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ڕێکەوتــی ٣٠ی بەفرانبــاری ١٤٠٠ی
هەتــاوی لــە بنکــەی ســەرەکیی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە شــاری
کۆیــە بــە بۆنــەی جێژنــی٢ی ڕێبەنــدان
٧٦میــن ســاڵڕۆژی دامەزرانــی کۆماری
کوردستان بە بەشداری ئەندامانی ڕێبەری
حیزبــی دێموکــرات ،کادر ،پێشــمەرگە و
بنەماڵــە ســەربەرزەکانیان ڕێوڕەســمێکی
بەشکۆ بەڕێوە چوو.
ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنــی ســرودی
نەتەوایەتــی ئــەی ڕەقیــب و ڕاگرتنــی
چەنــد ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن لە
گیانــی پاکی ســەرجەم شــەهیدانی کورد
وکوردستان دەستی پێکرد.
پــاش بەخێرهاتنــی بەشــداربووان لــە الیــەن
کۆڕگێڕی ڕێوڕەسمەکەوە ،لە الیەن بەڕێز
«حەســەن شــەرەفی» جێگــری یەکەمــی
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و بەرپرســی ناوەنــدی
سیاسی حیزبەوە چەند وتەیەک بەم بۆنەیە
پێشکەش بە بەشداربووان کرا.
بەڕێــز شــەرەفی لــە وتەکانیــدا باســی لــە
گرینگیــی و پێگــەی مێژوویی کۆماری

کوردســتان و دەســکەوتەکانی کۆمــاری
کوردســتان کرد و ئاماژەی بە گرینگیی
کۆمــاری کوردســتان لــە هەلومەرجــی
سیاســی ئەوکاتــدا و بیروهــزری
پێشــکەوتووانەی پێشــەوا قازی محەممەد
بە نیسبەت پرسی نەتەوەیی وهێنانە ئارای
فەزایەکــی تــەواو دێموکراتیــک کــرد
کــە ئێســتاش لــە دوای ٧٦ســاڵ خەبات و
تێکۆشــان دەبینین کە هەر ســەردەمیانەیە
و بــەردەوام ڕێبوارانــی ڕێگاکەی پێشــەوا
قــازی محەممــەد لــەو ســەنگەرە پــڕ لــە
شانازییەدان .
ناوبــراو لــە وتەکانیدا وتــی2 :ی ڕێبەندان
بــۆ ئێمــە لەو بــارەوە گرینگ و پیرۆزە کە
وەبیرهێنەرەوەی سەرکەوتن و وەدەستهێنانی
دەســکەوتێکی مەزنی مێژوویی نەتەوەیی
و دێموکراتیکە؛ کە ئەوە ئەگەر هی هەر
میللەتێکــی دیکــە بوایــەت بــە هێندێــک
تایبەتمەنــدی دەگمــەن کە هەیەتی ڕەنگە
زۆر زیاتــر و بــە بیرێکــی قوڵتــرەوە ئــەو
ڕێوڕەسمانەیان بەڕێوە بردبا.
هەروەهــا وتــی :ئێمــە دەڵێیــن کۆمــاری
کوردستان نموونە و دەگمەن بوو لە کاتی

خۆیــدا؛ بــەو واتایــە کــە لە دەســەاڵتێکی
نەتەوەیــی ،لــە شــوێنێک کــە دژی هــەر
نەتەوەیــەک ســەری هەڵــدا ،دێموکــرات
بــوو لەحالێکــدا لــە هیــچ شــوێنێک کــە
دێموکراســی بــەو مانایــە بوونــی نەبــوو و
دژایەتیشی دەکرا.
لــە بەشــێکی تــری وتەکانیــدا جێگــری
یەکەمی لێپرسراوی گشتیی حیزب وتی:
یەکێــک لــە گەورەترینی ئــەو بەهایانەی
کــە کۆمــار فێری ئێمەی کرد ئەوەیە کە
بۆ سەرخســتنی خەباتەکەمــان فیداکاری
بکەیــن .بۆیــە ئومێــدی ئەوە دەخــوازم کە
ئــەو حیزبەمــان کــە لەســەر شــانی هەموو
ڕۆڵەکانــی نەتەوەی کــوردە ،بە زیندانیی
سیاســییەوە ،بــە کەمئەندامــەوە بــە
هەموویــەوە و بەتایبــەت بــە میراتگرانــی
ڕاســتەقینەی حیزبــی دامەزرێنــەری
کۆماری کوردستان ،تێکۆشەرانی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دەبێ هەم
بزانیــن کــە میراتگری کێین و هەم بزانین
دەبــێ چــۆن قــەدری ئەو مێــژووە بزانین و
دەبــێ بزانیــن چی بکەیــن و ئەوەش بزانین
کە چۆن ئێمە شانازی بە ڕابردووی پڕ لە

شــانازیمانەوە دەکەین هەر بە هەمان شــێوە
نەســڵەکانی دواتریش چۆن دەبێ شــانازی
بە خەباتی نەسڵی ئیستاوە بکەن.
دواتر لە الیەن هاوڕێی پێشمەرگە «مەتین
محەممــەدی» و «گروپــی میوزیکــی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان»ەوە
ســرودێک لە ژێر ناوی «٢ی ڕێبەندان»
پێشکەش بە ئامادەبووان کرا.
پاشــان پەیامی هاوبەشــی ڕێکخراوەکانی
یەکیەتیــی الوان ،ژنــان و خوێندکارانــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە لــە
الیــەن هــاوڕێ «واحیــد ئەحمەدی»یــەوە
خوێندرایــەوە .لــە بڕگەیەکــی دیکــەی
ڕێوڕەســمەکەدا پەخشــانێک لە ژێر ناوی
«ڕۆژژمێرمــان دوو بەهــارە « لــە الیــەن
هاوڕێی پێشمەرگە و سکرتێری یەکیەتیی
خوێندکاران بەڕێز «جەماڵ فەتحی»یەوە
پێشــکەش کــرا .پاشــان گۆرانییەکــی
هونەرمەندی نەمر محەممەدی ماملێ لە
ژێــر نــاوی «ڕێگاکــەم دوورە» لــە الیەن
کــۆڕی میوزیکــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردستانەوە بە دەنگی هاوڕێی پێشمەرگە
«جەعفەر دۆستاڵی»یەوە پێشکەش کرا.

لــە بڕگەیەکــی دیکەی ڕێوڕەســمەکەدا
گۆرانییەکــی فۆلکلــۆر لــە ژێرنــاوی
«داینــێ تــۆ داینــێ» لــە الیــەن هاوڕێ
«مەتیــن محەممــەدی» پێشــکەش بــە
ئامادەبووان کرا.
دوابڕگــەی ڕێوڕەســمەکەش بریتــی بــوو
لــە شــایی وهەڵپەڕکێــی بەشــداربووانی
ڕێوڕەسمەکە.
ســااڵنە لە یــادی دامەزراندنــی کۆماری
نەتەوەیی – دێموکراتیکی کوردســتان لە
شــوێنە جیاجیاکانی کوردســتان چاالکی
و ڕێوڕەســمی جۆراوجــۆر بەڕێــوە دەچێ و
ڕێــز لەم یادە پڕشــکۆ نەتەوەییە دەگیرێ؛
ئەمســاڵیش جیا لــە باڵوبوونەوەی چەندین
پەیامــی پێوەندیــدار لەوانــەش پەیامــی
ناوەنــدی سیاســیی حیــزب ،ناوەنــدی
هــاوکاری حیزبەکانــی کوردســتانی
ئێــران ،یەکیەتیــی زانایانــی ئایینیــی
کوردســتان ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات و
سەربەســتیخوازانی کوردســتان ئــەم یــادە
مەزنەیــان بــەرز ڕاگــرت کــە ڕاپۆرتــی
ئــەم چاالکییانە لــەم ژمارەی کوردســتان
دەخرێتە بەرچاوی ئێوەی خۆشەویست.

لــه نیــوهی دووههمــی دهیــهی حهفتــای
هەتاوییــدا لهگــهڵ پۆلــێ لــه هاوڕێیانــی
قهت فهرامۆشــنهكراو ،له تــاران خهریكی
خوێنــدن بوویــن لــه زانكۆ و لهو دهمهشــدا
جارجارێــك چاالكییهكــی كوردانــه بهڕێــوه
دهچوو كه یان وهكوو بینهرێك تێیدا بهشدار
بوویــن یان ههنــدێ جاریــش یارمهتیدهری
بهڕێوهچوونهكــهی بوویــن .لــه یهكێــك لهو
ڕێورهسمانهدا كه گهر ههڵهم نهكردبێ قهرار
بوو له ساڵۆنی سینهما فهلهستین له تاران
بهڕێوه بچێ ،ســهرهتا دهزگای حكومهتی
ڕێگــهی بهڕێوهچوونیــان پێ نــهدا و دواتر
به دهســكاری و ههنــدێ بهڵێننامهگرتنهوه
ڕێگهیــان دا و بهڕێــوه چوو .لهوێدا له نێو
بهشــداراندا لهگــهڵ هاوڕێیــهك ســهرقاڵ
بوویــن كهچــی دوو خانمم بینــی و یهكیان
تهمهنــی زۆر لهســهرهوه بــوو یهكــی دیكه
كهمتــر .هاوڕێیكهم وتی دهیانناســی؟ وتم
نا .وتی ئهوه مینا خانمی خێزانی پێشــهوا
و ئــهوی دیكــهش یهكێــك لــه كچهكانــی
پێشهوایه.
لهنــاكاو ههناســهم بــۆ نهدههــات ،هــهردوو
چاویشــم ئــاوی تێــدا قهتیــس مابــوو ،نــه
دهڕژا و نــه دهچــووهوه ژوور .تهنیــا كارێك
كه بۆم كرا به ئارامی دهستی ژنی یهكهم
ســهركۆماری كوردســتانم مــاچ كــرد و به
بێدهنگــی دانیشــتم و لهو چركــهدا تهواوی
ئــهو ڕادهیــهی مێژووی كــه خوێندبوومهوه
و یــان بیســتبووم لهســهر نیشــتمانهكهم بــه
بهرچاومدا هاتن و تا گهیشتم بهو ڕۆژهی
كــه لهشــكری كۆلۆنیالیزمــی پانئێرانــی
هاتــه مههابــاد و پێشــهوا و دوو ڕێبــهری
دیكهی كۆماری له سێداره دا!
ههنــدێ چركــه لــه ژیانتــدا ههیــه كــه
لــه شــوێن و كات بهتــاڵ دهبێتــهوه و لــهو
دهمــهدا زۆر شــوێن و زۆر كات دهتوانــێ
بێنــ ه نێو مێشــك و بیركردنهوهتهوه و لهوێدا
خــۆت ببینیتــهوه .لهودهمهدا لــه مهیدانی
چوارچــرا ڕاوهســتابووم و چــاوم له تهرمی
ســێ ڕێبهری كوردســتان دهكرد ك ه بهسهر
ســێدارهوه و لــه نێوهڕاســتی مههابــاد
دهشــهكانهوه .پێشــهوا چووه سهر دار و بوو
بــه ڕهمــزی ههرمانــی كورد و كوردســتان
و شــای پاڵهویــی ئێرانیــش دهركــرا و لــه
تاراوگه و به نهخۆشی مرد و شوێن نهبوو
تێیــدا بینێــژن ،لــه ماڵــی خهزوورانــی لــه
میسر جێیان بۆ كردهوه!
لــهو خهیاڵــه هاتمــه دهر و هاتمــهوه نێــو
ڕێوڕهسمهكه ،دووباره وهبیرم هاتهوه كه لهم
ڕێوڕهســمهدا حكوومهتی كۆلۆنیالیســتیی
تــاران شــهقامێكی نێــو نــاوه فهلهســتین و
ســینهما و شــوێنی تایبهتیشــی تێدا ههیه
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پەیامــی «مســتەفا هیجــری» ســەبارەت بــە
داســەپاندنی حوکمــی زینــدان بەســەر
زارا محەممــەدی

خەڵکــی تێکۆشــەری کوردســتان ،هێــز
و الیەنــە سیاســیەکان ،ڕێکخراوەکانــی
کۆمەڵگــەی مەدەنــی ،بنەماڵــەی
ســەربەرزی شــەهیدان و زیندانیانــی
مســتەفا هیجــری لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
سەبارەت بە داسەپاندنی پێنج ساڵ زیندان
بەســەر «زارا محەممەدی» مامۆســتای
زمانی کوردی ،پەیامێکی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
ئهم دهنگانه كپ ناكرێن
زارایــان خســته زیندانــهوه تــا بــه خهیاڵــی
خۆیــان دهنگــی كپ بكــهن ،بێخهبهر لهوه
كــه دهنگــی زارا و زاراكان لهمێــژ ســاڵه

بووەتــه دهنگــی هــهزاران تێكۆشــهری
ماندویینهناســی ڕێــگای خوێنــاوی
و ســهربهرزیی خۆزگــه و ئاواتهكانــی
ڕزگاری و ئازادیی نهتهوهكهمان.
قوتابییهكانی مهكتهبی زارا ،زۆر و لهبڕان
نههاتوون ،زیندان نایانترســێنێت و دهنگیان
كــپ ناكات ،ئهوان له دڵــی نهتهوهكهیاندا
جێیان كردووەتهوه و سهردهكهون.
قــوڕ بهســهر ئــهو دوژمنــهی هیــوای بــه
بهندیخانهیه.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستهفا هیجری
١٩ی بهفرانباری ١٤٠٠

ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی سیاســی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە بۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان
حەفتاوشەشــەمین ســاڵڕۆژی دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان
خەڵکــی خۆڕاگــر و خەباتــکاری
کوردستان .
داکۆکیکارانــی مــاف و ئازادیەکانــی
نەتەوەی کورد .
٢ی ڕێبەندانــی ئەمســاڵ واتــە ١٤٠٠ی
هەتــاوی حەفتاوشەشــەمین ســاڵڕۆژی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتانە ،
کۆمارێــک کــە لە ئاکامــی دامەزرانی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە
ســاڵی ١٣٢٤ی هەتــاوی و پەرەگرتــووی
هەستی نەتەوایەتی کورد لە دڵ و بیری
ڕۆڵەکانــی کــورددا  ،لــە ٢ی ڕێبەندانی
ســاڵی ١٣٢٤ی هەتاوی بەدەست پێشوای
نەمر قازی محەممەد دامەزرا و بۆ یەکەم
جــار کوردی لــە ڕؤژهەاڵتی کوردســتان
کردبــە خاوەنــی کیانێکــی مودێڕنــی
نەتەوەیــی و مــاف و ئازدییەکانــی خۆی
بەدەست هێنا.
بــەم بۆنــە پیــرۆز و مێژووییە  ،پیرۆزبایی
لــە ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد بە گشــتی
و کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بە
تایبەتی دەکەین و پەیمان لەگەڵ گیانی
پاکــی پێشــەوا و حیزبــی دامەزرێنــەری
کۆمــار ،حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران نــوێ دەکەینــەوە کــە لــە خەبــات
بــۆ ژیانــەوەی کۆمــار و وەدیهاتنــەوەی
دەســکەوتەکانی ئــەو کۆمــارە بــەردەوام
بیــن و لــەو پێنــاوەدا لــە هیــچ گرفــت و
بەربەســتێک ســڵ نەکەینــەوە .ڕەوتــە
سیاسی یەکان و هەلوومەرجی سەردەمی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان دەریان
خســت کــە ســەرهەڵدانی حکوومەتێکــی
دێموکراتیــک لــە شــکڵی کۆماریــدا
ئەویــش لــە ناوچەیەکــی پــڕ کێشــە و پڕ
دیکتاتۆری و بەرژەوەندی زلهێزاندا چەند
گرینگ و خەڵک پەسند و هیوا بەخشی
نەتــەوە ژێردەســتەکان و لــە هەمانکاتــدا
دیکتاتــۆری تۆقێن بووە ،هــەر بۆیەش بە

ڕەزامەنــدی زلهێزەکان و هێرشــی نیزامی
ڕێژیمی پاشایەتی ئێران پاش  ١١مانگ
درەوشانەوە بەستێنی نەمان و جوانەمەرگ
کردنیان بۆ ڕەخساند.
دامەزرانی کۆماری کوردســتان تەنیا لە
دابیــن بوونی مافــی نەتەوایەتی کورد دا
کــە لــە جێــدا زۆر گرینــگ و پــڕ بایەخ
بوو کورت نابێتــەوە بەڵکوو تایبەتمەندییە
ڕازێنــەرەوەی
دێمۆکراتیەکانیشــی
ســیمای ئــەو دەســەاڵتە مۆدێرنــە
کوردیــە بــوون و ئەویــش دەگەڕێتــەوە بــۆ
دێموکــرات بوونــی حیزبــی دامەزرێنــەر
و بەڕێوەبــەری کۆمــاری کوردســتان
واتــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران  .دێموکــرات بوون لــە ناوچەیەکی
ئاڵــۆزی دیکتاتۆری لێدراودا  ،کیانێکی
کـــــــــــــــوردی لە شکڵی کۆماری دا لە
واڵتێکی پاشــایەتی دا و لە ناوچەیەکی
تنــدراو بــە سیســتمی پاشــایەتی دا پتــر
لەوەی دۆســت و پشــتیوانی بۆ دەســتەبەر
بــکا  ،نەیــار و دوژمنــی لــەدژ هان دەدا.
کۆمــاری کوردســتان لــە  ١١مانــگ
تەمەنــی خۆیــدا کۆمەڵێــک خزمەتــی
بەرچــاوی بــە کــورد کــردن و بەشــێکی
زۆری مــاف و ئازادییەکانــی کــوردی
لــە کـــــــــــــــــوردستانی ڕۆژهــەاڵت
بەدیهێنــان کــە کــورد تــا ئەمــڕۆش
شــانازییان پێــوەدەکا و شــوێنەوارەکانی
بــە زیــــــــــــندوویی دەهێلێتــەوە  ،نەک لە
بەشێکی کوردستان بەڵکوو لە بەشەکانی
دیکەی کوردســتانیش ئاالی کوردستان
 ،سرودی نەتەوایەتی ئەی ڕەقیب و ناوی
پێشــمەرگە ئێســتاش وەک بەشــێک لــە
شوناســی نەتەوەیی لە هەموو کوردســتان
پێناســە دەکرێن .دەسکەوتەکانی دیکەی
کۆمــاری کوردســتان گەلێــک زۆر
و بەنــرخ و بەرچــاون کــە هــەر کامیــان
هەڵدەگــرێ باســی زیاتــر و لێکۆڵینەوەی

وردتریان بۆ بکرێ .
ئەگەر کۆماری کوردستان جوانەمەرگ
کــرا  ،ئەگــەر پێشــوا و هاوڕێیانــی لــە
ســێدارە دران  ،ئەگــەر ڕێبەرانــی حیزبــی
دێموکــرات زیندانــی کــران بــەو حاڵــەش
دیتــرا کە حیزبی دامەزرێنەری کۆماری
کوردســتان هەر لەســەر پێیە و خەباتی بۆ
وەدەست هێنانەوەی دەسکەتەکانی کۆمار
لــە هــەر بڕگەیەکــی خەباتــی خۆیــدا
بــە فیــداکاری ڕۆڵەکانــی درێــژەدەدا و
مێـــــــــــــــژووی پڕ سەروەری ئەو خەباتەی
بە خوێنی ڕێبەران و تێکۆشــەرانی خۆی
نووســیوەتەوە  .خەباتێــک کــە ئەمڕۆش
دژ بە ڕێژیمی کۆماری ئیســامی ئێران
وەک ڕژیمێکی تیرۆریســت  ،تیرۆریست
پەروەر دژی ماف و ئازادییەکانی مرۆڤ
 ،دەســت تێــوەردەر لــە کاروبــاری واڵتانی
دیکــە و دراوســێ و قاتڵی ئازادیخوازانی
کــورد و ئێرانــی لــە شــێوەکانی ڕەوای
خۆیدا درێژەی هەیە .
هاوڕێیان و هاونیشتمانانی بەڕیز.
ڕێگای گەیشتن بە ئامانج و ئاواتەکانی
کــورد و بگرە هەمــوو ئازایخوازانی ئیران
بــە ڕوخانــی ڕژیمی کۆماری ئیســامی
ئێرانــدا تێپــەر دەبــێ  ،چوونکــە دژ بــە
دێـــــــــــــــموکراسی  ،مافــی مــرۆڤ ،
مافــی نەتەوایەتــی نەتەوەکانــی ئێرانــی
و گەیشــتن بــە عەداڵەت و یەکســانییە ،
هەر بۆیە حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران  ،حیزبــی ڕێبەرانی شــەهید قازی،
قاســملوو و شــەڕەفکەندی لێبــڕاوە لــە
بــەرز ڕاگرتنــی درووشــمی ڕووخاندنــی
ئــەم ڕژیمــە و خەبات بۆ ئەم مەبەســتەش
لــە هەمــوو شــێوەکانیدا لــە شــار و شــاخ
بــەو پــەڕی فیــداکاری و وەفــاداری بــە
ئامانجەکانــی کۆمــارەوە بەڕێــوە دەبــا.
نێوەڕۆکــی دژی مــرۆڤ ،ڕەفتــاری
تێکدەرانە و شێواندنی ئارامی ناوچەش لە

الیەن ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییەوە ئەو
ڕێژیمــەی لــە بیروڕای گشــتی جیهانیدا
وەک ڕێژیمێکــی بێــزراو و ناتەبا لەگەڵ
ڕووحــی ســەردەم دەرخســتووە و ئــەوەش
هاودەنگــی لەگــەڵ ئازادیخوازانــی کورد
و ئێرانــی بــەرەو ژوور بــردووە و ڕەوایــی
خەبــات دژی ئــەو ڕژیمــەی بــە تــەواوی
دەرخســتووە بــەو حاڵــەش یەکگرتوویــی و
هاودەنگی حیزب و الیەنە سیاســییەکانی
کــورد لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت و هێزە
دێموکراتییەکانــی ئێرانی پێویســتی ترین
ئامــرازی ســەرکەوتن بەســەر کۆمــاری
ئیســــــــــــــــــامی ئێران دایە کە پێویســتە
هەوڵــی جیــددی بــۆ بــدرێ و بەرگــی بە
کردەوەیــی واقیعــی بەبەردابکــرێ کــە
سەرکەوتن لە یەکگرتن دایە .
لە یادی  ٧٦ساڵەی دامەزرانی کۆماری
کوردســتاندا وێــڕای دووپــات کردنــەوەی
وەفــاداری بــە ئامانجەکانــی کۆمــار و
درێژەدان بە خەبات .
ساڵ و دەنێرین بۆ گیانی پاکی پێشەوای
نەمر قازی محەممەد و هەموو شەهیدانی
کورد و کوردستان .
ســاو دەنێریــن بــۆ زیندانیانــی سیاســی
خۆڕاگر و جەلالد بەزێن .
ســاو دەنێریــن بــۆ خەڵکــی خەباتگێــڕ و
خۆڕاگری کوردستان .
ســاو لــە تێکۆشــەرانی حیزبــی
دامەزرێنەری کۆماری کوردستان .
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی
١٤٠٠/١١/٣٠ی هەتاوی

پەیامــی ناونــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بــە بۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان
خەڵکــی تێکۆشــەری کوردســتان ،هێــز
و الیەنــە سیاســیەکان ،ڕێکخراوەکانــی
کۆمەڵگــەی مەدەنــی ،بنەماڵــەی
ســەربەرزی شــەهیدان و زیندانیانــی
سیاسی!
٢ی ڕێبەندانــی ئەمســاڵ هاوکاتــە
لەگــەڵ حەفتاوشەشــەمین ســاڵڕۆژی
دامەزرانی کۆماری کوردستان لە شاری
مەهابــاد .بــەو بۆنــەوە پیرۆزباییەکــی
گــەرم لــە ئێــوەی خۆشەویســت دەکەین و
هیواداریــن ئەو مەشــخەڵەی لە کۆماری
کوردســتان هەڵکــرا تــا گەیشــتن بــە
ڕزگاریــی نەتەوەکەمــان هەروا بڵێســەدار
و گەشــاوە بــێ .تێکۆشــەران و ڕێبەرانی
نەتەوەکەمــان لەســەر دەســتی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتان حەفتاوشەش ساڵ
لەوەپێــش لــە حاڵێکــدا یەکەمیــن کیانــی
کــوردی واتــە کۆمــاری کوردســتانیان
دامەزرانــد کــە لــە زۆر ناوچەی جیهان و
بەتایبــەت لــە ڕۆژهەاڵتــی ناویــن هەم لە
مافــە نەتەوەییەکانیــان بێبــەش بــوون هەم
مەودایەکی زۆریان لەگەڵ دێموکڕاســی
و بایەخــە مرۆییەکانــی ســەردەم هەبــوو،
هەربۆیــە جێــی خۆیەتــی کــە بوتــرێ
کۆمــاری کوردســتان و ســەرکۆمارە
مەزنەکــەی پێشــەوا قــازی محەممــەد

پێشــەنگی دێموکراســی لــە ناوچەکــەش
بــوون .کۆمــاری کوردســتان و پێشــەوا
قازی محەممەد هاوکات لە گەڵ ئەوەی
کە دەستیان دابووە دامەزراندنی کیانێکی
سیاســیی نوێ ،لــە بیری نەتەوەسازیشــدا
بوون ،نەتەوەیەک کە هەم بە پرۆسەیەکی
تەندروســتی نەتەوەســازیدا بــڕوا و هــەم
بایەخــە مرۆیــی و کۆمەاڵیەتیەکانــی
ســەردەم خــۆی تێــدا بنوێنــێ .هــەر بۆیــە
لــە ماوەیەکــی کەمــدا پرســی خوێندن بە
زمانــی دایــک کرایــە بــەردی بناغــەی
پــەروەردە لــە قوتابخانەکانی کوردســتان.
لــە الیەکــی دیکــەوە لــە ماوەیەکــی
زەمانیــی کەمــدا قانوونێکــی ورد بــۆ
بەڕێوەبردنــی کۆمەڵگــەش دانــرا کــە
لــەودا بیــر لــەوە کرابــۆوە کــە ئاگایان لە
کۆمەڵگــە و تەنانــەت ئاڵووێــری نــاو
بازاڕیش بێ کە نەکا کۆمەڵگە تووشــی
بشــێوی و پاشــاگەردانی ببــێ .هــاوکات
دەزگاکانــی بەڕێوەبەریــی واڵت بــە
جۆرێک دامەزرابوون کە لەو ماوە کورتە
زەمانییــەدا ناوچەکانــی ژێــر دەســەاڵتی
کۆمار بەپێی توانا و ئیمکاناتی ســەردەم
بە باشترین شێوە بەڕێوە دەبران و لە هەمان
کاتــدا ڕێبەرانــی کۆمــاری کوردســتان
هەلومەرجێکــی وایــان خوڵقاندبــوو

کــە کــوردی پارچەکانــی دیکــەی
کوردستانیش خۆی تێدا ببینەوە و تەنانەت
بەشــدار بــن لــە بەڕێوەبردنــی ئێــدارەی
ناوچەکانــی ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری
کوردســتاندا .بۆیــە ئەگەرچــی بەداخەوە
تەمەنــی کۆمــاری کوردســتان کــەم بوو
بــەاڵم هەموو ئــەو بناغــە پەروەردەییانەی
کــە لە کۆماری کوردســتاندا دانران هەر
ئێســتاش ڕەنگدانــەوەی لــە هــەر چــوار
پارچەی کوردســتاندا دیارە و هەموو ئەو
هێمایانەی کە لە کۆماردا ڕەســمییەتیان
پــێدرا ،وەکــوو ئــااڵی کوردســتان و
ســروودی نەتەوەیــی ئەی رەقیــب و ناوی
پیــرۆزی پێشــمەرگە ،بوونەتــە هێمــا و
سیمبۆلی کورد لە هەموو دنیادا.
ئەویندارانی سەروەریی نەتەوەیی! ئێستا و
پاش  ٧٦ســاڵ بە ســەر یەکــەم کۆماری
کوردســتاندا ،تێکۆشــەرانی ماندوویــی
نەناســی گەلەکەمان هەروا شێلگیرانە لە
خەباتێکی بەردەوامدان بۆ ئەوەی کە ئەو
مەشــخەڵەی لە کۆماری کوردســتاندا و
بــە پێشــەنگایەتیی یەکەم ســەرکۆماری
کوردســتان پێشــەوا قازی محەممەددا بۆ
گەیشــتن بە ســەروەریی نەتەوەیی هەڵکرا
هــەروا بــە گەشــاویی بگاتــە لوتکــەی
ســەرکەوتن و نەتەوەکەمان بە ڕزگاری و

ئازادی و مافەکانی خۆی بگا.
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران بــە چــاوی بایەخــەوە
دەروانێتــە هــەوڵ و تێکۆشــانی
دامەزرێنەرانــی کۆمــاری کوردســتان
و،وەک دەســکەوتێکی گرینــگ لــە
مێــژووی هاوچەرخی نەتەوەی کورد لێی
دەڕوانــێ ولەســەر ئــەو باوەڕەیە بــێ لەبەر
چاوگرتنی سنوورە فیکری و سیاسیەکان
و بــێ ســەرنجدان بــە جیاوازییــەکان لــە
بــواری ئایینــی و جوغرافیاییەوە،بزاڤــی
ڕزگاریخــوازی کــورد لەســەردەمی
ئێستادا وادەخوازێ لە دەوری فەلسەفەی
پێــک هاتنــی کۆمــاری کوردســتان
وئامانجەکانی کۆببینەوە.
ئەوساڵ لە کاتێکدا یادی دووی ڕێبەندان
دەکەینــەوە کــە کۆمــاری ئیســامی لــە
هەمــوو کاتێک زیاتر قەیرانە نێوخۆیی و
دەرەکییەکان بەرۆکیان گرتووە کە ئەگەر
هەروا بڕاو دەبێ گەالنی ئێران چاوەڕوانی
ئــەوە بــن کــە ئــەو نیزامــە لــە نێوخــۆ و
دەرەوەی ئێــران بە تەواوی مەشــروعییەتی
خۆی لەدەســت بدا .بەاڵم دەســەاڵتدارانی
کۆمــاری ئیســامی لەگــەڵ هەموو ئەو
قەیرانانەی بەرۆکیان گرتووە بۆ مانەوەی
خــۆی دەزگای ســەرکوت و زەبروزەنگــی

