکــری و هزرییەکانــی کۆمــار
و ئــاوات و ئامانجەکانــی نــەک تەنیــا
لەنێونەچــوون و قــورس و قایــم ماونەتــەوە
بەڵکوو گەشەیان سەندووە و زیاتر لە جاران
و
لە نێو کون و قوژبنەکانی ژیان
فکر و ئاوەزی خەڵکدا ڕەنگ دەدەنەوە.
ئەمــڕۆ کۆمــار وەک شــکۆی
لەشــکاننەهاتووی گــەل بووەتــە مایــەی
ڕێنیشــاندان و هەنگاونــان بــۆ داهاتــوو؛
داهاتوویــەک کــە تێیــدا دێموکراســی
ببێتــە سیســتمی بەڕێوەبەریــی واڵت،
مافــە نەتەوەییەکانــی گــەل بە یاســایی و
دانپێنراو بێت و کۆمەڵگای کوردســتان بە
هەمــوو چیــن و توێــژ و پێکهاتەکانییــەوە
لە سێبەری دادپەروەرییەکی کۆمەاڵیەتی
حەسابێتەوە.
بەرز و پیرۆز بێ یادی کۆماری کوردستان
یەکەمین کیانــی مۆدێڕن ،دێموکراتیک
و نەتەوەیی کورد و ئیلهامبەخشی خەبات
و شۆڕش بۆ کورد و کوردستان

سیســتمێكی كۆلۆنیاڵیســتیی وهكــوو
كۆمــاری ئیســامی كه لهســهر ئهساســی
ســڕینهوه و حاشــاكردن لــه ههمــوو ڕهنگه
جیــاوازهكان دامــهزراوه و بــه هێرشــی
ســوپای پاســداران بۆ ســهر شــوێن و بهشه
جیاجیاكانــی ئێــران دهســهاڵتی خــۆی
ســهپاندووه ،لــه ههمــوو ئامــرازه ڕهق و
نهرمــهكان بــۆ جێگیركــردن و بهردهوامیدان
به خۆی كهڵكی نابهجێی وهرگرتووه.
كوشــتار و ئهشــكهنجه و ئێعــدام و
ڕاماڵینــی خهڵــك لــه تاكتیكــه هــهره
بهرچاوهكانــی كۆمــاری ئیســامی و هێزه
داپڵۆســێنهرهكانی بــووه و بــهردهوام بــه
درێژایی چوار دهیهی ڕابردوو دژ به خهڵك
بــهكاری بــردووه .لهوانه گرنگتــر ،ههوڵی
بهردهوامــی ئــهم ڕێژیمــه كۆلۆنیاڵیســتییه
بــووه كــه گهر كردهوهكانی كۆلۆنیاڵیســتی
و فاشیســتی بووه ،بهاڵم ســیمای دیكه له
خۆی نیشان بدا.
بــهو مانایــه كــه كۆمــاری ئیســامی لهو
جۆره سیســتمانهیه كه ئــهوهی له كردهوه و
لــه ســهر شــهقام و له بهر دهركــی مااڵنی
خهڵــك دهیكــرد و دهیــكات ،لــه ســیمای
گشتییدا ههوڵی شاردنهوهی داوه.
كۆماری ئیسالمی ویستوویهتی كه وهكوو
ڕواڵهت شــتێكی دیكه نیشــانی جیهان بدا
و ســیمایهكی حكوومهتــی عهدڵ و داد و
الیهنگــری چهوســاوهكان بنوێنێ كه وهكوو
دهمامكێك به سهر ڕوومهتیدا درابێ و بهو
تهســویره دهســكردهوه لــه دهرهوه و لــه ڕای
گشــتیدا دهر بكــهوێ؛ بــهاڵم له كــردهوهدا
ڕێك بهپێچهوانهی سیما و دهمامكه بێ و
ئهوهی ویستی دهروونی بووه ،به شاراوهیی
و بــه دوور له چــاوی كامێراكان ئهنجامی
بدا.
له كردهوه ههره بهرچاوهكانی ڕێژیم لهوبارهوه
ئــهو پهروهنــدهی ناوكییهیهتی كــه زیاتر له
دوو دهیهیــه كۆمهڵــگای جیهانی دهڵێ كه
ههوڵهكانت بۆ گهیشتن به چهكی ناوكییه
و ڕێژیمیش لهگهڵ ئاژانس و لهگهڵ ئهم
و ئــهو قســه دهكا و دهڵــێ وا نییــه! بــهاڵم
ههرجاره و شــتێكی نوێــی لێ دهردهكهوێ
كــه درۆكانــی ئاشــكرا دهكا و لــه كردهوهدا
ههنگاوی بۆ دروستكردنی چهكی ناوكی
ههڵهێناوهتهوه.
ئــهم تایبهتمهندییــهی كۆماری ئیســامی
وههــای لــێ كــردووه كه خهڵكانــی ئێران و
نهتهوهكانــی نێو ئهم جوغرافیا بهاڵلێدراوه،
بــهردهوام ئازاریــان چهشــتووه و له ڕواڵهتدا
ئازارهكانیان حاشای لێ كراوه ،مهگهر ئهو
كاته دیوی ڕاستهقینهی دهركهوتووه كه له
ههڵهیهكــدا وهكــوو نموونهی لێدانی فڕۆكه
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پەیامــی ناوەنــدی هــاوكاری بەبۆنــەی ڕەشــبگیریی كۆمــاری ئیســامی لــە كوردســتان
هاونیشتمانییانی خۆشەویست
خەڵكی نیشتمانپەروەری كوردستان
كۆڕ و كۆمەڵە مرۆڤدۆستەكان
جارێكــی دیكــە شــەپۆلی گرتــن و
ڕاودوونانــی هاوواڵتییانــی كــورد لەالیەن
هێزەكانــی ڕێژیمــەوە دەســتی پێكــردووە و
بەپێــی ئامــارەكان لــە مــاوەی كەمتــر لــە

هەفتەیەكــدا ژمارەیەک هاوواڵتیی كورد
لــە شــارەكانی مەهابــاد ،بــۆكان ،ڕەبەت،
نەغەدە ،مەریوان ،ســەواڵوا ،ســنەو كەرەج
لەالیــەن هێــزە ئەمنییەكانــی كۆمــاری
ئیسالمییەوە دەستگیر كراون.
كۆمــاری ئیســامی كــە بەهــۆی
سیاســەتە چــەوت و دژە ئینســانییەكانی

بارودۆخێكی سەختی ئابوریی بۆ خەڵكی
ئێــران دروســتكردووە و لــەم ســەردەمی
پەتــای كۆرۆناش ســەرەڕای پەرەســەندنی
بێكاریی ،هەژاریی لەڕادەبەدەرو داڕمانی
هەمــوو بەهای ئینســانییەكان ،لە ترســی
ســەرهەڵدانەوەی ناڕەزایــی بەرینــی
جەماوەریــی جارێكی دیكە لە كوردســتان

کۆنگــرەی ١٠ـــەیەمی یەکیەتیــی الوان کۆتایــی پێهــات
١٠ـــەیەمین کۆنگــرەی یەکیەتیی الوانی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کۆتایــی
بــە کارەکانــی خــۆی هێنــا و بەڕێوبەریی
نوێــی ئــەو ڕێکخراوەیــە هەڵبژێــردران.
کۆنگــرەی ١٠ـــەیەمی یەکیەتیــی الوان
لــە ٢٠ی بەفرانبــاری ١٣٩٩ی هەتــاوی،
دەســتی پێکــرد و ســەرەنجام پــاش ٣
ڕۆژ کاری بــەردەوام ،ڕۆژی ٢٢ی
بەفرانبــار ،کۆتایــی بــە کارەکانــی خۆی
هێنــا و دەســتەی بەڕێوەبەریــی نوێــی ئەو
ڕێکخراوەیــە هەڵبژێردران .لەو کۆنگرەیەدا
«پێژمــان شــەریعەتی» وەکوو ســکرتێری
نوێــی یەکیەتیــی الوان هەڵبژێــردرا.
کۆنگــرەی ١٠ـــەیەمی یەکیەتیی الوانی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لەژێر ناوی
«الوان گرێدەری خەباتی شاخ و شار» لە
کەشــێکی تایبــەت و هەســتیاردا و لەژێــر
دروشــمی «الوانــی یەکگرتــوو ،هێــزی
ســەرکەوتوو»دا بەڕێوەچــوو .کۆنگرەکــە
بــە خوێندنــی ســروودی نەتەوەیــی «ئەی
ڕەقیب» و ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی
بــۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شــەهیدانی
کــورد و کوردســتان دەســتی پێکــرد.
لــەو کۆنگرەیــەدا «مســتەفا هیجــری»
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران و بەشێک لە ئەندامانی
ناوەنــدی سیاســی و دەســتەی کارگێڕی،
بەشــدار بوون و چەپکەگوڵــی پیرۆزباییان

پێشــکەش بــە کۆنگــرەی ١٠ـــەیەمی
ئــەو ڕێکخراوەیــە کــرد« .هیجــری» لــە
ســەرەتای کردنــەوەی کۆنگــرەدا ،چەنــد
وتەیەکی لەســەر پێویستیی یەکگرتوویی
و کاری شــێلگیرانەی الوان و هەروەهــا
بارودۆخی شپرزەی ئێستای ڕێژیمی ئێران
و ئاڵوگۆڕەکانی ناوچە پێشــکەش کرد و
داوای لــە الوان کرد کە بە یەکگرتوویی
و کاری بــەردەوام لــە پۆتانســییەلی
الوان بــۆ سەرخســتنی داوا ڕەوا و
دێموکراتیکەکانیــان کەڵــک وەرگــرن.
پڕۆســەی کارەکانــی ئــەو کۆنگرەیــە
بــە چەنــد بڕگــەدا تێپــەڕی و ســەرەنجام
لــە کەشــێکی دێموکراتیکــدا ســەرجەم
کارەکانــی خۆی کۆتایــی پێهێنا .خاڵی
جێــی ســەرنج و تایبــەت کــە کۆنگــرەی
١٠ی ڕێکخــراوی «یەکیەتیــی الوانــی

دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانـ»ـــی
لەگــەڵ کۆنگرەکانــی دیکــە جیــا
دەکــردەوە ،بەڕێوەچوونــی کۆنگــرە
بەشــێوەی «ئانالیــن» بــوو کــە وەکــوو
یەکــەم ئەزموونی ســەرکەوتوو لەو بوارەوە
بــۆ ڕێکخــراو چاو لێ دەکرێــت .هەروەها
لەالیــەن چەندیــن حیــزب و ڕێکخــراو
و کەســایەتیی نــاودارەوە ،برووســکەی
پیرۆزبایــی بــۆ ئــەو کۆنگرەیــە نێــردرا.
یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ،ســاڵی ١٣٢٤ی هەتاوی ،هاوکات
لەگەڵ دامەزراندنی کۆماری کوردستان
دامەزرا و هەتا ئێستاش لەسەر مەکتەبی
کۆمــار و بنەمــا هزرییەکانــی شــەهید
«دوکتور قاسملوو»ی نەمر بەردەوامە لە
کار و تێکۆشــان لەپێنــاو دەســتەبەربوونی
مافەکانی الواندا.

«مســتەفا هیجــری» لەگــەڵ یەکیەتیــی الوان کــۆ بوویــەوە
«مســتەفا هیجــری» لێپرســراوی
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران پێشــوازی لــە ڕێبەریــی پێشــووی
یەکیەتیــی الوان و ڕێبەریــی نوێــی ئەو
ڕێکخراوەیــە کــرد .لــەو کۆبوونەوەیــەدا
ســەرەتا «هیجــری» باســێکی لەســەر
وەزعــی الوان لــە کوردســتان و
هەروەهــا ڕۆڵــی الوان کــرد .ناوبــراو
باســی لــەو کێشــە و گرفتانــەی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران کــرد کە بۆ
الوان دەیخولقێنێــت وەک ،هەاڵتنــی
مێشکەکان و تووشبوونی الوان بە ماددە
هۆشــبەرەکان .لێپرســراوی گشــتیی
حیزبی دێموکرات هەروەها باســێکی لەو
الوانە کرد کە لەدوای ڕاســان پەیوەســت
بوونــه بــە ڕیزەکانی حیزبــەوە و هەروەها

ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی
كوردستانی ئێران
٢٧ی بەفرانباری ١٣٩٩ی هەتاوی
١٦ی ژانویەی ٢٠٢١ی زایینی

شەشــەمین کۆنگــرەی یەکیەتیــی خوێنــدکاران کۆتایــی پێهــات
شەشــەمین کۆنگــرەی یەکیەتیــی
خوێندکارانــی دێموکراتی کوردســتان لە
ژێرناوی کۆنگرەی شــەهید «ئیسماعیل
شــەریفزادە» و بە دروشــمی «هەوڵدان لە
پێنــاوی پتەوترکردنی هاوخەباتیی زانکۆ
و شەقام و شاخ» بەڕێوە چوو.
ئەو کۆنگرەیە کاتژمێر ٢ی پاشنیوەڕۆی
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٥ی بەفرانبــاری
١٣٩٩ی هەتاوی ،بە ســروودی نەتەوەیی
«ئــەی ڕەقیب» و خولەکێــک بێدەنگی
بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شــەهیدانی
کورد و کوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان لەالیــەن هەیئەتــی ئامــادەکاری
کۆنگــرەوە بەخێرهاتنــی ئەندامانــی
ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکــرات و
بەشــداربوانی کۆنگرە کرا .دواتر پەیامی
کرانــەوەی کۆنگــرە لــە الیــەن «دوکتور
هــەژار ڕەحیمــی» ئەندامــی دەســتەی
دامەزرێنــەری یەکیەتیــی خوێندکارانەوە
پێشــکەش کــرا .دواتــر بەڕێــز «تەیموور
مســتەفایی» ئەندامی ناوەندی سیاسیی
حیزبــی دێموکــرات ،پەیامــی ناوەنــدی
سیاســیی پێشــکەش کــرد .بڕگــەی
دیکــە خوێندنــەوەی پەیامــی دەســتەی
کارگێڕیــی حیزبــی دێموکــرات لەالیــەن
«خالیــد دەرویــژە» ئەندامــی دەســتەی
کارگێڕیییەوە بوو .پاشان کۆنگرە کاری
ئاســایی خۆی دەســت پێکرد و لە یەکەم
بڕگــەدا ئەندامانــی بەشــداربوو ،بە تێکڕا
دەنگیان بە مەشرووعییەتی کۆنگرە دا.
دواتــر ڕاپۆرتــی هەیئەتــی ئامــادەکاری
کۆنگــرە لە الیەن ســەالم ئیســماعیلپوور،
ئەندامــی هەیئەتــی ئیجرایــی پێشــووەوە
پێشــکەش کــرا و دەنگــی متمانــەی
بــۆ وەرگیــرا .پاشــان ڕاپۆڕتــی سیاســی

خوێندکاریــی لیژنــەی بەڕێوەبەریــی
گشــتیی یەکیەتیی خوێندکاران لە الیەن
ســەالم ئیسماعیلپوورەوە پێشکەش کرا کە
پاش باســێکی تێر وتەســەل و گونجاندنی
هێندێــک ئاڵوگــۆڕ ،لە الیــەن کۆنگرەوە
دەنگی پێ درا.
لە بەشــێکی دیکەدا «کاروان شەرەفی»
سکرتێری پێشووی یەکیەتیی خوێندکاران
بــە نوێنەرایەتیی هەیئەتــی ئامادەکردنی
بەرنامــە و پێــڕەو ،دەقــی پێشــنیارکراوی
لیژنــەی بەڕێوەبەریی پێشــکەش کرد کە
پــاش باســێکی تێروتەســەل و گونجاندنی
دواییــن گۆڕانــکاری و تێبینییــەکان ،بە
دەنگــی تێکــڕای ئەندامانــی کۆنگــرە
پەســەند کــرا .لــەم بەشــەدا بەرچاوتریــن
گۆڕانــکاری البردنــی پاشــگری ئێــران
و دیاریکردنــی نــاوی یەکیەتیــی
خوێندکارانی دێموکراتی کوردستان بوو.
پاشــان ڕاپۆرتــی کار و چاالکیــی نێــوان
کۆنگــرەی  ٥هەتــا ٦ی لیژنــەی
بەێوەبەری بە شێوەی ویدیۆیی لە ساڵونی
کۆنگــرە بــاو کرایــەوە کــە پــاش باس و

لێکدانــەوەی ئەندامانی کۆنگرە ،پەســەند
کرا.
دواتــر پەیامەکانــی کۆنگــرە بــۆ الیەنــە
جیاجیاکانــی بەردەنگــی یەکیەتیــی
خوێنــدکاران ،دیــاری کــران .لــە بەشــی
دیکــەدا کۆنگــرە کۆمەڵێــک بڕیــاڕ و
ڕاسپاردەی بۆ بەڕێوەبەریی هەڵبژێردراوی
کۆنگــرەی شەشــەم پەســەند کــرد کە لە
پــڕۆژەی کاری یەکیەتیی خوێندکاراندا
بڕگــەی دیکــەی
بگونجێندرێــت.
کاری کۆنگــرە هەڵبــژاردن بــوو کــە لــە
هەڵبژاردنێکــی ئــازاد و دێموکراتیکــدا
ئەندامانی کومیتەی بەڕێوەبەریی گشتی
هەڵبژێــردران و لــە یەکــەم کۆبوونــەوەی
کومیتــەی بەڕێوەبەریــی گشــتیدا جەمال
فەتحــی وەکــوو ســکرتێری یەکیەتیــی
خوێنــدکاران هەڵبژێــردرا و کۆنگــرە
کۆتایی بە کارەکانی خۆی هێنا.
یەکیەتیــی خوێندکارانــی دێموکراتــی
کوردســتان ســاڵی ١٣٨٣ی هەتــاوی
دامەزراوە و بەپێی هەلومەرج هەر  ٣ساڵ
جارێک کۆنگرەی خۆی دەبەستێت.

«زرێبــار» یــەک خولــەک بێدەنگیــی ڕاگەیانــد
جەختــی لــە دەور و ڕۆڵــی الوان کــرد بۆ
گرێدانی خەباتی شــار و شــاخ  .ناوبراو
بە ناوی حیزبی دێموکراتەوە دەستخۆشــی
و ماندوونەبوونــی لە ســکرتێری پێشــووی
یەکیەتیی الوان «عومەرفەخرەدین فەر»
کــرد و پیرۆزبایــی لــە بەڕێوەبەریــی نوێ

بەتایبەت «پژمان شەریعەتی» کرد.
«مســتەفا هیجــری» کار و
چاالکییەکانی کۆنگرەی بە باش نرخاند
و ڕایگەیانــد حیزبی دێموکــرات ئامادەیە
بۆ پشتیوانی کردن لە الوان.

دیــداری لێپرســراوی گشــتیی حیــزب لەگــەڵ یەکیەتیــی خوێنــدکاران
«مســتەفا هیجــری» لێپرســراوی
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران پێشــوازی لــە ڕێبەریــی پێشــوو و
ڕێبەریی نوێی یەکیەتیی خوێندکارانی
دێموکراتی کوردستان کرد.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ٣٠ی
بەفرانباری ١٣٩٩ی هەتاوی لێپرسراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات دیدارێکی
لەگــەڵ ئەندامانــی بەڕێوەبەریــی
پیشــوو و نوێــی ڕێکخــراوی یەکیەتیی
خوێندکارانــی دێموکراتــی کوردســتان
پێــک هێنــا و تێیــدا باســێکی گشــتی
لەســەر بارودۆخــی خوێنــدکاران لــە
کوردســتان و هەروەهــا ڕۆڵــی ئــەوان لە
بزاڤە ئازادیخوازانەکان کرد.
ناوبــراو هەروەهــا باســی لــەو کێشــە
و گرفتانــە کــرد کــە بــۆ کۆمــاری
ئیســامی بەشــێوەی سیســتماتیک و
ئامانجــدار بــۆ خوێنــدکاران بەگشــتی
و خوێندکارانــی کــورد بەتایبەتــی
دەیخوڵقێنێــت کــە وادەکات بەشــێکی
زۆر لــە خوێندەوارانــی کــورد ناچــار بن
واڵت بەجــێ بهێڵــن و ئەمــەش دیاردەی
هەاڵتنــی مێشــکەکانی لێکەوتووەتــەوە

ڕەشــبگیریو ڕاودوونانــی هەڵســوڕاوانی
مەدەنیو ژینگەپارێزی دەستی پێكردووە
كــە پێیوایە بە پەیڕەوكردنی ئەم سیاســەتە
دەتوانێــت خەڵكــی كوردســتان چاوترســێن
بكات.
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی
ئێــران ،داوا لــە ناوەنــدە نێونەتەوەییــەكان و

ڕێكخراوەكانــی مافــی مــرۆڤ دەكات
كــە بــۆ ئازادكردنــی بــێ قەیدو شــەرتی
گیراوەكان گوشارەكانیان بۆ سەر كۆماری
ئیســامی چــڕ بكەنــەوە .هەروەها داوا لە
كۆمەاڵنــی خەڵكــی كوردســتان دەكەیــن
پشــتیوانی زیندانییــانو بنەماڵەكانیان بن
و بە هەموو شێوازێكی بەردەست ناڕەزایی

خۆیــان بەرامبەر بە گرتنــی چاالكوانانی
مەدەنی دەرببڕن.

کە کوردستان لەمبارەشەوە پشکی شێری
بەر کەوتووە.
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
هەروەهــا باســێکی لــەو الوە خوێندەوارانــە
کــرد کە لەدوای قۆناغــی نوێی خەباتی
کــورد لــە کوردســتانی ئێــران ناســراو
بــە ڕاســانی خۆرهــەاڵت پەیوەســت بــە
ڕیزەکانی پێشمەرگەی کوردستانەوە بوون
و دەور و ڕۆڵــی ئەوانــی بــۆ بردنەپێشــی
زیاتــری ئامانجەکانی ڕاســان و گرێدانی
خەباتی شار و شاخ بەرز نرخاند.
لە بەشــێکی دیکــەی قســەکانیدا ناوبراو
بە ناوی حیزبی دێموکراتەوە دەستخۆشــی

و ماندوونەبوونــی لە ســکرتێری پێشــووی
یەکیەتیــی خوێنــدکاران واتــە «کاروان
شــەرەفی» کــرد و پیرۆزبایــی لــە
بەڕێوەبەریی نوێی ڕێکخراوەکە بەتایبەت
«جەمــاڵ فەتحی» ســکرتێری نوێی ئەم
ڕێکخــراوە کــرد و هیــوای ســەرکەوتنی
زیاتری بۆ خواستن.
شەشــەمین کۆنگــرەی یەکیەتیــی
خوێندکاران ڕۆژی پێنجشەممە ڕێکەوتی
٢٥ی بەفرانبــاری  ١٣٩٩دەســتی بــە
کارەکانــی خــۆی کرد و پاش ســێ ڕۆژ
کاری بەردەوام سەرکەوتووانە کۆتایی بە
کارەکانی خۆی هێنا.

ڕێکەوتــی ٢٠ی بەفرانبــاری ١٣٩٩ی
هەتــاوی ،مام «ئێقباڵ عەلی ڕەمایی»،
پێشــمەرگەی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان ،لــە تەمەنــی  ٧٠ســاڵیدا
مااڵوایی لە گەل و نیشتمانەکەی کرد.
مــام «ئێقبــاڵ عەلی ڕەمایــی» ،کوڕی
«فەتحوڵــا و حەبیبــە» ســاڵی ١٣٢٩ی
هەتاوی لە گوندی «بێســاران» ســەر بە
شاری مەریوان ،لەدایک بووە.
ناوبــراو هەتــا پۆلــی پێنجــی ســەرەتایی
خوێنــدەواری هەبــووە و هەتــا تەمەنی ٢٥
ســاڵیدا لــە گوندی «بێســاران نیشــتەجێ
بووە.
دوایــی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و هێرش
بــۆ ســەر خاکــی کوردســتان ،لــە ســاڵی
١٣٥٨ی هەتاویدا پەیوەست بووە بە ڕێزی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتانەوە و بــۆ
بەرگریکــردن لە خاکی نیشــتمان چەکی
پیرۆزی پێشمەرگایەتیی لە شان کردووە.
مــام «ئێقبــاڵ» لە مــاوەی ژیانی پڕ لە
شــانازیی پێشــمەرگایەتییدا لــە چەندیــن
ئەرکی حیزبیــدا خزمەتی چاالکانەی بە
حیزب و گەلەکەی کردووە.
لــە ســاڵی ١٣٥٨هەتــا ٥٩ی هەتــاوی

ســەرپەل بــووە .لــە ســاڵی  ١٣٦٤هەتــا
٦٩ی هەتــاوی و بــۆ مــاوەی  ٦ســاڵ
«یاریــدەدەری کادر» بــووە .ســاڵی
١٣٨١ی هەتــاوی و هەتــا کۆتایــی
ژیانی ،لە ناوەندی  ،١بووەتە «بەرپەرسی
خەدەمــات» و هەروەهــا لە ســاڵی ١٣٨٢
پــاش بەڕێوەچوونی دەورەیەکی سیاســی،
بووەتــە کادری دەرجە  .٤ئەو پێشــمەرگە
خۆنەویســتە هەتــا کۆتایــی ژیانیــی بــە
ئارمان و ئامانجە بەرز و مرۆڤتەوەرەکانی
حیزبــی دێموکرات وەفادار مایەوە ،مخابن
ئەمــڕۆ ٢٠ی بەفرانبــار ســەنگەری

بەرخۆدانی هەتا هەتایە بۆ هاوســەنگەران
و هاوبیرانی بەجێهێشــت .تەرمی نابراو لە
گۆڕســتانی شەهیدانی حیزبی دێموکرات
لــە «کۆیــە» و بــە بەشــداری دەیــان
کــەس لــە ئەندامانــی رێبــەری و کادر و
پیشــمەرگە و هــاوڕێ و هاوســەنگەرانی
مــام ئێقباڵ بە خاک ئەســپێردرا .حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،وێــڕای
بەداخبوونــی بــۆ لەدەســتدانی ئەم هاوڕێ
تێکۆشــەرە ،سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە و
کەســوکاری مــام «ئێقبــاڵ» دەکات و
خۆی بە هاوبەشی خەمیان دەزانێت.

ژنانــی پێشــمەرگەی شــار
ســەردانی دایکانــی پێشــمەرگەی شــاخیان کــرد
کۆمەڵێــک لە ژنانی پێشــمەرگەی شــار
لــە شــاری «پیرانشــار» بــە مەبەســتی
ڕێزگرتن لە دایکانی پێشــمەرگە سەردانی
ئەوانیــان کردووە و لقی گوڵ و جامانەیان
پێشــکەش بــەو دایکانــە کــردووە .ڕۆژی
شــەممە ڕێکەوتــی ٢٠ی بەفرانبــار
ژنانــی پێشــمەرگەی شــار لە ســەردانێکدا

بــۆ الی دایکانــی پێشــمەرگە بــە دانــی
چەپکــه گــوڵ و جامانــه ،بــۆ ڕێزگرتــن
لــە گەورەیی و ئەمەگناســیی ئەو دایکە
بوێرانە ڕێزیان لەو دایکە قارەمانانە گرت.
ئــەو دایکانــە کە هەموو کات هەســت بە
شــانازی دەکــەن بــە بوونــی ڕۆڵەکانیــان
لەنێــو جەرگەی خەباتدا؛ بە ناوی حیزبی

دێموکراتی کوردســتانی ئێران دەسخۆشی
و ماندوونەبووینیان لێ کرا.
ژنانی پێشــمەرگەی شــار بە خۆشحاڵیەوە
لەالیەن ئەو دایکانەوە پێشوازییەکی گەرم
و گوڕیان لێ کرا.

ژمارە ١٩ ، ٧٩١ی ژانویەی ٢٠٢١

کۆنفڕانســی کۆمیتــەی «زەڕایــەن» بەڕێــوە چــوو

ڕۆژی هەینــی٢٦ ،ی بەفرانبــاری
١٣٩٩ی هەتاوی کۆنفڕانسی کۆمیتەی
«زەڕایــەن» ســەر بــە ڕێکخســتنی
ئاشــکرای حیزبی دێموکراتی کودستانی
ئێران بەڕێوە چوو.
ئەو کۆنفڕانسە بە ئامادەبوونی «ڕۆستەم
جەهانگیــری» ،بەرپرســی دەزگای
چاوەدێــری «تاهیــر مەحمــوودی»
بەرپرســی دەزگای ڕێکخســتنی گشتی،
«ســەلیم زەنجیــری» بەرپرســی دەزگای
هەڵبــژاردن «ئیســماعیل ڕەحمانــی»

بەرپرســی پێوەندییەکانــی ســلێمانی و
بەشــێکی بەرچــاو لــە ئەندامانــی ئــەو
کۆمیتەیە بەڕێوە چوو.
کۆنفڕانســەکە بــە ســروودی نەتەوەیــی
«ئــەی ڕەقیــب» و خولەکێــک بێدەنگی
بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و
کوردستان دەستی پێکرد.
دواتر دەنگی مەشرووعیەت بۆ کۆنفڕانس
وەرگیرا .
دواتر «ڕۆستەم جەهانگیری» ،بەرپرسی
دەزگای چاوەدێــری حیزبــی دێموکــرات

ســااڵنە و لە بەرەبــەری هاتنی جیژنی
نەتەوەیــی و نیشــتمانی ٢ی ڕێبەندان،
ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی یەکەمیــن
کیانــی مۆدێڕنــی کــوردی واتــە کۆماری
کوردســتان ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات
و خەڵکــی بەئەمــەگ و ئازادیخــوازی
کوردســتان بە وەڕێخستن و ئەنجامدانی
چاالکــی جۆراوجــۆری تەبلیغی ڕێز لەم
شــکۆ نەتەوەییــە دەگــرن .ئمەســاڵیش
هاوشــێوەی سااڵنی ڕابردوو لە چەندین
شــار و گوندی کوردستان ڕێوڕەسمەکانی
٢ی ڕێبەنــدان بەڕێــوە چوون کە لێرەدا
کورتەیــەک لــەم چاالکییانــە دەخەینە
بەرچاوی ئێوەی خۆشەویست:

گراوێ ،کانی سێو ،قالوێ زەندان ،باراوا،
قۆیتەڵ ،شارەزوور ،شێخ وێسف ،خەلیفان،
پــردی چۆمــی قوڵەبــۆز» و چەندیــن
شوێنی دیکە چاالکی بەڕێوە چووه.
هەروەها لە چاالکییەکی تردا قارەمانانی
دێموکرات لە شاری ‹›بۆکان›› بەبۆنەی
٢ی ڕێبەندان لە پردی «کۆبانی» ئااڵی
کوردســتانیان هەڵــداوە هەروەهــا ڕۆژی
ڕابــردوو لــە ســەیرانگای «کێــوەڕەش،
ناڵەشــکێنە و بەنداوی بۆکان» چاالکیی
بەڕێوە چووبوو.

