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وەک نەریتــی هەمــوو ســاڵێک بــە
ئامادەبوونــی ڕێبەرایەتیــی حیزبــی
دێموکــرات ،کادر و پێشــمەرگە و
بنەماڵــەی شــەهیدانی ســەربەرزی
کوردســتان لە ڕێوڕەسمێکی بەشکۆدا
ڕۆژی  ١٠خاکەلێــوە ،ڕۆژی
شــەهیدانی کوردســتان بــەرز و بەڕێــز
ڕاگیرا.
ڕۆژی دووشــەممە ،ڕێکەوتــی ٩ی
خاکەلێــوە ،ڕێوڕەســمی یــادی ١٠ی
خاکەلێوە ڕۆژی شەهیدانی کوردستان
کــە لــە ســێ برگــەدا پێکهاتبــوو
بەڕێــوە چــوو؛ لــە بەشــی یەکەمــی
ڕێوڕەسمەکەدا ،بەشداربووان بە ڕێژەی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتانەوە بۆ
ســەردانیکردنی گڵکــۆی پیــرۆزی
شەهیدان بەڕێ کەوتن.
دواتــر لــە مەزارگــەی شــەهیدان،
ســروودی «ئــەی شــەهیدان» لەالیــەن
هونەرمەنــد «غــواڵم فاتحــی» و
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتانەوە
خوێندرایــەوە؛ هەروەهــا ســروودی
«مەڕێــژن بــۆم فرمێســکی خــەم»
لەالیــەن بەشــداربووانی دەورەی ٢٤٨ی
سەرەتایی پێشمەرگەوە خوێندرایەوە.
دواتــر وەک نەریتــی هەموو ســاڵێک،
تاجەگوڵینــەی ڕێــز و وەفــاداری
لــە ڕێبــازی پڕســەروەری شــەهیدان
لەالیــەن بەڕێزان «مســتەفا هیجری»
لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و خاتــوو «نەزیــرە
ئەحمەدی» هاوســەری شەهید ئێقباڵ
عەلــی ڕەمایــی ،نوێتریــن شــەهیدی
حیزبەکەمــان و عەبدولکەریــم جەاللی

بــرای شــەهید ســەبری جەاللی لەســەر
گڵکۆی شــەهید سەید سەالم عەزیزی
داندرا.
لە بڕگەی دووهەمی ڕێوڕەســمەکەدا،
پێشــانگای وێنــە و یادەوەرییەکانــی
شەهیدان کە لەالیەن بەشی شەهیدانی
کۆمیســیۆنی کۆمەاڵیەتییــەوە ئامادە
کرابــوو لەالیــەن بەڕێــزان «حەســەن
شــەرەفی» جێگــری یەکەمــی
لێپرسراوی گشتی و بەرپرسی ناوەندی
سیاســی و هەروەهــا خاتــوو «ئامینــە
دادیلــی» کچــی مــەال کەریــم و
خوشــکی شــەهید مســتەفا دادیلــی و
«شــەماڵ حاجــی ڕەســووڵی» بــرای
شــەهید ســوڵتان حاجــی ڕەســوولییەوە،
بــەڕووی بەشــدارانی ڕێوڕەســمەکەدا
کرایەوە.
دوابڕگــەی ڕێوڕەســمەکەش بــە
خوێندنــی ســروودی نەتەوایەتــی ئــەی
ڕەقیــب و پاشــان ڕاگرتنــی ســاتێک
بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە ڕۆحی پاکی
شــەهیدانی حیــزب و گەل لە ســاڵۆنی
ڕێوڕەسمەکانی حیزب دەستی پێکرد.
پاشــان پەیامــی کۆمیســیۆنی
کۆمەاڵیەتیــی حیــزب لەالیــەن بەڕێــز
«مامۆســتا ئەحمــەد ڕەحیمــی»
بەرپرســی ئــەو کۆمیســیۆنەوە
خوێندرایەوە.
ناوبــراو لە پەیامەکەیــدا ئاماژەی بەوە
کــرد١٠« :ی خاکەلێــوەی ١٤٠٠ی
هەتــاوی حەفتــاو چــوار ســاڵ بەســەر
لەسێدارەدانی پێشەوای ناوداری کورد،
پیشــەوا قازی محەممەد سەرکۆماری
یەکەمیــن کۆمــاری دێموکراتیکــی

کوردســتان و یارانیــدا تێدەپــەرێ؛ ئــەم
ڕۆژە کــە لــە فەرهەنگــی سیاســیی
ئێمەدا بە ڕۆژی شەهیدانی کوردستان
ناودێر کراوە ،وەبیرهێنەرەوەی داســتانی
قارەمانــی و گیانفیدایــی پێشــەوای
ســەر بــەرزی کورد و دەیــان و هەزاران
ڕوڵەی ،سەرفرازی ئەم گەلەیە کە زۆر
لەخۆبوردووانــە و خۆنەویســتانە بوونــە
داینامــۆی شۆڕشــی ڕزگاریخــوازی
گەلەکەمــان و ســەرئەنجام زۆر
سەخاوەتمەندانە گیانی شیرینی خۆیان
بەختــی شــکۆمەندی کوردســتان و
ژیانی سەربەرزانەی نەوەکانی داهاتوو
کرد».
ناوبــراو هەروەهــا وتــی « :ئــەوەی
گرینگــە بیزانیــن و بناغــەی کار و
کــردەوە و تێکۆشــانی خۆمانی لەســەر
دابڕێژیــن ئەوەیــە کــە ئــەو سیســتەمە
بــە هــەر فێڵێــک خــۆی نیشــان بدات
و کۆمەڵگــەی نێودەۆڵەتــی بــە هــەر
بیانــوو و هۆکارێک بیهەوێ لەگەڵی
پێــک بێــت و هەڵبــکا ،لــەوە ناگوڕێ
کــە کۆمەڵــگای ئێران وکوردســتان و
ســەرزەمینی نەتــەوە جۆراوجۆرەکانــی
دیکــە ،لەوپــەڕی ناڕازیبووندایــە و
کەلێنەکانی نێوان دەســەاڵت و خەڵک
بە جۆرێکن کە تەنیا بە ڕووخانی ئەو
سیستەمە پڕ دەبنەوە».
لــە بەشــێکی تری پەیامەکــەدا ئاماژە
بــەوە کرابــوو کــە هەتــا لــە ســاڵی
شــەهیدبوونی ئازیزانمــان دوورتــر
دەکەوینــەوە ،ئــەوان شــکۆمەندتر و
مەزنتــر دەبــن و زیاتــر لــە ئێســتاماندا
دەژیــن .ئەمــە ڕازی گیانفیدایــی

شۆڕشــگێڕانە و ئەخالقییــە .چوونکــە
ئەوەنــدەی زیاتــر دوور دەکەوینــەوە،
ئەوەنــدە زۆرتر لە هەســتی دەروەســتی،
ئاڤــەزی قووڵ ،ئەوینی ڕاســتەقینەیان
ســەبارەت بــە نیشــتمان تێدەگەیــن کــە
چــۆن لــە هەســتیارترین ســاتەکانی
مێــژوودا و لــەو کاتــەدا کــە بــوون و
مافــی نەتەوەیــەک پێویســتیی بــە
کردەیەکی شۆڕشگێرانە هەبووە ،ئەوان
بــێ هیچ دوودڵییەک دەســتیان داوەتە
ئەو کردەوەیە و گیانی خۆیان کردووەتە
پردەبازی سەرکەوتن و مانەوە.
دواتــر ســروودێک لەالیــەن مندااڵنــی
ئازادییــەوە بــە سەرپەرەســتیی خاتــوو
«خەدیجــە بەهمــەن» لەژێــر نــاوی
«شــەهید گوڵــی چیــای بــەرزە»
پێشــکەش بە بەشــدارانی ڕێوڕەسمەکە
کرا.
هەروەها ،پەیامی هاوبەشــی ڕێکخراوە
دێموکراتیکەکانــی «الوان ،ژنــان
و خوێنــدکاران» لەالیــەن «جەمــاڵ
فەتحــی» ســکرتێری یەکیەتــی
خوێندکارانی دێموکراتی کوردستانەوە
خوێندرایەوە.
لــەو پەیامــەدا هاتبــوو « :نەتــەوەی
کورد لەپێناو ڕزگاری و سەربەســتیدا،
گەلێــک ڕۆڵــەی ئــازا و بەجەرگــی
فیــدا کــردووە و هەتــا ئێســتاش بــە
ئامانجەکانــی نەگەیشــتووە ،بەاڵم ئەو
زام و خەســارەی کە لەپێوەندی لەگەڵ
کۆمــاری کوردســتان هەڵــی گرتــووە،
زامێک قووڵ و بەسۆیە کە ئێستاشی
لەگــەڵ بێت ســاڕێژ نەکــراوە ،چونکە
ئەم دەســکەوتە ئاواتی لەمێژینەی ئەم

نەتــەوە بەشــخوراوە بوو و لــە ڕوانگەی
مێژوویی ،کۆمەاڵیەتی و سیاســییەوە
دەســکەوت و دەرفەتێکــی بێوێنــە و
بەنــرخ بــوو کــە قەبووڵکردنــی لەالیەن
داگیرکەرانــی کوردســتان بەتایبــەت
دەسەاڵتی سەرەڕۆی پاڵەوییەوە ئەستەم
بوو».
دوابڕگەی ڕێوڕەســمەکەش بریتی بوو
لە چەند بەستە و سۆزێک کە لەالیەن
«فەتــاح ســەبزەواری» هونەرمەنــدی
کــورد بــۆ بــەرز ڕاگرتنــی یــادی
شــەهیدانی ســوورخەاڵت پێشــکەش بە
ئامادەبووان کرا.
هــاوکات لــە کەمپــی جێژنیکانــی
حیزبــی دێموکــرات و هەروەهــا لە چیا
سەرکەشەکانی کوردستان ڕێوڕەسمی
تایبــەت بــە ڕۆژی شــەهیدان بەڕێــوە
چوو.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ئەمســاڵ
هاوشــێوەی ســااڵنی ڕابــردوو لــە
زۆربەی هەرەزۆری شــار و شــارۆچکە
و گوندەکانــی کوردســتان یــادی
شــەهیدانی کوردســتان بــە چاالکــی
جۆراوجــۆر لەوانــە چاالکــی تەبلیغی،
ســەردانیکردنی بنەماڵەی ســەربەرزی
شــەهیدان ،ســەردانیکردنی گڵکــۆی
شــەهیدان و دانانــی گوڵــی وەفــا و
ڕازاندنــەوەی بــە جامانــە و هەڵکردنی
ئااڵی کوردستان بەرز ڕاگیرا.
خوێنەرانــی بەرێــزی «کوردســتان»
ڕاپۆرتــی کامڵــی ئــەم چاالکییانــە و
هەروەهــا دەقی پەیامی کۆمیســیۆنی
کۆمەاڵیەتــی حیــزب بــەم بۆنــە لــەم
ژمارەی کوردستاندا چاپ کراوە.

ئێوارەکــەی گەنــج و الوانــی گونــد،
داریــان کــۆ کردبوویــەوە و دەیانهەویســت
ئاگــری نــەورۆز ،ئــەو ئاگــرە پڕهێمــا و
ڕەمــزەی نەتەوەیــی کــوردە هــەڵ بکــەن،
کەچــی لەنــاکاو قەاڵفەتــی بەهەیبەتــی
پێشــمەرگەیەک دەرکەوت ،گڕەکەی لێ
وەرگرتــن و ئاگرەکــەی بــۆ هەڵکردن! لەو
ســاتەدا نەک خەڵکەکــە ،بەڵکوو هەموو
سروشــتی دەوروبەریش بە سەرســووڕمانەوە
چــاوی لــەم ئاگــرە دەکــرد! ئاگــری
نەورۆزێــک پێشــمەرگە هەڵــی بــکا بــۆ
نیشتمان ،بڵێی پەیامی چی پێ بێ؟
لــەو کاتــەدا ســەدان کیلۆمەتــر ئەوالتــر،
لــە کونجێکــی دیکەی نیشــتماندا ،شــار
خەریــک بوو دەمەوئێوارە ئیدی وردە وردە
بڕواتــەوە ماڵــەوە ،کەچی دەســتەیەک لە
خۆشەویســتترین ڕۆڵەکانــی نیشــتمان،
واتــە پێشــمەرگەکانی کوردســتان هاتنــە
نێــو شــەقام و بە دەنگی بــەرز و بە ئااڵی
شــەکاوەوە هاواریــان کرد کــە پەیامێکیان
بۆ ئەم نەورۆزە پێیە.
دوای ســاڵێکی پــڕ نەهامەتــی کــە
داگیرکــەر زۆرتــر هەوڵــی دەدا کــە
چارەڕەشــییەکان زیــاد بــکا ،پێشــمەرگە
بــە ئــااڵی شــەکاوە و بــە مەشــخەاڵنی
نەورۆزەوە چوونە نێو خەڵک و پەیامێکی
ســانایان پــێ بوو :لە دەروونی نیشــتمان و
نەتەوەکەمانداین و بەجێتان ناهێڵین!
دووحەوتــوو دواتــر ،لــە شــاخێکی بەرزی
کوردســتان ،ئااڵیەکــی پڕشــکۆ قامەتی
شــاخی داپۆشــی و تێکۆشــەرانی گــەل
بەدیــار ئــااڵ شــەکاوەکەیانەوە پەیامــی
پێشمەرگەکانیان دووپات کردەوە.
ئەم ڕووداوانە هەرچەند زۆر سادە و ساکار
دێنــە بەرچــاو و ڕەنگــە وا بنوێنــن کــە
حەماسەیەکی گەورە نەخولقێندراوە ،بەاڵم
ڕاســتیی ژینگــە سیاســی و فیکرییەکــە
جۆرێکی دیکەیە.
کۆمەڵــگای کوردســتان وشــیارە و
نەخەوتــووە تاکــوو بــەو حەرکەتانــەی
پێشــمەرگانە ڕاچڵەکــێ و وەخەبــەر بــێ،
بەڵکــوو شــتێکی دیکــە تووشــی شــڵەژان
بــووە و هەرچەنــد هــەوڵ دەدا کــە خــۆی
نیشــان نــەدا ،بەڵکوو شــڵەژانەکانی زیاتر
دەبێ و گۆمەکەی لێ دەشڵەقێ.
داگیرکــەر هەوڵــی زۆری داوە کــە
بڵــێ ڕاســان تەنیــا چەنــد کردەوەیەکــی
کورتخایەنــی نیزامییــە و بــە هێرشــی
نیزامــی و مووشــەکباران و تێکنۆلۆژیــی
پێشــکەوتووی ڕووســی و چینــی،
ســەرکوتی دەکا ،بەاڵم پەیامی نەورۆزی
ئەمســاڵی پێشــمەرگانە ،تــەواوی درۆ و
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پەیامــی سەرەخۆشــیی
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
بــۆ کۆچــی دوایــی «ڕەمزی شــەعبان»

«مستەفا هیجری» لێپرسراوی گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران
بۆ کۆچی دوایی «ڕەمزی شــەعبان»
ئەندامــی ســەرکردایەتیی پارتــی
دێموکراتــی کوردســتان ،پەیامێکــی
سەرەخۆشیی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
بەڕێز /جەنابی کاک مەسعوود بارزانی
سەرۆکی پارتی دێموکراتی کوردستان
وێڕای ساڵو و حورمەت
هەواڵــی کۆچــی دوایی خوالێخۆشــبوو
ڕەمزی شەعبان ئەندامی سەرکردایەتی
و کادری لێوەشــاوە و بــە ئەزموونــی

پارتــی ،جێــگای پــەژارەی هەمــوو
الیەکمانــە .بــەو بۆنــەوە سەرەخۆشــی
لــە بەڕێزتــان ،ڕێبەرایەتیــی پارتــی
دێموکراتــی کوردســتان ،بنەماڵــە و
کەســوکاری ئــەو بەڕێــزە دەکەیــن و
خۆمان لە خەمیاندا بەشدار دەزانین.
لەگەڵ ڕێزی دووبارە
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
١٥ی خاکەلێوەی ١٤٠٠ی هەتاوی
٤ی ئاوریلی ٢٠٢١ی زایینی

دیــداری نێــوان حیزبــی دێموکــرات و
ئەنجومەنــی نیشــتمانیی كــوردی ســووریە

نــەواف ڕەشــید» نوێنــەری ئەنجومەنــی
نیشــتمانیی كــوردی ســووریە ســەردانی
پێوەندییەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانی لە هەولێر کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ٨ی خاکەلێــوەی
٢٧٢١ی کــوردی شــاندێکی ENKS
بــە سەرپەرەســتیی «نــەواف ڕەشــید»
نوێنــەری «ئەنەکەســە» لــە هەرێمــی
کوردســتان ،ســەردانی پێوەندییەکانــی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانی لە
هەولێر کرد.
شاندی میوان لەالیەن هەیئەتێکی حیزب بە
سەرپەرەســتیی «محەممەدساڵح قادری»
بەرپرســی پێوەندییــە کوردســتانییەکانی

حیزبی دێموکرات ،پێشوازییان لێکرا.
لــەو دیــدارە هاوبەشــەدا کۆمەڵێــک
پــرس و بابەتــی پەیوەندیــدار بە هاوكێشــە
سیاسییەكانی ناوچە و ڕەوشی هەنۆكەیی
جوواڵنــەوەی كــورد لــە ڕۆژهــەالت و
ڕۆژئــاوای كوردســتان خرانــە بــەر باس و
ڕوانگەی دووالیەن لەسەر پرسەکان خرانە
ڕوو.
شــاندی دوو الیەن لە باســەکانی خۆیاندا
پێداگریــان لەســەر گرینگیــی دیالۆگــی
نێوانی الیەنە سیاســییەكانی كورد لەپێناو
یەكڕێــزی و هەڵوێســتی چۆنییەتــی
ڕووبەڕووبوونــەوە بەرامبــەر پێشــهاتەكان
كرد.

ڕاگەیەندراوێــک لــە دەزگای فەرماندەیــی
هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتانەوە

دیــداری لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
لەگــەڵ بنەماڵــەی ســەربەرزی شــەهیدان
بەبۆنــەی ١٠ی خاکەلێــوە ڕۆژی
شــەهیدانی کوردســتان« ،مســتەفا
هیجــری» لێپرســراوی گشــتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران دیدارێکی
تایبەتــی لەگەڵ بنەماڵەی ســەربەرزی
شەهیدان پێک هێنا.
«مســتەفا هیجــری» لــەم دانیشــتنە
تایبەتــەدا وێــڕای بەرزنرخاندنــی
نرخێــک کە شــەهیدانی کوردســتان لە
پێنــاو ئامانجــە بــەرزە نەتەوەییەکانــی
گەلەکەمــان داویانــە ،جارێکــی تــر
پێداگریی کردەوە لەســەر ئەرکداربوونی
حیزبــی دێموکــرات لە پێوەنــدی لەگەڵ
بەرزڕاگرتنی یادی شەهیدان و ڕێزگرتن
لە بنەماڵە سەربەرزەکانیان.
لێپرســراوی گشــتی هەروەهــا جەختــی
کــردەوە کە حیزبی دێموکرات هەروەک
لە ڕابردووشدا ئەنجامی داوە بۆ خزمەت
بــە کەســوکار و بنەماڵەی شــەهیدان و
بەتایبــەت یادگارەکانــی ئــەوان لەســەر
هێڵــە و هــەر کارێــک کە بــۆ خزمەت
بــە ئــەوان بێت ئامادەیە بــۆ ڕاپەڕاندن و
ئەنجامدانی.
«هیجــری» لە قســەکانیدا وتوویەتی:
«ئێمــە هەموومــان قــەرزداری خوێنــی
شــەهیدە ســەربەرزەکانمانین و بــۆ

خەڵکــی

خزمــەت بە ڕۆڵەکانی ئــەوان و بنەماڵە
ئازیزەکانیــان هــەر کارێــک بکەیــن
کەممان کردووە و لە داهاتووشدا چیمان
لەدەست بێت درێغی ناکەین».
ناوبــراو لــە بەشــێک لــە قســەکانیدا
ئــاوڕی لــە نەخــش و ڕۆڵــی هاوســەری
شــەهیدەکانی گــەل دایــەوە و ڕۆڵــی
گرینگــی ئــەوان بــۆ پەروەردەکــردن و
بارهێنانــی منداڵەکانیانی بە ئەرکێکی
پیــرۆز و لــە هەمــان کاتدا قــورس زانی
و وتــی›‹ :هاوســەرانی شــەهیدان دەبــێ
ئــەو ڕاســتییە بزانــن کــە ئــەوان جگــە
لــە ئەرکــی دایکایەتــی دەبــێ وەک

باوکێکی خەمخۆر و دڵسۆزیش هەنگاو
بنێــن و هــەوڵ بدەن کە منداڵەکانیان بە
پەروەردەیەکی شــیاوی ناوی بنەماڵەی
شەهید بار بهێنن».
«مســتەفا هیجری» لە بەشــێکی تری
قســەکانیدا باســی لــە پێگــەی بــەرزی
بنەماڵــەی شــەهیدانی کوردســتان کرد
و ڕایگەیاند« :کۆمەڵگای کوردســتان
بەگشــتی هــەروەک لــە ڕابــردوودا
ئەنجامیــان داوە ،دەبــێ ڕێــز لــە دایک
و باوکانــی شــەهیدان بگــرن و جێگــە و
پێگەیان بەرز بنرخێنن››.
لە کۆتاییدا لێپرسراوی گشتیی حیزبی

دێموکــرات بــە ئاوڕدانەوەیــەک لەســەر
دۆخــی کۆمــاری ئیســامی و نەمانی
ڕەوایــی لەنێــو خەڵکانــی ئێــران وتــی:
«هیواخــوازم لە داهاتوویەکــی نیزیکدا
کۆتایی بە تەمەنی ئەم ڕێژیمە نگریسە
بێــت و ئێمــەش بتوانیــن بگەڕێینەوە نێو
ئازیزانمــان و بــە دیداریــان شــاد ببینەوە
و بنەماڵــەی ســەربەرزی شــەهیدانیش
بــە چــاوی خۆیــان بەهرەی ئــەو نرخەی
کــە داویانــە ببینــن کــە بریتییــە لــە
ئازادیی گەلەکەمان کە لە سایەی ئەو
ئازادییەدا بەرەکانی دواتری کوردســتان
دەحەسێنەوە».

پەیامــی ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
بەبۆنــەی ١٠ی خاکەلێــوە،ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان
لــە دادگایەکــی ســەربازیی ناجوامێرانــە
و نادادپەروەرانــەدا لــە ڕێکەوتــی ٣ی
ڕێبەندانــی ســاڵی  ١٣٢٥دەر کــرا و
بەداخــەوە ئــەم بڕیــارە و شــەهیدکردنی
پێشــەوا کۆسپێکی گەورەی خستە بەردەم
ڕەوتــی بەرەوپێشــچوونی هەنگاوەکانــی
کورد بە مەبەســتی گەیشتن بە ئامانجی
ڕزگاریــی نەتەوەیــی و لەبارچوونــی
کۆماری پیرۆزی کوردستان.
دیــارە ڕێژیمــی دیکتاتــۆری پەهلەوی بە
باشی دەور و نەخشی پێشەوا و هاوڕێیانی
لەنێــو بزاڤــی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی
کورددا هەست پێ کردبوو و بە مەبەستی
لەبەینبردنی بزووتنەوەیەکی نەتەوەیی کە
ئــەوکات لــە کوردســتان و هــاوکات لــە

تێکۆشــەری

کۆمەاڵنــی
کوردستان!
ئەمڕۆ ١٠ی خاکەلێوە ٧٤ ،ســاڵ بەســەر
شەهیدبوونی پێشەوا ‹›قازی محەممەد››
ســەرکۆمار و دامەزرێنــەری کۆمــاری
کوردســتان›‹ ،ئەبولقاسمی سەدری قازی
و محەممەدحوسێن خانی سەیفی قازی››
تێدەپەڕێت.
 ٧٤ســاڵ لەمەوبــەر پێشــەوا و هاوڕێیانی
لە مەیدانــی چوارچرای مەهەباد لەالیەن
ڕێژیمــی پەهلەوییــەوە لــە ســێدارە دران
و گیانــی ئازیزیــان لــە پێنــاو ئامانجــە
بەرزەکانی کۆماری کوردســتان و گەلی
کورد و کوردستان بەخت کرد.
بڕیاری لەسێدارەدانی پێشەوا و هاوڕێیانی

ئازەربایجانیــش لــە گــۆڕێ بــوو دەســتی
دایە هێرش بۆ ســەر هەر دووک بەشــەکە
و بەداخــەوە و لــە ڕێــگای بەرگــری لــە
نەتەوەکەمان پێشــەوا و هاوڕێیانی گیانی
خۆیان کردە قوربانی ئەم ڕێگە پیرۆزە.
دروســتبوونی کۆمــاری کوردســتان لــە
کات و ســاتێکدا بوو کە بەهۆی شــەڕی
دووەمــی جیهانــی بۆشــاییەکی گەورە لە
ناوچەکانی ڕۆژئاوای ئێران پێک هاتبوو
و لە هەمان کاتیشــدا هەستی نەتەوایەتی
لەو سەردەمەدا بە باشی گەشەی کردبوو
کــە دەوری کۆمەڵــەی ژیانــەوەی کــورد
(کۆمەڵــەی ژ.ک) نابــێ و ناکــرێ
لەبەرچاو نەگیرێت.
پێشــەوا و شۆڕشگێڕانی ئەوکاتی کورد

بــە لێکدانەوەیەکی دەقیق و قۆســتنەوەی
هەلی گونجاوی ئەو سەردەمە ،کۆماریان
ڕاگەیاند و لە ماوەیەکی کەمدا توانییان
پشــتیوانیی بەشــێکی بەرچاو لە خەڵکی
کوردســتان بەدەســت بێنــن و تەنانــەت
پشــتیوانی ڕێبــەر و کاریزمای ناســراوی
کوردســتانی باشــوور مەال ‹›مســتەفای
بارزانیـ››ـشیان بەرەو کۆماری کوردستان
ڕاکێشا.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستان
ئێــران دووپــات و چەندپاتــی دەکاتەوە کە
درێــژەدەری ڕێــگای پیــرۆزی پێشــەوا
‹›قــازی محەممــەد›› و هاوڕێیانــی و
هەموو شــەهیدانی سەربەرزی کوردستانە
و ئەزموونــە بەنرخەکانــی وەک چــرای

پەیامــی ناوەنــدی هــاوکاری بەنیســبەت ڕێوڕەســمەکانی نــەورۆز
نەوەکانی داهاتوو ،لە ســەنگەری خەباتدا
پتــەو ڕاوەســتین و بــە کەڵکوەرگرتــن لــە
هەموو شــێوەکانی خەباتی ئازادیخوازانە،
شــان بــە شــانی گەالنــی دیکــەی ئێــران
یــەک جــار بــۆ هەمیشــە کۆتایــی بــە
مۆتەکــەی دەســەاڵتی ســتەمکارانەی
ڕێژیمــی مرۆڤکــوژ و کاولکــەری
کۆماری ئیسالمی بێنین.
لــەو نــەورۆزەدا ئێــوە خەڵکی خەباتکار و
تێکۆشــەری کوردستان ســەرەڕای هەموو
فشارەکانی کۆماری ئیسالمی و هەڕشە
لــە چاالکانــی مەدەنی و ژینگەپارێزی و

خەڵکــی خەباتــکار و تێکۆشــەری
کوردستان!
لە پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردســتانی ئێــران بەبۆنــەی نــەورۆز و
هاتنــی ســاڵی نوێــی ٢٧٢١ی کوردیــدا
هاتبــوو کــە بــا هەموومــان ئەمســاڵ
فەلسەفەی نەورۆز وەکوو هێمای ژیانەوە
و ڕاپەڕیــن ،بکەینە چــرای ڕێگای ژیان
و خەباتمــان و بــە تێکۆشــان و گیانبازیی
زیاتر ،یەکڕیز و یەکگرتوو تا ڕووخاندنی
ڕێژیــم و بنیاتنانی داهاتوویەکی دوور لە
ئازار و ســتەم و چەوســانەوە بۆ خۆمان و

بڕینی ئینتێرنێت و هێنانی هێزی زیاتری
ســەرکوت بــۆ گونــدەکان و شــارەکانی
ڕۆژهــەاڵت و ئــەو هەمــوو تەنــگ و
چەڵەمانــەی کــە ڕووبەڕووتــان بووەتــەوە،
ئازایانــە و بــە خۆشــحاڵییەوە ئەمســاڵیش
هــەر وەک ســااڵنی ڕابــردوو بەرەوپیــری
داواکاریــی حیزبەکانی خۆتانەوە چوون و
بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی هیچ بیــر و باوەڕ
و ئایینێکــی جیــاواز ،هەمــوو الیەک بە
یەکدەنگــی و یەکدڵــی هاتنــی نەورۆزی
دێریــن و نوێبوونەوەی ســاڵی نوێتان جێژن
گرت و بە هەڵپەڕکێ و خۆشی و بە هێمای

جامانە و گوڵی سوورەوە بەرەوپیری ساڵی
نــوێ و نــەورۆز چوونــەوە و بــۆ جارێکی
دیکــە ســەلماندتان کــە پشــتیوانی حیزبە
سیاســی و خەباتکارەکانــی خۆتانــن و
نایەکی دیکەتان بە کۆماری ئیســامی
وت.
لــە کــەس شــاراوە نییــە کــە کۆمــاری
ئیســامی هەمــوو هەوڵــی خــۆی دەدا
کــە خەڵکــی ئێــران بەگشــتی و خەڵکی
کوردســتان بەتایبەتــی لــە هەمــوو
خۆشــییەک و یەکیەتــی و یەکڕیــزی
یــەک بــە دوور بــن ،چونکــە ســێحری

دەیەمیــن دەورەی سیاســیی ئاســتی دوو بەشــی یەكەمــی
دەزگای پــەروەردە و لێكۆڵینــەوە كۆتایــی پێهــات

خەڵكی تێكۆشەری كوردستان
پێشمەرگە قارەمانەكانی گەل
به ئاگاداریی هەموو الیەک دەگەیەنین کە هێزی پێشــمەرگەی شــار ،هاوكات لەگەڵ
نوێبوونەوەی ساڵ و نەورۆزی كوردەواری ،هاوشان لەگەڵ خەڵكی تێكۆشەری كوردستان
نەورۆزیان پیرۆز كرد و یەكدەنگ و یەكگرتوو بە تایبەت لە شنۆ ،ئاودانانی ئیالم ،بانە و
«نییەر»ی هەمیشە دێموکرات و  ...پەیمانی وەفاداری و درێژەدان بە خەباتیان لەگەڵ
كوردستانی ڕۆژهەاڵت نوێ كردەوە.
دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی كوردستان
٢ی خاكەلێوەی١٤٠٠ی هەتاوی

دەیەمیــن دەورەی سیاســیی ئاســتی دوو
بەشی یەكەم تایبەت بە پێشمەرگەكان لە
ڕێكەوتی ٥ی ڕەشەمەی  ١٣٩٩دەستی
پێكــرد و لە ڕێكەوتی ١١ی خاكەلێوەی
 ١٤٠٠كۆتایی پێهات.
بەپێــی بەرنامەیەكــی داڕێــژراو و
قۆناغبەندی کراودا دەزگای پەروەردە و
لێكۆڵینەوە دەیەمین دەورەی سیاسیی بۆ
پێشمەرگەكان بەڕێوە برد.
لــەم دەورەیــەدا ئــەم وانانە پێشــكەش بە
بەشــداربووان كــرا« :ڕێنووســی كــوردی
ـ شــیكردنەوەی بەرنامــە و پەیــڕەوی
حیزبــی دێموكــرات ـ مێــژووی حیزبــی
دێموكــرات ـ فێدڕالیــزم ـ دێموكراســی ـ
ڕێتۆریک ـ سوســالیزمی دێموکراتیک
ـ پرســی بەرابەریی ژن و پیاو ـ ســاختار
و سیاســەتەكانی كۆمــاری ئیســامی ـ
كاری ڕێكخراوەیی بەكۆمەڵ ـ سیاسەت
و هەڵویســتەكانی حیزبــی دێموكــرات ـ

