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حیزبــی دێموکــرات،
ڕێکخــەر و پەرەپێــدەری
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی-
دێموکراتیکــی کوردســتان
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کۆبوونــەوەی هاوبەشــی
ڕێبەریــی دووالیەنــی حیزبــی دێموکــرات بەڕێــوە چــوو

پـەیــڤ

ئێكبوون

كەریم پەرویزی

لــە کـــــــــۆبوونەوەیەکی هاوبەشــی
ڕێبەریــی دووالیەنــی حــــــیزبی
دێموکراتــدا دواقۆناغەکانــی پرســی
یەکگرتنــەوەی دێموکراتەکان تاوتوێ
کران.
ئێــوارەی ڕۆژی سێشــەممە١١ ،ی
گەالوێــژ ئەندامانــی ڕێبەریــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران و حیزبــی دێـــــموکراتی
کوردســتان بــۆ هەڵســەنگاندن و
تاوتوێــی دواقۆناغەکانــی پڕۆســەی
یەکگرتنــەوەی دێموکراتــەکان کــۆ
بوونەوە.
لــە بڕگەی یەکەمــی دانیشــتنەکەدا
هەیئەتەکانــی
بەرپرســانی
دووالیەنــی
دانوســتانکاری
دێــــــــــموکرات دواڕاپۆرتــی خۆیــان
لەســەر پڕۆســەی وتووێــژەکان بــۆ
بنەماڵــەی
وەســەریەککەوتنەوە
گەورەی حیزبی دێموکرات پێشـــــکێش
بە کۆبوونەوەکە کرد.
لــەو ڕاپۆرتــەدا وێــڕای ئامــاژەی
ورد بــەو پێشــڤەچوونە گرینــگ و

دەســکەوتە بەرچاوانــەی لــە ڕەوتــی
پڕۆســەی یەکگرتنەوەدا وەدیهاتوون،
وردەکارییەکانی دواقۆناغی پڕۆسەکە
بــۆ بەرچاوڕوونیی زیاتــری ئەندامانی
ڕێــــــــبەریی دووالیەنــی دێموکــرات
تیشكیان خرایە سەر.
لە بڕگەی دووهەمی کۆبوونەوەکەشدا
هیجــری،
مســتەفا
بەڕێــزان
لێـــــــــــپرسراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
خالیــد عەزیــزی ،ســــــــــــکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
وێــڕای ســپاس لــە پشــوودرێژیی
هەیئەتەکانــی دانوســتانکار و
هەروەهــا شــێلگیریی ڕێبەریــی
دووالیەنــی حیزبــی دێــــــــــــموکرات لە
بەئەنجامگەیاندنــی پڕۆســەی ســەخت
بــەاڵم هیوابەخشــی یەکگرتنــەوەی
دێموکراتــەکان ،دوورەدیمەنــی کار و
تێـــــــــــــکۆشانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــی یەکگرتــوو ،و
ئــەرک و دەروەســتییەکانی قۆناغــی
داهاتووی خەبات و تێکۆشانی حیزبی

دێموکراتیان دەستنیشان کرد.
کاک مســتەفا هیجری لە قسەکانیدا
تیـــــشکی خستەسەر ئەو بابەتە کە بە
هیممەت و ئەرکوەخۆگری هەمووانە
ڕیزەکانــی حیزبــی دێـــــــموکرات
دەخەینــەوە ســەر یــەک و قۆناغێکــی
نــوێ و هیوابەخــش لە بەهێــــــــزکردنی
خەبــات و تێکۆشــانی حیزبەکەمــان لە
ڕۆژهەاڵتــی کــــــوردستان لەپێــــــــناو
دەســــــــــتەبەریی مافــە زەوتکراوەکانی
نەتەوەکەمان لە ئێراندا درێژە پێدەدەین.
بەڕێزیــان وێــڕای ئامــاژە بــە زیــان
و خەســارەکانی لێکدابرانــی
ڕیزەکانــی حیــزب و ئــەو زەبــرەی
لــە یەکگرتوویــی خەبــات و
تێـــــــــــکۆشانی حیزبــی دێموکــرات
کــەوت ،پێــی لەســەر ئــەوە داگــرت
کــە دەبێ بــە وەســەریەککەوتنەوەی
ڕیزەکانــی حیزبــی دێـــــــــــــموکرات و
یەکخســتنەوەی وزەی خەباتگێڕیمان
هــەم قەرەبــووی ئــەو قۆناغــەی دابڕان
بکەینــەوە و هــەم گوڕوتینێکی پتر بە
جوواڵنــەوەی مافخوازیــی گەلەکەمان

بدەین.
کاک خالیــد عەزیــزی ،ســکرتێری
گشـــــــــــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کــــــوردستانیش لە قـسەکانیدا تیشکی
خســتە ســەر ئــەو بابەتە کە ئــەوەی تا
ئێستا هەیئـــــەتەکانی دانـــوستانکار بە
یارمەتیــی فکریــی ڕێبەریی دووالیەن
بــە مەبەســتی بەئەنجامگەیاندنــی
یەکگرتنــەوەی
پڕۆســەی
دێموکراتــەکان تــا دواقۆناغــی خــۆی
کردوویانــە ،ئەركوەخۆگــری و هەســت
بــە بەرپرســایەتیی مێـــــــــژوویی و
خەباتگێــڕی بــووە؛ بــەاڵم ئــەوەی لــە
داهاتووی خەباتی هاوبەشمان لە یەک
ڕیــزدا و بــۆ گەیـــــــشتن بــە ئامانجــی
جوواڵنەوەکەمان لەسەرشــانی هەمووان
قورســایی دەکات ،دەروەســتییەکە کــە
دەبێ تا سەر پێی پابەند بین.
بـــــــەڕێزیان لــە درێــژەی قســەکانیدا
هاتــە ســەر ئەو بابەتە کە ڕاســتە ئێمە
دووالیەنــی حیزبی دێموکــرات بەهۆی
دابڕانمان لەگەڵ یەکتری لەو ماوەیەدا
بەجیــا خەبــات و تێــــــکۆشانمان بــووە،

بــەاڵم ســەربەرزین بــەوەی شــێلگیرانە
دژی کۆماری ئیــــــــسالمی خەباتمان
کردوە ،خاوەندارەتیمان لە پرســی کورد
لە ئێران و مێــــــــژووی پڕشـــــــنگداری
هاوبەشــمان کــردووە و ،ئێــــــــــستاش
بــۆ بەهێزکردنــی پێگــەی کــورد و
هەنــگاوی کاریگــەر لــە سەرخســتنی
خەباتــی نەتەوەکەمــان ڕیزەکانمــان
یەک دەخەینەوە.
لــەو کۆبوونەوەیــەدا شــــــــــــێلگیری و
ئیــرادەی ڕێـــــــــــــبەریی دووالیەنــی
حیزبــی دێموکــرات لــە وەاڵمدانــەوە
بــەو زەروورەتــە مێـــــــژووییە و
گەیاندنــی پڕۆســەی یەکگرتنــەوەی
دێــــــــموکراتەکان بــە دواقۆناغەکانــی
خۆی بەرز نرخێندرا.
کۆبوونــەوەی هاوبەشــی ڕێبەریــی
دووالیەنــی حیـــــــــزبی دێموکرات پاش
بــاس و تەتەڵــەی دواقۆناغەکانــی
پـــــــــــــڕۆسەی یەکگرتنــەوە و،
هـــــیوابەخشی بە ڕاگەیاندنی کۆتایی
پڕۆســەکە لە داهاتوویەکــی نیزیکدا؛
کۆتایی بە کارەکانی هێنا.

زۆر شــتی جیــاواز دهتوانــێ هــۆكار بــێ
تــا ژمارهیــهك مــرۆڤ بــهدهوری یهك كۆ
بكاتــهوه بــۆ ئــهوهی پێكــهوه كار بكــهن و
لــه كات و ســامان و ژیانیانــی بۆ تهرخان
بكــهن؛ بــهو مانایــە كــه ڕهنگــه پێوهندییــه
خزمایهتییــهكان دهوری گرنگــی ههبــێ
یــان ڕهنگــه ناســنامهیهكی ناوچهیــی یان
گهورهتر له ناوچهیهك ،بهشێك له واڵت یان
تهنانهت ناســنامهی گشــتگیرتری ههموو
كۆمهڵــگا ئهو بیانــووی پێكهوهبوونه دابین
بــكا .ڕهنگــه بهرژهوهندییــە جیاوازهكانــی
مرۆڤــهكان لــه خاڵێــك و دهرووچهیهكــی
تایبهتیــدا یــهك بگرنهوه و ئــهو ژمارهیه له
كهســهكان پێكهوه ههوڵ بدهن بۆ گهیشــتن
بــهو شــتهی كه خێــری گشــتیانی تێدایه،
ڕهنگــه بــڕوا و هزری هاوبهش بهیهكهوهیان
گــرێ بدا و دهســت له دهســتی یــهك بنێن
تاكوو ئهو بڕوای هاوبهشه سهر بخهن.
هــهركام لــهو بیانــووه جیاوازانــه بــۆ
بهدهوری یهكهوهبوون ،ڕهنگه له دیمهنێكی
گشــتیدا هاوتــا بێنــه بهرچــاو و ههموویان
وهكــوو هــۆكاری گرێدرانی مرۆڤــهكان به
پێناســهیهكی گهورهتــر لــه تــاك بناســرێن
كــ ه پێــی دهڵێــن گــرووپ یــان ڕێكخــراو،
بــهاڵم بهدڵنیاییهوه هــهركام له هۆكارهكان،
دیاردهی جیاواز و دهركهوتهی جیاوازیشیان
لێ دهكهوێتهوه.
ئهوهیکــە گرنگــه حیزبــی دێموكــرات لــه
نێــو ئــهو بیانووانــهدا ،یــان بــه زمانێكیــی
دیكــه بڵێیــن هانــه و مۆتیڤانــهدا چهنــد
الیهنــی جیــاواز و هانــدهری جیــاواز بۆتــه
هۆی پێكهاتنی و له درێژهی تێكۆشانیدا
گهشــهی كــردووه و هۆكارهكانــی
پێكهوهگرێدانــی تاكهكانــی كــه پێیــان
دهڵێــن ئهنــدام ،زیادیشــیان كــردووه و بۆیــه
وهك دیاردهیهكــی سیاســی بۆتــه بوونێكی
زینــدوو كــه چهندیــن دهیهیــه بهردهوامــه و
بهردهوامیش گهشه دهكا.
هۆكارهكانــی كۆبوونــهوهی مرۆڤــهكان له
ڕێكخراوێكــی وهكــوو حیزبــی دێموكراتــدا
كــه چهنــد ڕۆژی دی  ٧٧ســاڵ بهســهر
لهدایكبوونــی تێدهپهڕێ ،جیاوازن و ڕهنگه
هــۆكاره جیــاوازهكان ،لــه ههنــدێ كاتــی
تهنگهبهریــدا ببنــه هــۆكاری پهرتهوازیش،
بــهاڵم گرنگ ئهوهیه كه حیزبێكی زیندوو
و گهشهسهندووی وهكوو حیزبی دێموكرات
لــهو ئهزموونــه تااڵنــه كهڵــك وهربگــرێ
و هــۆكار و بیانــووی جیــاوازی مرۆڤــه
تێكۆشــهرهكان بكاته دهســمایه بۆ بههێزیی
حیزبهكــه و ڕهنگامهبوونــی ڕێكخــراو كــه
خۆشهویســتیی و خوێنشــیرینیی الی
خهڵــك بهو ڕهنگــه جیاوازانهوه زیاتر بكا و
حیزبێكی ڕهنگین و پڕ له جوانی نیشانی
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ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی هــاوكاری ســەبارەت بە
تۆمــەت و بوختانەكانــی ئــەم دواییانــەی كۆمــاری ئیســامی لــە ســەر بزووتنــەوەی كوردســتان
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران ســەبارەت بە تۆمەت
و بوختانەكانــی ئەم دواییانەی كۆماری
ئیسالمی لە سەر بزووتنەوەی كوردستان
لــە ڕاگەیەندراوێکــدا سێناریۆســازی
و تۆمەتــە بــێ بنەماکانــی كۆمــاری
ئیســامیی بــە تونــدی ڕەت کــردەوە
و بــە مایــەی دامــاوی و بێدەرەتانیــی
دەسەاڵتدارانی ڕێژیمی زانی.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
لــە ڕۆژانی رابردوودا پاش باڵوبوونەوەی
ڕاگەیەندراوی كۆمەڵەی شۆڕشــگێڕی
زەحمەتكێشــانی كوردســتانی ئێــران
ســەبارەت بە دەستگیركردنی ژمارەیەک
پێشــمەرگەیان لە نێوخۆی كوردســتان لە
كاتــی ڕاپەڕاندنــی ئەركی ڕێكخســتن و
تەشــكیالتیدا ،هێرشێكی بەرباڵو لەالیەن
دەزگای ئیتالعــات و دامودەزگاكانــی
كۆمــاری ئیســامییەوە بــاو كرایــەوە

كــە چاالكــی ئــەو پێشــمەرگە گیراوانەی
بــە پیالنــی واڵتانــی دەرەوە و پەیوەندییــان
لەگەڵ ئیسراییل بەستەوە.
تۆمــەت بەخشــینەوە و تۆمەتباركردنــی
هــەر دەنگێكــی ئــازاد و هــەر ڕەوتێكــی
خەباتــكاری كوردســتان بــە هەبوونــی
پەیوەنــدی لەگــەڵ واڵتانــی دیكــە
یەكێک لە ســەرەكیترین كار و پیشــەكانی
كۆمــاری ئیســامی بــووە و لــە مــاوەی
دەسەاڵتی خۆیدا بە دەیان جار حیزبەكانی
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان و بزووتنــەوەی
ڕەوای خەڵكی كوردســتانی بە «دەســتی
دەرەكــی» و «هاوپەیمانــی ئامریــكا و
ئیسرائیل» و  ..تۆمەتبار كردووە.
هەڵمەتــی نــاڕەوای ئەمجــارەی كۆماری
ئیســامی لــە كاتێكدایــە كە ئــەم ڕێژیمە
ســەرەڕای قەیرانــی نێوخۆیــی و ناڕەزایی
بەرینــی توێــژە جیاجیاكانــی خەڵــک
كــە خوازیــاری نەمانــی ئــەم ڕێژیمــەن،

بارودۆخی دەرەكیشــی تووشی قەیرانێكی
گــەورە بــووە كــە بــۆی چارەســەر نابێــت،
هــەر لــە بابەتــی دەستپێڕاگەیشــتن بــە
چەكــی ئەتۆمــی تــا دەســتێوەردانی لــە
واڵتانی ناوچەكە و برەودان بە سیاســەتی
هەناردەكردنی شۆڕشی ئیسالمی تووشی
قەیرانی جیدی بووە.
لــەم دواییانەشــدا لێدانی ناوەنــدە ئەتۆمی
و موشــەكییەكان و كڕینــی ژمارەیــەک
كەســی پلەبــەرز لــە هێــزە ئەمنییــەكان و
باقــی دامودەزگاكانــی ئێــران لەگــەڵ
ئیسرائیل ،بووەتە هۆی ئەوەیکە ڕێژیم بۆ
ســەندنەوەی ئابڕوی لەدەســتچووی خۆی
جارێكــی دیكــە سێناریۆســازی بــكات و
ئەمجاریش ئەم سێناریۆیەی تۆمەت لێدان
لــە بزووتنــەوەی كوردســتان و حیزبەكانــی
ڕێكخست.
ئێمە وەک ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی
كوردســتانی ئێــران ئــەم سێناریۆســازی

پێنــج کــەس لــە ئەندامانــی بنەماڵەیەکــی تێکۆشــەر لــە
ڕووداوێکــی هاتوچــۆدا گیانیــان لەدەســت دا

ڕۆژی دووشــەممە ١٠ی گەالوێــژی
١٤٠١ی هەتــاوی پێنج کەس لە ئەندامانی
بنەماڵەیەکــی حیزبدۆســت و تێکۆشــەری
ماموســتا مــەال «ئەحمــەد دافعــی» لــە
ڕووداوێکــی هاتوچــۆدا لەنێوان گوندەکانی
«کاوالن و چۆمــەڵ» گیانیان لەدەســت دا
و سێ کەسیش بریندار بوون.
ئــەو کەســانەی لــەو ڕووداوەدا گیانیــان

لەدەســت داوە بریتین لــە« :مەال محەممەد
دافعــی ،کــەژاڵ دافعــی ،غونچــە
محەممــەدی ،عایشــە محەممــەدی و
مەحموود ئیبراهیمی».
مامۆســتا مــەال «ئەحمــەد دافعــی»
یەکێک لە هەوادارنی حیزبی دێموکرات و
ســیمایەکی ناسراوی دژی ڕێژیمی شا بوو
کە لە بزووتنەوی شۆڕشەکانی ساڵی  ٤٦ـ

٤٧یشدا ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبوو.
تەرمــی ناوبــراون لەنێــو ئاپــۆڕای خەڵکــی
ناوچــەدا بــە خاکــی پیــرۆزی کوردســتان
ئەسپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە و خــزم و کەســی
ناوبــراوان دەکات و خــۆی بــە هاوبەشــی
خەمیان دەزانێت.

جاشــێک لە «ســەواڵوا» کوژرا

و تۆمەتــە بــێ بنەمایانــەی كۆمــاری
ئیســامی بــە تونــدی ڕەت دەكەینــەوە
و بــە مایــەی دامــاوی و بێدەرەتانیــی
دەســەاڵتدارانی ڕێژیمــی دەزانیــن .لەالی
هەمــووان ئاشــكرایە كە كــورد و بزووتنەوە
ڕەواكەی هەڵقواڵوی ناخی ئەو ستەم و بێ

مافییەیە كــە لەماوەی تەمەنی كۆماری
ئیســامیدا لــە كوردســتان پەیــڕەو كــراوە
و ســازكردنی بوختــان و درۆ و تۆمەتــی
بــێ بنەمــا بــۆ ســەر بزووتنــەوەی كورد و
حیزبەكانی بێجگە لە مایەپووچبوونی ئەم
ڕێژیمە زیاتر نییە.

ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی
كوردستانی ئێران
٧ی گەالوێژی ١٤٠١ی هەتاوی
٢٩ی ژوئیەی ٢٠٢٢ی زایینی

تیمێــک لــە پێشــمەرگەکانی «کۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشــانی
کوردســتانی ئێــران» لــە ورمــێ دەسبەســەر کراون

کۆمەڵەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردســتانی ئێــران لــە ڕاگەیەندراوێکــدا
بــاوی کردووەتــەوە کــە تیمێــک لــە
پێشــمەرگەکانیان کــە بــۆ چاالکــی
ســەردانی ناوچەکانــی «ورمێـ»ـــیان
کردبوو ،دەسبەسەر کراون.
لــەو ڕاگەیەنــدراوەدا هاتووە« :ئاگادارتان
دەکەینــەوە کــە بەداخەوە لە چەند ڕۆژی
ڕابــردوودا ،لــە ئەنجامــی چاالکییەکــی
تەشــکیالتی بــۆ کاری ڕێکخســتن
لــە ناوچــەی ســۆما و برادۆســت ســەر
بــە پارێــزگای ورمــێ ،تیمێــک لــە
پێشــمەرگەکانی کۆمەڵــە دەکەونــە
بۆسەی هێزە سەرکوتگەرەکانی کۆماری

ئیســامیی ئێــران و بەداخەوە ژمارەیەک
لە پێشمەرگەکان دەسبەسەر دەکرێن».
دوابــەدوای باڵوبوونــەوەی ئــەم هەواڵــە،
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی
٦ی گەالوێــژی ١٤٠١ی هەتــاوی
«ئیسماعیل خەتیب» وەزیری ئیتالعاتی
ڕێژیمــی ئێــران لــە دانیشــتنی شــۆرای
تەئمینی پارێزگای ســنە ،هەڕەشــەی لە
حکوومەتی هەرێمی کوردســتان و حیزبە
کوردییەکانــی جێگیر لــەو هەرێمە و ئەو
واڵتانــە کــرد کــە دژی ڕێژیمــی ئێــران
هەوڵ دەدەن.
«ئیسماعیل خەتیب» هەروەها باسی لەوە
کردووە کە ئیتالعاتی ڕێژیم لە جووڵەی

دژبەرانیــان ئــاگادارن و بە توندترین شــێوە
تۆڵەی خۆیان دەکەنەوە.
ناوبــراو حیزبــە کوردییەکانی بە ئامرازی
دەســتی واڵتانی دەرەکی وەسف کردووە و
هەڕەشــەی تۆڵەی لە حیزبە کوردییەکان
و واڵتانــی دەرەکــی دژبــەری ڕیژیــم
کردووە.
ئــەو قســانەی وەزیــری ئیتالعاتــی ڕێژیم
بە دوای ئەوەدا دێت کە ڕۆژێک پێشــتر
«ئیبراهیم ڕەئیسی» سەرکۆماری ڕێژیم
هەڕەشــەی ئــەوەی کردبــوو کــە وەاڵمی
هەر شێوە هەڕەشەیەک بۆ سەر پەیکەری
ڕێژیمی ئێران بە توندی دەدەنەوە.

تەقــەی هێزەکانــی ڕێژیمــی ئێــران لــە دوو منداڵــی کــورد لــە
میدیــا بیانییــەکان دەنگــی دایــەوە

ماڵپــەڕی «کوردســتان میدیــا» لــە
هەواڵێکــدا بــاوی کــردەوە ڕۆژی
پێــــــــنجشەممە ڕێکەوتی ٣٠ی پووشپەڕ
کاتژمێر ١١ی پێش نێوەڕۆ جاشــێک لە
نزیک باخەکەی خۆی کوژراوە.
شوناسی ئەو جاشە «قەهرەمان شەهیدی»
خەڵکــی گونــدی «ســوورەتوو» ســەر بە
«سەواڵوا» ڕاگەیەندراوە.
خەڵکــی ناوچەکــە بــاس لــەوە دەکــەن
کــە ئــەو جاشــە دەســتی لــە ســــیخوڕی
و ڕاپۆرتــدان لــە ئەندامانــی حیزبــە
کوردییەکانــی دژبــەری ڕێژیمــی ئێــران

هەبووە و چەندین کەس لەسەر سیخوڕیی
ناوبراو شەهید کراون.
جەنازەی ئەو جاشــە ڕادەســتی پزیشکیی
دادوەریی شــاری «مەریوان» کراوە؛ ئەو
جاشــە لەالیــەن کەســانێکی نەناســراوەوە
کوژراوە.
هەروەها شــەوی ٢٨ی پووشپەڕ لە کاتی
گەڕانی هێزە نیزامییەکانی ڕێژیمی ئێران
جێگیر لە ناوچەی «بڕوێشــکانی» ســەر
بــە شــاری بانــە ،کەســانێکی چەکداری
نەناســراو تەقەیــان لــە هێزەکانــی ڕێژیــم
کردووە و دوو دەرجەدار کوژراون.

بەپێــی زانیارییەکان کە باڵو کراونەتەوە،
ئــەو شــەڕ و تێکەڵچوونــە لــە ناوچــەی
«بڕوێشکانیـ»ـی بانە لەگەڵ کەسانێکی
چەکداری نەناسراو ڕووی داوە.
لەو شــەڕ و تێکهەڵچوونەدا دوو دەرجەدار
بــە ناوەکانــی ســتوانی دووەم «مەهــدی
محــــــــــەممەدینەسب» و ئۆســتواری
دووەم «عەلی فازڵیشاد» کوژراون.
فەرمانــدەی هێزە بەناو ســنوورپارێزەکانی
ڕێژیــم لــە ســنە پشتڕاســتی کردووەتــەوە
و وتوویەتــی کــە ئــەو شــەڕە لــە کاتــی
کۆنتڕۆڵکردنی سنوورەکەدا ڕووی داوە.

هێـــــــــــزەکانی ڕێژیمــی ئێــران لــە
کوردســتاندا جیــا لەوەیکــە لەســەر
سنوورەکان دەست لە کاسبکاران ناپارێزن
و ڕاســتەوخۆ تەقەیــان لــێ دەکــەن لە نێو
شارەکانیشــدا ماشــینی هاوواڵتییــان بــە
گومانــی پێبوونــی شــتومەکی قاچــاخ
دەدەنە بەر دەسڕێژی گولـله.
تەقــەی ڕاســتەوخۆ لــە منــدااڵن لەالیەن
هێــزە نیزامییەکانــی ڕێژیمــەوە بــە
«منداڵکوژیــی ڕێژیمــی ئێران» پێناســە
کراوە.
ڕێژیمــی ئێــران لــە کاتــی خۆپیشــاندان

و ناڕەزایەتییەکانیشــدا لــە شــەقامەکان
ڕاســتەوخۆ تەقــە لە منــدااڵن دەکات کە
هەتا ئێـــــــستا چەندین منداڵ کوژراون.
لــەو پێوەندییــەدا ڕۆژی یەکشــەممە
ڕێکەوتــی ٩ی گەالوێــژ ،هێــزە
ئینتزامییەکانــی ڕێژیمــی ئێــران تەقەیان
لــە ماشــینی شەخســیی هاوواڵتییەکــی
کورد بە ناوی «ڕەحمان ڕاشــدیمەنش»
خەڵکــی گوندی «قوڵقوڵــە»ی مەریوان
لــە جــادەی خــۆڕەم ئــاوا کــردووە ،کە لە
ئەنجامــی ئــەو تەقەکردنــە دوو ئەندامــی
ئەو بنەماڵەیە گیانیان لەدەست دا.

لــەو جینایەتــەدا «مەهــدی و مەتیــن
ڕاشــــــــــدیمەنش» ،تەمــەن  ٩و ١٣
ســااڵن گیانیــان لەدەســت دا و بــاوک و
دایکــی ئــەو دوو منداڵــەش دەسبەســەر
کران.
هێــزە ئینتزامییەکانــی ڕێژیمــی ئێــران لە
خاڵی پشـــــــــــکنینی فیرووزئاوا ،تەقەیان
لــە ماشــینی ئــەو هاوواڵتییــە کــوردە،
کردووە.
دۆخــی تەندروســتیی گشــتیی ڕەحمان و
هومــا بــاوک و دایکــی ئــەو دوو منداڵە
نالەبار ڕاگەیەندراوە.

ژمارە ٦ ، ٨٢٨ی ئاگۆستی ٢٠٢٢

نرخــی ناونووســین لــە قوتابخانەکانــی پارێــزگای «ســنە»
 ٣٠لەســەد هەڵکشــاوە
بەپێــی هەواڵــە باڵوکــراوەکان ،شــورای
پــەروەردە و بارهێنانــی شــاری «ســنە»
لــە حاڵێکدا بەڕێوە چووە کە بەرپرســانی
ئــەو ئیدارەیــە باســیان لــە هەڵکشــانی
 ٣٠لەســەدیی نرخــی ناونووســین لــە
قوتابخانەکان کردووە.
هەڵکشــانی نرخــی  ٣٠لەســەدیی
ناونووســین لە حاڵێکدایە کە بنەماڵەکان
لەگــەڵ قەیرانی ئابــووری و دابینکردنی
بژێویی ژیان بەرەوڕوون.
هەتــا ئێســتا  ٩٩لەســەدی قوتابییــان لــە
پارێــزگای «ســنە» ناویــان نەنووســیوە،
بــەاڵم ڕێژەیــەک لــە قوتابخانــەکان
بەهــۆی ئەوەیکــە لــە ئەمــــــــــــــساڵدا
بودجەیەکی زۆر کەم بۆ نۆژەنکردنەوەی
قوتابخانــەکان دابیــن کــراوە ،نەیانتوانیوە
قوتابخانــەکان لــە کاتــی خۆیــدا ئامــادە
بکەن و قوتابییان وەرنەگرتوون.
هەروەها «محەممەد ســەعید کەنعانی»
بەڕێوەبەری پەروەردە و بارهێنانی ناوچەی
٢ی «ســنە» باســی لــەوە کــردووە:
«بەهــۆی ئەویکە  ١١٠میلیارد تمەن بە

پەیمانکارەکان قەرزدارین پرۆژەکانی ئەو
ئیدارەیــە لــە ناوچــەی  ١و  ٢و هەروەهــا
کەاڵتەرزان بە نیوەچڵی ماونەتەوە».
لــەو پەیوەندییــەدا «عەبدوڵــا هــادی»
جێگــری بەڕێوەبــەری دارایــی پــەروەردە

و بارهێنانــی ناوچــەی یەکــی «ســنە»
وتوویەتــی ،زۆرــــــــبەی قوتابخانەکانــی
ئــەو پارێزگایــە ڕووخــاون و  ٦٠تاکــوو
 ٧٠لەســــــــەدیشیان ڕزیــون و لــە حاڵــی
ڕووخاندان.
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کەمیــی ئــاو لــە کوردســتان خەڵکــی تووشــی سەرلێشــێواوی کــردووە
پچڕانــی ســێ ڕۆژەی ئــاو و دابەزینــی
خێــرای ئــاو لــە ناوچــە جۆراوجۆرەکانــی
شــار و گوندەکانــی شــاری «ورمــێ»
بووەتە هۆی سەرلێشــێواوی و وەڕەزبوونی
خەڵکــی ئــەو شــارە و لەگــەڵ ئــەوەش
بەرپرسان هەتا ئێستا هۆکاری سەرەکیی
ئــەو کێشــەیەیان بــۆ خەڵــک ڕوون
نەکردووەتەوە.
زۆربــەی خەڵکــی ئــەو شــارە گلەییان لە
پچڕانی بەردەوامی ئاو کردووە و وتوویانە
کــە ڕۆژانــە بەبــێ ئــەوەی ئاگاداریــان
بکەنــەوە ئاوەکەیــان لــێ دەگرنــەوە کــە
تەنانەت ئاویان بۆ خۆشوشتن نییە.
هەروەهــا بەپێــی ڕاپۆرتە باڵوکــراوەکان،
چۆمــی «دلفــان» لــە پارێــزگای
«لوڕســتان» ،بەهــۆی ناکارامەیــی
بەرپرســانی پەیوەندیــداری ڕێژیمــی ئێران
بــەرەو وشــکبوون دەچێــت و هــەزاران
گیانــداری ئــەو ســەرچاوەیە مەترســیی
لەنێوچوونیــان لەســەرە و چۆمــی
«سەیمەرە» لە پارێزگای «ئیالمیـ»ـــش
بە تەواوەتی وشک بووە.
«مەجیــب
دیکــەوە
لەالیەکــی

حەســەنی» فەرمانــداری ڕێژیــم لــە
شــاری «نیکشــەهر» ســەر بە پارێزگای
«سیســتان و بەلووچســتان» وتوویەتــی:
«لــە  ٣٤٥گونــدی ئەو شــارە  ٢٢٠گوند
ئاوی پاک و خاوێنیان بۆ ڕانەکێشراوە».
هەروەتــر پێشــتر نوێنــەری ڕێژیــم لــە
«نیکشــەهر» باســی لــەوە کردبــوو کــە
 ٥٠لەســەدی گوندەکانــی ئــەو ناوچەیــە
دەستیان بە ئاوی خواردنەوە ڕاناگات.
لەالیەکــی تریشــەوە پچڕانــی ئــاو و
دابەزینــی خێرایــی ئــاو ،لە چەند بەشــی
گــەورەی شــاری «کرماشــان» خەڵکــی
لەگەڵ کێشە بەرەوڕوو کردووەتەوە.
کێشــەی بێئــاوی دەمێکــە لــەو شــارە
ســەری هەڵــداوە بــەاڵم بەرپرســانی ڕێژیم
هیچ گرینگییەکیان بەم بابەتە نەداوە.

