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پـەیڤ
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پێشمەرگە پێشەنگ و پشتیوانی خەباتی نەتەوەییە

خەڵکــی کوردســتان لــە ســەرماوەزی
ئەمســاڵدا ،بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی
جۆراوجــۆر٢٦ ،ی ســەرماوەز ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتانیان بــەرز
ڕاگــرت و لەســەر پێویســتیی بەهێــز
کردنــی یەکیەتیــی نەتەوەیــی و
پشــتیوانی کردنــی ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت
پێداگرییــان کــردەوە.
بــەم بۆنــەوە ،ڕۆژی شــەممە ٢٧ی
ســەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،لــە
یەکێــک لــە هۆڵەکانــی بنکــەی
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،ڕێوڕەســمێکی
تایبــەت بــە ئامادەبوونــی ســکرتێری
گشــتیی حیــزب و ئەندامانــی ڕێبــەری،
کادر و پێشــمەرگەکانی حیــزب و
بنەماڵەکانیــان بەڕێوەچــوو.
لــەم ڕێوڕەســمەدا کــە بــە ســروودی
نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیــب» و ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێــز گرتــن لــە
شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریــی کــورد
و کوردســتان و بەتایبــەت شــەهیدانی
خەباتــی نوێــی کوردســتان (ڕاســان)
دەســتیپێکرد ،ڕۆســتەم جەهانگیــری،
ئەندامی دەفتەری سیاســی و بەرپرســی
کۆمیســیونی سیاســی نیزامیــی حیــزب،

پەیامــی ئــەو کۆمیســیونەی بەبۆنــەی
ڕۆژی پێشــمەرگەوە پێشــکەش کــرد.
بەڕێــز جەهانگیــری لــە پەیامەکــەی
خۆیــدا وێــڕای ئامــاژەدان بــە
تایبەتمەندیــی خۆڕاگریــی نەتــەوەی
کــورد ،گوتــی« :هەتــا ئێســتاش هیــچ
حکومەتێکــی ســەرەڕۆ و ســتەمکار
نەیتوانیــوە پێگەیەکــی کۆمەاڵیەتــی و
سیاســیی گرینــگ بــۆ خــۆی لــە نێــو
کۆمەڵــگای کوردیــدا دروســت بــکات،
چوونکــە کــورد ئــەو دەوڵەتانــەی
بــە داگیرکــەر چــاو لــێ کــردوون و
ئەوانیــش کوردیــان بــە بــێ فــەرق و
جیــاوازی بــە دوژمــن زانیــوە».
ناوبــراو لــە درێــژەی وتەکانیــدا
ئامــاژەی بــەوە کــرد کــە« :لــە مێژووی
ڕزگاریخوازیــی گەلەکەمــان لــە هــەر
گۆشــە لــە خاکــی واڵتەکەمــان ،گــەر
دەرفەتێــک ڕەخســابێت ،شۆڕشــی
کــورد ســەریهەڵداوە و بەگــژ دوژمنانــدا
چۆتــەوە ،کــە ئــەو ئامادەیــی و
قارەمانیەتــی و ئازایەتییــەی کــورد
بووەتــە هــۆی ئــەوەی کــە دوژمنــان
هەمیشــە ترســیان لــە کــورد هەبــووە و
هەیــە».
جەهانگیــری وێــڕای ئامــاژە

دان بــە دەســتپێکی قۆناغــی نوێــی
خەبــات لــەدژی ڕێژیمــی داگیرکــەری
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە
کوردســتان ،گوتــی« :خەباتگێڕانــی
کــورد ،ڕێبەرایەتیــی شــۆڕش و
تێکۆشــانی نەتەوەیــی و دێموکراتیــک
لــە ڕۆژهــەاڵت ،بڕیــاری ڕاســانەوەی
خەباتیــان دا و هێــزی بەهێــز و بەبیــر و
بــاوەڕ و ئیــرادە پۆاڵیینــی پێشــمەرگەش
ئامــادە و گیــان لەسەردەســت ،وەپێشــی
مــەرگ کــەوت و بە حەماســە خولقاندن
لــە شــنۆ و کۆســااڵن ،موکریــان و
ســەڵماس ،چەخماخــەی ڕاســانی لــێ
دا و بەوپــەڕی گیانبازییــەوە مەیدانــی
خەباتــی بــە پانتایــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت گــەرم و بڵێســەدار کــرد».
بەڕێــز جەهانگیــری هــەر لــەو
پێوەندییــەدا ئامــاژەی بــەوە دا کــە:
«راســان ،خەباتــی کــوردە بــۆ ڕزگاری
و گەیشــتن بــە دواڕۆژی ڕوونــاک
و گــەش ،بۆیــە بەتەنیــا بــە هێــزی
پێشــمەرگە بەڕێــوە ناچــێ و دەبــێ بــە
هەمــوو خەڵــک و هەمــوو چیــن و
توێژەکانەوە و هەرکام بە شــێواز و توانا
و ئیمکانــی خــۆی ،تێیــدا بەشــداربن و
نــەک ئــەوان پشــتیوانی پێشــمەرگە،

بەڵکــوو پیشــمەرگە پشــتیوانی خەڵــک
بــۆ ڕاپەرینــی یەکجــاری بــێ».
لە بەشــێکی دیکەی ڕێوڕەســمەکەدا
پەیامــی یەکیەتییەکانــی ژنــان ،الوان و
خوێندکارانــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران لــە الیــەن جــەالل ڕەوانگــەرد،
ســکرتێری یەکیەتیــی الوان ،پێشــکەش
کــرا.
شــایانی باســە کــە؛ ڕۆژی
پێنجشــەممە ٢٥ی ســەرماوەز ،لــە
ڕێوڕەســمێکی دیکــەدا کــە لــە
شــارۆچکەی ســیدەکانی کوردســتانی
عێــراق بــە هاوکاریــی هێــزی
تایبەتــی حیزبــی دێموکــرات جێگــر
لــە ســنوورەکانی کوردســتانی ئێــران،
بەڕێوەچــوو.
لــەو ڕێوڕەســمەدا ،محەممــەد
نەزیــف قــادری ئەندامــی دەفتــەری
سیاســیی حیــزب لــە لێدوانێکــدا
وێــڕای پیرۆزبایــی کردنــی ئــەم بۆنــە
لــە پێشــمەرگەکانی کوردســتان و
نەتــەوەی کــورد ،پڕژایــە ســەر ڕۆڵــی
کاریگــەر و پێشــەنگی پێشــمەرگە و
باســی لەخۆبوردووییەکانــی ئــەم هێــزەی
لــە خەبــات بەرانبــەر داگیرکەرانــی
کوردســتان کــرد.

بەڕێــز قــادری لــە وتەکانــی خۆیــدا
ڕوو لــە هەمــوو هێــزە خەباتــکار و
شۆڕشــگێڕەکان گوتــی« :قۆناغــی
نوێــی خەباتــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
پێویســتی بــە پشــتگیریی هەمەالیەنــەی
ئێــوە هەیــە».
ناوبــراو هەروەهــا جەختــی کــردەوە
کــە« :لــە پــاش دەســپێکی قۆناغــی
نوێــی خەبــات ناســراو بــە ڕاســان
کۆمــاری ئیســامی بەتەواوەتــی
زەندەقــی چــووە و لەهەمــوو دەرفەتێــک
بــۆ ڕووبــەڕوو بوونــەوەی ڕاســان کەڵــک
وەردەگرێــت».
هــەر لــەو پێوەندییــەدا لــە شــار و
ناوچــە جۆراوجۆرەکانــی کوردســتانی
ئێــران ،خەڵکــی کوردســتان ،ئەندامــان
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات،
سەرەڕای هەڕەشەکانی ڕێژیم و کەشی
ســەرکوتکارانەی زاڵ ،بــە بەڕێوەبردنــی
چاالکیــی جۆراوجــۆر یــادی ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتانیان بــەرز
ڕاگــرت و هــاوکات لەگــەڵ ئامانجــە
بەرزەکانــی بزووتنــەوەی نەتەوەیــی
دێموکراتیکــی کوردســتان و شــەهیدانی
ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان
پەیمانیــان نــوێ کــردەوە.

نەتــەوەی کــورد لــە خاکی نیشــتمانی
خۆیــدا بــەرەوڕووی هێرشــی بێگانــە
و دەستبەســەرداگرتنی خاکەکــەی
و ماڵوێرانــی و کاولــکاری بۆتــەوە و
ســەدان ســاڵە کــە لــە پێنــاوی دووبــارە
بەدەســتەوەگەرتنی چارەنووســی خۆیــدا
خەبــات دەکا.
بــە درێژایــی دەیــان ســاڵی ڕابــردوو و
بگــرە نزیــک بــە ســەدەیەکە ،بەتایبــەت
لــە ئێرانــدا ئــەو چەواشــەکارییە مێژووییە
دەکــرێ کــە هەمــوو نەتــەوەکان لــە
ئێرانــدا مێــژووی هاوبەشــیان هەیــە و بــە
ئاشــتیانە لــە پەنــا یەکــدا ژیــاون! ئەمــە
لــە کاتێکدایــە کــە نەتەوەکانــی تــورک
و کورد و عەرەب و بەلووچ و تورکمەن،
بــەردەوام ســەرکوت کــراون و زۆرجاریــش
قــڕ کــراون .ئــەم مێــژووە هاوبــەش
نیــە لــە نێــوان نەتــەوەی بااڵدەســت و
نەتــەوەی ژێردەســتدا ،بەڵکــوو دوو ڕووی
مێژوویەکــە ،ڕوویەکــی ســتەمکاری و
ڕوویەکــی ســتەملێکراوی!
لــە نێــو نەتــەوەی کــورددا ،بە درێژایی
و پانایــی خاکــی کوردســتان ،ئــەم
نەتەوەیــە بــەرەوڕووی ســتەم و کاولکاری
بۆتــەوە و جوغرافیــا نەتەوەییەکــەی لــە
ماکــۆ و سەڵماســەوە بگــرە تاکــوو ئیــام
و شــارە کــورد نشــینەکانی خوارتــر،
دەگرێتــەوە .بــەاڵم شۆڕشــێک کــە بەرپــا
بووبــێ ،سەرتاســەری ئــەم جوغرافیــا
نەتەوەییــەی نەگرتۆتــەوە و لــە ئێستاشــدا
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت لــە ســەرەتاکانیدایە
و هێشــتا جوغرافیایەکــی بەربــاوی
لەبەردەمدایــە کــە بخزێتــە نێویــەوە .جیــا
لــەوەی کــورد لــە شــارەکانی تــاران و
قەزوین و ئیســفەهانیش هەن و بەتایبەت
لــە باکــووری خوراســاندا بــە ســەدان
هــەزار کەســن کــە دەســەاڵتدارانی ئێــران
لــە خاکــی خۆیــان دەریــان کــردوون و
دووریــان خســتوونەتەوە.
کــە ئــاوڕ لــە خەبــات و ســەرهەڵدانی
نەتەوەیــی کــورد دەدەیتــەوە ،جوغرافیــای
نەتەوەیــی و جوغرافیــای شۆڕشــەکەی
لــە بڕگــە جیاوازەکانــی مێــژوودا ،بــە
هــۆکاری جۆربەجــۆر هاوتــا نەبــوون
و جوغرافیــای شۆڕشــەکەی هەمــوو
جوغرافیای نەتەوەییەکەی دانەپۆشــیوە.
لەوالشــەوە ،دوژمنــی ســەرەکیی
کــورد ،ڕێژیمــی ســەرەڕۆی تــاران،
بــەردەوام هەوڵــی داوە کــە جوغرافیــا
نەتەوەییەکــەی کــورد هەڵوەشــێنێتەوە و
لێکیــان داببــڕێ و لــە شۆڕشــیان دوور
بخاتــەوە.
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان،
مەشــخەڵداری شۆڕشــە و ...
درێژە لە الپەڕەی 2
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مستهفا هیجری:

بەگشتی خەباتی چهكداریی ئێمه بهرگری
كردن ه له خۆمان تا هێرشكردن
مستەفا هیجری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران لــە وتووێــژ لەگــەڵ ماڵپــەڕی ئانــادۆڵ ڕایگەیانــد کــە؛ ئهگ ـهر
كۆمــاری ئیســامیی ئێــران تهحهمــول بــكات پێشــمهرگه لهنێــو خهڵكــدا
ههبێــت ،ئــهوه نامانهەوێــت خهبــات ببێتــه خهباتــی چهكــداری ،بــهاڵم
ئهگـهر ئـهوان هێــرش بكـهن ،پێشــمهرگه ناچــاره بهرگریــی بــكات ،بۆیـه
بهگشــتی بزووتنــهوهی چهكداریــی ئێمــه بهرگــری كردنــه لــه خۆمــان
تــا هێــرش كــردن.
ســكرتێری حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران ،مســتهفا هیجــری
لــە وتووێــژ لەگــەڵ ماڵپــەڕی ئانــادۆڵ ســەبارەت بــە دانووســتان
لەگــەڵ ڕێژیمــی ئێــران ڕایگەیانــد؛ کۆمــاری ئیســامیی ئێــران هیــچ
دهستپێشــخهرییهكی بــۆ گفتوگــۆ لهگــهڵ ئهوانــدا نەکــردووە و باســی
لــەوەش کــرد کــە؛ پێشــمهرگهكانمان لــە ئێــران زیاتــر لــه حاڵهتــی
بهرگــریدان تــا هێــرش.
هیجــری لــەو وتووێــژەدا س ـهبارهت ب ـه حهشــدی ش ـهعبی ل ـه عێــراق
ل ـه پــاش پهس ـهندكردنی یاس ـای بەفەرمــی ناســینیان ل ـه پارلمانــی ئ ـهم
واڵتــەدا گوتــی« :حهشــدی ش ـهعبی هاوشــێوهی بهســیجی ئێران ـه ل ـه
عێــراق و مهترســیی بــۆ س ـهر كــورد دهبێــت ل ـه ئاینــدهدا».
هەروەهــا لهوبارهیــهوه هیجــری ســهبارهت بــه حهشــدی شــهعبی
گوتــی« :ئێمــه لهســهرهتاوه بــه زانیارییــهوه ڕامانگهیانــدووه كــه
حهشــدی شــهعبی هێزێكــی ئێرانییــه و لهژێــر پــهروهرده و بهیارمهتــی
و دارایــی و چهكــی ئێــران پــهروهرده دهكرێــت ،شــتێكه وهكــوو بهســیج
كــه لــه ئێرانــدا ههیــه ،بۆیــه ئــهو بهشــه لــه ســهربازەکان كــه بهنێــوی
عێراقــه ،زیاتــر ل ـه ژێــر كۆنتــڕۆڵ و فهرمانــی ئێرانــدا دهبێــت و دیــاره
كۆمــاری ئیســامیی ئێــران لـه هیــچ شــوێنێك هیــچ شــتێكی باشــی بــۆ
كــورد ناوێــت».
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران ( )PDKIیهكێك ـه ل ـه حیزب ـه
كوردیی ـه بهرههڵســتكارهكانی كۆمــاری ئیســامیی ئێــران ك ـه بههــۆی
قهدهغــه كردنییــهوه زیاتــر لــه بیســت ســاڵه لــه ههرێمــی كوردســتان
بــارهگای ههیــه و هاوشــانی چهندیــن حیزبــی كــوردی دیكــه كــه
ئهوانیــش لــه ئێرانــدا چاالكییــان قهدهغهیــه ،خەبــات دەکات.
هیجــری لــە بەشــێکی ئــەو وتووێــژەدا باســی لــەوە کرد؛ پاش  ٢٠ســاڵ
بهخۆشــییهوه حكوومهتــی ههرێمــی كوردســتان لهبــاری نێودهوڵهتــی
و یاســاییهوه ناســراوه و لــه یاســای حكوومهتــی عێراقــدا بهفەرمــی
ناســراوه ،ئێم ـهش ب ـه پێویســتمان زانــی خهباتــی چهكدارییمــان دووبــاره
بـه هـهر شــێوهیهک بێــت و بۆمــان بگونجێــت دهســت پێبكهینـهوه ،بۆیـه
لهســاڵی ٢٠١٥دا ڕێبهرایهتــی حزبمــان بڕیــاری دا كــه پێشــمهرگه
جارێكــی تــر ل ـه نێــو خهڵكــدا حــزوور پهیــدا بــكات.

بەشداریی شاندێکی حیزب لە کۆنفڕانسی
سەربەخۆیی کوردستان لە داهاتوودا،
ڕووبەڕووبوونەوە و دەرفەتەکان
لــە ســەر بانگهێشــتی فەرمیــی زانکــۆی ئەمریکــی لــە کوردســتان،
هەیئەتێکــی پایەبــەرزی حیــزب بــە ســەرۆکایەتی ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بەشــدارییان لــە کۆنفڕانســی
«ســەربەخۆیی کوردســتان لــە داهاتــوودا ،ڕووبەڕووبوونــەوە و
دەرفەتــەکان»دا کــرد.
بــە مەبەســتی تاوتــوێ کردنــی پرســی ســەربەخۆیی کوردســتان و
دەرفەتــەکان و ئــەو بەربەســتانەی لــە بــەردەم بەدیهاتنــی ســەربەخۆییدان،
کۆنفڕانســێک بــە بەشــداریی بەرپرســانی بــااڵی هەرێمــی کوردســتان و
دۆســتانی کــورد لــە زانکــۆی ئەمریکــی  -دهۆک دەســتی بەڕێوەچوو.
کۆنفڕانســەکە لــ ه پێنــج پانێڵــی جیــاواز لــه مــاوهی دوو ڕۆژدا
بەڕێوەچــوو کــە لــە میانەیانــدا تیشــكخرایــه سـهر یاســاكانی نێودهوڵهتی،
مافــی چــارهی خۆنووســین بــۆ گهلــی كــورد ،ڕەھەندهكانــی ئاشــتی
و ئاسایشــی ههرێمــی کوردســتان پــاش ســهربهخۆیی ،هاوبهشــیی
ســتراتیژیی نێــوان ڕۆژئــاوا و حكوومهتــی ههرێمــی كوردســتان ،ئاینــدهی
ڕۆژههاڵتــی نێوهڕاســت و كێش ـه نێوخۆییهكانــی كــورد و س ـهربهخۆیی.
لــە کۆنفرانســەکەدا نێچیرڤــان بارزانــی ،ســەرۆک وەزیرانــی هەرێمــی
کوردســتان ،مەســرور بارزانــی ،ڕاوێــژکاری ئەنجومەنــی ئاسایشــی
هەرێمــی کوردســتان ،هۆشــیار زێبــاری ،دوکتــور بەرهــەم ئەحمــەد ســاڵح،
مــەال بەختیــار ،محەممــەدی حاجــی مەحمــوود و ســەرۆکی بەشــێک لــە
حیزبــە شــوێندانەرەکانی کوردســتان ،ئیســماعیل بێشــکچی ،نووســەری
بەناوبانــگ و دۆســتی کــورد ،چەندیــن مامۆســتا و کەســایەتیی
سیاســیی کــورد ،زاڵمــای خەلیلــزاد و بێرنــارد کۆشــنێر و چەندیــن
کەســایەتیی بیانیــی دۆســتی کــورد بەشــدار بــوون.
هەروەهــا ڕۆڵ و شــوێندانەریی واڵتانــی ناوچــە ،لەوانــە ئێــران و
تورکیــە و زلهێــزە جیهانییەکانــی وەک ئامریــکا بەشــێکی دیکــە
بــاس و خواســتەکانی ئــەم کۆنفڕانســەیە کــە هــەر کام لــە بەشــداربووان
شــرۆڤەی خۆیــان بــۆ ئــەم مەســەلە خســتەڕوو.
لــە ڕۆژی دووهەمــی ئــەم کۆنفڕانســەدا بەڕێــز مســتەفا هیجــری،
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە یەکێــک
لــە پانێڵەکانــی ئــەم کۆنفڕانســەدا ســەبارەت بــەم پرســانە ڕاوبۆچوونــی
خــۆی پێشــکەش بــە بەشــداربووان کــرد.

ڕاگەیەندراوی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بەبۆنەی ڕۆژی
ڕێزگرتن لە مافی مرۆڤ و ساڵڕۆژی جاڕنامەی جیهانیی مافی مرۆڤ
ڕۆژی جیهانیــی مافــی مــرۆڤ
بــەرز ڕادەگریــن
کــۆڕی گشــتیی ڕێکخــراوی
نەتــەوە یەکگرتــووەکان لــە ١٠ی
دێســامبری ســاڵی ١٩٤٨ی زایینــی
لــە بڕیارنامەیەکــدا جاڕنامــەی
گشــتیی مافەکانــی مرۆڤــی پەســند
کــرد ،و لــە ســاڵی ١٩٥٠دا ،داوای لــە
هەمــوو واڵتانــی جیهــان کــرد یــادی
ئــەم ڕۆژە بــەرز ڕاگــرن.
لــەو ڕۆژەوە تــا ئێســتا (١٠ی
دێســامبری ،)٢٠١٦ســەرەڕای ئــەوەی
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان و
بەتایبەت شــۆرای مافی مرۆڤی ســەر
بــە نەتــەوە یەکگرتــووەکان ،هەنــگاوی
بەرچاویــان بــۆ چەســپاندنی مافــی
مــرۆڤ هەڵێناوەتــەوە و یارمەتیــی
مرۆڤــە مــاف پێشــێلکراوەکانیان داوە،
بــەاڵم بــەو حاڵەشــەوە لــە ئێســتادا زۆرن
ئەو خەڵکانەی کە لە الیەن دەســەاڵتە
دیکتاتۆرەکانــەوە مافەکانیــان بــە
ئاشــکرا پێشــێل دەکرێــن و تەنانــەت لــە
مافــی ژیــان و نیشــتەجێبوون بێبــەش
دەکرێــن ،بــەاڵم بــە هۆی ساتوســەودای
واڵتانــی بەهێــزەوە پشــتگوێ دەخرێــن و
کــەس بــە هاواریانــەوە ناچــێ.
ئــەم بێــدادی و بەکۆمــەڵ مــاف
پێشــیلکردنانە ،لــەم ســااڵنەدا ڕوونتــر
لــە هــەر کاتێــک لــە بەرچــاوی
هەمــوو جیهانــەوە ڕۆژانــە بەڕێــوە
دەچــن و میدیاکانــی هەمــوو دنیــا
دەیخەنــە بەرچــاوی خەڵــک .شــەڕ و

وێرانییەکانــی خۆرهــەاڵت بــە گشــتی
و بەشــێک لــە ئەفریقــا و باقــی
شــوێنەکانی جیهــان کــە ئاکامەکــەی
وێرانیــی ژیــان و ژینگــەی ئــەو
واڵتانــە و ئاوارەبوونــی میلیۆنــان
خەڵکــی بێتــاوان لــە منــداڵ و پیــر
و پەککەوتــەن کــە هیــچ دەور و
تاوانێکیــان لــە خولقاندنــی ئــەم دۆخەدا
نییــە و ،تەنیــا دەســتەچیلەی ئاگــری
خۆبەزڵزانــی ،بەرژەوەندیخــوازی و
ســەرەڕۆیی کۆمەڵێــک کــەس و
گرووپــی دژی مرۆڤــن.
یەکێــک لــەو دەوڵەتانــە ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــە،
ســەرەڕای ئــەوەی کــە ئــەم ڕێژیمــە
لــە پێنــج پەیماننامــەی مافەکانــی
مــرۆڤ بــە تایبەت کۆنوانســیونەکانی
مافــە مەدەنــی و سیاســییەکان
ئەندامــە ،بــەاڵم بــە درێژایــی تەمەنــی
دەســەاڵتداری ،مافــی ئێرانییەکانــی
بــە تــاک و بــە کۆمــەڵ پێشــێل
کــردووە ،هێندێــک لــە نەتەوەکانــی
ئێرانــی لــە مافــی سیاســی بێبــەش
کــردووە ،هەمــوو دانیشــتوانی واڵتــی
بەپێــی ئاییــن و بۆچوونــی سیاســییان
دابــەش کــردووە و بــە توندتریــن شــێوە
جیابیــر و جیائایینــەکان ســەرکوت
دەکا.
بەرپرســانی پایەبــەرزی ڕێژیــم بــە
ئاشــکرا جاڕنامــەی مافــی مــرۆڤ
ڕەد دەکەنــەوە و دژی دەوەســتنەوە،
لــە مــاوەی شــەڕی ئێــران و عێراقــدا

بیســت میلیــۆن مینــی دژی نەفەریــان
لــە ســنوورەکانی ئێــران بــە تایبــەت
ســنوورەکانی کوردســتان ـ عێــراق
چانــدووە ،بــە هــۆی ملنــەدان بــە
ئیمزاکردنــی کۆنوانســیونی دژە
مینــی ئوتــاوا و پــاک نەکردنــەوی
کوردســتان لــەو مینانــە ،هــەزاران
کــەس لــە دانیشــتوانی ئــەو ناوچانــە بە
هــۆی تەقینــەوەی مینــەکان گیانیــان
لەدەســت داوە یــان کەمئەنــدام بــوون.
بــەاڵم ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی
تەنیــا بــە پێشــێل کردنــی مافەکانــی
گەالنــی ئێــران ڕانەوەســتاوە و بــە
هــۆی دەســتێوەردانەکانی لــە واڵتانــی
دیکــەی دنیــا بــە تایبــەت خۆرهەاڵتــی
نێوەڕاســت ،بووەتــە هــۆکاری
ســەرەکیی خولقاندنــی شــەڕ و وێرانــی،
وەک شــەڕ و وێرانییەکانی ســووریە و
پەرەپێدانــی تێرۆریــزم.
هەڵکشــانی ســااڵنەی ژمــارەی
ئێعدامــەکان ،هەاڵواردنــی ژنــان
و لــە ژێرپێنانــی مافەکانیــان،
کوشــتنی ڕۆژانــەی کۆڵبەرانــی
کــورد ،زیندانــی کــردن ،ئەشــکەنجە
و بێحورمەتــی کــردن بــە چاالکانــی
سیاســی بەتایبــەت کــوردەکان ،ئێســتا
لــە هیــچ کــەس شــاراوە نییــە.
ڕەهەندێکــی دیکــەی پێشــێلکاریی
مافــی مــرۆڤ لــە الیــەن کۆمــاری
ئیســامی هەڵکشــانی ژمــارەی
بەرچــاوی گیرۆدەبــووەکان بــە مــاددە
ســڕکەرەکان ،ڕووداوەکانــی تــەاڵق و

بهشداریی حیزبی دێموکرات ل ه کۆبوونەوەی
ڕێكخراوی نێونهتهوهیی «یهكیەتیی پێشكهوتوو»
«ئاســۆ ســاڵح» وەک نوێنــەری
حیزبــی دێموکــرات بەشــداریی لــە
کۆبوونــەوەی ڕێکخــراوی نێونەتەوەیــی
یەکیەتیــی پێشــکەوتوودا کــرد.
ڕۆژی پێنجشــهممه ڕێکەوتــی
١١ی ســەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
كۆبوونــهوهی ســااڵنهی ڕێكخــراوی
«یهكیەتیــی
نێونهتهوهیــی
پێشــكهوتوو» Progressive
بهشــداریی
بــه
Alliance
نوێنهرانــی زۆرتــر لــه  ١٠٠حیزبــی
سهرتاســهری جیهــان لــه شــاری
بێرلیــن ،پایتهختــی ئاڵمــان بهڕێــوه
چــوو.
لــهم كۆبوونــهوەدا ئاســۆ ســاڵح
وهكــوو نوێنــهری حیزبــی دێموکراتــی
كوردســتانی ئێــران بهشــداری كــرد.
لــه ســهرهتای كۆبوونهوهكــهدا
كۆنســتانتین ڤۆینــۆف ،یهكێــک لــه
پێكهێنهرانــی ئــهم ڕێكخراوهیــه و
بهڕێوەبــهری كۆبوونهوهكــه ،باســێكی
كورتــی ســهبارهت بــه ڕهوشــی
جیهــان بهگشــتی پێشــكهش كــرد و
گرینگیــی ڕێكخــراوی «یهكیەتیــی
پێشــكهوتوو»ی لــه پێنــاو گۆڕینــی
بارودۆخــی جیهــان شــی كــردهوه.
پاشــان دوو نوێنــهری ڕێكخــراوی
جیهانیــی الوانــی سوسیالیســت
باســی چاالكییهكانیــان تــا ئێســتای
لــە ڕێكخــراوی «یهكیەتیــی

پێشــكهوتوو»دا كــرد و داوایــان
كــرد كــه بــۆ بهرهنگاربوونــهوی
ڕێژیمــه دیكتاتــۆرهكان و پێكهێنانــی
دادپــەروەری و ئــازادی لــه
سهرتاس ـهری جیهــان ،هاوكاریــی هێــزه
ئازادیخــوازهكان زۆرتــر بکــەن.
لــه بهشــێكی دیكــهی ئــهم
كۆبوونــهوەدا ،ســیگمار گابریێــل،
سوســیال
حیزبــی
ســكرتێری
دێموکراتیكــی ئاڵمــان ســهبارهت بــه
كێشــهكانی ڕێكخــراوی سوسیالیســت
ئینتێرناســیۆناڵ چەنــد وتەیەکــی
پێشــكهش كــرد.
ناوبــراو گوتــی كــه؛ ئ ـهم ڕێكخــراوه
لــه الیــهن ڕێژیمــه دیكتاتــۆرهكان و
هێــزه دژه گهلییهكانــەوە بهالڕێــدا
بــراوه و ڕۆژ بــه ڕۆژ بارودۆخــی
خراپتــر دهبێــت ،بۆیــه پێویســته
ئێمــه لــه ڕێكخــراوی «یهكێەتیــی
پێشــكهوتوو» ئــهم بۆشــیاییه پــڕ
بكهینــهو ه.
لــه درێــژهی كۆبوونهوهكــهدا،
ههندێــک خــاڵ ســهبارهت بــه
بهرنامهكانــی ڕێكخــراوی «یهكیەتیــی
پێشــكهوتوو» و چۆنیهتــی پێكهات ـهی
ئــهم ڕێكخراوهیــه خرانــه بــهر بــاس.
نوێنــهری حیزبــی دێموکراتیــش ڕا
و بۆچوونــی حیزبــی لــهم پێنــاوهدا
خســتنه ڕوو.
جێــی ئاماژهیــه كــه گرینگیــی

«یهكیەتیــی
ڕێكخــراوی
پێشــكهوتوو» لهوهدایــه كــه بهشــێک
لــهو حیزبانــهی كــه ئهندامــن ،لــه
واڵتـه ڕۆژئاواییـهكان و دێموکراتـهكان
دهس ـهاڵتیان ب ـه دهســتهوهیە و لــه س ـهر
ڕووداوه جیهانییــهكان كاریگهرییــان
ههیــه.
پــاش ئــهوهی ههندێــک ڕێژیمــی
پاوانخــوار و دیكتاتــۆر ،لهوانه ڕێژیمی
ئێــران ،ڕێكخــراوی سوسیالیســت
ئینترناســیۆناڵیان بهالڕێــدا بــرد و
ههندێــک كێشــهیان لــه نێــو ئــهو
ڕێكخراوهــدا پێكهێنــا ،ڕێكخــراوی
«یهكێەتیــی پێشــكهوتوو» ســاڵی
 ٢٠١٣لــه الیــهن ژمارهیــهک لــه
حیزبــه ئازادیخــوار و دێموکراتهكانــی
جیهانــەوە دامــهزرا.
حیزبــی دێموکراتــی كوردســتانی
ئێــران وهكــوو حیزبێكــی ئازادیخــواز
و پێشــكهوتنخواز ،هــهر لــه یهكــهم
كۆبوونــهوهی ئــهم ڕێكخــراوهدا بــە
فەرمــی بانگهێشــت كرابــوو و تــا
ئێســتا چاالكانــه لــه پێگهیاندنــی
ڕێكخراوهكــه بهشــداریی كــردووه.
ئــهم خاڵــه بــووه هــۆی ئــهوهی كــه
كۆنســتانتین ڤۆینــۆف بــه شــێوهی
تایب ـهت سپاســی حیزبــی دێموکراتــی
كوردســتانی ئێرانــی كــرد و هیــوای
خواســت هــهر بــهو شــێوه درێــژه بــه
چاالكییهكانــی بــدات.

تــاوان و جینایــەت لــەو واڵتەدایــە کــە
سیاســەت و بەرنامــە دواکەتووەکانــی
ڕێژیــم ،هــۆی ســەرەکیی ئــەم
گرفتانــەن ،کــە گەورەتریــن زەربەیــە لــە
کۆمەڵگــەی ئێــران و بەداخــەوە کەمتــر
باســی لێــوە دەکــرێ ،بۆیــە بەشــێکی
زۆری دنیــا لێیــان بێخەبــەرە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،وێــڕای بەرزڕاگرتنــی ١٠ی
دێســامبر ڕۆژی ڕێزگرتــن لــە مافــی
مــرۆڤ و ســاڵڕۆژی جاڕنامــەی
جیهانیــی مافــی مــرۆڤ ،جارێکــی
دیکــە پابەندیــی خــۆی بــەو جاڕنامەیە
ڕادەگەیەنــێ و پێشــێل کردنــی ئــەو
جاڕنامەیــە لــە الیــەن هــەر تــاک
و گرووپێــک بەتایبــەت ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران مەحکــووم
دەکا ،هــەر لــەو حاڵــەدا پشــتیوانی
دەکا لــە مــاف و داواکانــی هەمــوو
زیندانییــە سیاســییەکان کــە بــە هــۆی
بیروبــاوەڕی جیــاواز لــە ڕێژیــم ،بــە
زۆر لــە زینــدان کــراون و هەمــوو ئــەو
نەتــەوە و کەســانەی لــە ئێــران و باقــی
واڵتانــی جیهانــدا مافیــان پێشــێل
کــراوە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران
دەفتەری سیاسی
۱۹ی ســەرماوەزی ١٣٩٥ی
هە تــا و ی
۹ی دێسامبری ٢٠١٦ی زایینی

درێژەی پـەیڤ
ئەرکــی ســەرەکیی پێشــمەرگە
بــووە کــە بــە درێژایــی دیرۆکــی
ســەرهەڵدان ،مەشــخەڵی شــۆڕش
بباتــە هەمــوو قوژبنێکــی
نیشــتمان .بــەاڵم لــە ئێســتا و لــەم
ســەدەیەی نوێــدا و بــە هــەزاران
ئاڵوگــۆڕ لــە بناخەکانــی زانیــاری
و تێگەیشــتنی کۆمەڵــگا و
ئامرازەکانــی پێوەنــدی و ....
ڕوویــان داوە و بەتایبــەت لــە
ڕاســانی نوێــی ڕۆژهەاڵتــدا،
جیــا لــە پێشــمەرگە ،ئەرکــی
بەشــەکانی دیکــەی کۆمەڵگاشــە
کــە مەشــخەاڵنی شــۆڕش پــر
ڕووناکــی و بەگــوڕ و تینتــر
بکــەن.
نەتەوەیــی
شۆڕشــی
دێموکراتیــک ،شۆڕشــێکە بــۆ
ئــەوەی هەمــوو چیــن و توێژەکانــی
کۆمەڵــگای کوردســتان بــە
ئاســوودەیی بژیــن و شۆڕشــێکە
بــۆ وەدەستخســتنی ئــازادی بــۆ
هەمــوو بەشــەکانی کۆمەڵــگای
کوردســتان .شۆڕشــی نەتەوەیــی
دێموکراتیــک ،شۆڕشــێکە لــە
پێنــاوی ســەلماندنی کەرامــت و
بوونــی نەتەوەییــدا و بۆیــە بــە
دۆزینــەوەی ڕێــگا و میکانیزمــی
بەشــداریی هەمەالیەنــە دەتوانــێ
گەشەدارتر و لە سەرکەوتن نزیکتر
بێتــەوە .ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت دەبــێ
هەنــگاو بــە هەنــگاو و قۆنــاغ بــە
قۆنــاغ ،جوغرافیــای شــۆڕش و
جوغرافیــای نەتەوەیــی هاوتــا
بکاتــەوە.
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ئیسماعیل بێشکچی
سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد
ئیســماعیل بێشــکچی سیاســەتمەدار،
نووســەر و ڕۆژنامەوانــی ناســراوی
تــورک ســەردانی دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــی کــرد.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٢٧ی
ســەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
ئیســماعیل بێشــکچی سیاســەتمەدار،
نووســەر و ڕۆژنامەوانــی ناســراوی
تــورک بــە یاوەریــی ئیبراهیــم گورپــوس
ســەرۆکی ســەنتەری ئیســماعیل
بێشــکچی ،ســەردانی دەفتەری سیاســی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانی
کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێکــی ڕێبەریــی
حیزبــی دێموکــرات بــە سەرپەرەســتیی
مســتەفا هیجــری ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات بــە گەرمــی
پێشــوازی و بەخێرهاتنــی کــرا.
لــە دانیشــتنێکی دۆســتانەدا
بێشــکچی ئاوڕێکــی لــە پێوەندییەکانــی
خــۆی لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات و
ڕێبەرانــی شــەهید د .عبدولڕەحمــان
قاســملوو ،د .ســادق شــەرەفکەندی
دایــەوە و گەلێــک بیــرەوەری سیاســیی
خــۆی لەگــەڵ د .قاســملوو بــاس
کــرد و ئــەم ڕێبــەرە گەورەیــەی وەک
مرۆڤێکــی شــوێندانەر لەســەر پرســی
کــورد و دێموکراســی نــاوزەد کــرد.

پاشــان لەســەر باکــووری کوردســتان
و پێوەندییەکانــی لەگــەڵ ڕێبەرانــی
کورد و ڕێگەچارەی ئاشتیانەی پرسی
کــورد و ئاکامــی هەڵبژاردنەکانــی
پارلمانــی تورکیــە و ئــەو دەنگانــەی
بزووتنــەوەی کــورد ( )HDPلــەو
هەڵبژاردنانــەدا بەدەســتیان هێنــا و
دواتــر بەهــۆی دەســت پێکردنــەوەی
شــەڕ لــە بەینــی ( )PKKو ئەرتەشــی
تورکیــە ،ئــەو پڕۆســەیەی پــەک خســت
دوا و گوتــی؛ ڕێگەچــارەی کۆتایــی
گەڕانــەوە بــۆ دیالــۆگ و چارەســەری
ئاشــتیانەیە.
لــەو پێوەندییــەدا ئیســماعیل
بێشــکچی ئامــاژەی بــە هەوڵەکانــی د.
عبدلڕحمــان قاســملوو کــرد کــە زۆر بــە
وردبینییــەوە بــۆ چارەســەری مەســەلەی
کــورد هەوڵیــدا و سیاســەتەکانی
ڕەوایــی بــە پرســی کــورد دا لــە ئاســتی
جیهانــی و ناوچەییــدا ،و ڕێبەرانــی
کــوردی باکووریــش پێویســتە لــە
دیالــۆگ و وتووێــژدا بــە شــێوەیەک
بجووڵێنــەوە کــە پشــتیوانیی ڕای
گشــتی بــەالی خۆیانــدا ڕاکێشــن و
بیانــوو بــە دەوڵەتــی تورکیــە نــەدەن
ئاســتەنگ لــە ڕێگــەی گەیشــتن
بــە مافەکانیــان پێکبێنــێ .هەروەهــا
ســەبارەت بــە گەیشــتنی نەتەوەکانــی

ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــە دەســەاڵتی
نەتەوەییــان و کۆمەڵێــک نەتــەوەی
دیکــە لــە ئاســیا و ئووروپــا قســەی
کــرد ،بەڕێزیــان لــە درێــژەی قســەکانیدا
وتــی؛ مــن لــەو بــاوەڕەدام خەباتــی کــورد
بــە ئامانجەکانــی دەگا و وەدی هێنانــی
ئــەم ئامانجانــە ،یەکیەتــی و یەکڕیزیــی
گەلــی کــوردی پێویســتە.
دوای ئــەو باســە پڕنێوەڕۆکــەی
ناوبــراو؛ مســتەفا هیجــری گوتــی؛
لــە ڕوانینــی ئێمــەوە بۆچــوون و
نووســین و هەڵوێســتەکانی بەڕێــز
بێشــکچی کۆمەڵــە بەهایەکــن کــە بــۆ
ئێمــەی کــورد و گەالنــی مافخــوازی
دیکــە جێــی شــانازییە و هیواداریــن
نموونــەی ئــەم کەســایەتییە مــرۆڤ
دۆســتانە زۆر بــن .بێگومــان ڕوانگــە
و قوتابخانــەی ئیســماعیل بێشــکچی
بــۆ نەوەکانــی داهاتوویــش کــە خەبــات
بــۆ ئــازادی و دادپــەروەری و مافــی
گــەالن دەکــەن ،ئەزموونێکــی بەنرخــن
و وەک مێژوویەکــی پــڕ لــە ســەروەری
دەمێنێتــەوە.
دوای ئــەو باســەی ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،ئیســماعیل
بێشــکچی لەســەر پێشــمەرگە و
خەباتــی پێشــمەرگە و خەباتــی حیزبــی

دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
کۆمەڵێــک پرســیاری لــە مســتەفا
هیجــری کــرد و لــە الیــەن ســکرتێری
گشــتیی حیزبــەوە بــە وردی وەاڵمــی
پرســیارەکانی بەتایبــەت لەســەر کار
و تێکۆشــانی کادر و پێشــمەرگەکانی
حیزبــی دێموکــرات لــەم دواییــەدا
درایــەوە .دواتــر بێشــکچی گوتــی؛
هیــوادارم بــە بەرهەمــی خەبــات و
تێکۆشــانتان ،چوونکــە خەباتــی ئێــوە
مێژوویەکــی درەوشــاوەی هەیــە ،هــەر
لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان
و پێشــەوا قــازی محەممــەدەوە تــا
ئێســتا ،و حیزبــی ئێــوە دەتوانــێ ڕۆڵــی
مێژوویــی لــە پڕۆســەی سیاســیی ئێــران
و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بگێڕێــت.
لــە کۆتایــی ئــەو باســەدا جارێکیتــر
مســتەفا هیجــری سپاســی بێشــکچی
کــرد بــۆ ســەردان و بەســەر کردنــەوەی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
و هیوای تەمەن درێژی و ســەرکەوتنی
زیاتــری لــە خزمــەت کــردن بــە ئازادی و
دێموکراســی و دادپەروەری و داکۆکی
کــردن لــە کــورد بــۆ گەیشــتنی
بــە مافەکانــی کــرد ،و هەروەهــا
ئیســماعیل بێشــکچیش ســەبارەت بــە
ڕوونکردنەوەکانــی بەگەرمــی سپاســی
مســتەفا هیجــری کــرد.

پۆلێکی دیکە لە الوانی ڕۆژهەاڵت
پەیوەست بە هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوون
پۆلێــک لــە الوانــی بەهەڵوێســتی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت پــاش
تێپەڕاندنــی دەورەی ســەرەتایی
پیــرۆزی
جلــی
پیشــمەرگە
پێشــمەرگایەتییان لەبــەر کــرد و
پەیوەســت بــە هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان بــوون.
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ١٩ی
ســەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
کۆتاییهاتنــی
ڕێوڕەســمی
ســەرکەوتوانەی دەورەی ٢٢٢ی هێــزی
پێشــمەرگە کــە بــە دەورەی «شــەهید
ڕەســووڵ محەممــەدزادە» ناودێــر
کرابــوو ،لــە ناوچــە ســنوورییەکانی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بەڕێــوە چــوو.
ئــەم ڕێوڕەســمە کــە بــە بەشــداریی
بەشــێک لــە ئەندامانــی ڕێبەریــی
حیــزب و فەرماندەکانــی هێــزی تایبــەت

و بەشــێک لــە کادر و پێشــمەرگەکانی
حیــزب بەڕێوەچــوو ،بــە خوێندنــی
ســروودی نەتەوایەتــی «ئــەی ڕەقیــب»
و ڕاگرتنــی خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی
کــورد و کوردســتان دەســتی پێکــرد.
دواتــر محەممــەد ســاحێبی،
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وێــڕای
پیرۆزبایــی کــردن لــە بەشــداربووانی
دەورە ،بــەم بۆنــەوە چەنــد وتەیەکــی
پێشــکەش کــرد.
ناوبــراو لــە ئاخاوتنەکەیــدا پــاش
ئاوڕدانــەوە لــە بارودۆخــی گشــتیی
ئێــران و کوردســتان باســی لــە
پێویســتیی دەرفــەت خوڵقانــدن لــە
ئێرانــی ئێســتادا کــرد و وتــی :پێویســتە
لەســەر ئێمــە وەک پێشــمەرگەکانی

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
خۆمــان بەتــەواوی مانــا ئامــادە بکەیــن
بــۆ ئەوەیکــە دەرفــەت بخوڵقێنیــن،
ئەمــەش بــۆ ئەوەیــە کــە بتوانیــن بــە
مافــە زەوتکراوەکانمــان بگەیــن.
لــە بەشــێکی دیکــەی قســەکانیدا
پڕژایــە
ســاحێبی
محەممــەد
ســەر ئەرکــی تاکــە دەروەســت و
بەهەڵوێســتەکانی کۆمەڵــگا لەبەرانبــەر
ئــەم قۆناغــە نوێیــە لــە خەبــات کــە بــە
ڕاســان ناســراوە و وتــی :بــۆ گەیشــتن بــە
مافــە زەوت کراوەکانمــان پێویســتە تاکە
دەروەســتەکانی کۆمەڵــگا پەیوەســت بــە
خەبــات ببــن و لــە هــەر ڕێگایەکــەوە
بۆیــان دەکرێــت یارمەتیــدەری ئــەم
خەباتــە بــن.
پاشــان ڕاپۆرتــی ئاموزشــی دەورە
لەالیــەن «فــاروق حەســەن خەیــات»

کۆنفڕانسی حیزبە سوسیالیستەکان لە سلێمانی بەڕێوەچوو

و پەیامــی دەورەی شــەهید ڕەســووڵ
لەالیەن»زانیــار
محەممــەدزادە
چوپانــی» بەشــداربووی دەورە
خوێندرایــەوە.
فێرگــەی
نەریتــی
بەپێــی
کۆمیســیۆنی پــەروەردەی حیــزب،
یەکەمەکانــی دەورە لەبــاری نــەزم
و دیســیپلین و هەروەهــا تاقیکارییــە
سیاســی و نیزامییــەکان ،لەالیــەن
بەڕێــزان خوشــکە ڕوونــاک فەتحــی
جێگــری کۆمیتــەی ناوەندیــی حیــزب و
ڕەحیــم مەنگــوڕی فەرمانــدەی هێــزی
تایبەتــی حیــزب ،خــەاڵت کــران.
پێویســت بــە ئاماژەیــە کــە نێوئاخنــی
ئــەم ڕێورەســمە بــە خوێندنــی چەنــد
ســروود و شــێعری شۆڕشــگێڕانە
لەالیــەن بەشــداربووانی دەورەی ٢٢٢
ڕازێندرابوویــەوە.

دوازدەهەمین فێستیڤاڵی هێزی
پێشمەرگەی کوردستان لە سنوورەکانی
ڕۆژهەاڵت بەڕێوەچوو
وەک نەریتــی هەمــوو ســاڵێک ،ئەمســاڵیش بــۆ پێشــوازی لــە
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان ،فێســتیڤاڵی پێشــمەرگەی کوردســتان
بەڕێوەچــوو.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ١٥ی ســەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
لە شــاخەکانی کوردســتان لە نێوان ســنوورەکانی ڕۆژهەاڵت و باشــوور،
١٢هەمیــن فێســتیڤاڵی پێشــمەرگە لــە ژێــر دروشــمی «راســان ئیــرادەی
هەرمانــە» ،لــە فەزایەکــی تــەژی لــە هاوکاریــدا بەڕێــوە چــوو.
فێســتیڤاڵەکە بــە ڕاگرتنــی خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ یــادی
شــەهیدانی کــورد و کوردســتان ،بــە تایبــەت شــەهیدانی ڕاســان
دەســتیپێکرد.
فێســتیڤاڵی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان مــاوەی  ١٢ســاڵە لــە
نێــو ئــۆرگان و کۆمیســیۆنەکانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران بەڕێــوە دەچێــت؛ جیاوازیــی فێســتیڤاڵی ئەمجــارە لــەوەدا بــوو کــە؛
ئــەم فێســتیڤاڵە بــە بەشــداریی بەشــێک لــە کادر و پێشــمەرگەکانی
هێــزی تایبەتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە ســنوورەکانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بەڕێوەچــوو.
لــە دەســپێکدا و بــۆ کردنــەوەی فێســتیڤاڵەکە ،هــاوڕێ شــۆڕش
ئیبراهیمــی کادری هێــزی تایبــەت ،باســێکی کورتــی لــە ســەر مێــژووی
٢٦ی ســەرماوەز و مێــژووی فێســتیڤاڵی پێشــمەرگە پێشــکەش بــە
بەشــداربووانی فێســتیڤاڵەکە کــرد.
پاشــان هــاوڕێ ڕەفیــق میــری کادری سیاســیی هێــزی تایبــەت
باســێکی کورتــی لەســەر چۆنیەتیــی بەڕێوەچوونــی کێبڕکێکــە و
بڕگەکانــی پێشــکەش بــە بەشــداربووان کــرد و ئامــاژەی بــە گرینگیــی
هەســتی هــاوکاری و ڕۆحیــەی وەرزشــی لــە شۆڕشــدا کــرد.
ئــەم فێســتیڤاڵە پێکهاتبــوو لــە  ٣بەشــی ســەرەکی کــە بریتیــن لــە:
بەشــی سیاســی ،بەشــی نیزامــی و بەشــی وەرزشــی.
لــە بەشــی سیاســیدا بەشــداربووان لەبوارەکانــی مێــژووی حیزبــی
دێموکــرات و بەرنامــە و ئەساســنەمەی حیــزب کەوتنــە کێبڕکێــوە.
لــە بەشــی نیزامیــدا تاقیــکاری بــۆ تیرهاوێیــژی ،جەولــەی نیزامــی،
شــاخەوانی و کردنەوە و بەســتنەوەی چەکی کاڵشــینکۆف ئەنجام درا.
لــە بەشــی وەرزشیشــدا پێشــمەرگەکانی بەشــدار بــە شــێوەی تیمــی
لــە بوارەکانــی والیبــاڵ و فووتبــاڵ کێبڕکێیــان کــرد و بــە شــێوەی
تاکەکەســیش لــە یاریــی شــەترەنجدا کێبڕکێیــان ئەنجــام دا.
ئــەم فێســتیڤاڵە مــاوەی  ٧ڕۆژی خایانــد و پــاش دەرکەوتنــی
ئاکامــەکان ،ئــەو کەســانەی کــە لــە هــەرکام لــە بوارەکانــدا پلــەی
یەکــەم تــا ســێهەمیان وەدەســتهێنابوو لەالیــەن کۆمیســیۆنی سیاســی –
نیزامیــی حیزبــەوە خــەاڵت کــران.
ناوی سەرکەوتووان لە هەر کام لە بەشەکاندا بریتی بوو لە:
بەشــی مێــژوو :پلــەی یەکــەم؛ عومــەر فەخرەدینفــەر ،پلــەی دووهــەم؛
ســیروان ئەحمەدی
بەشــی بەرنامــە و ئەساســنامە  :پلــەی یەکــەم؛ عومــەر فەخرەدینفەر،
پلەی دووهەم ،حیســام ســولەیمانی
بەشی تیرهاوێژی :پلەی یەکەم؛ دیاکۆ ئاغاز
بەشی شاخەوانیی کوڕان  :بەهمەن قاسمی
بەشی شاخەوانیی کچان :شادی ڕەهگوو
بەشی یاریی شەترەنج :بەهمەن قاسمی
بەشی یاریی والیباڵ :تیمی پێشمەرگە
بەشی ڕیزگۆڵ  :تیمی قەندیل
بەشی کردنەوە و بەستنەوەی چەک :سەرکەوت دەروێشی
هەروەها هاوڕێ شــەریف یاکن پێشــمەرگە و بەشــداربووی فێســتیڤاڵ
وەک یاریزانــی بەئەخــاق دیاریکرا.

جێژنی ٢٦ی سەرماوەز لە ناوەندی ٣ی کوردستان بەڕێوە چوو

ئازادییــەکان لــە هەڕەشــەی تێــرۆر،
پاراســتنی پەنابــەران و پتەوکردنــی
دێموکراســی لــە جیهانــدا تاوتــوێ
بکــەن.
لــە کۆتاییــدا کۆنفڕانســە بــۆ
چۆنیەتــی پتەوکردنــی دێموکراســی
و چلۆنایەتیــی دێموکراســی لــە
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و چۆنایەتــی
بــەدی هاتنی،تەرخــان کرابــوو.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٢١ی
ســەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،لــە
شــاری ســلێمانی کۆنفڕانســی حیزبــە
سوسیالیســتەکانی ئورووپــا ،حیزبــە
سوسیالیســت و دێموکراتەکانــی
جیهانــی عەرەبــی لــە شــاری ســلێمانی
بەڕێوەچــوو.
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتی
محەممەدنەزیــف قــادری ،ئەندامــی
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکــرات
بەشــداریی لــەو کۆنفڕانســەدا کــرد.

مەبەســتی ســەرەکیی ئــەو
کۆنفڕانســە کــە ژمارەیەکــی بەرچــاو
لــه هێــز و الیەنــه سیاســییەکان و
ئەندامانــی پارلمانــی ئورووپــا و حیزبــە
سوسیالیســتەکانی جیهــان وێــڕای
هێــز و الیەنــە سیاســییەالنی هــەر
چــوار بەشــی کوردســتان بەشــداربوون،
ئــەوە بــووە کــە؛ لــە ڕێــگای چەندیــن
پانێلــەوە ،کۆڕگێــڕان لــە ڕوانگــەی هێزه
سیاســییەکانی خۆیانــەوە گرفتەکانــی
بــەردەم یەکالیــی کردنــەوەی
ملمالنێــکان ،پارێــزگاری لــە

کۆڕگێڕانــی ئــەو بەشــە هــەرکام
لــە ڕوانگــە و بۆچوونــی خۆیانــەوە
بــاس و بابەتەکانیــان خســتە ڕوو
و وتــاری کۆتایــی لــە الیــەن
ســێرگی ستانیشــیف ،ســەرۆکی
پارتــە سوسیالیســتەکانی ئورووپــا
پێشــکەش کــرا.
لــەو کۆنفڕانســەدا هەیئەتــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران لەگــەل ژمارەیەکــی بەرچــاو
لــە حیــزب و کەســاییەتییەکان
دیداریــان کــرد.
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بۆ ڕێزگرتن لە ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردســتان مەراســمێکی بەشــکۆ لــە
ناوەنــدی ٣ی کوردســتان بەڕێــوە چــوو.
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٢٦ی
ســەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
بــە بەشــداریی کادر ،پێشــمەرگە و
بنەماڵەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و میوانانــی
ئــەم ڕێوڕەســمە ،ڕێوڕەســمی ٢٦ی
ســەرماوەز لــە ناوەنــدی ٣ی کوردســتان
بەڕێوەچــوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی

نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیــب» و ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە
گیانــی پاکــی شــەهیدان بــە تایبــەت
شــەهیدانی ڕاســان دەســتی پێکــرد.
پاشــان بەهمــەن دێهقــان ،ســەرتیپی
ناوەنــدی ٣ی کوردســتان ،بــە بۆنــەی
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان،
پەیامێکــی پێشــکەش بــە ئامادەبووانــی
ئــەو ڕێوڕەســمە کــرد.
دواتــر ســروودی «پێشــمەرگە
تــۆ ســەنگەری» لــە الیــەن کــۆڕی
هونەریــی ناوەنــدی ٣ی حیزبــی

دێموکــرات پێشــکەش بــە ئامادەبــووان
کــرا.
پەخشــانی «هێڵــی ســوور»
هۆنــراوەی مامۆســتا «بێبــەش» ،لــە
بڕگەیەکــی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا
لــە الیــەن ناوبــراوەوە پێشکەشــی
بەشــداربوان کــرا.
لــە نێوئاخنــی ڕێوڕەســمەکەدا خاتــوو
«شــەیدا عەبدوڵاڵپــوور» ،پەیامــی
یەکیەتییەکانــی ژنــان و الوانــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی بــەم
بۆنــەوە پێشــکەش کــرد.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی ئــەو
ڕێوڕەســمەدا ،مندااڵنــی ناوەنــدی ٣ی
کوردســتان ســروودێکیان لەژێــر نــاوی
«مــن پێشــمەرگەی کوردســتانم»،
و هەروەهــا «شــەهریبان دێهقــان»،
پەخشــانێکی بــە نــاوی «بــۆ
پێشــمەرگە» پێشــکەش کــرد.
کۆتایــی ڕێوڕســمەکە بــە
هەڵپەڕکێــی بەشــداربوان کۆتایــی
پێهــا ت .
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خەڵکی نیشــتمانپەروەر و تێکۆشــەری
کوردستان ،بە بۆنەی ڕۆژی پێشمەرگەی
کوردســتان چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە
برد.
پیرانشار:
قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری
پیرانشــار ،شــەوی  ۲۲لــە ســەر ۲۳ی
ســەرماوەز له گوندەکانــی« :هەنگەوێ،
شــختان ،بــازرگان ،باســتام بــەگ ،کونە
کێــچ ،قەاڵت ،شارســتێن ،حوجران ،خرێ
ئاغەاڵن ،هەر دوو باوەلە ،قەبری حوسێن،
شــیوەمێرە ،کانی شــینکە ،گەسگەسکی
مەنگووڕ ،قوادبەگیان ،ترکەش ،کەوپەر،
ئاوخــواردە ،بێکۆس ،گرد شــەیتان ،کانی
ئەشــکەوت ،بادیناوەی مەنگووڕ و پیران،
گــرد ڕەحمەت ،چیانــە ،کارخانەی قەند،
بندڕێ ،کەڵەکین ،پەســوێ و گردکشانە
و هەروەهــا لەنێــو شــار لە شــەقامەکانی:
خومەینــی ،کاســەکەران ،کەمەربەندیــی
کۆنەخانــێ۲٤ ،میتــری۱٦ ،میتــری،
۳۲میتــری ،مەنگــووڕ ،پیــران ،دوکتــور
قاســملوو ،دۆنەخــۆر ،کانــی جــو ،مــەال
ڕەزا ،ئیســارگەران و لــە گەڕەکانــی
فەرهەنگیانــی ۱و ۲و ،۳نوقتــەی A
و  Bو  ،Cشــەهرەک ســەنعەتی،
مزگەوتەکانــی چواریــاری نەبــی،
دۆنەخۆر ،مەال شەفیع ،قودس ،جامعەی
قەدیــم و جەدیــد ،ئیمــام خەلیل ،عایشــە،
حەزرەتی عوســمان ،حەزرەتی ئیسماعیل،
قوتابخانەکانــی شــەوانەڕۆژیی کچــان،
کەوســەر ،ســدوقی ،ئایەتوڵــا کاشــانی،
تاڵەقانی ،مامۆستا هەژار ،کار و دانش،
حیجــاب و لــە کۆاڵنەکانــی شــەبنەم لــە
یــەک تــا  ،۲۳بــاران  ،قەڵــەم ،قــەدەم،
قــدو ،تەوحید ،نەســتەرەن ،تەندیس ،ژالە،
یــاران  ،کوردســتان ،کەوســەر ،یارانــی
یــەک تــا  ،۸کامــل ،کازیــوە ،کارزان و
زۆربەی کۆاڵنەکانی نێو شــار و هەروەها
کەاڵنەتەریــی  ۱۱و  ،۱۲ئاگاهــی،
ئیتالعاتــی سیاســی و هەنگــی مــەرزی
زیاتــر لــە  ۳۲٠٠تراکــت و ۱۷٠٠ســی
دی تایبــەت بــە ۲٦ی ســەرماوەز بــاو
کراونەتەوە.
هەروەهــا ئەنــدام و الیەنگرانــی حیزبی
دێموکــرات لــە ناوچــەی بــەری مێــرگان
بــە بۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز دەســتیان
دایــە چاالکی تەبلیغی و لەو شــوێنە کە
شــەهید ڕەحیــم گەرگولیــی لــێ شــەهید
بووە ،پۆســتێرێکی تایبەتیان بە نیشــانەی
«چەکی دەستی شەهید ڕەحیم ناکەوێتە
سەر زەوی» لە چەند شوێن هەڵواسیبوو.
لــە جــادەی ســنووریی حاجــی
عومەرانیــش کــە جــادەی ســەرەکیی بــۆ
گومرکی تەمرچینه و هاتوچۆی هەموو
موســافیر و ترانزیتەکانی بەســەردا هەیە،
ئااڵی پیرۆزی کوردستانیان هەڵکرد.
هەروەها لە شەقامی بە ناو خومەینی،
پــردی کۆنەخانــێ ،زەرگەتەن ،شــيناوێ،
دەوروبــەری تــاالرى خەيــام ،فەلەكــەى
كەشــاوەرز ،كۆنــه خانــێ و بــه تايبــەت
لــه مزگــەوت و مەدرەســهکان ،تراکــت و
وێنەی تایبەت بەو ڕۆژەیان باڵو کردەوە.
سەقز:
گــهڕەکو شــهقامهكانی نهشــمیالن،
حاجیئاوا ٣٢ ،میتری ،ئوستادشــیرازی،
كوشــتارگا ،شــافێعی ،گهڕهكــی ماڵــی
ئیمــام جومعــه ،كهریمئــاوا ،ســاڵحئاوا،
ناوبازاڕ ،دهبیرستانهكانیئهندیشه ،ئێقباڵ
الهووریو خومهینی ،زانكۆیئازاد.
ههروههــا لــه ناوچــهیفهیزوڵاڵبهگی
گوندهكانــی چۆمهڵــوو ،تۆمارقامیــش و
چاخلــوو و لــە ناوچــەی گــەورک و لــە
گونــدی کێلەشــین تراكــت و پۆســتێری
كۆمیســیۆنی تهشــكیالتی حیزبــی
دێموکــرات و ههروهها وێنهیپێشــمهرگه
و ڕاسانیان باڵو کردووەتەوە.
ئــهم چاالكییانە لهكاتێكــدا بهڕێوهچوو
كههێــزە جینایەتکارەکانی ڕێژیم ،خۆیان
بــۆ دهستبهســهركردنی ئهندامانینهێنیی
حیزبــی دێموکــرات لــهكاتــیچاالكیــی
تهبلیغــیدا ئامادهكردبــوو ،بــەاڵم ئــەو
هەوڵەی ڕێژیم نەزۆک مایەوە.
شــایانی باســە کە ئەندامانــی حیزبی
دێموکــرات لــە گرتەیەکــی ویدیۆیــیدا
پەیمانیــان لەگەڵ حیزبی دێموکرات نوێ
کردەوە.
ورمێ:
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
ورمێ لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا چەندین
جــار ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتانیان
بــەرز ڕاگــرت و لــە شــەقامی حەســەنی،
شــێخ شــەڵتووت ،مەیدانــی ئیمــام عەلی،

کوردستان
ڕێز لە ڕۆژی پێشمەرگە دەگرێت
پارکــی دانشــجوو و شــەقامی وەلفەجــەر،
شارەکی دانیشگا ،شارەکی سپا ،تەرزیلوو
و ئیســام ئابــاد ،شــارۆچکەی تەرزیلوو،
شــەقامی ئێحســان ،شــەقامی عەتــار،
شــارۆچکەی ئابیــاری ،شــارۆچکەی
دانشــگا ،مەیدانــی کارگــەری ئابیاری،
دەوروبــەری مەنبەعــی ئــاوی تەرزیلــوو و
گەڕەکــی «گل یــخ» ،گوندی فلکانی
ســەر بــە ناوچەی مەڕگــەوڕ ،دەوروبەری
قوتابخانــەی فلــکان ،ڕێــگای نێــوان
فلــکان – دزێــی مەڕگــەوەڕ و هەروەهــا
ڕێــگای نێوان فلکان – باوان ،چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
هەروەها ئەویندارانی ڕێبازی شەهیدان
لــە گونــدی «کانــی دەســتاڕ»ی ســەر
بــە ناوچــەی مەڕگــەوەڕی ورمــێ و
گونــدی خۆراســپ و گونــدی ژارئــاوا،
باراندوز ،جورن ،حســوکەندی ،وەرمەزیار،
ئەنگەمــان ،یەکمــاڵ ،ســیدەکانی
برادۆســت ،کرنک،کوشــتارگاه،جادەی
ورمێ ـ مەرگەوەڕ ،جادەی ورمێ ـ شنۆ،
جــادەی ورمــێ ـ بااڵنیــش بــە نووســینی
درووشــمگەلی تایبەت بە ڕاسان و حیزبی
دێموکــرات و پێشــمەرگە ،پێشــوازیی
گەرمیــان لــە ٢٦ی ســەرماوەز ،ڕۆژی
پێشمەرگەی کوردستان کرد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە دزەی
مەڕگــەوەڕ لــە بەرەبــەری ٢٦ی
ســەرماوەزدا ،بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیی
بەرفراوانی تەبلیغاتی ،پشــتیوانیی خۆیان
لــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت و ڕق و بێزاریی
خۆیــان لــە ڕێژێمــی ویالیەتــی فەقیهـ لە
ئێران ،دووپات کردەوە.
ڕێبوارانی ڕێبازی شــەهیدان لە دزەی
مەڕگــەوەڕ ،بــە نووســینی درووشــمی
تایبــەت بــە ٢٦ی ســەرماوەز ،ســەرەڕای
پشــتیوانی لــە «ڕاســان»ی ڕۆژهەاڵت،
پێشــوازییان لــە٢٦ی ســەرماوەز ،ڕۆژی
پێشمەرگەی کوردستان کرد.
لەو چاالکییەدا ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبی دێموکرات ،بە نووســینی دروشمی
وەکوو «دزەی دێموکرات قەاڵی ڕێبازی
قاســملوویە»« ،دێموکــرات ئااڵهەڵگری
ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــە»« ،مــەرگ و
نەمــان بــۆ ویالیەتــی فەقیهـــ و بــژی
دێموکــرات» و «خوێنــی دێموکــرات لــە
دەمارەکانماندایــە» ،پیرۆزبایــی ٢٦ی
ســەرماوەزیان لــە پێشــمەرگە و لە حیزبی
دێموکراتی کوردستان کرد.
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی

دێموکــرات لــە گوندەکانــی گێســیان و
گونــدی گردوانــی لــە چاالکییەکــی
بەرفراوانــدا ،بە نووســینی درووشــمگەلی
وەک« ،ئێمــە الوانــی شــار چاوەڕوانــی
بڕیــاری شــاخین»« ،بــژی حــدکا ،بژی
ڕاســان ،بــژی پێشــمەرگە»« ،پیرۆز بێت
٢٦ی ســەرماوەز ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردســتان» ،هاوکات لەگەل پشــتیوانی
دەربڕینی خۆیان بۆ ڕاســانی ڕۆژهەاڵت،
ئــەو ڕۆژە پیرۆزەیــان لــە پێشــمەرگە و
حیزبی دێموکرات پیرۆز کرد.
هــەر لەو چاالکییەدا هــاوکات لەگەل
نووســینی درووشــمی شۆڕشــگێڕی،
ڕێبوارانــی ڕێبــازی شــەهیدان لە گوندی
گێســیان ،تــەواوی ئــەو درووشــم و
نووسراوانەی کە لە الیەن سپای پاسداران
و دەزگا ئەمنییەکانــی ڕژێمــەوە لــە نێــو
گونــدی گێســیان نووســرابوون ،ڕەش
کردنەوە.
نەغەدە:
قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری
نەغەدە بە بۆنەی ساڵڕۆژی پێشمەرگەی
کوردســتان لە گوندی ئاڵیاوێ و گوندی
چەقــەڵ مســتەفا چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێــوە برد و به دروشــمی وەک «ســاو
لە  ۳ڕێبەری شــەهید قازی ،قاسملوو و
شەرەفکندی ،ساڵو لە شەهیدانی ڕاسان،
ســاو لــە بنەماڵەی شــەهیدان ،ســاو لە
زیندانیانــی سیاســیی خۆڕاگــر و کادر
و پێشــمەرگە و ئەندامــان و الیەنگرانــی
حیزبــی دێموکــرات ،ســاو لــە حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و ســاو
لــە ۲٦ی ســەرماوەز ،ڕێزیــان لــە ڕۆژی
پێشمەرگە گرت.
شنۆ:
ئەویندارانــی دێموکــرات لــە شــاری
شــنۆ بەبۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز لــە
گوندەکانــی نەرزیوێ ،حەســەن نــووران و
پرداوێ ،هەروەها لە نێو شار لە گەڕەگی
ســەلیمئاوا ،ســەیداوێ ،مزگەوتی هەمزە،
مەالتەهــا و بــازاڕی حەیوانــان تراکــت و
پۆســتێری تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بــاو
کردەوە.
سنە:
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە شــاری
ســنە ،بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیی بەرینی
تەبلیغاتی و نووسینی درووشمی تایبەت،
لــە بلواری کوردســتان ،مەیدانی ئیقباڵ،
پارکــی ســپیدار ،شــەقامی حەســەنئاوا،

حاجیئاوا ،چواردیواری ،نزیک پادگان،
موارەکئــاوا٥ ،ی ئــازەر ،گەڕەکــی
 ،٢٥زانکــۆی ئازادی ئیســامیی ســنه،
کانــی دووشــەم ،شــەقامی نمەکــی،
گۆڕەپانــی مادەر ،گەڕەکــی ئاغەزەمان،
شــەقامی ســیرووس ،گەلەخــان ،تەپــەی
بەهارمەســت ،تەکیــەی شــێخ هــادی،
شــەقامی  ١١میتری ،مەیدانی نەبووەت،
شــەقامی گۆڵشــەن ،شــەقامی تاڵەقانی،
سپوورئاوا ،و لە نێوشار لە پشتی ساڵۆنی
تەختــی ،شــەقامی فــەرەح و گەڕەکــی
فــەرەح بــە گشــتی ،شــەقامی زانکــۆی
کوردستان ،جادەی دانشگا بەرەو قەرەیان،
گەڕەکەکانــی قەرەیان،بەهارانــی۱ـ۱۷و
بەهارانــی ٤ـ ،۱۹دانشــگای پەیامــی
نــوور ،شــەهرەکی پەیــام لــە مەســیری
بــەھاران ،شــاڵمان ،شــەھرەکی زاگــرۆس،
گەڕەکەکانــی کشــاوەرز ،غەفــوور،
کەاڵنتەریــی  ،١٦شــەهرەکی ســەعدی
و شــەقامی تاج ،پێشــوازیی گەرمیان لە
٢٦ی ســەرماوەز ،ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردستان کرد.
قارەمانانــی دێموکــرات لــە گونــدی
تەنگیســەر بــە بۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز
تراکت و پۆســتێری تایبــەت بەو ڕۆژەیان
لــە مزگەوتــی جامیعــە ،قوتابخانــەی
ســەرەتایی و دواناوەندی ،شیرکەتی گاز،
دێهیــاری ،شــیرکەتی نــەوت ،بێهداشــت،
موخابــەرات ،تەعمیرگاکانــی گونــدی
تەنگیســەر و دووکانەکانــی نێــو گونــد،
باڵو کردووەتەوە.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکرات لەو
گونــدە دروشــمی تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان
نووسیوەتەوە.
کرماشان:
ڕۆڵــە نەبەزەکانــی دێموکــرات بــۆ
جاری چەندەم لە پارێزگای کرماشــان لە
بەرزاییەکانی تاقەوسان بە بۆنەی ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان چاالکییــان
بەڕێــوە بــرد و ئــااڵی کوردســتانیان لــە
بەرزاییەکانی تاقەوسان هەڵکرد.
کامیاران:
شــەوی سێشــەممە ۲٣ی ســەرماوەز
لــە ســەر چوارشــەممە ۲٤ی ســەرماوەز،
قارەمانانــی تەشــکیالتی نهێنیی شــاری
کامیاران بە بۆنەی ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردســتانەوە بە بــاو کردنەوی  ٥هەزار
پۆســتێری حیزبــی ســەبارەت بە ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت ،چاالکیــی بەرینیــان لــە نێو
کوچە و کۆاڵن و گوندەکانی دەوروبەری

ئەم شارە بەڕێوە برد.
ئەو شوێنانەی کە کاری تەبلیغی تێدا
کراون بریتیە لە:
شــەقامی شــەهید دوکتــور قاســملوو،
شــەقامی سەرەکی ،شــەقامی کامیاران،
هەواشناســی و شــەقامی بەهــار،
نەخۆشــخانەی سینا ،شەهرەکی بێعسەت،
شەشــەمی بەهمــەن ،پاڕکــی موعەلــم،
مەکتەبــی نەواب ســەفەوی ،شــەهرەکی
خومەینــی ،جــادەی وەرمەهەنــگ،
تێرمیناڵــی تروەڕێــز ،چــوارڕای ئەســڵیی
شــار ،جــادەی ســنە ،ڕووبــەڕووی
کەاڵنتەریــی ۱۱۰و مەکتەبــی ۱۷ی
شــەهریوەر ،مزگەوتــی جامیعــە،
مزگەوتــی ئیمــام حســێن ،مزگەوتــی
خومەینــی ،مزگەوتــی ئیمــام عەلــی،
مزگەوتــی عومەری فــاڕووق ،مزگەوتی
پاڵنگانیــەکان ،مزگەوتــی محەممــەد
ڕەســووڵاڵ ،مزگەوتــی تفێیــەکان و
دێوەزناوییــەکان ،مزگەوتــی خولەفــای
ڕاشــدین ،مزگەوتــی حەزرەتــی هەمــزە،
مونتــەزری ،تەعریــف ،ســولەیمان خاتــر،
شــاهێد ،موعەلــم ،شــەهریار۱۷ ،ی
شــەهریوەری  ۱و  ،۲حەکیــم ۱و،۲
شــەهرەکی موعەلیــم ،ئوســتاد موعیــن،
شــەهرەکی مێهــر ،شــەقامی خومەینــی،
جادەی شــێروانە ،جادەی سنە ـ کرماشان،
جــادەی تروەڕێــز ،دوازدە میتــری ،جادەی
ئەڵــک و وەرمەهەنــگ ،تەپەی نیزامیی
پیرمحەممــەد ،چوارڕێیانــی ئەســلیی
کرماشــان ـ ســنە ،تێرمیناڵــی تەروەڕێــز
و کەمەربەنــدی ،فەرهەنــگ ســەرا،
ســازمانی ئــاو ،دایــەرەی گاز و دایەرەی
هێاللــی ئەحمــەر ،دەوروبــەری دادگاە،
هەروهــا گوندەکانــی وەرمەهەنــگ،
ئەڵــک ،ئەڵکــە کــۆن ،پشــتە ،درەویــان،
سەراوکام ،سەید ئیسماعیل ،هەیبەتئاوا،
ســەر چــەم و شــەهرەکی وەرمەهەنــگ
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
بەپێی ئەو ڕاپۆرتە ســپای تێرۆریستی
پاســداران و ئیتاڵعاتــی ڕێژیــم بــۆ
وەدواکەوتنــی ئەندامانــی نهێنیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،هێــزی
ســەرکوتکەری خۆیانیــان لــە نێــو شــار
ســازماندەیی کــرد ،بــەاڵم هەوڵەکانیــان
پووچەڵ مایەوە.
ئەندامانی تەشکیالتی نهێنیی حیزبی
دێموکــرات پەیمانیــان لەگــەڵ حیــزب و
شــەهیدانی ڕاسان نوێکردەوە و سوێندیان
بــە گڵکــوی شــەهیدان خــوارد کــە تــا

دواییــن هەناســە و دواییــن دڵۆپەی خوێن
پێشــمەرگە بمێننەوە و درێژەدەری ڕێگای
شەهیدانی حیزب و گەل بن.
مەریوان:
ڕۆڵــه قارەمانەکانــی دێموکــرات لــە
شــاری مەریوان بە بۆنــەی ڕۆژی ٢٦ی
ســەرماوەز لــە چوارڕێیانــی شــەبڕەنگ،
مەیدانــی ئیســتادیۆم و وروودیــی زرێبــار
بــە باڵوکردنەوەی وێنە و تراکتی تایبەت
بە ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان ڕێزیان
لەو ڕۆژه گرت.
هەروەهــا شۆڕەســوارانی دێموکــرات
لــە گونــدی نــێ بۆ پێشــوازی لــه ٢٦ی
ســەرماوەز ،شــەوی  ۲۱لــە ســەر ۲۲ی
ســەرماوەز ئااڵیەکی گەورهی کوردستان
هەڵکــرا و هەروەهــا ســەرلەبەیانییش
تەشــکیالتی حیزبــی دێموکــرات چەندین
تەقەی شادییان کرد.
هەڵۆکانــی باوەمیــر لــە ناوچــەی
خــاو و میــراوای مەریــوان بــە بۆنــەی
٢٦ی ســەرماوەز ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردستان ،لە جادەی مەریوان  -باشماخ،
سێڕای جەژنیاوا ،بازاڕچەی کۆڵبەریی
کارێــز ،ئاوایــی خانمەکــۆن ،شــارەدێی
ئەویهەنــگ ،جــادەی دەرەوەران ،ســێڕای
کیکــن ،ســێڕای نەچــێ ،ســەیرانگەی
بێلــوو ،بــەر پاســگای بــەردەڕەش و
چوارڕێانــی شــەبڕەنگ و نێــو زانکــۆی
ئــازادی مەریــوان بــە دروشــمی تایبــەت،
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتانیان بــەرز
ڕاگــرت و هەڵۆکانــی باوەمیــر جارێکیتر
ئامادەیــی خۆیــان بۆ درێژەدانی ڕاســانی
دێموکــرات و هــەر بڕیاراتێکــی حیــزب
دەربڕی.
هەروەهــا شــەوی ٢٤ی ســەرماوەز
ڕێبوارانــی بــە ئەمەگــی حیــزب له ســهر
جادەی ســنه مريوان و له ئاوایی نگڵ تا
سنه تراكتی حيزبیان به تابلۆی دێهاتهكان
و سهر جادهکاندا داکوتاوە.
بۆکان:
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە شــاری
بــۆکان بــۆ بــەرز و پیــرۆز ڕاگرتنــی
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان تراکــت
و پۆســتێری تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بــاو
کردەوە.
شــەقامەکانی بێهزیســتی واتــە
ســەر ڕێــگای زانکــۆی پەیامــی نــوور،
قوتابخانەی «طلوع آزادی» ،دەوروبەری
بیمارستانی کۆن ،نزیک سۆنای ئابشار،
پــردی ژێرگــوزەری پارکــی ســاحلی،
ســەفی گازی تێرمینــاڵ ،قوتابخانــەی
عەبدولڕەحمــان ســالمی و بڵــواری پــردی
کۆبانی تا پارکی ســاحلی ،ئەو شــوێنانە
بــوون کە چاالکیی تەبلیغیی تێدا بەڕێوە
چووه.
وەفادارانــی ڕێبــازی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە شــاری
بــۆکان بــە بۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان ،ئــااڵی
کوردستانیان لە سەر کێوی بەردەزەرد ڕوو
بە شــاری بۆکان و هەروەها لووتکەکانی
ئاڵەشــین ،مەدرەکان و لووتکەی دەکەڵی
موخابرات هەڵکرد.
بەرەبەیانــی ٢٦ی ســەرماوەزیش،
تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە ناوچەکانــی
«ئاڵەشــین و ئەحمــەدی کــۆر» ،و
گوندەکانی مەاڵلەر ،ئەسپۆغە ،شارەدێی
ڕەحیمخــان و ئاڵیکەنــد ،چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوەبرد.
پاوە:
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
پــاوە بــۆ ڕێزگرتــن لــە قارەمانییەتــی و
خەباتــی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە
نێــو شــاری پــاوه ،پــەروەردە و بارهێنانــی
کــۆن ،دەوروبــەری نەخۆشــخانه ،جــادەی
دووســایدی نەخۆشخانه بۆ پاوه ،تراکت و
وێنەی تایبەت بەو ڕۆژەیان باڵو کردەوە.
مەهاباد:
قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری
مەهابــاد شــەوی چوارشــەممە ڕێکەوتی
٢٤ی ســەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
بــۆ بــەرز ڕاگرتنی ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردســتان لە چەندین شــوێنی ئەو شــارە
وەک شــەقامی موکریــان ،فەرهەنگیان،
مەحموودکان ،تەپەی قازی ،زەوییەکانی
شارەداری ،شــەقامی زانکۆی پەیامنوور،
مەیدانچەی حەسەنزاده ،کوچەی خانەقا،
وروودی تاقــهدار ،شــەقامی پەرســتار،
بەری شیالنان و بەری مەدرسه چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
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پەیامی کۆمیسیۆنی سیاسی نیزامی
بە بۆنەی ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستانەوە
خەڵکی بەشەرەفی کوردستان
میوانانی هێژا
بەڕێــزان ئەندامانــی ڕێبەریی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران
پێشمەرگە و ئەندامانی حیزبی
بەخێر بێن بۆ ڕێوڕەسمی ڕۆژێک کە
بە مەبەستی ڕێزگرتن لە فیداکارترین و
ئەمەگناســترین ڕۆڵەکانی گەلی کورد
دیــاری کــراوە و ئەویــش پێشــمەرگەی
کوردستانە.
حەفتاویــەک( )٧١ســاڵ لەوەپێــش،
لــە ڕۆژێکــی وەک ئەمــڕۆدا و لــە
شــاری مێژووســازی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ،لــە شــاری مەهابــاددا،
ئاخریــن بنکــە و ســەکۆی داگیرکەران
و مرۆڤکوژانی ڕەزاشــای پەهلەوی ،بە
دەســتی ڕۆڵەکانی گەلی کورد گیرا و
داگیرکەران لە کوردســتان ڕاونران و بە
تەواوی دەرپەڕێندران.
هــەر لــەو ڕۆژەدا و بەدەســتی ئــەو
ڕۆڵە خۆنەویســتانە ،ئااڵی داگیرکەران
هێنرایــە خــوار و بــۆ یەکەمجــار ئااڵی
پیــرۆزی کوردســتان لە ســەر بڵیندترین
بینــای شــاری مەهابــاد هەڵــدرا ،ئــەو
حەرەکەتــە ســەمبۆلیکە بوو بە بناغەی
دامەزرانــی دەوڵەتــی کــوردی و
پێکهێنانــی ســپای کــورد و وەدیهاتنــی
ئاواتی ســەدان ســاڵەی نەتەوەیەک کە
بــە درێژایــی دیرۆکی خــۆی بۆ ئەوەی
وەک مرۆڤ چاوی لێ بکرێت ،وەک
نەتەوەیــەک لەســەر خاکــی خۆی ژیان
بــکا و بــۆ ئــەوەی مەوجوودیەتی خۆی
بپاریــزێ ،هەوڵی داوە و چەرمەســەریی
کێشاوە.
ئــەم نەتەوەیــە بــە دریژایی بەشــێکی
زۆری مێــژووی ،ســەرکوت کــراوە،
بێسەروشوێن کراوە ،لەسەر ماڵ و خاکی
خــۆی دەرکــراوە ،تااڵن و ئێعــدام کراوە،
بەندیخانەکانــی داگیرکــەران لێوانلێــو
بوون لە ڕۆڵەکانی ،و بە ئێستاشــەوە لە
هەر چوار دەوری کوردســتان دوژمنانی
هەردەم لە پیالندان تا بەچۆکیدا بێنن.
ڕووداوی ٢٦ی ســەرماوەزی
١٣٢٤ی هەتــاوی (بەرانبــەر
بــە ١٩٤٥ی زایینــی)
هەمــوو ئــەو پیالنانەی
پووچــەڵ

کــردەوە و کــورد نەتوایــەوە .بــە هــۆی
بوونــی هــزری ئازادیخــوازی و بوونــی
پێشــمەرگەی کوردســتان ،خەباتــی
کــورد لەســەر ڕێبــازی خۆی ســوورە ،و
دوژمنانی ناهۆمێد و بێهیوا دەکا.
هەتــا ئێســتاش هیــچ حکومەتێکــی
ســەرەڕۆ و ســتەمکار نەیتوانیــوە
پێگەیەکــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی
گرینــگ بــۆ خۆی لە نێــو کۆمەڵگای
کوردیدا دروســت بکات ،چوونکە کورد
ئــەو دەوڵەتانــەی بە داگیرکــەر چاو لێ
کردوون و ئەوانیش کوردیان بە بێ فەرق
و جیاوازی بە دوژمن زانیوە.
لــە مێــژووی ڕزگاریخوازیــی
گەلەکەمــان لــە هــەر گۆشــە لــە
خاکــی واڵتەکەمــان ،گــەر دەرفەتێک
ڕەخســابێت ،شۆرشــی کــورد ســەری
هەڵــداوە و بەگــژ دوژمنانــدا چۆتــەوە،
کــە ئــەو ئامادەیــی و قارەمانیەتــی و
ئازایەتییــەی کــورد بووەتە هۆی ئەوەی
کە دوژمنان هەمیشــە ترســیان لە کورد
هەبووە و هەیە.
بەرخۆدانی هێزی پێشمەرگە لە حەوت
دەیــەی ڕابردوودا ،بەڵگەی ســەلمێنەری
ئەو ڕاستییانەن ،بۆیە حیزبی دێموکرات
 ٣٢ســاڵ پێــش ئێســتا ،بــە لێکدانەوەی
ئــەو مێــژووە پڕشــنگدارەی پێشــمەرگە،
ڕۆژی ٢٦ی ســەرماوەز کــە هــاوکات
ڕۆژی هەڵدانــی ئااڵی کوردستانیشــە،
بــە ڕۆژی پێشــمەرگە دیــاری کــردووە
و پێشــنیاریش دەکا تــا لــە سەرتاســەری
کوردستاندا پەسەند بکرێت.
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان؛

لــە ســەردەمی دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتان و پاشــان شۆڕشــی ٤٧ -٤٦
و دوایی هەتا دەگاتە شۆڕشــی گەالنی
ئێــران ،پێشــمەرگەی کوردســتان خەویان
لــە چــاوی ڕێژیمی ملهــوڕی پەهلەوی
زڕاندبوو و دوورگەی ئارامیان لێ تێک
دابوو.
دوای ســەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی
ئێران و بەشــداریی کورد لە سەرکەوتنی
ئەو شۆڕشــەدا ،هیوایەک پەیدا بوو کە
گەلی کورد لەو بەشــەی کوردســتان بە
مافە ڕەوا و بەرحەقەکانی خۆی بگات،
بەاڵم هەر زوو هێرشی کۆنەپەرەستی بۆ
ســەر کوردســتان ئــەو هیــوا و ئومێــدەی
لەنــاو بــرد و بۆ جارێکی دیکەش ڕۆڵی
پیشــمەرگە لــە بەرەنــگار بوونــەوەی
هوروژمی کۆنەپەرەستی و داگیرکەری
تازە بەدەسەاڵت گەیشتووی کۆماری
ئیسالمیدا ،نیشانی دا کە کورد
ئــەو الیەنــە نیــە بــۆ دوژمــن
سەردانەوێنێ.

پێشــمەرگە بەســادەترین چــەک کــە
لەدەســتیدا بوو ،توانیی قورســترین زەربە
لــە هێــزی پۆشــتە و پەرداخــی ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامی کــە فەرمانــی
جیهــادی دژ بــە گەلی کورد دابوو بدا،
چوونکە پێشمەرگە لە شاخ و دەشت ،لە
گوند و شار ،لە هەر قوژبن و کونجێکی
ئــەم نیشــتمانە داگیرکــراوەدا ،بــە ورە و
ئیــرادەی بــەرزی ژیاندۆســتی و دوژمن
تۆقێنیــەوە ،بــەرەوڕووی هێــزی دڕنــدە و
ســەرکوتکار و دژە مرۆیــی دوژمنانــی
کــورد و کوردســتان بۆتــەوە و بســت بە
بســت و بەرد بە بەردی ئەم کوردســتانە
شــاهیدی قارمانیەتیی پێشــمەرگە بوون
و مــاڵ بــە ماڵــی نیشــتمان مەتەرێــز و
حەشارگە بوون بۆ پێشمەرگەی ڕێبازی
سەربەرزی و سەربەستی.
دوای بیســت ســاڵ کــە هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان ،جووڵــەی
پێشــمەرگانەی لــە ڕۆژهــەاڵت ڕاگرت
تاکوو باشــووری نیشــتمان بــااڵ بکات؛
دوای بیســت ســاڵ کــە پێشــمەرگەی
چاونەترســی کوردستان تەقەیان ڕاگرت
تاکوو دەرەتان بە دەنگی ســیڤیل بدرێ،
بەڵکــوو ڕێژیمــی ئیســامیی تــاران
دەنگی گەل ببیســێ؛ دوای بیست ساڵ
کــە ڕێگای جۆربەجــۆری خەبات تاقی
کرایەوە؛ هێزی پێشمەرگەی کوردستان
بۆ جارێکی دیکە و لە شێوازی دیکەدا
بــە بڕیــاری ســەرکردایەتیی خەبــات و
شــۆڕش لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت،
پێــی خســتەوە ســەر ڕژدە ڕێگەکانــی
هەڵزنــان بــە بــااڵی شــاخدا و داگــەڕان
بــە ڕێــگای باخــدا تاکوو بڕژێتــەوە نێو
دڵی گەل و لەگەڵ ئەویندارانی ئازادی
بچێتەوە جێژوانی خەبات و خۆڕاگری.
لــە ئاخرەکانــی ســاڵی ١٣٧٠ی
هەتاویــدا ،ڕێبەرایەتیــی حیزبــی
دێموکــرات پێــی وابوو کــە بەرژەوەندیی
بــااڵی نەتەوەیــی وا دەخــوازێ کــە
چاالکیــی هێــزی پێشــمەرگە لــە
ڕۆژهــەاڵت ئاڵوگــۆڕی بەســەردا بێنێ
و خەباتــی چەکــداری بــە شــێوەیەکی
کاتــی بوەســتێندرێ تاکــوو بیانــوو بــە
دەستی ڕێژیمی ملهوڕ و سەرکوتکاری
کۆمــاری ئیســامی نــەدرێ کــە
ســنوورەکانی باشــوور پیشــێل بــکات
و ئەزموونــی ســاوای دەســەاڵتداری
لەباشوور پەک بخات.
هەر لە هەمان کاتدا دەنگۆ و ئیدیعای
ئــەوە دەکــرا کــە ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی ڕەوتــی ئیســاحتەڵەبیی تێدا
دروســت بــووە و کۆمــاری ئیســامی
ڕەنگــە بیــەوێ مافــی خەڵــک بــدا و
چاالکیی چەکداری دەبێتە بیانوویەک
بــۆ قۆڵــی توندئــاژۆ تاوەکــوو لــە
کوردستاندا هیچ نەکەن.
ئێســتا دوای بیســت

ساڵ کە ئاوڕ لە کردار و سیاسەتەکانی
کۆمــاری ئیســامی و دۆخــی ناوچــە
دەدەینــەوە ،دەبینیــن کــە کۆمــاری
ئیســامی نــەک لــەو دەرەتانــە بیســت
ســاڵەیە بۆ چارەســەریی کێشــەی کورد
کەڵکی وەرنەگرت ،بەڵکوو کێشەکەی
قوڵتر کردۆتەوە و سیاســەتی ســەرکوت
و ســڕینەوە و پاکتــاوی فەرهەنگــی و
ناســنامەیی توندتــر و پیالنداڕیژراوتــر
بەڕێــوە بــردووە و نــەک تۆزقاڵێــک
مافــی لە کوردســتاندا دابین نەکردووە،
بەڵكــوو کوشــتن و ئەشــکەنجە و ئێعدام
و زیندانــی کــردن و بێــکار کــردن و لــە
هەژاریــدا هێشــتنەوە و تــووش کــردن بە
ماددە سڕکەرەکان و دەیان پیالنی دیکە
بــە دژی کــورد و نەتەوەکانــی دیکەی
لــە ئێرانــدا بەڕێــوە بــردووە و بــە قۆڵــی
توندئــاژۆ و ئیســاحتەلەب و نێوەندگیر
و بەهــەر هەموویانــەوە ،تەنیــا هەوڵــی
فریودانــی چــاالکان و خەڵکی کوردیان
داوە.
بیســت ســاڵ خەباتــی چەکــداری
ڕاگیرابــوو ،بــەاڵم کوردســتانیان وێرانتر
دەکــرد و کوشــتاریان زۆرتــر دەکــرد
و هیــچ دەرەتــان و ســێناریۆیەکیان
بــۆ بەشــداریی مەدەنیانــەی خەڵکــی
کــورد لە بەڕێوەبردنی ئاســایی شــوێنی
خۆشــیاندا نــەدا .کۆمــاری ئیســامی
تەنیــا ســەرکوت و کوشــتار و ئێعــدام
و ســووکایەتی کردنەکانــی بــوون بــە
ئەمری واقیع!
هــەر بەنیســبەت کوردســتانی
باشووریشەوە ،کۆماری ئیسالمی نەک
ڕێــزی لە ســنوور و ســەروەریی باشــوور
نەگرت ،بەڵکوو هەتا نێو ماڵی حیزب و
الیەنە سیاسییەکان چووە پێش و هەوڵی
دا کــە لە هەموو شــتێکدا دەســتێوەردان
بکا و هەموو هێزەکان بەگژ یەکدا بکا
و لــە نێوخــۆی هێزەکانیشــدا گرووپ و
دەستەی جیاوز بەگژ یەکدا بکا ،تاکوو
هــەر لــە ئاکامــدا هەموویــان الرەمــل و
چاولەدەســتی ســوپای قودس بن تاکوو
کێشــەکانیان چارەســەر بــکا و پێکیــان
بێنێ.
هــەر بــە قســەی وەزیرەکانــی
حکوومەتــی هەرێمیــش ،لــە بــواری
ئابوورییەوە کۆماری ئیســامی پیالنی
ئــەوەی بەڕێوە بــردووە کە کوردســتانی
باشــوور هــەردەم چــاوی لــە کۆمــاری
ئیســامی بێ کە ســادەترین شــتەکانی
بۆ دابین بکات.
سوپای پاســداران هەرکات ویستوویە
هێرشــی کردۆتــە ســەر باشــووری
کوردســتان و تیــرۆر و ئــاژاوەی تێــدا
بەڕێــوە بــردووە .تەنانــەت بــە پیــان و
بەرنامە ،ڕووی سوپای درندەی داعشی
وەرگێڕایەوە بەرەوالی کوردستان.
دیکــەوە،
الیەکــی
لــە
باشــووری کوردســتان بــە هــەر

کەموکووڕییەکــەوە کە هەیبێ ،ئێســتا
ئیدی دەســەاڵتێکی ناســراوە لە جیهاندا
و هاوپەیمانی هێزە بەهێزەکانە و لەباتی
ئەوان شەڕی دژ بە تیرۆر دەکا.
بەم دۆخەوە و هەروەها بەو ڕاســتییە،
کــە بەهێزبوونــی خەبــات و شــۆڕش
لــە ڕۆژهــەاڵت گوشــار بــۆ کۆمــاری
ئیســامی دێنــێ و ڕێژیمــی دڕنــدە و
دژە مرۆیــی تــاران الواز دەکا و الوازیی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێران بــە قازانجی
هەموو کوردێکە لە هەموو بەشەکاندا.
هەروەها دوای بیست ساڵ لە دڕندەیی
و بەڕێوەبردنی سیاســەتی داپڵۆســین لە
الیــەن کۆمــاری ئیســامییەوە ،ئیــدی
خەڵکــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت وەزاڵــە
هاتــوون و خوازیــاری وەگەڕکەوتنەوەی
خەباتــی جیدیتــر و هەمەالیەنــە لــە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت بوون.
بەمپێیــە ،خەباتگێڕانــی کــورد،
ڕێبەرایەتیــی شــۆڕش و تێکۆشــانی
نەتەوەیــی و دێموکراتیــک لــە
ڕۆژهــەاڵت ،بڕیــاری ڕاســانەوەی
خەباتیــان دا و هێــزی بەهێــز و بەبیــر و
بــاوەڕ و ئیــرادە پۆاڵیینی پێشــمەرگەش
ئامادە و گیان لە ســەر دەســت ،وەپێشی
مــەرگ کەوت و بە حەماســە خولقاندن
لــە شــنۆ و کۆســااڵن ،موکریــان و
سەڵماس ،چەخماخەی ڕاسانی لێ دا و
بەوپەڕی گیانبازییەوە مەیدانی خەباتی
بــە پانتایــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
گەرم و بڵێسەدار کرد.
راســان ،خەباتی کــوردە بۆ ڕزگاری
و گەیشــتن بــە دوارۆژی ڕوونــاک و
گەش ،بۆیە بەتەنیا بە هێزی پێشمەرگە
بەڕێوە ناچێ و دەبێ بە هەموو خەڵک
و هەمــوو چین و توێژەکانەوە و هەرکام
بــە شــێواز و توانــا و ئیمکانــی خــۆی،
تێیدا بەشداربن و نەک ئەوان پشتیوانی
پێشمەرگە ،بەڵکوو پیشمەرگە پشتیوانی
خەڵک بۆ ڕاپەرینی یەکجاری بێ.
لــە ســەرەتای ڕاســانداین و هــەر
شــتێک ســەرەتاکانی بێگومــان دوور
لــە کەموکــووڕی و الوازی و شــتی
چاوەڕواننەکــراو نابــێ و پێشــمەرگەی
قارەمانــی گەلیــش بــەدوور نەبــووە لــە
خاڵــی الواز و بەڕێوەبردنــی ئــەو خەباتە
جیــددی و توندوتۆڵــە ،کەموکوورێشــی
تێدا هەبووە ،بەاڵم گەورەترین دەسکەوتی
ڕاســان هەر لەم سەرەتایەوە ،ورەبخشین و
هیوابەخشــین بە خەڵک و زەندەقچوونی
دوژمنی سەرەکیی گەلەکەمان بووە.
ڕێــگای بــەردەم ،زۆری مــاوە و
هــەوراز و نشــێوی زۆرمــان دێتــە ســەر
ڕێ؛ لــەم ڕێــگا دژوارەشــدا پێویســتمان
بــە یەکبوونــی هەمــوو توانــاکان و
بەشــداریی هەمەالیەنــەی خەڵــک و
فیداکاریــی زیاتــرە .دڵنیایــن کە خەڵی
تێکۆشەر و ئازادیخوازی کورد و هێزی
پێشــمەرگەی کوردستان ،لێبڕاوانە و بە
پشــت و پەنــای یەکــدی ئــەم خەباتە بە
ئاکامی ڕوون دەگەیەنن.
بۆ ئەو مەبەستەی سەرەوە
یە کد ە نگــی

و یەکڕیــزی پێویســتە .نەتــەوەی کورد
لــە هەموومــان خەباتی جیددیــی دەوێ
و هەمــوو الیەنە سیاســییەکان ئەرکمانە
کــە بەجیددیتــر لــە جــاران لــەو بــوارەدا
تێبکۆشین.
ڕاســتە هێزی نیزامیی ڕێژیم پۆشــتە
و پەرداخــە و چەکــی جۆراوجــۆری
پێشــکەوتووی لەبەردەســتدایە ،بــەاڵم
ڕێژیــم لەنێوخۆیــدا پــڕە لــە گەندەڵــی و
نێــو ماڵەکەی بە تەواوی پڕش و باڵوە،
بــە چەشــنێک کــە تەنانــەت لــە الیــەن
خودی ویالیەتی فەقیهیشەوە کۆنتڕۆڵ
ناکرێت و بە قسەی ناکەن.
بارودۆخــی لــە ئاســت نێونەتەوەییــەوە
خراپــە و هیــچ ئێعتبارێکــی لە ئاســتی
جیهانیدا نیە .سیاســەتی دەســتێوەردانی
لــە واڵتانی ناوچەکە تووشــی شکســت
بــووە ،ئابوورییەکی خــراپ و داڕماوی
هەیە ،شــەڕی دەسەاڵت لەنێو باڵەکانی
بەتــەواوی جێگیــر بــووە ،چیتــر یەکتــر
قبووڵ کردنیان زۆر زەحمەتە.
هێــزە چەکدارەکانــی ڕێژیــم ئیــدی
هێــزی بــە ئیمــان و ئیدئۆلۆژیکــی
نیــن کــە خۆیــان بۆ ئــەو دەســەاڵتدارانە
بەکوشــت بــدەن ،ئەگــەر خەباتێکــی
پــان و بەریــن بکرێــت ،پیمــان وایــە کــە
بــە هەمــوو ئازادیخوازانــی ئێــران و بــە
هەمــوو نەتەوەکانــەوە و بــە هاودەنگیــی
هەمــوو هێزەکانــی کوردســتان دەتوانین
پاشەکشێ بە ڕێژیم بکەین.
کەوابــوو بزووتنــەوەی کــورد هیــچ
ڕێگایەکــی دیکــەی بــۆ نەماوەتــەوە،
بەرژەوەندیــی گەلــی کــورد ئەوەمان لێ
دەخــوازێ تــا بــە ئیمانــی پێشــمەرگە و
بــە پشــتیوانیی و هەوڵــی هەمەالیەنەی
کۆمەڵــگای کوردی ئەو خەباتە ببەینە
پێش تا دەگاتە ئاسۆیەکی ڕوون.
لــە دەســتپێکی ڕاســاندا ،بزووتنەوەی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
چەندین شەهیدی پیشکەش بە بارەگای
ڕزگاریــی نەتەوەکەمــان کــردووە ،کــە
لێــرەدا یادیان دەکەینەوە و قەوڵ و بەڵێن
دەدەیــن ڕێگــە و ڕێبازیــان بەرنادەیــن و
بەردەوامیــن و درێــژەدەری ڕێگاکەیــان
دەبیــن ،ئامادەگــی ئەوەمــان هەیــە کــە
نرخی زیاتریش بۆ ئەو ڕێبازە بدەین.
هــەزاران ســاو لــە گیانــی پاکــی
شــەهیدانی حیــزب و گــەل ،ســاو لــە
شەهیدانی ڕاســانی ڕۆژهەاڵت کە لەو
دوو ساڵەدا لە سەڵماسەوە تا موکریان و
تا دەگاتە کۆســاالن و ســنەی خوێناوی
گیانیان بەخت کرد.
رۆژی پێشــمەرگەتان پیــرۆز ،ئــەی
پێشــمەرگەکانی کوردســتان و ئــەی
پێشمەرگە دۆستەکان.
ساڵو لە گەلی خۆڕاگری کوردستان
سەرکەوێ خەباتی پێکەوە گرێدراوی
شاخ و شار
بــژی پێشــمەرگە باســکی بەهێــزی
گەل
٢٦ی سەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتاوی
١٦ی دیسامبری ٢٠١٦ی زایینی
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ئیالم لە ڕووی مێژوو و هەڵکەوتەی جوگرافیاییەوە

ئیالم نیشتمانی ئاالمتوو و
ئاخێزگەی شارستانیەتی کوردە
شەریف فەالح
ئیـــام ،زێـــدی ئاالمتـــوو
و نیشـــتمانێکی دێریـــن و
کەونـــارای
شارســـتانیەتێکی
خـــاوەن پێشـــینەیە .ئیـــام ژیـــار و
ئاخێزگ ــەی شارس ــتانیەتی ک ــوردە
کـــە لـــە کۆتایـــی هـــەزارەی
ســـێیەمی بـــەر لـــە زاییـــن بەشـــی
ه ــەرە زۆری ڕۆژئ ــاوا و بەتایب ــەت
باشـــووری ڕۆژئـــاوای فەالتـــی
ئێران ــی لەخ ــۆ گرت ــووە ،ب ــەاڵم ل ــە
ســـەردەمی هەخامەنشـــییەکان،
بەرینایـــی شارســـتانیەتی ئیـــام
کــەم کرایــەوە و تەنیــا بــە ناوچــەی
جوگرافیایـــی "شـــووش" ()susa
دەگوتـــرا.
ئیـــام لـــەڕووی وشـــە و
مانـــاوە:
عیـــام ،ئـــاالم ،یـــان ئیالمـــی
ئەمـــڕۆ ،بـــە واتـــای نیشـــتمانی
ئـــاوری خـــوداکان و لـــە ڕەگـــی
"ئیــل" بــە واتــای خــودا و نیشــتمانی
خ ــودا هات ــووە ک ــە ڕەگ ــی وش ــەکە
عیبرییـــە و هیـــچ پەیوەندییەکـــی
بـــە زمانـــی عەرەبییـــەوە و لـــە
کتێبـــی تەوراتـــدا بـــە "ئاالمتـــوو"
هاتـــووە و لەبـــەر ئـــەوەی ڕیشـــەی
عەرەبیـــی نییـــە ،ماناکـــەی دەرد
و ئـــازار و "ئەلـــەم" نییـــە .لـــە
هەنـــدێ سەرچاوەشـــدا بـــە واتـــای
"کوێس ــتان" ،ی ــان واڵت ــی هەاڵتن ــی
خـــۆر هاتـــووە.
لەڕووی مێژووەوە:
عیالمییـــەکان بـــە واڵتـــی
خۆیـــان وتـــووە "هلمتەمتـــی" (Ha
 )(I) tamti / Hatamtiبــە واتــای
نیشـــتمانی خـــودا ،ئەکەدییـــەکان
بـــە "ئاالمتـــوو" (،)Elamtu
هەروەهـــا ســـۆمەرییەکانیش بـــە
"ئەندێشەنگاشــت"  NIMبــە واتــای
"شـــوێنی بەرزایـــی" ناســـاندوویانە.
لـــە ســـاڵی 2700ی بەرلـــە
زاییـــن ،یەکـــەم دەســـەاڵتی
پاش ــایەتیی عیالم ــی ل ــە ش ــووش
(باشـــووری ڕۆژئـــاوای ئێرانـــی
ئێســـتا) پێکهـــات .نیـــگاری
س ــەر گڵین ــەکان ک ــە ل ــە ش ــووش
دۆزراونەتـــەوە ،نزیکـــەی 3500
س ــاڵ ب ــەر ل ــە زایی ــن نیش ــان دەدەن،
کـــە لەڕاســـتیدا ســـەردەمێکی
پێشــکەوتووە لــە ژیانــی مرۆڤایەتــی
ک ــە ئاس ــەواری جۆرەه ــا بوون ــەوەر
و مـــرۆڤ پیشـــاندەری ئـــەم
ڕاســـتیەیە.
حکوومەتـــی عیالمییـــەکان
ه ــەر ل ــە س ــەرەتاوە هەت ــا کۆتای ــی

س ــەردەمی عیالم ــی ن ــوێ ،نزیک ــەی
 2661لــە باشــووری ڕۆژئــاوای ئێــران
دەســەاڵتیان هەبــووە .پاشــایەتیی ئیــام
لـــە کاتـــی لووتکـــەی دەســـەاڵتی
خۆیانـــدا تەنانـــەت بەســـەر بەشـــێک
لـــە میزۆپۆتامیاشـــدا زاڵ بـــوون،
بـــەاڵم چوارچێـــوەی دەســـەاڵتی
ناوەندیـــی ئیـــام ،سەرانســـەر ئێرانـــی
نەگرتووەتـــەوە .ئـــەو پاشـــایەتییە
هاوپەیمانیــی نێــوان ئێــڵ و هۆزەکانــی
ناوچەکــە بــووە ،بــەاڵم ئــەو یەکێتییــە
بـــە واتـــای ئیمپراتـــۆری نەبـــووە.
هـــەرکات ئیالمییـــەکان دەســـەاڵتیان
هەبـــووە ،ڕۆڵێکـــی گرنگیـــان لـــە
سیاســـییەکانی
تێکهەڵچوونـــە
میزۆپۆتامیـــادا هەبـــووە و تەنانـــەت
بەســـەر هەندێـــک لـــەو ناوچانـــە،
بـــەاڵم بـــۆ ماوەیەکـــی کـــورت
دەســـەاڵتیان هەبـــووە .ئیالمییـــەکان
لـــە ســـاڵی 1900ی پیـــش زاییـــن
ناوچـــەی میزۆپۆتامیایـــان داگیـــر
کـــردووە و دەســـەاڵتی حکوومەتـــی
ســـۆمەرییەکانیان بـــە یەکجـــاری
شکس ــت پێهێن ــا ،ب ــەاڵم هێش ــتا ه ــەر
لەژێـــر هەژمۆنیـــی کولتـــووری
ســـامی و ســـۆمەرییەکاندا بـــوون.
ڕووخانی شارستانیەتی ئیالم:
لــە ســاڵی 640ی کۆچــی مانگــی
"ئاشـــوور بانیپـــاڵ" پاشـــای بەهێـــزی
"ئاشـــوور" ئیالمـــی داگیـــر کـــرد و
زۆربــەری دانیشــتوانەکەی بەکۆمــەڵ
کوشـــت و بنیاتـــی حکوومەتـــی
ئیالمـــی لەنـــاو بـــرد .شارســـتانیەتی
دێرینـــەی ئیـــام ،پـــاش هـــەزاران
س ــاڵ حکووم ــەت و بەربەرەکان ــێ ل ــە
هەمبــەر هــۆز و دەســەاڵتە گەورەکانی
وەک "س ــۆمەری ،ئەک ــەدی ،بابل ــی
و ئاشـــوورییەکان" و بەتایبـــەت
دوژمنـــی ڕاســـتەقینەیان "ئاشـــوور"
شکس ــتیان خ ــوارد و ئاس ــەواری ئ ــەم
شکســـتەش لەســـەر بەردەنووســـی
"ئاشـــوور بانیپاڵ"یـــش لەبـــارەی ئـــەم
س ــەرکەوتن و پیرۆزیی ــەوە ب ــە ڕوون ــی
بـــاس کـــراوە.
ماوەی ــەک پ ــاش ڕووخان ــی ئی ــام،
ئـــەم ناوچەیـــە بەســـەر پـــارت و
مادەکانــدا دابــەش کــرا ،لــە ســەردەمی
هەخامەنشــییەکاندا بــووە بــە بەشــێک
لـــە ئیمپراتۆریـــی هەخامەنشـــی و
پ ــاش داگیرک ــردن و هێرش ــی س ــوپای
ئیس ــام و بەپێ ــی هەن ــدێ س ــەرچاوە،
ئیــام بــووە بــە بەشــێک لــە هەرێمــی
"کووفـــە".
لـــە ســـەرەتای ســـەدەی چـــوارەم
هەت ــا شەش ــەمی زایین ــی ،خانەدان ــی
"حەســـەنویە کـــورد" دەســـەاڵتی
لوڕســـتان و ئیالمیـــان بەدەســـتەوە
گرتـــووە و لـــە ســـاڵی  570هەتـــا
" 1006ئەتابـــەکان"ی لـــوڕ بەســـەر

لوڕســـتان و پشـــتکۆ کـــە هەمـــان
ئیـــام بـــووە دەســـەاڵتیان هەبـــووە.
پاشـــان و لـــە ســـەردەمەکانی
دیکـــەدا ،نـــاوی ئییـــام دەبێتـــە
"حوســـێن ئابـــاد" کـــە ناوەنـــدی
هاوینەهـــەواری والـــی و ئەمیـــری
"پشـــتکۆ" بـــووە.
ئیالمی نوێ:
ســـاڵی 1309ی هەتـــاوی
(1930ی زایین ــی) و ل ــە س ــەردەمی
حکوومەتـــی حەمـــەڕەزای شـــای
پالەوی ــدا ل ــە ئەنجام ــی دابەش ــکاریی
پارێزگاکانـــی ئێـــران ،ئیـــام بـــوو
بـــە بەشـــێک لـــە پارێـــزگای
پێنجەمـــی ئێـــران (کرماشـــان).
ســـاڵی  1965دەبێتـــە ناوەنـــدی
(قایمقامیـــەت)
"فەرمانـــداری"
و ســـاڵی  1975بـــە هـــۆکاری
سیاســـی – ســـنووری و ئیـــداری،
ب ــە فەرم ــی ب ــوو ب ــە پارێزگایەک ــی
ســـەربەخۆ و مـــاوەی چـــل و یـــەک
ســـاڵە بـــە فەرمـــی پارێزگایەکـــی
کوردنشــینی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــە
و هاوس ــنووری پارێ ــزگای "واس ــیت"ە
لــە ڕۆژهەاڵتــی عێــراق کــە ســنووری
خوســـرەوەی پێکەوەیـــان دەبەســـتێتەوە.
پارێـــزگای ئیـــام ،ناوەندەکـــەی
شـــاری ئیالمـــە لـــە ڕۆژئـــاواوە لـــە
گ ــەڵ عێ ــراق ،ل ــە باش ــوورەوە لەگ ــەڵ
خووزســتان ،لــە ڕۆژهەاڵتــەوە لەگــەڵ
لوڕس ــتان و ل ــە ڕۆژئاواش ــەوە لەگ ــەڵ
کرماشـــان هاوســـنوورە .لـــە حـــەوت
شـــار 17 ،ناحیـــە و  36شـــارەدێ و
 ٧٥٣گونـــد پێکهاتـــووە.
شـــارەکانی پارێـــزگای ئیـــام
بریتیـــن لـــە "ئابدانـــان ،ئیـــام،
ئەی ــوان ،ب ــەدرە ،دەڕەش ــار ،دێهل ــوڕان،
چـــرداوڵ ،مەلەکشـــاهی ،میهـــران و
س ــیروان" ،هەن ــدێ ناحی ــەی گ ــەورەی
دیک ــە وەک "س ــاڵحئاباد ،مووس ــیان،
موورمـــووری ،ئەرکـــەواز ،لوومـــار
و میمـــە" تایبەتمەندیـــی شـــارەدێیان
هەیـــە.
پارێـــزگای ئیـــام بەپێـــی ئامـــار
و ســـەرژمێریی ســـاڵی 2011ی
ئێ ــران زیات ــر ل ــە  550ه ــەزار ک ــەس
دانیشـــتووی هەیـــە.
ئیـــام لـــەڕووی سروشـــت و
گە شـــتیا ر ییە و ە :
پارێـــزگای ئیـــام بـــە پانایـــی
 20150کیلۆمەتـــری چوارگۆشـــە،
%1.2ی پانایـــی گشـــتیی ئێرانـــی
پێکهێنـــاوە و لـــەم بـــارەوە لـــە ڕیـــزی
22هەمیـــن پارێزگاکانـــی ئێراندایـــە.
یەکێـــک لـــە ناوچـــە نیمـــە شـــێدارە
کوێســـتانییەکانە کـــە پانتایـــی
و دیمـــەن و بەرجەوەنـــی شـــاخ و
پێدەشـــتەکانی زۆر

سەرنجڕاکێش ــن .بێجگ ــە ل ــە ناوچ ــەی
باشـــووری ڕۆژهەاڵتـــی ئیـــام کـــە
دەبێتـــە "دێهلـــوران و مووســـیان و
عەین ــە خ ــۆش" زۆرب ــەی ناوچەکان ــی
دیکـــەی ئیـــام لـــە کێـــو و شـــاخ
پێکهاتــووە کــە دەبێتــە %70ی خاکــی
ئیـــام .لـــە باکـــوور و باکـــووری
ڕۆژهەاڵتـــی ئیالمـــەوە کێوەکانـــی
"مانێشـــت ،ســـەیوان ،قەاڵڕەنـــگ و
شـــاخی قەاڵجـــە ،لنـــە و چەرمـــەگا
هەڵکەوتـــوون ".لـــە شـــاخەکانی
دیکـــە دەکـــرێ ئامـــاژە بـــە زنجیـــرە
کێوەکانـــی "کەبیرکێـــو ،دینارکێـــو،
ئەنــاران ،ســیاکێو ،پشــتکۆ و پیشــکۆ"
ک ــە زاڵ ــن بەس ــەر دەش ــتەکانی "نێ ــو
ڕووب ــار"دا .ئی ــام ل ــە ڕووی چ ــڕی و
بەرباڵویـــی دارســـتانی خۆڕســـک و
لێــڕەوارەوە بــە دڵ و دایکــی ناوچــەی
"زاگـــرۆس" دەژمێردرێـــت.
ئی ــام ل ــە باک ــوور و ڕۆژهەاڵت ــەوە
ئـــەم کێوانـــەی تێـــدا هەڵکەوتـــووە؛
"ڕن ــوو ،ش ــڕەزۆڵ" ل ــە نی ــوان ئەی ــوان
و چ ــوار" ،بانک ــۆڵ" ل ــە نێ ــوان ئەی ــوان
و چـــرداوڵ" ،کارزان ،بایـــە ،نســـار
(بــاالڕ) ،ســوورگیری ،ســاج گوربــی،
زەردەاڵن و هلیـــان .لـــە ڕۆژئـــاوا و
باشـــووری ڕۆژئاواشـــەوە کێوەکانـــی
"کوڵـــگ ،ســـیاکێو ،نەخجیرکێـــو،
ئەنجیـــر کێـــو ،تونەکێـــو ،بۆڵـــێ،
میمــک ،پەشــمین ،بیــوەرە ،خوشــادڵ،
بەلســـتان ،دنـــە و کاســـەماس"
هەڵکەوتـــوون.
دەشتەکانی ئیالم:
ئیـــام جیـــا لـــە ناوچـــەی زۆری
شـــاخاوی و کوێســـتانی ،چەندیـــن
پێدەشـــت و دەشـــتی ناســـراو و
لەوەڕگـــەی گـــەورەی هەیـــە کـــە
ناوەنـــدی لەوەڕگـــەی ئاژەڵدارانـــی
کرماشـــان ،ئیـــام و خووزســـتان
و لوڕســـتانە .دەشـــتەکان بریتیـــن
لـــە "دەشـــتی عەبـــاس ،دەشـــتی
مووســیان ،دەشــتی دێهلــوڕان ،دەشــتی
میهـــران (گەرمەســـێر) ،دەشـــتی

زمانی زۆربەی
دانیشتوانی ئیالم
کوردییە کە لە
شێوەزارەکانی
«لوڕی ،لەکی،
فەیلی و کەلهوڕی»
پێکهاتوون

هلیـــان ،دەشـــتی ئەیـــوان ،چـــااڵو،
موحســـنئاوا ،ئەمیرئـــاوا ،گالن،
ســـاڵحئاوا ،ئاســـمانئاوا ،دەڕەشـــار"
کــە جیــا لــە بووژانــەوەی کشــتوکاڵی
و وەرزێـــڕی ،چەندیـــن تەپۆڵکـــە و
ق ــەاڵی ک ــۆن و ئاس ــەواری دێرین ــی
مێژووییـــان تێدایـــە کـــە نیشـــانەی
بوونـــی ناوەنـــدی ژیانـــی مرۆیـــی و
شارســـتانیەتی دێرینـــی کوردانـــە.
ڕووب ــار و س ــەرچاوەکانی ئ ــاوی
ئی ــام:
ئیـــام لـــە ڕووی ڕووبـــار
ئاویشـــەوە
ســـەرچاوەکانی
و
زۆر دەوڵەمەنـــدە کـــە زۆربـــەی
ڕووبـــارەکان لـــە شـــاخ و کوێســـتانە
سەرکەشـــەکانەوە ســـەچاوە دەگـــرن
ک ــە جی ــا ل ــە ئاودێری ــی دەش ــتەکانی
ئیـــام ،بەشـــێکی زۆریـــان دەڕژنـــە
پارێزگاکانـــی لورســـتان ،خووزســـتان
و نێـــو خاکـــی عێـــراق و بەتایبـــەت
شـــاری مەندەلـــی لـــە پارێـــزگای
دیالـــە.
ڕووبارەکانـــی ئیـــام بریتیـــن
لـــە" :گەنگیـــر ،کونجـــان چـــەم،
چەنگوولـــە ،دویریـــچ ،میمـــە،
چیغـــاب ،گودارخـــۆش ،ســـەیمەرە
(ک ــە گەورەتری ــن ڕووب ــاری ئیالم ــە،
لـــە کرماشـــان نـــاوی "گاماســـیاو"ە
و ل ــە ش ــاخی ئەڵوەن ــدی هەمەدان ــەوە
ســەرچاوە دەگرێــت) ،چزمــان ،چنــارە،
ش ــیروان و چ ــەرداوڵ ،ش ــێخ م ــەکان،
ســـیکان و ئاوزەنگـــوان و چەندیـــن
چـــەم کـــە دەڕژنـــە کەرخـــەوە".
ئاسەوارە مێژووییەکانی ئیالم:
ئیــام وەک ناوەنــدی شارســتانیەتی
عیالمییــەکان ،لــە قۆنــاغ و ســەردەمە
جیاجیاکانـــدا جێگـــەی دەســـەاڵت و
ناوەنــدی حکوومەتــی ناوچەیــی بــووە
و لــە ڕووی مێژوویــی و دێرینەناســیی
مرۆیی ــەوە خ ــاوەن پێگ ــەی تایبەت ــە و
زۆرب ــەی ئ ــەو ئاس ــەوارانەی ک ــە ل ــە
ناوچ ــە جیاجیاکان ــی ئی ــام ،م ــۆرک
و تایبەتمەندی ــی نەتەوەی ــی کوردی ــان
تێدای ــە و نیش ــانەی دێرینبوون ــی ئ ــەم
ناوچەیــە و دەوڵەمەندیــی فەرهەنگــی
کوردس ــتانە.
شـــوێنەوار و قـــەاڵ دێرینـــەکان
بریتی ــن ل ــە" :ق ــەاڵی والی ــی ئی ــام،
بەردەنووســی گوڵگوڵــی مەلەکشــایی،
ئاورگـــەی ســـیاهگڵ ،کۆشـــکی
فەالحەتـــی ،بەردەنووســـی تەختخـــان،
تاق ــی ش ــیرین و فەره ــاد ،مزگەوت ــی
ح ــاج فەرام ــەرز ئەس ــەدی ل ــە ش ــاری
ئەرک ــەواز ،ق ــەاڵی جوولی ــان ،ق ــەاڵی
کەلـــەم ،شـــاری مێژوویـــی ســـیروان،
شـــاری مێژوویـــی ســـەیمەرە ،شـــاری
مێـــژووی ماداکتـــوو ،ئاورگـــە و

تەنگـــەی بەهرامـــی چووبیـــن،
تەنگـــەی شمشـــە ،مزگەوتـــی
والـــی.
ســـەرچاوە ژێرزەوییەکانـــی
ئیـــام:
ئـــەم پارێزگایـــەی کوردســـتان
لـــە ڕووی ئابـــووری و کانـــگا
ژێرزەوییەکانیش ــەوە خ ــاوەن پێگ ــەی
خۆیەتـــی و زیاتـــر لـــە %15ی
گازی سروش ــتیی ئێ ــران ل ــە ئی ــام
بەرهـــەم دەهێنرێـــت ،هەروەهـــا لـــە
بیرەنەوتەکان ــی باش ــووری ئابدان ــان
و دێهلورانـــەوە ڕۆژانـــە 154
هـــەزار بەرمیـــل نـــەوت بەرهـــەم
دەهێنرێـــت و بـــە بـــۆری ڕەوانـــەی
پااڵوگەکانـــی باشـــووری ئێـــران
دەکرێـــت ،جیـــا لەمانـــە ناوەنـــدی
پێترۆشـــیمیی ئیـــام یەکێکـــی
دیکــە لــە ســەرچاوە ئابوورییەکانــی
ئیالم ــە .ب ــە گوت ــەی بەرپرس ــانی
حکوومەتـــی ئێـــران  55هـــەزار
کرێ ــکار ل ــە زیات ــر ل ــە س ــێ ه ــەزار
یەکــەی پیشــەیی و بەرهەمهێنانــی
بچـــووک و گـــەورەی ئیالمـــدا
کار دەک ــەن ،ئەم ــە ل ــە کاتێکدای ــە
کـــە ئیـــام لـــە ڕووی بێکارییـــەوە
لـــە مـــاوەی  ٥ســـاڵی ڕابـــردوودا
هەمـــوو کات لـــە ڕیـــزی یەکـــەم
و دووەمـــی ئێرانـــدا بـــووە ،ئێســـتا
نـــرخ و ڕێـــژەی بێـــکاری %٣٠ە
و بـــە گوتـــەی چاالکوانانـــی
سیاس ــی و کۆمەاڵیەتی ــی ک ــورد،
زۆربـــەی هێـــزی کاری ناوەنـــدە
پیشـــەییەکانی ئیـــام ،کەســـانی
ناخۆجێیـــن و ئێســـتاش زۆربـــەی
ناوەنـــد پیشـــەییەکانی داخـــراون.
زم ــان و ش ــێوەزاری خەڵک ــی
ئی ــام:
زمانـــی زۆربـــەی دانیشـــتوانی
ئیـــام کوردییـــە کـــە لـــە
شـــێوەزارەکانی "لـــوڕی ،لەکـــی،
فەیل ــی و کەله ــوڕی" پێکهات ــوون.
جی ــا ل ــە ش ــێوەزارەکانی ک ــوردی،
ل ــە باش ــووری ڕۆژئ ــاوای ئی ــام و
بەتایبــەت لــە دێهلــوڕان و مووســیان
و دەش ــتی عەب ــاس ،کەمینەیەک ــی
عـــەرەب دەژیـــن کـــە لـــە چەنـــد
هـــۆزی جیاجیـــا پێکهاتـــوون.
ئاخێوەرانــی لەکــی ،کەلهــوڕی،
فەیلـــی لـــە ناوچـــە جیاجیاکانـــی
ئیـــام نیشـــەجێن و لـــە ڕووی
ئایینیشـــەوە زۆربـــەی کوردانـــی
ئی ــام پەی ــڕەوی مەزهەب ــی ش ــیعە
و لـــە زۆر ناوچـــەش پەیڕەوانـــی
ئایینـــی یارســـان و ئەهلـــی هـــەق
دەژیـــن.
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پەڵەیەكی ڕەش

بە تەوێڵی چەند بەناو ڕۆژنامەنووسێكەوە
ڕەزا فەتحوڵاڵ نژاد
ماوەیـــەك لەمەوپێـــش چەنـــد
بەنـــاو ڕۆژنامەنووســـێكی هەرێمـــی
كوردســـتان كـــە ســـەرجەمیان لـــە
ســـنووری ســـلێمانی كار دەكـــەن،
بـــە فەرمـــی لـــە الیـــەن كۆمـــاری
ئیس ــامییەوە بان ــگ كران ــە ئێ ــران و
لـــە مـــاوەی دە ڕۆژ مانەوەیانـــدا لـــە
ســـنەی كوردســـتانی ڕۆژهەاڵتـــدا،
چەنـــد لێدوانێكیـــان لەســـەر كەشـــی
ئازادی ــی ڕۆژنامەوان ــی ل ــە ئێ ــران دا.
ســـەردانەكە بـــە پەڵەیەكـــی ڕەش بـــۆ
ئ ــەو بەن ــاو ڕۆژنامەنووس ــانە لەقەڵ ــەم
دەدرێ كـــە لێـــرەدا هـــەوڵ دەدەیـــن
هۆكارەكانـــی ئـــەو لەقەڵەمدرانـــە بـــە
كورتـــی بخەینـــەڕوو.
ـ س ــەردانی پێگەیەك ــی ئیتالع ــات
چ مانایەك ــی هەی ــە؟
ئـــەو بەنـــاو ڕۆژنامەنووســـانە
لـــە مـــاوەی میوانبوونەكەیانـــدا،
ســـەردانی نووســـینگەی ماڵپـــەڕی
"كوردپرێس"یـــان كـــردووە ،ماڵپەڕێـــك
كـــە ســـەر بـــە وەزارەتـــی ئیتالعاتـــی
ڕێژیمـــی ئیســـامییە ،ســـەرجەم
پێرســۆنێلەكەی لــە كەســانی خۆفــرۆش
و جـــاش پێكهاتـــووە و ســـەرەكیترین
باڵوكردنـــەوەی
ئامانجیشـــی
پڕوپاگاندای ــە ب ــە قازانج ــی ڕێژی ــم و
ب ــە زیان ــی ك ــورد .ئەوان ــە میوانی ــی
یەكێـــك لـــە پایـــەگا ســـیخوڕییەكانی
ڕێژیمێكـــی داگیركەریـــان قەبـــووڵ
كـــردووە ،پایەگایـــەك كـــە كاری
" ،"espial broadcastingواتـــە
"قســـە باڵوكردنـــەوەی ســـیخۆڕییە"
ئەویــش بــە دژی كــورد .ئــەو كەســانە
بـــە خۆیـــان دەڵێـــن ڕۆژنامەنـــووس و
هـــاوكات ســـەردانی ئیتالعاتیـــان
كـــردووە كـــە بەرپرســـی تیـــرۆر،

ئێع ــدام ،ئەش ــكەنجە و تاراوگەنش ــینی
دەیـــان هـــەزار ڕۆژنامەنووســـە لـــەو
واڵتـــەدا .بینرابـــوو كەســـێك خـــۆی
پ ــێ ڕۆژنامەن ــووس بێ ــت و س ــەردانی
بنكـــەی شۆڕشـــگێڕان یـــان ماڵـــی
زیندانییـــە سییاســـییەكان بـــكات و
ب ــەم كارەی دژایەت ــی خ ــۆی لەگ ــەڵ
ســـەركوتی ئازادییـــەكان و لەپێشـــدا
س ــەركوتی ئازادی ــی ڕۆژنامەنووس ــی
دەربب ــڕێ ،ب ــەاڵم ئ ــەوەی ك ــە كەس ــێك
بێــت و ســەردانی بنكــە و ســەرچاوەی
ســـەركوتی ئازادییـــەكان بـــكات و
بـــەم كارەی دوژمنایەتیـــی خـــۆی
لەگ ــەڵ س ــەركوتكراوان نیش ــان ب ــدات
و ئ ــەم كارەش ن ــەك ب ــە ش ــاراوەیی و
نهێن ــی ،بەڵك ــوو ب ــە ڕۆژی ڕوون ــاك
و بـــە هاواروهوریایەكـــی تایبەتـــەوە
ئەنجــام بــدات ،دەبــێ نــاوی چــی بێــت
جگ ــە ل ــە كەوتن ــە داوی دوژمنان ــی
نیشـــتمان .بۆیـــە لـــە ســـەرەتاوە بـــە
"بەنـــاو ڕۆژنامەنـــووس" ناومـــان
هێنـــان ،چوونكـــە ڕۆژنامەنووســـی
ڕەشـــكردنەوە
كاغـــەز
تەنیـــا
فـــەزای
پڕكردنـــەوەی
یـــان
ســـایبێری نیـــە ،بەڵكـــوو كۆمەڵـــە
پرەنســـیبێكی بـــاوەڕی و ئەخالقـــی،
پێویس ــتییەكی بێئەمالوئ ــەوالی ه ــەر
ڕۆژنامەنووس ــێكە ك ــە ل ــە س ــەرووی
هەمووانـــە ئازادیخوازبـــوون جێـــی
گرت ــووە .ج ــا لێرەدای ــە كاتێ ــك كەس ــێك
لـــە ژێـــر نـــاوی ڕۆژنامەنووســـیدا،
نەتەنیـــا دژایەتـــی ئـــازادی و
ئازادیخـــوازان دەكات ،بەڵكـــوو بـــە
ئاشـــكرا نیشـــان دەدا كـــە ئازادیـــی
خ ــۆی هەرزانف ــرۆش ك ــردووە و بووەت ــە
دەســـتەچیلەی دەســـتی دوژمنانـــی
ئـــازادی ،ئـــەو کەســـە بەنـــاو
ڕۆژنامەنووســە ،ئەگینــا لــە بنەڕەتــدا
بـــە كارێكـــی تـــرەوە خەریكـــە.
ـ جەهەندەمی ــان ب ــە بەهەش ــت ن ــاو

ب ــرد
بەنـــاو
ئـــەو
ســـەرۆكی
پـــاش
لـــە
ڕۆژنامەنووســـانە
گەڕانەوەیـــان لـــە میوانییەكـــەی
ماڵپـــەڕی
بـــە
ئیتالعـــات،
" "PUKmediaدەڵ ــێ" :ل ــە م ــاوەی
دە ڕۆژی ســـەردانماندا ،بۆمـــان
دەرك ــەوت ب ــە پێچەوان ــەی بانگەش ــە
خراپەكانــی ڕاگەیاندنەكانــی واڵتانــی
ڕۆژئاوایـــی ،ئێـــران زۆر جیاوازتـــر و
كراوەتـــرە لـــە بـــواری ڕۆژنامەوانـــی،
واڵتان ــی ڕۆژئاوای ــی چاالكییەكان ــی
ئێ ــران پێچەوان ــەی ڕاس ــتییەكان ب ــاو
دەكەنـــەوە".
دیـــار نیـــە بـــە چ لۆژیكێـــك ئـــەو
بەن ــاو ڕۆژنامەوانان ــە دەیانه ــەوێ ل ــە
ســـەردانی ماڵپەڕێكـــی ئیتالعاتـــدا
بۆیـــان دەركـــەوێ ئێـــران وەك
لـــە ڕاپۆرتـــی زۆربـــەی ناوەنـــدە
داكۆكیـــكاری
جیهانییەكانـــی
ئازادیـــی ڕۆژنامەوانیـــدا ســـاڵ نیـــە
ئامـــاژەی پـــێ نەكـــرێ ،گەورەتریـــن
زیندانـــی ڕۆژنامەنووســـان نیـــە ،تـــۆ
بڵێ ــی چ ــاوەڕوان بووبێت ــن ئیتالع ــات
قەڵەمــی یەكێــك لــە پیاوەكانــی خــۆی
بشـــكێنێ ،زیندانـــی ،ئەشـــكەنجە
و دواجـــار ئێعدامـــی بـــكات .ســـەیر
ئەوەیـــە تەنانـــەت شـــێوەی لێـــدوان
و هەڵبژاردنـــی وشەكانیشـــیان
الســـاییكردنەوەیەكی دەقاودەقـــی
شــێوەی لێدوانەكانــی ســپای پاســداران
و ئیتالعاتـــی پێـــوە دیـــارە و دەڵێـــی
بۆیـــان نووســـیون.
دژی
بانگهێشـــتكردنێك
ـ
یەكگرتوویــی لــە هەرێمــی كوردســتان
كۆمـــاری ئیســـامی هیچـــكات
بوونـــی كیانێكـــی سیاســـی لـــە
هیـــچ بەشـــێكی كوردســـتانی بـــە
قازانجـــی خـــۆی نەبینیـــوە و وەكـــوو
هەڕەشـــە بـــۆ ســـەر خـــۆی زانیـــوە و

ل ــەو چوارچێوەش ــدا خەون ــی گولی ــی
ب ــە هەرێم ــی كوردس ــتانەوە بینی ــوە و
هــەردەم لــە هەوڵــی دووبەرەكــی نانــەوە
لــە نێــوان هێــزە سیاســییەكانی باشــوور،
دابەزاندن ــی ئاس ــتی متمانەپێكراوی ــی
نێونەتەوەی ــی ب ــە هەرێ ــم و پێش ــگرتن
ب ــە گەش ــەی هەرێم ــی كوردس ــتان ل ــە
س ــەرجەم بوارەكان ــدا ب ــووە .یەكێ ــك ل ــە
ئامرازەكانــی كۆمــاری ئیســامی بــۆ
پێكانــی مەبەســتەكانی لــەم بوارانــەدا،
ئامــرازی تەبلیغاتــی بــووە كــە جگــە لە

دیار نیە بە چ لۆژیكێك
ئەو بەناو ڕۆژنامەوانانە
دەیانهەوێ لە
سەردانی ماڵپەڕێكی
ئیتالعاتدا بۆیان
دەركەوێ ئێران وەك
لە ڕاپۆرتی زۆربەی
ناوەندە جیهانییەكانی
داكۆكیكاری ئازادیی
ڕۆژنامەوانیدا ساڵ نیە
ئاماژەی پێ نەكرێ،
گەورەترین زیندانی
ڕۆژنامەنووسان نیە
دانانــی چەندیــن كاناڵــی تەلەفزیۆنــی
و ماڵپـــەڕ و ڕۆژنامـــەی تایبـــەت
ڕوو ل ــە هەرێ ــم ،كۆمەڵێ ــك ل ــە بەن ــاو
ڕۆژنامەنووســانی باشووریشــی كڕیــوە
ت ــا ل ــە نێ ــو خ ــودی ماڵ ــی كوردیش ــدا
پیالنەكان ــی ل ــەو بواران ــەدا بباتەپێ ــش.
س ــەرنجڕاكێش ئەوەی ــە زۆرب ــەی بەن ــاو
ڕۆژنامەنووســـە كـــڕدراوەكان كادری
چەنـــد حیزبێكـــی سیاســـین ،واتـــە
ڕێژیمــی تــاران تەنیــا بــەوە نەوەســتاوە

كـــە لـــە حیزبـــە سیاســـییەكانی ئـــەم
بەشــە نزیــك بێتــەوە و هــەوڵ بــدات بــە
جۆرێ ــك ئاراس ــتە ب ــە سیاس ــەتەكانیان
بـــدات كـــە لـــە الی خەڵـــك و لـــە
دنیـــای دەرەوەش بێئێعتباریـــان
بـــكات ،بەڵكـــوو بەشـــێك لـــە كادرە
ئاســـت مـــام ناونجییەكانیشـــیانی
ڕاس ــتەوخۆ ڕاكێش ــاوە ت ــا بتوان ــێ ب ــەو
دیوەش ــدا گوش ــار بخات ــە س ــەر حیزب ــە
سیاس ــییەكان .پرس ــیار ئەوەی ــە بۆچ ــی
كۆمــاری ئیســامی ئــاوا بــە ئاشــكرا
بانگهێش ــتی ك ــردوون و ل ــە ماڵپ ــەڕی
ئیتالعاتیشـــدا
"كوردپرێـــس"ی
ڕاپۆرت ــی لێ ــداون ،ل ــە كاتێك ــدا كاری
تەبلیغــی بــۆ دەزگایەكــی ســیخوڕی،
بـــە گشـــتی بـــە نهێنـــی دەكرێـــت.
وەاڵم ــی ئ ــەم پرس ــیارە دەمانگەیەنێت ــە
مەبەس ــتە س ــەرەكییەكانی پش ــت ئ ــەم
بانگهێش ــتكردنە .دەك ــرێ یەكێ ــك ل ــە
مەبەســـتەكان جۆرێـــك هەڕەشـــەكردن
بێــت لــە هێــزە سیاســییەكانی هەرێمــی
كوردســـتان .لـــە دۆخـــی هەســـتیاری
ئێســـتای هەرێمـــی كوردســـتاندا كـــە
مەقبـــوول و لـــواوە ،هێـــزە سیاســـییە
ســـەرەكییەكانی دواجـــار لـــە پێنـــاو
نزیكبوونـــەوەی كـــورد لـــە ئامانجـــە
ئینســـانی و نەتەوەییـــەكان و
كورتكردن ــەوەی دەس ــتی داگیرك ــەران
ل ــە دەس ــتێوەردانە دوژمنكارانەكانی ــان
بــە هاودەنگــی و یەكگرتوویــی بگــەن،
كۆم ــاری ئیس ــامی ه ــەوڵ دەدا ب ــەو
بانگهێشــتكردنە دوو پەیامــی هەڕەشــە
لـــە بەرانبـــەر یەكگرتوویـــی كـــورددا
بنێرێ ــت ،ك ــە یەكەمی ــان ئەوەی ــە بڵ ــێ
كاریگ ــەری لەس ــەر كادری حیزب ــەكان
هەیـــە و خزیوەتـــە نێـــو تەشـــكیالتی
حیزبییـــان و دووەمیـــان ئەوەیـــە بڵـــێ
نابـــێ لـــە پـــاش یەكگرتووبوونـــدا،
چاوەڕوانـــی بێدەنگیـــی ژمارەیـــەك
میدی ــای ن ــاڕازی ب ــن.

ـ ســـەرەكیترین مەبەســـتی ڕێژیـــم
دژایەتـــی کردنـــی ڕاســـانە
ســـەرەكیترین مەبەســـتی ڕێژیـــم
لـــەو بانگهێشـــت كردنـــە دەكـــرێ
هەوڵێكـــی دوژمنكارانـــەی دیكـــە
ب ــە دژی ڕاس ــانی ڕۆژه ــەاڵت بێ ــت.
كاتێـــك بانگهێشـــتكراوەكان بـــاس
ل ــە دۆخ ــی نێوخ ــۆی ئێ ــران دەك ــەن،
خــۆی لــە خۆیــدا دەرخــەری مەبەســتە
س ــەرەكییەكەیە ك ــە چ نی ــە جگ ــە ل ــە
هەوڵێكـــی نـــەزۆك بـــۆ ڕووتـــووش
كردنـــی ڕووی ڕاســـتەقینە و دژە
مرۆیـــی ئـــەو ڕێژیمـــە .كۆمـــاری
ئیســـامی بـــاش دەزانـــێ خەڵكـــی
نیش ــتمانپەروەری هەرێم ــی كوردس ــتان
لەگــەڵ ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت و دژی
كۆمـــاری ئیســـامین ،بۆیـــە هـــەوڵ
دەدا بـــە وەڕێخســـتنی ئـــەو جـــۆرە
نمایشـــانە ،ســـەكۆیەكی تەبلیغـــی
ـ ســـیخوڕی بەرانبـــەر ڕاگەیەنـــە
دەروەس ــت و نیش ــتمانییەكان درووس ــت
ب ــكات ،س ــەكۆیەك ك ــە ب ــە ئەگ ــەری
زۆرەوە ،كاری تیـــرۆری كەســـایەتی
ڕۆژهـــەاڵت،
شۆڕشـــگێڕانی
باڵوكردنـــەوەی دەنگـــۆ و تەبلیغاتـــی
ڕەش بـــە مەبەســـتی زانیـــاری
كۆكردنـــەوە بـــۆ تـــاران و هەوڵـــدان
لـــە پێنـــاو دوورخســـتنەوەی هێـــزە
سیاس ــییەكانی ڕۆژه ــەاڵت و باش ــوور
لـــە یەكتـــر دەبێـــت .دیـــارە كۆمـــاری
ئیس ــامی هێش ــتا ب ــە باش ــی درك ــی
ب ــەو ڕاس ــتییە نەك ــردووە ك ــە دەس ــتی
ڕەش و هەوڵـــە نگریســـەكانی چـــۆن
بـــۆ كوردانـــی ڕۆژهـــەاڵت ئاشـــكرا
و بەرچ ــاوە ،ئەوەن ــدەش ب ــۆ كوردان ــی
بەشـــەكانی تـــری كوردســـتان و
بەتایبـــەت هەرێمـــی كوردســـتان
ئاش ــكرایە و وەه ــا هەوڵگەلێ ــك تەنی ــا
دەبنــە هــۆی نەفــرەت و بێزاریــی زیاتــر
و زیاتـــر لـــە كومـــاری ئیســـامی.
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مەحموود سادقی:

گەندەڵی لە سەردەمی شادا زۆر کەمتر بوو
مەحمــوود ســادقی لــە درێــژەی لەقاودانەکانیــدا ،بەراوردێکــی لەنێــوان
ڕێژیمــی ئێســتا و ڕێژیمــی حەمەڕەزاشــادا کــردووە و دەڵــێ :گەندەڵیمــان
لــە ئێســتادا زیاتــرە لــە ســەردەمی دەســەاڵتی شــا.
مەحمــوود ســادقی نوێنــەری تــاران لــە مەجلیســی ڕێژیــم ،لــە
ئاخاوتنێکــدا لــە زانکــۆی ئەمیرکەبیــری تــاران جارێکــی دیکــە
ڕەخنــەی لــە بوونــی گەندەڵــی لــە نێــو دام و دەزگا حکومەتییــەکان و
هەروەهــا دژکــردەوەی نابەجێــی هێــزی دادوەری گــرت.
ناوبــراو لــە قســەکانیدا وتوویەتــی :مــن دەڵێــم ،بۆچــی دەبــێ پــاش ٣٨
ســاڵ بارودۆخمــان خراپتــر لــە حکومەتــی شــا بێــت؛ مەگــەر کۆمــاری
ئیســامی بــە دروشــمی خەبــات بــەدژی گەندەڵــی دانەمــەزرا؟
پــاش ئەوەیکــە لــە فــەزای مەجازیــدا پرســی گەندەڵییەکانــی ســادقی
ئامۆلــی الریجانــی هاتــە ئــاراوە ،مەحمــوود ســادقی خوازیــاری ڕوون
کردنــەوەی حیســابە بانکییەکانــی ســەرۆکی هێــزی دادوەریــی ڕێژیــم
بــوو ،کــە دژکــردەوەی تونــدی باندەکانــی دەســەاڵتی لێکەوتــەوە.
بــە وتــەی ناوبــراو الریجانــی خاوەنــی  ٦٣حیســابی بانکــی لــە بانکــی
«ملی»یــە کــە بــڕی  ١٠٠٠میلیــارد تمــەن پــارەی تێدایــە؛ ئــەم پــارە
بریتییــە لــە داهاتەکانــی هێــزی دادوەری کــە لــە ئەنجامــی ســکااڵ
حقوقــی و کەیفەرییــەکان دەخرێنــە نێــو حیســابە بانکییەکانــی هێــزی
دادوەری؛ بەپێــی دواییــن ڕاپۆرتــە باڵوبــووەکان ،قازانجــی ســااڵنەی
الریجانــی لــەم  ٦٣حیســابە بانکییــە بریتیــی بــووە لــە؛  ٢٥٠میلیــارد
تمــەن ،واتــە لــە هــەر مانگێکــدا نیزیــک بــە  ٢٠میلیــارد تمــەن لــە
پــارەی خەڵکــی ئاســایی چووەتــە گیرفانــی ئــەم زاتــەوە.
لەبەرانبــەردا هەواڵدەرییەکانــی ڕێژیــم ،لەوانــە هەواڵدەریــی مێهــر
وێــڕای هێنانــەوەی پاســاو ،ئــەم پەروەندەیــان بــە ناڕاســت و درۆ لەقەڵــەم
دا ،بــەاڵم پێشــتریش لــە ســاڵی ٢٠١٣دا مەحمــوود ئەحمــەدی نــژاد،
ســادقی الریجانــی و براکانــی بــەوە تۆمەتبــار کــرد کــە گەندەڵییــە
ماڵییەکانیــان دەخاتــەڕوو کــە ئــەوکات بــە نێونجیگەریــی عەلــی
خامنەیــی ئــەو بــاس و بابەتــە داخــرا و بــە نهێنــی مایــەوە.
«گەندەڵــی» لــە ئێرانــدا بەشــێوەیەکی سیســتماتیک «نەهادینــە»
کــراوە و لەهــەر کــون و قوژبنێکــی ئــەم واڵتــەدا ئاســەوارێکی گەندەڵــی
دەبیندرێ ،بەچەشــنێک کە ئەگەر کەســێک هەلی کەڵکاژۆوەرگرتن
لــە پێگــە کۆمەاڵیەتــی ،ئابــووری و سیاســییەکەی بــۆ هەڵکەوێــت
و کەڵکــی لێوەرنەگــرێ ،وەک کەســێکی گەمــژە و نــەزان ســەیر
دەکرێــت! بــە واتایەکــی دیکــە ،دیــاردەی گەندەڵــی و ئیختــاس لــە
ئێــران هەنووکــە وەک فەرهەنگــی زاڵ ســەیر دەکرێــت کــە تێیــدا هیــچ
کــەس بیــر لــەوە ناکاتــەوە کــە ئــەو کارەی دەیــکات درووســتە یــان
هەڵەیــە ،چوونکــە کاتێــک ســەیری دەوروپشــتی خــۆی دەکات دەبینــێ
کــە هەمــووان ،هــەر لــە دەسەاڵتبەدەســتانەوە بگــرە تاکــوو بەڕێوەبــەر و
کارمەندێکــی ئاســایی ئیــدارە یــان کۆمپانیایــەک ،وەکــوو ئــەو هــەوڵ
بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو کارە دەدەن ،بۆیــە پێــی وایــە کــە زۆر ئاســاییە کــە
ئــەو گەندەڵییــە ئەنجــام بــدات.

ڕەوتێکی نوێی گرانی لە ئێران بەڕێوەیە
ڕۆژنامــەی "اعتمــاد" لــە مانشــێتی ڕۆژی دووشــەممەی خۆیــدا بــە
ڕێکەوتــی 16ی ســەرماوەز ،مزگێنیــی گــران بوونــی بێنزیــن لــە ســاڵی
نوێــی دا.
بەپێــی ئــەم مانشــێتە کــە تایبەتــە بــە پێوەرەکانــی بودجــەی ســاڵی
 ،٩٦بێنزیــن لــە ســاڵی ٩٦دا  %٥گــران دەبێــت و بــەم پێیــەش دەگاتــە
 ١٠٥٠تمــەن بــۆ هــەر لیترێــک.
بەوتــەی ئــەم ڕۆژنامەیــە :بەپێــی ئــەم گەاڵڵەیــە ،النیکەمــی
چوونەســەری نرخــی بێنزیــن و بەرهەمــە نەوتییەکانــی دیکــە لــە
ســاڵی داهاتــوودا  %٥دەبێــت؛ کارناســانی ئابووریــش دەڵێــن؛ گرانتــر
بوونــی بێنزیــن وەک یەکێــک لــە ســەرەکیترین ســووتەمەنییەکان لــە
ئێرانــدا ،خۆبەخــۆ دەبێتــە هــۆی گــران بوونــی نرخــی گواســتنەوە و
هاتوچــۆ؛ بــە واتایەکــی دیکــە بــە گــران بوونــی بێنزیــن دەبــێ
چاوەڕێــی گرانتــر بوونــی نرخــی شــتومەک و پێداویســتییە
ڕۆژانەکانــی خەڵــک بیــن ،لەوانــەش نــان ،میــوە،
خواردەمەنییــەکان ،کەلوپەلــی بیناســازی و...
هتــد.
هەروەهــا بەشــێک لــە کارناســان لەســەر
ئــەو بڕوایــەن کــە؛ بــە زیادکردنــی %٥ی
نرخــی بێنزیــن ،هەاڵوســانی گشــتیی
واڵتیــش  %٢هەڵکشــان بەخــۆوە
دەبینێــت .ڕێکخــراوی زانیارییــە
ئابوورییەکانــی ئامریــکا ماوەیــەک
پێــش ئێســتا ڕایگەیاندبــوو کــە؛
نرخــی هەاڵوســانی ئێــران %١٥/٣ە
کــە دەکاتــە  ٨قــات زیاتــر لــە
واڵتێکــی وەک عێــراق.
دواییــن
بەپێــی
لێکۆ ڵینە و ە کا نــی
ڕ ێکخــر ا و ی
لــە
پشــتیوانی
بەکارهێنــەر ،لــە
مــاوەی  ٢٠ســاڵی
ڕابــردوودا نرخــی
بێنزیــن  ١١٠قــات
کــردووە.
زیــادی

لە ڕیاڵەوە بۆ تمەن
لە گەندەڵییەوە بۆ گەندەڵی
شەماڵ تەرغیبی
هەیئەتــی دەوڵەتــی یازدەیەمــی
کۆمــاری ئیســامی لــە دانیشــتنی
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی
١٧ی ســەرماوەزی خۆیــدا گەاڵڵــەی
پێشــنیاری بانکــی ناوەنــدی لەمــەڕ
کەمکردنــەوەی ســفرەکان لــە دراوی
فەرمیــی ئێرانــی پەســند کــرد و بــەم
پێیــەش یەکــەی دراوی ئێــران بریتــی
دەبێــت لــە؛  ١تمــەن.
پاســاوی بانکــی ناوەنــدی بــۆ ئــەم
گەاڵڵەیــە بریتییــە لــە کۆنتڕۆڵــی
هەاڵوســانی هەوســارپچڕاوی ئێــران
و کەمبوونــەوەی توانایــی یەکــەی
دراوی ڕیــاڵ کــە لــە ئێســتادا کاری
پێدەکرێــت.
یەکەمیــن جــار پێشــنیاری گۆڕینــی
ڕیــاڵ بــۆ تمــەن لەســەردەمی مەحمــوود
ئەحمــەدی نــژاددا
هاتــە ئــاراوە؛
لــەو کاتــەدا
نا و بــر ا و
بڕیــاری

دا کۆمیتەیــەک لــە بانکــی ناوەنــدی
پێــک بێــت و لەســەر ئــەم پرســە
لێکۆڵینــەوە بــکات و گەاڵڵەیەکــی بــۆ
ئامــادە بــکات.
جێبەجــێ کردنــی ئــەم بڕیــارەی
دەوڵــەت پێویســتی بــە پشتڕاســت
کردنــەوەی مەجلیــس و شــۆرای
نیگابــان هەیــە.
ئــەم بڕیــارە نوێیــەی کابینــەی
یازدەیــەم هەڵوێســت و دژکــردەوەی
جۆراوجــۆری کارناســانی ئابووریــی
لێکەوتۆتــەوە؛ بەشــێک لــە پشــتیوانانی
ئــەم گەاڵڵەیــە دەڵێــن؛ کەمکردنــەوەی
ســفر لــە دراوی "میللــی" هیــچ نەبــێ
تێچــووی چاپــی دراومــان لــە کــۆڵ
دەکاتــەوە.
محەممــەدڕەزا پوورئیبراهیمــی،
ســەرۆکی کۆمیســیۆنی ئابووریــی
مەجلیســی ڕێژیــم لەمبــارەوە لــە
دیمانەیەکــی تەلەفزیۆنیــدا وێــڕای
پشــتگیری کردنــی ئــەم گەاڵڵەیــە
وتــی :کەمکردنــەوەی ســفر لــە دراوی
ئێــران دەبێتــە هــۆی باشــتربوونی
هەلومەرجــی گواســتنەوە و ئاڵووێــر لــە
بیاڤــی ئابووریــدا و ئاســەواری ئەرێنــی
لــەدوای خــۆی بەجــێ دەهێڵــێ.
بەگشــتی الیەنگرانــی گەاڵڵــەی
"البردنــی ســفرەکان" پێیــان وایــە
جێبەجــێ کردنــی ئــەم گەاڵڵەیــە دەبێتــە
هــۆی ئاســانکاری لــە ئاڵووێــرەکان،
ڕێــژەی
کەمبوونــەوەی
دراوەکانــی نێــو بــازاڕ،
نەمانــی سەرئێشــەی
هەڵگرتنــی پــارە لەالیــەن
خەڵــک ،کەمبوونــەوەی
هەاڵوســان و لــە
هەمووانیــش گرینگتــر
گەڕاندنــەوەی متمانــە
بــۆ دراوی میللــی؛
بەواتایەکــی تــر بــە
البردنــی ســفرەکان
دراوی بێبایەخــی
ئێرانــی دەبێتــەوە بــە
خاوەنــی جێگــە و پێگــە
و ڕوانینــی الیەنــە بازرگانییــە
بیانییــەکان گۆڕانــی پۆزێتیڤــی
بەســەردا دێــت.
لەبەرانبەریشــدا بەشــێک لــە

کارناســانی ئابــووری کــە دژ بــەم
بڕیــارەی دەوڵــەت وەســتاونەتەوە دەڵێــن:
بــە ســەرنجدان بــە بارودۆخــی نائاســایی
و هەاڵوســانی ئابــووری و سیاســی لــە
ئێــران ،جێبەجــێ کردنــی ئــەم گەاڵڵەیــە
دەبێتــە هــۆی زیادبوونــی ئاڵۆزییــەکان
و لەباتــی قازانــج ،زیــان بــە ئابــووری
دەگەیەنێــت.
ســەعید لەیــاز لەمبــارەوە دەڵــێ:
البردنــی ســفر لــە دراوی میللــی ،لــە
ئابوورییەکــی ســەالمەت کــە دوور
بێــت لــەو کێشــە ئابوورییانــەی ئێمــە
تووشــی بوویــن دەتوانــێ کاریگەریــی
پۆزێتیڤــی ڕەوانــی دابنێــت ،چوونکــە
هەســتی بایەخداربوونــی دراو ســاز
دەکات ،بــەاڵم بــۆ بارودۆخــی ئێســتای
ئێمــە نەگونجــاوە؛ بەبــاوەڕی ناوبــراو
ئەوەیکــە ئێســتا پێویســتە بکرێــت
ئازادکردنــی ئابــووری و لــەوەش
گرینگتــر ســازکردنی کەشــێکی
ئــارام بــۆ ئابوورییــە کــە لــە ڕاســتیدا
ئەمانــە پێشــمەرجەکانی گەیشــتن بــە
دەســکەوتی پۆزێتیڤــی البردنــی ســفری
دراوەکانــە کــە لــە ئێرانــدا نابیندرێــت.
بەباوەڕی ئەم کەسانە "البردنی سفر"
تەنیــا کاتێــک دەتوانــێ کاریگەریــی
ئەرێنــی هەبێــت کــە لــە چوارچێــوەی
گەاڵڵەیەکــی گشــتی و لەپێوەنــدی
نیزیــک و گرێــدراو لەگــەڵ ڕێفۆرمــە
بۆنیــادی و ڕیشــەییە ئابوورییەکانــی
دیکــەدا بێــت؛ "فەرەیــدوون خاوەنــد"،
شــرۆڤەکاری ئابــووری لەمبــارەوە دەڵێ:
لــە هەلومەرجــی ئێســتادا "البردنــی
ســفر" کاتێــک دەتوانــێ شــوێندانەر بێــت
کــە هۆکارەکانــی الوازیــی ئابووریــی
ئێــران لەنێــو چووبێتــن .دراوی ئێــران
کاتێــک دەتوانــێ ببێتــە خاوەنــی جێگــە
و پێگــە و متمانــەی نێونەتەوەیــی ،کــە
سیاســەتداڕێژیی ئابــووری لــە ئێــران
بــەڕۆژ بکرێــت ،بودجــەی گشــتیی
واڵت یەکســان بکرێتــەوە ،بانکــی
ناوەنــدی ببێتــە بانکێکــی ســەربەخۆ،
هەاڵوســان کۆنتــڕۆڵ بکرێــت ،فــەزای
کار ،بــوار بــۆ بەرهەمهێنانــی ســامان
و دارایــی خــۆش بــکات ،بەرهەمهێنــەرە
ئێرانییەکان بازاڕەکانی ناوچە و جیهان
بکەنــە ئامانــج ،ســەرمایەدانەرانی
بیانــی و توریســتەکان ئامــادە بــن لــە

ئێرانــدا ســەرمایەکانیان وەگــەڕ بخــەن و
لــە هەمــووان گرینگتــر ئاڵۆزییــەکان لــە
پێوەندییــە نێونەتەوەییەکانــی ئێــران بــە
کەمتریــن ئاســتی خۆیــان بگــەن.
ئــەم کارناســەی بــواری ئابــووری
لــە وتارێکــدا بەنــاوی " از ریــال تــا
تومــان" دەڵــێ :شــک و گومانێکــی
زۆر ســەبارەت بــە البردنــی ســفرەکان
بوونــی هەیــە؛ لــەو ڕووەوە کــە البردنــی
ســفر جگــە لــە هەمــوو ئامانجەکانــی،
هەڵگــری کۆمەڵێــک تێچــووی
زۆرە کــە البردنــی ئــەم ســفرانە هیــچ
گۆڕانێــک لەســەر تێچووەکانــی
دانانێــت؛ ئەگــەر بڕیــاری دەوڵــەت
لەالیــەن مەجلیــس و شــۆرای نیگابانــەوە
پشتڕاســت بکرێتــەوە ،پێویســتە هەمــوو
دراوەکانــی نێــو بــازاڕ کۆبکرێتــەوە و
دراوی نــوێ لــە بــازاڕدا بــاو بکرێتــەوە،
هەمــوو نەرمەئامێرەکانــی بانکــەکان و
حیســابداریی نێــو کۆمپانیــاکان و یەکــە
بەرهەمهێنــەرەکان دەبــێ بگۆڕدرێــن کە
هەمــوو ئــەم کارانــەش تێچــووی دەوێــت!
لــەم نێوانــەدا نابــێ ئــەوەش لــە بیــر
بکەیــن کــە ئەمــە یەکەمجــار نییــە
ســفری ســەر دراوی واڵتێــک کــەم
دەکرێتــەوە؛ واڵتانێکــی وەک تورکیــە،
ڤێنزۆئێــا ،ئاڵمــان ،فەڕانســە ،بڕێزیــل،
ئارژانتیــن و ئەفغانســتان پێشــتر ئــەم
ئەزموونەیــان هەبــووە ،بــەاڵم مەســەلەی
ســەرنجڕاکێش لەوەدایــە کــە تەنیــا
ئــەو واڵتانــە توانییــان لــەم کارەیانــدا
ســەرکەوتوو بــن کــە هــاوکات لەگــەڵ
البردنــی ســفر ،گــۆڕان و ڕێفۆرمــی
ئابووریشــیان ئەنجــام داوە ،دەنــا
واڵتێکــی وەک ڤینزۆئێــا کــە لــە
ساڵی 2008دا بڕیاری گۆڕینی ناوی
دراوەکــەی بــۆ "بلیــوار" (وەرگیــراو لــە
نــاوی ســیمۆن بلیــواری بەناوبانــگ
کــە لــە ســەدەی 19دا ڕۆڵێکــی
مەزنــی لــە ئازادکردنــی ئامریــکای
التینــدا هەبــوو) و البردنــی  3ســفر لــە
دراوەکــەی دەرکــرد ،نەیتوانــی دراوی
نەتەوەیــی خــۆی لــە ســەرەولێژیی
بێمتمانەیــی و نەمــان ڕزگار بــکات
و ئێســتاش بەبوونــی هەاڵوســانی %15
ناچــارە بــەردەوام دراوی نــوێ بڕژێنێتــە
نێــو بــازاڕ و ئەمــەش یانــی هەاڵوســانی
زیاتــر و زیاتــر.
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وتاری مستەفا هیجری
لە کۆنفڕانسی سەربەخۆیی کوردستان لە داهاتوودا،
ڕووبەڕووبوونەوە و دەرفەتەکان
له پانێلەکانی پێشــوودا باســگهلێكی
دهوڵهمهنــد هاتنــە ئــارا و دیبهیتێكــی
شارســتانیانە و دێموكراتیك بەڕێوەچوو.
ههركهســهو بیــر و بۆچوونــی خــۆی
لهپێوهنــدی لهگــهڵ كێشــهیهكی
گــهوره كــه ئهمــڕۆ ههموومــان
لهگهڵــی بهرهوڕوویــن و ئهویــش
بابهتــی ڕاگهیاندنــی ســهربهخۆییه
و چۆنیهتیــی ڕاگهیاندنــی ،باســی
لێــوه كــرا و ســەرجەم باســەکان جێــگای
لێفێربــوون بــوون .پێــش لــهوهی بــاس
لــە بۆچوونــی خــۆم لهپێوهنــدی لهگـهڵ
ئـهو بابهتـه گرنگـهدا بکــەم ،پێمخۆشــە
ههڵكهوتێكــی مێژووییتــان بــۆ بــاس
بكــهم كــه ئهمــڕۆ ئێمــه تێیدایــن.
ئهمــڕۆ ٢٦ی ســهرماوهز ،ســاڵڕۆژی
دوو بۆنــهی گرنگــی مێژووییــه لــە
حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێراندا.
ئ ـهو ڕۆژه ل ـه س ـهردهمی كۆمــاردا ،ب ـه
گرتنــی دواییــن پایهگاكانــی ڕێژیمــی
پاشــایهتی ،كۆمــاری كوردســتان لــه
مههابــاد دهســهاڵتی ئــهو ڕێژیمــهی
پــاك كــردهوه ،بۆی ـه حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتان ئــهو ڕۆژهــی نــاو نــاوه
ڕۆژی پێشــمهرگهی كوردســتان .لێــره
لـه كوردســتانی باشــوور ،ئـهو ڕۆژه بـه
ڕۆژی ئــااڵی كوردســتان ناســراوه.
پێشــمهرگه و ئــااڵ ،ههردووكیــان
دوو دهســكهوتی مێژوویــی كۆمــاری
كوردســتانن كــه ئێســتا بوونهتــه
ســیمبۆلی كوردایهتــی و دهتوانــم بڵێــم
لــه ههمــوو بهشــهكاندا ڕێــزی بــۆ
دادهنــرێ .بۆی ـه ئیــزن دهخــوازم لهالی ـهن
ههموومانــهوه لــهو ڕۆژهدا ســاوێكی
گــهرم و پیرۆزبایــی پێشــكهش بــه
ههمــوو ئــهو پێشــمهرگانه بكــهم
كــه زۆر قارهمانانــه بهرگرییــان لــه
خاكــی كوردســتان كــردووه و ئێســتاش
بهرگریــی لێدهكــهن و لــهو ڕێگایــهدا
گیانــی خۆیــان پێشــكهش كــردووه.
ســاو بــۆ بنهماڵهكانیــان و ههروههــا
ڕێــزی دووبــاره بــۆ ئااڵكهمــان ،ئــااڵی
كوردســتان.
هاوڕێیانــی بهڕێــز مــن لهپێوهنــدی
لهگــهڵ بابهتــی ئــهو كۆنفڕانســهدا،
ئ ـهوهی ك ـه دهمه ـهوێ قس ـهی لهس ـهر
بكــهم ،ئــهوه نییــه كــه بڵێــم لــه بــاری
یاســاییهوه كــورد مافــی خۆیهتــی
دهوڵهتــی ســهربهخۆی خــۆی
ڕاگهیهنــێ ،چوونكــە لهپێوهنــدی
لهگــهڵ ئــهو پرســهدا خۆشهویســتانی
دیكــه لــه پانێلهكانــی دیكــهدا باســیان
كــرد .ههروههــا ئـهوهش بــاس ناكـهم کــە
ئوســولهن پرســی ســهربهخۆیی
كوردســتان بــۆ كــورد جێــگای پرســیاره
یــا قابیلــی قبووڵــه یــان نــا ،چوونكــە
پرســی سـهربهخۆیی و بوونــی دهوڵهتــی
كوردســتان لــه ئێســتادا هێنــده بووەتــه
شــتێكی ڕۆژانــه و بووەتــه ویســت و
داخــوازی بنهڕهتیــی گهلــی كــورد ل ـه
ههمــوو بهشــهكاندا ،کــە تهنانــهت
ئهگــهر كــهس یــا كهســانێكیش هەبــن
ك ـه بڕوایــان پێــی نهبــێ ،ش ـهرم دهك ـهن
لـهوهی كـه باســی بیروبۆچوونــی خۆیــان
بكــهن .بــهاڵم ئــهوهی زۆر گرینگــه،
هێنــدێ لــه هاوڕێیــان لــه پانێلهكانــی
دیكــهدا ئیشــارهیان پێكــرد و منیــش
دهمهــهوێ بچمــهوه ســهر ئهوانــه،
ئهویــش؛ دهرفهتــهكان و گرفتهكانــه.
هــهردووكالی ئــهو پرســه ،لهڕاســتیدا
جێــگای توێژینـهوه و خوێندنهوهی وردن

كـه پێویســته بـه بــێ موجاملـه ،بـهدوور
لــه ههســت و ســۆز بخرێتــه بــهر
توێژینــهوه بــۆ ئــهوهی كــه باشــترین و
كــهم تێچووتریــن ڕێگاچــارهی بــۆ
دەستنیشــان بکەیــن تاكــوو بتوانیــن
لهپێوهنــدی لهگــهڵ ڕاگهیاندنــی
س ـهربهخۆیی كوردســتان ب ـه شــێوهیهكی
دروســت بچینــه پێشــێ .ئــهوهی كــه
ئـهوڕۆ دهتوانیــن وهكــوو دهرفـهت باســی
بكهیــن ،یهكێــك لهوان ـه ئهوهی ـه ك ـه نێــو
و نێوبانگــی كــورد لــهو ســااڵنهدا بــه
شــێوهیهكی ئیجابــی بــه ههمــوو
دونیــادا بــاو بووهتــهوه .پێشــتر
دوژمنانــی ئێم ـه زۆر شــتی نهرێنــی و
خراپیــان لهس ـهر ئێم ـه بــاس دهكــرد ،ب ـه
گوێــی دونیایــان ڕادهگهیانــد ،بــهاڵم
ڕووداوهكانــی ئــهو چهنــد ســاڵهی
دوایــی ،ئ ـهو فیداكاریی ـهی پێشــمهرگه
كــردی تاكــوو خاكــی خــۆی بپارێــزێ،
ل ـه بهرانب ـهر هێرشــی دواكهوتووتریــن و
دڕندهتریــن مرۆڤهكانــی ســهردهم كــه
داعشــن ،ههروههــا تۆلێرانــس و قبووڵــی
بۆچوونــی جیــاواز و نهتــهوهی جیــاواز
ل ـه ههرێمــی كوردســتاندا ،نموونهیهكــی
یهكجــار زۆر جــوان و ئهرێنــی و قابیلــی
قبــووڵ بــووه كــه بــه ههمــوو دونیــا
نیشــان درا ،و لــه ههمــووی گرینگتــر
ئــەوە بــوو ك ـه ههمــوو دونیــا بۆخۆیــان
لــه كوردســتاندا شــاهێدی ئــهو
مهســهلهیهن .ئهوانــه بوونــه هــۆی
ئــهوهی حكوومهتــی ههرێــم ڕێــزی
تایبهتیــی لــێ بگیــرێ ،ســهرۆكی
ههرێــم وهك ســهرۆکكۆمارهكان
پێشــوازیی گهرمــی لــێ كــرا،
یارمهتیــی دهوڵهتــهكان ههرچهنــی
ئــهوهی كــه دوێنــی بــرای بهڕێــز كاك
نێچیــروان ئیشــارهی پێكــرد و مــن پێــی
دهڵێــم بهشــێوهی قهتــره چــكان درا بــه
پێشــمهرگه ،تاكــوو بهرگــری بــكا لــه
بهرانبـهر هێــزی ڕهشــی داعشــدا ،بـهاڵم
ســۆز و خۆشهویســتیی بــۆ الی كــورد
ڕاكێشــا .ئــهوه دهرفهتێكــی یهكجــار
بــاش بــوو ك ـه بــۆ كــورد هات ـه پێشــێ.
بـهاڵم لهڕاســتیدا دهرفهتهكـه هـهر ئــەوه
نهبــوو كــه لــهو چهنــد ســاڵهدا هاتــه
پێشــێ ،چوونكــە هــهر لــه ســهرهتای
دامهزرانــی حكوومهتــی ههرێمــی
لهڕاســتیدا
كوردســتانهوه،
تاقیكارییهكــی بــاش لــه پێوهنــدی
لهگــهڵ شــێوهی ئیدارهكردنــی واڵت،
بــه خهڵــك نیشــان درا .ئــهو شــێوه
بهڕێوهبردنــه لــه نێــو واڵتانــی
داگیركــهری كوردســتاندا بــوو بــه
جێــگای مهترســی چوونكـه لـه ههمــوو
ناوچـهدا و لـه ئێــران و خهڵكــی ئێــران و
كــورد لـه ئێــران و ســووریه و توركیـه كـه
هاتــن بــۆ ههرێمــی كوردســتان،
سیســتمێكی جیاوازیــان دی لهچــاو
حكوومهتهكانــی خۆیــان ،بۆیــه ئــهو
عهالقــه لــه نێــو ههمــوو كوردهكانــدا
چــووه ســهرێ كــه ئهوانیــش لهســهر
خاكــی خۆیــان بتوانــن حكوومهتێكــی
ل ـهم چهشــنه دامهزرێنــن .ئ ـهوه یهكێــك
لــه هۆكارهكانــی دوژمنایهتیــی
واڵتانــی داگیركــهر بــوو لــه پێوهنــدی
لهگــهڵ پرســی ههرێمــی كوردســتان و
پێشــكهوتنی ههرێمــی كوردســتان چ لـه
بــاری ئابــووری ،چ خزمهتگــوزاری و
چ سیاســییهوه .بۆیــه گیروگرفــت و
كێشـهكان دهســتی پێكــرد و دهســتی ئـهو
واڵتانــهی تێــدا ههبــوو و لهڕاســتیدا

مهبهســتم ئ ـهوه نیی ـه بڵێــم خۆمــان بــێ
كهموكــووڕی بوویــن ،بــهاڵم دهســتی
ئهوانــی تێــدا بــوو بــۆ ئــهوهی
ڕوخســارێكی ناشــیرین دروســت بكــهن
لهســهر كــورد و دیســان بــه خهڵكــی
پیشــان بــدهن كــه ئــهوه ئاكامــی
حكوومهتداریــی كــورده .ئــهوهش بــۆ
خــۆی كۆســپێك بــوو .ئێســتا لـه ئێــران،
حكوومهتــی كۆمــاری ئیســامیی
ئێــران و دارودهســتهكهی لـهم پێوهندییـهدا
بــه شــێوهیهكی بهربــاو پڕوپاگانــدا
دهكـهن كـه ئەگـهر كــورد و نهتهوهكانــی
دیكــه حكوومهتیــان دهوێ ،ئــهوه
نموونهك ـهی ل ـه باشــووری كوردســتاندا
ببینــن كــه حیزبــهكان پێكــهوه ناســازن،
نازانــن ڕێگاچــارهی دێموكراتیــك بــۆ
گیــر و گرفتهكانیــان ببیننــهوه ،لــه
بــاری ئابوورییــهوه كۆســپیان ههیــه و
ه ـهزاران كێش ـهی دیك ـهی ئــاوا دێنن ـه
بهرچــاوی خهڵــك تاكــوو ئ ـهو ڕوخســاره
ههرچهنــد
بشــارنهوه.
جوانــه
بهخۆشــییهوه ئێســتا خهڵــك چــاوی
كراوهیــه ،ڕاگهیهنــهكان ههمــوو
ههواڵـهكان بــاو دهكهنـهوه و حكوومهتـه
داگیركــهرهكان ناتوانــن وهكــوو ڕابــردوو
چهواشــهكاری بكــهن .لــه پانێلهكانــی
پێشــوودا زۆر باســی ئــهوه كــرا كــه
كۆســپ لهســهر ڕێگامانــدا ههیــه و
گرنگترینــی ئــهو كۆســپانه واڵتــه
داگیركهرهكانــن .ئهوانــه ههمــووی
ڕاســته و لـه جێــی خۆیهتــی .بــاس لـهوه
دهكــرێ كــه ئهگــهر ســهربهخۆیی
كوردســتان ڕاگهیهنــدرێ ،دۆخــی
ئابووریــی خهڵــك خراپتــر دهبــێ؟ چــۆن
دهكــرێ ئێســتا كــه خهڵــك لهگــهڵ
گرفتێكــی مهزنــی ئابــووری
بــهرهوڕووه ،گرفتێكــی دیكهشــی پــێ
زیــاد بكــرێ؟ یــا ئـهو گرفتانـهی دیكـه
كـه ئێســتا لـه حكوومهتــی كوردســتاندا
ههیــه .ئهوانــه ههمــووی درووســته
ب ـهاڵم ،پرســی س ـهرهكیی ئێم ـه پرســی
نێوخۆیــی خۆمان ـه .واتــە ل ـه ههرێمــی
كوردســتانی عێراقــدا ،ئــهوهی كــه
بنهمــای ســهرهكیی پرســهكهیه
لهپێوهنــدی لهگــهڵ ڕاگهیاندنــی
ســهربهخۆییدا ،دیــاره كــه دهبــێ ئــهو
گرفتانـهی واڵتانــی دراوســێ بۆمانــی
پێكدێنــن لهبهرچــاو بگریــن ،بــهاڵم
بنهڕهتــی پرســهكه خۆمانیــن .ئهگــهر
بــۆ خۆمــان لــه چوارچێــوهی ئــهو
ههرێمــهدا بتوانیــن یهكگرتــوو بیــن و
هێنــدێ هێڵــی ســتراتیژی و هێڵــی
ســوور دیــاری بكهیــن ك ـه لێــی تێپ ـهڕ
نهبیــن ،دهتوانیــن بهســهر ههمــوو
كۆســپهكاندا زاڵ بیــن .بنــهڕهت
خۆمانیــن ،بــهاڵم ئهگــهر ئــهوه نهبــێ،
ئابووریمــان ببووژێتــهوه و گرفتهكانــی
ئێســتاش الچــن ،ب ـهاڵم ئهگ ـهر گیــر و
گرفتــی نێوخۆمــان بمێنــێ ،دوژمنانمان
لـه درزی ئـهو گرفتانـهوه دێنـه نــاوهوه و
قڵــش پێكدێنــن و كۆســپهكانمان گ ـهوره
دهكهن ـهوه لهنێــو خۆمانــدا .ئ ـهوه یهكێــك
لــه بابهتــه ســهرهكییهكانه .بــهاڵم
دهرفهتــی دیكهشــمان كــه دهبــێ
ئیشــارهی پــێ بكهیــن ،ئهوهی ـه ك ـه ل ـه
مێــژووی دابهشــكردنی كوردســتانهوه تــا
ئێســتا قــهت نهبــووه دوژمنــان و
داگیركهرانــی كــورد بهقــهد ئێســتا
گیروگرفــت و كێش ـهیان ههبــێ و الواز
بووبێتــن تهنانــهت بــه ئێرانــهوه .بهڕێــز
پڕۆفیســۆر عهالئودیــن باســی هێــز و

توانــای ئێرانــی كــرد ،مــن بـه پێچهوانـه
ئـهو مهسـهله دهبینــم .جگـه لـهو پێســت ه
ڕواڵهتیی ـهی ل ـه ئێرانــدا ههی ـه ك ـه ل ـه
ڕواڵتــدا ئهمهی ـە و دهنگــی لێــوه نای ـه،
ل ـ ه قوواڵیــی كۆمهڵــگای ئێرانــدا ئ ـهو
ناڕهزایهتــی و دهردیســهرییانهی خهڵــك
ههیهتــی ،لــه مــاوهی  ٣٧ســاڵی
ڕابــردوودا ڕۆژ بـه ڕۆژ زیــادی كــردووه
و ئێســتا ل ـه ههمــوو كاتێكــی ئ ـهو ٣٧
ســاڵه زیاتــره .بــۆ هێــز یــا حكوومهتێــك
چ ئێــران و توركیــه و چ كوردســتان
بــێ ،گرنــگ ئــهوه نییــه چهنــده
چهكــی ههیــه و چــۆن خهڵــك
دادهپڵۆســێ و بهنــدی دهكا و ئیعــدام
دهكا بــۆ ئ ـهوهی بێدهنگییهكــی نیســبی
لــه نێــو خهڵكــدا پێكبێنــێ ،گرنــگ
ئهوهیـه قوواڵیــی ئـهو كۆمهڵگایـه چــی
تێدای ـه .ئێــران قوواڵیــی كۆمهڵگاك ـهی
دهكوڵــێ .ئــهو زانیارییانــهی ئێســتا
لهبهردهســتدان جگـه لـه سیاسـهتێك كـه
ئێســتا ترامــپ و ئورووپــا و واڵتانــی
دهوروب ـهر باســی دهك ـهن ،وا نیشــان دهدا
كــه داهاتــووی ئێــران بــهرهو خــراپ
بوونــه .لهبیرمــان نهچــێ ئــهو
دهوڵهتانــهی ڕووخــان ،لــه ســۆڤیهتهوه
بگــره تــا بههــاری عهرهبــی،
هیچکامیــان لـه داپڵۆســین و ئێعدامــی
خهڵــك كهمیــان نههێنابــوو ،بــهاڵم
هیچــان بایهخــی ناڕهزایهتیــی قوواڵیــی
كۆمهڵــگای خۆیــان نهدیــت .ه ـهر ئ ـهو
كۆمهڵگایــهی ئــهوان دایاندهپڵۆســی و
پێیــان وابــوو دهتوانــن بێدهنگــی بك ـهن،
ئــهو كۆمهڵگایــه بــوو كــه
دیكتاتۆرهكانــی ڕووخانــد و كۆمــاری
ئیســامیش لــهوه بــهدوور نییــه.
بهتایبهتــی حكوومهتێــك كــه لهگــهڵ
ڕهوتــی ئهمــڕۆی دونیــادا ناتهبایــه.
بۆیــه گــهر زۆر كورتــی بكهمــهوه،
ئهوهی ـه ك ـه پشــت ب ـه خهڵكــی خۆمــان
ببهســتین ،هـهوڵ بدهیــن لـه چوارچێوهی
قازانــج و بهرژهوهندیــی خهڵكهكهمانــدا
ههنــگاو بنێیــن ،ئـهو گیــرو گرفتانـهی
ل ـه بــاری سیاســییهوه ل ـه كوردســتانی
عێراقــدا ههیــه ،كۆتایــی پــێ بێنیــن.
زۆرجــار بــاس لـهوه دهكــرێ لـه شــێوازی
دێموكراســیدا گیروگرفــت دهبــێ،
بهڵــێ ،لــه شــێوهی دێموكراسیشــدا
دهنگــی جیــاواز ههی ـه .ب ـهاڵم بهڕێــزان
ئــهوهی لــه كوردســتاندا ڕوو دهدا،
كارهســاته دێموكراســی نییــه.
دێموكراســی ڕێڕهوێك ـه ك ـه ڕێگاچــاره
بــۆ دیتنــهوه چارهســهری كێشــهكان
دهدۆزێتــهوه .ئــهو شــێوازانهی كــه بــه
جێــگای دیتنــهوهی ڕێــگا بــۆ
چارهســهری كێشــهكان ،كێشــهكان
ئهوانــه
دهكهنــهوه،
كهڵهكــه
دێموكراســی نیــن ،دژی دێموكراســین.
بۆی ـه مــن هیــوادارم ل ـهو ههلومهرج ـه
ناســكهدا كــ ه ههرێمــی كوردســتانی
عێــراق پێیــدا تێپــهڕ دهبــێ و لــه
ڕاســتای بڕیارێكــی چارهنووسســازدا
ههنــگاو ههڵدهگــرێ ،لهپێــش
ههمــوو شــتێكدا ،لهپێــش ڕاگهیاندنــی
ســهربهخۆییدا ،گیروگرفتهكانــی
خــۆی لـه بــاری سیاســییهوه چارهسـهر
بــكات و بــهو شــێوه بتوانــێ هێــزی
ههمــوو خهڵكهكــه لهپێوهنــدی
لهگــهڵ ئــهو ئامانجــه بــهرز و
پیــرۆزهدا تهیــار و تۆكمــه بــكات.
ئاراســتهیهدا
لــهو
هیــوادارم
سهركهوتوو بن.

ڕۆژئاوای کوردستان

لە بەردەم مەترسیی گەورەدایە
ئەلبۆرز ڕووئین تەن
بەرگێکــی دیکــەی مێــژووی پــڕ لــە قوربانــی و چەوســاوەیی
نەتـــەوەی کـــورد ،ڕۆژئـــاوای کوردســـتانە چوونکـــە وێـــڕای
خەباتــی چەندیــن ســاڵە هــەر بــە بێمافــی و تەنانــەت بــە ب ـێ
ناس ــنامە و ماف ــی خاوەنداریەت ــی م ــاون .یەک ــەم چریس ــکای
گەیشـــتن بـــە مافەکانـــی دوای ئاڵۆزییەکانـــی چەنـــد ســـاڵ
پێ ــش ئێس ــتا ل ــە س ــووریە هات ــە ئ ــاراوە.
الواز بوون ــی ئەس ــد وای ک ــرد ک ــە ئ ــەو بەش ــە ل ــە خاک ــی
کوردســـتان بکەوێتـــە ژێـــر دەســـتی کـــورد و هیوایەکـــی
یەکج ــار زۆر دروس ــت ب ــوو ب ــۆ ئ ــەوەی ک ــە ڕۆژئ ــاوا ب ــەرەو
مودێلێکـــی وەکـــوو باشـــووری کوردســـتان بـــڕوات ،لەوێـــدا
وێـــڕای دێموکراســـی و گەیشـــتن بـــە مافـــە نەتەوەییەکانـــی
خ ــۆی ،ببێ ــت ب ــە پش ــتیوانێک ب ــۆ هەم ــوو بەش ــەکانی ت ــری
کوردســتان .تەنانــەت بــە نێوانگیریــی ســەرکردە سیاســییەکانی
باش ــوری کوردس ــتان هەن ــگاو ب ــۆ پەیوەن ــدی نێ ــوان پەی ــەدە و
تورکی ــە ب ــۆ دروس ــت کردن ــی وەه ــا مودێڵی ــک هاویش ــتران و
س ــاڵح موس ــلیم چەندی ــن س ــەفەری ب ــۆ تورکی ــە ک ــرد.
بــەاڵم هــەر زوو دوای بەدەســەاڵت گەیشــتنی پەیــەدە ،کــورد
لــە جیاتــی ئــەوەی نزیــک بکەویتــەوە ،لــە خــەون و مافەکانــی
دوورکەوتـــەوە .چەندیـــن هـــۆکار هەیـــە بـــۆ دوورکەوتنـــەوەی
ک ــورد ل ــە مافەکان ــی و بگ ــرە ئەزموون ــی ک ــورد ل ــەو بەش ــە
کەوتۆت ــە مەترس ــی .س ــەرچاوەی هۆکارەکانی ــش دەگەڕێت ــەوە
بـــۆ پارتـــی دەســـەاڵتدار کـــە بەڕێوەبەریـــی ئـــەو بەشـــەی
کوردس ــتانی لەئەس ــتۆدایە.
ســـەرەتا جیـــا لـــەوەی کـــە دەســـەاڵتێکی هەمـــە الیەنـــەی
ک ــوردی دروس ــت بێ ــت ،دەس ــەاڵتێکی ت ــاک الیەن ــە دروس ــت
بــوو ،کــە تێیــدا تەنیــا ڕێگــە بــە سیاســەت کردنــی ئــەو الیەنــە
درا و تەنانـــەت چاالکوانانـــی الیەنەکانـــی دیکـــە زیندانـــی
ک ــران ک ــە ژمارەی ــان ک ــەم نی ــە و ئێس ــتاش ل ــە زیندان ــدان.
پاش ــان ئ ــەو مۆدێل ــەی ک ــە ب ــۆ بەڕێوەبەری ــی و حوکمڕان ــی
ل ــەو بەش ــە ل ــە کوردس ــتان ل ــە الی ــەن تەی ــاری دەس ــەاڵتدارەوە
هات ــە ئ ــارا ،مۆدێڵێک ــی ناڕوون ــە و قازانجەکان ــی ب ــۆ دەوڵەت ــی
ناوەنــدی زیاتــرە لــە خــودی کــورد ،چوونکــە داوای قەوارەیەکــی
سیاســی ،مافــی نەتەوایەتــی ،یــا دێموکراســییەکی گشــتی و
یــان ئــازادی نــاکات ،بەڵکــوو بــە نــاو خۆســەری دێموکراتیکــە،
و بــە کــردەوە هەمــان ئیــدارەی ســووریەی کۆنــە.
ئ ــەوە ل ــە کاتێکدای ــە ک ــە ئ ــەو ئەزمەن ــە ب ــە ت ــەواوی پش ــتی
بــە بلۆکــی شــیعە بەســتووە ،پشــت بەســتن بــەو بلۆکــە لــە بــەر
هەبوونـــی دیکتاتۆرەکانـــی وەک ئێـــران و ســـووریە ناتوانـــێ
تـــا ســـەر لـــە خزمـــەت کـــورددا بـــێ ،بەڵکـــوو ئەزموونێکـــی
کورتخای ــەن ل ــە بەرژەوەندی ــی ئ ــەو هێزان ــە دەبێ ــت.
ه ــەر ئ ــەو پشتبەس ــتنە کاریگەری ــی ل ــە س ــەر باک ــووری
کوردســتانیش دانــا وبــوو بــە یەکێــک لــە هۆکارەکانــی لەنێــو
چوون ــی پرۆس ــەی ئاش ــتی ل ــەو ناوچەی ــە ،چوونک ــە یەکەمی ــن
ســـاردی کـــە لـــە نێـــوان هەدەپـــە و ئاکەپـــە دروســـت بـــوو،
دەرئەنجام ــی ئ ــەو خۆپیش ــاندانانەی باک ــووری کوردس ــتان ب ــۆ
پش ــتیوانی ل ــە ڕۆژئ ــاوا ب ــە دژی تورکی ــە ب ــوو.
بـــەو مێژوویـــە و ئـــەو ڕووداوانـــەی ئـــەو دوایانـــە وەکـــوو
ســـووتاندنی ئـــااڵی کوردســـتان و وتەکانـــی ســـاڵح موســـلیم
لـــە پاڕلەمانـــی ئورووپـــا کـــە جەختـــی لـــە ســـەر دژایەتیـــی
ئ ــەوان بـــۆ دەوڵ ــەت نەت ــەوە ،پەیوەن ــدی ب ــە ڕێژیم ــی ئەس ــەد
و لێدوانەکان ــی کاربەدەس ــتانی ڕێژیم ــی ئەس ــەد س ــەبارەت ب ــە
مـــاف و کانتۆنەکانـــی کـــورد ،زەنگـــی مەترســـی لـــە ســـەر
ئەزموونـــی کـــورد لـــەو بەشـــە لـــە کوردســـتان لێـــدراوە.
لـــە کاتێکـــدا کـــە ئـــەو مەترســـیە هەیـــە ،تەنیـــا ڕێگـــەی
ڕزگاری یەکێتـــی و برایەتـــی هەمـــوو هێـــز و الیەنەکانـــە.
ئەگــەر بێتــو دەرگای یەکێتــی نەکرێتــەوە بــۆ بەشــداری کردنــی
هەم ــوو هێ ــز و الیەن ــەکان ل ــە حوکمڕان ــی و بڕیاردان ــدا ،ئ ــەوا
ب ــەرەو هەڵدێرێک ــی ت ــر دەڕۆی ــن ک ــە تێی ــدا دیس ــان تراژێدی ــای
کـــورد بـــوون دووبـــارە دەبێتـــەوە .لەبیرمـــان نەچێـــت کـــە ئـــەو
دەرفەتـــە مێژووییـــە بـــە یەکڕێـــزی دەکرێتـــە مودێڵێـــک بـــۆ
کۆتای ــی هێن ــان ب ــە چەوس ــاوەیی نەتەوەیەک ــی بێب ــەش ک ــراو
ل ــە مافەکان ــی.
لـــە هەمـــان کاتـــدا بەڕێـــوە بردنـــی حوکمڕانیەکـــی
دێموکراتیـــک و هەمـــە ڕەنـــگ ،گارانتـــی بەردەوامیـــی
ئەزموون ــی ک ــوردە ،چوونک ــە ئێم ــە ناتوانی ــن داوای ئ ــازادی
بکەیــن ،داوای دێموکراســی بکەیــن ،تەنانــەت نــاوی مودێلــی
حوکمڕان ــی خۆم ــان خۆس ــەریی دێموکراتی ــک بنێی ــن ،ب ــەاڵم
خۆمــان دێموکراتیــک نەبیــن نەتوانیــن بەشــداریی الیەنــەکان و
بێــر و ڕای جیــاواز تەحەمــول بکەیــن ،هــەر بۆیــەش دەبــێ لــەو
بــوارەدا هەنــگاوی جیــدی بهاوێژرێــت ئەگــەر نــا ،ڕۆژگارێکــی
دیک ــەی چەوس ــاندنەوەی ک ــورد دووب ــار دەبێت ــەوە.
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چ الیەنێــک ئــەو كۆبوونهوهیــە 
ی
ڕێكخســتبوو و ئــهو كهســانهی لــه
كۆبوونهوهك ـهدا بهشــدارییان كــرد كــێ
بــوون؟
كۆبوونهوهكــ ه بــه هــهوڵ و
تێكۆشــانی ڕێكخــراوی نهتــهوه بــێ
دهوڵهتــهكان  UNPOڕێكخرابــوو
ك ـه حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران یهكێــك لــه ئهندامــه
چاالكهكانــی ئــهو ڕێكخراوهیــه.
نزیــك یــهك ســاڵ دهبێــت كــه ئــهو
ڕێكخــراوه بــه پێوهنــدی گرتــن بــه
الیهنــه جۆراوجۆرهكانــی پارلهمانــی
ئورووپــا ،ههوڵــی دا كۆبوونهوهیــهك
لــهو چهشــنه ڕێكبخــات كــه بــه
خۆشــحاڵیهوه ئامانجــی باشــی بــوو.
لــه كۆبوونهوهكــهدا جگــه لــه
پارلهمانتارانــی دێســكی ئێرانــی
پارلهمانــی ئورووپــا ،نوێنهرێــك لــه
كۆتلــه گرینگهكانــی پارلهمــان
بهشــدار بــوون .بــۆ وێنـه لـه گرووپــی
پارتــه دێموكــرات مهســیحییهكان،
گرووپــی حیزب ـه سۆســیال دێموكرات ـه
پێشــكهوتووهكان ،گرووپــی حیزبــه
كۆنســێرڤاتیڤهكان و نزیــك حــهوت
كۆتلــهی دیكــهی پارلهمانــی
ئورووپــا .بهپێــی نامهیــهك كــه
بهدهســتی ئێمــ ه گهیشــتبوو بڕیــار
بــوو كــه نوێنــهری ئێــران و ههنــدێ
واڵتــی ناوچــهش وهكــوو ئیســرائیل
لــهو كۆبوونــهوهدا بهشــداری بكــهن.
بــهاڵم لــه ســهرهتای كۆبوونهوهكــه
ڕایانگهیانــد كــه باڵوێــزی ئێــران
لــه كۆبوونهوهكــه زۆر تووڕهیــه و
بهشــداریی تێــدا نــاكات.
جگــه لــه حیزبــی دێموكراتــی
كوردستانی ئێرانیش ،نوێنهری حیزبی
گهلــی بهلووچســتان ،نوێنــهری
حیزبــی تهزامۆنــی دێموكراتیكــی
ئهحــواز و نوێنــهری حیزبــی لیبــراڵ
دێموكراتــی ئازهربایجــان بهشــداری
كۆبوونهوهكــه بــوون.
نوێنــهری ئێــران بۆچــی تــووڕه
بــوو؟ چ دژ كردهوهیهكــی پیشــان
دابــوو؟
دیــاره كۆبوونهوهیهكــی ل ـهو ئاســته
بــۆ ئێــران و ئــهو پڕوپاگهندهیــهی
كــه بــۆ خــۆی و دژ بــه ئێمــه
دهیــكات ،زۆر خــراپ بــوو .بــۆ
وێنــه پێشــتر لــهم كۆبوونــهوه،
ههیئهتێكــی مهجلیســی ئێــران
ســهردانی پارلهمانــی ئورووپایــان
كردبــوو و لــ ه كۆبوونهوهیهكــی
هاوشــێوهدا بهشــدارییان كردبــوو.
ههیئهتــی مهجلیســی ئێــران
كهمایهتییــه
لــ ه
پێكهاتبــوو
نهتهوهیــی و ئایینیهكانــی ئێــران،
بــۆ وێنــه ئهرمهنــی ،یههــوودی
و ...هتــد .نوێنهرانــی مهجلیســی
ئێــران ههرچهشــنه ههاڵواردنیــان
لــه ئێــران ڕهد كردبــووەوە و حیــزب
و ڕێكخــراوه دژبهرهكانیــان وهكــوو
تێرۆریســت ناســاندبوو .ئــهوهش
تاڕادهیــهك بــۆ بــاش پیشــاندانی
ڕووی ئێــران بــۆ ئورووپاییــهكان
كاریگهریــی ههبــوو .كاتێــك ئێمــه
لــهو كۆبوونــهوهدا بهشــداریمان كــرد
و ههنــدێ ئامارمــان ســهبارهت بــه
ئێعدامیی ـهكان ،گیــراوهكان ،كوژرانــی
كۆڵبــهرهكان و باروودۆخــی ئابــووری
و سیاســی بــاس كــرد و نــاو و وێنـهی
ههمــوو ئ ـهو كهســانه کــە ب ـه ئامــار
وترابــوو ،لـه نێــو پارلهمانتــارهكان بــاو
كــردهوه ،زۆر كاریگهریــی ههبــوو ك ـه
لــە ڕووی ڕاســتی ڕێژیمــی ئێــران
تێبگ ـهن .ئێرانیــش ل ـهوه تــووڕه بــوو.
دیــاره تووڕهیــی خۆشــی دهربڕیبــوو
و لهگــهڵ زۆر پارلهمانتــار
پێوهندیــی گرتبــوو و ههوڵــی دابــوو
كــه كۆبوونهوهكــه ههڵوهشــێنێتهوه.
تهنانــهت هەڕەشــەی كردبــوو كــه
ئهوانیــش لــه ســهر پێشــلكارییهكانی
مافــی مــرۆڤ لــ ه واڵتانــی
ئورووپایــی كۆبوونـهوه بهڕێــوه دهبــەن.
بهــام كۆبوونهوهكــه زۆر بــه باشــی
بهڕێــوه چــوو و توانیمــان تــا ڕادهیـهك

ئاسۆ سالح

ل ه وتووێژ لهگهڵ كوردستان سهبارهت ب ه كۆبوونهوهكهی پارلهمانی ئۆرووپا:

ئەم جۆره كۆبوونهوانه ،تهواوكهری خهباتی
خهڵك له شار و پێشمهرگ ه ل ه شاخن
ڕۆژی چــواردهی مانگــی دێســامبر ،لــه پارلهمانــی ئورووپــا لــه شــاری
ستراســبوورگی فهڕانســه كۆبوونهوهیــهك بــه بهشــداریی پارلهمانتارانــی
دێســكی ئێــران بهڕێــوه چــوو .نوێنـهری حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانیــش

بانگهێشــتی ئـهو كۆبوونهوهیـه كرابــوو .ئاســۆ ســاڵح وهكــوو نوێنـهری حیــزب لـهو
كۆبوونهوهیــهدا بهشــداری كــرد و وتارێكــی پێشــكهش كــرد .لــهم وتووێــژهدا
هــهوڵ دهدهیــن زۆرتــر ســهبارهت بــهو كۆبوونــهوه و ئامانجهكانــی بزانیــن.

وتووێژ :ئۆمید عهبدی
ئــهو پڕوپاگهندهیــهی ئێــران بــۆ
خــۆی دهیــكات ،پووچ ـهڵ بكهین ـهوه.
هیــچ باســێك س ـهبارهت ب ـه ڕاســان
و دهس پێكردنــی قۆناغــی نوێــی
خهبــات لـه الیـهن حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێرانــهوه كــرا؟
ئـهو كهســانه كـه وتاریــان پێشــكهش
كــرد باســی بارودۆخــی سیاســیی
و گۆڕانكارییهكانــی ناوچهكانــی
خۆیانیشــیان كــرد .تهنیــا گۆڕانێــك
كــه لــه ئاســتی خهباتــی سیاســی
و جهمــاوهری لــ ه ههمــوو ئێــران
هاتۆتــه ئــاراوه ،مهســهلهی ڕاســانه.
ئێمــهش وهكــوو حیزبێــك كــ ه ئهركــی
بهڕێوهبردنــی ئــهو قۆناغــە نوێیــەی
خهبــات و دووبــاره زینــدوو كردن ـهوهی
ئــهو ژیلهمۆیهمــان پێســپێردراوه،

بــه شــێوهی بهریــن باســی ئــهو
قۆناغهمــان كــرد .ئێــران زۆر هــهوڵ
دهدات كـه خــۆی وهكــوو ناوچهیهكــی
ئــارام و س ـهقامگیر ل ـه دهرهوه پیشــان
بــدات كــه گوایــ ه ههمــوو خهڵــك
ڕازیــن و هیــچ مهســهلهیهك لــه
نێوخــۆی ئێــران لـه ئــارادا نیـه .بـهاڵم
ڕاســان ئــهو درۆیــ ه ڕهد دهكاتــهوه و
بــاس ل ـه س ـهر ڕاســان پروپاگهنــدهی
ڕژیــم پووچــهڵ دهكاتــهوه .لــه
بهشــێكی وتارهكــهی منیشــدا ،پــاش
باســی ڕهوشــی مافــی مــرۆڤ،
سیاســی و ئهمنــی ڕۆژههاڵتــی
كوردســتان ،ئامــاژهم بــهوه كــرد كــه؛
دژ بــهم سیاســهت ه كۆلۆنیالیســتی و
ڕاسیســتییەی كۆمــاری ئیســامیی
دێموكراتــی
حیزبــی
ئێــران،

كوردســتانی ئێــران ،لـه دوو ســاڵ پێش
ئێســتاوە قۆناغــی نوێــی خهباتــی
ڕاگهیانــدووه كــ ه لــه الیــهن خهڵــك
و بهتایبــهت گهنجانــی كوردســتانەوە
پێشــوازیی زۆری لێكــراوه .ههروههــا
باســی پێكدادانهكانــی نێــوان هێــزی
پێشــمهرگه و ســپای پاســداران كــرا.
لــه كۆتاییشــدا داوامــان كــرد بــۆ
خهبــات بــۆ پێكهێنانــی سیســتمێك
لهســهر ئهساســی مافــی مــرۆڤ،
ئــازادی ،سێكۆالریســم و دێموكراســی
هاوكاریمــان بكــهن.
ئــهوان ســهبارهت بــه ڕاســان چ
بۆچوونێكیــان ههبــوو؟
دیــاره بهداخــهوه زانیــاری
كهمتــر بــهوان دهگات .مهبهســت
لــه زانیارییــش زۆرتــر ڕاپۆرتــی

میدیاكانــه كــه جێــی بــاوهڕی
ئهوانــن .بــۆ وێنــ ه پرســیاریان كــرد
كــه بۆچــی زانیاریــی كهمتــر بــه
ئێمــه دهگات .منیــش ئامــاژهم بــه
ســێ خــاڵ كــرد :یهكــهم ئــهوه كــه
لــە كوردســتان ڕۆژنامــهوان ناتوانــن
ئازادانــه كار بكــهن و پێوهنــدی بــه
دهرهوه بگــرن ،دووهــهم ڕۆژنامهوانــه
دهرهكیی ـهكان تهنیــا دهتوانــن ل ـه تــاران
بمێننــهوه و ئیزنــی ئهوهیــان نیــه كــه
بــۆ كوردســتان و ناوچهكانــی دیكـهی
نهتــهوهكان ســهفهر بكــهن و ڕاپــۆرت
بنووســن ،ســێههم ئهگــهر ههنــدێ
واڵت وهكــوو ئامریــكا و بڕیتانیــا
میدیایــان ب ـه زمانــی فارســی ههی ـه،
ئ ـهو میدیایان ـه ههواڵــی ناوچهكانــی
ئێمــه ناگوازنــهوه و ئهوانیــش وهكــوو

میدیاكانــی ڕژیــم تــا ڕادهی ـهك ئێم ـه
بایكــۆت دهكــهن.
كاتێــك باســی ئــهو چهنــد
خاڵهمــان كــرد و بــه شــێوهی چــاپ
كــراو ههمــوو زانیاریهكانمــان پێــدان،
زۆر سپاســیان كــرد و وتیــان كــه لــه
كۆبوونهوهكانــی خۆیــان لــه ســهر
ئــهو مهســهله زۆرتــر كار دهكــهن.
ی دهگهڕێتــهوه بــۆ
بــهاڵم بهگشــت 
سیاس ـهتی یهكێتــی ئورووپــا ك ـه ئایــا
لــه بهرانبــهر كۆمــاری ئیســامی
دهگۆڕدرێــت؟ ئایــا پــاش ئــهو
گۆڕانكارییانــه كــه لــه سیاســهتی
نێونهتهوهیــی و ناوچهییــدا لــه
ئارادای ـه ،ههڵســوكهوتی ئ ـهوان چــۆن
دهبێــت؟
ب ـه گشــتی س ـهبارهت ب ـه خهباتــی
نهتهوهكانــی ئــهران دژ بــه كۆمــاری
ئیســامیی ئێــران ڕایــان چــۆن بــوو؟
پارلهمانتارانــی ئورووپــا باســی
ئهوهیــان دهكــرت كــه بۆچــی
ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران كهمتــر
یهكگرتــووه .ئێمــهش لــه وهاڵمــدا
ئاماژهمــان بـه كۆنگــرهی نهتهوهكانــی
ئێرانــی فێــدراڵ كــرد ك ـه گهورهتریــن
و بــه ئهزموونتریــن هاوپەیمانیــی
نێــو ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــه .بــه
خۆشــحاڵیهوه ســێ ئهندامــی ئــهو
كۆنگرهیــهش لــهو كۆبوونهوهــدا
بهشــدار بــوون كــه جهختیــان لــه
ســهر پۆتانســیێلهكان و گرینگیــی
ئ ـهو كۆنگــره ل ـه ئێســتا و داهاتــوودا
كــرد .ئهمــه خاڵێكــی بهرچــاو بــوو
بــۆ زۆرتــر ئاشــنا بوونــی ئــهوان بــه
خهباتــی نهتهوهكانــی ئێــران.
وهكــوو پرســیاری كۆتایــی پێتــان
وایـه ئـهو كۆبوونـهوه چ دهســكهوتێكی
ههبــوو؟
مــن پێــم وایـ ه ئـهم كۆبوونهوه یهكێك
لـه گرینگتریــن كۆبوونـهوهكان بــوو كه
بـه بهشــداری ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران و
ســهبارهت بــه ڕهوشــی نهتهوهكانــی
ئێــران بهڕێــوه چــووه .گرینگیهك ـهش
لــهوهوە دهردهكــهوت كــه تــا چهنــد
خولــهك پێــش كۆبوونهوهكــه ئێــران
لــه ڕێگــهی جۆراوجــۆرەوە ههوڵــی
دەدا ئــهو كۆبوونــهوه ههڵوهشــێنێتهوه.
بهداخــهوه ههنــدێ ههوڵیشــیان
ئاكامــی ههبــوو .بــۆ وێن ـه بــۆ ئێم ـه
پرســیار بــوو كــ ه بۆچــی درگای
كۆبوونهوهكــه داخــرا؟ بۆچــی
نهیانهێشــت كــه میدیــاكان لــه نێــو
هۆڵــی پارلهمــان بوونیــان ههبێــت؟
بــهاڵم ئــهو خااڵنــ ه لــه بهرانبــهردا
هیــچ كاریگهرییهكــی لــه ســهر
ناســاندنی خۆمــان ،سیاســهتمان
و خهباتمــان بــۆ پارلهمانــی
ئورووپــا نهبــوو .تــا ئــهو جێگهیــهی
دهكــرا ،توانیمــان بیســهلمێنین كــه
كۆمهڵــگای ئێــران خهریكـه دهكوڵــێ،
خهڵــك ســهركوت دهكرێــن ،خهباتــی
گهالنــی ئێــران خهریكـه دووبــاره پـهره
دهســتێنێتهوه ،ڕاســان نموونـهی بوونــی
ئێرادهیهكــه كــه لــه نــاو نهتهوهكانــی
ئێــران خــۆی بــ ه شــێوهی كــردهوه
پیشــان داوه ،ههمــوو ئــهم خااڵنــه
لـهم كۆبوونـهوهدا بــاس كــران دهتوانــێ
لــه ســهر ڕوانینــی پارلهمانتارانــی
ئورووپــا و ئــهو كهســانه كــه
سیاسـهتی دهرهكیــی یهكێتــی ئورووپــا
دادهڕێــژن ،كاریگهرییــان ههبێــت.
ههروههــا كــه دهبینیــن لــه ئاســتی
سیاســهتی جیهانیــدا خهریكیــن
ههنــدێ گۆڕانــكاری دهبینیــن،
لــه ناوچهشــدا ئــهو گۆڕانكارییانــه
لــه ســهر عــهرز دهبیندرێــن .ئێمــه
پێویســته بــۆ ههرچهشــنه گۆڕانێــك
ئامــاده بیــن ،ڕاســان ئهگهرچــی
خــۆی گــۆڕان پێكدێنێــت ،هاوكاتیــش
ئامــاده بــوون بــۆ ئـهو گۆڕانكارییانـه
و گواســتهنهوهی دهرفهتــهكان
بــه قازانجــی گهلــی كــورد لــه
ڕۆژههاڵتــی كوردســتانە .بهشــداری
لــه ئــهو جــۆره كۆبوونهوانــهش
تهواوك ـهری خهباتــی خهڵــك ل ـه شــار
و پێشــمهرگه لــ ه شــاخن.

ئەدەب و هونەر

شەهید
واژۆیەک لە

هەرمان

دیاکۆ
فرمێسکە نهێنیەکانت
کەم هەڵبڕێژە هاوڕێکەم
بو دەستبەسەریی بەرزاییەکانی بەری(قەسرێ)،
تەزووی ئاوی(کانی سارد) و
زۆرانبازیی هەورازەکانی (کانی قسڵ)
خۆت بووی دەتکوت
دنیا لە (مخاکۆ)وە دەست پێدەکا
(فەڕەنگت) لە تەنیایی بە مەقام بەچۆکدا دێنا
خۆزگە بە پاییز و فڕین
دوو کۆتر بوون
دەستەکانت بەس هەڵبڕە هاوڕێم
کاڵشینکۆفی چی؟
فڕین بەشێکە لە چەتوونیی شەوەزەنگ،
پێڵووەکانت ڕەنگی خەونی گریالیان بەخۆوە گرتووە
سوور
زەرد
سپی
سەوز

برووسکە بۆ کام ئەستێرە دەکەی
ئێشی القت بەمن ئارام نابێتەوە
ئەو خەونەی تۆ ژانی پێوەیە
ژان تەنیا دەنگە
(بی کەی سی) خەونی خاک ئاڵۆزتر دەکا
شیوەمێرێ بڕیاری ڕاسانی داوە
ژیالت کردۆتە الی الیە
هەتا هاواری زامانت بە پێخەفی ئەسریناوی
بڕژێتە بااڵی گریال
دڵۆپ دڵۆپ بە خەنجەری ڕاسانێک لە ڕەنگی هەتاو
کایەی ئەو جارەی قوربانییت نوێ کردەوە
شەهیدی ڕاسان
ڕۆڵەی خاک،
هۆ ڕێبواری شەوقی گزینگ
حیکایەتی گەڕانەوەت بۆ کام ئەشکەوت چڕیوە
ڕێگەی شەقڵی سینگی داوە،
ئەی گزینگی هەتاو ،ئەی جەنگاوەری خۆرەتاو
هاوڕێی شەهیدم گەرگوولی

دیدار لەگەڵ شەریف فەالح
نووسەر و چاالکی فەرهەنگی
سازدانی :ژووری ڕۆژەڤ لە تۆڕی کۆمەاڵیەتیی تێلێگرام
ئایــا پێتــان وانییــە کــە کۆمــاری
ئیســامی دەیــەوێ زمانــی کــوردی
مۆدیرییــەت بــکات؟ واتــە بــۆ ئــەوە
تێدەکۆشــێت ئایدۆلۆژیــای خــۆی
لەڕێگــەی زمانــی کوردییــەوە بخاتــە
ناخــی منااڵنــی کــوردەوە؟
پێشــتریش هەندێــک ئاماژەمــان
بــەم پرســە کــرد ،بەڵــێ وایــە کۆمــاری
ئیســامی دەیــەوێ پرســی فێربــوون
لەڕێگــەی زمانــی کــوردی ،لــە پرســی
پــەروەردە بــە زمانــی زگماکــی جیــا
بکاتــەوە ،دەیــەوێ بڵــێ تەنیــا پرســێکی
ڕووکەشــانەیە و پرســێکە دەیهــەوێ
ڕێنــووس و ڕێزمانیــان بــە شــێوەزاری
خۆیــان بێــت ،دەنــا ناوەرۆکیــان نــاوێ،
ناوەرۆکــی ئــەوان هەمــان ئایدۆلۆژیــای
ئێمەیــە ،بەڵــێ ئــەوان دەیانــەوێ مودیریەتی
پرســی زمانــی کــوردی بکــەن ،بــەاڵم ئــەم
مودیریەتــە چەواشــەکارییە مودیریەتێکــی
کوشــتنە ،مودیریەتێکــی لەخشــتەبردنە،
مودیریەتێکــە کــە ئێمــە ئەزموونمــان
کــردووە ،خــۆی ئەزمونــی کــردووە ٣٧
ســاڵە کۆمــاری ئیســامی لــە دامــودەزگا
و ڕاگەیاندنەکانــی خۆیــەوە هــەر لــە
ڕادیــۆی کرماشــانەوە بگــرە تــا دەنــگ و
ڕەنگــی ســنە ،مەهابــاد ،ڕادیــۆی کوردیی
تــاران و بەشــی کوردیــی ڕایەڵــەی ســەحەر
و ڕادیــۆ و تەلەفزیۆنــە ئاســمانییەکان
لــە ســنە ،کرماشــان و ئیــام و ورمــێ
و ..ئەمانــە شــێوەزارەکانی زمانــی
کــوردی بــەکار هێنــاوە بــۆ ڕووماڵــی
هەواڵەکانــی خــۆی و باســکردنی هەنــدێ
پــرس و چاالکیــی ڕۆژانــەی خــۆی لــە
پارێزگاکانــی کوردســتانیان هێناوەتــە
بەربــاس ،بۆیــە نەیویســتووە هیــچ کاتێــک
زمانــی کــوردی بــە شــێوەیەکی جیــددی
نیشــان بــدات.
ئێــوە چــاو لــە ئــەو بەرهەمانــە بکــەن
کــە کۆمــاری ئیســامی لــە دەنــگ و
ڕەنگەکانــی خۆیــەوە بــە زمانــی کــوردی
و شــێوەزارە جیاوازەکانــەوە بەرهەمــی
دەهێنێــت ،هــەر لــە کەناڵــی ئیالمــەوە بگرە،
کــە پــار ئێمــە بینیمــان چ شــانۆیەکی
ســووکایەتی بــە کــورد دروســت کــرد
کــە کــورد بــە چۆلەکەیــەک نیشــان
دەدات کــە بــێ ئەقڵــە ،وای دەنوێنــێ کــە
کەســێکی گەمژەیــە و خاوەنــی هــزر نییــە،
ئەمانــە هەڵگــری گوتــاری ئایدۆلۆژیــای
کۆمــاری ئیســامین ،هەروەهــا ئــەو

شــانۆیانەی کــە لــە دەنــگ و ڕەنگــی
ســنەوە بــاو دەبنــەوە بــە شــێوەزارەکانی
زمانــی کــوردی بــۆ شــانۆیەکی جیــدی
نیــن؟ بــۆ نایــەوێ شــانۆیەکی لــەڕووی
تایبەتمەندییەکانــی شــانۆییەوە بــە
شــێوەزارێکی کــوردی بــە ڕێکوپێکــی
پیشــان بــدات ،هەمیشــە ئــەو شــانۆیانە
دەخاتــەڕوو کــە تیتاڵــی و گاڵتەجاڕیــن،
بۆیــە دەیــەوێ وای بنوێنــی کــە زمانــی
کــوردی زمانێکــی جیــدی نییــە و تەنیــا
بــۆ گاڵتەکــردن و ڕابواردنــی خەڵکــی و
ســەرگەرمیی خەڵــک بــەکاردێ ،ئەمــە
ســووکایەتیە ،ئەگــەر بچیتــە قوواڵیــی
نیەتــی کۆمــاری ئیســامییەوە ،ئــەوا
دەبینیــن لــە ســووکایەتی زیاتــر هیــچ
شــتێکیتری پــێ نییــە بــۆ زمانــی کوردی.
هــەر وەک دەزانیــن جوگرافیــای
ئێــران چەنــد نەتــەوەی جیــاواز و زمانــی
جۆراوجــۆری تێدایــە ،بــەاڵم زمانــی
فارســی وەکــوو زمانــی فەرمیــی واڵت
دیــاری کــراوە ،پێــوەرەکان و هۆکارەکانــی
ئــەو هەڵبژاردنــە چییــە؟ هەروەهــا
ناوەندگەرێتیــی دەســەاڵت و سیســتمی
بەڕێوەبەریــی وەزارەتــی پــەروەردە لــە ئێــران
چــۆن چۆنییــە ،ئایــا کاریگەریــی لەســەر
دۆخــی زمانــی نەتەوەکانــی دیکــە دەبێــت؟
ئێــران
جوغرافیــای
وایــە
جوغرافیایەیکــی فــرە نەتەوەیــە،
کۆمــاری ئیســامی بۆیــە ئێســتا
ئــەم پرســەی تەنیــا لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان هێناوەتــە بەربــاس بۆچــی
لــە بەلووچســتان ،بۆچــی لــە ئەهــواز،
بۆچــی لــە پارێزگاکانــی دیکــەی
تورکنشــین واتــە ئــازەری زمــان کــە زیاتــر
لــە  ٤پارێــزگا دەگرێتــەوە ئــەم پرســەی
نەهێناوەتــە بەربــاس ،مــن لــە وەاڵمــی
پرســیارەکەی پێشــووتردا کــە بۆچــی
کۆمــاری ئیســامی لــەڕووی کاتــەوە
ئــەم پرســەی هێناوەتــە بەربــاس ،لەبیــرم
چــوو ئامــاژە بــە پرســێکی زۆر گرنــگ
بکــەم ،کۆمــاری ئیســامی لــەڕووی
سیاســیەوە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
زەختێکــی یەکجــار گــەورەی لەســەرە،
لــە مــاوەی یــەک ســاڵی ڕابــردوودا
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەســتی کــردووە
بــە ڕاســانەوەیەکی نــوێ ،دەســتی داوەتــە
دیســان خــۆ خوێندنەوەیەکــی نــوێ لــە
پرســی سیاســی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان،
وە لەســەر دەســتی حیزبــی دێموکــرات و
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حزبەکانــی دیکــە دەیانــەوێ پــاش ٢٠
ســاڵ لــە ڕاگرتنــی خەباتــی چەکــداری
و پــاش  ٢٠ســاڵ لــە غیــاب بــوون لەنــاو
چەقــی بزووتنــەوەی کــورددا ،ئێســتا
دیســان بڕۆنــەوە لەگــەڵ کۆمەاڵنــی
خەڵــک یــەک بگرنــەوە و دیســان
گرێدانــەوەی خەباتــی شــار و شــاخ
هەمــوو جەمســەرەکانی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان یــەک بگرێتــەوە ،کۆمــاری
ئیســامی بــۆ پەرچەکــرداری ئــەم ڕاســانە
دەیــەوێ وابنوێنــێ پرســی کــورد لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان تەنیــا پرســێکی
وردە فەرهەنگــە ،بۆیــە دەیــەوێ خەڵــک
بــەوە ســەرگەرم بــکات ،بڵــێ بەڵــێ کــورد
مافیــان دراوە و هیــچ کێشــەیەکی
سیاســییان نییــە و بــە زمانــی خۆیــان
دەخوێنــن و گۆرانــی دەڵێــن و هەڵدەپــەڕن
و زۆر شــتی دیکــە..
هەمــووکات کۆمــاری ئیســامی
بــۆ پرســی عەشــیرەگەری و بــۆ پرســی
ناوچەگەریەتــی ،بــۆ پرســی وردە
فەهەنگەلێــک کــە هیــچ گرفتێکــی
ئەمنیەتــی بــۆی نییــە هێنــدە خــەرج
دەکات بەپانــەوە خــۆی و هەمــوو
دامودەزگاکانــی دەخاتــە ئیختیــاری،
ئێــوە چــاو لــە ڕووماڵــی هەواڵەکانــی
ئــەو بەشــانە بکــەن کــە بــە کــوردی
بــاو دەبنــەوە ،یــا فێســتیڤاڵی گــۆرەوی
بازییــە ،یــا فێســتیڤاڵی قەمچانــە،
یــا فێســتیڤاڵی یارییــە ناوچەییــەکان،
مــن ناڵێــم ئەمانــە گرنــگ نیــن بــۆ
کــورد ،بــەاڵم لــە ئەولەویەتــدا نیــن ،ئێمــە
زمانمــان لــە ئەولەویەتــی هەمــوو شــتێک
دایــە ،چوونکــە ئاگایــی و وشــیاریی
نەتەوەیــی لــە ڕێــگای زمانــەوە دروســت
دەبێــت ،وەک چــۆن دەڵێــن زمــان ڕۆحــی
نەتەوەیــە ،ئەگــەر ڕۆح لەبــەری نەتــەوە
نەمێنێــت ،ئیــدی نەتــەوە مانــای نییــە،
بۆیــە ئێمــە بــەر لــە هەمــوو شــتێک
دەبــێ زمانمــان زینــدوو بکەینــەوە ،بــەر
لــە هەمــوو شــتێک دەبــێ شــعووری
نەتەوەییمــان لــە ڕێــگای پەروەردەیــی
زمانییــەوە بــااڵ بــکات و گەشــە بــکات
هەتــا بــگات بــە وشــیارییەکی نەتەوەیــی
تــا نەتــەوەی بااڵدەســت نەتوانێــت
بمانچەوســێنێتەوە ،بــە چەشــنێک
تــاک لــەو لەخۆنامۆبوونــە شوناســییە
ڕازگاری بێــت و بــە زمــان و ئەندێشــەی
زگکماکــی بیــر بکاتــەوە.
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شــکۆت قەندیــل ودڵگیریــت بەهــاران
شــەپۆلی پێکەنینــت نەرمەبــاران
بــزەت ڕێــژاوی تاڤگــەی کــوردەواری
هەناســەت گیانەبــۆ وەرزی هــەژاری
هەتــاوی مێهرەبانیــت خەونــی ئاســۆن
لەجێــی پێاڵوەکانت،خوێــن ڕەگاژۆن
سەروســیمات لەڕەنگــی ئاســمانە
ترووســکەی چاوەکانــت کاکەشــانە
هەمووئەندێشــەکانت بۆخەبــات بــوو
ئیشــارەت وەرزی داهاتووی واڵت بوو
چیــا و پێدەشــت،زەوی ،ڕووبار و کانی
لەخۆشــیانت دەبوونــە ئاوەدانــی
لەگــەڵ ڕاســتی و خەیاڵمــان تێکــەاڵوی
هەتاکــوردێ هەبێ،زینــدووی و مــاوی
یەڵــدا ،بەنــاوت
گەلــێ ڕازاوەیــە
بەپــۆل ئەســتێرە دەڕژێــن بــۆ ســاوت
لەبەرتــۆ پاییــزی کــوردان بەپێــزە
لەداییــک بوونتــە یەڵــدا ،زۆر بەڕێــزە
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