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کۆمــاری ئیســامی هــەرکات تووشــی
قەیران و کێشەی گەورە دەبێتەوە کە توانای
چارەســەرکردنی نامێنــێ ،دژکردەوەیەکی
توونــدی هیســتریایی لــە خــۆی نیشــان
دەدات تاکوو بەمشــێوەیە ناخی پڕ لە قین
و بوغــزی خــۆی هێور بکاتەوە و هەســتی
بێدەســەاڵتی و ترســی خــۆی بشــارێتەوە؛
بۆ وێنە کاتێک لە شــەڕی هەشــت ســاڵە
تووشــی شکســت بوو و ناچار کرا جامی
ژار فــڕ بــکات دوو پــڕۆژەی هاوتەریبــی
دەســت پێکــرد :یەکــەم لەســێدارەدانی
زیاتــر لــە حــەوت هــەزار زیندانی سیاســی
لــە ماوەی ســێ مانگــدا و دووهــەم قەتڵە
سیاسییەکانی نێوخۆ و دەرەوەی واڵت کە
بــە قەتڵە زنجیرەییــەکان ناوبانگی دەرکرد
کــە ئامانــج لێــی لەناوبردنــی ڕێبەرانــی
سیاســی ڕەوتــە سیاســییەکانی دژبــەری
کۆماری ئیســامی بــوو .یان کاتێک لە
پڕۆژەیەکی سیاســیدا ســەرکەوتوو نابێ و
خەڵــک بــە فێڵ و تەڵەکەکــەی دەزانن و
خەنەکەی بێڕەنگ دەمێنێتەوە دەس دەبات
بۆ ڕەشبگیری و تووندوتیژییەکی زۆر لە
ناوخۆ؛ هاوشــێوەی ئەوەیکە لە ســاڵەکانی
 ٨٤و  ٨٨بینیمان .ئەم کردارە هیستریاییە
ئەگەرچــی پاژێکــی دانەبــڕاو لــە ژیان و
تەمەنــی کۆمــاری ئیســامی بــووە بەاڵم
لــە هەندێ بڕگەی زەمەنیدا گەیشــتووەتە
لووتکــەی خــۆی؛ لــە نوێتریــن حاڵەتــی
هاوشێوەشــدا دەتوانین دوو مانگی ڕابردوو
وەک نموونــە بهێنینــەوە .لــەو ماوەیــەدا و

تەنیا لە کوردستان شەپۆلێکی نوێ بەاڵم
بەرباڵوتــر لە ڕابردوو لە دەسبەســەرکردنی
هاوواڵتییــان دەســتی پێکــرد کــە ڕێژەیان
خــۆی داوە لــە  ١٠٠کــەس .ئەم کەســانە
بەشــێکی بەرچاویــان خەڵکانــی ئاســایی،
چاالکانــی ژینگەپارێــز ،کرێــکاری،
مەدەنــی و ژنــان بــوون .هــاوکات لەگــەڵ
ئــەم ڕەشــبگیرییانە کۆمەڵێک پەالماری
سیســتماتیکی بەنــاو دەنگوڕەنگــی ڕێژیم
و دەســتوپێوەندییەکانی لــە چەنــد شــاری
کوردســتان بــۆ ســەر جلــی کــوردی و
هەروەهــا کەســایەتییە فەرهەنگــی و
ئەدەبی و سیاســییەکانی دەســتیان پێکرد.
بــەاڵم ئەمجارەیــان بۆچــی؟ کۆمــاری
ئیســامی لــە هەڵبژاردنــی دواییــن خولی
مەجلیســی خۆیــدا تووشــی قەیرانــی
قووڵــی ڕەوایــی بوویــەوە ،هەروەها بەهۆی
بەڕێوەبەریــی ناتەندرووســت و بوونــی
مافیاگەلــی جۆراوجــۆری ئابــووری،
لەســەرووی هەمــووان ســپای تێرۆریســتی
پاســداران ،تووشــی داڕمانــی ئابــووری
هاتــووە و هەڵبژاردنــی سەرکۆماریشــی
لەپێشــدایە! بــە لەبــەر چاوگرتنــی ئــەو
ڕاســتییە کــە کوردســتان ئەمــڕۆ هــەر
وەک ڕابــردوو ناوەنــد و چەقــی ســەرەکی
بزاڤــی مافخوازانــە دژ بــە کۆلۆنیالیزمی
کۆمــاری ئیســامییە ،ئاشــکرایە کــە
لەالیەکــەوە هەوڵــی چاوترســێنکردن،
میلیتاریزەکــردن و چەواشــەکاری
بەمەبەســتی شــاردنەوەی قەیرانــەکان و

لەالیەکــی تریشــەوە هەوڵــی ڕاکێشــانی
خەڵــک بــۆ ســەر ســندووقەکانی دەنگدان
بــدات .کۆماری ئیســامی لەم ماوەیەدا
جیــا لەو بێڕێزییانە کە بە کلتووری کورد
کردوویەتــی و جیــا لە گرتنــی لەگۆترە و
هەڕەمەکــی الوانی کــورد لە ڕەهەندێکی
دیکەشــەوە هەوڵــی داوە بزووتنــەوەی
کــورد لــە کوردســتانی ئێــران و هەروەهــا
سەروەرییەکانی کورد لە پارچەیەکی تری
ئــەم نیشــتمانە بڕووشــێنێت و خەوشــداری
بــکات؛ ئەویــش بریتــی بووە لە ســازکردن
و باڵوکردنــەوەی زنجیرەدرامایەکــی
پێکەنینــاوی بەنــاوی «روزهــای ابــدی»
و بەنــاو دێکیۆمێنتارییــەک بەنــاوی
«لبــە دوم تیــغ» و کورتەفیلمێکی بەتاڵ
لــە مانــا و ڕەهەنــدی هونەری و زانســتی
بەنــاوی «تــوکل» کــە لە هەر ســێی ئەم
بەرهەمــە تەلەفزیۆنییانــەدا بێڕێــزی بــە
خوێنی شــەهیدانی پێشــمەرگە لە باشــوور
و ڕۆژهــەاڵت و کەســایەتییە دیارەکانــی
بزاڤــی کــورد و پێشــمەرگەی کوردســتان
کراوە .ئەوەیکە ڕوونە و حاشای لێناکرێ
ئــەو ڕاســتی و کەتوارەیــە کــە ڕێژیمــی
کۆنەپەرەســت و دژەکــوردی کۆمــاری
ئیســامی هــەر لــه رۆژی یەکەمــی
هاتنەســەرکارییەوە هەڵیکوتاوەتە سەر هەر
چەشــنە ویســت و دەنگێکــی مافخوازانــە
و بەزیــادەوە لەبەرانبــەر داوا ڕەواکانــی
گەلــی کــورد ڕاوەســتاوە و بەپــەڕی
بێڕەحمییــەوە ڕووبــەڕووی شۆڕشــگێڕان و

هێــزە دادپــەروەر و نیشــتمانییەکان بووەتەوە
 .ئەمە تەنیا خدەی کۆماری ئیســامی
نەبــووە و نییــە بەڵکــوو ئــەوە سرشــت و
ماهییەتی هەموو سیستەمە کۆنەپەرەست
و دوگماتیســتەکانە کە بــە پرۆپاگەندای
ڕوخێنــەر و بــە پەنابردن بــۆ بەالڕێدابردنی
ڕای گشتی و هەوڵدان بۆ خەوشدارکردنی
بزاڤــە مافخوازانــەکان هــەوڵ دەدەن بیــر و
زەینــی خەڵــک ژاراوی بکــەن کــە ئەمە
لە کانتێکســتی شــەڕی نەرمدا پێناســە و
خوێندنــەوەی بۆ دەکرێ؛ بــەو جیاوازییەوە
کــە شــەڕی نەرمــی ئەمجــارەی ڕێژیــم
بەرامبــەر بــە کورد شــەڕێکی نەرمی زبر
و ســەختە ،بــهاڵم به دۆڕاوی دهســتی پێ
كردووه! ڕێژیمی دژەکوردی ئێران ساڵیانی
ساڵە لەم ڕاستایەدا هەنگاوی هەڵگرتووە و
کەم نین ئەو بەناو بەرهەمە ســینماییانەی
کــە گرووپــە تایبــەت و دیاریکراوەکانــی
سەر بە وەزارەتی ئیتالعات سازیان کردووە
تاکــوو لەالیەکــەوە خەڵکانــی غەیرەکورد
تووشــی فۆبیایەکــی ســاختە بەرامبــەر
بــە کــورد بکــەن و لەالیەکــی دیکەشــەوە
نەســڵی نوێی کوردســتان کە شــارەزایی و
ئەزمونێکی ئەوتۆیان لەســەر ڕابردووی پڕ
لە شــانازی گەلەکەیــان نییە و نازانن کە
تــاران چ جینایەتگەلێکــی لە کوردســتان
خوڵقانــدووە ،بەالڕێــدا ببــەن .ئامانجێکــی
تــری ڕێژیــم لــەم کارانــە دەتوانــێ
هەوڵێــک بێــت بــۆ کەلێن و مەوداخســتنە
نێــوان خەڵکــی کــورد و حیزبەکانیــان و

ســازکردنی بێمتمانەییەکــی لــه نێــوان
ههمــوو بهشــهكانی كوردســتاندا کە ڕوونە
بۆ جێگیرکردنی هەستی خۆبەکەمزانینی
نــەوەی نوێی کوردســتان ئــەم کارە ئەنجام
دەدات.
بمانهــەوێ
ئەگــەر
بەکورتــی
ئەنجامگیرییــەک لــەم پڕۆســە بکەیــن
دەتوانیــن بڵێیــن ئــەم ڕەوتــە هــەر وەک
ئاماژەی پێکراوە فرەمەبەستە:
 -١چاوترســێنکردنی کوردســتان و
کۆمەڵــگای مەدەنــی کوردســتان بــە
مەبەســتی بردنەســەری تێچووی چاالکی
شوناسخوازانە.
 -٢پێشــگرتن بە دژکردەوەی کۆمەڵگای
مەدەنــی بــە مەبەســتی تەحریمــی
هەڵبژاردنی سەرکۆماری.
 -٣ئاژاوەنانــەوە لەنێــوان حیزبەکانــی
کــوردی ،بــە مەبەســتی بەگژیەکداکردن
و زەربەلێدان لە خەباتی نەتەوەیی کورد.
 -٤ســەپاندنی ســزای قــورس بەســەر
گیراوانــی سیاســی ئــەم دواییــەی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت.
-٥ســازکردنی فوبیایەکــی زەینــی لە نێو
گەالنی غەیرەکورد.
 -٦شــێواندنی مێــژووی کوردســتان و
بەالڕێدابردنــی بیر و فکری نەســلی نوێی
ئەم ئاووخاکە.
 -٧بوارخۆشــکردنی زەینی الی خەڵکانی
غەیــری کــورد بــۆ پەالمــار و هێرشــێکی
هەمەالیەنە.

ســاڵی ١٣٥٨ی هەتــاوی ،کاتێــک
هەڵبژاردن بۆ مەجلیسی داڕێژەری یاسای
بنەڕەتــی لــە دوای شۆڕشــی دزراوی
خەڵکانــی ئێران کرا ،لە پارێزگای ورمێ
دوکتور قاســملوو وەکوو نوێنەری کورد و
تورکی نیشــتەجێی ئەو پارێزگایە دەنگی
هێنایــەوە ،بــەاڵم خومەینــی ڕایگەیانــد
کــە گــەر بێتــە تــاران ناهێڵیــن بڕواتەوە و
ئێعدامی دەکەین.
ئەمە ئەوپەڕی ڕق و کینی ئایەتواڵیەکی
کۆنەپەرســت بــوو کە قاســملووی بلیمەت
وەکــوو چقڵێک لــە چــاوی ئیدئۆلۆژییە
وێرانکەرەکەیــدا بــوو و داهاتــووی لــە
خومەینی لێڵ دەکرد.
ساڵی ١٣٦٨ی هەتاوی ،لە چلەی مردنی
خومەینیــدا ،تێرۆریســتە نێردراوەکانــی
ڕەفســەنجانی و خامنەیــی ،دوکتــور
قاســملوویان لــە جەژنــی قوربانــدا کــردە
قوربانیی مردنی جەلالدی جەماران و بەم
شــێوەیە ویســتیان قاســملوو لە کوردســتان
بسڕنەوە و لە ئێراندا هیچ قەاڵیەکی بیرو
باوەڕ لە بەرامبەریاندا خۆی ڕانەگرێ.
ئــەو هەمــوو پیــان و دژبەرییــەی کــە بۆ
دوکتــور قاســملوویان هەبــوو ،یــەک لــە
دوای یــەک پووچــەڵ کرایەوە و تەنانەت
تێــرۆری جەســتەی دوکتور قاســملوو بوو
بــە هۆکارێک بــۆ دەنگدانــەوەی زیاتری
بیروبــاوەڕ و خەباتــی ئــەو ڕێبــەرە بلیمەتە
نەتەوەیــی و دێموکراتــە و نــەک تەنیــا
لــە کوردســتان ،بەڵکــوو لــە ئاســتی ئێران
و جیهانیشــدا ڕێژیمــە دەســکردەکەی
خومەینیی ڕیسواتر لە هەموو کات کرد.
دوکتــور قاســملوو ،لــە ژیــان و خەباتیــدا،
بــە هەمــوو تواناوە لە خزمەتی گەلەکەیدا
بوو ،بۆیەش ســااڵنە بە هەزاران کەس لەو
ڕێبــازەدا دەڵێــن « :قاســملوو ،قاســملوو
ڕێگات درێژەی هەیە».
ئــەم بەردەوامییــەی قاســملوو لــە هــزر
و یــاد و لــە نێــو ڕۆحــی نەتەوەیــدا کــە
بــەردەوام ڕۆڵەکانــی ئۆگــری ئــەو ڕێبازە
بــە بــڕوای پتەوتــرەوە پەیوەســتی کاروانی
خەباتــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت دەبــن،
ڕێژیمەکــەی پاشــماوەی خومەینیــی
نیگەرانتــر لــە هــەردەم کــردووە و دوای
چــوار دەیــە پیــان و دوای ســێ دەیــە لــە
تێــرۆری جەســتەی دوکتــور قاســملوو،
ئێســتا کەتوونەتــە جەســتەی بیــر و هزر و
یادی قاســملوو و بۆ ئەو کارە دزێوەشــیان
هەمــوو قەڵەمە بەکرێگیراوەکانیان وەگەڕ
خستووە.
بــە چەواشــەکردنی چەنــد الپەڕەیــەک
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ژمارە  ١٥ ، ٧٩٢ڕێبەندانی ١٣٩٩

ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی هــاوكاری بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان ،ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی كۆمــاری كوردســتان
هاونیشتمانیانی خۆشەویست
خەڵكی خەباتكاری كوردستان
حیزبو الیەنە سیاسییەكان
یادی ٢ی ڕێبەندان ،ڕۆژی دامەزراندنی
كۆمــاری كوردســتانتان پیــرۆز بێــت.
ئەمســاڵ  ٧٥ســاڵ بەســەر دامەزراندنــی
یەكــەم كۆمــاری كوردســتاندا تێدەپەڕێــت
كــە لــە ٢ی ڕێبەندانــی ســاڵی ١٣٢٤ی
هەتــاوی لــە شــاری مەهابــاد دامــەزرا و
پێشــەوا قــازی محەممــەد وەک یەكــەم
ســەرۆک كۆماری كوردســتان ســوێندی
یاسایی خوارد.
كۆمــاری كوردســتان لــە دەرەنجامــی
بەرهەمــی خەباتێكــی مێژویــی و پــڕ لــە
قوربانــی و بەرخۆدانــی گەلــی كــورد و
قواســتنەوەی بەربەرەكانــێ و ملمالنێــی
نێــوان زلهێــزەكان لــە ســەردەمی شــەڕی
دووهەمــی جیهانــی دروســت بــوو .لــە
كەشــوهەوای ئــەو ســااڵنەدا كــە جیهــان
تووشــی شــەڕێكی گــەورە بــوو زۆر
نەتــەوە لــە جیهانــدا هەوڵــی ئەوەیانــدا لــە
ژێــر چەپۆكــی داگیركــەران دەربچــن ،لە

ئێرانیــش كــە دەوڵــەت هیچ دەســەاڵتێكی
نەمابــوو ،نەتەوەكانــی ئــەو واڵتە كەڵكیان
لەو بارودۆخە وەرگرت و كەوتنە هەواڵدان
بــۆ بــە دەســتهێنانی مافەكانیــان .گەلی
كوردیش كە سااڵنێكی زۆر لە ژێر ستەمی
حكوومەتــە یــەک لــەدوای یەكەكانــی
ئێرانــدا بوو لەو دەرفەتە مێژووییەدا توانی
ئەزموونێكــی زێڕیــن بــۆ خــۆی تۆمــار
بــكات .حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان
بــە ڕێبەریــی پێشــەوا قــازی محەممــەد،
بــە ئامانجــی نەمانــی ژێــر دەســتەییو
بەدیهێنانــی ڕزگاری و سەربەســتی ،لــە
٢ی ڕێبەندانــی ســاڵی ٢٢ – ١٣٢٤ی
ژانویــەی  ١٩٤٦دامەزراندنــی كۆمــاری
كوردستانی ڕاگەیاند .كۆماری كوردستان
ئامانجەكانــی خۆی ڕاگەیاند كە لەالیەن
خەڵكــەوە پێشــوازی لێكرا كــە بریتی بوون
لــە كوردســتانیبوون و شوناســخوازیی
كــورد بــە باوەڕهەبوونــی بــە دێموكراســی
بــوو .كۆمــاری كوردســتان ئەگەرچــی
تەمەنی كەم بوو و  ١١مانگ ژیا ،بەاڵم
كارنامەیەكــی درەوشــاوە لــە خزمەتكردنی

خەڵــک و سیاســەت و ڕوانگــەی كۆمار
بــۆ دەســەاڵت و داهاتــووی واڵت هێنــدە
پــڕ و پڕبایەخــە كــە ئێســتاش بــە هیوای
دووبــارە بنیاتنانــەوە و وەدیهێنانــەوەی
كیانێكــی سیاســی لــەو چەشــنە بیــن.
ئەزموونی دەســەاڵتدارەیەیو ئیداری لەو
كۆمــارە ســاوایەدا ،بــۆ هەر دەســەاڵتێكی
دێموكراتیــک لــە ســەردەمی ئێستاشــدا،
دەتوانێ جێگای لێ فێربوون بێ .ڕێزگرتن
لــە جیاوازیــی نەتەوەیی ،زمانیو ئایینی
و پێكەوەژیانیان لەســەر بناغەی ڕێزگرتن
لە یەكتر ،باوەڕ بە ئازادیی بیرورادەربڕین،
گرینگیــدان بــە بووژاندنــەوەی كولتــور و
هونــەر و ئەدەبیاتــی نەتەوەیــی ،خوێندنی
بــە خۆڕایــی ،هاندانی كچان بــۆ خوێندن
و بــە ڕەســمی ناســین و جیبەجێكردنــی
خوێنــدن بــە زمانی دایــک نەک هەر بۆ
منداالنــی كــورد بەڵكــوو بــۆ كەمایەتییە
زمانییەكانــی دیكــە ،بڕەوپێدانــی گیانی
وێكهەڵكــردن لــە نێــوان دانیشــتوانی شــار
و گونــد و چیــن و توێــژە جۆراوجــۆرەكان
و بــە هێزكردنــی كولتــووری پاڵوێكدان لە

ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی هاوکاری
لەمــەڕ پەلەقــاژە تەبلیغییەکانــی مــاوەی ڕابــردووی
کۆمــاری ئیســامی
جەمــاوەری تێکۆشــەر و خۆڕاگــری
کوردستان
لــە مــاوەی ڕابــردوودا دامــودەزگا
ڕاگەیاندنەکانــی کۆمــاری ئیســامی
دەســتیان بــە باڵوکردنــەوەی کۆمەڵێــک
پڕۆپاگەندەی تێلێڤیزیۆنی بە دژی حیزب
و ڕێکخــراوە کوردییــەکان بــە تایبەتــی
ڕێکخراوە کوردییەکانی کوردستانی ئێران
کردووە ،کە سەرانسەر پڕۆپاگەندەی پڕ و
پــووچ و بێبنەما و بە مەبەســتی تێکدانی
مێــژووی پــڕ لــە شــانازیی بەرەنگاریــی
میللەتــی کـــــــــــــــــــــورد و شــکۆی
حیزبەکانی بووە.
دیــارە ئــەم دیاردەیــە بــۆ جواڵنــەوەی
ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــــــــــــــــــورد
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان نامــۆ نییە و
هەمووان بە تایبەتی خەڵکی تێکۆشــەری
کوردستان شارەزایی تەواویان لە مەبەستی
باڵوکردنــەوەی ئــەم بابەتگەلــە هەیــە کــە
دەســەاڵتدارانی کۆمــاری ئیســامی
مەبەســتی چەواشــەکارانەی هەیــە و
دەیانهــەوەی روخســاری بەرحــەق بوونــی
جوواڵنەوەی کورد بشێوێنن.
بەاڵم دەبینین تا دێت ڕواڵەتی ڕاستەقینەی
کۆماری ئیسالمی زیاتر بۆ خەڵکی ئێران
بــە گشــتیی و خەڵکــی کوردســتان بــە
تایبەتی دەردەکەوێ.
کۆمــاری ئیســامی هــەر لــە ســەرەتای
دامەزراندنییــەوە هەمــوو هەوڵــی خــۆی
داوە کە بە کەڵکوەرگرتن لە هەڵبەســتنی
درۆ و دەلەســە و بۆختــان و شــکاندنی
کەســایەتییەکانی نێــو بزووتنەوەی کورد،
ڕواڵەتــی ڕاســتەقینەی خــۆی بشــارێتەوە
و کەلێــن بخاتــە نێوان جەمــاوەری خەڵکی
کوردســتان و ئەحزابــی کوردســتانی ئێران
بــەاڵم لەو کارەدا نەک ســەرکەوتوو نەبوو
بەڵکــوو بــە درێژایــی ئەم مێــژووە هەر دەم
شکستی هێناوە.
هــەر وەک بــاس کــرا دەزگای تەبلیغــات
و ڕاگەیاندنــی کۆمــاری ئیســامی
(صداوســیما) ئــەو جــارەش بــە نیشــاندانی
ئــەو بەرنامــە تێلێڤیزیونییــە لــە ژێــر ناوی
(لبــە دوم تیغ)بــە قســەی خۆیــان بــە
ئامانجی ڕۆشنگەری لە سەر حیزبەکانی
کوردســـــــــــــــــــتانی ئێــران بەتایبەتــی

حیزبەکانــی پێکهێنــەری ناوەنــدەی
هــاوکاری بــاو کردەوە بۆ ئــەوەی گوایە
خەڵکی کوردستان لە ڕاستیی ڕووداوەکان
و ناخــی حیزبــەکان بگەێینن و بەخەڵکی
کوردســتان بڵێــن ئــەو حیزبانــە ناتوانــن
جیــگای ئومید وهیوا بن  ،بەاڵم خەڵکی
کوردســتان لەوە وریاتر و چاوکراوەترن کە
بکەونــە داوی ئــەو جــۆرە لــە پڕۆپاگەندە
لــە دژی حیزبەکانــی خۆیــان ،بەڵکــوو
بەپێچەوانەوە لە ماوەی ٤٢ساڵی ڕابردوودا
بــە هەمــوو ئــەو پڕۆپاگاندانــەی بە دژی
ئەحزابی کوردســــــــــــــتانی ئێران لەالیەن
دامودەزگاکانــی ڕاگەیاندنــی کۆمــاری
ئیســامی کــراوە ،پێگــەی ئــەو حیزبانــە
لەنێــو خەڵکــی کـــــــــــــــــوردستاندا هەروا
بەهێــز ماوەتــەوە و هەمــوو کات لە پرســە
نەتەوایەتی و نیشــتمانییەکاندا لە پشــتی
حیزبەکانی خۆیان ڕاوەستاوەن.
هەمــوو الیەکمــان بــە ئاشــکرا دەبینیــن
کــە جوواڵنــەوەی مافخوازانــەی خەڵکی
کوردســتان بــە رێبــەری حیزبەکانــی
کوردستان ڕۆژ بە ڕۆژ لە گەشەکردندایە
و کۆمــاری ئیســامی لــە پەرەســەندنی
هەســتی نەتەوایەتــی لــە کوردســتان
بەتــەواوی نیگــران ودەستەوەســتانە و
لــە مــاوەی دەســەاڵتداریی ئــەو نیزامــە
دیــاردەی هەژاری ،بێکاری ،ســەرکوت و
ئەشــکەنجە و ئێعدام ،بێئێعتباری سیاسی
و ...لە بەرهەمی دەسەاڵتداری کۆماری
ئیســامی و ئــەوە بەشــی خەڵکــی ئێــران
بووە.
دەســەاڵتدارانێک کــە بــە مەبەســتی
گەندەڵیــی زیاتــر و بە بەهانەی دژایەتی
لەگەڵ واڵتانی رۆژئاوا درێخی واکسەنی
کرۆنــا لــە نەتەوەکانــی ئێــران دەکــەن،
ڕێژیمێــک کــە بــە شــاردنەوەی هەمــوو
ڕاســتییەکان لەوانــە نەدانــی زانیــاری
دروســت لــە ســەر چۆنیەتــی بەربوونەوەی
تەیارەی ئۆکراینی لە سەر ئاسمانی تاران
و گیانلەدەســتدانی هەموو مۆســافیرانی،
ڕێژیمێک کە بە درۆ و شــاردنەوە لەســەر
ئاماری گیانلەدەســتداوان و تووشــبووانی
ڤایرۆســی کۆرۆنا تەنانەت لەســەر ژیانی
خەڵکیــش هــەر درۆ و چەواشــە دەکا،
ڕێـــــــــــــــــــــژیمێک کــە هەر لەســەرەتای

بەدەسەاڵت گەیشتنی تێرۆر و تێرۆریزمی
کردووەتــە کەرەســەی مانــەوەی خــۆی و
شــەرعییەتی پێــداوە ،ناتوانێــت بەم جۆرە
پڕۆپاگەندە نزمانە بەر چاوی خەڵک لێل
بــکات و بۆ مانــەوەی خۆیــان چارەنووس
و ژیانی هەموو دانیشــتوانی ئێران بکەنە
قەڵغانی پاراستنی خۆیان.
لــە بەرەبــەری باڵوبوونــەوەی ئــەو
دێکۆمێنتــارە لــە دەنگورەنگــی ئێــران،
دەزگاکانی ئیتالعاتی کوماری ئیسالمی
شــااڵویکی بەربەرینیان بــۆ گرتن ،ئێعدام
و ڕاوودوونانی تێکۆشــەرانی کۆمەڵگای
مەدەنی ،لە بەشە جۆراوجۆرەکان ئێران بە
گشــتی و کـــــــــــــــوردستان ،بەلووچستان
و ئەهواز بە تایبەتی وەڕێخستوە ،ناوەندی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران
گرتنی کۆمەڵێکی بەرچاو لە چاالکانی
مەدەنــی و ژینگەپارێــزی و باڵوبوونەوەی
ئــەم پڕۆپاگەندانــە لــە یــەک ئاراســتەدا
دەبینــێ و خەڵکــی کوردســتان و ئێــران
وشــیار دەکەینــەوە کــە دەســەاڵتدارانی
کۆمــاری ئیـــــــــــــــــــــــــسالمی بــۆ
داپۆشینی سات و سەودای نوێیان لەگەڵ
واڵتانی دەرەکی دەستی داوەتە سەرکوتی
نەتەوەکانــی ئێــران بــە تایبەتــی خەڵکــی
مافخوراوی کوردستانی ئێران.
بــەو مەبەســتە کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کـــــــــــــــــوردستان و ئێران دڵنیا دەکەینەوە
کــە ئــەم کردەوانەی کۆماری ئیســامی
نــەک تەنیــا ئێمە لە ئامانجــی پیرۆزمان
دوورناخاتــەوە بگــرە خۆشەویســتی حیزبــە
جەماوەرییەکانــی کوردســتان لــە دڵــی
خەڵکــی کورد زیاتــر دەکات و لە هەمان
کاتیشــدا ئــەم ڕاســتییە دەســەلمێنێ کــە
ئێمە بە درێژایی تـــــــــــــــەمەنی کۆماری
ئیســامی باســمان لــێ کــردووە ،ئەویــش
ئەوەیە کە تا کۆماری ئیسالمی و دەست
و پێوەندەکانی لە ئێران لە دەسەاڵت دا بن
نە ئێران ڕووی ئازادی و بەخـــــــــــــتەوەری
بــە خۆیــەوە و دەبینــێ و نــە ناوچەکــەش
ئاسوودەیی و ئارامی.
ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٣ی ڕێبەندانی ساڵی ١٣٩٩ی هەتاوی

پێنــاو بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی ،پێشــوازی
و باوەشــكردنەوە بــۆ ڕۆڵــە دڵســۆزەكانی
نەتــەوەی كــورد لــە بەشــەكانی دیكــە و
بــوار ڕەخســاندن بــۆ خزمەتكردنیــان بــەو
كۆمــارە ،گرتنەبەری ڕێگای دیالۆگ و
لێكتێگەیشــتن لەگەڵ حكومەتی میللیی
ئازەربایجــان و ئازەرییــەكان و پێشــنیاری
هــاوكاری و هاوپەیمانەتــی بــۆ ڕووبەڕوو
بوونــەوە لــە گــەڵ دوژمنی هاوبــەش ،لە
ئەزموونــە بــە نرخەكانــی ئــەو دەســەاڵتە
كوردییــەن .ئــەم كۆمــارە بــە هەڵكــردن
و رەســمیەتدان بــە ئــااڵی كوردســتان و
داهێنانــی ســروودی نەتەوەیی و چەمكی
پێشــمەرگە ،كۆمەڵێــك بۆشــایی لە گیان
و هــزری نەتەوەیــی و لــە بزووتنــەوەی
ڕزگاریخــوازی كورددا پڕ كردەوە ناوەندی
هاوكاریــی حیزبەكانــی كوردســتانی ئێران
بــە چــاوی بایەخــەوە لــە دەســكەوتەكانی
كۆماری كوردســتان و ئەم واقعە گرینگە
مێژووییە دەڕوانێ و پێی وایە كە پێویستە
بــێلەبەرچاوگرتنــی ســنوورە فیكــری و
سیاسییەكان و بێ سەرنجدان بە جیاوازییە