ئەو کێشەیە لە دوای وشکبوونی هەنگاو
بــە هەنــگاوی تااڵو و گــۆل و چۆمەکان
ڕوویــدا کە لەالیــەن ڕێژیمەوە بە شــێوەی
سیســتماتیک جێبەجــێ کــران تاکــوو بە
شــێوەیەکی ئامانجدار ئەو شــوێنانە چۆڵ
بکرێــن و دێموگرافیــای ئــەو ناوچانــە
بگوڕدرێن.
بێئــاوی و وشــکبوونی ســەرچاوەکان
بوونەتــە هەڕەشــەیەکی گــەورە بــۆ ســەر
ژیانــی گیانلەبــەران و مرۆڤــەکان کــە
ڕێژیمــی ئێــران خــۆی لــێ بە بەرپرســیار
نازانــێ .ئەمــە لــە حاڵێکدایــە کــە هــەر
دەســەاڵتێک ،بــە بــێ جیــاوازی بــۆ
بەردەوامبوونــی ژیانێکــی شــیاوی
تاکەکانی کۆمەڵگە ،ئەرکی پاراستن و
دابینکردنی پێداویستییە سەرەتاییەکانە.

حەشــدی شــەعبی لــە «کەرکــووک» بێڕێــزی بــە هاوواڵتییانــی کــورد دەکات
لــە پارێــزگای «کەرکووک» حەشــدی
شەعبی کە لەالیەن ڕێژیمی تێرۆریستیی
ئێران پشتیوانی لێ دەکرێت وەک بێڕێزی
سمێڵی هاوواڵتییەکی کورد دەتاشن.
ئــەو هاوواڵتییــە لــە پێڕەوانــی ئایینــی
«کاکەییـ»ـیه.
وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان
لەســەر ئــەو بێڕێزییــە ڕاگەیەندراوێکــی

بــاو کردووەتــەوە و ڕایگەیانــدووە« :ئەم
کردەوەیە جێگەی قبووڵکردن نییە».
وەزارەتــی پێشــمەرگە ئامــاژەی بــەوەش
کــردووە «داوا لــە هێــزە ئەمنییەکانــی
کەرکــووک دەکەیــن ،دەســتبەجێ،
لیژنــەی لێکۆڵینــەوە لەســەر ئــەم پرســە
پێکبهێنن و تۆمەتباران دەسبەســەر بکرێن
و ڕووبەڕووی یاســایان بکەنەوە ،بۆئەوەی

هیچ کەس و الیەنێکی دیکە هەوڵنەدات
ئــەم جــۆرە کــردەوە ناشــیرنانە دووبــارە
بکاتەوە».
ئــەو هاوواڵتییــە باســی لــەوە کــردووە
حەشــدی شــەعبی قســەی نەشــیاویان
بەرامبــەر کــورد و پێشــمەرگە کــردووە
و ئەویــش نەیتوانیــوە خــۆی بگرێــت و
بــە هەمــان شــێوە وەاڵمــی داونەتــەوە و

دوای ئــەوەی دەنگــی تۆمارکــراوە ،ئــەو
بێڕێزییەی بەرامبەر کراوە.
هاوکات خۆپێشاندانێکیش لە کەرکووک
دژی ئــەو کارەی حەشــدی شــەعبی
ڕێکخرا و یەکێک لە کوردانی کاکەیی
داوای کــرد ،ئــەو کەســەی ئــەو کارەی
بەرامبــەر گەنجــە کاکەییەکــە کــردووە
ڕادەست بکرێت و لە بەرامبەر ئەو کارەیدا

 ٢٠هــەزار هێکتــار لــە دارســتان و لەوەڕگەکانــی «دااڵهــۆ» ســووتان

ڕۆژی هەینــی ٣١ی پووشــپەڕ ،ئاگر لە
کێوەکانی «دااڵهۆ» لە ناوچەی «سورە
دێــزە»ی ســەر بــەو شــارە کەوتووەتەوە و
هەتــا درەنگانی شــەو ئاگرەهایســاوە کە
لــە ئاکامــدا لەالیەن خەڵکــەوە کۆنتڕۆڵ
کراوە.
بەهــۆی ئەو ئاگرکەوتنەوەیە  ٢٠هێکتار
لــە دارســتان و لەوەڕگەکانــی ناوچــەی
«سوەرە دێزە»ی «دااڵهۆ» سووتاوه.
هەروەها لە سەرەتای ئەمساڵدا  ٧هێکتار
لــە دەغــڵ و دانــی ئــەو شــارە بەهــۆی

ئاگرکەوتنەوە سووتابوو.
شــاری «دااڵهۆ» لــە  ١٠٠کیلۆمیتری
ڕۆژهەاڵتی «کرماشــان» هەڵکەوتووە و
 ١٥٥هەزار هێکتار لەوەڕگە و دارســتانی
هەیە.
لــە هەواڵێکــی دیکەشــدا ئاشــکرا بــوو
کــە تــااڵوی «هشــیالن» لــە پارێــزگای
کرماشــان بــە تــەواوی وشــک بــووە؛
لەمبــارەوە «محەممــەد حوســێن
فەالحەتــی» ســەرۆکی ئیــدارەی بەنــاو
پاراســتنی ژینگــەی ڕێژیــم لــە شــاری

کرماشــان ،باســی لــەوە کــردووە کــە
تــااڵوی «هشــیالن» بــە تەواوی وشــک
بــووە و لــە ئێســتادا بــە تانکــەر خەریکــە
ئاوی بۆ دەچێت.
ئــەو کاربەدەســتەی ڕێژیــم هەروەهــا
وتوویەتــی کــە لــەو ســااڵنەدا
وشکەســاڵییەکان کاریگەریی سەرەکییان
لەســەر وشــکبوونی ئــەو تــااڵوە هەبووە و
لــە ئێســتادا نــەک تااڵوەکــە بەڵکــوو
ســەرچاوەی ئــاوی تااڵوەکــەش خەریکــە
بەرەو وشکبوون دەچێت.

تەنیــا ڕێگاچارەیــەک کــە الیەنــی
پەیوەندیــداری ڕێژیــم ویســتوویانە بیگرنە
بەر ئەوە بووە کە بنی تااڵوەکە بە نایلۆن
بگــرن و بــەو شــێوەیە ڕێگا لــە ڕۆچوونی
ئاوەکــە بــۆ نــاو زەوی بگــرن تــا شــوێنی
ژیانێــک بۆ بوونەوەرە ئاوییەکان دروســت
ببێــت ،ئــەوە زیاتــر لــەوەی کــە وەکــوو
چارەسەر ببینرێت زیاتر جێگای پێکەنینە
لەبــەر ئــەوەی کە بوونــەوەرە ئاوییەکان لە
نایلۆندا ناتوانن بژین.
بڕیــار وابــوو کە الیەنــە پەیوەندیدارەکانی
ڕێژیم بۆ ڕێگری لە وشکبوونی تااڵوەکە
لــە بەنــداوی «گاوشانـ»ـــەوە ئــاو بــۆ
ئــەو تــااڵوە بگوازنــەوە کــە بە هــۆکاری
جۆراوجۆر ئەوەش جێبەجێ نەبوو.
تــااڵوی «هشــیالن» ئــەوە بــۆ جــاری
ســێهەمە کە وشک دەبێت و پێشتریش لە
ســاڵەکانی  ١٣٧٨و  ١٣٩٤ئەو تااڵوە بە
تەواوی وشک ببوو و یەک جاریش ئاگر
لە دەوروبەری تااڵو بەربووە.

«دەستی ببڕدرێتەوە».
لەمبــارەوە ڕێکەوتــی ٢ی گەالوێــژی
١٤٠١ی هەتــاوی بەشــێک لــە
هاوواڵتییانــی «کاکەیــی» لــە
کەرکــووک دژی ئــەو ســووکایەتییەی
کە ئەندامانی حەشــدی شەعبیی سەر بە
ڕێژیمی ئێران بەو الوە «کاکەییـ»ـــیەیان
کردووە ،کۆبوونەوەی ناڕەزایەتییان بەڕێوە

ڕێژیــم ئاســەوارە مێژووییەکانــی ناوچــەی
هەوشــار بەتــااڵن دەبات

بەپێــی هەواڵێــک کــە لــە ماڵپــەڕی
«کوردســتان میدیــا» بــاو کراوەتــەوە
ڕێژیم بە هاوکاریی دەستوپەیوەندییەکانی
خــۆی لــە ناوچــەی هەوشــار خەریکــن
ئاســەوارە مێژووییەکانــی ئــەو ناوچەیــە
بەتااڵن دەبەن و بۆ شارە فارسنشینەکانی
ڕادەگوێزن.
بەپێــی زانیارییــەکان ڕۆژی شــەممە

داهێنەرێکــی خەڵکــی شــاری بــۆکان لــە فێســتیڤاڵی نێونەتەوەیــی داهێنــان لــە ژاپــۆن خەاڵتــی بەدەســت هێنــا

«لوقمان عەلیمحەممەدیان» داهێنەری
بۆکانی بە دروســتکردنی کەرەستەیەک
بەمەبەســتی یارمەتــی گەیانــدن بــە
کەســانی کەمئەنــدام ،توانــی میداڵــی
زێــڕ و خەاڵتــی تایبەتیــی فێســتیڤاڵی
نێونەتەوەیــی داهێنــان لــە ژاپۆن بەدەســت
بێنێت.
ئــەو فێســتیڤاڵە لەالیــەن ڕێکخــراوی
جیهانیــی تۆمارکردنــی داهێنانــی
« »wipaو لەالیــەن نوێنەرایەتیــی
فەرمــی واڵتــی تایــوان لــە شــاری
«تۆکیۆ»ی ژاپۆن بەڕێوە چووە.
ئێــران تیمــی پەیوەندیــدار بــە تۆمــاری
داهێنانــی نییــە ،بۆیە ئــەو الوە بۆکانییە
بە شــێوەی ئازاد لەو فێســتیڤاڵەدا بەشدار
بووە.
ناوبــراو ســەبارەت بەو کەرەســتەیەی کە
دروســتی کردووە وتوویەتی کە بەشێکی
زۆر لــە کەمئەندامــان بــە هــۆی الوازی
جەســتەیی یا عەیبداربوونــی ئەندامێکی
جەســتەیان لە کێشــانی وێنــە خۆ دەبوێرن
و شــەرم دەیانگرێــت و لــە کاتــی دیتنــی
وێنەی کەســانی دیکــە و دیمەنی جوان،
لە باری ڕەوانییەوە تووشی ئازار دەبن.
ناوبــراو هەروەهــا دەڵێــت کــە بــە
کەڵکوەرگرتن لەو کەرەســتەیە ،کەسانی

کەمئەنــدام دەتوانــن ئەندامــی خۆیان لەو
کەرەســتەیە بهاوێــن و ژێســتی دڵخــوازی
خۆیــان بگــرن و وێنــەی بــە دڵــی خۆیــان
بکێشن.
ناوبراو هەروەها ئەوەشــی باس کردووە کە
دروســتکردنی ئەو کەرەســتەیە بە شێوەی
گرووپی پێکهاتوو لە کەسانی جۆراوجۆر
لــە ڕشــتە جۆراوجۆرەکانــی ئەندازیــاری
مێکانیــک ،پزیشــکی ،ئەندازیاریــی
پزیشــکی ،ئێلێکترۆنیــک ،هونــەر و
فیزیۆتراپــی بــە لیدێــری ناوبــراو بووە کە
توانیویەتــی لــەو فێســتیڤاڵەدا خــەاڵت
بەدەست بێنێت.
«لوقمــان عەلیمحەممەدیان» پێشــتریش
توانیبــووی لــە فێســتیڤاڵە میللییەکانــدا
ســەرکەوتن بــە دەســت بێنێــت ،ناوبــراو بە
نووســینی ســێ کتێــب ،شــەش داهێنان و
چەندیــن کاری زانســتیی دیکــەش پلەی
زانستی تۆمار کردووە.
هەروەها «ســلێمان مەحموودی» وێنەگر
و هونەرمەندی خەڵکی شــاری «سەقز»
بووەتــە بــراوەی «میداڵــی شانازیـ»ـــی
کێبرکێکــی وێنەگــری نێونەتەوەیــی
«حەمــدان بــن محەممــەد بن ڕاشــد ئالێ
مەکتووم».»HIPA« ،
ئــەو کیبڕکێیــە هەمــوو ســاڵێک لــە

ئیماراتــی یەکگرتووی عەرەبی بە بابەت
و نێوەڕۆکی دیاریکراو بەڕێوە دەچێت کە
بابــەت و نێوەڕۆکــی ئەمســاڵ ســەبارەت
بــە ژینگە بووە .وێنەگرانی سەرتاســەری
جیهــان بەشــدارییان لــەو فێســتیڤاڵەدا
کــردووە و لــە بەشــە جۆراوجۆرەکانی ئەو

فێستیڤاڵەداکەوتوونەتە کێبڕکێ.
لــەو فێستیڤاڵەدا»ســلێمان مەحمــوودی»
وێنەگــری خەڵکی «ســەقز» بــە ناردنی
کۆمەڵێــک وێنــە ،توانیــی نازنــاوی
یەکەمــی ئــەو فێســتیڤاڵە بۆخــۆی
مسۆگەر بکات.

برد.
ناڕازییان بە داخســتی ڕێگای ســەرەکیی
بەغــدا بــۆ کەرکــووک دژی ئــەو
کردەوەیەی حەشدی شەعبی ناڕەزایەتیی
خۆیــان دەربڕیــوە و داوا دەکــەن ئــەو
کەســانەی ئــەو کارەیــان کــردووە ،دەبــێ
ڕادەست بکرێن.

بەپێــی باڵوکــراوەی هەواڵدەرییــەکان،
کێبڕکێــی وێنەگریــی « »HIPAبــە
خەاڵتــی  ٤٥٠هــەزار دۆالر ،یەکێــک
لــە گرانتریــن خەاڵتەکانــی وێنەگــری
کێبڕکێــی نێونەتەوەیــی ئــەم بــوارە بــە
ئەژمار دێت.

ڕێکەوتــی ١ی گەالوێــژ لەالیــەن
تااڵنکەرانــی کوردســتانەوە تەرمــی
مومیاییەکــی ناوچــەی هەوشــار کــە لە
تیکاب دۆزراوەتەوە کە لە ڕێگای سایین
قەاڵ دەستی بەسەردا گیراوە.
ڕێژیــم بــۆ ســڕینەوەی مێژوو و شوناســی
کوردســتان لــە هیــچ جــۆرە کار و
کردەوەیەک خۆی نابوێرێت.

درێژەی پەیڤ
خهڵــك بــدرێ تاكــوو ژمــارهی زیاتــری
بهدهوری كۆببنهوه.
جارێكــی دیكــه كــه حیزبــی دێموكــرات
یهكگرتنــهوه لــه ڕیزهكانی دێتــهوه ئاراوه،
ئــهم یهكگرتنهوه دهبێ ببێته پێكهوهبوونێك
كــه بــه ههمــوو ئهندامانــی چ ل ه ئێســتا
و چ لــه داهاتــوودا بڵێ كــه هۆكارهكانی
پێكهوهبوونمــان ئهوهنــده زۆرن كــه هیــچ
بیانوویــهك ناتوانێ لۆژیكی لێكدابڕانمان
پاســاو بــۆ بهێنێتــهوه .ئێمــه لــه نێــو
حیزبێكــدا بــه ســیما و ڕهنــگ و حــهزی
جیــاوازهوه ،دهتوانین وهها دهفرێك دروســت
بكهیــن كــه هــۆكاره جیــاوازهكان نــهك
ههڕهشــهی لێكههڵبڕانمان نهكــهن بهڵكوو
ببنــ ه وزهی زیاتــر و هانــدهری زیاتــر بــۆ
ڕاكێشــانی خهڵكی دیكهش بۆ الی ڕیزه
پێكهوهگرێدراوهكانمان.
ئێكبوونمــان نــه بــه مانــای ســڕینهوهی
ڕهنگــهكان و كپكردنــی دهنگــهكان،
بهڵكــوو بــۆ بههێزتركردنــی خهباتمــان و
پتهوكردنــی گرێچنــی هــزری هاوبهش و
خولیای هاوئاراســتهمانه .جارێكی دیكه
مێــژوو پێمان دهڵێتــهوه كه هیچ لێكترازان
و ئینشــعابێك لــه حیزبــی دێموكراتــدا
ســهركهوتوو نابــێ و حیزبــی دێموكــرات
یهكه و كوردستان یهك دێموكراتی دهوێ.
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کەشتیی حیزب لە نێوگەردەلوولی ڕووداوەکانی کۆتایی دەیەی ٨٠
و سەرەتای دەیەی کۆتایی قەرنی بیستەمدا!
ئاوڕێک بۆسەر تێکۆشانی حیزب لە دەورەی ڕێبەرایەتیی شەهید دوکتور شەرەفکەندیدا( ١٤ی ژوئیەی ١٧-١٩٨٩ی سیپتامبری )١٩٩٢

ئیبراهیم الجانی
بەشی یەکەم
لەمێــژوودا جــاری وایــە ســاڵێک بەقەدەر
ســەدەیەک بایــەخ و گرنگــی هەیــە .پێــم
وایە ئەو دووســاڵ و چەنــد مانگەی نێوان
ژوئیــەی  ١٩٨٩و ســێپتامبری ١٩٩٢ش
لــە مێــژووی حیزبــی ئێمــەدا بایەخێکــی
گرنــگ و مێژوویی تایبەت بەخۆی هەیە
کە پێویستە نەوەی نوێی کوردستان باشتر
لێی ئاگاداربن.
ئــەو قۆناخــە لــە مێــژووی حیــزب و
بزووتنەوەکەمان ،چ لە ئاستی حیزب و چ
لە ئاســتی ئێران و چ لە ئاســتی ناوچە و
تەنانەت دونیاشدا ،دەورانێکی پڕکارەسات
و ئاڵوگۆڕ بوو .هەموو ئەو ئاڵوگۆڕانەش
شــوێنەوار و کاریگەریــی ڕاســتەوخۆ و
ناڕاســتەوخۆیان لەسەر خەبات و تێکۆشان
و چاالکییەکانــی حیــزب هەبوو .هەربۆیە
ئــەو قۆناخــە بــە قۆناخێکــی گرنــگ لــە
مێژووی حیزب دادەنرێ .ئەوکات دەورانی
گێژەڵووکــە و بوومەلــەرزە سیاســییەکان
بــوو .بــۆ وەاڵمدانــەوە بــە ڕووداوەکان
و دیاریکردنــی ڕێــگا و ســەردەرکرن و
دەربازبــوون و مانــەوە ،حیــزب دەبوایــە
لەنێوخۆیدا ،لە ئاستی ئێران و کوردستانی
ئێرانــدا ،لــە ئاســتی کوردســتانی عێراق و
تەنانــەت دونیاشــدا ئاڵوگــۆڕ و هەڵوێســت
و بەخۆداچوونــەوە و خۆڕێکخســتنەوەی
هەبوایــە .دەبوایــە ســەرلەنوێ خــۆی
ڕێکخســتبایەوە ،خــۆی بەیــان کردبایەوە،
جارێکــی دیکە ڕامابــا و بیری کردباوە و
سەرلەنوێ ڕوانگەکانی خۆی لە پێوەندی
لەگەڵ کێشــە و مەسەلە جۆراوجۆرەکاندا
دەسنیشان کردبانەوە.
لە ئاستی دونیادا تازە بەرەبەرە شەڕی سارد
کۆتایــی دەهــات .سوســیالیزمی مەوجود
لــە بنبەســتی تــەواودا بــوو و هەناســەی
لێبڕابــوو .لەئاســتی نێونەتەوەییدا بۆیەکەم
جــار پــاش شــەڕی دووهەمــی جیهانــی
وەزعێــک پێکهاتبــوو ،کــە ڕێکخــراوی
نەتــەوە یەکگرتــووەکان دەیتوانــی بــە
شــێوەیەکی کاریگــەر ئــازادی کــردەوەی
هەبــێ .ئەوەش لەبــەر ئەوەبوو کە لەوبارەوە
ڕووسیە و ئەمریکا بۆیەکەمجار بوو پاش
شــەڕی دووهەمی جیهانی لە سەر ئاستی
نێونەتەوەییدا پێکەوە هاوکاریان دەکرد.
بەبنبەســت گەیشــتنی سۆســیالیزمی
مەوجــوود و شــکانی ئــەو ئەزموونــە ،بووە
هــۆی ســەرهەڵدانی قەیرانــی سیاســی و
ئایدیۆلــۆژی و ڕێکخراوەیی لە نێو حیزب
و ڕێکخراوە چەپ و سۆسیالیستییەکانی
ئێــران و کوردســتان و جیهانــدا .حیزبیــش
کــە حیزبێکــی میللــی و دێموكراتیــک
بــوو و لەبەرنامەکەیــدا سۆســیالیزم وەک
ئامانجــی دواڕۆژ دیــاری کرابــوو ،کەوتە
ژێــر شــوێنەواری ئــەو قەیرانــە و دەبوایــە
جارێکــی دیکــە لەوبــارەوە خــۆی ســاخ
بکاتەوە.
لەالیەکــی دیکــەوە ،لــە ئاکامــی
واڵتانــی
لەبەریەکهەڵوەشــانی
سۆسیالیســتی ،وەک یەکیەتیــی
ســۆڤیەت ،یۆگۆســاڤیا ،چیکوسلۆڤاکیا
و هتــد و هەروەهــا بەهــۆی ڕووخانــی
حکوومەتــە ســەرەڕۆ و دیکتاتۆرییــەکان
لــەو واڵتانــەدا و لــە زۆر ناوچەی دیکەی
دونیــادا ،دێموکراســی لەحاڵــی گەشــەو
پەرەســەندنێکی بێوێنەدا بوو .تەنانەت باس
لــەوە دەکــرا کە ســەرەتای کۆتایی مێژوو
دەستی پێکردووە و دێموکراسی و لیبڕالیزم
ئیدی چارەنووسی مرۆڤایەتی و کۆمەڵگا
ئینســانیەکانن .میللەتانــی ژێردەســەاڵتی
ســۆڤییەت یەک بــەدوای یەکــدا ئازادی
خۆیانیــان وەدەســت دەهێنایــەوە .گەالنــی

بندەســت لەو واڵتانەدا و بە کەڵکوەرگرتن
لــەو وەزعــە لــە هەمــوو دونیــادا ،داوای
ئــازادی و مافــی نەتەوایەتــی و حەقــی
دیاریکردنی چارەنووسی خۆیانیان دەکرد.
مەســەلەی نەتەوایەتــی جارێکــی دیکــە
زەق ببوویــەوە و کەوتــە ســەر زاروزمانان.
ئــەو مەســەلەیە لــە شــۆرای ئورووپــا و
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکاندا کەوتە
نێــو ئەجێنــدای کاری سیاســی و پاشــان
بــوو بە یەكێک لە مەســەلە گەرمەکانی
دونیا .لەهەموو دونیادا گەالنی چەوساوە
و ژێرچەپۆکە دەنگی هاوار و ناڕەزایەتی
خۆیانیــان بەرزکــردەوە و دەرفەتێکی لەبار
بۆ هەناسەکێشــانی بزووتنــەوە ئازادیخوازە
میللی و نیشتمانییەکان پێکهات.
هــەر ئــەو دەورەیــە دەورەی ســەرهەڵدان و
وەڕێکەوتنــی ئــەو قۆناخەشــە کە ئێســتا
پێــی دەوتــرێ گڵۆبالیزاســیۆن ،واتــە
بەجیهانیبــوون ،کرانــەوەی ســنوورەکان،
هاتووچــۆی ئاســانی کااڵ و هێــزی کار
و ســەرمایە و زانیــاری و تێکنۆلــۆژی،
خێرابوونــی هاتووچــۆ و کەمبوونــەوەی
مەوداکان و بەجیهانیبوونی بازاڕ.
پرۆســەیەکی دیکــەش هەر لــەو دەورەیەدا
دەســتی پێکــرد کــە پێی دەوترا پرۆســەی
ئاشــتی .لە سەرتاســەری ئاســیاو ئەفریقا
و ئوســلۆ مــۆر کــرا .بەهــۆی گرنگی و
بایەخــی سیاســیی ئــەو وتووێژانــە یاســر
عەرەفات و شــەمعون ئەمریکای التیندا،
بەرەبەرە ئاشتی جێگای شەڕی دەگرتەوە.
لە هەموو ئەو شــوێنانەدا کە دەیان ســاڵ
بــوو خەڵــک بەدەســت شــەڕ و کێشــە و
ملمالنــێ چەکدارییەکانــەەوە گیــرۆدە
بــوون ،بەرەبەرە بە ئیبتیکاری ڕێکخراوی
نەتــەوە یەکگرتووەکان وتووێژ و دیالۆگ
بــۆ چارەســەری کێشــەکان دەســتی
پێکردبــوو .ئەوە یەکێک لە ئاکامەکانی
کۆتاییهاتنــی شــەڕی ســارد و ملمالنێی
نێوان ڕۆژهەاڵت و ڕۆژاوا بوو.
لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاستیشــدا
ئاڵوگــۆڕی گــەورە خەریــک بــوو پێــک
دەهاتن .فەلەســتین و ئیســراییل لە حاڵی
دیالــۆگ و وتووێــژدا بــوون کــە پــاش
ســاڵێک لەئاکامــی ئــەو وتووێژانــەدا
ڕێککەوتنامــەی ئۆســلۆ مــۆر کــرا و
عەرەفات و شەمعون پرێز خەاڵتی ئاشتی
نۆبێلیان وەرگرت.
لەالیەکــی دیکەشــەوە شــەڕی ئێــران
و عێــراق ڕاســتە ڕاگیرابــوو ،بــەاڵم
هیشــتا ئــەو دوو واڵتــە لەســەر هیــچ
کام لــە گێرەوکێشــەکانی نێوانیــان
ڕێکنەکەوتبــوون .تەنیــا بڕیارنامــەی
٥٩٨ی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
قبووڵ کرابوو بەاڵم ئاکامەکانی کۆتایی
ئــەو شــەڕە لە کــورد بەگشــتی و حیزبی
ئێمــە و چۆنیەتی هەڵســووڕانی سیاســی
ئێمــە هێشــتا بەڕوونــی دەرنەکەوتبــوون یا
دەتوانیــن بڵێین پێشــبینی نەدەکــران یا بۆ
حیــزب زۆر ڕوون نەبــوون .بنکەکانــی
ئێمە لە شــاخە سەخت و ستڕاتیژییەکانی
ناوچە ســنوورییەکانی نێوان کوردســتانی
ئێــران و عێــراق جێگیربــوون ،ناوچەیــەک
کــە بــە درێژایــی مێــژوو هیــچ کات
داگیرکەرانــی کوردســتان نەیانتوانیــوە
دەســەاڵتی خۆیانــی بەســەردا بســەپێنن و
هەمیشــە لەدەســت کورددا بــووە .هەروەها
چاالکــی و جموجۆڵــی سیاســی و
تەشکیالتی و پێشمەرگانەشمان هەروەک
جاران تا ڕادەیەکی زۆر دەچووەپێش.
لەجەرگــەی ئــەو ئاڵوگۆڕانــەدا بــوو کــە
عێراق پەالماری کوەیتی دا .ئەوەش بووە
هــۆی هەڵگیرســانی شــەڕی دووهەمــی
کەنــداو .شــەڕێک کــە بــە ڕێبەرایەتــی
ئەمریــکا و هێــزە هاوپەیمانەکانــی و بــە
ڕەزامەنــدی نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــۆ
ئازادکردنــی کوەیــت لــە ٢ی ئاگۆســتی
 ١٩٩٠دەســتی پێکــرد و تــا ٢٨ی
فێبریــوەری  ١٩٩١درێــژەی کێشــا .لــە