باســێکی سیاســی لــە ســەر مێــژووی
هاتنەســەر کاری کۆمــاری ئیســامی
پێشکەش بە بەشداربوونی کۆنفڕانس کرد
و ئامــاژەی بــەوەدا کــە ئــەو ڕێژیمە هەر
بە هاتنە ســەرکاری ،بە ترس و تۆقاندن،
شــەڕ ،ڕەشەکوژی و ئێعدام لە کوردستان
و ئێران دەستی پێکرد و ڕۆڵێکی گەورەی
ئاژاوەنانــەوە و درووســتکرنی ناکۆکی لە
ناوچەکەدا گێڕاوە.
«ڕۆســتەم جەهانگیــری» لــە بەشــێکی
دیکــەی قســەکانی خۆیــدا ئامــاژەی

بــە هەوڵدانەکانــی ئــەو ڕێژیمــە بــۆ
درووســتکردنی چەکــی ناوکــی و خــۆ
تەیارکــردن بە مووشــەکە دوورهاوێژەکان
کرد کە بەرجام و گەمارۆکانی بۆ ســەر
ئێران بەدوادا هات و بەداخەوە باجی گران
و قورســی تەنیــا خەڵکــی ئێــران دەیدەن و
ژیــان و گوزەرانیان ڕۆژ بە ڕۆژ ســەختتر
دەبێــت« .جەهانگیــری» لــە کۆتایــی
باســەکەیدا ئامــاژەی بــە کوردســتان و
خەباتــی  ٧٥ســاڵەی حیزبــی دێموکراتی
کرد و یەکگرتوویی نێو ماڵی کوردی و
هاوئاهەنگی و یەکگرتوویی هەموو الیەنە
کوردییەکانــی بــە ڕەمزی ســەرکەوتن و
خێراتر گەیشــتن بــە ئامانجەکانی گەلی
کورد زانی .دواتر بەرپرســی کۆمیتەی
پێشوو «فازڵ میرزایی» ڕاپۆرتی کاری
کۆمیتەی پێشــکەش کــرد .لە کۆتایی
ئەو بڕگەیەدا ئەندامانی کۆمیتە دەنگی
مەشــرووعییەتیان بە ڕاپۆرتی کۆمیتەی
پێشوو دا  .لە بڕگەیەکی دیکەی کاری
کۆنفڕانسی کۆمیتە «سەلیم زەنجیری»
بەرپرســی دەزگای هەڵبــژاردن باســێکی
لەســەر هەڵبــژاردن و مکانیزمەکانــی
هەڵبــژاردن لــە حیزبــی دێموکراتدا کرد و
برگەی کۆتایــی کۆنفڕانس هەڵبژاردنی
ئەندامانــی کۆمیتە و بەرپرســی کۆمیتە
بوو.
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بنەماڵــەی پێشــمەرگەکان
بانگهێشــتی ئیــدارەی
ئیتالعاتــی ســنە کــراون

ماڵپــەڕی «کوردســتان میدیــا»
زمانحالــی فەرمــی حیزبــی دێموکــرات
لــە هەواڵێکــدا ئاشــکرای کــردووە کە لە
مــاوەی چەنــد ڕۆژی ڕابــردوو بنەماڵەی
پێشــمەرگەکانی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردستان بانگهێشتی ئیدارەی ئیتالعات
کراوان و هەڕەشەیان لێ کراوە.
بەپێــی زانیارییــەکان بنەماڵــەی
پێشــمەرگەکان لــە ســێ گونــدی
«تەنگیســەر ،مێراو و نییەر» بانگهێشت
کــراون و بــۆ مــاوەی  ٤کاتژمێــر

لێپێچینەوەیان لێ کراوە.
ئیــدارەی ئیتالعاتی ڕێژیمی ئێران داوای
لــە بنەماڵەی پێشــمەرگەکان کردووە کە
دەبــێ کــوڕ و کچەکانتان کــە لە هێزی
پێشمەرگەدا چاالکیی دەکەن بگەڕێننەوە
و واز لە پێشمەرگایەتی بێنن.
لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران دەستی بە گرتن
و بانگهێشــتی هاوواڵتییانــی کــورد لــە
کوردستان کردووە.

٢ی ڕێبەنــدان پێناســەمانە

بۆکان:
لــە بەرەبــەری هاتنــی ٢ی ڕێبەنــدان
٧٥ـــەمین ســاڵیادی دامەزراندنــی
کۆمــاری کوردســتان ،پێشــمەرگەکانی
شــار بەتایبــەت بنەماڵــەی شــەهیدان و
بنەماڵەی زیندانییانی سیاســی لە بۆکان
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
پێشــمەرگەکانی شــار لــە بــۆکان بــە
باڵوکردنــەوەی نوقــڵ و شــیرینی و
هەڵکردنــی ئااڵی کوردســتان ،پەیمانیان
لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان ،بەتایبــەت
پێشــەوا « قــازی محەممــەد» دووپــات
کردەوە.
ڕێزگرتن لە ٢ی ڕێبەندان و بەڕێوەبردنی
چاالکیی تەبلیغی لەو شــارە لە حاڵێکدا
بــوو کە نێو شــار بە تەواوەتــی میلیتاریزە
کرابوو.
ئــەو شــوێنانەی نێــو شــاری بــۆکان کــە
ئــااڵی کوردســتانی تێــدا هەڵکرابــوو،
بریتییــن لە »:ســەیرانگای «کێوە ڕەش،
ناڵەشــکێنە ،بەنــداوی بــۆکان» هەروەها
لــە نێو شــاری بۆکان چاالکیــی بەرینی
تەبلیغی بەڕێوە چووه.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
ڕێــگای بــۆکان هەتا پــردی خواڵماڵی،
زۆربــەی پــردی نیــو ڕێــگا و تــەواوی
تابڵــۆی گوندەکانــی «داربەســەر،
کانیپانکــە ،بوغدەداغــی ،جەمووغــە،
ســەیداوا ،عەیشــابات ،قاجــر ،تەپــی،
قەڕەڵــی ،شــاریکەند و قەرەگوێــز»
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
لــە درێــژەی ئــەو کار و چاالکییانــەدا
قارەمانانــی دێموکــرات لــە پــردی
«خواڵماڵــی» بــەرە و ڕێــگای
«سەردەشــت» ،دیــواری خانووی مووچە
و مــەزراکان ،پــردی نێــو ڕێــگاکان
و تــەواوی تابڵۆکانــی گوندەکانــی
«دوڵــت ئاباد ،الســەگواڵن ،قزڵگومبەد،
دەروێشــان ،قــەرەداغ ،حەمــزاوا ،گڵێنــان،

شنۆ:
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە بەرەبــەری ٢ی
ڕێبەنــدان ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی
کۆماری کوردســتان ســەردانی گڵکۆی
شــەهیدانیان کــردووە و لەگــەڵ ڕێبــازی
شەهیدان پەیمانیان نوێ کردووەتەوە.
لەو چاالکییەدا قارەمانانی دێموکرات بە
دانانی ئااڵی کوردســتان لەســەر گۆڕی
شــەهیدان پەیمانیــان لەگــەڵ ســەرجەم
شــەهیدانی کــورد و کوردســتان نــوێ
کردووەتەوە کە درێژەدەری ڕێبازیان دەبن.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــەو
چاالکییــەدا بەڵێنییــان داوە کــە ئــەوان
ئامــادەی جێبەجێکردنــی هــەر ئەرکێکی
حیزبیــن .بەشــێکی تــر لــە تێکۆشــەرانی
حیــزب لــە گەڕەکەکانــی «مــام تەمــر،
ســەلیم ئابــاد ،گوندەکانــی شــێخان،
دڕوو ،تاژانــدەرێ ،کیســەاڵوێ و ھێیــە»
چاالکیی بەرینیان بەرێوە بردووە.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
گوندەکانــی «قەرەســەقەل ،قەزەنــاوێ،
قروشــاوێ و گــورگاوێ» بەبۆنــەی ٢ی
ڕێبەنــدان چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە
بردووە.
مەهاباد:
پێشــمەرگەکانی شــار لــە ناوچــەی
«شــاروێران» سەر بە مەهاباد لە گوندی
«گوێکتەپــە» بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان
چاالکییــان بەڕێــوە بــرد و هۆشــداریان بە
جــاش و چڵکاوخۆرەکانی ڕێژیم داوە کە
واز لە خیانەت بێنن.
هەروەهــا لــە گونــدی «لــەج « بەبۆنەی
٢ی ڕێبەنــدان چاالکیــی تەبلیغی بەڕێوە
چــووە .ئەو شــوێنانەی چااڵکیی لێکراوە
بریتیــن لــە «گەڕەکی قەبــران ،کوچەی
عەواڵباد ،دەوروبەری مزگەوتی گەوره».
هەروەهــا تراکتــی تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان
لــە ماڵــی شــەهیدان و پێشــمەرگەکان
هاویشــتووە و هۆشــداریان داوەتــە جــاش و

خۆفرۆشەکان.
هەروەهــا ئەندامانــی تێکۆشــەری حیزبی
دێموکــرات لــە «مەهاباد» لــە بەرەبەری
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتان لەســەر مــەزاری مامۆســتا
«محەممــەد مامڵی ،بەنــداوی مەهاباد،
قازیاوە ،سێڕای دێبوکر ،سێڕای کەوتەر،
ســەلیم ســاغۆڵ ،جــادەی مەهابــاد هەتــا
ســەری مەیدانان ،گوندی لەج و ناوچەی
شــاروێران» چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە
بردووە.
بــۆ چەندەمیــن جار لە ڕۆژانــی ڕابردوودا
ڕۆڵەکانــی چوارچــرای کۆمــاری
کوردســتان بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان لــە
«شــاروێران ،لــەج ،گوێکتەپــە ،قوم قەاڵ،
دریــاز» و چەندیــن گوندی دیکە تراکت
و پۆســتێری تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بــاو
کــردەوە .الوانــی قارەمــان لــە مەهابــاد
ڕێکەوتــی ٢٧ی بەفرانبــار کارتــی
پیرۆزباییان لەالیەن پێشــمەرگەکانی شــار
لەنێــو خەڵــک و نێو شــاری مەهاباد باڵو
کردووەتــە .ئــەو کارتانــەی پیرۆزبایی لە
شوێنەکانی« :مەیدانی ئاردی ،گوزەری
حاجــی زوودی ،ئاغــای پەســوێیی،
کۆاڵنــی مزگەوتــی حاجــی ئەحمــەد،
رووبــەڕووی کەالنتەریــی  ،١١مەیدانــی
ئاردی شــەقامی ســەرەکی ،موخابەراتی
بێعسەت تا حەمامی شافعی و مزگەوتی
عەجەمــان ،مەیدانــی ئاســنگەران تــا
گــوزەری خەیاتــان ،شــەقامی ئوســتاد
مەجدی».
پیرانشار:
قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری
«پیرانشــار» بەبۆنــەی ســاڵڕۆژی
دامەزارانــی کۆمــاری کوردســتان لــە
چەندیــن گونــدی دورووبــەری ئــەو شــارە
چاالکییان بەڕێوە بردووە .لە «شێناوی»
ســەر بــە «پیرانشــار» قارەمانانــی
دێموکــرات بەنێــری تێرۆریســت «قاســم
ســلێمانی و خامنەییـ»ـــیان ســووتاندووە.
هەروەهــا لــە ڕێــگای ســنووری حاجــی
عومــەران ،ڕێــگای پیرانشــار بۆ بااڵشــار
و ٢٤میتــری ،فەلەکــەی شــیناوێ،
كەمەربەندیــی ئیمــام جومعــە ،ڕێــگای
زێــدان ،دەورووبــەری قەاڵتی شــیناوێ لە
پیرانشــار ،گەڕەكــی ســووتاو و شــەقامی
كشــاوەرز» چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە
بردووە.
هەروەها تێکۆشەرانی حیزب لە بااڵشار بە
گشــتی ،مزگەوتی قیبلە و دەورووبەری،
مزگەوتی مــەال دۆنەخۆر و دەورووبەری،
گەڕەکــی کاســەکەران ،مزگەوتــی
ســەڵمانی فــارس ،کانیــی کۆنــە خانێ،

مزگەوتــی ئەنســار ،مزگەوتــی هیجرەت،
مزگەوتــی حەزرەتــی ئیســماعیل،
مزگەوتــی مــام خەلیــل ،کارگای ســەید
ئیبراهیــم ،شــەقامی بــاران ،مهزگەوتــی
حەزرەتــی عومــەر ،کەمەربەندیــی ئیمــام
جومعــه ،قوتابخانــەی مامۆســتا هــهژار،
فەرهەنگیــان ،دەورووبــەری مهزگەوتــی
قــودس ،کتێبخانــەی پاڕکــی خەیــام،
کوچەکانــی پاڕکــی خەیــام ،نوقتــەی
ئــا ،نووقتــەی  ،٣شــەقامی مەولــەوی و
زەرگەتــەن» چاالکیــی تەبلیغییان بەڕێوە
بردووە.
هەروەها پێشــمەرگەکانی شــار بەم بۆنەوە
لــە گوندەکانــی «زەنگیــاوێ ،ســەرین
چــاوێ و خراپــە چاالکیــی تەبلیغییــان
ئەنجام داوە.
تێکۆشــەرانی پــەردەوەری دەســتی
«قەندیــل» لــە پیرانشــار بەبۆنــەی
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتان لــە :قەاڵتــە ڕەشــێ ،دێڵــزێ،
چیانە ،پاســگای چیانە ،هەنگی مەرزی
چیانــە ،فەلەکــەی ماموســتا نالــی،
کۆاڵنەکانــی قــودس ،مزگەوتی قودس،
پاڕکــی نیلوفــەر ،نێــو شــاری پیرانشــار
و گوندەکانــی زەنگیــاوێ و مزگەوتــی
قوبڵــە» تراکــت و پۆســتیری تایبەت بەو
ڕۆژیــان بــاو کردەوەتــەوە و پەیمانیــان
لەگــەڵ ئامانجەکانــی کۆمــار دووپــات
کردووەتەوە.
سەقز:
لە سەقزی دێموکراتەوە الوانی دێموکرات
بــە پەیامــی پیرۆزبایــی ٢ی ڕێبەندان لە
«کەلــی وەنەشــە»وە بەرەو شــاری ســەقز
وەڕێکەوتــن و پەیمانــی وەفادارییــان بــە
ڕێبــازی کۆمــاری کوردســتان دووپــات
کردەوە.
لە گوندی «وزمڵە» چاالکیی تەبلیغیی
بەڕێوە چووە.
پێشــمهرگه چاونهترســهكانی نێوشــاری
ســهقز شــهوی یهكشــهممه لهســهر
دووشــهممه ،ڕێکەوتــی  ٢٨لهســهر ٢٩ی
بهفرانبار ،بهبۆنهی ٢ی ڕێبهندان ٧٥مین
ساڵڕۆژی دامهزرانی كۆماری كوردستان
لــه چاالكییهكی بهرینی تهبلیغاتیو كهم
وێنــهدا شــاریان بــه تراكــتو پووســتێڕی
تایبهت ڕازاندهوه.
بهشــێك لهو گهڕهک ،شهقام و شوێنانهی
كــه چاالكیــی تهبلیغــی تێــدا بهڕێوه چوو
بریتــن لــه« :چهمــی وەڵــی خان ،شــاناز،
حەمــااڵوای ســەروو ،شــهقامی عەبــاس
ئــاوا ،حەمــااڵوای خــواروو  ،تهنیشــت
چەمــی حەمــااڵوای خــواروو ،شــەهرکی
دانشــگا ،ماڵــە گــواڵن ،دەوروبــەری
دهرمانخانهی دوکتور وســووقی ،نێو بازاڕ

بــە تــەواوی دووکان بــە دووکان ،ڕاســتە
بــازاڕی ئــەردەاڵن و مەیدانــی ماســت و
مەیدانــی ســەوزی ،تاریکــە بازاڕ ،پشــت
قازاخانە و كۆاڵنی وێنهگریی خەیام».
هەروەها ههزاران بهرگ تراكتو پووستێڕ
به شــێوهی ڕهنگی و به شــێوهی چهســپی
مــاڵ بــه ماڵ و دووکان بــە دووکان باڵو
کراوەتــەوە .ئــهم چاالكییــه بهرینــه لــه
جهوێكــی تــهواو ئهمنییهتــی و نیزامــی
بهڕێــوه چــووهو له چهند شــوێن هێزهكانی
ڕێژیــم وێســتوویانە هاوڕێیانــی حیزبــی
دهسبهســهر بكــهنبەاڵم الوانی تێکۆشــەر
بــە تەقــەی هەوایــی هۆشــداری بە جاش
و بەکرێگیــراوەکان دەدەن کــە واز لــە
ڕاودوونیان هەڵبگرن.
ههروههــا لــه پهیامێكــدا ڕایانگهیانــدوە
ئێمــە پێشــمەرگە نهێنیەکانی نێو شــاری
ســەقز بەبۆنــەی ٢ی ڕێبنــدان ٧٥میــن
ســاڵڕۆژی دامهرزانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانــهوە پیرۆزبایــی خۆمان
دەنێریــن بــۆ بەرپرســانی حیــزب ،ســەرجەم
پیشــمەرگە قارەمانەکانــی شــاخ و شــار،
بنەماڵــهی ســەر بــەرزی شــەهیدان و
زیندانیانــی خۆڕاگری سیاســیو لەگەڵ
خوێنی شەهیدانمان پەیمان نوێ دەکەینەوە
کــە تا ئاخــر دڵۆپی خوێنمــان درێژەدەری
رێگایانیــن .هەروەهــا تێکۆشــەرانی
دێموکرات لە شاری «سەقز» لە کێوی
«ڕووش» تراکت و پۆستیری تایبەت بە
٢ی «ڕێبەندانـ»ـیان باڵو کردووەتەوە.
نەغەدە:
تێکۆشەرانی دێمۆکرات بە بۆنەی دووی
ڕێبەنــدان ،لــە ناوچــەی سندووســی ســەر
بــە شــاری نەغەدە چاالکیــان بەڕێوە برد.
ئــەم چاالکییــە لە شــاخەکانی «ســوڵتان
یاقووب بەڕێوە چووە.
ئیالم:
لــە «ئیالمـ»ـــی دێریــن زێــدی بــاب و
باپیــران الوانــی بەهەســت و خۆڕاگــر
ئــااڵی کۆمــاری کوردســتان بــە بەرزی
دەشەکێننەوە و بەڵێنن دەدەن هەتا گەیشتن
بــە ئامانجەکانــی کۆمــاری کوردســتان
دەســت لە ڕێبازی «پێشــەوا» هەڵناگرن.
بــەم بۆنەوە لەنێو شــاری ئیــام چاالکیی
تەبلیغیی بەڕێوە چووە.
مەریوان:
الوانی دێموکرات لە شــاری «مەریوان»
بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان لــە شــارەکی
«مووسک» و هەروەها لە گوندی نگڵ
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

سنە:
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە گونــدی
گونــدی «ســەرڕێز» و لــە «لەیــاخ»
لــە ســەیرانگای «شــەیدا» و کێــوی
«ســوورماڵی» بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــردووە.
هەروەهــا لە ناوچەی «لەیالخ و دێوالن»
تێکۆشــەرانی دێموکــرات بەبۆنــەی ٢ی
ڕێبەنــدان لــە ڕێــگای دێــوالن ،قــووروە،
جــادەی ســونقور و کولیایــی ،هەروەها لە
گوندەکانی «کازماوا ،قاملوو ،شانەوەرە،
بەنــداوی ســەنگ ســیا ،کەوخانــی،
جوامیــراوا ،کێوەکانــی ســەیراگای
شەیدا(شــەیا) ،ســورمەی عەلــی
(سورمەلی)» چاالکییان بەڕێوە بردووە.

درێژەی پەیڤ
ئۆكراینییهكه له الیهن سوپای پاسدارانهوه
بــۆ ههمــوو جیهــان دهركهوتــووه كــه ئــهم
ڕێژیمه تا چ ڕادهیهك چهواشهكاره.
لــهم ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،لــه تێلێویزیۆنی
كۆمــاری ئیســامییهوه ســووكایهتییهكی
ڕوون و قیــزهون بــه پێناســهی كــورد كــرا
و ئــهم كــردهوهی ڕێژیــم دژكردهوهیهكــی
بهرفراوانــی ههمــوو كوردهكان ،ســهرهڕای
جیاوازییهكانیــان و بــه ههمــوو چیــن و
توێژهوه لێ كهوتهوه.
كۆماری ئیسالمی به شێوهی سیستماتیك
ههوڵــی ســڕینهوهی نهتــهوهی كــورد و
ههمــوو نهتهوهكانــی دیكه دهدا و ههروهها
به شــێوازی جۆربهجۆر سووكایهتییان پێ
دهكا تاكــوو بــه شــكاندن و ســووككردنیان
بتوانــێ ســاناتر دهســتیان بهســهردا بگرێ
و بیانــكا بــه تــۆز .ئهمــه ڕاســتییهكی
زهق و ڕوونــه ،ههرچهنــد ڕێژیــم بــهردهوام
حاشــای لێ كردووه و دهیكا تاكوو خۆی
له لێكهوتهكانی سیاســەتهكهی بشارێتهوه
بــهاڵم لهناكاو شــتێكی لــێ دهردهكهوێ و
ههموو ڕیسهكهی دهبێ به خوری.
ئــهم سیســتمه كۆلۆنیاڵیســتییه ،بــه
ســووكایهتیكردن و كوشــتار دهیهــهوێ
نهتــهوهكان بســڕێتهوه و لــه ناخــی
كۆمهڵگای ناوهندنشــیندا ڕق و كینی دژ
بــه نهتــهوه پهراوێزخراوهكان پهروهرده بكا و
دهبینــی لــه وهها ڕووداوێكــدا زیپكهیهكی
ناشــیرین بــه ســهر ســیما و دهمامكــه
ڕازێنراوهكــهی دهر دهكــهوێ و ئهمه تهنیا
زیپكــه و خاڵێكــی ئاســایی نییــه بهڵكوو
لێوانلێوبوونــی ئــهم سیســتمه لــه چڵــك و
گهندهڵیی دهروونی دهردهخا.
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ڕاگەیەندراوی ناوەندی سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بەبۆنەی ٢ی ڕێبەندان
حەفتاوپێنجەمین ساڵڕۆژی دامەرزاندنی کۆماری کوردستان

هاونیشتمانیانی بەڕێز
کۆمەاڵنی مافخوازی خەڵکی کوردستان
داکۆکیکارانــی مــاف و ئازادییەکانــی
نەتەوەی کورد
٢ی ڕێبەندانــی ئەمســاڵ ١٣٩٩ی
هەتــاوی ،حەفتاوپێنجەمیــن ســاڵڕۆژی
دامەرزانــی کۆمــاری کوردســتانە .ئەو
کۆمــارەی کە لە ٢ی ڕێبەندانی ســاڵی
١٣٢٤ی هەتاویــدا لەالیــەن حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان و بــە دەســت
پێشــەوای نەمــر قــازی محەممــەد لــە
بەشــێکی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــە
ناوەندیی شاری مەهاباد دامەزرا.
بــەو بۆنــە مێژووییــەوە پیرۆزبایــی لــە
ســەرجەم ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی کــورد
بەتایبــەت ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی کــورد
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەکەیــن
و ئاواتەخوازیــن بــە درێــژەی خەبــات و
تێکوشــان دەســتکەوتەکانی کۆمــاری
کوردستان دەستەبەر بێتەوە.
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان بــە
تایبەتمەندییــە دێموکراتیکەکانییــەوە
خاڵێکــی وەرچەرخانیــی لــە مێژوویــی
خەباتــی نەتــەوەی کــورددا تۆمــار کرد.
بــۆ یەکەمجــار کــورد لــەو بەشــە لــە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بوو بــە خاوەنی
کیان و دەســەاڵتێکی کوردی لە شکڵی
کۆماریــدا؛ ئەویش لە ناوچەیەکی ئاڵۆز
و پردیکتاتــۆری ئەوکاتــی ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســتدا کــە لــە خۆیــدا دیاردەیەکــی
هیوابەخش بوو بۆ نەتەوە ژێردەستەکان لە
ئێران و ناوچەکە.
گرینگــی و شــوێندانەری بەرچــاوی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان لــەو
ڕوانگــەوە جێگای بایەخ و ســرنجدانە کە

بــە دامەزرانی ئەو کۆمارە بۆ یەکەمجار
نەتــەوەی کــورد لەو بەشــەی کوردســتان
بوو بــە خاوەنی کیانێکــی دێموکراتیکی
نەتەوەیــی و تامی خاوەنداریەتیی خۆی و
بایەخە نەتەوەیی و ئازادییەکانی چێشت.
زۆرداری و ماف پێشــێلکاری دەســەاڵتی
ناوەندی لەســەر البرا و هەســتی بە بوونی
خۆی و تایبەتمەندییــە نەتەوایەتییەکانی
کورد کــرد .ڕەخســانی دەرتانێکی ئەوتۆ
لەجێــدا دەگەڕێتــەوە بۆ ئەو ڕاســتییە کە
پێــش دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان
حیزبێکی دێموکرات و مۆدێرنی کوردی
بــە ڕێبەرایەتییەکــی جەمعییــەوە لەژێــر
نــاوی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
دامەزرا بوو.
ناوەڕۆکــی دێموکراتیکــی ئــەو حیزبــە
لــە ناوەڕۆکــی دێموکراتیکــی کۆماری
کوردستانیشــدا ڕەنگــی دایــەوە و ئــەو
کۆمــارەی کــردە نمونەیەکــی دەگمەنــی
دەسەاڵتێکی دێموکراتیک لە ناوچەدا.
جیــا لــەوە پەرەگرتنــی بیــر و هەســتی
نەتەوایەتــی لەپێــش دامەرزانی کۆماری
کوردســتان بوونــی هەبــوو و لەالیــەن
کۆمەڵــەی ژێکافــەوە کــە دواتــر حیزبی
دێموکراتی کوردســتان لەســەر بنچینەی
ڕێکخراوەیــی ئــەو ڕێکخراوەیــە دامــەزرا
پتــر و بەرینتــر پــەرەی پێدرابــوو کــە لــە
شــکڵگرتنی ئــەم دەســەاڵتە کوردییــەدا
شوێندانەر بوو.
بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن ئەگــەر بەســتێنی
پەرەگرتنــی هەســتی نەتەوایەتــی و
دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردســتان
لەئــارادا نەبوایــە ئاســتەم بــوو کۆمــاری
کوردســتان دامەزرابــا و ئەگــەر دامەزرابا
خاوەنی ئــەو تایبەتمەندییــە دێموکراتیکە

نەدەبوو کە هەیبوو.
دەســکەوتەکانی کۆمــاری کوردســتان
لــە زۆر بــارەوە گرینــگ و پڕبایەخــن کە
هەر کامیان بە تەنیایی باســێکی تەســەل
و لێکۆڵینەوەیەکــی وردیــان پێویســتە و
بۆشیان کراوە ،بەاڵم گرینگە وەبیربێنینەوە
کــە لــە کۆمــاری کوردســتاندا ئــازادی
بەیــان بەمانای واقعی خۆی بۆ هەمووان
تەنانەت بۆ دژبەرانی کۆمار و شەخســی
پێشــەواش هــەر چەنــد دەگمــەن بــوون
دەســتەبەر و مسۆگەر کرابوو ،بەجۆرێک
کە هیچ کس لەســەر بیــروڕای جیاواز و
بگــرە دژایەتــی لەگەڵ کۆمــار نەکەوتە
ژێــر لێپرســینەوە و بەرتەســککردنی
ڕادەربڕیــن .ڕەنگــە بۆ دونیــای ئەمڕۆش
بــە زەحمــەت جێــگای بــاوەڕ بــێ کــە لە
کۆماری کوردســتاندا زیندان و زیندانی،
بوونــی نەبوو ،ئــازادی ئایین و ئایینزاکان
بە تەواوی دەستەبەر کرابوو و ئەمنییەتی
گیانی و ماڵی بۆ هەمووان دابین کرابوو.
هــەر بۆیە ببــووە جێگای هیوا و ئۆمێدی
کورد لە پارچەکانی دیکەی کوردســتان
و بــە تاســەوە لێیــان دەڕوانــی و تەنانــەت
تێیدا بەشــداربوون و ســیما نەتەوەییەکەی
پڕڕەنگتر بوو.
کۆمــاری کوردســتان بــە تایبەتمەندییــە
نەتەوەیــی و دێموکراتیکەکانییــەوە
قورســایی خســتبووە ســەر دڵی دەســەاڵتە
دیکتاتۆرەکانــی ناوچــە و لــە دژی
وەســتانەوە و لــەوە زیاتــر بەرژەونــدی
زلهێزەکانــی بــراوەی شــەڕی جیهانــی
دووهەمیــش ڕێــگای لــە مانــەوە و
گەشــەکردنی کۆمــار بەربەســت کردبــوو
هەر بۆیە پاش  ١١مانگ درەوشــانەوە لە
ئاســمانی ژیانی کــورددا مۆمی تەمەنی

کوژێندرایەوە.
کۆمــار نەمــا ،بــەاڵم یــادی هەمیشــە
زینــدوو و یادگارییەکانــی وەک ئــااڵی
کوردســتان ،ســروودی نەتەوایەتــی ئــەی
ڕەقیــب و پێشــمەرگە و زمانــی کــوردی
نــەک هــەر بــۆ کــورد لــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت بەڵکــوو بــۆ کــورد لــە
بەشــەکانی دیکــەی کوردســتانیش بــوون
بە ســەمبول و بەڕێزەوە ســەیریان دەکەن و
ڕەوایی نەتەوەییان پێ بەخشراوە.
پــاش نەمانــی کۆمــار و لەســێدارەدانی
پێشــەوا و هاوڕێیانــی و زیندانــی کرانــی
ڕێبەرانی حیزب و کاربەدەســتانی کۆمار
لەگــەڵ ئــەوەی زامێکــی بــەژان بــوو،
هەســتی نەتەوایەتــی ڕۆڵەکانــی کــورد
دانەمــرکا ،خەبــات و قوربانیــدان لەپێنــاو
وەدیهێنانــی دەســکەوتەکانی کۆمــار
کۆتایــی پــێ نەهــات بگــرە بەهێزتــر و
بەگوڕتر مانەوە.
لــە مــاوەی  ٧٤ســاڵی ڕابــردوودا خەبــات
و خۆڕاگــری کــورد بــە تایبــەت حیزبــی
قازی ،قاســملوو ،شەرفکەندی و هەزاران
شــەهیدی دیکە بەردەوام بووە .ئەو خەباتە
ئێســتا لــە شــێوەکانی جۆراوجۆریــدا دژ
بــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران
وەک ڕێژیمێکــی خــاوەن ئیدئۆلۆژیکــی
دواکەوتــوو،
کۆنەپەرەســتانە و
وەک ڕێژیمێکــی یاغــی کــە دژ بــە
دێموکراســی ،مافــی مرۆڤ،مافــی
نەتەوایەتــی نەتەوەکانــی ژێرســتەمی
ئێــران ،وەک ڕێژیمێکــی تیرۆریســت و
تیرۆریســتپەروەر،رێژیمێکی ناتەبا لەگەڵ
ڕۆحــی ســەردەم لــە حاڵــی خەبــات و
خۆڕاگریدایە.
ئەو ڕێژیمە بە دەســتێوەردان لە کاروباری