ئەمنییــەت ـ تــۆرە كۆمەاڵیەتییەكان».
بەشــێک لەو وانانە بەشــێوەی سمینار و
بەشــێكی دیكەیان و وەک وانە وترایەوە
و تاقیكارییــان بــۆ ئەنجــام دراوە .لــەم
دەورەیــەدا ئــەم بەشــداربووانە پلەكانــی
یەكەم تا سێهەمیان بەدەست هێناوە:
دانا ڕاست خەدیو ،پلەی یەكەم

ئیدریس پیشان ،پلەی دووهەم
كەماڵ عەزیزی ،پلەی سێهەم
پرســی پــەروەردە و بارهێنــان و ئامادەیی
كادر و پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات
لە هەموو بوارەكاندا یەكێک لە بەرنامە
و پالنەكانی حیزبی دێموكراتە .لە دوای
كۆنگرەی ١٦ی حیزب جەختێكی زۆرتر

لەســەر كاری پەروەردەیــی كراوەتــەوە و
دەورەكانی ئاســتی دوو بەشــی یەكەم بە
شــێوەی بەرنامەیەكی تۆكمە و داڕێژراو
بەڕێــوە دەچــن و قۆنــاغ بــە قۆنــاغ هەم
ئاســتی دەورەكان گۆڕانی بەســەردا دێ
و هەمیش پێشمەرگەكان ئاست بە ئاست
دەورە سیاسییەكان تێدەپەڕێنن.
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چاالکیــی تەبلیغــی
بەبۆنــەی ڕۆژی شــەهیدان لــە کوردســتان

ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران لە «بانە›› بە بەڕێوەبردنی چاالکیی
تەبلیغی پەیمانیان لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان
نــوێ کــردەوە .تیکۆشــەرانی دێموکــرات
شارۆچەکەی «کانی سوور» بە هەڵکردنی
ئااڵی کوردســتان و باڵوکردنەوەی تراکتی
حیزبــی چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە برد.
هەروەهــا لــە «شــنۆ» لــە گوندەکانــی
«بێمزوورتێ ،خورشــت و کانی ســۆرک «
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
پۆلێــک لــە ژنانــی پێشــمەرگەی شــار
لــە پیرانشــار ڕێکەوتــی ٤ی خاکەلێــوە
ســەردانی بنەماڵــەی شــەهیدانیان کردووە و
پەیمانیــان لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان نوێ
کردووەتــەوە .ژنانی پێشــمەرگەی شــار لەو
ســەردانە گــوڵ ،جامانــە و مێخەکیــان بــە
بنەماڵەی شــەهیدان داوە .پێشــمەرگەکانی
شــار بەڵنێیــان لەگــەڵ بنەماڵەی شــەهیدان
نــوێ کردووەتــەوە کــە ئــەوان هەتــا دوا
ســاتەکانی ژیــان وەفــادار بــە ڕێبــازی
شــەهیدان دەمێننــەوە .هەروەهــا قارەمانانــی
دێموکــرات لــە گوندەکانــی گەزگەســک،
کارخانــەی قەنــد ،قوبــاد بەگیــان ،قەبــری
حوســێن ،کانــی ئەشــکەوت ،گرڕەحمــەت،
بێکۆس ،گرباســاک ،ئاوخــواردە ،کەوپەڕ،
تەرکەشــی شــێخی و تەرکــەش ،شــەختان،
باستام بەگ ،مام هەیبە و دەشتی گەنمان،
قەاڵتی مەنگووڕان ،شــارۆچکەی پەسوێ،
نێو شــاری پیرانشار ،مزگەوتی مام خەلیل،
حەزرەتــی عومەر و هیجرەت ،نەخۆشــخانە،
شــەقامی پیران ،قوتابخانەی شورا ،پاڕکی
ئیتســقالل ،شەشــومی بەهمــەن چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
لــە بــۆکان بەبۆنــەی ١٠ی خاکەلێــوە
تێکۆشــەرانی ڕێــگای شــەهیدان لــە
«میــراوای بۆکان ،شــارەکی فەرهەنگیان،
قوتابخانــەی لەعیــا ،نێــوان شــارەک و
کولتەپــە ،مزگەوتــی ســەر کانییــەکان،
ســێڕای ســاڵمەندان ،پاڕکــی نســاجی،
مەجبووراوا ،باســکۆڵ و کوشتارگا ،پردی
میــراوا ،گاراجــی ســیفاڵی ،کۆاڵنەکانــی
بۆکان ،شــەقامی قەاڵی سەردار ،بەرامبەر
پایــگای ســپا و شــەقامی ئامــووزش و
پــەروەرش ،پارکــی ســاحیلی ،ســێڕای
شــەهامەت ،قوتابخانــەی کچانــەی «بنت
المســد» ،چــوارڕای شــارەداری ،خوارەوەی
ئاگرکوژێنــەوەی قەدیــم ،حــەوزە گــەورە،
ئاگرکوژێنەوەی میراوا ،شــەقامی ئەسڵیی
جادەی میراوا بۆ مەهاباد ،باسکۆڵی ئاشی
میــراوا ،قوتابخانــەی «نەجات» مزگەوتی
نــووری کولتەپــە و ســێڕای حەمامیــان»
چاالکیــی تەبلیغــی بەڕێــوە چــووە .هەر لە
بۆکان ســەردانی گڵکۆی ســەروان ئەفشین
کراوە.
لە دێوالنی قارەمانەوە ئەندامانی تێکۆشەری
حیــزب بەبۆنــەی ١٠ی خاکەلێــوە ڕۆژی
شەهیدانی کوردستان چاالکی تەبلیغاتییان
بەڕێــوە برد شــوێنەکان بریتین لە« :بلواری
نماز ،کەڕەگی شــافیعی ،گناوە ،شارەدێی
بڵــوان ئاوا ،شــارەدێی باشــماخ ،ئاوایەکانی
سادقاوا ،قادرمەرز ،گڕگانە ،سرنجیانە،
ســیس ،ســاد ئاوا ،سەرواڵە ،شــاجۆ ،جوامێر
ئاوا و کەبوودخانی سەروو».
لە شــاری «ســنە»ی قارەمان بە نیشــانەی

ڕێزگرتــن و وەفاداری بە ڕێبازی شــەهیدان
ئەندامانــی حیــزب بــە شــێوەیەکی بەربــاو
تراکــت و پوســتیری تایبــەت بــە ڕۆژی
شــەهیدانیان بــاو کردووتــەوە .هەروەهــا لە
«مەحەلــەی فــەرەح ،چواربــاخ ،شــاپوور،
فەیــزاوا ،شێخان،عەباســاوا ،کانی کووزەڵە،
حاجــی ئــاوا ،گەڕەکــی دوکتور قاســملوو،
ســەفەری ،غەفوور ،سیرووس ،قەتارچییان،
پەردیــس ،تەقتەقــان و کەمەربەندیــی»٢٥
چاالکیــی بەڕێــوە چــووە .هەروەهــا لــە
گەڕەکانــی «مێعــراج ،بەهــاران ،شــارەکی
ئاویــەر ،زاگــرۆس ،ســاڵیان ،ژاوەرۆی
ســنە ،شــەقامی وەکیل ،چواربــاخ ،بلواری
کوردســتان ،حەســەن ئــاوا ،ســێڕای ئەدەب،
ڕۆژنامــەی ئیتالعــات ،مەیدانی ئازادی و
حاجیاوای سنە» چاالکیی کراوە.
هەروەها تێکۆشەرانی دێموکرات لە گوندی
«دزڵی» سەر بە شاری مەریوان ،بەبۆنەی
ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان ئااڵیەکــی
گەورەیــان لەســەر چیاکانــی گوندی دزڵی
بەرانبــەر بــە مەیانــی گوڵەنــگان هــەڵ
کــرد کــە ڕووبەرەکــەی  ٢٤٠میتــری
چوارگۆشــەیە ( ١٢مەتــر لــە  ٢٠مەتــر)
و خۆرەکــەی نێوڕەاستیشــی  ٩مەتــرە واتــە
ئەوەنــدە گەورەیــە کــە لــە ڕێگای ســنە بۆ
مەریــوان و لــە گوندەکانــی دەوروبەریــەوە
دیارە.
لــە ‹›مەهابــاد›› ڕۆڵەکانــی دێموکــرات
لــە شــاروێران چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە
بــردووە .هەروەهــا ســەردانی گڵکــۆی
شــەهیدان لــە قەبرســتانی «شــەبەک» لــە
گوندی «خوڕخوڕە»یان کردووە .لەالیەکی
دیکــەوە لــە نەخۆشــخانەی مەهابــاد،
بازاڕچــەی ئەســغەری ،تــااڵری نــەۆروز،
بەری شــیالنان و باغی مکائیل چاالکییان
بەڕێــوە بــردووە .هەروەهــا پێشــمەرگەکانی
شــار لــە جەولەیەکــدا بە چــەک و ڕەختی
پێشــمەرگانەوە ســەردانی گڵکــۆی شــەهید
«ســلێمان موعینی» یەکێک لە ڕێبەرانی
٤٦ـ٤٧یــان کردووە .هەروەها لە گوندەکانی
قزڵقۆپــی و بەفــرەوان چاالکیــی کــراوە .لە
خوڕخورە لە گۆڕســتانی شەبەک سەردانی
گڵکۆی شــەهیدان کراوە و لە گۆڕســتانی
دۆســتاڵی ســەردانی گڵکــۆی شــەهیدان
«عەبدوڵاڵ مەحموودی و فارووق فەرهادی
کراوە.
لەالیەکی تریشــەوە ئەندامــان و الیەنگرانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لە
ڕۆژی ســێزدەبەدەردا چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
ئــەو چاالکییانــە لــە ســەیرانگاکانی
«هەوشــینان» و «ســەری مەیدانــان»
لەنێــوان پیرانشــار و مەهابــاد ،ئەنجــام
دراوە .درووشــمەکانی ئــەم چاالکییــە بــەم
چەشــنە بوون« :بــژی حیزبــی دێموکرات،
مــەرگ بــۆ جمهوریی ئیســامیی ئێران».
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکرات
بــە بەڕێوەبردنــی چاالکــی لــە ڕۆژی
ســێزدەبەدەردا پیشــانیان دا کــە هــەردەم بــۆ
بەڕێوەبردنی ئەرکەکانیان ئامادەن.
لــە «پیرانشــار»ی قارەمانــەوە؛ الوانــی
پێشــەنگ لــە گوندەکانــی «دایەشــێخی،
زونینجیان ،خڕێ برداشان بە باڵوکردنەوەی
تراکت و نووسینی دروشم و هەڵدانی ئااڵی

کوردســتان لــە گوندەکانی «شـــنۆزەنگ،
کێلــێ ،بەلەبــان ،کونــدرێ ،زەنگیــاوێ،
گردگســپیان و ســەرین چــاوێ» چاالکیی
بەڕێــوە چــووە .هەروەهــا لــە شــەقامەکانی
ئەندیشە ،فەرهەنگیان ،سێڕای فەرهەنگ،
کەمەربەندیــی ئیمــام جومعــە ،قوتابخانەی
مامۆســتا هــەژار و گوندەکانــی خراپــه،
کەڵەکیــن و بنــدڕێ ،خــڕی برداشــان ،و
کندەقواڵن» چاالکییان بەڕێوە بردووە.
لە ‹›نەغەدە›› تێکۆشــەرانی دێموکرات لە
مزگەوتــی ئەمیرحوســێنی ،شــازدە دزگاە،
مزگەوتــی ســەید عەبدوڵــا کەماڵــی،
دەورووبــەری پادگانــی «وەلــی عەســر»
و گونەدەکانی»کەرێــزەی شــکاکان،
وەزنــێ ،دیالنچــەرخ ،حەڵبــێ ،کۆیــکان و
یونسلیان»چاالکییان بەڕێوە بردووە.
لــە ‹›شــنۆ›› بــە شــێوەیەکی بەربــاو لــە
گەڕەکەکانــی «شــەکراباد ،ســەلیم ئابــاد،
کۆاڵنــی ماملێ ،قەاڵتۆک ،چل میتری،
تاچینــاوێ ،پشــت مزگەوتــی جامیعــە و
لــه ڕێــگای پارکــی قەاڵتــۆک و گوندی
گەاڵز « چاالکیی بەڕێوە چوو.
لــە ئیــام قارەمانانــی دێموکــرات بەبۆنەی
١٠ی خاکەلێوە لە شاری دڕەشار لە چیای
کەوێڕســەرەوەی جانگیرئاباد ،مەلەکشای،
و ناوتەنــگ» چاالکیــی تەبلیغییان بەڕێوە
بردووە.
لــە بــۆکان الوانــی شۆڕشــگێڕ بەبۆنــەی
ســاڵڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان لەنێــو
شــاری بــۆکان ،جــادەی بورهــان ،میــراوای
بــۆکان چاالکیی تەبلیغییــان بەڕێوە بردووە
و هەروەها ســەردانی بنەماڵەی شــەهیدانیان
کردووە.
لــە «سەردەشــت» چاالکیــی تەبلیغــی لــە
«میراوێ» لە شوێنەکانی« :شیوە مێرێ،
ڕێــگای چەکــۆ و ســێپەکان ،خــدراوی،
ڕێــگای بێلۆکــێ ،وروودیــی میــراوێ،
شــیرکەتی گازی میراوێ ،شەقامی ئیمام
،کۆاڵنــی دەرمانــگا ،شــەقامی ئاڵوەتــان و
قەبرەستانی میراوێ» بەڕێوە چووە.
لە ســەقز ڕۆڵەکانــی دێموکرات لە گوندی
«وزمەڵــە»ی ســەقز بەبۆنــەی ١٠ی
خاکەلێــوە ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان
بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت لــە گــەڕەک،
کۆاڵنــەکان و نێــو ماڵــەکان و هەروەهــا
نووســینی درووشــم لەســەر دیــوارەکان
چاالکی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی تەبلیغی تێدا
بەڕێوەچــووه بریتیــن لــە« :گەڕەکەکانــی
حەمــااڵوای ژووروو و حەمــااڵوای خواروو،
مزگەوتــی ئەمیــن ،ســەر چــەم  ،الی
مزگەوتی حاجی ئەرجومەند ،شارۆچکەی
کوردستان ،شــارۆچکەی زاگرۆس ،تازاوا،
شەقامی ڕوودەکی ،بلواری ئیمام شافێعی،
پشت ئیدارەی ڕا ،الی شیرکەتی تەعاونی
و حەمامــی حاجــی مێهری و بلواری حافز
و یازیباڵخیی سقز».
لــە «کامیــاران» ڕێبوارانــی ڕێــگای
شــەهیدان لــە ســەر گڵکــۆی شــەهیدی
فەرمانــدە «ســاالر ئیبراهیمــی» چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
ئــەم چاالکییانــە لــە چەندیــن شــارۆچکە
و گونــدی دیکــەی کوردســتانیش بەڕێــوە
چوون.
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پەیامــی یەکیەتییەکانــی خوێنــدکاران ،ژنــان و الوانــی
دێموکرات
بەبۆنــەی ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان!
خەڵکــی خۆشەویســت و بەئەمەگــی
کوردستان!
زیندانییانــی سیاســیی کــورد و
ڕزگاریخوازانی کوردستان!
هــەر وەک دەزانــن١٠ی خاکەلێــوەی
 ٧٤ســاڵ پێــش ،بەربەیانیــی زوو،
یەکەم ســەرکۆماری کوردســتان پێشەوا
‹›قــازی محەممــەد›› و هاوڕێیانــی
‹›ســەیفی قازی و ســەدری قازیی›› ،لە
مەیدانــی چوارچــرای مەهابــاد ،لەالیــەن
بەنــاو دادگای حکوومەتــی پەهلەوییــەوە
لــە ســێدارە دران و گیانــی ئازیزیــان بــە
خاکــی پاکــی کوردســتان ســپارد ،بۆیــە
ئــەم ڕۆژە کــە لــە بیرەوەریــی کــورددا
وەکوو بیرەوەرییەکی تاڵ و ناخۆش ســەیر
دەکرێــت ،لــە ئێســتەدا کراوەتە هێمایەک
بــۆ یادکردنــەوە شــەهیدانی کوردســتان و
پەیمان نوێکردنەوە لەگەڵ ڕێبازەکەیان.
ئەم کۆمارە ،کە ئاوات و هیوای میلیۆنان
کــوردی بندەســت و بێدەســەاڵت و یەکەم
دەســکەوت و سیســتمی دێموکراتیــک و
مودێڕنی کــورد لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت بــوو ،پــاش یــازدە مانــگ و
چەنــد ڕۆژ لە دامەزرانی ،بەهۆی پیالنە
دەرەکــی ،ناوچەیــی و نێوخۆییەکانــەوە،
کەوتە بەرهێرشــی بێبەزەییانەی ئەرتشــی
حکوومەتــی ‹›محەممــەد ڕەزا›› شــای
پەهلەوی و جوانەمەرگ کرا.
نەمامــی ئــەم ئاواتــە دێرینــەی کورد کە
تــازە خەریــک بوو چــرۆ دەر بکات و ئەم
نەتەوە چەوساوەیە لە سێبەریدا بحەسێتەوە،
کەوتــە بەر تەوری ســپای داگیرکەرەوە و
شــایی و خۆشــیی خەڵــک بــوو بە خەم و
شیوەن ،خەباتکارانی کوردیش کە ئاواتی

دواڕۆژی گەلەکەیان بوون یان بە دەستی
ســپای داگیرکەرانــەوە شــەهید و ئەســیر
بوون یان ئاوارە و پەڕیوەی واڵتانی دەرەوە.
نەتــەوەی کــورد لەپێنــاو ڕزگاری و
سەربەســتیدا ،گەلێــک ڕۆڵــەی ئــازا و
بەجەرگــی فیدا کردووە و هەتا ئێســتەش
بــە ئامانجەکانی نەگەیشــتووە ،بەاڵم ئەو
زام و خەســارەی کــە لــە پێوەندی لەگەڵ
کۆمــاری کوردســتان هەڵــی گرتــووە،
زامێــک قووڵ و بەســۆیە کە ئێستاشــی
لەگەڵ بێت ســاڕێژ نەکــراوە ،چونکە ئەم
دەســکەوتە ئاواتی لەمێژینەی ئەم نەتەوە
بەشــخوراوە بوو و لە ڕوانگەی مێژوویی،
کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەوە دەســکەوت
و دەرفەتێکــی بێوێنــە و بەنــرخ بــوو کــە
قەبووڵکردنــی لەالیــەن داگیرکەرانــی
کوردستان بەتایبەت دەسەاڵتی سەرەڕۆی
پەهلەوییەوە ئەستەم بوو.
دەسەاڵتێک کە ئیدعای شارستانیبوونی
هەزاران ســاڵەی دەکرد ،بــەاڵم لە بەراورد
لەگەڵ کۆماری ســاوای کوردستان زۆر
دواکەوتــوو و لەپــاش بــوو ،چونکە وەک
لە ناوەکانیاندا دیارە کۆماری کوردستان
لەالیەن خەڵکەوە ئیدارە دەکرا و سیستمی
پاشــایەتی لەالیــەن تاکەکەســێکەوە کــە
خــۆی بــە ســێبەری خــودا لەســەر زەوی
دەزانی ،کونتڕۆڵ و چاوەدێری دەکرا.
بۆیــە هەڵەمــان نەکــردووە ،ئەگــەر بڵێیــن
جیــا لــەوەی کــە دوژمنانــی کــورد لــەو
کاتەش وەکوو ئێستە چاویان بە سەروەری
و دەســەاڵتێکی کــوردی هــەڵ نەهاتووە،
ســەرهەڵدانی حکوومەتێکــی تــەواو
دێموکــرات لە تەنیشــتیاندا و کاریگەریی
ئــەم حکوومەتــە لەســەر ڕوانگــەی
خەڵکەکەیــان بــە مەترســی و هەڕەشــە

زانیبێــت ،چونکــە ئێستەشــی لەگەڵ بێت
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەگشتی و واڵتانی
داگیرکــەری کوردســتان بەتایبەتــی،
فــۆرم و قەواریەکــی پێشــکەوتوو و تەواو
دێموکراتیکــی هاوشــێوەی کۆمــاری
کوردستانیان بەخۆوە نەدیوە.
ئێمــەی کــورد کــە خــاوەن وەهــا
دەســکەوتێکی مێژوویــی و سیاســین و
لــە وەهــا هەڵکەوتەیەکــی جوغرافیاییــدا
هەڵکەوتوویــن کــە لــە گەمــارۆی
داگیرکەرانــی دواکەوتــوو و بــە دوور
لــە هــەر بۆچوونێکــی دێموکراتیــک
دایــە ،ڕێــگای گەیشــتن بــە سەربەســتی
و ڕزگاریمــان ئەســتەم و دژوارە و نرخــی
ئــەم گەیشتنەیشــمان نرخێکــی گــران و
بگرە قورســتر لەوەی بێت کە هەتا ئێســتا
داومانــە ،هــەر بۆیــە وەک شــەهیدی
ڕێبەرمان دوکتور قاســملوو فەرموویەتی:
‹›نابــێ لــە کاتــی شــەهیدبوونی
هاوســەنگەرکانمان بگریــن و فرمیســکی
بڕژێنیــن ،بەڵکــوو دەبێــت بــە درێژەدانــی
ڕێگایــان نەهێڵیــن ڕێبازی پڕســەروەرییان
ون ببێــت ،چونکــە باشــترین پــاداش بــۆ
شەهیدان درێژەدانی ڕێگایانە.
سەرکەوێت بزاڤی ڕزگاریخوازیی کورد
بڕووخێت سیستمی کۆلۆنالیزمیی
داگیرکەرانی کوردستان
ڕۆحی شەهیدانی ڕزگاریی کوردستان
شاد و ڕێگایان بەردەوام
یەکیەتییەکانی خوێندکاران ،ژنان و
الوانی دێموکرات
٩ی خاکەلێوەی ١٤٠٠ی هەتاوی

یەکیەتیــی ژنــان پەیمانــی لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان
نــوێ کردەوە

یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بەمەبەســتی پەیمان
نوێکردنــەوە لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان

لــە ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتاندا
سەردانی مەزاری شەهیدانیان کرد .لەو
چاالکییەدا بەشــداربووان وێڕای دانانی

چاالکــی تەبلیغــی
بەبۆنــەی نــەورۆز لە کوردســتان

لە شاری پیرانشار بەبۆنەی هاتنی ساڵی
٢٧٢١ی کــوردی لەالیــەن تێکۆشــەرانی
دێموکراتــەوە چاالکیی بەرینــی تەبلیغی
بەڕێــوە چــوو .لــەو چاالکییانــەدا
دروشــمەکانی« :ڕاسان بەردەوامە ،بژی
حــدکا ،نەســرەوتن تــا ســەرکەوتن ،نەمان
بۆ خۆفرۆشــان و مەرگ بۆ جاشــەکان»
لەسەر دیواری ماڵەکان نوسراوەتەوە.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکرات لــە بۆکان
بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی تەبلیغــی
جێژنــی نەتەوەیی نــەورۆزی کوردەوارییان
پیــرۆز ڕاگرت .تیکۆشــەرانی دێموکرات

لــە کوچــە و شــەقامەکانی نێــو شــاری
بــۆکان بــە هەڵکردنی ئااڵی کوردســتان
و باڵوکردنــەوەی تراکتــی حیزبــی ئــەو
ڕۆژە نەتەوەییەیــان بەرز و پیرۆز ڕاگرت.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی تێدا بەڕێوە
چــووە بریتیــن لــە›‹ :پارکــی ســاحلی،
شــەقامی نەخۆشــخانەی تــازە ،پارکــی
شــەقایەق ،ســێڕێیای پاڵەوانــی ،کوچە و
کۆاڵنەکانــی مەجبورئــاوا و قوتابخانەی
١٢ی فەروەردیــن ،پایــگای بەســیج،
مەســکەنی مێهــر ڕووبــەڕووی پایــگای
بەسیج و شەقامی سی مەتری››.

گوڵی سوور لەسەر مەزاری شەهیدان و
هەڵکردنــی مۆمی وەفــاداری پەیمانیان
لەگەڵ ڕێبازی پڕسەروەریی شەهیدانی
سوورخەاڵت نوێ کردەوە.
هەروەهــا لەنێوئاخنــی ئــەو چاالکییــەدا
ســروودێک لەالیــەن گرووپی ســروودی
مندااڵنــەوە پێشــکەش کــرا و شــێعر و
پەیامی پێوەندیدار بەو یادە خوێندرایەوە.
١٠ی خاکەلێــوە ،ڕۆژی لەســێدارەدانی
پێشــەوای نەمــر «قــازی محەممــەد»
لەالیــەن حیزبــی دێموکراتــەوە وەک
ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان دیــاری
کــراوە و بەتایبەتــی لــەو ڕۆژەدا ڕێز لە
یــاد و نــاوی شــەهیدانی ســوورخەاڵتی
کوردستان دەگیرێت.

درێژەی پەیڤ
داســتانە وەهمییەکانی لــێ بەتاڵ کردەوە
و دوژمنــی داگیرکــەر ،ئەوەی چاوی بە
وشــیاریی و مافویســتیی نەتەوەی کورد
و ئەویندارانــی ئــااڵی بــەرزی نیشــتمان
هەڵنایــە ،تووشــی ڕاچڵــەکان کردەوە کە
ڕاســان و خەباتی کورد ،شــتێکی ئەودیو
ســنوورەکان و تەنیــا چەنــد کردەوەیەکی
نیزامیــی کورتخایــەن نییــە ،بەڵکــوو
هەقیقەتەکە ئەوەیە کە:
ڕاســان خۆشەویســتییە بــۆ نیشــتمان و
ئیرادەیە بۆ بەردەوامی.
هــەر وەک ڕێبــەری بلیمــەت گوتی ،لە
مێــژوودا تۆمار نەکراوە کــە نەتەوەیەک
ئامــادەی دانــی نرخــی ئــازادی بووبــێ
و دوژمنــان توانیبێتیــان بیســڕنەوە.
هــەر بۆیــە حــوزووری پێشــمەرگە بــە
ئــااڵی سەرشــانەوە لــە نێــو خەڵــک و
نەخشــاندنی شــاخەکانی کوردســتان بــە
ئــااڵی بــەرزی نیشــتمان و ڕەنگــە دەیان
کــرداری دیکەی داهێنەرانەشــی بەدوادا
بــێ ،ئــەو تەوژمە قورســەیە کــە گۆمی
خەیاڵی کۆلۆنیالیســتەکان دەشڵەژێنێ و
خەونەکانی لێ دەڕزێنێ.
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پەیامی کومیسیۆنی کۆمەاڵیەتی
بەبۆنەی ١٠ی خاکەلێوە ڕۆژی شەهیدانی کوردستان
خەڵکــی بەشــەرەف و ئازادیخــوازی
کوردستان!
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان!
کادر و پێشــمەرگە و ئەندامــان و
الیەنگران و بنەماڵە خۆڕاگرەکان!
ئــەوڕۆ لێــرە کۆبووینەتــەوە هەتــا ڕێــز لە
خەبــات و فیــداکاری و لەخۆبردوویــی
پۆلێــک لــە ڕۆڵەکانــی حیــزب ،لــە
نەتەوەکەمــان و لە ســەرووی هەموویانەوە
پێشــەوای ســەرکۆمار و ڕێبــەر ،هەروەها
ژمارەیەکــی دیکــە لــە هاوڕێیانــی
بگریــن کــە لــەو ڕۆژەدا و لەپێنــاو گــەل
و نەتەوەکەمانــدا لەالیــەن ڕێژیمــی
کۆنەپەرســتی پاشــایەتییەوە لــە ســێدارە
دران.
١٠ی خاکەلێــوەی ١٤٠٠ی هەتــاوی
حەفتاوچوار ســاڵ بەســەر لە ســێدارەدانی
پێشــەوای نــاوداری کورد ،پیشــەوا قازی
محەممــەد ســەرکۆماری یەکەمیــن
کۆمــاری دێموکراتیکــی کوردســتان و
یارانیــدا تێدەپەڕێــت و ئــەم ڕۆژە کــە لــە
فەرهەنگــی سیاســیی ئێمــەدا بــە ڕۆژی
شــەهیدانی کوردســتان ناودێــر کــراوە،
وەبیرهێنــەرەوەی داســتانی قارەمانــی و
گیانفیدایــی پێشــەوای ســەربەرزی کورد
و دەیــان و هــەزاران ڕوڵــەی ســەرفرازی
ئــەم گەلەیــە کــە زۆر لــە خۆبردووانــە و
خۆنەویســتانە بوونــە داینەمۆی شۆڕشــی
ڕزگاریخوازیی گەلەکەمان و ســەرئەنجام
زۆر ســەخاوەتمەندانە گیانــی شــیرینی
خۆیــان بەختی شــکۆمەندیی کوردســتان
و ژیانی ســەربەرزانەی نەوەکانی داهاتوو
کــرد .بۆیــە بــە پێویســتی دەزانیــن لــەم
ڕۆژەدا بــۆ جارێکــی دیکــە ســاو بنێرین
بــۆ گیانــی پاکــی پێشــەوای شــەهیدی
کورد و ســەرجەم شــەهیدانی ســەربەرزی
ڕێــگای ڕزگاریی کوردســتان و بەڵینیی
بەردەوامبوون لەســەر ڕێگا و ڕێبازەکەیان
بدەیــن و ســەری ڕێــز دادەنەوێنیــن .لــە
بەرامبەر ئیمانی بەرز و وەفای تا سەریان
بــە ئامانجــە بااڵکانــی نەتەوەکەمــان کە
بووەتــە هەوێنــی بەردەوامیــی و گیانــی
ڕۆڵەکانــی
نیشتمانخۆشەویســتیی
گەلەکەمــان ،هەتــا ئێســتا ،هــەر لــەم
ڕۆژەدا و لــە بیرەوەریی شــەهیدەکانماندا،
جێــی خۆیەتــی ســاو بنێرین بــۆ بنەماڵە
سەربەرزەکانیان کە وەک سەرمایەیەکی
پڕبەهــای نەتەوەکەمــان ،وێــڕای خەمــی
تاقەتپڕوکێــن و لەدەســتدانی ئازیزانیــان و
تێپەڕکردنی ڕۆژگارە سەختەکانی ژیان،
هەروەهــا وەک چیایەک ،قورس و قایم،
بە شانازییەوە ماونەتەوە.
خۆشەویستان!
هەتــا لــە ســاڵی شــەهیدبوونی ئازیزانمان
دوورتــر دەکەوینەوە ،ئەوان شــکۆمەندتر و
مەزنتر دەبن و زیاتر لە ئێستاماندا دەژین.
ئەمــە ڕازی گیانفیدایی شۆڕشــگێڕانە و
ئەخالقییــە .چوونکە ئەوەندەی زیاتر دوور
دەکەوینــەوە ،ئەوەنــدە زۆرتــر لــە هەســتی
دەروەســتی ،ئاڤــەزی قــووڵ ،ئەوینــی
ڕاســتەقینەیان ســەبارەت بــە نیشــتمان
تێدەگەیــن کــە چــۆن لــە هەســتیارترین
ســاتەکانی مێــژوودا و لــەو کاتــەدا کــە
بــوون و مافــی نەتەوەیەک پێویســتیی بە
کردەیەکــی شۆڕشــگێرانە هەبــووە ،ئەوان
بــێ هیــچ دوودڵییــەک دەســتیان داوەتــە
ئــەو کردەوەیــە و گیانی خۆیــان کردووەتە
پردەبازی ســەرکەوتن و مانەوە .هەر بۆیە
کاتێــک باس لە شــەهیدان دەکەین ،باس
لــە کــردەوەی شۆڕشــگێڕانەیە ،بــاس لــە
ئازادیخــوازی و بــاس لــە عەقاڵنییــەت و
ئەخالقی مروڤییە ،ئەو تێگەیشــتنەیە کە
ئێمــە بۆ میراتی بەجێماوی شــەهیدانمان،
المــان دروســت بــووە .ئەمانــەش بەهــای
جێگیــر و نەگــۆڕن و هێــزی جووڵێنــەر و
بگۆڕی مێژوون بۆیە شەهیدان و میراتی
بەجێماویــان ،هــەروا زیندووتر و گەشــاوەتر
دەبێت.
بەڕێزان!