ئایینــی ،زاراوەیــی و جۆغرافییــەكان ،لــە
دەوری فەلســەفەی پێكهاتنــی كۆمــاری
كوردســتان و ئامانجەكانــی كــۆ ببینــەوە.
خەڵكی كوردســتان مافــی ڕەوای خۆیانە
كە لە سەرخاكی خۆیان و لە چوارچێوەی
ئێرانێكــی دێموكراتیــک و فێدراڵــدا،
مافی چارەنووســی خۆیان بگرنە دەســت.
ڕوون و ئاشكراشــە كــە بــاوەڕ بــەو مافــە
هەمــوو الیەكمــان ئەركــدار دەكا گیانــی
یەكگرتوویی و هاوپێوەندی لە نێوخۆماندا
چ وەک تاكەكانــی كۆمــەڵ و چ وەک
هێز و الیەنە سیاسییەكان ،هەر چی زیاتر
بەهێزتر بكەین.
ئەمســاڵ لەكاتێكــدا یــادی ٢ی رێبەندان
دەكەینــەوە كــە كۆمــاری ئیســامی ،لــە
ئاســتی هاوكێشــە ناوچەییو جیهانیەكان
و ناوخۆی ئێرانش توشی قەیران بووەتەوە.
ئــەم ڕێژیمــە بەهەموو تەمەنی نگریســی
خــۆی دوژمنــی هەمــوو گەالنــی ئێــران
لەوانــە گەلــی كــورد بــووەو بە سیاســەتی
سەركوتو كوشتار هەوڵی بێدەنگ كردنی
خەڵــكو پێشــێلكردنی مافەكانیانی داوە،

لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان خەڵكانێكی زۆر
بەهۆی سیاســەتی پاوانخوازی كۆماری
ئیســامییەوە گیــراون و ڕاپیچــی زینــدان
كــراون و لــە هەمانكاتیشــدا لــە ڕاگەیەنە
ڕەسمییەكانی خۆیدا بە هەموو شێوازێكی
بەردەســت هەوڵــی داوە ســووكایەتی
بــە هێمــا و ڕەمزەكانــی نەتــەوەكان یــەك
لــەوان نەتــەوەی كــورد بــكات .ئەزموونی
كۆماری كوردســتان پێمان دەڵێت كە تەنیا
بە هاوپشتیو یەكبوون مافەكانی گەلی
كورد دەســتبەر دەبێت و یەكگرتوویی تاكە
ڕێــگای رزگاربوونمانە و بــە گرتنەبەری
هەڵویســتی شۆڕشــگێڕانە و دەربڕینــی
هەســتی نەتەوەیــی لــەم ڕۆژەدا ســمبول
و دەســكەوتە نەتەوەییەكانــی كۆمــاری
كوردستان بەرز بنرخێنن.
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی
كوردستانی ئێران
٢ی ڕێبەندانی ١٣٩٩
٢١ی ژانویەی ٢٠٢١

پەیامــی ناوەنــدی هاوكاری
بەبۆنــەی گیانلەدەســتدانی پێنــج كۆڵبــەری كــورد
تێپەڕبوونــی
پــاش
زیاتــر لــە هەفتەیــەک
لەگیانلەدەســتدانی پێنــج
كۆڵبەری كــورد لە ناوچەی
ســۆماو برادۆســتی ورمــێ
ســەرئەنجام تەرمەكانیــان
لەالیــەن خەڵكــی ناوچەكەوە
لــە ژێر بەفــر دۆزرایەوە و لە
زێدەكانــی خۆیــان بە خاک
سپێردران.
ڕۆژی ٢٩ی بەفرانبــاری
ئەمســاڵ ئــەو پێنــج كۆڵبــەرەی خەڵكــی
گوندی «كوران» سەر بە ناوچەی سۆما
و برادۆست بە ناوەكانی مۆالیی خودایی،
فــرات خودایــی ،مەتین ئەســانی ،بیلەن
ئەحمــەدیو یــاوەر ئەســانی لــە گوندی
«دریشک» سەر بە شاری وان لە باكووری
كوردســتان كەوتنە ژێر هەرەسی بەفرەوەو
گیانیان لەدەســتدا .گیان لەدەستدانی ئەم
الوانــە كــە یەكێكیــان تەمەنــی تەنهــا ١٨
ســاڵ بــووە ،لەكاتێكدایــە كــە بەرپرســانی
كۆمــاری ئیســامی لــە ناوچەكــە هیــچ
هاوكارییەكــی بنەماڵــەی قوربانییەكانــی
نەكــردوە و هێــزە چەكدارەكانــی توركیــش

هەڕەشــەی تەقەیــان لەخەڵــک كــردوە كە
بەهانــای ئــەو كۆڵبەرانــەوە بچــن .گیــان
لەدەســتدانی كۆڵبەرانــی كــورد كــە بــۆ
دەســتبەركردنی بژیوی ژیانی خانەوادەیان
بــەرەوڕووی مــەرگ دەبنــەوە ،یەكەم جار
نیــە و تــا دەســەاڵتی ڕەشــی كۆمــاری
ئیســامی و هــەژاریو بێكاریی خەڵكی
كوردســتان مابێــت ،بەداخەوە ئــەم ڕووداوە
جەرگبڕانــە دووپــات دەبنەوە .هــەژاری و
نەداریی خەڵكی كوردستان بە تایبەتی لە
ناوچە سنوورییەكان الوان ناچار دەكات بۆ
بەدەســتهێنانی نانی ســفرەی خێزانەكانیان
كاری مەترســیدار و تاقەتپڕوكێنــی
كۆڵبەری بكەن كە دەكرێت بە دابینكردنی

تەنهــا بڕێکــی بچــووک
لــەو ملیۆنــان دۆالرەی
كۆماری ئیسالمی خەرجی
پــرۆژە ســەربازییەكان و
تاقیكردنــەوەی مووشــەک
و بەرهەمهێنانــی چەكــی
ئەتۆمــی و پاڵپشــتیی
گرووپــە تێرۆریســتییەكانی
دەكات ،ژیانــی ســەرجەم
خەڵكــی ئێران و كوردســتان
بــەرەو باشــتر بــڕوات ،بەاڵم
بەپێچەوانە كۆماری ئیسالمی نەک ئەوە
نــاكات بەڵكــوو بە گوللـــەش بــەرەوڕووی
كۆڵبەرانــی كــورد دەبێتــەوە .ناوەنــدی
هاوكاریــی حیزبەكانــی كوردســتانی ئێران
سەرەڕای دەربڕینی خەم و پەژارەی خۆی
بەبۆنــەی گیانلەدەســتدانی ئــەو پێنج الوە
زەحمەتكێشــە ،سەرەخۆشــی لــە بنەماڵە و
كەســوكاریان و خەڵكی كوردستان دەكات.
داوا لــە كۆڕ و كۆمەڵە مرۆڤدۆســتەكانی
دەكەین لەبەرامبەر ئەم جۆرە كارەســاتانەدا
كــە تەنیــا كۆمــاری ئیســامی لێــی
بەرپرســیارە بێدەنــگ نەبــن و هەڵوێســتی
مرۆڤانەیان دەرببڕن.

بەرێوەچوونــی كۆبوونــەوەی
ناوەنــدی هاوكاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران

ڕۆژی پێنجشەممە ١٠ی ڕێبەندان لەسەر
بانگهێشــتی كۆمەڵەی زەحمەتكێشــانی
كوردستان ،كۆبوونەوەی ئاسایی ناوەندی
هاوكاریــی حیزبەكانــی كوردســتان بــە
بەشــداری وەفدی حیزبەكانی ئەندام لەو
ناوەندەدا بەڕێوە چوو.
كۆبوونەوەكە بە چەند ساتێک ڕاگرتنی
بێدەنگــی بۆ یادی ســەرجەم شــەھیدان و
گیانبەختكردوانــی ڕێــگای ئــازادی و
ڕزگاریــی كوردســتان و یــادی ئەو پێنج
كۆڵبــەرە الوەی لــە ڕۆژانی ڕابردوودا لە
ناوچــەی ورمــێ گیانیــان لەدەســتدابوو
دەستی پێكرد.
دواتر ڕاپۆرتی كاریی ئەم دەورەی ناوەند
كــە بەرپرســیاریەتییەكەی لــە ئەســتۆی
كۆمەڵــەی زەحمەتكێشــانی كوردســتاندا
بوو خوێندرایەوە.
تــەوەری ســەرەكیی كۆبوونەوەكە تەرخان

كرابــوو بــۆ شــەپۆلی ئــەم دواییــەی
دەســتگیركردن و بانگهێشــتكردنی
چاالكوانانــی مەدەنــی و ژینگەپارێــزی
كوردســتان لەالیــەن هێــزە ئەمنییەكانــی
كۆمــاری ئیســامی ،كە تێیــدا بە ئاماژە
بــە چوونەســەرەوەی ئاماری گیــراوەكان ،
شــێوازی دڕندانــەی دەســتگیركردنیان و
بێسەروشــوێن بوونیــان ،ئەم هێرشــە تازەی
كۆمــاری ئیســامی بــۆ ســەر بزوتنەوەی
مەدەنی خەڵكی كوردســتان قســە و باسی
لەســەر كــراو ناوەنــد بڕیــاری دا هەمــوو
هەوڵەكانــی خــۆی لەنێوخۆی كوردســتان
بــۆ یەكدەنگیــی زیاتــری نێــوان خەڵکو
بزوتنەوەی مەدەنی و ،پەیوەندییان لەگەڵ
بنەماڵــەی گیــراوەكان بخاتــە گــەڕو بــە
هەمــوو شــێوازێكی گونجــاو لەبەرامبــەر
ئــەم ڕەشــبگیرییەی كۆمــاری ئیســامی
لــە كوردســتان پشــتیوانی لــە بنەماڵــەی

گیراوەكان و خەڵكی كوردستان بكات.
هەروەهــا بڕیــاردرا لــە دەرەوەی واڵت ئــەم
تاوانــەی كۆمــاری ئیســامی زیاتر لەقاو
بدرێــتو بــە بەشــداریی هەمــوو كوردانی
دەرەوەی واڵت لــە ڕێكخســتنی كەمپیــن
بــۆ ئازادیــی هەرچی زووتــری گیراوەكان
بــەردەوام بێــتو ناوەنــدە نێودەوڵەتییەكانی
مافی مرۆڤی لێ ئاگادار بكرێتەوە.
لــە تەوەرێكــی دیكــەی كۆبوونەوەكــە
چەندین بە ڵگەنامەی كاری ناوەند قســە
و بــاس و بڕیــاری پێویســتی لەســەر درا
و لە كۆتاییشــدا بەرپرســیاریەتی دەورەیی
ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی
ئێــران لەالیــەن كۆمەڵەی زەحمەتكێشــانی
كوردســتانەوە ڕادەســتی كۆمەڵــەی
شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی
ئێران كرا.

وەفــدی بــااڵی ناوەنــدی هاوكاریــی حیزبەكانــی كوردســتانی ئێــران كــۆ بوونــەوە
لەســەر بانگهێشــتی كۆمەڵــەی
زەحمەتكێشــانی كوردســتان ،بەرپرســانی
یەكەمــی هــەر چــوار الیەنــی سیاســی
لــە ناوەنــدی هاوكاریــی حیزبەكانــی
كوردســتانی ئێــران كۆبوونــەوە و چەنــد
بابەتێكــی پەیوەندیدار بە كاری ناوەندیان
تاوتــوێ كــرد .ڕۆژی سێشــەممە ٧ی
رێبەندانــی  ١٣٩٩کۆبوونــەوەی وەفدی

بــااڵی ناوەنــدی هــاوکاری بــە شــێوەی
ئانالیــن بەڕێوەچــووو بەرپرســانی وەفدی
حیزبەكانــی ئەندام لە ناوەند تێیدا بەشــدار
بــوون و چەندیــن بابەتــی گرینــگ و
پەیوەندیــدار بــە بزوتنــەوەی كــورد لــە
ڕۆژهەاڵتی كوردســتانو كارەكانی ناوەند
قسە و باسی لەسەركرا.
بەشــداربووانی كۆبوونەوەكە لە وتەكانیاندا

تاوتوێــی بارودۆخــی ناوچەكــەو ئێرانیان
كــرد كــە تێیــدا هــەر چــوار الیــەن لەســەر
ئەوەیکــە ڕێژیمــی ئێــران لەپــاش هاتنــی
پەتــای كۆرۆنــاو قەیرانــی هەمەالیەنەی
ناوخۆیــیو گۆڕانكارییەكانــی ناوچەكە،
بەرەوڕووی قەیرانی تازەتر دەبێتەوە کۆک
بــوون .بــە تایبــەت قەیرانــە ناوخۆییــەكان
زیاتر پەرە دەستێنێت و ناڕەزایەتیو ڕقی

خەڵــک بەرامبــەر بە دەســەاڵتی ڕێژیمی
ئێــران زیاتــر گەشــە دەكات؛ هــەر بۆیــە
ئەركــی ناوەنــد لــەم دەورەیــەدا هەســتیارتر
دەبێت و بۆ ئەم مەبەســتە مێكانیزمەكانی
كاری چاالكانــەی ناوەنــد جەختی لەســەر
كرایەوە.
لــە كۆبوونەوەكەدا هەروەهــا باس لە گرتن
و زیندانیكردنــی ژمارەیەكــی زۆر لــە

چاالكوانانــی مەدەنــی و ژینگەپارێــزی
كوردســتان كــرا كە لــە ڕۆژانــی رابردوودا
لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەكانی كۆماری
ئیســامییەوە دەســتگیر و ڕاپێچــی
گرتووخانــەكان كــراون ،بەشــداربووان
جەختیــان لەســەر ئەوە كــردەوە كە ناوەندی
هــاوكاری بــە هەمــوو شــێوازی گونجــاو
تاوانەكانی كۆماری ئیســامیو گرتنی

ئەو چاالكانانە لەقاو بدات.
لــە دیدارەكــەدا هەروەهــا باس لــە چەندین
بــواری كاری ناوەنــدی هــاوكاری لەوانــە
بــواری پەیوەندییــە نێونەتەوەییــەكان
و سیاســەتی ناوەنــد بەرامبــەر بــە
ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران کــرا و بڕیــاری
پێویستی لەسەر درا.

ژمارە ٣ ، ٧٩٢ی فێڤرییەی ٢٠٢١

پەیامــی یەکیەتیــی الوانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەندانــەوە
چیــن و توێــژە جیاوازەکانــی کۆمەڵگای
کوردستان
الوان ،داینەمــۆ و هێــزی خەباتــی
ڕێکخراوەیی و نەتەوەیی و دێموکراتیکی
گەلــی کــورد ٧٥ ،ســاڵ بــەر لــە ئێســتا
نەتەوەی ماف زەوتکراوی کورد لە شاری
مەهابــاد لــە ٢ی ڕێبەنــدان دا کۆمــاری
کوردســتانی بــە ڕێبەرایەتــی حیزبــی
دێموکرات و نەمر پێشەوا قازی محەممەد
ڕێبەری زانا و لێهاتووی کورد ڕاگەیاند.
دامەزارانــی کۆمــاری کوردســتان وەک
ئەســتێرەی درەوشــاوەی مێــژووی بزاڤــی
ڕزگاریخوازی نەتەوەی کورد لە بنەڕەتدا
هەڵقــواڵوی ویســتی ڕزگاری نەتــەوەی
کــورد بــوو کــە لــە ســەردەمی شــەڕی
جیهانــی دووهــەم دا بــە قۆســتنەوەی
ئــەو دەرفەتــەی کــە لە ئاکامی شــەڕی
جیهانــی دوهەمــدا هاتبوو ئــاراوە دامەزرا
و توانــی شــوێندانەریەکی بــێ وێنەیــە
لەسەر بزوتنەوەی نەتەوەیی دێموکراتیکی
گەلــی کــورد دابنێــت .ئــەو شــوێندانەریە
کە تا بە ئەمڕۆ کە جەژنی  ٧٥ســاڵەی
دامەزرانــی کۆمــار دەگریــن بەردەوامە و
توانــی ببێتــە ســەرچاوەی ئیلهام و چرای
ڕێی خەباتی ئازادیخوازان و خەباتکارانی
نەتەوەکەمــان .بەرهەمەکانــی کۆمــاری
کوردســتان وێــڕای تەمەنــی کــەم و
لــە بــەر گرتنــی تەنیــا بەشــێک لــە
جوغرافیــای کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و
هەمــوو ئــەو تەنــگ و چەڵەمانــەی کــە

ڕووبەڕووی کۆماری کوردســتان بوون بە
ئەندازەیــەک زۆر و دەگمــەن بــوون ،کــە
بــە بەرئاورد لە گــەڵ هەر حکوومەتێکی
دیکــە دەردەکەوێــت کــە کــورد لــە ژێــر
چەتــری حکومڕانــی خــۆی و هــەوای
ئازادیــدا دەتوانــێ وێــڕای ژیانــی ئازاد و
هەنگاوەکانــی پێشــکەوتن و بوژانــەوەی
سیاســی و ئابــوری و کۆمەاڵیەتــی
و کولتــووری بگرێتــە بــەر و ببــێ بــە
هیوایــەک بــۆ پێکــەوە ژیانــی ئاشــتیانە
و بەڕێوەبردنــی دێموکراتیکــی واڵت.
لــە بەرهەمەکانــی کۆمــاری کوردســتان
دەتوانین ئاماژە بە ناوی پێشمەرگە و ئااڵ
و بوژاندنــەوەی زمان و کەلتوری کورد و
دابیــن کردنــی ئاســایش و هەنگاوەکانی
پەروەردەی و یەکسانی کۆمەڵگا هەروەها
دامەزراندنی ڕێکخراوەکانی ژنان و الوان
بکەیــن .ئەمــڕۆ لە کاتێکــدا جێژنی ٧٥
ساڵەی دامەزراندنی کۆماری کوردستان
دەگریــن کە یەکێک لــە دامەزراوەکانی
ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان
واتــە یەکیەتیــی الوانــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران کۆنگــرەی دەیەمــی
خــۆی بــە ســەرکەوتووی و بە بەشــداری
الوان و لــە کەشــێکی دێموکراتیــک دا
بەڕێوەبــرد .لــە  ٧٥ســاڵەی دامەزرانــی
کۆمــاری کوردســتان بەهــۆی ســتەمی
بــێ وێنــەی دیکتاتــۆری کۆمــاری
ئیســامی واڵتــی ئێمــە توشــی ســەدان و
هــەزاران قەیــران کــردووەو ژیانــی پــڕ لــە

نەهامەتــی بۆ گەلی کورد و بە تایبەتی
توێــژی الوان داهێنــاوە .الوانــی واڵتــی
ئێمە وێڕای هەســت کــردن بە ئازارەکانی
گەلــی کــورد هەســت بــە بەرپرســیارەتی
مێــژووی خۆشــی بــۆ خســتنە گــەڕی
یەکگرتووانەی تواناکانامان بۆ ڕزگاری
کۆتایــی گەلەکەمــان دەکات .لــە ژێــر
هەســتکردن بە ئــەو بەرپرســیارەتیەدا ئێمە
الوان و توێــژە جیاوازەکانــی کۆمەڵــگای
کــوردی لــە بەڕێوەبردنــی خەباتــی فــرە
ڕەهەنــدی نەتەوەیــی و ڕێکخراوەیــی
خۆمان دا وانەکانی کۆماری کوردســتان
و ئامانــج و بەهــا پیرۆزەکانــی بــە چرای
و ڕێــگای خەباتــی خۆمــان دەزانیــن و
لــە پێنــاو وەدیهێنانــی ئــەو ئامانجانــە
تێکۆشــانی خۆمــان بــە شــێوەیەکی
ســەردەمیانە و ئەوڕۆییانــە دەخەینــە گەڕ
و پەیمانی بەردەوامی خەبات تا گەیشــتن
بــەو ئامانجانــە بــە شــەهیدانی ڕێــگای
ئازادیخــوازی گەلــی کورد و لە ســەروی
هەموویانــەوە نەمــر پێشــەوای زانا قازی
محەممەد ســەرۆک کۆماری کۆماری
کوردستان دووپات دەکەینەوە.
ساڵو لە ڕۆحی پاکی شەهیدان
پیرۆز بێت ٢ی ڕێبەندان جێژنی
دامەزراندنی کۆماری کوردستان
سەرکەوێ خەباتی گەلی کورد و
بەدی بێ ئامانجی کۆمار و شەهیدان
یەکیەتیی الوانی دێموکراتی
کوردستانی ئێران

پەیامــی یەکیەتیــی خوێندکارانــی دێموکراتــی کوردســتان
بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەندانــەوە
هاونیشتمانیانی کوردستان!
چین و توێژەکانی کۆمەڵگا!
خوێندکاران و خوێندەڤانانی کوردستان!
بەبۆنــەی ســاڵوەگەڕی دامەزراندنــی
کۆمــاری کوردســتان ،لە ٢ی ڕێبەندانی
١٣٢٤٤ی هەتــاوی ،لەســەر دەســتی
پێشــەوای نەمــر «قــازی محەممــەد»
و هاوڕێیانــی ،پیرۆزبایــی خۆمــان
ئاراســتەی ســەرجەم کوردســتانیانی
ئازیــز ،خوێندکارانی زانکــۆکان و ناوەندە
ئاکادیمیکییەکانی کوردستان دەکەین.
زانکــۆ و خوێنــدکار لــە بەرنامــە و بیری
دامەزرێنــەران و ئینتلێکچوالی کۆماری
کوردســتاندا بنەمایەکــی دێموکراتیــک
و مودێــڕن بــوو کــە بە ناردنــی یەکەمین
خوێنــدکاران بــۆ دەرەوەی واڵت باوەڕیــان
بــە ئەرکــی مێژوویــی خوێنــدکار وەک
داینامــۆی گۆڕانکارییەکانــی نێــو
کۆمەڵــگا و هێــزی فکــری و ڕۆڵــی
کاریگــەر لەســەر پەرەســەندنی شوناســی
نەتەوەیــی ،بــە مەبەســتی بنیاتنانــی
دەوڵەتێکــی کوردی دەردەکەوێت .ئەمڕۆ
بوونــی خوێندکاران لە خەبــات بەتایبەتی
شــاخ و لە مەتەرێزی پێشــمەرگایەتییەوە،
ســەلمێنەری ئااڵهەڵگریــی خەباتــی
ڕزگاریخوازانــەی خوێندکارانــە کــە بــە
میــرات لــە کۆمــاری کوردســتان وەری
گرتووە.
خوێندکارانی خۆشەویست!

سیســتەمی کۆنەپەرســتی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران و عەقڵییەتــی
داگیرکارانە ،هەوڵ دەدات دەســت بەســەر
هەموو جمگەکانی کۆمەڵگادا بگرێت و
پێکهاتــەی کۆمەاڵیەتی بــۆ بەرژەوەندی
و ســتراتێژیی ئایدۆلۆژیکیــی خــۆی
بگۆڕێت و کەس لە هەمبەر ئەو سیاسەتە
نادێموکراتیکــە دژەمرۆییانــەدا متەقــی
لــێ نەیــەت .پاککردنــەوە و ســڕینەوەی
دەنگ و ڕەنگەکانی کۆمەاڵنی خەڵک
تایبەتمەندیــی بیــری دوگــم و ئێخاڵقــی
مردووی داگیرکارە .لەم ساتە مێژووییەدا
ئەرکی ئەساسیی خوێندکارانە لە بەرانبەر
وەهــا سیاســەتگەلێکی سیســتماتیکدا،
بــە پــەرەدان بــە وشــیاری و ئاگاییــی
گشــتی و هەوڵــدان بــۆ «پتەوکردنــی
هاوخەباتیــی زانکــۆ و شــەقام و شــاخ»
و بــە ڕێکخســتنی بەرخۆدانــی نەتەوەیی
لە سەرتاسەری نیشتمان ئەرکی مێژوویی
خوێندکار بەجێ بێنین ،مێژوو سەلمێنەری
ئەم ڕاســتییەیە کە ناوەندگەرایی و بیری
داگیــرکاری لــە جوغرافیــای ئێرانــدا
بەشــێکە لــە دەســەاڵتداری و پێکهاتــەی
سیاســی ،هــەر بۆیــە ڕووبەڕووبوونــەوەی
دوو سیســتەمی پاشــایەتی و کۆمــاری
ئیســامی بەنیســبەت پرســی کورد تەنیا
چەوســاندنەوە ،ســڕینەوەی شــوناس و
ســەرەڕۆیی دەســەاڵت ،لەمــەڕ داخوازیی
نەتەوەیــی کــورد بــووە .هــەر بۆیــە

ئەرکــی سەرشــانی ئێمەیــە ڕخنەگرانــە و
شۆڕشــگێرانە درێــژە بــە خەباتێــک بدەین
کــە  ٧٥ســاڵ لەوەپێش دەســتی پێکردووە
و هەنووکــە بەردەوامــە؛ ئەرکــی ئێمەیــە
کــە دژ بــە پڕوپاگانــدە و عەقڵییەتــی
ناوەندگەرای سیستەم ڕاوەستین و ڕیشەی
زوڵم و ستەم لە بن دەر بێنین.
هاونیشتمانیانی بە شەرەفی کوردستان!
هــەروەک دەزانــن کۆمەڵگاکەمــان بــە
دەســت بیری دواکەوتوو و شوڤێنیستییەوە
دەناڵێنێــت و هێشــتا نیشــتمانمان ڕزگار
نەبــووە و ڕۆژ نییــە کــە بێڕێــزی بــە
کەرامەتــی مرۆیــی و نەتەوەییمــان
نەکرێت ،کۆماری کوردســتان ئەزموونی
بەنرخــی ژیانێکــی ئازاد و سەربەســتانە و
بەدوور لە ژێردەستەیی بوو ،بۆیە پێویستە
هەموومــان بــۆ دووبارە بەدەســتهێنانی ئەم
سەروەرییە نەتەوەیییە تێبکۆشین و کۆمار
ببێــت بــە چــرای ڕێــگای بنیاتنانــەوەی
نیشتمانەکەمان.
ســەرکەوێت خەباتــی ڕزگاریخوازیــی
نەتەوەکەمان
بڕووخێت سیستەم و عەقڵییەتی خۆسەپێن
و داگیرکارانە

پێوەندییــە نێونەتەوەییەكانــی حیزبــی
دێموكرات لە پێوەندی لەگەڵ ڕەشبگیریی
الوان لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە
ماوەی ڕابردوودا نامەیەکی ســەرئاوەاڵی
ڕوو لــە دەسەاڵتبەدەســتانی واڵتانــی
ئورووپایی باڵو کردەوە.
لــەم نامەیەدا وێڕای ئاماژەدان بە دۆخی
خراپی مافەکانی مرۆڤ لە كوردستانی
ڕۆژهــەاڵت و زەبروزەنگی ڕێژیم بو ســەر
جیابیران و چاالكانی سیاسی و مەدەنی،
باســی ڕەشــبگیریی الوان لــە چەنــد
حەوتووی ڕابردوودا كراوە.
هەروەهــا لــە نامەكــدا هاتــووە ئێمە وەک
حیزبــی دێموكــرات بە جیــددی نیگەرانی
چارەنووســی ئــەو الوانەیــن و بەپێــی ئــەو
ئەزموونــەی لەگــەڵ ڕێژیــم هەمانــە،

دڵنیایــن ئــەم گیراوانــە لــە گرتووخانــەدا
ڕووبەڕووی ئەشــكەنجە و گوشاری زۆر
دەبنەوە.
لــە نامەكــەی پێوەندییــە نێونەتەوەییەكانی
حیزبــی دێموكــرات بــو وەزارەتــی دەرەرەوە،
ئەنــدام پارلمــان و ڕێكخراوەكانــی مافــی
مــرۆڤ لــە چەندیــن واڵتــی ڕۆژئاوایی،

پەیامــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان
هاونیشتمانیانی ئازیز!
ئەمــڕۆ  ٧٥ســاڵ بەســەر دامەزراندنــی
یەکــەم کۆمــاری کوردســتان کــە
لەســەر بنەمــای دابینکردنــی مافــە
نەتەوایەتییەکانی گەلە بەشخوراوەکەمان
دامــەزرا ،تێدەپەڕێــت .کۆمارێــک کــە
ڕاستە تێرعەمر نەبوو و هەر بە ساوایی و
دوای  ١١مانــگ ڕووخــا و کۆتایی پێ
هات ،بەاڵم هەتاکوو ئێستاش نەوە بە نەوە
یادیــان بەرز ڕاگرتووە و وەک ئەزموون و
دەســکەوتێکی نەتەوەیــی لێــی دەڕوانن و
دەیپارێزن .هاوڕێیانی هێژا!
 ٧٥ســاڵ لەمەوبەر کۆماری کوردســتان
لــە هەلومەرجێکــدا دامــەزرا کە ناوچەی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و تەنانەت زۆربەی
ناوچەکانــی دیکــەی جیهانیــش هێشــتا
دێموکراســییەتیان ئەزمــوون نەکردبــوو.
لەو ســەردەمەی کە کۆماری کوردستان
دامــەزرا ،ناوچــە و تەنانــەت کۆمەڵگای
کوردســتانیش ،تــەواو کۆمەڵگایەکــی
ســوننەتی و چەقبەستوو و پیاوساالر بوو،
و لەڕاســتیدا ژنــان خۆیــان تەنهــا وەک
کابانــی مــاڵ و پەروەردەکردنــی منــداڵ
دەبینییــەوە و هیــچ شــارەزاییان تەنانــەت

بــە مافــە ســەرەتاییەکانیان نەبــووە .هــەر
ئــەوەش وای کــرد کــە ئــەو پرســە لەالی
پێشــەوا ببــێ بــە زەروورەت و هەنــگاو بــۆ
دامەزراندنــی ڕێکخراوەیەکــی تایبــەت
بــە ژنــان هەڵێنێــت .هــەر لــەو ڕاســتایەدا
و بــۆ ڕەچەشــکێنی ،خێزانــی خــۆی
واتــە «مینــا خانمــی قازیـ»ـــی وەکــوو
سکرتێری ڕێکخراو هەڵبژارد .ئەوەش بوو
بــە ســەرەتایەک کــە ژنان لــە کۆماری
کوردســتاندا مافی خوێندن و بەرێوەبەری
و گەلێک مافی دیکەیان ببێت.
خۆشەویستان!
دوژمنــان
بەدڵنیاییــەوە ئەگــەر
ڕێگەیــان دابــا و کۆمــاری کوردســتان
بــەردەوام و بەرقــەرار مابایــەوە ،ژنــان لــە
هەڵبژاردنەکاندا نەتەنیا مافی دەنگدانیان
دەبــوو ،بگرە مافــی خۆپااڵوتن بۆ هەموو
پۆستەکانیشــیان دەبــوو و هاوکاتیــش
پەروەردەی سەربازیشیان دەبینی.
دوای  ٧٥ســاڵ لــە دامەزرانــی کۆماری
کوردســتان ،ڕێژیمــی ئێــران لــە نێوخــۆ
و لــە ناوچەکــەدا تووشــی دەیــان و
ســەدان قەیــران هاتــووە .بەتایبەتــی دوای
زیاترکردنــی گەمــارۆ ئابوورییــەکان و

داوا كــراوە لەمــەڕ ئــەم دۆخــە کــە ڕێژیم
لــە كوردســتاندا خوڵقاندوویەتــی بێدەنــگ
نەبــن و بە هەر جورێک بۆیان دەگونجێت
هەڵوێست بگرن.
وێــڕای ئــەم نامەیــە لیســتەی نــاوی
هەمــوو ئــەو گیراوانەش ڕادەســتی دەزگا
پێوەندیدارەكان كراوە.