نێوخۆیــی واڵتانــی ناوچــە و پەرەپێدانــی
فەرهەنگــی کۆنەپەرەســتی و خورافــات
ســیمایەکی دزێــوی خســتۆتە بــەر دیدی
خەڵکــی دونیــا ،هەمــوو ســەروەت و
ســامانی واڵت و بەرژەوەنــدی ئێرانــی
لەپێنــاو پەرەپێدانــی ئیدئۆلــۆژی خۆی و
دابینکردنــی پێداویســتی و ئیمکاناتــی
تیــرۆر و ئاژاوەگێــری بــۆ گروپــە
دەســتپەروەردەی
تیرۆریســتییەکانی
خــۆی بەفیــڕۆ دەدا و خەڵکــی ئێرانــی
لــە هەژاری،نــەداری ،بێــکاری و
بێدەرەتانیــدا هێشــتووەتەوە و ناڕەزایەتــی
خەڵــک لەوپــەڕی خۆیدایــە ،بۆیــە ئــەو
ڕێژیمــە نگریســە گەیوەتــە لێــواری
لەرزۆکــی و هەڵدێــری نەمــان و ئەویــش
ڕێــگای خەباتمــان هەموارتــر دەکات.
خەباتــی ئێمــە لەگــەڵ ڕێژیمێکــی وا
هــار و بێهەوســار خەباتێکــی ئینســانی،
نەتەوەیــی و ئازادیخوازانەیە،خەباتێکــی
ڕەوا و بەرحەقــە و هــەر بۆیــەش جێــگای
پشــتیوانی ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی کــورد و
ئازادیخوازانی ڕاستەقینەیە.
لــە  ٧٥ســاڵەی یــادی کۆمــاری
کوردســتاندا بەڵێن دووپات دەکەینەوە کە
تا ســەر و تا ســەرکەوتن و وەدیهاتنەوەی
دەســکەوتەکانی کۆماری کوردســتان لە
خەبات و خۆڕاگری بەردەوام و شــێلگیرتر
بین.
لــە  ٧٤ســاڵەی شــەهیدکرانی پێشــەوای
کــورد قــازی محەممــەد و گیــان
بەختکردنــی ڕێبەرانــی حیــزب و
کاربەدەســتانی کۆمــاردا وەســیەت و
ڕاســپاردەکەی پێشــەوا لــە پێوەنــدی
لەگــەڵ پەرتەوازەنەبــوون ،بەپێچەوانــەوە،
تەبابــوون و یەکگرتوویــی دەکەینە چرای

ڕووناکیــدەری ڕێــگای خەباتمــان و بــە
پەرەپێدانــی ئــەو خەباتە لــە گۆڕەپانەکان
و پانتاییەکانــی شــار و شــاخ مــەودای
گەیشتن بە ماف و ئازادییەکانمان کەمتر
و کورتتر دەکەینەوە.
یادی کۆمار بەرز وبەخێر بێ؛
گیانی پاکی پێشــەوا و ڕێبەرانی حیزب
و کۆمــار بــە وەدیهێنانــی ئاواتەکانیان
شاد و ئارام بێ؛
ســاو لە حیزبــی دامەزرێنــەری کۆماری
کوردســتان ،حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران؛
ســاو لــە گیانــی پاکــی ســەرجەم
شەهیدانی کوردستان؛
ســاو لــە زیندانیانــی سیاســی
زیندانبەزێن؛
ســاو لــە زامهەڵگرتــووەکان و
کەمئەندامانــی ڕەوتــی خەبــات و
خۆڕاگری؛
ســاو لــە ڕێبــازی ڕەوا و بەرحەقــی
خەباتی کورد؛
ســاو لــە کۆمەاڵنــی خۆڕاگــری خەڵکی
کوردســتان پشــتیوانانی هەمیشــەیی
خەباتــی کــورد و حیزبــی دامەزرێنەری
کۆماری کوردستان؛
نەمــان بــۆ ڕێژیمــی دیکتاتــور و دژە
ئینسانی کۆماری ئیسالمی ئێران؛
ســەرکەوتن بــۆ خەباتــی کــورد و
تێکۆشەرانی دێموکرات.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی
٣٠ی بەفرانباری ١٣٩٩ی هەتاوی
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کورد و ئێران لە دورەدیمەنەی هزری ڕێبەرانی نەمر
دوکتور قاسملوو و ئاماژە بە بڕیاری نەسڵی داهاتوو

ئەلبورز ڕۆئین تەن
بەشی دووهەم
دوکتور قاسملوو وەک سکرتێری گشتیی
حیــزب لە ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندی بۆ
کۆنگــرەی هەشــت کە دواییــن کۆنگرەی
حیــزب بــوو کــە بــەر لــە تیرۆرکردنــی
تێیــدا بەشــدار دەبوو ،وێڕای شــرۆڤەیەکی
ڕاســیونااڵنە بــۆ دۆخــی نێونەتەوەیــی و
ناوچەیــی و ئێــران و کوردســتان جەخــت
لــە ســەر بەردەوامی خەبــات دەکات و داوا
لــە هەمــوو ئەندامــان و ڕێبەرایەتی حیزب
دەکات خۆیــان بــۆ هــەر دۆخێــک ئامــادە
بکــەن بــەاڵم ئەوەیکــە پێداگــری لــە ســەر
گرینگــی پێکهاتنــی بەرەیەکــی گشــتی
بــۆ ئۆپۆزســیۆن دەکات و هەوڵەکانــی
حیــزب لــەو بــوارەدا دەخاتــە ڕوو خاڵێکــی
جێگــەی تێڕامانــە .الیەنــی گرینــگ و
یەکەمــی ئــەو بابەتــە دیاربوونــی هێڵــی
سیاســەتەکانی حیزبــە کــە تەنانەت وەک
پێشــمەرج بــۆ نموونــە لەگــەڵ ڕێکخراوی
فیدائیــان یا ڕێکخراوەکانی دیکە دانراون،
پێشــمەرجی هاوکاری حیزب لەگەڵ ئەوان
پەســندکردنی مەرجەکانــی حیــزب بــە
پێویست دەزانێ.
ئــەوە خاڵێکــی زۆر گرینگــە کــە ئێمــە
دەبێ وەک حیزب هەمیشــە لەمەڕ بابەتە
گرینگەکانــی وەک داهاتــووی ئێــران و
جــۆری حکومــەت و سیســتمی واڵت کە
پەیوەندی ڕاســتەوخۆیان بــە دۆزی ڕەوای
گەلەکەمان هەیە ،خاوەن پێشــمەرجی دیار
بیــن ،بەشــداری و هــاوکاری خۆمــان بــە
قەبولــی ئەو پێشــمەرجانە بزانین بۆ ئەوەی
نەبیــن بــە وزە بــۆ هێزێــک کــە بــۆ هاتنە
ســەرکار لە هێزی ئێمە کەڵک وەرگرن و
دواتر لە درێژەی سیاسەتی حکومەتەکانی
ڕابــردوو لە ســەرکوتی ئێمــە بەردەوام بن.

لــەو بــوارەدا هەرچەنــد وردەکاری لــە
ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی نەهاتــووە
بەاڵم دەڵێ:
«ئێمــە هیوادارین کــە هەموو الیەنگرانی
دێموکراســی و ســەربەخۆیی لــە ئێــران
کــەم کــەم لــە گرینگــی پێکهێنانــی
بەرەیەکــی بەرفراوانــی دێموکراتیک کە
بەرنامەیەکــی ڕوون و جێــگای پەســندی
کۆمەاڵنــی خەڵکــی سەرانســەری ئێــران
هەبێــت ،وەک ئەرکێکــی پێویســت و
میژوویی تێبگەن٧».
لێــرەدا ڕســتەی «بەرنامــەی ڕوون و
جێــگای پەســەندی کۆمەاڵنــی خەڵکی
سەرانســەری ئێــران» خاڵــی جێــگای
ســەرنجن چونکــە ئۆپۆزســیۆنێک بــۆ
ئــەوەی ببێــت بــە ئاڵتێرناتیــو بــەر لە هەر
کارێک دەبێ پڕۆژەیەکی ڕوونی هەبێت
و خەڵکیش ئەو پڕۆژەیە وەرگرێت و ببێتە
جێــگای هیوا بۆ ئەوەی بە هۆشــیارییەوە
درێژە بە ناڕەزایەتییەکانی بدات تا ڕێژیم
بڕوخێت .لەالیەکی دیکەوە ئیتر سەردەمی
بەکارهێنانی وشەی جوان و بێنێوەڕۆک
بــە ســەرچووە و دەبــێ ئــەو پڕۆژەیــەی
ڕادەگەیەنرێــت جێــگای پەســەندی
خەڵــک بێت .پێم وایە بەرنامەی جێگای
پەســەندی خەڵــک لــە کوردســتاندا ،بێ
گومــان ڕێزگرتــن لە مافی چارەنووســی
نەتەوەیــی کوردە چونکە پرســی کورد لە
ئەمڕۆدا بە نیسبەت سێ دەیە پێش ئێستا
بــە هــۆی گۆڕانکاری لــە زۆر ڕەهەندەوە
لە ئاستێکی زۆر پێشکەوتووتردایە.
دوکتــور قاســملوو لــە دواییــن دیــداری
پێشــمەرگەدا بەر لەوەیکــە بۆ دوایین جار
بــەر لــە تیرۆرکرانــی ،ســەفەری دەرەوە
بــکات لە گوتارێکدا سیاســەتی حیزب و
دۆخــی ناوچــە و کوردســتان و بەتایبەتی
دوورەدیمەنــی داهاتــووی کــورد زۆر بــە
باشــی شــرۆڤە دەکات و گرینگییەکــی
زۆر بۆ خەباتی پێشــمەرگە نیشــان دەدات
و تەنانــەت هــۆکاری بەهێــزی حیــزب

لــە دەرەوەش بــە چاالکــی بەبەرنامــەی
پێشــمەرگە دەزانێــت و تەنانــەت دوای
تەواوبوونــی شــەڕی ئێــران و عێــراق بــۆ
دەنگدانەوەی زیاتری پرســی کورد داوای
چاالکــی لــە قواڵیــی خاکی کوردســتان
دەکاتــەوە کــە پێــم وایــە تاکتیکێکــی
دروســت و پێویســت و کاریگــەرە بــەاڵم
لــە ســەر دروســت کردنــی هاوپەیمانــی
لەگەڵ هێزە ئێرانییەکان وێڕای پاراستنی
سەربەخۆیی لە بڕیاردان دەڵێ:
«حیزبــی ئێمــە هەر لە ســەرەتاوە ،هەموو
وەختێک مەشــغوڵی ئەوە بووە کە یەکەم
لەگــەڵ گەالنــی زوڵملێکــراوی ئێران کە
بەداخــەوە ڕێکخراوێکــی بەهێزیــان نییــە
وەکــوو تورکمــەن وەکــوو بەلــووچ وەکــوو
عــەرەب وەکوو ئازەربایجانی دۆســتایەتی
بکا .دووهەم لەگەڵ هەموو ئەو هێزانە کە
ئیمانیان بە دێموکراســی و خودموختاری
هەیــە کــە زۆربــەی هــەرەزۆری هێزەکان
دەگرێتــەوە ،لەگــەڵ ئەوانیــش هــاوکاری
بکا٨».
لێرەشــدا وشــەی ئیمان بە دێموکراســی و
خودموختــاری کە بە مانــای ڕێزگرتن و
باوەڕ بە مافی نەتەوەی کورد دێت وەک،
مەرجــی هاوپەیمانــی دیــاری دەکات.
بــە هەڵســوکەوتی سیاســی الیەنــەکان و
گوتاریــان زۆر بــە باشــی دەتوانیــن بڕیــار
بدەیــن کــە کام هێــز ئیمانــی بــە مافــی
نەتەوەیــی گەالن یا النیکەم دێموکراســی
هەیــە؛ بۆ نمونە ئەگەر الیەنێک تەنانەت
لەگــەڵ وشــەی فیدڕالــی یــا خوێنــدن بە
زمانــی کوردی یا بەڕێوەبردنی ناوچەیی
لــە ســەر بنەمــای جوغرافیــای نەتەوەیی
گرفتــی هەبێــت ،بــێ گومــان ئیمانــی
بــە دێموکراســییەکەی دەکەوێتــە ژێــر
پرسیارەوە.
مانگێــک بــەر لە شــەهیدبوونی ڕێبەری
نەمرمــان لــە چاوپێکەوتنێکــدا لەگــەڵ
تەلەفزیۆنــی بیبیســی فارســی وێــڕای
دووپاتکردنــەوەی بــاوەڕی حیــزب بــە

دێموکراسی دەڵێ:
« تەنانــەت لــە کوردســتان کــە بــە
بەرپرســیاریەتییەوە دەتوانــم پێتــان بڵێــم
زۆرینــەی خەڵــک الیەنگــری حیزبــی
ئێمەیــە ،ئێمــە خۆمــان بــە خاوەنــی
کوردســتان نازانیــن ،ئــەوە خەڵکــی
کوردســتانە کــە بڕیــار دەدات کە حیزبی
دێموکــرات خودموختــاری بەڕێوە ببات یا
ڕێکخراوێکــی دیکــە ،بــە بــاوەڕی ئێمــە
ئەگــەر دۆخــی شــەڕ نەمێنــێ هەمــوو
ڕێکخــراوەکان و هەمــوو الیەنــەکان دەبێ
بەرنامــەی خۆیــان پێشکەشــی خەڵکــی
ئێران بکەن و خەڵکی ئێران بتوانن ئازادانە
لە نێوان ئەو ڕێکخراوانەدا هەڵبژێرن٩».
ئەوە ڕاستە کە ڕێبەری نەمرمان جەختی
زۆری لــە ســەر دێموکراســی کردۆتــەوە،
ســەرەڕای بــاوەڕی بــە دێموکراســی
هۆکارەکەشی لە دیداری پێشمەرگەکاندا
شــی دەکاتــەوە کــە ئەگــەر دێموکراســی
هەبــوو خواســتی ئێمــە کــە دابینکردنــی
مافەکانمانــە بــەدی دێــت .نابــێ لــە
بیرمــان بچێــت ئــەو گوتــارە لــە دۆخــی
چەنــد دەیە پێش ئێســتا کە کوردســتان و
ناوچە و تەنانەت پرســی کورد لە ئاســتی
نێونەتەوەیــی لــە ئاســتێکی دیکــەدا بــوو
داڕێژرابــوو ،بۆ ئــەوەی وەکوو قوناغێک
بۆ بەرەوپێشــچوون بۆ قوناغێکی سەرووتر
کەڵکــی لێوەربگیرێت ،واتە ئەو ســتراتیژە
هەڵگــری هەلومەرجــی ئــەوکات بــوو
و هــۆکاری تایبەتــی خــۆی لــە پشــت
بــوو .لە ئێســتادا بەرەوپێشــچوونی دۆزی
ڕەوای گەلەکەمــان لــە ئاســتی جیاوازدا
وا دەخــوازێ دابینکردنــی مافــی
بڕیــاردان لــە چارەنووســی نەتــەوەکان و
بەتایبەتــی نەتەوەی کــورد بە دابینبوونی
دێموکراســی لێــک بدەینــەوە؛ ئەوەیکــە
دوکتــور قاســملووش دەڵــێ « :ئــەوە
خەڵکی کوردســتانە کە بڕیار دەدات کە
ئــەوە حیزبی دێموکراتە کە خودموختاری
بەڕێــوە دەبات یــا ڕێکخراویکی دیکە».

کەواتــە دەبــێ ئــەو ئازادییــە بــۆ خەڵکی
کوردســتان دابیــن بکەیــن کــە بڕیــار لــە
سیســتمی داهاتووی کوردســتانیش بدات
ئــەو ڕاســتییەش تەنیــا بــە دابینکردنــی
مافــی بڕیــاردان لە چارەنــووس مومکین
دەبێت.
لێــرەدا پێویســتە ئامــاژە بــەو ڕاســتییە
بکەیــن کــە بنەماییتریــن پێداویســتی
ســەرکەوتنی گوتارێکــی وەهــا ســەرەتا
بــە داڕشــتنەوەی گوتــاری کــورد لــە
ســەر بنەمــای دابینکردنــی ئــازادی بــۆ
بڕیــاردان لــە چارەنووســی خۆیەتی ،دواتر
بەهێزبوونــی داڕێژەرانــی ئــەو بەرنامەیــە
لــە هەمــوو ئاســتەکان و بــە جەمــاوەری
کردنــی ئــەو گوتــارە لــە نێــو خەڵکــدا و
بەکاربردنی دیپلۆماســی و گفتگۆیەکی
کارا بــۆ جێگیرکردنــی ئــەو بەرنامەیــە
لــە ئاســتی ئێرانــی و نێونەتەوەییــدا ،واتە
کــورد ببێتــە «هێــزی شــوێندانەر لــە
کوردســتان»دا ،بــەم شــێوەیە ئەگــەری
ســەرکەوتنی ئەو گوتــارە زیادتر و زیادتر
دەبێــت ،چونکە دوای ڕووخانی کۆماری
ئیســامی دەرفەتی ئــەوە دەخوڵقێت بەاڵم
قۆستنەوەی دەرفەت لە گرەوی ئامادەیی
زۆری کــورد بــەر لــە ڕووخانی کۆماری
ئیســامیدایە .لــە هەمــوو گرینگتــر لــەو
بــاوەڕەدام بە بەهێزبوونی شــۆڕش زیاتر لە
قۆســتنەوەی دەرفەتەکان بەرەو ئافراندنی
دەرفەتەکانیــش دەڕوات و پوتانســییەلی
ئەو بەهێزییەش موجودە.
دوای چوار حەوتوو لە چاوپێکەوتنەکەی
نەمر دوکتور قاسملوو لەگەڵ بیبیسی،
کە تێیدا بە ئاشکرا باس لە باوەڕی قوڵی
خــۆی و حیزبەکــەی بــۆ دێموکراســی و
چارەســەری پرســی کورد لە چوارچێوەی
ئێرانــدا کردبــوو ،لــە دەوری ســێیەمی
گفتوگــۆکان لەگــەڵ وەفــدی کۆمــاری
ئیسالمی بەشدار بوو ،ئەو گفتوگۆیانەی
کــە دیپلۆمــات تیرۆریســتەکانی
کۆمــاری ئیســامی ئــەو کەســایەتییە

زانــا و لێهاتوویــەی تێیدا تیــرۆر کرد .لە
تۆمارێکــی دەنگیــدا کــە گفتوگۆکانی
ئەو دانوستاندنەی تۆمار دەکرد «دوکتور
قاســملوو لــە ئەگــەری لەبەرچاونەگرتنی
داخــوازی کــوردەکان هۆشــداری دەداتــە
جەعفــەر ســەحرارودی کە جیلــی داهاتوو
بە دوای جیاخوازییەوە دەبن١٠».
ئەمــڕۆ دوای ســێ دەیــە لــەم گوتــارە
کــە حکومەتــی ناوەنــدی گوێــی لــە
داخــوازی کــورد نەگرتــووە بەڵکــوو
دڕندانەتــر لــە پێشــوو ســەرکوتی دەکات
و تەنانــەت ئۆپۆزســیۆنی دژی کۆماری
ئیســامیش پێشــوازی لــە ویســتە ڕەوا
و دێموکراتیکەکانــی کــورد نــاکات
پرســیاری «ئایا کاتــی ئەوە نەهاتووە کە
کــورد گوتاری خۆی لە دێموکراســی بۆ
دابینکردنــی مافــی نەتەوایەتــی وەک
بەڵگەی هەبوونی دێموکراسی بگۆڕێت؟
ئایــا ئێمــە ئــەو جیلــە نیــن کــە دوکتــور
قاســملوو باســی لــێ کــردووە؟» زیادتــر
بەرجەستە دەبێتەوە.
«ژێــرار شــالیان» لە کتێبــی تراژێدیای
کورددا لە سەر تیرۆری دوکتور قاسملوو
دەڵــێ« :قاســملوو بــوو بــە قوربانــی ئەو
بیرۆکەیــە کە دەتوانێ لە ڕێگای وتووێژ
لەگــەڵ دەوڵەتی ئێــران ئەنجامی باش بۆ
کوردەکان بە دەست بخات١١».
بەدرێژایــی مێــژوو کــورد نەیتوانیــوە لــە
ڕێگــەی وتووێــژەوە بــە ئامانجــی خــۆی
بگات.
ئــەوە بــە مانــای هەڵەبوونــی ئــەو ڕێکارە
نییــە ،بەڵکــوو بــۆ دڕندایەتــی دوژمــن
دەگەڕێتەوە ،کە ئەو ڕێکارە شارســتانییە
مرۆڤایەتییــە بــۆ کڕینــی کات و لێدانی
گــورزی جەرگبــڕ لە دۆزی ڕەوای کورد
کەڵــک وەردەگرێــت ،کەواتــە ئەگــەر
ســەرکەوتن لــە گــرەوی ناســینی خۆمان
و دوژمــن بێــت دەبــێ بزانین کــە ئاوەزی
ناوەنــد (هــەر الیەنێــک بێ) بــۆ کورد و
کوردستان چییە و چۆن بیر دەکاتەوە.
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بایەخی مێژوویی ڕووداوەکانی ساڵی  ١٣٢٤و میراسی سیاسی ئەوان بۆ ئێمە
ئیبراهیم الجانی
بەشی دووهەم
تەجرووبەو ڕابردوو
لــە زمانــی کوردیــدا بــاس لە ئەزمــوون و
تاقیکردنەوە و تەجروبە دەکەین .مەبەســت
لەوان بریتی لە تەئســیری تێپەڕینی زەمان
لەســەر زەیــن و مێنتالیتــە و بیرگــەی
کەســۆکی و میللی و بەکۆمەڵی ئێمەیە
چوونکــە ئــەوە هۆریزۆنــت و دونیابینــش
دەگرێتــەوە .لــە هەمــوو کولتوورەکانــدا
تەجرووبــە نرخــی هەیــە و جێــی ڕێــزە .لــە
گوندەکانــی ئەفریقــادا کــە ئینســانێکی
بەســااڵچوو دەمــرێ ،بــە کارەســات لــە
قەڵــەم دەدرێ .وەک ئــەوە وایــە کــە لــە
ســتۆکهۆلم یــان هیلســنکی کتێبخانــەی
گەڕەکێک بسووتێ ،مەبەستم لە بایەخی
ئەزمــوون و تەجرووبەیە .دەکرێ ئەزموون
ناوێکــی دیکــەش بێــت بۆ هەڵە .ئینســان
بــە کەڵکوەرگرتن لــە تەجرووبە لە قواڵیی
ئەشــکەوتەکانەوە توانیویەتــی بێتــەدەر و
ســواری پشــتی دەریــا و ئۆقیانەســەکان
بــێ و بفرێتــە ســەر مانــگ و ئاســمانە
دوورەدەســتەکان .چۆن؟ بە کەڵکوەرگرتن
لــە تەجرووبــە باشــەکان و دوورکەوتنــەوە
لــە تەجرووبــە خراپــەکان .دوو جــۆرە
تەجرووبەمــان هەیە ،تەجرووبەی کارســاز،
تەجرووبــەی نەرێنــی .ئەزموونــی ســازندە
لــە ســەرکەوتنەوە دێ و بــە دەســکەوت
دادەنــرێ .تەجرووبــەی نێگەتیڤیــش لــە
شــکان و ناکامییــەوە دێ و وەک پەنــد و
عیبرەت سەیر دەکرێ.
مانایەکــی دیکــەی ئەزمــوون ،ڕابــردووە.
ئێمــە بەرهــەم و پرۆدیوکتــی ڕابردوویــن.
ئاکام و درێژەی ڕابردووین.
ڕابردوو ئەوەیە کە ڕووی داوە .دەســکاری
ناکــرێ بــەاڵم ڕابــردوو شــوێنەواری لــە
ســەر ژیــان و ڕەفتــار و چارەنووســی ئێمە
هەیــە .ئــەوەش بــەوەوە بەســتراوەتەوە کــە
چۆنی تەماشــا دەکەین و چۆنی کەڵک
لێوەردەگرین.
ڕابــردوو بەشــێوەی جۆراوجــۆر کەڵکــی
لێوەردەگیــرێ .دەکــرێ ڕابــردوو بەالڕێــدا
ببەیــن ،دایتاشــین ،بەکەیفــی خۆمانــی
لێکیدەینــەوە ،بیشــارینەوە ،لێی زیادکەین،
لێــی کــەم کەینــەوە ،بیڕازێنینــەوە،
دایبهێنیــن ،دووبارە و چەندبارەی کەینەوە،
دیســان بەرهەمــی بێنینەوە .دەکــرێ تێیدا
ڕاوەستین و بچەقین.
چۆنیەتــی ڕەفتــار لەگــەڵ ڕابــردوو،
بەســتراوەتەوە بــە ڕادەی پوختەیــی
و پێگەیشــتوویی ئینســانەکان و
کۆمەڵگاکانــەوە .دەکــرێ ڕابــردوو بــە
ئاکامــی ژیــان بزانیــن ،دەکــرێ وەک
ســەرەتایەکیش بــۆ ئایندە و ســبەینێیەکی
باشتر و چوونەپێش سەیری بکەین.
ئایــا تەجرووبــە وەک ڕابــردوو چــۆن
دەبینیــن؟ چــۆن هەڵســوکەوتی لەگــەڵ
دەکەیــن؟ مەبەســتمان لە ڕابــردوو چییە؟
ڕابردوو تا کوێ دەبەین؟
بــە عەینەکــی حیزبــی و سیاســی و
ئیدئۆلۆژیــک ســەیری ڕابردووکــردن،
دەبێتــە هــۆی ئــەوەی ئێســتا و داهاتــوو
بکەینــە قوربانــی ڕابردوو .ئینســانەکان و
کۆمەڵــگاکان و ئەحزابیــش ڕاحەتترن کە
لــە نێــو ڕایەڵکە و ئەشــکەوتی دابونەریتە
باوەکاندا بـمێننەوە؛ ئەوە پڕمەترسییە.
ڕوانگەیەکــی دیکە بۆ ڕابردوو بریتییە لە
ڕوانگەی زیندوو کە ڕابردوو بە سەنتێزی
ئەزموونــەکان دەزانــێ .ئــەو ڕوانگەیــە
داوێنــی تەجرووبە لــە مێژوو و جوغرافیادا
بەریــن دەکاتــەوە .لێرە ڕابردوو تەنیا چرای
ڕۆیشــتن بــەرەو ئێســتایەکی باشــتر و
ئایندەیەکــی ڕوونتــر و دڵخوازتــرە .بــەاڵم
قــەت ئــەو چرایــە هێندەش بەهێــز نییە کە
شــەوقەکەی چاوەکانمان تووشی نابینایی
بــکا کــە نەتوانین بەرپێی خۆمان و ئاســۆ
دوورەکان ببینین.
مەســەلەیەکی دیکــە ئەوەیــە کــە بــەو
ڕابــردووەوە دەمانهــەوێ بــۆ کــوێ بچین؟
دەمانهەوێــت چ بکەیــن؟ چــۆن ڕەفتــار
لەگــەڵ دەرســەکان و تەجرووبــەکان
دەکەیــن؟ ڕابــردوو دەتوانێــت ئامادەســازی