لــەم ڕۆژەدا ڕەنگە زیاتر لە هەر کاتێکی
دیکە پێویســت بێت سەرنجی هەلومەرجی
ئێســتای خۆمــان بدەیــن و بیخوێنینــەوە
شــەهیدانمان ئــەوەی وەک ئەرکــی
مێژوویــی لەســەر شــانیان بــوو ئەنجامیان
دا ،ئەویــش ئــەوە بــوو کــە تــا دواییــن
دڵوپــی خوێنــی خۆیان بــە باوەڕهەبوون بە
حەقانییەتی خەبات و ژیانی پڕسەروەری،

نێوەڕاســتی و داعشــییەکانی ،ئامــادەی
کردنــە قوربانیــی هەمووانــی هەیــە،
بــێ توانایــی کاربەدەســتانی سیســتم لــە
ڕووبەڕووبوونــەوەی کاریگەریــی کۆرۆنا
و مامەڵــەی بەهایــی کاربەدەســتە
هەرەبااڵکانــی ڕێژیــم بەرامبــەر بــە
بەکارهێنانــی واکســەنی کۆرۆنــا ،ئــەوە
دەردەخــات کــە ئەو ڕێژیمە تەنیا شــتێک

دیکتاتــۆرە لــە عێــراق ،لوبنــان ،یەمــەن،
ســووریە و فەلەســتین بدەیــن ئەوەمــان بــە
ڕوونی بۆ دەردەکەوێت؛ تازەترین ڕیسوایی
ئەم ڕێژیمە تێرۆریســتپەروەرە لە بلژیک و
گومانــی حاڵەتــی هاوشــێوە لــە واڵتانــی
دیکــەی ئورووپایــی بــە هەمــان شــێوە
نیشاندەری ئەوەن کە ئەم ڕێژیمە بۆ تەنیا
چرکەیەکیش لە سیاســەتە تێرۆریســتی و

مەشــرووعییەت و بەالڕێدابردنی سەرنجی
ناوخۆیــی و نێودەوڵەتــی ،خەریکــی
دروســتکردنی ســیناریۆ و ئامادەکردنــی
شانۆکارییە بۆ هەڵبژاردنی سەرکۆماری
کــە وا بڕیــارە لــە جۆزەردانــی ئەمســاڵدا
بەڕێوە بچێت.
ئــەوەی گرینگــە بیزانیــن و بناغەی کار
و کــردەوە و تێکۆشــانی خۆمانــی لەســەر

هەتا لە ساڵی شەهیدبوونی ئازیزانمان دوورتر دەکەوینەوە ،ئەوان شکۆمەندتر و مەزنتر دەبن
و زیاتر لە ئێستاماندا دەژین .ئەمە ڕازی گیانفیدایی شۆڕشگێڕانە و ئەخالقییە.
چوونکە ئەوەندەی زیاتر دوور دەکەوینەوە ،ئەوەندە زۆرتر لە هەستی دەروەستی ،ئاڤەزی قووڵ ،ئەوینی
ڕاستەقینەیان سەبارەت بە نیشتمان تێدەگەین کە چۆن لە هەستیارترین ساتەکانی مێژوودا و لەو کاتەدا کە بوون
و مافی نەتەوەیەک پێویستیی بە کردەیەکی شۆڕشگێرانە هەبووە ،ئەوان بێ هیچ دوودڵییەک دەستیان داوەتە ئەو
کردەوەیە و گیانی خۆیان کردووەتە پردەبازی سەرکەوتن و مانەوە
بــە دژی دیکتاتــۆری ڕاپەریــن و گیانی
خۆیــان فیــدا کــرد ،هەلومەرجێــک کــە
ئــەوڕۆ کۆمەڵگاکانــی پێــدا تێدەپەڕێــت
و پێویســتی بــە ئیمــان و باوەڕێکی قووڵ
کە پێویستی بە توانایی قوربانی و هاتنە
نــاو گۆڕەپــان هەیــە .ئەوە بەهــای ژیانی

کــە بــۆ خەڵکــی دانابێــت ،هــەر مــردن و
دەستەمۆکردنە .دەسەاڵتێک کە زیاتر لە
چــل ســاڵە ،تەنیــا بە زمانێــک دەدوێت و
یــەک دیمەنــی نەحس و نەگریس نیشــان
دەدا .زمانــی زوڵــم و زۆر ،چەوســاندنەوە
و دیمەنــی کوشــتن و بڕیــن و داماڵینــی

شەڕئەنگێزییەکانی مەودای نەگرتووە.
بەڕێزان!
ئەوەی کە کۆمەڵگای ئێران و کوردستان
بندەســتی ئــەو سیســتمە دیکتاتــۆرە ،لــە
هەلومەرجێکی ئەوپەڕی خراپیدایە ،هیچ

دابڕێژین ئەوەیە کە ئەو سیســتمە بە هەر
فێڵێک خۆی نیشان بدات و کۆمەڵگای
نێودەوڵەتــی بــە هەر بیانــوو و هۆکارێک
بیهەوێــت لەگەڵــی پێــک بێــت و هــەڵ
بــکات ،لــەوە ناگــۆڕێ کــە کۆمەڵگای
ئێــران و کوردســتان و ســەرزەمینی نەتەوە

دەسەاڵتێک کە لە پێناوی بەها ئیدئۆلۆژییە سەدە نێوەڕاستی و داعشییەکانی،
ئامادەی کردنە قوربانیی هەمووانی هەیە ،بێ توانایی کاربەدەستانی سیستم لە ڕووبەڕووبوونەوەی کاریگەریی کۆرۆنا
و مامەڵەی بەهایی کاربەدەستە هەرەبااڵکانی ڕێژیم بەرامبەر بە بەکارهێنانی واکسەنی کۆرۆنا ،ئەوە دەردەخات کە
ئەو ڕێژیمە تەنیا شتێک کە بۆ خەڵکی دانابێت ،هەر مردن و دەستەمۆکردنە
شــەرافەتمندانەیە کــە تێیــدا چیدیکــە
شاهیدی شەهیدبوونی ئازیزمان نەبین.
ئەمــڕۆ تاکەکانــی کۆمەڵگــەی ئێران و
کوردســتان ،لــە ناخۆشــترین هەلومەرجی
ژیانــدان ژیانێک کە هیــچ ئاماژەیەکی
ژیانــی بەختەوەرانەی تێدا بەدی ناکرێت،

کەســایەتیی تــاک و بێڕێزیکردنــی.
ئەوەنــدە بەســە کــە بزانیــن لــە ئێســتادا،
وەک تەنیا مێحوەری شــەرارەت لە دنیادا
ماوەتــەوە و وەک مەترســی بــۆ ســەر
مرۆڤایەتــی و جیهان دەناســرێت .چوونکە
تەنیا سیســتمێکە کە لە پێناوی سیاسەتە

گومانێکی تێدا نییە .لە باری سیاســی،
ئابــووری ،کۆمەاڵیەتــی ،تەندروســتی و
بوارەکانــی دیکەشــەوە ،هەلومەرجەکەی
بــە جۆرێکــە کــە هیــچ ڕۆژێکــی لــە
ڕۆژی پێشــتر باشــتر نییــە ،بــە کورتــی
هەموو ئاماژەکانی هەرەسهێنان و گۆڕان

جۆراوجۆرەکانی دیکە ،لەوپەڕی ناڕازی
بووندایە و کەلێنەکانی نێوان دەســەاڵت و
خەڵک بە جۆرێکن کە تەنیا بە ڕووخانی
ئەو سیستمە پڕ دەبنەوە.
بۆیە گرینگە ئێمە بناغەی کاری خۆمان
لەســەر ئــەوە دابڕێژیــن و هەنگاوەکانمــان

ئەوەی گرینگە بیزانین و بناغەی کار و کردەوە و تێکۆشانی خۆمانی لەسەر دابڕێژین
ئەوەیە کە ئەو سیستمە بە هەر فێڵێک خۆی نیشان بدات و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بە هەر بیانوو و هۆکارێک بیهەوێت
لەگەڵی پێک بێت و هەڵ بکات ،لەوە ناگۆڕێ کە کۆمەڵگای ئێران و کوردستان و
سەرزەمینی نەتەوە جۆراوجۆرەکانی دیکە ،لەوپەڕی ناڕازی بووندایە و کەلێنەکانی نێوان دەسەاڵت و خەڵک
بە جۆرێکن کە تەنیا بە ڕووخانی ئەو سیستمە پڕ دەبنەوە
ئەوان لەگەڵ دەســەاڵتێک بەرەوڕوون کە
هەســتی بەرپرســیارەتی بــە ڕادەی نووکە
دەرزییەک بەرامبەریان نییە .دەسەاڵتێک
کــە لــە پێناوی بەهــا ئیدئۆلۆژییە ســەدە

تێرۆریســتییەکانیدا ،مروڤــەکان دەکاتــە
سووتەمەنی.
ئەگەر ســەرنجێکی کورتی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست و گۆمە خوێنەکانی ئەو نیزامە

دەرکەوتــوون ،بێگومــان ئــەو ڕێژیمــەش
هەروا بە ئاســانی و دەســت لەســەر دەســت
ڕاناوەستێت و خۆی نادات بە دەستەوە.
هەر بۆیە لە ئێستاوە ،بۆ بە دەستهێنانەوەی

بەرەو داهاتوو لەسەر ئەوە چڕ بکەینەوە.
خەڵکی بە شەرەفی کوردستان!

بیرەوەریــی شــەهیدەکانمان ئەوەمــان پــێ
دەڵێت کە کوردســتان بەردەوام ســەنگەری
ئازادیخــوازی و عەداڵەتــی ژیانــی
شکۆمەندانە بووە.
ئــەوە میراتێکــی مەزنــە و دەبــێ بــە
شــانازییەوە باســی بکەیــن و بەڕاســتیش
هەســت بــە شــانازی دەکەیــن ،کــە
دەبینیــن هــزری پاراســتنی کوردســتان
لــە دڕەندەیــی داگیرکــەران ،خەریکــە
زۆربــەی بوارە کۆمەاڵیەتــی ،کولتوری،
ژینگەیی ،تەندروســتییەکان و بوارەکانی
تــری گرتووەتــەوە .ڕەشــبگیرییەکانی
ئــەو دواییانــەی چاالکانــی مەدەنیــی
کوردســتان ،نیشــاندەری ئەوەن کە لە هەر
کاتێکــی دیکــە زیاتــر کۆمەڵگایەکــی
وشــیار و ئامادەیــە بــەاڵم ئــەوەش
پێویســتیی بــە هاوســۆزی و یەکدەنگــی
و یەکگرتووییــە ،بۆیــە دەبــێ لــە هەمــوو
کاتێک زیاتر چاوەڕوانی ئەو یەکدەنگی
و یەکگرتووییــە لــە یەکتر بیــن ،هەروەها
هیــوا و ئارەزوومــان ئەوەیــە شــاهیدی ئەو
یەکگرتووییــە بین هەتا بە وەسەرخســتنی
هێــز و تواناکانمــان باشــتر بــەرەو ئەهداف
و ئامانجەکانمــان کــە هەمــان ئــاوات و
ئامانجــی گەلــی کــوردن ،واڵتەکەمــان،
کوردســتان ڕزگار بکەیــن ئێرانیــش
لەژێــر چەپۆکــی داگیرکەرانــی ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامیدا ڕزگار بکەین .بەو
جۆرەش ڕۆحی شەهیدەکانمان شاد بکەین
و بناغــەی ژیانێکــی شــەرافەتمەندانە بۆ
نەوەکانــی داهاتــوو مســۆگەر بکەیــن
بۆیــە جارێکــی دیکــە لــەم ڕۆژەدا،
ڕۆژی ١٠ی خاکەلێــوەی ســاڵی ١٤٠٠
ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان ،ســاو
دەنێریــن بــۆ گیانــی پاکی پێشــەوا قازی
محەممەد و قاســملووی ڕێبەر و دوکتور
ســەعیدی مامۆستا و سەرجەم شەهیدانی
ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان و بنەماڵە
ســەربەرزەکانیان و بەڵێــن نــوێ دەکەینەوە
هەتا سەرکەوتنی ئاوات و ئامانجەکانیان
درێــژەدەری ڕێبــازە شــانازیخولقێن و
پیرۆزەکەیان بین.
ســاو لە ڕۆحی پاکی شــەهیدانی حیزب
و گەل
ســەرکەوێت خەباتــی گەلــی کــورد بــە
ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران
بڕووخێت ڕێژیمی کۆنەپەرســتی کۆماری
ئیسالمیی ئێران
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کومیسیۆنی کۆمەاڵیەتی
١٠ی خاکەلێوەی ١٤٠٠
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پێشەوا قازی لە پێرسپێكتیڤێكی نزیكتر و ڕوانگەیەكی ڕوونترەوە!
بە بۆنەی دەی خاکەلێوە

ئیبراهیم الجانی

بــۆ تیشکخســتنە ســەر کەســایەتی
گــەورە و مەسیحئاســای پێشــەوا ،چەنــد
نموونەیەک لە هەڵوێســتە مێژووییەکان
لــە چەنــد کۆنتێکســت و چەنــد
مەوقعیەتی جۆراوجۆردا دەخەینە بەرچاو
جا دوایە کەسایەتی پێشەوا دەخەینە بەر
ڕووناکی.
مرۆڤی سیاسی و خەباتگێڕ بە هەڵوێستە
سیاســییەکانی ئیعتیبــار و وەجاهــەت و
کریدیبلیتی سیاسی وەدەست دێنی.
«بــە ئــااڵی موقەدەســی کوردســتان
سوێند دەخۆم کە تا ئاخرهەناسەی ژیانم
و ڕژاندنی ئاخر تنۆکی خوێنم بە گیان
و مــاڵ لــە ڕێی ڕاگرتنی ســەربەخۆیی
جمهــوری کوردســتان و یەکیەتیــی
کوردوئازەربایجان موتیع و وەفادار بم»
ســوێندی پێشەوا لە ڕۆژی ڕاگەیاندنی
جمهوریەت
«ئــەوە کــە لەڕێگای ئــازادی میللەتی
خــۆم بکوژرێــم ،جگــە لــە ڕەحمەتــی
خــودا شــتێکی دی نییــە .بــە مەرگــی
جوامێرانەی خۆم شانازی دەکەم»
لە بەناو دادگادا
«ئــەو مافــە بە کەس نادەم ســوکایەتی
بــە میللەتــی من بــکات .من لە پێناوی
ئــەو میللەتەدایــە کــە ئێســتا بــە ئیعدام
مەحکووم بــووم .قازی محەممەد ئیدی
شــتێکی دیکــەی نییــە لە دەســتی بدا،
کەســێک دەســت لــە گیــان هەڵگــرێ،
قســەی دڵی خۆشــی دەکا .ئــەوەی کە
لــە خــوام دەویســت ،یانــی شــەهادەت لە
ڕێگای خوا و وەتەندا بە دەستم هێناوە»
قازی محەممەد لە بەناو دادگادا
«ئەنگیــزەی مــن بــۆ ئــەو کارانــە کــە
کردوومن سەرزەمین و میللەتەکەم بووە،
هەرکارێــک لەگەڵ مــن دەکەن بیکەن
بــەاڵم دەســت لــە ئــازاری میللەتەکــەم
هەڵگرن»

دیفاعیات لە بەناو دادگادا
«لــە ئاخریــن ســەعاتەکانی ژیانمــدا،
خــودا بە شــاهید دەگرم کــە لە ڕێگای
ئــازادی و بەختیــاری ئێــوەدا گیــان و
ماڵــی خــۆم فیــدا کــردووە و لــە هیــچ
هەوڵ و کۆششێک درێخیم نەکردووە»
وەسیەتنامە

خەبــات بــۆ هەمــوو ڕۆڵەكانــی كورد لە
كوردستان.
سیاســەتەكانی و بەرنامــەی سیاســیی
پێشــەوا ،پــاش تێپەڕینــی ئــەو مــاوە
درێــژەش ،هــەروا مەوزوعیەتیــان
هەیــە و ئێســتاش هــەروا ڕێگاچــارەی
گیروگرفتەكانــی ئێــران و هەڵــدان و
گەشەكردنی كوردستان و واڵتەكەمانن.

ئێســتاش لــەو شــەوەزەنگە تاریكــەدا لــە
پەنجــەرەی مێژوومانەوە ،هەروا دەبینرێ
و دەدرەوشێتەوە.
پێشــەوا مێــژووی میللەتــی كــورد
و ڕاپەڕینــە میللییەكانــی كــوردی
خوێندبوویــەوە .ئەزمــوون و ئامانجــە
سیاســییەكانی ڕێبەرانــی پێــش خــۆی
فۆرموولە كرد و لە شێوەی پڕۆژەیەكی

بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی میللەتاندا،
ئــەوە تەنیا پێشــەوا بــووە كــە نەكەوتۆتە
داوی سەرەڕۆییەوە.
توخمــی پێشــكەوتنخوازی لە بەرنامەی
سیاسی و كارنامەی حكومەتی پێشەوادا
وەك ڕۆژی ڕوون دیــارە .ڕێفۆرمــی
ئــەرزی و مەســەلەی دابینكردنــی
مافەكانــی ژنــان و پەرەپێدانــی پەروەردە

پێشەوا مێژووی میللەتی كورد و ڕاپەڕینە میللییەكانی كوردی خوێندبوویەوە.
ئەزموون و ئامانجە سیاسییەكانی ڕێبەرانی پێش خۆی فۆرموولە كرد و لە شێوەی پڕۆژەیەكی سیاسیدا
دایڕشتبۆ ڕێبەریكردنی ئەو پڕۆژەیە،
حیزب و تەشكیالتی مۆدێڕنی درووست كرد و دەوڵەتی لە شكڵی كۆماریدا
بۆ پیادەكردنی ئەو پڕۆژە سیاسییە پێكهێنا
«کوردســتان ســەرزەمینی میللەتــی
کــوردە و ماڵــی وییــە .کــەس مافــی
حەســادەت و بەخێڵــی نییــە .هەمــوو
لــەو ماڵەی خــۆدا ئــازادن .هەرچی لە
دەســتتان دێت بۆ ئازادی کورد درێخی
مەکەن»
وەسیەتنامە
پێشەوا ئەو لووتكە گەورەی جوگرافیای
ناســیۆنالیزمی كوردســتانی ،دەكرێ لە
گۆشــەنیگای جۆراوجــۆرەوە ســەیری
بكــرێ .تــا پتــر لێــی بڕوانــی و لــە
پێرســپێكتیڤی جیاوازتــرەوە ســەیری
بكەیــن ،پتــر گەورەیــی ئــەو ئینســانە
مەزنەمان بۆ دەردەكەوێ.
مــن ئــەو ماوەیــە جارێكــی دیكــەش بە
هەندێك لــە بەڵگەنامەكانی ســەردەمی
كۆمــاردا چومــەوە و هەندێــك یاداشــتم
هەڵگرتوون كە پێشــەوا لە گۆشەنیگای
نزیكترەوە دێننە بەرچاو.
قــازی هــەر لــەو ماوە كورتــەدا كە پێی
نایــە مەیدانــی سیاســەتی كــوردی،
بــە خێراییەكــی زۆر بــووە ئەســتێرەی
هەرەپرشــنگداری ئاســمانی كوردایەتی
و خەباتــی نیشــتمانی و نەتەوەیــی
میللەتەكەمان.
ئەوەتــا ئێســتا بۆتــە ســەمبولی
قوربانیبــوون ،فیــداكاری و بۆتــە
ســەرچاوەی ئیلهــام و سەرمەشــقی

دامەزرانــی دێموكراســی ،ســڕینەوەی
ستەمی نەتەوایەتی ،دابینكردنی مافی
كەمایەتییــە میللــی و مەزهەبییەكانــی
واڵتەكەمــان ،دابینكردنــی پەرەســەندنی
كۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگی و ئابووری،
دیسانترالیزەكردنی دەسەاڵتی ناوەندی و
پێكهێنانــی هەلومەرج بۆ كورد و نەتەوە
بندەســتەكانی دیكــەی ئێــران تــا بتوانن
لــە پڕۆســەی سیاســی و حاكـــمیەتی
گشــتییدا بەشــداری بكــەن ،هــەروا
مەسەلەی ڕۆژن لە سیاسەتی ئێراندا.
بەرنامــەی سیاســیی پێشــەوا بۆتــە
مانیفێستی كوردایەتی و ناسیۆنالیزمی
هاوچەرخــی كــورد .دامەزراندنــی
دەســەاڵتی كوردســتانی و دیاریكردنــی
مافی چارەیخۆنوسین ،هەروا ئامانجی
هەرەبەرزی بزووتنەوەی كوردە لە هەموو
بەشەكانی كوردستاندا.
ئــەو جادەیــە كــە قەتــاری جوواڵنــەوەی
كــوردی پێــدا دەڕوا ،هــەر ئــەو جادەیەیە
كــە پێشــەوا موهەندســیی كــردووە .ئێمە
نەســڵەكانی دوای ئــەو گەورەتریــن
شــانازیمان تەنیــا ڕەنگە هــەر ئەوە بێت،
كــە نەمانهێشــتووە ڕێبازەكــەی كوێــر
ببێتــەوە و خەباتەكــەی ئەومــان بردۆتــە
پێشێ.
وەك شــەهاب بــە ئاســمانی خەباتــی
میللیمانــدا كشــا و كــوردی لــە خــەوی
غەفڵەتــی ژێرچەپۆكــی ڕاچڵەكانــد و

سیاسیدا دایڕشت.
بــۆ ڕێبەریكردنــی ئــەو پڕۆژەیە ،حیزب
و تەشــكیالتی مۆدێڕنــی درووســت
كــرد و دەوڵەتــی لــە شــكڵی كۆماریــدا
بــۆ پیادەكردنــی ئــەو پــڕۆژە سیاســییە
پێكهێنا.
دواتــر لــە دادگادا و لــە جەرەیانــی
ســەفەرەكانیدا بــۆ تــاران دیفاعــی لــە
كار و بەرنامــەی سیاســيی خــۆی و
ئامانجەكانــی میللەتــی كــورد كــرد و
تــا ســەر پێیان وەفادار مایــەوە و گیانی
خۆشــی لــەو پێناوەدا بەخــت كرد .دوای
مردنیشــی بوو بە ڕەمزی فیداكاری لە
پێناو میللەتدا.
لــە دەورانــی بزووتنــەوە دژی
ئیســتیعمارییەكاندا ،لــە هەموو واڵتانی
ناوچــەدا ،ڕێبەرانــی بزووتنــەوەی دژی
ئیســتیعماری توونــد بــە خەباتــی دژی
ئیســتعماریەوە نوســابوون و دواتریــش
هەموویان دیكتاتۆر و سەرەڕۆ دەرچوون.
پێشــەوا لــە سیاســەت و كــردەوەدا ،بــۆ
ئــازادی و دێموكراســی ،ڕزگاری لــە
ســتەمی نەتەوایەتــی و پێشــكەوتنی
كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی تێدەكۆشــا و
بە هەرسێكیان وەفادار بوو.
لــە ئەوپــەڕی ئیقتــداری سیاســیدا،
خەڵكــی و خاكــی و لــە هەڵســوكەوتدا
دێموكــرات بــوو و دێموكڕاتیــش مایەوە.
لەو دەورانە مێژووییەدا ،لە نێو ڕێبەرانی

و فێركــردن و ئەمنیەتــی قەزایــی و
ســێكۆالریزەكردنی دادگاكان باشــترین
نموونەی ئەو قسەیەن.
لەگــەڵ ئــەوەدا كــە پیاوێكــی ڕووحانی
بووە ،بەاڵم هیچكات وەك ڕێبەریی دینی
لــە حیــزب و حكومەتــدا هەڵســوكەوتی
نەكــردووە و لــە هەمــوو جێگایــەك وەك
ڕێبــەری میللــی و سیاســی قســەی
كردووە.
نــە دینــی خســتۆتە خزمــەت ئامانجــە
سیاســییەكانی خــۆی و نــە سیاســەت
و حیــزب و حكومەتــی كردونەتــە
بووكەشوشەی دەستی دین و مەزهەب.
لە سەرتاسەری ئێراندا ئەودەم ئاخوندەكان
دژی ئیســاحاتی ئــەرزی و مافەكانی
ژنــان بــوون و دژایەتیــان دەكــردن ،بەاڵم
پێشــەوا تێدەكۆشــا بیانكاتە واقعیەتێكی
ژیانی ڕۆژانە.
كۆمــاری كوردســتان پڕشــنگدارترین
قۆناخــی مێــژووی هاوچەرخــی كورد و
كوردســتانە .ئەوەی تا ئێســتا هەمانە و
لە داهاتووشدا تا چاو بڕ دەكا دەمانبێ،
هەر لەوێڕا دەست پێدەكا.
بیــگ بانــگ ،تەقینــەوەی گــەورەی
ناســیۆنالیزمی هاوچەرخی كوردستانی
لەوێڕا ســەرچاوە دەگرێ و ئێستاش ئەو
ئینێرژییــەی كــە وەریدەگــرێ هــەر لــەو
تەقینەوە گەورەیەوە پێی دەگا.
پێشــەوا ســەرۆكی حیــزب و ســەركۆمار

بــوو ،بــەاڵم قــەت حكومەتــی نەكــردە
ئاڵقەبەگوێــی حیــزب .حیزبــی نەكــردە
ســەرباری حكومــەت و زەنجیــر بــۆ
دەســت و پێی حكومەت .قەت نەبوو لە
كێــوی ســینای دەفتەری ســەركۆماری
و ســەرۆكایەتی حیزبــەوە فەرمــان نازڵ
بكات.
بڕیــارەكان دەســتەجەمعی دراون و
ڕاوێژیــان لەســەر دەكــرا و بــە فیلتێــرە
پێویســتەكاندا تێدەپەڕین جــا دوایەش لە
ڕۆژنامــەی كوردســتاندا بــاو دەكرانەوە
و بــە ئاگاداریــی بیــروڕای گشــتی
دەگەیەشتن.
حیزب ماتۆڕی بردنە پێشی بەرنامەكان
و ڕێكخستنی میللەت و مۆبیلیزەكردنی
توانــاكان بــوو نــەك دەســتوپێگر .هەموو
ئیمكاناتــی حیزبــی خســتبووە خزمــەت
حكومەت نەك بەپێچەوانەوە.
قــەت خۆی لە جێی كۆمیتەی ناوەندی
دانەدەنا و كۆمیتەی ناوەندیشی لە جێی
حیــزب دانەدەنــا و حیزبیشــی لــە جێــی
میللەت دانەدەنا.
خــۆی و حیــزب و كۆمــار و دەوڵەتــی
بۆ خزمەتی میللەت دەویســتن .پێشــەوا
بەرانبەر بیروڕای گشتی لە سەر هەست
بــوو .ئــەو كەســێك نەبــوو گــوێ نەداتە
بیروڕای گشــتیی میللــەت و ڕوانگە و
بیروبۆچونــی هاوكارەكانــی بــە گرنگ
دەگرت.
مەیدانی بۆ درووســتبوون و پێگەیشتنی
چینــی ناوەندیــی كۆمەڵــگای
كوردســتان خــۆش دەكــرد .ئەدیــب و
زانــا و فەرهەنگییەكانــی كــوردی لــە
دەوری حیــزب و كۆمــار كــۆ كردبوونەوە
و خســتبوونیە خزمــەت میللــەت و
پەرەســەندنی زمــان و ئەدەب و كولتور و
پەروەردە و فێركردنی میللی.
هەمــوو توانــای ڕووناكبیرانــی كــوردی
خستبووە خزمەت خەبات و بەرنامەكانی
حكومەتــی كوردســتان .ئــەو حیزبــەی
ئــەو لــە دوای خــۆی بەجێــی هێشــت،
ئێســتاش هــەروا خۆشەویســتی خەڵكــی
كوردســتانە و ئــەوەش تــا ڕادەیەكی زۆر
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لەوەڕا دێ كە حیزبی پێشەوایە و پێشەوا
دایمەزراندووە.
مایــەوە و گیانــی خۆشــی لــەو پێناوەدا
بەخــت كــرد .دوای مردنیشــی بــوو بــە
ڕەمزی فیداكاری لە پێناو میللەتدا.
پێشــتر ڕێبەرانــی بزووتنــەوەی كــورد
بــە هــۆی پێگــە و نفــوزی عەشــیرەتی
و ئایینییــەوە هاتونەتــە ســەر .پێشــەوا
لــە ڕێــگای حیزبایەتــی و كاری
ڕێكخراوەییــەوە هاتبــووە ســەر .ئەو هەم
مەشــروعیەتی هەبــوو هــەم لێوەشــاوەیی
زانســتی و سیاســی و هەم یەكپارچەیی
ئەخالقــی و هــەم مەحبووبیەتــی
جەماوەری.
پــاش مەرگیشــی هــەروا خۆشەویســت
مایــەوە .كەمــن ئەو ڕێبەرانــەی ئاوا لە
نێــو میللەتــی خۆیانــدا خۆشەویســتن و
هەر خۆسەویستیش دەمێننەوە.
پێشــەوا ڕزگاریخــواز ،ئازادیخــواز،
پێشــكەوتنخواز و شۆڕشــگێڕ بــوو.
ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ میللــەت پێوەندیــی
هەبوو .ئەو دیوانســاالری و بۆرۆكراسی
بــۆ بردنەپێشــی بەرنامــە و پڕۆژەكانــی
كۆمــار هێنایە كایە و موئەسەســاتی بۆ
كۆمــەڵ و كۆمار درووســت كردن ،بەاڵم
وەك پێشەوای میللی قەت نەهات خۆی
لە قاوغی تەســكی بۆروكراســی حیزبی
و دەوڵەتیدا زیندانی بكا.
ئــەو بــە كــردەوە ڕێبەرایەتــی دەكــرد و
لــە ڕیــزی پێشــەوەی كار و خەبــات و
هــەوڵ و تێكۆشــان بــۆ چارەســەری
گیروگرفتــەكان بــوو .خاكی و خۆماڵی
و بێفیــز و تەكەبــور بوو .ئەو هاتبوو وەك
بۆخــۆی لە ڕۆژی ســوێندخواردنەكەیدا
فەرمــووی ،ســەروماڵی فیدای میللەت
و نیشتمانەكەی بكا.
ئینســانێكی زانــا و خــاوەن فەرهەنــگ
بــوو ،هــەر بۆیەش بایەخێكــی زۆری بە
فەرهەنــگ و ئــەدەب و كولتــور دەدا.
دەورانی حكومەتی كۆماری كوردســتان
لــە مێــژووی میللەتــی كــورددا ،تا ئەو
دە دوازدە ساڵەی دوایی ،پڕشنگدارترین
قۆناخی گەشەكردنی فەرهەنگ و زمان
و ئــەدەب و ڕۆژنامەگەری كوردییە كە
مێژوو بە خۆیەوەی دیتوویەتی.
ئەو زمانە ئەدەبی و سیاســییەی ئەمڕۆ
بــەكاری دێنیــن ،هەر هەمــان زمانە كە
لــە ســەردەمی كۆمــاری كوردســتاندا
بــوو بــە زمانــی ئەدەبــی و سیاســی و
ڕۆژنامەگەری كوردی.
نەخــش و بەشــی خەڵــك لــە بزووتنەوە و
دەســەاڵتدا ،نەخــش و ســەهمی هەرەزۆر
بــوو .پێشــەوا دەســەاڵتی حیزبــی و
حكومەتــی لــە دەســتی خــۆی و
كەسوكارەكانیدا كۆ نەكردبوویەوە.
چەترێكــی گــەورە بــوو كــە هەمــوو لــە
ژێریــدا جێگایان دەبوویەوە .پێوەر بۆ ئەو
خزمــەت بوو .ئــەو گەورەترین كۆڵەكەی
هاوبەش بوو .مەخرەجی موشتەرەك بوو.
تەمەنــی كــەم بــوو ،هیــچ عەشــیرەت و
تایفــەی لــە پشــت نەبوون ،بــەاڵم توانی
لــە کۆمەڵگای دواكەوتــووی ئەودەمی
كوردســتاندا ،ببێتــە كاریزمایەكــی
میللــی هێنــدە گــەورە كــە هەمــوو
عەشــیرەتە گــەورە و ناتەبــا و تەنانــەت
نەحەواوەکان ،لە دەوری فەرماندەییەكی
سیاســی و نیزامــی كــۆ بكاتــەوە و
تەنانــەت كوردەكانی بەشــەكانی دیكەی
كوردستانیش ،ڕاكێشێتە ژێر ئۆتۆریتەی
میللی كۆماری كوردستان.
یەكپارچەیــی ئەخالقــی پێشــەوا لــە
پلەیەكــی هێندە بەرزدا بوو كە گەورەیی
و مەزنــی خۆی لــە گەورەیی و مەزنی
میللــەت و خەڵك و هاوكارەكانیدا دەدیت
و پێویســتی بــەوە نەبــوو كەســانی دی
نەبینێ و وەالیان بنێ.
بەپێچەوانــەوە ئــەو دەیزانــی گەورەیی و
مەزنایەتی لەوەڕا دێ كە بتوانێ خەڵك
و كەســانی گــەورە و بــە ئۆتۆریتــە لــە
دەوری خــۆی و بەرنامەكانــی كۆكاتەوە
نەك بەپێچەوانەوە.
ئاخــر كەســێك كــە دەســەاڵتی سیاســی
و حیزبــی و حكومەتــی لــە خــۆی
و دەوروبــەری خۆیــدا كــۆ دەكاتــەوە،