ســەرهەڵدانی نەخۆشــیی کۆرۆنــا ،ڕێژیم
وەک سیاســەتی هەمیشــەیی خــۆی
و بــۆ شــاردنەوەی کێشــە نێوخۆیــی و
دەرەکییەکانــی لــە ناوچــەدا ،دەســتی
کــردووە بــە ئاژاوەگێــڕی و لــە نێوخــۆی
واڵتیــش دەســتی کــردووە بە ڕەشــبگیری
و دەسبەســەرکردنی چاالکڤانانــی
مەدەنــی .ئەوەی جێگای ســەرنجە بوونی
ڕێژەیەکــی بەرچــاو لــە کچــان و ژنانــە
لــە ڕیــزی دەسبەســەرکراوەکاندا .بــەاڵم
بەخۆشــییەوە ئــەوە نەتەنیــا نەبــووە بــە
بەربەست بۆ درێژەدان بەو ڕێبازە پیرۆزەی
پێشــەوا ،بگــرە ڕۆژ نیــە الوان و کچــان
پەیوەست نەبن بەو ڕێبازەی کە کۆماری
کوردستانی لەسەر دامەزراوە.
نەمــری بۆ شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریی
کورد و کوردستان
ســەرکەوێ خەباتــی ڕەوای نەتــەوەی
کورد بەرز و پیرۆز بیت ٢ی ڕێبەندان
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران
٢ی ڕێبەندانی  ٢٧٢٠کوردی

ســێمینارێکی تایبــەت بــە ٢ی ڕێبەنــدان
لــە بنکــەی ســەرەکیی حیزبــی دێموکــرات بەڕێــوە چــوو
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ١ی
ڕێبەنــدان ســێمینارێک بەبۆنــەی ٢ی
ڕێبەندان ٧٥مین ســاڵڕۆژی دامەزراندنی
کۆماری کوردستان لە بنکەی سەرەکیی
حیزبی دێموکرات بەڕێوە چوو.
ئــەم ســێمینارە لەالیــەن کۆمیتــەی
«زاگــرۆس» ســەر بــە تەشــکیالتی
ئاشــکرای دەزگای ڕێکخستنی گشتیی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە
بەشــداری کادر ،پێشــمەرگە و ئەندامــان
بەڕێــوە چــوو .ئــەو ســێمینارە ســەرەتا بــە
ســروودی نەتەوایەتــی «ئــەی ڕەقیــب»
و پاشــان بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکی
شەهیدانی کورد و کوردستان خولەکێک
بێدەنگــی بــۆ گیانی شــەهیدانی کورد و
کوردستان دەستی پێکرد.
دواتــر « کەنێــر مێهفــەر» ئامــاژەی بــە
تــەوەری تایبــەت بــە ســێمینارەکە کــرد و
پاشــان «ڕوونــاک فەتحــی «ئەندامــی
ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکــرات و

مامۆســتا مەال»حەسەن واژی» کادری
سیاســیی دەزگای ڕێکخســتنی گشتیی
حیزبــی دێموکــرات هــەرکام ،تــەوەری
تایبــەت بــە ســێمینارەکەیان پێشــکەش
بکەن.
ســەرەتا « ڕوونــاک فەتحی» باســێکی
گرینگــی لــە دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتان وەکــوو کیانێکــی نەتەوەیــی
دێموکراتیک لەالیەن حیزبی دێموکراتی
کوردســتان ،یەکێــک لــە ســەروەرییە
نەتەوەییەکانــی مێــژووی هاوچەرخــی
گەلــی کــورد و ســەردەمی ســەرهەڵدانی
مۆدێرنیتەیــە کــە ئەمــڕۆ هەمــوو گەلی
کــورد شــانازی پێوە دەکەن کــرد .ناوبراو
ئامــاژەی بــەوە کــرد کــە بیرکردنــەوە لە
ڕزگاری و ئازادیــی ژن پێــش ئــەوەی
بــاوەڕی کۆمــاری کوردســتان بــێ
میراتێکی هزری پێشەوا قازی محەممەد
بــوو وەکــوو ڕێبەرێکــی مافخــواز و
مرۆفتەوەر.

ڕێوڕەســمی ٢ی ڕێبەنــدان
لــە چیاکانــی کوردســتان بەڕێــوە چــوو

ڕێکخراوی یەکیەتیی خوێندکارانی
دێموکراتی کوردستان
١ی ڕێبەندانی ساڵی ٢٧٢٠ی کوردی
٢٠ی ژانویەی ساڵی  ٢٠٢١زایینی

پێوەندیی ــە نێونەتەوەییەکان ــی
حیزبــی دێموکــرات نامەیەکــی ســەرئاوەاڵی بــاو کــردەوە
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هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە
چیاکانــی کوردســتان بەبۆنــەی ٧٥میــن
ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی کۆمــاری
کوردستان ڕێوڕەسمێکی بەڕێوە برد.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٤ی ڕێبەنــدان
بــە بەشــداریی ژمارەیــەک لــە ئەندامانی
ڕێبەرایەتــی ،فەرماندەکانــی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان ،کادر و
پێشــمەرگەکانی هیــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان لــە چیــا سەرکەشــەکانی
کوردســتان ڕێوڕەســمێکی تایبەت بە ٢ی
ڕێبەندان بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ئــەم ڕێوڕەســمە بــە ســروودی
نەتەوەیــی «ئەی ڕەقیــب» و خۆلەکێک
بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی
کورد و کوردستان دەستی پێکرد.

پاشــان «لوقمــان مێهفــەر» ئەندامــی
هەیئەتــی ئیجرایــی ناوەنــدی سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
چەنــد وتەیەکــی بــەم بۆنەوە پێشکەشــی
بەشــداربووان کــرد .ناوبراو لە قســەکانیدا
باســی لەوە کرد« :کۆماری کوردســتان
میراتێکــی گەورە بــۆ نەتەوەی کورد بوو
و یەکەمیــن کۆمــاری دێموکراتیــک لە
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بوو و ئێســتا هەر
چــوار بەشــی کوردســتان شــانازیی بــەم
کۆمارە دەکەن» .دواتر کۆڕی هونەریی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان چەنــد
ســروودێکی بەبۆنەی ئەو ڕۆژە مێژووییە
پێشکەش بەشداربووان کرد.
ئــەم مەراســمە بــە شــایی و هەڵپەڕکێــی
پێشمەرگەکانی بەشدار کۆتایی پێهات.

پاشان مامۆستا» حەسەن واژی»باسێکی
تێــر و تەســەلی لەســەر هۆکارەکانــی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان وهۆی
ڕووخانــی کۆمــارە  ١١مانگەکــەی
کوردســتان کــرد .مامۆســتا «واژی»
لــە قســەکانیدا ئامــاژەی بــەوە کــرد کە
کۆمــاری کوردســتان لــەو هەلومەرجەی
ئەوکاتــدا ،هەڵقــوواڵوی کۆمەڵگای ئەو
کات بوو.
ناوبــراو ئامــاژەی بــە دەســتکەوتەکانی
کۆمــاری کوردســتان کــرد کــە ئــەو
دەســتکەوتانە میراتــی پێشــەوا «قــازی
محەممــەد»ن و ئێســتاش پەیڕەویــان
لێدەکرێــت .مامۆســتا واژی لــە درێــژەی
قســەکانیدا باســی لــە بیرکردنــەوەی
«پێشــەوا قــازی محەممەد» بەنیســبەت
پرســی ژنان و بەشــداری پێکردنیان لە ناو
کایە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکاندا کرد.
ســێمینارەکە بــە پرســیار و واڵمــی
بەشداربوون کۆتایی پێهات.

درێژەی پەیڤ
و وەگەڕخســتنی چەنــد قەڵەمێکــی
بەکرێگیــراو و چەنــد کەســێکی نێــو
گۆڕەپانــی دۆڕاوەکان ،خــەوش ناخرێتــە
ســەر ســیمای ڕێبەرێــک کــە تــەواوی
بەڵگەکانــی دەزگا ئیتالعاتــی و
ســیخوڕییەکان گــەڕان و چکۆلەتریــن
ئاماژەیەک بۆ خەسار بۆ هیچ بەشێکی
کوردستانیان تێدا نەدۆزییەوە.
دوکتــور قاســملوو ،دەیــە بــە دوای دەیە،
داڕێــژەر و دامەزرێنــەری پێوەندیــی نێوان
بەشــە جیاوازەکانــی بزووتنــەوەی کــورد
بوو و لەو پێناوەشــدا هەموو تێکۆشەرانی
ڕاســتەقینەی حیــزب و الیەنــە
سیاسییەکانی هەموو بەشەکان ،شایەتی
کار و لەخۆبردوویــی و خەمخۆریــی
و بلیمەتیــی ئــەون و هیــچ پێویســت بــە
باســکردن و دیفــاع کــردن لێــی نــاکا،
چوونکــە نەتەوەیەک بەو نــاوەوە وەجووڵە
دەکــەوێ و کۆشــکی ســتەمکارترین و
تێرۆریســتترین ناوچــە بــەو نــاوە وەلــەرزە
دەکەوێ.
ئــەوەی لــەم کورتەنووســینەدا پێویســتە
بگوترێتــەوە و مەبەســتە ،ئەوەیــە کــە
لــەم کاتوســاتەدا پیــان و پەلەقــاژەی
شــکاندن و ڕووشــاندنی نــاوی دوکتــور
قاســملوو ،دووپاتبوونــەوەی پەلەقــاژەی
شکســتخواردووی خومەینــی و
شــوێنکەوتووەکانیەتی کە تەنیا توانییان
جەســتەی قاســملووی ڕێبەرمــان لــێ
بستێنن و لە ئاستی گەورەیی کەسایەتی
و بیــری ئــەودا مێشــوولەیەکن لــە بەردەم
قولەی قافا.
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چاوپێکەوتن ــی یەکیەتی ــی نیش ــتمانیی
کوردســتان و حیزبــی دێموکــرات

شــاندێکی مەڵبەندی ١٤ی ڕێکخســتنی
«یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان»
( )PUKســەردانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانیان کرد .ڕێکەوتی ١١ی
ڕێبەندانــی ١٣٩٩ی هەتــاوی شــاندێکی
مەڵبەنــدی ١٤ی یەکیەتیــی نیشــتمانیی
کوردســتان بــە سەرپەرەســتیی «هیــوا
ســۆفی بەکــر» ،کارگێــڕ و بەرپرســی
پێوەندییەکانی مەڵبەند ،ســەردانی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیــان کــرد.
شــاندی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان
لەالیــەن وەڤدێکــی حیزبــی دێموکــرات بە
سەرپەرەســتیی «فــواد خاکــی بەیگــی»
ئەندامــی دەســتەی کارگێڕیــی حیزبــەوە
پێشــوازییان لێکــرا .لــەو دیــدارەدا

لەالیــەن وەڤــدی مەڵبەنــدی یەکیەتیــی
نیشــتمانیی کوردســتان پیرۆزبایــی
کۆتاییهاتنی سەرکەوتووانەی کۆنگرەی
یەکیەتییەکانــی الوان و خوێندکارانیــان
کــرد و دواتــر وێــڕای سپاســی حیــزب بۆ
ســەردانی وەڤــدی میــوان باس لــە کاری
هاوبەشــی ڕێکخراوەیی کرا و پێویســتیی
یەکگوتــاری لەم هەلومەرجە سیاســییەی
ناوچەکــەدا بــە ئەرکــی هەنووکەیــی
هەمــوان زانــرا .لــەو دیــدارەدا بەرپرســانی
ڕێکخراوەکانــی ژنــان ،خوێنــدکاران
و الوانــی دێموکــرات و کۆمیتــەی
زاگرۆســی حیزبی دێموکرات و بەرپرسی
پێوەندییەکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
کۆیە بەشدار بوون.

پەیامــی پیرۆزبایــی حیزبــی دێموکــرات لــە پارتــی کرێــکاران و ڕەنجدەرانــی کوردســتان
بەڕێــز مەکتەبــی سیاســیی «پارتــی
کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان»
ساڵوێکی شۆڕشگێڕانە
بەبۆنــەی ١ی شــوبات ،بیســت و
شەشــەمین ســاڵیادی دامەزرانــی حیزبــە
تێکۆشــەرەکەتان پــڕ بــە دڵ پیرۆزباییتان
لــێ دەکەیــن و ئــەم بۆنــە پیــرۆزە
دەکەینــە هەوێنێــک بــۆ وەبیرهێنانــەوەی
مێــژووی بێگــەرد و پڕ ســەروەریی حیزبە
نیشــتمانپەروەرەکەتان و جەختکردنــەوە
لەســەر دۆســتایەتی و پەیوەندیی دێرینمان
کە تا ئێستاش وەکوو خۆمان بە نموونەی

پەیوەندییەکــی نیشــتمانی و لەســەر
بناغــەی پرەنســیپە جیگــەی باوەڕەکانــی
هــەر دوو المانی دەزانین .ئێمە لە حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا بــە
درێژایــی مێــژووی خەباتی پــڕ هەوراز و
نشــێوی خۆمــان هەمیشــە پەیوەندییەکی
دۆســتانەی بەهێزمــان لەگــەڵ الیەنــە
سیاســییە تێکۆشــەرەکانی باشــووری
نیشــتمان و یــەک لەوانــەش حیزبــی ئێوە
هەبــووە و هــەوڵ و تێکۆشــانی ڕابردووی
حیزبی ئێوە لەپێناوی چارەســەریی کێشــە
چینایەتییــەکان و پاڵپشــتیی بەردەوامتان

لــە دۆزی ڕەوای نەتەوەیــی و خەباتــی
لێبڕاوانەتان بۆ چەســپاندنی دێموکراسی،
دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی و ســەروەریی
یاسا و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان،
بــەرز دەنرخێنین و پێمان وایە هەڵوێســت و
سیاســەتەکانتان لەو پەیوەندییەدا دەکرێت
وەک ئەزموونێکــی بەنــرخ چــاوی لــێ
بکرێــت .لــە کۆتاییــدا جارێکــی دیکــە
پیرۆزبایــی گەرمــی خۆمــان بەبۆنــەی
ســاڵیادی دامەزرانی «پارتــی کرێکاران
و ڕەنجدەرانــی کوردســتان» بــە ئێــوە و
لەڕێگــەی ئێوەشــەوە بە هەمــوو ئەندامان

و الیەنگرانــی حیزبــە تێکۆشــەرەکەتان
ڕادەگەیەنیــن و جەخت لەســەر پێویســتیی
بەردەوامبوون و بەهێزترکردنی دۆستایەتی
و هاوکاریی نێوانمان دەکەینەوە.
پیــرۆز بێــت ١ی شــوبات ،ســاڵیادی
دامەزرانــی «پارتــی کرێــکاران و
ڕەنجدەرانی کوردستان»
هەر بژین و سەرکەوتوو بن.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای پەیوەندییە گشتییەکان
محەممەد نەزیف قادری

دەورەی ٢٤٦ی ســەرەتایی پێشــمەرگە کۆتایــی پێهــات
پۆلێک لە الوانی دەروەســتی کوردســتان
پەیوەست بە ڕیزی هێزەکانی پێشمەرگەی
کوردستانەوە بوون.
هاوکات لەگەڵ مەراســمی ٢ی ڕێبەندان
ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی کۆمــاری
کوردســتان لــە چیاکانــی کوردســتان،
دەورەی ٢٤٦ی ســەرەتایی پێشــمەرگەش
کۆتایی پێهات.
ســەرەتای ئــەم ڕێوڕەســمە بــە ســروودی
نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیب» و خۆلەکێک
بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی

کورد و کوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان «لوقمــان مێهفــەر» ئەندامــی
هەیئەتــی ئیجرایــی ناوەنــدی سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
چەنــد وتەیەکــی بــەم بۆنەوە پێشکەشــی
بەشداربووان کرد.
دواتر ســروودێک لەالیەن بەشــداربووانی
دەورەوە پێکەشەش کرا.
پەیامــی دەورەی ٢٤٦ی ســەرەتایی
پێشــمەرگە لەالیــەن بەشــداربووی دەورە
«داتام هێشادەست» پێشکەش کرا.

لــە درێــژەی مەڕاســمەکەدا پەیامــی
فێرگەی فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی
کوردســتان لەالیــەن «هێمــن ڕەســووڵ
ئابادی» پێشکەش کرا.
دواتــر گۆرانییەکــی فۆلکلــۆری
کــوردی لەالیــەن پێشــمەرگەکانی هێزی
پێشمەرگەی کوردستانەوە پێشکەش کرا.
لەو مەراســمەدا کەســانی ســەرکەوتوو لە
بەشی سیاسی و نیزامیدا کە پلەی یەکەم
هەتا ســێهەمیان بەدەســت هێنابووە لەالیەن
«لوقمــان مێهفــەر» ئەندامــی هەیئەتــی

ئیجرایــی ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی
دێموکرات خەاڵتەکانیان پێشکەش کرا.
ئــەو کەســانە بریتی بــوون لــە» مەولوود
ئابجامــە ،یاســر مینــا و دیــار نــازم
حکمەت».
هەروەهــا «ئەڵمــاس ڕەزایــی ،محەممــەد
محەممەدپــوور و ســاالر عیســازادە» لــە
بەشــی نەزم و دیســیپلین کەســانی یەکەم
هەتــا ســێهەم بــوون و لەالیــەن «عوســمان
مەوالن نژاد»ەوە خەاڵتەکانیان پێشــكەش
کرا.

شکۆی لەشکاننەهاتووی گەل بەشکۆوە یادی بەرز ڕاگیرا

لە ڕۆژانی پێش لە یادی نەتەوەیی و نیشتمانی ساڵیادی دامەزراندنی کۆماری کوردستان و هەروەها پاش ئەم ڕووداوە مێژووییە،
تێکۆشەران و ڕۆڵەکانی کۆماری کوردستان بۆ ئەوەیکە بیسەلمێنن کە ئەوان هەتا دواهەناسە بە ئامانجی کۆماری کوردستانی وەفادار
دەمێننەوە و لە فکر و هزردا کۆمار و ئامانج و ئاواتەکانی بە نەمری دەمێننەوە لە شار و گوندەکانی کوردستان بەردەوام چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد .لێرەدا پوختەیەک لەو چاالکییانە دەخەینە بەر دیدی خوێنەرانی خۆشەویستی «کوردستان».
سەقز:

الوانی کۆمار لە «سەقز» ،بهبۆن هی  ٢
ی
ڕێبهندان ســاڵڕۆژی دامهزرانی كۆماری
كوردســتان چاالكیــی تهبلیغییــان بهڕێــوه
بردووە .چاالكییهكه بریتی بووه له تراكتی
دهســتنووس و نووســینی دروشــم لهســهر
دیــوارهكان .ئــهو شــوێنانهی كــه چاالكی
تێــدا بهڕێــوه چووه بریتین له« :شــهقامو
گهڕهكهكانی حهمااڵوای سهروو ،عهباس
ئاوا و شــههرهكی موكریان» هەروەها ئەو
گوندانــهی كــه چاالكیــی تهبلیغــی تێدا
بهڕێوهچــووه بریتیــن لــه« :چەکوشــە،
ڕێــگای چەکوشــە،ئاخکەند ،گەردەنەی
سەرا».
هەروەهــا پۆلێکی تر لە ئەندامانی حیزب
لــەم شــارە لەم شــوێنانه چاالكیی بەرینی
تهبلیغییــان ئەنجــام داوە« :مهیدانــی
ههڵــۆ ،مهیدانــی تهئمیــن ئیجتماعــی،
الی مزگهوتــی دێمــهكاالن و مزگهوتــی
دوو منــاره ،ســێڕای مزگهوتــی جامیعه،
نێــو بــازاڕ ،گــهڕهک و شــهقامهكانی
ســهرچهم ، ،تهپهی ســاڵحاوا ،شههرهکی
فهرههنگیــان ،نهشــمیالن ،كوشــتارگای
قهدیــم ،شــافێعی ،دهورووبــهری
نهخۆشــخان هی تهئمیــن ئیجتماعــی،
ڕوودهكــی و بلــواری حافــز بەبۆنــەی
٧٥ـــەمین ساڵیادی دامەرزانی کۆماری
کوردســتان چاالکیی تەبلیغی لە شــاری
سەقز بەڕێوە چووه.
هەروەها ئەم چاالکییە بە شێوازی تراکت،
دیوارنووســی ،باڵوکردنــەوەی تراکــت لە
ماڵــەکان ،چەســپاندی تراکتــەکان بــە
دیــواری شــار لە گەڕەکەکانــی تازەئاوا،
حەمــاڵ ئــاوای ســەروو ،حەمــاڵ ئــاوای
وەســەت ، ،شــارۆچکەی زاگــرۆس،
شــارۆچکەی موکریــان ،شــەقامی
حەمامی سەعدی ،عەباساوا ،شەهرەکی
کوردستان ،شەهرەکی زاگرۆس ،تازاوا،
بلــواری شــافعی و پشــت ئیــدارەی ڕا،
بلــواری وەحــدەت ،بەردبــران ،جووتیــاران،
قەرچــی ئــاوا ،پشــت کالنتەریــی،١٢
ئەماکــن ،قەاڵکۆنــی  ١٣و گوندەکانــی
«ئاخکەند ،مەرەخووز ،یازیباڵغی «

بۆکان:

لــە «بــۆکان» ڕێبورانــی دێموکــرات
بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان لــە «پارکــی

ســاحلی و شوینی وەرزشــی ،چوارڕێیانی
شــارەداری ،فەلەکــەی فەرمانــداری،
ســەنگ فرۆشــی و شــەقامی نیــزام
موهەندیســی  ،شــەقامی ئینقــاب،
دەورووبــەری حــەوزە گــەورە ،شــەقامی
گــەورە ،تاریکــە بــازاڕ ،شــەقامی مــام
ســاحبی ،کواڵنەکانــی چواڕێیانــی
ئیتالعات ،کۆاڵنەکانی پشتی مەکتەبی
قورئــان ،تابلــۆی ڕێــگای گوندەکانــی
«مەحموودئــاوا ،جەمۆغــە ،ســەیداوا،
گڵێنــان ،گــراوێ ،قــەرەدا ،دەروێشــان،
قزڵگومبــەد ،دەوڵتابــاد ،پــردی قوڵەبــۆز،
تەپــەی بــازاڕی حەیــوان ،جادەی ســەد و
ســێڕێیانی ئالبــاغ» چاالکییــان ئەنجام
داوە.
لەالیەکی تریشــەوە الوانــی دێموکرات لە
«بــۆکان» لــە گەڕەکەکانــی شــەقامی
«چــل میتریــی ســاحلی،گەڕەکی
دارهەرمــێ ،شــەقامی کوشــتارگا،
شــەقامی قانع ،قوتابخانەی «ئەلزەهرا»،
کۆاڵنەکانــی پشــت کارێژی نەســیری و
مزگەوتــی نەســیری ،گەڕەکــی ســایپا
یەدەکــی دوو ،عەلــی ئابــاد و نێوگوندی
عەلــی ئابــاد ،مزگەوتــی جامعــی عەلی
ئابــاد ،کۆاڵنەکانــی الی کاناڵی عەلی
ئاباد ،جادەی بــۆكان میاندوئاو،حاجیاباد،
قاڕنجــە ،حاجیلــەک ،قــەاڵ ،قەرەگــۆل،
ســەوزی ،دێی مەال ،ســەرچنار ،خەتایی،
چۆمــی مەجیدخــان ناوچــەی مەهابــاد،
سارۆقامیش و پیرۆلی باغی» چاالکیی
بەڕێوە چووە.
ئەندامــان و اليەنگرانــى حيزبى دێموكرات
له شــارى «بۆكان» به گەشــت و گەڕان
بــه ئــااڵی كوردســتان و وێنــەی پێشــەوا
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هەروەها لە گوندی «هەرســین» ســەر بە
شــاری مەریوان الوانی دێموکرات جێژنی
٢ی ڕێبەندانیــان بەڕێــوە برد و ڕێزیان لەو
ڕۆژە مێژووییە گرت.
لــە « نییــەر» شۆڕەســوارانی دێموکرات
بــە خوێندنــی ســروودی دوژمنشــکێنی
«ئــەی ڕەقیــب» ٢ی ڕێبەندانیــان پیرۆز
کــرد .هەروەها لــە «نییەر»ی هەمیشــە
دێموکــرات ئــااڵی کوردســتان لەالیــەن
الوان هەڵــدرا کــە بــووە مایەی دڵخۆشــی
دانیشــتووانی ئــەم گونــدە .ئەندامانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران

لــە پێوەنــدی لەگــەڵ باڵوکردنــەوەی
فیلــم و دێکیۆمێنــت لەســەر حیزبەکانــی
ڕۆژهــەاڵت و چەواشــەکارییەکانی
ڕێژیمــی ئێــران بەنیســبەت خەباتــی ئــەو
حیزبانــە پەیامێکــی پشــتیوانیان لــە
حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵت بــاو کردەوە کە
تێیــدا هاتــووە« :هــەر وەک ئــاگادارن لە
درێــژەی بێڕێزیکردنــی میدیــای ئێرانــی
بــە خەڵکی کوردســتان ،لــە چەند ڕۆژی
پێشــوودا دەنگوڕەنگی پارێزگای ســنە لە
ئەوپــەڕی بێشــەرمییەوە بە باڵوکردنەوەی
(بــە ناو)دێکیۆمێنتارییــەک لەژێــر
نــاوی (لبــە تیــغ) ،ویســتی کەســایەتیی
نەمــر دوکتــور قاســملوو و حیزبەکانــی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و هەروەهــا
خەباتــی چەکدارییــان بچــووک و بێنــرخ
پێناسە بکات.
ئامانجــی بەرچــاوی ڕێژیــم لــەم
چەواشــەکاریانە بەالڕێبردنــی بیروبــڕوای
خەڵکە بەنیسبەت حیزبە ڕۆژهەاڵتییەکان
و خەباتــی ڕەوای گەلەکەمــان .بــەاڵم
بەپێچەوانــەوە ،ئیمــان و ئیــرادەی خەڵکی
کوردستان بە حیزبی خۆیان زۆر قووڵتر و
پتەوتر لەوەیە کە بەم ســووکایەتییەکردنە
بە الڕێدا بڕوات .خەڵک ئێستا خوێندەوار
و وشــیار و ئاگادارتــر لــە ڕابــردوو ،خۆی
و مافەکانــی خــۆی دەناســێت و ڕێگای
خەبات و ئازادی هەڵئەبژێرێت.
هــەر بۆیــە ئێمــە ئەندامــان و الیەنگرانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە گونــدی نییــەر ،بەڵێنیــی وەفــا و
ئەمەگداری نوێ دەکەینەوە و ڕادەگەینین
هەتــا دواهەناســەکانی ژیانمــان ڕێبواری
ڕێبــازی پڕ لە ســەروەری نەمران پێشــەوا
قازی ،دوکتور قاســملوو و شەرەفکەندیی
ڕێبەریــن! لــە ڕێــگای ئــەم پەیامەشــەوە،
داوا لــە هەمــوو بەکرێگیراوانــی ڕێژیــم
دەکەیــن کــە چیدیکە شــەرافەتی خۆتان
مەفرۆشن و بۆ باوەشی گەورەی نیشتمان
بگەڕنەوە!»
لــە «ســنه»ی خوێنــاوی ڕۆڵەکانــی
کۆمــار ســەردانی گڵکــۆی شــەهیدانیان
کــرد و پەیمانیــان لەگــەڵ ڕێبازیــان نوێ
کردەوە .هەروەها لە گوندی «شوێشە»ی
ســنە چاالکــی بەرینــی تەبلیغــی بەڕێوە
چوو.
لــە «پیرانشــار» قارەمانانــی دێموکــرات

چاالکیــی تەبلیغییان بەڕێوە برد و ڕێزیان
لەو ڕۆژە گرت.
لــە «نەغــەدە» ڕێبوارانــی دێموکــرات
ئــااڵی کوردســتانیان بەبۆنــەی ٢ی
ڕێبەندان هەڵدا.
لــە «شــنۆ» ئەمەگدارانــی ڕێــگای
شــەهیدان بە نووســین و دروشــمی تایبەت
بــە ٢ی ڕێبەنــدان ئــەو ڕۆژەیــان پیــرۆز
کــرد .قارەمانانــی دێموکــرات لە شــاری
«شــنۆ» بــە نووســینی دروشــمی وەک:
«کۆماری کوردســتان ڕووناکی بەخشی
میللەتی کوردە ،پیرۆز بێت ٢ی ڕێبەندان
ڕۆژی نەتەوەییمــان» و دروشــمی تایبەت
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
لــە «بانــە» ئەویندرانــی ڕێگای پێشــەوا
لەگــەڵ ڕێبــازی کۆمــاری کوردســتان
بەڵێنییــان نــوێ کــردەوە و ئــااڵی
کوردســتانیان لەســەر بەرزاییەکانــی ئــەو
شارە هەڵدا .هەروەها پێشمەرگەکانی شار
لــە بانــە لــە پێوەندی لەگەڵ ڕەشــبگیری
خەڵکــی کوردســتان و باڵوکردنــەوەی
حیزبەکانــی
لەســەر
فیلمێــک
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و بێڕێزیکــردن
بە دوکتور «قاســملوو» لەالیەن ڕێژیمی
«خومەینــی» لــە پەیامێکدا پشــتیوانیی
خۆیــان لــە خەباتی ئــەو حیزبانــە دووپات
کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە بانــە بــە
بەڕێوەبردنیــی چاالکیــی تەبلیغی کردەوە
و پیالنە قێزونەکانی ڕێژیمی ئیســامیی
ئێرانیــان بەرانبــەر بــە نەتــەوەی کــورد
مەحکووم کرد.
لــە گونــدی «دەرەکــێ» قارەمانانــی
دێموکرات جێژنی ٢ی ڕێبەندانیان بەڕێوە
برد.
لــە «بۆڕیەر» الوانــی دێموکرات لەگەل
ئامانجی شــەهیدانی کورد و کوردســتان
پەیمانیان نوێ کردەوە.
لە «ورمێ» قوتابییانی ڕێگای پێشــەوا
لــە ناوچــەی تەرگــەوەڕ لــە گونــدی
«ئەنبێ» و هەروەها لە جادەی «وەلندە،
شــەهرەکی شــەهریار ،ســێڕای وەلنــدە و
وەلندە سوفال» چاالکییان ئەنجام دا.
لــە «تەنگســیەر» الوانــی دێموکــرات
بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــە «ڕوانســەر» بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەندان

چاالکیی تەبلیغیی بەڕێوە چوو.
لــە «مەهابــاد» ئەویندارانــی دێموکرات
بەبۆنەی ســاڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری
کوردســتان لــە چاالکییــە تەبلیغییــەکان
بەردەوامن .لە «نەغەدە» لە درێژەی کارو
چاالکییــەکان لە گوندی «خەلیفەلیان»
چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو.
هەروەها ڕۆڵە بە ئەمەگەکانی دێموکرات
لــە «مەریوان» بــە باڵوکردنەوەی تراکت
و پۆستێر لە زۆربەی کۆالنەکان و شوێنە
گشــتییەکانی شاردا وەفاداریی خۆیان بە
کۆماری کوردستان دووپات کردەوە.
لە گوندی «نــێ» ڕێبوارانی دێموکرات
بــۆ جارێکــی دیکــە لەگــەڵ ڕێبــازی
کۆمار پەیمانیان نوێ کردەوە.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکرات لە گوندی
«قەرەشــاخ» لە ناوچەی «شــاروێران»
ســەر بــە شــاری مەهابــاد بەبۆنــەی ٢ی
ڕێبەنــدان چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە
بــردووە .تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــەم
بۆنــەوە لــە›‹ :کوچــە و کۆاڵنــەکان،
قوتابخانــە ،تەندروســتی ،دەورووبــەری
مزگــەت و زۆربــەی شــوێنەکانی نــاو
گوند» چاالکییان کردووە.
لــە «سەالســی باوەجانی» تێکۆشــەرانی
دێموکــرات وەفاداریی خۆیــان بە ڕێبازی
کۆمار دووپات کردەوە.
لــە «شــنۆ» ڕێبورانــی دێموکــرات لــە
گونــدی «شێوەســماک و خورشــت»
هەروەها لە گۆرستانی «فەقێ شاڵیـ»ـی
شــنۆ ســەردانی گــۆڕی شــەهیدانیان
کردووە.
قارەمانانــی دێموکــرات لــە گۆنــدی
«بــاوان» ســەر بــە مەرگــەوەڕ چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
لــە «مەریــوان» لــە شــاری حەماســەی
کۆســااڵن چاالکیــی تەبلیغیــی ئەنجــام
دراوە.
لــە «پیرانشــار» ڕۆڵەکانــی پێشــەوا لــە
گوندەکانــی دربکــە ،کارخانــەی قەنــد،
ســێڕێیانی گەپڵەســەن ،الوێــن ،ڕکاوێ،
سێڕێیانی شنۆزەنگ ،بەردەقەل ،ئێندێزێ
و ســێڕێیانی نەغــەدە چاالکیــی ئەنجــام
دراوە.
لــە «جوانــڕۆ» الوانــی دێموکــرات
وەفاداریــی خۆیــان بــە ڕێبــازی پێشــەوا
دووپات کردەوە.