خۆی لە ئێران بە گشتی و لە کوردستان
بەتایبەتــی پتــر لە جــاران وەکار خســتووە
و ڕۆژانــە دەبینیــن لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان واتــە لــە شــوێنی دامەزرانــی
کۆماری کوردســتان دەســەاڵتە ناوەندییە
دیکتاتــۆر و پاوانخــوازەکان و تەنانــەت
بەشــێک لــە ئۆپۆزیســیۆنی پاوانخــوازی
ئێرانــی بــەردەوام لە هەوڵی ئــەوەدا بوون و
هــەن کە نەتەوەکەمان بــە چۆکدا بێنن و
هەســتی نەتەوەیــی و شوناســخوازی لەنێو
گەلەکەمانــدا کــەم ڕەنگ و بنبڕ بکەن.
لە ســایەی هەمان سیاسەتی دژە مرۆییدا
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران زیاتر لە چل
ســاڵە لــە هیــچ چەشــنە تاوانێــک دژ بە
گەلەکەمــان دەســتی نەپاراســتووە بــەاڵم
ئەوەی گرینگە تێکۆشەرانی گەلەکەمان
هیچــکات لــە خەباتــی خۆیــان دڵســارد
نەبوونەتــەوە و ئێســتا لــە خوارووتریــن تــا
ســەرووترین بەشــی کوردســتان ئــاوات و
ئامانجەکانــی کۆمــاری کوردســتانیان
کردووەتــە پڕنســیپەکانی خەباتیــان و
بــۆ ئــەو مەبەســتە لــە تێکۆشــانی خۆیان
بەردەوامــن .لــە حاڵیکــدا ئێســتا لــە
هەمــوو کات زیاتــر هەســتی نەتەوەیــی و
شوناســخوازی لــە کوردســتان لــە لووتکە
دایــە و گەلەکەمــان بــە هەمــوو چیــن و

توێژەکانیــەوە بــۆ ڕزگاری و ئــازادی و
گەییشــتن بە مافەکانی تێدەکۆشــێ .لە
هەمان کاتدا پێویســتە ســەرنج بدەینە ئەو
بابەتە کە دوای تێپەر بوونی ٧٦ســاڵ لە
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان ئامانج
و ئاواتەکانــی نەتەوەکەمــان لــە هەمــوو
بەشــەکانی کوردســتان هەمــان ئــاوات
و پەیامــی کۆمــاری کوردســتانن کــە
تێکۆشــەران ونیشــتمان پەروەرانــی کــورد
لەسەردەمی ئیستاداخەباتی بۆ دەکەن.
لە کۆتاییدا جارێکی تر وێڕای پیرۆزبایی
٢ی ڕێبەنــدان ســاڵڕۆژی دامەزارنــی
کۆمــاری کوردســتان لــە خەڵکــی
تێکۆشــەری کوردستان ،ساڵو دەنێرین بۆ
دامەزرێنەرانــی کۆمــاری کوردســتان و
هەمــوو ئەوانــەی کــە گیانــی خۆیــان بۆ
سەرکەوتنی کۆمار بەخت کرد.
ســاو بــۆ گیانــی پاکــی پێشــەوا قــازی
محەممــەد یەکــەم ســەرکۆماری
کوردستان.
بە هیوای وەدیهاتنی ئامانج و ئاواتەکانی
کۆماری کوردستان.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٣٠ی بەفرانباری  ١٤٠٠هەتاوی

کۆمیتــەی یەکیەتیــی الوان لــە ســویس لــە کۆبوونەوەیەکــدا پشــتیوانی لــە زیندانییانــی سیاســی کــرد
کۆمیتــەی یەکیەتیی الوانی دێموکرات
لە سویس کۆبوونەوەیەکی بۆ پشتگیری
لە زیندانییانی سیاسی بەڕێوە برد.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٩ی
بەفرانبــار ،لــە شــاری «لوتزێڕنـــ «ـــی
ســویس ،کۆمیتــەی یەکیەتیــی الوانــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــەو
واڵتــە ،بــە مەبەســتی پشــتگیری لــە
زیندانییانــی سیاســی و ھەروھا ڕێزگرتــن
و پشــتیوانیکردن لــە چاالکی مەدەنی و

فەرهەنگــی››زارا محەممــەدی›› ،کــە
لــە دادگای نادادپەروەرانــەی کۆمــاری
تێرۆریســتی ئیسالمیی ئێران بە تۆمەتی
وتنــەوەی وانەکانــی زمانــی کــوردی،
ســزای پێنــج ســاڵ بەندکرانــی بەســەردا
ســەپا ،کۆبوونەوەیەکــی لەســەر شــەقام
بەڕێوە برد.
ســەرەتای کۆبوونەوەکــە بەســروودی
نەتەویــی ‹›ئەی ڕەقیب›› و خولەکێک
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن گیانــی پاکــی

شــەھیدانی کــورد و کوردســتان دەســتی
پــێ کرد .لــەو کۆبوونەوەیــەدا ‹›زۆبەید
ئیبراھیمی›› ئەندامی یەکیەتیی الوانی
ســویس باســێکی لەســەر بارودۆخــی
بەندکراونــی سیاســیی کــورد و بــە بــێ
ھۆکار دەسبەســەرکردنی کچــان و
کوڕانی کورد لە کوردستانی ڕۆژھەاڵت
پێشکەش بە ئامادەبوون کرد.
دواتــر بــە بەرزکردنــەوەی وێنــەی
بەندکراوانــی سیاســی و وتنەی درووشــم

ســەرنجی خەڵکیــان بــۆالی خۆیــان
ڕاکێشا.
لــە بڕگــەی کۆتایــی کۆبوونەوەکــەدا،
رااکــت و نووســراوە بــە زمانەکانــی
ئینگلیسی و ئاڵمانی لەالیەن کۆمیتەی
یەکیەتیــی الوان ،لەســەر جنایەتەکانــی
کۆماری ئیســامیی ئێران لەنێو خەڵکی
سویس باڵو کرایەوە.
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پەیامــی ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
لــە پەراوێــزی ڕێوڕەســمی یادکردنــەوەی تێرۆریســت «قاســم ســلێمانی» لــە شــاری ســلێمانیی کوردســتانی باشــوور
قاسم ســلێمانی تێرۆریســت ،دژی ئاشتی
و ســەقامگیریی ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت بوو .کۆنسولگەریی کۆماری
ئیســامیی ئێــران لــە شــاری ســلێمانی
ڕۆژی پێنجشــەممە ١٦ی بەفرانبــار
( )٢٠٢٢/١/٦ڕێوڕەســمێکی بەبۆنــەی
یــادی دوو ســاڵەی کوژرانــی پاســدار
قاســم ســلێمانی لــە تەالری هونــەری ئەم
شــارەدا پێک هێنا .لەم کــۆڕەدا «هەڤال
ئەبووبەکــر» پارێــزگاری ســلێمانی
وتارێکــی پێشــکەش کــرد و پێشــنیاری
کرد کە ڕۆژی کوژرانی قاســم سلێمانی
بکرێــت بــە «ڕۆژی جیهانیــی ئاشــتی
و دیالۆگــی گەردوونــی» .لــە پێوەنــدی
لەگــەڵ ئــەوەدا کــە کاربەدەســتێکی
پایەبــەرزی هەرێمــی کوردســتان داوا
دەکات ڕۆژی کوژرانــی کەســێکی
وەک قاســم ســلێمانی بکرێــت بە ڕۆژی
ئاشتیی جیهانی و لەبەر ئەوەی پێشتریش
چەنــد جــاری دیکە و لە زمانی بەرپرســە
جۆراوجۆرەکانــی هەرێمــی کوردســتانەوە
هەڵوێســتی لــەو چەشــنە بینــراون ،چەنــد
سەرنجێک دەخەینە ڕوو:
پێــش هەمــوو شــتێک جوواڵنــەوەی
سیاســیی کوردی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
هەبوونی پێوەندیی سیاســی ،دیپلۆماســی
و بازرگانیی هەرێمی کوردســتان لەگەڵ
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بە شــتێکی
ئاســایی دەزانێــت و هیــچ دژایەتییەکــی

لەگــەڵ ئــەو جــۆرە پێوەندییانــە نییــە
و نەشــبووە .حیزبــە سیاســییەکانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هەمیشــە بــە
خەمــی بەرژەوەندییەکانــی هەرێمــی
کوردستانەوە بوون و بزووتنەوەی کورد لە
ئێران بۆ پاراستنی دەسکەوتەکانی هەرێم
باج و تێچووی زۆر و قورسیشی داوە کە
ئەمە هەســت بە بەرپرســایەتیی سیاســی،
نەتەوەیــی و مێژوویــی حیزبەکانــی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەهەمبەر داهاتوو
و چارەنووســی هەرێمــی کوردســتان
دەگەیەنێــت .لەالیەکــی دیکەشــەوە
خەڵکی دوو بەشی باشوور و ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان تێکەاڵوییەکــی مێژوویــی و
پێوەندییەکــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی
پتــەو و دوورودرێژیــان لەگــەڵ یەکتــر
هەیــە و ئــەو پێوەندییــە دیرۆکییــە لەنێوان
هێــزە سیاســییەکانی ئــەو دوو بەشــە لــە
کوردستانیش هەر بەو شێوەیە بووە.
پێشــمەرگە دێرینەکانەکانــی هێــزە
سیاســییەکانی هەردووبــەش دەزانــن کــە
لــە زۆر کات و بڕگــەی مێژوویــی و
لەپێنــاو ئامانجــی هاوبەشــدا کوردوتەنی
خوێنیشمان تێکەڵی یەکتر بووە ،لە ڕۆژە
ناخۆشەکانی مێژووشدا خەڵکی باشوور و
ڕۆژهەاڵت لەپشــتی یەکتری بوون و ئەو
هاوپێوەندی و هاوچارەنووسییە لە مێژووی
نەتەوایەتیمانــدا ڕەگاژۆی کــردووە.
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ قاســم ســلێمانی و

دەورونەخشی ئەو کاربەدەستەی کۆماری
ئیسالمیی ئێرانیشدا دەڵێین:
ناوبراو فەرماندەیەکی سەربازیی ڕێژیمی
تێرۆریستی ئێران بووە و ئەوە خەڵکی ئێران
و ڕۆژهەاڵتی کوردستانن کە دەبێ لەسەر
جێگــە و پێگــەی ئــەو بدوێــن و قــەزاوەت
لەسەر ئاکار و کردەوەکانی بکەن ،وەک
چــۆن ئێمەش ئــەو ئیزنە بە خۆمان نادەین
قەزاوەت لەســەر کاربەدەســتێکی ئێستا و
پێشووی عێراق بکەین ،بەتایبەت هەرگیز
ڕێگــەش بــە خۆمان نادەین پەســنی هیچ
دەســەاڵتدارێک بدەیــن کــە لــە یەکێک
لــە بەشــەکانی کوردســتاندا دەســتی بــە
خوێنــی ڕۆڵــەی کــورد ســوور بووبێــت.
جیــا لــەوە کارنامــەی قاســم ســلێمانی
وەک فەرمانــدەی هێزەکانــی قــودس
کــە باڵــی ســەربازیی ڕێژیم لــە دەرەوەی
ســنوورەکانی ئــەم واڵتەیــە ،بــۆ هەمووان
ڕوون و ئاشــکرایە .قاســم ســلێمانی
ڕووی لــە هەرکــوێ کردبێــت ،کوشــتار،
کارەســات ،وێرانی و کاولکاریی لەگەڵ
خــۆی بــردووە .قەیرانــە نێوخۆییەکانــی
ســووریە ،لوبنــان ،یەمــەن و عێــراق و
ناســەقامگیری لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
ئاکامــی ڕاســتەوخۆی کاریگــەری و
حوزوور و سیاســەت و کردەوەکانی قاســم
ســلێمانین .هەروەها هێرشــی مووشەکیی
کۆماری ئیســامیی ئێران بۆ سەر بنکە
و بارەگاکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە

نزیک شاری کۆیە لە قوواڵیی هەرێمی
کوردســتان لــە ڕۆژی ١٧ی خەرمانانــی
٨( ١٣٩٧ی ســێپتامبری  )2018کــە
لــەودا  ١٦پێشــمەرگە و کادری ڕێبەریی
حیزبــی دێموکرات شــەهید بــوون ،لەگەڵ
چەندین جار هەڕەشەی ئەمنییەتی لەسەر
بارەگاکانــی کۆمەڵــە بەهۆی ئەوەی کە
ئــەو عەمەلیاتە لە دەرەوەی ســنوورەکانی
ئێــران دەکــرا ،دەبــوا قاســم ســلێمانی
بڕیــاری لەســەر دابــا و فەرمانــی ئــەوی
لەپشــت بــوو .هەروەها پێشــتریش تێرۆری
ســەدان تێکۆشــەری کــوردی حیزبــە
سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە
خاکــی هەرێمی کوردســتاندا بــە بڕیاری
ســپای قــودس جێبەجــێ کراون کە قاســم
ســلێمانی فەرماندەی گشــتیی ئەو سپایە
بوو .لەبیرمان نەچێت کە قاســم ســلێمانی
هــەر بەپێــی بەڵگە و داناننانی زۆر مێدیا
و دامــەزراوە و ئاشــکراکردنی حیزبــی
سیاســی لە عێراق ،ڕۆڵــی فەرماندەیی و
بڕیاردانی لە زۆر جووڵە و ئۆپەراســیۆنی
ســەربازی دژی هەرێمــی کوردســتان
و هێــزی پێشــمەرگەی کوردستانیشــدا
هەبــووە .بۆیــە هەرچەشــنە پێداهەڵگوتــن
و ڕێزلێنانێکی کاربەدەســتانی باشــوور لە
قاســم سلێمانی ،دەستخۆشــانەی هاوزمان
و هاونەتەوەکانمانــە بــۆ ئــەو خوێنانــەی
ســلێمانی لــە باشــوور و ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ڕشــتوونی .قاســم ســلێمانی

هەیئەتێکــی پارتــی سوسیالیســتی کوردســتان()PSK
ســەردانی حیزبــی دیمۆکراتــی کوردســتانی ئێرانیــان کــرد
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٠ی
بەفرانبــاری ١٤٠٠ی هەتــاوی ،
هەیئەتێکــی پارتــی سوسیالیســتی
کوردســتان_ باکــوور بــە سەرپەرەســتیی
«مەســعوود تەک « سەرۆکی گشتیی
ئــەو پارتــه ســەردانی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێرانیان کرد.
ئــەو هەیئەتــە لەالیــەن هەیئەتێکــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بــە سەرپەرەســتی «مســتەفا هیجــری»
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دیمۆکــرات
پێشوازییان لێکرا.
ســەرەتا« ،هیجــری» بــە گەرمــی
بەخێرهاتنی «مەسعوود تەک» و وەڤدی
هاوڕێــی کــرد و پارتــی سوسیالیســتی
کوردســتان ـ باکــووری بــە یــەک لــەو
دۆســتە لەمێژنانــەی حیزبــی دێموکــرات

پێناســە کرد کــە پەیوەندییەکــی بەهێز و
دۆســتانە لە نێوان هەر دووال هەیە .پاشان
«مەســعوود تــەک» وێــڕای ســپاس و
پێزانیــن لــە پێشــوازیی هەیئەتــی حیــزب،
باســــــــــــــێکی لەســەر دۆخــی ئەمــڕۆی
تورکیە و کوردســتانی باکوور بە گشتی
کرد.
ناوبراو سیاسەت ،ئامانج و هەڵوێستەکانی
پارتــی سوسیالیســتی لــە هاوکێشــە
سیاســییەکانی ئەمــڕۆی تورکیــە شــی
کــردەوە و هەڵوێســتەکانی حیزبــی
دێموکراتــی ســەبارەت بــە پاراســتنی
بەرژوەندیــی بــااڵی نەتەوەی کــورد بەرز
نرخاند .دواتر «هیجری» باسێکی لەسەر
دۆخی ئەمڕۆی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت
و پەیوندیــی هێــز و الیەنە سیاســییەکانی
ئــەم بەشــە لــە کوردســتانی بــاس کــرد و

لــە ڕەهەنــدی جۆراجــۆرەوە کاریگەریــی
پێشــهاتە سیاســییەکانی لــە ئێــران و
کوردســتان لەسەر پرسی کورد بۆ وەڤدی
میوان شی کردەوە.
لــە دیدارەکــەدا هــەر دوو الیــەن وێــڕای

جەخــت کردنــەوە لەســەر یەکریــزی
و یەکگوتاریــی نێــوان هێــز و الیەنــە
سیاســییەکانی کوردســتان ،پێداگرییــان
لەســەر بەهێزترکردنــی پەیوەندیــی
دۆستانەی هەر دووال کردەوە.

لــە لیســتی ڕەشــی ســزاکانی ئامریــکا،
یەکیەتیی ئورووپا و ئەنجومەنی ئاسایشی
نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا بــوو .کاتێکیش
کــە کــوژرا لــە ئامریکا بــە دێموکرات و
کۆماریخــوازەوە و لــە ئورووپــاش کــەس
پرسیار و گومانی نەخستە سەر دروستیی
ئــەو بڕیــارەی کۆشــکی ســپی کــە بــۆ
لێــدان لە ناوبــراو دابووی .ئێمــە دەخوازین
ئــەو جــۆرە کۆبوونــەوە و لێدوانانــەی
کاربەدەســتانی حکوومەتــی هەرێمــی
کوردســتان کار نەکەنــە ســەر پێوەندیــی
کوردەکانــی ڕۆژهــەاڵت و باشــووری
کوردســتان .بەدڵنیاییــەوە ناوەنــدی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران
حیســابی خەڵکــی هەرێمــی کوردســتان
و ئــەو جــۆرە ڕوانگــە و بۆچوونانــەی
ئــەو بەشــە لــە کاربەدەســتانی هەرێــم و
هێندێــک لــە سیاســییەکانی باشــوور
لێــک جیــا دەکاتــەوە .بۆیــە جارێکــی
دیکە پێ لەســەر ئەوە دادەگرینەوە :قاســم
ســلێمانی کاربەدەســتێکی ســەربازیی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــوو کــە
پلەکانــی ســەرکەوتنی بــە جینایــەت و
کومەڵکوژی لە کوردســتانڕا دەســت پێ
کردبوو و دواتریش سیاسەت و بڕیارەکانی
ناوبــراو کاریگەریــی ڕاســتەوخۆی زۆر
کارەســاتباری لەســەر ژیان و ئەمنییەتی
خەڵکــی ئێران هەبوو .بۆیــە ئەوە خەڵکی
ئێرانــن کــە دەبێ قــەزاوەت لەســەر ناوبراو

ڕێکەوتــی ١٨ی بەفرانبــاری ،١٤٠٠
گشــتی
ڕێکخســتنی
دەزگای
کۆبوونەوەیەکــی تەشــکیالتیی بــۆ
بەرپرســانی کۆمیتــەکان و بەرپرســانی
بەشــی ڕێکخســتنی کۆمیتەکانــی
ئاشــکرای حیــزب لە هەرێمی کوردســتان
بە بەشــداریی لێپرســراوی گشتیی حیزبی
دێموکــرات بەڕێــز «مســتەفا هیجــری»
پێک هێنا.
ســەرەتای کۆبوونەوەکــە بــە ســروودی
نەتەوایەتیی ئەی ڕەقیب و چەند ساتێک
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە شــەهیدانی
کوردستان دەستی پێ کرد.
دواتــر لەالیــەن «تاهیــر مەحمــوودی»
بەرپرســی گشــتیی دەزگای ڕێکخســتن،
وێــرای بەخێرهاتنــی لێپرســراوی گشــتی
و بەشــداربووەکان ،باســێکی کورتــی
لەســەر دۆخ و کۆســپەکانی سەر ڕێگای
گرتنی کۆبوونەوەکان بەهۆی نەخۆشــیی
کۆرۆنــاوە هێنایــە بــەر بــاس و هیــوای
خواســت کۆبوونــەوەکان دۆخــی ئاســایی
خۆیــان بگرنــەوە پێــش و دواتــر باســێکی
لەســەر پێکهێنانــی کۆنفڕانســەکان لــە
هەرێمــی کوردســتان و هەڵبژاردنــی
بەرپرسانی نوێ بۆ کۆمیتەکان کرد.
پاشــان «مســتەفا هیجــری» دوای
پیرۆزبایــی لــەو بەڕیزانــەی کــە دەنگــی
متمانــەی ئەندامانــی حیزبیــان بەدەســت
هێنــاوە و بوونەتە بەرپرســی کۆمیتەکان،

هیــوای ســەرکەوتنی بۆیــان خواســت.
هەروەهــا جەختی کــردەوە ،بەهۆی ئەوەی
ئاڵوگــۆڕەکان لــە ناوچەکــە خێــران و لــە
ناوچەیەکــی پــڕ لــە ئاڵــۆزی سیاســین،
کۆبوونــەوەکان خێراتــر بگیردرێــن و
ئەندامان لە دۆخی سیاسیی ڕۆژ ئاگادار
بکرێنەوە.
لــە درێــژەی باســەکەیدا باســی لــە
ئیدئۆلۆژیی ڕێژیمی ئیســامی کرد کە
هیــچ باوەڕێکــی بــە مافــی نەتــەوەکان،
مافــی ژنــان ،مافــی کرێــکاران ،مافــی
ئایینــە جۆراوجــۆرەکان و خەباتــی
ئاشــتیخوازانە نییــە و هــەر لــە ســەرەتاوە
نیشــانی داوە و جیهــادی لــە دژی گەلی
کــورد ڕاگەیانــد و حیزبی دێموکرات لەو
پینــاوەدا نرخــی زۆری داوە و ڕێبەرانــی
لەسەر مێزی وتووێژ شەهید کراون.
بەشــێک لە وتەکانی لێپرســراوی گشتی
لەم کۆبوونەوەیەدا:
«ڕێــگای خەباتــی ئێمــە ڕوونــە و بــۆ
دیاریکردنــی مافــی چارەنووســی خۆمان
لــە هەمــوو شــێوازەکانی ڕەوای خەبــات
بــە مافی بەرگریشــەوە بــە ڕەوای دەزانین
و کەڵکــی لــێ وەردەگریــن .دەرفەتــەکان
بــۆ درێژەدانــی خەبــات لە پێشــتر لەبارترە
و خەڵــک باشــتر ماهییەتــی کۆمــاری
ئیســامی هــەم لــە ناوخــۆی ئێــران هــەم
لــە دونیــای دەرەوە بــۆ دەرکەوتــووە و لــە
ســەرەتای هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری

الوان بــە تەشــکیالتی حیزبــەوە هەروەهــا
پشــتیوانیی بێدریغــی خەڵــک لــە
ڕۆژهــــــــەاڵت دەرخــەری ئەو ڕاســتییەن،
ئێمەیش بە بەرنامەی نوێ و ڕاگەیاندنی
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت توانیومانــە واڵمــی
ویست و داخوازییەکانی خەڵک بدەینەوە.
حیزبەکەمــان بــەڕۆژ و ئاپدەیــت کــردەوە
و خەباتەکەمــان جەماوەریتــر کــردووە،
لــەو ڕاســتایەدا پەیاممــان ئــەوە بــووە کە
خەڵــک بــۆ خۆیــان ببنــە ڕزگاریــدەر و
پێشــمەرگە ببێتــە یارمەتیــدەر ،خەڵــک
نیشــانیان داوە ئامــادەن هەمــوو نرخێــک
بــدەن بــۆ ئــەو خەباتــە ،بێــــــــــــگومان لەو
ڕێگایــەدا کەموکۆڕییەکانمان دەبینین و
بە هاوکاری و پشتیوانیی یەکتر دەتوانین
چارەسەری بکەین.
ئێمــە وێــڕای ڕێزگرتــن لــە تێکۆشــان و
خەباتــی پــڕ لــە شــانازیی پێشــمەرگە
دێرینەکانمان و دەرســوەرگرتن لە ئەزموون

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
17ی بەفرانباری ١٤٠٠ی هەتاوی

بەشــداریی هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکــرات لــە
ڕێوڕەســمی سەرەخۆشــیی محەممــەد مەعســووم

هەیئەتێكــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتیی
«حەســەن شــەرەفی» جێگری لێپرسراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات و بەرپرســی
ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران بەشداریان لە ڕێوڕەسمی
پرســە و سەرەخۆشــیی «محەممــەد
مەعسوومـ»ـــدا کــرد« .محەممــەد
مەعســووم» بــرای دوکتــور «فــواد
مەعســووم» سەرکۆماری پێشووی عێراق
و ئەندامــی پێشــووی مەکتەبی سیاســیی

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
کۆبوونەوەیەکــی تەشــکیالتیی بــۆ بەرپرســانی کۆمیتــەکان پێــک
ئیســامی و بە سیاســەتی هەناردەکردنی
شۆڕش و دەستێوەردان لە واڵتانی دراوسێ
و پشــتیوانی لــە میلیشــیا و گرووپــە
تێرۆریســتییەکان ماهییەتــی زیاتــر ڕوون
بووە و تەنانەت ئەو بەشــە لە شــیعەکانی
واڵتانی ناوچەش کە کۆماری ئیسالمی
یارمەتییانــی دەکــرد ،ئێســتا کۆمــاری
ئیســامی بــە ســەرچاوەی ئاژاوە و شــەڕ
و ماڵوێرانی و برسێتیی خۆیانی دەزانن و
بە دژی خۆپیشاندان دەکەن لە شارەکانی
بەغــدا و بەســرە و ...تــا ئێســتا زۆر جــار
دژی دەســتێوەردانەکانی ئــەو ڕێژیمــە
ڕێپێوانیان کردووە.
قەیرانــەکان لــە ئێران گەیشــتوونەتە ســەر
ئێــــــــــــــــــسقان و ڕۆژبــەڕۆژ زیاتــر دەبن،
وەک قەیرانــی ئابــووری ،بێــکاری،
گرانــی ،تــەاڵق و دەرمانــی ،تەنانــەت
ڕێککەوتنــی بەرجامیــش ناتوانێــت لــەو
قەیرانانــە دەربــازی بــکات ،چونکــە
بەرنامــە و کردەوەکانی ڕێژیــم پێوەندییان
بــە ئیدئۆلۆژیــی کۆماری ئیســامییەوە
هەیە ،نەک چارەســەریی سەردەمییانەی
قەیرانەکان و گەندەڵی لەو ڕێژیمە بووەتە
سیستماتیک.
دەرفەتێکــی دیکــەی ئێمــە بــۆ خەباتمان
مەوقعییەتــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی
باش و بەهێزی ئێمەیە و خەڵکەکەی ئێمە
بــە بیــر و باوەڕتــر بوون ،هاتنــی پۆل پۆل
الوان بۆ پێشــمەرگایەتی و پەیوەستبوونی

بکــەن و هــەروەک چــۆن بینیمــان کە لە
چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا لــە «شــەهری
کــورد»ی (شــهر کــرد) پارێــزگای
«چوارمەحــاڵ و بەختیــاری» خەڵــک
پەیکــەری قاســم ســلێمانیان پــاش چەنــد
ســەعات لــە دانانــی لــە ناوەنــدی شــاردا
ئاگر دا.
لــە کۆتاییــدا دەبــێ بڵێیــن کــە هەرێمــی
کوردســتان هەمــوو کات ناوەنــدی بیــری
نەتەوەیــی و نیشــتمانی و بەرخــۆدان و
ســەرهەڵدان بــووە و ئــەم جۆرە ڕێوڕەســم و
کۆڕ و کۆبوونەوانە پرســیار لەســەر پرسە
گەورەکــەی کــورد دروســت دەکات و لــە
هەمــان کاتیشــدا تــۆوی ناهۆمێــدی لــە
دڵــی خەڵکــی کوردســتاندا دەچێنێــت و
خەڵکــی کوردســتان ئەمــە بــە جۆرێــک
بە پشــتتێکردن لە ئارمانە نەتەوەییەکانی
کورد لێک دەدەنەوە.
بەو هیوایەی کە لە داهاتوودا هەڵوێستی
لەو چەشــنە دووپات نەبێتەوە و هەســت و
بیــری کوردانــی ڕۆژهــەاڵت چــی دیکە
برینــدار نەکرێــت و تەنیــا لــەو حاڵەتەدایە
کــە هیچ شــتێک ناتوانێــت کەلێن بخاتە
نێــوان پێوەندیــی نەتەوایەتیــی کــورد لــە
هەموو بەشەکانی کوردستان.

و ڕابردوویان دەبێ بایەخی زیاتریش بدەین
بە الوەکانمان و سەرمایەگوزارییان لەسەر
بکەین ،چوون نەسڵێکی کاریگەرن.
ئێمــە وێــڕای هــەوڵ و بەردەوامــی
لــە خـــــــــــەباتی ئێســتاماندا دەبــێ
بەرنامەشــمان هەبێــت بــۆ پــاش ڕووخانی
کۆمــاری ئیســامی ،پێــــــــــوەندیمان
لەگــەڵ نەتەوەکانــی دیکەی ئێران باشــە
و لەگــەڵ هیــزە کوردییــەکان توانیومانــە
ناوەندێکــی هــاوکاری پێــک بێنیــن کــە
بێگومان کاریگەریی باشی هەبووە».
دواتــر بەشــداربووان بــە ڕەخنــە و پێشــنیار
باســەکەیان دەوڵەمەندتــر کــرد و ســەرنج
و تێبینییەکانیــان بــاس کــرد و لەالیــەن
لێپرســراوی گشــتییەوە واڵمیــان درایــەوە.
لــە بەشــی کۆتایــی کۆبوونەوەکــە،
«تاهیــر مەحمــوودی» چەنــد خاڵێــک
کە پێــــــــــــوەندیی بە ڕێکخستنەوە هەبوو
واڵمی بەشداربووانی دایەوە.

«یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان» و
کەسایەتی ناسراوی و دێرینی کوردە.
لــەو ڕێوڕەســمەدا هەیئەتــی حیزبــی
دێموکــرات پرســە و سەرەخۆشــیی خۆیان
ئاراســتەی بنەماڵــەی خوالێخۆشــبوو
و دوکتــور فــواد کــرد و خۆیــان بــە
هاوبەشــی خەمیــان زانــی .تەرمــی
«محەممەدمەعســووم» بــە بەشــداریی
ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە بەرپرســانی
حکوومەتــی و حیزبــی لــە گورســتانی
«هەیبەت سوڵتان» بە خاک ئەسپێردرا.

درێژەی پەیڤ

نــاوی نــاوه فهلهســتین ،بهاڵم لــه ههمان
شــوێنی بهناو فهلهســتین ناونراوهوه ڕێگا
نادهن ڕێوڕهسمێكی كوردهكان كه خاوهنی
ســهرهكی و مێژوویــی ئهم ماڵ و خاكهن
بهڕێوه بچێ!
ڕووداوهكان ســهیرن و كــورد مێژوویهكــی
پــڕ لــه تراژێدیــی ههیــه .ڕێوڕهســمێكی
كوردانــه قهراره بهڕێوه بچێ له ســاڵۆنی
فهلهستین! ڕێگاشی پێ نادهن ،ژنێكیش
هاتــووه بــۆ بهشــداری كــه ژنــی یهكــهم
ســهركۆماری كوردســتانه و ســهركۆمار
لــه ســێداره دراوه و بــه ســهدان گهنجــی
كوردستانیش هاتوون بۆ ڕێوڕهسمهكه كه
هــهر دهبیســتن كــه ژنی پێشــهوای نهمر
لێرهیه ههموویان بریسكهیهك له چاویاندا
دیاره ،پڕشنگێكی ڕووناكی له چاویاندا
دهدرهوشــێتهوه كــه لــه تیشــكی ههتــاوی
ئااڵكهی كۆمارهوه سهرچاوه دهگرێ!
دوكتور قاسملووی نهمر لهسهر كۆماری
كوردستان و پێشهوا دهڵێ:
كۆماری كوردستان ئهو ڕۆڵه تاقانهیهی
مێــژووی نهتــهوهی كــورد ،جوانهمهرگ
بــوو بــهاڵم شــوێنهواری ئــهم كۆمــارە
ئێســتاش هــهر زینــدووه ... .كۆمهاڵنــی
خهڵكی كوردســتان بهو ههموو ئهزموونه
كه دهستیان كهوتووه و به پێڕهوی كردن له
سیاسهتی ڕاست و دروستی حیزبهكهیان،
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران،
ڕێــگای پێشــهوا تــا ســهر دهڕۆن و
ئاواتهكانــی بهجێنههاتــووی كۆمــاری
كوردستان بهتهواوی وهدی دێنن.
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ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بەنیســبەت حوکمــی داســەپاوی بەســەر زارا محەممــەدی
بەندکرانــی مامۆســتایانی زمانی کوردی
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
هەوڵــی خەمخۆرانــی زمانــی کــوردی
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــۆ
بەگژداچوونەوەی سیاســەتی تاکزمانیی
کۆمــاری ئیســامی و هەوڵــی
سیســتماتیکی دەســەاڵت بۆ پەراوێزخســتن
و تواندنــەوەی زمانە نافارســییەکان کە لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا خۆی لە بایەخدان
بــە زمانــی کوردی و کردنــەوەی فێرگە و
خولەکانــی زمانــی کــوردیدا دەبینێتــەوە،
تــرس و نیگەرانیــی زۆری بــۆ ناوەنــدە
ئەمنیەتییەکان دروست کردوە.
هاوتەریــب لەگــەڵ گەشەســەندنی ئــەو
هەواڵنــە ،ناوەنــدە ئەمنیەتییەکانیــش بــە
دروســتکردنی کۆســپ و تەگــەرە و
وەگەڕخســتنی پەروەنــدەی ئەمنییەتــی
لــە دژی چاالکانــی زمانــی کــوردی
بەرهەڵســتی تێکۆشــەرانی ئــەم بــوارە
بوونەتەوە.
بەندکرانــی چەنــد چاالکێکــی مەدەنــی
و مامۆســتای فێرکردنــی زمانــی کوردی
لــە چەند ســاڵی ڕابــردوو لە شــار و ناوچە
جیاکانــی کوردســتاندا کــە بــە تۆمەتــی
تێکدانی ئەمنییەتی نیشتمانی پەروەندەیان
لــە دژ دروســت کــردوون و ســزای قورســی
زیندانیــان بەســەردا ســەپاندوون ،ئامــاژەی
ڕوون بــۆ بەردوامیــی ڕێژیــم لە سیاســەتی
ســڕینەوە و بەگژداچوونــەوەی زمانــی

کوردین.
لــە مــاوەی ئــەو چەنــد ســاڵەدا زارا
محەممەدی ،مووژگان کاوســی و کەیوان
مینوویــی بەشــێک لــەو کەســانە بوون کە
خۆبەخشــانە ویســتوویانە خزمــەت بە زمان
و ئەدەبــی کــوردی بکەن و لــەو ڕێگەیەدا
لە الیەن ناوەندە ئەمنییەتییەکانی ڕێژیمەوە
دەسبەسەر و لە الیەن دادگاکانی ڕێژیمەوە
دادگایی و ڕاپێچی بەندیخانە کراون.
زارا محەممــەدی بەرپرســی ئەنجوومەنــی
فەرهەنگی-کۆمەاڵیەتــی «نۆژیــن»
یەکێــک لــەو مامۆســتایانەی زمانــی
کوردییە کە نیزیک بە دە ساڵە لە بواری
فێرکردنــی زمانــی کوردیــدا چاالکــە ،لە
جۆزەردانــی ســاڵی ١٣٩٨ی هەتــاوی لــە
الیــەن هێزەکانــی ئیــدارەی ئیتالعــات لــە
شــاری ســنە دەستبەســەر و دوای ئــەوەی
کــە مــاوەی ٦مانــگ لەژێــر ئەشــکەنجە
و لێپرســینەوەدا بــوو ،مانگــی ســەرماوەزی
هەمــان ســاڵ بــە دانانــی بارمتــەی ٧٠٠
میلیــۆن تمەنــی و بە شــێوەی کاتــی ئازاد
کرا.
هــەر وەک ئەنجومەنــی فەرهەنگــی
 کۆمەاڵیەتیــی «نۆژیــن» کــەڕۆژی ١٢ی بەفرانبــاری ئەمســاڵ لــە
ڕاگەیەندراوێکــدا بــاوی کــردەوە ،پــاش
ئەوەی سەرجەم ڕێگا بەناو یاساییەکان ،لە
قۆناغەکانی دادگای ســەرەتایی و دیوانی
بااڵی دادگای پێداچوونەوەیان بەمەبەستی

هەڵوەشــاندنەوەی ‹›ســزای نادادپەروەرانە و
بێبەڵگەی پێنج ساڵ زیندانی بە سەر زارا
محەممەدی››دا گرتۆتە بەر ،بەاڵم دیسان
ئــەو ســزایە لــە الیــەن بەرپرســی گشــتیی
دەزگای دادی پارێزگای ســنەوە پشتڕاست
کراوەتەوە.
مــوژگان کاوســی مامۆســتای زمانــی
کــوردی ،نووســەر و ژینگەپارێــز
یەکێکــی دیکــە لــەو چاالکەیــە کــە لــە
خۆپێشــاندانەکانی خەزەڵــوەری ١٣٩٨ی
هەتــاوی بــە تۆمەتــی پڕۆپاگەنــدە دژی
ڕێژیــم و هــاوکاری لــە گــەڵ حیزبــە
کوردییەکانــی دژبەری ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێران دەستبەسەر کرا و لە الیەن
دادگای شۆڕشــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێرانــەوە ســزای  ٣٦مانــگ بەنــد کرانــی
بەسەردا سەپا.
کەیــوان مینوویــی ،چاالکــی فەرهەنگــی
و ماموســتای زمانــی کــوردی خەڵکــی
مەریوانیــش چاالکێکــی دیکەی مەدەنیی
کوردە کە پاش دەستبەســەرکرانی لە الیەن
هێــزە ئیتالعاتییــەکان هەتــا ئێســتا هیــچ
زانیارییەکــی ڕوون لــەو تۆمەتانــەی کــە
خراونەتــە پاڵی و ســەرەڕایی بەدواداچوونی
بنەماڵەکــەی هیــچ هەواڵێــک لــە
چارەنووسی لەبەردەستدا نییە.
لەگــەڵ ئەوەی کــە لە قانوونــی بنەڕەتیی
کۆمــاری ئیســامیدا ڕێگــە بــە خوێندن و
نووســین بە زمانی نەتەوە ستەملێکراوەکان

یان وەک خۆیان دەڵێن زمانە ناوچەییەکان
دراوە و پەســەند کــراوە بــەاڵم ڕێژیــم بــە
هەمــوو شــێوەیەک پێشــگیری و ڕێگریــی
لــە خوێندن بە زمانــی نەتەوەکانی دیکەی
ئێــران بێجگــە لــە زمانی فارســی کردووە.
هاوتەریب لەگــەڵ ئەو ڕێگرییە چاالکانی
فەرهەنگی و مامۆستایانی زمانی دایکی
هەمیشە کەوتوونەتە ژێر گوشاری هەڕەشە
و ئەشکەنجە و زیندانی کراون.
سیاســەتی ســڕینەوەی زمانــی نەتــەوە و
پێکهاتــە غەیــرە فارســەکان لــە ئێــران و
پێداگــری لەســەر سیاســەتی تاکزمانــی
لــە حالێکدایــە کــە بەشــی کولتووریــی
ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان (یۆنسکۆ)
٢ی ڕەشەمەی بۆ پاراستن و پێشگیری لە
فەوتانــی زمانی دایکی گەالن ،بە ڕۆژی
زمانــی دایک دیاری کردووە ،بەاڵم وەک
بــاس کــرا ڕێژیمــی کۆماری ئیســامیی
ئێــران هیــچ بەهایــەک بــۆ یاســا و ڕێســا
نیودەوڵەتیییــەکان دانانێ و گەالنی ئێرانی
لە مافە سەرەتاییە ئینسانی و یاساییەکانی
بێبــەش کــردووە و هەڵســوکەوتەکانی لــە
گەڵ یاسا مرۆییەکان ناکۆک و ناتەبایە.
زمانــی کــوردی وەک پێناســەی
نەتەوەیەکی ژێر دەست و توخمی سەرەکیی
شوناسی ئەو نەتەوەیە هەردەم لەژێر تەوژم و
هوروژمی زمانی نەتەوەی بااڵدەســتدا بووە
و تا ئێستاش هەر بەردەوامە .داگیرکەرانی
کوردســتان بــە هــەر شــێوەیەک کــە بۆیان

لوابــێ و لــە توانایانــدا بووبــێ ویســتوویانە
زمانــی کــوردی لەنێــو زمانــی نەتــەوەی
سەردەســتدا بتوێننــەوە و نەتەوەیەکی دەیان
میلیۆنــی لــە زمانــی زگماکیــان بێبەش و
بێبەری بکەن.
لەگــەڵ ئــەوەی کە بە کردەوە ،لە هەر دوو
نیزامی پاشــایەتی و حکومەتی ئیسالمیدا
خوێنــدن و نووســین بــە زمانــی کــوردی
قەدەغە بووە ،بەاڵم دڵسۆزان و خەمخۆرانی
زمانی کوردی بەشێوەی جۆراوجۆر لە هەر
ڕێگەیەکــی مومکین کە بۆیان گونجابێ
خزمەتیــان بــە زمانــی کــوردی کــردووە و
زمانــی کوردییــان لە فەوتــان و لەنێوچوون
پاراســتووە .لەگــەڵ ئــەوەی هەڕەشــەکانی
دەزگاکانــی ئیــدارەی ئیتالعاتــی ڕێژیــم
ئەوپــەڕی زەخــت و فشــاریان خســتۆتە
ســەر وانەبێــژان و نووســەرانی کــورد و بــە
تۆمەتی ناڕەوا و دوور لە ڕاســتی پەلکێش
کراونەتــە ئیــدارەی ئیتالعــات و ئــازار و
ئەشــکەنجە دراون و زیندانــی کراون ،بەاڵم
خەمخۆرانــی زمانــی کــوردی کۆڵیــان
نــەداوە ،لە هەڕەشــەکانی دژمن نەترســاون
و لە بەربەســتەکان نەپرینگاونەوە و ئازایانە
لە مەیداندا بوون و لە ســەنگەری بەرگری
و بــرەودان بــە زمانــی کوردیــدا ئازایانــە
ڕاوەســتاون و نەبەزیــون .هــەروەک زارا
محەممــەدی دەڵــێ ئەمــە کۆتایــی ڕێگا
نییە ،بەڵکوو سەرەتایەکی دیکەیە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی

ئێــران وێــڕای مەحکــووم کردنــی بڕیــاری
دەزگای دادی ســنە لەســەر حوکمــی
بەندکرانــی زارا محەممــەدی و زیندانــی
کردنــی مــوژگان کاوســی و کەیــوان
مینوویی مامۆستایانی زمانی کوردی بە
تاوانی تێکدانی ئاسایشــی گشتیی واڵت،
ســپاس و ڕێــزی خــۆی ئاراســتەی هەموو
ئەو وانەبێژ و خەمخۆرانەی زمانی کوردی
و چاالکانــی مەدەنــی دەکا کــە بەوپەڕی
ئازایەتییــەوە لــە ســەنگەری پاراســتنی
زمانــەوە بەرگــری لە زمانــی نەتەوەکەمان
دەکــەن و لــەو ڕێگەیــەدا خۆبەخشــانە
هاتوونەتــە مەیــدان و خزمەتــی زمانــی
کوردی دەکەن.
لــە هەمانکاتــدا داوا لە خەڵکــی کورد لە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئازادیخــوازان و
ڕێکخراوەکانــی مافی مرۆڤ دەکەین کە
لــەو پێوەندییــەدا خەمســارد و کەمتەرخــەم
نەبــن و ،بــە هــەر شــێوەیەک کــە بۆیــان
دەکرێ پشــتیوانی لە زارا و زاراکان بکەن
و ئــەو بڕیــارە نادادپەروەرانــەی دادگاکانی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران
مەحکووم بکەن.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٥ی بەفرانباری ١٤٠٠ی هەتاوی
٦ی ژانویەی ٢٠٢٢ی زایینی

ڕێوڕســمێک بــۆ ڕێزگرتــن لــە مندااڵنــی بەشــداربووی خولــی زمانــی ئینگلیســی لــە «جێژنیــکان» بەڕێــوە چــوو
ڕۆژی پێنجشــەممە ١٦ی بەفرانبــاری
١٤٠٠ی هەتــاوی ،رێوڕەســمێک بــۆ
ڕێزگرتــن لە مندااڵنی بەشــداربووی خولی
زمانــی ئینگلیســی لەالیــەن کۆمیتــەی
تەشــکیالتی ئاشــکرا لە جیژنیــکان بەڕێوە
چوو .ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بە ســاتێک
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی
شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریــی کــورد و

کوردســتان دەســتی پێکــرد .پاشــان لەالیەن
کۆمیتــەی تەشــکیالتی ئاشــکرا لــە
جێژنیــکان ،بەخێرهاتنــی هەمــوو میوانــان،
یەکــەی بەڕێوەبەریی کاری «جیژنیکان»
سەرپەرەســتی دەزگای پــەروەردە ،کادر و
پێشــمەرگە و بنەماڵەکان کرا .لە بەشێکی
بەرنامەکــەدا داوا لــە «هیــوا میرزایــی»
سەرپەرەســتی دەزگای پــەروەردە کــرا لــەم

چاالکیــی تەبلیغــی
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب و خەڵکی
بــە ئەمەگــی کوردســتان نــاوە بــە نــاوە
و هــەر جــارەو بــە بۆنەیەکــەوە ،وێــڕای
بەڕێوەبردنــی چاالکــی بەرینــی تەبلیغــی
پشتیوانی خۆیان لە بزووتنەوەی ڕەواکەیان
دەردەبڕنەوە و پەیمان و بەڵێنەکانیان لەگەڵ
ڕێبازی شــەهیدان نوێ دەکەنەوە؛ ئەمەی
بەردەســتان بەشێک لەو چاالکییانەیە کە
لــە بەرەبــەری ٢ی ڕێبەنــدان ســاڵڕۆژی
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان لــە
ناوچــە جیاجیاکانــی کوردســتان بەڕێــوە
چوون.
قەسری شیرین:
ڕۆژی دووشــەممە ٢٠ی بەفرانبــاری
١٤٠٠ی هەتــاوی بۆ جاری دووەم لەالیەن
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لە شــاری
«قەســری شــیرین» چاالکیــی بەرینــی
تەبلیغی بەڕێوە چوو.
ئــەو چاالکییــە لــە شــوێنەکانی وەکــوو
«کۆاڵنــی مێرســادی چــوارەم ،ڕاســتین،
قوتابخانــەی کچانــەی تەربییــەت و
فەرمانداریی ئەو شارە» بەڕێوە چوو.
لــەو چاالکییــەدا دروشــمی «بــژی
پێشــمەرگە ،بــژی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران و بژی کوردستان» لەو
شوێنانەدا باڵو کراونەتەوە.
مەهاباد:
ئەندامانی تیکۆشەری حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە چەندیــن گونــدی
مەهابــاد لــە بەرەبــەری ٢ی ڕێبەنــدان
ســاڵوەگەڕی دامەزراندنــی کۆمــاری
میللــی دێموکراتیکــی کوردســتان
بــە هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان و
باڵوکردنــەوەی تراکتــی تایبەت بەو ڕۆژە
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیــی تێدا بەڕێوە
چووە بریتین لە›‹ :گوندی سێلم ساغوڵ،
کەوتەر ،برایمە ،تابلۆکانی جادەی سەری
مەیدانان و بەنداوی مەهاباد›› .
هەروەها الوانی بەهەســت و شۆڕشــگێڕ لە

مەهاباد بەبۆنەی ٢ی ڕێبەندان ساڵڕۆژی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان لــە
گوندەکانی»دێبوکــر ،کەوتەر ،هەمزاوا،
حاجی مامیان ،سیاقۆڵی سەرێ،سەرەتای
دێهاتــی هەمــزاوا ،مزگەوتــی هەمــزاوا،
بنکەی بێهداشتی هەمزاوا»« ،شاروێران،
کێچاوا و گابازەڵە» و هەروەها لەنێو شار
لــە شــوێنەکانی وەک « :پشــت تــەپ،
بەری مەدرەسە ،شــەقامی عەبدولکەریم،
تاقەدار ،جەزیرە ،ســەرەتای جەزیرە ،بەری
شــیالنان و شــەقامی بەســیج» چاالکیی
بەرینی تەبلیغیی ئەنجام دراوە.
نەغەدە:
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە ناوچــەی نەغــەدە
لــە بەرەبــەری ٧٦ـــەمین ســاڵوەگەڕی
دامەزرانی کۆماری کوردستان چاالکیی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد و پێشــوازییان لەو
ڕۆژە پیرۆزە کرد.
تێکۆشەرانی دێموکرات بە باڵوکردنەوەی
تراکــت و پۆســتێری تایبــەت بــە ٢ی
ڕێبەندان ئەو چاالکییان ئەنجام داوە.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی تێدا بەڕێوە
چــووە بریتیــن لــە« :پاڕکــی  ٧کانیــی
نەغــەدە ،گوندەکانی خەلیفان ،گەرگولی
ســەرێ ،کانــی بــداغ ،ڕێــگای دەشــتی
قوڕێ بۆ نەغەدە.
مەریوان:
ڕۆژی هەینــی ٢٤ی بەفرابنــاری
١٤٠٠ی هەتــاوی ،بەبۆنــەی ٢ی
ڕێبەندان ســاڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری
کوردســتان ،لــە ســنووری «باشــماخ» و
گوندەکانــی «نــێ و ولەژێــر» ســەر بــە
شــاری « مەریــوان» چاالکیــی بەرینی
تەبلیغی بەڕێوە چوو.
لــەو چاالکییــەدا کۆمەڵێــک تراکتــی
پەیوەندیــدار بــەو بۆنەیــەوە لەســەر
ڕێگاوبانەکانــی ســنووری «باشــماخ»
باڵو کراوەتەوە و تراکت لە ماشــینەکانی
ڕێگای ئەو سنوورە دراوە.

پەیوەندییــەدا چەنــد وتەیــەک پێشــکەش
بکــەن .دواتــر «نەســرین بابەکــرزادە»
بەرپرســی کۆمیتەی تەشــکیالتی ئاشــکرا
لــە جێژنیــکان ســەبارەت بــە بەڕێوەچونــی
ئــەو خولــە فێرکارییەکــە وتەکانــی خــۆی
پێشــکەش کــرد .لــە بەشــێکی دیکــەی
ڕێوڕەســمەکەدا «گرینــگ پیرۆتــی»
مامۆســتای ئەم خولە ئینگلیسییە خەاڵتی

بەســەر ســێ کەســی یەکەمــی خولەکــەدا
پێشــکەش کــرد .پاشــان لەالیــەن «کەریــم
پەرویــزی» ئەندامــی دەســتەی گارگێڕی
و بەرپرســی دەزگای ڕاگەیانــدن« ،هیــوا
میرزایــی» ،ســـــــــــەرپەرەستی پــەروەردە،
«نەسرین بابەکر زادە» بەرپرسی کۆمیتەی
تەشــکیالتی ئاشــکرا لــە جێژنیــکان و
«ژیــا عەزیــزی» بەرپرســی تەشــکیالتی

ئاشــکرا لەوحــی ڕێزلێنیــان پێشکەشــی
ســەرجەم منداڵــەکان کــرا .لــە کۆتایــی
بەرنامەکــەدا «کەریــم پەرویــزی» لەوحی
ڕێزلێنانی پێشکەشی مامۆستای ئەم خولە
«گرینــگ پیرۆتــی» کــرد .کۆمیتــەی
تەشــکیالتی ئاشکرای «جێـــــــــــــژنیکان»
لــە وەرزی هاوینــدا خولێکــی فێــرکاری
ســەرەتایی زمانی ئینگلیسی بە هاوکاریی

مامۆســتا «گرینــگ پیرۆتــی» بــۆ
مندااڵنی بنەماڵەی پێشــمەرگەکان کردەوە
و ماوەی مانگێک درێژەی کێشا .هەروەها
لەالیەن مامۆســتای ئەو خولەو فێرکارییەوە
بە هەڵســەنگاندن و لەبەرچاوگرتنی ڕادەی
وشــیاری و زیرەکیــی مندااڵن،پلەکانــی
یەکەم تاک سێهەم دیاری کرا و خەاڵتیان
پێشکەش کرا.

لــە گونــدی «ولەژێــر» لەســەر دیــواری
ماڵەکان بە کێشــانەوەی ئــااڵی پیرۆزی
کوردستان و نووسینی دروشمی « پیرۆز
بێت ٢ی ڕێبەندان ساڵڕۆژی دامەزراندنی
کۆمــاری کوردســتان» ئــەو بۆنەیەیــان
پیرۆز کرد.
هەروەها دیواری ماڵەکانی شــارۆچکەی
«نــێ» بە کیشــانەوەی ئــااڵی پیرۆزی
کوردســتان و نووســینی «قــازی یــاد و
ناوت لە داڵندا ناسڕێتەوە» زیاتر ڕازابووە.
بۆکان:
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە بــۆکان بــۆ
پیرۆزکردنــی جێژنــی ٢ی ڕێبەنــدان لــە
ناوچــەی ئاڵەشــینی بــۆکان ،شــارەدێی
گامێشــگۆلی ،شــارەکی فەرهەنگییــان،
جــادە حەســار ،حەســار ،ئینگیجــە،
جــادەی ئینگیجــە ،کوڵتەپــە و شــەقامی
عەشــایر چاالکییان بەڕێوە بــرد .هەروەها
پێشــمەرگەکانی شــار لــە بــۆکان تیمــی
 ١٩٥بــۆ پیرۆزکردنــی ٢ی ڕێبەنــدان
چاالکیی بەرباڵویان لەنێو شــاری بۆکان
لــە «کۆاڵنەکانــی مزگەوتــی تەنعیــم،
شــەقامی مزگەوتی ئیفتخاری ،شاقامی
زەیتــوون ،گەڕەکــی کــوی موهەندســین،
دەوروبــەری پــردی کۆبانــی ،شــەقامی
 ٥٠میتری ،ســاحلی بــەرەو تاالری ڕۆژ،
ســێڕای حەمامیــان و بلــواری شەمســی
بورهان» بەڕێوە برد.
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزب لە شــاری
بــۆکان بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان لــە
«میــراوا»ی بــۆکان ،کەریــزە  ،جــادەی
مەحموودئاوا ،پاڕکی ساحلی ،فەلەکەی
مــادەر ،گەڕەکــی قاســماغا ،فەلەکــەی
فەرمانــداری ،گەڕەکی ســاحلی ،جادەی
حەســار ،پردی کۆسە ،سەیرانگای شاخە
ڕەش» سەدان تراکتیان باڵو کردووەتەوە.
هەروەها لە ڕێگای و ئێســە مێسەوە زیاتر
لــە  ١٥٠٠کورتەنامەی «پیرۆز بێ ٢ی
ڕێبەندانـ»ـیان بۆ خەڵک ناردووە.
پیرانشار:
لە پیرانشــار بــۆ پیرۆزکردنی جێژنی ٢ی
ڕێبەندان ســاڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری
کوردســتان تێکۆشەرانی دێموکرات وێنە،

تراکت و پۆســتێری تایبــەت بەو ڕۆژەیان
بە شێوەیەکی زۆر بەرین باڵو کردووەتەوە.
لــەو چاالکییــەدا لــە زۆربــەی شــەقام و
کۆاڵنەکانی شــاری پیرانشــار چاالکیی
بەرینی تەبلیغی بەڕێوە چوو.
هەروەها الوانی شۆڕشــگێر لە گردکشانە
بــۆ وەفاداری بــە ئامانجەکانی کۆماری
کوردســتان چاالکیی بەرینــی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا ئەندامانــی
تێکۆشــەر و دڵســۆزی حیزب لە پیرانشار
بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان لــە تــااڵڕی
«ڕۆژ»ی پەســوێ ،گوندەکانــی
«گردەبــن ،دایــە شــێخی ،پردی ســێڕای
زنوینجــان ،بەردەقــەل ،زەنگیــاوێ،
شــنۆزنگ ،ســیلۆی گەنــم ،بەنــداوی
بلەبــان ،کێلــێ و بلەبــان ،گردکســپێان،
کونــدرێ و ســێڕای خوڕینج» چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
سەقز:
لە ســەقز الوانی دێموکرات بۆ پیرۆزبایی
جێژنــی ٢ی ڕێبەنــدان لــە شــوێن و
گوندەکانی وەک گوندەکانی «مەرخۆز،
ئاخکەنــد ،یــازی باڵغی ،ڕێگای ســەقز
ـ بــۆکان ،نێــو شــار ،گەڕەکــی ســاڵحاوا،
مزگەوتــی جامیعــی ســاڵحاوا ،گەڕەکی
 ٣٢میتــری ،گەڕەکــی حاجیــاوا،
تەپــەی شــافعی و نەخۆشــخانەی تەئمین
ئیجتماعــی» چاالکیــی تەبلیغی بەڕێوە
برد.
هەروەهــا ڕۆژی سێشــەممە ٢١ی
بەفرانبــاری ١٤٠٠ی هەتــاوی ئەندامــان
و الیەنگرانــی حیــزب لــە گونــدی
«مەڵقەرەنــی» ســەر بــە شــاری ســەقز
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــەو چاالکییــەدا دوو ئــااڵی پیــرۆزی
کوردســتان لــە دوو شــوێنی جیاجیــای
گوندەکە و یەک لەوان قووتابخانەی ئەو
گوندە هەڵکران.
پاشان لەسەر دیواری ماڵەکانی گوندەکە
درووشــمی «پیــرۆز بێــت ٢ی ڕێبەنــدان
ســاڵیادی کۆماری کوردســتان ،ساڵو لە
حیزبی دێموکرات دامەزرێنەری کۆماری

کوردستان و بژی حیزبی دێموکراتـ»ـیان
نووسیوەتەوە.
هەروەها چەندین سیدی تایبەت بە دووی
ڕێبەنــدان لــە نێــو ماڵەکانــی مەڵقەرەنــی
باڵو کراوەتەوە.
هەر لەو پەیوەندییەدا بەپێی هەواڵێک کە
بە ماڵپەڕی کوردســتان میدیا گەیشــتووە
لە گوندی «مەڵقەرەنی» ســەر بە شاری
ســەقز دوای ئەوەیکــە چاالکیی تەبلیغی
لەو گوندە کراوە و لەو چاالکییەدا ئااڵی
پیرۆزی کوردستان هەڵدراوە لەالیەن بەناو
مامۆستایانی قوتابخانەی ئەو گوندە و بە
بڕیــاری بەڕێوەبەری قوتابخانەکە لەالیەن
ســەرایداری قوتابخانەکــەوە یەکێــک لــە
ئااڵکانــی کوردســتان دەهێنرێتــە خوارەوە
و پاشــان دەســووتێندرێ و بێڕێــزی پــێ
دەکرێ .هەروەها ئەو سەرچاوەیە باس لەوە
دەکات کــە کۆمەڵێــک ژنــی ئەو گوندە
ئااڵکــەی دیکەیــان بەڕێــزەوە پێچاوەتــەوە
و لەگــەڵ خۆیــان بردوویانــە .نــاوی ئــەو
کەســانەی ئااڵی پیرۆزی کوردســتانیان
لــەو گوندە ســووتاندووە لەالی کوردســتان
میدیا بە پارێزراوی دەمێنیتەوە.
بانە:
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب لــە
شــاری بانــە لــە «گەڕەکەکانــی بلواری
مەرزبانــان ،گەڕەکــی بانــە کــۆن،
دەوروبــەری مزگەوتــی ســەید ،شــەقامی
ئیمــام ،فەلەکــەی مــرووەت ،دەوروبــەری
درمانخانــەی شــەوانەڕۆژی و تێرمیناڵی
کــۆن» بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی
تەبلیغــی ،یــادی دامەزرانــی کۆمــاری
کورســتانیان بــەرز و پیــرۆز ڕاگــرت.
هەروەهــا لە بانە تێکۆشــەرانی دێموکرات
بــۆ پیرۆزکردنــی جێژنــی ٢ی ڕێبەنــدان
ئااڵی کوردســتان و ئارمــی فەرماندەیی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتانیان لــە
چیاکانی ئەو شارە هەڵکردووە.
شنۆ:
لــە شــنۆ تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
بەرەبــەری ٢ی ڕێبەنــدان و پەیمــان
نوێکردنــەوە لەگــەڵ ئامانجەکانــی
کۆمــاری کوردســتان لــە گهڕهکهکانــی