كەسێكە كە توانای سیاسی و فكری و
ئەخالقییەكەی بەرتەسكە ،كاراكتێرێكی
بێ هێزی هەیە و دەوروبەرەكەشــی هیچ
كارە و لێنەهاتوون.
پێشــەوا نیهادســازی كــرد ،بزووتنــەوەی
كردە میللی و گشتی .حیزبی نەكردبووە
فیرقــە و ســێكتێكی سیاســی ،حیزبــی
دێموكــرات لــە ســەردەمی پێشــەوادا،
جەبهەیەكــی بەرینــی میللــی بــوو كــە
هەمــوو ڕۆڵەكانی كوردســتان لــە نێویدا
جێیــان دەبــۆوە و هەمووشــیان بــە هــی
خۆیان دەزانی؛ شــاعیر وتەنی بە ملیۆن
كورد ،سوژدەیان بۆ دەبرد.
ئــەو خســڵەتە میللییــە كــە وەك میــرات
بــۆ حیزبی دێموكــرات بەجێماوە هەر لەو
دەمــەڕا دێ كــە پێشــەوا كردییە حیزبی
میللی.
حیزبــی دێموكراتــی دروســت كــرد و لــە

تیــن و ڕووناكــی لــە خــۆر وەردەگــرن،
هەموو هێزە سیاسییەكانی كوردستانیش
تین و ڕووناكی لە پێشەواوە وەردەگرن.
ئــەو گەرمــی و ڕووناكییەش لە بن نایە
و دەگاتە هەمووانیش .ئەو شــوێنەوارەی
پێشــەوا لــە ســەر تاكی كــورد ،میللەتی
كــورد ،سیاســەتی كــورد و ویژدانــی
میللــی كوردســتان بــە جێــی هێشــتووە،
باشترین بەڵگەی ئەو قسەیەن.
راســتە كۆمــاری كوردســتان ڕووخــا و
بزووتنــەوە پاشەكشــەی كرد ،بەاڵم بیری
پێشــەوا نەشــكا ،چونكە شكســت ئەوەیە
قــەت هەڵنەســتیەوە .هەركــەس پــاش
كەوتنەخوار درەنگ یا زوو هەســتێتەوە،
نەشكاوە.
بەرنامــەی سیاســی و حیزبــی پێشــەوا
و خەباتــی پێشــەوا ،بــە جۆرێــك لــە
كوردســتاندا ڕەگیــان داكوتــاوە ،كــە

بۆیــە لــە پێدەشــتی كاكــی بــە كاكــی
بزووتنــەوەی كــورددا بۆتــە لووتكــەی
هەرەبــەرزی فیــداكاری و گیانبــازی و
نیشتمانپەرستی و واڵتپارێزی.
ئــەوە چەند دەیەیە كــە تەواوی دەزگای
تەبلیغاتی دەوڵەتی ئێران و ناسیۆنالیزمی
مەزنیخــوازی ئێرانــی و كۆنەپەرســتیی
ناوچــە و تەنانــەت زڕەچەپــی كــورد و
ئێرانیش كەوتونەتە خۆ تا پێشەوا تەخریب
كــەن و خــۆی و بەرنامە و كارنامەكەی
ڕەش بكەن،بــەاڵم نــەك هــەر نەیانتوانیوە
زەڕەیــەك لــە گەورەیــی و خۆشەویســتی
پێشەوا كەم كەنەوە ،بەڵكوو پێشەوا هەروا
دێ و مەزنتــر و خۆشەویســتتر دەبــێ و
بەرنامەی سیاســی پێشــەوا ئەمڕۆ بۆتە
بەرنامەی ڕێگاچارەی گیروگرفتەكانی
واڵتە خۆشەویستەكەمان.
ئەو كەسایەتییەك بوو تێدەكۆشا كۆرپەی

مودیریەت و بەتەگبیریی پێشــەوا پێشتر
لــە زۆر بــواردا تاقــی كرابــۆوە .ئــەوەی
ڕووی دا ئاكامــی پیالنــی هاوبەشــی
زلهێزان و كۆنەپەرستی بوو.
بەبڕوای مــن گەورەتریــن تایبەتمەندیی
پێشــەوا ئەوەیــە کــە ئــەو وەک ڕێبــەر
و پێشــەوای میللەتــی کــورد لــە
بەرامبــەر میللــەت و مێــژوودا هەســتی
بەبەرپرسایەتی دەکرد.
ڕێبەرانــی ئێســتای کــورد دەبــێ زۆر
دەرسی بەنرخ لە پێشەوا فێربن ،بەاڵم لە
هەمووان گرنگتر ئەوەیە ئەو ئیحساســی
مەســئولیەتە لــە بەرانبــەر میللــەت و
مێژوودا ،لە قازی نەمر فێر بن.
شەخســیەتە سیاســی و ڕووداوە
پێوانــە
بــەو
مێژووییــەکان،
هەڵدەســەنگێنرێن ،کە لــە کاتی خۆیان
و لــەدوای خۆیــان چ شــوێنەوارێکیان

ڕێگای حیزبەوە بوو بە پێشەوای گەل و
دواتر حیزبیشی خۆشەویست كرد.
دەڵێــن هــەر خەباتێــك ڕێبــەری خــۆی
درووســت دەكا ،حیــزب و بزووتنــەوەی
كوردســتان لــە ســەردەمی پێشــەوادا
جەمــاوەری و میللــی و گــەورە و بەرین
بــوون ،بۆیــەش ئــەو ڕێبــەرە گەورەیــان
هێنایە مەیدان.
ئەوەتــا ئێســتاش مەیدانــی چوارچــرا و
گــۆڕی پێشــەوا ،بوونەتــە ســەمبوولی
نیشــتمانپەروەری و مەكــۆی كوردایەتی
و قیبلــە و زیارەتــگای ڕێبوارانــی
ڕێگای ڕزگاريی كوردســتان و پێشــەوا
لــە دڵــی نەتــەوەی كــورد و ویژدانــی
میللەتــی كــورددا هەر زینــدووە و ڕێباز
و ئامانجەكانــی هــەروا ئامانجــی
كۆمەاڵنی بەرینی خەڵكی كوردستانن.
گۆڕی پێشــەوا بۆتە كورەی جۆشــدانی
كوردایەتی و لە سەرتاسەری كوردستاندا
خەڵــك ســوێندی گەورەیــان بــە گۆڕی
پێشەوایە.
ئــەوە مانایەكــی گــەورەی مەعنەوی و
ئەخالقی هەیە.
بیری سیاسی پێشەوا هێشتاش هەروا بە
پێشەنگ دادەنرێ و مەوزوعیەتی هەیە
و ڕوو لە گەشەيە.
ئــەو درەختــەی پێشــەوا چانــدی ،هەروا
دێ پتر ڕەگ لە كوردستاندا دادەكوتێ.
ئــەو ئینێرژییــە میللیــە كــە لــە پشــتی
ســەری بزووتنەوەی كوردســتانەوە هەیە،
بەتایبەتــی ئــەو هێــزە كــە نەیهێشــتووە
حیزبــی دێموكرات بشــكێ ،یا لە ڕەیلی
خــۆی الدا ،هــەر ئەو ئینێرژییەیە كە لە
پێشەواوە پێی دەگا.
ئەمــڕۆ بــە ملیــۆن كــورد لــە هەمــوو
كوردســتاندا پەیامی پێشــەوایان كردۆتە
مەشــخەڵی ڕێنیشــاندەری ڕێــگای
خەباتیان.
هەمــوو هێــزە كوردســتانییەكان چ لــە
بەشــی ڕۆژهــەاڵت یــا لــە بەشــەكانی
دیكــە ،لــە ڕاســتی ڕاســتەوە تــا چەپی
چــەپ و تەنانــەت مەزهەبییەكانیــش،
شەجەرەی سیاســی خۆیان دەبەنەوە سەر
پێشــەوا و دەیانهەوێ مەشــروعیەتی لێ
وەرگرن.
هەمــوو هەســارەكانی كۆمەڵــەی خــۆر،

ئەوتــا شــەوەزەنگی ڕەشــی ئیســتبدادی
ئاخووندیــش ،نەیتوانیــوە ،لــە گەشــە و
هەڵدانیــان بخــات؛ پێشــەوا و كۆمــاری
كوردســتان و بەرنامەی سیاسيی پێشەوا
ئێســتا بوونەتە ڕێفێڕانســە و نەسڵەكانی
ئێســتا و داهاتــووی كوردســتان خۆیانی
پــێ پێناســە دەكــەن .چونكــە قۆناخــی
دەوڵەتــی جمهــوری كوردســتان ،لــە
مێژووی میللەتی كورددا بەرجەســتەیی
مێژوویــی هەیــە و ســەردەمی زێڕینــی
مێــژووی دەســەاڵتداریەتی هاوچەرخــی
كوردە.
پێشــەوا هەمــوو هەڵوێســتەكانی چ لــە
پێوەنــدی لەگــەڵ تــاران و چ لەگــەڵ
تەورێــز و چ لەگــەڵ زلهێــزەكان و چ لە
پێوەندی لەگەڵ مەســەلە نێوخۆییەكانی
كوردســتاندا ،تەنیــا لــە گۆشــەنیگای
بەرژەوەندیی كوردستان و دێموكراسییەوە
دەگرتن.
لــە
بێوێنــەی
مەهارەتێكــی
فۆرموولەكردنــی داخوازەكانی میللەتی
كــورد و پەیامــی سیاســیی خەڵكــی
كوردستان و حیزبی دێموكراتدا هەبوو.
ئەوەش بوو پێشەوای كردبووە ڕێبەرێكی
تــەواو عەیــاری میللــی .لەخــۆڕا نەبوو
بــووە پێشــەوا و هــەروا بــە پێشــەوایش
مایەوە.
پێشــەوا فیــداكاری كــرد و تەڵەبكاریــش
نەبوو .ئەو لە دادگاشدا دەزانێ شەهیدی
دەكــەن ،بــەاڵم دیفاعی سەرســەختانە لە
میللەتــی كورد و داخوازەكانی میللەتی
كورد دەكا.
لە وەسیەتنامەكەشیدا و لە سەر سێدارەش
هــەر داوا لــە ڕۆڵەكانی كوردســتان دەكا
خەبات بەرنە پێش و خواش بە شاهیدی
دەگــرێ كــە بــە ســەروماڵ ،خزمەتــی
میللەتــی خــۆی كــردووە و داوا دەكات
ئەگــەر قســوريی هەیــە نەتەوەكــەی
بیبەخشن.
بەمجــۆرە ئــەو هیــچ تەڵەبــكار نییــە
و فیداكاریشــی بــۆ ئــەوە نەكــردووە لــە
میللەتەكەی تەڵەبكار بێت .تەنیا داوای
ئەوەیە میللەت پشــت بە یەك ببەســتن و
خۆیــان بــە عیلــم و زانســت تەیــار بكەن
و خەبــات بەرنــە پێــش و نەهێڵن ئاگری
خەبات لە نێڵە بكەوێت.

ئــازادی و ڕزگاری كوردســتان ،لــە نێو
میللەتی كوردەوە بۆ سەر دونیا هیدایەت
بــكا .حیزب و تەشــكیالتی بۆ ئەو كارە
دەویســتن و حیــزب بــۆ ئــەو كەناڵــی
خزمەت بە گەل و نیشتمان بوو.
پێشــەوا كەسێك بوو كە مێژووی كورد و
زەمــان هێنابوویە پێشــەوە .لە ماوەیەكی
كورتــدا كــە دەســتی بــە كاری سیاســی
كــرد ،نەخشــی هێندە گــەورەی گێڕا كە
لــە مێــژووی میللەتــی خۆیــدا بــوو بــە
گاندییــەك ،ناپلیۆنێك ،ماندێالیەك .ئەو
درووستكار بوو.
خــۆی و دەزگای حكومەتەكــەی
دووربــوون لــە گەندەڵــی .ئێســتاش
درووســتكاری نەك بــە فەزیلەت بەڵكوو
بە موعجیزە دادەنرێ ،كەچی پێشەوا لە
هەمــوو گەندەڵی و ئالودەگییەك بەدوور
بوو.
ئــەو كێوێــك بــوو لــە ئەخالقیاتــی بــەرز
و ئیســتڕاتیژيی سیاســی و ســەالمەتی
ویژدانــی .هــەر بۆیــەش ئیعتبارێكــی
سیاســی و مەعنــەوی گــەورەی لــە نێو
میللەتدا هەبوو.
دەڵێــن مێــژوو ڕەحــم بــە كــەس نــاكا.
پێشــەوا لــە نێــو ڕێبەرانــی سیاســی
میللەتــی كــورد و میللەتانــی دیكــەی
ناوچــەدا ،لــە ڕیــزی هەرەپێشــەوەی ئەو
ڕێبەرانەدایــە كــە ژمارەشــیان بەداخــەوە
زۆر كەمــە ،كــە لە ئیمتیحانی ســەختی
مێژوو دەرچوون و ڕووسوور هاتوونە دەر؛
الیەنێكی دیكەی گەورەیی پێشــەوا لەو
پیالنــە گەورەیەڕا دێ كە كۆنەپەرســتی
و ئیمپڕیالیــزم و دوژمنانــی كــورد لــە
دژی ئــەو و حكومەتەكــەی بەڕێوەیــان
بــرد .ئەو ڕاســتییە لــە ڕەوتــی دادگادا
و لــە چۆنییەتــی حوكمدانــی قازییەكان
و لەداردانیانــدا بــە باشــترین شــێوە
دەردەكەوێ.
پێشــەوا بــێ كیفایــەت نەبــوو ،بــەاڵم
پیالنێكــی نێونەتەوەیــی لــە دژی ئــەو
وەڕێخــرا كــە لــە دەرەوەی كۆنترۆڵــی
ئــەودا بوو .ئــەو ژمارەیەكی كەم كارتی
بــۆ یــاری لە دەســتدا بــوون ،لــە هەموو
كارتــەكان بــە باشــترین شــێوە كەڵكــی
وەرگرت.
توانــا و لێوەشــاوەیی و درووســتكاری و

بەجێهشــتووە و چ تەئســیرێکیان
دانــاوە .جــا ئەگەر لــەو پێرســپێکتیڤەوە
تەماشــای کەســایەتی سیاســی پێشەوا
و ئــەو ڕووداوانــە بکەین کــە لە ماوەی
ڕێبەرایەتــی ئــەودا ڕویانــداوە ،هــەر
لــە دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانەوە ،تا ڕاگەیاندنی کۆماری
کوردســتان و پاشــان ئێعدامــی پێشــەوا،
هەر کام لەو ڕووداوانە بە تەنیا و بەسەر
یەکەوە و شەخســیەتی سیاســی پێشــەوا
و حزووری پێشــەوا لــە حافیزەی میللی
نەتەوەیــی کــورددا ،ئــەوە دەردەخــەن کە
پێشــەوا و هەڵوێســتە سیاســییەکانی و
کاروکردەوەکانــی ،گەورەترین ڕووداوی
مێــژووی سیاســی کــوردن لــە مێژووی
هاوچەرخــی کــورددا و تەکانــی
ئاخیریــان بــە نەتــەوەی کــورد داوە و بە
لوتکــەی گەشــەکردنی ناســیۆنالیزمی
کوردســتانی دادەنرێــت .کــورد ئاوات و
ئارەزووەکانــی خــۆی ئێســتاش هــەر لە
ئامانجەکانــی کۆمــاری کوردســتاندا
دەبینــێ ،ئــەو ئامانجانــەی کــە لــە
کەســایەتی سیاســی پێشــەوادا وێنایــان
پەیدا کردبوو و پێشــەوا گیانی خۆشــی
لە ڕێگای ئەواندا دانا.
ئێستاشی لەگەڵ بێ پێشەوا گەورەترین
و پڕقودرەتتریــن کەســایەتی سیاســی و
خەباتگێڕانەی نێو بیروزەینی ڕۆڵەکانی
نەتــەوەی کوردە کە وەک سەرمەشــقی
خەبــات و تێکۆشــان و فیــداکاری لــە
پێنــاوی ئــازادی کوردوکوردســتاندا،
تەوافوقی میللی لەســەرە .ڕاگەیاندنی
دەوڵەتــی جمهــوری کوردســتان لەالیــەن
پێشــەواوە ،بــە هــەر پێوانەیــەک
هەڵیســەنگێنین ،بــە ڕاوەســتانەوەی
سیاســی و ڕاســانی کورد لە دژی ئەو
وەزعــە مەوجــودە دادەنرێــت ،کە ســەدان
ساڵە کورد لە نێویدا بەسەردەبا.
ئەوەتا ئێستاش پێشەوا هێزێکی ئەخالقی
و سیاســی هێندە گەورە و ئینێرژییەکی
موســبەتی هێنــدە زۆرمــان پێدەبەخشــێ
کــە چ وەک تاکــی کــورد و چ وەک
نەتەوەی کورد بەرەو پێشەوەمان دەبات.
پێشــەوا دیــد واتە ئاســۆ یــا بەواتایەکی
دیکــە ڤیزشــۆنی دا بــە بزووتنــەوەی
نەتەوایەتــی کــورد .واتــە ئاســۆی ئــەو

بزووتنــەوەی دەستنیشــان کــرد .بــە
ڕاگەیاندنــی کۆمــاری کوردســتان
ڕێــگای خەباتــی نەتــەوەی کــوردی
دیــاری کــرد .ڤیزشــون لەگــەڵ
هەڵســوکەوتی تاکتیکی فەرقی هەیە.
ئێســتا مەوقعیەتــی جوواڵنــەوەی کورد
لــە سیاســەتی ڕۆژانــەدا هەرچیــەک
بێت ،ڤیزشون ،لەو سیاسەتە تاکتیکیانە
بەرزتــرو بڵندتــرە .ڕێگای کــەژڕەوی و
هەڵخلیســکان دەگــرێ .ئــەوەی پێشــەوا
کردی نابێت بە ئیدەئالیزم دابنرێت و بەو
بیانــووەوە بە کەم بگیــردرێ .ئیدەئالیزم
خــۆی لەخۆیدا شــتێکی خــراپ نییە.
بەســتراوەتەوە بەوەیکــە دەتەوێت کورد و
کوردســتان بەرەو ئازادی و سەربەخۆیی
بــەری یــا داوای مەدینــەی فازیلــە و
کۆمەڵــگای بــی تەبەقــەی تەوحیــدی
و دیکتاتــۆری پڕۆلیتاریــا دەکــەی.
کــورد وەک نەتەوەیــەک زەرفیەتــی
ئــەوەی تێدایــە و حەقــی ئەوەشــی هەیە
بــە ئــازادی بــگا و دەوڵەتــی نەتەوەیــی
خــۆی دامەزرێنــێ و خــۆی بگەیەنێتــە
ئاســتی میللەتانی دیکــەی دونیا؛ واتە
مافی ئەوەی هەیە ڕێگای پەرەسەندنی
خــۆی دیــاری بــکات .ئــەو خەباتــەی
کــورد دەیباتــە پێــش بــۆ گەیشــتنە بــە
لوتکەی بەرزی پەرەسەندن و پێشکەوتن
کــە بریتییــە لــە ئــازادی و ڕزگاری لە
ســتەمی نەتەوایەتــی و مافــی چــارەی
خۆنوسین.
پێشــەوا ڕۆڵــەی زەمانــی خــۆی بــوو.
ئــەو توانــی لــەو دەرفــەت و ئیمکاناتانە
کــە ئــەودەم بــۆ کــورد ڕەخســابوون بــە
باشــترین شێوە کەڵک وەرگرێ .ئەگەر
قســەو هەڵوێستە سیاسییەکانی پێشەوا
لێکدەینــەوە ،بۆمان دەردەکەوێ کە هەم
ڤیزشونار بووە و هەم یوردنارد بووە .واتە
پێــی سیاســەت و هەڵوێســتەکانی لــە
ســەر عــەرزی واقع بووە و چاویشــی لە
ئاســۆ و ئاســمان و ئەستێرەکان بووە واتە
واقعبیــن بــووە بــەاڵم هەرگیــز ئاســۆی
خەباتــی کــوردی لەبەرچــاو ون نەبووە.
ئازادی کوردســتان بۆ قازی مەسەلەی
کلیدی بووە.
لەڕوانگــەی ئــەوەوە کــورد مەســەلەی
کورتخایــەن و درێژخایەنــی نییە .کورد
مەســەلەی کورتخایــەن و درێژخایەنــی
یەکــە .ئازادی و ڕزگاری .مەســەلەی
کورتخایەنی کــورد درێژخایەنەکەیەتی
و مەســەلەی درێژخایەنەکەشــی
کورتخایەنیەتــی.
مەســەلەی
سیاســەتگوزاری ڕۆژانــەی پێشــەوا ،لە
ڕوانگــەی ســتراتیژیکی پێشــەوا جیــا
ناکرێتــەوە .ئــەوە فەلســەفەی کاری
سیاسی پێشەوایە.
ئامانجــی پێشــەوا بە لەداردانی پێشــەوا
نەمــرد و تەنانــەت گەورەتــرو مەزنتریش
بووە .پێشــەوا بۆتە ئیلهامبەخشی نەسڵە
یــەک لــە دوای یەکەکانــی نەتــەوەی
کورد.
ئێمــە وەزیفــەی بردنەپێشــی ئــەو
ئامانجەمان لەســەر شانە .با تێبکۆشین
شایســتەی ئەوەبیــن کــە ڕێبــواری
ڕێــگای پێشــەوا و ئامانــج و ڕێبــازی
پێشــەوا بیــن .بــۆ ئــەو مەبەســتە دەبــێ
سیاســەتی خۆمــان لــە ســۆزو عاتیفــە
و ئیدئۆلــۆژی پــاک کەینــەوە .بــا
تێبکۆشــین لــە هەمــوو زەرفیەتــی ئــەو
میللەتــە بۆ ڕزگاری کەڵک وەرگرین.
دەبــێ لــە پشــتی مەنشــوری قازانــج و
بەرژەوەندییــە میللییەکانــی کــورد،
سیاســەتەکانی خۆمــان بدەینە بەر دید.
دەبــێ شــەهامەتی ئەوەمــان هەبێــت لــە
ئەشــکەوتی کەهفــی هەزارســاڵەمان
بێینەدەر.
دونیای تەنگی سیاسەتی خۆمان بەجێ
بهێڵیــن و ڕاســت لە قەلبی مەســەلەکە
بدەیــن .مەســەلەی ئێمــە زۆر جیددییە.
مەســەلەی ژێردەســتی میللەتێکــە لــە
قەرنی ٢١دا ،پێشــەوا لە هەلومەرجێکدا
ئــااڵی ئــەو خەباتــەی هەڵگــرت
کــە ئیمکاناتێکــی زۆر کەمــی بــۆ
کەڵکوەرگرتــن لەبــەر دەســتدا بوو ،ئێمە
ئۆقیانوسێک لە دەرفەت و ئیمکاناتمان
لەبــەر دەســتدایە .بــا تێبکۆشــین لــەو
ئیمکاناتە ،لەو ئینێرژییە زۆرەی کە بۆ
خەبــات لە نێــو میللەتەکەماندا هەیە،بە
باشترین شێوە کەڵک وەرگرین.
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نووسین :هێمۆ

ئەوە وانەکانی مەکتەبی ڕاسانی ڕۆژهەاڵتە کە
کۆبوونەوەکان دەکاتە کۆبوونەوەیەک بۆ باس لە سەر داهاتوویەکی پڕ لە سەربەستی.
هەڵپەڕکێ دەبێتە کۆڕی ڕەشبەڵەکی کیژان و الوانی نیشتمانپەروەر کە بە جلی خاکی و هەوری و گوڵوەنییەوە بە
جێگای گۆرانییەکی ئاسایی و شاد،
سروودی شۆڕش بۆ ڕزگاری دەخوێنن.
جامانە سەمبۆلی شۆڕش و پێشمەرگە و
ڕەسەنایەتی و نەتواننەوە بە شێوەگەلی جۆراوجۆر دەبێتە چقڵی چاوی داگیرکەری کوردستان
جاقل
نەتەوەی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت
لــە یەکــەم ڕۆژی هەوڵدانــی ئاخوندەکان
بــۆ بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت لــە
ئێــران و کوردســتاندا دژایەتــی ئەوانیــان
کــردووە .شۆڕشــی گەالنــی ئێــران کــە
بەرهەمــی خەبــات و خوێنــی ڕۆڵــە ئــازا
و بەجــەرگ و شۆڕشــگێڕەکانی ئێــران
و کوردســتان بــوو لەالیــەن ئاخوندەکانەوە
دزرا .بارودۆخــی ناوچەیــی و جیهانــی
لــەو کاتــەدا هۆکارێکــی گرینــگ بوون
هەتــا واڵتــە زلهێــزەکان چاویان لــە الیەنە
نێگەتیڤەکانــی ئــەو ڕێژیمــە لــەو کات
و لــە داهاتووشــدا بنوقێنــن .دەتوانیــن
بڵێیــن ملمالنێــی هێــزە جیهانییــەکان لــە

بۆ سەلماندنی ئەم ڕاستییە.
چاالکی و خەباتی مەدەنی لە شارەکانی
کوردســتاندا هــەر لە ســەرەتای شۆڕشــی
گەالنــی ئێرانەوە بوونــی هەبووە هەرچەند
نــاو و شــێوەی ســازماندانەکەی بەهــۆی
بارودۆخی ئەو کاتەوە بڕێک لەگەڵ ئەم
سەردەمەدا جیاوازی هەبووە.
چاالکــی مەدەنــی زۆرتــر هەڵقــواڵوی
بیــری فەرهەنگییە بەاڵم خەباتی مەدەنی
لــە چەمکــی سیاســی نیزیکتــرە و لــە
هەنــدێ شــوێن و کات و بۆنــەدا بەرانبەر
بــە داگیرکــەر دەوەســتێتەوە و کەمتــر
دادەهێــزرێ یــان دەچێتــە ئــاو و بــەردەوام
پڕڕەنگتــر دەردەکەوێ .چاالکی مەدەنی
و خەباتی مەدەنی دوو واتای تەواوکەری
یەکتریــن و هیچــکات دژ بــە یــەک
نیــن .ئــەوان خــاوەن ســەمبول و واقعییەتە
مەیدانــی و خەیاڵییەکانــی وەک یەکــن

بــۆ نمونــە؛ گرتنــی بۆنــەی نــەورۆز لــە
ڕوانگــەی ڕێژیمــەوە هێڵی ســوورە! بەاڵم
لــەو ڕووەوە کــە ئــەم بۆنانــە لــە تــەواوی
جوغڕافیــای کوردســتاندا بەڕێــوە دەچێ
ڕێژیــم ناتوانــێ بــە تــەواوی پێشــی
پێبگــرێ .ئــەو ڕێژیمــە بەپێچەوانــەی
خواســتە ســەرەکییەکەی کــە پێشــگرتنە
بــە بۆنەی نەورۆز ،لــە میدیاکانی خۆیدا
نەورۆزێکــی ســاکار و بەدوور لــە هێما و
ســەمبولە نەتەوەییــەکان پیشــان دەدات.
ئــەو ڕێژیمــە هیچکات شــوێنێک بۆ ئەو
مەراسمە دابین ناکات .تەنانەت بە هێزی
سەرکوتکەر پێشگیری لە چونی خەڵک
بۆ یەک شوێنی دیاریکراو دەکات.
گرتنــی بۆنەی نەورۆز لەم چەند ســاڵەی
خەباتی ڕاسانی ڕۆژهەاڵتدا لە چەمکی
مێژوویــی و چاالکی مەدەنییــەوە ،بووەتە
خەباتێکــی مەدەنــی .دژایەتی داگیرکەر

کیــژان و الوانــی نیشــتمانپەروەر کــە بــە
جلــی خاکــی و هــەوری و گوڵوەنییــەوە
بــە جێــگای گۆرانییەکــی ئاســایی و
شــاد ،ســروودی شــۆڕش بــۆ ڕزگاری
دەخوێنــن .جامانــە ســەمبۆلی شــۆڕش و
پێشــمەرگە و ڕەســەنایەتی و نەتواننــەوە
بــە شــێوەگەلی جۆراوجــۆر دەبێتــە چقڵی
چــاوی داگیرکــەری کوردســتان .ڕێژیــم
ئــەم ڕێــژە لــە ئاوێتەبوونی هزری شــاخ و
شــاری پــێ تەحەممول ناکــرێ .هەربۆیە
وەک دێوەزمــەی هــار پێــچ لــە خــۆی
دەدا و ڕێگاوبانــەکان دەگــرێ بــەاڵم لــە
بەرانبەر ئیرادەی جەماوەری ئازادیخوازی
کوردســتاندا هیچــی پێناکــرێ .شــوێنی
کۆبوونــەکان ،شــاخەکان و شــوێنی
حەماســەکانی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتانە .هەنــدێ جــار دێهاتێک یان
شــوێنێکی بەرفــراوان دیــاری دەکــرێ.