لــە «نەغــەدە» تێکۆشــەرانی دێموکرات
لەسەر گڵکۆی شاخەوانی ناوداری کورد
«محەممەد ئەوراز» ئااڵی کوردستانیان
هەڵدا.
بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان لــه زۆرێــک له
ماڵهكانی كوردستان ،جێژنیان گرتووە.
لــە «پــاوە» نەوەکانــی «پێشــەوا» بــە
ئامانجــی کۆمــاری کوردســتان وەفــادار
دەمێننەوە و چاالکییان بەڕێوە بردووە.
لــە «پیرانشــار» ئەویندارانــی ڕێــگای
ئــازادی بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان لــە
شوێنەکانی وەک»:تاالری خەیام ،الوێن
و شــەقامی ئەندێشــە» چاالکییان بەڕێوە
بردووە.
لــە «مەهابــاد» قارەمانانــی دێموکــرات
بەبۆنەی ســاڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری
کوردســتان لــە گوندەکانــی «قجیــاوا و
گابازەڵە» چاالکییان ئەنجام داوە.
الوانــی دێموکــرات لە گونــدی «مێراو»
ســەر بە ناوچەی ژاوەرۆی ســنە بەبۆنەی
٢ی ڕێبەنــدان ،لــە چەندیــن شــوێنی ئەو
گوندە چاالکییان ئەنجام داوە.
لــە «مەریوان» قارەمانانی دێموکرات بۆ
جارێکــی دیکــە لــە گونــدی« :دزڵــی»
و هەروەنــا نێــو شــار لــە شــوێنەکانی
وەک« :پارکــی شــانۆ ،بێهزیســتی،
بەهــاران ،مووســکی  ،٢بــەردەم کانوونی
«بەسیجـ»ـــی ڕێژیــم ،مەیدانی نەورۆز و
بەهاران» چاالکی ئەنجام دراوە.
الوانی گوندی « دڵە مەرز»ی ســەر بە
ناوچــەی هەورامانیــش بــۆ پشــتیوانی لە
هێزی پێشــمەرگەی کوردستان چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
الوانی هەورامان لەو چاالکییە تەبلیغییەدا
پەیمانیــان لەگەڵ ڕێبازی شــەهیدان نوێ
کردووەتــەوە و ڕایانگەیاندووە هەتا دوایین
هەناســەی ژیانیــان درێــژەدەری ڕێبــازی
شەهیدان بەتایبەت شەهیدانی ڕێبەر دەبن.
هەروەهــا لــەو چاالکییانــەدا ڕێزیــان لــە
یــادی شــەهیدانی ناوچــەی هەورامــان
بــە تایبــەت شــەهیدان»خدر دێوەزنــاوی،
مدریــک نــاوی ،عالــەم جۆاڵندەیــی،
ئەسعەد موقەدەسی ،نادر وەزیری» گرت
و بەڵێنیــان دا کــە لــە هەڕەشــەی دوژمن
ناترســێن و هەتــا گەیشــتن بــە ئامانجــی
شەهیدان کە ڕزگاریی کوردستانە دەست
لە خەبات هەڵناگرن.
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کورد و ئێران لە دورەدیمەنەی هزری ڕێبەرانی نەمر
دوکتور سادق شەرەفکەندی و ڕاشکاوی لە هەڵوێست و گۆڕانکاری لە ئەولەویەتدا
ئەلبورز ڕۆئین تەن
بەشی سێهەم و کۆتایی
دوای تیرۆرکردنــی ڕێبــەری نەمرمــان
دوکتور قاســملوو ،لە پلینۆمی کۆمیتەی
ناوەنــدی ،جێگری نەمر دوکتور قاســملوو
واتــە نەمــر دوکتور ســادق شــەرەفکەندی
وەک ســکرتێری گشــتیی حیــزب دیــاری
کــرا ،هەوڵ و تێکۆشــانی دوکتور ســادق
بــۆ پوچەڵکردنــەوەی پیالنــی دوژمــن کە
پێــی وابــوو دوای دوکتور قاســملوو حیزب
بەرەو نەمان دەڕوا پڕبایەخ بوون .حیزب لەو
ماوەیــەدا بە هەســتکردن بە بەرپرســیارەتی
لە بەرانبەر خەباتی نەتەوەیی و ســەرەڕای
خەســارێکی گــەورەی وەک لەدەســتدانی
ڕێبەرێکــی لێهاتــووی وەک دوکتــور
قاســملوو وێــڕای بەردەوامــی چاالکــی و
تێکۆشــانی خــۆی هەوڵــی پێشخســتنی
زیاتری حیزبی دا .بەڵگەی ڕوون و دیاری
ئەو ڕاستییە بەڕێوەبردنی سەرکەوتووانەی
کۆنگــرەی نۆیــەم کــە لــە ســاڵڕۆژی
لەدایکبوونــی دوکتور قاســملوودا دەســتی
بە کارەکانی کردبوو .لە ڕاپۆرتی بەپێزی
کۆمیتــەی ناوەنــدی بۆ کۆنگــرەی نۆیەم
کە لە الیەن دوکتور سادقوە ئامادە کرابوو
لە شــیکارییەکی زانستی ئۆبژێکتیوانەدا
بۆ دۆخی نێونەتەوەیی و ئێران و کوردستان
هەروەهــا بە شــرۆڤەی ڕوانگــەی فیکری
حیزب سیاسەتەکانی حیزبی بە باشی ڕوون
کردبووە .لەو ڕاپۆرتەدا لە بەشــی ڕوانگە
و ڕێبــازدا یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی
هەڵوێســتەکانی حیــزب کــە بەهــۆی
سەرکەوتنیشــی دەزانــێ «ئازایەتــی و
ڕاشــکاوی لە گرتن و دەربڕینی هەڵوێست
دا» ١٢دەزانێ.
واتــە دەبــێ ڕوون بێــت کــە ئێمــە چیمــان
دەوێ ،دەبــێ گوتاری ئێمە بە ڕاشــکاوی
بــە گوێــی خەڵــک بــگات بــۆ ئــەوەی
پشتیوانی ئێمە بکات ،هەروەها لە سەر ئەو
بنەمــا ڕوون و ئاشــکرایانە لەگــەڵ هێــز و
الیەنەکانی دیکە بەتایبەتی هێز و الیەنی
غەیــری کــوردی دابنیشــین گفتوگــۆ
بکەیــن .ئــەو شــەفافیەتە دەتوانێ پێگەی
بەهێــزی حیــزب لە نێو کۆمەاڵنی خەڵک
بەهێز و بەهێزتر بکات.
یەکێــک لــە گۆڕانکارییــە ئەرێنییــەکان
کــە لــەو ڕاپۆرتەدا بــە ئاشــکرا دەبینرێت،
وەپێشخســتنی مافــی نەتەوەیــی بــە ســەر
دێموکراســیدایە ،پێشــتر پێداگــری زیاتــر
لــە ســەر دروســتبوونی دێموکراســی بــۆ
ئــەوەی مافــی گەلی کورد کــە ئەوکات
لــە چوارچێــوەی خودموختــاری بوو دەکرا
بــەاڵم لــە بەشــی ڕوانگــە و ڕێبــازی ئــەو
ڕاپۆرتــەدا دەبینیــن دابینبوونــی مافــی
نەتەوەیــی بــە نیشــانەی دێموکراســی و
تەنانــەت پارێــزەری دێموکراســی هەژمــار
دەکرێــت .لــە ڕاپۆرتەکــەدا هاتــووە« :لــە
هەلومەرجــی ئێرانێکــی دێموکراتیــدا کــە
نیهــادە دێموکراتییــەکان وەک حیــزب و
ڕێکخــراوی سیاســی بەهێــز و بەنفــووز،
ســەندیکاکان ،کۆمەڵــەی جۆراوجــۆری
ســینفی و فەرهەنگــی  ....هتــد ســاز و
ســەقامگیر نەبوون خودموختاری بێگومان
نیهادێکــی زۆر گرینگــی پارێــزەری
دێموکراســی و وەک کۆســپ لە ڕێگای
گەڕانــەوەی دیکتاتۆریدا دەتوانێ شــوێنی
کاریگەر دابنێ» ١٣
لە یەکەم نیگادا لەوانەیە وا لێک بدرێتەوە
کــە ئــەو دوو بابەتــە واتــە دێموکراســی و
مافــی نەتەوایەتــی کورد لــە ئێران پێکەوە
بەستراون و ئەگەر دێموکراسی هەبوو ئیتر
حەتمــەن مافی نەتەوایەتی کوردیش دابین
دەبــێ ،بــەاڵم لــە ڕاســتیدا وا نییە چونکە
ئەزمونــی عێراقــی ئێســتا و تورکیــە کــە
نەتــەوەی کــوردی تێــدا دەژی بــە باشــی
دەریدەخــات کــە دێموکراســی بــە مانــای
دابینبوونــی مافــی نەتەوایەتــی نایــەت
و بەتایبــەت ئەگــەر بچینــە نێــو باســی

جۆرەکانــی دێموکراســی و تەفســیری
جیــاواز و بەتایبەتــی شــیکردنەوەی
زۆربــەی ڕێکخراوەکانــی ناوەندگــەرا و
نەتەوەی فارس بە نیســبەت دێموکراســی
ئەو ڕاستییەمان زیاتر بۆ ڕوون دەبێتەوە.
هــەر بۆیــەش دەبــێ دابینبوونــی مافــی
نەتەوایەتــی کــورد ئەســڵ بێــت و
پێــش بخرێــت چونکــە بــە دابینبوونــی
مافــی کــورد بەدیهێنانــی دێموکراســی
واقعبینانەتــر دێتــە بەرچــاو هــەر بۆیــەش
لــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــۆ
کۆنگــرەی نۆیەم نیهــادی خودموختاری
وەک مافــی نەتەوەیــی بــە پارێــزەری
دێموکراســی و کۆســپ لــە ڕێــگای
گەڕانــەوەی دیکتاتــۆری دەزانــێ .ئــەو
بابەتــە بــە نیســبەت داهاتووی ئێــران زۆر
گرینگــە چونکە پێداگری لە ســەر مافە
نەتەوایەتییەکانمــان واتــە دابینکردنــی
مافــی بڕیــاردان لــە چارەنووســی گەلــی
کــورد لــە کوردســتاندا بەدیهاتنــی
دێموکراسیشــە بــۆ ئێــران .پێویســتە ئــەم
گوتــارە و پێویســتییەکانی ببــێ بــە
هەڵوێســتی ئاشــکرا و ڕوونــی حیــزب
بــۆ چارەســەری پرســی کورد کــە دەبێتە
هــۆی بەدیهاتنــی دێموکراســی بــۆ ئێران
بەتایبەتــی کــە تەنانــەت کاریگــەری لە
سەر هەموو ناوچەش دادەنێت.
هــەر لــەو ڕاپۆرتــەدا زۆر کەلێــن و بەری
خەباتــی شــرۆڤە کــردووە و بــاس لــە
پێویســتیی پێکهێنانــی بەرە و هەوڵەکانی
حیــزب لــەو بــوارەدا دەکات و وێــڕای
شــیکردنەوەی هۆکارەکانــی پێکنەهاتــن
و پێویســتییەکانی پێکهاتنــی بە ئاشــكرا
دەڵــێ « :هەموومــان پێکــەوە ئەگــەر لە
ســەر بناغەیەکی پتەو و چوارچێوەیەکی
ڕوون و دیاریکراودا ئەم بەرە دانەمەزرێنین
لەوانەیــە نــەک هــەر بــە ئامانجەکانــی
نــەگا ،بەڵکــوو ئاکامەکــەی شــتێکی
زۆر خراپتــر لــە ئــاو بێتــە دەر .کەوابــوو
ئێمــە ناتوانیــن لەگــەڵ ڕێکخراوێــک
هــاوکاری و هاوپەیمانــی بکەیــن ،یــان
بچینــە نێــو بەرەیەکەوە کە پشــتیوانی لە
خودموختــاری کوردســتان و بــە گشــتی
داخــوازە میللییەکانــی گەالنــی ئێــران
نەکا١٣».
ئــەو ڕاشــکاوییە لــە دەربڕیــن و
دیاریکردنی هێڵی سیاســی لەمەڕ پرســە
نەتەوایەتییەکانمان بنەمای سەرکەوتنمان
لــە داهاتوودایــە چونکــە زۆرن ئەزموونی
هاوشــێوە کــە کــورد هــاوکاری زۆری
ئۆپۆزســیۆنی داوە بــەاڵم دواتــر هــەر ئەو
ئۆپۆزســیۆنە دژی مافە نەتەوایەتییەکان
وەستاونەتەوە؛ عێراقی ئێستا نموونەیەکی
جێــگای ســەرنجی ئــەو بوارەیــە .هەروەها
لە ئێســتادا و بە وانەوەرگرتن لە ئەزمونی
چەنــد دەیە خەباتــی ڕابردوومان پێداگری

لــە ســەر دابینکردنــی ئــازادی کــورد بۆ
بڕیــاردان لــە مافــی چارەنوســی کــورد
وەک هێڵــی ئەساســی سیاســەتی ئێمــە،
لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی کۆماری ئیسالمی
و هــەر ڕێژیمێــک کــە دەیهــەوێ لــە
داهاتوو دەسەاڵت بەدەست بگرێ بناغەی
سەرکەوتنمان هەژمار دەکرێ.
شــایانی باســە لــەو ڕاپۆرتەدا بــۆ خەبات
لە ئاســتی نێونەتەوەییشدا هێنانە بەرباسی
دابینکردنی مافی بڕیاردان لە چارەنووس
بۆ کورد بە گرینگ و تەواوکاری خەبات
لە نێوخۆی کوردســتان دەزانرێ .پێم وایە
لە ئاســتی نێونەتەوەییشدا هێنانە بەرباسی
خەبــات بــۆ ئــازادی گەلێــک تــا بتوانێ
بڕیــار لــە چارەنوســی خــۆی بــدات زیاتر
دەتوانــێ بەردەنــگ بدۆزێتــەوە .چونکــە
داوای دێموکراســی و هتــد بەگوێــرەی
یاسای نێودەوڵەتی و ڕێئالیتەی پەیوەندی
نێونەتەوەیــی وەک باســێکی نێوخۆیــی
لێک دەدرێتەوە.
ئەو تێڕوانینە بۆ خەبات و ڕاشکاوییە تەنیا
لە ڕاپۆرتی سیاســی کۆمیتەی ناوەندیدا
قەتیــس نەماوەتەوە بەڵکوو دوکتور ســادق
لــە دواییــن ســەفەری بــێ گەڕانــەوەی
خۆیــدا لە دوایین وتوویژی لەگەڵ عەلی
کشــتگەر لە ڕۆژنامەی فیدایی لە ســەر
بەرنامەی حیزبی دێموکرات دەڵێ:
«کەوابــوو دروشــمێکی دیارمــان هەیــە،
ســەقامگیربوونی دێموکراســی لــە ئێــران
بــە شــێوەیەک کــە هەمــوو خەڵــک
بتوانــن ڕاوبۆچوونــی خۆیان ســەبارەت بە
دیاریکردنی چارەنووســی خۆیان ،ئازادانە
دەرببــڕن و چارەنوســی خۆیــان دیــاری
بکەن .ئەم دێموکراسییە لە کوردستان بە
ســەرنجدان بە هەلومەرجی کوردســتان بە
شــێوەی ڕەنگدانەوەی مافــی نەتەوایەتی
ئــەوان خۆی دەنوێنی .تا ئێســتا ئێمە ئەم
ویســتانەمان لــە شــێوەی خودموختــاری
ڕاگەیانــدووە ،بــەاڵم ئــەوکات (لــە
داهاتــوودا) خۆیــان (نەســڵەکانی دیکە)
دیــاری دەکــەن کــە ویســتەکانیان بــە چ
شێوەیەک دەبێت١٤».
لێرەدا جارێکی دیکە بە ئاشکرا باس لەوە
کراوە کە نەسڵەکانی دیکە ویستەکانیان
دیــاری دەکــەن هــەر بۆیــەش ئێمــە وەک
نەســڵی دیکــە ئــەو بەرپرســیارەتییە
قورســەمان دەکەوێتــە ســەر شــان کــە
داڕێــژەری ئــەو ویســتانە بین ،بە خۆشــی
و شــانازی گــەورەوە ئێمــە مامۆســتایانی
گەورەی وەک پێشــەوای نەمر و دوکتور
قاســملوو و دوکتــور ســادقمان هەبووە کە
لەژێــر تیشــکی بیــر و هــزری ئــەوان بــە
گوێــرەی هەلومەرجی ئێســتامان دەتوانین
لــە چوارچێوەیەکــی وەک حیزبــی
دێموکــرات کــە هەمیشــە بەرپرســانە و
واقعبینانــە جوواڵوەتــەوە ئەرکــی خۆمــان

لەو بوارەدا بەجێ بگەیەنین.
لــەو وتووێــژەدا دوورەدیمەنــی داهاتــووی
کوردســتان زۆر بە باشــی ڕوون کراوەتەوە
و لە ســەر پێکهێنانی بەرەو بابەتی دیکە
ئــەوەی بە ڕوونی جەختی لێکراوەتەوە ئەو
ڕاستییەیە کە دەبێ «سەبارەت بە مافی
خەڵکــی کوردســتان تەنیــا دەبــێ پرس بە
خەڵکی کوردستان بکرێ١٥».
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو وتووێــژەدا
دوکتــور ســادق بەپێی خســڵەتی تایبەتی
و تایبەتمەنــدی حیزبــی دێموکراتیش بێت
لــە ســەر هــاوکاری لەگەڵ هێــز و الیەنە
سیاســییەکان و ڕوناکبیرانــی نەتــەوەی
فــارس بە ڕاشــکاوانە دەڵێ« :کەســێک
کــە ئیدعــای دێموکراســی دەکات و
ئامــادە نییــە مافــە دێموکراتیکەکانــی
کوردســتانی مــن قبــوڵ بــکات ،مــن بــە
دێموکراتــی نازانــم و بــە ئازادیخوازیشــی
نازانــم و ناتوانــم هــاوکاری بکــەم .چــۆن
هــاوکاری لەگــەڵ کەســێکدا بکــەم کە
هێشــتا ڕێژیــم نەڕوووخــاوە ،ئــەو دژ بــە
ویستە دێموکراتیکەکانی من ڕادەوستێ.
دەبــێ و پێویســتە کــە ئــەم بەرەیــە خۆی
لــە دروشــمی «هەمــوو پێکــەوە» دەربــاز
بکات١٦».
ئەمــڕۆ دوای چەنــد دەیــە لــە حکومەتی
کۆمــاری ئیســامی کە ڕێــژەی قەیرانە
جۆراوجۆرەکانــی حکومەت و ناڕەزایەتی

خەڵــک لەوپــەڕی بــەرزی خۆیانــدان و
بــە تێپەڕبوونــی زەمــان لە نەمانــی ڕێژیم
نزیک و نزیکتر دەبینەوە باسی داهاتووی
ئێران زیاتر دەکەوێتە بەر باس و گفتوگۆ،
دەبــێ زیاتــر ( یــا النیکەم بــە ئەندازەی)
ڕووخانــی ئەو ڕێژیمــە داهاتووی ئێرانیش
بــە تایبەتــی بــۆ کورد گرینــگ بێت ،لە
بــەر ئــەو گرینگییە ئێمە بــۆ دابینکردنی
ویســتە ڕەواکانــی نەتــەوەی کــورد لــە
ئاستی نێوخۆدا دەبێ یەکڕیزی و بوون بە
«هێزی شوێندانەر» کە لە بەرنامەکانی
حیزبدا خۆی دەبینێتەوە و بە ناوی ڕاسان
گەشــەی کــردووە پــەرە پێبدەیــن و لــە
ئاســتی دەرەوەشــدا پێداگرییەکی ڕاشکاو
لــە ســەر دابینکردنــی مافی بڕیــاردان لە
چارەنووســی کورد چ بۆ پێکهێنانی بەرە
و چ لە بەرانبەر تاراندا بکەین ،هەروەکوو
دوکتــور ســادق دەڵــێ تەنیــا ئیدیعاکــردن
بــە دێموکراســی بەس نییــە بەڵکوو دەبێ
ئامــادە بــن ویســتەکانی نەتــەوەی کــورد
قەبــوڵ بکــەن ئــەو کات ئێمــەش بــۆ
هەماهەنگی و هاوکاری ئامادە بین.
کۆبەند
دوورەدیمەنی هزری ڕێبەرانی نەمر پێشەوا
قــازی محەممــەد و دوکتــور قاســملوو و
دوکتــور ســادق بەتایبەتــی بەگوێــرەی
دواییــن دوکیۆمێنتــەکان کــە لــە دوایین

ســاڵ و ساتەکانی ژیانیاندا تۆمار کراون
پێداگــری هەرچی زۆرتر لە ســەر ویســتە
نەتەوەییەکانی کورد و وەپێشخســتنی ئەو
ویســتە ڕەوایە بووە ،لەالیەکی دیکەوە لە
شــوێنی جیــاوازدا ئاماژەیان بــەوە کردووە
کــە دەبــێ جیلەکانــی داهاتوو بــۆ خۆیان
لەمــەڕ داهاتــووی خۆیــان بڕیــار بــدەن،
لێرەدایــە کە بەرپرســیارەتی قورســی ئێمە
لــە ئێســتادا دەردەکــەوێ و دەخــوازێ کە
لەم ســەردەمەی ئێســتادا لە ژێر تیشــکی
وانەکانــی ڕێبەرانی نەمرمان بە گوێرەی
هەلومەرجــی ئێســتا بەتایبەتــی لە بواری
پێکهێنانی بەرە و هەڵســوکەوتمان لەگەڵ
ڕێژیمی داهاتووی ئێران هەڵوێستی خۆمان
سەرەتا بە ڕوونی و ئاشکرا دەرببڕین دواتر
شێلگیرانە خەبات بۆ دابینکردنی ئازادی
بــۆ کــورد بکەیــن بــۆ ئــەوەی ئازادانــە
بڕیــار لــە ســەر داهاتووی خۆمــان بدەین.
لــە ئاســتی ئێرانیــدا بەڵگــەی هەبوونــی
دێموکراســی و دێموکراتیکبوونی ئێرانی
داهاتــوو بە دابینبوونی مافی بڕیاردان لە
چارەنــووس و ڕێزگرتــن لــەو مافــە وەک
بنەمــا و بەڵگــەی هەبوونی دێموکراســی
بزانین و لەئاســتی نێونەتەوەییشــدا باس لە
پرسی کورد وەک پرسی نەتەوەیەک کە
دەیهــەوێ ئــازاد بێــت بۆ ئــەوەی بڕیار لە
چارەنووسی خۆی بدات شرۆڤە بکەین.

پەراوێزەکان
 .١یادداشتەکانم لە کۆماری کوردستان عەبدوال ئەحمەد ڕەسول پشدەری
 .٢حکومەتی کوردستان کورد لە گەمەی سۆڤییەتیدا چاپی سێیەم نەوشیروان مستەفا
 .٣گەشتێک بە کۆماری مهاباددا عەقید بەکر عەبدولکەریم حەویزی
 .٤هەمان سەرچاوە
 .٥شەوێک و خەوێک بستووی ژیان محمەدی نووری پێداچوونەوە و ئامادەکردنی سەالحەدین ئاشتی
 .٦پەیوەندی ئێران و تورکیە و مەسەلەی کورد ڕابرت ئیلسن
 .٧گزارش کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران بە کنگرە هشتم
 .٨دوایین دیدار و لێدوانی شەهید دوکتور قاسملوو لەگەڵ هێزی پێشمەرگە ٢٩ی خاکەلێوەی  ١٣٦٨کاوس عەزیزی
8C%DB%A7%D8%88%AF%D9%D8%/04/2019/https://www.rabari.org/wp-content/uploads
%8E%D8%DB%84%D9%-88%D9%-B1%D8%A7%AF%D8%8C%D8%AF%DB%D8%-86%8C%D9%%DB
AF%D9%AF-%D8%8C%D8%DB%87%D9%95%DB%B4%8C-%D8%DB%86%D9%A7%D8%88%AF%D9
.88%D9%88%D9%84%D9%85%D9%B3%D8%A7%D8%82%D9%-B1%D8%88%AA%D9%D8%DA%A9%88%
pdf
 .٩به عبارت دیگر :گفتگوی پخش نشده با عبدالرحمن قاسملو
https://www.youtube.com/watch?v=SGsfvkcMn8U&list=PLXR_QrAZGHeFTj4=index&rwogz98QS3aSOrJdJ4
 .١٠صداهای ناشنیده از آخرین لحظات ترور ڕهبران کرد در وین ژیار گل بیبیسی
49007137-https://www.bbc.com/persian/iran-features
 .١١تراژێدیای کورد ،ژێرار شالیان ،وەرگێران وریا ڕەحمانی.
 .١٢ڕاپۆرتی سیاسی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بۆ کۆنگرەی نۆیەم
 .١٣هەمان سەرچاوە
 .١٤شەرەفکەندی سیمای شۆڕشگێڕێکی نەتەوەیی کۆکردنەوە و وەرگێڕانی سمایل شەرەفی
 .١٥هەمان سەرچاوە
 .١٦هەمان سەرچاوە
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بایەخی مێژوویی ڕووداوەکانی ساڵی  ١٣٢٤و میراسی سیاسی ئەوان بۆ ئێمە

ئیبراهیم الجانی
بەشی سێهەم
چۆن ئەو خەباتە بەرینە پێش؟
خەباتی ئێمە بەرە و سەنگەری جۆراوجۆری
هــەن .یەکێــک لــەو مەیدانانــە بریتییــە
لــە خەبــات لەگــەڵ کەمووکوڕییەکانــی
خۆمــان .ئــەوە بەرەیەکــی تازەیــە و دەبــێ
لەمەودوا زۆری بایەخ بدەینێ .بە تایبەتی
لــە تەشــکیالت و حیــزب و ڕیزەکانــی
بزووتنەوەکەمانــدا؛ لەنێــو خەڵکــی
خۆمانــدا؛ دەبــێ لەگەڵ خۆمــان بەرەوڕوو
بیــن؛ پااڵیشــی دەروونــی بکەین؛ ســەفەر
بکەینــە ناخــی خۆمــان ،تەنانــەت ئەگــەر
تووشــی ڕشــانەوە و بێزلەخۆکردنیــش بین؛
خۆمان بدەینە بەر نەشــتەرگەری ڕەخنە و
هەڵسەنگاندن.
بــە زەیــن و بیرێــک کــە ئامادەیــە
بیربکاتــەوە و شــک بــکات و زەڕەبیــن
بخاتــە ســەر هەمــوو نوختەیــەک لەگــەڵ
خۆمــان بــەرەوڕوو بیــن .بــێ ڕیــاکاری و
پێوانــەی دووگانە .ئامــادەی قبووڵکردنی
مەســئولیەتی کاروکردەوەکانــی خۆمــان
بیــن .ئامــادەی دوورخســتنەوەی ئــەو
کاروکردەوانــە بیــن لەخۆمــان کــە زەمــان
دیمــۆدەی کــردوون و هەمــوو دەزانیــن کە
دەبــێ لەخۆمانیــان دوور بخەینەوە .ئەوەش
ئەوکاتــە ئیمکانــی هەیــە کــە هەموومان
وەک هاوواڵتــی کــوردی خــاوەن حــەق
وحقــوق ،بــێ هیــچ جیاوازیدانانێــک،
لەگەڵ یەکتر هەڵســوکەوت بکەین .مافە
سرووشــتییەکان لەگــەڵ لەدایکبوونــی
ئینســاندا بــۆی پەیــدا دەبــن و کــەس
ناتوانــێ ئــەو مافانــەی لێوەرگرێتەوە .لەو
خەباتــەدا هەمــوو خاوەن ماف و بەشــدارین
و کــەس مافــی مۆنۆپۆلکردنی خەبات و
تێکۆشانی نییە.
پێویستە لە نێوان خەبات و تێکۆشان و ڕق
و قیندا جیاوازی دانێین .خەباتی درووست
بــە دژی هیــچ کــەس و هیــچ شــتێک
نییــە .خەباتی درووســت بۆ وەدەســتهێنانی
داخوازییەک ،شــتێک ،ویستێکە .ڕاستە
هەندێ جار بۆ وەدەستهێنانی شتێک دەبێ
لەگەڵ شــتێک شــەڕ بکەی ،بــەاڵم ئەوە
هەدەفەکــە نییــە .نابێ مەســەلە بنەڕەتی
و ئامانجە ئەسڵییەکەمان لە بیر بەرێتەوە.
ئێمــە ئــازادی و ڕزگاری میللەتــی
خۆمانمــان دەوێ .ئــەو ئامانجــە بایەخی
ئەوەی هەیە فیداکاری بۆ بکەین .ئەوەش