«ڕهحیمئابــاد ،ســهلیمئاباد و نێــو شــار»
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
مێراو:
قارەمانانــی دێموکــرات بەبۆنــەی
٢ی ڕێبەنــدان ســاڵڕۆژی دامەزرانــی
کۆمــاری کوردســتان لــە گونــدی مێراو
لــە ناوچــەی ژاوەرۆی ســنە چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێــوە بردووە .لەو چاالکیەدا
ئەندامانی تێکۆشەری حیزبی دێموکرات
لــە بەرزاییەکانــی ئاوایــی ئااڵیەکــی
کوردســتانیان هەڵکردووە بە جۆرێک کە
خەڵــک دەیبینن ،هەروەها ئارمی حیزبیان
چــاپ و بــاو کردووەتــەوە .هــەر لــەو
پەیوەندییــەدا لە گوندی «ســەڕێز» ســەر
بــە شــاری ســنە ،ئەندامــان و الیەنگرانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان ســاڵوەگەڕی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان ،بــە
هەڵکردنــی ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان
و باڵوکردنــەوەی پۆســتێر ،یــادی ٢ی
ڕێبەندانیــان بــەرز ڕاگــرت و خۆشــییان
خســتە دڵــی خەڵکــەوە .هەروەهــا ڕۆژی
٢١ی بەفرانبــار پێشــمەرگەکانی شــار
لە بۆکان بەبۆنەی ٨٤ـــەمین ســاڵڕۆژی
لەدایکبوونــی دوکتــور «ســەعید
شــەرەفکەندی» ڕێبەری هەرگیز نەمری
کــورد و ســکرتێری پێشــووتری حیزبــی
دێموکــرات ،جێژنیان گرت و ئەو ڕۆژەیان
بەرز نرخاند.
پێشــمەرگەکانی شــار بــە دانانــی ئااڵی
کوردســتان و وێنەی ڕێبەرانی شــەهید و
وێنەی دوکتور «سەعید شەرەفکەندی»،
یــاد و نــاوی ئەو ڕێبەرەیان بــەرز و پیرۆز
ڕاگرت.
د .ســەعید شــەرەفکەندی ڕۆژی ٢١ی
بەفرانبــاری ١٣١٦ی هەتاوی لە گوندی
«تەرەغــە»ی ســەر بــە شــاری بــۆکان
لەدایک بووە و ڕۆژی ٢٦ی خەرمانانی
١٣٧١ی هەتــاوی لــە ڕێســتورانتی
«مێکونووس» لە بێرلینی ئاڵمان لەالیەن
تێرۆریســتانی ڕێژیمی ئیسالمییەوە تێرۆر
کــرا و تێکــەڵ بــە کاروانــی شــەهیدانی
ڕێگای ڕزگاریی کوردستان بوو.
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دووی ڕێبەندان و کۆماری کوردستان
موعتەسەم نوورانی
لــە مێژووی هــەر نەتەوەیەکــدا هێندێک
ڕووداوی مــەزن ڕوو دەدەن کــە دەبنــە
شــانازی بــۆ نەتەوەی خۆیــان و بە خەتی
زێڕیــن لــە الپەڕەکانــی مێــژوودا تۆمــار
دەکرێــن و لــە بیــر ناچنــەوە .تەمەنی ئەو
ڕووداوانــە هەرگیــز کۆن نابێ و ســاڵ بە
ســاڵ ئابدێیــت دەبنــەوە .تەمەنیان لەگەڵ
تەمەنــی نەتــەوەی خۆیــان دەبێتــە یــەک
و بــۆ هەتاهەتایــە یــاد و ناویــان بــەرز و
پیــرۆز ڕادەگیــرێ و دەکرێــن بــە هێمــا
و شوناســی نەتەوەیــی٢ .ی ڕێبەنــدان
یەکێک لەو ڕۆژە شکۆدارانەیە کە بۆتە
مایــەی شــانازی بــۆ نەتەوەی کــورد .لە
هەلومەرجێکــی تایبەتــدا کــە تەپوتۆزی
شــەڕی جیهانی و بۆنی خوێن و باڕووت
دووکەڵــی ئــەو شــەڕە هەمــوو جیهانــی
داگرتبــوو ،ڕۆژهەاڵتــی ناوەراســت لــە
ژێــر چەکمــەی دیکتاتۆرەکانــدا جمــەی
دەهات و دەســتیان لە بینەقاقەی خەڵکی
ئــەو ناوچــە نابــوو .لەو قۆناغە هەســتیار
و تاریــک و لێڵــەدا ،لــە ڕۆژی ٢ی
ڕێبەندانــی ١٣٢٤ی هەتاویــدا ،کۆماری
کوردســتان لەالیــەن حیزبــی دێموکراتــی
کوردستان و بە دەستی ڕێبەری بەتوانای
گــەل پێشــەوای نەمــر قــازی محەممەد،
بەکەڵکوەرگرتن لە هەلومەرجی ئەوکاتی
ئێــران و دەورووبــەر ،لــە چوارچێــوەی
جوغرافیایەکــی بەرتەســکدا لە بەشــێک
لە کوردستانی ئێران بە ناوەندیی مەهاباد
دامەزرا .بۆ یەکەم جار کورد توانی ببێتە
خــاوەن دەســەاڵتێکی مۆدێــڕن و مافــی
چارەنووســی خۆی .ئەو پاشــخانە فکری
و کۆمەاڵیەتییانــەی کــە کۆمــاری
کوردســتانی لــێ بەرهــەم هــات لــە دوو
بــارەوە جێــگای وردبوونــەوە و تێڕامانــن؛
یەکەم ،ویستی شوناسخوازانە و نەتەوەیی
و دووهــەم ،ئــەو ئاڵوگۆڕانــەی کــە لــە
ئاکامی شــەڕ لە دەوروبەر پێک هاتبوون
کۆمەڵێــک ئاڵوگــۆڕی کۆمەاڵیەتــی
لەگەڵ خۆی هێنا .کۆماری کوردســتان
هــەم لەبــواری کۆمەاڵیەتــی و سیاســی،
هــەم لەبــواری بەرزکردنــەوەی هەســتی
نەتەوایەتــی و شوناســخوازیی لە مێژووی
نوێی کوردیدا بوو بە خاڵی وەرچەرخان و
حەرەکەتێکــی مۆدێڕن و پێشــکەوتوو کە

وەک ئەســتێرەیەکی گەش هەتاهەتایە لە
ئاسمانی کوردەوارییدا دەدرەوشێتەوە.
ئــەوە ڕاســتییەکی حاشــاهەڵنەگرە کــە
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئێــران
 ٧٦ســاڵە ،بــێ پســانەوە و لێبڕاوانــە ،ئــەو
مەشــخەاڵنەی بــەرز ڕاگرتــووە کــە لــە
ڕۆژی ٢ی ڕێبەندانی ١٣٢٤ی هەتاویدا،
بەدەســتی پێشەوا قازی محەممەدی نەمر
داگیرســا .بــۆ وەدهێنانــی ئامانجەکانــی
پێشــەوا و دەســکەوتەکانی کۆمــاری
کوردســتان قوربانــی گــەورەی داوە و بــە
هەمــوو ئوســول و یاســا و پڕەنســیپەکانی
کۆمار و ویســت و داخوازییەکانی گەلی
زۆرلێکــراوی کــورد وەفــادار ماوەتــەوە.
دامەزرانــــی کۆمــاری کوردســــتان
بەکۆمەڵێــک تایبەتمەنــدی مۆدێــڕن و
دێموکراتیکــی خۆیــــەوە لــــە ناوچــەی
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ،دیاردەیەکــی
گرینــگ و خاڵــی وەرچەرخــان بــوو.
ڕۆڵ و گرینگــــی دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســــتان لــــەو ڕوانگــەوە ســــەیری
دەکــرێ ،کــە کۆمەڵــگای ئەوکاتــــی
کوردســــتان کۆمەڵگایەکــــی فێئوداڵی،
عەشــــیرەتی و ناپێشــکەوتوو بوو ،زیاتر لە
٪٩٠ی دانیشتوانی کوردستان نەخوێندەوار
بــوون ،دەســکورتی و هــەژاری و نــەداری
باڵــی بــە ســەر کوردســتاندا کێشــابوو و
کۆمەڵگا بەگشــتی لەژێر شوێندانــــەری
دابونەریتــــی ناپێشــکەوتوودا بــوو .ئەگەر
لــەم هەلومەرجــەدا دەرەتانــی دامەزرانــــی
کیانێکــــی کــوردی لــەم بەشــــەی
کوردســــتاندا ڕەخسا ،دەگەڕێتەوە بۆ ئەوە
کە پێش دامەزرانی کۆماری کوردســتان
حیزبێکــــی وەک حیزبــــی دێموکراتــــی
کوردســــتان بــــە شــــێوازێکی مۆدێــــڕن
و پێشــکەوتوو ،بەتایبەتمەندییەکــــی
ئازادیخوازانە و دێموکراتیکــــەوە لــە ســەر
بناغــەی ڕێکخــراوەی کۆمەڵەی ژ.ک،
کە  ٣ســــاڵ پێشــــتر لە پێنــاو پەرەپێدانی
هەســت و بیــــری نەتەوایەتــــی کــــورد
دامەزرابــوو .هــەروەک دوکتور قاســملوو
لە چل ســاڵ خەباتدا لە ســەر کەســایەتی
پێشــەوا دەنووســێ« :شەخســییەتی قازی
محەممــەد پێویســت بــە لێکۆڵینــەوەی
زیاتــر هەیــە ،ئــەو شەخســییەتە مەزنــە لە
مێژووی گەلی کورددا پلە و مەقامێکی
تایبەتــی و بــەرزی هەیــە کــە پێویســتە
الوانی تازەپێگەیشتوو لەگەڵی ئاشنا بن و

لەژیانی دەرس وەربگرن».
کۆمــاری کوردســتان بــە ســەدان کتێــب
و هــەزاران وتــاری بــە هەمــوو زمانــەکان
لــە ســەر نووســراوە .دۆســتان و دوژمنــان
بــە شــێوەی ئەرێنــی و نەرێنــی لــە ســەر
کۆمــاری کوردســتان و دەســکەوتەکانی
ئــەو کۆمــارە قســەیان لەســەر کــردووە.
شــوێنیزمی فارس و بەداخەوە بەشێک لە
قەڵەمفرۆشــانی کوردیــش ســەدان بەیت و
باو و قسە و قسەڵۆکیان بۆی هەڵبەستووە
کە گۆیا کۆماری کوردستان بە دەستی
بێگانە دامەزراوە و دەســتکردی بێگانەیە،
لەکاتێکــدا نەیانتوانــی تۆســقاڵێک لــەو
ڕاســتییە کــەم بکەنــەوە کــە کۆمــاری
کوردســتان نیشــانەی ژیری و وشیاری و
هەســت و ئیــرادەی نەتەوەیــی ڕۆڵەکانــی
کــورد بوو ،لەو بەشــەی کوردســتاندا کە
توانیــان لــە هەلومەرجێکــدا کــە بۆ کورد
ڕەخســابوو ،کەڵــک وەربگرن و بەشــێک
لــە ئاواتەکانیــان بێننــە دێ .دەســکەوتە
بەنرخەکانی کۆماری کوردســتان بریتین
لە ئااڵی کوردســتان ،سروودی نیشتمانی
ئەی ڕەقیب ،ناوی پێشمەرگە و پێکهێنانی
ســوپای نیشــتمانی ،پەرەدان بە پەروەردە و
بارهێنــان ،چاپەمەنــی و باڵوکراوەکان بە

زمانی کوردی ،بازرگانی و بوژاندنەوەی
کەرتــی ئابووریــی ،بایــەخ و گرینگیــدان
بە بەشــداریی ژنان لە کاروباری پەروەردە
و کولتــووری و کۆمەاڵیەتیــدا ،ناردنــی
خوێندکارانی کورد بۆ سۆڤییەت ،دانانی
ڕادیۆ و بەڕێوەبردنی شانۆ و دامەزراندنی
یەکیەتیــی ژنــان و یەکیەتیــی الوان.
کاربەدەســتانی کۆمــاری کوردســتان لــە
مــاوەی ئەو یــازدە مانگەدا بۆ پەرەپێدانی
دێموکراســی و ئــازادی و گەشــەکردنی
ژیانی فەرهەنگی و ئابووریی دانیشتووانی
بە هەموو شێوەیەک هەوڵیان دا .تەنانەت
ناوچــەی ژێردەســەاڵتی کۆمــاری
کوردســتان ببــووە ناوچەیەکــی ئاســوودە
و ئــارام .بەتــەواوی ئەمنیــەت و ئاســایش
بەرچــاو دەکــەوت ،زینــدان و زیندانیــی
نەبــوو ،کــەس زوڵمی لە کــەس نەدەکرد،
دزی نەمابوو ،دەســەاڵتێکی گەلی حاکم
بــوو .ڕێکخراوەکانی حیزبــی دێموکراتی
کوردستان بەشێوەی ئاکتیڤ و دڵسۆزانە
کاری سیاســی و ڕێکخستنی و تەبلیغی
خۆیــان دەکــرد .ئارچــی ڕۆزڤێڵــت کە لە
ســەردەمی کۆمــاری کوردســتاندا بــۆ
ســەردان چبووە مەهاباد دڵێ“ :ئینسان لە
شتێکدا سەری سوڕ دەمێنێ ،ئەویش ئەو

فەزا ئازادەیە کە لە مەهاباد هەیە”.
ئەزمــوون و دەســکەوتەکانی کۆمــاری
کوردســتان یەکجــار زۆر و بەنرخــن ،هەتا
کــۆن دەبــن گرینگــی و بایەخیــان زیاتــر
دەبــێ .ئێســتاش پــاش تێپەڕبوونــی ٧٦
ســاڵ لە دامەزرانی کۆماری کوردستان،
گەلــی کــورد لــە هــەر چــوار پارچــەی
کوردستان خەبات دەکەن و قوربانی دەدەن
و لــە پێناوی زیندوومانەوە و ســەربەرزیی
و شــانازی و دەســکەوتەکانی دووی
ڕێبەندانــی ١٣٢٤ی هەتــاوی ســەری
ڕێــز دادەنوێنــن .باشــترین ئاوڕدانــەوە و
یادکردنــەوە لــە کۆمــاری کوردســتان
بەرزنرخاندنــی ئەرکــی دامەزرێنــەران و
بەڕێوەبەرانــی کۆمــاری کوردســتان ،لــە
ســەرووی هەمووانــەوە شەخســی پێشــەوا
قــازی محەممــەدی نەمــر و لــە هەمــان
کاتیشــدا ئاوڕدانەوەیەکە،لــە ســەروەریی
و شــانازی و دەســکەوتە بەنرخەکانــی
کۆمــاری کوردســتان .ئێســتا لــە ٧٦
ســاڵەی یــادی کۆمــاری کوردســتاندا
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی کــورد
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە هەمــوو
کاتێــک زیاتــر پێویســتی بــە ئاشــتی و
تەبایی و یەکڕیزی ناوماڵی کورد هەیە.

هەنووکــە دەســکەوتەکانی کۆمــاری
کوردســتان و وەســیەتی پێشــەوا قــازی
محەممــەد ئــەوە دەخــوازێ کــە کــورد
لــەو قۆناغــە ناســک و هەســتیارەدا کــە
کۆمــاری ئیســامی لە هەمــوو بارێکەوە
گڵۆڵــەی کەوتۆتــە لێــژی و گرانــی و
هەژاریی و بێکاریی و ئاوەســانی دراویی
وەزعــی ژیــان و گوزەرانــی خەڵکــی تاڵ
کــردووە ،لەگــەڵ ئەوانــەش ڕۆژبــەڕۆژ
خەڵکــی وەزاڵەهاتــووی کوردســتان و
ئێــران بەهۆی گەمارۆی ئابووری ،زۆرتر
دەکەونــە مەزیقــە و ژێر تەوژم و گوشــار.
الوان پــۆل پــۆل ڕەوانــەی ســیاچاڵەکانی
ڕێژیمــی ســەدەکانی ناوەراســت دەکرێن و
لەگــەڵ ئەشــکەنجە و ئیعــدام ڕووبــەڕوو
دەبنەوە .ڕێژیم بەتەواوی داماوە و پێگەی
لەنــاو خەڵکــدا لــەرزۆک و لەرزۆکتــر
دەبــێ .لــەو قۆناغــەدا کــورد پێویســتی
بــە یەکگرتوویــی و یەکگوتــاری و
یەکهەڵوێستی هەیە.
لــە  ٧٦ســاڵەی یــادی کۆمــاری
کوردســتاندا ،پەیمــان نــوێ دەکەینــەوە
کــە تــا ســەرکەوتن و وەدیهاتنــەوەی
دەســکەوتەکانی کۆماری کوردســتان لە
خەبات و خۆڕاگری بەردەوام بین.

11مانگ سەروەری له بهرامبهر زۆرداریەتیدا
سەمیراعەزیمیان
چوونەنــاوەوەی هێزەکانــی ســۆڤیەت و
بریتانیــا و ئامریــکا بــۆ نێو خاکــی ئێران
و داگیرکردنــی لــە دوو جەمســەری
باکوور و باشــوور و هەروەها هەرەسهێنانی
ڕێژیمەکــەی ڕەزاشــای پاڵــەوی و
الوازبوونی دەســەاڵتی ناوەند لە كورستان،
بــووە هــۆی خوڵقاندنــی دەرفەتێکــی
ڕەخســاو بۆ ورووژاندنی هەست و ئیرادەی
نیشــتمانپەروەرانە و سەرخســتنی خەباتــی
لەمێژینــەی کــورد لــە چوارچێــوەی
سیستمێکی کۆماریدا.
لهو دهرهتانه مێژووییهدا ،دامودەزگایەکی
خۆجێیــی هاتەکایــەوە کــە ملــی بــۆ
فەرمانڕەوایــی تــاران كــهچ نهدهكــرد .ئەو
دەرەتانــە ،درزکەوتنێک بوو لە تەلبەندی
حاکــم و بــەو شــێوازە بوو کە لــە هاوینی
 1945بەرەبــەرە ڕاپەڕینــی کــوردەکان لە
مەریــوان هەڵگیرســا و ئەمەش دەســپێکی
دژەحکوومەتــی ئێــران بــوو کــە بەڵــێ
ئێمــە هیــچ چەشــنە ســتەمکارییەک و
توندڕەوییــەک لــە ســوپای ئێــران قبــووڵ
ناکەیــن و بــەردەوام دەبیــن تــا وەدیهێنانی
داخوازییەکانمان،ئەمــەش گەورەتریــن
دەرفــەت و دەرەتانێــک بــوو کــە کــورد
بتوانــێ بەهــرەی تێکۆشــانی لــە ڕەزی
هیوایەتی وەربگرێ.
2ی ڕێبەندانــی 1324ی هەتــاوی

بەرانبــەر بــە 22ی ژانویــەی  1946لــە
کۆبوونەوەیەکی جەماوەریدا بە بەشــداری
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات،
نوێنــەری ناوچەکانی کوردســتان و كورد
لــه بهشــهكانی دیكــهی كوردســتانهوه ،بە
ســەرۆکایەتی پێشــەوا قــازی محەممــەد
کۆماری کوردستان ڕاگەیەندرا.
کۆمارێــک کــە شــکۆی نەتەوەیەکــە
و میراتەکەشــی بەتــەواوی مانــای وشــە
پرســی شوناسخوازی و دێموکراسیخوازی
گەلــی کــورد پێناســە دەکات .پێشــەوای
کــورد لــە دەقــی وتارەکانیــدا ئامــاژەی
بــەوە کــرد کــە کوردســتان خاوەنــی
هەڵکەوتــی جوگرافیایــی تایبەتە و هیچ
نەتەوەیەکــی دیکــە ناتوانێت مەودا بخاتە
نێــو خاکەکــەی و ببێتــە هــۆی دابڕانــی
کــوردەکان لە یەکتر .پاشــان کورد خاوەن
ســەروەری نەتەوەییــە ،میللەتــی کورد لە
پێنــاو وەدیهێنانــی ســەروەری نەتەوەیــی و
خاوەنداریەتی بەســەر خاکەکەیدا لە هیچ
چەشــنە خەباتێک هەمبــەر داگیرکەری
واڵتەکەیدا درێغی نەکردووە و تەســلیمی
نەیــار نەبووە،ئــەم نەتەوەیە پــاش ڕووخانی
سەربەخۆییەکەشــی هەزاران قوربانی داوە
و بەهــۆی ئەوەیکــە بــەردەوام لــە خەبــات
دژی داگیرکــەر بــووە تووشــی هەمــوو
چەشنە ستەم و ئازارێک هاتووە.
2ی ڕێبەندان وەبیرهێنەرەوەی ڕووداوێکی
مێژوویــی و ســەروەرییەکی نەتەوەییە کە
هیــچ جۆرە دەســەاڵتێک تەنانەت ڕێژیمە
ســەرکوتکەرەکەی ئێرانــی کۆلۆنیالیــزم

نەیتوانــی ئــەو ڕاپەڕینە ســەرکوت بکات
و پێش لە هەڵگیرسانی بگرێ.
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان بــە
دیمۆکراتییەکانیــەوە
تایبەتمەندییــە
دەســتەبەری مافــە ڕەواکان و کیانێکــی
نەتەوەیــی بــوو .پێشــەوا قــازی محەممەد
کــە چاالکانە و ڕۆشــنبیرانە بەڕێوەبەری
کۆمەڵــەی ژێکافــی دەکــرد و دواتــر
بناغــەی حیزبــی دێموکراتــی دانا،لــە
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردستانیشــدا
ســەرکەوتنەکان هــەر بــەو جــۆرە بــوو کە
وێنای کێشــابوو .ئیمانی بەهێزی پێشەوا
بوو کە ئەو قەیرانە سیاســییەی ڕاگرتبوو
و کــورد بــۆ یەکەمجــار بــووە خــاوەن
کیانێکی سەربەست و دەسەاڵتی کوردی
لە چەشنی کۆماریدا.
ئەمجــارە ئاواتــە بەرزەکانــی گەلی کورد
کــە لەپێناویانــدا هــەزاران شــەهید و
برینــدار و کوێرەوەرییــان چێشــتبوو بــەدی
هاتبوون .ئۆتۆنۆمییەک لە چوارچێوەی
ئێرانــدا ڕەخســابوو کــە ڕەوایــی بە هەموو
مافەکانی کورد و بەرژەوەندیی نەتەوەیی
دەدا و چاندی کورد سنووردار ببوو.
لــە کابینــەی کۆمــاری کوردســتاندا
الیەنــی ڕۆشــنبیری لــە پێــش هەمــوو
ئەرکــــــــــێکدا گرنگیپێدراوتــر بــوو؛
هەربۆیــەش خزمەتکردن بۆ وەدەســهێنانی
دەسکەوتەکان سەرکەوتووانە بوو.
هەرچەنــد کۆمــارە تازەبەدەســەاڵت
گەیشــتووەکەی کوردســتان تەمەندرێــژ
نەبــوو و زوو کۆتایــی بــە ژیانــی هــات

بــەاڵم لەو مــاوە کورتــەی تەمەنیــدا زۆر
دەسکەوتی گرینگ و پڕبایەخی بەدەست
هێنــا کە ئێستاشــی لەگــەڵ بێ پاش 76
ســاڵ ژیانەوەی نەتەوەی کوردن و نەتەنیا
کــوردی ڕۆژهــەاڵت بەڵکــوو کــورد لــە
هەمــوو بەشــەکانی کورســتاندا ڕێزیــان
لێدەگرێت.
«کردنــەوەی قوتابخانــە بەزمانــی
دایکی،فەرمــی کردنــی زمانــی
کوردی،ســروودی نەتەوەیی ئەی ڕەقیب،
ئااڵی کوردستان ،پێشمەرگە و دامەزرانی
ســوپای میللــی کوردســتان ،دانانــی
دادگای کــوردی ،دەرکردنــی ڕۆژنامــە
و گۆڤــار ،چاپەمەنی(مطبوعــات) و
هتــد ....لــە دەســکەوتە زێڕینەکانــی
کۆمــاری کوردســتان بــە هەژمــار دێــن
کــە هەناوێکی تازەیان بۆ نەتەوەی کورد
هێنا.
لــەو ماوەیەدا ئەدەبیــات و وێژەی کوردی
و کەلەپــوور بەڕادەیەکــی بــێ ســنوور
پــەرەی ئەســتاند و چیدیکه بەربەســتێک
لەپێــش کەلتــوور و هونــەری کوردەواریدا
هەست نەدەکرا و شاعیران و هونەرمەندان
بــە ئــازادی و بێتــرس و دڵەڕاوکــێ لــە
کۆڕە نیشتمانییەکاندا شیعر و هۆنراوەیان
ئاراستە دەکرد.
پاشــان پێشــەوای مــەزن ڕۆڵــی ژنانــی
لەنێــو کۆمەڵــگادا پڕشــنگدار کــردەوە و
دژی هــەاڵواردان ڕاوەســتا هەربۆیەش لەو
ڕێگایــەوە بــوو کــە یەکەمجار لــە خاتوو
مینــای هاوســەرییەوە دەســتی پێکــرد و

ئــەوە مەجالێک بــوو کە ژنان بێنە ڕیزی
کاری سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەوە و
هەروەهــا هاتنیان بــۆ نێو خەبات ،هەر لەو
ڕاستایەشــدا بوو کە ڕێکخــراوەی یایانی
دامەزراند.
یایــان یەکێــک لــە دەســکەوتەکانی
کۆمــاری کوردســتانە کــە ئێســتاکەش
ژنــان لە چوارچێوەی ئــەو ڕێکخراوەیە لە
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا
ڕۆڵ دەگێڕن و تێدەکۆشن.
قــازی محەممــەد پــاش وەدەســتهێنانی
دەســکەوتەکانی بــۆ پاراســتنی ئــەو
دەســکەوتانە سوپای نیزامیشی دامەزراند
و بــە پێویســتی زانــی کــە ســوپایەک
پارێزەریــی لــەو کۆمــارە بــکات ،بێجگــە
لــەوەش کۆمەڵــگای کوردســتانی
ڕۆژهەاڵتــی بــەرەو ئاســتێکی بەرزتــر و
بــەرەو پێشــڤەچوونێکی لەڕادەبــەدەری
ڕێبەری کرد.
تۆقانــی حکوومەتــی ئێــران لــەو کۆمارە
و مەترســی بەهێزتــری وایکــرد کــە
بکەونــە پەالمــار و هێــرش بــۆ ڕووخانــدن
دەس پێبکــەن؛ پێشــەواش بەڵێنــی مانــەوە
لەگــەڵ گەلەکــەی هەڵبــژارد و خــۆی
کــردە فیــدای نیشــتمانەکەی و تــا
دواساتەکانی ژیانیشی پەیمانی نەشکاند
و گەلەکەی بەجێنەهێشــت .لەسێدارەدانی
پێشــەوا و هاوڕێیانی لە10ی خاکەلێوەی
1326ی هەتــاوی ئەگەرچــی زامێکــی
بــەژان و دڵتەزێــن بــوو بــۆ گەلــی کــورد
بــەاڵم ئــەو زامــە نەبــووە هــۆی دابڕانــی

خەبــات و تێکۆشــانی ڕۆڵەکانی ڕێبازی
پێشــەوا و کرچوکاڵبوونــەوەی بزووتنــەوە
ڕزگاریخوازییەکەی.
بنیاتنانــی ئــەو کۆمــارە ئــەو ئارمانــە و
ئــەو شوناســە کــە ناســیۆنالیزمی کــورد
لــە داگیرکەر جــودا دەکاتەوە هەنووکەش
بەردەوامە و ئەو خەباتە نەک هەر پەکی
نەکەوتــووە بەڵکــوو بەهزرێکی واقعبینانە
و بەگەاڵڵەداڕێژییەکی بەهێز و تۆکمەتر
پەیتاپەیتا لە گەشــەکردندایە کە خەباتی
نوێــی حیزبەکەی کۆمار واتە «ڕاســانی
خۆرهەاڵت» ســەلمێنەری بەردەوامی ئەو
خەباتەیە.
ئــەم قۆناغــە لــە خەبات دەیســەلمێنێ کە
هەن ئەو تێکۆشــەرانەی لە چەشــنی هزر
و بیـــــــــــــری پێشــەوادا کــە ملکەچــی
داگیرکــەر نیــن و هەســتی نەتەوایەتــی
ڕۆڵەکانــی کــورد پڕڕەنگتــر بــووە و بــە
ئیمانێکــی لەڕادەبــەدەر و ئەڤینێکــی
نیشــتمانپەروەرانە و لەبناغەنەهاتــوو
ژیانــەوەی میللەتەکەیــان هیواخــوازن و
دیرۆکی کۆماری کوردستانیان کردووەتە
سەرباشــقەی تەقــەال و میراتگری ئامانج
و ڕێبازەکــەی پێشــەوا و هاوڕێیانیــن،
هەربۆیــەش خەباتــی ڕاســان و ورەی
پۆاڵیینــی ڕاســانیان وەک گەورەتریــن
هیوایەتــی گەلــی کورد لــە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان بە ئەژمار دێــت؛ هیوایەتێک
کــە لــە ناخی خۆیدا هێــــــــــــما و ڕەمزی
ئەندێشــەی نەوەی نــوێ و زیندووڕاگری
خەباتی ڕزگاریخوازی کوردستانە .
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٢ی ڕێبەندان بۆتە هەوێنی خەباتێکی درێژخایەنی نەتەوەیی