خەباتی گەلی کورد ،خەباتێکی بەرگریکارانەی ڕەوایە و لە هەر دوو دیوی نەرم و زبریدا بەدوور بووە
لە پڕوپاگاندای بێبنەما یان کردەوەگەلی تیرۆریستی .مێژووی بەرگری چەکدارانەی حیزبی دێموکرات پڕن لە
سەنەدی حاشاهەڵنەگر بۆ سەلماندنی ئەم ڕاستییە
بەدەســتەوەگرتنی دەسەاڵتی ئاخوندەکاندا
دەورێکــی کاریگــەری گێــڕا .کــوردی
ڕۆژهــەاڵت بــە لێکدانــەوەی دروســتی
ڕێبەرایەتــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ئــەو شــانازییە گەورە
و هەتاهەتاییــە پێبەخشــرا کــە لــە یەکەم
ڕۆژەوە دژ بــەم دەســەاڵتە پاوانخــواز و
دیکتاتــۆرە توتالیتێــرە بووەســتێتەوە و
«نــا»ی پێبڵێ .لە مــاوەی زیاتر لە چل
ســاڵ دەسەاڵتداری ئەو ڕێژیمەدا خەباتی
نەتــەوەی کــورد بەرانبــەر بــەم دەســەاڵتە
داگیرکــەر و نــاڕەوا هــەر درێــژەی بــووە
و کــورد لــە ڕیــزی یەکەمــی دژبەرانــی
ڕێژیمی ئاخوندیدا وەستاوە.
خەباتــی گەلــی کــورد ،خەباتێکــی
بەرگریکارانەی ڕەوایە و لە هەر دوو دیوی
نەرم و زبریدا بەدوور بووە لە پڕوپاگاندای
بێبنەمــا یــان کردەوەگەلــی تیرۆریســتی.
مێــژووی بەرگــری چەکدارانــەی حیزبی
دێموکرات پڕن لە سەنەدی حاشاهەڵنەگر

و لــە فۆڕمــی بەرەنگاری نەرمــدا دژ بە
هێما و دەسەاڵتی ناڕەوای داگیرکەر دێنە
مەیدانــەوە .زۆرجار خودی ڕێژیم بەهۆی
زەبروزەنگــی لەڕادەبــەدەر دەبێتــە هــۆکار
هەتــا چاالکێکــی مەدەنــی مەیدانــی
چاالکییەکانــی بگۆڕێــت بــۆ خەباتێکی
مەدەنــی .ئەمــەش لــەو ڕووەوەیــە کە ئەو
چاالکڤانــە پێــی وایــە ئــەو مەیدانــە بــۆ
تێکۆشان بەرتەسکە یان ڕێژیم لەهەوڵدایە
دەســکەوتەکەی بدزێ و بە ناوی خۆیەوە
تاپــۆی بــکات .هەنــدێ جــار ڕێژیــم لــە
بەرهەمــی کار و تێکۆشــانی چاالکڤانان
تەفســیرێک دەکا کە بە تــەواوی درۆیە
و پڕە لە چەواشــەکاری .ڕێژیم هەتا ئەو
شــوێنەی بۆی بکرێ دەیهەوێ بەرهەمی
ڕەنجــی چاالکانــی مەدەنی بــە قازانجی
خــۆی و دەســەاڵتەکەی بقۆزێتــەوە و لــە
خۆشەویســتی ئــەوان لەنێــو کۆمەاڵنــی
خەڵکــدا کەڵــکاوەژوو وەربگــرێ هەتــا
کۆمەاڵنی خەڵک بەالڕێدا ببات.

لەگــەڵ هــەر چەشــنە کۆبوونەوەیەکــی
ئاســاییش گوزارشــت لە ترس و داڕمانی
دەروونــی ئــەو ڕێژیمــە دەکات لە بەرانبەر
بزاڤــی ڕزگاریخوازانــەی گەلی کورد لە
کوردســتانی ئێران .لەبەرانبەر پێشگیرییە
ئاشــکراکانی ڕێژیــم لــە بەڕێوەچونــی
نەورۆز ،خەڵکی ئاشــتیخوازی کوردستان
و چــاالکان و خەباتکارانــی مەدەنــی
چاالکانەتــر هــەوڵ دەدەن ئەو بۆنە بەڕێوە
ببەن .ڕێژیم لەڕووی ناچارییەوە لە هەندێ
شــوێن خۆی لە کۆبوونــەوە و هەڵپەڕکێ
و گۆرانــی و جلــی کوردی کەڕ و کوێر
دەکات و النیکــەم لــە بەرانبەر ئەم نەوعە
لــە نەورۆزگرتــن بڕێــک بێدەنــگ خۆی
پیشان دەدات.
ئــەوە وانەکانــی مەکتەبــی ڕاســانی
ڕۆژهەاڵتــە کــە کۆبوونــەوەکان دەکاتــە
کۆبوونەوەیــەک بــۆ بــاس لــە ســەر
داهاتوویەکــی پــڕ لــە سەربەســتی.
هەڵپەڕکــێ دەبێتــە کۆڕی ڕەشــبەڵەکی

لەمساڵدا و لە ئاکامی دژایەتی توندتری
ڕێژیــم بەرانبــەر بە گرتنی بۆنەی نەورۆز
ئــەم بۆنانــە زیاتــر هاتنــە نــاو پانتایــی
شــارەکانەوە و هێمــا نەتەوەییــەکان بەپێی
ئوســولێکی مەدەنــی و خەباتکارانە زیاتر
و پڕڕەنگتــر خۆیان نواند .ئااڵی پیرۆزی
کوردســتان و یوبیلــی ئەڵماســی حیــزب
و لۆگــۆی هێــزی پێشــمەرگە و وێنــەی
شــەهیدانی ڕێبــەر زیاتــر لــە هەمیشــە
دەبینــران .هێــزی مەدەنــی و جەمــاوەری
شــار بــە پشــتیوانی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان زیاتــر پاشەکشــێ بــە ڕێژیــم
دەکات .ئــەوە کەتوارێکــی بــێ ئەمالو و
ئەوالیە کە ئاوێتەبوون و تێگەیشــتنی ئەو
دوو هێــزە لە یەکتــری ڕێژیمی تۆقاندووە
و ئــەو تێکەڵبوونــە بــە «نا»وتنێکــی
چەندبارە بە خۆی تەفسیر دەکات کە لە
یەکــەم ڕۆژی داگیرکارییەکەیــەوە هەتا
ئەمڕۆ لە الیەن نەتەوەی کوردەوە دەستی
پێکردووە و هەر درێژەشی هەیە.

واڵتی ئێمە لە درێژایی مێژوودا هەمیشە کەوتووەتە بەر پەالماری داگیرکەران
و بــە بەردەوامــی وەکــوو واڵتێکــی کۆلۆنیکراو هەڵســوکەوتی لەگەڵ کراوە،
هەر بۆیە پرسی نەتەوەیی الی ئێمەی کورد هەمیشە گرینگییەکی تایبەتی
هەبووە.
ئەم گرینگییە تا ڕادەیەک بووە کە زۆر کەس دەڵێن پرسگەلی دیکە بوونەتە
قوربانی ناســیۆنالیزم و نەتەوەگەرایی و هەموو ڕەهەندەکانی ژیانی سیاســی
و کۆمەاڵیەتیــی ئێمــەی کــورد لەو چوارچێوە و ڕێبــازەدا بەرەوپێش چووە کە
لە ئاکامدا ببنە هەوێنێک بۆ چارەسەرکردنی پرسی گرینگی نەتەوایەتی.
لەڕاستیدا لەم پێناوەدا ،ژنان وەک بەشێکی بەرچاو و کاریگەری کۆمەڵگای
کوردستان بە بەردەوامی لەهەوڵدا بوون کە لە دوو ڕەهەندی خەباتی ڕەگەزی
و خەباتی نەتەوایەتیشدا ڕۆڵی کاریگەر و بەرچاو بگێڕن ،هەر ئەمەش بووەتە
هــۆی ئەوەیکــە زۆر کەس قوربانــی بوونی ڕەوتی فێمێنیزم لە بەرانبەر ڕەوتی
ناسیۆنالیزم لە کوردستاندا بێننە ئاراوە ،بەاڵم ئەوەیکە لەم ڕاستایەدا بەرچاوە و
لە درێژایی مێژووشدا هەبووە ،ئەم بیرە بووە کە لە ئەگەری سەرکەوتنی بیری
ناسیۆنالیســتیدا ،ئەوە زۆربەی هەرەزۆری کێشــەکانی کۆمەڵگای کوردستان
چارەســەر دەبن و پاشــان دەرفەت بۆ جێگیرکردنی بیر و ئەندێشــەکانی دیکە
دێتە ئاراوە.
کەوابوو ئەوەیکە لە مێژووی کوردســتاندا دیارە ،ئەو ڕاســتییەیە کە هەمیشــە
پرســی نەتەوایەتــی الی گەلــی کــورد ،لــە هەمــوو قۆناغــە جیاوازەکانــدا
گرینگییەکــی زۆر تایبەتیتــری پــێ دراوە و هەمــوو هــەوڵ و تواناکانــی
تاکەکانــی کۆمەڵــگا لــەو پێنــاوەدا خراوەتە گــەڕ تاکوو بە چارەســەرکردنی
هاوکێشــە ســەرەکییەکە ،دەرفەت بۆ چارەســەرکردن و بنبڕکردنی هاوکێشــە
بچووکەکانی دیکەی نێو کۆمەڵگا بخولقێت.
چاوخشــاندنێکی خێــرا بــە ســەر مێــژووی کوردســتاندا ئەوە دەردەخــات کە لە
پێنــاو چارەســەرکردنی پرســی نەتەوایەتیدا پرســەکانی دیکــە پەراوێز نەخراون
و هــاوکات لەگــەڵ گەشــەی کۆمەڵــگا ،جومگە جیاوازەکانــی کۆمەڵگا بە
دابەشــکردنی ئەرکــەکان بەتایبــەت لە کاتی ئێســتادا لەڕێگــەی ڕێکخراو و
NGOی تایبەتــەوە هەوڵیــان داوە تاکــوو النیکــەم پرســە گرینگەکانــی
کۆمەڵگای کوردستان لەگەڵ پرسی نەتەوایەتی هاوتەریب بکەن.
لــەم نێوانــەدا ئــەوەی کــە دەبــێ بــە گرینگییــەوە چــاوی لێ بکرێــت ،ڕۆڵ و
دەوری ژنانــە لــە پەرەســەندنی بزووتنــەوەکان و هەروەهــا بەشــداری کردنیــان
لــە بەرەوپێشــبردنی پرســە جیاوازەکانــدا .هــەر وەک ئامــاژەی پــێ کــرا ،لــە
کۆمەڵــگای کوردســتاندا هیچکات پرســی ژنان پەراوێز نەخــراوە و لە هەموو
بڕگــە مێژووییەکانــدا دەبیندرێت کە ژنــان توانیویانە ڕۆڵ و دەوری تایبەتیی
خۆیان بگێڕن ،لە سەرۆکی عەشیرەبوونەوە هەتا نووسینەوەی مێژوو و دواتریش
وەئەســتۆگرتنی ئەرکی جیاواز لە کۆمەڵگادا کە هەموویان پیشــاندەری ئەو
ڕاســتییەن کــە هیچــکات کۆمەڵگای کوردســتان هەوڵی نــەداوە کە ژنان لە
خواست و ویستەکانیان داماڵێت و بە بەردەوامی پرسی ژنان هاوتەریب لەگەڵ
پرســی نەتەوایەتــی _ئەگەرچــی زۆر کاڵ و کەمیــش بووبێــت_ بــەاڵم هــەر
بەرەوپێــش چــووە .ئەمــە لــە ماوەی ســااڵنی ڕابــردوودا ،گۆڕانێکــی یەکجار
گــەورەی بەســەردا هــات ،ژنــان لە ســووچی ماڵەکانەوە هاتنە نێــو گۆڕەپانی
کۆمەڵــگا و بــازاڕی کارەوە ،ڕێــژەی کچــان و ژنانــی خوێنــدەوار و چوونــە
زانکۆی ئەم توێژە بەشێوەیەکی بەرچاو زیادی کرد ،ژنان هاتنە نێو گۆڕەپانی
ناڕەزایەتییەکانــەوە و ئەوانیش هاوشــان لەگــەڵ پیاوان داوای ماف و ئازادییان
کرد ،هەموو ئەمانە نیشاندەری ئەو ڕاستییەن کە ژنان توانیویانە تا ڕادەیەکی
زۆر لە چوارچێوەی پێناســەی ئیدئۆلۆژیکی دەســەاڵتی داگیرکەر و کڵێشــە
باوەکانی کۆمەڵگادا بێنە دەر و وەک مرۆڤ لە کۆمەڵگادا ڕۆڵ بگێڕن.
ئەوەیکــە لــە هەمــووی گرینگتــرە ئــەو باوەڕبەخۆبوونەیە کە لە مــاوەی چەند
ســاڵی ڕابــردوودا لــە نێــوان ژنانــدا پەرەی ســەندووە ،ژنــان بــە باوەڕبەخۆبوونی
تەواوەوە دێنە گۆڕەپانی سیاسەتەوە ،داوای مافی ڕەگەزی و نەتەوەیی خۆیان
دەکــەن و هاوتەریــب لەگــەڵ بەدواداچوونی پرســی نەتەوایەتی ،پێناســەیەکی
نــوێ بــۆ ژنبوونی خۆیان دەکەنەوە و زۆرجاریش گیانیان دەبەخشــن ،ئەمە ئەو
ڕاســتییەیە کە النیکەم لە ڕێوڕەســمە نەورۆزییەکانی چەند ســاڵی ڕابردوودا
و هەروەهــا لــە ڕەوتــی ناڕەزایەتی و خۆپیشــاندانە جەماوەرییــەکان و لە کاتی
کەندوکۆسپەکانیشدا بە باشی بینیومانە.
ژنــان لــە کوردســتان و بەتایبەتیــش لە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،چیدیکە لە
زیندان و گرتن ناترسێن و بوونەتە گرینگترین فاکتەری درێژەدان بە خەباتێکی
پیرۆز.
هەمــوو ســاڵێک لــە بۆنــە نەتەوەییەکانــدا ئــەوە ژنانــن کــە ئازادانــە و بە بێ
تــرس و دڵەڕاوکــێ بــە پۆشــینی جلوبەرگــی کــوردی و بەرزکردنــەوەی هێما
نەتەوەییــەکان ئــەم جێژنــە نەتەوەییــە بــەرز ڕادەگــرن ،ژنانــن کــە لــە ڕیــزی
یەکەمــی ڕێکخــراوە ژینگەپارێزییەکانــدا بۆ پاراســتنی ژینگەی کوردســتان
هــەوڵ دەدەن ،ژنانــن کــە بــە وتنــەوەی وانەی کــوردی دەرســی خۆڕاگری بە
نەوەکانــی داهاتــوو دەدەن ،ژنانن کە لــە ١٠ی خاکەلێوەدا ،پەیمانی وەفاداری
بە ڕێبازی شــەهیدانی کوردســتان نوێ دەکەنەوە و شــێلگیرانە لە سەر باوەڕ و
ئامانجەکانــی نەتەوەکەیان دەوەســتن ،بەدڵنیاییــەوە تاکوو ژنانی بوێر و ئازای
کوردســتان هەبــن ،خەونەکانــی داگیرکەران بەدی نایــەن چونکە هەر ژنێکی
کــورد قوتابخانەیــەک لە باوەڕە کە لە ســەنگەری بەرخوداندا ،پارێزگاری لە
نیشتمانەکەمان ،کوردستان دەکات.
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خوێنەرانی بەڕێزی «کوردستان» بەپێی نەریتی سااڵنە،
«کوردســتان» لە دواژمارەی خۆی بۆ ســاڵ و وەک پێشــوازی لە ســاڵی نوێ ،پانۆڕامای گرینگترین
ڕووداوەکانی ساڵی پێشوو لە ڕاپۆرتەهەواڵێکی تایبەتدا
دەخاتە بەر دیدی ئۆگرانی «کوردستان»
ئەوەی بەردەمتان پانۆڕامای ساڵی ١٣٩٩ی هەتاوییە
بەشی دووهەم (شەش مانگی دووهەم)
٦ی ڕەزبــەر« :عەلــی سیســتانی»
مەرجەعــی شــیعەکانی عێــراق داوای لــە
ڕێکخــراوی نەتەوە یەکگرتووەکان کردووە
چاودێــری بــە ســەر هەڵبژاردنەکانــی
عێراقــدا بــکات؛ بــەاڵم «حوســێن
شــەریعەتمەداری» نوێنــەری خامنەیــی
لــە ڕۆژنامــەی «کەیهانـــ» وتوویەتــی
داواکاریی سیستانی « ڕەزیالنە و مایەی
سووکبوونی» ناوبراوە.
ـ لــە شــەڕ و تێکهەڵچوونێکــی قــورس
لــە نێــوان هێزەکانــی ئازەربایجــان و هێــزە
جیاییخــوازەکان ناوچــەی قەرەبــاغ کــە
ئەرمنســتان پشــتیوانییان لێ دەکات هاتە
ئاراوە و دوو هێلیکۆپتێری ئازەبایجانیان لە
ناوچــەی ‹›ناگۆرنۆ››ی قەرباغ لەالیەن
هێــزە جیاییخــوازەکان خســتراوەتە خــوار.
هەوەرها ئەرمەنستان باس لەوە دەکات کە
ســێ فڕۆکــەی بێفڕۆکــەوان و  ٣تانکی
ئازەربایجانــی کردووەتــە ئامانــج .هەر دوو
واڵت بــاس لەوە دەکەن کەســانی مەدەنی
لە شەڕ و تێکهەڵچوونەدا کوژراون.
کۆنفڕانســەکانی
ڕەزبــەر:
٨ی
کۆمیتەکانــی ڕێکخســتنی ئاشــکرای
حیزبــی دێموکــرات بــە دروشــمی «بــە
خۆڕێکخســتنەوەمان ڕاســان بەهێزتــر
و هیــواکان گەشــاوەتر دەکەیــن» بــە
ئامادەبوونی «سەلیم زەنجیری» بەرپرسی
دەزگای هەڵبــژاردن و هەروەهــا ئەندامانی
ئــەو کۆمیتــە جیــاوازەکان بەڕێــوە چــوو.
کومیتــەکان بریتــی بــوون لــە کومیتــەی
زاگــرۆس لــە کۆیــە ،کومیتــەی کۆیــە،
ســلێمانی ،ســۆران ،رانیــە ،قــەاڵدزێ،
هەولێــر ،کومیتــەی کاوە لــە قوشــتەپە،
کومیتــەی کــەالر ،باریکــە ،چۆمــان،
کومیتەی بێستوون لە دێگەڵە ،کومیتەی
جێژنیکان ،کومیتەی زەڕایەن بەڕێوەچوو
و هەتا ڕێکەوتی ٢٧ی بەفرانبار درێژەیان
کێشا.
٩ی ڕەزبــەر :کاتژمێــر  ٨و  ٣٠خوڵەکــی
شــەو ،میلیشــیاکانی ســەر بــە ڕێژیمــی
ئێــران بــە  ٦مووشــەکی کاتیۆشــا نزیک
فڕۆکەخانــەی نێودەوڵەتیــی هەوڵێــر و
ســەربازگەی هاوپەیمانــی نێودەوڵەتییــان
کــردە ئامانــج .دووو لــهو مووشــهکانهش
نهتهقيونهتــهوه و خۆشــبهختانه هيــچ
زيانێکــى لێ نهکهوتهوه» .لەو پێوەندییەدا
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
بەتونــدی ئیدانــەی ئــەو هێرشــەی کردووە
و وتوویەتــی« :حکوومەتــی هەرێمــی
کوردســتان هیــچ جــۆرە هەوڵێــک بــۆ
تێکدانی ســەقامگیریی کوردستان قبووڵ
نــاکات و وەاڵمیشــمان بــۆی زۆر تونــد
دەبێت».
١٦ی ڕەزبــەر :ناوەنــدی سیاســیی
حیزبــی دێموکــرات لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
«پەیمانــی نوینـ»ـــی «ڕەزا پەهلــەوی»
بەیاننامەیەکی باڵو کردەوە.
١٧ی ڕەزبەر :دوو ژن لە ئامریکا و فەرانسە
وەک بــراوەی خەاڵتــی نۆبێــل لــە بەشــی
«شــیمی» دیــاری کــران و خەاڵتەکەیان
پێــدرا .خەاڵتی نۆبێل بە شــێوەی هاوبەش
بــە «جێنیفێــر دوودنــا» بیرمەنــدی ٥٦
ساڵەی ئامریکا و «ئیمنۆئێل شارپانتیە»
بیرمەنــدی  ٥١ســاڵەی فەرانســوی درا.
ئــەو خەاڵتــە بەهۆی دۆزینــەوەی ڕێگای
ناســراو بــە «مقەســتی مۆلۆکوولــی»
(قیچــی مولکولــی) کە بۆ «ئیســاحی
ژێن» ناسراو بە ()٩CRISPR-cas

بەکار دێت؛ بەو دوو ژنە دراوە .لە ماوەی
 ١١٩ساڵی ڕابردوودا ئەوە چوارەمین جارە
کە خەاڵتی نۆبێل بە ژنان دەبەخشرێت.
٢٥ی ڕەزبــەر :ویالیەتــە یەکگرتووەکانی
ئامریکا لە درێژەی هەوڵەکانی خۆی بۆ
پێشــگرتن لە گرووپــە تێرۆریســتییەکانی
ئێران و هەڕەشــەکانیان ماڵپەڕی گرووپی
تێرۆریســتیی «کەتائیبــی حیزبوڵــا»ی
عێراقی داخست.
٢٧ی ڕەزبــەر :نووســینگەی حقووقــی
«هریســچی» لــە واشــنتۆن ڕایگەیاندووە
کــە بەشــێک لــە بنەماڵــەی کوژراوانــی
فڕۆکــەی ئۆکراینــی کــە دانیشــتووی
ئامریــکان لــە دادگای فێدێراڵــی ئــەو
واڵتــەدا ســکااڵیان بەرانبــەر بــە ڕێژیمی
ئێران و سپای پاسداران تۆمار کردووە.
١ی خەزەڵــوەر ،پارێــزگاری ڕێژیــم لــە
ســنە کتێبخانەی گشــتیی تەنگیســەری
کــردەوە و ڕێژیــم لــە هەواڵەکانی خۆیاندا
ڕایانگەیانــدووە کــە ئــەو کتێبخانەیــە
بــە بــڕی  ٣٣٠ملیــۆن تمــەن و لەالیــەن
دەوڵەتەوە کراوەتەوە .ئەو کتێبخانەیە زیاتر
لە  ١٠ساڵە و بە کۆکردنەوەی یارمەتیی
خەڵک و بەتایبەت منداڵ و قەناددەکانی
تەنگیســەر کراوەتــەوە و زۆربــەی هــەرە
زۆری کتێبەکانی لەالیەن خەڵکەوە دابین
کــراوە .ئەو کتێبخانەیــه لەالیەن خەڵکەوە
بــە کتێبخانــەی دوکتــور قاســملوو ناودێر
کــراوە .دانیشــتووانی گوندی تەنگیســەر
بــاس لــەوە دەکــەن ،ڕێژیم هــەر کتێبێک
کــە بــاس لــە ڕۆشــەنگەری و سیاســەت
بکات کۆیان دەکاتەوە .پارێزگاری ڕێژیم
لەگــەڵ هاوکارەکانــی چەندیــن کتێبــی
جۆراجۆری وەک «ئاشپەزیـ»ـیان بۆ ئەو
کتێبخانەیــە نــاردووە .لە ســاڵی ١٣٨١ی
هەتاوییەوە تەنگیسەر خاوەنی کتێبخانەی
خۆی بووە.
٥ی خەزەڵــوەر :موحەممەد ڕەزا باهونەر»
جێگــری ســەرۆکی پێشــووی مەجلیــس
وتوویەتــی ،ئەگــەر خۆپیشــاندانەکانی
مانگــی خەزەڵــوەری ســاڵی ٩٨ی
هەتاویمــان ســەرکوت نەکردبایــە ئینقالب
ڕووی دەدا.
٨ی خەزەڵــوەر :بــۆ جارێکــی دیکــە
بنکــە و پایــەگا نیزامییەکانــی ڕێژیمــی
تێرۆریستیی ئێران ،ناوچە شاخاوییەکانی
لە هەرێمی کوردستان تۆپباران کرد.
١٠ی خەزەڵــوەر :دوکتــور «نەجمەدیــن
کەریم» پارێزگاری پێشووی کەرکووک
کۆچــی دوایــی کرد و لەســەر وەســیەتی
خــۆی دوای ئازادکردنــی کەرکــووک
لــەوێ دەنێژرێــت .نووســینگەی دوکتــور
نەجمەدیــن کەریــم ،پارێــزگاری پێشــووی
کەرکوک و ئەندامی پێشووی مەکتەبی
سیاســیی یەکیەتیــی ڕایگەیانــد ،ناوبراو
بەهــۆی جەڵتــەی مێشــکەوە گیانــی
لەدەست داوە.
١٠ی خەزەڵــوەر :مامۆســتا «جــەالل
مەلەکشــا» شاعیر ،نووســەر و وەرگێڕی
بەتوانــا و قەڵــەم ڕەنگینی کــورد لەدوای
ژیانێکــی هەژارانــە و ســەربەرزانە،
بەڕووســوورییەوە لــە تەمەنــی  ٦٩ســاڵیدا
مااڵوایــی لــە گــەل و نیشــتمانەکەی
کــرد.هەرچەند لەالیەن ئەدیبانی شــاری
«سنە» زۆر هەوڵ دراوە تاکوو مامۆستا
«جەالل» لە ژیاندایە کۆی بەرهەمەکانی
چــاپ بکرێــت ،بەاڵم زۆربــەی بەرهەمی

مامۆستا «جەالل» بەرخۆان و لێوانلێوی
ئااڵ و شــینی شــەهیدانە ،بۆیە سانســۆر
و پێوانــەی زۆری لەســەرە و هەوڵــەکان
بێئاکام مانەوە.
١٧ی خەزەڵوەر :کۆمپانیای فەیسبووک
چەندیــن ئاکاونتــی ســاختەی بەرنامــە
بــۆ داڕێــژراوی ڕێژیمــی ئێرانــی کە بۆ
پشــتیوانی و هاندانــی خۆپیشــاندانی
خەڵــک دژ بــە «بێنیامیــن نێتانیاهوو»
ســەرۆکوەزیرانی ئیســرائیل و هەروەهــا
عێراق دانرابوو ،داخست.
١٨ی خەزەڵوەر« :جۆ بایدن›› بەربژێری
دێموکراتــەکان لــە هەڵبژاردنەکانــی
ســەرکۆماریی ئامریکا بە بەدەستهێنانی
 ٢٨٤دەنگــی ئێلێکتــۆراڵ و زیاتر لە ٧٣
میلیــۆن دەنگــی شــارۆمەندانی ئامریکا
بەســەر ڕکابەرەکــەی خــۆی ‹›دانڵــد
ترامــپ›› ســەرکەوت.دوای چــوار ڕۆژ
ئەنجامــی هەڵبژاردنــەکان لــە ئامریــکا
ڕاگەیەنــدرا و ‹›جــۆ بایــدن›› ویالیەتــی
«پێنســلڤانیا»ی بــردەوە و بەمــەش بــوو
بــه ٤٦ـــەمین ســەرۆکۆماری داهاتووی
ئامریکا و  ٢٨٤دەنگی نوێنەرانی بەدەست
هێنا››.بایــدن›› دوای ســەرکەوتنی لــە
هەڵبژاردنەکاندا وتی›‹ :دەبمە سەرۆکی
هەموو ئامریکاییەک››.
لــە ســاڵوەگەڕی خۆپیشــاندانەکانی
 ،٩٨لــە ئەهــواز دژی ڕێژیمــی ئێــران
خۆپیشاندان بەڕێوە چوو٢٠ ،ی خەزەڵوەر،
لە شاری ئەهواز لە دوو شوێنی ئەو شارە
بــە ناوەکانی ‹›ئەلزەهیریە و مەالشــیە››
خەڵکــی نــاڕازی بــە ئاگــر تێبەردانــی
الســتیک و دانی دروشــم دژی ڕێژیمی
داگیرکەری ئێران خۆپیشــاندانیان بەڕێوە
برد.
٢٠ی خەزەڵــوەر« :مســتەفا هیجــری»
لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە پەیامێکــدا
پیرۆزبایــی لــە «جــۆ بایــدن» بەبۆنــەی
هەڵبژاردنــی ناوبراو وەک ســەرکۆماری
ئامریــکا کــرد و رایگەیانــد :هیواداریــن
وەک زۆرجــار پێداگریتــان کــردووە ،لــە
مــاوەی ســەرۆکایەتیتاندا یارمەتیــدەر
بــن بــۆ بونیادنانــی دێموکراســی ،مافی
مــرۆڤ و دادپــەروەری و هەروەهــا
بنبڕکردنــی تێرۆریزمــی کۆمــاری
ئیســامی و تێرۆریزم لــە باقی واڵتانی
خۆرهەاڵتی نێوەڕاستدا.
٢٤ی خەزەڵــوەر :ســپای تێرۆریســتی
پاســداران لــە ســێڕێیانی بەنــاو «چواردە
شەهید»ـــی تەرگــەوەڕەوە ،شــاخەکانی
ئەو دەڤەرە و گەلی بەردەڕەشیان تۆپباران
کــرد .بەپێــی زانیارییــەکان هێزێکــی
زۆری ڕێژیــم بــۆ ئەو ناوچەیــە جووڵەیان
پــێ کــراوە و ناوچەکەیــان بەتــەواوی
میلیتاریــزە کــردووە و لــە هەمــان کاتــدا
بــە شــێوەی چڕوپــڕ شــاخەکانی ئــەو
ناوچەیەیان تۆپباران کردووە.
٢٨ی خەزەڵــوەر :دوکتــور «فرســەت
ســۆفی» ٤١ـــەمین پارێــزگاری هەولێر
دوای ئەوەیکــە تووشــی کۆرۆنــا
بــوو ،دوای  ٣٠ڕۆژ لــە یەکێــک لــە
نەخۆشخانەکانی تورکیە گیانی لەدەست
دا« .فرســەت ســۆفی» ساڵی ١٩٧٨ی
زایینــی لــە «چۆمــان» لەدایــک بووە.
پلــەی دوکتورای لە یاســای نێودەوڵەتی

هەبــووه .ناوبــراو وەک مامۆســتا لــە
زانکــۆی پۆلیتکنیکــی هەولێــر وانــەی
وتووەتەوە.
هەروەهــا لــە مــاوەی تەمەنیــدا چەندیــن
پۆستی دیکەی هەبووە کە لەم ڕێگایەوە
خزمەتــی بــە نەتەوەکــەی کــردووە.
«فرســەت ســۆفی» كاندیــدی پارتــی
دێموكراتی كوردســتان لە ســاڵی ٢٠١٩وە
بــه دهنگــی  ٢٧ئەنــدام لــه كــۆی ٢٨
ئهندامــی ئهنجوومهنی پارێزگای هەولێر،
وهک پارێزگار ههڵبژێردرا.
٢ی ســەرماوەز :بــۆ یەکەمجــار وەکــوو
نوســەرێکی کــورد و ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت ،لــە واڵتی دانمــارک خەاڵتی
«لۆریاڵـ»ـــی زێڕین بە «ســارا عومەر»
ڕۆماننوسی کورد بەخشرا.
٦ی ســەرماوەز :فیلمــی «نانــی پیرۆز»
کــە دوایین بەرهەمــی «ڕەحیم زەبیحی»
ســینەماکاری کۆچکــردووی کــوردە،
لــە فیســتیڤاڵی فیلمــی «ئەمێســتردام»
نمایــش کــرا .ئــەو فیلمــە باس لــە ژیانی
کۆڵبەرانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
دەکات و «تــوورەج ئەســانی› دەرهێنــەر
و بەڕێوەبــەری وێنەگرتنیەتــی و ،لەالیەن
کۆمپانیــای «مــاد موڤیـ»ـــیەوە بەرهەم
هێنراوە.
٧ی ســەرماوەز›‹ :موحســێن فەخریزادە››
بەرپرســی ڕێکخــراوی توێژینــەوە و
داهێنــەری وەزارەتــی بەرگریــی ڕێژیمــی
ئێــران و یەکێــک لە کەســانی پلەبەرزی
بەرنامــەی ناوکیــی ڕێژیــم کــە ڕۆژی
هەینی ٧ی ســەرماوەز لە ‹›ئابسەرد››ی
دەماوەند لە نزیک تاران کوژرا.
١٢ی ســەرماوەز :مامۆســتا «بەهائەدین
نــووری» ســکرتێری پێشــووی حیزبــی
شــیوعیی عێــراق لە تەمەنی  ٩٣ســاڵیدا
بەهۆی کۆرۆنا کۆچی دوایی کرد.
هەڵمەتی زاگرۆســانە کە ماوەی  ٣ســاڵە
لەالیەن ڕێکخراوە ژینگەیی و شاخەوانی و
مەدەنییەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتەوە
بــە دەستپێشــخەریی ئەنجومەنی ســەوزی
چیا پاش شەهیدکرانی شەهیدان «شەریف
باجوەر» و «ئومید کۆنەپۆشــی» بەڕێوە
دەچێــت ،ئەمســاڵ لە ١٢ی ســەرماوەزدا،
لە مەتەرێزی پێشمەرگە بەڕێوە چوو.
١٧ی ســەرماوەز :بەپێی لیســتەیەک کە
زانکۆی «ســتنۆرد» باڵوی کردووەتەوە،
 ٧مامۆســتای زانکــۆی کوردســتان
لــە ســنە ناویــان لــە لیســتەی زانایانــی
جیهانــدا تۆمار کراوە .ئەو هەواڵە لەالیەن
ماڵپەڕی «ســکۆپووس» بــاو کراوەتەوە
«محەممــەدڕەزا ســتاره ،حەســەن بێواران،
ڕەحمــەت ســادقی ،عەبدوڵــا ســەلیمی،
هێمن شــەهابی ،پەرهام مــورادی و قوباد
شەفیعی» ئەو  ٧مامۆستایەی زانکۆی
کوردستانن.
٢٦ی ســەرماوەز :لــە ڕێوڕەســمێکدا بــە
بەشــداری ئەندامانی ڕێبەرایەتیی حیزبی
دێموکــرات و بنەماڵــەی ســەربەرزی
شــەهیدان پێشــانگا و گەلەرییەکــی
تایبــەت بــە وێنــە و بەڵگەکانــی تایبــەت
بــە شــەهیدانی کوردســتان لەالیــەن
کۆمیســیۆنی کۆمەاڵیەتــی بەشــی
شــەهیدان کرایــەوە .پێشــانگاکە لەالیــەن
«محەممەدنەزیف قادری»« ،ســەیفوڵاڵ