بێــت بــۆ داهاتوویەکــی ئاگاهانــە .ئــەوە
باشــترین کەڵکوەرگرتنــی زانســتییە لــە
ڕابردوو یانی ڕابردوو سەرەتایەک بێت بۆ
داهاتوویەکی باشتر.
بزووتنەوەی ســاڵەکانی ١٣٢٥ - ١٣٢٤ی
هەتاوی وەک بزووتنەوەیەکی سیاسی و
میللی و کۆمەاڵیەتی
٧٥ســاڵ لەمەوبەر بزووتنەوەیەکی بەرینی
سیاســی و دێموکراتیــک و نەتەوەیــی لە
نێو کۆمەڵگای کوردستاندا سەری هەڵدا
و توانــی تەکانێکــی گــەورە بــە میللەتی
کــورد بــدا .ئــەو بزووتنەوەیــە ئاکامــی
وشــیاری و بێــداری و ئاگاهــی میللــی
و نەتەوەیــی ڕۆڵەکانــی کوردســتان بــوو.
چوارچێوەیەکــی ســازگار و موتەناســبی
سیاســی بۆخــۆی دۆزییــەوە و لە شــکڵی
حیــزب و ڕێکخــراوی سیاســی مۆدێرندا،
خۆی ڕێکخســت .ڕزگاری و بەختەوەری
و ئــازادی کوردی لــەوەدا دیت کە کورد
ئــااڵی حاکمیەتــی میللــی خــۆی بــەرز
بکاتەوە و مافی چارەنوسی خۆی دیاری
بــکات و حکومەتــی خــۆی بــۆ ئیدارەی
نیشــتمانی خــۆی دامەزرێنــێ و خــۆی
باوێتە سەر خولگەی مۆدێرنیتە.
ئامانجــی ئــەو بزووتنەوەیــە بریتــی بوو لە
نوێکردنــەوەی کۆمەڵــگای کوردســتان و
هێنانــەدەری لــە زەلــکاوی دواکەوتوویــی
هەمەالیەنــە و چەوســانەوەی سیاســی و
بێبەشــی لــە مافــە نەتەوایەتییــەکان .لــە
ماوەیەکــی کورتدا کــورد توانی ڕێگای
دەیان و ســەدان ســاڵە بە ســاڵێک ببڕێ،
بۆیە ئەو بزووتنەوەیە بە حەق بە سەرەتای
بێــداری و ئاگایــی میللــی کــورد لــە
ســەردەمی نوێــدا بە حیســاب دێــت .ڕۆڵە
هۆشــیار و خەباتگێڕەکانــی کوردســتان،
کوڕوکچی ســەردەمی خۆیــان بوون و لە
هەلومــەرج و زەرفیەتەکانــی ســەردەمی
خۆیان کەڵکیان وەرگرت و توانیان زەنگی
کاروانی بزووتنەوەی میللی و نیشــتمانی
کــورد لێــدەن و ئەو کاروانە لە ســەردەمی
شــەڕی دووهەمــی جیهانیــدا وەڕێ
بخەنــەوە .ئــەوە بــە گەورەتریــن شــاکاری
ئەوان لە قەڵەم دەدرێ.
میراتی ٢٦ی سەرماەز بۆ ئێمە چییە؟
ئامانجــی بزووتنــەوەی ســاڵەکانی ٢٤
و ٢٥ی هەتــاوی بریتــی بــوو لــە ئازادی
کوردستان و ڕزگارکردی میللەتی کورد
لــە ســتەمی نەتەوایەتــی و دواکەوتویــی
هەمەالیەنــەی سیاســیی و کۆمەاڵیەتی.
ئــەوە میراتی سیاســی ئــەو بزووتنەوەیە و
ئەرکــی ئێمــە لــە هەلومەرجــی ئێســتادا
ئەوەیە کە ئەو پڕۆژەیە بەرینە پێش .نابێت
بهێڵین تووشــی نوشســت بێــت و بەالڕێدا.
لە سەرمانە لە پەیامی ٢٦ی سەرماوەزدا
قــوڵ ببینــەوە ،باشــتر لێــی تێبگەیــن و
چاکتــر دەرکی بکەین .دەبێ بڵێم ئەوەی
 ٧٥ساڵ لەمەوبەر باوک و باپیرانی ئێمە
بــۆ کۆمەڵگای کوردســتانیان دەویســت،
بــە هــۆی ئاڵوگــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان،
بەشــێکی وەدی هاتــووە .پێوەندییــە
دەرەبەگایەتییــەکان هەڵوەشــاون ،میللەتی
ئێمە ئێســتا تا ڕادەیەکی زۆر خویندەوارە.
چینــی نێونجــی کــورد کــە لــە هەمــوو
دونیــادا ،ماتــۆڕی شۆڕشــی میللــی و
نیشــتمانی و ڕزگاریخوازانەیە ،پێگەییوە.
شارنشــینی ســیمای دیــاری کۆمەڵگای
کوردییــە .کــورد خاوەنــی وشــیاریی
میللــی و نەتەوەییــە .مانــای ئەوەیــە کە
زەمینــە و هەلومەرجــی زەینــی و عەینی
بــۆ خەباتــی ئێمــە ئێســتا زۆر ئامادەتــرە.
کاکڵ و جەوهــەری بزووتنــەوەی میللــی
ئەمــڕۆ لــە کوردســتان بەدەســتەوەگرتنی
دەسەاڵتی سیاسی و ڕزگاری لە ستەمی
نەتەوایەتی و دێموکڕاتیزەکردنی هەرچی
زیاتری کۆمەڵگای کوردستانە.
ئەوە ئامانجی کاری سیاســی ئێستامانە
لە کوردستان .وەفاداری بە میراسی ٢٦ی
ســەرماوەز ئەوەیــە لــە دەوری ئەو ئامانجە
سیاســییە کۆببینەوە و بەرەوپێشی بەرین.
ڕێــڕەوی مێــژوو پێچاوپێچــە و پڕیەتــی
لــە هــەوراز و نشــێو و تەنانــەت کۆســپ
و تەگــەرە و کەندولەندیــش .بۆخۆمــان
ئەوەمــان لــە مێــژووی ئــەو ٧٠ســاڵەی

میللەتــی خۆمانــدا تاقیکردۆتــەوە بــەاڵم
دەبــێ بزانین کە لە هەر کۆمەڵگایەکدا،
دینامیــزم و جەرەیانی پێشــکەوتن و بەرەو
ئــازادی ڕۆیشــتن هەیــە و لەژێر پێســتی
کۆمەڵــگادا لەحاڵــی جووڵــەی خۆیدایە.
جارجــار دێتــە ســەر و خۆی نیشــان دەدا،
ئەگەر فەزای لەباریشــی وەدەســتنەکەوت
دەچێتەوە ژێرەوە بەاڵم هەرگیز لە وەســتان
ناکەوێــت .ئــەوە بۆ میللەتــی ئێمەش هەر
ڕاستە.
ئێســتا ژێرخانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی
و سیاســی و فەرهەنگی بۆ چوونەپێشــی
بزووتنەوەی کورد زۆر ئامادەترە .خەڵکی
کوردســتان بــە ماف و ئازادییە ئینســانی
و میللییەکانــی خۆیــان باشــتر ئاشــنان.
کۆمەڵــگای مەدەنــی لــە کوردســتان
پێگەییــوە و ســەرەڕای ئــەو هەمــوو
زەبروزەنگــە کــە لەســەریەتی چــاالک
و زینــدووە .ژنــان ،الوان ،خوێنــکاران،
کرێــکاران و مامۆســتایان ،داینەمــۆی
کۆمەڵگای مەدەنین .
ناســیۆنالیزمی کــورد واقعیەتێکــی
مەوجــودی ناوچەیــە و بۆتــە پارامێتــر
لەســەر مەنتیق .عەداڵەتــی کۆمەاڵیەتی
و کۆمەڵــگای بــە ئینســاف و ڕەفاهــی
ئابــووری و کۆمەاڵیەتی و تەندرووســتی
بونەتــە درووشــمی کاری سیاســی و
داخــوازە سیاســییەکانی خەڵــک یانــی
خەڵک ئازادی و دێموکراسی و ڕزگاری
لە ســتەمی نەتەوایەتیشیان بۆ ئەوە دەوێ
کە ژیانێکی شیاوی ئینسانی سەردەمیان
هەبێ و لە خۆشبژێوی و ئازادیدا بن.
لــە کۆمەڵــگای ئەمــڕۆی کوردســتاندا
دەیــان و ســەدان هــەزار مامۆســتا و
خوێنــدکار و ســەنعەتگەر و بزنســمان و
بازرگانمــان هــەن .بە هــەزاران نووســەر و
وەرگێــڕ و ڕۆژنامەنــوس و پێداگــۆگ و
سیکۆلۆگ و سۆسیۆلۆگ و پەرستار و
دوکتور و زانا و شارەزای بوارە جۆراوجۆرە
زانســتی و ئەکادیمییەکانمــان هــەن.
زۆربەی حەشــیمەتی ئەمڕۆی کوردستان
الوە .ژنان و کچانی کوردستان لە خەوی
نەزانــی و دواکەوتوویــی ڕاپەریــون .بــە
هەزاران باخچەی ســاوایان ،کودەکســتان،
قوتابخانــە و زانکــۆ و زانســتگا و
ناوەنــدی ئەدەبــی و هونــەری و فێربــوون
و پەروەردەییمــان لــە شــاروگوندەکانی
کوردســتاندا هــەن کــە ســااڵنە هــەزاران
هــەزار کوڕوکچــی ئــەو کوردســتانە لــە
ڕشــتە جۆراوجۆرەکانــدا پەروەردە دەکەن و
بــۆ ژیــان و ئــازادی و خەبات و بەرخۆدان
ئامادەیــان دەکــەن .هیــچ ماڵێکــی
کوردســتان نییــە ســەتەالیت و ڕادیــۆ و
تەلەفزیۆنــی تێــدا نەبێت .بە دەیان و بگرە
سەدان هەزار کەس لە کوردستان هەن کە
کەڵک لە مۆبایل ،فەیسبووک ،تویتەر،
یوتیوب ،ئێمەیل و ئێســێمێس و ئینتەرنێت
وەردەگرن و بۆ ژیان و خەبات و یادگیری
و پێوەندی و خۆسازماندان بەکاریان دێنن.
ئەوە تەنیا گۆشەیەکی ئەو ڕاستییەیە کە
ئەمــڕۆ لە کوردســتاندا هەیە .زۆر حیزب
و ڕێکخــراوی سیاســی و دەیــان و ســەدان
کۆڕوکۆمەڵــی فەرهەنگــی و ســینفی و
ئەدەبــی و هونــەری سیاســیمان هــەن کــە
بەشــێکی زۆری کۆمەڵــگای ئاکتیڤــی

کورد لەنێو ئەواندا خۆی سازمان داوە.
بە دەیان و سەدان و هەزاران کوڕوکچی
کوردســتان لــە زانکۆکانــی شــارەکانی
دەرەوەی کوردســتاندا ،دەرس دەخوێنــن
و گــەرووی هــاواری حەقانیەتــی
بزووتنــەوەی کوردســتانن .هەمــوو ئەوانــە
پێکــەوە دینامیزمی چوونەپێشــی خەباتی
ڕەوای میللەتــی ئێمــەن .پەیامــی ٢٦ی
ســەرماوەز ئەوەیــە کــە هەموو ئــەو هێزانە
لــە چوارچێــوەی بزووتنــەی میللــی و
دێموکراتیکــدا هاوهاهەنگتــر کەیــن
و کاراییەکانیــان بەرینەســەرتر و لــە
پڕشوباڵوی و ئەتۆمیزەبوون بیانپارێزین.
پەیــام و میراســی ٢٦ی ســەرماوەز
بــۆ ئێمــە ئەمــڕۆ ئەوەیــە کــە هەمــوو
کۆمەڵــگای کوردســتان ،لــە دەوری
دیســکۆرس و وێژمانێکی کوردســتانی و
دێموکراتیــک کۆ کەینەوە .یانی هەموو
کۆمەڵگای کوردســتان بــەرەو هاودڵی و
هاوڕایــی میللی و کۆنسێنســوس بەرین.
ئــەوە ڕیســالەتی ئەوەڵ و ئاخــری حیزبی
ئێمەیــە و ئێمــە تاســەر بــەو پەیمانــە کــە
بــە میللەتەکەمانمــان داوە بۆ بردنەپێشــی
ئــەو خەباتە ،وەفــادار دەمێنینــەوە .ئەوەیە
دەرککردن و تێگەیشــتنی سەردەمیانە ،لە
پەیامی ٢٦ی سەرماوەز.
ڕوانگــەی درووســتی مێژوویــی بــۆ
کەســایەتی و ڕووداوە مێژووییــەکان،
هەڵوێســت و ڕەفتــار و ڕوانگــەی
درووســتی سیاســی لێدەکەوێتــەوە
واتــە چەنــدە بــە سیاســی و حیزبــی و
ئیدئۆلۆژیــک کردنی تاریخ نادرووســتە،
هــەر بەو ئەنــدازەش دیتنی کەســایەتی و
ڕووداوە تاریخییــەکان لــە ڕوانگەیەکــی
مێژووییــەوە ،بەکەڵــک و درووســت و
حیســابییە .بۆیە دەبێ تێبکۆشین ڕووداوە
سیاســییەکانی مێژوومــان ،کەســایەتییە
سیاســییەکانمان ،ڕۆژە تاریخییەکانمــان،
شــی بکەینــەوە ،شــڕۆڤەیان بکەیــن،
ســنوورەکانیان دەستنیشان بکەین و دەرس
و پەندو عیبرەت و ئیلهام و سەرمەشــقیان
لێوەرگریــن نەریتــی ٢٦ی ســەرماوەز
و میراتــی بریتییــە لــەو فەرهەنگــی
ئازادیخــوازی و ڕزگاریخوازییــەی کــە
لــەو ڕووداوانــەوە بۆمــان ماوەتــەوە و بۆتە
لۆکۆمۆتیــڤ و کۆمەڵگای ئێمە دەباتە
پێــش .ئێســتا ئەرکــی ئێمــە ئەوەیــە ئــەو
میراسە دەوڵەمەندتر بکەین.
کۆماری ئیســامی هیــچ داهاتوویەکی
نییە .لە سەرتاسەری مێژوودا هەروا بووە.
ئیمپڕاتۆڕییە گەورەکان لە ژێر قورســایی
گەندەڵــی خۆیانــدا ڕووخــاون .تاعونــی
گەندەڵــی وەک خــۆرە سەرتاســەری
سیستمی کۆماری ئیسالمی تەنیوەتەوە.
مێــژوو نیشــانی داوە ،هیــچ پەیکەرێکی
سیاســی خۆرەلێــدراو ،گیانی ســالم بەدەر
نابات .دەوڵەتی عوسمانی ،ڕۆمی قەدیم،
دەوڵەتی سەفەوی و لە سەردەمی تازەشدا
زۆر نموونــەی دیکەمــان هــەن ٣٠ .ســاڵ
لــە ژیانی مرۆڤێکــی وەک ئێمەدا زۆرە،
بەاڵم لە تاریخدا ،لە مێژووی میللەتێک
و واڵتێــک و ناوچەیەکــدا لەحزەیەکــی
کەمــە .شــەڕی دووهەمــی جیهانــی
هیتلــەر لــە هەمــوو بەرەکانــدا پێشــڕەوی
کــرد و چــووە پێــش ،بــەاڵم لــە نیهایەتــدا

شــەڕەکەی دۆڕانــد .ئــەوە بــۆ کۆمــاری
ئیســامیش هەروایــە .ئەمــڕۆش بــۆ ئێمە
هەروایــە لەو خەباتەدا ســەرەنجام میللەتی
ئێمــە ســەردەکەوێت .ئاخــر بزووتنــەوەی
میللی ئێمە الیەن و شــێوەی جۆراوجۆری
هــەن .کانــی خەلالقیەتــی ئەدەبــی و
هونــەری و ڕۆشــەنبیری کــوردی لــە
سەرتاســەری کۆمەڵگای کوردستاندا لە
تەقینەوەدایە .وەک باســم کرد بە دەیان و
ســەدان ئەنجوومەنی ئەدەبی و هونەری و
ڕووناکبیری ،شــاعیر و نووسەر و وەرگێڕ
و مۆســیقار و گۆرانیبێــژ و فۆلکلۆروێــژ
و شانۆکار و پەیکەرتاش و ڕۆژنامەنوس
لە کوردســتاندا لــە حاڵی کار و خەباتدان
و ســەرەڕای سانســۆر و ســەرکوت و
خەفەقــان ،زمــان و ئــەدەب و هونــەری
کــوردی دەبەنــە پێش .ئەوە ســەنگەرێكی
گرنــگ و گــەورەی خەباتــی میللەتــی
ئێمەیــە و یەکێــک لــە ماتۆرەکانــی
بردنەپێشی بزووتنەوەکەشمانە.
ئــەم ڕێژیمــە هیــچ مەشــڕوعیەتێکی
سیاســی و ئەخالقــی نییــە .ســەرکوت
و قەتــڵ و زینــدان و کەڵکــی خــراپ
وەرگرتــن لــە نــەوت و گازی واڵتەکەمان
و کەڵکاوەژوووەرگرتن لە دین و مەزهەب
و قورئانــی لێوەرگرییــەوە ،یەک ڕۆژیش
ناتوانــێ لەســەر پــێ ڕاوەســتێ .ئــەو
وەزعــەی لە ناوچــەدا پێکی هێناوە ،هیچ
بەمانــای ســەرکەوتن و بەهێــزی ڕێژیــم
نییــە .بە بەهــای هەڕاجکردنــی قازانج و
بەرژەوەندییەکانــی واڵتەکەمان و گەالنی
واڵتەکەمان ،بە بەهای بەفیڕۆدانی نەوت
و گازی ئێــران توانیویەتــی پشــتیوانی و
وەفــاداری و یــاوەری سیاســی ناپایــەدار
بــۆ بردنــە پێشــی سیاســەتەکانی خۆی و
لەســەر دەســەاڵتمانەوەی خــۆی بکڕێــت
و ئێــران بکاتــە بــازاڕی قاڵکردنــەوەی
چەکوتەقەمەنی لەکارکەوتووی ڕووسی
و چینــی .بەاڵم ئاخر ئەم ڕێژیمە تاکەی
و تــا چەنــد دەتوانــێ ،بەرگــەی زەبــری
کۆمەڵگای ڕوو لە گەشــەی کوردســتان
و سەرتاســەری ئێــران بگــرێ؟ تاکــەی
دەتوانــێ زیاتــر لــە  ٨٠میلیــۆن کەس لە
خەفەقــان و زینــدان و نــەداری و فەقــر و
مەینەتبەشــی و لــە داوی ئیســتبدادی
ڕەشی مەزهەبیدا ڕابگرێ؟
بەخوێندنەوەیــەک کــە لەســەر مێــژوو و
دونیــای گلۆبــاڵ هەمــە ،بــەو ڕۆحیاتــە
خەباتگێرانــەوە کــە لە میللەتــی خۆماندا
دەیبینم ،چاك دەزانم کە ئەم وەزعە سەخت
و دژوارەی دەیبینین ،زۆر ناکێشــێ .ئاخر
تا لەو الیە فشار و زەبروزەنگ و سەرکوت
و خەفەقــان زیــاد دەکات ،لــەو الوەشــەوە،
تێکۆشــان و خەبــات و بەربەرکانیــش پتــر
پەرە دەگرێ .لەو هاوکێشــەیەدا گەلێک
فاکتۆری گرنگ هەن کە کەس ناتوانێ
وەبەرچاویان نەگرێ .ئاگاهی و وشیاریی
سیاســی و نەتەوایەتــی .خەڵــک بەردەوام
لەبەردەم شــەپۆلەکانی شنەبای ئازادی و
ئاگاهیــدان کــە لە میدیــای هاوچەرخەوە
پێیــان دەگات .میدیایــەک کــە هەمــوو
کــەس و ناوچــە و واڵتەکانــی پێکــەوە
گرێداون و هیچ سانســۆڕ و خەفەقانێک
ناتوانێ لە کاریگەرییەکەی کەم کاتەوە.
بــەو پێیــە میدیــا بۆخــۆی چەکێکــی

گرنگی ئەو خەباتەیە.
لەالیەکــی دیکــەوە خەڵــک لەگــەڵ
نەخشــی ســندوق و ئینتیخابات ئاشنابوون
و دەزانــن کــە مەشــرووعیەتی دەســەاڵتی
سیاســی تەنیــا لــە هەڵبژاردنیکــی ئــازاد
و دێموکراتیکدایــە .ئــەوە ســەرەنجام لــە
کوردســتانیش کاری خــۆی دەکات
و خەڵــک هــەر لــەو ڕێگایــەوە ویســت و
داخوازەکانی خۆیان دێننەدی.
هێزێکی کاریگەری دیکە لە کوردستاندا
ســەری هەڵداوە کە پێشــتریش باسم کرد.
بــەاڵم لەبــەر فاکتۆربوونــی کەمێکیتــر
هەڵوێستەی لەسەر دەکەم .ئەویش الوانی
کوردســتانن ،ئەوانە چاوکــراوە و ئاگاهن
و ناشــیانهەوێت لــە ڕابــردوودا بژیــن و
بمێننــەوە؛ بــەاڵم دەیانهــەوێ لێی فێربن و
ئــاگاداری بــن .ئــەوان خاوەنــی تۆڕێکی
گــەورەی پێوەندین و هێزی ئەوان لەوەدایە
کــە بەتــەواوی لە کۆماری ئیســامی و
سیاســەت و ئیدەکانی دابڕاون و لە شــەڕ
و ملمالنێــی ئیدئۆلۆژیــک و سیاســی
نێــو هێــزە سیاسییەکانیشــمان دوورن و لەو
قاوغە تەنگانەدا هەڵناکەن و بەرزهیممەت
و بەرزەفــڕن .پایــەگای ئەوانــە زانکۆکان
و قوتابخانــەکان و ناوەندەکانــی دیکــەی
کارو بەرهەمهێنانــە .ئەوانــە یەکێکــی
دیکــە لــە ماتۆڕەکانــی چوونەپێشــی
بزووتنــەوەی کوردســتانن کــە شــەووڕۆژ
ڕێژیــم و سیاســەتەکانی لەگەڵ چەلێنچ
بــەرەوڕوو دەکــەن .وەک وتــم چینــی
نێونجــی کورد لە کوردســتاندا پێگەییوە،
دێموکرات و سیکۆالرە .هیچ قازانجێکی
لــە مانــەوەی ئــەو وەزعــەدا نییــە و مانی
خــۆی لــە چوونەپێــش و ســەرکەوتنی
بزووتنەوی کوردســتاندا دەبینێ و ڕوو لە
گەشــە و هەڵــدان و داهاتــووە و شــكڵ بە
ئاینــدەی کوردوکوردســتان دەدا .پێگەی
جەماوەریــی تەشــکیالتی حیزبــی ئێمەش
زۆرتــر ئەو خەڵکەیــە .لەالیەکی دیکەوە،
بیروڕای گشــتی و پەبڵیــک ئۆپنیۆن لە
کوردســتاندا درووســت بــووە .هــەر چەنــد
چاک نابینرێ بەاڵم قورسایی خۆی هەیە
و زۆرجار و لە زۆربواردا ڕێژیمی ناچار بە
پاشەکشــە ،تەســلیم بوون یا دەستگێڕانەوە
لە ئەنجامدانــی جینایەت کردووە .لەوەش
زیاتــر بیروڕای گشــتی ناوچــە و دونیاش
هــەر بەقازانجی ئێمە و خەباتەکەمان کار
دەکات .ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
پێشــوەخت فڕێدراوەتــە زبڵدانــی مێــژوو.
هیــچ شــتێک ناتوانــێ مەشــڕوعیەتی
بداتێ .کۆماری ئیســامی زۆری هەوڵ
دا و هەوڵ دەدا کە ســیمایەکی ئینسانی
لــە خــۆی نیشــان بــدات و خــۆی وەک
حکومەتێکــی ئیســامی کارا بناســێنی
کە دەتوانێ وەک سیســتمێکی ئیسالمی
حکومەتداری بکات .بەو هەموو وەختەوە
کــە پێیدرا ،بەو هەمــوو ئیمکاناتە مادی
و ئینســانییە کــە واڵتێکــی وەک ئێــران
دەتوانێ بیداتە هەر دەسەاڵتێکی سیاسی،
نەیتوانیــوە لــە مۆدیلــی تالیبــان و داعش
تێپــەڕێ؛ بۆیــە هیــچ کــەس ئومێدی بە
ڕێفۆرم و چاکســازی لەو سیستمەدا نیە.
ئەوانــەی هێشــتاش لەوبــارەوە ئومێدێکیان
هەیە ،لەڕاســتیدا ئەوانەن لە مانەوەی ئەو
ڕێژیمەدا بەهرەی جۆراوجۆر دەبەن.

ژمارە ١٩ ، ٧٩١ی ژانویەی ٢٠٢١

پارلمانی خۆجێیی له سیستمێکی نادێمۆکراتێکدا
ئیسماعیل زوورمهند
بهرپرســانی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
ئێــران ،له نیــوهی دووههمی دهیهی ٧٠ی
ههتــاوی ،بــه مهبهســتی بهرەوپێشــبردنی
خێرای پیالنه کۆمهاڵیهتی و ئابوورییەکان
و کاروبــاری ئاســایش و خۆشــگوزهرانی
خهڵــک ،پرســی بهڕێوهبهرایهتــی شــار،
کــه به «شــورای شــار « یــا «پارلمانی
خۆجێیــی» ناوی دهرکــردووه و به قهولی
خۆیان چهندین ســاڵ بــوو پهراوێز خرابوو،
هێنایــه بهربــاس و هــهر لــهو ڕاســتایهدا،
ڕێکهوتــی  ٧ڕهشــهمهی  ١٣٧٧ههتاوی،
یهکهمین شانۆی ههڵبژاردنی شوراکانی
گونــد و شــاریان بهڕێــوه بــرد و تاکــوو
ئێســتا پێنــج دهوره و بڕیــاره لــه ســاڵی
داهاتوودا ،شهشــهمین دهورەی ئهو شانۆیه
بهڕێوهبچێــت .ههڵبژاردنــی شــارهدار،
پهســندکردنی خەزێنــەی شــارهداری
و چاوهدێــری بــه ســهر کاروکــردهوهی
شــارهدار ،ئهرکی شورای شــاره .شارهدار،
بــه کهســێک دهوتــرێ کــه بــه تــهواوی
بهڕێوهبهرایهتــی شــاری لــه ژێــر ڕکێڤــدا
بێــت .ئــهو ناوهنــده لــه ئێرانــدا ناوهندێکی
گشــتی ،غهیرەدهوڵهتــی ،خۆجێیــی و
خۆبهڕێوهبــهره کــه له خهزێنــهی دهوڵهتی
کهڵــک وهرناگرێ و دهبــێ لهو داهاتهی
که له خهڵکی شــار به شێوهی جۆراوجۆر
وهک ماڵیــات وهردهگیــرێ ،خۆی بهڕێوه
بــهرێ و ئــهو داهاتــهش له الیهن شــورای
شارهوه پهسند بکرێ.
شارهدار و شورای شار ،وهک بهڕێوهبهری
شاری ،که له زۆربهی ههرەزۆری واڵتانی
جیهــان بەتایبهت واڵتانــی دێموکراتیک،
ڕۆڵــی ســهرهکیان لــه بهڕێوهبــردن و
گهشهســهندنی شــاردا ههیــه ،ئهوڕۆکــه
لــه ئێرانــی ژێــر دهســهاڵتی ڕێژیمــی
ئاخوندی ،ڕووبهڕووی کۆمهڵێک کێشه
بۆتــهوه کــه پێکهاتــەی سیاســی زاڵ بــه
ســهر ئــهو واڵتــهدا ،هــۆکاری ســهرهکی
ئــهو کێشــانهیه .دوای پتــر لــه دوو دهیــه
بــه ســهر بوونــی شــورا لــه شــارهکانی
ئێــران و کوردســتان ،نهتهنیــا شــارهکان
شــاهیدی هیچ گهشــه و پێشــکهوتنێک
نهبــوون ،بهڵکــوو ڕۆژ لهگــهڵ ڕۆژ
زیاتــر ،کێشــه و گرفتهکانــی شــار ،ڕوو
لــه پهرهســهندنە و کۆمهڵێــک قهیــران
بهرۆکــی شــار و شــارۆچکهکانی ئێرانی
گرتووەتــهوه کــه نەتهنیــا هیــچ پالنێکیان
بــۆ چارهســهرکردنیان نییــه بهڵکــوو ڕۆژ
لهگــهڵ ڕۆژ زیاتــر قهیرانــهکان قوڵتــر و
قوڵتــر دهبنــهوه .لهو ڕاســتایهدا به کورتی
ئاماژه به چهند کێشه لهو کێشانه دهکهم
کــه بهرۆکــی شــار و شــارۆچکهکانی
ئهوڕۆی ئێرانیان گرتووەتهوه.
یهکــهم ،شــار پێکهاتهیهکه لــه خهڵک و
جهســتهی شــار .تاوتــوێ و لێکۆڵینــهوه
له ســهر خواســت و ویســت ،پێداویســتی و
ژان و ئازارهکانــی مــرۆڤ ،یهکێــک له
ســهرهکیترین و گرینگترین باســەکانه که
شــورا و شــارهدار وهک بهڕێوهبهرانی شار
دهبــێ گرینگییەکــی تایبهتی پــێ بدهن.
بهڕێوهبهرانی شــار لــه ئێراندا نهتهنیا هێچ
بایەخێــک بــهم بواره نادهن ،بهڵکوو شــورا
و شــارهدار وهک بهڕێوهبهرانــی شــاری،
کارهکانــی له جهســته و فیزیکی شــاردا
قهتیــس کردۆتــهوه وبه کردهوه ئهم بابهته
پهراوێــز خــراوه و ســااڵنه لــه ناوهنــدهوه
ئامارگهلێــک باڵو دهبنــهوه که دوورن له
ڕاســتی و دهرخــهری ڕاســتی کۆمهڵــگا
نین .ئهوه ئهرکی بهڕێوهبهرانی شــاره که
ئــاگاداری دهرد و ژان و ئــازاری خهڵکی
شــارهکان (وهک بێــکاری ،هــهژاری،
کــۆچ ،خۆکــوژی ،پێکهێنانــی ژیانــی
هاوبــهش و جیاییــهکان ،گیرۆدەیــی بــه
مــاده ســڕکهرهکان ،زاوزێ و هتد ) ...و
هۆکارهکانی ئهو دیاردانه بن و مانگ به
مانگ ،وهرز به وهرز به شێوهی ڕاپۆرت،
زانیــاری بــه شــارۆمهند و دهســهاڵت
بگهیهنن و به هاوکاری ههمەالیهنه ههوڵ
بۆ چارهسهرکردنیان بدهن.
دووهــهم به ســەرنجدان بەوهیکه بهشــێکی
زۆر لــه ڕێکخــراوه و نههــادهکان بــۆ وێنه
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گهندهڵی له جهوههر و ناوهڕۆکی ڕێژیمه سهرهڕۆکان و توتالیتێرهکاندایه
که ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی یهکێک لهو ڕێژیمانهیه
(ئاو ،کارهبا ،گاز ،موخابهرات ،ڕێگاوبان،
ژینگــه) لــه کاروبــار و بهڕێوهبهرایهتــی
شــاریدا ڕۆڵیان ههیه و هاوئاههنگییەکی
زۆر الواز لــه نێوانیانــدا ههیه ،به کردهوه،
شــورا و شــارهدار لــه بهشــێکی بچووکــی
جهســتهی شــاردا دهتوانــن دهســتێوهردان
و پالنداڕێــژ بــن .بــه واتایهکــی دیکــه
کونتــرۆڵ و بهڕێوبهری تهواویان به ســهر
شــاردا نییــه و دهتوانیــن بڵێیــن کهمتر له
پهنجا لەسهده.
ســێههم ئهوهیکــه ناوهنــده نیزامــی و
ئهمنییهتییــهکان وهک (ســوپای
تێرۆریســتی پاســداران ،ئهرتــهش ،هێــزی
ئینتزامــی ،ئیتالعــات ،بهســیج) بــه بــێ
گوێــدان بــه بهڕێوهبهرانی شــار ،ئەوڕۆکه
لــه ئێرانــدا دهســتیان بــه ســهر شــارهکاندا
گرتــووه و باشــترین زهمینهکانی شــاریان،
لــه ناوهنــد و پهراوێــزی شــاردا که له زۆر
شــوێنی دهگاتــه چهندیــن هێکتــار له ژێر
ڕکێفی خۆیان ناوه و خاڵی ســرنجڕاکیش
ئهوهیه که ئهو ناوهندانه له ههر شوێنێک
ئیــراده بکــهن دهتوانــن بــه بــێ گوێــدان
بهوهیکــه شــوێنهکه (کاربــری) گونجــاوه
یا نا ،زهمینهکانی شــاری داگیر دەکهن.
ئهمــه لــه حاڵێکدایه  ٢٠میلیۆن کهس له
خهڵکــی شــارهکانی ئێــران پەراوێزنشــینن
و لــه شــوێنه نافهرمییــهکان نیشــتهجێن و
ســهرانهی نیشــتهجێبوون ،فهزای ســهوز،
ئامووزشــی ،خۆشــگوزهرانی ،ڕێگاوبــان،
لەگــهڵ پێوهره ســتانداردهکان مهودایهکی
له ڕادهبهدهری ههیه.
چــوارهم ئهوهیکــه ئــهو تــهرح و پالنانــهی
وهک (جامــع ،تهفســیلی ،هــادی) کــه
بۆ بهڕێوهبردنی ئهوڕۆی شــارهکانی ئێران
کهڵکیــان لێوهردهگیــرێ ،پالنگەلێکــی
دواکهوتووانهن که چهندین دهیه لهوه پێش
له واڵته گهشهسهندووهکان کهڵکیان لێوهر
دهیگیرا و ئهو پالنانه ئهورۆکه واڵمدهری
حهشــیمهتی زۆری شــارهکان و خواست و
ویســتهکانی خهڵــک نین .ســهرهڕای ئهو
ههمــوو قهیرانــه که بهرۆکی شــارهکانی
ئێرانــی گرتۆتــهوه ،ئهمرۆکه بــه دهگمهن
شــار و شــارۆچکهیهک لــه ئێرانــی ژێــر
دهســهاڵتی ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی
بهرچاو دهکهوێت که ههم شــارهدار و ههم
به ناو نوێنهرانی خهڵک (شــورای شــار)
تووشــی گهندهڵــی و دزیــن و تااڵنکردنی
مــاڵ و ســامانی خهڵــک نهبــن و لــەو
پێوهندییــهدا ،ههموومان ڕۆژانه بیســهری
ههواڵــی جۆراوجــۆر له دهسبهســهرکردنی
ئهندامهکانیــان و ههڵوهشــاندنهوه و
ههڵپهســاردنی کــۆی شــورای شــار لــه