محەممەد سلێمانی
کۆتاییهاتنــی شــەڕی دووهەمــی جیهانــی دەرفەتێکی زێڕینی لە ســەر ئاســتی گێتی و
ناوچەییــدا بــۆ زۆربــەی گەالنی ســتەملێکراو ڕەخســاند کــە بەکەڵكوەرگرتــن لە دۆخی
سیاسی و سەربازی واڵتاکانیان ،بڕیاری سەربەستی و ڕزگاری نەتەوەیییان دا تا بتوانن
دەوڵەتی خۆیان دابمەزرێنن و گەشە بە ژێرخانە سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانی
واڵتەکەیان لەســەر بنەمای یەکســانی بدەن و دەســەاڵتە ســتەمکارییەکانی واڵتەکانیان
بڕوخێنن.
ئــەو هەلومەرجــە سیاســی و مێژووییــە بێگوومــان ڕاســتەوخۆ کاریگــەری لەســەر هزری
سیاســی و نەتەوەیــی ڕێبەرانی حیزبی دێموکراتی کوردســتاندا هەبــووە و بە ڕاگەیاندنی
حکوومەتــی کوردســتان ،لــە ڕۆژی ٢ی ڕێبەنــدان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــە
دەســەاڵتێکی دێموکراتیکــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی گەلــی کــورد بوو و شــوێنەواری
گەلێــك قوڵــی لەســەر ژیــان و گوزەرانــی خەڵــک دانــا و بــووە مایەی خێر و ئاســوودەیی
گشتی بۆ هەموو الیەك.
بەشــێوەیەکی بەرچــاو ئازادییــە سیاســی و دێموکراتیکــەکان لــەو بەشــەی کوردســتاندا
گەشەیان کردبوو و ئابووری و بازرگانیش بەباشی پەرەیان پێدرابوو و دەرفەتێکی باش بۆ
پەرەدان و بووژانەوەی زمان و ئەدەبی نەتەوەیی پێك هات .ئاســایش و ئەمنیەت بەمانای
وشــە بۆ دانیشــتووانی کوردســتان دابین کرابوو و کەس لەســەر دەربڕینی بیروڕای جیاواز
و ڕەخنەگرتــن و فرەڕەهەنــدی لــە حکوومەت و ئیدارەدانی واڵت نەخرایە بەندیخانە و تاك
بەتەواوی دەرفەتی بیرکردنەوە و گەشــەکردنی لە هەموو بوارەکانی ژیاندا بۆ ڕەخســابوو
و مافی پارێزراو بوو.
رووداوە سیاســی و مێژووییــەکان کــە لەســەر ئاســتی گێتــی و ناوچە و ئێرانــدا هاتبوونە
ئــاراوە ،کاریگــەری لەســەر کــۆی پڕۆســەی سیاســی لــە کوردســتاندا دانابــوو و ،لەژێر
تیشــکی ئــەو ڕووناکییــەدا گەلی کــورد بە ڕێبــەری حیزب توانی بەوەخــت حکوومەتی
کوردستان وەك تەنیا بژاردەیەك بۆ ڕزگاری نەتەوەیی لە چوارچرای مەهاباد ڕابگەیەنێت
و پــاش ماوەیەكــی کــورت دەســتیان کرد بــە ئەنجامدانی کۆی بڕیار و ڕاســپاردەکانیان.
دەرفەتــی تێکۆشــانی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی بــۆ ژنــان و الوان بە تــەواوی پێك هات و
بۆ ئەو مەبەســتەش یەکیەتییەکانی ژنان و الوانی دێموکرات دامەزران وەك دامەزراوەی
ڕێکخراوە مەدەنییەکان.
ڕاگەیاندنی كۆماری کوردستان لەو بەشەدا ،بەدڵنیاییەوە پەیوەندی بە وشیاری سیاسی
و نەتەوەیــی و بەرپرســیارەتی نیشــتمانی پێشــەوا و هاوڕێیانــی لە نێو حیزبــی دێموکراتی
کوردســتاندا هەبووە .ڕاســتە ئەزموونێکی نوێی حکوومەتی کوردســتان لە ســەر شێواز و
فۆرمی دەوڵەتمەداری کوردستان ،مۆدێلێکی نوێ و پێشکەوتنخوازانە بوو و شوێنەواری
قووڵی لەســەر پرســە نەتەوەییەکان دانا بەاڵم نابێ لەبیر بکەین کە ئامانجی پێشــەوا لە
پێكهێنانی حکوومەت ،بێگومان هەنگاونان بوو بەرەو ڕزگاری نیشتیمانی و ئازادکردنی
کوردستان.
حکوومەتــی کوردســتان لــە مــاوەی کورتــی حوکمڕانیــدا کۆمەڵێك هەنــگاوی گەورە و
مێژوویی ئەوتۆی هاویشتووە کە بەڕاستی بوێری و شانازییەکەی بۆ ڕێبەرانی ئەوسای
حیــزب دەگەڕێتــەوە .پێكهێنانــی ســوپای میللــی و بەرزکردنــەوەی ئــااڵ لەســەر بینــای
حکوومەتــی کوردســتان و بەفەرمــی کرانــی زمانــی کوردی و چــاپ و باڵوکردنەوەی
ڕۆژنامەی کوردســتان و نیشــتیمان و گڕوگاڵی مندااڵن ،لەو باڵوکراوە دەگمەنانەن کە
شوێنی بەرچاویان لە سەر وشیاری و هەستی نەتەوەیی کورد هەبووە.
بەهــۆی ئەوەیکــە کاربەدەســتانی حکوومەت ،ئەو ئەزموونەیان بە دەســکەوتێکی گەورە
سەیر کردووە و هەرکارێكیان کردووە بۆ سەرکەوتنی و بەتەواوی دوور بوونە لە بەتااڵنبردن
و بەهەدەردانی سامانی گشتی نەتەوەیی و تەنانەت لە ماوەی حوکمڕانیدا یەك نموونەی
بچووکــی گەندەڵــی سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی لە هیــچ بەڵگەنامەیەکی ئەو
سەردەمەدا تۆمار نەکراوە .

دامەزراندنی حیزبی دێموکرات و دواتر حکوومەتی کوردســتان دەرئەنجامی بیرکردنەوە
و وشــیاری سیاســی و نەتەوەیی ئەو بەشــەی کوردســتانە کاتێك بە بەشــداری نوێنەری
هەرچوار بەشــی کوردســتان کە لە ڕۆژی ٢ی ڕێبەندان لە چوارچرا ئامادەبوون ،یەکەم
دەسەاڵتی سیاسی کورد بە سەرۆکایەتی پێشەوا قازی محەممەد ڕاگەیەندرا و کابینە
و بەرنامەی دەوڵەتی کوردستان لە نێو ئاپۆڕای خەڵکی کوردستاندا ڕاگەیەندرا .ئااڵی
کوردستان شەکایەوە و سوپای میللی دامەزرا وەك دامەزراوەیەکی بەرگری نیشتیمانی.
قوتابخانە و پەرتووکخانەکان بۆ خزمەتی گەل ئاوا کران و زمانی کوردی کرا بەزمانی
ڕەســمی و لــە تەنیشــت ڕۆژنامــەی کوردســتان ئۆرگانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی حیزبدا،
ژمارەیەكــی تــر گۆڤــار هەلــی دەرچوونیــان بۆ ڕەخســا .دامەزراندنی حیزبــی دێموکرات
لەالیــەن کۆمەڵێــك لــە سیاســییە نەتەوەیی و نیشــتمانییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان،
بــە ســەرەتا و سەرفەســڵێکی نــوێ و مێژوویــی و وەرچەرخانێکــی گرینگــی سیاســی و
ڕێکخراوەیی دەژمێردرێت.
ئیدی ئەوە بۆ یەکەم جار بوو کە کەسایەتییەکی گەورە ،کە خاوەنی پێگەی سیاسی
و کۆمەاڵیەتــی تــاك بــوو و بــەدوور لە دەســتتێوەردان و ژینگەی هۆزێك لــە هۆزەکاندا،
ببێتە کەســی یەکەمی حیزب و پاشــان ســەرۆكی حکوومەت .پێشــەوا قازی محەممەد
مرۆڤێکــی ژیــر و سیاســی و زمانــزان و دیپلۆماتکارێکــی بێوێنــە بــوو ،لــەو وتووێــژ و
دیدارانەیدا کە ئەوکات بوویەتی سەبارەت بە پرسی خاك و شوناسی نەتەوەیی ،هەر براوە
بووە .پێگەیەکی بەهێز و تایبەتی هەبووە لە نێو خەڵكدا ،لە نێو خەڵك و دەسەاڵتدا وەك
بژاردەیەکی دەگمەنی سەردەمی خۆی سەیر دەکرا و هەر لەوکاتەشدا مرۆڤێکی سیاسی
و نەتەوەیی گەورەی کورد بوو .بەمانای وشــە ڕێبەری نەتەوەیی بوو و ئێســتاش گەلی
کــورد لــە هەرچوار بەشــی کوردســتان بــە ڕێبەر و ڕێنیشــاندەری بزووتنــەوەی ڕزگاری
سیاسی نیشتیمان سەیری دەکەن.
ئــەو ڕاســتییە دەرکەوتــووە کــە بەهــۆی ژینگــەی سیاســی و سروشــتی کۆمەاڵیەتــی
جوواڵنەوەکانــی ڕابــردوو ،هیچ کامیان خاوەنی بەرنامە و ســتڕاتیژی بەرگری سیاســی
و نەتەوەییــان وەك پێویســت بــۆ خۆیــان و خەڵکەکەیــان نەبووە و بەرگەی قۆناخە ســەخت
و ئاســتەمەکانیان نەگرتــووە .وەختێــك شۆڕشــێك گەشــە دەکات و زۆر بەخێرایــی پــەرە
دەســتێنێت کــە خاوەنــی بەرنامــە و ئامانجــی دیاریکــراوی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و
نەتــەوەی بــێ و هــەر لــەو کاتەشــدا پایــە و بنەماکانــی لەســەر ڕاســتگۆیی سیاســی و
بەرژەوەنــدی گشــتی نیشــتیمانی دامەزرابێــت و دوور بێــت لــە نەریتــی باوی سیاســی و
کۆمەاڵیەتی کە سەرۆکی خێڵ یان هۆز تێیدا سوودمەند بێت.
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە ســایە و ڕێبــەری سیاســی و نەتەوەییــدا بــە دامەزرانــدن و
ڕاگەیاندنــی حکوومەتــی کوردســتان لــە «مەهابــاد» هەنــگاوی گــەورە و مێژوویــی
هەڵگــرت و توانــی ســەرەتا گوڕانکارییەکــی فراوان لــە ژیانی سیاســی و ڕێکخراوەییدا
بێنێتــە ئــاراوە و ئــەو زەمینــە فیکرییــە دروســت بــکات کــە بەرهەمەکــەی حکوومەتی
کوردســتان بــوو .ئــەو ڕێبــەرەش کە فراوانتر لــە بیروباوەڕی سیاســی کۆمەڵەی ژێکاف
لەو سەردەمەدا لە ڕووداوە سیاسی و نێوخۆییەکانی دەڕوانی و پانتایی بیرکردنەوەی بە
ڕادەیــەك فراوان بوو کە کەشــوهەوای سیاســی کوردســتان و جەوهــەری داخوازییەکانی
کــوردی بــە دامەزراندنــی حکوومەتــی کوردســتان لــە ڕۆژی ٢ی ڕێبەنــدان بەتەواوی
گۆڕی.
دروستبوونی حکوومەت کوردستان لە ڕۆژهەاڵتی واڵت ،نیشانەی سهرههڵدانی وشیاری
سیاســی و هەســتی نەتەوەیــی ئــەو بەشــەی کوردســتانه ،هەرچەندە لــەڕووی پێكهاتەی
کۆمەاڵیەتییەوە ،کوردستان کۆمەڵگایەکی نەخوێندەوار بە ژێرخانێکی ئابووری الوازدا
بووە بەاڵم بیری نەتەوەیی بەهێز و کاریگەر بوو و خەڵك ئازادی و سەربەستیان دەویست.
پێكهێنانــی حیزبــی دێموکــرات و دوای ماوەیەکــی زۆر کورت دەوڵەتــی کوردی و زۆر
بوێرانــە هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان لە ســەر بینــای حکوومەتی کوردســتان ،تارانی
تــا بڵێــی تــۆڕە و بــێ ئۆقــرە کرد؛ ئــەوکات بەهۆی تێكچوونی هاوســەنگی سیاســی و
کۆمەاڵیەتــی و الوازبوونــی دەســەاڵتی حکوومەتــی شــا ،لــە بەشــێكی زۆری ئێــران و

بەتایبەت لە کوردســتان ،ئەو دەرفەتە ڕەخســا کە کورد ســوود لەو بۆشــاییە سیاســی و
ئەمنییە وەربگرێ و دەسەاڵتی سیاسی و ئیداری خۆی بەسەر کوردستاندا ڕابگەیەنێت.
بێگومــان پێكهاتنــی حکوومەتــی کوردســتان بــە ســەرەتای وەرچەرخانێکــی سیاســی و
مێژوویی تەماشا دەکرێ و بەهۆی قووڵی ستڕاتێژی بیرکردنەوەی پێشەوا و هاوڕێیانی
لــە نێــو حیزبــدا ،دواتر دەرکەوت کە لــە ماوەی کورتی تەمەنی بەنرخیدا ،زۆر هەنگاوی
بوێرانــە و بڕیــاری سیاســی و نیشــتمانی گــەورە نــراون ،وەك پێكهێنانــی ســوپای میللی
کوردســتان ،شــەکاندنەوەی ئــااڵی کوردســتان و بەفەرمــی کردنــی زمانــی کــوردی و
چاپکردنی پەرتووك و باڵوکراوەی جۆراوجۆر بە زمانی کوردی و ڕەخساندنی دەرفەتی
تێکۆشان بۆ ژنان و الوان.
ئاسایشی سیاسی و نەتەوەیی دابین کرابوو ،ئازادییە سیاسییهکان دابین كرابوون ،کەس
لە ســەر فرەڕەهەندی و بیرکردنەوەی جیاواز دووچاری گوشــار و هەاڵواردن نەدەبوویەوە.
گەندەڵی و دزی کردن لە سەروەت و سامانی نەتەوەیی هێڵی سوور بووە و تەنانەت یەك
فەقــەرەش دزی و بەرتیلــدان تۆمــار نەکراوە .ڕێز لــە فرەئایینی و نەتەوەیی گیراوە و ئەو
کەمە نەتەوانەی کەوتوونەتە ژێر دەسەاڵتی حکوومەتی کوردستان ،مافە فەرهەنگی و
ڕۆشنبیرییەکانیان بەتەواوی پارێزراو بووە و کەس ناچار نەکراوە ،بە زۆر قبووڵی شتێك
بکات ،کە بەتەواوی لە دەرەوەی ئیرادەی خۆیدا بینیوویەتی.
پێشەوای مەزن وەك مرۆڤێکی خاوەن ئیرادە و بوێری سیاسی ،خاوەنی پێگەیەکی هەتا
بڵێی بەهێزی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئایینی بەرفراوان بووە لە سەر ئاستی کوردستان
و ئێرانــدا و ،شــای کۆنەپەرســت و دژ بــە کــورد زۆر بــاش لەو ڕاســتییە گەیشــتبوو کە
قازی محەممەد زۆر بەژیری لە هەنگاوەکانیدا دەڕواتە پێشــەوە و هەوڵ دەدات دەوڵەتی
کوردستان بەهێزتر بکات ،ئەگەر ماوەی زیاتری هەبێت.
چوونکــە هێزێکــی لــەو چەشــنە هەم دەبوو خەڵك ئامادە بکات و پاشــان بە شــێوەیەکی
شارستانی بە دوور لە دەمارگژی ،ڕێبەریان بکات.
خەڵکی کوردســتان بە دڵ و هەســتی نەتەوەییەوە خۆیان لە ڕیزەکانی حیزبدا ڕێکخســت
و بڕیاری سیاســی و تێکۆشــانی نەتەوەییان لە ژێر ڕێبەری پێشــەوای مەزن بە کۆمەڵ
ڕاگەیاند.
قازی محەممەد کە دواجار بوو بە ســەرۆکی حکوومەتی کوردســتان،لە ماوەیەکی زۆر
کورتــدا و ،بــە پشــتیوانی و هــاوکاری ڕێبەری حیزب و خەڵکی کوردســتان ،هەنگاوی
گــەورە و دیــاری نــاوە و مێــژووی ڕزگاریخــوازی بەشــانازییەوە باســی ڕۆڵــی بوێرانەی
دەکات.
لــە کاتێكــدا ئــەو بڕیارە سیاســی و نەتەوەییە لە مەهاباد درا ،خاکی کوردســتان لەچوار
الوە بە داگیرکەر تەنرابوو و وەختێك دۆخی سیاســیش گۆڕا ،زۆر مەردانە بۆ پاراســتنی
گیانی خەڵکی کوردستان چووە پێشەوە و هەموو بەرپرسیارەتییەکەی خستە سەر شانی
خۆی ،کە ئەوەش نموونەیەکی ترە لە بوێری ڕێبەرانی حیزب و حکوومەتی کوردستان.
ئیدی ئەو بوێرییەی بەها و گەورەیی پێشەوای هێندەی تر لە نێو گەلی کورددا بردۆتە
ســەرێ و بەحــەق مرۆڤێکــی کــرداری و بــاوەڕی قووڵــی بــە مافــی سیاســی نەتەوەیی
گەلەکەی هەبووە و هەرگیز بەڵێنی و قسەیەکی نەکردووە کە ئەو هێزە سەرەتا لە خۆیدا
نەبینێــت .حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران کــە میراتگری ڕەهەنــد و ڕێبازیەتی،
بــەردەوام ئــااڵی شــەکاوەی بەرخۆدانــی نەتەوەیــی لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بەبەرزی
ڕاگرتووە و بە جۆرێك کاریگەری هەبووە کە ژینگەیەکی بەتەواوی نوێی لە وشــیاری
سیاسی پەروەردە کردووە کە تاران لە هەستی بوێری و بەرخۆدانیان ترسی ڕێنیشتەوە.
گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــەو بڕیارە سیاســییەی کە لــە ٢ی ڕێبەندان
دای ،ســەلماندی کە توانای حوکمڕانی و دەوڵەتمەداری خۆی هەیە و ئەگەر ســەیری
دەســکەوتەکانی ئەوســەردەمی کوردســتان بکەین بەبەراورد بە ماوەی کورتی کەمتر لە
یەك ســاڵەی ،ئەوکات باشــتر لە کرۆکی بەرنامەی سیاســی و ئامانجەکانی باشــتر تێ
بگەین و بزانین چیان کرد .حکوومەتی کوردستان بەو ئیمکانەتە کەم و گەمارۆ سیاسی
و ئابوورییەی کە لە ســەر کوردســتان بووە ،بەاڵم لە ژیانێکی شــیاو و خۆشــگوزەرانیدا
ژیاون.
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وێــــــــــستگە

ژنان
دەبــێ میراتهەڵگرێکــی بــاش بــن

نووسین :هێمۆ

شــاهۆ شــنۆیی
یەکێــک لــە شــڵەژاوترین قۆناغەکانــی
مێــژووی سیاســی هاوچەرخــی ئێــران،
دەیەی ٢٠ی هەتاوییە .قەیران و هەڵکشان
و داکشــانی سیاســی کۆمەاڵیەتی ئێران
لــەم دەیــەدا بــە جۆرێــک بــوو کــە کــەم
ســەردەم و واڵت لەگــەڵ ئــەم چەشــنە
ئاڵوگۆڕە تووندانە ڕووبەڕوو بووە.
دەیــەی ٢٠تــا ٣٠ی هەتــاوی لەبــواری
ســەرهەڵدانی پرســگەلی نەتەوەیــی ئێــران
یەکێــک لــە گرینگتریــن قۆناغەکانــی
مێــژووی هاوچــەرخ بە ئەژمــار دێت و لە
ناوەڕاســتی ئەم دەیەدا لە ســاڵی ١٣٢٤دا
یەکەم حیزبی مۆدێرنی سیاسی بە ناوی
حیزبی دێموکرات سەری هەڵدا کە تەواو
جیاوازتر لە ڕابردووی ڕێكخراوی کوردی
بــوو و نەتەنیــا ڕوخســاری بنەماڵەیــی،
عەشــیرەت و خێــڵ هێژموونــی بــە ســەر
حیزبــدا نەبــوو بەڵکــوو ئــەوە فەلســەفە و
جیهانبینــی و ئایدیای پێشــکەوتنخوازانە
بــوو کــە ئاراســتەی فیکریــی حیزبــی
دەکرد.
حیزبێــک کــە دوای ســێ ســاڵ خەباتی
نهێنی ،مەدەنی ،ڕێکخســتنی و سیاســی
لەژێــر نــاوی کۆمەڵــەی ژێــکاف بــە
ئاشــکراکردنی ماهییــەت و جەوهــەری
خــۆی لــە ئاکامــی خۆدئاگایــی،
تێگەیشــتوویی و پێگەشــتوویی و
دواتــر و بــە تایبــەت لــە ســەر دەســتی
کەســایەتییەکی بڵیندپێگــەی وەک
پێشــەوا قــازی محەممــەد و هەڤااڵنیــدا
وەک زەروورەتێکــی مێژوویــی و بــۆ
واڵمدانــەوە بە ویســت و داخوازی مرۆڤی

و ســەرەڕای بەڵێنــی واڵتانــی هاوپەیمــان
(متفق) لە ماوەی شەڕدا لەسەر ڕێزگرتن
بــە مافــی ســەروەری دەســەاڵتدارێتی
واڵتــان و چۆڵکردنی خێرای واڵتان ،پاش
شــەڕ بنیــات نرابوو بەاڵم باکــووری ئێران
لەالیەن ســۆڤییەت و ڕۆژهەاڵتی ئێرانیش
لەالیــەن بریتانیــاوە لــە ئاکامــی نەبوونی
دەسەاڵتێکی بەهێزی ناوەندی کە خاوەنی
ئۆتۆریتــە و ڕەوایــی کۆمەاڵنی خەڵکی
ئێــران بێــت چۆڵ نەکرا ،چــۆن بە کردەوە
دەســەاڵتی پاشــایەتی دەســەاڵتدارێتی
نەمابــوو و لەالیەکــی تریــش لــە ئاکامی
شــعووری بــەرزی سیاســی کۆمەڵــگای
کوردســتان ،بوونــی حیزبــی کاریگــەر و
خــاون پێگــەی وەک حیزبی دێموکرات و
بۆشایی دەسەاڵتی ناوەندیدا لەم ناوچانەدا
کۆماری کوردستان ڕاگەیەندرا.
لە ڕۆژی ٢ی ڕێبەندان لە کوردستان و بە
تایبەت ناوچەی موکریان وەک النکەی
ناســیۆنالیزم بــە بەشــداری هەموو چین و
توێژەکانــی جڤاکــی کوردی بــە تایبەت
چینــی ناوەڕاســت و ڕۆڵــی ئــەم چینــە و
بە یاوەری ڕووناکبیرانی ناسیۆنالیست لە
حیزبــی دێموکرات ،کۆماری کوردســتان
ڕاگەیەندرا.
چونکە هاوکات لەگەڵ بوونی حیزبێکی
خــاوەن پێگــەی وەک حیزبــی دێموکرات
کــە ئەساســەکەی نیشــتیمانپەروەری و
نەتەوەخــوازی بــوو و چینــی ناوەڕاســت و
ڕۆشــنبیرانیش یــاوەر و پاڵپشــتی بــوون و
کوردستان لەم قۆناغەدا لە سەر سیاسەتی
ئەوپــەڕی تۆتالیتاریــزم و فاشــیزمی
ڕەزاشا ،دەربار و ئەرتەش لەسەر کورد کە
دەیانکــرد ،ســەرەتاییترین مافی نەتەوەیی
و ئینســانیان لەبــەر چــاو نەدەگیــرا و
بچووکترین مافی نەتەوەیی ،نیشــتیمانی

نیشــتمانیان داگیرکــراو و دابەشــکراوە
و لــە ســەرەتاییترین مــاف کــە بریتییە لە
مافــی دیاریکردنــی چارەنووســی خۆیــان
بێبەشن».
ئــەم بەشــە کورتــە لــە فەرموودەکانــی
پێشــەوا قــازی دەرخــەری ئــەم ڕاســتییە
لــە هــزر ،ڕامــان و ئــارەزووی خــۆی و
گەلــی کــورد لــەم قۆناغەیــە کــە تاکوو
ئێســتاشئەو چــوار پارادایمــە بریتیین لە
تەنیابوون ،داگیرکراوبوون ،دابەشکراوبوون
و بێبەشــبوون لــە مافــی دیاریکردنــی
چارەنــووس ،دەستنیشــان دەکات و بــۆ
نەهێشــتن و بەرپەرچدانــەوەی ئــەم چــوار
تەعەددایــە بوونــی کۆمــاری کوردســتان
بــە ڕەوا بــۆ کــورد دەبینێــت و دەیهەوێــت
شــوناس و کەرامــەت بــۆ مرۆڤــی کــورد
بگەڕێنێتەوە.
کۆمــاری کوردســتان ،کۆمارێکــی
دێموکراتیــک بــوو و پێداگــری لەســەر
سیســتمێک دەکــرد کــە لەالیــەن خەڵک
و بۆ قۆناغێکــی دیاریکراو هەڵبژێردرێت
و دەســـــــــــــەاڵتی بــااڵ لــە دەســتی
خەڵــک و نوێنەرانی خەڵکــدا دەبێت؛ لەم
حکوومەتــەدا ئــازادی ڕادەربڕین ،ئازادی
ژنــان و پیاوان و هەرچەشــنە ئازادییەکی
کۆمەاڵیەتــی ،ســـــــــــــیاسی و یاســایی
و هەروەهــا یەکســانی لەنێــوان مرۆڤەکان
و نەتــەوەکان دەبــێ ڕەچــاو بکرێت،کــە
بــە گەڕانەوەیەکــی ســەرەپێیی بــۆ
ڕێککەوتنــی نێوان هــەر دوو حکوومەتی
کوردســتان و ئازەربایجــان لــە دەرەوەی
حکوومەتــی کوردســتان ئــەو ئیددیعایــە
بەشێــــــــــــــــوەیەکی بەرجەســتە خــۆی
دەنوێنێت و لە ڕەهەندی نێوخۆییشدا هەموو
ئۆل ،مەزهەب و کەمە نەتەوە جیاوازەکان
لــە ســایەی یاســای دێموکراتیکــی

لە کورد (غیرکورد) لە هەست و نەستی
کورددا دروســت بــکات و بیکاتە خاوەنی
شوناســێکی کــوردی و کوردســتانی و
کەســایەتییەکی بەپڕەســتیژ و ئیعتیبــار
لــە بەرامبــەر گەالنــی تر ســاز بکات کە
تێیدا تاک شــانازی بە شــوناس ،وێژمان،
ژیــار و چاندی خۆی بــکات؛ کە تاکوو
ئێســتاش مرۆڤــی کــورد لــە بەرنامــە و
ئەساســنامەی ئــەم حیــزب و کۆمــارە لــە
پارادایمی نەتەوەیی و نیشــتیمانی خەبات
و تێکۆشــانی فرەڕەهەنــددا بونــی هەیە و
دەیهەوێــت کۆمارێکــی دێموکراتیکــی
کوردســتان،
کۆمــاری
وەک
دابمەزرێنێتــەوە و خاوەندارێتــی لــە ژیــار،
نیشتیمان ،مرۆڤایەتی و ...خۆی بکات.
لــە کۆمــاری کوردســتاندا دوو بنەمای
یاساســەروەری و خەڵکسەروەری بە بنەما
وەرگیرابــوون و وەک حکوومەتێکــی
دێموکراتیــک کــە هێــزی لەگــەڵ
وەردەگــرت و پشتئەســتوور بــە ئیــرادەی
کۆمەاڵنــی خەڵــک بــوو ،خــۆی بــە
واڵمدەری کار و سیاسەتەکانی بەرامبەر
هاوواڵتیــان دەزانــی و ئامانجــی وابــوو
کۆمــاری کوردســتان بــە شێــــــــــــــوی
پراکتیکیــش بەربــاو و بــە پانتایــی
هەمــوو جوغرافیــای ڕۆژهــەاڵت بکات.
دەســەاڵتێکی خــاوەن کاریگــەری لەســەر
تــاک و جڤاتــی کوردســتان بــێ ،کە بۆ
ئــەم مەبەســتە ڕێکخراوگەلــی خۆبەشــی
دێموکڕاتیــک و ســەربەخۆی وەک:
یەکیەتیی ژنان ،الوان و ...دروست کرد،
تاکــوو بــە شــێوەی ئازادانــە بەدواداچوون
بــۆ مافەکانیــان بکــەن و بــە بەشــداری
هەمــوو چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگــە
پــاش فۆرمۆلەکردنــی ویســتەکانیان،
ئامانجەکانیــان وەدی بێنــن و لە ئاکامدا

لە کۆماری کوردستاندا دوو بنەمای یاساسەروەری و خەڵکسەروەری بە بنەما وەرگیرابوون و وەک
حکوومەتێکی دێموکراتیک کە هێزی لەگەڵ وەردەگرت و پشتئەستوور بە ئیرادەی کۆمەاڵنی خەڵک بوو،
خۆی بە واڵمدەری کار و سیاسەتەکانی بەرامبەر هاوواڵتیان دەزانی و ئامانجی وابوو کۆماری کوردستان
بە شێوی پراکتیکیش بەرباڵو و بە پانتایی هەموو جوغرافیای ڕۆژهەاڵت بکات
کورد لە ٢ی ڕێبەندانی  ١٣٢٤کۆماری
دێموکراتیکــی کوردســتانی لــە شــاری
مەهاباد ڕاگەیاند و لە تەنیشت کۆماری
کوردســتان لەنێــو ئازەرییەکانیشــدا
کۆمــاری دێموکراتیکــی ئازەربایجــان بە
ڕێبەری جەعفەر پیشــەوەری بوونی خۆی
ڕادەگەیەنێــت کــە وەک دوو ڕووداوی
مێژوویــی و کاریگــەر لە ئاســتی ئێران و
ناوچە بە ئەژمار دێن.
لــە ســاڵی ١٣٢٤دا بارودۆخــی سیاســی
واڵت تووشــی ئانۆمییەکــی بێوێنــە
ببــوو ،لــە کاتێکــدا شــەڕی دووهەمــی
جیهانــی لــە ئەورووپا بە دۆڕانی ئاڵمان و
خۆبەدەســتەوەدانی ژاپۆن کۆتایی هاتبوو

و ئینسانیان لەالیەن ڕاسیزم و شۆڤێنیزمی
ناســراو بە (متحدالشــکل) پێشــێل کرابوو
و ژاندرمــە ،پۆلیــس و هێــزە نیزامییەکان
بــە فەرمانــی دەزگای ســەڵتەنەت هێرش
و دەســتڕێژیان بۆ ســەر ماڵ و نامووســی
خەڵــک دەکــرد و دادگاکان وەک
دامەزراوەیەکــی بەربەریــەت کاریــان
دەکــرد و خەڵکــی بــێ تاوانــی کوردیــان
پۆلپۆل دەخســتە ســیاچاڵەکانی ڕێژیمی
پاشــایەتی ،کــە فەرموودەکانــی پێشــەوا
قــازی محەممــەد لــە ڕۆژی کۆمــاری
کوردســتاندا ڕوو بــە خەڵــک ،دەرخــەری
ئەم ڕاستییەیە کە دەڵێت:
«گەلــی کــورد گەلێکــی تەنیایــە،

کۆمــاری کوردســتان لەوپــەڕی ئــازادی
و سەربەســتیدا پەیجــووری بەهــا و
بایەخەکانی خۆیان دەکرد و بە پێی یاسا،
مافی پاراســتن و ڕەخساندنی دەرفەت بۆ
ژیان و ئازادییەکانیان پارێزراو بوو .
کـــــــــۆماری کوردســتان وەک یەکــەم
دەســەاڵتی خودموختــاری سیاســی
کــوردی لە جڤاتی کوردســتان هەوڵی دا
کەســایەتی بۆ تاکی کورد کە بە هۆی
سیاســەتی ئینــکار و ئاسیمیالســیۆنی
دەوڵــەت ـ نەتــەوەی سەردەســت لێــی
زەوت کرابــوو بگێڕێتــەوە و هەســتی
متمانەبەخۆبــوون بەرامبــەر ئەوانــی تــر و
بەرابەریخوازی لــەڕووی مرۆڤانی جیاواز

کۆمەڵگایەکــی مەدەنــی و وشــیار
دروســت بکرێت ،بۆ ئەوە مافە مەدەنی و
سیاســییەکانیان بپارێزن و جێبەجێی بکەن
و جیــاواز لــە ڕەگەز ،نەتەوە و مەزهەب و
ئیدئۆلۆژی لە مافی بەرابەری سیاسی و
یاســایی بەهرەمەند بن کە تەواو جیاوازتر
لە دەسەاڵتی واڵتانی ناوچە لە ڕەهەندی
بەڕێوەبــەری و دەســەاڵتدارێتی بــوو ،ئەوە
ئیــرادەی گەل بوو کە ســەرچاوەی هێزی
کۆماری کوردســتان بــوو ،نەک چەک
و پووڵ کە بۆ سەرکوتی خەڵک لەالیەن
دەســەاڵتدارانی ناوچەیــی بــەکار دەهــات
و حاکمییەتیــان بــەو ڕێگەیــەوە بــە ســەر
خەڵکدا سەپاندبوو.