خەیری» برای دوو شــەهیدی کوردســتان
و هەروەها خاتوو «هیوا ئەحمەدی پوور»
کچی شەهیدێکی کوردستان کرایەوە.
لــە هێزەکانــی ١٢٢ ، ١١٥ ،و ١٣٥ی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان شــەوی
یەڵدا و لەدایکبوونی پێغەمبەری ئاشــتی
بەرز ڕاگیرا.
٢٦ی ســەرماوەز :لــە زانکــۆی ســۆران
ســەنتەری هەورامانناســی کرایــەوە،
ئــەم ناوەنــدە ئەکادیمییــە بەمەبەســتی
خزمەتکــردن بــە زمــان و کولتــوور و
فەرهەنگــی دەڤــەری هەورامانــە و ئەمــە
یەکەمیــن دەســکەوتی کولتــووری و
ئەکادیمیــی دەســەاڵتی کوردســتانی
باشــووره .ســەرۆکی زانکــۆی ســۆران
لەمبــارەوە ڕایگەیانــدووە بونیادی هزریی
ئێمــه له بیاڤی كاری ئهكادیمیدا ،لهســهر
بنهمای ئایدیا و پســپۆڕیی و پێویســتیی
داڕێژراوه.
دەســتەی دامەزرێنــەران بریتیــن لــە:
«دوکتــور هەژار ڕەحیمی ،دوکتور فازڵ
حمە سعید  ،مامۆستا هۆشەنگ دارا و
ئیمان عەبدوڵاڵ عومەر».
٣ی بەفرانبــار :پڕۆفیســۆر «ئیبراهیــم
کەریمــی» فیزیکدانــی نــاودار و
ناســراوی بەشــی فیزیــک توانی میداڵی
«هێرتزبێــرگ» بەدەســت بێنێــت.
پڕۆفیســۆر «کەریمی» خەڵكی شــاری
ســەقز ســەر بە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتە.
ناوبــراو پێشــتر توانیبــووی دوو خەاڵتــی
«بونیــادی داهێنانــی کانــادا و جــان
ئیوانــز» بەدەســت بێنێت .ناوبــراو هەروەها
خوێنــدکاری ســەرکەوتووی زانکــۆی
«ناپۆلـ»ـــە و لــە بــواری «ئۆپتیکــی
کۆوانتۆمی» دەرســی خوێنــدووە .بیاڤی
کاری پڕۆفیســۆر «کەریمــی» کوانتۆم
ئۆپتیک و کۆنتوام ئینفۆرمەیشنـ»ـە.
ڕێكخــراوی
بەفرانبــار:
١٠ی
«هەواڵنێرانــی بێســنوور» لــە ڕاپۆرتــی
ســااڵنەی خۆیــدا بــاوی کردووەتەوە کە
ئێران گەورەترین بكوژی ڕۆژنامەنووســان
لە نیوســەدەی ڕابردوودایە .ئەو ڕێكخراوە
ئامــاژەی بەوە كردووە ،لە ســاڵی ٢٠٢٠دا
 ٥٠ڕۆژنامەنــووس و میدیــاكار كوژراون.
زۆربــەی قوربانییــان ئەوانــە بوونــه كــە
بەهــۆی لێكۆڵینــەوە و بەدواداچوونیان بۆ
دۆســیەكانی گەندەڵیی سیاســی ،ئیداری
و دارایــی و هەندێــک پرســی تایبــەت بە
ژینگە كوژراون.
١١ی بەفرانبــار :لــە ڕەدەبەندییەکــدا کە
ڕێکخــراوی چاودێــری مافــی مرۆڤــی
نەتەوە یەکگرتووەکان باڵوی کردووەتەوە؛
هاتــووە کــە «ڕەجــەب تەیــب ئەردووغان،
کیــم جۆنگ ئوون و ڤالدیمر پووتین» بە
ڕیز لە ڕەدەی هەشــتەم ،نۆهەم و دەیەمی
پێشــێلکارانی مافــی مرۆڤــی ســاڵی
٢٠٢٠دا ناویــان هاتــووە .ئەو ڕێکخڕاوەی
مافــی مــروڤ وێنــەی «خامنەیــی «
لــە تەنیشــت  ٩ڕێبــەری دیکتاتــۆر و
نادێموکراتیــک دانــاوە و ئامــاژەی بــە
بەشــێک لــەو جینایەتانــە کــردووە کە بە
فەرمانــی «خامنەیــی» ئەنجامــدراون.
ڕێکخــراوەی چاوەدێری مافی مروڤ لە
سەرەتای ســاڵی نۆیی زایینیی ٢٠٢١دا،
لیســتەی  ١٠واڵتــی پێشــێلکاری مافی
مرۆڤی لە ساڵی ٢٠٢٠دا باڵو کردووەتەوە
کــە «ئێــران» دوای «جمهــوری خەلقی

چیــن» لــە پلــەی دووهەمــی ئــەو
لیســتەیەدا نــاوی هاتــووە .بەشــێک لــەو
پێشــێلکاریانەی مافــی مرۆڤــی ڕێژیمی
ئێران ئێعدام ،ســەرکوت ،ســزای زیندانیی
قــورس و بێسەروشــۆنکردنی هاوواڵتیــان
لەخۆوە دەگرێت.
 15بەفرانبــار« :شــنیان مورادیــان››
کچــە کوردێکــی خەڵکــی دیوانــدەرە
لــە کێبڕکێیەکانــی تێکوانــدۆی
«هانمادانگـ»ـی ئورووپا بە وەدەستهێنانی
 ٢میداڵی زێڕ ،سەرکەوتنی بەدەست هێنا.
شــنیان مورادیــان›› لــە کێبڕکێیەکانــی
هانمادانگی ئورووپا کە بە بەشداریی ٣٣
واڵت لە واڵتی بلژیک بە شێوەی ئانالین
بەڕێوە چوو ،بە بەدەســتهێنانی  ٢میداڵی
زێــڕ پلــەی قارەمانیی لە ڕیــزی تەمەنی
ژێر  ١٤سااڵن تۆمار کرد.
ــــ کاتژمێــر ١١ی شــەو ،دوای ئــەوەی
کــە الوێکــی عــەرب لــە ئەهــواز لەالیەن
هێزەکانی سپای پاسدارانی ڕێژیمی ئێران
تەقــەی لێکرا و بەتونــدی بریندار بوو ،لە
بەرامبــەردا خەڵکێکی زۆر لە خووزســتان
بەنیســبەت ئــەو کردەوەیــە هێرشــیان کردە
ســەر یەکێــک لــە بنکەکانــی ســپای
پاســداران.بەپێی گەرتــە ڤیدیۆیــەک کە
لە شــەڕ و تێکهەڵچوونی خەڵک لەگەڵ
ســپای پاسداران باڵو بووەتەوە ،خەڵکێکی
زۆر لــە دەوری پایگای ســپای پاســداران
کۆبوونەتــەوە و لــە بەرامبــەردا هێزەکانی
ســپا بەتوندی هێرش دەکەنە سەر خەڵکی
ناڕازی و تەقەیان لێ دەکەن.
ــــ ناوەنــدە ئەمنییەتییەکانــی دەوڵەتــی
«ئیمــارات» ڕایانگەیاندووە ،ژمارەیەک
هاوواڵتیی ئێرانییان بە تۆمەتی سیخوڕی
بــۆ ڕێژیمــی ئێران دەسبەســەر کردووە کە
بــەوە تۆمەتبــار کــراون ویســتوویانە لــە
ســاڵمەرگی «قاســم سلێمانیـ»ـــدا لــەو
واڵتــە کاری تێرۆریســتی بکــەن .جیــا
لــە «ئیمــارات» دەوڵەتــی «بەحرەیــن»
کــە بنکــەی فەرماندەیــی پێنجەمیــن
ناوگانــی هێــزی دەریایــی ئامریکایــە
هەتا ئێســتا چەندین جــار ڕێژیمی ئێرانی
بــە دەســتێوەردان لــە واڵتانــی عەرەبــی و
نانەوەی ئاژاوە تاوانبار کرد.
١٧ی بەفرانبار :وەزارەتی دادگوســتەریی
ئامریــکا لــە بڕیارێکــدا بــڕی  ٧ملیــۆن
دۆالر پــارەی لــە شــوێنی ڕاگیرانــی
پارەکانــی ئێران کە بەهۆی پێشــێلکردنی
گەمــارۆکان و حەواڵــەی کاڵوبــەرداری
دەستی بەســەردا گیرابوو ،بە قوربانییانی
تێرۆریزمی دەدات.
١٩ی بەفرانبــار :گڵکــۆی هونەرمەنــد
«محەممەد ماملێ» لە گردی شاعیران
و هونەرمەندانی مەهاباد شێوێندراوە .ئەو
دیاردە دزێو و ناشیرینە دەمێکە لە واڵتی
ئێران بە گشتی و لە کوردستان بەتایبەتی
بووەتە باو .کەسانێکی نەفس نزم و بەتاڵ
لــە بەهــا مرۆڤایەتییــەکان ،بێڕێزییــان بە
گڵکۆی «محەممــەد ماملێ» کردووە.
پێشــتریش چەندین جــار گڵکۆی نەمران،
شــەهید «ســلێمان موعینی» ،مامۆســتا
«هێمــن» و مامۆســتا «هــەژار» بــە
گولـلە شکێندران یان بە ڕەنگ شێوێندرا.
٢٠ی بەفرانبار :دوای ئەوەیکە بەرپرسانی
ئامریکا بڕیاریان دا کە ناوگانی «و ئێس
ئێس نیمیتز» لە کەنداو بمێنێتەوە ،هێزی
دەریایی ســپای پاســدارانی ڕێژیمی ئێران
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پــەردەی لەســەر بنکەیەکــی مووشــکیی
خۆی الدا.
ــــ ١٠ـــەیەمین کۆنگــرەی یەکیەتیــی
الوانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
کارەکانــی خــۆی دەســتپێکرد و پــاش
 ٣ڕۆژ کاری بــەردەوام ،لــە ٢٢ی
بەفرانبــاردا ،کۆتایی بە کارەکانی خۆی
هێنــا و دەســتەی بەڕێوەبەریــی نوێــی ئەو
ڕێکخراوەیە هەڵبژێردران.

٢٧ی بەفرانبــار :ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنەی
ڕەشــبگیریی كۆمــاری ئیســامی لــە
كوردســتان پەیامێکیــان بــاو کــردەوە و
تێیــدا ،داوای لە ناوەندە نێونەتەوەییەكان و
ڕێكخراوەكانی مافی مرۆڤ کرد كە بۆ
ئازادكردنی بێ قەیدو شەرتی گیراوەكان
گوشارەكانیان بۆ سەر كۆماری ئیسالمی
چڕ بكەنەوە.

٢١ی خاکەلێــوە :ڕێکخــراوی لێبوردنــی
نێونەتەوەیــی ،فەرمانــی ‹›عەلــی
خامنەیی›› ڕێبەری ڕێژیمی ئیســامیی
ئێرانی بەنیســبەت قەدەغەکردنی کڕینی
واکسەنی کۆرۆنا لە بریتانیا و ئامریکا و
بێبەشکردنی خەڵکی ئێرانی لەو واکسەنە
مەحکووم کرد.

٢٨ی بەفرانبــار :وەک نەریتــی
ســااڵنە مەڵبەنــدی هونەریــی ماملــێ
خەاڵتــی تایبەتــی خــۆی پیشــکەش بــە
هونەرمەندێکــی خەڵکــی باشــووری
کوردســتان بــە ناوی «دڵشــاد ســەعید»
دەکات.
ــ دەستوپەیوەندییەکانی سپای تێرۆریستی
پاســداران ،هێرشیان کردووەتە سەر بەرزی
و مەزنیــی شــەهید «شــەریف باجــوەر»
و بێڕێــزی بــە وێنــەی ئــەو گــەورە پیــاوە
و دڵســۆزەی ژینگــە لــە «مەیدانــی
باوەڕەشیـ»ـی مەریوان دەکەن.

٢٢ی بەفرانبــار :کەســانی نەناســراو کە
هەمــوو نیشــانەکان ئامــاژەی ئــەوە دەدەن
ســەر بــە ســپای پاســدارانن لــە شــاری
ســەقز تابلۆی وینەی شــاعیری نەتەوەیی
کوردســتان «مەولەویــی کورد»یــان
شــکاندووە .تابلــۆ وێنــەی مامۆســتا
«مەولەویــی کــورد» کــە لــە دەرکــی
پارکی شاری سەقز هەڵواسراوە و بە بەرد
شکێندراوە .دوای ئەوەیکە ئەو بێڕێزییە بە
تابلــۆ وێنەی «مەولەویــی کورد» کراوە
ئــەو تابلۆیــە لەالیەن چاالکانــی مەدەنی
و فەرهەنگیــی گرووپی «پۆرســمان» لە
سەقز سەرنیا کراوەتەوە.
٢٥ی بەفرانبــار :وەزارەتــی خەزێنەداریی
ئامریــکا لە درێژەی گەمارۆکانی خۆی
بۆ ســەر ڕێژیمی تاران ســێ کەس و ١٦
بنکە و شــیرکەتی ســەر بە ڕێژیمی ئێران
تەحریــم کرد.ئــەو کــەس و شــیرکەتانە
هەموویــان لــە ژێــر کۆنترۆڵــی خامنەیی
دان.
ــــ ئاژانســی نیودەوڵەتیــی وزەی ئەتۆمی
٢٤ی بەفرانبــار پشتڕاســتی کردووەتــەوە
کــە ئێران «ئۆرانیۆمی فلێزی» دروســت
دەکات .ڕافائێــل گرۆســی» بەڕێوەبەری
ئاژانســی وزەی ئەتۆمــی ڕایگەیانــدووە:
«ئێــران بــۆ بەرەوپێشــبردنی بەرنامــە
ئەتۆمییەکانــی خــۆی و دابینکردنــی
ســووتەمەنی ڕئاکتۆرەکانــی لێکۆڵینەوە
دەســتی بــە دروســتکردنی «ئۆرانیۆمــی
فلێزی» کردووە.
ــــ وەزارەتــی نێوخــۆی عەرەبســتان
ســەردانی هاوواڵتییانی بــۆ ئێران قەدەغە
کــرد وەزارەتــی نێوخــۆی عەرەبســتان
لــە بەیانییەیەکــدا داوای لــە خەڵکــی
واڵتەکــەی کردووە لە ســەفەرکردنیان بۆ
خۆ ببوێرن .بەپێی ئەو بڕیارەی عەرەبستان
سەفەری خەڵکی ئەو واڵتەکەی بۆ ١٢
واڵتــی دنیــا قەدەغــە ڕاگەیانــدووە ،کــە
لەنێــو ئــەو واڵتانەدا ســەفەر بــۆ واڵتانی
«ئێــران ،ســووریە ،لوبنــان و یەمــەن»
قەدەغە ڕاگەیەندراوە.
ـــــ شەشــەمین کۆنگــرەی یەکیەتیــی
خوێندکارانــی دێموکراتــی کوردســتان لە
ژێرناوی کۆنگرەی شــەهید «ئیسماعیل
شــەریفزادە» و بــە دروشــمی «هەوڵــدان
لــە پێنــاوی پتەوترکردنــی هاوخەباتیــی
زانکــۆ و شــەقام و شــاخ» بەڕێــوە چــوو.
کۆنگرەکــە لە ٢٥ی بەفرانباردا دەســتی
پێکــرد و پــاش ســێ ڕۆژ کاری بەردەوام
کۆتایــی بــە کارەکانــی خــۆی هێنــا و
هاوڕێ جەماڵ فەتحی وەک ســکرتێری
ڕێکخراوەکە هەڵبژێردرا.
٢٦ی بەفرانبــار :ئەپــی «ســیگناڵ» بە
بڕیــاری «کۆمیتــەی فیلتێرینگـ»ـــی
ڕێژیمــی ئێــران لە فرۆشــگا ئانالینەکان
ســڕدرایەوە .بەکارهێنەرانــی تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان لە ئێراندا کە کەڵکیان
لــە ئەپــی «ســیگناڵ» وەردەگــرت بەاڵم
ئــەو ئەپــە بــە بڕیــاری ڕێژیــم چووەتــە
نــاو لیســتەی ئــەو ئەپانــەی کــە کاری
«تاوانبار»نەیان پێ دەکرێت.
ــــ دەوڵەتــی ئامریــکا لــە نوێتریــن هەوڵی
خۆیــدا چەندیــن دامــەزراوەی ڕێژیمــی
ئێرانی خســتە لیستەی گەمارۆکانییەوە.
ئامانج لەو گەمارۆیانە گوشار خستنەسەر
ڕێژیمی ئێرانە بۆ وتووێژکردن لە پێوەندی
بــە بەرنامــەی ناوکیــی و ڕاگرتنــی
چاالکییه ناوکیی ئەو ڕێژیمە.

٣٠ی بەفرانبار :ناوەندی سیاسیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنەی
٧٥میــن ســاڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری
کوردستان ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.
لەو ڕاگەیەندراوەدا هاتووە لە  ٧٥ســاڵەی
یادی کۆماری کوردستاندا بەڵێن دووپات
دەکەینەوە کە تا ســەر و تا ســەرکەوتن و
وەدیهاتنــەوەی دەســکەوتەکانی کۆماری
کوردســتان لــە خەبــات و خۆڕاگــری
بەردەوام و شێلگیرتر بین.
بێڕێزی بە جلوبەرگی کوردی لە کاناڵی
٢ی دەنگ و ڕەنگی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێرانــدا کاردانەوەی خەڵکی کوردســتانی
لێکەتــەوە .پێشــمەرگەکانی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان پەیامێکیــان
بــاو کــردەوە و ئــەو بێڕێزییــەی ڕێژیمی
ئێرانیــان بە جلوبەرگی کوردی مەحکووم
کرد .لەو پەیامەدا پێشمەرگەکانی هێزی
پێشــمەرگەی کوردســتان داوایــان کردووە
کە خەڵکی کوردســتان لە ڕۆژی «٢ی
ڕێبەندانـ»ـــدا بە جلوبەرگی کوردی بێنە
سەر شەقامەکان.
١ی ڕێبەنــدان :بــازاڕی بــوورس بــە
شــێوەیەکی چاوەڕواننەکــراو دیســانەوە
دابەزینــی بەخــۆوە بینــی و ناڕەزایەتیــی
بەرینی پشکدارانی لێکەوتەوە.پشکدارانی
بــوورس بــە درووشــمی « مــەرگ بــەر
ڕووحانی» و «بێ شەرەف ،بێ شەرەف»
ئــەو پــەڕی ناڕەزایەتیی خۆیان دەربڕی و
ئــااڵی ڕێکخــراوی بوورســیان لــە تــاران
هێنایە خوارەوە.
ـــ دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبی
دێموکرات بە نیســبەت بێڕیزیی کۆماری
ئیســامی بــە جلوبەرگــی کــوردی
داواکارییەکی ڕوو لە خەڵکی کوردستان
بــاو کــردەوە و داوای لــە خەڵکــی
کوردســتان کرد کە بۆ مەحکوومکردنی
ڕێژیمی ئیســامیی ئێران لە ڕۆژی ٢ی
«ڕێبەبەندانـ»ـــدا خەڵــک جلوبەرگــی
کوردی بپۆشن.
٢ی ڕێبەنــدان :ســەید «نەســرەدین
حەیدەری» ڕێبەری ئایینی « یارسان»
لــە نامەیەکــدا ڕوو لــە ڕێژیمــی ئێــران
داوای پاراستنی مافی پەیڕەوانی ئایینی
«یارسانـ»ـــی کرد .ناوبراو لە نامەکەیدا
نووســیویەتی ،پەیڕەوانــی ئایینی یارســان
بــە درێژایــی مێــژوو خوازیــاری ئاشــتی
و تەبایــی و پێکــەوە ژیــان بوونــه ،بــەاڵم
ماوەیــەک پێــش کردەوەیەکــی ناحــەز
شــوێندانەریی نێگەتیڤــی لەســەر مۆرالی
پەیڕەوانی ئایینی یارسان دانا.
٢ی رێبەنــدان :ڕێکخــراوی لێبوردنــی
نێونەتەوەیــی لــە ســێهەمین ســاڵوەگەڕی
سەرتاســەرییەکانی
خۆپیشــاندانە
بەفرانبــاری ســاڵی ١٣٩٦ی هەتــاوی،
بــە باڵوکردنــەوەی بەیانییەیــەک داوای
کــردووە دامەزراویەکــی ســەربەخۆی
نێونەتەوەیــی بــۆ لێکۆڵینــەوە بەنیســبەت
ســەرکوتە خوێناوییــەکان لــە ئێــران و
بەڕێوەبردنــی عەداڵەت لە لەهەمبەر دەیان
نــاڕازی و یــەک لــەوان ئــەو مندااڵنەی
لەالیــەن هێــزە ئەمنییەکانــی ڕێژیمــەوە
کوژراون ،پێک بێت.

٤ی ڕێبەنــدان :دەنگ و ڕەنگی ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێران لە درێژەی بێڕێزییەکانی
خۆی بە نەتەوەی کورد ئەمجارە دەســتی
بــە بێڕێزی بە پێشــمەرگە کــردووە .رێژیم
بــە باڵوکردنــەوەی ئــەم ڤیدیۆیە باس لەوە
دەکات کــە گوایــە لــە شــەڕی داعشــدا،
پیشــمەرگە پاشەکشــەی کــردووە و ئــەوە
ئێــران بــووە کــە هەرێمی کوردســتانی لە
چنگی داحش ڕزگار کردووە.
ــــ هەژمــاری تویتێری ڕێبــەری ڕێژیمی
ئێــران بەهۆی هەڕەشــەی تێرۆریســتی لە
ســەرکۆماری پێشــووی ئامریــکا داخــرا.
تــۆڕی کۆمەاڵیەتیــی تویتێــر یەکێــک
لــە هەژمــارە تویتێرییەکانــی «عەلــی
خامنەیــی» ڕێبــەری ڕێژیمــی ئێرانــی
بەهۆی هەڕەشــەی «تۆڵەی سەخت» لە
«دانڵد ترامپ» ســەرکۆماری پێشــووی
ئامریکا داخست.
ـــــ بــە بەشــداریی ژمارەیــەک لــە
ئەندامانــی ڕێبەرایەتــی ،فەرماندەکانــی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ،کادر
و پێشــمەرگەکانی هیــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان لــە چیــا سەرکەشــەکانی
کوردســتان ڕێوڕەسمێکی تایبەت بە ٢ی
ڕێبەنــدان بەڕێــوە چوو .هــاوکات لەگەڵ
مەڕاســمی ٢ی ڕێبەنــدان لــە چیاکانــی
کوردســتان دەورەی ٢٤٦ی ســەرەتایی
پێشــمەرگەش کۆتایــی پێهــات و پۆلێک
لــە الوانی کوردســتان تێکــەاڵو لە کیژان
و کوڕانــی نیشــتمان پەیوەســت بــە هێزی
پێشمەرگەی کوردستانەوە بوون.
٥ی رێبەنــدان :پێوەندییە نێونەتەوەییەكانی
حیزبــی دێموكــرات لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
ڕەشــبگیریی الوان لــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت نامەیەکی ســەرئاوەاڵی ڕوو
لە دەسەاڵتبەدەســتانی واڵتانی ئورووپایی
بــاو کــردەوە .لــە نامەكــەی پێوەندییــە
نێونەتەوەییەكانــی حیزبــی دێموكــرات
بــو وەزارەتــی دەرەرەوە ،ئەنــدام پارلمــان و
ڕێكخراوەكانــی مافی مرۆڤ لە چەندین
واڵتــی ڕۆژئاوایــی ،داوا كــراوە لەمــەڕ
ئــەم دۆخــە کــە ڕێژیــم لــە كوردســتاندا
خولقاندوویەتــی بێدەنــگ نەبــن و بــە هەر
جورێک بۆیان دەگونجێت هەڵوێست بگرن
١٠ی ڕێبەنــدان :ڕێژیمــی ئێــران لــە
پلەبەندیــی گەندەڵیــی ماڵــی و ئیداریــدا
 ٣پلــەی دیکــە دابەزیــوە و لــە پلــەی
١٤٦ـــەوە گەیشــتووەتە  .١٤٩لــە
نوێتریــن ڕاپۆرتــی ســااڵنەی ڕێکخراوی
«ڕوونکاریــی نێونەتەوەییـ»ـــدا ڕێژیمــی
ئێــران بە ٢٥خاڵــەوە لە پلەی  ١٤٩لەنێوان
 ١٧٩واڵتــی جیهانــدا جێــی گرتــووە.
لــەو ڕاپۆرتــەدا ڕێژیمــی ئێران لــە بواری
ڕوونکاریــی ماڵــی لــە ســاڵی ڕابــردووی
زایینیدا ٣ ،پلە دابەزیوە.
ڕێژیمی ئێران پێشتریش لە ساڵی ٢٠١٩ی
زایینیدا بە دابەزینی  ٨پلەیی لە بەراورد
لەگــەڵ ســاڵی پێشــتریدا ،لەنێــوان ١٨٠
واڵتی جیهاندا بۆ پلەی  ١٤٦لە خشتەی
ڕوونکاریی نێونەتەوەییدا دابەزی.
١١ی ڕێبەنــدان :ڕێکخــراوی مافــی
مرۆیــی ئێــران بەرانبەر بــە ئێعدامکردنی
«جاویــد دێهقــان خولــەد» ،بەندکــراوی
سیاســیی بەلووچ ،کاردانەوەی پیشــان دا
و داوای لە کۆمەڵگای جیهانی کرد کە
بەرانبــەر بە ئێعدامی زیندانییانی بەلووچ
کاردانەوە نیشان بدەن.
١٩ی ڕێبەنــدان :نەخۆشــخانەی
«ئیخۆلــۆف» لــە «تالڤیــڤ» لــە
هەواڵێکــدا بــاوی کردووەتــەوە دەرمانــی
کۆرۆنای دروست کردووە.
بــۆ یەکــەم جــار ئــەو دەرمانــە لــە ســەر
تووشبووان بە کۆرۆنا تاقی کراوەتەوە کە
 ٩٦لەســەدی نەخۆشــەکان تەندروســتیان
بەدەست هێناوەتەوە.
٢٢ی ڕێبەندان :شکۆی ڕێژیمی ئێران بە
ئاســتێک لــەالی خەڵــک و خودی مۆرە
و دەســتوپەیوەندییەکانی ڕێژیمیش شکاوە
کە شــانۆی ٢٢ی ڕێبەندانی ئەمساڵ بە
گاڵتــە و دروشــمی دژ بــە ڕێژیــم بەڕێــوە
چوو.
٢٢ی ڕێبەنــدان ســاڵیادی دامەزرانــی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێران کە

دەستوپەیوەندی و مۆرەکانی ڕێژیم هەموو
ساڵێک بۆ بەڕێوەبردنی شانۆی ڕەواییدان
بــە ڕێژیمی ئێران خەڵکیــان کۆ دەکردەوە
و دژ بــە ئیســرائیل و ئامریکا دروشــمیان
دەدا ئەمســاڵ بــە دروشــمی «مەرگ بۆ
ڕووحانیـ»ـیەوە بەڕێوە چوو .لەو ڕێپێوانەدا
چەندیــن ماتۆرســوار بەدوای ماشــێنێکدا
دەڕۆن و لــە واڵمــی دروشــمەکانی دژ بە
ئیسرائیل و ئامریکاوە دروشمی «مەرگ
بۆ ڕووحانیـ»ـیان وتووەتەوە .لە شوێنێکی
دیکــەدا لــە خەڵک دەپاڕێتــەوە بۆ یەک
جاریــش بــووە دروشــمی دژ بــە ئیســرائیل
و ئامریــکا بڵێنــەوە ،بــەاڵم لە واڵمدا هەر
دروشمی دژ بە ڕووحانی دەبیسێت.
٢٥ی رێبەنــدان ١٢٢ :نوێنــەرەی
مەجلیســی نوێنەرانــی ئامریــکا بــە
واژۆکردنــی گەاڵڵەیــەک ،داوایــان لــە
«جــۆ بایــدن» ســەرکۆماری ئــەو واڵتــە
کــردووە کە «تێرۆریزمــی دەوڵەتی» کە
ڕێژیمــی ئێران لــە پڕۆژەکاریی خۆیدا بە
کاری دێنێت؛ مەحکووم بکات.
٢٦ی رێبەنــدان :ژمارەیــەک لــە
بنەماڵــەی گیانبەختکردووانی فڕۆکەی
ئۆکراینــی داوای ســزادانی بکەرانــی
ئــەو جینایەتەیــان کــردووە و جێگــری
دادســتانی نیزامیــی تــاران لــە واڵمــدا
وتوویەتی« :کوشتمان ،چاکمان کرد کە
کوشــتمان» .ژمارەیــەک لــە ئەندامانی
بنەماڵــەی گیانبەختکردووانی فڕۆکەی
ئۆکراینــی ڕێکەوتــی ٢٥ی ڕێبەنــدان لە
بەرانبــەر دادســەرای نیزامیــی تــاران کۆ
بوونــەوە و خوازیــاری ســزادانی بکەرانــی
ئــەو جینایەتە ،لەوانە «ئەمیر حاجیزادە»
فەرماندەی هەوافەزای سپای تێرۆریستی
پاسداران بوون.
٢٨ی رێبەنــدان« :زارا محەممــەدی››
مامۆســتای زمانــی کــوردی و ئەندامی
ئەنجومەنــی فەرهەنگی ـــ کۆمەاڵیەتیی
«نۆژیــن» ،لەســەر ئەوەیکــە بــە بــێ
بەڵگــە بــە  ٥ســاڵ زیندانیــی تەعزیریــی
مەحکــووم کــراوە ،لەبــارەی حوکمەکەی
ڕوونکردنــەوەی دا .ناوبــراو وتوویەتــی
دوای ســەپاندنی حوکمــی  ١٠ســاڵ
زیندانــی لەالیــەن لقــی یەکــی دادگای
ئینقالبی سنە ،ئێمە ناڕەزایەتیمان دەربڕی
و دادگای پێداچوونــەوە لــە ڕێکەوتــی
٢٣ی ڕەزبــەر بەڕێوەچــوو و لــەو کاتــەوە
هەتا دەرکردنی حوکمی کۆتایی ،دادگا
چەندین جار داوای لە وەزارەتی ئیتالعات
کــردووە کــە هــەر بەڵگەیەکــی کــە لــە
بەردســتیدا هەیــە بــۆ دادگای بنێرێــت،
بــەاڵم ئیتالعــات هیــچ بەڵگەیەکــی بــۆ
دادگا نەنارد.
٢٩ی رێبەنــدان :وەزارەتــی ئیتالعاتــی
ڕێژیمــی ئێــران بــاوی کردووەتــەوە کــە
ســێ مەئمووری ئیتالعات لــە پارێزگای
سیستان و بەلووچستان کوژراون .ئەو سێ
مەئموورە لە ماشــینێکی بەسیجی شاری
«نیکشەهر»دا بوونە و تەقەیان لێ کراوە
و کــوژراون .هەروەهــا یەکێکــی دیکەیان
لەو هێرشەدا بریندار بووە.
ڕێکخــراوی مافی مرۆیی ئارتیکڵ ،١٩
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتی ١ی ڕەشــەمە،
بــە دەرکردنی بەیاننامەیەک بەنیســبەت
پەیوەستبوونی دوو مادەی نوێ بە یاسای
ســزای ئیســامیی ڕێژیمــی ئێــران کــە
‹›مەترســیی جیددی بۆ مافی ئازادیی
بەیان و ئازادیی ئایین و باوەڕ›› دروســت
دەکات ،هۆشداریی دا.
٢ی ڕەشــەمە« :مســتەفا هیجــری»
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بەبۆنــەی ڕۆژی
جیهانیی زمانی دایکیی پەیامێکی باڵو
کــردەوە .دەقی پەیامەکە بەم چەشــنەیە:
زمانمــان شــادەماری کوردبوونمانــە،
کۆمــاری ئیســامی ،خوێندن بــە زمانی
کــوردی لــە قوتابخانەکانــی کوردســتان
قەدەخــە دەکات و هەوڵــی تواندنــەوەی
دەدات ،بــەاڵم باکمــان نییــە .بــە بوونــی
زاراکان ،کۆمەڵــگای ڕۆژهــەاڵت بووەتە
قوتابخانەیەکــی گــەورە و بەریــن بــۆ
فێربوونی زمانی کوردی.
ڕۆژی ٢١ی فێڤرییــه ،ڕۆژی جیهانیــی
زمانــی دایکــی لــە هەمــوو نەتــەوەی