بە الفلێدان و درووشمدان جێبەجێ نابێت.
پێویســتی بــە کاری سیاســی درێژخایــەن
و ڕەفتــاری سیاســی درووســت هەیــە.
هیــچ ڕێــگای دیکەمــان نییــە .دەبــێ
سیاســەتی کوردی لە چنگــی ملمالنێی
دواکەوتووانــە و عاتفــی و دەمارگرژانە و
موتەعەســبانە ،خێڵەکی و فەردی لۆکال
پاتریۆتیزم ڕزگار بکەین.
بێدارییەکــی تازەمــان پێویســتە .دەبــێ
هەموو شتێکی خۆمان نوێ بکەینەوە ،لە
زمان و ئەدەبیاتی سیاسی و فەرهەنگ و
کولتــوور و ڕەفتار و جلوبەرگ و خواردن
و ســفرە ڕازاندنەوە و حیزب و سیاســەتەوە
بگــرە تــا دەگاتــە پێوەندییــە بنەماڵەیــی
و ڕەفتــار و هەڵســوکەتی ڕۆژانەمــان.
پرەنســیپی نوێبوونەوە و مۆدێرنبوون ئەوەیە
کە باوەڕ بە دیالێکتیکی ئاڵوگۆڕ بێنین.
یانــی ســێلف ،واتە خودێک کــە بەردەوام
لــە ئاڵوگۆڕدایــە ،بــەاڵم هــەر خودیــش
دەمێنێتــەوە .ئینســان لــە منداڵییــەوە لــە
حاڵی گۆڕان و چوونەپێشدایە ،بەاڵم هەر
خۆیەتی.
ئــەوەش بــەو مانایــە نییــە کــە ڕابــردوو و
مێژوومــان فــڕێ دەیــن یــان بــە کەمیــان
بگریــن .ئەوان بەشــێک لــە مەوجودیەتی
ئێمــەن بــەاڵم چارەنوســی ئێمە نیــن؛ ئێمە
وەک میللەتــی کــورد مەوجودێکــی
زیندوویــن .دەبــێ ڕابــردوو و ئێســتا و
داهاتوومــان هەبێــت .نابــێ چیدیکــە
پاشــماوەی ڕابــردوو بیــن .مەزڵــووم و
قوربانی و غەدرلێکراو بین.
کاکڵی بەخۆداچوونەوە ئەوەیە کە توانای
ڕەخنــە لەخۆگرتــن لــە خۆمانــدا بەهێــز
بکەیــن .لــە بیروبۆچوونە ســواوەکان دوور
کەوینــەوە .توانــای بتشــکێنی لەخۆماندا
درووســت بکەیــن و لــە ئیمامزادەســازی
دەست هەڵگرین .هەموو مۆدێرنیتە لەوەدا
پوختە دەبێتەوە.
دەبێ لە سیاســەتدا خێری گشتی لە پێش
هەمــوو ئیعتبارێکــی دیکــەوە دانێین واتە
قازانج و بەرژەوەندییە میللی و نیشتیمانی
و نەتەوەییــەکان بــۆ ئێمــە ئەســتێرەی
ڕێنیشاندەر واتە گایدینگ ستار بن.
تێکۆشــەرانی حیزبــی ئێمــە بە گشــتی و
بەتایبەتی ڕێبەریی ئێمە دەبێ گوێمان بە
دیــواری کوردســتان و میللەتی خۆمانەوە
بێــت .هەرچی لــەوان و نێو ئەوان نزیکمان
دەکاتــەوە و بەوانمانەوە باشــتر گرێ دەدا،
دەبــێ لێــی نەپرینگێینــەوە بــا هەزینــە و
ڕیسکەکەشــی لەســەرەوە بێت .سیاسەتی
درووســت ئەوەیــە .ئێمە هەناســەمان لەوان
وەردەگرین.
دۆلفینــەکان وەک ئێمــە پاتەدیــرن .بــۆ
ئــەوەی بژیــن و ڕاو بکەن دەبێ بێنە ســەر

دەریــا و تێــر هــەوا وەرگــرن و بڕۆنــەوە بن
دەریــا بــۆ ڕاو و ژیــان و چاالکــی .ئەوان
ناتوانــن بــە شــێوەیەکی ئۆتۆماتیکــی
هەناســە وەرگرن .دەبێ هەمیشــە وشیاربن
و لــە ســەر هەســت بــن و بــە ئــاگا بــن تا
هەناســەدانیان لەبیر نەچێ بۆیە لە کاتی
نوستنیشــدا بەنــۆرە هەرجــارەی الیەکــی
مەغزیان دەخەوێ و الیەکەی دیکە وەک
کێشــکچی بەخەبەر دەبێت تا هەناســەدان
و هەواوەرگرتنیــان لەبیــر نەچــێ .چونکە
هەموو مان و مەوجودیەت و ڕاو و گەڕان
و زاوزێ و چاالکییەکانی دیکەیان بەوەوە
بەســتراوەتەوە .ئەوان بۆ هەواوەرگرتن دێنە
ســەردەریا .مــن ئەو ســەحنانەم لە ئوســلۆ
فیۆردن دیوە .لەسەرەخۆ و هێواش دەخەون
و هەناســە دەدەن بــەاڵم تەنانــەت لە کاتی
خەوتنیشــیاندا ،الیەکــی مەغزیــان هــەر
بەخەبەرە نەکا هەناسەدانیان لە بیر بچێ.
ئێمــە دەبــێ ئــەو تکنیکە ،ئــەو هونەرە لە
دۆلفینــەکان فێربیــن و قــەت لەبیرمــان
نەچــێ کــە دەبــێ هەناســە لــە میللەتــی
خۆمــان وەرگریــن و بــە ئاگاییشــەوە ئەوە
بکەیــن دەنــا لــە نێودەچیــن .دوکتــور
قاسملوو لەسەر ئەوە گیانی خۆی دانا.
پێویســتیمان بەوەیــە بــە عەقڵێکی ســەلیم
و ســنگ فراوانــی و تۆلێڕانســێکی
زیاتــرەوە سیاســەت و کاری سیاســی و
حیزبایەتــی بکەیــن .پێویســتە لــە داوی
وشــکبیری ،کوێرزەینــی و دەمارگــرژی
و یەکدەندەیــی ئیدئۆلۆژیــک و سیاســی
و حیزبــی بێینــەدەر .حیزب و تەشــکیالت
وەک دوکتور شەرەفکەندی دەیگووت بۆ
ئێمە تەنیا وەســیلەی بردنەپێشــی خەباتی
میللەتەکەمانــن و بــەس .نابــێ بهێڵیــن
سیاســەتی کــوردی بکەوێتــە دەســتی
کەســانی بــێ ئووســول و هەلپەرســت و
بێفەرهەنــگ و ســینیک و دووکانــداری
سیاسی.
ئەگەر مەبەست لە تێکۆشانی سیاسی و
حیزبی بۆ ئێمە تەنیا هەر بریتی نەبێ لە
چوونە ســەر کورســی دەســەاڵت و مانەوە
لەســەر سەندەڵی دەسەاڵت ،دەبێ تێبگەین
کە لە هەموو بوارەکانی ژیان و خەباتدا،
پێویســتیمان بــە داهێنــان و ئینۆڤەیشــن و
نوئــاوەری و جیاوازبوونــە .دەبــێ دلێــری
و ئازایەتــی ئــەوە لــە خۆمانــدا پــەروەردە
بکەین کە لە هەموو زەمینەکاندا خۆمان
چەڵێنــج بکەیــن و ئەگــەر پێویســت بــێ
تەنانــەت لەگەڵ خــرەدی موتەعارف واتە
(کۆنڤێنشــونەڵ وایــزدووم) یــش بەرەوڕوو
بین و بەپێچەوانەی ئاراســتەی ڕووبارەکە
مەلە بکەین.
میللەتانــی ئورووپایی بۆ ئێمە گەورەترین
سەرمەشقی لێفێربوونن بە لەبەرچاوگرتنی

کۆمەڵــگای
تایبەتمەندییەکانــی
کوردســتان .ئــەوان چوارســەد ســاڵە
هەمــوو ئــەو ڕێــگا و میتۆدانەیــان تاقــی
کردوونەتــەوە کــە ئەمــڕۆ ئێمــە دەتوانیــن
بــە ئاســانی دەکاریــان کەین و لەوانیشــدا
داهێنــان بکەین .بەتایبەتی لە فەرهەنگ
و سیاســەتدا دەبێ خانەتەکانیەکی گەورە
دەســت پێبکەیــن .دەبــێ ئــەو بڕوایــە لــە
میللەتــی خۆمانــدا درووســت بکەیــن کە
ئێمەش دەتوانین بگەینە ئاستی میللەتانی
ئازاد و بەختەوەری دیکەی دونیا.
پێویســتە لــە چوارچێــوەی ئوســولەکانی
خۆماندا  ،ئاســۆی تازە بەســەر خۆمان و
میللەتەکەمانــدا بکەینەوە .ئــەوە ئەرکی
تەشــکیالتێکی پێشــڕەوی وەک حیزبــی
ئێمەیە.
کــورد دەبــێ ئــەو مێــژووە و ئــەو
ژێئۆپۆلیتیکــەی عــەرەب و عەجــەم و
تورک بەســەریاندا ســەپاندووە بشــکێنێ.
مێــژووی چەندسەدســاڵەی ئێمــە ،بریتییە
لــە مێژووی ژێرچەپۆکی و چەوســاوەیی
وغەدرلێکــراوی و مەزڵوومــی و
قوربانیبــوون .دووژمنانی ئێمە دەیانهەوێ
ئــەوە وەک چارەنوســی حەتمــی ئێمــە
دەرخواردی خۆمان و دونیا بدەن.
ئــەوە چارەنوســی ئێمــە نییە .چارەنوســی
حەتمــی ئێمــە ئــازادی و ڕزگاری کــورد
و کوردســتانە .ئەگــەر بــۆ خۆمــان مــل
نەدەین بەو چارەنوســەی عەرەب و عەجەم
و تــورک ویســتوویانە و دەیانهــەوێ
بەســەرماندا تەحمیلــی کــەن ،دونیــا
گڵۆباڵی سەردەم بەو هەموو توانایەوە کە
هەیەتــی لــە پشــتیوانی ئێمەدایــە .ئەوەتا
ئیســڕائیل هەر لەو ناوچەیەدا توانیویەتی
چارەنوسی خۆی دیاری بکات .ئێمە ئەو
مێژووە دەشکێنین.
ژێئۆپۆلیتیــک و ژێئۆســتراتیژی
کوردیــش هەردەبێ تێک بشــکێنین یانی
شــوێنەواری جوغرافیا لەســەر سیاســەتی
خۆمــان .لــە  ٥٠٠ســاڵی ڕابــردووەوە تــا
ئێســتا تا ڕادەیەکــی زۆر ژێئۆپۆلیتیک
فۆرمــی بــە سیاســەتی کــورد و تەنانەت
چارەنوســی کــورد داوە .کوردســتان و
کورد لە ژێر تەئســیری شــەڕ و ملمالنێی
سیاســی و مەزهەبی و تائیفی ڕاستەوخۆ
و کێشــە و بەرخــوردی قازانجــە سیاســی
و ئابــووری و نیزامییەکانــی عەجــەم و
عــەرەب و تورکــدا بووە .ئەوە وای کردووە
کــە سیاســەتی کــوردی و تێکۆشــەرانی
کــورد و خەباتگێڕانــی کــورد چ لــە
ڕووی ناچارییــەوە یــا لــە ڕووی قازانــج
و بەرژەوەنــدی شەخســی و بنەماڵەییــەوە
هەرکامیــان مەیلیــان بــۆ یەکێــک لــەو
جەمســەرانە هەبێــت .ئەمــڕۆ میللەتــی

ئێمــە و هێــزە سیاســییەکانی پوختەتــر و
لێوەشاوەترن .ئەگەر هەرکاممان تێکۆشین
ڕێــز لــە یەکتر بگرین و لەســەر ئەساســی
قازانجەکانــی نەتــەوەی کــورد دیالــۆگ
بکەیــن و پلۆرالیــزم و واقعبینی سیاســی
لەبەرچــاو بگریــن ،دەتوانیــن بگەینــە
هاوڕایی و هاوکاری و هاوهەنگاوی.
بــەو جــۆرە دەتوانین ئــەو ژێئۆپۆلیتیکەی
بەســەرماندا ســەپاوە تێکشــکێنین و لــەو
نێــوەدا بــە هــاوکاری ئــەو زەرفیەتانــەی
گلۆبالیــزم لــە ئیختیــار خەباتــی
میللەتانــی چەوســاوەی وەک ئێمــەی
ناون ،ســەرکەوین .هەر لــەو چەند دەیەی
ڕابــردوودا دیتومانــە زۆر میللەتــی دیکە
نیــری ئەســارەت و ژێردەســتیان لــە ملــی
خۆیــان داڕنیوە و ئێســتا ئەندامی کلوبی
میللەتانــی ئــازاد و ســەربەخۆن .ئــەوە بۆ
ئێمەش مومکینە.
بۆیــە زۆر گرنگــە بــڕوا بــە تواناکانــی
خۆمان و میللەتی خۆمان بێنین .خۆمان
و سیاسەت و خەباتمان لە تەونی تیئوری
پیالن ڕزگار بکەین.
ئــەوە کــە پێمــان وایــە هەرچــی لــەو
دونیایــەدا ،لەو ناوچەدا ،لە کوردســتاندا،
ڕوو دەدا ،ئاکامــی نەخشــەی دوژمنــان
و پیالنــی زلهێــزەکان ،دەوڵەتــەکان و ئــەم
و ئــەوە .دەبــێ بزانیــن ئەگــەر بــۆ خۆمان
نەمانهــەوێ ،یــان زەمینەمان تێــدا نەبێت،
هیچ پالنێک لەسەر ئێمە جێبەجێ نابێت.
تەنانــەت ئەگەر پیالنیــش لەگۆڕیدا بێت،
بــەو مەرجــەی ئاگا و وشــیار و چاوکراوە
بین دەتوانین پوچەڵی کەینەوە.
سیاسەت و حیزبایەتی و کاری سیاسیمان
ســیکۆالریزە بکەین واتــە خۆمان نەخەینە
داوی مەزهــەب و دیــن ،مەزهــەب و دین
وەک شتێکی ڕۆحی و شەخسی تەماشا
کەیــن و تێنەکۆشــین دیــن و مەزهــەب
بکەینــە وەســیلەی پاکانــە و بردنەپێشــی
خۆمــان و بەرنامەکانمــان .دیــن خۆی لە
خۆیدا هیچ شتێکی بەدی تێدا نییە .دین
پردێکــە ،شــاڕێگایەکە ،خالــق و مەخلوق
پێــک وەســڵ دەکات .ئــەوە سیاســەتی
خراپە بۆ بردنەپێشی خۆی و پاکانەکردن
بۆخــۆی ،پەنــا بــۆ دیــن دەبا و ســەرەنجام
ئەویش ئالوودە دەکا.
مەبەســتم لــە عورفیگەرایــی بریتییــە لــە
عورفیگەراییــەک کــە بەســتەرەکەی
دێموکراســی و مافــی مــرۆڤ بێــت.
مانــای ئــەوەش ئــەوە نییــە کــە بکەوینــە
دوژمنایەتــی دیــن و موقەدەســاتی
میللەتەکەمــان و ســەمبولە ئایینــی و
مەزهەبییەکان .تەنیا مەبەست ئەوەیە کە
سیاســەت و کەســایەتییە سیاسییەکان لە
تەقــەدووس دەربێنین و دیــن و مەزهەبیش

ئالوودەی سیاسەت و حیزبایەتی نەکەین.
چ لــە حیــزب و تەشــکیالتدا ،چ لــە
کۆمەڵــگا و ڕیزەکانــی بزووتنــەوەدا،
دەبــێ دێموکراســی و ئینتیخاباتــی ئازاد
و ئەکســەریەتمان ،بــۆ بەرینکردنــەوەی
دێموکراســی و ئــازادی و بەختــەوەری و
تەکامولــی زیاتــر و دێموکراســییەکی
زۆرتــر بوێــت ،نــەک ئەکســەریەت و
ســەرکەوتن لــە ئینتیخاباتــدا ،بکەینــە
ئامــرازی تەعتیلکردنــی دێموکراســی
و ئیــدی پردەکــە بەســەر کەشــتییەکانی
دوای خۆمانــدا بەردەینــەوە و دایخەین ،تا
هیچ کەشتییەکی دی نەتوانێ بە دوای
ئێمەدا لەو تەنگەیە تێپەڕێ.
پەرەپێدانــی پێوەندی لەگەڵ چین و توێژە
جۆراوجۆرەکانی خەڵــک ،باڵوکردنەوەی
وشــیاری سیاســی و خەباتگێڕانــە،
بردنەســەری ئومێــد بــە ســەرکەوتن و
پەرەپێدانــی ڕۆحیــەی خەباتکارانــە ،لــە
ئەرکــە گرینگەکانــی ئێســتای ئێمــەن.
نابێ ســڵ لە هیچ شــتێک بکەینەوە کە
ئێمــە بــە میللەتــی خۆمانــەوە پتــر گرێ
دەدات.
خاڵــی بەهێــزی بزووتنــەوەی کــورد
لــە دێموکراتیکبــوون ،لــە بەرینــی
وجەماوەریبــوون و پلۆڕالبوونیدایــە.
دەبــێ ئــەو تایبەتمەندییــە وەک گلێنەی
چــاو بپارێزیــن و بەرەوپێشــەوەی بەریــن.
هەرچەشــنە پاوانخوازییەکــی سیاســی و
حیزبی و ئیدئۆلۆژیک ،مەترسییە لەسەر
خەباتەکەمــان و دەبــێ لەقــاوی بدەیــن و
لەگەڵی بەرەوڕوو ببینەوە.
بزووتنــەوەی ئێمــە لــە خەباتــی
چەکداریــدا خوالســە نابێتــەوە .ئەگــەر لە
گۆشــەنیگایەکی بەرینــەوە تەماشــای
بزووتنەوەکەمــان بکەیــن ،دەبینیــن کــە
بزووتنەوەیەکــی جەماوەرییــە .لــەو
بزووتنەوەیــەدا ،خەباتــی چەکــداری
بــا لوتکــەی خەباتــی سیاســیش بێــت،
تەنیــا شــێوەیەکی خەباتــە و بــەس .ئێمــە
دەمانهەوێت میللەتی خۆمان بە ئازادی و
دێموکراســی و حەقی حاکمیەتی میللی
خۆی بگەیەنین .ئەوە ئەرکێکی گەورەیە
و تەنیا هەر بە پێشمەرگە ناکرێت .دەردی
ئێمــە ســەختە ،بۆیــە چارەسەرکردنیشــی
سەختە.
کەواتە پێویســتە پەیامی بزووتنەوە بەرینە
هەموو جێیەک ،هەموو ماڵە کوردێک،
هەمــوو چیــن و توێــژە میللییەکانــی
کوردستان بکێشینە نێو ئەو بزووتنەوە .لە
ژیــان و خەباتــی خەڵک نزیک ببینەوە و
تێکەاڵویان بین.
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خەتەنــەی ژنان،
گیانیشــیان لــێ دەســتێنێ

نووسین :هێمۆ

کۆماری کوردستان وەک ئەستێرەیەکی پڕشنگدار لە ئاسمانی کوردستان دەدرەوشێتەوە.
دواتر درێژەی کۆماری کوردستان لە باشووری کوردستان دێتە دی .
ئەگەر لە بەشێک لە کوردستان کۆماری کوردستان هەڵدەوەشێنەوە لە بەشەکی تری کوردستان سەری هەڵداوە سەرەڕای پیالنی زۆری
داگیرکەرانی ناوەندگەرای زاڵ بە سەر کوردستاندا لە بەشێک لە کوردستان خەڵک بە ویست و داخوازی خۆیان گەیشتوون
هیوا کوردی
مەشــرووتەخوازی کــە لــە ئێراندا دەســتی
پێکرد بۆ بەرتەســککردنەوەی دەســەاڵتی
پاشــایەتی بــوو کــە مێژوویەکــی
دوورودرێــژی لــە ئێرانــدا هەبــوو .دیــارە
«مەشــرووتەخوازی لــە ئێران لــە ناوەندەوە
دەســتی پێ نەکرد بەڵکوو لە کوردســتان
و ئازەربایجــان دەســتی پێکــرد» لــە
کوردســتان لە کرماشــان دەستی پێکرد و
لە ئازەربایجان لە تەورێز دەستی پێکرد.
دامەزراندنــی تــۆپ بــەرەوڕووی مەجلس
تــا بــە دەســەاڵت گەیشــتنی ڕەزاشــا
مەشــرووتەی لە ئێــران لەبار برد و دووبارە
دەســەاڵتی پاشــایی لــە ناوەنــدی ئێــران
جێگیر کردەوە.
شۆڕشــی نەتەوەیــی ســمایل ئاغــای
ســمکۆ بــەرەوڕووی ئــەم پادشــاهییە
بوویــەوە و خەباتــی پــان و بەرینــی بــە
دژی دەســەاڵتی پادشــایی وەڕێخســت و
دەســەاڵتی پاشــایەتیی ڕەزاشــای تووشی
قەیرانــی گــەورە کــرد .بۆیــە ڕەزا شــا بە
هەمــوو توانایــەوە بــە ڕووی ئــەم خەباتــە
نەتەوەییــەی ســمایل ئاغا بــووە  .تەنانەت
ئــەو مەترســییەی لەم شۆڕشــە هەبوو کە
پەنــای بــردە بــەر هاوپەیمانــی ناوچەیــی
لەگەڵ تورکیە بۆ سەرکوتی ئەم شۆڕشە
بــەاڵم دەرەقەتــی ئــەم شۆڕشــە نەهــات و
ســەرئەنجام لــە ئاشــتیخوازی ڕێبــەری
شــۆڕش کەڵکی وەرگــرت و بۆ وتووێژی
ڕواڵەتی سمایل ئاغا بانگ کرایە شاری
شــنۆ و دەســەاڵتی پاشــایەتی دەســتی بۆ
تێرۆر برد و سمایل ئاغای شەهید کرد.
دوای بێدەســەاڵتکردنی ڕێژیمــی ڕەزاشــا
بەهــۆی هێرشــی دەوڵەتــان بۆ ســەر ئێران
دووبــارە کوردســتان ئەم هەلەی قۆســتەوە
و کۆمەڵــەی ژ.ک کــە لە هەموو چین
و توێژەکانــی کۆمەڵــگای کوردســتانی
تێدابوو پێکهات.
کومەڵــەی ژ.ک لــە ســاڵی 1321
تــا ســاڵی  1324توانــی کاریگــەری
ئەساســی لــە ســەر هەســتی نەتەوایەتــی
دانێــت و هەســتی کوردایەتــی لــە نێــو
چیــن و توێژەکانــی خەڵکــی کوردســتان

ببووژێنێتــەوە بەاڵم بەهــۆی داخراوبوون و
ناسیۆنالیستبوونی ڕووت نەیتوانی بواری
دامەزراندنــی کۆمــاری خودموختــاری
کوردســتان پێــک بێنــێ بۆیــە حیزبێکی
مودێرن و پێشــکەوتوو لــە هەناوی ژ.ک
لە دایک بوو و دامەزرا.
حیزبــی دێموکــرات بــە بەرنامەیەک کە
لــە ســەر ئەساســی ویســت و داخــوازی
دێموکڕاتیــک و ئینســانی خەڵکــی
کوردســتان دامەزرابــوو توانــی ســەرنجی
زۆربــەی چیــن و توێژەکانــی خەڵکــی
کوردســتان بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێ.
حیزبێک کە لە ســەر ویســت و داخوازی
دێموکراتیــک و ئینســانی خەڵکــی
کوردســتان دامەزرابــێ دەبــێ بۆ شــێوەی
حکومەتــداری چ شــێوە دەســەاڵتێک
هەڵبژێرێ؟
ئاخۆ دەکرێ چونکە ناوەندی ئێران شــێوە
حکوومەتییەکــەی پادشــاهییە حیزبێکی
دێموکــرات و پێشــکەوتوو وەک حیزبــی
دێموکرات بێت بۆ ناوچەی خودموختاری
کوردستان شێوەی پادشاهی هەڵبژێرێ؟
کاتێــک پێشــەوا بــۆ کردەییکردنــی
دێموکراســی و شــێوەی جەمــاوەری دێــت
بــۆ گۆڕینــی کومەڵــەی ژ.ک بــۆ
حیزبــی دێموکــرات لە مزگــەوت خەڵک
کــۆ دەکاتــەوە و پــرس و ڕایــان پێ دەکا
و خەڵــک دەڵێــن ئێمــە هــەر دێموکراتیــن
پێشــەوا بە کردەوە شــێوەی پادشــایی ڕەت
دەکاتەوە و شێوەی کۆماری هەڵدەبژێرێ.
کاتێــک حیزبــی دێموکرات دێــت یەکەم
کۆنگــرەی خــۆی دەگــرێ دووبــارە
لــە هەنــاوی خۆیــدا هەڵگــری ڕۆحــی
کۆمارییە.
هەروهــا بەرنامەی حیزبی دێموکرات کە
هەڵگری ویســت و داخــوازی لەمێژینەی
خەڵکی کوردســتان بەشــێوەی پادشاهییە
ناتوانــێ ویســت و داخــوازی خەڵکــی
کوردســتان دابیــن بــکات .چونکــە
حکوومەتــی پادشــاهی ئەساســی لــە
ســەر تاکــە نــەک کۆمەڵ بەاڵم ویســت
و داخــوازی خەڵکــی کوردســتان لەســەر
ئەساسی رای بەکۆمەڵە.
کەوابــوو حیزبــی دێموکــرات دێت ڕۆحی
کۆمــاری هەڵدەبژێــرێ و حکوومەتــی
کۆمــاری کوردســتان لــە ٢ی ڕێبەندانی
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ئۆلگــوو بــۆ ناوەندی ئێران کە پادشــاهی
بوو.
ئــەم ئاڵوگــۆڕە بنەڕەتییــە ،حکوومەتــی
حەمەڕەزاشــا وەلــەرزە دەخــات .هەســت
بــە مەترســییەکی یەکجــار زۆر گــەورە
دەکات .چونکە لەالیەک حکوومەتێکی
کۆمــاری پێــک هاتــووە و لە الیەکی تر
خەڵکــی کوردســتان بە مــاف و داخوازی
لەمێژینەی خۆیان گەیشتوون .بەدیهاتنی
مــاف و داخــوازی خەڵکی کوردســتان بۆ
حکوومەتــە ناوەندگــەراکان تابۆیەکــی
مەزنــە بە خەیالیــش نایانهەوێ بیری لێ
بکەنەوە.
بۆیە شەخسی حەمەڕەزاشا دێتە سەرخەتی
فەرماندەیــی ناڕاســتەوخۆ و زەربەلێــدان
لــە کۆمــاری کوردســتان دەگرێتــە بــەر.
کێشــە داوێتــە نێــو یەکگرتوویــی چین و
توێژەکانی کوردستان و بە تەواوی هێزەوە
هێرش دەکاتە ســەر کۆماری کوردســتان
و بەداخــەوە کۆمــار هەڵدەوەشــێننەوە  .بۆ
جارێکی تر خەڵکی کوردستان لە مافی
ئینســانی و دێموکراتێکــی خۆیان بێبەش
دەکەن.
کۆماری کوردســتان وەک ئەستێرەیەکی
پڕشــنگدار لــە ئاســمانی کوردســتان
دەدرەوشــێتەوە .دواتــر درێــژەی کۆمــاری
کوردســتان لە باشــووری کوردســتان دێتە
دی  .ئەگــەر لە بەشــێک لە کوردســتان
کۆمــاری کوردســتان هەڵدەوەشــێنەوە لــە
بەشــەکی تری کوردستان سەری هەڵداوە
ســەرەڕای پیالنــی زۆری داگیرکەرانــی
ناوەندگەرای زاڵ بە ســەر کوردستاندا لە
بەشــێک لە کوردســتان خەڵک بە ویست
و داخوازی خۆیان گەیشتوون.
بــۆ ئێــران ،کۆماری کوردســتان شــوێنی
خــۆی دانــا و دوای حکوومەتــی
حەمەڕەزاشــا شۆڕشــی جەمــاوەری بــە
ڕێبەرایەتی موســەدق دەستی پێکرد بەاڵم
لەگــەڵ کۆمــاری کوردســتان جیــاوازی
بنەڕەتــی هەبــوو .کۆمــاری کوردســتان
کۆمارێــک بوو کــە هاوکاری کۆماری
تــری دەکــرد لــە چوارچێوەی ئێــران بەاڵم
موســەدق دەیویســت پادشــاهییەکی
مەشــرووتە دامەزرێنــێ کــە ناوەندگــەرا
بــوو کــە وەک حکوومەتــی پادشــاهی

سەرچاوەکان:
-١چل ساڵ خەبات لە پێناوی ئازادی( کورتە مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لە نووسینی دوکتورعەبدولڕەحمان قاسملوو)
 -٢نیو سەدە تێکۆشان (ئاوڕدانەوە لە مێژووی پەنجا ساڵەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لە نووسینی عەبدوڵاڵ حەسەن زادە)
 -3ڕاسان و ڕەهەندە تێورییەکانی (ئاوڕدانەوە لە تیۆری ڕاسانی نوێی ڕۆژهەاڵت لە نووسینی سمایل شەریفی)

دژایەتــی لەگەڵ کۆماری خودموختاری
کوردستان لە چوارچێوەی ئێران دەکرد.
کۆمیتــەی
٤٦-47ی
خەباتــی
شۆڕشــگێری حیزبــی دێموکــرات
ڕاپەڕینێکــی تر بوو بە دژی حکوومەتی
پادشــاهی کــە ئــەم دەســەاڵتەی وەلــەرزە
خست و گۆمی مەندی پادشاهی شڵەقاند
و بــوو بــە یەکێــک لــە هۆکارەکانــی
ڕووخانی حکوومەتی پادشاهی.
شۆڕشــی گەالنــی ئێــران لــە الیــەن
ئاخوندەکانــەوە بەالڕێــدا چــوو بــەاڵم
حکوومەتــی پادشــاهی لەالیــەن زۆربەی
خەڵکــی ئێرانەوە ڕەد کرایەوە  .کۆماری
ئیســامی و حکوومەتــی پادشــاهیش لــە
الیەن خەڵکی کوردستانەوە ڕەد کرایەوە.
دوکتــور قاســملوو فەرمــووی مــن لــە
ماهییەتــی کۆماری ئیســامی ناگەم و
ئــەو شــێوە حکوومەتە لە هیچ شــوێنێک
تاقــی نەکراوەتەوە بۆیە داوای لە خەڵکی
کوردستان کرد لە ڕێفراندۆمی کۆماری
ئیسالمی کە بەڵێ یا نەخێر بۆ کۆماری
ئیســامی بــوو بەشــدار نەبــن .دواتــر
مەعلــووم بــوو کــە کۆمــاری ئیســامی
کۆمارییەکــەی بە ڕواڵــەت هەڵگرتووە و
لــە نێوەرۆکدا هەر پادشــاییەکە لە قالبی
ویالیەتی فەقیهدا.
بەپێــی بۆچوونــی زۆربــەی شــرۆڤەکاران
دوای ســەرهەڵدانی خەزەڵــوەری  98و
بەفرانبــاری  ٩٦مــەودای نێوان کۆماری
ئیســامی و خەڵــک یەکجــار زۆر بووە و
خەڵک بە تەواوی لە بەرانبەر حکوومەتدا
ڕاوەســتاون .زۆربــەی گەالنــی ئێــران
حکوومەتــی کۆماری ئیســامییان ناوێ
چونکە بەوە گەیشــتوون کە ئیســتبدادی
دینییــە کــە لــە جێــی تاجــی پادشــاهی
مەندیلــی ویالیەتی فەقیهی لە ســەر ناوە
.زۆربەی ئۆپۆزیسیۆنی ناوەندگەرا داوای
حکوومەتــی کۆمــاری ناوەندگەرا دەکەن
کە بەشێکی لەگەڵ کۆماری کوردستان
هاوبەشــە کــە هەمــان دەنگــی خەڵــک
یــان ســندووقی دەنگدانــە بــەاڵم جیاوازی
لەگــەڵ کۆمــاری کوردســتان ئەوەیــە
کــە کۆمــاری خودموختــاری تــر لە پەنا
کۆمــاری ناوەندی قەبــووڵ ناکا و وەک
حکوومەتــی پادشــاهی و حکوومەتــی
موسەدەق بە دژی دەوەستنەوە.