ژێــر پاڵەپەســتۆی نیزامــی و سیاســیدا
پــاش ماوەیەکــی کــەم عێراق ناچــار بوو
بکشــێتەوە .ئەو کشــانەوەیە بووە سەرەتای
شکســتێکی سیاسی و نیزامی گەورە بۆ
عێــراق .لــە ئاکامــی هەلومەرجی تازەدا،
دەوڵەتی عێراق تاڕادەیەکی زۆر دەسەاڵت
و توانای کۆنتڕۆڵکردنی واڵتی لەدەســت
دا یــا ئیــدی نەیدەتوانــی وەک ڕابــردوو
دەسەاڵتی خۆی بسەپێنێ.
بەوجۆرە شۆڕشی شیعەکان کە زۆرایەتی
حەشــیمەتی عێراقیــان لــە ناوەڕاســت و
باشــووری ئــەو واڵتــە پێکدەهێنا دەســتی
پێکــرد ،لــە کوردســتانیش ڕاپەرینــی
جەماوەری و ناڕەزایەتی پەرەیان ئەستاند.
لەئاکامــدا جەیشــی عێراقــی پەالمــاری
باشوور و کوردستانی دا و وەک هەمیشە
دەستی دایە سەرکوتی خەڵکی ڕاپەڕیو.
لــە ئاکامــی هێــرش و پەالمــاری
ســوپای عێــراق بــۆ کوردســتان کــۆڕەوە
مێژووییەکــەی کوردەکان دەســتی پێکرد
و بــووە ســەرەتای قۆناخێکــی تــازە لــە
مێــژووی بزووتنــەوەی کورد لەو بەشــەی
کوردســتاندا .دواتــر بەهــۆی فشــاری
بیروڕای گشتی ،ئەنجوومەنی ئاسایشی
ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ناوچەی
دژەفڕینــی لــە باکــووری مــەداری ٣٦
ڕاگەیانــد .بەگوێرەی ئەو بڕیارە ســوپای
عێــراق ئیــدی نەیدەتوانی بەکەیفی خۆی
سیاسەتی ســەرکوت و زەبروزەنگی خۆی
لە کوردستان وەک پێشوو بەڕێوە بەرێ.
هەمــوو ئەوانــە هەلومەجێکــی تازەیــان
خوڵقاندبوو کە شوێنەوارێکی ڕاستەوخۆی
لەســەر وەزعی کوردەکان لە کوردستانی
عێراق و تەنانەت وەزعی ئێمە و خەبات و
تێکۆشانی ئێمەش دادەنا.
حیــزب دەبوایــە پێوەندییەکانــی خــۆی
لەگــەڵ بــەرەی کوردســتانی ،پارتــی و
یەکیەتــی و تەنانــەت دەوڵەتــی عێراقیش
ســەرلەنوێ ڕێکبخاتــەوە .لەالیەکــی
دیکەشــەوە دەبوایە ســەبارەت بە چۆنیەتی
چاالکــی هێــزی پێشــمەرگە و کاری
سیاســی و تەشــکیالتی و مەوقعیەتــی
بنکەوبارەگاکانمان لەناوچە سنوورییەکان
پێداچوونەوە بکەین و ئارایشی تازە بەخۆوە
بگرین .هەموو ئەوانە کارێکی حەکیمانە
بوون و پێویستیان بە سیاسەت و تاکتیک
و یارییەکی هۆشمەندانە هەبوو.
لــە کوردســتانی ئێــران ،ڕێژیــم دەرفەتــی
مانۆردانــی زۆرتــری لەبــاری سیاســی و
نیزامیــەوە بــۆ خوڵقابــوو .دەیەویســت ئــەو
فــەزا پــڕ لــە ســەرکوت و خەفەقانــە کە
لەباری سیاسی و نیزامییەوە سەپاندبووی
هێنــدەی دیکــەش تووند بــکات .بەوجۆرە
ئەرکــی هەرەگرنگی حیزب لەو دەورەیەدا
ئەوەبــوو کــە ورەو ڕۆحیــەی خەبــات و
بەربەرەکانــێ و خۆڕاگری لە نێو خەڵکدا
ڕاگــرێ و پــەرەی پێبــدا .چــاو و ڕاوی
ڕێژیــم و تەبلیغاتــی دەزگا سیاســی و
نیزامییەکانــی حکوومــەت پووچــەڵ
بکاتــەوە و تا ئەو جێگای ئیمکانی هەیە
چاالکــی و هەڵســووڕانی پێشــمەرگە و
تیمــە تەشــکیالتییەکانی کۆمیتەکانــی
حیــزب بــە جۆرێــک درێــژەی هەبێــت.
ئێمــە هەوڵمــان ئەوەبــوو نیشــان بدەیــن کە
شــەڕی کوردستان شــەڕێکی سەربەخۆیە
و تەنانەت پاش ڕاوەســتانی شــەڕی ئێران
و عێراقیش و تا وەدیهاتنی ئامانجەکانی
خەڵکی کوردستان هەر درێژەی دەبێت.
لەالیەکــی دیکەشــەوە دوو کێشــەمان
هەبــوون کــە دەبوایە بۆ چارەســەرکردنیان
هەنــگاو هەڵگریــن .شــەڕی ئێمــە یانــی
حیــزب لەگــەڵ کۆمەڵــە و شــەڕی
ئێمــە لەگــەڵ ئــەو بەشــە لــە کادرو
پێشــمەرگەکانی حیزب کە لە کۆنگرەی
هەشت جیاببوونەوە و لە ژێرناوی «حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران-ڕێبەرایەتی
شۆڕشگێر» خەباتی خۆیان دەبردە پێش.
لــە ئاســتی ئێرانیشــدا ئاڵوگــۆڕی گەورە

خەریــک بوو پێــک دەهاتن .ڕاوەســتانی
شــەڕی ئێــران و عێــراق و ئاکامەکانــی
لەبــاری سیاســی و ئابــووری و نیزامــی
و کۆمەاڵیەتییــەوە ،مردنــی خومەینــی و
ئاکامەکانی لەسەر کۆماری ئیسالمی،
گــۆڕان لــە سیاســەتەکانی کۆمــاری
ئیســامیدا ،ملمالنێــی نەریتخــواز و
موحافــزەکارەکان ،دەورانی جووتســاالری
خامنەیــی و ڕەفســەنجانی ،بەرنامــەی
ئاوەدانکردنــەوەی واڵت و وێرانییەکانــی
شــەڕ ،دەســپێکردنی دەورانــی ســازکە و
بفرۆشــەی ڕەفســەنجانی و کردنــەوەی
دەرگای بــازاڕی ئێــران بە ڕووی دونیادا،
فرۆشــی بەلێشــاوی نــەوت و هەڵڕژانــی
دۆالرە نەوتییــەکان بــۆ نێــو کیســەی
دارودەســتە جیاجیاکانی سەربەدەســەاڵتی
ئاخونــدی ،ئاســاییکردنەوەی پێوەندییــە
سیاسی و ئابووری و بازرگانییەکانی ئێران
لەگەڵ واڵتانی ناوچە و دەوڵەتە عەرەبی
و ئیســامییەکان و ئاســاییکردنەوەی
پێوەندییــە سیاســی و دیپلۆماســی و
بازرگانییــەکان لەگــەڵ واڵتانــی ڕۆژاوا
جگــە لە ئامریکا ،پەیڕەوکردنی مۆدێلی
چینــی بــۆ گەشــەی ئابــووری یانــی
کرانــەوەی ئابــووری بــەڕووی دونیــادا،
بەاڵم لــە ژێر مودیریەتێکی تەکحیزبی و
دیکتاتۆریانەو سەرەڕۆیانەدا.
ئاکامەکانــی ئەو وەزعە تازەیە لەســەر
وەزعــی نێوخۆی ئێران و خەڵک و ژیان
و گوزەرانی خەڵکی کوردستان
ڕێژیــم لــە ڕێــگای فرۆشــی نــەوت و
قــەرزی دەرەکییــەوە توانــی  ١٥٠ملیــارد
دۆالر بێنێتــە نێــو بازار .ئورووپا لەالیەک
تینووی نەوتی هەرزانی ئێران و لەالیەکی
دیکــەش تەماحــی کردبــووە بــازاڕی
ئێــران بۆ فرۆشــی کااڵ ســەنعەتییەکانی
خــۆی .چڵەپۆپــەی ڕیەڵپۆلەتیــک و
ماکیاولیزمی سیاسی لێرەدا خۆی نیشان
دا .قازانجــە ئابــووری و بازرگانییــەکان
بــەری چــاوی دەوڵەتــە ئووروپاییەکانــی
گرتبوو ،پێشــێلکردنی مافەکانی مرۆڤ
و ســەرکوت و زەبروزەنگــی سیاســی
و خەفەقــان کــە لەالیــەن ڕێژیمــەوە بــە
توونــدی بەڕێــوە دەچــوون ،بــۆ ئورووپــا
هیــچ بایەخێکیــان نەبوو .بــەو جۆرە بازاڕ
و ڕووحانیــەت یەکیــان گــرت ،خامنەیــی
و ڕەفســەنجانی دەســتیان وێکــدا ،ڕێژیــم
تەنیا داوای ڕاگرتنی زاهیری ئیســامی
دەکــرد و هیچی تــر .بەوجۆرە دەورەیەک
دەستی پێکرد کە بە دەورانی سەرکوت و
زەبروزەنگی سیاسی و مەدەنی لە نێوخۆ و
پەرەسەندنی تیرۆر لە دەرەوە دەناسرێتەوە.
وەزعــی تێکۆشــان و بردنەپێشــی خەبــات
لــە نێوخــۆ و دەرەوە زۆر ســەخت و دژوار
بــوو .لــە نێوخــۆ و دەرەوە و تەنانــەت لــە
کوردســتانیش کەفوکۆڵــی خەبــات بەرەو
الوازی و تەنانــەت دامــرکان دەڕۆیشــت.
لــە نێوخــۆی ئێــران و کوردســتانیش و
تەنانــەت لــە دەرێش زۆرتر خەڵک پەنایان
بــۆ کاری فەرهەنگــی و ژێرزەوینــی
دەبــرد .وەک باســمان کــرد چەپــی ئێران
لــە نێــو قەیرانــی سیاســی و تەشــکیالتی
و ئایدیۆلۆژیــدا خەریکــی لینگەفڕتــێ
بوو .حیزبی توودە لەباری تەشــکیالتییەوە
ئاداری بەســەر پاداریەوە نەمابوو ،لەباری
سیاســییەوە تــەواو بــێ ئیعتیبــار ببــوو و
لەبــاری فکریشــەوە ژێرپێــی هەڵتەکابوو.
فیداییــەکان ســەرگەردان بــوون ،لەبــاری
فکــری و تەشــکیالتییەوە گیــرۆدەی
فیرقەگەرایــی و ســێکتاریزمی سیاســی
و ئایدیۆلۆژیــک بــوون کــە تەنانــەت
نەیاندەتوانی ڕێگای خۆشیان بۆ مانەوە و
نقوم نەبوون دەستنیشان بکەن .موجاهیدین
تاســابوون ،تووشی زەبری قورسی نیزامی
ببــوون ،کەوتبوونــە بنبەســتی سیاســی،
لەباری سیاسییەوە پاش ڕاوەستانی شەڕی
ئێران و عێراق تا ڕادەیەکی زۆر بێدەرەتان

دەهاتنە بەرچاو .ســەڵتەنەتخوازەکان الواز
و بــێ ئومێــد بــوون ،ئەوان پێیــان وابوو لە
ئاکامــی شــەڕی ئێــران و عێراقــدا ڕێژیم
دەڕووخێ و دەچنەوە سەر مەقام و پۆست
و مڵک و ماڵی جارانی خۆیان ،کەچی
ڕاوەســتانی شەڕ ئەو ئومێدەی لێئەستاندن
و لەبــاری سیاســی و تەشکیالتیشــەوە
هێندەی دیکەش پرشــوباڵو بوون .تەنانەت
ئۆمێدیان بە ڕۆژاوا و ئەمریکاش لەدەست
دا.
جەبهــەی میللــی و کۆماریخــوازەکان و
میللیگەراکانیــش بەشــێکیان پێیــان وابوو
کــە دەکرێ ڕێژیــم لەنێوخۆدا ئاڵوگۆڕی
بەسەردا بێت .بەشێکیان نیەتی هاوکاریان
لەگــەڵ ڕێژیــم هەبــوو ،بەشێکیشــیان
حەیران و مات ببوون و دەســتیان لەخۆیان
بەردابــۆوە .بەشــێک لــەوان چوونەپێشــی
وەزعــی کوردســتانی عێــراق ،دامەزرانی
پاڕلمانــی کوردســتان و پێکهاتنــی
حکومەتی هەرێمی کوردستان تۆقاندنی،
ئیدی مەســەلەی دابەشــبوونی ئێــران بوو
بە خەمی گەورەیان تا مەســەلەی خەبات
لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی .خەمــی
گەورەیــان بریتــی بــوو لــە باڵکانیزەبوونی
ئێــران .بــەو جــۆرە حیــزب و بزووتنــەوەی
کــورد ئەگــەر لەالیــەک دەبوایــە وەک
هەمیشــە لەبەرانبەر ســەرکوتی کۆماری
ئیســامیدا ڕاوەســتێ ،لەالیەکــی
دیکەشــەوە دەبوایــە لەبــاری فکــری و
تێئۆریکیشــەوە لەبەرانبــەر ئــەو شــەپۆلە
تــازەی ناســیۆنالیزمی ئێرانیدا کە ڕووی
هێرشــەکەی لــە کــورد و کوردســتان بوو
ئااڵی بەربەرەکانی بەرزکاتەوە.
لــە ئاســتی حیزبــی دێموکراتیشــدا
ئاڵوگــۆڕی گــەورە لەئارادابــوون .پــاش
شــەهیدبوونی شــەهید دوکتــور قاســملوو،
لەڕاســتیدا پــاش کۆنگــرەی ســێهەمی
حیــزب یەکــەم جاربــوو حیزب ســکرتێری
خــۆی دەگــۆڕی .شــەهیدبوونی دوکتور
قاســملوو ئاســەواری زۆری سیاســی و
تەشــکیالتی لەســەر وەزعــی نێوخــۆی
حیــزب و دەرەوەی حیــزب و تەنانــەت
لەســەر بزووتنەوەی کوردستانیش هەبوون.
لەالیەکی دیکەوە جموجۆڵ و تێکۆشانی
حیــزب دەبوایــە ســەرلەنوێ ڕێــک
بخرێتــەوە ،هــەر لەو ســەروبەندەدا دەوڵەتی
عێــراق بــۆ ئیمتیازدان بە ئێــران پەیتاپەیتا
فشــاری دەخســتە ســەر حیزب کە ناوچە
ســنوورییەکان چــۆڵ بــکات .لەالیەکــی
دیکەشــەوە داوای ئەوەبــوو کە جموجۆڵی
پێشــمەرگە لــەو ناوچــە ســنوورییانەوە بۆ
ناوخــۆی واڵت ڕاگیــرێ .شــایانی باســە
هــەر لــەو سەروبەندەشــدا بــوو کــە بــەو
بۆشــایی دەسەاڵتەی کە پاش کشانەوەی
دەزگاکانــی حکومەتــی عێــراق لــە
ناوچەکــەدا هاتبووە پێــش ،ڕایەڵکەکانی
تێرۆر و ڕەشــەکوژی کۆماری ئیسالمی
لــە کوردســتانی عێــراق زۆر چــاالک و
باڵوببونەوە .ئەو مەسەالنە پێوەندییەکانی
حیزبیــان لەگــەڵ دەوڵەتــی عێــراق و هێزە
سیاسییەکانی کوردستانی عێراق ،تووشی

گیروگرفــت کردبوو .ئــەو ئەرکانەی لەو
بــارەوە فــەوری بــوون وەک باســمان کــرد
بریتی بوون لــە ڕاگرتنی پێوەندییەکانمان
لەگــەڵ عێــراق ،چارەســەری کێشــە و
ناکۆکییەکانمــان لەگــەڵ کۆمەڵــە و
ڕێبەرایەتــی ،پتەوکردنی پێوەندییەکانمان
لەگەڵ هێزە سیاســییەکانی کوردســتانی
عێــراق ،ســازماندانەوەی ڕێبەرایەتــی
حیــزب و کادری ڕێبەریــی کۆمیتــەو
تەشکیالتەکانمان و ڕێکخستنەوەی هێزی
پێشــمەرگە و درێژەدان بــەکار و خەبات و
ســووربوون لەســەر بردنەپێشــی تێکۆشــان،
زاڵبــوون بەســەر کێشــەو گرفتەکانــی نێو
حیزب و هەروەها پێوەندی درووستکردنەوە
لەگــەڵ دۆســتە ڕۆژاواییەکانی حیزب و
بزووتنەوەی کورد.
بــۆ وەاڵمدانــەوە بــەو وەزعــە حیــزب و
ڕێبەریی حیزب دەبوایە چ بکات؟ دەبوایە
چ هەڵوێســت و کاروکردەوە و ڕەفتارێک
لەخۆی نیشان بدات؟
حیزبی دێموکرات
شــەهیدبوونی دوکتــور قاســملوو
شوێنەوارێکی زۆری لەسەر حیزب هەبوو،
ئاخــر دوکتور قاســملوو کەســایەتییەکی
سیاسی و تەشکیالتی گەورەو ڕێبەرێکی
کاریزماتیــک بوو ،هەربۆیە پڕکردنەوەی
جێگای ئەو بەڕاســتی لە نێوخۆی حیزب
و ڕێبــەری حیزبــدا کارێکــی ســەخت
و دژوار بــوو .بەوحاڵــەش حیــزب لــە
یەکەمیــن پلینۆمی کۆمیتــەی ناوەندی
پــاش شــەهیدبوونی دوکتــور قاســملوودا،
بــە تێکــڕای دەنــگ دوکتــور ســەعیدی
وەک ســکرتێری حیــزب هەڵبــژارد.
کاک ســەعید ســااڵنێکی زۆر بــوو لــە
ڕێبەرایەتــی حیزبــدا کار و بەرپرســایەتی
بەڕێــوە دەبــرد .هەمیشــە یەکێــک لــە
داڕێژەرانــی سیاســەت و هەڵوێســتەکانی
حیزب بوو،بەاڵم لە ژێر ســێبەری دوکتور
قاســملوودا توانایــی و لێوەشــاوەییەکانی
زۆر دەرنەدەکەوتن .هەربۆیە زوو سوکانی
ڕێبەرایەتــی حیزبــی گرتەدەســت .لــە
بیرمــە کاک ســەعید پــاش هەڵبژێرانــی
گوتــی« :سوپاســتان دەکــەم کــە دەنگی
متمانەتــان پێــدام ،دانیشــتن لــە جێــگای
پێشــەوا و دوکتور قاســملوو شــانازییە بۆ
مــن ،بــەاڵم لەبیرتان بێت بەهــۆی گۆڕان
لە هاوکێشــە سیاسییەکانی ناوچەدا ،من
لــە هەلومەرجێکــدا مەســئولیەتی حیــزب
وەئەســتۆ دەگــرم کە ئاســتی تێکۆشــانی
حیــزب ڕەنگــە بــەرەو خــوارەوە بــڕوا ،ئەوە
لــە مێژوودا ڕەنگە بەســەرمدا بشــكێتەوە،
بــەاڵم چوونکــە حیــزب و ئــەو قۆناخــەی
خەبــات ئەو ئەرکەی خســتۆتە سەرشــانم،
بە هەموو توانا و تەعەهود و بە پشتیوانی
ئێوە شانی وەبەر دەدەم».
دیــارە لــە کاتــی قســەکردن لەســەر
شــەهیدبوونی کاک دوکتوریــش لــە
وتارەکەیــدا گوتــی ئێمــە ئــەو ڕێگایــە
درێژە لە الپەڕەی ٥
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درێژەی الپەڕەی ٤

بەرنادەین یا ســەردەکەوین یا دێینە کەنار
تــۆ و شــانازی شــەهیدبوون لــە ڕێــگای
کوردستانماندا پێدەبڕێ.
دەبــێ بگوترێ کە شــەهیدبوونی دوکتور
قاســملوو بووە هۆی ئەوەی لەسەرتاسەری
کوردســتان و ئێران و تەنانەت دونیاشــەوە،
شــەپۆلێکی گــەورەی هــاودەردی و
پشــتیوانی و هاوپێوەنــدی ڕوو لــە حیــزب
بــکات .ئــەوە ئەودەم و لــەو هەلومەرجەدا،
شــوێنەوارێکی سیاســی و تەشــکیالتی
و مەعنــەوی و ئەخالقــی زۆری لەســەر
هەمــوو تێکۆشــەرانی حیــزب دانــا و
کارێکی کرد کە حیزب و تێکۆشــەرانی
حیــزب بتوانــن خۆیــان لەژێربــاری ئــەو
کارەساتە خەمهێنەرەدا ڕاگرن.
لەالیەکــی دیکەشــەوە وەحدەتــی زیاتــری
سیاســی و تەشــکیالتی نێوخــۆی حیزبی
پتەوتــر کــرد و کێشــە نێوخۆییەکانــی
تاڕادەیەکــی زۆر خەوانــدن .دیــارە زۆری
نەکیشــا ســەرلەنوێ بەجۆرێکــی دیکــە
خۆیان نیشان دایەوە.
حیــزب و ڕێبــەری حیــزب لەوبــارەوە زوو
هەمــوو ئــەو ئیقداماتانەیــان بەڕێوەبــردن
کــە دەبوایــە بەڕێــوە ببردرێــن و پێویســت
بــوون .وەک ســازماندانەوەی حیــزب،
دابەشــکردنی کار و بەرپرســایەتییەکان،
وەک باســم کــرد هەڵبژاردنــی ســکرتێر
و جێگــری ســکرتێر و ئەندامێکــی تــازە
بــۆ دەفتــەری سیاســی،کە بریتــی بــوو
لــە شــەهید کاک ســەالمی عەزیــزی،
ڕێکخســتنەوەی هێــز و کۆمیتەشارســتان
و تەشــکیالتەکان لــە نێوخــۆی واڵت،
ساخبوونەوە لەسەر ئیدامەکاری و درێژەدان
بــە چاالکــی سیاســی و پێشــمەرگانە،
کاری دیپلۆماســی و ڕاگەیانــدن،
دڵنیاکردنــەوەی خەڵکی کوردســتان لەوە
کە پاش شەهیدبوونی دوکتور قاسملووش
خەباتــی حیزبــی دێموکرات و بزووتنەوەی
کوردســتان هــەروا دەڕۆنــە پێــش و ئااڵی
ئەو خەباتە هەر بە شەکاوەیی دەمێنێتەوە،
دامەزراندنــی کۆمیتــەی ئەمنیــەت بــۆ
پاراســتنی حیــزب و تێکۆشــەرانی حیزب
لەبەرانبــەر پیــان و نەخشــەگاڵوەکانی
دەزگا ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیــم،
پێکهێنانــی کۆمیتــەی ئامــووزش و
پــەروەردە بــۆ بارهێنانــی کادری سیاســی
و تەشــکیالتی و تێکۆشــەرانی حیــزب تا
بتوانــن لــە هەمــوو هەلومەرجێکدا کاری
حیــزب و بزووتنــەوە بەرنەپێــش و لەهەموو
بوارەکاندا لە داهاتوودا بتوانن ڕێبەرایەتی
حیزب وەئەستۆ بگرن.
هــەر لــەو قۆناخــەدا حیــزب توانــی بــە
شــێوەیەکی حەکیمانــە کاناڵێک لەگەڵ
کۆمەڵــە بــۆ قســەو بــاس بکاتــەوە،
پــاش ئــەوەی کــە بنکەکانــی کۆمەڵــە
لــە دۆڵەڕەقــە کەوتنــە بــەر هێرشــی
فرۆکەکانــی عێــراق ،کاک ســەعید لــە
ڕێــگای بێســیمەوە بۆخــۆی هــاودەردی
حیــزب و ڕێبەری حیزبی پێ ڕاگەیاندن.
ئەوە بووە سەرەتای کرانەوەی دەرگایەک
بــۆ بــاس لــە کێشــەکانی نێوانمــان ،پاش
ســەردانی کاک ســەعید بۆ بەغدا لەوێ
عێراقییــەکان داوای لێدەکــەن کــە ئــەوان
لــە نێوان حیــزب و کۆمەڵــەدا ناوبژیوانی
بکــەن و دیداریان بۆ پێک بهێنن ،کاک
ســەعید بەپێــی ســوننەتەکانی حیزب کە
ڕازی نابێــت ئــەوان بــەوکارە هەڵســن،
دەڵــێ مــن پرســم بەڕێبەرایەتــی حیــزب
نەکــردووە دەبێ ڕێبــەری حیزب کۆبێتەوە
و ئیجــازەی کارێکی ئاوا بــدەن ،بەوجۆرە
وەاڵمی نەرێنــی بە عێراقییەکان دەداتەوە
و مەبەستیشی تەنیا ئەوە بوو ئەو کێشەیە
لــە کوردســتان چارەســەر بکــرێ .دوای
گەڕانــەوەی هەر زوو بێ ئەوەی پێویســت
بێ کەس دەخالەت بکات ،ڕێبەری حیزب
ڕاگەیەندراوێکــی باڵوکــردەوە و کۆتایی
بە شەڕ لەگەڵ کۆمەڵە هێنا.
ڕاگەیەندراوەکــە بــە دەنگــی مــن لــە
ڕادیــۆ باڵوکرایــەوە ،ئیــدی بەرەبــەرە
پێوەندییەکانــی حیــزب و کۆمەڵــە بــەرەو
ئاســاییبوون چوونەوە و بەخۆشییەوە ئێستا
دوو هێزی هاوپەیمانین.
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ڕێبەرایەتــی
شۆڕشگێریشــدا هــەروا ،کاک ســەعید
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زۆری هــەوڵ دا ئــەو کێشــەیە چارەســەر
بــکات ،چەنــد جــار هەڵکــەوت لەگــەڵ
کاک جەلیــل گادانــی پێکــەوە دانیشــن،
بەاڵم هەمیشــە کەندوکۆسپیان بۆ کاک
جەلیل درووست دەکرد .سەرەنجام ڕێبەری
حیــزب بــە ئیبتیکاری کاک ســەعید لە
ڕاگەیەندراوێکدا کۆتایی بەشــەڕی نێوان
حیزب و ئەوانیش هێنا.
مەبەســت لەهەمــوو ئەوکارانــە بریتــی
بــوو لــە تەیارکردنــەوەی حیــزب و
بەهێزکردنــەوەی حیــزب بــۆ درێژەدانــی
خەبــات و بەربەرەکانی بەرانبەر کۆماری
ئیســامی ،یانی مەبەســتی سەرەکی لەو
کارانــە و لــەو هەنگاوانــە هەمــوو بریتــی
بــوو لــە وەاڵمدانــەوە بــەو ئەرکانــەی لەو
قۆناخەدا کەوتبوونە سەرشانی حیزب.
عێراق
دوای ڕێککەوتنــی عێــراق و ئێــران
فشــاری دەوڵەتــی عێــراق بۆســەر حیــزب
دەســتی پێکــرد .بەتایبەتــی دەوڵەتــی
عێــراق لەســەر داوای ئێــران پێیان لەســەر
ئــەوە دادەگــرت کــە دەبــێ لــە ناوچــە
سنوورییەکان نەمێنین .بنکەی دەفتەری
سیاسی ڕاگوێزرێ ،هاتوچۆی سیاسی و
تەشکیالتیمان نەمێنێ.
حیــزب بەهەمــوو توانــاوە هەوڵــی دا
تەســلیمی ئــەو داخوازە نەبێت .لــەو بارەوە
کاک ســەعید هەمیشــە ڕادەوەســتا و
مقاومەتێکــی زۆری لەخۆی نێشــان دەدا
و وەختــی دەکڕی و هەرجارەو بەجۆرێک
ڕازی دەکردن و بەڕێی دەکردنەوە.
لەبەرانبەردا ئێمە ئاستی چاوەڕوانییەکانی
خۆمانمــان لــە عێــراق هێنابــووە خــوار،
تاڕادەیەکــی زۆر لەســەر پێــی خۆمــان
ڕاوەســتابووین و هیــچ داواکارییەکمــان
لێیان نەبوو.
بۆ حیزب ئەوە گرنگ بوو نەبینە قوربانی
و مایــەی ساتوســەودای نێــوان عێــراق و
ئێــران .بــە دەســتپێکردنی شــەڕی عێراق
و کوەیــت عێــراق کەوتــە ژێر فشــارێکی
زۆرتــر و هەوڵــی دەدا تادەکرێ دڵی ئێران
لەخــۆی ڕازی بــکات؛ بۆیــە ئامادەیــی
تێدابــوو ئیمتیازاتــی زۆرتر بداتــە ئێران تا
فشــاری ئەمریکا و هاوپەیمانانی لەســەر
کەمتــر بێتــەوە .داخوازی بەغدا لە حیزب
چۆڵکردنــی بنکــە ســنوورییەکانمان بوو،

لــە ڕاپەڕینەکــە بکات ،لەبــاری مادی و
ئیمکاناتــەوە ئەگــەر ڕێبەرایەتــی کــورد
پێداویســتییەکی هەبێــت و لەتوانــای
حیزبــدا بێــت بەپێــی ئیمکان بۆیــان دابین
بــکات ،تەنانــەت لەهەندێــک شــوێن
کادر و تێکۆشــەرانی حیزبیــش لەگــەڵ
ئاپــۆڕای خەڵک لە ڕاپەڕینی جەماوری
نێوشــارەکاندا بەشــداریان کردبــوو ،بــەاڵم
لەبــاری عەمەلییــەوە ئێمــە دەخالەتــی
سیاسی و تەشکیالتی و نیزامی نەکەین.
لەوبــارەوە لەباری مادی و تەداروکاتییەوە
حیــزب هاوکاری ســەرکردایەتی کوردی
دەکــرد ،ئــەوان ئەودەم لــە تەنگانەدا بوون،
هەموو کوردســتان ئازاد ببوو ،ئەو هەموو
ئیمکاناتــەی جەیشــی عێراقــی کەوتبووە
دەســتی خەڵک بــەاڵم یەکیەتی و پارتی
و بەرەی کوردســتانی و حیزبی شــیوعی
وەک تەشکیالت لەڕاستیدا هیچیان نەبوو،
لەدەورووبــەری کورکــوک بــوون داوایــان
کــرد کە فیشــەکمان نییە و پێویســتیمان
بــە فیشــەکە ،حیــزب لــە ئەمبارەکانــی
خۆی فیشەک و تەقەمەنی پێویستی بۆ
دابیــن کــردن .ئێوارەکەی کە کەرکوک
ئازادکــرا ،کاک ســەعیدێک کە لەگەل
بەخەســارچوونی گوللەیــەک و نانێکــی
شــۆڕش ڕۆحی دەهاتە ســەر دەم ،تەقەی

شــوێنیش لــە تەنگانــە و کاتی پێویســتدا
هــاوکاری یەکتریشــیان دەکرد ،لەو بارەوە
زۆر نموونە هەن کە شایانی ڕێزلێگرتنن.
بەوحاڵــەش بەڕەســمی هێشــتا حیــزب و
پارتــی کۆتاییان بەو کێشــەیە نەهینابوو.
کاک دوکتــور قاســملوو لــە پلینۆمــی
پێــش شــەهیدبوونیدا ،لە ڕاپۆرتــی خۆیدا
بــۆ کۆمیتــەی ناوەنــدی باســی دیــداری
نێوان خۆی و کاک مەسعودی لە سوئێد
لــە پەراوێــزی کۆنگــرەی ئەنترناســیۆنال
سۆسیالیســتدا کرد .ناوبــراو ئەو دیدارەی
بەرزنرخانــد و گوتــی ئێمــە لەســەر
کۆتاییهێنــان بــە کێشــەکانی نێوانمــان
ڕێککەوتویــن و لــەوەش زیاتــر دەتوانیــن
بــۆ هــاوکاری و هاوپێوەندیــش ئەگــەر
بزووتنــەوەی کــورد بکەوێتە ژێر فشــاری
دەوڵەتــەکان ،حیســاب لەســەر یەکتــر
بکەین بەاڵم ئەو مەســەلەمان بە میدیایی
نەکردووە بۆ ئەوەی حەساسیەتی دوژمنان
نەوروژێنیــن .لــەوێ مــن داوام لە کاک
مەسعود بارزانی کرد کە با بەیاننامەیەک
دەرکەیــن و ئــەو دیدار و لێکتێگەیشــتن و
ڕێککەوتنەمــان بــە بیــروڕای گشــتی و
خەڵکــی کوردســتان ڕاگەیەنیــن بــەاڵم
کاک مەســعود گوتویەتی پێویســت نییە
و کارێکی ئاوا دوژمنانی میللەتەکەمان