ســهرجهم کهلێــن و قوژبنهکانــی ئێــران
ههیــن .گهندهڵی له جهوههر و ناوهڕۆکی
ڕێژیمــه ســهرهڕۆکان و توتالیتێرهکاندایــه
که ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی یهکێک
لــهو ڕێژیمانهیــه  .هــهر وهک ههموومان
ئاگاداریــن تاقمێــک ئهوڕۆکــه له ئێراندا
دهسهاڵتیان به دهستهوه گرتووه کە توانای
وهاڵمدانــه و چارهســەری ئــهو ههمــوو
کێشــه و قهیرانانه که گهندهلی یهکێک
لهوانەیــە ،نییــه .ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیسالمی تا ئهو جێگایهی توانیویەتی له
ناوخۆ و دهرهوه پێشی به کاری ئازادانهی
دهزگاکانــی ڕاگهیاندن و زانیاری گرتووه
و ههر ئهوهش بووەته هۆیەک که پێش به
لهقاودانــی ئــهو ههمــوو گهندهڵییە که له
چوارچێــوهی ئهو سیســتمەدا بوونی ههیه
بگرێ و ئهو ههوااڵنهی که ئێمه ڕۆژانه
له میدیاکانهوه دهیبیستین ،تهنیا بهشێکی
زۆر کهم لهو ههمووه ڕاوڕووت و دزییەیە
که کۆی سیســتمی کۆماری ئیسالمی
گرتۆتــهوه .کاتێک بــاس له گهندهڵی له
چوارچێوهی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
دهکهیــن ،دهبێ ئامــاژه بهوەش بکهین که
گهندهڵــی ئهمرۆکــه لــه ئێرانــدا تهنیــا به
شــێوهی بهرتیــل یــا تایبــهت به ئــۆرگان،
ڕێکخــراوه و ناوهندێکــی دهســهاڵت نییه،
بهڵکــوو گهندهڵــی گشــت پێکهاتهــی
دهســهاڵت و دامــودهزگا ئیدارییهکانــی
تهنیوهتــهوه ،تا ئــهو جێگهی کە به وتهی
پســپۆران و خــودی لێدوانــی بهرپرســانی
ڕێژیــم ،گهندهڵــی لــه ئێرانــدا گهیشــتۆته
قۆناغێکــی سیســتماتیک .کاتێــک
بــاس له سیســتماتیکبوونی گهندهڵی له
واڵتیــک دهکــرێ بــهو مانایەیــە که ئهو
دهزگا و ناوهندانــهی ،کــه بهرپرســایهتی
بهربهرهکانــی لەگهڵ گهندهڵییان له ســهر
شــانه ،خــودی ئــهو ناوهندانــهش تووشــی
گهندهڵی و فهساد بوون .دوایین ڕاپۆرتی
ڕێکخراوی «شهفافییهتی نێونهتهوهیی»
ئاماژه بهوه دهکا که پێوهندییهکی چڕوپڕ
له نێوان گهندهڵی و نهبوونی دێموکراسیدا
ههیــه .بــهو واتایــه کــه ،ههرچــی
واڵتــهکان دێموکراتتــر بــن ،گهندهڵــی
کهمتــر و بەپێچهوانــه ههرچــی واڵتهکان
ســهرهڕۆتر بــن ،گهندهڵــی زیاتــر دهبێــت.
هــهر لــه ڕوانگــهی ئــهو ڕێکخراوەیــهوه،
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــه بواری
گهندهڵییــهوه ،یهکێــک لــه گهندهڵترین و
فاسدترین واڵتانی جیهانه و لەو پێوهندییه
و لــه ســاڵی ٢٠١٩دا ،لــه نێــوان ١٨٠
واڵتدا ،پلهی ١٤٦ی ههبووه.
بهرپرســانی ڕێژیم بــۆ بهالڕێدابردنی ڕای

گشــتی ،هــهر چهنــد جارێــک دهســت به
گرتــن و ســزادانی کۆمهڵیــک بهڕێوهبهر
که له ئهساسدا ئهوانیش ههر مۆره و سهر
بــه خۆیانــن ،دهیانهــهوێ الی خهڵــک وا
نیشان بدهن که ئاگاداری باردۆخی ناوهنده
بهڕێوهبهرییهکانــن و لەگــهڵ گهندهڵــی
بهربهرهکانی دهکهن .بهربهرهکانی لەگهڵ
گهندهڵــی به ســزادانی چهندیــن ئهندامی
شــورا ،ههڵوهشــاندنهوه و ههڵپهســاردنی
شــورای شار ،له ســهرکارالبردنی شارهدار
و ســزادان و زینــدان و لهســێدارهدانی
چهندیــن گهنــدهکار و ئاڵوگۆڕی بهرپرس
و هاتنهســهرکاری کهســی تازه ،نه تهنیا
کۆتایی نایه ،بهڵکوو گهندهڵی لهو واڵته
دهکاتــه شــتێکی بــاو و متمانــه لــه نێوان
خهڵک و دهسهاڵتدا نامێنێ و ههر کهسه
لــه هــهر جێگــه و پۆســت و مهقامێکدایه
هــهوڵ دهدا زۆرتــر لــهو هــهل و دهرفهتــه
نالهبــارهی کــه بــۆی ڕهخســاوه کهڵــک
وهربگــرێ .به واتایهکــی دیکه ئهوڕۆکه
لــه ئێرانــی ژێــر دهســهاڵتی ئاخونــدی
بهڕێوهبــهر و کاربهدهســتهکانیان هێناوهتــه
ســهر ئــهو بــاوهڕه کــه ههمــوو خهریکــی
گهندهڵیــن! بــۆ ئێمــهش نهیکهیــن؟! هــهر
بــهو پێیــه تــا ئــهو کاتــهی تاقمێــک لــه
ئێرانــدا دهســهاڵتیان بــه دهســتەوەیه و ئــهو
تاقمــه به ههر شــێوهیهک کــه بۆیان کرا
و دهکــرێ دژی بنهما دێموکراســییهکان
وهک :ئــازادی ڕادهربڕیــن ،ئــازادی
ئهحــزاب و ڕێکخــراوهکان بــه هــهر
بیروباوهڕێــک ،کێبهرکێــی ههڵبژاردنــی
دادپهروهرانــه ،ئــازادی زانیــاری ،بوونــی
ناوهنــده مهدهنییــهکان ،بوونــی ڕوونبێــژی
(شهفافییهت) ڕاوهستن ،نەتهنیا گهندهڵی
بنبــڕ نابێــت بهڵکــوو ڕۆژ لهگــهڵ ڕۆژ
زیادتر پهرهدهســتێنێ و له وهها دۆخێکدا
و له نهبوونی سیســتمێکی دێموکراتیکی
سیاســی و بوونــی نیزامێکــی ناوهندگەرا
و یهکالیهنــه ،سیســتمی بهرنامهریــزی
و پالنداڕژتنــهکان لــه ژێــر کاریگــهری
ئــهو سیســتمه سیاســییهدا دهبێــت و هیــج
کات سیســتمی بهڕێوهبهری ســهربهخۆی
خۆجێیــی ،به بوونی شــارهدار و شــوورای
شــار پێک نایهت و له وهها سیســتمێکدا
ئهنــدام و بهڕێوهبــهر هــهر ئــهو ئهنــدام و
بهڕێوهبــهره گهندهاڵنهیــان لــێ دهردێ
کــه ئهوڕۆکــه لــه ئێرانــدا بوونیــان ههیه.
ئهندامهکانــی پارلمانــی خۆجێیــی
لــه سیســتمێکی نادێمۆکراتێکــدا
بووکهڵهیهکــی بهردهســتی ناوهنــدن .و
گەیشــتن بە دێموكراســی پێویســت ناكات
ئێمە لە ڕێگەی دیكتاتۆرییە بڕۆین».

لە ١٩ی بەفرانباری ئەمســاڵەوە ،دیســانەوە ،شــەپۆلێک لە بێڕێزییەکان بە نەتەوەی
کــورد و هێمــا و پیرۆزییەکانــی ئــەم گەلــە لــە الیــەن ڕێژیمی دژەگەلیــی کۆماری
ئیسالمیی ئێرانەوە دەستی پێکردووەتەوە.
ئەم شەپۆلە بە شێواندنی گڵکۆی هونەرمەندی گەورەی کورد« ،محەممەد ماملێ»
لە مەهاباد دەســتی پێکرد و بە بێڕیزی بە وێنەی شــاعێری گەورەی نەتەوەی کورد
«مەولەوی کورد» لە ســەقز و دواتریش بە بێڕیزیکردن بە وێنەی شــەهید «شــەریف
باجوەر» ،گەیشتە شاری مەریوان.
دیــارە کــە خەڵکــی وشــیاری کوردســتان بــۆ هــەر کام لــەم ڕووداوانە بە چەشــنێک
هەڵوێســتیان نوانــد و هەوڵــی مەحکوومکردنــی ئــەم کــردەوە قیزەونانــەی کۆمــاری
ئیسالمی و بەکرێگیراوانی ڕێژیمیان دا.
لەم نێوانەدا نابێ ئەوە لە بیر بکەین کە وەک هەمیشــە ژنانی کورد بەشــێک بوون
لە شــەپۆلی ناڕەزایەتیدەربڕینەکان و بە شــێوەیەکی بەرچاو لە مەحکوومکردنی ئەم
کردەوانەدا ڕۆڵیان گێڕا.
دیــارە بەشــداریی ژنــان بەتایبــەت لــە مــاوەی ســااڵنی ڕابــردوودا کــە گوشــارەکانی
کۆمــاری ئیســامی بــۆ ســەر خەڵــک بــە ڕێژەیەکــی بەرچاویــش زیادی کــردووە،
زۆر زیاتــر لــە جارانــە و ئــەوان زۆر چاونەترســانە لــە بۆنــە و ڕووداوە گرینگــەکان و
تەنانەت ناڕەزایەتییە ڕادیکاڵەکانیشدا ڕۆڵی بەرچاو دەگێڕن کە ئەمە زیاتر لە هەر
شتێک بۆ چوونە سەرەوەی ئاستی تێگەیشتن و ئاوەزی ژنان لە پرسە گرینگەکانی
کۆمەڵگا و بەتایبەتیش پرسی نەتەوەیی و مافەکانی مرۆڤ دەگەڕێتەوە.
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،باڵوبوونــەوەی ڤیدیۆیەکــی چەنــد چرکەیــی لــە تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان بە شێوەیەکی بەرچاو هەڵوێست و دژکردەوەی خەڵکی کوردستانی
لێکەوتەوە.
گرتەیەکی ڤیدیۆیی لە بەرنامەیەکی ڕاســتەوخۆ کە  ٢ســاڵ پیش ئێستا لە کاناڵی
٢ی تەلەفزیۆنی فەرمیی دەنگوڕەنگی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی باڵو کراوەتەوە
و تێیــدا پێشکەشــکاری بەرنامەکــە زۆر بە ڕاشــکاوی ،جلوبەرگی کوردیی میوانی
بەرنامەکە کە ئاســتی خوێندەواریشــی دوکتورایە ،بە جلوبەرگی شــوان دەشوبهێنێ و
ئاگایانە بێڕێزی بە نەتەوەی کورد و جلوبەرگی کوردی دەکات.
دیــارە کــە شــوان بوونیــش وەکــوو هەموو ئیــش و کارەکانــی دیکــە ،کارە و بە هیچ
شــێوەیەک نــە عەیبەیــە و نــە دەبــێ کەســیش شــەرمی لــێ بــکات ،بــەاڵم وتــەی
پێشکەشــکاری بەرنامەکــە ڕێــک بــە مەبەســتی شــکاندنەوەی میوانــی بەرنامەکە
وەکــوو کوردێکــە و دەیهــەوێ وا نیشــان بدات کــە کورد ناتوانێ لە هیچ ئاســتێکی
بــەرزی زانســتیدا بێــت و تەنیــا و تەنیــا دەتوانــێ کارێکــی وەکوو شــوانی بکات کە
لێزانی پێویست نییە!
ئــەم کارە دژکردەوەیەکــی زۆری لێکەوتــەوە ،بە تایبەت لە سوشــیالمیدیادا و ژنانیش
بەشێکی بەرچاو لە ناڕازییان بوون.
هەنــدێ کــەس بەرگرییــان لــە میوانــی بەرنامەکــە کــرد کــە گوایــە نەدەبــوو لــە
بەرنامەیەکی ڕاستەوخۆدا بەگژ پێشکەشکارەکەدا بچێت و بێڕێزی بکات و باشترین
والمی داوەتەوە ،زۆر کەسیش ڕەخنەی توندیان ئاراستەی میوانەکە ،پێشکەشکارەکە
و تەنانــەت خــودی دەنگوڕەنگــی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی کرد کە بۆچی دەبێ
بێڕێزییەکی ئەوەندە ئاشکرا لە تەلەفزیۆنی فەرمیی ئێراندا بە نەتەوەی کورد بکرێت؟
دیارە ڕێژەی پۆست و ڤیدیۆ و وێنەکان کە بۆ مەحکوومکردنی ئەم کردەوەیە دانران
زۆر زۆر بــوون و قســەکردن لــە ســەر هەموویــان و وردبوونــەوە لەســەریان دەرفەتێکــی
گونجاوی پێویستە بەاڵم لەڕاستیدا ،گرینگترین دژکردەوەیەک کە بینرا ئەوە بوو کە
خەڵــک بــە هەموو چین و توێژەکانەوە پەیوەســت بە ناڕەزایەتییەکی مەدەنییەوە بوون
و بە دانانی وێنەی خۆیان بە جلوبەرگی کوردییەوە و نووسینی پەیامگەلێکی وەک
جلوبەرگی ئێمە ناســنامەی ئێمەیە و ئێمە کوردین و زۆر پەیامی دیکە ،لە بەرانبەر
بیری شۆڤێنیستی و فاشیستیی کۆماری ئیسالمیدا ڕاوەستان.
ئەوەی کە لەم نێوانەدا نابێ لە بیر بکرێ ،بەشداریی بەرچاوی ژنانی بەکارهێنەری
تۆڕە کۆمەاڵیەتییان لەم هەڵمەتەدا بوو کە بە شێوەیەکی بەرچاو ،هاتنە نێو مەیدانەوە
و دانانی وێنەی خۆیان هەم بە نیسبەت هەوڵە سیستماتیکەکانی کۆماری ئیسالمی
بۆ بێڕیزی بە کورد هەڵوێستیان گرت و هەم بە نیسبەت سانسۆری بەردەوامی خۆیان
لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا.
لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوودا ،هەزاران وێنە باڵوبوونەتەوە کە جیا لە ناڕەزایەتییەکی
مەدەنی ،باس لە ناڕەزایەتییەکی سیاسیش دەکەن ،ناڕەزایەتی بە قەدەغەبوونی ژیان
و بیری فاشیســتیی کاربەدەســتانی کۆماری ئیســامی کە لە پێناو پەرەپێدانیدا لە
هیچ هەوڵێک پاشگەز نابنەوە.
دیارە کە خەڵکی وشیاری کوردستان و بەتایبەتیش ژنان وەک هەمیشە لە مەیدانی
خەباتــدا ،هەنــگاوی بــاش هەڵدەگــرن و بەدڵنیاییــەوە لــە ڕۆژی دووی ڕێبەندانــی
ئەمساڵیشدا بە لەبەرکردنی جلوبەرگی کوردی و کۆبوونەوە لە گۆڕەپانی شارەکاندا
جارێکــی تــر ئــەو پەیامــە بــە کۆماری ئیســامی دەگەیەنن کە ئەوان بــە ئاگایی و
وشیاری نەتەوەییەوە هاتوونەتە مەیدان و ئەگەر بۆ خۆشیان نەبێ ،بەدڵنیاییەوە نەوەی
داهاتــوو وا پــەروەردە دەکــەن کــە تــا وەرگرتنی مافەکانیان لە تێکۆشــان نەوەســتن و
بەردەوام بن.
ژنان دەتوانن هێزێکی سەرەکی لە بەچۆکداهێنانی داگیرکەر بن و لەم پێناوەشدا نرخ
دەدەن هەروا کە تا ئێستا نرخی زۆر قورسیان داوە.
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«ئازادی ،سەربەخۆیی ،میری و گەورەیی»١
نووسین و ئامادەکردن:
ئاگری ئیسماعیلنژاد

بەشی یەکەم

لە پاش هاتنە گۆڕی دەوڵەتی مۆدێرن لە
ســاڵی  ١٣٠٤لە ئێران و ســەقامگیربوونی
دەســەاڵتی پاڵــەوی یەکــەم ،هەرچەنــد
نکۆڵی لە بوونی کورد لە ئێراندا نەدەکرا
بــەاڵم کــورد وەک نەتەوەیــەک پێناســە
نەدەکــرا و وەک عەشــیرەتێکی فــارس
دەشوبهێندرا.
هەر لە ســەرەتادا کەسانی وەک «ڕەشید
یاســەمی» دەستنیشــان کــران بــۆ ئەوەی
مێــژووی کوردســتان بشــێوێنن و کورد لە
ڕووی مێژوویی و ڕەچەڵەکی نەتەوەییەوە
گــرێ بدەنەوە بە نەتــەوەی تازەپێداکەوتی
فــارس و پاشــان خوێنــدن و نووســین بــە
کــوردی و جلوبەرگــی کــوردی قەدەغــە
بــوو و لــە قوتابخانەکانــی کوردســتان
کــە ڕێژەیــان زۆر نەبــوو ،قســەکردن بــە
زمانــی کوردی قەدەغە کرا و دەســەاڵتی
تازەپێداکەوتووی پاڵەوی ســەرەتا بە تێرۆر
و لەشــکری نیزامــی و پاشــان بــە زەبــری
زۆری دامــەزراوە حکوومەتییــەکان و
ناوەنــدە بەنــاو زانســتییەکان دەیهەویســت
نەتەوەی کورد تەفروتونا بکات.
پاش ئەو هەلومەرجە و لە سەردەمێکدا کە
زۆرینــەی هەرەزۆری خەڵکی کوردســتان
نەخوینــدەوار بــوون و ناوەنــدی خویندنــی
بــااڵ لــە کوردســتاندا نەبــوو ،کۆمەڵــەی
ژ-ک دامــەزرا و دواتــر بــوو بــە حیزبــی
دێموکرات و ئەو حیزبەش پاشان کۆماری
کوردستانی دامەزراند.
پاشــخانی فەرهەنگــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان الواز بــوو و ئەگــەر دامەزانی
یەکــەم قوتابخانــەی کــوردی لەالیــەن
بنەماڵــەی ڕۆشــنبیر و دەســەاڵتداری
بەدرخانــەوە لە شــاری خــۆی و دەرچوونی
ڕۆژنامەی «ڕۆژی کورد» لە سەردەمی
شۆڕشــی ســمکۆی شــکاکدا ،تێپەڕێنین
هەتــا پــاش خەرمانانی  ١٣٢٠و دەرچونی
گۆڤــاری نیشــتمان هــەر هەوڵێــک بــۆ
گەشانەوەی ڕۆشنبیری و زمانی کوردی
درابێــت تەنیــا هەوڵــی تاکەکەســی و
بهرتهســك بووه و بــە کوردی و بە کورتی
پاراستنی زمان و چاندی کورد سنووردار
بووه.
پێشــەوا قــازی کــە بــرازا و قوتابــی
بلیمەتێکــی ئەوکاتــی کوردســتان واتــە
جەنابــی حەســەنی ســیفولقوزات بــووە
بایەخێکــی یەکجــار زۆر پڕگرینگــی
بــە الیەنــی ڕۆشــنبیری لــە دەســەاڵتی
کوردستان داوە؛ پێشەوا بەگشتی ڕوانینی
تایبەتی بۆ پێشکەوتنی کۆمەڵگا هەبووە
و ڕۆشــنبیری بــە الیەنێــک لــە الیەنــە
ئەرێکانی پێشکەوتن زانیوە.
پێشەوا لە وتاری ڕۆژی دووی ڕێبەندانی
ســاڵی  ١٣٢٤کــە وتــاری دامەزرانــی
کۆماری کوردستانیش بوو دەڵێت« :چەند
مەدرەســەی کچــان و کوڕانمــان کردووە،
مەدرەســەی شــەوانمان دایر کردووە ،کتێب
بە زمانی کــوردی تەرجەمە کران...کوڕ
و کــچ و پیــاوی گــەورە لــە مەدرســەی
شــەوانە و ڕۆژانــە بــە زمانــی کــوردی
دەخوێنــن ،لــە جیاتی ئەوەی شــەش حەوت
ســاڵ خەریکی خوێندن و فێربونی زمانی
فارســی بن ،لە مانگێ دوو مانگدا دەبنە
خوێنــدەوار و هەمــوو شــت دەخوێننــەوە و
دەنووســن بۆ ناســاندنی لیاقەتی میللی و
دەرخســتنی حەیاتی ئەدەبی و فەرهەنگی
کــورد و بــۆ ڕاگەیاندنی هــاواری خۆمان
بــە گوێی دنیای بەشــەریەت و عەداڵەت،
موحتاجی وەســیلەی چــاپ و باڵوکرنەوە
بوویــن .چاپخانــەی زۆر چاک تەئســیس
کراوە لە شــاری خۆمان بە زمانی خۆمان
بــە چاپخانەی خۆمان ،گۆڤار و ڕۆژنامە
دەردەچــێ و بیــر و فیکر و داخوازی ئێمە
لە دنیادا باڵو دەبێتەوە٢».

مامۆســتا هێمــن لــە وتووێژێکــی لەگەڵ
ڕەفیق سابیردا دەڵێت:
«زۆربــەی ڕۆژانــی هەینــی پێشــەوا
ســەردانی دەکردیــن کە تەشــریفی دەهات
مندااڵن لە بەر دەرکی چاپخانە ڕادەوستان
و شــێعری «خوایە وەتەن ئاوا» کەیان بۆ
دەخوێنــدەوە ،ئــەو هەینییەش هات و چەند
کەســێکی لەگــەڵ بــوو بــەرەو دەزگای
چاپەکــە چوو؛ ئاســنی دەزگاکەی ماچ
کرد و فەرمووی :ئەوە ڕۆشنبیری کوردە
ئاگاتان لێی بێت٣».
الیەنــی ڕۆشــنبیری کۆمەڵــگا و
پێشخســتنی ئەو الیەنــە لەالی کۆمەڵەی
ژ-ک و دواتــر حیزبــی دێموکــرات
بایەخێکــی زۆری بــووە ،لــەو پەیوەندییەدا
کاک نەوشــیروان مســتەفا ئەمین دەڵێت:
«یەکێــک لــە ئامانجەکانــی کۆمەڵەی
ژ_ک و دواییتــر حیزبــی دێموکراتــی
کوردستان هەمان مەسەلە بوو.
حیزبی دێموکراتی کوردســتان نوقتەی ٢
خواستەکانی لە حکومەتی ناوەندی لە ناو
یەکەمین ڕاگەیاندنی دامەزراندنی خۆی
و  .مادەی ١٣فەسلی٣ی مەرامنامەکی
بۆ ئەو مەبەستە تەرخان کرد٤».
لــە کابینــەی دەســەاڵتی کۆمــاری
کوردســتان لــە ڕاســتیدا ســێ پۆســت بــۆ
الیەنــی ڕۆشــنبیری خەڵکــی کوردســتان
دیــاری کرابوو؛ بەڕێزان مەنافی کەریمی
«وەزیــری فەرهەنــگ» و ســەدیقی
حەیــدەری «وەزیــری تەبلیغــات» و
هەیئەتی فەرهەنگی.
لــە مــاوەی کەمــی تەمەنــی کۆمــاردا
چەند ڕێوشــوێنێک و یاســایەک لەالیەن
کاربەدەســتانی کۆمــاری کوردســتانەوە
دەردەچێــت کــە بــۆ بــڕەودان بــە بیــری
نەتەوایەتــی و گەشــەی شارســتانییەت
و دوورکەوتنــەوەی کۆمەڵــگا لــە
دواکەوتوویــی و کۆنەپەرەســتی دێنــە
ژومار.
ئەو قانوونە ڕۆشنبیرییانە و ڕێوشوێنانەی
کــە لــە کاتــی دەســەاڵتدارێتی کۆماری
کوردســتاندا دادەندرێــن ،یــان ئاڵوگۆڕیان
بەسەردا دێت بە گشتی ئەوانەن:
:١
زمانــی کــوردی وەک زمانــی ئاییــن و
ڕۆشنبیری لە ئاییندا
هەرچەنــد کــوردەکان بــە دەیــان بلیمەت و
ســەرکردەیان لــە مزگەوتەکانــەوە ســەریان
هەڵــداوە ،بــەاڵم زمانــی کــوردی هیــچ
کات وەک زمانــی ســەرەکی فێــرکاری
ئایینی لە کوردســتاندا بــەکار نەهاتووە و
بــۆ کاروبــاری ئایینــی هەمیشــە کەڵک
لــە زمانــی عەرەبــی یان زمانــی نەتەوەی
بااڵدەســت وەرگیراوە؛ بەاڵم پاش دامەزران
و دەســەاڵتگرتنی حیزبــی دێمۆکــرات،
سەرکردایەتی ئەو کاتی ئەو حیزبە داوای
لە خوتبەخوێنانی ڕۆژی هەینی کرد کە
کەڵک لە زمانی کوردی وەرگرن و بڕەو
بە ئەو زمانە بدن.
لەو پێوەندییەدا لە ڕۆژنامەی کوردستاندا
هاتــووە« :هــەوەڵ جــارە کــە خوتبــە بــە
کــوردی دەخوێندرێتــەوە وەکــوو برایــان
هەموو دەزانن ســاڵێکی تەواوە کە لەالیەن
حیزبەوە دەستور بە ئیمام جومعە درابوو کە
خوتبە بە زمانی کوردی بخوێندرێتەوە»٥
دیــارە کاتێــک کــە زمانــی نەتەوەیــەک
دەبێتــە زمانــی ئایینــی کۆمەڵگایــەک،
دەکرێــت ئــەو هەوڵــە وەک هــەوڵ بــۆ
گشــتیکردنی زمانی ئەو نەتەوەیە دیاری
بکرێت.
ئــەو باســە هاوکاتــە لەگــەڵ ئەوەیکــە
بــۆ مــاوەی  ١٦ســاڵ واتــە لــە کاتــی
دەســەاڵتدارێتی پاڵــەوی یەکەمــدا
بێڕێزییەکــی زۆر بــە زمانــی کــوردی و
نەتــەوەی کــورد کــراوە و بەتەواوێتــی ئەو
زمانە خراوتە الوە.
نوێــژی هەینــی لــە ئایینــی ئیســامدا
گرینگییەکــی زۆری پێــدرا و خوتبــەی
نوێژی ئەو ڕۆژە وەک بەشــێک لە نوێژ
دێتــە ژمــار و ئــەوەش وای کــردووە کــە
ئــەو خوتبەیە کــە دەخوێندرێتــەوە بایەخی
تایبەتــی ئایینی هەبێت و هەر بەو پێیەش
کۆمەڵــگا بــە ڕەشــایی و هەڵکەوتەیــەوە
ڕێزێکــی زۆریــان بۆ باســەکانی خوتبەی

هەینــی هەبــووە و هەیــە .ســەرەڕای
ئەوەش بەهۆی بایەخی نوێژی هەینی لە
ئایینی ئیســامدا بەشداری جەماوەر لەو
نوێژەدا ،زیاتر لە نوێژەکانیترە.
لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتاندا
و بەپێــی یاســایەک کــە پێشــەوا وەک
کەســێکی ئایینــی بڕیاری لەســەر داوە،
دەبێــت خوتبــەی ڕۆژانــی هەینــی بــەو
شێوەیە بخوێندرێتەوە:
«بــە ئەمــری پێشــەوا و ڕەئیس جمهوری
بــەرزی کوردســتان لەالیــەن حیزبــەوە بــە
جەنابــی مــەال حســێنی مەجــدی ئیمــام
جومعــە و ســەید محەممــەد حەمیــدی
ئەمــر کراوە کە خوتبەی جومعە لەســەر
دەستوری ژێرەوە تەنزیم بکرێ:
**مبارزە دەگەڵ خورافات و ئیحترامی
قانون و دین.
**بێهداری و ئیجادی بیمارستان.
**تەئســیری ئەمنیــت لە ســەرکەوتنی
نیشتیماندا.
**تەمەدونی کوردستانی قەدیم.
**ئیعتماد بەنەفس و ئەهمیەتی سەرباز
وەزیفە.
**تەئسیسی کودەکستان.
**چلۆن دەبێ پێش بە تەراخوم بگیرێ.
**رۆحی سیڵەحشوری.
**وەحدەتی میللی.
**عەواقبــی تەبەهــکاری ،ســوخەن
چینی و دووزبانی.
دەستور دراوە جەنابی ئیمام جومعە ئەوانە
ڕەچاو بگرێ و خوتبەی دێهاتیش دەبێت
لەم دەستورە پشتیوانی بکەن٦».
بــە چاوخشــانێکی خێــرا بەســەر ئــەو
ڕێوشــوێنانەدا نەتەنیــا دەردەکەوێــت
کــە کاربەدەســتانی کۆمــاری
کوردســتان کەڵکەکەیەکــی زۆریــان
بــووە بــۆ دامەزرانــی کۆمەڵگایەکــی
ڕۆشــنبیر بگــرە ئاســتی شــارەزایی ئــەو

کاربەدەســتانەش لــە دەســەاڵتداری و
ڕۆشنبیری کۆمەڵگا ڕوون دەبێتەوە.
خۆپاراستن لە کۆنەپەرەستی ،ڕێزگرتن
لــە بیروبــاوەڕی کۆمەڵــگا ،دابینکردنــی
ئاســایش و هێمنی ،چونەســەرێی ئاســتی
لەشســاغی کۆمەڵگا،خۆبەکەمدانەنــان
و گەشــەی بیــری نەتەوەیــی و
پەروەردەکردنی هەموو چین و توێژەکانی
کۆمەڵــگا پرۆســەیەک بــوو کــە ئەگەر
درێژەی هەبایــە بەدڵنیاییەوە کۆمەڵگای
کــوردی لە کۆمەڵگایەکی دەرەبەگییەوە
دەگۆڕێــت بــۆ کۆمەڵگایەکــی مەدەنــی
و تــاک لــە «رەعیەتــەوە» دەبــوو بــە
«شارۆمەند».
:٢
خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی داواکاری
سەرجەمی شۆڕشــەکانی کوردستان بووە
و هەیە.
کــوردەکان پــاش ئــەوەی دەســەاڵت لــە
ناوچــەی موکریــان دەگرنــە ئەســتۆ و
کۆماری کوردستان دادەمەزرێنن ،زمانی
کوردی لە هەموو ناوچەی دەســەاڵتیاندا
دەکەنــە زمانــی ڕەســمی قوتابخانــە و
ئیدارەکان.
وەک لەســەرەوەش باســمان کــرد ،زمانــی
کوردی لە کاروباری ئایینیشــدا کەڵکی
لێوەردەگــرن و هــاوکات لەگــەڵ ئــەوە
چەندین قوتابخانە لە ناوچەی دەسەاڵتیان
دادەمەزرێنن و خوێندن بە مندااڵن دەکەنە
زۆرملــی و بەپێــی قانــون هــەر دایــک و
بابێک کە ڕێ لە خوێندنی منداڵەکەی
بگرێــت لەالیەن حکومەتی کوردســتانەوە
ســزا دەدرێــت .ئــەو قانوونــە هەمــوو
ڕەگەزێک لە نێر و مێ دەگرێتەوە.
قانوونــی نوێی خوێنــدن و ئەو قانوونانەی
کــە کاربەدەســتان دەری دەکــەن بــە
بەردەوامــی لــە ڕێگــەی ڕۆژنامــەی
کوردستانەوە بەخەڵک ڕادەگەیەندرا.