 ٧٦ساڵ بە سەر دامەزرانی کۆماری کوردستاندا تێدەپەڕێت ،کۆمارێک کە تەنیا
لــە  ١١مانــگ تەمەنــی خۆیدا توانی کۆمەڵێک دەســکەوتی باش و جێی بایەخ بۆ
نەتەوەی کورد بە گشتی بە میرات بهێڵێتەوە.
زۆرجار باس لە کۆماری کوردستان وەکوو دەسەاڵتێکی کوردی کراوە کە چۆن لە
هەلومەرجی ئەوکاتی کوردســتاندا ســەری هەڵدا و توانی ببێتە خاڵێکی هیوابەخش
هەم بۆ ئەو کات و هەم بۆ داهاتووی نەتەوەی کوردیش.
کۆمەڵگای ئەوکاتی کوردستان کۆمەڵگایەکی عەشیرەیی بوو و زۆر کەم نۆرمی
کۆمەاڵیەتیــی نــوێ و مۆدێــڕن دەیتوانــی تێیــدا خــۆی بنوێنــێ یان جێــگای خۆی
تێــدا بکاتــەوە ،بــەاڵم لەڕاســتیدا هــزر و تێڕامانــی قووڵــی پێشــەوا قــازی محەممەد
وەکوو دامەزرێنەری کۆماری کوردستان ،وای کرد کە هەموو تاکەکانی ئەوکاتی
کۆمەڵگای کوردستان بە چاوی بایەخەوە لە زۆربەی گۆڕانکارییەکان بڕوانن.
هەر ئەوەی کە کەرتی پەروەردە و خوێندن گرینگی پێ درا و ژنانیش هاتنە بازنەی
ئــەو کەســانەوە کــە دەبوایــە بخوێنــن دەبێ وەکــوو خاڵێکــی وەرچەرخان لــە مێژووی
کوردستان و هەروەها مێژووی بزووتنەوەی ژنانی کورددا چاوی لێ بکرێت.
پێشــەوا بــە جیهانبینــی و تێگەیشــتن لــە دۆخــی ئەوکاتــی کۆمەڵــگا هەوڵــی دا بە
هێنانەئــارای بابەتگەلێکــی گرینــگ ،کۆمەڵــگا لــە چەقبەســتوویی هــزری ڕزگار
بکات و کۆمەڵێک کردار و هزری نوێ بێنێتە نێو کۆمەڵگاوە.
هــەر خــودی دامەزراندنــی ڕێکخراوەکانــی تایبــەت بــە ژنــان و الوان وەکــوو دوو
دەسکەوتی گرینگی کۆماری کوردستان ،نیشاندەری ئەو بایەخە زۆرەیە کە پێشەوا
قــازی بــە پێگەیانــدن و تێگەیاندنــی تاکەکانی کۆمەڵگای داوە تاکوو بە نیســبەت
پرسە گرینگەکان بێالیەن نەبن.
لەو کاتەدا زیاتر لە  ٩٠لەســەدی خەڵکی کوردســتان نەخوێندەوار بوون و ئەم ڕێژەیە
بۆ ژنان بە ڕێژەی سەداسەد بووە ،کەوابوو پێشەوا قازی بە هەست کردن بە گرینگیی
خوێندن و پەروەردە هەوڵی دا هەنگاوی یەکەم بۆ تێگەیاندنی خەڵک و بەتایبەتیش
ژنان هەڵبگرێت.
ئەوەی کە ئێســتا وەکوو بەڵگە لە ڕۆژنامەی کوردســتان ،وەکوو یەکێکی دیکە لە
دەســکەوتەکانی کۆماری کوردســتان ماوەتەوە ،فێرکردنی زمانی کوردی و خوێندن
و نووســین بــە زمانــی کوردی بووە ،کە ئەم هەنــگاوە توانیویە یارمەتییەکی زۆریش
بە ژنان بگەیەنێت.
بــەاڵم هــەر لــەم ڕاســتایەدا دامەزراندنــی ڕێکخــراوی تایبەت بــە ژنان لــە ژێر ناوی
یەکیەتیی یایان ،و بە دەسپێشخەری پێشەوای مەزن خاڵێکی وەرچەرخانی گرینگە.
یەکیەتیی یایان یەکەمین ڕێکخراوە کە لە مێژووی کورددا بۆ ڕێکخستنی کاروباری
تایبەت بە ژنان دامەزراوە و هەنگاوێکی سەرەتایی بۆ دوایین پێشڤەچوونەکانی ژنان
بە ئەژمار دێت.
بەشــداری خێزانی خودی پێشــەوا لە یەکیەتیی یایاندا وەکوو یەکەمین بەرپرســی ئەم
ڕێکخراوەیــە پەیامێکــی زۆر گەورەی بۆ کۆمەڵگای ئەوکاتی کوردســتان پێ بوو،
یەکەم ئەوەی کە تۆوی یەکسانی لە نێو هزری مرۆڤەکاندا چاند و بوو بە هەوێنێک
بــۆ تێگەیشــتنی خەڵکانــی دیکە لەو ڕاســتییە کە ژنان بەشــێک لــەو کۆمەڵگایەن
و کــەس ناتوانــێ نکۆڵــی لــە هەبوونیــان بکات ،بەاڵم لــە هەمانکاتدا پێویســتیان بە
یارمەتییە تاکوو بتوانن کاریگەرییان لە سەر ژیانی خۆیان و کۆمەڵگاش هەبێ.
دووهەمین خاڵی گرینگ ئەوەیە کە ســەرەڕای هەموو بەربەســتەکان کە بە بیانووی
ئایینەوە بۆ ژنان درووست کرابوون ،پێشەوا قازی سەرەڕای ئەوەی کە کەسایەتییەکی
ئایینیــش بــوو ،ئــەم تابۆیــەی شــکاند و ژنانــی هێنایــە نێــو بازنەیەکــی گــەورە و
گرینگ ،بازنەیەک کە هێز و ورەی بە ژنان بەخشــی تاکوو بتوانن لە چوارچێوەی
ڕێکخراوێکی تایبەت بە خۆیاندا ،شــێوازە جیاوازەکانی کاری ڕێکخراوەیی ئەزموون
بکەن و دواتریش هەنگاو بنێنە نێو دنیایەکی گەورەترەوە و کۆمەڵگا بەڕێوە بەرن.
ئێســتا کە  ٧٦ســاڵ بە ســەر ئەم ڕووداوە مەزنەدا تێدەپەڕێت پێویســتە ئێمەی ژن لە
خۆمان بپرسین کە تا چەند توانیومانە میراتهەڵگرێکی باش بین؟ ئایا توانیومانە بەو
شێوازەی کە خولیای پێشەوا قازی بوو لە مەیدانی کردەوەدا هەنگاو هەڵبگرین؟ ئایا
توانیومانە بۆ گەیشــتن بە مافەکانی خۆمان بەربەســتەکان بشــکێنن؟ ئایا هەوڵمان
داوە وانەکانی سەردەمی کۆماری کوردستان بکەینە ڕێنوێنی ڕێگای ئێستامان؟
بێگومان کۆماری کوردســتان و دەســکەوتە بەنرخەکانی لە مێژووی ئێمەدا هەرمان
دەبن ،بۆ هەتاهەتایە دەبێ شانازی بە ڕێبەرێکی وەک پێشەواوە بکەین کە  ٧٦ساڵ
بەر لە ئێستا ،سەرەڕای سەرقاڵبوون بە دەیان پرسی گرینگی گرێدراو بە کۆمەڵگای
کوردستان و هەروەها کۆماری کوردستانەوە بیری لە ئازادی و ڕزگاریی ئێمەی ژن
کردووەتــەوە ،بۆیــە نابێ لە بیرمان بچێت ئەگەر ئێســتا دەســکەوتێکمان وەکوو ژن لە
کۆمەڵگادا هەیە ،قەرزداری هزری بەرزی بەرزەمرۆڤێکین کە ئێمەی وەکوو مرۆڤ
بینیوە ،بە دوور لە ڕەگەز و پێناسەیەک کە بۆمان کراوە ،گرینگیی بە تواناکانمان
داوە و ستارتی چاالکییەکانمانی لێداوە بەو هیوایە کە هەرکام لە ئێمەش بتوانین بۆ
داهاتووی ئەم نیشتمانە پیشەوائاسا هەنگاو هەڵبگرین و وەکوو خۆی سەرمان بچێتە
سەر دار بەاڵم دەست لە خەون و ئامانجە نەتەوەییەکانمان هەڵنەگرین.
پێویســتە دووی ڕێبەندانــی ئەمســاڵ بکەینــە هەوێنی نوێکردنــەوەی بەڵێنێکی قووڵ
لەگــەڵ پێشــەوای نەمرمــان کە تــا وەدیهاتنی ئامانجە بەرزەکانی گەل لە تێکۆشــان
نەوەستین و وەک چۆن ئەو بڕوای بەهێزی ئێمە بوو ،ئێمەش بە بڕوا بە هێز و توانامان
هەوڵ بۆ بونیاتنانەوەی نیشتمان بدەین.
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زمان ،نەتەوە و ناسیۆنالیزم
(لە پەراوێزی سزادانی زارا محەممەدی مامۆستای زمانی کوردی)

جەمیل کۆالهی
لە یەک دەیەی ڕابردوو لە کوردستانی
ڕۆژھەاڵتــدا ناوەندگەلێکــی زۆر بــە
مەبەســتی وتنــەوەی وانە و فێرکردنی
زمانــی كــوردی دامەزراون ،تا ئێســتا
لــەو ناوەندانــەدا کەســانی خۆبەخــش
بەوپــەڕی دڵســۆزییەوە ئەرکــی
مامۆســتایەتییان وەئەســتۆ گرتــووە
و منــدااڵن و الوانــی کوردیــان فێــری
نووســین و خوێندنــی زمانــی دایکــی
کــردووە بــەاڵم ئــەم ناوەندانە ھەمیشــە
کەوتوونەتــە بــەر ڕق و تووڕەیــی
ڕێژیمــی داگیرکــەری ئێــران .زۆرجار
ناوەندەکان داخراون و مامۆســتاکان بە
تۆمەتی ھەڕەشــە لــە تەنایی نەتەوەیی
دەسبەســەر کراون! دواییــن نموونە زارا
محەممەدییە .لێرەدا پرسیار ئەوەیە کە
ئاخــۆ لــە بەر چ ھۆیەکــە کە زمان و
فێرکردنی زمانی دایکی قەدەخەیە؟
زمــان ،کۆڵەکــەی ســەرەکی
ناســیۆنالیزمە ،تــا ئێســتاکەش زمــان
یەکێــک لــە گرینگتریــن بنەماکانی
بزووتنــەوە نەتەوەییەکانــە .بــە وتــەی
بنێدیکــت ئەندرســۆن «لــە ســەرەتادا
نەتــەوە لــە زمــان نــەک لــە خوێــن
(مەبەســت پێوەندیــی خوێنیــی نەوە لە
دوای نەوەیە) پێکھات ».پرۆفیسۆر
تی.کــی .ئوممێــن دەڵــێ« :لە گەڵ
ئەوەیکە ئەمڕۆ کەرەستەی ڕاگەیاندن
و پێوەندیــی زۆرمان ھەیــە ،ئەوە زمانە
کە چ بە شێوەی نووسین یان قسەکردن
زۆرتریــن کەڵکی لــێ وەردەگیردرێ.
دەتوانیــن بڵێیــن کــە کۆمەڵــگاکان،

کۆمەڵگەگەلــی زمانیــن کــە
تاکەکانی پێکــەوە بوارگەلی ھاوبەش
و پێوەندییــان ھەیــە بۆیــە ئەگــەر
خەڵکانێک خاونی نیشتمانی ھاوبەش
بــن و زمانــی ھاوبەشیشــیان ھەبێــت
دەتوانن یەکەیەکی نەتەوەیی سەربەخۆ
بــن .ھەر لــەم بارەیــەوە پڕۆفیســۆر
عەبــدۆل لەعلــزادە خاونــڕای ئەفغانی
دەڵــێ« :تایبەتمەندیگەلێــک کــە لە
ســەردەمی نوێــدا شوناســی نەتەوەیــی
بەھێز دەکەن جیاوازن .لەگەڵ ئەوەیکە
دەبــێ مێــژووی ھاوبــەش لــە بەرچــاو
بگرین،
بــەاڵم زمان یەکێــک لە تایبەتمەندییە
بنەڕەتییەکانی خۆناسین و پێکھاتنی
ســنووری شــاراوەی نەتەوەیــی بــە

بەرگــری فەرھەنگــی ،دوایین قەاڵی
خۆپاراســتن و پەناگەیــەک بــۆ
تایبەتمەندییەکانی شوناسی نەتەوەیی
بۆیە نەتــەوەکان ناتوانن کۆمەڵگەلی
خەیاڵــی بــن کــە بــۆ خزمــەت بــە
دەزگای دەســەاڵت چــێ دەبــن،
نەتــەوەکان لــە ڕێگــەی پێکھاتنــی
خاڵــە ھاوبەشــە مێژووییــەکان پێــک
دێــن و لــە ڕێگــەی زمانەوە بە قســە
دێــن!» بــە ڕای فیختــە بیرمەنــدی
ئاڵمانی زمان گەوھەری ڕاستەقینەی
مرۆڤــە ،ھەمــوو ئــەو خەڵکانــەی کە
بــە یەک زمانــی ڕەســەن (زمانێک
کە بە ڕای فیختە زمانەکانی دیکە
دزەیــان نەکردبێتــە نــاوی) دەئاخڤــن،
یــەک نەتەوەن ،یان یــەک نەتەوەن و

قسە دەکات.
لێــرەدا گرینگیــی کاری زارا
محەممەدی و ناوەندە فەرھەنگییەکانی
ڕۆژھەاڵت کــە وانــەی کــوردی
دەڵێنەوە ،دەر دەکەوێ .زارا و ئەوانەی
کــە لە ڕۆژھەاڵت قۆڵیان بۆ وتنەوەی
وانــەی زمانــی کــوردی ھەڵماڵیــوە،
لەڕاســتیدا قۆڵیــان بــۆ پاراســتنی
شوناســی نەتەوەیــی ھەڵماڵیــوە ھەر
بۆیە لەالیەن ڕێژیمەوە تووشــی کێشــە
دەبنەوە .بە پێی ھەواڵی ھەواڵدەرییەکان
زارا محەممــەدی مامۆســتای زمانی
کــوردی لــە الیــەن لقــی یەکەمــی
دادگای شۆڕشــی ســنەوە بە تۆمەتی
پێکهێنانــی گــرووپ و دەســتە دژی
ئاسایشــی نەتەوەیــی ئێران ،ســزا دراوە
بــەاڵم زارا محەممەدی تەنیا ئەندامی
ئەنجومەنی نۆژین بووە و ھەروەھا پێشتر
دادگای ڕێژیــم ئــەو ئەنجومەنــەی لە
هەمــوو تۆمەتــەکان بێبــەری کردبوو.
بەاڵم خەڵکانێک کە سەر بە ڕێژیمن
و تەنانــەت ھێندێــک الیەنی کوردی
ئامــاژە بــە یاســای بنەڕەتــی ڕێژیــم
دەکەن و ســاویلکانە ھێندێک قسەی
دوور لە ڕاســتی دەکەن ،وەک ئەوەی
ڕێژیم کێشەی لەگەڵ زمانی کوردی
نییــە ،زارا لــە ســەر زمانــی کــوردی
دەسبەسەر نەکراوە! و...
ئــەوە ڕاســتە کــە لە مــاددەی پازدەی
یاســای بنەڕەتی ئێران وتنەوەی وانەی
زمانی دایکــی ڕێگەپێدراوە ،بەاڵم لە
مــاددەی نۆیەم و بیســت و شەشــەمی

ئــەوەی کــە لــە ئێــران لــە دەزگای
سیاســی و دیپلۆماســی و پــەروەردەی
ئێــران بــە فەرمــی ھەیــە ئەوەیــە کــە
ئێــران یەک نەتەوەیــە و یەک زمانی
فەرمیشی ھەیە کە فارسییە و ئەوانی
دیکــە وردەفەرھەنــگ و بــنزاراوەی
ناوچەییــن! بــەاڵم ئیشــی زارا چییــە؟
ئیشی زارا فێرکردنی زمانی کوردییە
و ھیــچ تاوانێکی دیکەی نەکردووە و
ڕێژیمیــش ھیــچ بەڵگەیەکی دیکەی
دەســت نەکەوتــووە! بــەاڵم شــتێکی
گرینــگ کــە لێــرەدا دەبــێ ئاماژەی
پــێ بکرێ ئەوەیە کە ڕێژیم وتنەوەی
وانــەی کــوردی بە تێکدانــی تەناهی
نەتەوەیــی دەزانــێ .شــوێنێکی ئــەم
حوکمــە ناڕوونــە ،کــە دەبــێ ڕوون
بکرێتەوە .ناڕوونییەکە چییە؟
ناڕوونی حوکمەکە فێرکردنی زمانی
دایکییــە کــە ڕێژیــم ڕاســت لە پشــت
تۆمەتی بێبنەمــای تەناهی نەتەوەیی
دەیشــارێتەوە و بــەھۆی ناڕەزایــی
ناوخۆیی و دەرەکی ناوێک لە خودی
تۆمەتەکــە کــە فێرکردنــی زمانــی
دایکییــە ناھێنــێ .ڕێژیمەکانی ئێران
لــە ســەدەی ڕابــردووەوە هەتــا ئێســتا
دەڵێــن «نەتــەوەی ئێــران» ،واتــە ئێران
واڵتێکــی یــەک نەتەوەیــە .لــە ســەد
ســاڵی ڕابــردوودا ھەمــوو بوودجــەی
پــەروەردە ،کاروبــاری فەرھەنگــی،
نیزامــی و ...ســەرفی چەســپاندنی
بیرۆکــەی «نەتــەوەی ئێــران» کراوە،
بــەاڵم کــورد ڕاس بەپێچەوانــەی ئــەم

ڕێژیمەکانی ئێران لە سەدەی ڕابردووەوە هەتا ئێستا دەڵێن «نەتەوەی ئێران» ،واتە ئێران
واڵتێکی یەک نەتەوەیە .لە سەد ساڵی ڕابردوودا ھەموو بوودجەی پەروەردە ،کاروباری فەرھەنگی،
نیزامی و ...سەرفی چەسپاندنی بیرۆکەی «نەتەوەی ئێران» کراوە ،بەاڵم کورد ڕاس بەپێچەوانەی
ئەم بیرۆکەیە چاالکی دەکات و دەیهەوی بوونی خۆی بە شێوەیەکی جیاواز لە بۆچوونی حکومەتی
ناوەندیی ئێران بسەلمێنێ! ئەم پێچەوانە سەلماندنە ڕاست تێکدانی سیستمی شۆڤێنی زاڵ بە سەر
ئێرانە کە حکومەت لە سەری دامەزراوە و ئێران بەڕێوە دەبات
نیســبەت خــاک و نەتەوەیــە .جیــا
لــەوە ھۆکارگەلــی بەھێــزی دیکــە بۆ
ســەرھەڵدانی ناســیۆنالیزمی زمانــی
لــە کۆمەڵگەکانــی ڕۆژھەاڵتــی
ناڤیــن ھەیــە .ئەگــەر ناســیۆنالیزم
دژکردەوەیــەک بێــت بەرانبــەر بــە
شوناســێکی ســەربەخۆی دیکە ،زمان
دەتوانــێ ببێتــە گەورەتریــن مەتەرێزی

دەبێ یەک واڵت پێک بێنن .ئەگەر
نەتەوەیــەک خاوەنــی حاکمییەتــی
نەتەوەیــی نەبــێ بــەڕای فیختــە لــە
ئاکامــدا زمانەکــەی دەتوێتــەوە.
فیختــە پێــی وایــە ھەمــوو نەتــەوەکان
دەبێ بە زمانی ڕەســەنی خۆیان قســە
بکــەن و ســنووری ئــاوەھا واڵتێک تا
ئەو شوێنەیە کە خەڵکەکە بەو زمانە

یاســای بنەڕەتــی ڕێژیمــی ئێــران ھەر
کردەوەیــەک کــە دژی یەکیەتیــی
نەتەوەیــی ئێــران و یەکپارچەیــی ئێران
بێت دژی تەناهی نەتەوەیی دەناسرێ؛
بــەاڵم پێوەندیــی زمــان و تەناهــی
نەتەوەیــی لــە ڕوانگــەی ڕێژیمــەوە
چییە؟
ھەر وەک پێشــتر ئامــاژەی پــێ کــرا

بیرۆکەیە چاالکی دەکات و دەیهەوی
بوونی خۆی بە شــێوەیەکی جیاواز لە
بۆچوونــی حکومەتــی ناوەندیی ئێران
بســەلمێنێ! ئــەم پێچەوانــە ســەلماندنە
ڕاســت تێکدانــی سیســتمی شــۆڤێنی
زاڵ بــە ســەر ئێرانــە کــە حکومــەت
لــە ســەری دامــەزراوە و ئێــران بەڕێــوە
دەبات.

کاتێــک ڕێژیمــی ئێــران فێرکردنــی
زمانــی کــوردی بــە ھەڕەشــە دژی
تەناهــی «نەتــەوەی ئێــران» دەزانــێ
و بــۆ مامۆســتای زمــان ،پێنــج ســاڵ
زینــدان دەبڕێتەوە ،بۆمــان دەردەکەوێ
ڕێژیمــی ئێــران چــاک دەزانــێ زمان
تەنیا بۆ ناوھێنانی شتەکانی دەوروبەر
نییە و وشــەگەلێکی ڕەق و تەق نییە،
بەڵکــوو زمــان ڕۆحــی نەتەوەیــە .بــە
ئاوڕدانەوەیەکــی کــورت لــە دۆخــی
ناوەنــدە فەرھەنگییــە کوردییــەکان
و مامۆســتایانی زمانــی کــوردی
و پشــتیوانی خەڵــک لێیــان بۆمــان
دەردەکەوێ کە ئەگەر زمانی نەتەوەی
بندەســت لەالیــەن زمانــی نەتــەوەی
سەردەســتەوە ھێرشــی بکرێتــە ســەر،
دژکردەوەیــەک پێــک دێ و خــودی
زمــان دەبێتــە قــەاڵ و چەکی دەســتی
نەتەوەی بندەست بۆ بەرەنگاربوونەوەی
داگیــرکاری! ڕێژیمــی داگیرکــەر
بــە ھەمــوو شــێوەیەک دەیهــەوێ ئــەو
چەکــە لــە نەتــەوەی کــورد وەرگــری
و لــەو بــوارەوە چەکــی بــکات.
چونکــە بەپێــی زانســتی نــوێ ئەگەر
نەتەوەیــەک واڵتەکەی داگیر بکرێ
و لــە الیــەن داگیرکەرەوە بچەوســێتەوە
و پێکھاتەی سیاســی ئابوورییەکەی
تێــک بڕوخێندرێ ،بــەاڵم بە ھەبوونی
زمان و مێژووی ھاوبەش دەتوانێ ژیان
و یەکیەتیــی خــۆی درێــژە بدات و لە
ئاکامدا ڕزگار بێت!
کەوابــوو زمانی کوردی و پەرەپێدانی
بەواتــای ســەرنەگرتنی بەرنامەکانــی
حکومەتــی ناوەنــد بــۆ نەتەوەســازییە
ھەربۆیــە بــە درێژایــی ســەد ســاڵی
ڕابــردوو ڕێژیمــی پاڵەوی و خومەینی
ســەدان میلیــارد دۆالریــان تەرخانــی
تواندنەوەی نەتەوەی کورد بە شــێوەی
ســەختئامێری و نەرمئامێــری کردووە
و ھەروەھا ھەوڵێکــی چڕوپڕیــان بــۆ
شــێواندنی مێژووەکەیــان داوە ،تــا بەو
ھیوایــە نەتــەوەی کــورد بســڕنەوە و
پرۆژەی بەفارسکردن جێبەجێ بکرێ،
بــەاڵم ئەمــڕۆ دەبینیــن کــە ئاکامــی
ئــەو ھەمــوو بوودجەیــە بۆتــە ھیــچ،
بوونــی زارا و زاراکان لــە کوردســتان
بــە واتــای «ھەر مــاوە قەومــی کورد
زمــان» و تێکڕوخانی تێکڕای پڕۆژە
سیاســی ،نیزامــی ،ئەمنییەتــی و
فەرھەنگییەکانــی حکومەتی ئێران لە
کوردستانە.