مەســعود و وەفــدی پارتــی گوتــی باشــە
ئاخــر ســەردانی ئێــوە ئــاوا بە ئاشــکرا بۆ
الی ئێمــە کێشــەتان بــۆ ســازناکات لــە
تاران ،کاک مەســعود لــە واڵمدا گوتی
سەردانی ئێوە و دەفتەری سیاسی حیزبی
دێموکــرات نــەک هــەر کێشــەمان بــۆ
ســازناکات بەڵکــوو لــە تارانیش پرەســتیژ
و بایەخــی سیاســی ئێمــە زیاتــر دەکات.
جگەلــەوەش پێــم خۆشــە لێــرە ڕابگەیەنــم
کــە ئێمــە تــازە هاتووینەتــەوە ســەرخاک
و نیشــتیمانی واڵت و بــاوک و باپیرانــی
خۆمــان ،جارێکــی دیکــە ئێمــە لــە هیچ
هەلومەرجێکــدا ڕوو لــە ئێــران ناکەینەوە،
تەنانــەت ڕەنگــە ڕووبکەینە بەغــدا بەاڵم
قــەت تــازە ڕوو لە ئێــران ناکەینەوە .ئەو
کۆبوونــەوە زۆر پۆزەتیــڤ بــوو ،لــە
کۆتاییدا کاک ســەعید داوای لەکاک
مەسعود کرد کە زۆر بەداخەوە هەندێک
شــەڕ و نێوان ناخۆشــی لــە بەینی حیزبی
ئێمــە و پارتیــدا لە ڕابــردوودا ڕوویان داوە
کــە بــۆ هەمووالیــەک و بــۆ خەڵکــی
کوردســتان ناخــۆش و کارەســاتبارن .بــۆ
نموونــە هــەر ئێســتا هاوڕێــی وامــان لێــرە
هەیــە کــە ئەندامــی ڕێبــەری حیزبــە و
باوکی وی لەالیەن سەرکردایەتی شۆڕش
لــە کاتی خۆیدا تەســلیم بە ڕێژیمی شــا

ئەو کۆبوونەوە زۆر پۆزەتیڤ بوو ،لە کۆتاییدا کاک سەعید داوای لەکاک مەسعود کرد کە زۆر بەداخەوە
هەندێک شەڕ و نێوان ناخۆشی لە بەینی حیزبی ئێمە و پارتیدا لە ڕابردوودا ڕوویان داوە کە بۆ هەمووالیەک و
بۆ خەڵکی کوردستان ناخۆش و کارەساتبارن .بۆ نموونە هەر ئێستا هاوڕێی وامان لێرە هەیە کە ئەندامی ڕێبەری
حیزبە و باوکی وی لەالیەن سەرکردایەتی شۆڕش لە کاتی خۆیدا تەسلیم بە ڕێژیمی شا کراوەتەوە و لەگەڵ
چەندین هاوڕێی لە جەڵدیان ئێعدام کراون ،بۆیە پێویستە بەیاننامەیەکی هاوبەش باڵوبکەینەوە،
فرسەتێکی باشە کە بە ڕەسمی کۆتایی بەو نێوان ناخۆشیانە بێنین و کارێکی ئاوا شوێنەواری سیاسی باشی لەسەر
وەزعی کوردستان دەبێت .کاک مەسعود لەواڵمی کاک سەعیددا گوتی مەبەستی من لەوسەردانەی ئەوجار تەنیا
سەردان و دیداری ئێوە و ڕێبەرایەتی حیزبە ،من خۆم و پارتی بە دوژمنی حیزبی دێموکرات نازانم و هەر بۆیەش
بێ دەمانچەش هاتووم .گفتت دەدەمێ دەرفەتی ئەوەش دێ کە ئەو کارەش بکەین و ئەو بەیاننامەیەش لەکاتی
خۆیدا باڵو بکەینەوە .بەو جۆرە بەخۆشییەوە پێوەندیەکانی نێوان پارتی و
حیزبی دێموکرات ئیدی بەرەبەرە لە کردەوەشدا ئاسایی بوونەوە
بــەاڵم وەک هەمیشــە حیــزب و بەتایبەت
کاک ســەعید قــورس و قایــم ڕاوەســتا
و تەســلیمی ئــەو داخــوازە نەبــوو .بــۆ ئەو
مەبەســتە چەندجــار هەیئەتی حکوومەت
دەهاتــە دەفتــەری سیاســی بــەاڵم کاک
ســەعید هەمــوو جــارێ بــە جۆرێــک
ڕەوانەی دەکردنەوە.
بــەو جــۆرە حیــزب توانــی خــۆی لەژێــر
ئــەو فشــار و پالەپەســتۆیانەدا ڕابگــرێ.
مانــەوەی دەفتــەری سیاســی لــە
جێــگای خــۆی و ڕاوەســتان لەبەرانبــەر
داخوازییەکانــی دەوڵەتــی عێــراق ئــەودەم
ســەرکەوتنێکی سیاســی گەورەبــوو بــۆ
حیزب و بزووتنــەوە .ئەوە کاریگەرییەکی
گــەورەی لەســەر بەردەوامــی کار و
چاالکییەکانــی حیــزب و جموجۆڵــی
سیاســی و تەشــکیالتی و پێشــمەرگانەی
حیزب لە نێوخۆی کوردستاندا هەبوو.
کوردستانی عێراق
بــە دەســپێکردنی ڕاپەڕینی کوردســتانی
عێــراق ،حیــزب هەڵوێســتی ئەوەبــوو کــە
لەباری سیاسی و مەعنەوییەوە پشتیوانی

هەوایــی کــرد ،گوتی هەموومــان بەجێیە
ئــەوڕۆ جــەژن بگریــن ،لە سێســەد ســاڵی
ڕابــردوودا ،ئەوەیەکــەم جــارە کەرکــوک
بەدەست کورد واتە خۆمانەوەیە.
پارتی دێموکراتی کوردستانی عێراق
بەداخەوە لە ئاکامی پیالنەکانی ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامیدا لــە نێوخــۆی واڵت
شــەڕ و کێشــەیەکی نەخــوازراو لــە نێوان
پارتــی دێموکراتــی کوردســتان و حیزبی
ئێمــەدا درووســت بــوو .ئــەو شــەڕە بــۆ
هیــچ کام لــە دووالیەنــی شــەڕەکە و
بــۆ میللەتەکەشــمان لــە هــەردوو دیــوی
کوردســتان ناڕەحەتــی زۆر لەگــەڵ
بــوو ،هــەر لــە ســەرەتاوە ڕێبــەری کــورد
و دۆســتانی حیــزب و پارتــی هەوڵیــان
دا ئاگــری ئــەو شــەڕە خەفــە بکــەن و
ڕێبەریــی حیزبیــش بۆ ئەو مەبەســتە زۆر
بەپەرۆش بوو .بەخۆشــییەوە لەو سااڵنەی
دواییــدا بەکــردەوە شــەڕەکە ڕاوەســتابوو،
لــە زۆرشــوێنیش پێشــمەرگەکانی حیــزب
و پارتــی کــە دەگەینــە یەکتــر هیــچ
کێشــەیەکیان پێکــەوە نەبــوو ،لــە زۆر

تەحریــک دەکات .ئــەوە یەکەمیــن جــار
بوو ڕاســتەوخۆ پارتی و حیزب لەئاســتی
هەرەسەرەوەدا پێکەوە دادەنیشتن.
بــەاڵم لەکــردەوەدا ئــەو ڕێککەوتــن و
لێکتێگەیشــتنە هێشــتا دانەبەزیبــووە
نێــو جەمــاوەری حیــزب و بەدەنــە و نێــو
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان تــا
ســەردانی کاک مەســعود و کاک
نێچیــر بــۆ دەفتــەری سیاســی حیــزب لە
بۆڵــێ .بــە کــردەوە ئــەو ســەردانە توانــی
دڕدۆنگییەکان بڕەوێنێتەوە و الپەڕەیەکی
تــازە لــە پێوەندییەکانــی نێــوان حیــزب و
پارتــی دێموکراتــی کوردســتان بکاتەوە.
کۆبوونەوەیەکــی زۆر باش بوو ،ڕێبەریی
حیزب بەڕاستی چاوەڕوانییەکی ئەوتۆی
نەبوو .چوونکە هێشتا وەزعی کوردستانی
عێــراق هیچ ســەقامگیرییەکی پێوە دیار
نەبــوو ،دوورەدیمەنێکــی ڕوون لەئــارادا
نەبــوو ،پارتــی و کوردەکانــی عێــراق
هێشــتاش هێندەیــان توانــا و دەســەاڵت
پەیــدا نەکردبــوو کــە بتوانــن لەبەرانبــەر
فشــاری ئێراندا خۆڕاگرن .کاک سەعید
پــاش بەخێرهێنــان و بەرزنرخاندنــی کاک

کراوەتــەوە و لەگــەڵ چەندیــن هاوڕێــی
لــە جەڵدیــان ئێعدام کراون ،بۆیە پێویســتە
بەیاننامەیەکــی هاوبــەش باڵوبکەینــەوە،
فرســەتێکی باشە کە بە ڕەسمی کۆتایی
بــەو نێــوان ناخۆشــیانە بێنیــن و کارێکــی
ئــاوا شــوێنەواری سیاســی باشــی لەســەر
وەزعــی کوردســتان دەبێــت .کاک
مەســعود لەواڵمــی کاک ســەعیددا
گوتــی مەبەســتی مــن لەوســەردانەی
ئەوجــار تەنیــا ســەردان و دیــداری ئێــوە و
ڕێبەرایەتــی حیزبــە ،مــن خــۆم و پارتــی
بــە دوژمنــی حیزبــی دێموکــرات نازانــم
و هــەر بۆیــەش بــێ دەمانچــەش هاتووم.
گفتــت دەدەمــێ دەرفەتی ئەوەش دێ کە
ئــەو کارەش بکەیــن و ئــەو بەیاننامەیەش
لەکاتــی خۆیدا بــاو بکەینەوە .بەو جۆرە
بەخۆشــییەوە پێوەندیەکانــی نێــوان پارتــی
و حیزبــی دێموکــرات ئیــدی بەرەبــەرە لــە
کردەوەشدا ئاسایی بوونەوە.
ئەوە ســەرکەوتنێکی گەورە و هاوبەشــی
هەردووالیــە و بــۆ ئــەوە دەبــێ دەرس و
ئەزموونــی لێوەرگیــرێ و هەرگیــز ڕێــگا
نەدرێ جارێکــی دیکە لە پێوەندییەکانی

نێــوان حیــزب و پارتــی و هێــزە
کورستانییەکانی دیکەدا دووبارە ببێتەوە.
وەک باســمان کــرد وەزعــی تــازەی
کوردســتانی عێــراق ئەگــەر لەالیــەک
گەلێــک دەرفەتــی گــەورەی لەگــەڵ
خــۆی هێنابوونە پێش ،لەالیەکی دیکەش
گەلێــک شــتی نەرێنیشــی هێنابوونــە
کایــەوە .هەرچەنــد بــەرەی کوردســتانی
هەبــوو و هەمــوو هێــزە سیاســییەکانی
کوردســتان لەنێویــدا بــوون ،بەاڵم کێشــەو
ملمالنێــی نێــوان پارتــی و یەکیەتــی
مەیدانــی بــۆ دوژمنانی کــورد بەتایبەت
کۆمــاری ئیســامی بــۆ ســازکردنی
نائەمنــی و ئاژاوەنانــەوە پێکهێنابــوو.
هەمــوو هەوڵــی حیــزب لەوبــارەوە ئەوەبوو
کــە یەکیەتــی و پارتی هان بدات پێکەوە
و بــە شــێوەیەکی هاوبــەش و بــە ئاشــتی
کێشــەکانیان مودیریــەت بکــەن و ئەگەر
بکــرێ هەڵبژاردنێــک بەڕێوەبــەرن و
حکومەتێــک بــۆ ئیــدارەی کاروبــاری
ناوچە ئازادکــراوەکان دامەزرێنن ،کاک
ســەعید لە دیــدار و چاوپێککەوتنەکانیدا
لەگــەڵ ڕێبەرایەتــی پارتــی و یەکیەتــی
هەمیشــە پێــی لەســەر زەروورەتــی ئــەو
کارە دادەگــرت .بەخۆشــییەوە ســەرەنجام
هەڵبژاردنــی پارلمانــی کــرا و یەکەمیــن
کابینەی حکومەتی هەرێمی کوردســتان
پێکهات .ڕاست لەو سەروبەندەدا کۆماری
ئیسالمی دەستی کردە پیالنگێڕان بەدژی
حیزب و بزووتنەوە ،شەبەکەیەکی بەرینی
بــۆ تیــرۆری ئەندامــان و تێکۆشــەرانی
حیزب لە کوردســتانی عێــراق دامەزراند،
تەقاندنــەوەی مینوبــوس و ماشــینەکانی
دیکــەی حیــزب لەکاتــی هاتووچۆیــان،
نائەمنکردنــی ڕێگاکانــی دەورووبــەری
بنکەوبارەگاکانــی حیــزب ،بەشــێک لەو
پیالنە بوون.
وەک باســم کــرد هــەر بــۆ وەاڵمدانــەوە
بــەو وەزعەش بــوو کە حیــزب کۆمیتەی
ئەمنیەتی پێکهێنا.
کۆماری ئیســامی هەربەوەش ڕانەوەستا
و فشــاری خســتە سەر یەکیەتی و پارتی
تــا حیــزب شــوێنی بنکــەو بارەگاکانــی
چــۆڵ بــکات و لــەو پێوەندییەدا بەســەدان
پیالنــی جۆراوجــۆری وەڕێخســتن؛ بــەاڵم
حیــزب بــە هیــچ جــۆر نەچــووە ژێــر ئــەو
داخــوازە .ڕێبەریــی حیــزب ڕایگەیانــد
کــە حیــزب بەهیــچ جــۆر ئــەو شــوێنانە
بەجێناهێڵــێ و هــەروەک ڕابردوو بەاڵم بە
ئارایشــی تازە و گونجاوترەوە درێژە بەکار
و خەباتــی خــۆی دەدا .ڕێژیــم دەســتی
دایــە تۆپبارانــی بنکەوبارەگاکانی حیزب
و ئێزگــەی ڕادیۆی دەنگی کوردســتانی
ئێــران .ئــەو ڕۆژەی کــە کاتیووشــاکانی
ڕێژیــم لــە دەورووبــەری ئێزگــەی ڕادیــۆ
دەکەوتن ،کاک عەســکەر کوردســتانی
دەچێتــە الی کاک ســەعید و دەڵــێ:
«کاکە تۆپ و کاتێۆشــاکانی ڕێژیم لە
دەورووبەری ڕادیۆ دەکەون و دەتەقنەوە».
کاک ســەعید لەوەاڵمــی کاک
عەســکەردا دەڵــێ« :هیــچ نییــە؛ ڕەنگە
ڕۆژێــک هێرشیشــیمان بکەنــە ســەر و
ئــەودەم نارنجوکێــک دەخەینە نێــو ڕادیۆ
و دەیتەقێنینــەوە و کاڵشــێنکۆفەکانمان
هەڵدەگرین و وەشاخی دەکەوین».
درێژەی هەیە.....
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دوو تابلۆ و دوو دیمەنی دژواز

تااڵن

پژمان شەریعەتی

داگیرکەرانی کوردستان بە بەردەوامی هەوڵی تااڵنکردنی کوردستانیان
داوە و هەمــوو هەوڵیــان لەو پێناوەدایە کە بە ســەرمایەکانی کوردســتان
واڵتە وێرانەکانی خۆیان ئاوەدان بکەنەوە ،ئاماژە بە هەر سەرمایەیەکی
کوردســتان لــە بانزەوینــی و ژێرزەوینــی و ئینســانی بکەیــن ،دەبینیــن
داگیرکەر سەرقاڵی تااڵنییەتی.
لەم ڕۆژانەدا پرســی ناوچەی ســووماری ســەر بە شــاری قەسرشیرین لە
پارێــزگای کرماشــان ،بووەتە جێی دڵگرانــی زیاتری خەڵکی پارێزگای
کرماشــان بەو تێبینییەوە کە مەیدانی نەوتی ســومار ڕۆژانە  ١٥هەزار
بەرمیل نەوت بەرهەمی هەیە و داهاتهكهی بۆ سوپای پاسدارانه.
لێــرەدا پرســی جێــی نیگەرانی ئەوەیە کــە قەرارگای خاتەمولئەوســیای
ســەر بە ســپای پاسداران دەستی بەسەر ئەو ناوچەیەدا گرتووە و تەنانەت
بە ئیعترافی خۆیان ئەو ناوچەیە زۆر باشــتر و پڕداهاتترە کە پێشــبینیان
کردووە؛ لەم ڕاستایەشدا ئەوەیکە ڕوونە و پێشبینیکراو بوو ئەو کەتوارەیە
کە هیچ کام لە بەرپرســانی ئەو پرۆژەیە خەڵکی کوردســتان نین و لە
دەرەوەی کوردستان هاتوون بۆ تااڵنی سەرمایەکانی کوردستان.
بــە شــێوازێک کــە چەنــد کیلۆمێتــر ئەوبەرتــر شــاری مێژوویی قەســر
شــیرینە ،کــە جیــا لــە مەیدانــە نەوتییــەکان ،دوو ســنووری نێونەتەوەیی
ترانزیــت و بازرگانــی هەیــە کە لەوێشــدا ڕۆژانە چەندیــن میلیۆن دۆالر
تجارەت دەکرێت؛ ئیتر پوتانســییەلی جوتیاری و گەشــتیاریش بمێنێتەوە
کــە ئەگــەر وەک پێویســت ئاوڕی لــێ درابایەوە بەدڵنیاییــەوە دەیتوانی
ببێتە یەکێک لە جەمسەرەکانی خوڵقاندنی داهات .ئەمە لە حاڵێکدایە
کە ئەو شارە لە هەژارترین شارەکانی کوردستانە و خەڵکی قەسر شیرین
لە ئەستەمترین بارودۆخدا ژیان دەکەن.
بۆ نموونە لە مانگی ڕابردوودا بە شــەپۆلی خۆڵبارینەکان ،قەسرشــیرین
یەکێــک لــەو شــارانە بــوو کە زۆرتریــن ڕێژەی خۆڵبارینــی بوو و هیچ
بەرپرســێک تەنانــەت ســەردانی ئــەو ناوچــەی نەکــرد و دەیــان ســاڵە
نەیانتوانیوە ئەو کێشەیە چارەسەر کەن ،لە الیەکی دیکەشەوە لە شەڕی
ڕێژیمی بەعس و ڕێژیمی کۆماری ئیســامیدا ،ئەو شــارە بە دەیان جار
خاپــوور کــرا و هەشــت ســاڵی تــەواو لەژێر بومبــاران بــوون و ژیانیان لە
ئاوارەیی تێپەڕ کرد ،کەچی ئێستایش پاش زیاتر لە سی ساڵ لەو شەڕە
هێشتا ئەو شارە ڕەنگ و بوونی بۆمب و وێرانیی پێوە دیارە.
لێــرەدا شــاری قەسرشــیرینمان وەکوو نموونە هێنا و بــە دڵنیاییەوە دۆخی
شــارەکانی دیکەی کوردســتانیش لەو شــارە باشــتر نییە و بەشــی کورد
تەنیا لە سەرمایەکانی ،ڕەنج و هەژاری و ژینۆساید بووە.
دەگەڕینەوە سەر سەرچاوەکانی ئاوی کوردستان ،دۆخەکە زۆر نالەبارترە
و وشککردنی بەئەنقەستی کوردستان دۆخی ژیانی زۆر نالەبار کردووە
و واڵتێک وەکوو کوردستان کە بەشێکی زۆر لە حەشیمەتی بە وەرزێری
ژیان بەڕێوە دەبەن بەرەو ژینۆسایدێکی ژینگەیی دەڕۆن.
کانزاکانی دیکەی سەرتاسەری کوردستانیش هەر لە لوڕستان تا ماکۆ
لەبەر چاومان بەرەو ناوەندی ئێران دەڕۆن و بیناکان لەوێ بە سەرمایەی
کوردســتان بەرزتــر دەبنــەوە و لــە کوردســتانیش ڕۆژ بــە ڕۆژ ئامــاری
پەراوێزنشینی و ژیان لە نێو کۆاڵن بە بێسەرپەنا زیادتر دەبێت.
پارێزگایــەک وەکــوو کرماشــان کــە یەکێــک لــە دەوڵەمەندتریــن
پارێزگاکانی کوردســتانە ،زۆرترین قەیرانی هەیەبەچەشــنێک کە وای
لێ هاتووە بڵێین هەرچی خاک دەوڵەمەندتر ،خەڵک هەژارتر و ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی لەو کاتەوە کە حوکمی جیهادی لە دژی کوردستان
ڕاگەیانــدووە هەتــا ئێســتا وەکوو بەرەی دژی خــودا و کافر دەمانبینن و
هەر دەسکەوتێکیان بێت وەکوو غەنیمەتی جەنگی و حەاڵڵ دەیبینن.
لەالیەکی دیکەشەوە دەبێت ڕخنە لە خۆمان بگرین کە لە بەرامبەر ئەو
تااڵنــە بیدەنگیــن و کەمتریــن دژکردەوە و بەرگریمــان هەیە و ڕۆژانە لە
پێش چاوی هەموومان بە دەیان جۆر کەرەستەی هاتووچوو و گواستنەوە،
سەرمایە و سامانی کوردستان بە تااڵن دەبەن.
گرفتــە ئابوورییــەکان بەپێــی سیاســەتە فاشیســتییەکانی ڕێژیــم وای
کردووە لە کوردستان کە دەتوانین بە بەردەوامی ئەم ڕێژیمە ،وێنایەکی
کۆچکــردن و مــردن لــە برســیەتی و قاتوقــڕی ببینیــن ،کــە ڕەنگــە لە
فیلمە ســینەماییەکاندا تا ئێســتا نەمانبینیبێ ،ئێســتا خۆمان خەریکین
ئەزمونــی دەکەیــن و نەســڵەکانی داهاتووی کوردســتان لەگەڵ هەزاران
کێشەی دیکەیش کە لێکەوتەی ئەم تااڵنکارییانە دەبێت بەرەوڕوو دەبن.
ئێستا ڕۆژانە بە چاوی خۆمان و لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ،تەواوبوونی
کانــزاکان و بــە تایبەتی ڕووبار و کانییەکانی کوردســتان دەبینین و لە
ئەگــەری بەردەوامبوونــی داگیــرکاری و دەســەاڵتی نــاڕەوای ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمی ،تەنیا دەتوانین وەکوو بیرەوەری بۆ نەسڵی داهاتووی
واڵت باســیان بکەیــن و بڵێیــن کاتــی خۆی ئێــرە مەیدانێکی نەوتی بوو
و ئێســتا یــەک قەتــرەی نەمــاوە! کاتــی خــۆی ئێــرە ڕووبارێــک بوو و
کەشــوهەوایەکی خۆشــی هەبوو و لە مرۆڤەوە بگرە تا گیانلەبەرەکانی
دیکــە لێــرەدا ژیانێکی خۆشــیان بەســەر دەبــرد! کاتی خــۆی لەژێر پێت
زێڕیان دەر دەهێنا ،گاز و  ...و هەزاران کاتی خۆیی دیکە!!!.

سندووس
تابلۆی یەکەم
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا هەواڵــی
ســەرکەوتن و وەدەستخســتنی پلــەی
یەکەمــی گۆرانیبێژێکــی مێرمنداڵــی
لــوڕ بەنــاوی «عەلــی توالبــی»،
خۆشــحاڵییەکی لەڕادەبــەدەری خســتە
دەروونــی ئــەو کەســانەی هۆگــری بیری
نەتەوەیی و گۆرانی و موسیقای کوردی
و لوڕین.
کۆمــاری ئاخونــدی لە مــاوەی تەمەنیدا
هەمیشــە هەوڵی داوە باشووری زاگرۆس،
لــە شوناســی نەتەوەیــی پــاک بکاتــەوە
و بەســەرنجدان بــە بــواری مەزهەبــی
بــۆالی ناوەنــد ڕاکێشــیان بــکات و بیری
شــیعەگەرایی لــە ناویانــدا زەق بکاتــەوە،
غافــڵ لەوەیکــە لــهو ناوچهیــه چ لــوڕ و
چ كــورد بیــری نهتهوهییــان بــهرز بۆتهوه و
ئەو چەند ســاڵەی هەوڵی ئاســمیلەکردنی

وەدەست بێنێ و ببێتە تاقانەی کێبڕکێکە
و مێداڵی شانازی وەربگرێ.
تابلۆی دووهەم
چەنــد ڕۆژە لە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا
کلیپــی دەنگــی ئاهوورایــی پیاوێکــی
تەمەن  ٥٥سااڵن دەستاودەست دەکرێ کە
گۆرانییەکی مامۆســتا حەســەن زیرەک
دەڵێتــەوە ،ئــەو کەســە نــاوی «ئێلخــان
بابابێگی»یــە و دانیشــتووی شــاری
«هەرســین»ی پارێــزگای کرماشــانە.
بەداخــەوە کاک ئێلخــان گیــرۆدی
ماددەهۆشــبەرەکان بــووە و تا چەند وەخت
بــەر لە ئێســتا لــە دۆخێکی خراپــدا بووە.
بەپێــی هەواڵــە باوەڕپێکــراوەکان ناوبــراو
مــاوەی شــەش مانــگ لــە ناوەندێکــی
تەرکــی مــاددە هۆشــبەرەکان لــە شــاری
کرماشان لە ژێر دەرمان و چاوەدێریدا بووە
و بــە ڕەزایەتــی بنەماڵەکــەی هاتووەتەوە
بۆ ناوەندی «ندای رهایی» لە هەرسین،
تــا قوناغەکانی تەرککردن لە شــارەکەی
خــۆی تێپەڕێنــێ .نیشــانەکان ئەوەمــان

کــردووە ،بەاڵم گشــت خاوەنڕایــان بڕوایان
وایــە کــە شــوێنی ناســالم کــە یەکێــک
لــە بەســتێنەکانی کاری دەروونناســی
ڕەفتارخوازانەیە ،هۆکارێکی سەرەکییە و
نابێ بەهیچ شێوەیەک پشتگوێ بخرێ.
ئاریشــە
هــەرەزۆری
بەشــی
کۆمەاڵیەتییەکان و الدان لە نۆڕمەکانی
ژیانێکــی سروشــتی لــە کۆمەڵــگادا،
دەگەڕێتــەوە بــۆ بــواری ژیانــی ئابووریی
کۆمەاڵنــی خەڵــک .بینــراوە تــاک لــە
بواری زەینییەوە لێوەشاوەیی هەبووە ،بەاڵم
لەبەر ئەوەیکە بەســتێنی خۆنیشاندانی بۆ
نەڕەخســاوە کەمکــەم تووشــی بێهیوایــی،
تێکشــکان و خەمۆکــی هاتــووە و
گیــرۆدەی ماددەهۆشــبەرەکان بــووە.
کەوابــوو بــەر لــە هەمــوو شــتێک دەبــێ
ســەرنج بدرێتــە هۆکارەکانــی ئیعتیــاد.
ئەوەیکە دەروونشــیکاریی و دەروونناســیی
ناســکارانە باســی هــۆکارە ڕەوانییــەکان
و بابەتــی ژێنێتیکــی دەکــەن ،ڕەنگــە لە
جێگەی خۆیدا کاریگەر بن و لە ڕێگەی
هۆرمۆنڕێژییــەوە کاریگەریــی خۆیــان

ڕەشیدا کارێکی کردووە کە مرۆڤ هەر
هیــچ بایەخێکی نەماوە ،زبڵدۆز ،منداڵی
کار ،لەشــفرۆش و زۆر دیــاردەی قڕێــژی
کۆمەاڵیەتــی بوونیــان هەیــە ،بێهیوایــی
ســێبەری بەســەر گشــت واڵتــدا کێشــاوە،
کۆمــاری ئاخوندی دۆخێکــی پێکهێناوە
کــە تەنیا لەم ســاڵدا چەندین منداڵی ١٢
بۆ  ١٥ساڵ خۆیان کوشتووە! لە «نەجەف
ئاباد»ی «ئیسفەهان» ،بنەماڵەیەکی ۵
کەســی بە کۆ خۆیان هەڵواســیوە! ئەمانە
نموونەی «بێهیوا»ییەکی گشتگیرن کە
لە بواری دەروونناسییەوە وەک گەورەترین
کێشــە چاویــان لێدەکــرێ .لەمالشــەوە
ســپای تێرۆریســتی پاســداران بەباشــی
ساتوسەودا بە ماددەهۆشبەرەکانەوە دەکات
تا دڵی دەخوازێ لە ئێران بەگشــتی و لە
کوردســتان بەتایبەتیدا باڵوی دەکاتەوە و
هەنــاردەی تەواوی واڵتانــی ڕۆژهەاڵتی
ناڤیــن و ئورووپــای دەکات و دەســتە
چەپەڵەکانی ئاخوندی وەکوو حیزبوڵاڵی
لوبنــان بوونەتــە گەورەتریــن کارتێلــی
ماددەهۆشــبەرەکان تەنانــەت بــۆ نێــو

ئەمانە نموونەی «بێهیوا»ییەکی گشتگیرن کە لە بواری دەروونناسییەوە وەک گەورەترین کێشە چاویان
لێدەکرێ .لەمالشەوە سپای تێرۆریستی پاسداران بەباشی ساتوسەودا بە ماددەهۆشبەرەکانەوە دەکات تا دڵی
دەخوازێ لە ئێران بەگشتی و لە کوردستان بەتایبەتیدا باڵوی دەکاتەوە و هەناردەی تەواوی واڵتانی ڕۆژهەاڵتی
ناڤین و ئورووپای دەکات و دەستە چەپەڵەکانی ئاخوندی وەکوو حیزبوڵاڵی لوبنان بوونەتە گەورەترین کارتێلی
ماددەهۆشبەرەکان تەنانەت بۆ نێو ئامریکاش
ئــەو ناوچــە گرینگانــەی زاگرۆســی داوە
شکســتییان خــواردووە و کــورد وتەنــی:
«تەواوی ڕیسەکەیان کراوەتەوە خوری».
بیــری نەتەوەیی گەر ڕیشــەی داکوتابێ،
دەســەاڵتدارانی شۆڤێنیســت و ناوەندخــواز
هەرچەنــد هەوڵــی لەناوبردنــی بــدەن
و هەزینــەی بــۆ بکــەن ،دیســان دەبــێ
لەبەرامبــەر هەســتی نەتەوەیــی ،نەتــەوەی
زیندوو و ئیرادەی پۆاڵییندا سەر دانەوێنن.
عەلــی توالبــی نموونــەی نەتەوەیەکــی
زیندوویــە کــە لــە پێتەختــی ئێــران وێڕای
ئەوەیکە داوای لێکرابوو گۆرانی فارسی
بڵێتــەوە ،بــەاڵم بــه لــوڕی و بــه كــوردی
گۆرانیــی گــوت و بــە ورەیەکــی بــەرزەوە
داوەرانی بەرەوڕووی گۆرانی مامۆستایان
عەزیــز شــاهرۆخ و ناســر ڕەزازی کــردەوە
و هۆڵــی کێبڕکێــی بــە دەنگــە زواڵڵ و
ڕەســەنەکەی خرۆشــاند و داوەران بەدەنگە
ئاهووراییەکەی سەرسام بوون!
عەلی توالبی توانی پلەکانی ســەرکەوتن