یەکێک لە گەورەترین و ســامناکترین ئەشــکەنجەکان کە بەرانبەر بە کچان و ژنان
ئەنجام دەدرێت ،خەتەنەکردن و بڕینی ئەندامی جنسییانە.
ئەم توندوتیژییە لە  ٢٨واڵتی جیهاندا ئەنجام دەدرێت و سەرچاوەگرتوو لە خورافات،
بیروباوەڕی مەزهەبی ،سوننەت و نەریتە دواکەوتووەکانە.
بەپێــی بــەراوردەکان  ٢٠٠میلیــۆن ژن لە سەرتاســەری جیهانــدا بوونەتە قوربانیی ئەم
جــۆرە لــە توندوتیــژی کــە نزیک بە یەک لە ســەر چــواری ئەم ڕێژەیــە ،تایبەت بە
کچانی خوارەوەی تەمەنی  ١٤ساڵە.
ئامــارەکان دەڵێــن کــە  ١٠لەســەدی واڵتانێــک کە ئــەم توندوتیژییەیان تێــدا ئەنجام
دەدرێت ،واڵتانی ئافریقایین.
لــە ئێرانــدا ،نەریتــی خەتەنەکردنــی کچان و ژنان لە پارێزگاکانی ســنە ،کرماشــان،
ورمێ ،خوزستان ،هۆرمۆزگان ،بووشێهر و سیستان و بەلووچستاندا ڕوو دەدات و زۆر
کەس هەن کە بوونەتە قوربانیی ئەم کردەوە نادرووستە.
بە گشــتی چوار جۆر خەتەنەکردن هەیە کە هەر هەمووشــیان دەچنە خانەی بڕینی
ئەندامی جنسیی ژنانەوە و هەر کامەیان بەجۆرێک تووشی ئازار و کێشەیان دەکەن.
بــە وتــەی پزیشــکان ،ژنــان و کچانی خەتەنەکراو ،ئازارێکــی ئێجگار زۆر دەچێژن
کــە بەداخــەوە ئــەم ئــازارە تەنیا تایبەت بە کاتــی خەتەنەکردنیان نییــە و دواتریش لە
ژیانیانــدا تووشــی ئازاریــان دەکات ،بــۆ نموونــە ،خوێنێــک کە لە ئاکامی ســووڕی
مانگانە دەبێ لە جەســتەی ژن بچێتە دەرەوە ،بەهۆی خەتەنەکردن ،ناتوانێ شــوێنی
هاتنەدەرەوە پەیدا بکات و هەر لە لەشدا دەمێنێتەوە ،زۆر جاریش دەبێتە هۆی ئەوەیکە
تاک نەتوانێ پێش بە میزی خۆی بگرێت ،لە الیەکی دیکەوە کچانی خەتەنەکراو
لە یەکەمین پێوەندی سێکسیدا ئازاری زۆر دەچێژن و لە درێژخایەندا تووشی ساردی
لە پێوەندی لەگەڵ شەریکی جنسیی خۆیاندا دەبن ،سەرەڕای ئەمانەش کەسانێکیان
کە دووگیانن ،لە کاتی هێنانە دونیای منداڵەکەیان گیانیان لەدەست دەدەن.
لە نێوان ئەو کچانەیدا کە خەتەنە دەکرێن ،زۆر جار هەبووە کە بە هۆی پیســبوونی
کەرەستەکان و لە ئاکامدا بەهۆی نەخۆشیی کۆزاز ،شۆک یان لەدەستدانی خوێنی
زۆر گیانیان لە دەست داوە.
گرینــگ بوونــی ئــەم بابەتــە و ئەو ئاســەوارانەی کە بــە دوای خۆیــدا دەیهێنێ وای
کردووە کە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕۆژی شەشەمی فێبرییە کە ئەمساڵ
دەبێتــە ١٨ی ڕێبەنــدان ،وەکــوو ڕۆژی بەرەنگاربوونەوە لەگــەڵ خەتەنە ناودێر بکات.
ئــەم ڕۆژە لــە ســاڵی ٢٠٠٤ی زایینییــەوە ناودێر کراوە و هەموو ســاڵێک لە واڵتانی
دنیــادا بــۆ پێشــگرتن لــە جۆرەکانی توندوتیژی ،پێشــێلکردنی مافــی مرۆیی ژنان و
نەهێشتنی ڕۆڵی سوننەت چاالکیی جۆراوجۆر بەڕێوە دەبەن.
بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ جۆرە جیاوازەکانی توندوتیژی کە بەرانبەر ژنان دەکرێن زۆر
گرینگە ،بەاڵم لەم نێوانەدا هەندێک لە توندوتیژییەکان هەن کە دەبێ زیاتر کاریان
لە سەر بکرێت و هەوڵ بۆ کەمکردنەوەیان بدرێت.
لــە کۆمەڵــگا دواکەوتــووەکان و بەتایبەتیــش مەزهەبییەکانــدا ،کــردەوەی خەتەنە بە
مەبەســتی زۆرکردنەوەی ڕێژەی وەفاداری ژنان بە پیاوان ئەنجام دەدرێت! لەڕاســتیدا
لــەم کۆمەڵگایانــەدا ژنــان تەنیــا کەرەســتەیەک بــۆ دامرکاندنی ئارەزووی جنســی
پیــاوان بەئەژمــار دێــن و بــە خەتەنەکردنیان پێش بە هەســتکردنی چێژی سێکســییان
دەگیردرێــت ،کــە لــەم ڕێگایەوە وا بــە ژنان دەفامێندرێت کە ئێوە تەنیا کەرەســتەن و
دەبێ لە خزمەت پیاواندا بن.
ئەوەیکــە زیاتــر لــە هەر شــتێک سەرنجڕاکێشــە ئەوەیە کە ئــەم توندوتیژییە لە الیەن
ژنانەوە ئەنجام دەدرێت و لە زۆربەی هەرەزۆری حاڵەتەکاندا ،دایک و داپیرە هۆکاری
سەرەکیی ئەنجامی ئەم کردەوەیەن کە لە ژێر ناوی سوننەت ئەنجام دەدرێت.
قووڵبوونەوە لە بابەتەکە ئەوە دەردەخات کە ئەم کردەوەیە بە پڕۆسەیەکی دوورودرێژدا
تێپەڕیوە ،سااڵنێکی زۆری خایاندووە تاکوو ئەوە لە مێشکی ژناندا جێگیر بکرێت کە
لە ئەگەری سوننەت نەکردنی کچەکانیاندا ،خواردنی دەستیان حەاڵڵ نابێت و بۆیە
خەتەنەکردن بە ڕێکارێکی باش بۆ خۆالدان لەم کێشە گەورەیە دەزانن!
ئەگــەر چاوێــک لــە دۆخــی کۆمەڵگا و ڕێــژەی خەتەنەکردنی کچــان بکەین ،ئەم
پرســیارە دێتــە مێشــکمانەوە کــە ئاخــۆ بۆچی ئێســتاش وەکــوو بۆ نموونە  ٥٠ســاڵی
ڕابــردوو ئــەم کــردەوە قیزەونــە هــەر ماوەتــەوە؟ ئــەوکات نەخوێنــدەواری زۆر بوو ئەی
ئێستا چی؟
لەڕاســتیدا واڵمــی هەمــوو ئــەم پرســیارانە بــۆ نائاگاهــی و وەدواکەوتنی ئــەو باوەڕە
هەاڵنە دەگەڕێتەوە کە خەڵک بەهۆی باوەڕمەندبوون پێیان لە ئەگەری شک کردن
بەم باوەڕانە خۆیان بە گوناحبار دەزانن و پێیان وایە گوناحی کەبیرەیان کردووە.
بۆیە باســکردن لە ســەر بابەتێکی لەم چەشــنە کە ئێستاش لە شارەکانی کوردستاندا
ڕوو دەدات ،ئەرکێکی قورسی سەرشانی ژنان و هەموو ئەو کەسانەیە کە خۆیان بە
پارێزەری مافی مرۆڤ دەزانن.
بەرەنگاربوونــەوە لــە هەر ڕێگایەوە دەتوانێ کاریگەریــی خۆی هەبێت ،چاالکییەکان
دەبــێ لــەو ڕاســتایەدا بــن کە ناســینی کێشــەکان و دواتریش دانانی پــان و بەرنامە
بە کەمکردنەوە و چارەســەرکردنی بچێتە چوارچێوەیەکی ڕێکخراو و ســازماندراوەوە
تاکوو ئاکامێکی باشی لێبکەوێتەوە.
بۆیە پێویســتە هەموومان بە وتنی «نا» بە خەتەنەکردنی ژنان و کچان ،کۆمەڵگا
لەم باوەڕە هەڵەیە دوور بخەینەوە و بەرەو یەکسانی و مرۆڤایەتی هەنگاو هەڵبگرین.
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«ئازادی ،سەربەخۆیی ،میری و گەورەیی»١
نووسین و ئامادەکردن:
ئاگری ئیسماعیلنژاد
بەشی دووهەم و کۆتایی
 :٤بالڤــۆک و چاالکــی ڕۆشــنبیری لــە
سەردەمی کۆماری کوردستاندا
بــەر لــە کۆماری کوردســتان و دامەزانی
حیزبــی دێموکــرات و لەپــاش دامەزرانــی
کۆمەڵــەی ژ-ک گۆڤاری نیشــتمان کە
لــە تەورێز دەردەچــوو ،گۆڤارێک بووە کە
بیری کۆمەڵەی باڵو دەکردەوە.
ئەو گۆڤارە لە نێوەڕاســتی  ١٣٢٢کۆچی
هەتاوییدا دەرچووە .
«یەکــەم ژمــارەی لــە پووشــپەڕی ١٣٢٢
دەرچــووە و دواییــن ژمارەی لە جۆزەردانی
 ١٣٢٣باڵو بۆتەوە»١٢
لــە پــاش ئــەوەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان دامــەزراوە یــان کۆمەڵــە
نــاوی گۆڕاوە بۆ حیزبــی دێموکرات ،ئەو
گۆڤارەش ڕاگیراوە.
لــە ســەردەمی دەســەاڵتداری کۆمــاری
کوردستاندا ئەو گۆڤارانە باڵوکراونەتەوە:
گۆڤاری «هاواری کورد»
تەنیــا یــەک ژمــارەی لێدەچــووە؛ بەڕێــز
پرۆفسۆر «جەماڵ خەزنەدار» دەڵێت:
«گۆڤارێکــی سیاســی مانگانــە بــووە،
لەالیــان کۆماری کوردســتان لــە مەهاباد
دەرچــووە و یــەک ژمــارەی لــە ڕەزبەری
ساڵی  ١٩٤٥دەرچووە»١٣
لــە ســەر الپەڕەی یەکەمی ئــەو گۆڤارەدا
گوڵێک کێشراوەتەوە.
دوکتــور هیمــدادی حســەین ،مامۆســتای
زانکۆ سەبارەت بەو گۆڤارە دەڵێت:
« بەهیــچ شــێوەیەک سیاســی نەبــووە
و لــە ســەردەمی کۆمــاردا دەرنەچــووە،
چونکــە ڕێکەوتی دەرچوونەکەی لەگەڵ
ڕێکەوتی ڕاگەیاندنی کۆمار جیایە»١٤
ئەویکــە جێگــەی باســە نییــە ئەوەیــە کە
گۆڤارەکــە لەالیــان دەســتەی بەڕێوەبەری
گۆڤــاری نیشــتمانەوە دەرچــووە و تەنیــا
یــەک ژمــارە بــووە و دوکتــور هیمــداد
حســەین وەک پاشــکۆی ژمــارە ٩ی
گۆڤاری نیشتمانی دەیقەبڵێنێت.
گۆڤاری «هاواری نیشتمان»
باڵوکراوەی بیــری الوانی دێموکرات بووە
و تەنیــا یــەک ژمــارەی لێدەرچــووە و لــە

مەهابــاد چاپ کراوە و سەرنوســەرەکەی
شەهید سدیق هەنجیری ئازەر بووە.
لــەو گۆڤــارەدا یەکــەم وتووێــژی بەڕێــز
مــەال مســتەفا بارزانــی وەک ژێنراڵــی
حکوومەتی کوردستان چاپ بووە.
دواتــر پاش ڕووخانی کۆمــاری نەتەوەیی
دێموکراتیکی کوردستان گۆڤارێک هەر
بــەو نــاوە لە باشــووری کوردســتان چاپ
بووە و نێردراوتەوە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
و ســدیق هەنجیــری ئــازەر و محەممــەدی
شاپەسندی لە بەڕێوەبەرانی ئەو گۆڤارەی
دوایی بوون.
گۆڤاری «هەاڵڵە»
ئــەو گۆڤــارە لــە بــۆکان دەرچــووە و پاش
ئەوەیکــه چاپخانەیەکــی گــەورە لــە
مەهابــاد دامــەزراوە ،چاپخانەکــەی
پێشــووی مەهاباد کــە لەالیان الیەنگرانی
کۆمەڵــەی ژ_ک کڕدرابــوو ،دەبرێتــە
بــۆکان و لــەوێ گۆڤــاری هەاڵڵــەی پێ
چاپ دەکرێت.
بەڕێــز مەالحەســەن قزڵجــی ،نووســەری
بەناوبانــگ بەڕێوەبــەری گۆڤارەکــە بــوو
و ســێ ژمارەی لێ دەرچووە و کەســانی
وەک مامۆســتا هێمــن ،مامۆســتا هەژار
و عەتــری گڵۆاڵنــی نوســراوەیان تێــدا
باڵکردۆتەوە.
یەکــەم ژمــارەی لــە «ڕەشــەمەی ١٣٢٤
کۆچــی مانگــی یــان مارســی  ١٩٤٦لە
 ٣٠الپەڕەدا باڵو بۆتەوە «١٥
دواییــن ژمــارەی لــە بانەمــەڕی ١٣٢٥دا
باڵو بۆتەوە.
گڕوگاڵی مندااڵن
یەکەمیــن گۆڤــاری کوردییــە کــە بــۆ
زارۆک دەرچــووە و «ســێ ژمــارەی
بــاو بۆتــەوە و یەکــەم ژمــارەی لــە
بانەمــەڕی ١٣٢٥دا دەرچــووە و بەپێــی
ئەوەیکــە بەڕێوەبــەری چاپخانــەی
کوردســتان بەڕێوەبــەری ئەویش بووە دەبێ
بەڕێوەبەرەکــەی مــەال قادری مودەرســی
بووبێت»١٦
پووشــپەڕی  ١٣٢٥دواییــن ژمــارەی لــێ
چاپ بووە.
گۆڤاری «کوردستان»
دووحەوتوونامــە بــووە و بەر لە ڕۆژنامەی
کوردســتان دەرچــووە و بەپێــی ئــەوەی
لەســەری نوســراوە باڵوکــراوەی بیــری
«حیزبی دێموکراتی کوردســتان» دەبێت،
یەکــەم باڵڤۆکــی باڵوکــراوەی حیزبــی
دێموکــرات بووبێــت و ژمــارە یەکەمی لە
١٥ی ســەرماوەزی  ١٣٢٤بــاو بۆتــەوە؛

سەرنوســەرەکەی بەڕێــز ڕۆژنامەنــووس
«ســەید محەممــەدی حەمیــدی»
بووە»١٧
شــێعری» بژی دێمۆکــرات» هۆنراوەی
مامۆســتا هێمــن بــۆ یەکــەم جــار لــەو
گۆڤــارەدا بــاو بۆتەوە« .ئــەو هۆنراوەیە
لــە ژمــارە دووی ئــەو گۆڤــارەدا
باڵوبۆتەوە» ١٨نۆ ژمارەی لێدەرچووە.
رۆژنامەی «کوردستان»
تەنیــا باڵڤۆکێــک بــووە کــە بەنــاوی
ڕۆژنامــە باڵوبۆتــەوە ،ســەرجەم ١١٢
ژمــارەی لــێ باڵوبۆتــەوە و «یەکــەم
ژمــارەی لــە ٢٠ی بەفرانبــاری ١٣٢٤
دەرکراوە»١٩
پربایەختریــن باڵڤۆکــی ســەردەمی
کۆماری کوردستان و ئۆرگانی ڕەسمی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بووە .پاش
ڕووخانــی کۆماری کوردســتان ڕاوەســتا
و دواتــر لــە ڕێبەندانــی  ١٣٤٩لــە بەغدا
ســەرلەنوێ دەست بە باڵوکرنەوەی کراوە
و تــا ئێســتا وەک باڵوکــراوەی بیــری
حیزبی دێموکرات ،دەردەچێت.
«سەید محەممەد حەمیدی سەرنوسەری
ڕۆژنامــەی کوردســتان لــە ســەردەمی
کۆماری کوردستاندا بووە»٢٠
«ســەید محەممــەد ،خەڵکــی ناوچــەی
تیلەکۆی سەقز بووە و دەبێت لە بنەماڵەی
سەیدی پارسانیانی ئەو ناوچەیە بووبێت.
پــاش ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتان
مــاوەی دوو ســاڵ لەالیــان ڕێژیمــی
پەهلەوییــەوە دەستبەســەر دەکرێت و پاش
ئازادکردنــی لــە مەهابــادەوە بــار دەکاتە
ســنە و هەتــا کاتــی کۆچی کــە دەبێت
بەهــاری  ١٣٥٨بووبێــت لە ســنە دەژی.
بەڕێزیــان دووهەمیــن ڕۆژنامەنووســی
کــوردی کوردینووس بوو لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتاندا و کەسی یەکەم بەڕێز مەال
محەممــەد تورجانــی زادە سەرنووســەری
ڕۆژنامــەی «ڕۆژی کــورد» بــووە کە
لە سەردەمی دەسەاڵتداری شەهید سمایل
ئاغــای ســمکۆ ئــەو ڕۆژنامەیــە چــاپ
دەبوو.
مامۆســتا هێمــن ،هــەژار ،حەســەن
قزڵجــی ،دڵشــاد ڕەســوڵی ،محەممــەدی
شاپەســەندی ،ســدیق حەیدەری ،مەنافی
کەریمــی ،حســەین فروهــەر و عەتــر
گلۆاڵنــی (محەممــەد نــوری) و خالیــد
حیســامی(هێدی) لــەو کەســانە بــوون
کــە لــەو ڕۆژنامەیــەدا وتار و نوســراوە و
شێعریان باڵوبۆتەوە٢١

ئــەو ڕۆژنامەیــە لــە چەنــد ڕەهەنــدەوە
گرینگە:
یەکــەم :ڕۆژنامەکــە هەوڵی ئــەوەی داوە
کە خەڵک وەک ســەرچاوەی دەسەاڵت،
ئاگاداری هەموو پرس ،قانون ،ئاگاداری
و مەترسییەکان بکاتەوە ،لە ڕۆژنامەکەدا
ڕاپۆرتی چاالکییەکانی ڕێبەریی حیزبی
دێموکراتــی تێدایە و باســی دانووســتانی
کورد و تارانی تێدایە و قانون و بڕیاراتی
دەســەاڵتداری کــوردی بــە مەبەســتی
ئاگادارکردنــەوەی خەڵــک تێیــدا چــاپ
بــووە و تەنانــەت نــاوی ئــەو کەســانەی
تێدایــە کــە یارمەتــی ماڵــی دەکــەن بــە
دەسەاڵتداری کۆماری کوردستان.
دووهــەم :بنەمــای فکــری ڕۆژنامەکــە
لەســەر ئەوە بووە کە خەڵک ســەرچاوەی
دەســەاڵتن و ئــەوەش بــەو مانایەیــە کــە
ڕۆژنامەی کوردســتان یەکەم ڕۆژنامەی
سیکۆالری کوردی بووە.
ســێهەم :ڕۆژنامەکە هەوڵی نەتەوەســازی
داوە و لــە هەمــوو ژمارەکانیــدا یــەک
یــان دوو وتــاری تێدایــە کــە باســی
مێــژووی کوردســتان ،کەســایەتییەکانی
کــورد و نەتــەوەی کــورد دەکات و لــە
ڕاســتیدا ئــەو ڕۆژنامەیــە هەوڵێــک بووە
بــۆ پاککردنــەوەی چەواشــەکارییەکانی
سەردەمی پاڵەوی یەکەم.
چوارەم :ڕۆژنامەکە بەشی هەواڵی لەخۆ
گرتووە ،کەوایە ســەرچاوەیەکی هەواڵ و
ئــاگاداری بــۆ خەڵکــی ژێر دەســەاڵتیی
کۆماری کوردستان بووە.
پێنجــەم :ڕۆژنامەکــە زۆر بــە ڕوونــی لە
هەوڵــدا بــووە کــه ژیانێکــی مۆدێــڕن و
ســەردەمییانە لە نێو خەڵکدا باڵو بکاتەوە
و باســیی پــاک و خاوێنــی و تەنانــەت
مســواک کردنی دەم و ددانی تێدا کراوە
و بەو شــێوەیە ویســتویەتی ئاســتی ژیانی
خەڵکی کوردستان بەرێتە سەرێ.
شەشــەم :ڕۆژنامەکــە بەشــێک لە هەوڵ
بــۆ پەرەپێدانــی زمانــی کــوردی بــووە و
ســەرجەمی وشــە نوێکانــی کــە ڕۆنــراون
لــە ڕۆژنامەکــەدا باڵوکراوەتــەوە و دەکار
کراوە.
بــەو پێیەش دەکرێت بڵێین کە ڕۆژنامەی
کوردســتان لــە ســەردەمی کۆمــاردا هەم
بەشــێک لە بناغەی ڕووناکبیری کوردە
و هــەم بەشــێک لــە مێــژووی خەباتــی
نەتــەوەی کوردە ،بۆیە وەک بەڵگەیەکی
گرینگــی مێژوویــی و ڕووناکبیــری
سەیری دەکرێت.

چاپخانە و ڕادیۆ
لــە جەغزیــی دەســەاڵتی کۆمــاری
کوردستاندا دوو چاپخانە هەبووە ،یەکیان
لــە مەهابــاد و ئــەوی دیکەش لــە بۆکان
بــووە ،ئــەو چاپخانانە کتێبــی قوتابخانە،
کتێــب ،ڕۆژنامــە و گۆڤــاری پێ چاپ
کراوە.
لــە ســەردەمی دەســەاڵتی کۆمــاری
کوردســتاندا ڕادیــۆ دامــەزراوە و
رۆژنامەی کوردســتان لە ڕاپۆرتێکیدا بە
نــاوی «کوردســتان قســان دەکا» باســی
دامەزرانی ڕادیۆ لە مەهاباد دەکات.
«رۆژی سێشــەممە  ١٠بانەمەری ١٣٢٥
ئیستاســیۆنی ڕادیــۆی مەهاباد پێتەختی
حکومەتــی میللــی کوردســتان لەگــەڵ
 ٥دەزگا بڵیندگــۆ ....دانــرا و ڕەســمەن
کرایەوە٢٢».
پێشــەوا قــازی و حاجــی بابــە شــێخ
ســەرۆکوەزیرانی کۆماری کوردســتان لە
ڕۆژی دامەزرانــی ڕادیــۆ قســەیان کــرد
و خەڵکــی مەهابــاد لە ڕێگــەی ڕادیۆوە
گوێیان لە قسەکانی ئەو بەڕێزانە بوو.
کتێبخانەی نەتەوەیی
لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتاندا
کتێبخانەیەکــی نەتەوەیــی دامــەزراوە و
لە ڕۆژنامەی کوردســتاندا سەربارەت بەو
کتێبخانەیە ئاوا نووسراوە :
«لەبــەر ئەویــی پێداویســتییەکی زۆر بــە
بوونــی کتێبخانەیەکی میللی لە شــاری
مەهابــاد هەســت دەکــرێ ،حەزرەتــی
پێشەوای کوردستان دەستوری فەرموو کە
بە زوویەکی زوو دەســت بە کۆکردنەوەی
کتێبەکانــی قەرائەتخانــەی عیســازادە و
فەرهەنگ بکرێ و یەکجێ لە ســالۆنی
تەنیشتی چاپخانەی کوردستان دابنرێن و
کتێبخانەیەکــی میللی و عموومی ســاز
بکرێ»٢٣
بەپێــی ئــەو هەواڵــەی ڕۆژنامــەی
کوردســتان لە مەهاباد هەوڵی دامەزرانی
کتێبخانــەی نەتەوەیــی دراوە بــەاڵم ئــەو
دەســتکەوتەش پــاش ڕووخانــی کۆماری
کوردستان لە دەست چوو.
شانۆگەری کوردی
یەکەم شــانۆی کــوردی بە ناوی دایکی
نیشتمان لە سەردمی کۆماری کوردستان
بەرێوە چووە٢٤.
خوێندنی زۆرەملی بۆ مندااڵن
ســەرەڕای هەمــوو ئــەو هەواڵنــە کــە لــە
ســەرێ باســی لێکــرا ،بەپێــی بڕیــاری
لێژنــەی فەرهەنگــی ســەرجەمی ئــەو

سەرچاوەکانی وتار:
 :١ئازادی سەربەخۆیی میری و گەورەیی – داوا بکەن بە زار و زمان و ددان و لێو
ژیان و شێعرە کوردییەکانی سەیفولقوزاتی قازی
١٩٤٥ – ١٨٧٦
ئامادە کردنی :ئەنوەری سوڵتانی ،حەسەنی قازی /بنکەی ژین ،سلێمانی  ،ساڵی ٢٠٠٨
 :٢وتاری پێشەوا لە دامەزرانی کۆماری کوردستان ڕۆژنامە کوردستان – پاژی یەکەم -ژمارەی یەک –ئۆرگانی حیزبی دێموکرات -مەهاباد -٢٤-١١-١٥چ ژین/ئاراس هەولێر
:٣گۆڤاری ناوەندی ئیستراتیژی کوردستان -ژمارەی-٢وتووێژی مامۆستا هێمن لەگەڵ ڕەفیق سابیر –سلێمانی ٢٠٠٩
:٤حکومەتی کوردستان و کورد لە بەڵگەی سۆڤیدا ،سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئیستراتژی .نەوشیروان مستەفا ئەمین سلێمانی ٢٠٠٦
:٥ر_کوردستان ژ١-
 :٦هەمان
:٧ر-کوردستان –ژ١٠
 :٨حکومەتی کوردستان و کورد لە بەڵگەی سۆڤیدا ،سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئیستراتیژی .نەوشیروان مستەفا ئەمین سلێمانی ٢٠٠٦
:٩رۆژنامەی کوردستان ژمارەی ١٥
 :١٠بیرەوەرییەکانی کەریم حیسامی پاژی یەکەم چ سوید ١٩٨٦
 :١١حکومەتی کوردستان و کورد لە بەڵگەی سۆڤیدا ،سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئیستراتیژی .نەوشیروان مستەفا ئەمین سلێمانی ٢٠٠٦
:١٢رۆژنامەگەری کوردی ل-٩٠دوکتور هێمدادی حوسین –سلێمانی چ سەردەم ساڵی٢٠٠٢
:١٣رابەری ڕۆژنامەگەری کورد ل-٤٣جەماڵ خەزنەدار
 :١٤ڕۆژنامەگەری کوردی ل-٩٥دوکتور هێمدادی حوسین –سلێمانی چ سەردەم ساڵی٢٠٠٢
 :١٥گۆڤاری هەاڵڵە –چ ژین –سولیمانی ٢٠٠٩
 :١٦ڕۆژنامەگەری کوردی-دوکتور هێمدادی حوسین –سلێمانی چ سەردەم ساڵی٢٠٠٢
 :١٧حکومەتی کوردستان و کورد لە بەڵگەی سۆڤیدا ل ،١٦٢سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئیستراتیژی .نەوشیروان مستەفا ئەمین سلێمانی ٢٠٠٦
:١٨هەمان
:١٩رۆژنامەی کوردستان-چاپ ژین /ئاراس-هەولێر
 :٢٠ڕۆژنامەگەری کوردی-دوکتور هێمدادی حوسین –سلێمانی چ سەردەم ساڵی٢٠٠٢
 :٢١ڕۆژنامەی کوردستان -چاپ ژین /ئاراس –هەوڵێر
:٢٢هەمان ژ٤٣-
 :٢٣حکومەتی کوردستان و کورد لە بەڵگەی سۆڤیدا ل ، ١٧١سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئیستراتیژی .نەوشیروان مستەفا ئەمین سلێمانی ٢٠٠٦
 :٢٤سەدەی کارەسات-وتووێژ لەگەڵ غەنی بلوریان –چاپ ژین ٢٠٠٨
 :٢٥ڕۆژنامەی کوردستان-چاپ ژین /ئاراس –هەولێر( ژ) ١٠
:٢٦هەمان
:٢٧هەمان
ڕوونکردنەوەیەکی پێویست :
 ٩٢ژمارەی ڕۆژنامەی کوردستان لەالیان دوو دەزگای بالڤۆکی کوردی لە باشووری کوردستان واتە ژین لە سلێمانی و ئاراس لە هەولێر چاپ بووە .لەو جێگایانەی کە نووسراوە ڕۆژنامە کوردستان چاپ ژین/ئاراس مەبەست ئەو پەرتووکەیە.