بۆچی هێرش دەکرێتە سەر زارا؟
شەماڵ تەرغیبی
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا و پــاش
باڵوبوونــەوەی هەواڵــی دەرچونــی
حوکمــی  5ســاڵ زینــدان بۆ چاالکی
بواری زمان و کلتور ،زارا محەممەدی
و خۆڕادەستکردنی ناوبراو بە زیندان بۆ
تێپەڕاندنــی حوکمەکەی کۆمەڵێکی
بەرچــاو لــە مەحکومکردنــی ئــەم
بڕیــارەی بەنــاو دادگاکانی کۆماری
ئیسالمی لەالیەن کەسایەتییە سیاسی
و فەرهەنگییــە کوردســتانییەکان چ
لــە نێوخــۆ و چ لــە دەرەوەی واڵت
هاتــە ئــاراوە؛ لەمــەش زیاتــر زۆرێک
لــە میدیــا جیهانییــەکان هەوڵــی
ڕوماڵکردنی ئەم هەواڵەیان دا .لەگەڵ
ئەوەشــدا گیران و زیندانی کرانی زارا
محەممەدی بووە دەسمایەی سازبوونی
دەیــان شــێعر و پەخشــان و وتــار و
بەرهەمــی هونــەری لەالیــەن ئەدیب و
نووســەر و هونەرمەندانــی دەروەســتی
کوردســتانەوە کــە بــە دڵنیاییــەوە هەم
زارا و هــەم هــاوڕێ و هاوبیرانــی بــەم

شــەپۆلە بەرینــە لــە پشــتیوانییەکان
خوشــحاڵ بــوون و پشتئەســتورتر بــە
درێژەدانــی ڕێگاکەیــان .بــەاڵم لــەم
نێوانــەدا ئەوەیکــە جێگــەی داخــە
هەڵوێســتی نەشیاوی هەندێ کەس و
الیەنــی «معلومالحال»ە کە لە دنیای
خوازەکیــدا بە ســازکردنی کەشــێکی
ناســالم هەوڵــی بچووککردنــەوەی
هەوڵەکانــی زارا و زاراکان دەدەن و
لەژێــر نــاوی ئــازادی ڕادەربڕیــن و بە
هێنانەئــارای هەندێــک چەمــک
و دەســتەواژەی نەشــیاوی سیاســی
هەوڵــی چەواشــەکردنی ڕاســتییەکان
دەدەن و بــەم هەوڵــە پۆپۆلیســتی و
هەلپەرســتانەیە دەیانهــەوی خــۆڵ لــە
چــاوی خەڵــک بکەن و ڕاســتییەکان
بشــەوێنن و ناخــی نائارامــی خۆیانی
پێ ئارام بکەنەوە.
ئەوەیکە ئەم تاقمە دەیکەن لەڕاســتیدا
نــەک خزمــەت بە بزوتنــەوەی میللی
دێموکراتیکــی گەلــی کــورد نــاکات
کە لە ئێستەدا پێویستیی هەنووکەیی
بــە یەکگرتوویــی و یەکڕیــزی هەیــە
بەڵکــوو بەپێچەوانــەوە دەچێتــە خانەی

خزمــەت بــە دوژمن و ئەو کەســانەی
کــە حوکمی ناڕەوا بەســەر چاالکانی
کــورددا دەســەپێنن؛ یان بــە واتایەکی
تر ئەمە ئاو لە ئاشــی دوژمن کردنە!
جــا چ نەزانانــە ئــەم کارانــە بکــەن و
چ بەئەنقەســت و ئامانجدار؛ هەرچەند
ئەوەیکــە لــەم جــۆرە پەیجانــەدا و بــەو
شێوەیە بەرباڵو و سیستماتیک بەڕێوە
دەچــێ نەتەنیــا لــەڕووی نەزانییــەوە
نییــە بەڵکــوو ڕوونــە کــە ئامانجــدارە
و لەڕاســتای هەوڵێکــی نەزۆکــە بــۆ
شــکاندنی کەســایەتی حەقیقــی و
حقوقــی زارا محەممەدی و هەوڵێکی
نەزۆکتریشــە بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە
لەگــەڵ ڕەوتێکی فیکــری کە وەک
خۆیــان دەڵێــن داشــداری لــە گوتــاری
نەتەوەیی دەکات.
پرســێکی ڕوون و لــە هەمــان کاتــدا
گرینــگ ســەبارەت بە دۆســیەی زارا
محەممــەدی کــە پێویســتە لێــرەدا
ئامــاژەی پــێ بکــرێ ئەو ڕاســتییەیە
کــە زارا و هەڵوێســتەکانی توانی ئەو
گومانە بڕەوێنێتەوە کە هەندێ کەس و
الیەنی بەناو چەپ دەیانهەویست وەها

بنوێنــن کــە لە چوارچێــوەی گوتاری
ناسیۆنالیســتیدا ژن ناتوانــێ ببێتــە
ئەکتەر و ڕۆڵگێڕ بەاڵم زارا بە کردار
ســەلماندی کــە ئەمــە بۆچوونێکــی
چەوتــە و ســەرچاوەگرتووە لــە ناخــی
قینــاوی ئــەو کــەس و الیەنانەیــە و
گوتاری زاڵ لە ئێســتەی کوردستاندا
کە باس لە پرسی نەتەوە و هەوڵدان بۆ
گەڕاندنەوەی شکۆی نەتەوەیی دەدات
نەتەنیــا ڕێگــر نییــە لە گەشــەکردنی
ژنــان و پۆتانســییەڵەکانیان بەڵکــوو
هاندەرێکی بەهێزیشە لەم ڕاستایەدا!
مەســەلەیەکی دیکــە کــە مرۆڤــی
خــاوەن ئاوەز نابــێ لە بیری بکات ئەو
هەقێقەتەیــە کە هەنووکە زارا ئۆلگوو
و ســیمبۆلێکی زینــدوو و کارای
خەباتی شارە بەو مانایە کە وانەیەک
کــە زارا و هــاوڕێ و هاوپیشــەکانی
بەرجەســتەی دەکەنــەوە و بەگوێــی
خەڵکانــی تریدا دەدەن ئەو ڕاســتییەیە
کە لە ئێســتەدا خەباتی شار خەریکی
خۆدۆزینــەوە و گرتنەبــەری ڕێــڕەوی
ڕاســتەقینەی خۆیەتی .ئەو خەباتەی
کــە لــە ئەمــڕۆدا بــە «شــەقام»ەوە

دەناســرێت و بــۆ خــۆی چەقــی
خەباتــە و کۆڵەکەیەکــە لــە خەباتــی
ڕزگاریخوازانــە .بــە دیوێکــی تریــدا
ئــەو شــێوازی خەباتەیە کــە هاوتەریب
و هاوشــان لەگــەڵ شــاخ هــەوڵ بــۆ
ڕزگاری لــە بندەســتی و ســتەمی
کۆلۆنیالیستی دەدات.
ئەوەیکە ڕوونە دەسەاڵتی داگیرکەری
زاڵ بــە ســەر کوردســتان بــە درێژایی
سااڵنی پاش شۆڕش تا ئێستە هەوڵی
ئەوە بووە کە مرۆڤی کورد لە شوناس
و بوون بێبەری بکات و وەها پالنی بۆ
دانــاوە کــە تاکی کورد لە ســۆنگەی
بیــر و هــزری ئــەوەوە بیــر بکاتــەوە و
جیهان ببینێت بەاڵم زارا و هاوڕێکانی
ئەم تاپۆیان شــکاندووە و تێدەکۆشن تا
لــە ڕوانگەی تاکی کوردەوە ســەیری
دنیــا بکەن و بە دیتنــەوە و کردنەوەی
دەالقەیەکــی نــوێ لــە ڕوانیــن ،ئاوی
ســارد بکەن بەســەر پیالنی چەندین و
چەند ساڵەی داگیرکەردا.
بە گشــتی زارا درێژکــراوەی ڕەوتێکە
لــە خۆپێناســەکردنی خەبــات؛ زارا
مرۆڤێکی ئەم ســەردەمەیە کە نەتەنیا

چاوەڕوانــی ڕزگاریــدەر نییــە بەڵکــوو
خــۆی بــە بەشــێک لــە پڕۆســەی
ڕزگاریخوازی پێناسە دەکات و هەولی
بــۆ دەدات .زارا لە ڕەگەزی جامانە و
نەورۆزی ئااڵ و نەورۆی خاکیپۆشــان
و حەماسەکانی کرماشان و لۆرستانە
و ئێســتە بووەتە حەماسەخوڵقێنەرێکی
نێو زیندانیش.
بەم خوێندنەوەیە بۆمان دەردەکەوێ کە
ئەو الیەنانەی لە سەرەتاوە باسمان کرد
بۆچــی لــە هەوڵــی شــکاندنی زارا و
دروستکردنی کەشــی تەماوی لەسەر
ئــەون و بۆچــی ئامــادەن بۆ گەیشــتن
بە ئامانجە ناڕەواکانیان پشت لە گەل
بکەن و چاویان لەئاســت کەتوارەکانی
پشتی دۆســیەی زارا بنوقێنن .ئەوەی
ئــەوان دەیکــەن دژایەتــی کردنــی ئەو
هەقێقەتەیــە کە تاک بە تاکی کورد
دەبــێ لــە هەوڵی نەهێشــتنی ســتەم و
بەنــددا بێــت و بــە یەکگرتوویی دژی
سیستمی زاڵ بوەستێتەوە .ئەوان هەوڵ
بــۆ مانەوەی ڕێژیمی داگیرکەر دەدەن
چونکە نان و مانیان لەوەدایە و هیچی
تر!
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دەستپێکردنەوەی وتووێژەکانی ڤییەن و بەرجەوەنێکی ناڕوون
سیاوەش محەممەدی
لــە ناوەڕاســتی مانگــی بەفرانبــارەوە و
پــاش کۆتاییهاتنــی پشــووی ســەری
ســاڵی زایینــی ،جارێکیتــر وتووێژەکانــی
ڤییــەن دەســتیان پێ کردووەتــەوە .بەوتەی
کۆمەڵێــک لــە بەرپرســانی ئێرانــی و
ڕۆژاواییــش بێت ،لەم دەورەی وتووێژەکان
پێشــڤەچوونێک هاتووەتــە ئــاراوە و
وا دەرئەکەوێــت کــە بەرەبــەرە لەســەر
کۆمەڵێــک خاڵــی گشــتی تێگەییشــتن
و لێکنزیکبوونــەوەی الیەنــەکان هاتبێتــە
ئاراوە.
پرســیاری ســەرەکی ئەوەیــە کــە ئایــا
ئێــران بــەرەو ئەتۆمیبــوون دەچێــت؟ یــان
ئــەم خولــەی وتووێــژەکان دەبێتــە هــۆی
ڕزگارکردنــی ڕێککەوتننامەی ئەتۆمی
ناســراو بــە « »JCPOAو پێــش
بــە دەستپێڕاگەییشــتنی ئێــران بە چەکی
ناوکی دەگیرێت؟
چەند حەوتوو کات بۆ دەستپێڕاگەیشتن
بە کەرەســتە و تکنیکــی بەرهەمهێنانی
چەکی ناوکی
لەحاڵێکــدا وتووێژەکانــی نێــوان ئێــران و
واڵتانــی چــوار کــۆ یــەک و ئامریــکا
[بــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆ] لــە ڕۆژی
دووشــەمە ڕێکەوتــی  ١٣بەفرانبــارەوە بۆ
گەڕانــەوە بــۆ ڕێککەوتنەکــەی ٢٠١٥
دەســتیان پێکردووەتــەوە کــە بەرنامــەی
ناوکی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران
دەچێــت تــا ببێتە دێفاکتۆیــەک و بگاتە
قۆناغێــک کــە گەڕانــەوەی بــۆ نەبێــت
و تەنانــەت وەک زۆرێــک لــە چاودێــران
باســی لێــوە دەکــەن ،وتووێــژەکان لەســەر
بنەمــای ڕێککەوتننامــەی ناســراو بــە
«برجــام  »JCPOAهیــچ واتایەکــی
تریــان نەبێــت .ئێــران تــا کۆتاییەکانــی
بەهــاری ئەمســاڵ توانیبــووی هەمــاری
ئۆرانیۆمــی کــەم پیتێنــدراوی خــۆی
بگەیێنێتــە ســێ تــەن و ئەمــەش زیاتر لە
شــازدە بەرامبــەری ئــەو ڕێژەیــە بــووە کە
لــە ڕێککەوتننامە ئەتۆمییەکەی ســاڵی
 ٢٠١٥لەســەری ڕێککەوتبــوون ،جگــە
لەمانەش ئێران ڕێژەی سانتریفیووژەکانی
خــۆی زیــاد کــردووە و چەنــد جۆرێکــی
مۆدێڕنتــر لــەو ســانتریفیووژانەی بــەکار
خستووە کە توانای پیتاندنی ئۆرانیۆمیان
نزیکــەی حــەوت تــا یــازدە بــار خێراتــره.
ڕێــگای گەییشــتن بــە بۆمبــی ناوکــی
بــۆ ئێــران ئەوکاتــە کورتتــر بوویــەوە کــە
لــە یەکســاڵی ڕابــردوودا ئێــران بەفەرمی
ڕایگەیانــدووە کــە دەســتی بــە پیتاندنــی
ئۆرانیۆمی بە ڕێژەی خەستی  ٦٠لەسەد
کــردووە .بــەم پێیە بێت ئێــران تەنها چەند
هەنگاوێکــی چکۆلــەی تــری ماوە تا لە

بــواری تکنیکییــەوە بگاتە ئەو ئاســتەی
کە توانای بەرهەمهێنانی چەکی ناوکی
هەبێــت و بەپێــی ڕاپۆرتێکــی ماڵپــەڕی
 NZZــــی سوویســیش بێــت کــە لــە
ڕێکەوتی  ١٣بەفرانبار باڵو کرایەوە ،ئەم
ماوەیە کەمتر لە مانگێکە!
دەستپێکردنەوەی وتووێژەکان لە ڤییەن
خولــی نوێــی ئــەم وتووێژانــە پــاش هاتنە
ســەرکاری دەوڵەتــی بایــدن لــە ئامریــکا
لــە نێــوان نوێنەرانــی دەوڵەتــی ڕۆحانی و
واڵتانی ئۆرووپایی و چین و ڕووســیە لە
خاکەلێــوەی ســاڵی ١٤٠٠ی هەتــاوی تا
جۆزەردانی هەمان ساڵ و لە شەش دەوردا
دەستیان پێکردبوویەوە.
لەگــەڵ هاتنەســەرکاری ئیبراهیمــی
ســەرکۆماری
وەک
ڕەئیســی
هەڵبژێردراوی ڕێژیم ،خولی حەوتەمی ئەو
وتووێژانە لە هەشــتی ســەرماوەز دەستیان
پێکــردەوە ،لــەم خولــەی دانوســتانەکاندا
ڕێژیمی تاران بەدووی کوشــتنی کات و
بەرزکردنەوەی توانــا ناوکییەکانی خۆی
بــوو ،تــا بتوانێــت بە دەســتی پــڕ بێتە نێو
وتووێژەکانــەوە ،هــەر لــەم پەیوەندییــەدا وا
دیاربــوو کــە نوێنەرانــی ڕێژیــم لــە ڤییەن
کۆمەڵێــک داواکاری دوورلەچاوەڕوانــی
و نوێیــان هێناوەتــە پێــش و ئەمەش بوو بە
هۆی ڕاوەســتانێکی کورتــی وتووێژەکان
لە  ٢٦سەرماوەز.
داواکارییەکانــی ئێــران ئەوەنــدە دوور
لەچاوەڕوانــی بــوون کــە هــەر ســێ
دەوڵەتــی بریتانیــا ،فەڕانســە و ئاڵمــان
ڕاگەیەندراوێکــی ناڕەزایەتییــان بــاو
کــردەوە و بەفەرمــی هۆشــدارییان بــە
ئێــران دا؛ لەالیەکــی تریشــەوە هــەر
یــەک لــە نوێنەرانــی چین و ڕووســیەش
داواکارییەکانــی ئێرانیــان دوور لــە
چاوەڕوانی و نەگونجاو لەقەڵەم دا .ئەمە
و کۆمەڵێک هۆکاری تر کە لە درێژەی
ئــەم وتــارەدا ئاماژەیان پــی دەکرێت ،بوون

ســەردەمی کۆتایــی پێهاتنی بااڵدەســتی
ئامریــکا خوێندنەوەی بۆ کراوە ،بەتایبەت
ئێرانییەکان پێیان وایە کە بێوەاڵممانەوەی
هێرشــی گرووپەکانــی ســەر بــە ئێــران
بــۆ ســەر هێزەکانــی ئامریــکا لــە عێراق،
الوازی ئامریکایــە و هــەر بەپێی ئەمەش
بێــت ئامریــکا توانــای گورزوەشــاندنی
ســەربازی لــە ئێرانــی نییــە .هەرچەنــد
سیاســەتی گشــتی بایــدن کــە بریتییە لە
کەمکردنەوەی هێزەکانی لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاســت و نەچوونــە نێــو گرژییەکــی
نوێ لە ناوچەکە ،ئەم تێگەیشتنەی الی
ڕێژیمی ئیسالمی ئێران بەهێزتر کردووە.
بــۆ ســڕینەوەی ئــەم گومانانــەی ئێــران
ئانتۆنــی بلینکــن ،وەزیــری دەرەوەی
ئامریــکا ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٣ی
بەفرانبار هۆشداری دایە ئێران و باسی لە
«هەڵبژاردەکانــی تر» کرد .بە ســرنجدان
بە ڕووداوەکانی ئەم چەندساڵەی دواییدا،
دەکرێــت ئەو هەڵبژاردانــەی کە ئەمریکا
مەبەستیەتی ،زیاتر بۆمان ڕوون ببنەوە.

سنتکام ،یەکەم فڕینی هاوبەشی فرۆکە
بۆمبهاوێژەکانی «بی١بی» ئامریکایی
لەگەڵ فڕۆکە شــەڕکەرەکانی بەحرەین،
میســر ،ئیســرائیل و ســعوودیە لە هەشتی
خەزەڵــوەری ١٤٠٠ی هەتاوی بەڕێوەچوو
و ئەمــەش بــوو بــە پەیامێکــی بەهێز ڕوو
بــە ئێران .فڕینی فڕۆکە شــەڕکەرەکانی
ئیســرائیل ،لــە تەنیشــت فرۆکــە
شــەڕکەرەکانی ئامریکا و کۆمەڵێک لە
واڵتانی عەرەبی بەسەر ئاسمانی خەلیجی
عــەدەن ،گــەرووی بابولمەنــدەب ،دەریــای
ســوور ،کاناڵی سۆئێز ،گەرووی هۆرمۆز
و دەریــای عۆمــان لەحاڵێکــدا بــوو کــە
ڕۆژی پێنجشــەممە شەشــی خەزەڵــوەری
 ١٤٠٠ی هەتــاوی پــاش یــازدە ڕۆژ
گەورەترین مانۆڕی سەربازی نێودەوڵەتی
واڵتانــی ئەنــدام لــە ناتــۆ و ئیســرائیل لە
سەحرای نگب ــی ئیسرائیل کۆتایی پێ
هــات .چــواردە ڕۆژ پــاش ئــەم مانۆڕەش
لە ڕۆژی پێنجشــەممە بیســتی خەزەڵوەر،
بۆ بەرەنگاری هەڕەشەکانی ئیران ،هێزی

هەتــاوی پاش یەک حەوتوو ،لەژێر ناوی
«بــازی ســەحرا» بــە بەشــداری یەکەی
١١٩ی هێــزی ئاســمانی ئیســرائیل و
یەکــەی ٥٥ی هێــزی ئاســمانی ئامریکا
کۆتایی پی هات.
دۆخــی ئێــران و ئەگــەرەکان لە ســاڵی
٢٠٢٢
لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا پرســیاری
ســەرەکی الی زۆرێــک لــە چاودێرانــی
سیاســی ئــەوە بــوو کە دۆخــی بەرنامەی
ناوکــی ئێــران بــەرەو کــوێ دەچێــت و
ئایــا ئێــران دەبێــت هێزێکــی ناوکــی یــان
کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی پێشــی پــی
دەگرێــت؟ هەرچەند وەاڵمــی کۆنکرێتی
ئەو پرســیارە هێشــتا ناڕوونە ،بەاڵم ئەوەی
کــە تا ئیســتا دیــارە ،ئەوەیە کە پێدەچیت
ســاڵی  ،٢٠٢٢ســاڵی یەکالبوونــەوەی
ملمالنێــی ناوکــی ئێــران و کۆمەڵگــەی
نێودەوڵەتی بێت.
بــە شکســتی وتووێــژەکان ،ئامریــکا و

پێدەچیت ساڵی  ،٢٠٢٢ساڵی یەکالبوونەوەی ملمالنێی ناوکی ئێران و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بێت.
بە شکستی وتووێژەکان ،ئامریکا و بەتایبەت ئۆرووپا جارێکی تر پەنا دەبەنەوە بەر شۆرای تەناهی
نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ گەمارۆی هەمەالیەنەی ئێران ،بەشێوەیەک کە پێدەچیت ئەمجارە ڕووسیەش
بچێتە بەرەی ئۆرووپاوە .ناڕەزایەتی خەڵکی نێوخۆی ئێران زیاتر و زیاتر دەبێت و ئەمەش هەر لە
ئێستاوە ترسی خستووەتە دڵی بەرپرسانی ڕێژیم
بە هۆی پاشەکشەی ئێران.
سیاســەتی ئامریــکا لــە ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاست و خوێندنەوەیەکی هەڵە
ڕووداوەکانــی یەکســاڵی ڕابــردوو و
بەتایبــەت کشــانەوەی ئامریــکا لــە
ئەفغانســتان و کەمکردنــەوەی هێــزە
شــەڕکەرەکانی ئامریــکا لــە عێراق ،الی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی وەک

ئامریــکا و بیچمگرتنــی بەرەیەکــی
ناوچەیی دژ بە ئێران
هــەر وەک دەزانیــن لــە یــەک ســاڵی
ڕابــردوودا پەیوەندییەکانــی واڵتانــی
عەرەبــی و ئیســرائیل لــە چوارچێــوەی
«ڕێککەوتننامــەی ئیبراهیــم» بــەرەو
باشــتربوون چوونــە و پاش پەیوەســتبوونی
ئیســرائیل بــە واڵتانــی ژێرچاودێــری

دەریاوانــی ئیســرائیل شانبەشــانی هێــزی
دەریاوانــی بەحرەیــن و ئیمــارات و فیلۆی
پێنجەمــی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئامریــکا مانۆڕێکــی ســەربازییان لــە
دەریای سوور بەڕێوە برد.
کۆتائامــادەکاری ســەربازی ئامریــکا
و ئیســرائیل دژی ئێــران جارێکیتــر لــە
سەحرای نگب ــی ئیسرائیل و لە ڕۆژی
یەکشــەممە  ٢٦بەفرانبــاری  ١٤٠٠ی

بەتایبەت ئۆرووپا جارێکی تر پەنا دەبەنەوە
بەر شــۆرای تەناهی نەتەوەیەکگرتووەکان
بــۆ گەمــارۆی هەمەالیەنــەی ئێــران،
بەشــێوەیەک کــە پێدەچیــت ئەمجــارە
ڕووســیەش بچێتــە بــەرەی ئۆرووپــاوە.

ناڕەزایەتــی خەڵکی نێوخــۆی ئێران زیاتر
و زیاتــر دەبێــت و ئەمەش هەر لە ئێســتاوە
ترســی خســتووەتە دڵی بەرپرسانی ڕێژیم.
هەر وەک لە سەرەوەش بە وردی ئاماژەی
پــی درا ،پێدەچێت پالنــی Bی ئامریکا،
بــە یــاوەری ئیســرائیل و واڵتانی عەرەبی
ناوچەکە بەڕێوە بچێت ،ئەگەری هێرشی
پچڕپچــڕ بۆ بنکە ناوکییەکانی ئێران لە
الیــەن فرۆکــە شــەڕکەرەکانی ئیســرائیل
و ئامریــکا دوور لەچاوەڕوانــی نیــن و
هــەروەک ســااڵنی ڕابــردووش پێناچێــت
کــە هیــچ یــەک لــەو واڵتانە خۆیــان بە
خاوەنــی ئەو هێرشــانە بکــەن ،بەاڵم وەک
لــەو هەمــوو مانــۆڕ و ئامادەکارییانــەی
کــە لــە یەکســاڵی ڕابردوو و لــە ڕۆژانی
پێشــــــــــــــووش لــە الیــەن ئــەو واڵتانــەوە
کــراوە ،وا دەردەکەوێــت کە ئــەوان خۆیان
بــۆ ئەگــەری واڵمەکانــی ئێــران ئامــادە
کردبێت.
بەپێی ئەزموونی  ٤٣ســاڵەی بەڕێوبەری
مەالکانیش بێت ،ئەم ڕێژیمە هەمووجار و
بە هەســتکردن بە مەترســییە جیددییەکان
پاشــــــــــــــەکەشەی کــردووە ،هــەروەک
دوای هەڕەشــەکانی واڵتانــی ڕۆژاوایــی
و هەڵوێســتگرتنی ڕووســیە و چیــن،
هەڵوێســتەکان و خواســتەکانی ڕێژیمــی
ئیســامی ئێــران تەنهــا لە مــەودای نێوان
پێــــــــش نوێبوونەوەی ساڵی نوێی زایینی
٢٠٢٢و پــاش ســاڵی نوێــی زایینــی بــە
ئاشــکرا گۆڕانیــان بەســەردا هــات ،هــەر
بۆیــە دەبێــت چــاوەڕێ بیــن و بزانیــن ئایا
بەپێی ســوننەتی دیکتاتۆرەکان ،ئەمجارە
خامنەیــی تووشــی هەڵــە کوشــندەکەی
دەبێــت یــان نەخەیــر وەک هاوپیشــەکەی
جامــی ژارێکــی تــر فــڕ دەکات و
نەرمــــــــشێکی قارەمانانە نیشان دەدات!؟
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نەفامکارییەک بەناوی هونەرەوە!
هۆزان
یەکێــک لــەو ڕێکارانــەی کە دەســەاڵتە
داگیرکەرەکان دژ بە نەتەوە یان نەتەوەکانی
ژێــر دەســەاڵتیان کەڵکــی لێوەردەگــرن
بریتییــە لــە هەوڵدان بۆ سوکپیشــاندانی
فەرهەنــگ و نەریــت و زمــان و فۆلکلۆر
و بــاوەڕ و جیهانبینییەکانی نەتەوەی ژێر
ســتەم! واتە هاوتەریب لەگەڵ هەوڵدان بۆ
زاڵکردنــی ســەیتەرە و ســوڵتە لەڕێگــەی
ســـــــــــــــەربازی و ئابــووری و سیاســی
کەڵــک لــە بیاڤەکانــی وەک هونەریــش
وەردەگــرن تاکــوو شــەڕی نەرمــی خۆیان
دژ بــە نەتــەوە ژێرچەپۆکــەکان ئەنجــام
بــدەن .ئەمــە ڕێکاوڕێــک ئــەو سیاســەتە
شۆڤێنیســتییەیە کــە وەک گوتــرا
داگیرکــەران بــۆ ســەپاندنی ســوڵتەی
خۆیــان کەڵکی لێوەردەگــرن تاکوو نەتەوە

کۆلۆنیکراوەکــە لــە ئیــرادەی نەتەوەیــی
و شوناســی نەتەوەیــی خــۆی نامــۆ بێــت
و لەبــاری دەروونییــەوە لــە خاوەندارێتــی
کلتورێکی ڕەسەن دابماڵدرێ!
هەنووکــە کــە دنیــای خوازەکــی و
ســـــــــــــــــوشیالمیدیاش زیاتــر لــە پێشــوو
دەرەتانــی ڕەخســاندووە تاکــوو تاکەکانی
کۆمەڵگــە بتوانن پێکەوە دیالۆگ بکەن
و لە زانیارییەکانی یەکتر و بە ئاڵوگۆری
بۆچــوون یارمەتیــدەری یەکتــر بــن بــۆ
خۆدۆزینــەوە لــە دنیــای پڕ لــە ژاوەژاوی
ئــەم ســەردەمە ،دەبینین کە داگیرکەرانی
کوردســتانیش بێــکار دانەنیشــتوون و لــەم
ئامرازانــەش کەڵکاوەژوو وەردەگرن تاکوو
ئامانجــە نگریســەکانی خۆیــان بپێکــن
کــە هەندێک جــار دەبینین ئــەم ئامانجە
لەڕێگــەی کەســانێکی نەفسنزمی ســەر
بە نەتەوە ژێر ســتەم یــان کۆلۆنیکراوەکە
ئەنجــام دەدرێ کــە بــە نــاوی کاری
هونــەری و بــە کەڵکاوەژوووەرگرتــن لــە

دۆخی شپرزی ڕۆحی – ڕەوانی خەڵک
دەیانهەوێ بڵێن ئەوەتا ئێمەش دەتوانین بزە
بخەینە سەر لێوتان!
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا پەیجێکــی
ئینســتاگرامی کــە لــە شــاری ســنە
چاالکــی دەکات ویدیۆیەکــی بــاو
کردۆتــەوە کــە تێیــدا دوو کەس لــە بەناو
پێشکەشــکارەکانی لە خەڵکی سەرشەقام
پرســیار دەکــەن و بەنــاوی «چالشــی
گۆڕینــی گۆرانــی فۆلکلــۆری کوردی
بە فارســی» گاڵتە بە ڕەســەنایەتی زمان
و ئــەدەب و فۆلکلــۆری کورد دەکەن کە
ئەمــە لەگــەڵ هیــچ پێوەرێکی زانســتی،
جوانیناســی ،هونــەر یــا هیــچ بیاڤێکــی
تــر یــەک ناگرێتــەوە و زیاتــر هەوڵێکــی
کاڵفامانەیە بۆ ڕوخاندن!
پڕئاشــکرایە کە لە ئێراندا و بەتایبەت لە
کوردستانی ئێراندا هیچ کەسێک ئیزنی
هەڵگرتنــی کامێرا و بە دەســتەوە گرتنی
میکرۆفۆنــی نییــە مەگــەر ئەوەیکــە

لــە فیلتێــرە ئەمنیەتییەکانــی وەزارەتــی
ئیتالعات و ئیرشادی ئیسالمی تێپەڕیبێ؛
هەر بەپێی ئەم فاکتەرە ســادەش دەتوانین
بێژیــن کــە ئەوەیکــە لــەم بەنــاو پەیجــە
هونەرییەدا ئەنجام دراوە لەڕاســـــــــــــــتای
کۆلۆنیالیســتییەکانی
سیاســەتە
ڕێژیمــی تــاران دژ بــە نەتــەوەی کــورد
و بــۆ ســووکایەتی کــردن بــە زمــان و
فەرهەنگی کوردە .نیزیک بە  100ساڵ
لەمەوپێــش ڕەزاخانــی میرپێنج لــە ئێراندا
هاتــە ســەرکار و بــە کۆپــی هەڵگرتنــەوە
لــە ئاتاتورک ویســتی مرۆڤی ســتاندارد
لــە ئێراندا درووســت بکات! مرۆڤێک کە
فارسی قسە دەکات ،باوەڕی بە ئایینزای
شــێعە هەیــە ،کۆتـــــــــوشەلوار لەبــەر
دەکات ،حاشــا لــە ڕابردووەکــەی دەکات
و پێشــکەوتن لە لەبەرکردنی شــێعرەکانی
فردەوســی و ســەعدی و حافزدا دەبینێت.
ئەمەش لەســەر بنەمــای بیرکردنەوەکانی
کەســـــــــــــــانێکی وەک محەممەدعەلی