پێدەڵێــن لە کاتــی وتنی گۆرانییەکە لە
خراپتریــن دۆخــی ژیانیدا بووە .ئێســتاکە
بــە ئیــرادەی خــۆی و پشــتیوانی الوانــی
دەروەســت بــە پاکوخاوێنــی براوەتــەوە نێــو
بنەماڵەکەی و پێشــوازییەکی شایانی لە
الیەن خەمخۆران و جەماوەرەوە لێکراوە.
هەرچەنــد دەمێکە لــە واڵتی بەاڵلێدراوی
ئێرانــدا جەماوەرێکــی زۆر و بــە شــێوەی
گۆترەیــی تووشــی مــاددە هۆشــبەرەکان
دەکرێــن و ژیانــی بنەماڵــەکان
بــەرەو لێکتــرازان دەچــێ ،بــەاڵم تــا
خەسارناسییەکی زانستی لەسەر ئەو بەاڵ
ماڵوێرانکــەرە نەکــرێ ڕەنگــە دۆخەکــە
لــەوەش خراپتر بێــت .دیــارە هۆکارەکانی
دەروونشــیکاریی ،دەروونناســی ڕەفتــاری
و دەروونناســی ناســکارانە دەتوانــن وەکوو
ســێ لقــی ســەرەکی بــۆ تێوەگالوانــی
ماددەهۆشــبەرەکان نــاو بەریــن ،دیــارە
هــەر خۆشــیان ڕێگەچــارەی باشــیان بــۆ
خاشــەبڕکردنی ئــەم بەاڵیــە پێشــنیار

دابنێــن ،بەاڵم دەروونناســی ڕەفتارگەرا -
یانــی ئەو مێتۆدەی بــاس لە کاریگەریی
دەورووبــەر لەســەر مــرۆڤ دەکات  -و
نەبوونــی پێوەنــدی و هەلــی کار زیاتریــن
کارتێکردنــی نەرێنــی هەیە .بەم شــێوەیە
و تــا بەاڵیەکیتــردا لەنگــەر لەســەر
ئــەم دیــاردە قێزەونــە نەگیــرێ ،ناتوانیــن
بەشــێوەیەکی کارناســانە بەربەرەکانــی
لەگــەڵ ئــەم نەخۆشــییە کۆمەاڵیەتییــە
بکەیــن .هــەروەک ئاماژەمــان پێکــرد
یەکێــک لــە هۆکارەکانــی تووشــبوون
بــە ماددەهۆشــبەرەکان کێشــەی
ئابــووری و بێکارییــە .دڵەڕاوکــێ و
گوشــاری دەروونــی دەتوانــێ یەکێــک
لــە هۆکارەکانــی تووشــبوونی ئــەم بــەاڵ
قێزەونــە بــێ ،گوشــاری ڕەوانــی وەک
هــەژاری ،لەدەســتدانی ئازیــزان ،تەنیایی
و بایەخپێنەدان ،لەکاتێکدا توانای کاری
داهێنەرانەت هەبێ!
کۆمــاری ئاخونــدی لــە مــاوەی تەمەنی

ئامریــکاش .لەبیرمان بێت کە ماوەیەک
بــەر لــە ئێســتا واڵتی ئــۆردۆن لە دەســت
حیزبووڵــا و دەســتە چەپەڵەکانیتــری
کۆمــاری ئاخونــدی لەســەر تڕانزیتــی
ئــەم بــەاڵ ماڵوێرانکــەرە وەدەنــگ هاتــن.
هەناردەکردنــی مــاددە هۆشــبەرەکان بــۆ
کوردســتانی باشوور بە شێوەی جۆراوجۆر
لــە پیالنــی کاری ئاخوندەکاندایــە.
کاکــە «ئێلخــان بابابێگــی» ،لــە وەهــا
شــوێنێکدا ژیان دەکات ،شــوێنێکی پیس
کــە لەشــی مــرۆڤ ئامــادەی وەرگرتنی
هــەر جــۆرە میکڕۆبێکــە! کەوابــوو
جیــا لــە ڕەهەندەکانیتــری تووشــبوون
بــە ماددەهۆشــبەرەکان ،کۆمــاری
ئاخونــدی بەرپرســی تــەواوی ئــەو بــەاڵ
کۆمەاڵیەتییانەیە کە بەسەر شارۆمەندی
ئێرانــی و کوردســتانی هاتــووە! و خــۆی
بە ئانقەســت دەیهەوێ تەواوی تاکەکانی
کۆمەڵــگا بەتایبــەت الوی کــورد
تێوەگالوی ماددە هۆشبەرەکان بکات.
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یهكگرتنهوهی حیزبی دێموكرات
پێویستییهكانی بۆ ئێران

کێشەی من حیجاب نییە!

نووسین :هێمۆ

د.مهسعوود محهممهد بەیرووت
وەرگێڕ :هێرش پااڵنی

له پێشهاتێكی بهپهله و لهناكاودا لهمهڕ
فایلــه ناوكییهكــهی ئێــران ،وهزارهتــی
بهرگــری ئێــران ههواڵــی كوژرانــی
موحســینی فهخریــزاده گهورهزانــای
ناوكی ئێرانی له نزیك تاران ،پشتڕاست
كردهوه.
ناونــده ههواڵگرییهكانــی واڵتانــی
ڕۆژاوایــی فهخریــزاده بــه بهرپرســی
ســهرهكی پرۆژه نهێنــی و ناوكییهكهی
ئێــران ناودهبهن .له بۆنــهی ئهم ڕووداوه
گرینــگ و نوێیــهدا ڕهنگــه پرســیاری
بهجــێ ئــهوه بــێ كــه داخــۆ ڕێبــهری
بزووتنــهوهی كــورد لــه ڕۆژهــهاڵت
ههڵوێســتیان چییه و چۆن لهم ڕووداوه
گهورهیه دهڕوانن ؟
نووســهری ئــهم دێڕانــه لهمێژســاڵه لــه
ههوڵــی بێوچانــی یهكانگیركردنــهوهی
ڕهفهكانــی بزووتنــهوهی ڕزگاریخوازی
كــورد له ئێراندایه بهاڵم ،مهخابن تاكوو
ئێســتاش بــه زۆر هــۆكاری ناوخۆیــی
و دهرهكــی ههوڵهكانــم بــه ئامانــج
نهگهیشــتوون .ڕهنگــه زێدهڕۆیی نهبێ
گــهر پێموابــێ كــه لــهم ههواڵنهمــدا
بهداخــهوه بــۆم دهركهوتــووه كــه تهنیــا
هۆكاری ئهم نالێكییه تا ههنووكهش به
شێوهی بهرچاو له بازنهی ڕكهبهرایهتی
ناتهندروســتی ڕێبهرانی ئــهم بزووتنهوه
حهقخــواز و خوێنینــهدا دهســووڕێتهوه.
لێــرهوه وهك زۆر كــوردی دڵســۆزی ئهم
بزووتنهوهیــه حــهق به خــۆم دهدهم كه به
دهنگــی بڵینــد و ئاشــكرا بپرســم ئهرێ
بهڕاســتی ئیــدی كاتــی یهكڕیــزی
ڕهفهكانــی بزووتـــــــــنهوهی كوردســتان
بهتایبــهت ،ڕیزه لێكدابڕاوهكانی حیزبی

دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران ،وه ك
بهڕابردووتریــن و جێباوهڕتریــن حیزبــی
كوردهكان له ئێران ،نههاتووه؟
بــۆ یهكگرتوویــی حیزبــی دێموكــرات
پێش ههمووان؟
بۆیــه حیزبــی دێموكــرات ،لهبــهر
ئــهوهی خهڵكــی كوردســتان بــه حــهق
چاوهڕوانــی ڕۆڵــی ڕێبهریكردنــی
خهبــات و بهربهرهكانێــی ڕاســتهقینهی
جهمــاوهری كوردســتانیان لــهم حیزبــه
ههیــه ،لهم قۆناخهدا كه ڕێژیمی ئێران
زیاتــر لــه هــهر كات له ژێر گوشــار و
ئابلۆقهی جۆراوجۆری تاقهتپڕووكێندا
گرفتار بووه ،ســهرهڕای ههڕوگیڤ و
ههڕهشــه و گوڕهشــه پوچهكانی ڕێژیم
دژی ئامریكا و ئیسراییل ،ئێرانییهكان
زۆر بــه وریاییــهوه ههڵســوكهوت دهكهن
تــا خۆ نهگلێننه قوماری شــهڕێك كه
قوتاربوون لێی ئاسان نابێ.
ئێــران ئێســتا لــه ســوریه چهقیــوه ،لــه
لوبنــان لــه مێژســاڵه بووەتــه بهشــێك
لــه كێشــه قووڵــهكان و قهیرانــه
چارهسهرنهكراوهكان.
ئــهم تێوهگالنانه بوونهتــه بارگرانی بۆ
ئابوورییــه داڕووخــا و الوازهكهی ئێران
و ڕێژیــم بــهرهو تێكڕووخان پاڵ دهدهن.
ڕێژیم ئێســتا پتر له ههر كات تهنیا و
پهراوێزخراوه له ئاست ناوچ ه و جیهاندا،
بێجگه له ڕێژیمه بێزراوهكانی سوریه و
ڤێنزویــا و جارجــار بهپێی بهرژهوهندی
ڕوســیه و چین به شــێوهی ڕواڵهتی و
زارهكــی نهبێ ،كام الیهن و كام واڵتی
جێبــاوهڕ بهجیــددی پشــتی دهگــرێ و
هاودهنگی لهگهڵ دهكا؟
كۆمهڵــگای
ئاشــكرایه
وهك
نێودهوڵهتیــش ئێرانــی بــهالوه واڵتێكی
یاخییــه لــه ڕووی سیاســییهوه و ،لــه
ڕووی ئابووریشهوه الواز و ناكاریگهر.

ههمووانیــش دهزانــن ئــهم حاكمییهتــ ه
لهمێژه ڕهوایی و پشتیوانی خهڵكهكهی
لهدهست داوه ،سیاسهت و بهرنامهكانی
ئێــران لــه ســهر بنهمــای ئاژاوهنانهوه و
كێشهســازی ناوچهیــه بۆ خۆســهپاندن
و خۆقهبوواڵنــدن ،كــه ئهم ســهربزێوی
و ئاژاوهگێڕییانــهش بــهردهوام ڕهخنه و
ناڕهزایهتی نێودهوڵهتــی لێكهوتووتهوه؛
بــه ڕوونــی لــه ڕێژیــم حاڵیكــراوه كــه
كــهس لهگهڵی ههڵناكا و ئیتر ناتوانێ
لــه یاخیگــهری بــهردهوام بــێ .بۆیــه
ئابلۆقــهی جۆراوجــۆری سیاســی و
ئابووری و نیزامیان بهسهردا سەپاندوه.
وێناچێ ڕێژیمیش بۆ ماوهیهكی زۆرتر
بتوانــێ بهرگــهی ئهو ههموو گوشــار
و هەڕهشــانه بگــرێ و تێكنهتهپــێ.
مهگــهر لــه ژێــر گوشــار و ئابلۆقــه و
قهیرانهكانــدا ،دهس لــه ئاژاوهنانــهوه و
دهســوهردانه ناوچهییهكانــی ههڵگرێ،
له سوریه بكشێتهوه ،دهس له كاروباری
عێــراق وهرنهدا و واز له یهمهن بێنێ و
دهس لــه شــهڕنانهوه له لوبنــان بهردا و
بگهڕێتهوه نێو سنوورهكانی خۆی.
لــه ئاســتی جیهانیشــدا ،پــرۆژه
ناوكییهكــهی بــه یهكجــاری پــهك بخا
و بهرنامه مووشــهكییهكانی ڕاگرێ و
ببێته واڵتێكی ئاســایی و بهرپرسیار و
پێبهندی یاساوڕێسا جیهانییهكان.
لهم بارودۆخهدا بزووتنهوهی كوردستانیش
پێویســتی بــه خوێندنهوهیهكــی نــوێ
و بیروڕاگۆڕینــهوهی بنهڕهتــی و
ڕاستهقینه ههیه.
پێویســتی بــه ڕوانینێكــی نــوێ و
یهكگرتووانــه ههیــه و ،دهبــێ پێكــهوه
له ههوڵــی ئامادهكردنی بهرنامهیهكی
جیددیــدا بــن تا لهگهڵ ئۆپۆزســیۆنی
ئێــران بــۆ ڕووخانی ڕێژیمی ئێســتا و،
جێگیركــردن و ســهپاندنی داخوازییــه

ڕهواكانــی كــورد لــه چوارچێــوهی
سیســتمێكی دێموكراتیــك و فیــدراڵ
لــه ئێرانــدا ،بكهونه دانوســتان و بگهنه
ڕێككهوتن.
جهمــاوهری خهڵكــی كوردســتان
چاوهڕوانیان له ههر دوو الی دێموكرات
ههیــه ،كه پێكهوه دهسپێشــخهری بكهن
بــۆ یهكخســتنهوهی ڕیزهكانــی حیزبی
دێموكرات.
ئهم دوو الیهنهی دێموكرات خاوهنی یهك
ڕێبهریــی هاوبهشــی مێژوویین ،قازی
محهممــهد و عهبدولڕحمانی قاســملوو
و شــهرهفكهندی ڕێبهرانی كهموێنهی
ئــهم دوو الیهنهی دێموكراتن .ههر دوو
الی دێموكــرات لــه ســهریانه واڵمــی
ئهرێنــی و دڵخۆشــكهر بــه خهڵكــی
یهكگرتنخــوازی كوردســتان بدهنــهوه.
گرینگتــر لــه ههمــوو ئهوانــه ،دهبــێ
ئــهم حیزبه یهكگرتووانه جێگهوپێگهی
شــایان و مێژوویــی خــۆی بــه دهســت
بێنێتهوه و له پێناو بهدیهێنانی دروشمه
ههرهبهناوبانــگ و جێكهوتووهكــهی
الی ههمــوو گهالنــی ئێــران ،ئــهو
دروشــمهی كــه قاســملوو ئهندازیــار و
خاوهنی بوو( ،دروشمی دێموكراسی بۆ
ئێــران) خهبات بكا؛ شــههید قاســملوو
دهیزانــی كــه داهاتووی ئێــران بهنده به
جێگیربوونی دێموكراســییهوه له ئێران.
ئێــران چاوهڕوانی زۆری له حیزبهكهی
قاســملوو ههیه ،مههابادیش چاوهڕێیه
كه حیزب بیگهڕێنێتهوه سهر نهخشهی
ڕووبهڕووبوونهوه گهرموگوڕی خهبات
له پێناو داهاتوویهكی پڕشنگدارتردا بۆ
كــورد له ئێران ،لــه ژێر ئااڵی ئازادی
و دێموكراســیدا .ئایــا ڕێبهرانی حیزب
دهنگــی كۆمهاڵنــی یهكگرتووخــوازی
كوردســتان دهبیستن و ئااڵی یهكگرتن
و یهكڕیزی بهرز دهكهنهوه ؟

لــەدوای هاتنەســەرکاری ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران و جێگیرکردنــی سیســتمی
دەســەاڵتداریی ئیســامیی ئەم ڕێژیمە ،پرسی حیجاب و سەپاندنی حیجابی زۆرەملێ
بۆ ژنان باسێکی گرینگ و جێی بایەخ بووە.
لەڕاســتیدا پرســی حیجاب لە کۆمەڵگای ئێراندا پرســێکی ئاڵۆزە ،لەو ڕووەوە ئاڵۆز
کە چەندین ڕوانگەی جیاواز بەنیسبەت ئەم پرسە لەم کۆمەڵگایەدا هەن کە هەندێ
جاریش زۆر دژ بە یەکن.
بۆ نموونە چونکە کۆمەڵگاکە ئیســامییە و دەســەاڵتەکە جیا لە پرســی ئایین نییە،
ڕوانگەی ئەگەر نەڵێین زۆربە ،النیکەم حەشیمەتێکی بەرچاو لەو جوگرافیا دەسکردە
بەنیسبەت پرسی حیجاب ،ڕوانگەیەکی لێوڕێژ لە دەمارگرژیی ئایینییە ،بەو شێوازە
کــە هــەر کــردار و هەڵســوکەوتێکی دژ بەم پرســە وەکــوو هێرش بۆ ســەر پیرۆزی و
باوەڕەکانــی خۆیــان دەبینــن و هەوڵیــش دەدەن ڕووبــەڕووی ببنــەوە ،هەڵبــەت ئەگــەر
بەشێک لەم بابەتە پێوەندیی بە زاڵبوونی ئایینی ئیسالم و پالن و بەرنامەی دەسەاڵت
بۆ زاڵکردنی ئەم پرسەوە هەبێت ،بەشێکی بێگومان هەر باوەڕی تاکەکەسیی خودی
خەڵکەکەیە و جاری واشە بۆ پێداگری لە سەر ئەم بابەتە کۆمەڵێک بەڵگە و فاکت
دێننەوە کە بە خوێندنەوە و تێگەیشتن ئەم باوەڕەیان لە ال درووست بووە.
الیەنێکی دیکەی بابەتەکەش ڕوونە کە تەنیا ئاکامی شــوێنکەوتوویی خەڵکانێکە
کە چونکە لە کۆمەڵگایەکی لەو چەشندا دەژین ،پێویستە یاساوڕێسای تایبەت بەو
کۆمەڵگایەش پێڕەو بکەن.
جیا لەوەیکە کەسانێکیش هەن کە هیچ بڕوایەکی ئایینییان نییە و پرسی حیجابیش
وەکــوو عورفێکــی کۆمەڵــگا بە ســەریاندا ســەپاوە ،بەشــێکی دیکە هــەن کە بەپێی
فەرهەنــگ و شارســتانییەتی تایبەتــی خۆیــان هیچ پێوەندییەکــی مێژووییان لەگەڵ
پرســێک بەنــاوی حیجــاب نییــە کە لە نێــوان نەتەوەکانی ژێردەســەاڵتی ڕێژیمدا ئەم
بابەتە زۆر زەقتر و بەرچاوترە.
هەر کام لەو نەتەوانە کە لەم جوگرافیا دەسکردەدا دەژین ،خاوەن مێژوو ،فەرهەنگ
و شارســتانییەتی تایبــەت بــە خۆیانــن و ڕەنگــە الی هەندێکیشــیان پرســی حیجــاب
هیچــکات پرســێکی جێــگای بایــەخ نەبووبێت بەاڵم بەهۆی کاریگەریی دەســەاڵت و
ئایدیۆلۆژیی زاڵ بە سەر کۆمەڵگاکەدا ،ئەم پرسە بەسەریاندا سەپاوە.
ئەگەر چاوێک لە ســەرچاوە مێژووییەکانی کوردســتان بکەین دەبینین کە پرســێک
بەناوی حیجاب الی خەڵكی کوردستان هیچکات پرسێکی جێگای مشتومڕ نەبووە،
شــێوازی جلوبەرگــی کــوردی بــۆ هــەر دوو ڕەگــەزی کۆمەڵگا هیــچ ناتەباییەکی
لەگەڵ عورفی کۆمەڵگا و باوەڕی تاکەکان نەبووە و هەر بۆیە هیچکاتیش نەبووەتە
پرســێک کــە گرینگیــی وای پــێ بدرێت ،ڕەنگە هەر ئەوەش بێت کە ئێســتاکە الی
ئێمەی کورد پرســی حیجابی زۆرەملێ بەو ڕادەیە کە لە الی فارســەکان گرینگیی
پێ دەدرێت ،بەبایەخ نییە!
چەنــد ســاڵێکە کــە هەندێ بزووتنــەوەی تایبەت بۆ بەرەنگاربوونــەوە لەگەڵ حیجابی
زۆرەملێ ئەویش لە دەرەوەی جوگرافیای بەناو ئێرانەوە ،دەستیان پێ کردووە و خەڵک
لەگەڵ خۆیان دەخەن تاکوو بەنیسبەت حیجابی زۆرەملێ ناڕەزایەتی دەرببڕن و ڕەنگە
بە شێوەی ئامانجداریش بیانهەوێ بیکەن بە پرسێکی گرینگ تاکوو هەندێ پرسی
دیکە بەالڕێدا ببردرێت کە ئەمە لە چوارچێوەی ئەم نووسینەدا ناگونجێ؛ بەاڵم نابێ
ئەوە لە بیر بکەین کە پرسی حیجاب بەتایبەت بۆ ئێمەی کورد هیچکات خاوەنی ئەو
بایەخ و پێگەیە نییە کە لە الی ژنێکی فارس باسی لێوە دەکرێت.
هەر ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی کە ئاڵۆزییەک درووســت بێت لە نێوان ئەو ژنانەدا
کە خۆیان وەکوو چاالکی بواری ژنان لە کوردســتان ناســاندووە؛ کۆمەڵێکیان پێیان
وایــە پەیوەســتبوون بــەم بزووتنەوانــە ،پەیوەســتبوونە بــە ژنانی دیکەوە بــۆ داواکردن و
پێداگری لەســەر پرســێکی گشــتگیر هەر بۆیە جیاوازییەک لە نێوان خۆیان و ئەویتر
واتــە فــارس یــا نەتــەوەی بااڵدەســتتدا نابینــن بــەاڵم هەندێکی دیکەش هەن لە ســەر
ئــەو بڕوایــەن کــە تا کاتێک پرســی نەتەوەیی و کێشــەکانی تایبەت بە ژنانی کورد
لەئارادان ،پرســی حیجاب ناتوانێ ئەوەندە پرســێکی گرینگ و جێی بایەخ بێت .هەر
ئەمەشــە وای کردووە کە ژنانی فێمێنیســتی کورد ،هەندێک جار خۆیان لە ژنانی
ناسیۆنالیســت جیــا بکەنــەوە و پرســی ناســیۆنالیزمیش بــە ڕێگرێکــی ســەرەکی بــۆ
پرسەکانی ژنان و بەئاکام گەیشتنیان بزانن!
لەڕاستیدا بۆ من وەکوو ژنێکی کورد بە ئاوڕدانەوە لە مێژووی کوردستان و دیرۆکی
نەتەوەکــەم ،پرســی حیجــاب هیچــکات بەشــێک لــە وەبەرایەتییەکان نەبــووە و نابێ،
کێشەی من حیجاب نییە تاکوو بمهەوێ هەمو هێز و توانا و پۆتانسیێلی تێکۆشانم
بــۆ چارەســەرکردنی تەرخــان بکــەم و لــە پرســی ســەرەکی کــە پرســی نەتەوایەتی و
ژێردەستەبوونە غافڵ بم.
ئەمە ڕاستییەکی بێئەمالوئەوالیە کە پرسی حیجاب ئێستاکە ژنانی کوردستانیشی
بــە خۆیــەوە ســەرقاڵ کــردووە ،بــەاڵم گرینگیدانی زۆر بەم بابەتە ئەگــەر ببێتە هۆی
پەراوێزخرانــی پرســە ســەرەکی و جەوهەرییەکــە ،ئەتوانــێ بەگشــتی خەباتی ژنان لە
کوردستان تووشی ئاڵۆزییەکی ئێجگار قورس بکات.
هاوتەریبوونــی خەباتــی ڕەگــەزی و خەباتــی نەتەوەیــی بۆ هەر ژنێکــی کورد ،دەبێ
وەکــوو ئەرکێــک چــاوی لــێ بکرێــت ،بــەاڵم ڕەنگــە هەنــدێ جــار پێویســت بێ بە
بێلەبەرچاوگرتنــی ڕەگــەز و ئازارەکانــی تایبــەت بــە خۆمــان ،بیر لــە دوورەدیمەنی
نەتەوەکەمــان بکەینــەوە و ئەگەریــش پێویســت بــوو ،لەپێنــاو داهاتوویەکــی گەش بۆ
نەتەوە و واڵتەکەمان ،خۆمان و خواســتە ڕەگەزییەکانیشــمان بکەین بە قوربانی ،بە
جێگیرکردنی ئەم ڕوانگەیە دەتوانین هیوادار بین کە بە سەقامگیربوونی نەتەوەییمان
دەتوانین هەنگاوی باشتریش بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانی خۆمان هەڵبگرین.
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حیزبــی دێموکــرات،
ڕێکخــەر و پەرەپێــدەری بزووتنــەوەی نەتەوەیی-دێموکراتیکــی کوردســتان !
حیسام ئەحمەدی
لەگەڵ ئەوەی پێناســەی جۆراوجۆر بۆ
چەمکی «حیزب» یان پارتی سیاسی
کــراوە ،بەاڵم بەگشــتی دەتوانین بڵێین
کــە حیــزب بریتییــە لــە کۆبوونــەوەی
کۆمەڵێــک کــەس لــە چوارچێــوەی
ڕێکخســتنێکی دیاریکــراودا کــە
بــە پێبەندبــوون بــە پڕەنســیپ ،پــان،
ســتراتیژی و سیاســەتێکی دیاریکــراو
بــۆ ئامانجــی هاوبەشــیان تێدەکۆشــن.
لــەو پەیوەندییەدا بەشــێک لە زانایانی
بواری زانســتە سیاسییەکان پێیان وایە
کە حیزبەکان لەڕاستیدا دەرهاویشتەی
ئــەو کۆمەڵگایانــەن کە تێیدا دروســت
دەبــن .بەو واتایە کە واقعی کۆمەڵگا
و ڕوداوەکانــی کــە تێیــدا ڕودەدەن
یارمەتیــدەر و هەوێنــی بیچمگرتنــی
ســاختار و بنەمــای فکــری پــارت یان
ڕێکخراوەکانــن؛ بۆیــە لــە ئەگــەری
بەراوردکردنــی حیــزب یــان پارتێکــی
سیاســی کــە لــە دوو ژینگــەی بــە
تــەواوی جیــاواز و بەرهەمــی دوو
ڕووداوی جیــاوازن ،تەنانــەت ئەگــەر
ئامانجیشــیان یەک بێت ،ڕێگر دەبێت
لــە بەدەســتەوەدانی خوێندنەوەیەکــی
واقعبینانــە لە ســەر حیزبــەکان و ڕوڵ
و کاریگەریــان .هــەر بۆیە و بۆ باشــتر
تێگەیشــتن لــەو چەمکــە ڕۆژاواییــە
گرینگــە شــوێن و دۆخــی دامەزرانــی
پــارت و حیزبــی سیاســی لەبەرچــاو
بگیرێت.
بــە ســەرنجدان بــەو ڕاســتییە دەتوانیــن
بەقوڵــی هەســت بــە ڕوڵــی ڕێکخــراوە
سیاســییەکان لــە کۆمەڵــگا ئــازاد و
دێموکراتیکــەکان بەبــەراورد لەگــەڵ
ئــەو کۆمەڵگایانــەی کــە لــە ژێــر
دەســەاڵتێکی دیکتاتۆر و سیستمێکی
چەقبەســتوودان بکەین .بەو واتایە کە
لە کۆمەڵگایەکی ئازاد و دێموکراتدا
هەوڵی پارتە سیاسییەکان و ملمالنێیان
لەگــەڵ یەکتــر لــە ســەر ئەساســی
بابەتگەلێکی هاوشــێوەی ئەو خااڵنەی
خوارەوە دەبێت:
هەوڵــدان بۆ بەدەســتهێنانی
کورســی زیاتــری پارلمــان و
بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت.
نوێنەرایەتیکردنی ویســتی
خەڵــک و گەیاندنــی دەنگیــان بــە
پارلمان و دەسەاڵت.
پێداچوونــەوە بــە یاســای
بنەڕەتــی واڵت و ڕەخنەگرتــن لــەو
بەندانــەی مەترســی لەســەر ئــازادی
خەڵک دروست دەکەن.
کارکــردن بــۆ نەمانــی
هەاڵواردنــی ڕەگــەزی لــە مــاف و
ئەرکدا (بەپێی یاسا).
هەوڵــدان بــۆ باشــترکردنی
دۆخی ژیان و گوزەرانی خەڵک.
گەشــەدان بــە بنەمــای
ئابووریــی واڵت و پێشــکەوتووتربوونی
پیشەسازی و ڕەخساندنی هەلی کاری
زیاتر بۆ خەڵک.
دەرفەتــی
خوڵقاندنــی
زیاتــر بــۆ پــەروەردە و پێگەیاندنــی
پێکهاتەکانی کۆمەڵگا و....هتد.
بــەاڵم بــە پێچەوانــەوە لە زۆربــەی ئەو
واڵتانــەی کــە سیســتمێکی دیکتاتۆر
بەســەریاندا زاڵــە ،یــان دەرفــەت بــۆ
دامەزراندنــی پارتــی سیاســی بوونــی
نییــە ،یــان ئەگــەر بوونیشــی هەبێت و
مەجالی تێکۆشــانی لە نێوخۆی واڵت
پێبدرێــت ،بەشــێوەیەکە کە لەڕاســتای
پاراستنی سیستمی داسەپاودا پێویستە
ئەو ڕواڵنەی خوارەوە بگێڕن:
بەالڕێدابردنی ڕای گشتی
و شاردنەوەی ڕاستییەکان.
بــە
بەردەوامیــدان
سەرلێشێواوی ،هەژاری و بێدەنگکردنی
خەڵــک لەبەرامبــەر نادادپــەروەری بە
کۆمەڵیــک بەڵێنــی بــێ بنەمــا و