لــە پێوەنــدی بــە خوێندنــی زۆرەملــی
ئــەو قانوونــە لــە ڕۆژنامــەی کوردســتان
ڕاگەیەندراوە:
«بە تەواو ئەهالی خۆشەویســتی ســاباڵغ
ڕادەگەیەندرێت لە ســەر ئەمری پێشەوای
موعــەزم و قــەراری حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان لــەوێ بــەوالوە پێویســتە بــۆ
پەرەپێــدان و ڕەواجــی زمانــی کــوردی
خوێنــدن لــە مەدرەســەکاندا بــە کوردییە.
لــەو تاریخــەوە تــا  ١٠ڕۆژی دیکــە هەر
کەســێک کــوڕ و کچــی هەبــێ کــە
عومــری ئیقتیــزای خوێنــدن بــکا دەبــێ
بنێردرێتە مەدەرسە.
ئەڵبەت هەر کەس لەو ئەمرە ڕو وەرگێڕێ
بە توندترین موجازات تەنبێ دەکرێ»٧
چەندیــن قوتابخانە لــە مەهاباد ،بۆکان
و شــنۆ کراوە کە ناوی هێندێکیان ئەوانە
بوون« :کوردستان،پێشەوا،گەالوێژ» ٨
ڕەنگــە لێــرەدا جێــگای ئامــاژە بێــت کــە
باســێک لەســەر مامۆســتا قانعی شاعیر
بکەین ،بەڕێزیان لەو مامۆستایانە بوو کە
لە ســەردەمی کۆماردا دەرســی دەگوتەوە
و لە گوندی ســەرچنار مامۆســتا بووە و
بەپێی بیرەوەری شــاگردەکانی مامۆســتا
قانــع هەوڵێکــی زۆری داوە کــە دوو بیــر
بخاتــە نێــو مێشــکی قوتابییەکانییــەوە
یەکــەم :هاوشــانی ژن و پیــاو و دووهــەم:
بیری نەتەوەیی.
وەک قوتابییەکانــی مامۆســتا باســی
دەکــەن ،لــە قوتابخانەکــەدا بەیانیــان
ســروودی نەتەوەیــی کچــان دەیانخوێندەوە
و هەمــوو جارێکیــش لەگەڵ خوێندنەوەی
ئــەو ســروودە لە کۆتاییــدا دەیانگوت :ژن
وپیاو فەرقی نییە.
:٣پااڵوتنی زمانی کوردی
لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتاندا
لێژنەیــەک بۆ پااڵوتنــی زمانی کوردی
دانــراوە .ئەرکــی ئــەو لێژنەیــە دانانــی

وشــەی کــوردی لــە باتی وشــەی بێگانە
بــووە و ســەرجەمی ئــەو نــاوە گشــتیانەی
کە هێمای کوردیان پێوە نەبوو سڕانەوە.
لــە ڕۆژنامەی کوردســتاندا لــەو بارەیەوە
ئاگادارییەک باڵودەبێتەوە:
«بەتــەواوی زانایانــی بــەرزی کــورد
ڕادەگەیەندرێت :بۆ وەکارهێنانی وەشــەی
کــوردی کــە تــا ئــەورۆ وەکارنەهێنــدراوە
دەبــێ لە پێشــدا بە هەیئەتــی فەرهەنگی
پێشــنهاد بکــرێ و لەوێــدا تەســوێت و
ئیجــازەی وەکارهێنانــی بــدرێ و کــەس
حەقــی نییــە وشــە ڕۆنــێ و دەکاری
بێنێ»،٩
وشــەی نــوێ کــە لەالیــەن لێژنــەی
لــە
دادەنــدرا
فەرهەنگییــەوە
ڕۆژنامــەی کوردســتان و ســەرجەمی
ڕاگەیاندراوەکانیتری دەوڵەتی کوردستان
بەکار دەهێنرا و بۆ خەڵک ڕوون دەکراوە.
هێندێ لەو وشانە ئەوانەن:
«لێژنە_کۆمۆسیۆن
یایی_خاتوون،خانم
ئاغا-ئاغا»١٠
لەبواری سەربازیدا ئەو وشانە ڕۆنران:
«سەرباز-پێشمەرگە
جوغە-لێزگە
گروە-قۆڵ
گروهان-چڵ
گوردان-لک
هەنگ-پۆل دواتر کرا بە پەل
تیپ-تیپ
لەشکر-لەشکر
سپا-هێز»ـ ١١
وشەی نوێ لە هەموو شوێنە ڕەسمییەکان
بەکار هاتووە ،هەتا خەڵک خووی پێبگرن
و لەگەڵی ڕابێن و بەکاری بێنن.
درێژەی هەیە....
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کارتێلە گەورەکەی گەندەڵی،
کارتێلە بچووکەکان هەڵدەلووشێ
جاقل
بەڕێوەبەریــی و ڕێکخســتن و مودیرییەت،
شــێوەگەلێکن لــە زانســت و بــۆ ئەوەیکــە
کۆمەڵگایەک بەرەو ســەرکەوتن هەنگاو
بنێ پێویســتە کەســانی پســپۆڕ و بەرپرس
بەڕێوەبــەری کۆمەڵــگا بە ئەســتۆ بگرن.
هەتــا کۆمەڵــگا لــە کەمتریــن مــاوەدا بە
ســەر کۆســپ و تەنــگ و چەڵەمەکانــدا
زاڵ ببێــت و بــە بەختــەوەری بــگات.
جیهانی مودێڕن و پڕئاڵۆزی تێکنۆلۆژی
بەرپرســایەتی کەس یان کەســانی بەرپرس
زیادتــر دەکات و پێویســت دەکات ئــەو
کەســانە لە زۆر بواری نوێی تێکنۆلۆژی
و زانســتیدا شــارەزاییان زیادتــر بێــت هەتــا
درکێکــی قوڵتریــان لــە بارودۆخەکە ببێت
و بڕیاری دروســت و گونجاو بە نیســبەت
پێشهاتەکانەوە بدەن.
بەرەوپێشــچونی تێکنۆلــۆژی و زانســت
شــوێندانەری ڕاســتەوخۆ و ناڕاستەوخۆی
لــە ســەر ژیانی ڕۆژانەی خەڵــک داناوە.
کــۆی گشــتی ئــەم پێشــڤەچون یــان
ئاڵوگۆڕانە ،سیاسەت و ئابووری و نیزامی
ســەربازی و بەرگــری واڵتانــی جیهانــی
بەرەو ئاستێکی نوێتر بردووە کە دەخوازێت
ڕێبەران و بەرپرســانی حیزب و دەوڵەتەکان
ئــەم وەرچەرخانانــە ببینــن و بەپێــی
ســەردەم ،پالنی نوێیــان هەبێ .ئەوان دەبێ
کۆمەڵــگا ڕێکبخەنــەوە و بەرپرســایەتی
کۆمەڵــگا وەئەســتۆ بگــرن و لــە ئاســت
کەموکوڕییــەکان واڵمــدەری بیــروڕای
گشــتی کۆمەڵگای خۆیــان بن .زۆربەی
خەڵکــی واڵتانی جیهان دەنگی خۆیان بە
ســەرۆک و ڕێبەرانێک دەدەن کە لەگەڵ
دابینکردنــی ژیانێکی ئارام و خۆشــبژیو،
کەرامەتــی ئینســانییان بپارێــزرێ و لــە
ئاست داهاتووی منداڵەکانیان کەمتەرخەم
نەبن .حکومەتە دیکتاتۆرەکان لە بەرانبەر
ژیانی خەڵکدا کەمتر خۆیان بە بەرپرس و
واڵمدەر دەزانن .ئەوەی بۆ ســەرکردەیەکی
واڵتێکــی دیکتاتۆر گرینگە ،درێژەدان بە
دەســەاڵتە ناڕەواکەیەتی .بەهۆی ئەوە کە
بەپێی کات ئاڵوگۆڕ له دەســەاڵتدا بەدی
نایــەت زۆر سروشــتییە کــە ڕێبەرێکــی
دیکتاتــۆر ناتوانــێ بەڕێوەبەرێکــی
نوێخــواز بێــت .ئەو ناتوانــێ خۆی لەگەڵ
زانســتەکانی ڕۆژدا بەگوێــرەی پێویســت
ڕێکبخــات؛ بۆیە ناشــتوانێ و ناشــیهەوێ
کــە بەرپرســایەتی بڕیــارەکان وە ئەســتۆ
بگرێــت .ئەو جــۆرە ڕێبەرانە بــۆ مانەوەی
خۆیــان لــە دەســەاڵتدا پەنــا دەبەنــە بــەر
ســەرکوتی نــەرم و زبــری خەڵکــی خۆیان
و لــە ئامــار و ڕاگەیاندنەکانیاندا بەردەوام
چەواشــەکاری دەکــەن .سیســتمی ئــەو
جــۆرە حکومەتانــە شەفافســازی تێــدا
نییــە .نەبوونــی ئــازادی لــە ئابــووری و
لــە سیاســەتدا ،دەبێتــە هــۆی ئــەوە کــە
واڵت گەشــەکردن بــە خۆیــەوە نەبینــێ.
گەشــەکردن گرێــدراوی ئازادییــە .خــۆر
چۆن دەبێتە هۆی گەشەی گیانلەبەرەکان
و گژوگیا ،ئازادیش بە هەمان شێوە دەبێتە
هۆی گەشەی کۆمەڵگا و لە ژێر چەتری
ئازادیدایــە کــە مرۆڤــەکان دەتوانن ڕێبەرە
کارامە و لێهاتووەکان هەڵبژێرن و بە هۆی
ئەو ڕێبەرانەوە تەئســیری ڕاستەوخۆیان لە
سەر خۆیان و داهاتوویان هەبێ .
لــەم ســۆنگەوە ئەگــەر پیشــکەوتنێکیش
لــە واڵتــە دیکتاتۆرەکانــدا ڕوو بــدات
بەدڵنیاییــەوە کاتــی دەبــێ و لــە ئەگەری
هــەر ئاڵوگۆڕێکــدا ڕوخــان و لێکەوتــەی
زیانبار بە چەشــنێک بەرۆکی کۆمەڵگا
دەگرێتــەوە کــە نەوەکانــی داهاتــووش
لێــی زەرەرمەنــد دەبــن .بــە ســەرۆک یــان
ڕێبەربوونــی کەس یــان نیزامێک زۆرجار
دەتوانــێ عەقاڵنییەتێکــی ئەوتــۆی
لــە پشــت نەبــێ ،تەنانــەت خەڵــک و
بیرمەندانیش خێــرا ناتوانن تەواوی هۆکار
یــان هۆکارە عەقاڵنییەکان بۆ دەســەاڵتی
دەســەاڵتدارێک بدۆزنــەوە یان بــە تەواوی
بیناسێنن .لە هەرحاڵدا دەسەاڵت واقعییەتە

و ناکرێ مرۆڤی بیرمەند دەسەاڵت وەک
خــۆی نەبینــێ بــەاڵم دەســەاڵت و هێــز
دەکــرێ دوو بابەتــی جیــا لــە یــەک بن.
تێکەڵبوونی دەســەاڵت و هێز لە سیستمی
دەوڵەتــی و حوکمڕانیــدا بابەتێکــی زۆر
گرینگــە و تــەواوی دەوڵەتەکانــی جیهان
لەگەڵ ئەوەیکە دەســەاڵتن بۆ هێزمەندی
زیادتــر و زیادتــر هــەوڵ دەدەن .ئــەوان
نایانهەوێــت دەســەاڵتی خۆیــان بە ســنورە
جوغڕافیاییەکانــی واڵتانــی خۆیانــەوە
ببەســتنەوە هــەر بۆیــەش بــە شــێوەگەلی
جۆراوجــۆری سیاســی ،ئابــووری،
فەرهەنگــی و نیزامــی هــەوڵ دەدەن
شــوێندانەرییان لــە ســەر ناوچــەی خۆیان
و جیهانیــش هەبێــت .ڕەوایــی و ناڕەوایی
ئــەم بابەتــە هیچ لە واقعییەتــی بابەتەکە
کــەم ناکاتەوە .هەر بۆیەش جیهانی نوێ
و واڵتانــی جیهــان بەگشــتی لــە ڕێگای
ڕێکخــراوە نێودەوڵەتییەکانەوە هەوڵ دەدەن
ســنورێکی گونجــاو بــۆ زێدەخوازییــەکان
دابنێــن و پێــش بــە تەقینــەوەی
دەســەاڵتخوازییە بێســنورەکان بگــرن.
ڕێژیمــی دیکتاتــۆری حەمەڕەزاشــای
ئێران و ڕێژیمی ئاخوندی ئێستا لە بابەت
ناتێگەیشتن لە هێزی ڕاستەقینەی خۆیان
لــە ناوچــە و لە جیهانــدا وەک یەک بیر
دەکەنەوە و دەتوانین بڵێین کە بە هەڵەیش
بیــر دەکەنــەوە و تووشــی وەهــم بــوون.
بــەراوردی هەڵــە لــە هێز دەتوانــێ دەوڵەتە
گەورەکانیــش بــەرەو ڕووخان ببات .هێزی
حکومــەت تەنیــا لە هێــزی نیزامیدا نییە
بەڵکــوو هێز ،چەشــنی جۆراوجۆری هەیە
کــە گەورەتریــن هێــز بــۆ حکومەتێــک
دەتوانــێ هێــزی پشــتیوانی خەڵکەکــەی
خۆی بێت .ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
ئێــران کە بە پشتبەســتن بــە هێزی دین و
مەزهــەب دەســەاڵتی خــۆی بە نــاڕەوا بە
ســەر زۆربەی خەڵکــی جوغڕافیای ئێران
و کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا ســەپاندووە
هەتــا ئێستاشــی لەگەڵ بێت لــە زۆربەی
کارەکانــی حکومەتداریدا پەنا دەباتە بەر
درۆ و دەلەســە و تۆقەنێک بێڕەوشــتی و
بەدڕەوشتی کە هیچ سنورێک ناناسێ .
لــە حکومەتــداری و سیاســەتدا زۆر پرس
دێنــە ئــاراوە کــە لەوانەیــە بــۆ مرۆڤــە
ئاســاییەکان درک نەکرێــن بــەاڵم لــە
حکومەتداریــدا لەوانەیــە ئاســایی بــن؛ لە
هەمان کاتیشدا پەرەدان بە بێ ئەخالقی و
لە ســەرووی هەموو بێ ئەخالقییەکیشەوە
درۆکردن و پەرەدان بە درۆ لێکەوتەیەکی
زۆر خراپــی بەجێن هێشــتووە کــە بەرەبەرە
لــە ئێســتادا بــۆ ڕێژیمــی ئێــران بوونەتــە
گەورەترین کۆسپ لە ناوخۆدا.
ڕێژیمــی ئاخونــدی کــە توانی بــە هێزی
مەزهــەب بــۆ ماویــەک بەشــێک لــە
خەڵکــی ئێران هیپنۆتیــزم بکات بە هۆی
ناتەبایــی لــە وتــە و کــردەوەدا کــەم کــەم
پشــتیوانییە جەماوەرییەکــەی خۆیشــی
لــە دەســت دەدا و هەتا دێــت خەڵکانێکی
زیاتریشــی لێدەتەکێتــەوە .خوێنــەری هێژا
ڕێژیمــی ئاخونــدی کە بەنــاو ڕێژیمێکی
ئیدئۆلۆژیکــی شۆڕشــگێڕ بوو لە ماوەی
چل ســاڵدا نەیتوانی نەسڵێک وەک ئەوە
کــە خۆی بانگەشــەی بۆ دەکــرد بهێنێتە
بەرهەم؛ بۆیە بەشــی هەرەزۆری میلیشــیا
چەکدارەکانــی خۆی کە بــۆ ئاژاوەنانەوە
لــە جیهانــدا پێکــی دەهێنێــت خەڵکــی
واڵتانــی ئەفغانســتان و یەمــەن و عێــراق
و پاکســتان و ســوریا و هەتا دوایین .واتە
ئیتر درۆکان و ســاختەکارییەکانی ڕێژیم
لــە ناوخــۆدا ڕەنگــی نەمــاوە و ڕێژیــم لە
شــوێن و لــە واڵتێــک و الی خەڵکانێک
بــازاڕی درۆکان و بەڵێنەکانــی گــەرم
دەکات کــە هێشــتا بەتــەواوی نایناســن.
ئەخــاق بــە هەمــوو قســە و باســێک کە
هــەر لە ســەرەتای ژیانــی مرۆڤــەوە هەتا
ئەمڕۆ لە ســەری کراوە و دەکرێ ئەگەر
لە مرۆڤی پێشەنگ یان ڕێبەردا سڕایەوە
بەدڵنیاییــەوە تەواوی پێکهاتەکەی پشــت
سەری خۆی تووشی وەرچەرخان دەکات.
ڕێژیمــی ئاخونــدی ئێــران کــە هــەر لــە
سەرەتاشــەوە ناوەرۆکێکــی بــێ ئەخالقانە

و یەکدەســتخوازانەی هەبــوو لــە الیــەن
میللەتــی کــورد بــە ڕێبەرایەتــی حیزبــی
دیمۆکــرات ڕەد کرایــەوە بــەاڵم داخــۆ
هەمــوو میللەتانی ئێران خاوەنی درکێکی
وەها قوڵ بوون کە ناوەرۆکی ئەو ڕێژیمە
وەک خۆی بناسن؟!
یــان وا باشــترە بڵێیــن ئــەو خەڵکانــە
قاســملوویێکیان نەبــوو هەتــا لــەم خــەوە
ڕایانچڵەکێنــێ .نوســتنێک کــە مــاوەی
زیاتر لە چل ساڵە درێژەی کێشاوە و تازە
چەنــد ســاڵێکە وریابوونەوەیەکی گشــتی
بــەدی دەکــرێ .جیهانی نــوێ و واڵتانی
جیهانیش لەگەڵ وەزعییەتی گشــتی ئەم
حکومەتــەدا ناگونجێــن .واڵتانــی جیهان
لەگــەڵ ســەرەڕۆیی و ئاژاوەگێڕییەکانی
حکومەتــی ئاخوندیــدا کێشــەی جیددیان
هەیــە .وەزعــی جیهان و بەرەوپێشــچوونی
تێکنۆلــۆژی و ئاڵوگــۆڕی زانیارییەکان
ناوەرۆکــی ڕێژیمــی درۆزن و گەنــدەڵ و
ســاختەکاری ئاخونــدی زیاتــر لــە جــاران
ئاشــکرا دەکات .خەڵــک بــە نیســبەت
ڕونبوونەوەی بابەتەکان زیاتر تێدەگەن کە
ڕێژیــم بەپێچەوانــەی ئیدعاکانــی ئەوەی
دەیڵێ ڕاست نییە.
لێرەدایــە کــە ڕاگەیاندنــەکان پیرۆزییــە
درۆیین و دەســتکردەکان دەسڕنەوە .ڕێژیم
نــە دەتوانــێ تازەگــەری و چاکســازی
بکات ،نە دەشتوانێ بەرەو دواوە بگەڕێتەوە
چــون جیهــان لەگــەڵ ئــەودا بــەرەو دواوە
ناگەڕێتــەوە .هەڵبژاردنــە درۆیینەکانیــش
ئەگــەر کاراییەکیان هەبێت! تەنیا دەتوانن
ڕەنــگ و ڕواڵەتــی ڕێژیــم بڕێــک و بــۆ
ماوەیەکی کەم بشۆرنەوە .هەڵبەت هێشتا
مرۆڤی ئاســایی و ســاویلکەیش هەن کە
پێیان وایە ئەم شۆردنە ،گۆڕانە!!! کەچی
واقعییەتەکــە شــتێکی تــرە و ئەوەیکــە
دەگۆڕدرێ ســیما و ڕواڵەتــی ڕێژیمە بۆ
ماوەیەکی دیاریکراو نەک زیادتر .
ڕێژیمی ئاخوندی ڕێژیمێکە کە لە ســەر
ئەساسی تاقیکردنەوە و هەڵە کار دەکات.
ئــەو ڕێژیمــە هەتــا ئــەو شــوێنەی بــۆی
کرابــێ ویســتویەتی لــە کەســانی خۆیان
واتــە دایــەرەی خودییــەکان بەرپرســانی
بــااڵی خــۆی هەڵبژێــرێ ئەگەرچی ئەم
هەڵبژاردانەش پســپۆڕ نەبن .ئەم شێوەکارە
لــە دامەزراندنی هێزە ئینســانییەکاندا لەو
قسەی خومەینییەوە سەرچاوە دەگرێ کە
دەیگــوت ئێمە مرۆڤی دەروەســتمان دەوێ
هەتــا پســپۆڕ .لێرەدایــە کــە ئیدئۆلــۆژی
و لێوەشــاوەیی و تێکنۆلــۆژی دەکەونــە
ناتەبایــی لەگــەڵ یەکتــر و ئەوەیکە دێتە
ســەرکار نــە دەتوانــێ پارێــزەری بەهــا و
ئەرزشە ماوە بەسەرچووەکانی ئیدئۆلۆژی
ئاخوندی بێت و نە دەشــتوانێ مودیرێکی
لێهاتــوو و پســپۆڕ بێــت بــۆ سیســتم و
سازمانەکەی خۆی .لە نێوان جمگەکانی
مرۆڤــی هەموو ســازمان و ئۆرگانەکانی
ڕێژیمدا ســااڵنێکی زۆرە ئەم پاڕادۆکسە
حاکمــە و بەرپرســی نەشــیاو کــەم کــەم
بــووە بــە نادەروەســت بۆیــە گەندەڵــی لــە
ئێرانــی ئاخوندیدا لەغاوی پچڕاوە و هیچ
ئۆرگانێــک بەدی ناکــرێ کە لە ناخەوە
دانەپڵۆخابــێ .کارمەنــد و موچەخــۆرە
ئاساییەکان بە قوڵی ئەم بارودۆخە درک
دەکــەن و ئەوانیــش پەیتاپەیتا بەم کاروانە
زیــاد دەبــن .درۆ و ســاختەکاری لــە نێــو
ئۆرگانــە حکومەتییەکانــدا جیــاوازی
چینایەتیشــی لێکەوتووەتــەوە هــەر بۆیــە
چاولێکــەری و زێدەخــوازی ،گەندەڵــی
زیاتــری لێکەوتووەتــەوە .ئــەم هیرارشــیە
ئێســتا ئانارشــیزمێکی ئیــداری دروســت
کــردووە کــە ڕێژیــم دەیهەوێــت بــە هێزی
ســەرکوت بەربینگــی بگــرێ و نەهێڵێــت
لــەوە زیاتــر پــەرە بگــرێ .گەندەڵی ماڵی
و ئەخالقی لە شــارەدارییەکان و شــۆرای
شــارەکان لــە ئێراندا چووەتــە قۆناغێکەوە
کــە ڕێژیــم نە دەزانێ و نە دەتوانێ کۆی
بکاتــەوە .شــارەداری تــاران وەک یەکــەم
ناوەنــدی گەندەڵی و کۆکردنەوەی پارەی
زەبەالح لە ســااڵنی پێشــوودا بووە جێگای
کێشە و شەڕی الیەنەکانی دەسەاڵتداری
ڕێژیــم .دزی و پارەســڕینەوە ،ڕانتــی

زەوی و بەرتیــل و دەیــان جــۆر گەندەڵیــی
ئیــداری دیکــە لــە تارانــەوە ناوبانگــی
دەرکــرد و بــە میدیایــی کــرا .بانــد و
باندبازی و نادەروەســتبوون و نەشیاوبوونی
کاربەدەســتانی ڕێژیــم و لــە ســەرووی
هەمووشیانە ڕێبەری ئێران تەنیا بەشێک
لــەم هۆکارانــەن کە جگە لەوە گرفتەکان
چارەســەر نەبــووە و قەتیــش چارەســەر
ناکــرێ بەڵکــوو هەتا کات بــڕوات زیاتر
پــەرە دەســتێنێ .سیســتمی حاکمییەتــی
ئێســتای ئێــران وەک خۆرکــە پەالمــاری
جەستەی خۆی و خەڵکی نێو ئێران دەدات
و بــە بیانووگەلــی جۆراوجــۆر حیســابی
خەڵکانێــک بلۆکــە دەکات ،دەســت
بەســەر ســەروەت و ســامانی کۆمەڵێــک
یان ســازمانێکدا دەگرێــت و ناوی لێدەنێ
شــەڕ و دژایەتــی لەگــەڵ فەســاد!!! ئــەم
دەرمانــە کــە خــۆی لەواقیعدا لە شــەڕی
نێو باندەکانی ڕێژیمەوە ســەرچاوە دەگرێ
نەتەنیــا دەرمــان نییــە بەڵکــوو خــۆی لــە
خۆیــدا دەبێتــە دەردێکــی کوشــەندەتر بــۆ
جەستەی الواز و مەیل بە ڕوخانی ڕێژیم.
لێــرەدا پێویســتە چەندیــن نمونــە لــەم فێڵ
و دەســتگرتن بە ســەر ســروەت و سامانانە
ڕون بکرێتــەوە هەتــا خوێنــەری هێــژا
زیاتــر لــە بابەتەکە تێبگات؛ لــەم بازنەی
دەســت بەســەرداگرتنەی ڕێژیمدا تاوانبار
بــە گەندەڵــی و بــێ تــاوان وەک یــەک
دەبینــرێ .ئامانجی ڕێژیــم کۆکردنەوەی
پارەیــە هــەر بۆیــەش پەالمــاری هەمــوو
شــوێنێک یــان گیرفانێــک دەدات تەنیــا
بــەو مەرجــە بتوانــێ پــوڵ کۆبکاتــەوە.
ئێســتا ســیخوڕ و مۆرەکانــی ڕێژیــم لــە
بانکــەکان و ســەڕافییەکان و ئیدارەکانی
تۆمارکردنــی بەڵگەنامــەکان و دارایــی
زۆر بــە وردی خەریکــی کۆکردنــەوەی
زانیاریــن هەتا بــە بیانووگەلی جۆراوجۆر
حیســابی بانکی کەس یان شــیرکەتەکان
ببەســتن و کەســانی دەستڕۆیشــتووی
ماڵــی پەلکێشــی زینــدان بکەن و دەســت
بــە ســەر ســەروەت و داراییەکانیــان بگرن
بــە قازانجی حکومەت .لــەم ڕاووڕووتەدا
خەڵکانــی گەنــدەڵ و ناگەنــدەڵ وەک
یــەک بــە ئاگری فێڵ و غــەدری ڕێژیم
دەســووتێن .ڕێژیم وەک گەورەکارتێلێکی
دەســەاڵتدار بــۆ مانــەوە و بەهێزکردنــی
خــۆی ،کارتێلە بچووکەکانی نیزیک لە
خۆی بە قازانجی خۆی مایەپوچ دەکات
و سەرمایەکانیان دەخوات .بەگشتیکردنی
بورس یەکێک لەو جینایەتە ماڵییانە بوو
کە ڕێژیم دەرحەق بە کۆمەاڵنی خەڵکی
ئێران کردی .ڕێژیم لەم پیالنەدا هەســتی
خەڵکی بزواند هەتا پارە و ســامانەکانیان
بەرنە نێو بورسەوە.
بورســی ئێــران کــە خــۆی ســازمانێکی
گەنــدەڵ و ناشــەفاف و جێــگای گومانە
بــوو بــە کەرەســتەیەک کــە ڕێژیــم بــە
ئاســانی دەســتی بە پاشــەکەوتی خەڵک
ڕابــگات و لــە کاتێکــی کەمــدا لێیــان
بــدزێ .ڕێژیــم لــەم پیالنــەدا نیزیــک بــە
یــەک و نیــو لــە ســەدی کۆی گشــتی
ئاڵووێرەکانــی بــورس لــە ژێــر ناوگەلــی
جیاوازدا بۆخۆی هەڵدەگرێ.
ئەمــەش ڕێژەیەکــی بەرچــاوی پــارەی
کەشــە کــە هــەر کەســێک قازانــج یــان
زەرەریــش بــکات دەبــێ بــە خاوەنــی ئــەم
قومارخانــەی بــدات .لەگــەڵ گرانبوونی
خــۆراک ،ڕێژیــم نەیدەتوانــی ئــاردی
نانــەواکان لــەو کاتەدا و بــە نرخێک کە
خەڵــک بۆیــان بکــڕدرێ دابیــن بــکات
هــەر بۆیــە قــورس و دەرمانــی تێکــەڵ بە
کەیک و کلوچەی کارخانەکانی ناوخۆ
کــرد هەتــا ڕەوەنــدی مەســرەفی ئــارد لە
کەیــک و کلوچــە و شــیرینییەکانەوە
بــۆ نــان بگوازێتــەوە و مەجبــور نەبــێ بۆ
دابینکردنی ئاردی کارخانەکان بکەوێتە
گوشــارەوە .ئەو ســەرەتیدانانە پــڕ لە فێڵ
و بــێ ئەخالقییــەی ڕێژیــم زۆربــەی
کارخانەکانــەی مایەپــوچ کــرد .ڕێژیــم
ســەرمایەداری کارخانەکان و کارگەکان
دەکاتە قوربانی هەتا خۆی بمێنێتەوە .بەم
حاڵەش هەتا ئێستا کێشەی نان لە ئێراندا