کــورد و مامۆســتایانی ئەمەگنــاس و
مندااڵنــی وریا و قوتابییانی چاوکراوەی
قوتابخانــەی گــەورەی کوردایەتی پیرۆز
بێ.
٣ی ڕەشــەمە :بەپێــی ڕاپۆرتــی ناوەنــدە
ئینتزامــی و ئەمنییەکانی ڕێژیمی ئێران
قاچاخــی کچــان لــە ئێرانەوە بــۆ واڵتانی
عەرەبــی و ئورووپایــی بــەرز بووەتــەوە و
قاچاخــی کچــان لــە ئێــران لــە ڕێــگای
زەوینــی ،دەریایــی و ئاســمانی ئەنجــام
دەرێــت .بەپێــی ئــەو ڕاپۆرتــە ئــەو کچ و
ژنانــەی کە ئێران بەجێدێڵن زۆرتر لەالیەن
واڵتانــی عەرەبییــەوە هــاوردە دەکرێــن و
تەمەنی قاچاخی ئەو کچانە گەیشتووەتە
ژێر  ١٤ساڵ .قاچاخی مرۆڤ زۆرتر بە
ئامانجــی کەڵــکاژۆی بازرگانی لەالیەن
قاچاخچیــەکان یــان کەســانی دیکــەوە
ئەنجام دەرێت.
٧ی ڕەشــەمە :ســێناتۆر «تام کاتێن» و
زیاتــر لــە  ٤٠نوێنــەری کۆماریخــواز لــە
ئامریــکا بــە دەرکردنــی بڕیارنامەیــەک
دژایەتیــی خۆیــان لەگــەڵ هەرچەشــنە
هەوڵێــک لــە ڕاســتای هەڵوەشــانەوەی
گەمارۆکانــی ســەر ئێــران دەربــڕی .ئەم
دژایەتییەیانــە کێشــەکانی بەردەمــی
دەوڵەتــی «جــۆ بایــدن» لە گەڕانــەوە بۆ
بەرجام دەخاتە ڕوو.
ـــ پێشمەرگەکانی کوردستان لە چیاکانی
کوردستان بەبۆنەی ٢١ی فێڤرییە ڕۆژی
جیهانیی زمانیــی دایکیی بە هەڵگرتنی
پــاکارد و دروشــمی تایبــەت بــەو ڕۆژه
چاالکییــان بەڕێــوە برد .لــەو چاالکییەدا
پێشــمەرگەکان جەختیــان کردووەتــەوە کە
خوێنــدن و نووســین بــە زمانــی دایکیــی
مافــی نەتــەوەی کــورده .پێشــمەرگەکان
ڕایانگەیانــدووە دوژمــن دەیهــەوێ
ناســنامەی ئێمــە بســڕێتەوە و مێــژووی
ئێمــەش چەواشــە بــکات بــەاڵم ئێمــە بــە
هاوکاریی یەکتر لە شاخ و لە شاردا ئیزن
نادەین دوژمن بە ئامانجەکانی بگات.
٨ی ڕەشــەمە :كاناڵێكــی ئیســرائیلی
بــاوی كردووەتــەوە ،ئــەو واڵتــە لهگــهڵ
واڵتانــی دیکــە لەوانــە عەرەبەســتان،
بهحرهیــن و ئیمــارات» بــۆ دامهزراندنــی
هاوپهیمانییهكــی تایبــهت بــه ئەمنییەتی
بهرگــری لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا
وتووێژ دەکات.
٩ی ڕەشــەمە :کۆمیســاریای بــااڵی
مافــی مرۆڤــی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
دژی ســەرکوتی نەتەوەکانــی ئێــران
ناڕەزایەتیی دەربڕی.
میشــێل باچلــە» کۆمیســاریای بــااڵی
مافــی مرۆڤــی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
وتوویەتــی« :ســێ مانــگ پێــش ئێســتا
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لە کردەوەیەکی
بــە ڕەواڵــەت هاوئاهەنــگ دەســتی بــە
ســەرکوت و ڕەشــبگیری لــە کوردســتان،
خووزستان و بەلووچستان کرد».
١٠ی ڕەشــەمە :وەزیــری پێوەندییەکانــی
ڕێژیمــی ئێــران وتوویەتــی ،مەجلیــس
بــە پەســەندکردنی یاســایەک دەوڵەتــی
ئەرکــدار کــردووە بــۆ ئەپی «شــاد» پارە
لــە خەڵک بســتێنێت ،ئەوە لــە حاڵێکدایە
کــە پێشــتر خوێنــدن بــە شــێوەی ئانالیــن
لــە ڕێــگای ئەپــی «شــاد››وە بەخۆرایی
بــوو .ئــازەری جەهرۆمــی» وەزیــری
پێوەندییەکانــی ڕێژیمی ئێران لە الپەڕەی
ئینســتاگرامیی خۆیــدا نووســیویەتی:
«مەجلیــس دەوڵەتی ئەرکدار کردووە کە
نرخــی تەعرەفــەی ئینتێرنێــت بۆ کەڵک
وەرگرتــن لــە پەیامنێــرە نێوخۆییەکان ٢٠
لەســەدی نرخــی تەعرەفــەی پەیامنێــرە
بیانییەکان دیاری بکات و بیستێنێت».
١٣ی ڕەشــەمە :ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانی کوردســتانی ئێران بەنیسبەت
ڕەشبگیرییەکان لە کوردستان نامەیەکیان
بۆ هەمــوو ڕێکخراو و حیزبەکانی ئاڵمان
نــارد .لەو نامەیــەدا ،وێڕای ناوی هەموو
ئەو چاالکانە کە لەم دواییانەدا دەسبەسەر
کــراون و وێــڕای مەحکوومکــردن و
لەقاودانــی ئــەو هەوڵــەی ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێــران بــۆ ســەر کۆمەڵــگای
مەدەنی ،ناوەنــدی هاوکاریی حیزبەکانی
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ڕۆژهەاڵتی کوردســتان داوای لە هەموو
حیزبەکانــی ئاڵمــان ،ناوەندەکانــی مافی
مــرۆڤ و پارلمانــی ئاڵمــان و ســەرۆک
پارلمــان لــە واڵتی ئاڵمان کرد کە وێڕای
مەحکوومکردنــی میلیتاریزەکردنــەوەی
کۆمەڵــگای مەدەنیــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان داوای ئازادیــی بــێ قەیــد و
شــەرتی دەسبەســەرکراوان بکەن و گوشار
بخەنە سەر ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران.
١٤ی ڕەشــەمە :کۆمپانیای فەیسبووک
زیاتــر لــە  ١٠٠گــرووپ و هەژمــاری
گرێــدراو بــە ئێــران ،ڕووســیە ،مەراکــش
و تایلەنــدی بەهــۆی «کــرداری
هەڵخەڵەتێنەرانــە» و «ڕێکخــراودراو»
ســڕییەوە .کۆمپانیــای فەیســبووک
ڕێکەوتــی ١٣ی ڕەشــەمە ،باســی لــە
ســڕینەوەی زیاتــر لــە  ١٠٠هەژمــار و
گرووپــی ســاختەی گرێــدراو بــەو چــوار
واڵتــەی ســڕیوەتەوە کــە بــە شــێوەیەکی
ڕێکخــراودراو خەریکــی هەڵخەڵەتاندنــی
خەڵک بوونە.
١٧ی ڕەشــەمە :کتێبێک لەسەر دوکتور
قاســملوو لــە فەرانســە بــاو کرایــەوە.
ئەنســتیتۆی کورد لە فەرانســە بەرهەمی
گفتوگۆی ســێمینارێک کە بۆ ڕێزگرتن
لــە دوکتــور قاســملوو بەڕێــوە چووبوو ،لە
کتێکبێکــدا بــاو کردەوە .ئــەو کتێبە لە
 ٢٣٠الپــەڕەدا بــە زمانــی فەرانســەوی
چــاپ و بــاو کراوەتەوە .ســاڵی ڕابردوو
لــە هۆڵــی «میدیســی» یەکێــک لــە
هۆڵەکانی مەجلیســی ســێنای فەرانســە،
ســێمینارێک بەبۆنــەی ڕێزگرتــن لــە
ڕێبــەری مەزن و نــاوداری کورد دوکتور
قاســملوو و هاوڕێیانــی بە دەسپێشــخەریی
ئەنستیتۆی کورد بەڕێوە چوو.
لــەو ســێمینارەدا چەندیــن کەســایەتیی
کــورد ،ئێرانــی و بیانــی قســەیان کــرد.
هەروەهــا بــاس لــە ڕۆڵ و کاریگەریــی
دوکتــور قاســملوو لــە شۆڕشــی کــورد
و لێهاتوویــی ئــەو ڕێبــەرە بلیمەتــە لــە
سیاسەتدا کرا.
ـــــ پێشــمەرگەکانی کوردســتان بەبۆنەی
٨ی مــارس لــە چیاکانــی کوردســتان
سێمینارێکیان بەڕێوە برد.
ـــ مســتەفا هیجری ،لێپرســراوی گشتیی
حیزبــی دێموکــرات بەبۆنــەی ٨ی مارس
ڕۆژی جیهانیی ژن پەیامێکی پیرۆزبایی
بــاو کــردەوە .لە بەشــێک لــەم پەیامەدا
هاتووە٨ :ی مارس ،ڕۆژی جیهانیی ژن،
بۆنەیەکــە کە دەســکەوت و پێشــکەوتنی
مافەکانــی ژنــان لــە بــوارە جیاوازەکانــدا
بەرز دەنرخێندرێ.
هــاوکات وەبیرهێنــەرەوەی دۆخــی
ســتەم و هەاڵواردنــی ســەر ژنانــە کــە
گەلێــک ڕەهەنــدی جیــاوازی هەیە .لەو
پەیوەندییــەدا ،دۆخــی ســتەم و ســەرکوت
و بــێ بایەخکردنــی ژنــان و مافەکانیــان
لــە ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری
ئیســامیی ئێرانــدا ،دۆخێکــی بــەردەوام
بــووە؛ بــە جۆرێک کە ســاڵی  ،٢٠١٩بە
گوێرەی ڕاپۆرتە جیهانییەکان ،کۆماری
ئیســامی لــە خشــتەی یەکســانیی
ڕەگەزیــدا ،لــە کــۆی  ١٩واڵتــی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ،لە پــاڵ واڵتانی
ســووریە ،عێــراق ،پاکســتان و یەمــەن لــە
ڕیزی ١٦هەمدا بووە.
٢١ی ڕەشــەمە :ئانتۆنــی بلینکێــن»
وەزیــری دەرەوەی ئامریــکا ڕێکەوتــی
٢٠ی ڕەشــەمە ڕایگەیاند« :ڕاپۆرتەکان
ســەبارەت بــە ئازادکرانــی پــارە
بلۆکەکراوەکانی ئێران ڕاست نین و هیچ
پارەیەک ئازاد نەکراوە».
ـــــ دانانــی نەخشــەی کوردســتان لەســەر
تەمــری پــاپ فرانســیس داگیرکەرانــی
کوردســتانی وەلــەرزە خســت .لــە کاتــی
ســەفەری «پــاپ فرانســیس» ڕێبــەری
کاتۆلیکەکانــی جیهــان بــۆ عێــراق و
هەرێمی کوردســتان ،وەزارەتی گواستنەوە
و گەیاندنــی هەرێمــی کوردســتان ٦
تەمری نمایش کرد.
ئــەو  ٦تەمــرە لــە فڕۆکەخانــەی
نێودەوڵەتیــی هەولێــر لــە کاتی پێشــوازی
لــە پــاپ فرانســیس نمایــش کرابــوون .لە
یەکێــک لــەو تەمرانــە لــە پشــت ســەری
پاپ نەخشەی کوردستانی گەورە دانراوە
و ئەمەش بووەتە جێی نیگەرانیی واڵتانی
دوژمن و داگیرکەری کوردستان
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بڕیاری بوێرانەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دیمەنی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی گۆڕیوە
محەممەد سلێمانی
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران لە نێو ئاپۆڕای خەڵکی
شــاری شــنۆدا و بــە ئااڵی کوردســتان و
چەکێکــی ســادەی ڕۆژەســەختەکانی
خەباتی شــار و شــاخ ،نەورۆزیان لە گەلی
کــورد پیرۆزکــرد و ،بــە لەبزێکی شــیرین
و بوێرانــە ڕایانگەیانــد کــە «هەرگیــز
خەڵکەکەیان بەتەنها بە جێ ناهێڵن».
ڕزگاری سیاســی و نەتەوەیی بەدڵنیاییەوە
بەرئەنجامــی بڕیــاری ژیرانــەی سیاســی
ئەنجامــی دەبــێ و ڕوانینــی ناژیرانــەی
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و پێچەوانــە
بیرکردنــەوە لــە بارودۆخــی سیاســی
کوردســتان و ئێــران هیــچ ســەمەرێکی
نابــێ و ئەگــەر بوێــر نەبین لــە بڕیاردانی
بەرخۆدانــی نەتەوەییــدا ،ئــەو بزووتنــەوە
فراوانــە جەماوەرییــەی لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان چەنــد ســاڵێکە بــە باشــی
خــۆی ڕێکخســتووە و تــادێ زیاتــر بەهێز
و یەکگرتــوو دەردەکەوێــت ،ناتوانــێ
بــە ئامانجەکانــی بــگات و دەســەاڵتی
ئاخوندی بە سەریدا زاڵ دەبێت.
ئەگەر بێت و لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
لــە تەنیشــت ئــەو بزووتنــەوە سیاســی و
کۆمەاڵیەتییــە جۆربەجۆرانــەدا ،هێــزی
پێشمەرگەی شار و شاخ ،پشتیوانیان بن و
ئەو مۆرانەی ڕێژیمی تاران لە کوردستان
بەئامانــج بگــرن ،کــە مەترســیان لەســەر
ئاسایشــی خەڵــك دروســتکردووە و رێگری
لــە زۆربوونی مۆرە خۆفرۆشــەکان بکەن،
بەدڵنیاییــەوە شۆڕشــی نــوێ و ڕێکخــراوە
مەدەنییــەکان بەرچاوتــر ڕۆڵ دەگێــڕن و
فشاری گەورە لەسەر تاران دروست ئەبێت.
خۆدەرخســتنی ئــەو پۆلــە پێشــمەرگەیەی
حیزبــی دێموکــرات و حزووریــان لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان جگــە لــە
دەستخۆشــی و شــانازیکردن بــەو کــردارە
شۆڕشگێڕانەیان ،وشەیەك نەدۆزرێتەوە کە

بتوانین وەسفی گەورەیی و بوێریان بکەین
کــە بە چ شــێوەیەك لووتبــەرزی ڕێژیمی
ئاخوندی ئێرانیان لەگۆڕ نا و سەلماندیان
کــە ئیــرادەی سیاســی و نەتەوەیــی زۆر
بەهێزترە لە لەشکری زۆروبۆری تاران.
ئەگــەر کەســێك خــۆی بــە شۆڕشــگێڕ
و دڵســۆزی بزووتنــەوەی سیاســی
ڕۆژهــەاڵت بزانێــت و تۆزێــك ئــاگای لە
ڕووداوەکانــی پێــش دەســتپێکردنەوەی
شۆڕشــی ڕاســان بێــت ،ڕەنگــە ئــەوکات
بەباشــی لــە خەواڵوویــی و بــێ ئومێــدی
ئــەو بزاڤــە نەتەوەییــە بــگات کــە بــە چ
قۆناخێکــی مەترســیدار گەیشــتبوو و بــە
هۆی هەلومەرجی سیاســی و ناوچەیی و
هەرێمایەتییەوە تاران توانیبووی شۆڕشــی
ئــەو بەشــەی کوردســتان سســت و ژاکاو
نیشان بدات.
بڕیــاری بوێرانــەی سیاســی و نەتەوەیــی
حیزبی دێموکرات لەژێر دروشم و خەباتی
نوێــی «ڕاســان»دا توانــی بەتــەواوی
خەباتی شاروشــاخ پێکەوە لێك گرێبداتەوە
و هەرلەوکاتەشــدا ئومیدی گەورەی الی
خەڵك دروستکردووە کە حیزبی دێموكرات
بــۆ جارێکــی تریــش دڕی بــە تاریکی و
شــەوەزەنگی زاڵ بــە ســەر ڕۆژهەاڵتــی
کوردستاندا هێنایەوە و بڕیاری بەردەوامی
خەباتی بە گەلی کورد دا.
خەڵکــی کوردســتان ئــەوکات کــە
پشــوو بــە خەباتــی سیاســی درابــوو،
تامــەزرۆی گەڕانــەوەی پێشــمەرگە بوون
بــۆ ڕۆژهــەاڵت ،بــەو کــردارەی حیــزب
دڵیــان خۆشــبوو و بەشــێكی زۆری الوان
بــە هاتنیــان بــۆ نێــو ڕیزەکانی شــۆڕش،
هێــزی پێشــمەرگەیان گەلێــك بەهێزتــر
کــرد بەچەشــنێک کــە ئێســتە تــاران
جگــە لــە خراپــی دۆخــی سیاســی و
ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکەی و هەرزان
فرۆشکردنی سەروەت و سەمانی واڵت بە
حکوومەتــی چین و ،بە خەباتی سیاســی
و چەکــداری ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان،
هێنــدەی تــر هەســت بــە نیگەرانــی دەکا
و ئەگــەر بــە شــێوەیەکی ڕوونتــر بڵێیــن،
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لە مێژووی هەر نەتەوەیەکدا ڕۆژانی
تــاڵ و شــیرین هەن ،کــە لەالیەن
کۆمەاڵنــی خەڵکــەوە یــاد دەکرێتەوە.
١٠ی خاکەلێــوە یەکێــک لــەو ڕۆژە
تااڵنــەی مێــژووی گەلەکەمانە٧٤ .
ســاڵ لەمەوبەر پێشەوا و هاوڕێیانی
لــە مەیدانــی چوارچــرای مەهابــاد
لەالیــەن ڕێژیمــی پەهلەوییــەوە لە
ســێدارە دران و گیانــی ئازیزیان لە
پێنــاو ئامانجــە بەرزەکانــی کۆمــاری
کوردستان و گەلی کورد بەخت کرد.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
له١٠ی خاكهلێوهی ساڵی١٣٥٨ی
ههتاویــدا ،ئــهو ڕۆژهی وهک ڕۆژی
شــههیدانی كوردســتان دیــاری کرد.
ئەمــڕۆ پێشــەوا تەنهــا وەک
ســیمبولی ڕاپەڕیــن و بناغەدانەری
یەکەمیــن کۆمــاری کــوردی لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان چــاو لــێ
ناکرێــت ،بەڵکــوو لــە هــەر چــوار
بەشــی کوردســتان هەتــا ڕادەیەکی
زۆر ئــەم یــادە بــەرز ڕادەگیرێــت.
کۆمــاری کوردســتان کــە لــە
سەردەستی پێشەوا و بە سەخاوەت و
لێهاتوویی ئەم ڕێبەرە زانایە دامەزرا،
لــە مێــژووی گەلەکەمــان کەموێنە
بــوو و ئەمــڕۆ لەالیــەن زۆر کەســەوە
بــە یەکــەم دەســەاڵتی مودێڕنــی
ناسیونالیزمی کوردی ناوزەد دەکرێت.

ڕێژیمی تاران تادێ زیاتر لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتاندا پێگەی بەرەو الوازی دەچێت
و خەڵــك زۆر جەســورانەتر و بوێرانەتــر لــە
پێنــاوی ڕزگاری و جۆشــدانی شۆڕشــی
نەتەوەییــدا کەڵــك لــە بۆنــە سیاســی و
نەتەوەییــەکان دەبینــن و نەورۆزیــان بــۆ
ئــەو مەبەســتە سیاســییە هەڵبــژاردووە و
ســااڵنە زۆر بەشــکۆوە یــادی دەکەنــەوە
و بــە گوتنــەوەی ســروود و هۆنــراوەی
شۆڕشــگێڕی ،پشــتیوانی خۆیــان لــە
خەباتــی سیاســی ئــەو بەشــەی واڵت
دەردەبڕن.
هەرکەســێك خــۆی بــە خەمخــۆری
جوواڵنــەوەی سیاســی ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان بزانێ ،ڕێی تێناچێت ،جگە لە
دڵخۆشی یان بە حزووری پێشمەرگەکانی
کوردستان ،لەژێر هۆکار و بەهانەی تردا
دژایەتــی ئەو ڕەوتە نوێیەی خەبات بکەن
و لــە جەوهەری بابەتەکــە دوور بکەونەوە
و وەك خاڵێکــی الواز پێناســەی خەباتــی
ڕاســان و چاالکییەکانــی تێکۆشــەرانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بکــەن و هــەر
وەك لە ڕابردووشــدا حیزب ئەوەی دووپات
کردۆتــەوە کــە بــە ئامانجــی شــەهیدان و
خواســتی خەڵکــی کوردســتان وەفــادار
دەمێنێتەوە و بە هەر ڕێگایەكدا کە فشار
لەســەر حکومەتی ناوەندی دورســت بێت،
ســوودوەردەگرێ و بــۆ ئــەو مەبەســتەش
لــە هەمــوو جۆرەکانــی خەباتی سیاســی
و چەکــداری و جوواڵنــەوەی فراوانــی
ڕێکخراوە مەدەنییەکان کەڵك وەردەگرێت.
حــدکا هێزێکــی گەورە و خــاوەن ئیرادە و
خۆڕاگرییــە لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا
و بــە ســەرچاوەی شــۆڕش و بیــری
ڕزگاریخــوازی و نەتەوەیــی دەناســرێ
و هەڵوێســت و بڕیارەکانــی شــوێنی
بەرچاویــان لــە ســەر ڕووداوە سیاســی
و کۆمەاڵیەتییەکانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان و ئێرانــدا هەیــە و دەســەاڵتی
تــاران بە هەمــوو جۆرێك لە پیالنگێڕیدایە
بــەدژی و کاروچاالکییەکانــی حــدکا
و پەكخســتنەوەی ئــەو بزووتنــەوەی کــە

ســااڵنێکە کەوتۆتــەوە ســەرپێی خــۆی و
ئارامــی ناوەندی بڕیاری سیاســی تارانی
هەژاندووە.
داهێنانــی دەســتەواژەی «نــەورۆزی
جامەنــەکان» و «ســەمای ئــازادی» و
بەرخۆدانــی سیاســی و نەتەوەیــی لەژێــر
دروشــمی «ڕاســان» لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتاندا ،بەشــێکی ترن لە ســەروەری
و داهێنانە سیاســی و شۆڕشگێڕییەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.
حــدکا جگــە لــەوەی بــووە بەســەرچاوەی
بزووتنەوەیەکــی گــەورەی سیاســی نــوێ
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا ،گەڕانــەوە
و حــزووری پێشــمەرگەکانی پێكــەوە
گڕیدانــەوەی خەباتــی شاروشــاخی زیاتــر
ســەلماندەوە و ئــەوەی دەســەاڵتی تارانــی
بەتــەواوی نیگــەران کــردووە نفــووز و
پێگــەی جەمــاوەری حیزبە لە نێو خەڵکدا
و چاالکییەکانــی خەڵــك لــەو بــوارەدا لە
شار و ناچەکاندا نموونەی باشن.
ڕێژیمــی ئاخونــدی لە جەوهەر و ڕوانینی
سیاســی و نەتەوەیــی حــدکا بەتــەواوی
گەیشتووە ،هەربۆیەش ڕێبەرانی بەئامانج
گرتــن تــا ئــەو بزووتنەوەیــە الواز بــکات
و لــە هێڵــە بەرگــری و نەتەوەییەکــەی
دووری بخاتــەوە و ،پاشــان هــەر ئــەو هێزە
تێکۆشــەرەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوو،
بەدیاریکــراوی ڕێــگای بــە دەســەاڵتی
ناوەنــدی نــەدا ،بەســەر شۆڕشــی ئــەو
بەشــەی کوردستاندا زاڵ بێ ،بە ڕێگای
کۆمەڵێــك پیاوچاکــی ســەربەخۆیاندا لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
گەڕانــەوەی ئــەو پۆلــە پێشــمەرگەیە
جگــە لــە دڵخۆشــی و ئومێدبەخشــین
بــە خەڵکــی کوردســتان ،هــەر
لەوکاتەشــدا لێكگرێدانەوەی ســەرلەنوێی
پەیوەندییەکانــی خەڵــك و پێشــمەرگەی
نیشــان دا و ئــەو فیلمەی کە ڕاســتەوخۆ
لە نێو شــاری شــنۆ باڵوبوویەوە ،کە تێیدا
ئەوین و پشــتیوانی خەڵکی بۆ پێشمەرگە
دەرخســت ڕێژیمــی ئاخونــدی بەتــەواوی
شۆك کرد کە چۆن ئەو هێزە خۆیان بەناو

شاری شنۆدا کردووە.
ئــەو چاالکییەی پێشـــمەرگە دەســەاڵتی
تارانــی بەتــەواوی هەراســان کــردووە کــە
ســەرباری میلیتاریزەکردنی سنوورەکانی
کوردســتان ،حــدکا لــە نێــو خەڵکــی
خۆیدایە.
بێگومان بڕیاری سیاســی حدکا سەبارەت
بــە دەســتپێکردنەوەی خەباتــی سیاســی
و چەکــداری لەژێرنــاوی ڕاســاندا،
دیمەنــی سیاســی و ڕوانینی فیکری لەو
بەشــەی واڵتــدا گــۆڕی و بــۆ جارێکــی
تــر هێــزی هەســتانەوە و ڕێبەریکردنــی
شۆڕشــی خســتەوە سەرشــانی خــۆی هەر
وەك لــە قۆناخــە سیاســییە جیاجیاکانــی
ڕۆژهەاڵتدا ئەوەی کربوو.
کاتێــك بڕیــاری بەرگــری و بەرخۆدانــی
نەتەوەیی لەژێر دروشــمی ڕاساندا دەستی
پێکــردەوە ،بێگومــان ســەرهەڵدانەوەی
ئــەو خەباتــەش نــرخ و بەهــای تاڕادەیــەك
گــران بوو ،بەاڵم ئەو بەرهەمە سیاســی و
تەشــکیالتییەی هەبــوو کــە بزووتنــەوەی
سیاســی شاخوشــار لێــك گــرێ بداتــەوە و
بــە تاکتیــك و جەوهەرێكی نوێی خەبات،
ئــەو شــێوە تێکۆشــانەی بەرەوپێــش بەرێت
و خەڵــك زیاتــر خۆیــان بــە خاوەنــی ئــەو
بزووتنەوەیە بزانن.
یەکگرتوویــی سیاســی و نەتەوەیــی و
شــەپۆلی جامانــەکان بوونەتــە نەریتێك لە
بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕی لــەو بەشــەی
کوردســتاندا و تێکەاڵوبوونیــان لەگــەڵ
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ،زیاتــر
دیمەنــە جوان و نەتەوەییەکەی ئەم ســاڵی
پیشان دا.
هەنگاوی لەو چەشنە و بینینی ئەو دیمەن
و وێنــە ڕەنگاوڕەنگانــەی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان لــەو چەند ســاڵەی ڕابــردوودا
کــە ســەمای جامانــەکان بووەتــە هێمای
تێکۆشــانێکی بنەڕەتــی و مافخــوازی
نەتەوەکەمان لە کوردســتان و گەڕانەوەی
پێشــمەرگە بــۆ نێــو خەڵك دەشــێ هیوای
گەورەی لەسەر هەڵبچنین.
ئەو گۆڕانکارییە کە بەرهەمی وشــیاری

سیاســییە لــە کوردســتان بەدڵنیاییــەوە
جێگای ئومێد و دڵخۆشی گەورەیە و هەر
لەوکاتەشــدا بەســەرەتای وەرچەرخانێکی
مێژوویی تەماشا دەکرێت و پێشوازیکردن
لە هاتنی ســاڵی نوێ ئەمســاڵ جیاوازتر
بــوو لە هی ســاڵی ڕابــردوو ،لەبەر ئەوەی
پێشــمەرگەکانیش بــە ئــااڵی کوردســتان
لــە شــار و ناوچەکانی کوردســتان بوونی
خۆیــان ســەلماندەوە کــە بــووە مایــەی
ئارامــی و ورەبــەرزی خەڵکی خۆڕاگری
ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
حیزبــی دێموکــرات وەك هێزێکــی پتــەو
و بەهێــز و کاریگــەری ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ،دەمێکــە ئــەو بەڵێنــەی بــە
گــەل داوە کە «هەرگیز بە تەنیا بەجێیان
نەهێڵــێ» و لــە پێنــاوی بەختیــاری و
ئــازادی ئەواندا ئامــادەن گیانی بەنرخیان
ببەخشن.
لــە دۆخێکــی ئەوتۆدا ،خۆدەرخســتنەوەی
پۆلێــك لــە پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکــرات ،بێگومــان بوێــری و غیرەت و
شەهەماتی دەوێ و لەبەر ئەوەی ڕۆڵەکانی
دێموکرات خاوەنی ئیرادە و بیروباوەڕێکی
قووڵی سیاســی و نەتەوەییــن ،منەتیان لە
هێــزی زۆری تاران نییە و بەو چەکانەی
نێو دەســتەکانیان ،سەلماندیان کە حیساب
بۆ هێز و دەســەاڵتی خۆســەپێنی تاران لە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ناکــەن و وەك
هێزێکــی داگیرکــەر ،خەڵــك دەیانناســێ
و لــە بەرامبــەردا ،هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان بە بەشــێك لە خۆیان دەزانن و
بە هەموو شێوەك دەیانپارێزن.
شۆڕشــگێڕییەی
کــردارە
ئــەو
پێشمەرگەکانی حدکا لە نێو خەڵکدا،جگە
لــە خۆڕاگری و هەســتی پەنگخواردووی
بەرخۆدانێکــی گــەورەی نەتەوەیــی،
وەسفێکی تر هەڵناگرێ و ئەوانەش دژی
خــۆری ئــازادی و سەربەســتی نەتەوەیــی
ئــەو بەشــەی واڵتن ،هەرچۆنێــك دەڕواننە
دیمەنــەکان ،دەگەڕێتــەوە ســەر ئاســتی
وشــیاری و پەرۆشــیان بــۆ شۆڕشــی ئــەو
بەشەی کوردستان.