ناڕاست.
هەڵــدان بــە شــکۆی
دیکتاتــۆر و پابەندکردنــی خەڵک بە
بڕیارەکانی.
پشــتیوانی لــە یاســای
بنەڕەتــی واڵت کــە دیکتاتۆرییــەت
دەپارێزێــت و ئەو بەندانەی ســەرکوتی
خەڵــک و جیابیــران بــە ڕەوا دەزانێــت
و...هتد.
ئــەو پێشــەکییە یارمەتیــدەرە بــۆ
ئــەوەی بــە شــێوەیەکی واقعبینانــە
لــە پێگــەی حیزبــی دێموکــرات
وەک ڕێکخراوێکــی شۆڕشــگێری
سیاســی کــە ڕێکخــەر و پەرەپێــدەری
«بزوتنــەوەی نەتەوەیی-دێموکراتیکی
(روژهــەاڵت)
کوردســتان»
ە بــۆ بەرپەرچدانــەوەی سیاســەتی
داگیرکەرانــی
دوژمنکارانــەی
کوردســتان ،تێبگەیــن .حیزبێــک کە
لــە جوغرافیایەکــی پەراوێزخــراوی
قۆرغکــراو بــە ئایدیۆلــۆژی
دواکەوتووانــەدا دادەمەزرێــت ،بــەاڵم
بــە بەرنامەیەکی سیاســی مۆدێرن لە
ڕاستای پرسی شوناسخوازی نەتەوەی
کورد درێژە بە تێکۆشان دەدات.
لێرەدا مۆدێرنبوونی حیزبی دێموکرات
تەنیــا بــە واتــای دژایەتیکردنــی
داگیرکەرانــی کوردســتان و
دیکتاتۆرییــەت نایــەت ،بەڵکــوو
بەرەنگاربوونــەوەی هەمــوو ئەو عورف
و عــادەت ،کلتــوری دواکەوتووانــە،
ڕوانگــە و بۆچوونــی چەقبەســتوو
و....هتــد ،دەگەیەنێــت کــە هــۆکار
بوونە بۆ لە دواکەوتووییدا هێشتنەوەی
کۆمەڵــی کــوردەواری .بــە واتایەکی
تــر ،حیزبێکــی مۆدێــرن خــۆی لــە
ئایدیۆلۆژیکبــوون بــەدوور دەگرێــت،
ڕەخنە وەک ئەســڵێک بۆ چاکسازی
قەبــوڵ دەکات ،هەبوونــی بۆچوونــی
هاوبەش لەسەر بابەتە پەیوەندیدارەکانی
نێــو ڕێکخــراو بــە گرفت نــاو دەبات و
باوەڕمەندە بە تۆلێڕانس و کراوەیی لە
بۆچووندا.
هەرچەنــد ،پێش دامەزرانــی «حیزبی
دێموکرات»یــش گەلێک ســەرهەڵدان
و شــۆڕش لــە کوردســتان بــە گشــتی
و دژ بــە داگیرکەرانــی کوردســتان
بوونیــان هەبــووە و لــە بڕگــەی
جۆراوجــۆردا شــوێندانەری ئەرێنییــان
لــە ســەر خواســتەکانی کــورد داناوە،
بــەاڵم کاتێــک بــاس لــە دامەزرانــی
«حیــزب» وەک یەکەیەکی مۆدێرن
دەکەیــن ،لێــرەدا بەرنامە و ســتراتیژی
سیاســی دەبێتە جێگرەوەی سەرهەڵدانە
خۆڕسک و لەناکاوەکان ،بەڕێوەبەری
بەکۆمەڵ شــوێنی ویستە تاکەکەسی
و بڕیــاری تاکالیەن دەگرێتەوە ،مەنتق
و خوێندنــەوەی دروســت دەبێتــە پالنی
کار و تۆلێڕانس و دێموکراتبوون وەک
ڕێکارێک بۆ چارەســەری ناکۆکییە
بەردەوامەکانــی نێــو بزووتنــەوە
دەسنیشــان دەکرێــت و گرینگتــر لــە
هــەر شــتێک ئەوەیــە کــە خەباتــی
نەتەوایەتی و پرســی شوناســخوازی و
ڕزگاری نەتەوەیــی دەبێتــە جێگرەوەی
بەرژەوەندییــە تاکەکەســی ،خێڵەکی،
ناوچەیی ،ئایینییەکان و ...هتد!
بێگومــان ئــەوە ڕاســتییەکی
حاشــاهەڵنگرە کە بەشــی هــەرەزۆری
ئــەو تایبەتمەندییانــە بــۆ زۆرینــەی
خەڵکــی کوردســتان لــەو ســەردەمەدا
کــە حیزبی دێموکراتــی تێدا دامەزرا،
نامــۆ بــوون ،بــەاڵم دامەزراندنــی
دەوڵەتێکــی دێموکراتیکــی نەتەوەیــی
(کۆمــاری کوردســتان) لــە دوای
تێپەڕبوونی تەنیا چەند مانگ بەســەر
دامەزرانــی حیزبــی دێموکرات ،وەک
وەرچەرخانێکــی مێژوویی بۆ نەتەوەی
کورد لە ڕاستای گەڕانەوەی شوناسی
ڕاســتەقینەی کــورد دێتــە ئەژمــار و
دیاریکردنی ئااڵی کوردستان ،دانانی
ســروودی نەتەوایەتــی ،دیاریکردنــی

بە سەرنجدان بە هەوڵەکانی حیزبی دێموکرات لە ڕاستای بەئەنجامگەیاندنی پڕۆسەی یەکگرتنەوەی
دووالیەنی دێموکرات ،دەکرێ بڵێین کە پتەوترکردنی ڕیزەکانی بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەشێکی
گرینگ لە قۆناغی نوێی خەباتی حیزبی دێموکراتە و ڕاسانی ڕۆژهەاڵتیش گاڤێکی تری ڕێکخستن و پەرەدانی
زیاتر بە بزووتنەوەی نەتەوەیی -دێموکراتیکی کورد
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانە کە ئاسۆی گەیشتن بە ئامانجەکانی ڕوونتر دەکات
هێــزی پێشــمەرگە وەک ســوپای
میللی کوردســتان ،دەرکردنی یاسای
بەڕێوەبەریــی واڵت ،دانانــی کابینەی
وەزیــران ،جێگیرکردنــی سیســتمێکی
دێموکراتیک لە کوردستان ،بەشداری
پێکهاتەکانی کۆمەڵگا (ژنان ،الوان)
لــە کاری سیاســی ،گرینگیــدان بــە
ڕاگەیانــدن و چاپەمەنــی ،خوێنــدن
بــە زمانــی کــوردی ،نموونەیەکــی
بەرچــاو لــەو ســەرکەوتنانەن کــە
هەڵقــواڵو و دەرخەری بنەمای فکری
و فەلســەفەی دامەزرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــن ،کە
لە ئێســتادا نەک هەر لە ڕوژهەاڵت،
بەڵکــوو لــە هەمــوو بەشــەکانی
کوردســتان وەک دەســکەوتێکی
نەتەوەیــی ناویــان لــێ دەبردرێــن و بــە
شانازییەوە یادیان دەکرێتەوە.
خەباتــی حیزبــی دێموکــرات بــە
بەردەوامــی لــە چونەســەری وشــیاری
نەتەوەیــی تــاک وکــۆی خەڵکــی
کوردســتان هێــزی وەرگرتــووە و هــەر
ئەوەش بۆتە هەوێنی گرینگی پێدانی
ئــەو حیزبــە بــە پــەروەردە و بارهێنانــی
خەڵکــی کوردســتان بەگشــتی و
ئەندامــان و الیەنگرانــی خــۆی بــە
تایبەتــی بــۆ ئــەوەی بــە باشــی لــە
پرســی شوناســخوازی خۆیــان تێبگەن
و لــە ڕاســتای بەرژەوەندی هاوبەشــی
نەتەوەییدا ئەرکوەخۆگر بن .بەو واتایە
کە یەکێک لەو فاکتەرە گرینگانەی
کــە نەتەوەیەکــی دابەشــکراو بــەرەو
یەکیەتیــی و یەکگرتوویــی دووبــارە
دەبــات ،گەشەســەندنی فکــری
و وشــیاری نەتەوەیــی ئەوانــە ،لــە
هەمانکاتــدا الوازبوونــی هۆشــیاری
نەتەوەیی بۆشایی نێوان پێکهاتەکانی
ئــەو نەتەوەیــە زیــاد دەکات و دەرفەت
بــۆ نەیــار و دوژمنــان دەخوڵقێنێت کە
لــە ڕاســتای بێگانەبــوون لە شوناســی
ڕاســتەقینەیان کەڵکیان لێوەربگیرێت.
ئەو شــێوە ڕوانییەی حیزبی دێموکرات
بــۆ پرســی کــورد لــە کوردســتان لــە
ســەر ئەساســی ناســیۆنالیزمێکی
بەرچاوتەنگ و هاندانی خەڵک بەرەو
فاشــیزم نییــە ،بەڵکــوو بەپێچەوانــەوە
ڕێگریکــردن و لەمپەر دروســت کردنە
لەبــەردەم گەشەســەندنی زیاتــری
فاشــیزمی نەتەوەیــی و مەزهەبی کە

هۆکارن بــۆ داگیرکردنی کوردســتان
و پێشــێلکردنی مافەکانــی نەتــەوەی
کــورد .لــە گۆشــەنیگایەکی تــرەوە
دەتوانیــن ئــەو ڕاســتییە بخەینــە
ڕوو کــە بنەمــای فکــری حیزبــی
دێموکــرات پێداگری لەســەر ژیانێکی
مرۆڤتەوەرانەیــە ،بــەو واتایــە کــە
شوناسی مرۆڤەکان چ وەک تاک و
چ وەک نەتەوە دەبێ ڕێزی لێبگیرێت
و جیاوازییــەکان نەبنــە هــۆکار بــۆ
چەوسانەوە و زەوتکردنی مافەکانیان!
لــەو پەیوەندییــەدا پێویســتە شوناســی
ڕاستەقینەی کورد وەک نەتەوە چیتر
بەالڕێــدا نەبرێــت و لە ژێر کاریگەری
ئایدیــا و دەســتەواژەی تــر ،هەوڵــی
ئاسمیلەکردن و توانەوەی نەدرێت.
لــە مێــژووی بزووتنــەوەی نەتەوەیــی-
دێموکراتیکــی کورد لــە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان دژی هــەر دوو ڕێژیمــی
دیکتاتــۆری (پاڵــەوی و ئاخونــدی)
دا گەلێــک الپــەڕەی زێڕیــن تۆمــار
کــراون کە بوونەتــە ڕێبازێکی ڕوونی
سیاســی بــۆ حیزبــی دێموکــرات و
ســەلمێنەری ئــەو ڕاســتییەن کــە
ئــەو حیزبــە نــەک هــەر گرێــدراوی
بارودۆخێکــی تایبــەت و شــێوازێک
لــە خەبــات نەبــووە ،بەڵکــوو وەک
حیزبێکــی شوناســخوازی نەتەوەیــی
هــەم لــە بارودۆخــە گونجاوەکانــدا
کەڵکــی وەرگرتووە و هەم خوڵقێنەری
دەرفەتیــش بــووە بۆ خزمەتــی زیاتری
ئامانجــە نەتەوایەتیییەکانــی نەتەوەی
کورد.
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت وەک نوێتریــن
بڕگــە لــە خەباتــی نوێــی حیزبــی
دێموکــرات ،لەخۆگــری گەلێــک
تایبەتمەندی گرینگ و شوێندانەرە لە
سەر پرسی کورد و خەباتە ڕەواکەی.
بــە جۆرێــک کــە دەکــرێ هــەم بــە
تەواوکەری قۆناغەکانی تری خەباتی
ئــەو حیزبــە نــاو ببرێــت ،هــەم وەک
هەنگاوێکــی نــوێ بــۆ دەربازکردنــی
کۆمەڵــی()Gemeinschaft
کوردەواری لە «ســوننەتیبوون» بەرەو
کۆمەڵگایەکی()Geselschaft
وشــیار و زینــدوی «مۆدێرن» باســی
لێــوە بکرێــت .کۆمەڵگایــەک کــە
تێیــدا بیرکردنــەوە و لۆژیــک ببێتــە
جێگــرەوەی هەســت و ســۆزی تــاک

لــە ڕاســتای بریــاردان لەســەر هەمــوو
ئــەو بابەتانــەی پەیوەندیدارن بە ژیانی
ئێســتا و داهاتوویــەک کــە بەرهەمی
هەڵســوکەوتەکانی ئــەو دەبێــت.
کاتێــک بــاس لــە دەربازبــوون بــەرەو
کۆمەڵــگای مۆدێرن دەکرێت ،مانای
ئەوە ناگەیەنێت کە هیچ ئاسەوارێکی
دواکەوتوویــی بــە ڕوخســاری ئــەو
کۆمەڵگایــەوە نەمــاوە ،بەڵکــوو
مەبەســت قۆناغێکــە کــە تێیدا تاکی
کورد بەرەو وشیاری هەنگاو دەنێت.
هەروەهــا ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت توانــی
دەرفــەت بــۆ خەڵکــی کوردســتان
بخوڵقێنێــت کــە لــە هــەر شــوێنێک
بــن ،هێــز ،توانایی و پســپۆڕی خۆیان
لــە ڕاســتای خزمــەت بــە ئامانجــە
نەتەوایەتییەکانــی نەتەوەکەیان بخەنە
گــەڕ و بــۆ دەســتەبەر و پاراســتنی
ناســنامەی نەتەوەیی و ژیانێکی ئازاد
کــە خوازیاری هــەن ،تێبکۆشــن .ئەو
شــێوە ڕوانینــەی حیزبی دێموکرات بۆ
قۆناغــی نوێــی خەبــات ئاماژەیــە بــۆ
بەرفراوانترکردنی مەیدانی تێکۆشــان
و هەروەهــا هەڵگرتنــی کۆمەڵێــک
بەربەست و سنوورە لە بەردەم بەشێک لە
خەڵکی کوردستان کە ڕەنگە ئۆگر بە
کاری سیاسی نەبن ،بەاڵم لە ڕاستای
پرســی کوردبــوون و کوردمانەوەیانــدا
هەســت بــە بەرپرســیارەتی دەکەن .یان
بەواتایەکی تر دەتوانین بڵێین کە هەر
کەس بە پســپۆڕییەک کە هەیەتی و
بــەو ڕادەیــە کە لــە توانایدایە و لە چ
شــوێنێک کە بۆی دەکرێت ،دەتوانێ
پشــکی بەشــداریکردنی لە خەبات بۆ
پاراســتنی شوناسی نەتەوایەتی خۆی
هەبێــت .لــەو پەیوەندییــەدا دەتوانیــن
ئامــاژە بــە شــێوەی بەڕێوەبردنــی
ڕێوڕەســمی نــەورۆز لــە شــارەکانی
کوردســتان ،هەوڵــی مامۆســتایانی
زمانی کوردی بۆ گەشەدان بە زمانی
دایکــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان،
ڕۆڵــی ژینگەپارێزان لە پێناو ئاوەدانی
و پاراســتنی سروشــتی کوردســتان و
هەروەها بە دەیان مانگرتنی مەدەنیانە
لــە واڵتانــی ڕۆژاوایی بۆ پشــتیوانی
لــە زیندانیانــی سیاســی ،مەدەنــی،
ژینگەپارێــز و....هتــد بکەیــن کــە
هەرکامیــان بەجۆرێک هێــز و تینیان
بەخشــیوەتە بزووتنەوەی شوناســخوازی

کورد.
هــاوکات ڕاســان دەکــرێ وەک
جۆرێــک لــە بەخۆداچوونــەوە یــان
ڕەخنەلەخۆگرتن بۆ حیزبی دێموکرات
خوێندنــەوەی بۆ بکرێــت .پێداچوونەوە
بــە مێتۆدەکانــی خەبــات لــە دژی
سیاســەتەکانی ڕێژیــم لە کوردســتان،
گرینگیــدان بــە کاری هاوبــەش،
ئاڵوگۆڕ پێکهێنان لە ساختاری حیزب
و ئەزموونکردنــی بیرۆکــەی نــوێ
لــە ڕەوتــی ئیدارەکردنــی حیــزب و...
هتــد ،هەروەهــا ڕەخنەگرتــن لە جۆری
پــەروەردە و پێگەیاندنی هێزی مرۆڤی
حیــزب ،ڕەخنەگرتــن لــە کلتــوری
دابــڕان و ئینشــعابکردن لــە حیــزب و
خسارناسیکردن بۆی ،تۆکمەترکردنی
هێزی پێشمەرگەی کوردستان و..هتد،
بەشــێک لــەو خااڵنــەن کــە دەکــرێ
وەک نمونــە ئاماژەیــان پێبدرێــت.
چونکە لە حیزبی دێموکراتدا هاوکات
لەگــەڵ ئــەوەی پابەندبــوون بــە نەزم و
دیســیپلین بوونــی هەیــە ،بــەاڵم بنەما
فکرییەکانــی ئــەو حیزبــە لــە ســەر
ئەساسی «یەک جۆر بیرکردنەوەی»
ئەندامانــی دانەڕێــژراوە ،بــە جۆرێک
کــە دەرفەت بە تۆلێڕانــس و کراوەیی
نــەدات ،یــان ڕێگــر بێت لە بەشــداری
کەسانی جیابیر لەو حیزبەدا .
لــە کۆتاییــدا و بــە ئاوڕدانــەوە لــە
بەردەوامبوونــی حیزبــی دێموکــرات
لــە پێنــاو هاوئاهەنگــی زیاتــر
لەگــەڵ الیەنــە سیاســییەکانی
کــوردی ڕۆژهــەاڵت ،بــە تایبــەت لە
«ناوەنــدی هــاوکاری حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێران»دا و بە ســەرنجدان
بــە هەوڵەکانــی حیزبــی دێموکــرات
لــە ڕاســتای بەئەنجامگەیاندنــی
پڕۆســەی یەکگرتنــەوەی دووالیەنــی
دێموکــرات ،دەکــرێ بڵێیــن کــە
پتەوترکردنــی ڕیزەکانــی بزووتنــەوەی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
بەشــێکی گرینــگ لــە قۆناغــی
نوێــی خەباتــی حیزبــی دێموکراتــە
و ڕاســانی ڕۆژهەاڵتیــش گاڤێکــی
تــری ڕێکخســتن و پەرەدانــی زیاتر بە
بزووتنــەوەی نەتەوەیی -دێموکراتیکی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتانە کە
ئاســۆی گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی
ڕوونتر دەکات.
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ڕۆڵــی حیزبــی دێموکــرات لــە بەرزبوونــەوەی ئاســتی شــعووری سیاســی
کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
ئاکۆ عەلیزادە

پێشەکی
شــعووری سیاسی ئاکام و دەسکەوتی
گەشــەی عەقڵــی لــە زانســتە
کۆمەاڵیەتییەکانە کە دوای گەشەی
مێشک لەو بوارەوە دەستی پێڕادەگات؛
ئــەو قۆناغــە لــە پــەروەردە و گەشــەی
فکر کاتێک بۆ تاک دەستەبەر دەبێ
کــە ئــەو بتوانــێ چەندیــن ڕەهەنــدی
کۆمەاڵیەتــی و سیاســی کە لە ناویدا
پرســی نەتەوەیــی و پرســی جیهانبینی
ڕۆڵگێڕترینــی ئــەو خااڵنــەی کــە
جێگای ئاماژەن بە جوانی تێبگات.
ئێمە کاتێک باس لە زانیاری سیاسی
لــە کەســێکدا دەکەیــن دەبــێ ســەرەتا
ســەرنج بدەینــە ئەوە کە کەیســی ئێمە
لە چ بەستێنێکدا ژیان دەباتە سەرێ .
ئــەوە حاشــا لێنەکــراوە کــە تاکــی
کــورد بەهــۆی چاوەدێــری ڕێژیمــی
زاڵ و بەهــۆی ئەوەیکــە بەســتێنێکی
بەرتەســکی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی
کە ئاوێتەیە لەگەڵ سیاســەتی شەڕی
نەرمی ڕێژیم بۆ لەناوبردنی شــوناس و
کەســایەتی کورد لــە هەرلومەرجێکی
جیاوازدایــە کە پێویســتی بە چاوســاغ
و ڕێنیشــاندەر هەیــە بۆ ئــەوەی بتوانێ
بە شــێوەیەکی ڕێئالیســتانە بڕوانێ بۆ
پرســە سیاسییەکانی دەوروبەری خۆی
و ئەوانــەی کــە وێژمانــی نەتەویــی
ئــەون .لێــرەدا حیزبــە سیاســییەکانن
کــە دەبــێ هەریەکــەی بــە نۆبــەی
خــۆی ئــەو ئەرکــە لــە چوارچێــوەی
خەباتــی سیاســی و مەدەنــی خۆیانــدا
بــۆ پــەروەردە و بارهێنانــی تاکێکــی
هۆشــیار لــە کۆمەڵــگادا بگێــڕن.
حیزبــی دێموکرات کــە دەتوانین بڵێین
لــە تــەواوی ڕەهەندەکانــی خەباتــەوە
چ لــە بــواری مێــژووی 77ســاڵەی
و چ لــە ئــەو ئــاکام و دەرەنجامانــەی
هەیبــووە لــە بەرەوڕووبوونــەوە لەگــەڵ
قەیــران و پێشــهاتە سیاســییەکان و
ئەوەیکــە ســەربەخۆیی سیاســی خۆی
لە هەر هەلومەرجێکی ســەقامگیر یان
ناســەقامگیردا پاراســتووە ،ئااڵهەڵگــر
و چاوســاغی پــەروەردەی سیاســی ئەو
کۆمەڵگایە بووە و شوێندانەریی خۆی
داناوە .
تەوەر :
ڕێژیمــی ئێــران بــە دەســتێوەردان لــە
کاروبــاری نێوخۆیــی واڵتانــی ناوچــە
و هــەوڵ بــۆ جینۆســایدی فکــری و
نەتەوەیــی گەالنی ژێردەســتی خۆی و
پەرەدان بە بیرکردنەوەی دەوڵەت نەتەوە
و هەروەهــا فەرهەنگی کۆنەپەرەســتی
و خوڕافــات ســیمایەکی دزێوی پەیدا
کــردووە ،لــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵکی
ئێران و هەروەها لە واڵتانی دەرەوەش .
بــە پەرەپێدانــی ئایدیۆلۆژیــای خــۆی
و تیــرۆرە فکــری و فیزیکییەکانــی،
هەاڵواردنــی سیاســی و ئابووریــی
گەالنــی ژێردەســت و بەتایبەت گەلی
کورد ،بۆتە هۆکارێک کە کۆمەڵگا
زۆر زیاتر لە جاران پێویستی بە زانست
و شعووری سیاسی بۆ بەرەنگاربوونەوە
لەگــەڵ ئــەو ڕەوتــە سیســتماتیکەی
کــە دەیهەوێ بیری کــورد لە ڕێڕەوی
خۆی البدا بێت.
حیزبــی دێموکــرات لــەو ســااڵنەدا
هاوئاهەنگ لەگەڵ ئاســتی سیاســیی
کۆمەڵــگا هەوڵــی بێوچانــی بــۆ ئەوە
داوە کــە تــەواوی ئەو هێرشــە نەرمەی
کۆمــاری ئیســامی و مێتــۆدە
فکرییەکانــی لــە کوردســتان پووچەڵ
بــکات و کــورد بتوانــێ ئاڵنگاری ئەو
هزرە کۆنەپەرەســتانە بــکا؛ لە ڕێگای
ڕاگەیاندنەکان ،کاروباری تەشکیالتی

لــە نێوخۆی واڵت و کارکردن لەســەر
توێــژی تازەپێگەیشــتوو و الو کــە
داهاتــووی ئــەو واڵتــەن تــا ڕادەیەکی
بــاش توانیویەتی ســیمای ئەو ڕێژیمە
نگریسە نشان بدات.
شــعوری سیاســی ئــەو خااڵنــە لەخــۆ
دەگرێ :
 1ناسینی دۆست و دوژمن
 2ناسینی ئاڕاستەی بیرکردنەوەکانی
بزووتنــەوە
و
کۆمەڵــگا
کۆمەاڵیەتییەکان
 3ناســینی پالن و ســتراتیژییەکان کە
دژی ئەون
لــە بارودۆخــی ئــەوڕۆی کۆمهڵگای
کوردیــدا هــەر تاکێــک پێویســتە
بزانــێ کــە دۆســت و دوژمنــی ئــەو
کێــن و کام یــەک لــە الیەنەکانــی
بەردەنــگ دەیانهــەوێ داهاتوویەکــی
ڕوون بــۆ ئــەو دەســتەبەر بکــەن و کام
یــەک دەیهــەوێ ئــەو تاکــە وەک
کوردێک کەســایەتییەکی ناهوشیار،
لــەرزۆک ،ترســەنۆک ،گوێڕایــەڵ و
خۆبەدەســتەوەدەری هەبــێ؛ بۆ ئەوەش
دەبــێ بتوانــێ پۆلێــن بــکا لــە نێــوان
فکرەکانــی چوارچێــوەی ئێــران و
فوکوس بخاتە سەر وێژمانی نەتەویی
کە لە بەرامبەر ڕێژیمێکی ناوەندگەرا
چ هەڵوێستێکیان لە خۆیان نیشان داوە
 .هەبوونــی میدیایەکــی نەتەوەیــی و
چاوســاغێکی سیاســی لــەم ڕێگایەدا
دەبێتــە خاڵێکــی پۆزەتیــڤ بــۆ ئەوی
خەڵــک بگەڕێتــەوە ســەر شوناســی
حەقیقــی خــۆی و بتوانــێ لێکدانــەوە
بــکا بــۆ ڕووداوەکانی پێشــهاتوو و بە
ئامادەبوونێکــی فکرییەوە بەرەنگاری
کۆلۆنیالیســتییەکانی
سیاســەتە
ڕێژیمی ئێران ببێتەوە .
یەکێکــی تــر لــە خاڵــە بەرچــاوەکان

ژمارەیەکــی زۆری دانیشــتووانی
کۆمەڵگایــەک بــە مەبەســتی
وەدیهاتنی ئامانجێکی دیاریکراو.
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان دەتوانــن
گۆڕانکاریــی ڕیشــەیی لەشــێوەی
بزووتنەوەیەکــی شۆڕشــگێرانە و
ڕزگاریخوازانــە هەتــا دروســتکردنی
هەندێک چاکسازی لەخۆ بگرێت .
لــە ســەردەمی مۆدێرنــدا ،یەکێــک
لــە گرینگتریــن میکانیزمەکانــی
دروســتکردنی گۆڕانــکاری ،یــا
پێشــگرتن لــە گۆڕانکارییــەک،
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانن.
هەندێــک لــەو بزووتنەوانــە کــە
ئامانجیــان وەدەســتهێنانی ســەروەریی
سیاســی بــۆ کوردســتان بــووە،

زۆر شــتی قێزەون و قێزەون نیشــاندانی
پیرۆزییەکانــی خەڵــک کــە جێگای
پەســەندی ئــەوان نییــە یەکێــک لــەو
هەڕەشــانەیە کــە تاکێــک ئەگــەر
شــعووری سیاســی نەبــێ دەکەوێتــە
داوی و تێیدا پەلەقاژە دەکا .
لــە بابــەت کۆمەڵــگای کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت و ئەو پالن و ستراتێژییانەی
کە دەوڵەت بۆ الوازکردنی هزری کورد
و تواندنەوەی کولتور و زمانی دەیکا،
پێویســتە تــەواوی چیــن و توێژەکانی
کۆمەڵــگا ئــەوە بزانــن کــە هەوڵــی
دەوڵــەت بــۆ لەنێوبردنــی یەکگرتوویی
کوردە و بە سیاسەتی ئەتۆمیزەکردن و
بچووککردنــەوەی بازنە فکرییەکانی
بــاوی نێــو کۆمەڵگا جار بــە بیانووی

ئەو بەســتێنە جار بەهۆی ڕۆشــنبیری
تــاک و وەدواکەوتنــی و جاروباریــش
بەهۆی حەزە سیاسی و نەتەوەییەکانی
دەســتەبەر دەبێ .هەندێک جاریش ئەم
ئەرکــە دەکەوێتــە سەرشــانی پارتــە
سیاسییە چاالکەکانی ئەو نەتەوەیە کە
بە نیشــاندانی مێژووی شۆڕشــگێڕی
و ئازادیخــوازی و ئاگادارکردنــەوەی
خەڵــک لــە پالنەکانــی ڕێژیمــی دژ
و هەروەهــا ناســاندنی چەمکەکانــی
سیاســەت و باڵوکردنــەوەی ڕاســتی
و دروســتییە دێموکراتیکــەکان و
وێژمانــی نەتەوەیــی لــە دژی ئــەو
وێژمانــە دژە و بەمیدیاییکردنــی،
کۆمەڵــگا لەو زەلکاوە ئایدیۆلۆژیاییە
قێزەونە ڕزگار بکات .