هــەر چارەســەر نەبــووە و پەیتاپەیتــا ئــەم
خۆراکە ئەساسییە گران دەبێ و بە هۆی
گرانی ئارد سەدان نانەواخانە و کارگەی
کولێرەپــەزی ئــازاد بــە ناچــار داخــران و
خاوەنەکانیــان دەســتیان لــە کارەکانیــان
کێشاوەتەوە .زۆربەی سەڕافەکانی تەورێز
و تاران لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا
بانگهێشــتی ئیتالعاتی شارەکانی خۆیان
کــراون .ئەوانــە خراونەتە ژێــر لێکۆڵینەوە
هەتا بە بیانویەکی گونجاو بەشــێک یان
هەموو سەروەتەکانیان زەوت بکرێ .
شــارەدارییەکان و شــۆرای شــارەکانی
تاران ،ئابســەرد ،ســاری ،ســەقز ،پیرانشار
و دەیان شــاری دیکەی ئێران نمونەیەکی
بەرچــاوی گەندەڵیــی سیســتماتیکی
حکومەتیــن .بانــد و مافیاکانــی
ســەرمایەدار بــە هاوکاری ئــەم ڕێکخراوە
حکومەتییانــە بەشــێوەی مویڕەگی عەرز
و ماڵیان دەکڕی و بە چەندین بەرانبەری
نرخی خۆی دەیانفرۆشتەوە .فەزای سەوز
و وەرزشــی و فەرهەنگــی شــارەکان بــە
بــەالش بــەم مافیا ســەرمایەدارانە دەدرا و
ئەوان دەیانکردە پاساژ و مۆڵ و بە سەدان
بەرانبــەری نرخــی ڕاســتەقینەی خــۆی
دەیانفرۆشــتەوە و بازرگانیــان پێدەکــرد.
ئێســتا باندی ڕەئیســی و دارودەستەکەی
لــە شــەڕی دەســەاڵتی خۆیاندا بەشــێک
لــەم گەندەڵکارانــە دەگــرن و ڕاپێچــی
گرتووخانەیان دەکەن .ئەمە نە بۆ خزمەت
بە خەڵکە و نە شــتێکی وەهاش لە نرخی
مــاڵ و زەوی کــەم دەکاتــەوە .ئــەوان بەم
بیانــووە پەالمــاری ســروەتی کۆکــراوە و
مفــت و بەالشــی ژێرکۆمەڵەکانی خۆیان
دەدەن و لــە گیرفانــی ئەوانــی دەردەهێنــن
و دەیخەنــە گیرفانــی خۆیانەوە .گەندەڵی
لــە نیزامــی ئیــداری شــارەداری لە شــارە
کوردنشــینەکاندا کارێکــی وەهــای
کــردووە کــە نرخــی میترێک مــاڵ هەتا
ســی میلیــۆن تمــەن بــڕوات!!! زەوی خاو
لە حاشیەی شارەکانەوە لە میتری یەک
میلیۆنەوە دەســت پێدەکات و هەتا دەگاتە
ناوەنــدی شــارەکان میتــری زەوی خــاو
دەچێتــە نیزیــک پــازدە وبیســت میلیــۆن
تمەن .ئەم نرخانە تەنیا نرخی عەرزێکە کە
بۆ خانوو دروســتکردن ڕێــگای پێدەدرێ.
نرخی مڵکە تجارییەکان لە کوردستان لە
میتری پەنجا میلیۆن تمەنەوە هەتا یەک
میتر بە سێسەد میلیۆن تمەن دەڕوات .ئایا
ئــەم نرخانــە پێش ئەوەی نــاوی گرانی لە
سەر دابنێین وا باشتر نییە بڵێین بەرهەمی
جینایەتێکە کە ڕێژیمی خومەینی یەکەم
بەرپرســیەتی؟ ڕێژیمێــک کــە بــە ناوی
یارمەتی بە هەژاران ،هاتە سەر کار و بۆ
خــۆی بــووە گەورەترین مافیــا و کارتێلی
پارەسپیکردنەوە و گەندەڵی.
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا لــە شــارەداری و
شــۆرای شــار و بەنــاو پەیمانکارەکانــی
بیناسازی لە شاری سەقز چەند کەسێک
گیــران .هیــچ گومانێــک لــەوەدا نییــە
کــە ئەوانــە گەنــدەڵ و خائین بــوون بەاڵم
ڕێــژەی ئــەو خائیــن و مافیایانــە کــە لە
دەرەوەی زیندانــن زۆر زیاتــرە لەوانەی نێو
زیندانەکان.
البــردن یان گیــران یان ئاڵوگــۆڕ لە مۆرە
بچووکەکانــدا هیــچ کاریگەرییــەک لە
کۆنتڕۆڵــی گەندەڵیــدا نــاکات و تەنیــا
چارەسەر گۆڕانی یاسا و ڕێبەرانێکە کە
ســەرچاوەی دواکەوتوویــی و گەندەڵیــن.
یاســا و ڕێبەرێک کە خۆیان سەرچاوەی
گەندەڵیــن چــۆن دەتوانــن لــە ڕەوتــی
پێشــڤەچوندا بەشــدار بن و خۆشگوزەرانی
و ئارامی بۆ خەڵک دابین بکەن .
کــۆی گشــتی ئــەم بابەتە کە بــاس کرا
دەبێتە هــۆکاری لەناوچونــی ئەمنییەتی
ماڵــی و کۆچکردنــی ســەرمایە .ئیتــر
ســەرمایەدار یــان شــیرکەتە گەنــدەڵ و
ناگەندەڵــەکان زیاتر خۆیــان کۆ دەکەنەوە
و لــە حاکمییەتــی پەالماردەر و دز خۆیان
دەشــارنەوە .ئەوانــەی کە گەنــدەڵ و دزن
ئەمجــار بــە شــێوەیەکی نوێتر یاســا دەور
دەدەنــەوە کــە گیــر نەکــەن و ئــەو بەشــە
ســەرمایەش هەتا ئێستا کۆیان کردوەتەوە

دەیشــارنەوە .شــیرکەت و بازرگانــە
ئاســاییەکانیش ناچــارن هێدیهێــدی
کار بکــەن و بازنــەی چاالکییەکانیــان
بچووکتــر بکەنــەوە هەتــا لــە یەکــەم
دەرفەتــدا ســەرمایەکانیان بــۆ دەرەوەی
سنووری ئاخوندەکان بگوازنەوە .سەرمایە
دەبــێ بترســێ و خــۆی لــە لەنێوچــون
بپارێــزێ و ئــەم ڕەوەنــدەش دژکردەوەیەکە
بە هەڵســوکەوتی حاکمییــەت بەرانبەر بە
ســەرمایە .حاکمییەتێــک کــە دەڵــێ تــا
ڕادەیــەک بڕوای بــە مالکییەتی تایبەت
هەیــە ئەمــڕۆ و لە ســاتە هەســتیارەکانی
مایەپوچبــوون و کێشــەی ئابووری خۆیدا
بــۆ ماننــەوەی خــۆی خەڵکــی ناوخــۆ و
کۆگاکانــی ســەرمایە مایەپوچ دەکات.
ئێســتاش و پــاش زیاتــر لــە چــل ســاڵ لە
دەســەاڵتی ئاخونــدی بــوون بــە خاوەنماڵ
بــۆ زۆربــەی دانیشــتووانی ئێــران وەک
خولیــا و ئاواتێکــی هەتاهەتایــی لــە
جێــگای خۆی هەر ماوەتەوە .لە حاڵێکدا
کــە ئەگــەر بەرپرســان و ڕێبەرانی ڕێژیم
بەڕاســتی بەرپــرس و هەڵبژێــردراوی
خەڵــک بوونایە بێگومــان وەزعەکە لەمە
باشــتر دەبــوو .کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
لــەم بازنــەدا وەک هەمیشــە زیاتریــن
زەرەری بەرکەوتــووە .گەندەڵــی ئیــداری
لــە کوردســتان بووەتــە هۆکارێکی دیکە
بــۆ بێنەزمــی و خەڵکــی زیادتــری هەژار
کــردووە .ســەرمایەدارە پــاک و دوور لــە
گەندەڵییەکانــی کوردســتان لــە ترســی
گەڕپێگرتنی ڕێژیم ناوێرن وەک ئەوەیکە
پێویســتە ســەرمایەکانیان بێننە مەیدانەوە
هەر بۆیەش بەشــێک لە بێکاری خەڵک
دەتوانــێ لەم ســۆنگەوە ســەرچاوە بگرێ.
تەنیا لەم ســێ ساڵەی ڕابردوودا بەشێکی
بەرچــاوی ســەرمایەدار و خاوەن پارەکانی
کوردستان یان ئێرانیان بەجێ هێشتووە یان
بــەرەو شــارە گەورەکانــی ئێــران کۆچیان
کــردووە و لــەو شــارانە و زۆر بــە پارێزەوە
درێــژە بــە کارەکانیــان دەدەن .بەرهەمــی
کــەم یــان زۆری ئەو ســەرمایەدارانە ئیتر
بــۆ کوردســتان ناگەڕێتــەوە جگــە لەوەش
ئــەوان و بنەماڵەکانیان لەباری شوناســەوە
زیاتــر مەترســی لەناوچونیــان لەســەرە.
کێشــەی هــەژاری و دژایەتــی گەندەڵــی
بەم شێوە کە ڕێژیم ئێستا بەڕێوەی دەبات
نەتەنیــا چارەســەر نابێــت بەڵکــوو زیاتــر
پــەرە دەســتێنێ و ئێســتا جگە لــە چینی
خــواروو و ناوەنــدی کۆمەڵــگای ئێــران،
چینــی دەوڵەمەنــد و ســەرەوەی ماڵیش بە
دژی ڕێژیــم هەڵدەگەڕنــەوە .ئــەم چینــە
زۆر بــە پارێــزەوە هەنگاو هەڵدەگرێ بەاڵم
هەنگاوەکانــی دەتوانــێ وەرچەرخانێکــی
جیــددی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری لــە
ناوخــۆدا دروســت بــکات .لەوانەیــە ئــەو
چینــە نــە بتوانــێ و نە بیشــیهەوێ ببێتە
دوژمنــی ڕێژیــم بــەاڵم دوورکەوتنــەوەی
ســەرمایەکانیان و شــاردنەوەیان لــە
ڕێژیــم برینی جەســتەی نەخۆشــی ڕێژیم
قوڵتــر دەکات .قەیرانەکانــی ڕێژیــم بــە
پەالماردانــی ســەرمایەی خەڵکانــی
گەنــدەڵ و ناگەنــدەڵ چارەســەر نابێــت
چونکــە جەمــاوەر ناوەڕۆکــی ڕێژیمــان
ناســیوە و پیــرۆزی و موقەدەســی ڕێژیــم
لــە الیــەن مۆرەکانــی خۆیشــییەوە چوەتە
ژێــر پرســیار .گەندەڵــی و ئێختــاس و
کەمکاری بەرۆکی ئێرانی ئاخوندەکانی
گرتووە .گرێــدراوی ئاغازادە گەندەڵەکان
بــە کاربەدەســتە نیزامــی و سیاســی و
تەســبێحێکی
خزمەتگوزارییەکانــەوە
فەسادی دروستکردووە کە بە هیچ گرتن
و دوورخســتنەوەیەک چارەســەر ناکــرێ
بەڵکــوو بــە گرتــن یــان دوورخســتنەوەی
مۆرەیەک ،کەســانێکی دزتر و گەندەڵتر
جێگاکەیــان پــڕ دەکەنەوە و هەتا ڕوخانی
ڕێژیم ،گەندەڵی هەر درێژەی دەبێت .
ئەخــاق بــە هەمــوو قســە و باســێک کە
هــەر لە ســەرەتای ژیانــی مرۆڤــەوە هەتا
ئەمڕۆ لە ســەری کراوە و دەکرێ ئەگەر
لە مرۆڤی پێشەنگ یان ڕێبەردا سڕایەوە
بەدڵنیاییــەوە تەواوی پێکهاتەکەی پشــت
سەری خۆی تووشی وەرچەرخان دەکات.
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ڕاهێنهری فێرگەیەک بۆ فێربوون
مریەم عەلیپوور
بەشی بیست و شەشەم

Joseph O›Connorزۆر
بهڕوونــی و ئاشــکرا دهڵێــت›‹ :ئهگــهر
خــوو و ڕهوشــتهکان دهستنیشــان
نەکەیــن ناتوانیــن لــه ئاکامــدا بــه
گۆڕانکارییەکــی بــاش بگهیــن و دووباره
زۆر شــت دهکهین به بــێ بیرلێکردنهوه››.
دهبــێ تێبگهیــن کــه تهنیــا حــهز و
بیرکردنــهوه بــهس نییــه و هــهر وهک
نووسهر و شــاعیری بهناوبانگی نۆروێژی
هێنریــک ئیبســنHenrik Ibsen
( )1906– 1828دهڵێــت›‹ :بیــر
بکــەوە ،بتهەوێــت و بەکــردەوەی بکــە››.
بــۆ ئــەوەش باشــترین ڕێــگا ڕاهێنــهری
کردنــه لهســهر بنهمــای چــوار تــهوهر:
هۆ(انگیــزه) ،بڕیــاردان ،گهشــهدان بــه
بهرنامهیهکــی کاری ،یهکخســتن
یــان لێکدانــی ئهوانــه پێکــهوه.
دهگێڕنــهوه و دهڵێــن ڕۆژێــک دایکێــک
دهســتی کوڕه شهش سااڵنهکهی دهگرێت
و دهچێــت بــۆ الی Mahatma
 )1869 –1948( Gandhiسهرکردهی
بهناوبانگی هێندییهکان و لێی دهپرســێت:
کوڕهکــهم قهندی زۆر پێ خۆشــ ه بەڕای
تــۆ ئیزنــی بــدهم قەنــدی بخــوات یــان نا؟
گانــدی واڵمــی دهداتهوه و دهڵێت :ئێســتا
بڕۆوە و دوای سێ حهوتووی دیکه وهرهوه،
ئــهوکات واڵمــت دهدهمــهوه .دایکهکــه
دهچێتــهوه و دوای ســێ حهوتــوو دێتــهوه
الی گانــدی تــا واڵمــی پرســیارهکهی
وهرگرێتــهوه .گاندی پێــی دهڵێت مههێڵه،
بــا قهنــدی نهخــوات .دایکهکه دهپرســێت
واڵمهکــهت هــهر ئــهوه بــوو ،کهواتــه بــۆ
دهبــا مــن ســێ حهوتــوو چــاوهڕوان بــام؟
گانــدی ڕووی تێــدهکات و دهڵێــت :مــن
خــۆم پێویســتم بــهو چهنــد ڕۆژه ههبــوو
کــه قهنــد بخۆم و بزانم باشــه یان خراپ.
کهواته چ وهک ڕاهێنهر و چ وهک هاوڕێ
و مامۆســتا شــتێک بــه خهڵکانی دیکە
پێشنیار بکه که خۆت تاقیت کردبێتهوه و
الیهنی چــاک و خراپهکانی باش بزانی.
 4.6پڕۆسهی پااڵوتن و مێکانیزمهکانی
کارتێکــهر لهســهر هێــزی ههســتهوهری
لەنێو مێشکدا
توانــای تێگهیشــتن یــان ههســت پێکردن،
بهشــێکه لــه دهروونناســی کــه لێهاتوویی
و تێگهیشــنی ئێمــه لهســهر دونیــای
دهوروبهرمــان دهستنیشــان دهکات یــان بــه
واتایهکــی دیکــ ه پڕۆســهیهکی زهینییــە
کــه لهوێــدا ئهزموونــه ههســتپێکراوهکان
مانــادار دهبــن .شــوێنێکی تایبــەت هەیــە
بــۆ ئــهو پڕۆســهیهی کــه هــۆکاره بــۆ
ئــهوهی ئۆرگانیزمهکانــی ئێمه و ههســته
شــوێندانهرهکانمان هــهم تۆمــار دهکات و
هــهم ڕێــک دهخــات .توانــای تێگهیشــتن
و ههســتپێکردن ،پڕۆســهیهکی بهردهوامــه
کــه ههم چاالکــه و ههمیش ناچاالک و
ئهو شــتانهی که تێگهیشــتنمان لەسەریان
ههیــه تۆمــار دهکات و لێکدانهوهیــان
لهســهر دهدات .وێنــەی خــوارەوە شــێوازی
پێوەنــدی گرتــن لــە چوارچێــوەی
 NLPلــە نێــو مێشــکدا پیشــان دەدات.
پڕۆســەی کارکردی مێشکی مرۆڤەکان لە
کاتــی ڕوودانی ڕووداوێک بەپێی وێنەی
سەرەوە:
 .1لــە دنیــای دەرەوە (دەرەوەی مێشــکی
تاکێــک) ڕووداوێــک ڕوو دەدات.
 .2ئــەو ڕووداوە لــە ڕێــگای پێنــج
ههســتهوهرهکانەوە دەگوازرێتــەوە بــۆ نێــو
مێشــک و بەشــێوەیەک لە نێو مێشــکدا
وێنــا دەکرێــت .پێنــج ههســتهوهرهکانی
مــرۆڤ بریتیــن لــە :بينيــن ،بیســتن،
بۆنکردن ،چێشتن(تامکردن) و بەرکەوتن.
 .3لــەدوای گواســتنەوەی ڕووداوەکــە
بــۆ نێــو مێشــک و ئەوجــار بــە ڕێــگای
پااڵوتــن یــان فیلتێرەکانــدا تێدەپەڕێــت.

 .4مێشــک لێکدانــەوە یــان
شــیکردنەوەیەک دەکات لەســەر هەمــوو
ئــەو هەســت و بیــر و دڵەڕاوکێیانــەی
کــە بەهــۆی ڕووداوەکــە لــە دەروونــی
مرۆڤــدا دروســت دەبێت یان بەشــێوەیەکی
ســاکار ڕووداوەکــە لــە پاڵوێــن دەدری.
 .5دوای پااڵوتنــی ڕووداوەکــە و
بەســتنەوەی بــە فســیۆلۆجی ،دەبێتــە
هــۆکاری دروســتبوونی هەڵســوکەوت.
مەبەســت لــە فیســۆلۆجی :کارکردنــی
ئاســایی ئەندامەکانی لەشــە .یانی لەش
بــە شــێوەیەکی ڕێکوپێــک کار دەکات
و لــە ڕێــگای هەســتەکانەوە وەکــوو:
هەســتی ئەرێنــی و خۆشــی ،نەرێنــی
و ناخۆشــی و هانــدان و دژکــردەوە
و  ....هتــد ،پەرچەکــرداری هەیــە.
مێشــکی مــرۆڤ خاوەنــی پێنــج پاڵوێــن
یــان فیلتێــرە وەکــوو :مێتاپرۆگــرام،
بیرەوەرییــەکان ،بــاوەڕەکان ،بڕیــارەکان
و بەهــاکان .گرنگــی مێتاپرۆگــرام
لەوەدایــە کــە بــە شــێوەیەک کار
دەکات کــە هەمــوو بیرەوەرییــەکان،
بڕیــارات ،بەهــاکان ،بــاوەڕەکان و
دژکردەوەکانی مرۆڤ ڕێنوێنی دەکات.
ســێ میکانیــزم هــەن کــه کارتێکــهری
لهســهر هێــزی ههســتهوهری یــان هۆش
و زهینــی ئێمــهی مرۆڤهکانــدا ههیــه و
هــۆکارن بــۆ شــێوازی ڕووبهڕووبوونــهوه
و ههڵوێســت گرتــن لــه کاتی بیســتنی
ڕووداوێــک یــان وهرگرتنــی زانیــاری
تــازه .ئهو ســێ میکانیزمــه بریتین لە:
 .١ســڕینەوە یــان خســتنه پشــتگوێ
(:)Omission
کاتێــک ئێمــە هەمــوو ســەرنجی خۆمان
دەخەینە ســەر بەشــێک لە ڕووداوەکە ئەو
کات لــە بەشــەکانی دیکــەی ڕووداوەکە
دوور دەکەوینــەوە .هەر بۆیە خاڵی یەکەم
یارمەتیمــان دەدات تــا بتوانیــن باشــتر بیر
بکەینــەوە و هەمــوو زانیارییــەکان هەرس
بکەیــن و هــەوڵ بدەیــن چڕبوونەوەمــان
لەســەر ڕووداوەکــە بێــت .ههبوونــی توانــا
بــۆ پشــتگوێ خســتن یــان ل بیرکردنــی
ئــهو شــتانهی کــه هــۆکاری ورووژانــدن
و لهدهســتدانی بیــرو هــۆش بــن ،گرنگی
خــۆی هەیە .بــۆ وێنه لهگهڵ کهســێک
لــە قاوەخانەیــەک چاوپێکهوتنــت ههیه.
قاوهخانهکــه پــڕه لــه خهڵــک و دهنگــه
دهنــگ زۆره ،ئهتــۆ چــۆن بتوانی ههموو
ئــهو دهنگانــه وهپشــتگوێ بخــهی و بیر و
ســهرنجت یــان چڕبوونــهوهت تەنیا لهســهر
وتووێژهکــه بێــت .لهوانهیــه ئێــوه باســی
بابهتێکــی زۆر ههســتیار بکــهن کــه ئــهو
بابهتــه کاریگەری لەســەر ههســتهکانتان
هەبێــت .هــهر بۆیــه هــهر دووی ئێــوه
ســهرقاڵن و بیــر لــه ڕوانگــه و بۆچوونــی
خۆتــان دهکەنــەوه .لــهو کاتــهدا لهوانهیــه
بچووکترین جووڵه ببێتە هۆکاری ئەوەیکه
یەکێکتــان لــه باســهکه بــاش تێنــهگا.
کاتێک ئێمه زانیاری یان هێندێک شــت
کــه لــه دهورووبهرمانــن و وهپشــتگوێیان
دهخەیــن کەواتــه ســهرنجمان تهنیا لهســهر
ئهو شــتهیه کــه خۆمان دیاریمــان کردووە
یــان دیــاری دەکەیــن .لــە پڕۆســەی
ژیانیشــدا ئێمــه دهتوانیــن پێش بهو شــتانه
بگریــن یــان لــە پاڵوێنیــان بدەیــن کــه
بەربەســتن بۆ تێگهیشــتنمان ،تێکۆشانمان
و ههنگاوههڵێنانهوهمان بۆ بهرهوپێشچوون.
 .2گۆڕین ،جێگوڕکێ پێکردن ،شــێواندن
یــان بەالڕێدابــردن:))Distortion
کاتێــک ئێمــە بــە هەڵــە لــە ڕووداوێــک
تێدەگەین ئەو خاڵە یارمەتیدەرە بۆ باشــتر
تێگەیشــتن و دەرخســتنی ڕاســتییەتی
ڕووداوەکــە .گۆڕیــن یــان باوەڕپێکــردن
بــه وشــهکان دهتوانێــت هۆکارێــک بێــت
بــۆ ئاڵوگۆڕهێنــان بەســهر ههســتهکاندا.
لهوانهیه زۆر شــت ههســت پێ بکهی که
لهڕاســتیدا وا نهبێــت .بــۆ وێنــە شــتێکی
درێژ لەســەر هــەردی کەوتووە و وادەزانی
ئــەوە مــارە ،هــاوار دەکــەی مــار ،بــەاڵم
کاتێــک نزیــک دەبیتــەوە دەبینــی ئــەوە
لەتە گوریســێکە یان پەتێکی ئەســتوورە.
یــان کاتێــک لــه تاریکــی دهترســی و له
شــهوێکی تاریکــدا بــه نێــو دارســتاندا

دهڕۆی ،لهوانهیــه زۆر دهنگــی ســهیرت
گــوێ لێبــێ یــان تهنانــهت لقهدارێکــت
وهک ئاژهڵێکــی دڕنــده بێتــه بهرچــاو،
ههمــوو ئهوانــه هــۆکارن بــۆ گۆڕانــی
ههســتهکانت لــه خۆشــی و ئارامــیڕا بۆ
تــرس و دڵهڕاوکــێ .هــهر بۆیــه گۆڕیــن
یــان باوەڕکــردن بــه وشــهکانیش دهتوانــن
ببنــه هــۆکاری دروســت بوونی ههســتی
ناخــۆش ،تــرس و دڵەڕاوکێ و دژکردهوه.
 .3بــە گشــتی کردن ،یــان وەک یەک
بیرکردنــەوە :))Generalization
پرۆســەی ســێهەمە کــە پێــی دەڵێــن
بەگشــتی کــردن .لێــرەدا لێکدانــەوە و
شــیکردنەوەکانمان بەپێــی ئەزمــوون و
شــارەزاییمان لەســەر بابەتەکــە دەبێــت و
ئاســانکاری دەکرێــت بــۆ ئــەوەی باشــتر
زانیارییــەکان وەرگریــن .بەگشــتی کردن
کاردانــهوەی لهســهر ڕووداوەکانــی نێــو
پرۆســهی ژیانــدا هەیــە و دهتوانێــت ببێته
هــۆکار بــۆ ئاڵوگۆڕێکــی گــهوره لــه
ژیانــدا .نابــێ وا ههســت بکهیــن که ئهو
شــێوه کاردانــهوهی لهســهر دۆخێــک یان
بابەتێــک ههمانبــووە یان هەمانە لهســهر
ههمــوو دۆخ و بابهتێکــی دیکهش ههر وا
دهبێــت؛ بۆوێنــه ئهگــهر لــه چاالکییهکدا
بــاش نهبــووی یــان ســهرنهکهوتی بــهو
مانایــه نییــه کــه واز لــه چاالکــی بێنی
و هیــچ چاالکییەکــی دیکــه نهکــهی.
نابــێ بــاش نهبوونــت یــان ســهرنهکهوتنت
لــه چاالکییەکــدا گشــتگیر بکــهی و
وا بزانــی تــازە لــە هیــچ چاالکییەکــدا
ســەرکەوتوو نابی یان هیچ چاالکییەک
ناتوانــی بــە باشــی بەئەنجــام بگەیەنــی.
لــە نێــو پرۆســەی مێشــکدا خاڵــی ســێ
یــان بــە گشــتی کــردن بــه مێتاپرۆگــرام
 Metaprogramsنــاو دهبردرێــت.
وێنــهی خــوارەوە نیشــاندەری مۆدێــل
یــان شــێوازی پێوهنــدی گرتنــیNLP
یــە لــه نێــو ئهڵقــه یــان بازنهیهکــی
داخــراو کــه بهبــێ بیرلێکردنــهوه یــان
بێویســتن(ئۆتوماتیکی) ڕوو دهدات.
ژمارهی  :1ههر شتێک لهدهورووبهرمان
ڕوودهدات وەک پێشــتریش باســم کــرد له
ڕێــگای پێنــج ههســتهکانمانهوه دهچێتــە
نێــو مێشــکمان .لهوێــش به هــۆی پاڵوێن
یــان فیلتێرەکانــەوە (ژمــارهی  2ههتــا
 )7گۆڕانکارییــان بهســهردا دێــت و
لــه کۆتاییــدا لــه ڕێــگای ڕهوشــت یــان
هەڵســوکەوتمان دێنــهوه دهر(ژمارهی .)8
مێتاپرۆگرامــەکان وەک کلیلــی زەینی
مرۆڤــن و بڕیــار دەدەن مێشــک چــۆن و
بــە چ شــتێک گرنگــی بــدات و چــۆن
هەڵسوکەوت بکات ،هەر بۆیەش گرنگی
تایبەتیــان هەیــە .ئەگــەر پاڵوێنــەکان یان
فیلتێــرەکان نەبــن ،ئــەوە زانیارییەکــی
یەکجار زۆر وەردەگرین و ئەو کات سەرمان
لێدەشــێوێت .ئــەوە پاڵوێنەکانــن یارمەتــی
دەدەن بۆ ئەوەی هاوسەنگی دروست بێت.
بــۆ وێنــە :بۆچــی کاتێــک دوو
کــەس ڕووبــەڕووی ڕووداوێــک
دەبنــەوە هەڵوێســت یــان دژکــردەوەی
ئــەو دوو کەســە وەک یــەک نییــە؟
واڵمەکــەی ئەوەیــە کــە پااڵوتــن یــان
فیلتێرکردنــی ئــەو ســێ خاڵــەی کــە
لــە ســەرەوە باســم کــردن بــۆ هەمــوو
کەســێک وەک یــەک نییــە و بەڵکــوو
لــە الیــەن هــەر کەســێک بەشــێوەیەکە.
وێنــەی خــوارەوە نیشــاندەری مۆدێــل
یــان شــێوازی پێوهنــدی گرتنــیNLP
یــە لــه نێــو ئهڵقــه یــان بازنهیهکــی
ئــاوەاڵ یــان کــراوەدا ،یانــی لــە ڕێــگای
بیرلێکردنــهوه و ویســتن ڕوو دەدات.
 5.٦مێتاپرۆگرام Metaprograms
مێتاپرۆگرام ،تایبەتمەندییەکانی دەروونی
و شــێوازی بیرکردنەوەکانــی تاکــە و
لەســەر ئەو بنەمایە هەڵســوکەوتی تاک
دیــاری دەکرێــت یــان دروســت دەبێــت.
دەتوانیــن ئــاواش بڵێیــن کــە مێتاپرۆگرام
شێوازێکی زمانه بۆ ئهوهی به شێوهیهکی
ئاشکرا و ڕوون کهڵک له زمان وەرگرین
و ئامرازێکیشــه بــۆ پااڵوتــن و دهربڕینی
بیــرهکان ،ههســتهکان و ئهزموونــهکان.
مێتاپرۆگــرام ئامرازێکــه بــۆ جێگوڕکــێ