فروغی و سەعید نەفیسی .بۆیە کەرتی
پــەروەردە و بارهێنــان کرایــە ئامــرازی
پێکانــی ئــەم ئامانجــە .دواتــر و بەهاتنی
ســـــــــــــەنعەتی ســینەما و دامەزراندنــی
ڕادیۆ و تەلەفزیۆن لە ئێران ئەم ســەنعەتە
بــووە یارمەتیــدەری کەرتــی پــەروەردە بۆ
زیاتر داماڵینی شوناســی نەتەوەیی لە نێو
نەتەوەکانــی نیشــتەجێ لە ئێــران و دوای
هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری ئیســامی
و ســازکردنی ئیــدارەی دەنگوڕەنــگ لــە
ئاســتی پارێــزگاکان ،ئــەم ئەرکــە خرایــە
ئەســـــــــــــــتۆیان تاکــوو لەژێــر نــاوی
بەرنامــەی «تەنــز» گاڵتە بکەن بە زمان
و نەریت و فۆلکلۆری نەتەوەکان و ئەوان
بە کەسانێکی خێڵەکی ،شەڕاشۆ ،نەزان،
ڕووکەشــنواڕ و تەنانــەت لــەوەش ســوکتر
وەک ئاژەڵێــک کــە لەژێــر ســێبەری
دەوڵەتی «فارس»دا خەریکە پێ دەگات
و گەشە دەکات! بناسێنن.
ئەوەیکــە ڕوونــە و حاشــاهەڵنەگرە ئــەو

کەتوارەیــە کــە هەوڵــدان بۆ ڕێکخســتنی
چالشــێک بەنــاوی گۆڕینــی تێکســتی
گۆرانی کوردی بۆســەر زمانی فارســی
یــان هــەر زمانێکــی تــر نەتەنیــا ناچێتــە
خانــەی خزمەتکــردن بــە فەرهەنگــی
ئــەو نەتـــــــەوە یــان ســتراکچێری زمانــی
تەنــز بەڵکــوو تەنیــا لــە دوو ڕەهەنــدەوە
دەکرێ شــڕۆڤە بکــرێ :یەکــەم هەولدان
بــۆ ســووکایەتی کــردن بــە فەرهەنگــی
گەلێک کە لە پەراوێزدایە و دژ بە ناوەندە
و خاوەنــی گوتــاری نەتەوەیــی تایبەت بە
خۆیەتــی و دووهــەم نەزانــی و کاڵفامــی
و نەفامــکاری ئامادەکارانــی کــە هەوڵ
دەدەن بەنــاوی هونــەر و ســەرقاڵکردنی
خەڵکــی ســەر شــەقام کەســابەتێکی
نــاڕەوا بــە نرخــی بێنرخکردنــی کلتــوری
نەتـــــــــــــەوەیەک بۆ خۆیــان وەگەر بخەن
بۆیــە ئەرکــی خەڵکــی ئــاگا و وشــیارە
کــە دژی ئــەم قەڵــەم و کامێــرا دژبەرانە
بوەستنەوە.
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شاهۆ حوسێنی:

بەهۆی الوازیی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی ،بێ ئیعتباری نێونەتەوەیی ،پەراوێزکەوتنی لە نیزامی
نێونەتەوەیی وەهای کردووە کە مل بۆ هەموو گرێبەستێکی سەرشۆڕانە کەچ بکات

وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی

گڕێبەســتی  ٢٥ســاڵەی نێــوان
ڕێژیمی ئیسالمی ئێران و چین ڕۆژی
هەینی کەوتە بــواری جێبەجێکردنەوە؛
ناوەرۆکــی ئــەو گرێبەســتە ،ئەگەرچــی
وردەکارییەکانــی لێ بــاو نەبووەتەوە،
بوارەکانی وەک ســتراتیژیی ،سیاسی،
ئابــووری ،بازرگانــی و گواســتنەوە و
تەنانــەت ئەمنییەتی لەخــۆ دەگرێت
و ئەمەش کاردانەوەی زۆری بەدواوە
بووە.
لــە وتوێژێکــدا لەگــەڵ بەڕێز «شــاهۆ
حوســێنی» شــرۆڤەکاری سیاســی،
ئــەم بابەتەمان خســتووەتە بەر باس
کــە ســەرنجتانی بــۆ خوێندنــەوەی
ڕادەکێشین:

 لــە ناوەڕۆکــی گرێبەســتی ٢٥ســاڵەی نێــوان ئێــران و چیــن تا
چەنــدە زانیاری بــاو بووەتەوە و
الیەنە شاراوەکانی ئەو گرێبەستە
چین؟

ڕێــک خاڵــی جێــی ســرنج و گومــان
ئەوەیــە کە ئــەو گرێبەســتە بەپێچەوانەی
گرێبەســتە نێونەتەوەییــەکان کــە واڵتانی
تــری جیهــان دەیبەســتن و ئەگــەر نــە
هەمــووی کە بەشــی هەرەزۆری ئاشــکرا
دەکرێــت ،هیچ شــتێکی ئاشــکرا نەکراوە
و تەنیــا بەگشــتی باس لــەوە دەکرێت کە
هەموو دیاردە بنەڕەتییەکان ،ئابوورییەکان
و کانــگاکان ،ڕێگەوبــان ،بەنــدەرەکان،
موخابــرات ،ئینتێرنێــت ،بەشــی وزە ،نەوت
و گاز ،کشتوکاڵ ،بەڕق و ئاو ،ئەهوەنی
و ئەمنی لەخۆ دەگرێت.
لەڕاســتیدا بەهــۆی الوازیــی دەســەاڵتی
کۆمــاری ئیســامی ،بــێ ئیعتبــاری
نێونەتەوەیــی ،پەراوێزکەوتنــی لە نیزامی
نیونەتەوەیــی وەهــای کــردووە کــە مــل
بــۆ هەمــوو گرێبەســتێکی سەرشــۆڕانە
کــەچ بکاتەوە ،دەشــێ بگوتــرێ بەهۆی
ئەوەیکــە هیــچ واڵتێکــی ئــازاد حــازر
نییــە لەچوارچێــوەی هیــچ پالنێکــی
ئــازادی نێونەتەوەیــی لەگــەڵ کۆمــاری
ئیســامی بەهــۆی ئەوەیکــە ئابلۆقــەی
لەســەرە گرێبەســت مۆر بکات ،هەر بۆیە
ئێــران ناچــارە ملکەچــی گرێبەســتێکی
سەرشــۆڕانە لەگەڵ چین بووە و یەکێک
لە خاڵەکانی هەر گرێبەستێک کە چین
دیــاری دەکات نهێنــی بوونــی خاڵەکانی
گرێبەســتەکەیە ،لەڕاســتیدا چیــن بــاش
دەزانێــت کــە کۆمــاری ئیســامی هیــچ
چارەیەکــی نییــە جگــە ڕێککەوتــن بــە
هەمــوو شــەڕایەتێک و قەبــوڵ کردنــی
هــەر جــۆرە گرێبەســتێک بــۆ مانــەوەی
دەســەاڵتی دیکتاتۆرییەکــەی ،بۆیەش بە
ڕەزامەنــدی هەردووک ال ئەم گرێبەســتە
نهێنییــە و خاڵەکانی ئاشــکرا نەبووە و لە
ڕاستیدا هەموو الیەنەکانی ئەم گرێبەستە
شاراوەیە.

 بۆچی زۆرێک لە خەڵکانی ئێرانئــەو گرێبەســتە بــە گرێبەســتی
تورکەمنچای دەشوبهێنن؟

جیهانــی
واڵتانــی
خنکاندنــی
ســێهەم یەکێــک لــە گرینگتریــن
تایبەتمەندییەکانی گرێبەستەکانی چینە
لــە واڵتانی جیهانی ســێهەم ،لــە دیارترین
نموونــەکان دەشــێ ئامــاژە بــە پــڕۆژەی
بەندەری هامبانتۆتا لە واڵتی ســێریالنکا
و گەاڵڵــەی گەورەڕێــی شــيش بانــدەی
الهور کەراچی لە پاکستان بکرێت.
لە نموونەی یەکەمدا ســێریالنکا بەهۆی
الوازیی ئابــووری بۆ دانەوەی قەرزەکانی
بە چین ناچار کرا بەندەری هامبانتۆتا بە
ڕەهنی  ٩٩ساڵە بداتە چین و بەم شێوەیە

 ١٥٠٠٠هێکتــار زەوییەکانــی دەوروبەری
ئەو بەندەرە لەالیەن چینەوە داگیر کراوە و
ئامــاژە بەوەش دەکرێ کە هێزی دەریایی
و ژێردەریایی چینیش لەو بەندەرە دیتراون.
مێژووی ڕێککەوتنەکانی دەسەاڵتەکانی
ئێــران لــە زەمانــی دەســەاڵتی قاجــارەوە
هەتــا ئەمڕۆکــە نیشــانی داوە کــە هیــچ
گرێبەســتێک لە بەرژەوەندی کۆمەاڵنی

و پشــتیوانی مانــەوەی دەســەاڵتێکی
نامەشــرووع و دیکتاتــۆر بــکات ،هــەر
بۆیــە ئێــران لــە پــاش ڕووســیا ڕووی لــە
چین کردووە بە دوو مەبەســتی گشــتی:
دابینکردنــی کەرەســتە و بەســتێنەکانی
ســەرکوت لە ناوخۆ و پشــتیوانی لە ئێران
لــە ڕێکخــراوە نێودەوڵەتییــەکان بــە هۆی
ئەوەکــە چیــن مافــی ڤێتــۆی هەیــە لــە

داگیــر بــکات .ئــەم شــێوە داگیرکارییــە
بــە کەمتریــن تێچووی ئابــووری زۆرترین
داهات و دەسکەوتی ئابووری لە پێوەندییە
ناموتەقاڕنەی دەس دەکەوێت .کارناســان
ئــەم کلۆنیالیزمــە نوێیــەی چیــن بــە
کلۆنیالیزمــی هۆشــمەند پێناســە دەکەن.
چیــن لەڕێی دەســتداگرتن بە بەندەرکان،
جادەکان و ژێرخانە ئابوورییەکانی واڵتان

حیســابەکانی بانکــی واڵتــان لــە دەرەوە
و لەجیهــان پەیــدا دەکات بــە مەبەســتی
قەرەبــووی هەرجــۆرە زەرەر و زیانێکــی
ماڵــی .بۆیــەش ئــەو جــۆرە گرێبەســتانە،
ئابووری هەر واڵتێک وێران دەکەن.
چــوون هــەم بەهــرەی وامــەکان زۆرن و
هەمیــش ئــەو نــەوت و گازەی لــە ئێــران
دەیکڕێــت بەهۆی ئەوەکە ئێران ئابلۆقەی

شۆڕای ئەمنییەت.
بۆیــەش کۆمەاڵنــی خەڵــک نیگەرانن و
متمانەیەکیــان بــەو گرێبەســتە نییە .ئەوە
لەکاتێکدایــە کە هیــچ بەند و مادەیەک
لەو گرێبەســتە ئاشــکرا نەکراوە و هەموو
شتێک بە شاراوەیی ماوەتەوە.

هــەوڵ دەدات لەڕێــی شــەش کۆریدۆری
ئابووری هێژمۆنی ڕەهای چین لە ئاسیا
و ڕۆژهەاڵتــی ناویــن مســۆگەر بــکات.
ســووکەئاوڕێک لەو گرێبەســتانەی چین
لەگــەڵ واڵتانیتــر هەیبــووە دەتوانــێ بــە
ڕوونــی چارەنــووس و دواڕۆژی ئێــران

لەســەرە بە  ١٥تا  ٢٥لەســەد ژێر قیمەتی
بازاڕ لێی دەکڕێت.

تەنزیمی گرێبەستەکان لەالیەن چین لەگەڵ واڵتان بەشێوەیەکە کە ئەو مەجال و ئیزنە بە چین
دەدات کە هێژمۆنی و کۆنترۆڵی تەواوی بە سەر ئەو واڵتانەدا هەبێت .هەڵبەت ئەم چاوەدێری و
کۆنترۆڵە تەنیا ئابووری نییە .هەروەها چین مەجالی دەستڕاگەیشتن بە حیسابەکانی بانکی واڵتان لە
دەرەوە و لەجیهان پەیدا دەکات بە مەبەستی قەرەبووی هەرجۆرە زەرەر و زیانێکی ماڵی.
بۆیەش ئەو جۆرە گرێبەستانە ،ئابووری هەر واڵتێک وێران دەکەن
خەڵــک نەبــووە ،هــەر لــە بڕیارنامەکانی
پاریــس ،ئاخــاڵ ،تورکەمەنچــای،
گوڵســتان ،١٩١٩ ،کاپیتاالســیۆن و.....
هتــد هەمــووی لــە خزمــەت بەرژەوەنــدی
دەسەاڵتدا بووە.
لەڕاســتیدا بەهــۆی نادێمۆکراتیکبوونــی

ـ ئایــا گرێبەســتی  ٢٥ســاڵەی نێــوان
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران و چیــن
کاریگەرییەکــی لەســەر هەوڵــی خەڵک

لەڕاستیدا مەبەستی ئەوان لەو دیاردەیە پچڕاندنی دەنگی ناڕەزایی کۆمەاڵنی خەڵک و پێشگرتن
بە ڕەنگدانەوەی کێشە و قەیرانە ناوخۆییەکانی ئێرانە لە دەرەوە .بۆیەش من لەسەر ئەو باوەڕەم کە
ئەو گرێبەستە هەنگاوێکە بۆ ئیزۆلەکردنی کۆمەڵگا و پێشگرتن بە گواستنەوەی کێشە و قەیرانەکان و
لە درێژخایەندا لەناوبردنی هەر جۆرە بەستێنێکە بۆ دەرکەوتنی ناڕەزایەتی و
بزاڤێکی گشتگیری کۆمەاڵیەتی-سیاسی
دەســەاڵتەکان ،هەر جــۆرە ڕێککەوتنێک
تەنیــا بەمەبەســتی بەرژەوەنــدی و
پاراســتنی دەســەاڵت بــووە .واقعییــەت
ئەوەیکــە کــە دەســەاڵتی کۆمــاری
ئیسالمی دەســەاڵتێکی نادێمۆکراتیک،
نامەشــرووع ،ســەرکوتکار و دژەمرۆڤە لە
دەرەوە و لە ناوخۆ.
کۆمەاڵنــی خەڵک هیــچ متمانەیەکیان
بــەو دەســەاڵتە نییە و هــەر بەو هۆکارەش
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی
ئەساســەن لەگــەڵ هیــچ واڵتێکــی ئازاد
و دێمۆکراتیــک پێوەنــدی نییــە ،بــە
هــۆی ئەوەیکــە هیــچ واڵتێکــی ئــازاد
و دێمۆکراتیــک حــازر نابێــت گەرەنتــی

ـ ئــەو گرێبەســتە بــۆ ئەمــڕۆ و
دواڕۆژی ئێران بە چ واتایەکە؟
ڕوانگەی ســتراتژیکی چیــن بە تایبەتی
لەو کاتەوە شــی جینگ پین گەیشــتۆتە
دەســەاڵت شــێوەیەک لــە کلۆنیالیزمــی
کالســیکە بــە مەبەســتی دەرخســتنی
هێژمۆنی ئابووریی چین و دەروەستکردنی
واڵتانــی جیهانــی ســێهەم بەخــۆی بەبــێ
کەڵکوەرگرتن لە هێزی نیزامی.
لــەم پالنــە ســتراتژیکەدا هێــزی ئابووریی
چیــن بۆتــە کەرەســتە و بەســتێنی پەرەی
هێــزی ئابــووری و سیاســی ئــەم واڵتــە
بەبــێ ئەوەکــە واڵتێــک بــە ڕواڵــەت

دەربخات.
ئەمڕۆکــە چیــن النیکــەم  ٤٠٠میلیــارد
دۆالری وام داوە بــە واڵتگەلێکــی
جوراوجــۆر ،هەتــا ئەمڕۆکــەش هیــچ
زانیارییەکــی ڕوون لەمــەڕ چۆنیەتــی و
نــاوەرۆک و چلۆنایەتی دانی ئەو وامانە
ئاشکرا نەکراوە.
تەنزیمــی گرێبەســتەکان لەالیــەن چیــن
لەگەڵ واڵتان بەشێوەیەکە کە ئەو مەجال
و ئیزنــە بــە چین دەدات کــە هێژمۆنی و
کۆنترۆڵی تەواوی بە ســەر ئەو واڵتانەدا
هەبێــت .هەڵبــەت ئــەم چاوەدێــری و
کۆنترۆڵــە تەنیــا ئابووری نییــە .هەروەها
چیــن مەجالــی دەستڕاگەیشــتن بــە

بــۆ گۆڕینــی دۆخــی هەنوکــە و گۆڕینــی
چارەنووسی کۆمەڵگا دەبێت؟
یەکێــک لە پاڵنــەرە هــەرە گرینگەکانی
گرێبەســت لەگــەڵ چیــن ئەوەیــە کــە
ئێــران بــە تەمایە لەڕێی ئەم گرێبەســتەوە
کەڵک لە ئەزموونی چین لە سەرکووت
و ئیزۆلەکردنــی کۆمەڵــگا وەربگرێــت،
بەرپرســانی ئێــران ئێترانی بــەردەوام وەک
زەروورەت بــاس لــە ئینتێرنێتــی نەتەوەیــی
دەکــەن کــە چیــن و ڕووســیا هەیانــە،
لەڕاســتیدا مەبەســتی ئەوان لــەو دیاردەیە
پچڕاندنــی دەنگــی ناڕەزایــی کۆمەاڵنی
خەڵک و پێشگرتن بە ڕەنگدانەوەی کێشە
و قەیرانــە ناوخۆییەکانی ئێرانە لە دەرەوە.

بۆیــەش مــن لەســەر ئــەو بــاوەڕەم کە ئەو
گرێبەســتە هەنگاوێکە بــۆ ئیزۆلەکردنی
کۆمەڵــگا و پێشــگرتن بــە گواســتنەوەی
کێشــە و قەیرانــەکان و لــە درێژخایەنــدا
لەناوبردنــی هــەر جــۆرە بەســتێنێکە بــۆ
دەرکەوتنــی ناڕەزایەتــی و بزاڤێکــی
گشتگیری کۆمەاڵیەتی-سیاسی.

ـ ئایــا واڵتــی چین بە مەبەســتی
لەسەر کارمانەوەی ڕێژیمی ئێران
و سەرکوتی ناڕازییان یارمەتی و
هاوکاری ئەو ڕێژیمە دەکات؟
چیــن خــۆی دەســەاڵتێکی دیکتاتــۆر و
پاوانخــوازە کــە بــە هەمــوو شــێوەیەک
کۆمەڵــگای چینــی ئیزۆلــە کــردووە،
مەجالی دەرکەوتنی هیچ ناڕەزایەتییەک
نــادات ،پاکاوتەی ڕەگــەزی ئۆیغۆرەکان،
ســەرکوتی خوێنینــی مەیدانــی تیــان ئان
مێــن و .....ئەزموونێکــی ئەمنــی بــۆ
چیــن ڕەخســاندووە کــە بــە کەڵکوەرگرتن
لە تێکنۆلۆژی بە تەواوی دەســتی بەســەر
کۆمەڵگادا داگرتووە.
بێگومــان هــەم ئێــران خوازیــاری
کەڵکوەرگرتن لە ئەزموون و تێکنۆلۆژییە
و هەمیــش چیــن بــۆ مانــەوەی ڕێژیــم بە
مەبەستی زیاتر تااڵنکردنی ئێران ئەو کارە
دەکات.

ـ کاریگەری ئەو گرێبەستە لەسەر
کورد و نەتەوەکانی دیکەی ئێران
چــی دەبێــت و هێــزە کوردییەکان
چــۆن دەبــێ خوێندنــەوە بــۆ ئەو
گرێبەستە بکەن؟
بێگومــان چین ،ئێران دەخاتــە ژێر ڕکێفی
هێژمۆنــی نیزامــی ،سیاســی و ئابــووری
خۆیەوە ،هەر بۆیەش بە هەموو شــێوەیەک
هەوڵی پاراستنی دەدات ،ئەم ڕەوتە بێگومان
کاریگەری دەبێت بەگشــتی لەسەر هەموو
بزاڤە مافخوازە کۆمەاڵیەتییەکان و یەک
لــەوان بزاڤــی نەتەوەیی کورد ،شــێوازەکان
و کەرەســتەکانی ســەرکوت بێگومــان بــە
هاوکاری چین پێشکەوتووتر دەبن ،بۆیەش
دۆزینــەوەی ڕێگاچــارەی عەقاڵنــی و
عەمەلــی بۆ ڕووبەڕووبوونــەوە لەگەڵ ئەم
دۆخە زەروورەتێکی حاشاهەڵنەگرە.

ژمارە ٢٠ ، ٨١٥ی ژانویەی ٢٠٢٢
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پەخشانەش اباد پالتۆکەی فڕێ دا!»
لە سەهۆڵبەنداندا مەه
«ئەو ڕۆژەی
لە شەست ساڵ زیاتری مژدەوە ..لەمەبەر.
لە شەست ساڵ زیاتری سێدارەوە ..لەمەبەر.
ئێمە لەوێ لە بەستەڵەکدا گەرممان بۆوە
لە بەفرانباردا چووین بە پیر گوڵەباخەوە و
لە سەهۆڵبەنداندا پاڵتۆکانی زستانمان فڕێ دا.
گۆرانییەکانی نێرگزمان لە زوقمدا چنی و
لە زەمهەریردا هەاڵڵەمان دا لە قژی ساباڵخ و
هەر ئەو ڕۆژەیش شەبەنگی لەرزیوی سەر شەختەمان
لەسەر «زاوا ،بووک»دا کرد بە ئااڵ!
لە نیو سەدە زیاتری سروودەوە ..لەمەبەر
لە نیو سەدە زیاتری شەهیدەوە ..لەمەبەر
لە ڕۆژێکی سپی پۆش سوورەگوڵ بە ئەگریجەدا
مەهابادمان کرد بە کۆترێکی سپی
پەڕ لە پێی مل بە شەفەقی ئازادی و
عەشقمان کرد بە بازی خۆمان و
بەرەو هەتاوی سوور و
بەرەو الی خودا و
بەرەو ئایندە هەڵمان دا.
لە ڕۆژێکی بە ڕۆژمێر وەک ئەمڕۆ و
بەاڵم بە سەرفرازیی وەک ئەمڕۆ نا!
لە ڕۆژهەاڵتی چاوماندا
لە ڕۆژهەاڵتی خوێنماندا
مژدەیەک لە شێوەی پەپوولەی وشەدا
مژدەیەک لە شێوەی سێوی بۆکاندا
مزگێنییەکی درێژ لە شێوەی پرچی درێژی
کچە جوانەکانی سەقزدا
مژدەیەکی بازنەیی لە شێوەی پشتێنەکانی ئەواندا
لەگەڵ «با»یەکی نارنجیدا
هات و نەهات بە گوێی دڵماندا!
سەر لە نوێ واڵتێ لە دایک بۆوە
سەر لە نوێ بەرد پێکەنی و
سەر لە نوێ درەخت کەوتە سەما و
بۆ یەکەمجار لەوێ ژیان لە خۆشیاندا گریا!
لە ڕۆژێکی بە ڕۆژمێر وەک ئەمڕۆ و
بەاڵم بە سەربەستی وەک ئەمڕۆ نا!
پیاوێکی وەک بڕوا کەڵەگەت
پیاوێکی وەک هیوا چاوگەش
پیاوێک لە دارهەنار
وەختی گوڵ کردن.
پیاوێک لە حیلە
وەختی غار کردن
مرۆڤێک لە ڕوونی و سادەیی
وەکوو کانیی و گوڵەگەنم.
بوو بە پێشەوای عەشق و
بوو بە سەرکردە.
سەرکردە چون هەتاوێ کە پێش شەوگار بکەوێ
سەرکردە وەکوو ئاو کە ڕووەو تینوێتی بڕوا
سەرکردە وەکوو نان کە بۆ الی برسێتی بچێ.
لە ڕۆژێکی بە ڕۆژمێر وەک ئەمڕۆ و
بەاڵم بە دڵخۆشی وەک ئەمڕۆ نا!
بە شەقامەکانی ساباڵخدا گواڵڵە ئەگەڕا
باران ئەگەڕا ،شمشاڵ ئەگەڕا و گزنگ ئەگەڕا
وەک ئەمڕۆ نا ،کە پێوەند ئەگەڕێ و
کە گولـلە ئەگەڕێ و کە شمشێر پیاسەی تیا ئەکا.
لە یەکەم شەوی هەڵهاتنی خۆشەویستیدا
بە شەو لەبەر دەرگای هەموو ماڵەکانی سنەدا
ژنان ئاوێنەی مانگەشەویان ئەبەخشیەوە.
بە ڕۆژ مندااڵن لەگەڵ مامزەکاندا گەمەیان ئەکرد.
بە شەویش کچان خەنەیان ئەگرتە
دەست و پێی شیعر و ئەستێرەیان
لە کەزی یەکتر ئەدا!
وەک ئەمڕۆ نا ،کە لە بەر دەرگای هەموو
ماڵەکانی «بۆکان»دا ،نان ئەگری و
لە سیلەی هەموو کۆاڵنێکی «کرماشان»دا
ژنان بە چیچکانەوە دانیشتوون و
چاو لە ڕێی کوڕەکانیانن،
کە ئایا لە دۆزەخی ئەم دنیاوە
لە تووناو توونی عەمامەکانەوە..
ئەگەڕێنەوە یان نا؟!!

وەک ئەمڕۆ نا کە مندااڵن
ترس گەورەیان ئەکا و جەهەننەم
هەڕەشەیان لێ دەکا و کچان بۆنی عەبای
ڕەشیان لێدێ و هەژاران شکایەتی
نانی چاو ..بە فرمێسکیان
لێ قەدەغە کردوون تا نەگاتە خودا.
لە ڕۆژێکی بە ڕۆژژمێر وەک ئەمڕۆ و
بەاڵم بە پێکەنین وەک ئەمڕۆ نا!
شیعر ژنێ بوو بێ مانتۆ.
لەو ڕۆژەدا پرچی بۆ کردین بە ئااڵ
وتار دارشەقی سانسۆری هەڵئەگرت.
موجەوزیان لە جبەکان وەرنەئەگرت
باران و بەفر و ڕەشەبا!.
لەو ڕۆژەدا..
کلوەکان بوونە پەپوولە
پەپوولەباران بوو لەوێ
پەپوولەکانیش بوون بە ماچ
وەرزی ماچ باران بوو لەوێ.
شەقامەکان هی «ئەسغەر» و
«ماملێ» بوون هەموو لەوێ.
باخچەکان و بولبولەکان بە زمانی گوڵی هەژار
کارژۆلەکان ،تەوارەکان ،بە زمانی سەوزی «هێمن»
بە پەیڤەکانی «زەبیحی» و
هەناسەکانی «قزڵجی» ئەیانخوێند و...
کە شەو ئەهات
لە سەربانی هەموو ماڵێکی «مەهاباد»
مۆمی تەشیی شیرینەکەی
«وەفایی»یان دائەگیرسان لەوێ!
لە ڕۆژێکی بە ڕۆژژمێر وەکوو ئەمڕۆ و
بەاڵم بە ڕۆح وەک ئەمڕۆ نا!
ئەمڕۆ لەوێ مۆسیقا سەرتاپای ڕەش و
کتێب بێ مێزەری سورەت و
جوانیی بێ لەچکی قیامەت
بۆیان نییە بێنە دەرێ.
لەچک کفنی سەروملە
لەچک خۆرەتاو دەرئەکات
لەچک گۆڕێکی قوماشە و
هەموو ڕۆژێ سەروملی خەزاڵێکی تیا ئەنێژرێ!
دڵداریی گۆشتی بەرازە ئێستە لەوێ
بادەی خەیام کفری سوورە و
لە ژێر کورسی و لە ژێر ترس و لەناو نوێن و
لەناو تەمدا ..خۆی ئەشارێتەوە لەوێ!
بە دیار سەری هەموو قەڵەمێکدا
بە دیار هەموو هەورێکەوە..
پاسەوانێکی تاریکیی ڕاوەستاوە
نەبادا پەیڤ خۆشەویستیی ئازادی بۆ
دەریاچەیەک بدرکێنێ.
نەبادا قەڵەم بچێتە الی باڵدارێ و
باڵدار نامەی زیندانییەک بۆ خۆی بەرێ.
نەبادا هەوریش
ئەو وەختەی ئەگرمێنێ
دارستان و
کێڵگەکان و
ڕووبارەکان
ڕاچڵەکێنێ!
لە شەست ساڵ زیاتری بەهارێ لەمەبەر
لە شەست ساڵ زیاتری مەشخەڵی لەمەوبەر
مەهاباد هەر هەموو برووسکەکانی الی خۆی کۆ کردبۆوە .هەر هەموو بارانەکان .هەر هەموو شینە شاهۆکان و هەر هەموو چراوگەکانی واڵت لە سلەیمانییەوە گردی
یارە و دارتووەکەی مەلیک مەحمود و چەند قەسیدەی یاخی و چەند گوڵی باخی گشتیی گەیشتبوونە ئەوێ.
لە هەولێرەوە ،چەند دیواری قەاڵ و چەند بازی دەشتی قەرەچوغ و چەند دار هەرمێی شەقاڵوە گەیشتبوونە ئەوێ .لە کەرکووکەوە ،چەند کڵپە و چەند کۆاڵنی ڕەحیم
ئاوا ،چەند پرتەقاڵ بە هەناسەبڕکێوە گەیشتبوونە ئەوێ .لە کۆیەوە چەند دار مازوویەکی هەیبەت سوڵتان و پێنج پەنجەی حاجی و دوو پشکۆی دڵدار و چاویلکەکەی
مەالی گەورە گەیشتبوونە ئەوێ.
لە باکوورەوە مێزەرەکەی شــێخ ســەعید و پاڵتۆ شــڕەکەی بەری و دوو قوالنجیش لە پەتی قەنارەکەی گەیشــتبوونە چوارچرای ئەوێ .لە ڕۆژئاوایشــەوە الوکێکی بە
قاچێکی بڕڕاو و دارشەقێکەوە و دوو شیعری جگەرخوێن لە بنهەنگڵدا گەیشتبوونە ئەوێ..
لەو دەمەد ..ئەوێ ئێرە بوو ئێرەیش ئەوێ
لەو ڕۆژەدا من ئەو بووم و ئەو من و
هەموویشمان ئەوێ!.
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