لە دوای دامەزرانی حیزبی دێموکرات ئەو حیزبە بەردەوام پێشەنگی خەباتی نەتەوەیی و ڕزگاریخوازی بووە
و هەر لە سەرەتای کۆمارەوە لە ڕێگا جۆراوجۆرەکانەوە هەوڵی بردنە سەری ئاستی شعووری سیاسی خەڵکی داوە و
ویستوویەتی کۆمەڵگای کوردی لەو بێدەرەتانییە سیاسییە بێنێتە دەرەوە و لە مێژووی  ٧٧ساڵەی خۆیدا لە سەر
ئەو چەمکە کاری کردووە و توانیویەتی بە شێوەیەکی بەرچاو خەڵک لە داگیرکاری و لە هەمان حاڵدا لە مافە
نەتەوەیی و تاکییەکانی خۆیان ئاگادار بکاتەوە
ئاراســتەی بیرکردنــەوەی کۆمەڵگایە
کــە لە بوارە جیاوازەکاندا و لەهەمبەر
کێشــە و ئاریشەکان چ هەڵوێستێکیان
هەیــە و فکریەتیان لە چ ئاســتێکدایە
کە ئەوە دەگەڕێتەوە بۆسەر پەروەردەی
فکری و سیاســی خەڵــک و هەروەها
ئاگاداربوون لە سیاســەتەکانی الیەنی
دژ و کۆلۆنیالیســتیبوونی سیســتمی
ئیــدارەی واڵت و هەوڵەکانــی
بــۆ دوورخســتنەوە لــە شــوناس و
فەرهەنگــی کــورد  .ئەگــەر کــورد
لــە ڕۆژهــەاڵت ئــاگاداری ئــەوە بێــت
کــە کۆمەڵگاکــەی خەریکــە لەژێــر
تەوژمی بیرکردنەوەی نەتەوەی فارس
کە نەتەوەی زاڵە بەســەریدا و هەروەها
ڕەوتــی بەالڕێدابردنــی فکری بەهۆی
دیســکۆرس و وێژمانەکانــی کــورد
لەگەڵ ڕێژیم ،هەســت بــەوە دەکا کە
دەبــێ ڕۆڵگێــڕ بێت لــە کۆمەڵگادا و
بــڕوات بەرەو ئاقارێکــی واقیعبینانە و
دوور کەوێتەوە لە چەواشــەکارییەکان
کە لە شــەڕی نەرم و لە میدیا و زۆر
ڕەهەندی دیکەوە دەســتەمالنی کوردە
بۆ تواندنەوەی لە کیانێکی وەهمی و لە
چوارچێوەی ئایدیۆلۆژیای داگیرکەر
لەســەر خاکی کوردستان ،و بەشێکی
ئــەو ئاگادارکردنەوەیە دەکەوێتە ســەر
شــانی وێژمانــی نەتەوەیــی و میدیــا
نەتەوەییــەکان و چاالکانــی نێوخۆیــی
واڵت کــە دەتوانن چاوســاغی خەڵک
بــن و هــاوکاری بکــەن بــۆ بزووتنــەوە
سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان.
ئەگــەر لێــرەدا بــاس لــە بزووتنــەوە
کۆمەاڵیەتییــەکان بکەیــن دەبــێ
بڵێیــن هەوڵێکــی ڕێکخــراون لــە نێوان

بزووتنەوەکانی دابینکردنی یەکسانی
چینایەتــی ،بزوتنەوەیــی ژینگەیــی و
خوێنــدکاران ،بزووتنــەوەی پاراســتنی
زمانــی دایکــی دەچنــە ڕیــزی
گرینگترین بزووتنەوەکانی کوردستان
کــە بــە بەردەوامــی لەالیــەن خەتــی
فکــری حیزبــە سیاســییەکان و لــە
هەمــووان بەرچاوتــر و شــوێندانەرتر
حیزبــی دێموکرات پاڵپشــتی میدیایی
لێکــراوە و بایەخێکی زۆری پێدراوە تا
تاکــی کورد بتوانێ لەمەڕ ئاریشــە و
گرفتەکانــی کۆمەڵگای کوردســتان
بــە چاونەترســی هەڵوێســت بگــرێ
و ترســی بــە ڕێژیمــی ناوەندگــەرا و
سیاســەتە توندئاژۆ کوولتوورییەکانی
بۆ کۆمەڵگای کوردی نەبێت .
هەمــوو حکوومەتــە دیکتاتــۆرەکان
و بەتایبــەت ئەوانــەی لەســەر
بنەمــای ئاییــن دامــەزراون و یاســا و
ڕێســایان دەگەڕێتــەوە ســەر مەکتەبی
تێئۆکراســی و دەســەاڵتی کەســانی
ئایینــی ،دەیانهــەوێ بــە پــەروەردەی
فکــری و ڕەوتــی ئاپاراتووســی و
شــەرتیکردنی کۆمەڵــگا بە هێندێک
ئــاکار و بــاوەڕ کە لــە ئایدیۆلۆژیای
خۆیانــدا بــۆ زاڵبــوون بەســەر کەمینە
نەتەوەیــی و فکــری و ئاینییەکانــی
دیکــە جێگەوپێگەی هەیــە لە هەوڵی
ئەوەدان کە بە نەرمترین شــێوە ویســت
و خواســتی خۆیــان بــۆ پێکهێنانــی
دەوڵەت نەتەوە یا ئۆمەت نەتەوە وەکوو
کۆماری ئیسالمی لە پەروەردەکردنی
منــدااڵن و تــا ئاســتێکی بااڵتر وەک
کۆمەڵگا بە گشتی نیشان بدەن .
لە وەها هەلومەرجێکدا پیرۆزنیشاندانی

ئاییــن و جار بە بیانــووی زاراوە وەک
جیاکردنــەوەی پارێزگاکانــی خــواروو
خەریکــی ئەوەیــە کە کــورد بوونێکی
یەکانگیــری نەبــێ و دابەشــی بــکا
بەســەر چەنــد دەســتە تــا بتوانــێ بــە
ئاسانی تێکیان بشکێنێت.
ئەوە ئەرکی کوردە کە ئاگاداری ئەو
جۆرە هەڕەشانە بێت و بە یەکگرتوویی
و بــە پاراســتنی پیرۆزییەکانــی
پیالنەکانــی ئــەو ڕێژیمــە نگریســە
پووچەڵ بکاتەوە ،هەروەها دەبێ خۆی
نزیک کاتەوە لەو بیرە ناسیۆنالیستییە
کــە پێویســتە هەر تاکێکــی کورد بۆ
مانــەوە و دەستوێڕاگەیشــتن بــە مافە
ســەرەتایی و نەتەوەییەکانــی وەک
کوردێــک هەیبێــت و ئــەو هەســتە
نەتەوەییەی لە خۆیدا بەهێزتر بکات .
ڕەوتــی ئاگاداربــوون لــە پــان و
ســتراتیژییەکانی داگیرکەر پێویستی
بە بەســتێنێکی هزری و سیاسی هەیە
کــە دەبێتە دیتنێکــی بەرباڵوی تەوژم
و هێرشــەکان بۆ ســەر نەتەوەیەک کە
دەیانهــەوێ لــە نەزانیــدا بیهێڵنــەوە و
لــە چوارچێــوەی میدیــا وەهمییەکاندا
بیئاخننە نێو مێشــکی کۆمەڵگا و لە
ڕەوتی بەکۆیلەکردنی تەواوی چین و
توێژەکان کەڵکی لێوەرگرن .

دەربازبــوون و تێپەڕیــن لــە کۆیلەیی و
زەینیەتی کۆیلەتی و هەنگاونان بەرەو
دەوڵەتی خۆ وەک ئامانجی کۆتایی،
ســتراتیژی پێگەیشــتنە هەرچۆنێــک
بێت ،دەبێ تەوەری وێژمانی نەتەوەیی
بێت .
لــە نهبوونــی ناوهنــدە دێموكراتیكــهكان
و بنهمایهكــی یاســایی مۆدێــڕن و بــە
لەبهرچاوگرتنــی شــێواز و پرۆســهی
سهرههڵدانی دهوڵهت-نهتهوە لە واڵتانی
ناوچهكــه ،كــورد دهرفهتێكــی یهكجار
تهســكی لە بهردهســتدا بووە بۆ ئهوهی
بتوانــێ لــە چوارچێــوهی سیاســی-
یاســایی فهرمیــدا بهدواداچــوون بــۆ
داواكارییهكانــی خــۆی بكات .لە وهها
دۆخێكــدا خهباتــی چهكــداری لەالیهن
زۆرێــک لــە پارتــە سیاســییهكانهوە
وهك ئاڵترناتیڤێــک ســهیر كــراوە بــۆ
درێــژەدان بــە «بهرخــۆدان» بهرامبــهر
بــهو دهوڵهتانــهی كــە نوێنهرایهتیــی
جۆرێــک لــە ناســیونالیزمی فهرمیی
واڵتهكهیــان دهكــهن .بەپێچەوانــهی
ڕوانگهیهكــی زاڵ كــە زۆرتــر لە الیهن
وتــاری سیاســیی ئــهو دهوڵهتانــهوە
ئاراســتە دهكــرێ ،خهباتــی چهكداری
نــە وهك كهرهســتهیهك بــۆ داگیركردنی
دهســهاڵتی سیاســی و ناوهندهكانــی،

سەرچاوەکان :
گۆڤاری تیشک
ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکرات
کۆمەڵە وتاری ئاگاهی کۆمەاڵیەتی سیاسی

بهڵكــوو زۆرتــر وهك ڕێگاچارهیــهك
ســهیر كــراوە بــۆ پاراســتنی ههبــوون و
مهوجوودیهتــی پارتــهكان و ڕاگرتنــی
بهســتهرێک كە تێیــدا بكرێ درێژە بە
كار و چاالكیی سیاسی بدرێت.
گهرچــی خهباتــی چهكــداری لــە
«شــاخ» و بــە ڕواڵــهت لــە دهرهوهی
«شــار» ســهقامگیر بــووه ،بــهاڵم
هاوكات ڕیشهی ئهم پرسە دهگەڕێتهوە
بۆ ئهو ئاڵوگۆڕانهی كە لە بەســتێن و
پەیوەندییە شارییەکاندا ڕوویان داوه.
دەرئەنجام:
لە دوای دامەزرانی حیزبی دێموکرات
ئەو حیزبە بەردەوام پێشــەنگی خەباتی
نەتەوەیــی و ڕزگاریخــوازی بــووە و
هــەر لە ســەرەتای کۆمــارەوە لە ڕێگا
جۆراوجۆرەکانەوە هەوڵی بردنە سەری
ئاســتی شــعووری سیاســی خەڵکــی
داوە و ویســتوویەتی کۆمەڵــگای
کــوردی لــەو بێدەرەتانییــە سیاســییە
بێنێتە دەرەوە و لە مێژووی  ٧٧ساڵەی
خۆیــدا لــە ســەر ئــەو چەمکــە کاری
کــردووە و توانیویەتــی بە شــێوەیەکی
بەرچــاو خەڵک لە داگیــرکاری و لە
هەمــان حاڵــدا لــە مافــە نەتەوەیــی و
تاکییەکانی خۆیان ئاگادار بکاتەوە.
لەگــەڵ وێژمانــی نەتەوەیــی کــورد
و وێژمانــی نەتــەوەی زاڵ و
سیاســەتە کۆلۆنیالیســتی و پــان
فارسیســتییەکانی ڕێژیــم ئاشــنای
کــردوون و هەوڵــی داوە خەڵک بتوانن
خۆیــان ئــەو سیاســەتانە تاوتوێ بکەن
و لــە پــان و کردوەکانــی دوژمــن
ئاگادار بن  .هەســتی ناسیۆنالیســتی
و پیرۆزییەکانی نەتەوەیی وەک زمان
و جلوبــەرگ و کولتــوور لە نێو تاکی
کــورددا دژێــک بــووە بــۆ سیاســەتی
ئاســمیلەکردن و تواندنــەوەی بیــر و
فکــری کــورد لــە الیــەن دەوڵەتێکــی
شۆڤینیســت و فاشیســت کــە بــە
درێژایــی مێــژوو هەوڵــی لەنێوبردنــی
فکر و حەزفی فیزیکی کوردی داوە
وەک جینۆسایدی ساڵی  58لە دوای
فتوای خومەینی.
هەمووی ئەوانە و ئەو ئاگادارکردنەوانە
ئەرکێک بــووە کە حیزبی دێموکرات
وەک ئەستێرەی هیوای ڕۆژهەاڵت بە
باشــی بــە ئەنجامــی گەیانــدووە و تــا
ئێســتاش بێوچان لــەو ڕەهەندە تایبەت
و هەســتیارەوە خەریکــی خەبــات و
چاالکییە .
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ئیسماعیل ڕەحمانی:

ئاكامی دەستێوەردانەکانی ئێران لە عێراقدا بووەتە هۆی پێكهاتنی حاكمیەتێكی خراپ و ملكەچ ،هاوكات پشتگیری لە كەسایەتییە سیاسییەکانی
الیەنگری كۆماری ئیسالمی و ئیزن نەدان بە پێكهاتنی حكوومەتێكی خزمەتكار لە عێراقدا وایكردووە كە ژیانی خەڵكی عێراق لە دۆخێكی خراپی
ئابووریدا بەڕێوە بچێ .ئەمانە هۆكارن بۆ ئەوەی كە دروشمەكان دژی ئێران زیاتر ڕادیكاڵ ببێتەوە و
خۆپیشاندەران داوای كۆتاییهێنانی دەستێوەردانەكانی ئێران بكەن لە عێراقدا
وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی

پــاش زیاتــر لــە  ٩مانــگ دوای
هەڵبژاردنەکانــی پارلمانــی عێــراق
هێشــتا حکوومــت لەو واڵتــەدا پێک
نەهاتــووە؛ ئەمــەش بــەو واتایــە
دێــت کــە قەیرانێکــی سیاســی
قــووڵ بەرۆکی ئــەم واڵتەی گرتووە،
ناکۆکــی بەردەوامــی الیەنــەکان و
دەســتێوەردانی واڵتانــی ناوچەکــە
بەتایبەت ئێران دۆخی سیاسی ئەو
واڵتــەی بەرەو ئاقارێکی مەترســیدار
وەکوو پێکدادانــی الیەنەکان بردووە.
لــە مــاوەی  ١٠ڕۆژی ڕابــردوودا
لەالیــەن الیەنگرانــی ڕەوتی ســەدر
بــۆ دوو جــار پارلمانی عێــراق کەوتە
بەر دەســتیان ،خۆپیشاندەران داوای
حکوومەتێکــی واڵمــدەری خەڵــک و
سەربەخۆ و هەورەها داوای بنبڕکردنی
دەستێوەردانەکانی ئێران دەکەن کە
دۆخــی ئەو واڵتەی بــەرەو ئاقارێکی
نالەبار بردووە.
لــەم وتووێــژەدا لەگــەڵ بەڕێــز
‹›ئیسماعیل ڕەحمانی›› بەرپرسی
پێوەندییەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری
سلێمانی ئەو باسە تاوتوێ دەکەین.
ــ بەگشــتی دۆخی سیاسی عێراق چۆن
هەڵدەسەنگێنن ،ئایا دەتوانین بڵێین
ئەو واڵتە تووشــی قەیرانی سیاســی
بووە؟
واڵتی عێراق دوای دامەزرانی لە پاش
شــەڕی جیهانیی یەكەم و پێكەوەلكانی
زۆرەملێــی پێكهاتــەی شــێعە و ســوننە
و كــورد لــە دۆخێكــی قەیرانیدایە و لە
پــاش ڕووخانــی حكوومەتــی بەعــس
لە ســاڵی  ٢٠٠٣ســەرەڕای ئــەوەی كە
الیەنە سیاســییەكان لە هەڵبژاردنەكاندا
بەشــداریی دەكــەن و قــەوارەی سیاســی
ئــەم واڵتــە بــە هەڵبــژاردن یەكالیــی
دەبێتــەوە بــەاڵم بەهــۆی دەســتێوەردانە
دەرەكییــەكان و نەبوونــی كەلتــووری
دێموكراســی و ناتەباییە مێژووییەكانی
الیەنــەكان پێكــەوە و هەروەهــا
ناكۆكییەكانــی نێو خــودی پێكهاتەكان
بەشــێوەی ســەربەخۆ وایكــردووە كــە
ئــەم واڵتــە هەمیشــە لە قەیرانــدا بێ و
سەرەڕای بوونی ژێرخانێكی دەوڵەمەند
لــەڕووی ئابوورییــەوە بــەاڵم لــەڕووی
خۆشــگوزەرانی هاوواڵتیــان و ئاوەدانی
ئەم واڵتە نەیتوانیوە سەقامگیری هەبێ
و وەک دەبینیــن شــەقامی عێراقــی
بەهەمــوو پێكهاتەكانییــەوە ناڕازیــن لە
دۆخــی زاڵ بــە تایبــەت ئەمــە لــە نێو
ماڵی شــێعە بەهۆی ناكۆكی سیاســی
و دەســتێوەردانی دەرەكیــی زیاتــر خۆی
دەردەخات.
بــۆ هەڵســەنگاندنی دۆخــی ئێســتای
عێــراق بەگشــتی دەبــێ بگەڕێینــەوە
بــۆ چەنــد مانگی ڕابــردوو ،بەتایبەتی
دوای هەڵبژاردنەکانی پارلمانی عێراق
و ئــەوەی کــە الیەنەکانــی نزیــک لــە
ئێــران بەنیســبەت هەڵبژاردنەکانــی
پێشوو نەیانتوانی ڕادەیەکی بەرچاو لە
دەنگەکان بۆ خۆیان مســۆگەر بکەن و
ئەوەش بوو بە هۆی ئەوەیکە الیەنەکان
هــەر لــە ســەرەتاوە بــۆ هەڵبژاردنــی
ســەرۆکایەتییەکان تووشی کێشە بوون
و بــە دوای ئەوەشــدا لــە هەڵبژاردنــی
ســەرکۆماریدا کێشــەکان گەیشــتنە

لووتکــە و نەیانتوانــی بەربژێــری
ســەرکۆماری یەکالیــی بکەنــەوە،
ڕەوتی ڕووداوەکان و دەستێوەردانەکانی
ئێــران بەهــۆی الیەنەکانــی نیزیک لە
خــۆی دۆخەکــەی وا لــێ کــرد کــە
گەورەترین کۆتلەی پارلمان کە سەر بە
ڕەوتی سەدر بوون خۆیان لە ئەندامەتی
پارلمــان کشــانەوە و ئــەوەش بــوو بــە
هــۆی قەیرانێکی گەورە لە پێکهێنانی
حکوومەت لە عێراق کە لووتکەی ئەو
قەیرانــەش خۆپیشــاندانی الیەنگرانــی
ســەدر و چوونــە ناو پارلمــان لە ماوەی
یەک حەوتوودا کە توانیان لەو ماوەیەدا
 ٢جــار هۆڵــی پارلمــان داگیــر بکەن و
کۆتادانیشتنی پارلمانیان هەڵوەشاندەوە
کە هەموو ئەم ڕووداوانە و دەستەوەستان
لــە پێکهێنانی حکوومــەت دوای زیاتر
لــە  ٩مانــگ پــاش هەڵبژاردنەکانــی
پارلمــان دەرخــەری ئەو ڕاســتییەیە کە
قەیرانێکی سیاسی قووڵ بەرۆکی ئەم
واڵتەی گرتووە و ناکۆکی بەردەوامی
الیەنــەکان و دەســتێوەردانی واڵتانــی
ناوچەکــە بە تایبەت ئێــران دۆخەکەی
بــەرەو ئاقارێکــی مەترســیدار وەکــوو
پێکدادانی الیەنەکان بردووە.
ـــ چ شتێک بوو بەهۆی ئەویکە موقتەدا
ســەدر بانگــەوازی خۆپیشــاندان بــۆ
الیەنگرانی دەر بکات؟
موقتــەدا ســەدر وەک كەســایەتییەكی
ئایینــی خــاوەن جەماوەرێكــی زۆرە و
بــە دروشــمی بنبڕكردنــی گەندەڵــی و
پێشگیری لە دەستێوەردانی دەرەكیی بە
تایبەت دەستێوەردانەكانی ئێران لە عێراق

لــە هەڵبژاردنەكانــدا بەشــداری كــرد؛
دوای ئەوەی کە موقتەدا سەدر وەکوو
گەورەتریــن کۆتلــەی پارلمانــی عێراق
کــە خاوەنی  ٧٣کورســی پارلمان بوون
و چەنــد الیەنێکــی دیکەشــی لەگەڵ
بــوون و ئیجازەیــان پێنــەدرا حکوومەت
پێک بێنن ،کە ئەم کارەش بە هاندانی
الیەنەکانــی نزیــک لە ئێرانــەوە ڕووی
دا ،دوای ئــەو دژایەتییــە ،بڕیــاری
کشــانەوەی پارلمانتارەکانــی خــۆی دا
و ئــەو کشــانەوەش لــە پارلمــان و دواتر
بانگەوازی خۆپیشاندان بۆ الیەنگرانی
زیاتــر بــۆ دژایەتــی ئــەو الیەنانــە بــوو
کــە نەتوانــن حکوومــەت پێک بهێنن.
دوای یەکــەم خۆپیشــاندانی گــەورە
لــە ڕۆژی هەینــی ٧ی گەالوێــژی
 ،١٤٠١کــە دواتــر بە وتــاری نوێنەری
موقتــەدا ســەدر کۆتایــی هــات،
هێندێــک داواکارییان لــە الیەنەکانی
«چوارچێــوەی هەماهەنگــی» هەبــوو
کــە دواتر دەرکەوت ئــەو الیەنانە هیچ

پابەندییەکیــان بــۆ داواکارییەکانــی
ڕەوتــی ســەدر نەبــووە و کەســێکیان بە
نــاوی «موحەممــەد شــیاع ســودانی»
بــۆ پۆســتی ســەرۆکوەزیران لەالیــەن
چوارچێوەی هەماهەنگییەوە دەسنیشان
کــرد کــە ئــەو کەســە لەالیــەن ڕەوتی
ســەدرەوە بە توندی دژایەتی کرا و ئەو
خۆپیشــاندانەش زیاتر بۆ ڕەتکردنەوەی
کاندیــدی الیەنەکانــی چوارچێــوەی
هەماهەنگی بوو و هەروەها بەشێکیشی
بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە کۆتلەی سەدر
بــە دووبــارە هەڵبژاردنــی «مســتەفا
کازمــی» بــۆ ســەرۆکوەزیران ڕازیــن
دوای ئــەوەی داوای ســەرلەنوێ
هەڵبژاردن دەکەنەوە لە عێراقدا کە ئەم
پرۆســەیەش ماوەی زیاتر لە  ٦مانگ
دەخایەنێ.
ــــ هەرێمی کوردســتان لــە کوێی ئەو
هاوکێشــەیەدایە و چــۆن دەبــێ ڕۆڵ
بگێڕێت؟
بەدڵنیاییەوە هەرێمی كوردستان و كورد
وەک پێكهاتەیەكی گرینگ لە عێراق
خــاوەن ڕۆڵ و پێگەیەكــی گرینگە ،لە
بیرمان نەچێ ســاڵی  ٢٠٠٣ئەوە كورد
بوو لە دوای ڕووخانی ســەدام حوســین
كۆڵەكــەی ســەرەكیی و گرینگــی
پێكهێنانی دەوڵەتی نوێ بوو لە عێراقدا،
بــەاڵم بەداخەوە لە ئێســتادا یەكڕیزی و
یەكگوتــاری لە نێو پێكهاتەی كورددا،
هەر وەک پێكهاتەكانی دیكەی عێراق
لە دۆخێكی باشدا نییە و كورد كاتێک
دەتوانــێ ڕۆڵێكــی ئەرێنــی و كاریگەر
بگێــڕێ كــە بتوانــێ بــە یەكڕیــزی و
یەكگوتاری بەشداریی لە ملمالنێكانی

ــــ ئاکامەکانــی دەســتێوەردانی چەند
ســاڵەی کۆماری ئیســامی ئێــران لە
عێراقــدا چ بووە؟ کە خەڵکی عێراق
ئاوا دژی ئەو ڕێژیمە دروشم دەدەن؟

عێراقدا بكا کە بەداخەوە ئێســتا بووەتە
بەشێک لەو ناکۆکییانەی حکوومەتی
عێراق و ئەوەی کە الیەنە کوردییەکان
نەیانتوانیــوە پێکەوە بە ڕێککەوتنێکی
گشــتی بگــەن بــۆ یەکالییکردنــەوەی
پۆســتی ســەرکۆمار لەالیــەک و
هەروها الیەنە سەرەکییەکانی هەرێمی
کوردســتان دابــەش بــوون بــە ســەر
الیەنەکانی کۆتلەی عێراقی کە ئەمە
ناکۆکییەکانــی زیاتر کردووە لە نێوان
کوردەکاندا.
بەپێچەوانــەی ئــەم دۆخــە دەیتوانــی
وەزعــی الیەنــە کوردییــەکان لــە
پێــــــــــــکهێنانی حکوومەتــی عێراقــدا
زیاتــر نیشــان بــدات بــەو هــۆکارەی
کــە ســەرکۆمار دەبــێ لــە کــوردەکان
هەڵبژێــردرێ و خودی ســەرکۆماریش
لە هەڵبژاردنی سەرۆکوەزیراندا دەتوانی
ڕۆڵێکــی بەرچــاو بگێڕی .بــە بڕوای
من ئەگەر هەمــوو الیەنە کوردییەکان
بتوانــن پێکــەوە لــە ســەر پاکەیجێکــی

بۆ واڵمی ئەم پرسیارە دەبێ بگەڕێینەوە
بۆ مێژووی دراوسێیەتی ئەم دوو واڵتە
کــە بــە درێژایی مێــژوو واڵتانی ئێران
و عێــراق بــەردەوام پێکــەوە ناکۆکییان
هەبووە و هیچکات دراوســێیەکی باش
نەبوون بۆ یەکتری؛ کە لووتکەی ئەم
ناکۆکییانــەش بــۆ شــەڕی  ٨ســاڵەی
نێــوان ئــەو دوو واڵتــە دەگەڕێتــەوە کە
لــە زۆر ڕەهەنــدەوە کاریگەری لە ســەر
پەیـــــــــــــوەندییەکانی هــەر دوو واڵت
هەبــووە و ئێران بــەردەوام هەوڵی ئەوەی
داوە کــە هێژمۆنــی خــۆی لــە عێراقدا
بســەپێنێ کــە ئــەم خەونــەی ئێــران لە
دوای ڕووخانــی حكوومەتــی بەعس تا
ڕادەیەکی بەرچاو هاتە دێ.
لــە دوای ڕووخانــی حکوومەتــی
بەعســەوە ئێــران بەردەوام دەســتێوەردانی
لە عێراقدا كردووە و ســەروەری عێراقی
پێشــێل كــردووە ،پشــتگیری ئێــران لــە
الیەنە سیاســییە گەندەڵەكانــی عێراق،

ڕوون بەنیســبەت داخوازییەکانــی
هەرێمــی کوردســتانەوە ڕێــک بکەون
بەو ڕادەیە کە ئەندامی پارلمانیان هەیە
زۆر باشتر دەتوانن ڕۆڵ بگێڕن و زیاتر
پێداگر بن لە سەر داخوازییەکانی کورد
لــە چوارچێــوەی عێراقدا کــە بەداخەوە
تا ئێســتا ئەو قەوارەیــە نەتوانراوە پێک
بێنن.

پشتگوێخســتنی بەرژەوەندییەكانــی
عێراق ،نانەوەی بشێوی و پڕچەككردنی
گرووپــە نیابەتییەكانی ئێــران لە عێراق
بەشــێک لەو دەســتێوەردانانەن كە ئێران
لــە عێراقــی كــردووە و ئاكامــی ئــەم
دەســتێوەردانانە بووەتــە هۆی پێكهاتنی
حاكمیەتێكــی خــراپ و ملكــەچ لــە
عێراقــدا ،هــاوكات پشــتگیری لــە
كەســایەتییە سیاســییەکانی الیەنگری
كۆمــاری ئیســامی و ئیــزن نــەدان بە
پێكهاتنی حكوومەتێكی خزمەتكار لە
عێراقــدا وایكــردووە كــە ژیانی خەڵكی
عێــراق لــە دۆخێكــی خراپــی ئابووریدا

بەڕێوە بچێ.
ئەمانە هۆكارن بۆ ئەوەی كە دروشمەكان
دژی ئێــران زیاتــر ڕادیــكاڵ ببێتــەوە و
خۆپیشــاندەران داوای كۆتاییهێنانــی
دەســتێوەردانەكانی ئێــران بكــەن لــە
عێراقدا.
ــ بە ســەرنجدان بە گرووپ و الیەنە
سیاســییەکان کــە بەشــێکیان لە ژێر
نفوزی ئێراندان ،ئەگەری پێکهێنانی
حکوومتێکی گشتپەسەند و سەقامگیر
لەو واڵتە هەیە؟
بــە بڕوای مــن دوورەدیمەنی پێكهاتنی
حكوومەتێكــی گشتپەســەند و
ســەقامگیر لــە عێراقــدا ،ئەســتەمە!
هــەم بەهــۆی دەســتێوەردانەكانی ئێــران
و هەمیــش ناكۆكییــە مێژووییەكانــی
پێكهاتەكانــی پێكهێنــەری عێــراق بــە
تایبەتــی ئەو گرژی و ئاڵۆزییانەی لە
کاتــی ســــــــــــەرۆکوەزیرانی مالیکی
کە ڕووبەرووی ســەدرییەکان بوویەوە و

ئەوانە واتە کۆتلەی سەدر و کۆتلەکەی
مالکــی بێجگە لە ناکۆکی سیاســی،
ناکۆکــی مەرجەعیەتــی نێــو ماڵــی
شێعەشــیان هەیــە ،هەروەهــا لەبیرمــان
نەچــێ مێــژووی عێــراق ،مێــژووی
شــەڕ و خوێنە و هــەروەك ئاماژەم پێدا،
دامەزرانــی عێــراق لــە دوای شــەڕی
جیهانیــی یەكەم ئاكامــی پێكەوەلكانی
زۆرەملێــی چەند پێكهاتەی دژبەیەك و
ناكــۆك بووە و ڕیشــەی ئەم ناكۆكییانە
هــەم نەتەوەییــە و هەمیــش ئایینــی و
هەروەهــا نەبوونــی دێموكراســییەكی
ڕاستەقینە و كەلتووری پێكەوەهەڵكردن
لەعێراقدا بەربەست و ڕێگری سەرەكیی
پێكهاتنی حكوومەتێكی گشتپەســەندە
لە داهاتوودا.
ــــ وەکــوو ڕای خۆتــان ،عێــراق بــەو
دۆخــەی ئێســتاوە بــەرەو چ ئاقارێک
دەڕوات؟
پێشــبینی داهاتــوو كارێكی ئەســتەمە
و عێــراق چارەنووســێکی نادیــاری
هەیــە ،بــەاڵم ئەگــەر خەڵكــی عێــراق
و سیاســییەكانی ئــەم واڵتــە چەنــد
هەنگاوێــك نەنێــن بەدڵنیاییــەوە دۆخی
ئــەم واڵتــە بــەرەو خراپتــر دەڕوات و
بەهــۆی ئەوەیکــە زۆربەی هــەرەزۆری
الیەنە ســەرەکییەکانی عێــراق خاوەنی
هێــزی چەکــدار و میلیشــیان و
لەالیەکــی دیکەشــەوە بەهــۆی ئەوەی
سیاســییەکانی عێــراق ئەزموونێکــی
بەڕێوەبــەری سیاســی ئەتۆیــان نییــە،
ئەگــەری شــەڕی نێوخۆیی لــەم واڵتە
بەهێــزە .بۆیــە پێویســتە بــۆ پێشــگرتن
لــەو پێکدادانانــە ئــەم هەنگاوانــەی كە
پێویستە گرینگی پێ بدرێت:
لــە
پێشــگرتن
.1
دەســتێوەردانەكانی واڵتانی دەوروبەر لە
عێراقــدا بە تایبــەت دەســتێوەردانەكانی
ئێران
ڕۆحــی
بەهێزكردنــی
.2
پێكەوەهەڵكــردن و گرینگیــدان بــە
كەلتووری دێموكراسی
گرینگیــدان بــە دۆخــی
.3
ئابووریــی خەڵــک و هەوڵــدان بــۆ
پێكهێنانی دەوڵەتێك كە خۆشــبژێوی و
خزمەتگــوزاری و ژیانی هاوواڵتییانی
عێراقی بكاتە دروشمی سەرەکی خۆی
و لــەو رێگەیــەدا هەنــگاوی کردەیــی
ئەنجام بدەن.
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مانگــی گەالوێــژ لــە ئەدەبــی کوردیدا