تابلۆیانــەی کــە لــە ژێــر دەســەاڵتی
کۆمــاردا بــە زمانــی فارســی بــۆ کاری
پێویست نووسراون کۆ دەکرێنەوە ،دەکرێنە
کــوردی و هەروەهــا ئــەو مندااڵنــەی کە
تەمەنیان لە  ٦هەتا  ١٤ساڵدایە و بێکەس
و کارن و خەریکــی ســواڵن کۆدەکرێنەوە
و دەدرێنــە دەســت کەســانی دیاریکراو بۆ
ئــەوەی بــەر خوێندیــان بخــەن و دەوڵەتــی
کوردســتان بەخێویان بکات .لەگەڵ ئەوە
بڕیــار دەردەکرێت کــە بەتەمەنداچووەکان
شەوانە و بەزمانی کوردی بخوێنن٢٥
کەمینە نەتەوەییەکانی نێو کۆمار
دەرەتانــی گەشــەی فەرهەنگــی لــە
کوردســتانی ژێر دەسەاڵتی کۆماردا هەر
بۆ نەتەوەی کورد نابێ و کلیمییەکانیش
دەگرێتــەوە و لــە ڕۆژنامــەی کوردســتان
بڕیارێکی بەو شێوەی خوارەوە دەردەچێت:
«بــە عومومــی میللەتــی کەلیمییانــی
دانیشــتووی مەهابــاد ڕادەگەیەنــم کــە
لــە ژێــر حیمایەتــی حەزرەتــی پێشــەوای
موعــەزەم و مەحبوبــی کوردســتان و
نەزارەتی ئیدارەی موحتەرەمی فەرهەنگ
بە ئیجازە لە موقاماتی بەرزی کوردستان
مەدرەسەیەک بە ناوی تێکەڵی کوردی-
عیبری دەکەینەوە»٢٦
دیــارە خوێنــدن لــە کۆماری کوردســتاندا
وەک باســمان کــرد بــۆ هــەر کــوڕ و
کچێــک کــە تەمەنیان بــۆ خوێندن بووە،
بە زۆری بووە و ئەو یاسایە کەمینەکانی
نێو کوردستانیشی گرتۆتەوە.
پرسی ڕووناکبیری ژنان
ژنان ،لە سەردەمی کۆماری کوردستاندا
ڕێزێکــی زۆریــان لێنــاون و یــای ویلمەی
ســەیادیان و یــای خەدیجــە حەیــدەری لــە
ڕۆژی دامەزانــی کۆمــاری کوردســتان
قســەیان کــردووە و یەکــەم ڕێکخــراوەی
ژنــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و بــە
بەرپرســایەتی یــای مینــا قــازی خێزانــی
پێشــەوا قــازی لــە ســەردەمی کۆمــاری
کوردستان دامەزراوە٢٧.
کۆمــاری کوردســتان لــە مەهاباد کە لە
٢ی ڕێبەندانــی  ١٣٢٤هەتــاوی دامەزرا
ئەزمونێکــی پڕگرینگــی دەســەاڵتداری
کــوردە لــە مێــژوودا و تــا ئێســتاش زۆر
الیەنــی ئــەو کۆمارە باس نەکــراوە و ئەو
باســەی ســەرێ تەنیــا چاوخشــانێک بوو
بەسەر ئەو چاالکییە ڕۆشنبیرییانەی کە
لە سەردەمی ئەو کۆمارەدا بەڕێوەچوون.
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بایدن شەڕی یەكالکەرەوەی بااڵدەستی ئەمریکا دەکات

محەممەد سلێمانی
جۆ بایدن لە کاتێكدا دەســەاڵتی سیاســی
و ئیــداری وەك ســەرکۆمار بەدەســتەوە
دەگرێــت ،کــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئەمریکا لەگەڵ کۆمەڵێك دژبەری بەهێز
لــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەتیــدا کەوتۆتــە
ملمالنێــی ســەخت و هــەر الیــەك هەوڵــی
بااڵدەســتی و بەهێزبوونی پێگەی سیاسی
و ســەربازی دەدات و هەوڵــی وەدەرنانــی
نەیارەکەی لە مەیدانێ دەدات و سیاسەتی
ســەلیم و دیالۆگی بنیاتنەر بۆ مەبەســتی
بنەبڕکردنی ئاڵۆزییەکان ،خەریکە دەوری
خۆی لە دەســت دەدا و پێوەری نوێ دێنە
ئاراوە.
سەرکۆمارێ نوێ لە دۆخێکدا سیاسەتی
واڵتەکــەی بەڕێوە دەبات کــە ئاڵوگۆڕی
زۆر لەســەر ئاســتی ناوچەییدا ڕوویان داوە
و دژبەرەکانیان لە ســااڵنی پێشــوو باشــتر
بــۆ الوازکردنــی نفووزی ئەمریــکا خۆیان
ڕێکخســتووە و ھەرکارێــك دەکــەن کــە
بااڵنســی ھێــز بە ســوودی خۆیــان بگۆڕن
و ئەمریــکا لــە ڕۆژھەاڵتــی نێوەڕاســت،
ئەگــەر بەتەواویــش بۆیــان نەکرێتە دەرەوە،
پێشــڕەوییەکانی بــەرەو الوازی بــەرن و
بەشــێك لــە ھاوپەیمانەکانی لێ بکەنەوە و
زیان بە بەرژەوەندییە سیاسی و ئابووری و
سەربازییەکانی بگەیەنن.
ئەگــەر بێــت و کۆشــکی ســپی لەگــەڵ
نەیارەکانــی سیاســەتێکی نەرمتــر بەرێــوە
بەرێــت و پێــی وابێ لەو ڕێگایەوە ئاشــتی
جیهانــی جێگیــر دەکات و کۆتایــی بــە
کۆی ئاڵۆزییە سیاســی و ســەربازییەکان
لەســەر ئاستی نێودەوڵەتیدا دێت ،بێگومان
لێكدانەوەیەکی ناڕاستە و بە هیچ جێگایەك
لە چارەســەرکردنی ناکۆکییەکان لەگەڵ
دژبەرەکانــی نــاگات بەڵکــوو مەترســی
زیاتر لەســەر بەرژەوەندییەکانی واڵتەکەی
دروســت ئەبێــت و لــە زۆر شــوێن خاڵــی
الوازی بااڵدەســتی وەك زلهێزێکــی گێتی
دەردەکەوێت.
لەبــەر ئەوەیکــە دژبەرەکانــی ئەمریــکا،
هــەوڵ دەدەن لــە ڕێــگای هێــز و
کــرداری ســەربازی و توندوتیژییــەوە بــە
ئامانجەکانیــان بگــەن ،لــە هــەر کــوێ
بۆیــان هەڵکــەوێ ،گــورزی خۆیــان بــە
نادیــاری بــەدژی واشــنگتۆن دەوەشــێنن
بــەو ئاواتــەی کــە ناچــار بــە گۆڕینــی
ســــــــــــــــتڕاتیژیی سیاسی بکەن؛ ئێرانیش
بــە پلــەی یەکەم یەکێكە لــەو ڕێژیمانەی
نەیــاری سەرســەختی ئامریــکا کــە لــەم
مێکانیزمــە کەڵــک وەردەگرێ و بە ھیچ
جۆرێــك ڕازی نابێت ،ئەمریکا کۆنتڕۆڵی

ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بەتەنیا
بەدەســتەوە بگــرێ بۆیــە بەئاشــکرا ھێرش
دەکاتــە ســەر ئەمریــکا و ھەڕەشــەی بــە
ئامانج گرتنی خاڵە ستڕاتیژییەکانی لێ
دەکات تەنانــەت خەریکــە مــەرج بە ســەر
ئــەو واڵتەدا فــەڕز دەکات بەاڵم ڕێژیمی
ئاخونــدی بــە هەڵــە لــە سیاســەتی نوێــی
ئەمریکا و حکوومەتی بایدن گەیشتووە.
زۆر کــەس و سیاســیی بیرخــاوی
نێودەوڵەتــی و تەنانــەت کوردیــش پێیــان
وایــە ،ترامــپ هۆکاری کــۆی قەیران و
ناکۆکییەکانــی ئەمریکایە و ،بایدن دێ

نــاکات ،بەڵکــوو پێکــەن و مۆســکۆ و
گرووپە میلیشیاییەکان و هاوپەیمانەکانی
تارانیش هەوڵی گوشــار خســتنە سەر ئەو
واڵتەیان لەمێژە دەست پێکردووە.
ترامــپ بە سیاســەتی دژکــردەوەی خێرا
تــا ڕادەیەکی باش ھەنــگاوی نەیارەکانی
بەرەو ئاستێک بردبوو کە بوێرییان نەبوو
زۆر دەمدرێژی بکەن و ئاڵۆزییەکان زیاتر
پەرە پێ بدەن و بە زەقی هەڕەشــە لەســەر
واشــینگتۆن دروســت بکەن ،لەبەر ئەوەی
نیگەرانی بڕیاری خێرای ترامپ بوون.
بایدن وەك سەرکۆماری نوێی ئەمریکا و

خۆی و حیزبەکەی بەرەو الوازی دەبات و
گەلی ئەمریکا لە هەنگاوەکانی نیگەران
ئەبن.
پاشــان بە تەنیا ســەرکۆمار لە ســەر پرس
و بابەتە جەوهەری و هەســتیارەکانی ئەو
واڵتــە بڕیار نــادا بەڵکوو کۆمەڵێك ناوەند
و کەســایەتی بــەرزی ســـــــــــــــــــــــیاسی
و خــاوەن ئەزموونــی بــوارە جیاجیــاکان
بەشداری ئەو پرسە سیاسی و نەتەوەیییانە
دەکــەن و بە عەقڵێکــی وردی بەکۆمەڵ
و ،لەســەر بنەمــای بەرژەوەندی گشــتیی
نەتەوەیــی ،سیاســەتی نێوخــۆ و دەرەوەیــان
دیاری دەکەن.

دروســت دەبێ ،لە زۆر هەرێـــم و ناوچەی
ستڕاتیژیشــدا پاشەکشــەی پێدەکــرێ و
ئاسایشی نەتەوەیی دۆستەکانی دەکەوێتە
مەترسییەوە بە هۆی ڕێژیمی ئاخوندییەوە
و تــاران هــەر کارێك دەکات کە ئەمریکا
لــە سەرئاســتی هەرێمایەتیــدا شــار بــەدەر
بــکا و بەتــەواوی ببێتــە میراتگــری و
بەتەنیا دەست بەسەر شاڕەگی ئابووری و
بازرگانی ڕۆژھەاڵتی نێوەڕاستدا بگرێ.
ســەرۆك بایــدن سیاســییەکی بەئەزموونە
و ڕێــی تێناچــێ کارێك بکات ،دەرفەتی
هەســتانەوە بــە ڕێژیمــی ئاخونــدی ئێــران
بــدات لــە دۆخێكــی وەك ئەمــڕۆدا

جۆ بایدن لە دۆخێكدا دەسەاڵتی سیاسی واڵتی وەرگرتووە
کە پێویستە زیاتر لە پێشوو شەڕی بااڵدەستی و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا بکات و
ئەگەر بێت و بە پێچەوانەی ئەو خاڵە بجووڵێتەوە،
جگە لە دوورکەوتنەوەی لە ستڕاتیژی و قووڵی ناکۆکییەکان و تێكچوونی هاوسەنگی سیاسی و سەربازی بە
قازانجی نەیارەکانی ،شتێکی تری لێ دروێنە ناکات و پێگەی خۆی و حیزبەکەی بەرەو الوازی دەبات
و گەلی ئەمریکا لە هەنگاوەکانی نیگەران ئەبن
دڵــی هەموو الیــەك دەداتەوە و میوانداری
دژبەرەکانیان بۆ کۆشــکی ســپی دەکات
و کۆتایی بە ناکۆکییەکانی واڵتەکەی
لەگەڵیــان دێ و زەمانێــك دێتە بەرەوە کە
گــورگ و مــەڕ پێکــەوە ئــاو دەخۆنەوە و
کێشەکان بەتەواوی کۆتاییان پێدێ!
دیــارە ئــەو بۆچوونە بنەمایەکی زانســتی
سیاســی و دیپلۆماســی دروســتی نییــە
دەنــا چــۆن دەکــرێ واڵتێکــی گــەورە و
بەهێــزی وەك ئەمریــکا کــە بــە ناوەنــدی
بڕیــاری سیاســی و ئابووری و ســەربازی

کەســێکی سیاسی و ناوداری واڵتەکەی
جگــە لــەوەی ھەوڵــی ئاشــتی سیاســی و
کۆمەاڵیەتــی لە نێوخۆی واڵتەکەی دا،
وەك بژاردەیەکی سەلیم دەستی پێکردووە،
ئیــدی بەدڵنیاییــەوە ئەوە بــەو مانایە نییە
کــە سیاســەتی ھەندەرانیشــیان لەســەر
ئەساســی ئــەو بنەمایــە دەبــێ و بەھەمــان
شــێوە دڵنەوایــی دژبەرێکــی وەك تــاران
ئەداتــەوە و بڕیارەکانــی بە ســوودی ئێران
بێت.
جــۆ بایــدن لــە دۆخێكــدا دەســەاڵتی

ئــەوەی لــەالی ئــەوان ئەولەویەتــی بااڵی
ھەیە ،بەھێزتربوون و بااڵدەستی واڵتەکەیانە
و کارێــك ناکەن ھەڵەی ترامپ لەھەمبەر
دۆســت و ھاوپەیمانەکانیــان دووبــارە
بکەنــەوە ،کــە جەوھەری ئەو سیاســەتەش
بەتــەواوی بــە ســوودی گەلــی کــوردە لە
باشوور و ڕۆژئاوا بەدیاریکراوی.
کۆمەڵێــك واڵتــی بەهێز لە ســەر ئاســتی
ناوچەیــی و نێودەوڵەتیــدا دەمێكــە خۆیــان
بە نەیار و دژبەری واشــینگتۆن ناساندووە
و تــا ئــەوەی جێــگای بۆیان بلــوێ ،زیاتر

دەســت بگــرێ بــۆ پێشــەوە و بێگومــان
ئیــدارەی نوێ لە کۆشــکی ســپی ھەوڵی
ھەوســارکردنی ڕێژیمــی ئاخوندی ئەدات
و بــە ھیــچ جۆرێــك متمانەیــان بەقســە و
بەڵێنەکانــی تــاران نەمــاوە و پابەنــدی
ھیچــکام لــە ڕێککەوتنــەکان نەبــووە و
لەســەر ڕفتارەکانــی بەردەوامە و ڕێگای
دروســت هەڵنابژێرێــت و بــە ســەرەڕۆیی
دەڕواتە بەرەوە.
ئەمریــکا پەیوەندییەکانی لەگەڵ چین و
ڕووسیەشــدا زۆر باش نییە و بەکردەوە لە

قەیرانی ناوکی ئێران کە بۆتە گرێکوێرەی کێشە و دژوارییە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان ،بێگومان ئاسۆی
چارەسەرکردنی هەر وەك ئەو چەند ساڵەی ڕابردوو بە لێڵی دەبینرێ و بایدنیش پێداگری لەسەر ئەوەی دەکات
کە تاران دەبێ پابەندی مەرجەکانی ئەمریکا بێ و ئەگەر ئەوە نەکات،
دوو الیەن زیاتر لێك دوور دەکەونەوە و ئاڵۆزییەکان تەشەنەی زیاتر دەستێنن
و پێناچێت تاران بە مەرجەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی ئەو واڵتە ڕازی بێ و
لەسەر سیاسەتی خۆیان لەهەمبەر بەرنامەی ناوکیدا بەردەوام بن
تا ئەو کاتەی هەست بە بەربەستی جیددی دەکەن
گێتــی ناســراوە ،بااڵدەســتی نەیارەکانــی
بەســەر خۆیدا فەڕز بکات و بەدڵی ئەوان
بجووڵێتەوە و دەســت لە هێژمۆنی چەندین
ســاڵەی هەڵگرێت و بەگشــتی ھێزەکانی
دەکێشــێتەوە و بــە ڕێــگای دیپلۆماســی
نەرمــدا سیاســەتی خــۆی لەگــەڵ
نەیارەکانیان دەباتە پێشەوە!!
لەسەر ئاستی ناوچەییدا هەر ئێران بەتەنیا
دژایەتــی هێـــــــــــــــــــژمۆنی ئەمریــکا

سیاســی واڵتــی وەرگرتــووە کە پێویســتە
زیاتــر لــە پێشــوو شــەڕی بااڵدەســتی و
بەرژەوەندییەکانــی ئەمریــکا بــکات و
ئەگــەر بێــت و بــە پێچەوانــەی ئــەو خاڵە
بجووڵێتــەوە ،جگــە لــە دوورکەوتنــەوەی
لــە ســتڕاتیژی و قووڵــی ناکۆکییــەکان
و تێكچوونــی هاوســەنگی سیاســی و
ســەربازی بــە قازانجــی نەیارەکانــی،
شتێکی تری لێ دروێنە ناکات و پێگەی

فشار دەخەنە سەر ئەمریکا و ،تاکوو هەر
نەبێت لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ئەو واڵتە
بکەنە دەرەوە و ئێـــــــــــــــــــــران لە نەبوونی
هەیمەنەی ئەواندا بە ئامانجەکانی بگات
و چاكتر ئەو ناوە کۆنتڕۆڵ بکات.
ئەگــەر بێــت و ئەمریــکا لــە ناوچــەی
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بکشــێتەوە یــان
بکرێتــە دەرەوە ،جگــە لــەوەی مەترســی
لەســەر پێگــە و بەرژەوەندییەکانــی

شــەڕی ســارددان و لە ســەر زۆر ناوچەی
ستڕاتیژی گرینگ و بڕگەی سیاسی و
سەربازی و دەریایی و ناوکی و بازرگانی
ناکۆکی گەورەیان پێکەوە ھەیە.
بایدن لەو بارەوە و بۆ فشــار خســتنە ســەر
ئــەو دوو دژبــەرەی واڵتەکەی ،ناتۆ زیاتر
چــاالك دەکات و پەیوەندییەکانی لەگەڵ
واڵتانــی ئورووپایــی بــە جۆرێــك ڕێــک
دەخاتەوە کە بااڵنســی سیاسی تاڕادەیەك

بــە قازانجی ئەوان بێ و ئەوانیش هێندێك
گوشــاری زیاتــر بخەنــە ســەر مۆســکۆ و
پێکەن وەك دوو نەیاری بەهێزی ئەمریکا.
قەیرانــی ناوکــی ئێــران کــە بۆتــە
گرێکوێـــــــــــــــــــرەی کێشــە و دژوارییــە
ناوچەیــی و نێودەوڵەتییــەکان ،بێگومــان
ئاســۆی چارەســەرکردنی هــەر وەك ئــەو
چەنــد ســاڵەی ڕابردوو بە لێڵــی دەبینرێ
و بایدنیــش پێـــــــــــــــــــــــــــداگری لەســەر
ئــەوەی دەکات کــە تــاران دەبــێ پابەندی
مەرجەکانــی ئەمریــکا بــێ و ئەگــەر
ئــەوە نــەکات ،دوو الیــەن زیاتــر لێك دوور
دەکەونەوە و ئاڵۆزییەکان تەشــەنەی زیاتر
دەستێنن و پێناچێت تاران بە مەرجەکانی
ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی ئــەو واڵتــە
ڕازی بــێ و لەســەر سیاســەتی خۆیــان
لەهەمبــەر بەرنامــەی ناوکیــدا بــەردەوام
بــن تــا ئەو کاتەی هەســت بە بەربەســتی
جیددی دەکەن.
ئــەو ماوەیە قســەی کاربەدەســتانی تاران
ئــەوە بووە کە پەرە بە بەرنامەی ناوکییان
دەدەن و بــە مافــی خۆیانــی دەزانــن لــەو
بــارەوە هەنــگاوی خێراتر بهاوێژن و بۆ ئەو
مەبەســتەش ڕێژەی پیتاندنیــان بە رێژەی
زیاتــر لە  %٢٠زیاد کردووە کە بێگوومان
ئــەوە بەدڵــی ئەمریــکا و ئیســرائیل و
هاوپەیمانــە ناوچەییەکانــی ئەمریــکاش
نابێــت .ئــەو کــردارەی ئێران بە مەترســی
جیــددی لەســەر ئاسایشــی نەتەوەیــی
واڵتانــی ناوچەیــی و خــودی ئەمریــکا
دەزانرێ و ئەگەر هەنگاوەکانی سنووردار
نەکرێــن ،ناوچەکــە دەکەوێتــە دۆخێكــی
پڕمەترسییەوە.
بارودۆخــی ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی بــە
جۆرێــك نییــە کــە بــە رێــگای ســەلیمدا،
چارەســەری ئاڵۆزییــە سیاســی و
ســەربازییەکان لەگــەڵ حکومەتی تاراندا
بکــرێ و زۆر کەس پێیــان وایە ،ئیدارەی
نوێــی ئەمریــکا پاشەکشــێ لەهەمبــەر
ئێران دەکات و بەو جۆرە تاران زیاتر دێتە
پێشەوە.
ئــەو ڕوانینــە جەوهەرێکــی ڕوونــی نییــە
و هــەر الیــەك شــەڕی بااڵدەســتی و
بەرژەوەنــدی خــۆی دەکات و ئەگــەر
ئەمریــکا هەڵوێــــــــــــــــــــستی سیاســی
سەبارەت بە ڕێژیمی ئاخوندی بگۆڕێ و
بێ مــەرج بگەڕێتەوە بەرجام ،ئەوەی زۆر
زیانی بەردەکەوێت و ئاسایشــی ناوچەیی
و دۆســت و هاوپەیمانەکانــی دەخاتــە
مەترســییەوە ،ڕاســت ئەمریکا دەبێ و لەو
کاتــەدا دۆســتە ناوچەییەکانــی بــەدوای
الیەنێكدا دەگەڕێن کە پارسەنگی هێز بە
ســوودی ئەوان بگۆڕێ و لە مەترســی و
هەڕەشەی زەقی تاران بیانپارێزێت.
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بوونی شاعێرانە
ساماڵ ئەحمەدی
نئەفالتــوون گوتوویەتــی« :مــرۆڤ
بــەردەوام گیــرۆدەی شــرۆڤە و
لێکدانەوەیــە ».واتــە بــەردەوام دەیەوێــت
دەســتی بە شــتێک ڕابگات کە پێویستە،
بــەاڵم تاکــوو ڕادەی نەشــیان دژوارە .ئەو
«شــرۆڤە و لێکدانەوە»یــەی کــە مرۆڤ
عەڤداڵییەتــی ،هــەر بە کەرەســتەی زمان
دەردەبڕدرێــت و ،مانــای وایــە کە مرۆڤ
لە زماندا دەژی.
‹›شێعر بەبێ زمان ناتوانێ هەبێت ››.ئەم
ڕستەیە ڕاتدەکێشێ بە الی بیرکردنەوەدا.
بیرکردنــەوەش ناتوانــێ بەبــێ زمان خۆی
وەدیــار بخــات .ئەمــە ڕاڤەکردنێکــی
بوونناســانە ()Ontologyیــە .لــەوەڕا
دیــار دەکەوێــت کــە زمــان و بیرکردنــەوە
پێشــمەرجی ئۆنتۆلۆژیــی شــێعرن.
واتــە جۆرێــک بیرکردنــەوە لــە زمانــی
شــێعردا هەیــە کــە لەگــەڵ جۆرەکانــی
دیکــەی بیرکردنــەوەدا جــوداوازە؛ دیــارە
ناهاوتەرازیشــە .کەواتــە بیرکردنــەوە
لــە بوونــی مــرۆڤ هــەر یەک شــێوازی
نییــە .کەچــی زۆر جــار ئەوانــەی بــە
زمانــی ژیربێــژی (لۆژیــک  /مەنتــق /
ژمێریــاری»ی ســوودخوازانە بیر لە بوون
دەکەنەوە بە جۆرێک باسی بیرکردنەوەی
شــاعیرانە دەربارەی بوون دەکەن کە بڵێی
بیرکردنەوەی شاعیرانە چرووکە! مەسەلەن
دەڵێــن :ئــەو جــۆرە بیرکردنەوەیــە لەمــەڕ
بابەتــەکان و ڕووداوەکانــەوە شــاعیرانەیە،
دەیانەوێــت بێــژن ئەمــە لــە ڕاســتیی
ڕەســەنەوە دوورە! ئەوانــەی بــەم جــۆرە بیر
دەکەنــەوە ،ئەوانــەن کــە دەیانهەوێت تەنیا
یــەک شــێوازی بیرکردنــەوە هەبێــت ،کە
ئەمــە خــۆی بیرکردنەوەیەکــی دوورە لــە
ئۆنتۆلۆژیــی بیرکردنەوەوە .نازانم خۆیان
ئــەوە دەزانــن ،یان نا ،بــەاڵم ئەوەی کە لە
مەبەســتەکەیاندا ڕوون و بێئەمالوالیــە،
ئەوەیــە کــە دەیانەوێــت ڕێ لــە شــێوازی
جوداوازی بیرکردنەوە بگرن.
هایدگەر کە یەکێک لە فەیلەســووفانی
دیــاری ســەدەی بیســتەمە و لــە بــواری
بوونناســیدا تیۆریــی زۆر گرینگــی هەیە
و ،بیرکردنــەوە زاڵەکەیشــی ‹›پرســیاری
بوون››ـــە ،پێی وایە مرۆڤ تاکە هەبووە
کە بوون بەالیەوە باسێکی بابەتییە و هەر
مرۆڤیــش دەتوانێــت لــە بــوون بکۆڵێتــەوە،
لەنێو مرۆڤەکانیشــدا شاعیرانی ڕەسەن بە
شیاوترین کەسانی ئەو بوارە دەزانێت.
بەالی هایدگەرەوە مێژووی مێتافیزیک،
مێژووی خافڵبوونە لە بوون و سەرقاڵبوونە
بــە هەبووەکانــەوە لەجیاتی بوون ،بەاڵم لە
شێعردا کە گەوهەری زمانە – و بنەڕەت
و ڕەگــی هەمــوو هونەرەکانــە – الیەنــە
نەشــاراوە و دیارەکــەی بــوون شــیاوی
دۆزینەوەیــە و هــەر لەوێشــەوە دەکــرێ
ڕێی چوونە نێو هزری ڕەســەن بدۆزینەوە.
هایدگــەر لــە خوێندنــەوەی شــێعری
هۆلدەرلین (شــاعیری گەورەی سەردەمی
مۆدێرنــی ئەڵمانیــا کــە بــە پێشــەنگی
شــاعیرانی دەزانێــت) بەوە گەیشــتووە کە
شاعیر لە دنیای خۆیدا شێعر دەئافرێنێت،
هەرگیز دەست لە سیستەمی بەرچاوەکیی
گــەردوون وەرنــادات و نووســینی شــێعر
کردەیەکــی بــە تەواوەتــی بێزیانــە ،واتە
مەبەســتی نییــە شــتەکان بگۆڕێــت ،یان
بارەوباریــان بــکات ،شــێعر وەکــو خــەون و
خولیایە ،ئەوەش بەو واتایە نییە کە ئاڵۆزە
و ڕاســتیی تێــدا بەســتە نییــە ،بگرە لەبەر
ئەوەیە کە مەبەستی نییە دەست لە دنیای
دەرەوە وەربــدات و بخوازێــت بۆ مەبەســتی
بەکارهێنانــی ژمێریــاری دەســت بەســەر
هەبووەکاندا بگرێت و سیســتەمی بوونیان
بگۆڕێــت ،گەوهــەری زمــان کــە هەمان
زمانی ڕەســەن ،واتە شــاعیرییە ،شتەکان
وەکــوو خۆیــان نیشــان دەدات ،بــۆ ئــەوەی
دوور بــن لــە هەرچەشــنە کاریگەرییەک
کە گەوهەری بوونیان بگۆڕێت.
شــێعر بنــەڕەت و گەوهــەری شــتەکان
ناگۆڕێــت تــا بواریان پێ بــدات هەویەتی
و گەوهــەری بوونی خۆیان نمایش بکەن.
بەســتێنی کاری شــاعیر ،زمانــە ،بــەالی
هایدگــەرەوە زمانــی ڕەســەن کــە زمانــی

شــاعیرە ،بوونــی شــتەکان ناگۆڕێــت
بــۆ ئــەوەی دەســتیان بەســەردا بگرێــت،
لــە بەرانبــەردا زمانــی چەمکــەکان و
زمانــی ژیربێــژی (لۆژیــک  /مەنتــق /
ژمێریاری) زمانی تێگە دەرهەستەکانە و
هەموو شتەکان بۆ ئەوە شیکاری دەکات
کە مرۆڤ بەســەریاندا زاڵ بێت و دەســت
لە بوونیان وەربدات .هەربۆیە زمانی شێعر
دەبــێ زمانێکــی جــودا لــە زمانــی باوی
نێــو خەڵک بێت ،واتــە زمانێک بێت کە
زاڵبوون و خۆسەپاندنی لەبن سەریدا نییە.
ئەم بێگەردترین پیشەیە وەکوو دیارییەکی
ئاستەم بە شاعیر دراوە تا بئەزمووێت کە
خۆیشــی و گەردوونیــش لــە زمانــدا بــۆ
مــرۆڤ وەڕاســت دەگەڕێــن؛ بەبــێ زمان

هاوزمانــی و مێژووییبــوون بارێکی بوونن
و لێــک جــودا نین .زمان ماڵی ڕاســتیی
بوونە و مرۆڤ بە شــێوەیەکی شــاعیرانە
لەو ماڵەدا ئاکنجی دەبێت.
ئاکنجیبوونــی شــاعیرانە وەڕاســتگەڕانی
هەبــووە بەهــۆی وشــە و لــە وشــەدا؛ کــە
شــاعیر ناو لە شــتێک دەنێت ،بوونی ئەو
شتە وەکوو خۆی دەخاتە بەرچاو .ناولێنان
یەکەمین مەرجی دیارکەوتنی شــتەکانە
بــۆ ئــەوەی تێبینــی بکرێــن و بوونیــان
بناسرێت.
شــاعیر بە وشــە ،یان بە ناولێنان «بوون»
وەڕاســت دەگێڕێــت و مێــژوو بنیــات
دەنێــت .بنیاتنانــی شــاعیرانە ســەرلەبەر
سەرســووڕێنەرە ،چونکــە بەپێچەوانــەی

نییــە کــە هەســت و ســۆزەکانی مــرۆڤ
دەرببڕێــت ،چونکە لــەوەدا مرۆڤ وەکوو
سووژەی خاوەن هزر وەال دەنرێت.
ئــەوە ڕاســتە مرۆڤــی ئێســتا تەنیــا بیــر
لــەوە دەکاتــەوە کــە بــە زمانــی ژیربێژی
(لۆژیک) دەســت بەســەر هەموو شتێکدا
بگرێــت و بیکاتــە مڵکــی خــۆی و بــە
خەیاڵــی خــۆی ،ڕاســتیی گــەردوون بــە
هــۆش و ئــاوەزی خــۆی هەڵچنێت ،بەاڵم
زمانــی ڕەســەن بانتــرە لەوانــە و زمانــی
ڕاستی ،شوێنی سەرهەڵدانی بوونە ،لەبەر
ئــەوەی بنەمــای بوونی مرۆڤ کرانەوە و
ســەرهەڵدانە .تەنانــەت یەکەمین پێوەندی
لەگــەڵ خــوداکان و بابەتەیلــی ئاســمانی
شــاعیر هەڵیدەبەستێت و ئەمەش بناغەی

شــێعر بنەڕەتــە مێژووییەکانــی نەتــەوە
دادەڕێژێــت .لــەو بنەڕەتانــەدا واتــای
ئازایەتــی ،چاکە ،ڕاســتی و ســتەم ڕوون
دەبێتــەوە .هــەر نەتەوەیــەک شــاعیری
نەبێــت ،هیچــی نییــە ،چونکــە شــاعیر
ڕاستیی هەبووەکان و مرۆڤ دەدۆزێتەوە.
ئەگــەر شــاعیر خــۆی لە باســی بنەڕەتی
بوونــی مــرۆڤ کال دەکات و دەپەرژێتــە
ســەر داهێنــان و ئاشــکراکردنی ڕاســتی،
لەبــەر ئەوەیــە کــە ڕاســتی بــە چەمــک
و ڕێــژەی چەمکــەکان چــێ ناکرێــت،
بگرە دەبێ ڕاســتی بە ئازادی لە شــێعردا
بدۆزرێتــەوە و دابهێنرێــت ،نــەک لەبــەر
ئەوەیشــی کــە ڕاســتی و ئــازادی مڵکی
مــرۆڤ بــن ،بەڵکــوو لەبــەر ئــەوەی کــە

ئاشکرایە هەموو مرۆڤێک داهێنەرانە ناژی و بوونی لەالیەن کەسانی دیکەوە داگیر دەکرێت و شێوازێکی
ناڕەسەنانەی بەسەردا دەسەپێنرێت ،کەسانی دی سەربەستییەکەی داگیر دەکەن و بڕیار لەسەر پرۆژەکانی
بوونی دەدەن ،کەوابوو ڕاستە کە مرۆڤ بە شێوەی ئۆنتۆلۆژییانە (بوونناسانە) بوونێکی داهێنەرانەی هەیە،
کەچی دەبینی کەسانێک داهێنەرانە ناژین و فینۆمینۆلۆژییانە (دیاردەناسانە) داهێنەر نین .ئەو مرۆڤانەی
ڕێگە بە کەسانی دی نادەن بوونیان داگیر بکات و دەیانەوێت ڕەسەنانە بژین ،شاعیرانە نیشتەجێ دەبن،
ئەم مرۆڤە ڕەسەن و داهێنەرانە ،لە هەمان کاتدا ،خاوەنی پلە و پایەن و دەتوانن مێژوو دروست بکەن.
ئەزموونــی بــوون دەســت نــادات .زمان بە
مــرۆڤ دراوە تــا دەرفەتــی کردنــەوەی
گــەردوون و بوونــی هەبێــت و مێــژوو
دابێنێت.