ھێما و سیمبۆلە نەتەوەییەکان ،خشڵی پێناسەی نەتەوەیین

لەو وتووێژەدا لەگەڵ دوکتور ‹›حوسێن
خەلیقــی›› کەســایەتی سیاســیی
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ،کەســایەتی
پێشــەوا قــازی محەممــەد ،ڕۆژی
١٠ی خاکەلێــوە و گرینگــی ئــەو ڕۆژە
لە هەموو بەشــەکانی کوردستانمان
هێناوەتــە بەربــاس کــە ســەرنجاتی
بــۆ خوێندنــەوەی ڕادەکێشــین.
 کەســایەتی پێشــەوا قــازیمحەممــەد کــە خەڵکی کوردســتان
شــانازی پێــوە دەکات ،چــۆن
دەنرخێنن؟
پێناسەکردنی تاکێک لە کۆمەڵگایەکدا
و لــە ھەلومەرجــی ئابــووری ،فەرھەنگی
و سیاســی و کومەاڵیەتــی ئــەو
کۆمەڵگایەدا ،کارێکی دژوارە ،چونکە
تاک بەرھەمی جموجۆڵی لەو چەشنەی
کۆمەڵگاکەی خۆیەتی .مەگەرئەوە ئەو
تاکــە لە ڕوانگــەی جۆراوجۆرەوە ،وەپێش
ئــەو دۆخــە کەوتبێت .پێشــەوا ،یەکێک
لــەو تاکە بــە دەگمەنانــەی کۆمەڵگای
ئــەو کاتــی کــوردەواری بــوو .پڕچەک
بــە زانیاریــی پێویســت ،ئاشــنا بــە چەند
زمان بۆ فێربوون و دەربڕین و زاڵ بەسەر
سیاســەتی ڕۆژدا .ئــەو لەو تاریکســتانە
ئەنگــوس لەچــاوەدا ،توانــی ڕووداوەکان
بخوێنێتــەوە چونکــە بــڕوای قووڵــی بــە
ئــازادی ھەبــوو ،توانــی لە کەســایەتی و
زانســتی خــۆی نەترســانە ھەلومەرجەکە
بقۆزێتــەوە و مۆری نیشــتمانپەروەری لە

پێناســەی نەتــەوەی بــدا ،کــە بەداخەوە،
کەمیی کەرەســتەی مرۆڤی و مادی و
مەعنــەوی بۆ ڕاپەڕانــدن و درێژەدان بەو
ئەرکە ،بوون بەھۆی بەئاکام نەگەیشتنی
ھەوڵەکانــی .پێشــەوا تاکانەیەکــی ھەتــا
ئێســتا بێ نموونەی بۆ بەجێی ھێشــتین.

 ١٠ی خاکەلێــوە ســاڵڕۆژیشــەهیدکرانی پێشــەوا قــازی
محەممەد کە حیزبی دێموکرات وەک
ڕۆژی شەهیدانی کوردستان دیاری
کــردووە ،هەڵگــری چ پەیامێکــی
گرینگە بۆ خەڵکی کوردستان؟
گومانــی تێــدا نییە ئــەو کارەی حیزبی
دێموکــرات نیشــانەی ئەمەگناســییە بۆ
پێشەوا و شەھیدەکانی ١٠ی خاکەلێوەیە
و خــۆی لەخۆیدا بانگجاڕە بۆ وەفاداری
و پێزانیــن و ڕێزگرتــن لــە فیداکاریــی و
خۆنەویســتی شوڕشــگێڕانە .ئــەم دیاردە
ھێمایەکە بــۆ مەزنایەتی ئازادیخوازان و
گیانبەختکردووانــی ڕێــگای ئازادیی و
بەختەوەریی نەتەوەیەکی ژێردەست.

 ١٠ی خاکەلێــوە وەک ڕۆژێکــینەتەوەیــی دەتوانێت ســەلمێنەری
بەشێک لە شوناسی کورد بێت؟
ھێمــا و ســیمبۆلە نەتەوەییەکان ،خشــڵی
پێناسەی نەتەوەیین .پێناسەی نەتەوەیی،
بریتییە لە خاک و زمان و سۆز و مێژوو
و خوێنــی ھاوبــەش لەگــەڵ ھەندێــک
تایبەتمەنــدی وەک ئــااڵ و ڕۆژی

شەھیدان و بەگشتی فەرھەنگی ھاوبەش.
ئەمانــە وەک خاڵــی زەق ،نەتەوەیــەک
لەویتر جیا دەکاتەوە.

هەتا ئێســتاش بەشێک لە هێزەکانىکوردستان ڕۆژى ١٠ى خاکەلێوەیان نەک
هەر وەک ڕۆژى شــەهیدانى کوردســتان
قەبــووڵ نەکــردووە بەڵکــوو پێیــان
وایــە ئــەم ڕۆژە ڕۆژێکــی تایبــەت بــۆ
ڕۆژی شــەهیدان نییــە ،هــۆکار چییە؟
کاتێــک بۆنەیەک لە کاتی چاالکیی
ڕێکخراوەیەکــدا دێتــە پێــش و لەبــەر
گرینگــی یان ســامناکی ،زەق دەبێتەوە،
ئــەو ڕێکخــراوە مافــی خۆیەتــی وەک
ھێما و ڕەمزێکی ڕێکخراوەیی ،کەڵکی
لێوەرگــرێ .ســەرھەڵدانی کۆمــاری
کوردســتان و کارەســاتی شــەھیدکردنی
پێشــەوا و یارانــی ،بــۆ حیزبــی
دێموکــرات لــەو چەشــنە ھێماگەلــەن.
ئەگــەر ھێــز والیەنــەکان بــەو دیــدەوە،
سەیریان بکەن و بە ڕووداو وکارەساتێکی
نەتەوەیــی لــە قەڵەمــی بدەن ،سروشــتییە
ئەوانیــش ،لەو ڕوانگەوە ســەیری ئەکەن.
وەک دەبینیــن ،وای نابینــن ،کەوابــوو،
دانــی پێدانانێــن و وەک تایبەتمەنــدی
حیزبێــک چــاوی لێ دەکەن بــۆ نموونە
لــە باکــوور لەســێدارەدانی شــێخ ســەعید
و یارانــی ،دەتوانــێ ببێتــە ھێمــای
ڕۆژی شــەھیدان کەوابــوو تــا ئەوانــە
نەبنــە خــاوەن بیــری نەتەوەیــی ،و ھێمــا
نەتەوەییــەکان بــۆ گشــت نەتــەوە دیاری
نەکــەن ،ئێمە نابینە خــاوەن ئەو دیاردانە.

کورد وەک هەر نەتەوەیەکى دیکەکــە بیهەوێــت کیانى ســەربەخۆى
خــۆی هەبێــت ،پێویســتى بــە
دیاریکردنــى هێمــا و ڕۆژى
مێــژووى هاوبەشــى خــۆی هەیە،
ئایــا لەنێــو هێزە سیاســییەکانی
هەمــوو بەشــەکانی کوردســتان
هەتا چەندە بیر لەوە کراوەتەوە
و هەنــگاوی بــو هەڵگیــراوە؟
ھۆی نەگەیشــتنی ئێمەی کورد بەو پلە
کە بتوانین ھێما وسیمبولگەلی نەتەوەیی

دیــاری بکەیــن ،الوازبوونــی بیــری
نەتەوەییە ،پرشــوباڵوی بەرژەوەندیخوازی
ڕێکخــراو و بنەماڵــە و ناوچە و نەبوونی
کۆنگرەیەکی نەتەوەیی گشــتگیرە ،کە
بــۆ نەتــەوە چــاالک بێ و بۆ ئــەو بڕیار
بدا؛ ھەر بۆیە لەو پێوەندییەدا نەمانتوانیوە،
ھەنــگاو ھەڵگریــن .ئەگــەر ئێمــەی
دێموکــرات لــە پەنــای یەکتــر توانیمــان
پێکــەوە ڕێــز لــەو ڕۆژە و لــە شــەھیدانی
بندەســتمان بگرین ،دەتوانین ھیوا دەربڕین
لــە دواڕۆژدا بەرەو ئەو مەبەســتە ھەنگاو
ھەڵدەگرین.
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خشتی خواری ههڵبژاردن ،ل ه ههیکهلی لهرزۆکی کۆماری ئیسالمیدا
ساڕێژ موکریانی
لــه واڵتانــی ئــازاد و دێموکراتیکــدا
ههڵبژاردنــی دادپهروهرانــه بــه مانــای
دهســتهبهرکردنی هــهل و دهرفهتهکانــه بۆ
ههمــوو الیــهن و گشــت شــارۆمهندان بــۆ
بهشــداری لــه دیاریکردنــی چارهنووســی
سیاسی واڵتهکهیان ،به شێوهیهک مافی
ههڵبــژاردن و خۆبهربژێرکــردن لــه هیــچ
کهس و هیچ شارۆمهندێک بههۆی باری
جنســی و نهتهویــی و ئایینــی و بیروبــڕوا
ناســتێندرێتهوه .لــه واڵتی ئێــران لهوهتەی
پرســێک بهنــاوی ههڵبــژاردن هاتۆتــه
ئــاراوه ههموو کات بههۆی ڕهچاوکردنی
بهرژهوهنــدی سیاســی و کۆمهاڵیهتــی
قــهت بوارێکی وا ههڵنهخراوه که خهڵک
بتوانــن بــه شــێوهیهکی ئازاد و سهربهســت
دهنگ بدهن و دهســهاڵتێک ههڵبژێرن که
ههڵقواڵوی ویست و داخوازی ئهوان بێت.
ههمــوو کات بــه دهســتێوهردانی دهســت و
پهیوهندییهکانــی دهســهاڵتی زاڵ خهڵــک
ههڵخهڵهتێندراوه یان دهنگیان کڕدراوه و به
چاوبهســتهیی هێنراوهته سهر سندووقهکان
و دهنگیان لێدزیون.
مــهالکان کــه دهســتیان بهســهر شۆڕشــی
گهالنی ئێراندا گرت و به قازانجی خۆیان
ســواری شــهپۆلی ههســت و ئیحساســی
خهڵــک بوون له یهکــهم ههنگاو و یهکهم
ڕاپرســیدا ئــهو یاســا و ڕێســایهی کــه بۆ
ههڵبژاردنێکــی ئــازاد و دێموکراتیــک
پێناســە کرابــوو خســتییه ژێرپــێ و
بهکهڵکوهرگرتــن لــه ناشــارهزابوونی
الیهنــی زۆری خهڵــک لهبــاری سیاســی
و ههڵســووڕانی سیاســی بــه دههــۆ و
فریوکارانــه یهکهم دهنگی جهماوهریان له
ســهر بیــروڕای چهوتی خۆیان مســۆگهر
کــرد .ههڵبژاردنێــک کــه تهنیــا گهلــی
کــورد به ڕێبهرایهتــی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و شهخســی دوکتــور
قاســملوو لهبهرامبــهر ئــهو ههڵبژاردنــه
نادێموکراتییــه ڕاوهســتا و دهنگی پێنهدا.
ئهوه سهرهتای دههۆی کۆماری ئیسالمی
بوو که ئێستاش درێژهی ههیه و کۆتایی
نههاتووه .لــهو کاتهوه ههرچی ههڵبژاردن
و ڕاپرسی و ڕاوهرگرتنه لهژێر چاوهدێری
شۆرای نیگابان و به (نظارت استصوابی)
بهڕێــوهدهچــێ و تهنانهت بۆ ڕاســپاردنی
کهســێک بــۆ ههڵســووڕاندنی کاروباری
ڕۆژانــهی دایــره و ناوهندگهلــی درشــت و
ورد ئیــدارهی بهپێــی یاســا و ڕێســایهک
بــه نــاوی (گزینش) گهاڵڵه کــراوه یانی
لهڕاســتیدا خهڵک وهک ئهسپێی دهستی
کوێــری هیــچ دهرهتــان و ڕێگایهکــی بۆ
دهربازبــوون لــه چهنــگ ئــهو ئاخوندانه تا
ئێستا نهبووه.
ههڵبژاردنهکانی سهرکۆماری
کۆماری ئیســامی له ســهرهتاوه تهواوی
ههڵبژاردنهکانــی بــه شــێوهی مهحفهلــی
و بانــدی پێــش ناونووســی بهربژێــرهکان
یهکالیــی کردۆتــهوه! پــاش کۆتایــی
دهوڵهتــی کاتــی موههندیــس بــازرگان له
بهنیسهدرهوه دهست پێدهکا و ئێستاش ئهو
ڕهوته درێژهی ههیه و ڕۆژ له دوای ڕۆژ
دهسهاڵتی خهڵک له کهمیی داوه و زهخت
و زۆری ئاخونــدهکان پهرهی ئهســتاندووه.
کاتێــک نــۆره دهگاتــه ڕهفســهنجانی بۆ
سهرکۆماری گڕنهدهگرێ که ئهو وهک
سهرکۆمارێکی فهرمایشی که دهسهاڵت
بــۆ ســهرۆکوهزیران بــێ و کاروبــارهکان و
وهزیــرهکان ئــهو ههڵیانســووڕێنێ ،قایــل
نابــێ و دهخــوازێ یاســای بنهڕهتــی
پێداچوونهوهی بۆ بکرێ و سهرۆکوهزیران
نهمێنــێ و دهســهاڵتهکهی بخرێتــه
سهرشــانی ســهرکۆمار که کرا! کاتێک
ههلێکــی بــاش بۆ خهڵک ههڵســووڕا که
چــۆک بــه ڕێژیــم دابــدا ،خاتهمــی بــه
قازانجی نیزام شــانی له بهرپرسایهتی ئهو
کاره داخزانــد و خهڵکــی ناهومێــد کــرد!
پــاش ههشــت ســاڵ فریودانــی خهڵــک
لــه پــاش تهواوبوونــی دهوری یهکهمــی
ســهرکۆماری ئهحمهدینــژاد دیســان
ڕێژیــم و تهنانــهت شهخســی خامنهیــی

دهســتهوداوێنی خاتهمی دهبێتهوه و داوای
لێدهکا بێتهوه مهیدانی ههڵبژاردن و دیسان
تهنــدووری ههڵبژرادنیــان بــۆ گــهرم بکا!
خاتهمی که باش ئهو سیستمه دهناسێ و
ئهو گۆڕهپانهی تاقی کردۆتهوه و دهزانێ
چهندیــان ماندوویان کردووه و قهتڵهکانی
زنجیرهیــی ههمــووکات عهزابــی ڕۆحــی
و ویژدانــی ئــهوه کــه شــکهنجهی دهکا
بۆیــه ڕاشــکاوانه واڵمیــان دهداتــهوه و
دهڵــێ« :ئهمــن نابمــه ســهرکۆمارێکی
تهداروکاتچــی» !!! ئــهو لهگــهڵ ئهوهی
کۆمــاری ئیســامی قهبووڵــه ،بــهاڵم لهو
ههشــت ساڵهی ســهرکۆماری بۆی ڕوون
بۆتهوه که ســهرکۆمار هیچ دهسهاڵتێکی
بهڕێوهبهرایهتــی نییــه بهڵکــوو تهنیــا
کاربهڕێکهرێکه!!.
کاتێــک خهڵــک ســاڵی ههشتاوههشــت
ناڕهزایهتــی ســهبارهت بــه دزینــی دهنــگ
بــۆ ئهحمهدینــژاد دهرژێنــه ســهر شــهقام
دروشــمی دژ بــه ڕێژیــم بــهرز دهکهنهوه و
ئهحمهدی نژاد به خهس و خاشــاکیان ناو
دهبا! ،ڕێبهر دێته سهر هێڵ و دهڵێ« :ڕای
مــن لــه ڕای ئەحمەدینــژاد نیزیکــه« !
خهڵک سهرکوت دهکرێن .خوێنیان لهسهر
شــهقام دەڕێــژن و بێفهزیحهتیان پێدهکرێ.
کهچــی ئــهوڕۆ ئەحمەدینــژاد حاشــای
لێدهکا! و به ڕۆژی ڕوون درۆ دهکا.
ئــهوهی ڕاســتی بــێ ئهوانــه پێبهنــد بــه
هیــچ یاســا و ڕێســایهک نیــن .ئــهوهی
بۆ خۆیان وهک یاســا پهســهندیان کردووه
لهســهرووی ههموو شــته بگره واڵتهکهیان
ئێــران و دینهکهیــان ئیســام و تهنانــهت
مهزههبهکهیــان شــیعهی دوازده ئیمامیش
دهکهنه قوربانی بهرژهوهندییهکانی خۆیان
و مانــهوهی سیســتمی ویالیهتی فهقیهی
بهتاڵ لهههمــوو عهقالنییهتێک و پڕاوپڕ
لــه خورافــات و کۆنهپهرســتی .بۆیــهش
ههموو دههۆیهک بهکار دێنن ک ه نههێڵن
گۆڕهپانی سیاســی ئێــران جگه ل ه خۆیان
کهســی تێــدا بــێ! بۆ ئهو مهبهســتهش له
نێو خۆیاندا خۆیان دابهش کردووه.
ناســاندنی ڕێفۆرمخــواز و بناژۆخــواز بــه
ڕواڵــهت دوو جهمســهری دژبهیــهک لــه
ئیدارهکردنــی واڵتــن کــه ئهویــش تهنیــا
لــه ســهرکۆماریدا زهق دهبێتــهوه و لــه
پارلهمــان کهمڕهنــگ و لــه پارێــزگاکان
ڕهنگــی دهچــێ و لــه شــارهکان ڕهنگــی
نامێنێ .لهڕاستیشــدا ههر دووکیان ســهر
بــه ویالیهتی فهقیهه یانی له ســتراتیژی
و ئهســڵی ویالیهتــی فهقیــه هاودهنــگ و
هــاوڕان ،بهاڵم لــه تاکتیک و پراکتیکدا

جیــاواز .حیزبهکانیشــیان وهک حیزبێکی
ســهردهمیانه و ههڵســووڕ لــه کۆمهڵگادا
نایهنه بهرچاو .تهنیا ناوێکه لهســهر چهند
کهســی مهحفهلــی و بیروڕا لێکنیزیک
کــه تهنیــا ســهردهمی ههڵبــژاردن خۆیــان
وهدهر دهخــهن و دێنه گۆڕهپانی کێبهرکێ
و وهک حەجاریــان دهڵــێ :قهتــاری
کۆکردنــهوهی دهنــگ وهڕێ دهخــهن و
پاشــان لــه گۆشــهیهک ههڵیدهپهســێرن
ههتــا گهڕێکــی دیکــهی ههڵبــژاردن یان
بــه دههــۆی ڕێژیــم بــۆ فریــوی خهڵــک
ڕهنگــهکان تێکــهڵ دهکــهن و ڕهنگێکــی
تــازه ئهویــش نــهک بــه نــاوی حیــزب و
ڕێکخراوهی سیاســی بۆ ئهوهی لهسهریان
نهبێتــه مــاڵ بەڵکــوو بــه نــاوی ڕهوتێک
و پێکهاتهیــهک کــه پــاش خۆپااڵوتنــی
بهربژێری دیاریکراو به خهڵکی دهناســێنن
و هێندێــک لــه حیــزب و ڕێکخــراوه و
ئهنجومهنــی پیشــهیی و ســینفی بــۆ
هاندانــی خهڵــک و ڕاکێشــانیان بۆ ســهر
ســندووقهکانی دهنگدان لهگهڵی دهکهون.
ئــهوهی به ناوی ڕێکخراوی سیاســی ئهم
پۆستهی بهڕێوه بردووه تهنیا خاتهمی بوو
ههرچهنــد پێملــی ویالیهتــی فهقیهی بوو
بهاڵم دیســان لهوانی دیکه پڕکێشــهتر بوو
بۆ ڕێژیم.
لهگــهڵ ئــهوهی ههڵبژادنهکانــی ڕێژیــم
قــهت ئازاد و دێموکراتیک و تهندروســت
نهبــووه ،لهگــهڵ ئــهوهی بــه ئاشــکرا درۆ
لهگــهڵ خهڵــک دهکهن و چهواشــهکاری
و ناڕاســتی و دزی لــه خهڵــک دهکــهن
چۆن پێیان خۆش بێ ئاوای موههندیسی
دهکهن .چهند ساڵ لهمهوبهر که ههستی
به کهمبهشداری خهڵک له ههڵبژاردنهکان
کرد! به دههۆیهک و به قسهی خۆیان بۆ
کهم خــهرج کردنــهوهی ههڵبژاردنهکانیان
هاوکات (تجمیع) کردهوه!
ئهویــش بــه هاوکاتکردنــی بهڕواڵــهت
خهڵکــی و دهوڵهتــی کــه ســهرکۆمار
و شــۆڕاکانی شــار هاوکاتکــران و
نوێنهرانــی مهجلیــس و خیبــرهگان پێکهوه
ههڵبژاردنیــان بــۆ دهکــرێ! کــه خهڵــک
بههــۆی خزمایهتــی و عهشــیرهیی و
ئیحساســی ئــهم و ئــهو و ڕهقهبهرایهتیــی
ســوننهتی بهشداری ههڵبژاردن دهکهن که
هــهر پاش دهنگوهرگرتنی دهنگهکه وهک
گشتپرســی و دووبــاره بهیعــهت کردنــهوه
لهگهڵ نیزامی له قهڵهمیان داوه!!.
دههۆی تازه بۆ خولی سێزده
بهڕێوهبردنــی ههڵبــژاردن لــه ئێــران که به
پێکهاتهیهکــی ســهقهت و یاســاگهلی

ناســهرکهوتوو خهڵکــی ئێرانــی لــ ه
گرینگتریــن مافــی سیاســی خــۆی کــه
ئهویش ههڵبژاردنی ئازاد و دادپهروهرانهیه
بێبهش کردووه !.ئێســتا ههڵبژاردن وهک
شــانۆیهکی بووکهاڵنــه کــه ڕۆڵگێڕانــی
تهنیــا ســهرانی کۆمــاری ئیســامین که
چهنــد بهربژێــری بڕواپێکــراوی خــۆی
وهک بووکهڵــه ئامــاده کــردووه و لــهو
نێوهشــدا ڕۆڵــی ســهرهکی بــهو بووکهڵهیه
دهدرێ کــه ههڵبژێــردراوی خۆیانــه! بــۆ
خولی ســێزدهی ههڵبژاردنی سهرکۆماری
لــه ئێــران ئاخونــدهکان بــه خشــه و پــان
و پیــان و چاوبهســتی تایبهتیــان بــۆ
ههڵخهڵهتاندنــی خهڵــک و ڕاکێشــانیان
بۆ ســهر ســندووقهکانی دهنگــدان لهئارادا
ههیــه کــه بهپێی گرینگایهتــی ئاماژه به
هێندێک لهو پالن و پیالنانه دهکهین.
یهکــهم :بهربژێــری ئهندامــی ســپای
پاســداران ،ســپای پاســداران هێزێکــی
تۆقێنهر و دژهخهڵکی و ئایدئۆلۆژیکه که
خوازیــاری ئــازادی ههموو موســوڵمانانی
جیهانه ئهتۆ بخوێنهوه (شیعهیانی جیهان)
بــۆ وهدیهێنانــی ئــهو ئامانجــهش خهرجی
سهرســووڕهێنهری پێویســته بــۆ ئــهو هێزه
بهشــی ههرهزۆری جمگهکانی دهســهاڵت
و داهاتــی واڵتــی لــه ژێر دهســتی خۆی
نــاوه .جێــگای متمانــه و بــاوهڕی عهلی
خامنهییه.
بــهو پێیه دهکرێ بڵێین ئێســتا دهســهاڵتی
تــهواوی دامودهزگاکانــی حکومــی و
ناحکومیــی ئێــران لهدهســت پاســداران و
هێزی نیزامی سهر بهو سپایهدایه.
جیــا لــهوهی بهفهرمــی لــه بوارهکانــی
سیاسی و ئهمنی و ئابووری و سیاحهتی
و هاتووچۆ و ههنارده و هاورده کار دهکا!!
تهنانــهت هاتووه دهیهــهوێ قوتی خهڵکی
کوچــه و بازاڕیــش ببــڕێ!! بــه دانانــی
فرۆشــگا زهنجیرهییــه جۆراوجــۆرەکان لــه
ههموو شــار و شــارۆچکه و گهڕهکهکان
بــه کهڵکوهرگرتن له ڕانت و دهســهاڵت و
شــهریکهکانی ههنارده و هاورده پێشی به
ههڵســووڕانی خهڵــک بگــرێ! و تهواوی
پێکهاته داهاتییهکان بۆ خۆی قۆرغ بکا
و خهڵــک چاو لهدهســتی خــۆی بکا یان
لــه کاری بهنــاو ئاوهدانــی و ڕێگاوبــان و
بهنداوسازیدا به تێچووی خۆی کار دهکا
که پاشــان لهباتی دهســتحهق و وهرگرتنی
پووڵــی پهیمانــکاری لــه داهاتــی ئــهو
پرۆژهیه یان بهشهڕهسهدی (سهام) بورسی
ئهو پرۆژهیه وهردهگرێ.
دیــاره بهشهڕهســهدهکهش بــه نیوهقیمــهت

بــۆ خــۆی دادهنــێ و دهبێتــه خاوهنــی
بهشــێکی زۆر لــهم پرۆژهیــه! بــه دههــۆ و
گهندهڵــی و هێــزی ســهربازی و ڕانــت
بهشــی ههرهزۆری جمگهکانی دهســهاڵت
و ئابووری و فهرههنگی و پیشهســازی و
 ...لهدهســت خهڵــک و دهوڵهت دهرهێناوه
و بۆ بهرهوپێشــبردنی ئامانجه گاڵوهکانی
خــۆی دهســت لــه هیــچ کارێکــی ڕهوا و
ناڕهوا ناپارێزێ! ئهوهش ترس و نیگهرانی
خهڵکــی لێکهوتۆتــهوه .ڕێژیم لهو ترس و
دڵهراکێیــهی خهڵــک دهیهــهوێ کهڵک
وهرگــرێ و بــۆ ئــهوهی ئهندامێکــی ســپا
نهبێته ســهرکۆمار خهڵک ههڵڕژێنه سهر
ســندووقهکانی دهنگدان و حهماســهتێکی
وهک ســاڵی حهفتاوشــهش بخوڵقێنــن!
ئهوانیش پاشــان وهک بهیعهتی دووبارهی
میللهتــی وهالیــی لهگــهڵ خامنهیــی و
ئارمانهکانی کۆماری سێداره دنیای لێ
قاو بدهن و نیشانی بیروڕای جیهانی بدهن
و فیزی پێوه لێبدهن.
دووهــهم :کودهتــای ســپای پاســداران.
پیالنێکــی دیکــهی ڕێژیم بۆ ڕاکێشــانی
خهڵک بۆ ســهر ســندووقهکان ئهوهیه که
دهنگۆی کودهتای ســهربازی ســپا بێنێته
ئــاراوه و بڵێــن ئهگــهر خهڵــک بهشــداری
ههڵبژاردنــهکان نهبــێ ،ســهرکۆماری
ههڵبژێردراو لهباری پشتیوانی جهماوهری
بێهێــز دهبــێ و ئهگــهری کودهتــای
ســهربازی ســپا زۆر چاوهڕوانکــراوه بهاڵم
کــه خهڵــک بــه هــهراوی بهشــداری ئهو
ههڵبژاردنــه بــن پشــتیوانی خهڵــک پێش
بــهو گهاڵڵهیــهی ســپا دهگــرێ .چوونکه
ســپا هــهم له خهڵــک و ههم لــه بیروڕای
جهماوهری دنیای مودێڕن که دێنه ســهر
خــهت دهســڵهمێتهوه و وههــا ههڵهیــهک
ناکا.
ســێههم :هێنانــی کهســێکی نهنــاس بــه
دروشــمی بریقــهدار ،ئهوهیکــه کۆمــاری
ئیســامی ئیدیعای ئهوه دهکا دهوڵهتێکی
شۆڕشــگێڕه و ئــهو شۆڕشــگێڕییهش
بهســتراوهتهوه بــه الیهنــی زۆری خهڵــک
لــه سیاســهتدا ،لهههمــان کاتــدا بــۆ
ڕهدکردنــهوهی ئــهو ڕاســتییه کــه ترس و
تۆقاندن هۆی سهرهکی مانهوهی ڕێژیمه!
ڕێژیــم پێویســتی به شــاهیدهێنانهوه ههیه
که نیشان بدا خهڵک زۆربهی ههرهزۆری
الیهنگری حکومهتی کۆماری ئیسالمین
بۆیــه لهوهتەی کۆماری ئیســامی ههیه
ههمــوو کات بــۆ ڕاکێشــانی خهڵــک
بــۆ ســهر ســندووقهکانی دهنگــدان لــه
هــهر چهشــنه چاوبهســتی و خروقــات و

ههڵخراندنــی ئیحساســی خهڵک کهڵکی
وهرگرتــووه کەواتــه بهربژێــرهکان ههرچی
واده و بهڵێنییــه بــه خهڵکی دهدهن قهتیش
به پراکتیک نهکراوه.
لــه ههمــوو خولهکانــی ههڵبــژاردن
بهربژێــرهکان گهلێــک دروشــمی بریقهدار
و پڕمانــا و جــوان کــه ههڵگری ویســت و
داخــوازی خهڵک لهخۆ دهگــرێ داویانە.
ئهگــهر بهڕێوهبچــن گهلێک له کێشــه و
ئاریشــهکان و کهمایهســییهکان نامێنــن.
کهچی پاش ههڵبژاردن ههموو شتێک له
بیر دهچێتهوه و بواری دێتهوه ســهر بواری
پێش ههڵبژاردن.
وهک نــه بــای هاتبــێ و نــه بــاران هێڵی
بهردهوامــی کۆمــاری ئیســامی وهک
خــۆی درێــژه بــه ڕێگای خــۆی دهدا .له
خولــی ســێزدهههمیش ئــهو قــهول و قــهرار
و بهڵێنــی و وادانــه دێنــه ئــاراوه و دیســان
خهڵک چهواشه دهکرێن و دیسان کهڵکی
نابهجێی لێوهردهگیرێ.
چــوارەم :فهرمانــداران وهک ئیمــدادی
غهیبــی ،ههڵبژاردنــهکان لــه شــارهکان
لهژێــر چاوهدێــری فهرمانــداری ئــهو
شــاره بهڕێــوه دهچــێ؛ فهرماندارهکانیــش
لێژنــهی بهڕێوهبهرایهتــی (هیئت اجرایی)
ههڵدهبژێرێ.
لــه وهزارهتــی ناخــۆش لــههــهر شــارێک
بهپێــی ڕێــژهی حهشــیمهتی ئــهو شــاره
زۆرتریــن ڕێــژهی بهشــداری ههبــێ وهک
فهرمانــداری کارا خــهاڵت دهکــرێ
بۆیــه پــاش گهڕانــهوهی ســندووقهکان بۆ
فهرمانــداری زۆر بــه ئاســانی دەنگــی
بهشــداربووان دهبردرێتــه ســهرێ و ئامــار
تــهواو بهرئــاوهژوو و ناڕاســت بــۆ ســهرێ
بــهڕێ دهکرێتــهوه .هــهر لــهم بهســتێنهدا
هێزهکانــی نیزامی و ئینتیزامی و ســپا و
بهســیج و ئیتالعات و ئهندامانیان زۆر به
ههڵسووڕاوی له نێو خهڵک به نهناسراوی
پڕوپاگهنــده بــۆ بهشــداری خهڵــک و
بڕهوپێدانــی دهنگــۆی نێــو جهمــاوهر و
ههڵخهڵهتاندنی خهڵک ڕاناوهستن.
بنــج و بناغــهی کۆمــاری ئیســامی له
ســهر ئاراســتهی ئایدیۆلۆژی دهســهاڵتی
ســهفهوی دانــدراوه و سیســتمێکی بــه
تــهواوی دوگــم و دواکهوتوویــه بۆیــه
هیــچ چاوهڕوانییــهک لــهو ڕێژیمــه بــۆ
هیــچ ئاڵوگۆڕێــک ناکــرێ! و ڕێژیم به
تــهواوی نهگــۆڕه! بۆیه دروشــمی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران که دهڵێ
بڕوخێ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران
دروستترین دروشمه.
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