ئا :کوردستان

وشــەی گەالوێــژ لــە نێــو زمــان و ئەدەبی کوردیــدا جێگە و پێگەیەکــی تایبەت
و دیاریکــراوی هەیــە بــە چەشــنێک کــە لــە شــێعری زۆرێک لە شــاعێران یان
بەرهەمی زۆرێک لە ڕۆماننووسانی کورد جێی خۆی کردووەتەوە .جیا لەوەش
لە کۆنتێکستی زەینی تاکی کورددا خاوەن جێگەیەکی دیارە.
مامۆستا هەژار موکریانی لە «هەنبانەبۆرینە»دا بەم شێوەیە مانای گەالوێژی
کردووە:
گەالوێژ :ستاره شعرا ،مرداد ماه ،نام زنانه ،توده درویده غله.
لــە فەرهەنگــی خاڵــدا گەالوێژ ئەم مانایەی بۆ دانراوە :ئەســتێرەیەکی گەشــی
بەپرشنگە لە ناوەڕاستی ھاویندا لە کەلووی خۆی دەترازێ.
بەپێی پێناســەیەکی گشــتیش کە لە نێو چاندی کوردیدا بۆ ئەستێرەی گەالوێژ
هەیە دەگوترێ ســااڵنە لە دوای ڕۆیشــتنی  45ڕۆژ لە وەرزی هاوین لەشــەوی
 ١٥لەســەر ١٦ی مانگی گەالوێژ ،ئەســتێرەی درەوشــاوەی گەالوێژ لە ئاســمان
بەدیار دەکەوێت و بەخێرایی بەئاسماندا تێدەپەڕێت؛ لەگەڵ دەرکەوتنی ئەستێرەی
گەالوێژ ،شــەوانە کەشــوهەوا فێنك دەبێت و مزگێنی نەمانی گەرمای هاوین و
فێنکبونی کەشوهەوا بەخەڵك دەدات.
لەکۆنــدا کاتێــك گەالوێــژ ئەنگوت ،خەڵك پێشــوازییەکی گەرمیان لێ دەکرد و
وەك مژدەی سەرکەوتن بەسەر گەرمای هاوین پێناسەیان دەکرد.
ئەستێرەی گەالوێژ یەکێکە لە درەوشاوەترین ئەستێرەکان قەبارەکەی دوو ئەوەندەی
خــۆرە ،ڕوناکییەکەشــی 26جــار لــە ڕوناکــی خۆر زیاتــرە ،لەمبارەوە کەشــپێو و
کەشناســەکان دەڵێن :گەشــترین ئەســتێرەی ئاســمان گەالوێژە ،ئەو ئەســتێرەیەی
لــە کۆنــەوە خەڵك لەگــەڵ دەرکەوتنیدا بڕوایــان وایە گۆڕانكاری لە كەشــوهەوا
دروست دەبێت.
گەالوێــژ ،پێنجەمیــن مانگی ســاڵ و دووهەمین مانگــی هاوینە لە ڕۆژژمێری
جەاللیــدا .لــە ڕۆژژمێــری فەرمــی ئێرانــدا مــردادی پێدەگوترێــت ،گەالوێــژ لە
١٥ی گەالوێــژەوە دەســت پێــدەکات و تاوەكــوو نیوەی مانگی ڕەشــەمە بەردەوام
دەبێت ،دەتوانرێت لەدوای ڕۆژاوابوون لە مانگی ڕەشــەمەدا و بەر لە ڕۆژاوابوون
لــە مانگــی گەالوێــژدا ببینرێــت ،لــە کۆنــدا لەگــەڵ هاتنــی مانگــی گەالوێژ
گۆڕانکاری لە كەشوهەوا دروست بووە.
قەبارەی ئەستێرەی گەالوێژ دوو ئەوەندەی قەبارەی خۆرە ،وامەزەندە دەکرێت کە
تەمەنــی ئــەم ئەســتێرەیە زیاتر لە  240میلیۆن ســاڵ بێــت .ڕووناکییەکەی 26
جــار لــە ڕووناکیــی خــۆر زیاترە ،دووری لە خۆرەوە  9ســاڵی تیشــکییە ،كە هەر
ســاڵێکی تیشــکیش  9تریلیــۆن کیلۆمەتــر دەبێت16 .کیلۆمەتــر لە چرکەیەکدا
بەدەوری خۆیدا دەسوڕێتەوە ،بە پێنج ڕۆژ خولێک بەدەوری خۆیدا تەواو دەکات.
مانگی گەالوێژ لەدوای مانگی پووشپەڕ دێت ،ئەوکات دەخڵ و دان وشک بووە
بەهــۆی گەرمــی ئەو مانگــەوە ،لەگەڵ هاتنی مانگی گەالوێــژ ئیدی بەرەبەرە
کەشوهەوا فێنک دەبێت و گۆڕانکاری ڕوودەدات .هۆکاری گۆڕانی هەوا بە

دەرکەوتنی ئەو ئەستێرەیە نییە ،بەڵکوو بەهۆی سوڕانەوەی زەوییە لەسەر تەوەری
 23پلە بە چواردەوری خۆیدا و بە هەمان شێوە بە چوارچێوەیەکی نابازنەیی بە
چواردەوری خۆر بەاڵم لەبەر ئەوەی نۆ ســاڵی تیشــکی لەخۆرەوە دوورە ،هەربۆیە
ڕوناکییەکەی ناگاتە زەوی.
لە کۆندا  2هەزار و  400ســاڵ پێش زایین ،فیرعەونەکان و میســرییە کۆنەکان
پێیان گوتووە سویدیت ،بەهەمان شێوەی کوردیش بە مانگی فێنکی و گۆڕانی
کەشوهەوایان داناوە ،پێشیان وابووە هەستانی الفاوی نیل هۆکارەکەی دەرکەوتنی
ئەو ئەستێرەیە ،یۆنانییەکانیش پێیان گوتووە سوتی ،لە کوردستانیش بە سیریوس
ناســراوە ،عەرەبــە کۆنەکانیــش پێیــان وتــووە ئەستێرەی(الشــعرى)؛ لــە کــوردی
ناوەڕاســت لــە شــێوە دیالێکتــی ســلێمانی و لــە ناوچەکانی هەرێمی کوردســتان
پێــی دەگوترێــت خەرمانــان ،ناوەکــەی لەوەوە هاتــووە کە لهم مانگــهدا خهرمانی
دانهوێڵــه له ههموو گوندەکانی کوردســتان کــۆ دهکرێتهوه ،بەاڵم لە ناوچەکانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لەنێــو هەورامــان و کەلهوڕ و ناوچــە دیالێکتیکەکانی
موکریان و سنە و ئەردەاڵن پێی دەگوترێت گەالوێژ ،واتە لەگەڵ مانگی داهاتوو
پاش و پێشــکەوتن هەیە ،الی ئەوان ئەســتێرەی گەالوێژ ،لەســەرەتای ئەم مانگە
دەردەکەوێت و بەوەش دەڵێن مانگی گەالوێژ.
ناوی ئەم مانگە لە چەند ناوچەیەکی دیکە بەم جۆرە دێت :جۆخینان ،خوزێران،
مێوەگەنان ،زەخیران ،تیرمە.
لــە کورمانجــی ژووروو بەم مانگــە دەڵێن «تەباخ»؛ لەالی هەورامانییەکان پێی
دەڵێــن (گەالوێــژ) ،لــەالی کەلهوڕ پێی دەگوترێت «گەالویــژ» و «ڕاهێاڵن»،
لــەالی ئــەردەاڵن و ســنە و لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و هەندێــک ناوچــەی
باشــووری کوردســتان پێی دەگوترێت (گەالوێژ) ،لە دیالێکتی لەکی و باشوری
زاگرۆس بەم مانگە دەگوترێت «مەڕدار».
لەگەڵ ئەنگوتنی گەالوێژ ،چەند نیشانەیەك هەن بەئاشکرا هەستیان پێدەکرێت:
ئەگەر گەالوێژ ئەنگوت ،هەر دوو باڵندەی پەڕەســێلکە و حاجی لەق لەق کۆچ
دەکەن بۆ خوارووی باشوور ،بەاڵم باڵندەی پەپوو سلێمانکە بەپێچەوانەی ئەو دوو
باڵندەیــە ،هــەر کە هەســتی بە نزیکبوونەوەی گەالوێــژ کرد ،دێتە جێگای ئەوان
و شــوێنیان دەگرێتــەوە ،هــەر دارێكیش گەاڵی وەریبێــت لەتینوان ،دوای گەالوێژ
دووبارە چرۆ دەردەکاتەوە ،زەویش دەخوسێت و باشتر ئاو ڕادەکێشێت ،باخ و بێستان
و شینایەتیش ئاوێکی کەمتریان دەوێ.
پێش گەالوێژ ،کاتێك دارێك دەبڕی بە ئاسانی توێکڵی لێ دەبێتەوە ،بەاڵم دوای
گەالوێــژ بەزەحمــەت توێکڵــی لــێ دەبێتەوە،لەکۆنــدا کاتێك ئەســتێرەی گەالوێژ
دەردەکــەوت ،ئەیانگــوت منداڵینــە چیدیکــە مەلــەی مەکــەن خــۆ دەنــاو ئــاوێ
هەڵمەینن ،گەالوێژ ئەنگوتیە نەخۆش دەبن.
ئەگــەر گەالوێــژ ئەنگــوت ئیتر وەختی مازیانە و خەڵــك دەچنە ناو لێڕی مازیان
دەکــەن ،مەڕومااڵتیــش هەســتی پێدەکــەن و دوای گەالوێژ لە شــەواندا لەیەکتر
نزیک دەبنەوە ،ئەوەش نیشانەی فێنکبونی کەشوهەوایە.
دوای هەڵهاتنی گەالوێژ ،میوەی ترێ تامی شیرین دەبێ و پێدەگات ،هەر بۆیە

لەکۆنــەوە گوتویانــە :دوای گەالوێژ ترێ بەتامتر ئەخورێ ،یان گەالوێژ کەوتە
بەر شەوێ  ،دەست بەرە لۆ باخەڵی مێوێ.
بەگشــتی ئەســتێرەی گەالوێــژ تــا بڵێــی ئەســتێرەیەکی گــەش و پڕشــنگدار و
سەرنجڕاکیشــە هەر بۆیەش لە شــێعر و گۆرانی و حەیراندا ڕەنگی داوەتەوە و بە
کیژانی چاو جوانیان وتووە :گەالوێژ.
نموونەی شێعرێک لەسەر گەالوێژ
شێعری «ئەی شەوقی گەالوێژ»ی مامۆستا گۆران
ئەی شەوقی گەالوێژی بەیان نووری نیگاهت!
ئەی عەتری سەبا بۆی نەفەسی زوڵفی سیاهت!
ئەی حوسنی تولووع وێنەیەکی فەیزی حوزوورت!
ئەی حوزنی غورووب ڕۆژی ڕەشی دووریی تەباهت!
ئەی کۆشک و سەرای باغی بەهەشت مەیلی سەوابت!
ئەی ئاگری دۆزەخ شەرەری خەشمی گوناهت!
ئەی عیففەتەکەت داغی حەسەد بۆ دڵی جیبریل
هەر بۆ هەوەس و عیشوەیە خۆ الرە کوالهت!
چۆن مەحکەمەیی عەشق نەدا حەق بە جەمالت؟
خەندەی لەبی مەعسوومە ئیفاداتی گەواهت!
وەک بلبلەکەی فەجری ئەزەل ویردمە ئەی یار:
بۆ ئەو گوڵە وا خەڵقی ئەکا حەمدی ئیالهت!
بێ عەشقی هەوای پاییزە بۆ قەلبی فسردەم
ئەی ڕۆژی بەهار مەرحەمەتی تینی پەناهت!
بێدارییەکەم زوڵمەتی شەو بردی قەراری
تۆ و زوڵفی پەشێو ،دەربخە سا چیهرەیی ماهت!
ئەستێرە هەموو داغی سەمای سینەتە «گۆران»
ئەی عەرشی عەزیم ناڕەحەتی دووکەڵی ئاهت!
بۆ ئێمەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش مانگی گەالوێژ ،لەگەڵ ئەوەیکە
زۆر نەهامەتــی سیاســی ئێخــەی گەلەکەمانــی دادڕی ،مانگێکی پیرۆزە و جیا
لــە هەمــوو ئــەو تایبەتمەندییانــەی کــە بــاس کــران وەک مانگــی پڕخێــر ناوی
دەرکەوتــووە؛ ئەویــش بــەو هۆیەوە کە لەم مانگەدا و لە ٢٥مین ڕۆژی گەالوێژدا
حیزبی دێموکراتی کوردســتان لەســەر دەســتی پێشــەوا قازی محەممەد و لەســەر
بنەمــا تەشــکیالتییەکانی کۆمەڵــەی ژیانــەوەی کــورد ( کە ئەویــش لە هەمان
ڕێکەوتدا بنیات نرابوو) دامەزرا و بوو بە قوتابخانەیەک لەمەڕ ڕزگاریی گەل.
لەمبارەوە مامۆستا هەژار ،گەورە نووسەر و شاعێر و وەرگێڕی کورد دەڵێ:
گەالوێژەکەی بەختت له ئاسۆ
دەرکەوت ،چابوو تۆ نەبووی ڕەنجەڕۆ
نرخی ئەم مانگه پارەی گيانه
جێژنی سەرساڵی کۆمەڵی ژيانه

لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:

pdkiran@club-internet.fr
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«ڕۆژنامەی کوردستان» بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت،
هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی
خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای مانگی گەالوێژی ساڵی ١٤٠١ی
هەتاوی ،لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکەن کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەسبەسەر کردن ،بانگهێشت،
ئێعدام ،کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکوومکردنی هاوواڵتییان.
ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار کراوە.
دەسبەسەرکردنی هاوواڵتییان:
ڕۆژی پێنجشــەممە ٣٠ی پووشــپەڕ،
چاالکێکــی مەدەنــی بــە نــاوی «شــادی
دەرگاهــی» هاوژینــی ئیــرەج ڕەحیــمزادە،
چاالکی ژینگەپارێزی پاش بانگهێشــتکردنی
بــۆ ســتادی خەبەریــی ئیــدارەی ئیتالعاتــی
مەریوان دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی سێشەممە ٤ی گەالوێژ ،هاوواڵتییەکی
کــورد بــە نــاوی «لوقمــان گرامــی» کوڕی
ئیبراهیــم خەڵکــی گونــدی «ســەردۆش»ی
مەریــوان ،لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە
دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی سێشــەممە ٤ی گەالوێــژ« ،مەحیەدین
کەریمیان»« ،ئەسعەد عەلەوی» و «کوورش
بابامــورادی» لــە مامۆســتایانی شــاری
دیوانــدەرە ،لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە
دەسبەسەر کران.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٢ی گەالوێــژ ،الوێکی
کــورد بــە نــاوی «هێدی شــادیخا» خەڵکی
گونــدی «ســینگان»ی شــنۆ ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ١٣ی گەالوێــژ،
هاوواڵتییــەک بــە نــاوی «کازم تابنــاک»
کــوڕی محەممەدئەمیــن خەڵکــی گونــدی
«سینگانـ»ـــی شــاری شــنۆ ،پــاش
بانگهێشــتکردنی بــۆ ئیــدارەی ئیتالعاتی ئەو
شارە ،دەسبەسەر کرا.

بانگهێشتکردنی هاوواڵتییان بۆ ناوەندە
ئەمنییەتییەکان:
ڕۆژی پێنجشــەممە ٦ی گەالوێژ ،الوێک بە
ناوی «حەســیب حەسەنزادە» تەمەن  ١٨ساڵ
کوڕی ڕەحمان و ســێ مێرمنداڵ بە ناوەکانی
«سامان حەسەنزادە» تەمەن  ١٧ساڵ کوڕی
مســتەفا« ،زانیــار حەســەنزادە» تەمــەن ١٦
ســاڵ کوڕی ئیســماعیل و «پێشــەوا شاداب»
تەمــەن  ١٦ســاڵ کــوڕی جەعفــەر خەڵکــی
گونــدی «بابخااڵوێ» ،بانگهێشــتی ئیدارەی
ئیتالعاتی سپای شنۆ کران.
ڕۆژی دووشــەممە ١٠ی گەالوێــژ ،دلێــر
ئەســکەندەری ،چاالکــی مەدەنیــی خەڵکــی
شاری سنە ،بانگهێشتی لقی ٢ی لێپرسینەوەی
دادسەرای گشتی و ئینقالبی ئەو شارە ،کرا.
ناڕوونی چارەنووسی هاوواڵتییان:
یووســف ڕەحمانــی ،خەڵکــی شــنۆ کــه لــە
یەکێــک لە گرتنگە ئەمنییەتییەکانی ورمێ
ڕاگیــراوە لــە چارەنووســی زانیارییەکــی ورد

لەبەردەستدا نییە.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «لوقمــان
قــادری» کــوڕی عەزیــز خەڵکــی پەســوێ و
دانیشتووی شاری پیرانشار ،لە دەسبەسەریدایە
و چارەنووســی لــە زیندانــی ناوەندیــی ورمــێ،
نادیارە.
ســەرەڕای تێپەڕینــی نزیــک بــە دوو مانــگ
لە کاتــی دەسبەســەریی هاوواڵتییەکی کورد
بــە نــاوی «داریــووش مێهــدیزادە» کــوڕی
نەســروڵاڵ خەڵکــی گونــدی «پاڵنــگان» و
دانیشــتووی شــاری کامێران ،لە چارەنووســی
ئــەو هاوواڵتییــە زانیارییــەک لــە بەردەســتدا،
نییە.
گوشار بۆ سەر کاناڵە تێلێگرامییەکان:
ستادی خەبەریی ئیدارەی ئیتالعات لە نوێترین
حاڵەتــدا ،گوشــاری بــۆ ســەر بەڕێوەبەرانــی
کاناڵــە تێلێگرامییــەکان لــە شــاری بانــە ،کە
هەواڵــی پەیوەندیدار بە کوژران و برینداربوونی
کۆڵبەران ڕووماڵ دەکەن ،زیاد کردووە.
ســەرچاوەیەکی ئــاگادار لــەو بارەیــەوە بــە
کوردپــای ڕاگەیانــدووە« :لە مــاوەی ڕۆژی
ڕابــردوودا و پاش کوژران و بریندارکردنی دوو
برای کۆڵبەر بە ناوەکانی سەعدوڵاڵ و عەلی
یوونســی لــە شــاری بانــە ،ســتادی خەبەریــی
ئیــدارەی ئیتالعاتــی ئــەو شــارە ،چەنــد جــار
لەگەڵ کاناڵە تێلێگرامییەکانی وەک ڕووداو
بانە ،پرســە و سەرەخۆشییەکانی بانە وبانە ٢٤
پەیوەندیــی گرتووە و هوشــداریی بە ئەوان داوە
کــە لە باڵوکردنــەوەی هەواڵــی پەیوەندیدار بە
کۆڵبەران خۆیان ببوێرن».

درێژکردنەوەی ماوەی دەسبەسەری چوار
چاالکی سێنفیی:
بڕیاری دەسبەسەری کاتیی یووسف ڕەحمانی،
هاوواڵتیــی خەڵکی شــاری شــنۆ ،بــۆ ماوەی
 ١٥ڕۆژی دیکە ،درێژ کرایەوە.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٢ی گەالوێــژ،
بڕیــاری دەسبەســەرکرانی کاتیــی ئومیــد
شــامحەممەدی ،هیــوا قوڕەیشــی ،پەرویــز
ئەحسەنی و کاوە محەممەدزادە ،لە ئەندامانی
ئەنجومەنی ســێنفیی مامۆستایانی کوردستان
 دیوانــدەرە ،بــۆ ماوەی مانگێکی دیکە درێژکرایەوە.
بڕیاری دەسبەسەریی کاتیی هاوواڵتییەک بە
ناوی «میکائیل مینبەری» خەڵکی گوندی
«نییــەر» و دانیشــتووی شــاری ســنە لەالیەن
لقــی دووی لێپرســی دادگای ئینقالبــی ســنە

درێژ کرایەوە.
ڕۆژی سیشــەممە ١١ی گەالوێــژ ،نەویــد
کۆنەپووشــی ،چاالکــی ژینگەیــی خەڵکــی
شــاری مەریــوان ،پــاش بانگهێشــتکردنی بــۆ
ئیدارەی ئیتالعاتی ئەو شارە ،دەسبەسەر کرا.
ڕەوانەکردنی هاوواڵتییان بۆ زیندان:
ڕۆژی شــەممە ١ی گەالوێــژ ،هاوواڵتییەکی
کورد بە ناوی «بەختیار مستەفاپوور» کوڕی
جەعفــەر خەڵکــی گونــدی «ســێگرکان»ی
شــاری پیرانشــار ،لــە یەکێــک لــە گرتنگــە
ئەمنییەتییەکانــی ئــەو شــارە ،بــۆ زیندانــی
نەغەدە ،ڕاگوێزرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٢ی گەالوێــژ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «کاوە
ســلێمانپوور» خەڵکی گوندی «خوڕخوڕە»ی
شــاری مەهابــاد بــۆ جێبەجێکردنــی مــاوەی
زیندانییەکــەی ڕەوانــەی زیندانــی ئــەو شــارە
کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٩ی گەالوێــژ،
دوو هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«محەممەدخالیــد حەمزەپــوور» خەڵکــی
گونــدی «خانلــەر» و ڕەحمــان یووســفی»
خەڵکی گوندی «ســەوجە»ی شاری شنۆ بۆ
جێبەجێکردنــی حوکمەکەیان ڕەوانەی زیندانی
نەغەدە کران.
ڕۆژی سێشــەممە ١١ی گەالوێــژ ،ســێ
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی «بەهمــەن
شــنۆ،
خەڵکــی
مەحموودیئــازەر»،
«فەرهەنــگ کەرامــەت (ئاالنــی)» و
«یەعقــووب مەحموودیئــازەر» خەڵکــی
گونــدی «ســینگان»ی ئــەو شــارە ،پــاش
تەوابوونی ماوەی لێپرسینەوەکەیان لە یەکێک
لــە گرتنگــە ئەمنییەتییەکانــی ورمــێ ،بــۆ
زیندانی شنۆ ڕاگوێزران.

مەحکوومکردنی هاوواڵتییان بە زیندان:
ڕێبــوار عەبدوڵاڵهــی ،چاالکــی کرێــکاری
لەالیــەن لقــی ١ی دادگای ئینقالبــی ســنە بە
ســەرۆکایەتیی دادوەر «ســەعیدی» بــە دوو
ساڵ زیندانی تەعلیقی مەحکووم کرا
الوێکــی کــورد بــە نــاوی «ســینا (کەریــم)
مینایــی» کوڕی مســتەفا خەڵکــی گوندی
«ســەوجە»ی شــاری شــنۆ ،لەالیەن دادگای
ئینقالبــی ئــەو شــارەوە ،بــە  ٣ســاڵ زیندانــی
تەعزیــری و ســێ ســاڵ زیندانــی تەعلیقــی،
مەحکووم کرا.

دوورخرانی هاوواڵتییان بۆ شارە غەیرە
کوردنشینەکان:
لوقمــان ئەفزەلــی ،ئەندامــی ئەنجومەنــی
مامۆســتایانی کوردســتان  -ســنە ،لەالیــەن
هەیئەتــی پێڕاگەیشــتن بــە ســەرپێچییە
ئیدارییەکانــی فەرمانبەرانی پارێزگای ســنە،
بــۆ مــاوەی دوو ســاڵ بە گۆڕینــی زۆرەملێی
شــوێنی کارەکەی بۆ پارێزگای «ئەردەبێڵ»
مەحکووم کرا.

تەقینەوەی مین و گوللە خۆمپارە:
ڕۆژی هەینی ٣١ی پووشپەڕ ،هاوواڵتییەکی
کــورد بــە نــاوی «ئەمیــر ســاڵحی» کــوڕی
ئیبراهیــم خەڵکــی شــاری بانــە ،بەهــۆی
تەقینــەوەی گوللـــە تۆپێــک لــە پارێــزگای
ســلێمانی لــە هەرێمــی کوردســتان ،گیانــی
لەدەست دا
ئێــوارەی ڕۆژی یەکشــەممە ٩ی گەالوێــژ،
کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی «عەتا حەسەنزادە
تەمووغە» خەڵکی شــاری سەقز ،لە سنووری
«هەنگــەژاڵ»ی بانــە ،بەهــۆی تەقینــەوەی
مین بریندار بوو.
تەقەکردن لە هاوواڵتییان:
ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە ١ی گەالوێــژ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «بەهــرام
مەحمــوودی» کــوڕی ڕەحمــان خەڵکــی
بانــە ،بەهــۆی تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتی لە سنووری «هەنگەژاڵـ»ـــی ئەو
شارە بریندار کرا.
ڕۆژی سێشــەممە ٤ی گەالوێــژ ،الوێکــی
تەمــەن  ٢١ســاڵ بــە ناوی «ســینا زەفەری»
کــوڕی ســەروەر خەڵکــی شــاری کامێــران بە
تەقــەی هێزە ئینتزامییەکان لە شــاری ئەهواز
کوژرا.
ئێــوارەی ڕۆژی یەکشــەممە ٩ی گەالوێــژ،
مەئموورانــی هێــزە ئینتزامییــەکان ،تەقەیــان
لــە ماشــینی شەخســیی هاوواڵتییەکــی
کــورد بــە نــاوی «ڕەحمــان ڕاشــدیمەنش»
خەڵکــی گونــدی «قوڵقوڵــە»ی مەریــوان لە
جــادەی خــۆڕەم ئــاوا کــرد ،کــە لــە ئەنجامی
ئــەو تەقەکردنــە دوو ئەندامــی ئــەو بنەماڵەیە
گیانیان لە دەست دا.

ئێعدامکردنی هاوواڵتییان:
ســەرلەبەیانی ڕۆژی پێنجشــەممە ٣٠ی
پووشــپەڕ ،هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی

نیزامییەکان لە ســنووری «سەرتەزێن»ی ئەو
شارە ،گیانی لەدەست دا و دوو کۆڵبەری دیکە
برینــدار بــوون .هەواڵنێــری کوردپــا لە شــاری
بانــە شوناســی ئــەو دوو کۆڵبــەرە برینــدارەی،
«محەممەد» خەڵکی شــاری ســەقز و «دانا
شــەعبانی» خەڵکی گونــدی «ئەنجێنێ»ی
شاری بانە ،ڕاگەیاندووە.
ئێــوارەی ڕۆژی دووشــەممە ١٠ی گەالوێــژ،
کۆڵبەرێــک بە نــاوی «محەممــەد قادری»
کوڕی عەلی و دانیشتووی شارەکی «زیارەت
تەمەرخان»ی سەالسی باوەجانی ،لە سنووری
نەوســوود بــە تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەت ،پێکرا.

«ئەمیر ئوجاقی» خەڵکی شــاری کرماشــان،
لە زیندانی یەزد لە سێدارە درا.
بەپێــی ڕاپۆرتــی ڕێکخــراوی مافــی مرۆڤی
ئێــران ،ڕۆژی چوارشــەممە ٥ی گەالوێــژ،
حوکمــی لــە ســێدارەدانی ژنێــک بــە نــاوی
«ســوهەیال عابیدی» خەڵکی شــاری بیجاڕ،
لە زیندانی ناوەندیی سنە ،جێبەجێ کرا
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی چوارشــەممە ٥ی
گەالوێــژ ،هاوواڵتییەکــی ژن بــە نــاوی
«فەرانــەک بەهەشــتی» بــە تۆمەتــی
«کوشتنی بە ئەنقەست» لە زیندانی ناوەندیی
ورمێ ،لە سێدارە درا.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی پێنجشــەممە ٦ی
گەالوێــژ ،حوکمــی ئێعدامــی دوو زیندانی بە
ناوەکانی «هیوا ئەحمەدی» خەڵکی گوندی
«بێســاران» و «پەیــام یەزدانــی» خەڵکــی
گوندی «کەکڵیاوا»ی ســەر بە ســەواڵوا ،لە
زیندانی ناوەندیی سنە ،جێبەجێ کرا
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی شــەممە ٨ی گەالوێــژ،
حوکمــی لەســێدارەدانی زیندانییەک بە ناوی
«ئەیــووب میرزایــی (ســەرابی)» ،خەڵکــی
گوندی «ســەراو»ی ناوچەی ســەرفیروزئاوا،
لە زیندانی دێزاڵوای کرماشان ،جێبەجێ کرا.

گیانلەدەستدان و برینداربوونی کارێکاران:
ڕۆژی دووشەممە ١٠ی گەالوێژ ،منداڵێکی
کار بــە نــاوی «ماردیــن ســامەتییان
(کــوردە)» تەمــەن  ١٠ســاڵ خەڵکی شــاری
بــۆکان ،بەهــۆی قورســی برینەکانییــەوە لــە
ئەنجامــی ڕووداوێکــی ئاگرکەوتنــەوە و
ســووتانی جەســتەی لە نەخۆشــخانەی ورمێ،
گیانی لە دەست دا.

کوژران و بریندارکردنی کۆڵبەران:
ڕۆژی سێشەممە ٢٨ی پووشپەڕ ،کۆڵبەرێکی
کــورد بــە نــاوی «مەهــدی خــادم مەســجد»
خەڵکی گوندی «کەمەرەســپی» شاری بانە،
بە تەقەی هێزە نیزامییەکان بە سەختی پێکرا.
ئێــوارەی ڕۆژی هەینــی ٣١ی پووشــپەڕ،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «ئەمیــر»
خەڵکــی شــاری بۆکان و دانیشــتووی شــاری
بانــە بە تەقەی هێزە نیزامییەکان لە ســنووری
«هەنگەژاڵ» ،بە سەختی بریندار کرا.
ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە ١ی گەالوێــژ،
کۆڵبەرێک بە ناوی «ســەعدوڵاڵ یوونســی»
بەهــۆی تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتی لە ســنووری بانە گیانی لەدەستدا
و کۆڵبەرێکــی دیکــە بــە نــاوی «عەلــی
یوونسی» بە سەختی بریندار بوو.
ڕۆژی سێشــەممە ٤ی گەالوێــژ ،کۆڵبەرێک
بــە ناوی «جەلیل کەریمی» خەڵکی گوندی
«شرکان»ی پاوە ،بە تەقەی هێزە نیزامییەکان
لە سنووری نەوسوود ،پێکرا.
ڕۆژی چوارشەممە ٥ی گەالوێژ ،کۆڵبەرێک
بــە نــاوی «شــێرکۆ چاوشــینی» کــوڕی
محەممەد خەڵکی گوندی «ورچەک» ســەر
بــە شــاری سەردەشــت ،بەهــۆی تەقــەی هێــزە

خۆکوژی هاوواڵتییان:
ڕۆژی یەکشــەممە ٢ی گەالوێــژ ،منداڵێکی
کار بــە نــاوی «مەتیــن مســتەفایی» تەمەن
 ١٠ساڵ ،کوڕی «ئەیووب» خەڵکی گوندی
«چاوەڕەشـ»ـــی ناوچــەی بارانــدۆزی ورمێ،
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی دووشەممە ٣ی گەالوێژ ،مێرمنداڵێکی
تەمەن  ١٤ساڵ بە ناوی «ئاریا جان گولی»
کــوڕی ئەمیــر خەڵکی گوندی «ســینگان»
و دانیشــتووی شاری شــنۆ ،بەهۆکاری نادیار
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
شــەوی هەینــی ٧ی گەالوێــژ ،ژنێکی الو بە
نــاوی «کەوســەر (هەاڵڵــە) بەرفــی» کچی
مســتەفا لە شاری پیرانشار،کۆتایی بە ژیانی
خۆی هێنا.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٢ی گەالوێــژ،
سەربازێک بە ناوی «ئاریان شامحەممەدی»
تەمــەن  ٢٠ســاڵ کــوڕی ئیبراهیــم خەڵکــی
شــاری دیوانــدەرە ،بــە هۆکارێکــی نادیــار
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی هەینی ١٤ی گەالوێژ ،هاوواڵتییەکی
ژن بــە نــاوی «شــەیدا نەســیری» کچــی
محەممــەد خەڵکــی گونــدی «بەفروانـ»ـــی
شاری مەهاباد کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.