کــردن بــه پێکهاتــهی ڕووکاری زمــان،
بــۆ دۆزینــهوهی پێکهاتــهی قوواڵیــی ل ه
زمانــدا .بۆ وێنــه «کوێســتان منداڵێکی
بههۆشه» پێکهاتهی ڕووکاری زمانهکه
ڕوونــه .ڕاگهیاندراوهکــه باســی ئــهوهی
ناکات که چۆن ،له پێوهندی لهگهڵ کێ
یــان چ کهســێک ئــهو قســهیەی دهکات
کــه «کوێســتان منداڵێکــی بەهۆشــه».
کاتێــک زمــان بــه شــێوهیهکی قــووڵ له
نێــو مێشــکدا بوونــی ههیــه ،کەواتــه وا
باشــه دهربڕینــهکان یــان مهبهســتهکانیش
بــه شــێوهیەکی قــووڵ بهیــان بکرێــن.
ئــهوهش مێتاپرۆگــرام یارمهتیمــان دهدات
ههتــا بــه قووڵــی بدوێیــن یــان تێبگهیــن.
ئێمــه مرۆڤــهکان لــه زهینــی خۆمانــدا
نهخشــهی جیهــان و ژینگــهی
دهکهیــن.
وێنــا
دهوروب هرمــان
ئــهو نهخشــانهش جیاوازییــان ههیــه ،لهبهر
ئهوهی ئێم ه کهڵک لهو سێ میکانیزمەی
کــە لــە ســەرەوە باســم کــردن وهردهگرین:
 .1فڕێدان یان خستنه پشتگوێ
 .2گۆڕین و شێواندن
 .3بهگشتی کردن.
ئهو ســێ میکانیزمه دهتوانێت هۆکاری
دروســت بوونــی ههڵهتێگهیشــتن ،کێشــه

و ســنووردانان(چ هەڵســوکەوتی
جەســتەیی و چ بێژەیــی یانــی بــە قســە)
بێــت .کاتێــک لهگهڵ کهســێکی دیکه
لــەوتووێــژدای ،ههر شــتێک که باســی
دهکهی الیهنی بهرامبهر بهو شــێوهی که
خــۆی پێــی خۆشــه وهریدهگرێــت .له زۆر
کاتــدا زمانــی جهســتهیی یانــی ئامــاژه
و جووڵــهی لهشــت یارمهتــی الیهنــی
بهرامبەر دهدات ههتا مانای ڕاستهقینهی
ئــهو شــتهی که باســی دهکــهی تێبگات
یــان پێچەوانەکــەی بــە هەڵــە تێبــگات.
هەرچەند دەروون و لەش لە بنەڕەتدا جیاوازن
بــەاڵم دەروون هــۆکارە بۆ جوواڵنی لەش.
مێتاپرۆگــرام یارمهتیمــان دهدات بــۆ
ئــهوهی بــه باشــی بیــر بکهینــهوه و
لــه ههمــوو تایبهتمەندییهکانــی ئــەو
وێنایانــەی کــە لــە نێــو زەینــی خۆمانــدا
دروســتیان دەکەیــن بــە شــێوەیەکی
لۆژیکــی و دروســت کهڵــک وهرگریــن.
مێتاپرۆگــرام یارمەتیمــان دەدات بــۆ
ئــهوهی بتوانیــن نهخشــهیهکی بــاش بــۆ
ژیانــی خۆمــان له نێــو زهینماندا دروســت
بکهیــن ،نهخشــهیهک کــه دهوڵهمەنــد و
پڕبایــهخ بێــت و به باشــی گهشــه بکات.
ئــهو وێنایــهی ئێمــه له دونیــا و ژینگهی

دهورووبهرمــان لــه زهینمانــدا ههیــ ه
جیــاوازه لهگــهڵ دونیــای ڕاســتییهتی.
کهســێک کــه بــه وتــە یــان بــه وشــه
باســی ئهزموونهکانــی خــۆی دهکات
ناتوانێــت ههمــوو ئهزموونهکانــی بــەو
شــێوەی کــە هەیــە بــۆ تــۆ بگوێزێتــهوه،
ئــهوه مێتاپرۆگرامــە مانــای ئهوانــهت
بــۆ ڕوون دهکاتــهوه هەتــا تێیــان بگــهی.
شتێک که ئێمه باسی دهکهین زۆر شتی
دیکهی لهپشته که ناتوانین بهیانیان بکەین.
بهگشــتی پێــم وایــه دەتوانیــن
بڵێیــن مێتاپرۆگــرام ئامرازێکــه:
ـ یارمهتــی ئێمــه دهدات تــا بهڕوونــی و
ئاشــکرا شــتهکانی خۆمــان بــاس بکهین
بــۆ ئــهوهی بــه ڕوونیــش لــه ههســت و
بیروبۆچوونــی الیهنی بهرامبهر تێبگهین.
ـ بــۆ ئــەوەی شــێوه و بهیانــی
قســهکردنمان وشــیارانەتر و ڕەوانتــر بێت.
ـ بتوانیــن ههمــوو ئــهو بیروبۆچوونانــهی
کــە خۆیــان حەشــار داوه یــان
شــاردۆتەوە ،بوێرانــه باســیان بکهیــن.
ـ یارمهتــی دهدات تــا باشــتر لهگــهڵ
بنهماڵــه ،هــاوڕێ و هاوکارهکانمــان
پێوهنــدی و ئاڵوگــۆڕی بیــروڕا بکهیــن.
ـ هەروەها باشتر له الیهنی بهرامبهر تێبگهین.
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مژاری مژ و تاریکی
عەلی سۆهرابی
نــهک هــهر لــه مــاڵ ،نهک ههر شــار و
نهک ههر له زانستگا ،تهنانهت له بهشی
جوغڕافیــاش پێکــهوه بووین .جوغڕافیای
سرووشــتی .ئێمــه دوانهیهکــی ئاســایی
نهبوویــن .وهک ســێبهری یهکتــر ههمــوو
دهم الی یــهک بوویــن .بــه جۆرێــک که
تهنانهت خزمهکانیشــمان ئێمهیان بۆ لێک
نهدهکرایــەوه .کــهس نهیدهزانــی کامهمان
«هیــوا» و کامهمــان «هێــدی»ن .
چهندیــن و چهندین جــار له جیاتی یهک
لــه تاقیکارییــهکان بهشــداریمان دهکــرد و
کــهس نهیدهزانــی .ئێمه دوانهیهکی ئهوها
بووین....
سۆفی خدر دهیگوت :ههردووک ویشک
دهبن .ههرگیز ناگهنه دهریا به تهنیایی.
سۆفی خدر دهستهپیاوێکی دهنێوکهوتووی
ههتــا بڵێــی ســهروڕووخۆش بــوو.
کهواووپانتۆڵێکــی کــۆن و نوێــی خاکی
لهبهردا بوو .جهمهدانییهکهی الجهوالج به
التیگی ســهریهوه ،مێرانهتــری دههێنا بهر
چــاو .خهتی بــزهی لــه دوورهوه له چاوی
دهدا .ڕێگاکه وهک لهپی دهستی شارهزا
بوو .جاروبار به دهنگه نهرم و بهسۆزهکهی
گۆرانی بۆ دهگوتین.
لــه ترۆمبێلهکــه دابهزیــن .یهکــی
جانتایــهک بــه شــانییهوه بــهرهو مــاڵ
بووینــهوه .بــهر لــهوهی لــه دهرگا بدهیــن،
یــهک لــه ژوورهوه قیژانــدی :کــوڕهکان
هاتنــهوه .ئێمــه «کــوڕهکان» بوویــن ،له
مــاڵ ،لــه گــهڕهک و تهنانــهت لــه نــاو
ههموو خزم و ناســیاوهکان .هیچ کاممان
لــهوه دڵنیــا نهبوویــن کــه بتوانیــن ئــهو
ئهرکــهی مامۆســتا پێی ســپاردبووین ،به
ســهرکهوتوویی جێبهجێــی بکهیــن .وهک
ههمــوو کات هانامــان بــۆ باوکمان برد و

داوای یارمهتیمان لێ کرد.
_ هیــوا ....هــۆ هیــوا .....کــوڕه تۆ له
کوێی؟
_ سۆفی خدر....هۆ سۆفی خدر....
ههتــا دههــات بهرچاوم لێڵتــر دهبوو .مژ و
تاریکــی وهها تێــک تهنرابــوون دهرفهتی
هیــچ شــتێکیان پــێ نــهدهدام .دهنگــم
نووسابوو ئهوهندهی بانگی هیوا و سۆفی
خــدر بکــهم .جاری وابــوو هاڕهی چۆمی
بههــار ههمــوو دهنگێکــی قــووت دهدا.
جاری واش ههبوو ههر ســێکمان هاوکات
هاوارمــان دهکــرد .دهنگی هــهر کامهمان
لــه کێوێکهوه ئاوهزهی دهداوه و دهنگهکان
وههــا لێک دههــااڵن که نه کهس دهنگی
کهســی دهناسییهوه و ن ه ئاوهزهی دهنگی.
ســۆفی خــدر ههوڵــی دهدا بــهر لــهوهی
بگهینــه ئــهو شــوێنهی چۆمهکــه دهبێتــه
دوو ،کۆمــان کاتــهوه و بمانگهیێنێتــهوه
یهک .ترسی ئهوهی ههبوو لهو شوێنهڕا،
ههر یهکهو به الیهکدا بڕۆین؛ بهاڵم مژ و
تاریکییهکه هێنده قورس بوون که ههموو
شــارهزایی و لێزانییهکهی سۆفی خدریش
نهیتوانیبوو لێکمان نزیک کاتهوه .چرای
دادهگیرساند ...گوێنی ئاگر تێبهردهدا...
بــه دهم چۆمهکــهدا ههڵــدا و پێــدای
دهکــرد ...ههر جــارهو بانگی یهکێکمانی
دهکــرد .لهگهڵ ئهوهشــدا ،نــه خۆی لێمان
نزیک دهبوویهوه و نه دهیتوانی ئێمه لێک
نزیــک کاتــهوه .شــهکهت و هیــاک له
نــاو ئهو مــژ و تاریکییهدا ،دهستهوەســتان
مابووینــهوه .هــهر جارێــک کــه بــهرهو
یــهک دهجوواڵینــهوه ،بێ ئــهوهی خۆمان
ههســت بکهیــن هێنــدهی تــر لێــک دوور
دهکهوتینهوه.
باوکم دهیگوت :هیچ خهم مهخۆن ...لهو
ناوچهیه،کۆنههاواڵێکم ههیه نێوی سۆفی
خدره .ههمووی ئهو مهڵبهنده وهک بهری
دهستی شــارهزایه .بڕۆن بیبیننهوه ،بیگرن

و بهری مهدهن .دهرمانی دهردی ئێوه الی
ســۆفی خــدره .ئهوســا کوتهکاغهزێکــی
وێداین که بۆ سۆفی خدری نووسیبوو.
ســۆفی خدر دهیگوت :ئهو دوو چۆمه له
شــوێنێک یــهک دهگرنهوه و بــهرهو دهریا
دهڕۆن ههر وهک چۆن سهرهتا یهک بوون
و دواتر لێک تالسابوون.
دایکــم دهیگــوت :کوڕی خــۆم هێدی...
شــوکور تۆ وریــای .ئــاگاداری هیوا به.
هیوا نهختێک گێلۆکهیه .ههمیشــه وای
دهگــوت .هــهر کاتێــک دهمانههویســت
بچینــه شــوێنێک .بــه بــاوهڕی مــن
گێلۆکــهش نهبوو .چونکه له جێی خۆیدا
کهڵــکاژۆی لــهو گێلییــه وهردهگــرت.
بهرپرسایهتی ههموو شتێکی دهخسته سهر
ئهستۆی من .ههرچهند من ئهوپهڕهکهی
دوو خولــهک لــه ئــهو گهورهتــر بــووم .له
زانســتگاش من حهزم دهکرد «ئابووری»
یــان «زانســتهڕامیارییــهکان» بخوێنــم.
ئــهوه ئــهو بــوو پهلکێشــی کــردم بــۆ
«جوغڕافیای سروشتی».
مامۆســتاکهمان پێــی گوتبوویــن :ئــهو
ناوچهیــه هیــچ جــۆره لێکۆڵینهوهیهکــی
مهیدانــی لــه ســهر نهکــراوه .ئــهوه ئێــوهن
دهبــێ ئــهو ئهرکــه وه ئهســتۆ بگــرن .بــه
شــاخهوه ،بــه دهشــت و چۆم و لێــڕهوارهوه،
به ڕێژهی دانیشــتووانی و ڕووبهرهکهیهوه.
لێکۆڵینهوهکهتان دهبــێ لێکۆڵینهوهیهکی
ههمهالیهنــه بــێ .ئێــوه کــوڕی ئــهو
ناوچهیــهن و ئــهو لێکۆڵینهوهیه ،ئهرکه له
ســهر شــانتان .دواتر گوتــی :کارێکی وا
دهکهم زانســتگا هاســانکاریتان بۆ بکا و
بهشێک له کهرهســتهکانی پێویستتان بۆ
دابین بکا.
ســۆفی خــدر دهیگــوت لهگــهڵ باوکتــان
وهک بــرا وا بوویــن .زهوادمــان بێ یهک
نهدهبــڕی .وهک دوانــه وابوویــن .دایمــه
پێکهوه بووین .باوکتان برایهکی له خۆی

چووکهتــری ههبوو .ڕۆژێک کهوته ئهو
چۆمه و خنکا ....تهنانهت تهرمهکهشی
نهدۆزرایــهوه .دوای ئــهو کهتنــه ،باوکتان
وهک جاران نهما .ئهو دهشت و دهرهی له
بهرچاو کهوت .ئیتر به هیچ شتێکی ئهو
ناوچهیــه دڵخــۆش و شاگهشــکه نهدهبوو.
دواجــار بڕیــاری خــۆی دا .بــه هیــوای
خوێندن و خۆپێگهیاندن ڕووی له ههندهران
کــرد .منیــش هــهر لێره مامــهوه و ملم له
کار و کاسبی نا.
لێکۆڵینهوهکهمــان ههموو شــتێکی لهخۆ
دهگــرت :شــار و گونــد ،زهوی و زار،
مهڕومــااڵت ،شــاخ و چــۆم و لێــڕهوار و
ههر شــتێکی لهم ناوچهیه ههبوو .سۆفی
خــدر جگــه لــه شــارهزایی لــه ڕێ و بان،
قامووســێکی زینــدووش بــوو لــه نێــوی
دار و گیــا و تهپۆڵکــه و جۆگهلــهکان.
یــهک بهیهکــی نێــوی جــێ ههوارهکانی
دهزانی .ســۆفی خدر پاڵپشتێکی بههێزی
ئــهو لێکۆڵینهوهیــه بــوو .هــهر جــاره لــه
ســهر تهوهرێــک لێکۆڵینهوهمــان دهکــرد
و الپــهڕه نووســراوهکانمان دهســته دهســته
دهکــرد .چهندین شــهو و ڕۆژ بوو لهگهڵ
ســۆفی خــدر ئــهو دهشــت و کێوانهمــان
دهپێــوا .شــهوانه ئــهو چایی بــۆ لێدهناین
و ئێمــهش نووســراوهکانمان ڕێزبهنــدی
دهکرد .دواتهوهری لێکۆڵینهوهکهمان ،ئهو
چۆمــه خوڕینــه و ئهو چیــا بهرزه بوو که
بــه ســهرچاوهی چۆمهکــ ه دهناســرا .ئیتر
کارهکانمان ڕوو له کۆتایی بوون .سبهی
ئهو شهوهی له قهراغ ئاگر دانیشتبووین و
سۆفی خدر بۆمان دهدوا لهو چۆمه و لهو
ژیانهی بهو چۆمهوه بهسترابوویهوه ،دهبوو
وهسهر دوندی کێوهکه کهوین و به کامێرا
«تئۆدۆلیت»هکــهی زانســتگا ڕووبــهری
ناوچهکه و بهرزی کێوهکه بپێوین .ئهوسا
له ســهر ئهو کاغــهزه «کاڵک»هی ههر
زانستگا پێی دابووین ،نهخشهی ناوچهکه

بکێشینهوه.
ســۆفی خــدر لــه پهنــا ئاگرهکــه
ههڵترووشــکابوو .نهختێــک پهرێشــان
دیــاری دهکــرد .چیلکــهی لــه عــهرزی
وهردهدا .ههناســهیهکی قووڵی ههڵکێشا و
دهســتی پێکردهوه :ئهو ساڵه ههورهتریشقه
لوتکــهی ئــهو کێوانــهی بــهر نــهدهدا.
ڕۆژێــک ههمــوو ئاســمانی ناوچهکــهی
تهنــی .گــرژی و ڕهشــی ،گهیشــتبووه
ئهوپــهڕی خــۆی .گرمــه و هــاڕهی ئــهو
دهشــت و دۆڵــهی پــڕ کردبوو .برووســک
وهک شمشــێر ئاســمانی شــهق دهکــرد.
لێزمهی باران و تهرزه وهها بهخۆڕ دههاته
خــوار ،بــواری هیــچ شــتێکی نــهدهدا.
ئــاوی چۆمهکه ههســتا ....هــهر دههات
و زیــادی دهکــرد .بهســتێنی چۆمهکــه
هــهر لهبهر یهک دهڕهوییــهوه .لێوارهکانی
چــۆم به گرم و هۆڕهوه شــڵپهیان له ئاوی
چۆمهکــه دههێنــا و تێــی دهڕووخــان.
ســێاڵوهکه لهمبــهر و ئهوبــهر ،لێــواری
چۆمهکــهی قــووت دهدا و نێوهڕاســتی
بهســتێنهکهی بهجــێ دههێشــت .هێــدی
هێــدی چهندین گابهرد خزانه نێوهڕاســتی
بهســتێنهکه و هــهر ئــهو شــهوه چۆمهکــه
شــهق بوو و بوو به دوو لهت .ئهو ســێاڵوه
زۆر شــتی وێران کرد...زۆر شتی لهگهڵ
خۆی برد .چهندین کهسی نوقم کرد که
ههرگیــز تهرمهکهیــان نهدۆزرایهوه .دوای
ئــهو ســێاڵوه بــوو باوکتــان ئێــرهی بهجــێ
هێشــت .ههر ئهو نــا ...زۆر کهس ئێرهیان
بهجێهێشت...زۆر کهس.
لهناکاو فرمێســک به چاوانیدا لووزهویان
بهســت .شــانه داتهپیوهکانــی ،نــهرم نــهرم
دهلهرزیــن .تۆزێــک ســهری ههڵێنــا.
فرمێســکێک به خهتی بزهیــدا خزایه ژێر
چهناگــهی .گریانــی پیاوێکی ئاوا مهند
و بهبڕشتمان بهالوه سهیر بوو.
_ مام ه گیان بۆچی دهگری؟

ههوڵی دهدا چاوهکانی بدزێتهوه .به هیچ
جــۆر پێی خــۆش نهبــوو فرمێســکهکانی
ببینیــن .خۆی بــۆ ڕانهدهگیرا و له ناخی
دڵهوه دهکوڵی و ههنیسکی دهدان.
_ مامهگیان تۆو خودا بۆچی دهگری؟
_ جگهرگۆشــهیهکی منیــش هــهر لــهو
چۆمــهدا خنــکا ...ئهو کات نــا ....زۆر
دواتــر ...ئــهو چۆمــه ئاوایــه ئیتــر ،هیچ
ماڵێک نییه قوربانییهکی بۆ نهدابێ...
شــهو تێکهڵــی خــهم و دهردی ســۆفی
خــدر ببــوو و ڕهنگی ڕهشــی نوقمــی بیره
ئاڵۆزهکانی ههموومان .
ســۆفی خــدر وهک ههلــووک بــهرهو
لوتکــهی کێوهکــه دهفــڕی و ئێمــهش بــه
شــوێنییهوه .ئێمــهی قوونگرانــی شــارهیی
وهدرهنگمان خســتبوو .له پهســتا دهیگوت:
کوڕینه زوو کهن .با له گهڕانهوهدا وهبهر
تاریکان نهکهوین...
ئێمــه کارمان زۆر و کات بهرتهســک...
دواجــار لــه داگهڕانــدا وهبــهر تاریکــی
کهوتیــن .هــهر تاریکی نــا ....وهبهر ئهو
شــهپۆله مــژهی کهوتین که پــێ به پێی
تاریکی ههموو شــتی تێکــدا .نهمانزانی
چــۆن و کهنگــێ لێــک بزر بوویــن .وهها
پهشۆکابووین نهماندهزانی کێ له پێش و
کــێ له دوایه .بهردهوام بانگی یهکترمان
دهکــرد و گوێمــان لــه دهنگــی یهکتــر
نهدهبوو...
_ هێــدی ...هێــدی گیــان ...ده چــاو
بکهوه کهس و کارم...
ههمــوو ههوڵــی خــۆم دا ...چــاوم ههڵێنم
بــهاڵم نهمتوانی .کاسهکاســم له ســهری
دههــات ...ســۆفی خــدر لــه بــهر چــاوم
ســهمای دهکــرد ...هیــوا لــه نــاو ئــاوی
چۆمهکــهدا مهلــهی دهکــرد ....دایکــم
هاواری دهکرد کوڕهکهم  ...هیوا...
ههستم کرد ئیتر چاوم ههڵنایهن...

کۆسهوکۆمهڵ
لە وێبالگی چەمەڕا وەرگیراوە
حەسەن ئەمینی
کــوردهواری ئــهم مهڵبهنــده لهمێژینــهی
کــوردان هــهر وهرز و مانــگ و ســاڵێکی
بهیتوبــاو و گهمهویــاری تایبهت به خۆی
ههیه که له نێوان ئهو وهرزانهدا زســتان به
هۆی دهســهاڵتی توندوتۆڵــی له ههمووان
دهوڵهمهندتر و پڕقسهوباستره .
کۆســه دروســت کــردن یهکێــک لــهو
گهمهویــاری و باوهڕانهیــه کــه پێشــتر و
ئێستایشــی لهگهڵدا بێت له یهکهم شهوی
نیوهبوونی زســتان ،ئهو دهمهی که دهڵێن
زســتان نیوه بووه و تهوژمی عهرزوئاسمان
شــکا دروســتی دهکهن ،که ســااڵنی زوو
لــه وههاشــهوێکدا کــوڕان و هــهرزهکاران
لــه ناوچهکانــدا بهتایبهت له گوندهکاندا
ســازیان دهکــرد ،کــه کهســایهتییهکانی
پێکهاتبــوو لــه کۆســه ،ژنــی کۆســه،
ورچ ،وشــتر  ...و هــهر ههموویــان بــه
ســهروچاوێکی شێواو و ترســێنهر به شێعر
و بهســته و بهنــدان درگا بــهدرگا ،مــاڵ
بــه ماڵی ئاوایییــان ئهتهقان و به گۆرانی
و شمشــاڵ و تهپــڵ و دهف و دایــهرهوه
ئهیانوتهوه :
مهڕ بهیهکانهو بزن به دوانه بهرهکهت
کهوێ لهم درگاوبانه
ئهندامانــی بهزمــی کۆســه به ئاردهشــێڵه
و کهرهســهکانی دیکــهی گریــم کــردن
ههرکــه خۆیــان تهیاروئامــاده ئهکــرد بــه
تاریکداهاتنی شهو له نێو دێدا ماڵهوماڵ
دهست پێ دهکهن به ههرشێوه بۆیان بکرێت
واته به ئاڕایشتێکی تهواو سهرسووڕهێنهر
کــه بتوانێــت ڕامانێــک ،ئیســتێک لــه
بینــهردا دروســت بــکا خۆیــان نیشــانی
جهماوهر و خاوهن ماڵ ئهدهن و دهڵێن :
زســتان
کۆســه هاتــووه بــۆ ســنجوو
نیوهی بهسهرچوو

ههرکــه خــاوهن مــاڵ واڵمیــان نهداتــهوه
بهردهوام به بهندوههڵبهســتی دیکه ویســت
و داخوازییهکهیــان دووپات ئهکهنهوه و به
ناوونیتکهی سهیروسهمهرتر دهیڵێنهوه :
کهوتووه
کۆســه هاتووه بۆ تووتن
وهک کهری کوڵکن
ئهڵــهی
کۆســه هاتــووه بــۆ هێلکــه
کهری بهڵهکه
لــه کوردســتانی کوێســتان و
سهرماوســهخڵهتدا ،بهشــێک لــه پهیامــی
کۆسهســازکردن مــژدهی ســهرکهوتنی
خهڵکه به ســهر ســپای پۆشــتهو پهرداخی
زســتاندا ،ههر بۆیه به شــهقبوونی زســتان
هیواوهومێــدهکان ئهژییهنــهوه و تهوژمــی
ئــهو خۆشــییه لــه گــهروودا نامێنێتــهوه و
دهنگ ههڵ ئهبڕن و ئهڵێن:

زســتان

کۆســه ماڵهوماڵیهتــی
ئاشبهتاڵیهتی
ئهگهر له ڕوانگهی دهروونناسیشــهوه چاو
لــه هۆی پێکهێنانی ئهو کۆڕوکۆبوونهوه
بــه نــاوی کۆسهســازکردن بکهیــن دیــاره
ئهتوانیــن ئــهو الیهنــه شــاراوانهی ویســت
وحهزوخولیاکانــی مرۆڤــی کــوردی
تێــدا ببینیتــهوه کــه ههمــووی ئــهو
ســهرکهوتن و زاڵبــوون بــه ســهر ســاردی
وســهخڵهتی وســهرمادا نمــادی بهشــێک
لــهو ههمــووه ئــاوات و ئارهزوانهیهتــی
کــه لــه بــهر بێدهرهتانــی و بێدهســهاڵتی
پەنگــی خواردووهتــهوه که بــۆ دهربڕینیان
پهنــا دهباتــه بهر کهســایهتی «کۆســه«.
ئهویــش کۆســهیهک کــه ســیمایهکی
تــازه و ڕوخســارێکی سهرنجڕاکێشــی

ههبێــت ههتا پهیامهکــهی بگهیهنێته ههر
ههمــوو دانیشــتووانی گوندودهوروبــهری.
ئهگینــا بیانــووی کۆســه لــه چهشــنی
دهزوو ،سنجوو،تووتن،هێلکه ...ههمووی
بــۆ ئهوهیــه بڵــێ دهســهاڵتدارهتی هێــزی
ساردوســڕی ســهرما بهســهرچوو!!! کــه
ســهرما و چلهو تۆف و بهســتهڵهک جیا
لــه شــێوه سروشــتییهکهی لــه کولتــوور و
قامووســی ئێمــهدا نمادی ســپای شــهڕ و
ترس و ههڕهشه و گوڕهشهن وهک لێرهدا
دهڵێن:
دهڵــێ
کۆســه هاتــووه بــۆ دهزوو
سهرما بهسهرچوو
دهڵــێ
کۆســه هاتــووه بــۆ پــاره
زستان بۆ خواره
لــه الیهکــی دیکهشــهوه کهســایهتی

کۆســه ســنووربڕێکه که ئهو شــوێنانهی
بــه درێژایــی مێــژووی تهمهنــی مــرۆڤ
مۆرکــی قهدهغــه و قاچــاق و عهیبــه
و شــوورهییان لێدرابــوو لهوکاتــهدا بــه
دروســتکردنی کۆسه کهســایهتی ڕۆح و
ڕهوانــی خــۆی تێکهڵ بــهو دهکات و ئهوه
ئهمه له پێســتی کۆســهدا بــۆ یهکهمجار
دهرکــهی داخــراوی ئاغاوبــهگ ومیــری
دهکوتێ و به ئاشکرا دهچێته بهر دهرکهو
حهوش وحهساری ماڵه یاری !! ههروهک
ئهمه که دهڵێ :
دێ
کۆسه کهوتووه وهک گهماڵ
دهگهڕێ ماڵ به ماڵ
دهیهوێ
کۆسه به دهست و قاچێ
بچڕێ ماچێ
لهســهر ڕۆچن وهســتاوه پشتوێنهکهی

بهرداوه
ههنــاری دهســتی یــاری دهبــێ بکهن به
دیاری
«ورچ» کهســایهتییهکی دیکــهی نێــو
ڕێوڕهســمی کۆســهیه کــه ئهویــش لــه
دهربڕینی ئهو قین و ڕق و بێزارییهی که
له ســهر دڵی کۆسهســازکهراندا پەنگی
خواردووهتــهوه دهورێکــی تایبــهت دهبینێت
بــه شــێوهیهک کــه ،ورچ بــۆی ههیــه
پهالماری ههموو کهسێک بدات به لێدان
و چهپۆککوتان و تفکردن و هاشــاوڵبردن
ههر ههمووی ئهمانه قورســایی ســهردڵی
ئهو مرۆڤهی له پشــتهوهی دروســتکردنی
کۆسهیه کهم بکاتهوه ئهوهی نهیوێراوه به
ئاشــکرا بــه گژیا بچێ به نــاوی ورچهوه
النیکــهم چەمۆڵهیهکــی لێنــاوه و وهک
دهڵێن :
دهســت
ورچــی کۆســه بــێ شــهرمه
دهدا سینهومهمه
لــه ســهرنجدانێکی کۆمهڵناسیشــدا
ئهگهرچــی ئهندامانــی نێو کۆســه پێک
هاتــون لــه (کۆســه،ژنی کۆســه،ورچ
،وشــتر ) ....،بهاڵم ههر به تهنێ کۆســه
قارهمانی ســهرهکی شــانۆکهیه که ئهمه
خــۆی لــه خۆیــدا ههڵگــری ئهوهیــه کهوا
باوکســاالری یاخود نێرســاالری بــهردهوام
قورســایی ههبــووه و ژنــی کۆســه وهک
ئهندامــی بناغهیــی ئــهو بنهماڵهیــه لــهو
بهیــت و باوانــهدا هیــچ ڕهنگدانهوهیــهک
ودهنگدانهوهیهکــی نییــه ! کــه هــهر
ههمــوو ئــهو پهیامانــه لــه ســاکارترین
بــهزم و ڕهزم و گهمهویــاری نێــو شــهوانی
زســتانی کــوردهواری خۆیــان نواندووه که
دهوڵهمەندبوونی فولکلۆری گهلهکهمان
دهســهلمێنێت بــۆ ئــهوه ئهبێــت لێکۆڵینهوه
و باســی چڕوپڕتــر له ســهر ههریهکه لهم
بهش ه ون و نادیار و پڕناوهرۆکانه بکرێت .
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