ڕەوتــی بــاوی هۆشــی هاوبەشــی و
ســوودخوازی ،ئــەوەی لــە شــێعردا
دەدۆزرێتەوە ،کرانەوەیە ،بوون دەبێ وەدیار
بکەوێت تا هەبووەکان بتوانن هەبن.

مێژووی هەموو نەتەوەکانە.
شــاعیر بــە ناونانــی بابەتەیلــی ئاســمانی
بنەڕەتێــک دادەڕێژێــت کــە ئــەو بنەڕەتە
دەبێتە دەســتپێکی مێــژووی نەتەوەکەی.

مرۆڤ لە ســۆنگەی مرۆڤبوونی خۆیەوە
پێوەندیــی بــە ئــازادی و ڕاســتییەوە هەیە
و لەبــەر ئەوەیشــە هــەوڵ بــۆ داهێنــان
و ئاشــکراکردن دەدات .ئــەم باســە بــەو

نیشتەجێبوونی شاعیرانە ،گۆڕانی داهێنەرانەی زەوییە بۆ جیهان و بەجیهانکردنی زەوییە.
لە الیەکی دیکەوە ،مادام نیشتەجێبوونی شاعیرانە داهێنانە ،دەبێ ڕوو لە داهاتوو بکات
زمــان تەنیــا کەرەســتەیەک نییــە کە لە
خزمەت و لە بەردەستی مرۆڤدا بێت ،بگرە
ڕووداوێکــە کــە بەرزتریــن شــیانی بوونی
پــێ دەبەخشــێت .بــە بۆچوونــی هایدگەر
هەرچییەکــی لە پەســنی شــێعردا دەیڵێین
لــە ڕاســتیدا پەســنی زمانە ،شــتەکان لە
وتەدا دیار دەکەون؛ وەدیارکەوتن پێشەکی
و بنەڕەتــی هەمــوو هونەرەکانــە ،لەوانــە
مێعماری ،مۆسیقا ،شێوەکاری و...
ئــەوەی لــە مێــژووی گەالنــدا دەمێنێتەوە
ڕەگێکی شــاعیریی تێدایــە ،لەبەر ئەوەی
شاعیر هاوزمانی دادێنێت.

ســەرباری ئەوەیکــە شــێعر بــۆ شــێعربوون
پێویستی بە زمان هەیە ،بەاڵم زمان وەکوو
ماددەیەکی خاوی بەردەست بۆ مەبەستی
خۆی بەکار ناهێنێت ،بگرە زمان بە شێعر
دەبێت بە زمان .شــێعر ،بنەڕەتی ڕەســەنی
زمان ،یان ڕیشەی زمانە.
هایدگەر پێی وایە شــێعر زمانی ڕەســەنە،
چونکــە شــێعر لــە بنەڕەتــی زماندایــە و
بنەڕەتی ســەرهەڵدانی بوون ،شێعرە .شێعر
ماڵی ڕاســتیی هەبووەکانە و مرۆڤ لەو
ماڵەدا (زمان) ئاکنجی بووە.
زمانــی ڕەســەن بــەالی هایدەگــەرەوە ئەوە

لێــرەدا شــاعیری دەبێتــە پیشــەی ناونانی
شــتەکان و کاروبــاری ئــەم دنیایــە و
ئاســمانیش؛ ئیدی شــاعیر بە ناونان پەردە
لەسەر ڕاستیی شتەکان الدەدات.
شــاعیر لە وتەی خۆیدا شــتێک ئاشــکرا
دەکات کە پێشــتر باســی نەکــراوە ،ئەمە
بــەو واتایــە نییــە کــە شــاعیر وێنــەی
بەرهەســتی شــتەکان بە دەســتەوە دەدات،
بگرە بەو واتایەیە کە شاعیر ناو لە بوونی
هەبــوو دەنێــت و هەبوو وەکــوو ئەوەی کە
هەیــە دەناســێنێت ،چونکە هەبــوو هەر بە
ناو دەناسرێت.

ئەنجامەمــان دەگەیەنێــت کــە زمــان
پێشمەرجی بوونناسانەی مرۆڤە و مرۆڤ
لە زماندا دەژی.
مەبەســتی هایدگەریش لە پێناســەکردنی
زمــان وەکــوو شــێعر ئەوەیــە کە شــێعر لە
ناوەنــدی زمانــدا دیــار دەکەوێــت و بەبــێ
زمان نابێت ،ئەمەش ڕێکەوڕاست دەچێتەوە
سەر بیرکردنەوە ،چونکە بیرکردنەوە بەبێ
زمــان نابێــت و لەنێو زمانــدا ڕوو دەدات و
لە ڕاستیدا ‹›بیرکردنەوە ،زمان و شێعر››
سێ الیەنی لێک هەڵپێکراون.
دوکتــور محەممــەد کەمــاڵ لــە

کتێبــی «فەلســەفەی هونــەر» و لــە
باســی «یشــتەجێبوونی شــاعیرانەی
مــرۆڤ››دا نووســیویەتی« :مــرۆڤ
پێویســتە داهێنەرانــە بژی تاکــوو بتوانێت
بوونــی خــۆی پــڕ و تــەواو بــکات .بەاڵم
ئاشــکرایە هەمــوو مرۆڤێــک داهێنەرانــە
نــاژی و بوونــی لەالیــەن کەســانی
دیکــەوە داگیــر دەکرێــت و شــێوازێکی
ناڕەســەنانەی بەســەردا دەســەپێنرێت،
کەســانی دی سەربەســتییەکەی داگیــر
دەکــەن و بڕیار لەســەر پرۆژەکانی بوونی
دەدەن ،کەوابــوو ڕاســتە کــە مــرۆڤ بــە
شــێوەی ئۆنتۆلۆژییانــە (بوونناســانە)
بوونێکــی داهێنەرانــەی هەیــە ،کەچــی
دەبینــی کەســانێک داهێنەرانــە ناژیــن
و فینۆمینۆلۆژییانــە (دیاردەناســانە)
داهێنەر نین.
ئــەو مرۆڤانــەی ڕێگــە بە کەســانی دی
نــادەن بوونیــان داگیــر بــکات و دەیانەوێت
ڕەسەنانە بژین ،شاعیرانە نیشتەجێ دەبن،
ئەم مرۆڤە ڕەسەن و داهێنەرانە ،لە هەمان
کاتــدا ،خاوەنــی پلــە و پایــەن و دەتوانــن
مێژوو دروست بکەن.
مرۆڤی خاوەن پلە و پایە
شاعیرانە
لەســەر زەمیــن نیشــتەجێ دەبێــت
«هۆڵدەرلین»
نیشــتەجێبوونی شــاعیرانە پەیوەندیــی بــە
«کات»ـــەوە هەیــە و تەنیــا ئامــاژە بــۆ
«لە-نێو-شوێن» ناکات.
لە ڕاســتیدا بۆ هایدگەر کات و شوێن لە
بوونی مرۆڤدا لە یەکدی جیا ناکرێنەوە.
دیســانەوە ئەو پەیوەندییە لەســەر گۆڕانی
«زەوی» و «جیهــان» ڕادەوەســتێت .ئەم
دوو چەمکــە گــوزارش لە شــوێن دەکەن.
گرنگــە بزانین کە لە پەیوەندیی نێوانیاندا
پڕۆســەی گۆڕان ڕوو دەدات و گۆڕانیش
«کات»ـە.
نیشــتەجێبوونی شــاعیرانە ،گۆڕانــی
داهێنەرانــەی زەوییــە بــۆ جیهــان و
بەجیهانکردنی زەوییە.
لە الیەکی دیکەوە ،مادام نیشــتەجێبوونی
شــاعیرانە داهێنانە ،دەبێ ڕوو لە داهاتوو
بکات .گۆڕانکارییەکی داهێنەرانەیە کە
بەردەوام «ئێســتا» ڕەد دەکات و دەیەوێت
بە داهاتوو بگات؛ ئەو داهاتووەی مرۆڤ
تێیدا بوونی خۆی پڕتر دەبینێت.

ژمارە ٣ ، ٧٩٢ی فێڤرییەی ٢٠٢١
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«ڕۆژنامەی کوردستان» بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکاریییەکانی مافی مرۆڤ لە
ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی مافەکانی
مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای
مانگی ڕێبەندان ساڵی ٩٩ی هەتاوی ،لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات
کە بریتییە لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران،
کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.
ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار کراوە.

دەسبەسەر کردنی
هاوواڵتییان:
ڕۆژی سێشــەممە ٣٠ی بەفرانبــار،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«ڕەســووڵ الوازە» ،کــوڕی محەممــەد
و خەڵکــی شــاری پیرانشــار ،لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر
کــرا .هــاوکات لەگــەڵ دەسبەســەرکردنی
«ڕەســووڵ الوازە» ،هێــزە ئەمنییەتییەکان
هێرشــیان کردووەتــە ســەر گوندی «کانی
بوداغ» ســەر بە پیرانشــار و دوو کەس لە
دانیشــتووانی ئــەو گوندەیان ،بــە ناوەکانی
«کەریــم خەلیفانــی» ،کــوڕی ســلێمان و
«حیسامەدین خزرزادە» ،کوڕی ڕەسووڵیان
بە بێ بەڵگەی یاسایی دەسبەسەر کردووە.
هــەر هەمــان ڕۆژ هاوواڵتییەکــی کــورد
بــە نــاوی «ســەالم خەلیفانــی» ،خەڵکی
گوندی «کانی بوداغ» ســەر بە پیرانشار
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر
کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیار ڕاگوێــزراوە.
دوو هاوواڵتیــی کورد بە ناوەکانی «قادر
ڕەســووڵپوور» و «محەممــەد حاجــی
ڕەســووڵپوور» ،خەڵکــی شــاری بــۆکان،
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر
کــران و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێزران.
ڕۆژی سێشــەممە ٣٠ی بەفرانبــار٦ ،
هاوواڵتیــی کــورد بە ناوەکانی «حســەین
مێهرەبــان ،هێــرش ڕەســووڵپوور ،فوئــاد
محەممەدپــوور ،فەریبــا ئەحمــەدی
و ڕۆژیــن محەممەدپــوور» خەڵکــی
شــاری بــۆکان و «دیاکــۆ زەردەشــتی»
خەڵکــی شــاری نەغــەدە ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــران.
شــەوی سێشــەممە٣٠ ،ی بەفرانبــار ،لــە
درێــژەی دەسبەســەرکردنی هاوواڵتییانــی
کــورد لــە بــۆکان ،هاوواڵتییەکــی دیکــە
بــە نــاوی «عەلــی زولفی» ،دانیشــتووی
شــارەکی فەرهەنگییانــی بــۆکان ،لەالیەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کرا.
پەیوەندییــە گشــتییەکانی قــەرارگای
نەجەفــی ئەشــەرفی هێــزە زەوینییەکانــی
ســپای پاســداران لە بەیاننامەیەکدا ،باسی
لــە دەسبەســەرکردنی هاوواڵتییەکــی
کورد بــە ناوی «ســەرکەوت ئەحمەدی»
خەڵکی شــاری ڕوانسەر کرد ،کە دەستی
هەبووە لــە کوژرانی ئەندامێکی ڕاهنما و
ڕانندگــی بە ناوی «حەســەن مەلەکی».
ڕۆژی سێشــەممە ٣٠ی بەفرانبــار،
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی «شــۆڕش
ئەحمــەدی» ،کوڕی محەممەد و خەڵکی

پیرانشــار ،لــە شــاری میانــدواو لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کرا.
ڕۆژی سێشــەممە ٣٠ی بەفرانبــار،
دوو هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«تالــب و ڕەشــید ڕەیحانــی» ،کــوڕی
خــزر و خەڵکــی گونــدی «شــاوەلە»
ســەر بــە شــاری نەغــەدە ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــران.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢ی ڕێبەنــدان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«مەحیەدیــن شــامە» ،خەڵکــی بــۆکان،
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر
کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزرا.
شــەوی شــەممە ٤ی ڕێبەنــدان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی «جەمیل
ئەحمەدیــان» ،خەڵکــی ســنە لەالیەن هێزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا.
ڕۆژی شــەممە ٤ی ڕێبەنــدان،
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی «ئەفشــین
ئیالهی» ،خەڵکی شــاری ســەقز ،لەالیەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کرا.
ڕۆژی شــەممە ٤ی ڕێبەنــدان،
چاالکێکــی مەدەنــی بــە نــاوی
«ئەرەســتوو مەالڕەحیمــی» ،خەڵکــی
مەهابــاد ،پــاش بانگهێشــتکردنی بــۆ
ســتادی خەبەریــی ئیــدارەی ئیتالعاتــی
ئــەو شــارە ،دەسبەســەر کــراوە.
ڕۆژی یەکشــەممە ٥ی ڕێبەنــدان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«بابــەک بابایــی» ،تەمــەن  ٣٠ســاڵ
و خەڵکــی شــاری ســەقز لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا.
لــەو پەیوەندییــەدا ،ڕۆژی شــەممە ٤ی
ڕێبەنــدان ،هاوواڵتییەکــی کــورد بــە
نــاوی «ســیروان ئەمینــی» ،خەڵکــی
شــارەکی حەســەنئاوای ســنە ،لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر
کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزرا.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا،
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی «ســەردار
محەممەدپــوور» ،تەمــەن  ٢٥ســاڵ،
کــوڕی خەبــات و خەڵکــی گونــدی
«ئاڵیکەنــد» ســەر بــە بــۆکان ،لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر
کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزرا.
ڕۆژی سێشەممە ٧ی ڕێبەندان« ،مستەفا
ئیلخانیــزادە» ،بەرپرســی فێرگەی زمانی
کــوردی «ئــەدەب» لــە بــۆکان ،لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کرا.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی

«ســەعید خالیــدی» ،کــوڕی ئەمیــن
و خەڵکــی گونــدی «ســاتیاری» ســەر
بــە بەخشــی باینگانــی پاوە ،لەالیــەن هێزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا.
شــەوی پێنجشــەممە ٩ی ڕێبەنــدان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی «جەماڵ
قاســمی» ،خەڵکــی شــنۆ ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی هەینــی ١٠ی
ڕێبەنــدان ،چــوار هاوواڵتیــی دیکــە بــە
ناوەکانــی «جەمــاڵ نەهالــی» ،خەڵکــی
شــنۆ« ،غەفــوور ئەســپەندار» ،خەڵکــی
گونــدی «ئاڵیــاوێ « ،ســەید «لوقمــان
تاهیری» ،خەڵکی گوندی «پرداوێ» و
«شۆڕش بەرهەم» ،خەڵکی شنۆ ،لەالیەن
هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
لە درێژەی دەسبەسەرکرانی هاوواڵتییان لە
شــنۆ ،سەرلەبەیانیی ڕۆژی شەممە ١١ی
ڕێبەنــدان ،هاوواڵتییەکی کــورد بە ناوی
«شەفیع شێخە» ،کوڕی ڕەحیم و خەڵکی
گونــدی «چەشــمەگۆل» ســەر بە شــنۆ،
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر
کرا .ســەرلەبەیانیی ڕۆژی شەممە ١١ی
ڕێبەنــدان ،هاوواڵتییەکی کــورد بە ناوی
«فەیسەڵ عەلیئابادی» ،کوڕی یاسین
و خەڵکــی گونــدی «شــاوانێ» ســەر بە
شــنۆ ،لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە
دەسبەســەر کــرا .ڕۆژی شــەممە ١١ی
ڕێبەنــدان ،دوو هاوواڵتیــی کــورد بــە
ناوەکانــی «واحیــد شــێخمحەممەدی»
خەڵکــی گوندی «ئاڵیاوێ» و «فەردین
بایەزیدی» خەڵکی شاری شنۆ ،لە الیەن
هێــزە ئەمنییەکانی ئێرانەوە دەستبەســەر و
بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون.
ڕۆژی دووشــەممە ١٣ی ڕێبەنــدان،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «هاشــم
حســەینی» ،کــوڕی عوســمان ،خەڵکــی
گوندی «مەنجیالن» و دانیشــتووی بانە،
بە تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەت،
لە ســنووری «هەنگەژاڵـ»ـــی ئەو شارەوە
گیانی لەدەست دا.
ســێ هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«ئــاوات
قادرتــاج»،
«عەزیــز
محەممەدپــوور» کــوڕی بایەزیــد و
«حســەین محەممەدپوور» کوڕی عومەر
خەڵکــی شــاری شــنۆ ،لــە الیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی دووشــەممە ١٣ی
ڕێبەنــدان ،هاوواڵتییەکی کــورد بە ناوی
«ســەلیم شــەریفی» ،خەڵکــی گونــدی
«قوروشــاوێ» سەر بە شنۆ ،لەالیەن هێزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا .هێزە
ئەمنیەتییــەکان بەبــێ بەڵگــەی یاســایی
ئــەو هاوواڵتییەیــان دەسبەســەر کــردووە و
بۆ شــوێنێکی نادیاریان ڕاگواستووە .هەتا
ئێستا بەدواداچوونەکانی بنەماڵەی سەلیم
شــەریفی ،بۆ ئاگاداربوون لە چارەنووســی
ناوبــراو بێئــاکام ماوەتــەوە .هەتــا کاتــی
باڵوبوونــەوەی ئــەم هەواڵــە ،لــە هــۆکاری
دەسبەســەری و تۆمەتــە وەپاڵدراوەکانــی
دژی ئــەو هاوواڵتییە کوردە ،زانیارییەک

لەبــەر دەســتدا نییــە .ڕۆژی سێشــەممە
۱٤ی ڕێبەنــدان ،چاالکێکــی ژینگەیــی
بە ناوی «ڕۆیا جەاللی» ،خەڵکی ســنە،
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر
کــرا .هێــزە ئەمنییەتییــەکان هێرشــیان
کردووەتــە ســەر ماڵــی ئــەو هاوواڵتییــە
و بەبــێ بەڵگــەی یاســایی ناوبراویــان
دەسبەســەر کردووە .هێــزە ئەمنییەتییەکان
لــە کاتــی دەسبەســەرکردنی ئــەو چاالکە
ژینگەییــە بــە شــێوەیەکی توندوتیژییانــە
لەگەڵ ناوبراو هەڵسوکەوتیان کردووە.

بانگهێشت کردنی
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە
ئیتالعاتییەکان:
ڕۆژی شــەممە ٢٧ی بەفرانبــار ،دوو
ئەندامــی گرووپــی موســیقای ژنانــی
«گالریسـ»ـــی کرماشــان بــە ناوەکانــی
«نازەنیــن ئەتابەکــی و نەســتەرەن
یەزدانیپوور» ،پاش بانگهێشــتکردنیان بۆ
پۆلیســی ئەمنییەتی کرماشــان دەسبەسەر
و بۆ ماوەی چەند کاتژمێر لێپرســینەوەیان
لەگەڵ کرا .لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا،
مەلیحە مورادی ،نەســتەرەن یەزدانیپوور،
نازەنیــن ئەتابەکــی ،ســەمیرا فەرەحناکی
و ئیلهــام یەزدانیپــوور ،لــە ئەندامانــی
گرووپی موسیقای ژنانی «گالریسـ»ـــی
کرماشــان ،چەندیــن جــار بانگهێشــتی
پۆلیســی ئەمنییەتــی کرماشــان کــراون و
بەڵێننامەی نووسراوەیان لێوەرگیراوە.
ڕۆژی سێشــەممە ٣٠ی بەفرانبــار ،پێنــج
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانی «ڕەشــید
ئەحمەدی و محەممەدئەمین ئەحمەدی»،
خەڵکــی گونــدی «لەگــز» و «ڕەزا،
محەممــەد و فەرهــاد زەنــدی» ،خەڵکــی
گونــدی «عەباسئــاوا» ســەر بــە شــاری
بــۆکان ،لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە
دەسبەسەر کران.
ڕۆژی سێشــەممە٣٠ ،ی بەفرانبــار،
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی «پشــتیوان
نەبــی زەرگەتــەن» ،تەمــەن  ٣٧ســاڵ،
کوڕی سەلمان و خەڵکی شاری پیرانشار،
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر
کرا و بۆ لێپرســینەوە ڕەوانەی یەکێک لە
گرتنگە ئەمنییەتییەکان لە ورمێ کراوە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢ی ڕێبەنــدان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «عەتــا
(شــەماڵ) ڕەحمانــزادە» ،خەڵکی ســەقز،
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر
کــرا .حوکمــی زیندانیــی دوو هاوواڵتیی
کــورد بــە ناوەکانــی «ڕەحیــم ڕەفعەتــی،
کوڕی محەممەد و ڕەحمان تابش ،کوڕی
مــوراد» ،خەڵکــی شــنۆ ،لــە دادگای
پێداچوونەوەی ورمێ ،پشتڕاست کرایەوە.

ڕاگواستن بۆ زیندان:
ڕۆژی شــەممە ٢٧ی بەفرانبــار،
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی «حەســەن
(ڕەحمــان) بەراتی» ،کوڕی ئیســماعیل،

خەڵکی گوندی «باوان» سەر بە ناوچەی
مەرگەوەڕ ،بۆ جێبەجێکردنی حوکمەکەی
ڕەوانــەی زیندانــی ورمــێ کــراوە.
ڕۆژی یەکشــەممە ٥ی ڕێبەنــدان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «ســاالر
چاوەشــی» ،کــوڕی عەبدووڵــا و
خەڵکــی گونــدی «حاجــی لەک» ســەر
بــە ناوچــەی «چۆمــی مەجیدخانـ»ـــی
بــۆکان ،بــۆ جێبەجێکردنــی حوکمەکــەی
ڕەوانــەی زیندانــی بــۆکان کــرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٥ی ڕێبەنــدان،
هونەرمەندێکــی کــورد بــە نــاوی
«عەبدووڵــا چاوەشــی» ،خەڵکــی
گونــدی «حاجــی لــەک» ســەر بــە
ناوچــەی «چۆمــی مەجیدخــان» ،پــاش
تەواوبوونــی مــاوەی مەرەخەســییەکەی
بــۆکان.
زیندانــی
گەڕایــەوە
ڕۆژی دووشــەممە ٦ی ڕێبەنــدان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«ئەحمــەد ئیالهــی» ،تەمــەن  ٣٣ســاڵ
و خەڵکــی مەهابــاد ،بــۆ جێبەجێکردنــی
حوکمەکــەی ،بــۆ بەنــدی زیندانییانــی
سیاســیی زیندانــی ورمــێ ڕاگوێــزرا.
دوو هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«قــادر ڕەســووڵپوور» و «محەممــەد
حاجــی ڕەســووڵپوور» ،خەڵکــی بــۆکان
پــاش دەسبەســەری لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانــەوە ،بــۆ لێپرســینەوە
ڕەوانــەی یەکێــک لــە گرتنگــە
ئەمنییەتییــەکان لــە ورمــێ کــران.
ڕۆژی شــەممە ١١ی ڕێبەنــدان ،ســێ
هاوواڵتیی کورد بە ناوەکانی «ئەردەشــیر
مووســەوی ،مســتەفا باقریئاشــنا
و خەلیــل ئەســەدی بووژانــی» ،بــۆ
جێبەجێکردنــی حوکمەکانیــان ڕەوانــەی
زیندانــی دێــزاڵوای کرماشــان کــران.

حوکمی  ٢ســاڵ زیندانیی هاوواڵتییەکی
کورد بە ناوی «ساالر چاوەشی» ،کوڕی
عەبدووڵــا و خەڵکــی گونــدی «حاجــی
لــەک» ســەر بــە ناوچــەی «چۆمــی
مەجیدخانـ»ـــی بــۆکان ،لــە لقــی ١٣ی
دادگای پێداچوونــەوەی ورمــێ ،بــۆ ٦
مانگ زیندانیی تەعزیری کەم کرایەوە.

مەحکووم کرانی
هاوواڵتییان بە زیندان:

کوژران و برینداربوونی
کۆڵبەران و کاسبکاران:

ڕۆژی شــەممە ٢٧ی بەفرانبــار ،دادگای
ئینقالبــی ســنە ،حوکمــی ســێ ســاڵ
زیندانیی تەعزیریی بە سەر هاوواڵتییەکی
کورد بە ناوی « زانا کەسرایی» ،تەمەن
 ٢٨ساڵ ،کوڕی هیوا و خەڵکی گوندی
«نێـ»ـی مەریوان ،سەپاندووە.
ڕۆژی دووشــەممە٢٩ ،ی بەفرانبــار،
پیرانشــار،
ئینقالبــی
دادگای
هاوواڵتییەکــی کوردی بــە ناوی «زاهیر
پەســوپیش (جــۆاڵ)» ،تەمەن  ٣٢ســاڵ و
خەڵکــی گوندی «چیانە» ،بە  ٣مانگ
زیندانیــی تەعزیــری بــە هەژمارکردنــی
ڕۆژانــی پێشــووی دەسبەســەرییەکەی،
مەحکووم کردووە..
«ســەعید ســەنگەر» ،زیندانیی سیاسیی
بەندکــراو لــە زیندانی ورمــێ لەالیەن لقی
١ی دادگای ئینقالبــی ئەو شــارەوە ،یازدە
مانگ زیندانیی بە سەردا سەپێندرا.

ڕۆژی دووشــەممە ٦ی ڕێبەنــدان،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «ئەمیــر
وەیســی» ،تەمــەن  ٣٠ســاڵ و خەڵکــی
گونــدی «جۆجــاڕ» ســەر بــە شــاری
سەالســی باوەجانــی ،بەهــۆی تەقەی هێزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە ســنووری
نەوســوود برینــدار بوو .ڕۆژی دووشــەممە
٦ی ڕێبەنــدان ،تەرمــی ســێ کۆڵبــەری
ونبــوو ،خەڵکــی گوندی «کوران» ســەر
بــە ناوچــەی ســۆما و برادۆســتی ورمێ،
بــە ناوەکانــی «مەتیــن ئەســانی ،بولــەن
ئەحمــەدی و مۆالیــی خودایــی» ،لەژێــر
ڕنــووی بەفــردا دۆزراونەتــەوە.ڕۆژی
سێشــەممە ٧ی ڕێبەنــدان ،کۆڵبەرێکــی
کــورد بــە نــاوی «واحیــد محەممەدی»،
تەمــەن  ٣٠ســاڵ و خەڵکــی گونــدی
«میــراوای خــواروو» ســەر بــە بانــە ،لــە
کاتــی چوونەســەرەوە لــە بەرزاییەکانــی
گوندی «بروێشکانی» لە بەخشی نەنۆڕ
کەوتە خوارەوە.

داسەپاندنی سزای زیندان:

ڕۆژی چوارشــەممە ١ی ڕێبەنــدان،
ســێ هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«نەجمەدین ســوخەنوەر ،تەمەن  ٣٦ســاڵ،
شــۆڕش عەبدووڵاڵنــژاد ،تەمەن  ٣٧ســاڵ
و ســەالح ئاجــی ،تەمــەن  ٥٠ســاڵ»،
خەڵکــی گونــدی «گەرگولی خــواروو»
ســەر بــە پیرانشــار ،لەالیــەن دادگای
ئینقالبی ئەو شارەوە ،هەرکامەیان  ٥ساڵ
زیندانیــی تەعزیرییــان بــە ســەردا ســەپا.
هاوواڵتییەکــی کورد بە نــاوی «ئەحمەد
محەممــەدی» ،تەمــەن  ٥١ســاڵ و
کوڕی ســاڵح ،لەالیــەن لقی ١ی دادگای
ئینقالبــی ســەقز بــە ســەرۆکایەتی
دادوەر «جــەواد مســتەفایی» ٤ ،ســاڵ
زیندانیــی تەعزیریــی بەســەردا ســەپا.
ڕۆژی سێشــەممە ١٤ی ڕێبەنــدان،
چاالکێکــی ژینگەیــی بــە نــاوی «ڕۆیا
جەاللــی» ،خەڵکــی ســنە ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی دووشــەممە ١٣ی
ڕێبەنــدان ،هاوواڵتییەکی کــورد بە ناوی
«ســەلیم شــەریفی» ،خەڵکــی گونــدی
«قوروشــاوێ» ســەر بــە شــنۆ ،لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کرا.

کەمکردنەوەی حوکمی
زیندانی هاوواڵتییان:

