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کوردستان
پشتیوانی
لە ڕاپەڕینی
ئەحواز دەکات
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
ڕاگەیەندراوێکــدا ،پشــتگیریی خــۆی لــە
ڕاپەڕینــی ناڕەزایەتیــی نەتــەوەی عــەرەب لــە
ئێــران دەربــڕی.
لــە پەیامێکــدا کــە دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
ڕۆژی هەینــی ٢٩ی ڕێبەندانــی ١٣٩٥ی
هەتــاوی بــاوی کــردەوە ،هاتــووە کــە؛
"حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
وێــڕای مەحکــووم کردنــی سیاســەتی
هــەاڵواردن و مــاف پێشــێلکردنی نەتــەوەی
عــەرەب و نەتەوەکانــی دیکــە لــە ئێــران و
بایــەخ نەدانــی ڕێژیــم بــە ژیــان و گــوزەران
و خزمەتگوزارییەکانــی خەڵکــی ناوچــەکان،
پشــتیوانیی هەمەالیەنــەی خــۆی لــە
دەنگــی مافخــوازی ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی
عــەرەب لــە ئەهــواز دەردەبــڕێ و هاوخەمــی

لەگــەڵ بنەماڵــەی گیــان لەدەســتداوەکە
دەکا و چاکبوونــەوەی هەرچــی زووتــری
برینــدارەکان بــە ئــاوات دەخــوازێ".
لەبەشــێکی دیکــەی ڕاگەیەندراوەکــەدا،
حیزبــی دێموکــرات دەپەرژێتــە ســەر ئەوەیکە؛
"دیــارە بێدەنگــی لــە بەرانبــەر ســەرکوتی
ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی عــەرەب لــە ئێــران،
دەســتی ڕێژیــم و هێــزە ســەرکوتکەرەکانی
لــە درێــژەدان بــەم سیاســەتە دژی گەلییانــە
ئاوااڵتــر دەکا ،بــە پێچەوانــەوە پشــتیوانی
و هاودەنگــی لەگــەڵ ئــەم حەرەکەتانــە و
یەکگرتوویــی نەتەوەکانــی ئێــران دەتوانــێ
ڕێژیــم بــە چۆکــدا بێنــێ و پاشەکشــە بــە
سیاســەتە دژی ئینســانییەکانی بــکا".
هــاوکات ،ڕۆژی هەینــی شــارۆمەندانی
ئەحوازی ســەرەڕای هەڕەش و گوشــارەکانی
کۆبوونــەوەی
پێنجەمیــن
ڕێژیــم،

پـەیڤ
ڕاسان و خەباتی مەدەنی
كەریم پەرویزی

ناڕەزایەتیــی خۆیــان لەبەرانبــەر ئوســتانداریی
ئەحــوازدا بەڕیوەبــرد .بەهــۆی کاریگەریــی
ئــەم ناڕەزایەتــی دەربڕینــە خەڵکییــە و
ترســی ڕێژیــم لــە پەرەســەندن و تەشــەنە
کردنــی بــۆ دیکــەی ناوچەکانــی نەتــەوە
ســتەملێکراوەکانی ئێــران ،ڕاگەیاندنــە
حکومەتییــەکان ،لەژێــر کاریگەریــی و
بانــدۆری گوشــارەکانی خەڵکــدا ،هەواڵــی
لەســەرکار الدانــی دوو کاربەدەســت و
بەرپرســی ئــەو پارێزگایەیــان ،ڕاگەیانــد.
بەپێــی ڕاپۆرتــی هەواڵدەریــی حکوومەتیــی
"ایرنــا" ،دوابــەدوای ڕوداوەکانــی ڕۆژانــی
ڕابــردوو" ،هاشــم بالــدی" ،بەڕێوەبــەری
گشــتیی بەڕێوەبەرایەتیــی قەیرانــی
ئوســتانداری ،و "شــەهریار بــەزرکار"،
ســەرچاوە
گشــتیی
بەڕێوەبــەری
سروشــتییەکانی خووزســتان ،لەســەر کار و

بەرپرســایەتییەکانیان الدراون.
شــەوی چوارشــەممەی ڕابــردوو ٢٦ی
ڕێبەنــدان" ،حســێن شــەریفی" فەرمانــدەی
ئیــدارەی ئیتالعاتــی هێــزی ئینتیزامیــی
ڕێژیــم لــە شــاری خەلفیــە (ڕامشــیر)،
لەگــەڵ بەرپرســێکی دیکــەی پۆلیــس
هێرشــیان کردۆتــە ســەر زەماوەندێــک و
ڕێگرییــان لــە شــایی و داوەتــی خەڵکــی
عــەرەب کــردووە.
بــە وتــەی چاالکانــی عــەرەب ،ناوبــراو بــە
تەقەکــردن و تۆقاندنــی خەڵــک هەوڵــی
داوە شــاییەکە تێــک بــدات کــە بــەرەوڕووی
ناڕەزایەتیــی بەشــداربووانی بۆنەکــە بووەتــەوە
و لەئاکامــدا تێکهەڵچوونــی نێــوان خەڵــک
و هێــزە حکوومەتییەکانــی لــێ کەوتۆتــەوە.
پــاش ئــەم ڕووداوانــە ،خەڵکــی عــەرەب
لــە شــارە جیــاوازەکان و لەوانــە ئەحــواز،

فەلالحیــە .خەلفییــە ،مەعشــوور و زۆرێــک
لــە ناوچەکانــی دیکــەی عەرەبســتانی ئێــران
ڕژانــە ســەر شــەقامەکان و لــەدژی زوڵــم و
نادادپەروەریــی ڕێژیــم ناڕەزایەتییــان دەربڕی.
بەردەوامیــی ئــەم ڕاپەڕینــە لــەو ڕۆژانــەی
دواییــدا ،ڕێژیمــی تۆقانــدووە ،وەهــا کــە
هێزێکــی بەرچــاوی ســەرکوتکەری زیاتــری
لــە شــارەکانی ئێرانــەوە بــۆ ئەحــواز بــەڕێ
کــردووە.
بەهــۆی توندوتیژیــی مەئموورەکانــی ڕێژیــم،
تائێســتا النیکــەم لــە فەلالحییە(شــادگان)،
هاوواڵتییەکــی عــەرەب بــە نــاوی "حەســەن
ئالبوغەبیــش" کــوژراوە و "حســێن شــەریفی"
فەرمانــدەی شەرئاشــۆ و دژەگەلیــی
ئیــدارەی ئیتالعاتــی هێــزی ئینتیزامــی
خەلفییــەش بەســزای تاوانەکانــی گەییشــتووە
و کــوژراوە.
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مەنســوورئەلتورکی،
سەرلەشــکر
وتەبێــژی وەزارەتــی نێوخــۆی عەرەبســتانی
ســعوودی ،وێــڕای ئەماژەدانێکــی البــەال
بــە ڕێژیمــی ئێــران ،گوتــی" :واڵتانێــک
کــە داڵــدەی ئەندامــان و هەنــدێ لــە
ڕێبەرانــی ئەلقاعیدەیــان دابــوو ،دوور
نییــە لــە داهاتوویەکــی نزیکــدا پێشــوازیی
لــەو ئەندامانــەی داعــش بکــەن کــە
بەهــۆی هێرشــە قورســەکانی هێزەکانــی

هاوپەیمانانــی نێونەتەوەیــی ،بەرەبــەرە لــە
عێــراق و ســوورییە ڕادەکــەن و ئەوانیــش
داڵــدە بــدەن".
ئەلعەرەبیــە،
ڕاپۆرتــی
بەپێــی
١٦ی
پێنجشەممەشــەوی
فێورییــە ،مەنســوورئەلتورکی لــە
پرێسکۆنفڕانســێکدا کــە ســەبارەت
بــە لێکهەڵوەشــانی چــوار هەســتەی
تێرۆریســتی و بەســتراوە بــە داعــش
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"تــۆڕە
گوتــی:
بەڕیوەچــوو،
کۆمەاڵیەتییەکانــی ســەر بــەم گرووپــە
تێرۆریســتییە بەمەبەســتی ڕاکێشــانی
خەڵــک ،هــەردەم لەچاالکیــدان ،چ لــە
عێراقــدا بــن و چ لــە ســوورییە .نیگەرانیــی
ئێمــە لــەو تــۆڕە کۆمەاڵیەتییانــە نییــە،
ئێمــە زیاتــر لــەو واڵتانــە نیگەرانیــن کــە
پێشــتر داڵــدەی ڕێبــەران و ئەندامانــی
ئەلقاعیدەیــان داوە و میواندارییــان کــردوون.
نیگەرانــی ئەوەیــن کــە هەمیســان ئــەم
واڵتانــە داڵــدەی ڕێبــەران و ئەندامانــی
داعــش بــدەن و پێشــوازییان لــێ بکــەن و
تەناهــی و ســەقامگیریی ناوچەکــە و
جیهــان بخەنــە مەترســییەوە".
شــایانی باســە ڕێژیمــی ئێــران لــەو چەنــد
ســاڵەی دواییــدا داڵــدەی هەنــدێ لــە
ئەندامــان و ڕیبەرانــی ئەلقاعیــدە ،لەوانــە
بنەماڵــەی بێــن الدەن و جێگرەکــەی
واتــە "زەواهێــری"ی داوە .پشــتگیری
کــردن و داڵدەدانــی ڕێبەرانــی ئەلقاعیــدە
لەالیــەن تارانــەوە ،پــاش کوژرانــی بێــن
الدەن لــە "ئەبــووت ئابــاد"ی پاکســتان و
دەستبەســەرداگرتنی چەندیــن بەڵگەنامــە

لــە ماڵەکەیــدا و لــە کامپیۆتێرەکەیــدا
ئاشــکرا بــوو.
بێــن الدەن لــە نامەگەلێکــدا کــە بــۆ
ڕێبەرانــی ئــەو گرووپــەی نووســیبوو،
ئامــاژەی بــە هــاوکاری و پشــتگیریی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و داڵدەدانــی
ڕێبەرانــی ئــەو گرووپــە کــردووە.
بەپێــی نێوەرۆکــی نامــە بەڕێکراوەکانــی
بێــن الدەن ،ئێــران نــەک هــەر داڵــدەی
منــدااڵن و هاوســەرەکانی بێــن الدەنــی
داوە ،بەڵکــوو داڵــدەی "ناســر ئەلوەحیشــی"،
یەکێــک لــە مەترســیدارترین ڕێبەرانــی
ئەلقاعیــدە لــە یەمەنیشــی دابــوو .هەروەهــا
"ســەیفولعەدل" جێگــری یەکەمــی "ئەیمــەن
ئەلزەواهێــری" و "یاســین ئەلســووری" کــە
ئامریکا بڕی  ١٠میلیۆن دۆالر پاداشــتی
بــۆ بەدەســتەوەدانی ناوبــراو دیــاری کــردووە،
هەردووکیــان لــە ئێــران بــوون.
لــە دیکــەی ڕێبەرانــی ئەلقاعیــدە کــە لــە
ئێــران داڵــدە درابــوون ،ئەبــوو مەســعەب
ئەلزەرقــاوی ،ئەبــوو فەحــس ئەلمووریتانــی،
ڕەمــزی بێــن شــێیبە ڕێکخــەری
عەمەلیاتــی تێرۆریســتیی ١١ی ســێپتامبر

لــە ســاڵی ٢٠٠١ی زایینی ـی لــە ئامریــکا
بــوو.
هەروەهــا ســولەیمان ئەبــوو ئەلغەیــس،
وتەبێــژی فەرمیــی ئەلقاعیــدە ،ســاڵح
ئەلقرعــاوی کــە فەرماندەیــی گوردانــە
تێرۆریســتییەکانی "عەبدوڵــا عــەزام"ی
لەئەســتۆ بــوو و "عەتییــە عەبدولڕەحمــان
سەرپەرشــتیاریی
کــە
ئەللیبــی"
گواســتنەوەی بنەماڵــەی بێــن الدەن لــە
ئێرانــەوە تــا پاکســتانی لــە ئەســتۆ گــرت
و ڕێژەیەکــی دیکــە لــە ڕێبەرانــی دیــار
و ناســراوی ئەلقاعیــدە ،کــە لــە ڕابــردوو و
ئێستاشــدا ،لــە ئێــران داڵــدە دراون.
بەپێــی ڕاپۆرتــی ڕۆژنامــەی ئامریکایــی
"فاریــن ئەفیــرز" ،پەیوەندیــی ئێــران و
ئەلقاعیــدە بــۆ ســاڵی  ٢٠٠١دەگەڕێتــەوە.
ئــەو کاتــەی کــە ئامریــکا ئەفغانســتانی
داگیــر کــرد و حکوومەتــی تاڵەبانــی
ڕووخانــد ،زۆربــەی ڕێبەرانــی ئەلقاعیــدە
لــە ئاســتی بــەرزدا ،کــە لــە ئەفغانســتان
دەژیــان ،پەنایــان بــردە بــەر ئێــران و لــە الیــەن
ڕێژیمــی ئێرانــەوە پشــتگیری لــە چاالکییــە
تێرۆریســتییەکانیان کــرا.

لــە نێــو هــەر گــەل و نەتەوەیەکــدا ،ئــاوات
و خولیــا و ویســتەکان ،دەبنــە هانــدەر و
هــۆکار بــۆ جووڵــە و بزاوتــن ،و گــرووپ
و توێــژێ جیــاواز لــە پێنــاو ئــەو ئاواتانــەدا
وەگــەڕ دەکــەون .ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت بــە
ڕوانینێکــی ورد و لــە ســەر بنەمــای
گرینگیدانــی پــڕ واتــا بــە خەباتــی شــار
کــە یەکێــک لــە شــێوازەکانی خەباتــی
شــار ،خەباتــی مەدەنیــە ،دەیــەوێ هێــزی
پەنگخــواردووی خولیــا و ئاواتەکانــی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــدا بــکا بــە هێــزی
وەگەڕکەوتــوو.
بــەاڵم بزاوتــن و چاالکــی لــە نێــو
شــاردا تەنیــا یــەک شــێواز و یــەک
میکانیزمــی نیــە و خەباتــی مەدەنــی
یەکێــک لــە ڕێگاکانــی خەباتــی شــارە و
لــەو بوارەشــدا هەندێــک جــار چاالکیــی
مەدەنــی و خەباتــی مەدەنــی تێکــەڵ
دەکرێــن یــان لــە ڕاســتیدا نــاوی خەباتــی
مەدەنــی لــە ســەر چاالکیــی مەدەنــی
دادەنــرێ.
ڕوونبوونــەوەی زۆرتــری بابەتەکــە ئــەو
کاتــە پێویســتتر خــۆی دەنوێنــێ کــە لــە
هەندێــک کار و چاالکیــی مەدەنیــدا،
پێداهەڵگوتنێکــی زۆر لەڕادەبــەدەر لــە
الیــەن کــەس یــان کەســان و الیەنــی دیــار
و نادیــارەوە دێتــە ئــاراوە و بــەو شــێوەیە
دەیانــەوێ لــە نێــو ڕای گشــتیدا وەهــا
جــێ بخــەن کــە خەباتــی مەدەنــی ئــەو
چاالکیــە مەدەنیەیــە و لــە ڕاســتیدا
ئاســتی خەبــات ئەوەنــدە بهێنرێتــە خــوار
کــە هیــچ مەترســییەکی بــۆ ڕێژیــم
نەبــێ!
چاالکیــی مەدەنــی ،بریتییــە لــەو کار و
هەنگاوانــەی بــە شــێوەی تــاک بــێ یــان
گــرووپ کــە لەالیــەن خەڵکــی ئاســایی
و مەدەنییــەوە بەڕێــوە دەچــن ،و لــە
چوارچێــوەی یاســا و ڕێوشــوێنەکانی
سیســتمی زاڵــدا ڕێگایــان پــێ دەدەرێ
و زۆرتــر ئامانجێکــی کورتخایــەن و
ویســتێکی ســینفی یــان کۆمەاڵیەتییــان
هەیــە .بــەاڵم خەباتــی مەدەنــی بریتییــە
لــەو کــردار و هەنگاوانــەی کــە لــە الیــەن
تــاک یــان گرووپەکانــی نێــو کۆمەڵگاوە
بەڕێــوە دەچــن و ئامانجێکــی فراوانتــر و
دژ بــە یاســایەکی سیســتمی زاڵ ئەنجــام
دەدرێــن.
لــە ڕاســتیدا ئــەوەی کــە چاالکییەکــی
مەدەنــی دەکا بــە خەباتــی مەدەنــی،
دژ بــە یاســابوونە .بــەو مانایــە کــە
چاالکییــەک بــۆ ئــەوەی نێــوی خەباتــی
لــێ بنــرێ دەبــێ دژایەتــی یاســایەک
لــە نێــو یاســاکانی سیســتمی زاڵــدا
بــکا .دەنــا گــەر هــەر لــە چوارچێــوەی
سیســتمی زاڵــدا بــێ و هیــچ یاســایەک
نــەکا بــە ئامانــج ،تەنیــا چالکییەکــی
درێژە لە الپەڕەی٣
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هەواڵ و ڕاپۆرت

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران سەبارەت بە کۆچی دوایی کاک عەبدولڕەزا کەریمی

بــەداخ و کەســەرێکی زۆرەوە
ڕادەگەیەنیــن کــە ڕۆژی
دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٥ی
ڕێبەندانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی
بەرانبــەر بــە ١٣ی فێوریــەی
٢٠١٧ی زایینــی هــاوڕێ
عەبدولــڕەزا کەریمی تێکۆشــەری
دێریــن و کادری بەوەجــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بە
دوای نەخۆشــییەکی درێژخایــەن،
لــە ئەیالەتــی بــادن بــادن لــە
شــاری هایدێلبێــرگ لــە واڵتــی

ئاڵمــان کۆچــی دوایــی و ماڵئاوایــی
لــە هــاوڕێ و خــزم و دۆســتانی
کــرد و خەبــات لــە پێنــاو ئــازادی
و ڕزگاریــی کــورددا بــە هەڤــااڵن و
هاوســەنگەرانی ئەســپارد.
هــاوڕێ عەبدولــڕەزا کەریمــی
"محەممەدعەلــی"
کــوڕی
لەدایکبــووی ســاڵی ١٣٢٠ی
هەتــاوی لــە شــاری کرماشــان بــوو،
خوێندنــی ســەرەتایی و ناوەنــدی
تــا ڕادەی دیپلــۆم لــە پارێــزگای
کرماشــان تــەواو کــرد و دواتــر بــۆ

درێــژەی خوێنــدن چــووە شــاری
ئیســفەهان و لــە بەشــی مێــژوودا
لیسانسی وەرگرت و کاری دەبیری
و مامۆســتایەتی لە شــاری مەریوان
دەســت پێکــرد .لــە پەنــای ئەرکــی
مامۆســتایەتیدا دەوری شــیاوی لــە
ڕوونکردنــەوەی بیــروڕای گشــتی و
قوتابیــان و زیاتــر ئاشــناکردنیان بــە
مــاف و ئازادییەکانیــان و خەبــات
دژ بــە ڕێژیمــی پاشــایەتی گێــڕا
و بــە ڕاشــکاوی تێکــەاڵوی کار و
چاالکیــی سیاســی بــوو.

ســەرەتا تێکۆشــانی لــە ڕیــزی
ڕێکخــراوی چریکــە فیداییەکانــی
خەڵکــی ئێــران دەســتپێکرد و پــاش
ئینشــعاب لــەو ڕێکخراوەیــەدا،
کاک عەبدولــڕەزا کەریمــی
بەرپرســایەتی لقــی کوردســتانی
ئــەو
ئەقەلییەتــی
بەشــی
ڕێکخراوەیــەی وەئەســتۆ گــرت و
هــەر لــەو کاتەشــدا بــۆ پەرەپێدانــی
هەســتی نەتەوایەتــی کــورد دەوری
بەرچــاوی گێــڕا .تــا ســەرئەنجام
ســاڵی ١٣٦١ی هەتــاوی هاتــە
ڕیــزی تێکۆشــەرانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
لــە ئاســتی ئەندامەتــی هەیئەتــی
ئیجرایــی کۆمیتــەی حیــزب لــە
ناوچەکانــی هەورامــان و جوانــڕۆ
ئەرکــی وەئەســتۆ گــرت و پاشــان
وەک یەکێــک لــە دامەزرێنەرانــی
کۆمیتــەی حیــزب لــە دااڵهــۆ
دەوری بەرچــاوی گێــڕا.
بەهــۆی ئــەو کار و تێکۆشــانە
لێبڕاوانەیــەی هــاوڕێ عەبدولــڕەزا
کەریمــی بــوو کــە ســاڵی
١٣٧٩ی هەتــاوی وەک ئەندامــی
ڕاوێــژکاری کۆمیتــەی ناوەنــدی
هەڵبژێــردرا .هــاوڕێ عەبدولــڕەزا
کەریمــی بەهــۆی بــاری نالەبــاری
جەســتەیی ،بــە موافقەتــی حیــزب لە
دەرەوەی واڵت و لــە ئاڵمــان درێــژەی
بــە ژیــان و تێکۆشــانی دا و وەک
نوێنــەری پێوەندییەکانــی حیــزب و

ڕاوێــژکاری ســکرتێری گشــتی
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ کاروبــاری
ئۆپۆزیســیونی ئێرانــی درێــژەی بــە
بەجێهێنانــی ئەرکەکانــی دا ،و لــە
زۆربــەی کــۆڕ و کۆبوونەوەکانــی
ئۆپۆزیســیونی ئێرانیــدا بەشــدار و
لەســەر سیاســەت و هەڵوێســتەکانی
حیــزب پێداگــر بــوو.
جیــا لــەوە هــاوڕێ عەبدولــڕەزا
کەریمــی لــە بــواری کاری
ڕاگەیاندنــدا و بەتایبــەت لــە
بەرنامەکانــی تەلەویزیۆنی تیشــکدا
بــە زاراوەی کوردیــی کەلهــوڕی و
بــە زمانــی فارســی ،ســەرچاوەی
خزمەتێکــی بەرچــاو بــوو.
هــاوڕێ عەبدولــڕەزا کەریمــی
ڕۆڵــەی بنەماڵەیەکــی تێکۆشــەری
نــاوداری کرماشــان بــوو کــە لــە
ســەردەمی مەشــروتییەت بــاب و
مامەکانــی دەوری شــوێندانەریان
هەبــووە ،هــەر بۆیــەش هــاوڕی
عەبدولــڕەزا ســەرەڕای هەمــوو
چاالکییــە
و
تێکۆشــەری
سیاســییەکانی خــۆی وەک
ســیمای ناســراوی بنەماڵەیەکــی
نــاوداری کرماشــان و درێژەپێــدەری
ڕێبــازە سیاســییەکەی ئــەو بنەماڵــە
لــە کرماشــان ســەیری دەکــرا.
کۆچــی دوایــی هاوڕێــی تێکۆشــەر
کاک عەبدولــڕەزا کەریمــی ناســراو
بــە "کاک ئەبــوو" بــۆ هەمــوو
تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتانی ئێــران جێــگای داخ
و کەســەرێکی گــەورە و بــۆ
بزووتنــەوەی دێموکراســیخوازی
و مافخوازیــی نەتەوەکانــی ئێــران
بــە گشــتی و بزووتنــەوەی کــورد
بەتایبەتــی خەســارێکی گــەورە
بــوو.
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
کوردســتانی
دێموکراتــی
ئێــران وێــڕای بــەداخ بــوون
بــۆ لەدەســتچوونی ئــەو
هــاوڕێ تێکۆشــەرەی حیــزب
و نەتەوەکەمــان ،پرســە و
سەرەخۆشــی لــە هەمــوو
هــاوڕێ و هاوســەنگەران و
بنەماڵــە نیشــتمانپەروەرەکەی
کاک عەبدولــڕەزا کەریمــی
و خەڵکــی دەوەری کرماشــان
دەکات و خــۆی بــە بەشــداری
خــەم و پــەژارەی هەمــوو الیــەک
دەزانــێ.
هــەزاران ســاو لــە گیانــی
پاکــی کاک عەبدولــڕەزا
کەریمــی و هەمــوو شــەهیدانی
کوردســتان و ڕێــگا و ڕێبــازی
ئازادیخوازانەیــان پــڕ ڕێبــوار بــێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
دەفتەری سیاسی
٢٥ی ڕێبەندانی ١٣٩٥ی
١٣ی فێوریەی
هەتاوی
٢٠١٧ی زایینی

بەیاننامەی هاوبەش بە بۆنەی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک
خەڵکی مافخوازی کوردستان
چیــن و توێــژە ئازادیخــواز و ڕۆڵــە
نیشــتمانپەروەرەکانی کوردســتان
ڕۆژی ٣ی ڕەشــەمەی ١٣٩٥ی
هەتــاوی ،بەرانبــەر بــە ()٢٠١٧/٢/٢١
ی هەمــوو ســاڵێک ،بــە ڕۆژی
جیهانیــی زمانــی دایکــی ،یــان
زگماکــی ناودێــر کــراوە و لەنێــو گــەل
و نەتەوەکانــی جیهانــدا بــە شــێوازی
جۆراوجــۆر یــادی دەکرێتــەوە.
دوای ئــەوەی لەســەر پێشــنیاری
واڵتــی بەنگالدێــش ،ڕێکخــراوی
فێــرکاری ،زانســتی و فەرهەنگیــی
نەتــەوە یەکگرتــووەکان (یونســکۆ)
ئــەو ڕۆژەی وەک ڕۆژی جیهانیــی
زمانــی دایــک پەســەند کــرد ،لــە
چەندیــن بەڵگەنامــەی نێونەتەوەییشــدا
ئــەم پرســە جەختــی لەســەر کراوەتــەوە،
لەوانــە :ڕاگەیەنــدراوی جیهانیــی
مافەکانــی مــرۆڤ پەســەندکراوی
میســاقی نێونەتەوەیــی مافــە مەدەنــی
و سیاســییەکان ،کۆنوانســیۆنی
نەهێشــتنی هــەاڵواردن لــە سیســتمی
پــەروەردە و فێــرکاری ،کۆنوانســیۆنی
مافەکانــی منــدااڵن ،کۆنوانســیۆنی
نێونەتەوەیــی البردنــی هەرچەشــنە
هەاڵواردنێکــی نــژادی ،ڕاگەیەنــدراوی
مەزهەبــی،
کەمینــە
مافــی

نەتەوەیــی ،ئێتنیکــی و زمانییــەکان و
ڕاگەیەنــدراوی جیهانیــی مافەکانــی
زمــان.
مــرۆڤ ،بوونەوەرێکــی شوناســخوازە.
لــەم نێــوەدا زمــان پێگەیەکــی تایبەتــی
هەیــە .زمــان پڕڕەنگتریــن نوێنگــەی
شوناســی مرۆڤــە .مــرۆڤ بــە
ڕێگــەی زمان،ژیــان وشوناســی خــۆی
و دەوروبــەر مانــا دەکاتــەوە .زمانــی
دایکــی ،نــە تەنیــا زمانــی ئاخاوتنــە،
بەڵکــوو زمانــی عاتیفــە ،زمانــی
هەســت و بیرکردنــەوەی مرۆڤەکانــە.
ئێــران لــە ڕووی پێکهاتــەی زمانــی،
نەتەوەیــی ،ئایینــی و کولتوورییــەوە
واڵتێکــی فرەچەشــن و فــرە نەتەوەیــە.
بــە فەرمــی نەناســینی مافــی
خوێنــدن بــە زمانــی دایکــی بــۆ
ئــەم نەتەوانــە ،لــە ڕووی دەروونــی،
پــەروەردە ،کولتــووری و زمانییــەوە
کۆمەڵێــک زیانــی بــەدواوە بــووە .لــەم
ڕەهەنــدەوە ،لێکدانــەوە و خوێندنــەوەی
ئیدئۆلۆژیــک و سیاســی لــە الیــەن
دەســەاڵتدارانەوە ،ئــەم مافــەی بــەرەو
ئاقارێکــی دیکــە بــردووە .سیســتمە
شوینیســتییەکان ،شوناســی خۆیــان
بــە زمانــی بااڵدەســت تێکەڵکێــش
کــردووە و وەک ئامرازێــک بــۆ
ســەرکوت و پەراوێزخســتنی زمانــی

نەتەوەکانــی دیکــە بەکاریــان هێنــاوە،
واتــە دەســەاڵت ،بــااڵ دەســتیی خــۆی
لــەم ڕێگــەوە ســەپاندووە .دەســەاڵتداران
لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ مافــی زمانــی
و مافەکانــی دیکــەی پێکهاتەکانــی
ئێــران ،کۆمەڵێــک پاســاو و هــۆکار
دێننــەوە کــە لــە بنەڕەتــدا بەالڕێــدا
بردنــی واقعــی کێشــەکەیە .بــۆ
نموونــە بەکارهێنانــی چەمکــی
کەمینــە و وردە فەرهەنگــەکان.
بــە تــەواوی ئاشــکرایە کــە کــۆی
کەمینەکان(نەتــەوە ژێردەســەتەکان)،
زۆرینــەی دانیشــتوانی ئــەم واڵتــە
پێکدێنــن ،لــە کاتێکــدا لــە کەمتریــن
مافەکانیــان بێبەشــن .ئــەم چەمکانــە
لــە ســەربنەمای هــەاڵواردن و بــە
فەرمــی نەناســینی جیاوازییــەکان و
نکۆڵــی کــردن لــە مافــە سروشــتی
و سیاســیەکانی ســەرجەم پێکهاتــە
نەتەوەیــی ،زمانــی و ئایینیەکانــی ئــەم
واڵتــە بنیــات نــراوە .ئەمەش ڕاســتەوخۆ
دەکەوێتــە چوارچێــوەی ســەرکوتێکی
سیســتماتیکەوە کــە الیەنێکــی یاســایی
پێــدراوە.
لــە ڕوانگــەی دەســەاڵتدارانەوە،
زمانــی دایکییــش هەڕەشــەیە بــۆ ســەر
بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی ،یەکپارچەیــی
خــاک و لــە هەمانکاتــدا ،ســەرەتا

و بیانوویەکــە بــۆ جیابوونــەوە و
ســەربەخۆییخوازی .هــەر بۆیــە پێیــان
وایــە کــە ئــەم چەمکــە فەرمییانــە
دەبێــت کۆڵەکــە ســەرەکییەکانی
"شوناســی ڕەســەنی" ئێرانــی بــن.
الیەنگرانــی سیاســەتی تــاک زمانــی،
بریتیــن لــە ئــەو کەســایەتی ،ڕەوت و
الیەنانــە کــە تەنهــا خاڵــی هاوبەشــیان،
ڕەنگــە هەمــان زەروورەتــی پاراســتی
پێگــەی پاوانخوازانــەی زمانــی
نەتــەوەی بااڵدەســت بێــت .ئەمــە لــە
هەمانکاتــدا بووەتــە هــۆی بەکــەم
گرتنــی زانســت و ئــەدەب و کولتــووری
نەتەوەکانــی دیکــە و بــۆ بێبایــەخ
کــردن و تواندنەوەیــان ،سیاســەتی لــەم
شــێوەیەیان گرتووەتەبــەر .لــە ڕاســتیدا
ئەمــە بنەمــای فکــری ،سیاســی و
ئیدئۆلۆژیــی دەســەاڵتدارانی ئێــران و
ڕەوتــە بێدەســەاڵت و هاوبیرەکانیــان
بــووە بــە درێژایــی مێــژوو تــا دەگاتــە
ئێســتا.
ئــەم جــۆرە ڕوانیــن و سیاســەتە ،بــە
کــردەوە گورزێکــی مەترســیداری لــە
پێکهاتــەی فرەچەشــن و ڕەنگاڵــەی
ئێــران داوە و مەترســیی لەنێوچــوون و
پەراوێــز خســتنی شوناســی نەتەوەیــی
نەتەوەکانــی دیکــەی بــەدواوە بــوو.
بــەاڵم ،بێتوانایــی و الوازیــی

پێکهاتەیــی سیســتمی سیاســی لــە
بەرەوپێشــبردنی ڕەوتــی یەکسانســازی
و ئاسیمیالســیۆنی فەرهەنگــی و
زمانــی ،هــۆکاری ســەرنەکەوتنی
بــووە.
ئــەم ئیدیعایــە کــە بەفەرمــی ناســینی
زمانــە غەیــرە فارســییەکان ،دەبێتــە
هــۆی بەهێزبوونــی ویســت و ئۆگــری
بــە جیابوونــەوەی نەتەوەکانــی
غەیــرە فــارس ،زۆرتــر لــە ژێــر
کاریگەریــی "تئــوری توطئــە" و
ماهییەتــی پاوانخوازانــەی دەســەاڵت
و دەســەاڵتداراندا بــووە ..ئاشــکرایە
کــە ســەپاندنی زمانێکــی تایبــەت
دەکەوێتە چوارچێوەی زمان کوشــتن و
ســەرکوتێکی سیســتماتیک بە تەواوی
مانــاوە .لەکاتێکــدا لــەم ســەردەمەدا بــە
دەیــان واڵتــی جیهــان زیاتــر لــە یــەک
زمانــی فەرمییــان هەیــە ،سیســتمی
پــەروەردە و فێرکارییــان چەنــد زمانەیــە
و زۆربەشــیان خاوەنــی سیســتمێکی
سیاســیی ســەقامگیر و دێموکراتیکــن،
بــۆ وێنــە کانــادا ،بێلژیــک و ئێســپانیا.
ئێمــەی نەتــەوەی کوردیــش ،وەک
نەتەوەیەکــی خــاوەن فەرهەنــگ
و شارســتانیەت ،لــە ڕابــردوو و
تەنانــەت لــە ئێســتاش کــە زمــان و
کولتوورمــان لەالیــەن کولتــوورە زاڵ و

بااڵدەســتەکانەوە مەترســیی ســڕینەوە و
لەنێوچوونــی لەســەرە ،بــە ئەرکێکــی
نیشــتمانیی هــەر تاکێکــی کــوردی
دەزانیــن پرســی زمانــی دایکــی و
پاراســتنی بــە هەنــد وەربگــرێ و
هەوڵــی پاراســتن و گەشــەپێدانی بــدات.
هەوڵــدان بــۆ پاراســتن و گەشــەپێدانی
زمانــی دایکــی ،ئەرکێکــی ئەخالقــی،
ئینســانی ،نەتەوەیــی هــەر تاکێکــی
کــوردە .هــەر بۆیــە لــە ســەروبەندی
ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایکــی،
جەخت لە مافی سروشــتی و ئینســانی
و زمانیــی خۆمــان دەکەینــەوە .داوامــان
لــە ســەرجەم چیــن و توێژەکانــی
کۆمەڵگای کوردســتان ،مامۆســتایان،
قوتابیــان ،خوێنــدکاران و چاالکانــی
فەرهەنگــی و مەدەنــی ئەوەیــە کــە بــە
هــەر شــێوەیەک کــە بۆیــان دەگونجــێ،
دەنگــی مافخوازانــەی خۆیــان بــەرز
بکەنــەوە و بــە کــردەوە داکۆکــی لــە
مــاف و بەهــا و ســامانێکی نەتەوەیــی
بکــەن کــە هەمــان زمانــی دایکییــە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
٢٠ی ڕێبەندانی ١٣٩٥ی هەتاوی
٨ی فێوریەی ٢٠١٧ی زایینی

ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست پڕە لە کێشەی کۆمەاڵیەتی و سیاسی
ئەنســتیتۆی فەڕانســەوی بــۆ
ڕۆژهەاڵتــی نزیــک ،کۆڕێکــی بــۆ
پرۆفیســۆر حەمیــد بــووز ئەرســەالن
بەڕێــوە بــرد ،کــە کۆڕگێــڕ باســی
لــە خاڵــە هاوبەشــەکانی دەســەاڵتە
ناوچــەی
دیکتاتۆرییەکانــی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەراســت و ڕۆڵــی
الیەنــە نێوخۆیــی و دەرەکییەکانــی
لــە کێشــەکانی ناوچــەدا کــرد.

١٤ی
پێنجشــەممە
ڕۆژی
ڕێبەندانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
ئەنســتیتۆی فەڕانســەوی بــۆ
ڕۆژهەاڵتــی نزیــک ،کۆڕێکــی
بــۆ پرۆفیســۆر حەمیــد بــووز
ئەرســەالن بەڕێــوە بــرد کــە کۆڕگێــڕ
لــەو کــۆڕەدا لەســەر کێشــەکانی
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
و ڕۆڵــی پێوەندییــە سیاســی و

کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییەکانــی
ناوچەکــە و دەســەاڵتە دەرەکیــەکان
لــەو کێشــانەدا کــرد.
لــەو کــۆڕەدا کــە ژمارەیەکــی
بەرچــاو کەســایەتیی سیاســی
و ئاکادمیــک ئامــادە بــوون،
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرســتیی
بەڕێــز حەســەن شــەرەفی جێگــری

ســکرتێری گشــتیی حیــزب بەشــدار
بــوون.
تــەوەری ســەرەکیی باســەکە
خاڵــی هاوبەشــی دەســەاڵتە
دیکتاتۆرییەکانــی ناوچــە و
خاڵــە جیاوازەکانیــان و چۆنیەتیــی
بەئــاکام گەیشــتن یــان نەگەیشــتنی
ڕاپەرینــی خەڵــک لــەو واڵتانــە و
بەتایبــەت لــە ڕووداوەکانــی بەهــاری

عەرەبیــدا بــوو.
لە بەشــێکی باســەکەدا ئاماژەیەکی
ورد کرایە سەر خاڵە نێوخۆییەکانی
واڵتــەکان و وێکچــوون و جیاوازیــی
کۆمەاڵیەتــی و ئێتنیکــی و
جوغرافیایــی و سیاســیی نێــو هــەر
واڵتێــک و لــە بەشێکیشــدا ئامــاژە
بــە ڕۆڵــی هێــزە نیزامیــەکان و
دەســتێوەردانی واڵتانــی دیکــە لــە

هــەرکام لــە ڕووداوەکانــدا کــران.
بەپێــی لێکدانــەوەی پرۆفیســۆر
بــووز ئەرســەالن ،ئاڵۆزیــی ناوچەکــە
بــەرەو ئاقارێکــی خراپتــر دەڕوا و
شــەڕی تایفــی و مەزهەبــی قووڵتــر
دەبێتەوە.لــە دوای باســەکانی
کۆڕگێــڕ ،بەشــداران ڕا و تێبینــی
و بۆچوونەکانــی خۆیــان بــاس کــرد.

هەواڵ و ڕاپۆرت

حیزبی دێموکرات پشتیوانیی هەمەالیەنەی خۆی لە
دەنگی مافخوازیی ڕۆڵەکانی نەتەوەی عەرەب لە
ئەهواز دەردەبڕێ
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران لــە پەیامێکــدا پشــتیوانیی
لــە حەرەکەتــی ئێعتــرازی و
دەربڕینەکانــی
ناڕەزایەتــی
نەتــەوەی عــەرەب لــە ئێــران
دەربــڕی.
دەقی پەیامەکە:
ماوەیەکــە ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی
عەرەب لە ئێران ،دژ بە سیاســەتی
هــەاڵواردن و مــاف پێشــێلکردنی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران زنجیــرە حەرەکەتێکــی
ناڕەزایەتــی
و
ئیعتــرازی
دەربڕینیــان هێناوەتــە ئــاراوە.
لــە درێــژەی ئــەو حەرەکەتانــەدا
لــەم ڕۆژانــەی دوایــی و بــە
دوای کوژرانــی الوێــک و
بریندارکردنــی ژمارەیەکــی دیکــە
لــە خەڵکــی دەوەرەکــە بــە تایبــەت
لــە شــاری ئەهــواز و فەالحیــە و
خەلیفــە بەریــن ،بەرباڵوییەکــی
زیاتــری بــە خۆیــەوە گرتــووە.
ئــەو حەرەکەتــە ئێعترازییانــە
لــە چوارچێــوەی سیاســەتی
کۆمــاری
دوژمنکارانــەی

ئیســامیی ئێرانــدا ،لــە الیــەن هێــزە
ڕێژیمــەوە
ســەرکوتکەرەکانی
کەوتوونەتــە بــەر توندوتیــژی
و گرتــن و زیندانــی کردنــی
ژمارەیــەک لــە خۆپیشــاندەران و
ناڕازیــان ،شــێوە ڕەفتارێــک کــە
ســاڵی ڕابــردوو دژ بــە حەرەکەتــە
شــارەکانی
ئیعترازییەکانــی
مەریــوان و پیرانشــاریش لــە
کوردســتان بــە ئەنجام گەیشــتوون.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران وێــڕای مەحکــووم کردنــی
سیاســەتی هــەاڵواردن و مــاف
پێشــێلکردنی نەتــەوەی عــەرەب
و نەتەوەکانــی دیکــە لــە ئێــران و
بایــەخ نەدانــی ڕێژیــم بــە ژیــان و
گــوزەران و خزمەتگوزارییەکانــی
خەڵکــی ناوچــەکان ،پشــتیوانیی
هەمەالیەنــەی خــۆی لــە دەنگــی
مافخــوازی ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی
عــەرەب لــە ئەهــواز دەردەبــڕێ و
هاوخەمــی لەگــەڵ بنەماڵــەی
گیــان لەدەســتداوەکە دەکا و
چاکبوونــەوەی هەرچــی زووتــری

برینــدارەکان بــە ئــاوات دەخــوازێ.
دیــارە بێدەنگــی لــە بەرانبــەر
ســەرکوتی ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی
عــەرەب لــە ئێــران دەســتی ڕێژیــم
و هێــزە ســەرکوتکەرەکانی
لــە درێــژەدان بــەم سیاســەتە
دژی گەلییانــە ئاوااڵتــر دەکا،
بــە پێچەوانــەوە پشــتیوانی
و هاودەنگــی لەگــەڵ ئــەم
حەرەکەتانــە و یەکگرتوویــی
نەتەوەکانــی ئێــران دەتوانــێ ڕێژیــم
بــە چۆکــدا بێنــێ و پاشەکشــە بــە
سیاســەتە دژی ئینســانییەکانی
بــکا .
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
دەفتەری سیاسی
٢٩ی ڕێبەندانی ١٣٩٥ی
هەتاوی
١٧ی فورییەی ٢٠١٧ی زایینی

شاندێکی حیزب سەردانی هاوڕێیانی پێشوویان کرد
شــاندێکی حیزبــی دێموکراتــی
بــە
ئێــران
کوردســتانی
"مســتەفا
سەرپەرەســتیی
هیجــری" ســەردانی هاوڕێیانــی
پێشــوویان کــرد.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی
٢٦ی ڕێبەندانــی ١٣٩٥ی
هەتــاوی ،شــاندێکی ڕێبەریــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران بــە سەرپەرەســتی مســتەفا
هیجــری ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات ،ســەردانی
هاوڕێیانــی پێشــوویان کــرد و

لــە الیــەن هەیئەتێکــی دەفتــەری
سیاســی بــە سەرپەرەســتی
مســتەفا مەولــوودی ســکرتێری
گشــتیی هاوڕێیانــی پێشــوو،
پێشــوازیی لــە شــاندی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
کــرا.
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
پیرۆزبایــی لــە ســکرتێری گشــتی
و جێگــری ســکرتێری گشــتی
هاوڕێیانــی پێشــوو کــرد کــە
لــە پلینۆمــی ئــەم دواییانەیانــدا

هەڵبژێــردران و هیــوای بــۆ
خواســتن لە بەرپرســایەتی نوێیاندا
بــۆ خزمــەت بــە ئامانجەکانــی
گەلــی کــورد ســەرکەوتوو
بن.هەروەهــا لــەم دیــدارەدا لــە ســەر
ئاڵوگــۆڕە سیاســییەکانی ئــەم
دواییانــەی ناوچــە و بــە تایبــەت
ئــەو مەســەالنەی پێوەندییــان بــە
پرســی کــورد و کوردســتانی
خۆرهەاڵتــەوە هەیــە ،ئاڵوگــۆڕی
بیــروڕا کــرا و لەســەر پێویســتیی
هــاوکاری و پێوەنــدی دۆســتانەی
نێــوان هــەردووال خەجــت کرایــەوە .

پۆلێک 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.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٢٣ی
ڕێبەندانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
ڕێوڕەســمی کۆتاییهاتنــی دەورەی
٢٢٣ی هێــزی پێشــمەرگە ،لــە
ناوچــە ســنوورییەکانی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت بەڕێــوە چــوو.
ئــەم ڕێوڕەســمە بــە بەشــداریی
بەشــێک لــە ئەندامانــی ڕێبەریــی
حیزبــی دێموکــرات ،فەرماندەکانــی
هێــزی تایبــەت و بەشــێک لــە
کادر و پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکــرات بەڕێــوە چــوو.
پــاش بەخێرهاتــن و پێشــکەش کردنــی
چەنــد وتەیــەک لــە الیــەن ئۆمیــد
مەندوومــی بەرپرســی فێرگــەی
حیــزب ،ئــەم مەراســیمە بــە خوێندنــی
ســروودی نەتەوەیــی "ئــەی ڕەقیــب"
و ڕاگرتنــی خولەکێــک بێدەنگــی
بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی
شــەهیدانی کــورد و کوردســتان
دەســتی پێکــرد.
دواتــر محەممەدســاڵح قــادری،
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران وێــڕای پیرۆزبایــی کــردن لــە

بەشــداربووانی دەورە ،بــەم بۆنــەوە
چەنــد وتەیەکــی پێشــکەش کــرد.
بەڕێــز قــادری لــە وتەکانیدا ئاماژەی
بــەوەدا کــە؛ "پێشــمەرگە ســەربازێکی
چەکــدار نییــە ،بەڵکــوو ناســنامەی
نەتەوەیەکــە و خاوەنــی کەســایەتی و
هۆشــیارییەکی تایبەتــە".
هەروەهــا گوتیشــی؛ "پێشــمەرگە
لــە سەرتاســەری دونیــادا وەکــوو
هێزێکــی دژە تێــرۆر ناســراوە کــە
بــۆ ئاشــتی و دێموکراســی خەبــات
دەکات".
پاشــان ســروودێکی شۆڕشــگێڕی
لەژێــر نــاوی "ئــەی دێموکــرات" لــە
الیــەن گرووپــی ســروودی "ڕاســان" بــە
هاوکاریــی دەورەی  ٢٢٣پێشــکەش
کــرا.
دواتــر ڕاپۆرتــی ئامووزشــیی دەورە
لــە الیــەن "دیاکــۆ مەســعوودی"
مامۆســتای فێرگــەوە خوێندرایــەوە.
لــە نێوئاخنــی ڕێوڕەســمەکەدا،
پەیامــی دەورە لــە الیــەن بەشــداربووی
دەورە "ئەیــووب قەمــەری ڕاد"
پێشــکەش کــرا.
دوای پێشــکەش کردنــی پەیامــی
دەورە ،ســروودێک لەژێــر نــاوی "بژی
دێموکــرات" لــە الیــەن بەشــداربووانی
دەورەوە پێشــکەش کــرا.
فێرگــەی
نەریتــی
بەپێــی
کۆمیســیۆنی پــەروەردەی حیزبــی

دێموکــرات ،نــاوی نەفەراتــی
یەکــەم تــا ســێهەمی دەورە کــه
لەبــاری تاقیکارییــە سیاســی و
نیزامییەکانــەوە پلــەی نێونجیــان
بەدەســت هێنابــوو ،بــەم شــێوەیە
ڕاگەیەنــدرا" :مەریــەم شــابازی،
ئەیــووب قەمــەری ڕاد و مۆحســێن
ئەلیاســی" و دواتــر ناوبــراوان خــەاڵت
کــران.
ئــەو هاوڕێیانــه لــە الیــەن
"محەممەدســاڵح قــادری" ئەندامــی
کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی
خەاڵتەکانیــان
دێموکراتــەوە
پێشــکەش کــرا.
هەروەهــا لــە بواری نەزم و دیســیپلین،
ســێ نەفــەری یەکــەم کــە نێونجــی
نمرەیــان بەدەســت هێنابــوو؛ "ئەحمــەد
قۆیتاســی ،بەیــان کاکەخانــی و دیــار
بنــی عەبباســی" خــەاڵت کــران.
ئــەو هاوڕێیانــەش لــە الیــەن ســدیق
دەرویشــی ئەندامــی کۆمیتــەی
ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــەوە خەاڵتەکانیــان
پێشــکەش کــرا.
هەروەهــا لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو
ڕێوڕەســمەدا نمایشــی نیزامــی لــە
الیــەن بەشــداربووانی دەورەی ٢٢٣ی
ســەرەتایی پێشــکەش کــرا.
کۆتایــی ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی
شۆڕشــگێڕی کۆتایــی پێهــات.
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مستەفا هیجری پەیامێکی بۆ کۆنفڕانسی
نێونەتەوەیی مۆسکۆ بەڕێ کرد
مســتەفا هیجــری ،ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،بــە بۆنــەی
کۆنفڕانســی
بەڕێوەچوونــی
نێونەتەوەیــی مۆســکۆوە پەیامێکــی
ئاراســتە کــرد.
دەقی پەیامەکە:
هاوڕێیانــی بەڕێــزی ئامــادەکاری
کۆنفڕانــس
وێــڕای ســاو و پیرۆزباییەکــی
گــەرم
لــە الیــەن حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــەوە خەبــات و
تێکۆشــانی ئێــوە ئامادەکارانــی
کۆنفڕانــس بــەرز دەنرخێنیــن و
وێــڕای سوپاســی بانگهێشــت
کردنتــان ،هیــوای ســەرکەوتنتان بــۆ
بــە ئــاوات دەخوازیــن.
دۆخ
لەبەرچاوگرتنــی
بــە
و هەلومەرجــی هەســتیاری
ناوچەکــە و خێرایــی گۆڕانکارییــە
سیاســییەکان و ڕۆڵ و
کاریگەرییــان لــە ســەر چارەنــووس
و قــەدەری گەلــی کــورددا،
پێویســتی خەبــات و تێکۆشــانی
هــەر الیەنێکــی خەباتگێــڕی
کوردســتانە کــە وەک زەروورەتێــک
لــە ئاســت بەرپرســایەتی نەتەوەیــی
و سیاســیدا پتــر لــە هەرکاتێــک
لــە پێنــاو یەکڕیــزی و هاوکاریــی
نێــوان هێــز و الیەنــە سیاســی و
کۆمەاڵیەتییــەکان تێبکۆشــن و
بەرژەوەندییــە بااڵکانــی نەتەوەیــی
و ڕزگاریــی گەلــی کوردســتان بــە
ئامانــج بگــرن.
ئێمــە لــەو باوەڕەدایــن کــە
ئــەو ملمالنــێ ،دژایەتــی و
گۆڕانکارییانــەی کــە ئێســتا
لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و بــە
تایبەتــی لــە واڵتانــی کوردنشــیندا
هەیــە ،دەتوانــێ بــۆ گەلــی کــورد
هــەم دەرفــەت بــێ ،و هــەم هەڕەشــە
و مەترســیدار بــێ ،بۆیــە ئەگــەر
پــارت و الیەنــە سیاســییەکانی
کوردســتان بتوانــن ئــەو دووبەرەکــی
و ملمالنێیــەی نێــوان هێــزە هەرێمــی

و نێودەوڵەتییــەکان بقۆزنــەوە و بیکەنــە
دەرفــەت ،بــەر لــە هــەر شــتێک
پێویســتە پرەنســیپی رێزگرتن و قەبووڵ
کردنــی یەکتــر بــە ئەســاس بگیردرێــت
تاکــوو هــەر پــارت و الیەنێــک بــە
دوور لــە لۆژیکــی ئینکارکــردن،
تاکــڕەوی ،دژایەتــی و دەســتێوەردان
لــە کاروبــاری یەکتــردا ،بتوانــن
پێکــەوە بــە گوتارێکــی نەتەوەیــی
و دێموکراتیــک پێشــەنگایەتی
تەڤگــەری ڕزگاریخوازیــی کــورد بــۆ
وەدەســتهێنانی ئامانجــە نەتەوەییەکانــی
بکــەن.
ئێمــە وەکــوو حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،لــە ســەر فەلســەفە
و بنەمــای کۆمــاری کوردســتان ،لــەو
بڕوایەدایــن کــە کــورد یــەک نەتــەوە
و کوردســتانیش یــەک واڵتــە ،بــەاڵم
بەداخــەوە بــە هــۆی داگیرکەریــی
نەیــاران و ئاسمیالســیۆن و هەوڵــی
لەنێوبردنــی ســەدان ســاڵەی کــورد،
ئەمڕۆکــە هــەر پارچەیــەک لــە
واڵتــی ئێمــە ،خــۆی لــە تایبەتمەندیــی
جیــاوازی سیاســی ،کولتــوری و
...هتــددا دەبێنێــت ،بۆیــە پێویســتە
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو ڕاســتیە،
هــەر حیــزب و الیەنێکــی واڵتپارێــزی
کوردســتان لــە هــەر پارچەیــەکدا،
ســەرەڕای هــەر ڕوانگــە و
ئیدئۆلۆژییەکــی سیاســی ،وەکــوو
پرەنســیپ ڕەچــاوی دەســتێوەرنەدان
لــە کاروبــاری پارچەکانــی دیکــەی
کوردســتاندا بکــەن و لــە ســەر بنەمــای
بەرژەوەندییــە بااڵکانــی نەتەوەیــی،
پێکــەوە هــاوکار و یارمەتیــدەر بــن.
بۆیــە لــە دۆخــی ئەمڕۆییــدا ،بــەر
لــە هــەر شــتێک پێویســتیمان بــە
دروســتکردنی زەمینــە و ژینگەیەکــی
تەندروســت و دێموکراتیــک لــە نێــوان
هەمــوو هێــز و الیەنــە سیاســییەکانی
کوردســتاندا هەیــە ،تاکــوو بتوانیــن
لــە الیەکــەوە یەکیەتــی نەتەوەیــی
مســۆگەر بکەیــن و لــە الیەکــی
تریشــەوە بــەو میکانیزمــەوە دەتوانیــن
ســەرکەوتنی هــەر پارچەیــەک
لــە کوردســتان بکەینــە دەرفــەت

یارمەتیــدەر
فاکتــەری
و
بــۆ بەرەوپێشــبردنی خەباتــی
ڕزگاریخــوازی لــە پارچەکانــی
دیکــەی کوردســتاندا.
لــە ڕوانگــەی ئێمــەوە ،لــە
هەنووکەییــدا،
هەلومەرجــی
بوونــی پێوەنــدی تاکتیکیــی هــەر
الیەنێکــی خەباتگێــڕی کوردســتان
بــە دەوڵەتانــی داگیرکــەرەوە تــا
ئەوجێگایــە ڕێــی پێــدراوە ،کە لەســەر
حیســابی دژایەتــی و زەرەر گەیانــدن
بــە بزووتنــەوەی ئــەو پارچەیــە لــە
کوردســتان تــەواو نەبێــت ،بــەاڵم
کاتێــک ئــەو پێوەندییانــە ببنــە هۆی
زەرەر پێگەیانــدن و بەتاڵکردنــی
ســتراتێژ و خەباتــی ئــەو بەشــە لــە
نێــوەرۆک و جەوهــەری ناســنامە
نەتەویــی و دێموکراتیکەکــەی،
ئــەوکات نەتەنیــا خزمــەت بــە گەلــی
کــورد نەکــراوە ،بەڵکــوو یەکڕیزیــی
نەتەوەییــش تێکــدراوە و لــە هەمــوو
کــەس زیاتــر دوژمــن و نەیارانــی
کــورد لــەو کارە کەڵــک وەردەگــرن.
ئێمــە لــەو بڕوایەدایــن کــە بــە
درێژایــی مێــژوو ،گەلــی کــورد لــە
هەمــوو پارچەکانــی کوردســتاندا
هیچــکات بــە قــەدەر ئێســتا
وشــیار نەبووەتــەوە و بزووتنــەوەی
ڕزگاریخــوازی نەتەوەییــش بــە
قــەدەر ئێســتا پێــش نەکەوتــووە ،و
لــە هەمانکاتــدا دەرفەتــە هەرێمــی
و نێودەوڵەتییەکانیــش بــە قــەدەر
ئێســتا لــە قازانجــی کــورددا نەبــوون،
کەواتــە ئەگــەر ئێمــە بــە لێزانانــە
و کارامەییــەوە هەنــگاو بنێیــن،
دەبینیــن کــە ڕۆژ ڕۆژی کوردەکانە
و ســەرکەوتنیش نزیکتــر بووەتــەوە.
بــژی کــورد ،ســەرکەوێ خەباتــی
ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورد
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
سکرتێری گشتی
مستەفا هیجری
١٤ی فێوریەی ٢٠١٧ی زایینی

سکرتارییەتی کۆمەڵە ڕاگەیەندراوێکی سەبارەت بە
کۆچی دوایی کاک ئەبوو کەریمی باڵو کردەوە
کۆمەڵــەی
ســکرتارییەتی
شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشــانی
کوردســتانی ئێــران ســەبارەت بــە
کۆچــی دوایــی کاک ئەبــوو
کەریمــی ڕاگەیەندراوێکــی بــاو
کــردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
ســکرتارییەتی
ڕاگەیاندنــی
کۆمەڵــە بــە بۆنــەی مەرگــی
"کاک ئەبــوو کەریمــی
بەداخــەوە ئــاگادار بوویــن کاک
عەبدوڵــڕەزا کەریمــی ناســراو بــە
"ئەبــوو کەریمــی" ماڵئاوایــی
لــە ژیــان کــردووە .کاک
ئەبــوو تێکۆشــەرێکی دێریــن،
ئازادیخــواز
خەباتکارێکــی
و ناســراوی نــاو بزافــی
کوردســتانی
ڕزگاریخــوازی

ڕۆژهەاڵت بوو .وەک کەسێکی
چــەپ و ئەندامــی چریکــە
فیداییەکانــی خەڵکــی ئێــران
هــەر لــە ســەرەتای ڕاپەڕینــی
گەالنــی ئێرانــەوە لەگــەڵ
گیانبەختکــردووی
ڕابــەری
فۆئــاد
کاک
کۆمەڵــە
مستەفاســوڵتانی و هەروەهــا
کاک عەبدوڵــا موهتــەدی
ســکرتێری گشــتیی کۆمەڵــە
ئاشــنا بــوو و هاوڕێیەکــی
نزیکیــان بــوو .دواتریــش لــە
ڕیزەکانــی حیزبــی دیمۆکراتــی
کوردســتانی ئێرانــدا درێــژەی
بــە کار و تێکۆشــانی سیاســی
خــۆی داوە و ئــەم پەیوەندییــە و
دۆســتایەتییەی هــەر بــەردەوام
بــووە .شــیاوی باســە کاک

ئەبــوو ســیمایەکی سیاســی و
ناســراوی ناوچــەی کرماشــانیش
بــوو .بێگومــان مەرگــی کاک
ئەبــوو ئێمــەی خەمبــار کــردووە
و هەروەهــا خەسارێکیشــە بــۆ
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیمــان،
ئێمــە بــەم بۆنــەوە سەرەخۆشــی
لــە بنەماڵــە و کەســوکار و
هاوڕێیانــی دەکەیــن.
سکرتارییەتی کۆمەڵەی
شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران
١٤فێفرییەی ٢٠١٧ی زاینیی
٢٦ی رێبەندانی ١٣٩٥ی
هەتاوی

درێژەی پەیڤ
ســینفی یــان کۆمەاڵیەتیــی کورتخایەنــە و هیــچ سیســتمێکیش لەگەڵــی کێشــەی نابــێ!
لێرەدایــە کــە خەباتــی مەدەنــی ،دەبــێ بــە یەکێــک لــە میکانیزمەکانــی پــەرەدان بــە خەباتــی شــار و ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت
لــەو میکانیزمــە بــۆ ڕێکخســتنی کۆمەڵــگا و بەگــژ سیســتمدا چوونــەوە کەڵکــی لــێ وەردەگــرێ ،چوونکــە ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت لــە چوارچێــوەی سیســتمی زاڵــدا بیرناکاتــەوە و نایــەوێ ئــەم سیســتمە وەکــوو ئەمــری واقیــع قبــووڵ بــکا.
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت بەبــێ خەباتــی شــار و کەڵــک وەرگرتــن لــە هێــزی خەڵــک مانایەکــی نابــێ و خەباتــی شــار یەکێــک
لــە کۆڵەکەکانــی ڕاســانە و ئامانجــی ڕاســانیش بریتیــە لــە ڕێکخســتنی خەڵــک لــە خەباتێکــی جیــددی و واقیعیــدا ،دژ
بــە سیســتمی زاڵ ،بــۆ ئــەوەی داهاتوویەکــی باشــتر بونیــات بنــرێ نــەک ئــەم سیســتمە بــە دەمامکــی ڕەنگاڵــەوە بمێنێتــەوە.
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نیشانەناسیی
ڕاسان وەک شەڕی
نوێ
بەشی دووهەم
ن :دیاکۆ مورادی
و :جەماڵ ڕەسوڵ دنخه
مێتناتۆلۆژیــی وێــژەی ڕاســان،
ڕەمــزی خۆڕاگــری لــە بەرانبــەر
دوژمنیــدا
وێــژەی ئەمــڕۆی ئێمــە ،بەرهەمــی
ســووڕانەوەی دینامیزمــه کــە
بــە مۆدێڕنتریــن و زانســتیترین
ئوســوولی هەســتانەوە و موهەندیســیی
شــەڕی نــوێ چەکــدار کــراوە.
مەبەســتی ئەمــڕۆی ئێمــە نیســبەت
بــە  ٧دەیــەی پێشــتر لــە وێــژە،
کۆمەڵێــک لــە بەرهەمــەکان یــا
بەدواداچوونــی نووســراوەکان نیــن،
تەنانــەت پێشــکەوتوانەتر بڵێیــن،
بەشــێک لــە بــازاڕی فەرهەنگــی
و ئامووزشــیش نیــه .بەڵکــوو
نووســینێکی ئاڵــۆز لــە نیشــانەکان
بەپێــی کردارێکــە .واتــە چنینێــک
لــە دەلیلــەکان کــە بەرهــەم درووســت
دەکــەن ،چوونکــه ســەرکەوتنی ئێمــە
لــە ڕاســتیدا زمانــی ڕاســانه .هەمــان
زمانێــک کــە لــە چوارچێــوەی
ماناشناســییەکەی شــەڕی زمــان
دەکات و لــە زۆنەکــەی خــۆی دەری
دەکات تــا لــە ڕێــگای پەیامەکانــی
زمــان "شــانۆگەردان" نەبێــت .کــردەی
(پرکســیس) زانســتیی ئەمــڕۆی
ئێمــە لــە جێگایەکــدا ئاشــکرا
دەکرێــت کــە ڕووناکبیرەکانــی ئێمــە
بــۆ وەجووڵەکەوتــن لــە ســەر پانتــای
زمــان ئەنجامــی دەدەن.
قســەکانم بــە ڕوونــی چاودێــری لــە
بەرپرســیایەتێکە کــە لــە شــێوازی
بەیانــی ئەدەبــی خــۆی دەردەخــات.
بەرپرســیارەتی،
هەڵســەنگاندنی
لــە چوارچێــوەی ئیدئۆلۆژیــک،
هەڵەیەکــی گەورەیــە لــە حیزبەکانــی
دیکــەی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت،
لــە مــاوەی ســااڵنی ڕابــردوودا
تووشــی بوونــە.
ئێمــە وردە وردە زاڵ دەبیــن کــە
بــە هێــزی جادوویــی پۆلێنبەندیــی
نیشــانەکان پــاڵ بدەینــەوە .ئەگــەر
قــەرار بــوو بــە هــۆی دەلیلــی
ڕادیکالیزمــی سوسیالیســتی ،یــا
جۆرێــک دڕندەیــی فەرهەنگــی،
هەمــوو ڕشــتە زانســتییەکانی ئێمــە،
لــە نــاکاو لــە سیســتمی ئامووزشــیدا
دەر بکرێــت و تەنیــا یــەک بژاردەمــان
لــە پێــش دەبــوو ،بێگومــان ڕاســان
وێــژەی هەڵدەبــژارد .وێــژەی
شــەڕێ نــوێ ،بــێ ئەمالوئــەوال و
ڕاشــکاوانە و "واقعگرایانــە" دەبــوو.
چوونکــه خــودی وێــژه ،ڕاســتییه.
واتــە هەمــان ڕوونیــی ئەمرێکــی
ڕاســتیی لــە مانــای ئەرکیــی
"کانتــی" ئــەودا! بــە لەبەرچاوگرتنــی
ئەوەیکــە وێــژە هەمــوو زانســتەکانی
تێدایــە ،بــە ڕاســتی ،زانســتێکی

"دایرەالمعارفی"ـــیه و بــێ ئەوەیکــە
بخزێــت و گلۆربێتــەوە نێــو بەســتێنی
بتســازی ،بــە هــەر کام لــەو
زانســتانە بــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆ
پایــە و پێگەیــەک دەبەخشــێت کــە
کەمتــر لــە پێگــەی ڕاســتەقینەی
خۆیــان نیــه .وێــژەی نوێــی ڕاســان،
ئــەو دەرفەتــە بــە هەمــووان دەدات
کــە زانســتە مومکینــەکان
دیــاری بکــەن ،زانســتە نەناســراو و
پێنەگەیشــتووەکان .بیاڤــی کــردەوەی
ئێمــە بــۆ دووبــارە خولقاندنــی
ئــەو دوورە دیمەنانــە ،کەلێنــە
زانســتییەکانه .چوونکــە بــەردەوام
لــە پێــش یــا پاشــی ئــەو بابەتەدایــه
و وەک بەردێکــی بەشــەوڕووناک
(شــب افــروز) کــە بــە ڕۆژ نــوور لــە
خۆیــدا پاشــکەوت دەکات و شــەوانە
بــە بریقــەی ناڕاســتەوخۆ ،مــوژدەی
ڕۆژێکــی دیکــە دەدات.
زانســت ،بابەتێکــی خەوشــدار و
قورســە و ژیــان بابەتێکــی هەڵێنجــراوە
و چوونکــه وێــژە لــه نێــوان ئــەو دوو
خاڵ ـهدا جێــگای گرتــووە ،گرینگیــی
هەیــە .ئەوەیکــە وێــژەی هەســتانەوە
لــە بــواری ئینســانی دەزانێــت ،دەبــێ
نــاوی هاوپەیمانییەکــی گــەورەی
توانایــی لــێ بنێــی .زانســتی نوێــی
خەباتــی ئێمــە ،زمــان بــەکار دێنێــت و
بــە دوای خۆیــدا دەکێشــێت.
پیشــاندانی
چ
ئێســتا
جۆراوجۆرییەکانــی کۆمەڵــگا و یــا
وێناکــەرەوەی هەســتی ئابووریــی
ئــەو پچڕانــە ،شــێوەیەکی زانســتی
لــە ســنووری ســفری نووســین وێنــا
دەکات و بــۆ ئافراندنــی ئــەودا
هــەوڵ دەدات .چوونکــە دووبــارە
پێناســە کردنــەوەی هەســتانەوەی
دووبــارەی ئێمــە لــە مانــای ئەرکیــی
"کانتــی" خۆیــدا ،هــاوکات لەگــەڵ
دیالکتیکــی زمــان دەکێشــێتە ڕوو
و زانســت وەک چەرخدەندەکانــی
ڕەنگدانــەوەی بــێ پایــان ،دەگەێنێتــە
جێــگا .زانســتێک کــە لــە نێوئاخنــی
نووســیندا ،بــەردەوام لەگــەڵ زاتــی
زانســت وێکچــووە و ئــەوەش تــەوەری
گوتــار بــە شــێوەیەکی "شــناخت
شناســانە" پێناســە دەکات .ڕاســان لــە
وەدیهاتنــی ئامانجــه عەمەلییەکانــی
هــەوڵ دەدات زانســتی مێژوویــی
لــە قــەوارەی گشــتیی خۆیــدا
هەنگاوێــک بباتــە پێشــتر و هــەر
ئــەوەش لقێــک لــە خەڵکناســی لــە
بەرانبــەر هەســتانەوەی "ڕەچەڵــەک
ناسانە"ـــیه.
گۆڕانــی ئــەو بیرۆکەیــە و
ئامانجەکــەی ،لــە بەرانبەر ئەمرێکی
ڕاســتی و خیاڵــی ،واتــا عەینییــەت
و زهنییــەت لــە قاڵبــی ڕســتەیەکە
کــە نووســین لــە پێناســەیەکی ســاکار
لــە بیرۆکــەی "پســا اســتعماری"
بــە ڕوانگەیەکــی کۆمەاڵیەتــی
ـ سیاســی بــە نەتــەوەی کــورد

بناســێنێتەوە و کاریگەرییەکانــی لــە
هەمــان نیشانەناســیی پۆلێنبەنــدی
کراو پێشــکەش بکات .بە ســەرنجدان
بــەو باســکردنانە ،بیرۆکەیــەک
درووســت دەبێــت کــە هــەوڵ دەدات
بــاوڕە "اســتعمار زدە'' ڕوانگــەکان
و پێناســە فەرهەنگییەکانــی هێــزی
"استعماری" پاک بکاتەوە و خەڵک
لــە تــوێ و تەیفەکانــی بەرینــی
ئاگایـیدا جێگیــر دەکات و شــایەتی
ئاشــتیی دووبــارەی خەڵــک لەگــەڵ
ئاگایــی بێــت .ڕســتەی جیابــووەوە
لــە ماناکانــی ســەرەوە ،ئەمــری
ڕاســتەقینەی زمانــی ڕاوەســتان
دەکاتــە ئامانــج و قەبــووڵ دەکات
زمانــی شــۆڕش خەرمانەیەکــی بەرین
لــە بەڵێنییــەکان ،کاریگەرییــەکان،
دەنگدانــەوەکان ،وەرســووڕانەکان،
گەڕانــەوە و هێرشــەکانە .ئــەم جــۆره
ڕســتانە دەتوانــن وەک تەرکەشــە
قوورســەکان جێژنێکــی جــوان بەڕێــوە
ببــەن.
نموونەیــەک کــە لەدایــک دەبێــت
لــە دابەشــکردنی نێــوان کارکــردەکان
پێــڕەوی نــاکات ،بــەو مانایــه کــە لــە
الیــەک نووســەران و ڕۆژنامەوانــان و
لــە الیەکــی دیکــەوە زانایــان هەبــن.
بەڵکــوو ئــەو نموونەیــە ،دڵنیایــی
هەیــە کــە دەتوانێــت خــۆری هەاڵتــوو
لــە زمــان لــە نووســینی وشــەی خەوش
و بریندارکەرانــە وێــڕای زانســت
و ناســین بــە یــەک شــێوە بەڕێــوە
دەبــات .تامــی خوێــی ئــەو وشــە
بریندارکەرانــە بــە زانســتی شــەڕ،
ئیمکانێکــی قورســتر و بەرهەمهێنــەر
دەدات .بەرهەمهێنەریــی وێــژەی
هەســتانەوە ،ئەو وێژە هەرماوە دەکاتە
وێژەیەکــی پێشــڕەو کــه نەزمێکــی
چەنــد ڕەهەنــدی "ئەمرێکــی ڕاســتی"
لەگــەڵ نەزمێکــی تــاک ڕەهەنــدی
"توانایــی گوتــن" بەرابــەر دەکات .بــە
گوتەیەکــی کورتتــر ،بــە ئافراندنــی
نموونــەی لــە بەردەســتدا ئێمــە ئــەم
ئەمــرە مەحاڵــه لەگــەڵ شــێوەیەکی
پەیدابــوو لــە مێــژووی قازانجــی
کــەالم ،مومکیــن دەکەیــن .ئێمــە
ئــەو کارکــردە بــه واتایەکــی دیکــه
کارکــردی ئارمانشــاری ئەدەبیاتــی
هەســتانەوە دەزانیــن و لــە بەرابــەر
زمانــی تــاک ڕەهەندانــەی ملهۆڕیی
نیــزام ،لــە هەمــوو شــارەزاییمان لــەو
بیاڤــەدا دەدۆزینــەوە.
ئەدەبیاتــی ڕاســان ،گوتــاری
نــوێ
عەقڵگەرایــی
زۆر وایــە ئیــراد لــە ڕووناکبیــر و
نوخبــەکان دەگــرن کــە بــە زمانێکــی
جیاوازتــر لــە خەڵکــی دیکــە دەنووســن
و قســە دەکــەن ،بــەاڵم هــەر ئــەو
جیاوازییــە کارێکــی ئەرێنیــە.
چوونکــه ئیمــکان بــەوان دەدات کــە
لــە چوارچێــوەی زمانێکــی تایبــەت،
شــێوە و ســەبکی خۆیــان بنووســن.
جێــگای خۆیەتــی بــە هێنانــە گــۆڕی

بیرۆکەیەکــی ســەرنجڕاکێش ،گرێــی
پێکهێنــەری نیــزام کــه لــە بــواری
"ڕەچەڵەک ناســی" لە ســەر نەبوونی
بااڵنســی دەســەاڵت و ئانارشیســتیە،
ئانالیــز بکەیــن .بەپێــی ئــەو شــتانەی
کــە بــاس کــرا ،بــە جێــگای
ئەوەیکــە ئێــران پانتایــەک بێــت
بــە زمانــی ئیجبــاری و یەکدەســت
(کــە بەرهەمــی بــاوەڕی نەبوونــی
بااڵنســی دەســەاڵته؛ چ لــە نموونــەی
بورژوایــی ئــەودا ''پارســی مرکزگــرا"
و چــە لــە نموونــەی ئاســایی و
باوەکــەی "باقــی پارێزگاکانــی
دیکــه بــە کەمێــک ســۆس زاراوە
" )"SOS LAHJEHدەتوانیــن
شــاهیدی واڵتێــک بیــن کــە تاکــە
هاوزەمانــەکان ،چەندیــن زمانیــان
بەپێــی کارکــرد و پلــه و مێــژوو فێــر
بــن .وەهــا بیرۆکەیــەک ،وێنایەکــی
پاشــکەوت کــراو ئامــادە دەکات کــە
لــە نێــو ئــەودا بــە ئیختیــار و بەپێــی
حەقیقەتــی مەیــل و تەمەننــا زمانــی
خــۆی دەبینێتــەوە .ئــەو ئیختــاره
هەمــان هەڵبژرادنێکــە کــه هــەر
کۆمەڵگایــەک دەبــێ بیــدات بــە
هاوواڵتییانــی خــۆی .هــەر چەنــد
هیــچ نیزامێکــی توتالیتێــر نایهەوێــت
کــه بابەتــە جۆراوجۆرەکانــی مەیــل
واتەمەننــای خــۆی لــە بابەتێکــدا کۆ
کاتــەوە .بەرهەمــی ئــەو بیرۆکەیــە
ئــەوە دەبێــت کــە زمانێــک ســەرەتا بــە
بێدەنگــی زمانێکــی دیکــە ســەرکوت
نــەکات کــە بابەتــی داهاتــوو بتوانێــت
بــە بــێ پەشــیمانی و ســووک کــردن
لــە توانــای گوتنــی ئــەو دوو ناوەنــدە
قازانــج بــکات کــە بــەو زمانــە قســە
بــکات و ئــەوەش بەپێــی دوورکەوتنەوە
لــە نەریــت ئەنجــام بــدات ،نــەک
دوورکەوتنــەوە لــە یاســا (زۆری).
پێویســت بــە وەبیرهێنانەوەیــە کــە ئــەو

ئارمانشــارەی کــە باســی لێــوە کــراوە
هیــچ ئاگالێبوونێــک لــە بەرانبــەر
دەســەاڵتدا دروســت نــاکات .ئێمــە
بــاس لــە بڕشــتییەک دەکەیــن کــە
ئەدەبیاتەکەمــان بتوانێــت ،هەمــان
بڕشــتیی چاودێــر کــە لــە کانوونــی
ناوەنــدی هەمــووی گوتــارەکان
ڕادەوەســتێت و لــه جێگایــەک نــە
لــە ســەروو ،بەڵکــوو لــە خــوارەوە،
خالسبوونــی مەکتەبــەکان بخاتــە
چالشــەوە.
بڕشــت بــەو مانایەیــە کــە لــە
بەرانبــەر هەمــووان لــە دەســەاڵت،
بــە یــەک چاوەڕوانــی بەهرەمەنــد
بیــن کــە نووســینی گوتــار دەبــێ
خــۆی بگۆڕێــت .چوونکــه چێــژەکان
دەتوانێــت هەمــوو کێوەکانــی چێــژ
بــۆ الی خــۆی بکێشــێت تــا بتوانێــت
نووســراوە دەســتکاری بــکات و لــەوان
ئافراندنێکــی کۆمەڵگــەرا درووســت
بــکات (ئامــاژه بــە نووســراوەی
پێکهاتــەی جەعلیــی یاســای
بنەڕەتــی!) هــەر ئــەم جــۆرەی کــە
بەرهەمــی ژێنێتیــک چێــژەکان
بــۆ الی خــۆی ڕادەکێشــێت تــا بــه
قازانجــی خۆی بیانکاتە ســەربازێک
و غیرەتەکــەی لــە خزمــەت
ئامانجەکانــی خــۆی بــکار بێنێــت
( ئامــاژەی ڕاســت بــە "مدافعیــن
حــرم" و ڕوانگــەی گشــتیی خەڵــک)
هــەر ئــەم جــۆره کــە ئــەو بێزارییــە
بنیــات دەنێــن .ئێمــە لــە دووبــارە
خوێندنــەوەی مانیفیســتی زانســتیی
نوێــی خۆمــان نابــێ ترســمان هەبێــت
کــە دەســەاڵت بتوانێــت بێــگاری لــە
ئێمــە و فەرهەنگــی ئێمــە بکێشــێتەوە.
بۆیــە نابــێ پێمــان ســەیر بێــت کــە
لــە ئاســۆی تێکــەاڵوی بــە ڕواڵــەت
غەیــرە مومکینــی ئانارشیســم
توانایــی گوتنێکــی ســەرنجڕاکێش

کــە زمــان هــەوڵ دەدات لــه هێــزی
خــۆی ڕابــکات و لــە خزمــەت بــە
خــۆی ،بەرپرســیار نەبێــت ،شــتێک
دەبینیــن کــە لەگــەڵ نمایشــنامه
ویکچوویــی هەیــە .ئــەوەش بــەو
مانایەیــە کــە ڕاســان جیاوازتــر لــه
بیاڤــی شــەڕی خۆیــدا لــە پێنــاو
ڕەنگدانــەوەی شوناســی "غیــر
ماتیماتیــکال" دیکتەکــراو نیســبەت
بــە شوناســی فەرهەنگییەکــەی لــە
ڕیســککردنێکی پــڕ بەرهەمــدا و
بــە نــاو و نیشــانی ،کــە یەکێکیــان
بــە یارمەتیــی کارکــردی بــەردەوام لــە
زانســتە مرۆییەکانــی نــوێ و ئــەوی
دیکــە بــه وەبەرهێنانــەوەی خــودی
فەرهەنگەکــە لــە چوارچێــوەی
مێژووگەرایــیدا خــۆی نوانــدووە.
ئــەو ڕەنگدانەوەیــە لــە شــێوەی "نشــانە
شــناختی" ویکچوویــی حەقیقــی
دیــاردەکان دیــاری دەکات تــا ئێمــە
بــە پــاک کردنەوەی وشــە شــاراوەکان
دەزگای زمانیــی نــوێ بــۆ خۆمــان
ئامــادە بکەیــن .پــاک کردنــەوەی
ئــەو وشــانە ئــەوه دەســەلمێنێت کــە
بــە هــۆی شکســتەبوونی زانســتە
مرۆییــەکان ،لەگــەڵ پرۆســەیەکی
پێشــبینی نەکــراوی ئــەودا ،ئێمــە
لەگــەڵ شــێوازێک لــه "رده شناســی"
و "اقتصــاد" بــەرەوڕوو دەبینــەوە و
ئــەوەش هۆکارێکــە کــە زانســت
خێــرا دەگۆڕێــت ،.واتــە زانســت یــا
هەمــان زانســتێک کــە لــه مانــای
"دەروونناســی" پێــی قەرزدارین ،دەبێتە
دەســتمایەی ڕووبەڕووبوونــەوەی ئێمــە
لەگــەڵ "رده شناســی" و "اقتصــاد"دا.
بۆیــه زمانناســیی نوێــی ئێمــە لــە
شــەڕ لەگــەڵ تێپەڕبوونــی زەمــان،
نێوەرۆکــی زۆر و زیاتــر لــە بیاڤــی
ســەرەتایی خــۆی دەگرێتــە بــەر.

گشتی

ئەزموونێكــی تــاڵ كــە لە باشــووری
كوردستان دووپات كرایەوە!
قادر ئەلیاسی
لــە ســەرەتای هاتنەســەر دەســەاڵتی
كۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە ،خومەینــی
بــۆ ڕاگرتــن و بەهێزكردنــی دەســەاڵتی
خــۆی فەرمانــی دامەزرانــی ئۆرگانێكــی
ســەربازیی میلیشــیایی دا .ئــەم دامــەزراوە
لــە ٩ی ڕەشــەمەی ١٣٥٧ی هەتــاوی
( )١٩٧٩/٢/٢٨بــە نــاوی "ســپای
پاســدارانی شۆڕشــی ئیســامیی ئێــران"
ڕاگەیەنــدرا.
بــە دامەزرانــی ســپای پاســداران،
جموجووڵــی خەڵكــی ئێــران كــە تــازە لــە
ژێــر ســتەمی پاشــایەتی ڕزگاریــان ببــوو،
جارێكیتــر كەوتــەوە ژێــر چاوەدێــری و
دەســەاڵتی ڕێژیمــی تــازە و تووشــی زەبــر
و زەنــگ و ســەركوت بــووەوە.
بەرەبــەرە ســپای پاســداران ،پەلــی هاویشــت
و لــق و پۆپــی زۆری لــێ ڕوا ،وەكــوو:
١ـ هێزی زەوینی (وشكانی)
٢ـ هێزی ئاسمانی
٣ـ هێزی ئاوی (دەریایی)
٤ـ بەسیجی موستەزعەفین
٥ـ هێزی قودس
وەك دەردەكــەوێ ئــەم هێــزە لــە شــێوەی
دامەزرانیــدا نــەك هــەر بــوو بــە هێزێكــی
گــەورە و خــاوەن دەســەاڵتی ڕەهــا ،بەڵكــوو
ســێبەری خســتۆتە ســەر هێزی چەكداریی
ســەرەكیی واڵت كــە بــە "ئەرتــەش" پێناســە
دەكــرێ .لقوپۆپەكانــی ســپا دابــەش كــرا
بــۆ ئــەو جێگــە و شــوێنانەی كــە لــە
ســەرەوە ئاماژەمــان پێكــرد .ســپای قــودس
پــەروەردە كــرا بــۆ تیــرۆر و چاالكیــی
تیرۆریســتی لــە دەرەوەی ئێــران.
بەســیجی موســتەزعەفین كــە یەكێــك
لــە لقەكانــی ســپای پاســدارانە ،لــە
٥ی ســەرماوەزی ١٣٥٨ی هەتــاوی
فەرمانــی
بــە
()١٩٧٩/١١/٢٦
خومەینــی كــرا بــە یەكەیەكــی ســەربەخۆ
كــە هاوشــانی ســپای پاســداران دەســتی بــە
كار و چاالكــی كــرد.
 ٣٥ســاڵ دوای هاتنــە ســەر دەســەاڵتی
كۆمــاری ئیســامیی ئێــران ،عێراقــی
پــاش ســەددام تووشــی شــەڕێكی
ناوخۆیــی لــە نێــوان عەرەبــی ســوننەی لــە
دەســەاڵت وەالونــراو و عەرەبــی شــیعەی
تــازە بــە دەســەاڵت گەیشــتوو هــات .ئــەم
ملمالنــێ ئایینیییــە ئەوەنــدە درێــژەی
كێشــا تــا ســەرهەڵدانی داعشــی بــە
دوادا هــات .داعــش لــە ٢٣ی ڕەزبــەری
١٣٨٥ی هەتــاوی( )٢٠٠٦/١٠/١٥لــە
ســەر پاشــماوەی ڕێكخــراوی تەوحیــد
و جیهــادی ئەبوومەســعەب زەرقــاوی
دامــەزرا .داعــش بــە داگیركردنــی
پارێزگاكانــی مووســڵ (،)٢٠١٤/٦/٨
تكریــت ( )٢٠١٤/٦/١١و ڕەمــادی

( )٢٠١٥/٥/١٧دەســەاڵتی عێراقــی
گەیانــدە لێــواری ڕووخــان.
دەســەاڵتدارانی عێــراق بــۆ ئــەوەی بتوانــن
هــەم دژی دەســەاڵتی داعــش خــۆ ڕابگــرن
و هــەم عەرەبــی ســوننە بــە بیانــووی
پشــتیوانی لــە داعــش ســەركوت بكــەن،
بــە ڕێنوێنیــی ئێــران و لــە ڕێــگای
عەلــی سیســتانییەوە كەوتنــە بیــری
پێكهێنانــی دامەزراوەیەكــی نیزامــی بــە
شــێوەی ســپا و بەســیجی ئێــران .دوای
پەیامــی عەلــی سیســتانی ،حەشــدی
شــەعبی لــە ٢٥ی جۆزەردانــی١٣٩٣ی هـ
( )٢٠١٤/٦/١٥دامــەزرا .ئــەم دامــەزراوە
ســەرەتا پێــك هاتبــوو لــە  ٤٠تاقمــی
شــیعە ،دواتــر بازنەكــە بەرینتــر كرایــەوە و
 ٦٧گرووپــی لــە ژێــر چەتــری خۆیــدا كــۆ
كــردەوە .حەشــد كــە بــە واتــای "كۆمــەڵ
و تاقــم" و شــەعب بــە واتــای "خەڵــك"
لێــك دەدرێتــەوە ،بــە لێكــدراوی دەبێتــە
هێــزی خەڵكــی یــان هێــزی بەرگــری.
ئــەم یەكــە چەكدارییــە لــە ئێــران دەبێتــە
بەســیجی خەڵكــی .حەشــدی شــەعبی
لــە ژێــر چاوەدێریــی ســپای قودســی
كۆمــاری ئیســامی بــە ســەرۆكایەتیی
قاســم ســلێمانیدا ،بــەرە بــەرە پێــی گــرت
و بــوو بــە یەكەیەكــی ســەربازی لــە
عێراقــدا .هــادی عامــری ،بەرپرســی
ســەربازیی ســپای بــەدر كــە گوێڕایەڵێكــی
ڕێژیمــی ئاخوندیــی ئێرانــە ،وەك ســەرۆكی
گشــتیی حەشــدی شــەعبی دیــاری
كــرا .حەشــدی شــەعبی لــەو شــوێنانەی
كــە بــە هاوكاریــی هێــزی ئاســمانیی
هاوپەیمانــان توانیویانــە ســەركەوتنێك
بــە دەســت بێنــن ،دەســتیان لــە كوشــتنی
خەڵــك و ســووتاندنی مــاڵ و بــە تــااڵن
بردنــی ســامانی ئــەو خەڵكــە نەپاراســتووە.
شــارەكانی تكریــت ،فەلووجــە و ڕەمــادی
كــە زۆربــەی دانیشــتوانیان عەرەبــی
ســوننەن ،بەڵگــەی ڕاســتیی ئــەم وتەیــە
دەسەلمێنن.حەشــدی شــەعبی ،ســەرەنجام
ڕۆژی شــەممە٦ ،ی ســەرماوەزی
١٣٩٥ی هـــ ( )٢٠١٦/١١/٢٦بــە دەنگــی
 ٢٠٨ئەنــدام پارلەمانــی عێــراق ،بــە پێــی
پــڕۆژە یاســایەك بــوو بــە یەكەیەكــی
ســەربازیی یاســایی ئــەو واڵتــە.
حەشدی شەعبی و هەرێمی كوردستان
لــە ســەرەتای دروســتبوونی حەشــدی
شــەعبی تــا دەگاتــە ڕۆژی بــە فەرمــی
ناســینی ئــەم یەكــە ســەربازییە لــە
الیــەن پارلەمانــی عێراقــەوە ،بــە بۆنــەی
جۆراوجــۆر و لــە الیــەن بەپرســانی ئــەو
گرووپــە چەكــدارەوە هەڕەشــە لــە هەرێمــی
كوردســتان كــراوە .بــەردەوام وتوویانــە كــە
دوای شــەڕی داعــش ،شــەڕی قورســی
ئــەوان لــە دژی هەرێمــی كوردســتان و
هێــزی پێشــمەرگە دەبــێ .ئەگەرچــی

ئــەم لێدوانانــە بــە دەنــگ و ڕەنــگ و
نووســراوە بــاو كراونەتــەوە و لــە تــۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكان و ئارشــیڤی ڕاگەیاندنە
كوردییەكانــدا پارێــزراون ،بــەاڵم بــە
لێدوانــی بەرپرســێكی دیكــەی حەشــد
نكووڵیــی لــێ كــراوە و بــە دروشــمی بــێ
ناوەرۆكــی "كــورد و عــەرەب بــرای یەكــن"،
كوردیــان خاپانــدووە و لــە بەدواداچــوون بــۆ
ئــەو هەڕەشــەیە ،ســارد كراونەتــەوە .ئــەم
جــۆرە هەڵســوكەوتانە ،ســەردەمی هاتنــە
ســەر دەســەاڵتی كۆمــاری ئیســامیی
ئێــران وە بیرمــان دێنێتــەوە .لەو ســەرەتایەدا
تــا هێــزی ســپای پاســداران و دامــەزراوە
ئاڵقــە لــە گوێكانــی خومەینــی لــەرزۆك
و تــازەكار بــوون ،كوردیــان بــە خوشــك و
بــرای خۆیــان لــە قەڵــەم دەدا ،بــەاڵم كــە
دیتیــان هەلەكــە بــۆ لێدانــی كــورد لەبــارە،
"برایەتــی" بــە فەرمانــی خومەینــی
گــۆڕدرا بــە "دوژمنایەتــی" و لــە فەرمانــە
شوومەكەی ناوبراودا ڕووی ڕاستەقینەی
خــۆی ئاشــكرا كــرد .فەرمانێــك كــە
بــە نــاوی جیهــاد لــە مێــژووی ڕەشــی
خومەینــی و ڕێژیمەكــەی "كۆمــاری
ئیســامی"دا تۆمــار كــراوە .ئــەو
فەرمانــە لــە ڕۆژی یەكشــەممە٢٨ ،ی
گەالوێــژی ١٣٥٨ی هـــ ()١٩٧٩/٨/١٩
لــە الیــەن خومەینــی ،وەك بەرزتریــن پلــەی
ئایینــی و سیاســیی ئێــران و فەرمانــدەری
گشــتیی هێــزە چەكدارەكانــی ئــەو واڵتــە
دژی گەلــی كــورد بــە نــاوی "جیهــاد" كــە
واتــای شــەڕی ئیســام لــە دژی كافرانــە،
ڕاگەیەنــدرا و بــە هەمــوو توانایەكــی
ســەربازی و بەوپــەڕی دڕندەییــەوە و
بێبەزەییانــە كوردســتانیان لــە خوێنــدا
نوقــم كرد.ئەگــەر ئــەو ئەزموونــە تاڵــەی
ئــەو كاتــە لــە گــەڵ ئێســتادا بــەراورد
بكەیــن ،عەلــی سیســتانی كــە خومەینیــی
ئێســتای عێراقــە ،لــە ســەرەتای ڕێگادایە.
هێشــتا شــەڕی داعــش كۆتایــی نەهاتــووە،
هێشــتا ســوننەی عــەرەب ملــی بــە
سیســتمی دەڵەمــەی بەغــدا نــەداوە.
هێشــتا كــورد ،ئــەو هێــزە الوازە نییــە كــە
بــە ســەریدا ســەركەون .بۆیــە بــە ناردنــی
وەفــدی سیاســی و ئایینــی (عەمــار
حەكیــم وەك ســەرۆكی وەفــدی سیاســی
و عــەال مووســەوی وەك ســەرۆكی
وەفــدی شــیعەی عێــراق) لــە ڕۆژەكانــی
شــەممە ،یەكشــەممە و دووشــەممە
 ١٧ ،١٦و ١٨ی رێبەندانــی ١٣٩٥ی
هـــ ( ٥،٦و )٢٠١٧/٢/٧لــە هەولێــر و
ســلێمانی ،دەیانهــەوێ لــە الیــەك كــورد لــە
ئامانجی ســەربەخۆیی دوور بخەنەوە و لە
الیەكــی دیكــەوە بــەرەو بەغــدا پەلكێشــی
بكەنــەوە .ئەویــش نــەك بــۆ ئــەوەی
پێكــەوە واڵت بەڕێــوە بــەرن ،بەڵكــوو بــۆ
ئــەوەی بیانخافڵێنــن تــا لــە دەرفەتێكــی

گونجاوتــردا ،بتوانــن كوردســتان بخەنــەوە
ژێــر ڕكێفــی خۆیــان.
دەســەاڵتدارانی بەغــدا لــە ژێــر ڕێنوێنــی
و هیژمۆنــی ئێرانــدا ،توانیویانــە تــا
ئێســتا كــورد بــە ســەر دوو بــەرەدا دابــەش
بكــەن .بەرەیەكــی چــاوی لــە تارانــە
و بەرەیەكــی دیكــەی بــەرەو ئانــكارا
دەڕوانــێ .ئــەو بەرەیــە كــە چــاوی لــە
تارانــە ،ناچــارە لەگــەڵ بەغــدا بســازێت.
بــۆ ســەلماندنی ئــەم بۆچوونــە دەتوانیــن
ئامــاژە بــە دەنگــدان بــۆ بــە یاســاییكردنی
حەشــدی شــەعبی ( )٢٠١٦/١١/٢٦و
پەســندكردنی بوودجــەی ٢٠١٧ی عێــراق
(ڕۆژی چوارشــەممە١٧ ،ی ســەرماوەزی
١٣٩٥ی هـــ  )٢٠١٦/١٢/٧بكەیــن كــە
لــە هــەر دوو هەنگاوەكــەدا كــورد ناكــۆك
و بەغــدا بــراوە بــوو .الیەنێــك حەشــدی
شــەعبی بــە مەترســی بــۆ ســەر هەرێمــی
كوردســتان دەزانــێ و دەنگــی "ئــەرێ"ی
پــێ نــەدا ،بــەاڵم الیەنــی بەرامبــەر
دەنگــی متمانــەی بــەو هێــزە میلیشــیاییە
دا كــە بــە دروشــم و بــە كــردەوە بــۆ
ئایینزایەكــی تایبــەت (ئیســامی شــیعە)
كار دەكات .لــە كاتــی پەســندكردنی
بوودجەشــدا هەمــان ســیناریۆ دووپــات
بــووەوە .واتــە كــورد لــە بەغــدا بــوو بــە
دوو بــەرە .بەرەیــەك لــە پەســندكردنی
بوودجــەدا خــۆی بــە بــراوە دەزانــی و
پەیامــی پیرۆزبایــی بــۆ خەڵكــی هەرێمــی
كوردســتان دەنــارد و بەرەیەكــی دیكــە،
پەســندكردنی بودجــەی بــەو ناوەرۆكــەوە
بــە زیانــی كــورد و هەرێمــی كوردســتان لــە
قەڵــەم دەدا و دەنگــی پــێ نەدا.ئــەم شــێوە
سیاســەتە كــە لــە الیــەن بەغــداوە پەیــڕەو
دەكــرێ ،وای لــە دەســەاڵتدارانی هەرێمــی
كوردســتان كــردووە كــە لــە باتــی ئــەوەی
رێــگای دووپاتبوونــەوەی ئەزموونــی
تاڵــی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان لــە باشــوور
نــەدەن ،ڕۆژانــە نیوەیــەك بــە نهێنــی و
نیوەیــەك بــە ئاشــكرا دژی یەكتــر لێــدوان
دەدەن .بــە جۆرێــك كــە پیالنــی بەغــدا و
چــوار دەوریــان لــە بیــر كــردووە.
پرســیارەكە ئەمەیــە :بــەم هەمــوو ئەزموونە
تاڵــەوە ،بــە چوونــی خومەینــی و بــە
مانــەوەی میراتەكــەی بــۆ سیســتانی،
كــورد لــە باشــوور جارێكیتــر ڕێــگا دەدا
ماڵوێرانییەكــی دیكــەی وەك ڕۆژهەاڵتــی
بــە ســەردا بێــت؟
ئەزموونــی دوور و نزیــك پێمــان دەڵــێ:
هەتــا كــورد یەكهەڵوێســت نەبــێ و بــە
یەكــەوە بــە گــژ پیالنەكانــدا نەچێتــەوە،
هەتــا دراوســێی ئەوتــۆی هەبــێ،
بەداخــەوە دوور نییــە جارێكیتــر بینــەری
دووپاتبوونــەوەی ئــەو ڕووداوانــە بیــن كــە
پێشــتر لــە چەنــد قۆنــاغ و لــە ئاكامــی
یەكنەگرتووییمانــدا ،بــە ســەرمان هاتــووە.
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بلومبێرگ ڕاپۆرتێكی لەسەر سپای
تێرۆریستی پاسداران
باڵو كردەوە

لــە بەرەبــەری ئەگــەری دانانــی نــاوی ســپای پاســداران لــە لیســتی تیرۆریســتیدا،
هەواڵدەریــی بلومبێــرگ ڕاپۆرتێكــی تەلەڤیزیۆنیــی لەســەر چاالكیــە
تێرۆریســتییەكانی ســپای پاســداران و دەور و شــوێندانەری ئــەم ڕێكخــراوە
تێرۆریســتییە بــاو كــردەوە.
لــە بەشــێك لــەم ڕاپۆرتــەدا بــاس لــە ڕۆڵــی ســپا وەك كۆڵەكــەی ســەرەكیی
ڕاگرتنــی كۆمــاری ئیســامی كــراوە كــە لــە ســاڵی ٥٧ی هەتاویــدا بــە بڕیــاری
خومەینــی دامــەزرا .لــەم ڕاپۆرتــەدا هاتــووە ســپای پاســداران كــە لــە چەندیــن
بەشــی ســەربازی وەك هێــزی ئاســمانی ،زەوینــی و دەریایــی پێــك هاتــووە ،دەســتێكی
بــااڵی لــە كاروبــاری ئەمنیەتیــدا هەیــە و بەهــۆی دەســەاڵتە ڕەهاكەیــەوە لەســەر
سیاســەتداڕێژیی كەاڵنــی ئێرانیــش كاریگەریــی هەیــە.
لــە بڕگەیەكــی دیكــەی ئــەم ڕاپۆرتــەدا بــاس لــە كــردەوە تێرۆریســتییەكانی ســپا
كــراوە و تێیــدا هاتــووە كــە ئەمریــكا لــە ســاڵی  ١٩٨٤بەمــاوە وەك پشــتیوانێكی
ســەرەكیی تێرۆریــزم لــە ســپای پاســدارانی ڕوانیــوە و ئــەم ڕێكخــراوەی وەك
پاڵپشــتێكی بەهێــزی گرووپــە تیرۆریســتییەكانی وەك حیزبوڵــای لوبنــان و گرووپــە
شــیعەكانی ناوچــە ناســاندووە .هەروەهــا لــەم بەشــەدا بــاس لــەوە كــراوە كــە ســپا
ڕۆڵێكــی كارای لــە ڕاگرتــن و مانــەوەی ڕێژیمــی بەشــار ئەســەددا هەبــووە.
بەشــێكی دیكــەی ئــەم ڕاپۆرتــە تەرخــان كــراوە بــۆ چاالكییــە ڕووخێنەرەكانــی
ســپا كــە بریتیــن لــە بەرهەمهێنانــی چەكــی كۆمەڵكــوژ ،پێشــێلكردنی مافەكانــی
مــرۆڤ لــە ئێــران و ســوریە و عێــراق و هەوڵــدان بــۆ ناســەقامگیركردنی بارودۆخــی
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن.
دواتــر بلومبێــرگ دەپەرژێتــە ســەر ئەگــەری گەمارۆدانــی ســپای پاســداران لــە
الیــەن ئەمریــكاوە دەڵــێ" :هەنووكــە  ٢٥كۆمپانیــای بەســتراوە بــە ســپای پاســداران
لــە الیــەن ئەمریــكاوە خراونەتــە لیســتەی گەمــارۆكان بــەاڵم ئەگــەر ئــەم ڕێكخــراوە
بــە فەرمــی لەالیــەن ئەمریــكاوە بــە تێرۆریســت بناســرێ ئــەوا ڕێــژەی ئــەم
كۆمپانیانــەی كــە دەكەونــە بــەر گەمارۆكانــی واشــینگتۆن گەلێــك زیاتــر دەبــن
و واڵتــان و كۆمپانیــا ڕۆژئاواییــەكان هێنــدەی دیكــە بــۆ پێوەندیــی بازرگانــی و
ئابــووری لەگــەڵ ئێــران تووشــی كێشــە و گرفــت دەبــن.
هەنووكــە ســپا خاوەنــی نزیــك بــە  ٣٠٠یەكــەی ســەنعەتی و بازرگانیــی گەورەیــە
لــە ئێرانــدا كــە بــەو هۆیــەوە زیاتــر لــە %٦٠ی ئابووریــی ئێرانــی خســتۆتە ژێــر
ڕكێفــی خــۆی.

ڕووسیە بە بەردەوامی سەروەریی خاكی
ئێران پێشێل دەكات
بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران ڕێگەیــان بــە ڕووســیە داوە بــە بەردەوامــی كەڵــك لــە
بنكــەی ئاســمانیی نــۆژەی هەمــەدان وەربگــرن.
هەواڵدەرییەكانــی ســەر بــە ڕێژیمــی ئێــران لــە زاری عەلــی شــەمخانی ســەرۆكی
ئەنجومەنــی بــااڵی تەناهیــی نەتەوەیــی ڕێژیمــەوە باڵویــان كردووەتــەوە كــە:
"فڕۆكە شــەڕكەرەكانی ڕووســیە تا ئێســتاش كەڵك لە ئاســمانی ئێران وەردەگرن".
ئــەو بەرپرســە بااڵیــەی ڕێژیمــی ئێــران ،ڕۆژی شــەممە ڕێكەوتــی ٢٣ی
ڕێبەنــدان لــە وتوویــژ لەگــەڵ هەواڵدەریــی "فــارس"ی ســەر بــە ســپای پاســدارانی
ڕایگەیانــدووە" :فڕۆكــە شــەڕكەرەكانی ڕووســیە كەڵــك لــە بنكــەی ئاســمانیی
نــۆژە وەردەگــرن و ئێمــە هــەر هاوكارییــەك كــە بــۆ ســووریە پێویســت بێــت ،لەگــەڵ
ڕووســیە دەیكەیــن".
ئــەو وتەیــەی شــەمخانی لــە كاتێكدایــە كــە خەرمانانــی ئەمســاڵ دوای
ئاشــكرابوونی ئــەو كردەوەیــەی ڕێژیــم و ناڕەزایەتییــەكان ،بەهــرام قاســمی،
وتەبێــژی وەزارەتــی دەرەوەی ڕێژیــم ڕایگەیانــد" :فڕینــی فڕۆكــە ڕووســیەكان لــە
بنكــەی نــووژەی هەمەدانــەوە ڕاگیراوە".لــە دوای ئــەوەی كــە مانگــی گەالوێــژی
ئەمســاڵ ئاشــكرا بــوو كــە ڕووســیە لــە خاكــی ئێــران بــۆ هێرشــكردنە ســەر
ســووریە كەڵــك وەردەگرێــت ،ناڕەزایەتیــی بەرینــی نوێنــەرە دەستنیشــانكراوەكانی
مەجلیســی ڕێژیمــی ئێرانــی لــێ كەوتەوە.لــەو پێوەندییــەدا ،حوســێن دێهقــان،
وەزیــری بەرگریــی ڕێژیمــی ئێــران ،لــە پرێسكۆنفڕانســێكدا باســی لــەوە كــرد كــە:
"پرســی بنكــەی ئاســمانیی نــۆژە"ی هەمــەدان پێوەنــدی بــە مەجلیســەوە نیــە.
بەپێــی ئەســلی ١٤٦ی یاســای بنەڕەتیــی ڕێژیــم ،هیــچ واڵتێكــی بیانــی ناتوانیت
لــە ئێــران بنكــەی نیزامــی ،تەنانــەت ئەگــەر بــۆ مەبەســتی ئاشــتیخوازانەش بێــت،
جێگیــر بكات.كەڵكوەرگرتنــی ڕووســیە لــە بنكــەی ئاســمانی "نــۆژە"ی هەمــەدان،
لــە كاتێكدایــە كــە بەرپرســانی ئــەو ڕێژیمــە ،بــەردەوام بــاس لــە ســەربەخۆیی ئێــران
و پاراســتنی یەكپارچەیــی خاكــی ئێــران دەكــەن ،و لــە ڕابردووشــدا ڕەخنەیــان لــە
ڕێژیمــی پاشــایەتی دەگــرت كــە ئەڵقەلەگوێــی بێگانەیــە و ئێســتاش بەرپرســانی
ئــەو ڕێژیمــە خۆیــان بوونەتــە ئەڵقەلەگوێــی ڕووســیە.

ئەمریكا گوشارەكانی بۆ سەر ئێران
زیاتر دەكات
ئەمریــكا بــۆ گوشــار خستەســەر ڕێژیمــی ئێــران كۆمیســیۆنێكی تایبــەت پێــك
دەهێنیت.ماڵپــەڕی ئینتێرنێتیــی ئەنجومەنــی نوێنەرانــی ئەمریــكا لــە هەواڵێكــدا
بــاوی كردووەتــەوە كــە كۆمیســیۆنێك بــۆ هۆشــداریدان بــە ڕێژیمــی ئێــران و
سیاســەتەكانی داهاتــووی ئەمریــكا دژ بــەو ڕێژیمــە پێــك دەهێنرێت.لــەم كۆمیســیۆنەدا
بــاس لــەوە كــراوە كــە بەرنامەكانــی چەكوچۆڵــی ئێــران لــە ڕوانگــەی ئەمریــكاوە
نایاســاییە.هەروەها ئامــاژە كــراوە كــە ڕێژیمــی ئێــران بــە هــۆی ئــەوەی كــە پشــتیوانی
لــە تێرۆریــزم دەكات ،مەترســییەكی جیــددی بــۆ ســەر تەناهیــی نەتەوەیــی ئەمریــكا
و ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتە.لە بەشــێكی دیكــەی ئــەو ڕاپۆرتــەدا هاتــووە كــە" :ئێمــە
گەمارۆی ئابووریدژی ئەو ڕێژیمە پەســند دەكەین و ئەوەش بە ئامانجی وەســتاندنی
ئــەو ڕێژیمەیە".لــە دوای واژۆكردنــی بەرجــام هەتــا ئێســتا ،ئەمریــكا بــە هــۆكاری
جۆراوجــۆر گەمــارۆی ئابووریــی نوێــی لــەدژی ڕێژیمــی ئێــران پەســند كــردووە.
ئەنجومەنــی نوێنەرانــی ئەمریــكا گەمــارۆ ئابوورییەكانــی لــە بــواری بازرگانــی،
وزە ،بەرگــری و پیشەســازیی بانكــی كــە پێوەندییــان بــە پرســی ناوكیــی و مووشــەكە
بالســتیكەكانی ڕێژیمــەوە هەیــە ،بــۆ مــاوەی  ١٠ســاڵی دیكــە درێــژ كردووەتەوە.لــە
ڕێكەوتــی ١٥ی ڕێبەندانــی ١٣٩٥ی هەتاویــدا ،وەزارەتــی خەزێنەداریــی ئەمریــكا ٢٥
كەســایەتیی "حەقیقــی و حوقوقــی" ســەر بــە ڕێژیمــی ئێرانــی خســتە نێــو لیســتەی
گەمــارۆ ئابوورییــەكان.
وەزارەتــی خەزێنەداریــی ئەمریــكا باســی لــەوە كــردووە كــە ئــەم گەمــارۆ ئابوورییانــە
بــۆ بەرەنگاربوونــە دژی بەرنامــەی مووشــەكیی بالســتیكی ئێــران و چاالكییــە
تێكدەرانەكانــی ئــەو ڕێژیمــە لــە ناوچەدایــە
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یەکیەتیی الوان ،وەک یەکەم ڕێکخراوی
تایبەت بە توێژی الوی کورد
ئا  :جەالل ڕەوانگەرد
یهکیهتیـــی الوان وهکـــوو ،یەكـــەم
ڕێکخ ــراوی تایب ــەت ب ــە توێ ــژی الو لــه
ســـهردهمی یهکـــهم کیـــان و دهســـهاڵتی
سیاســیی مۆدێڕنــی کــورد لــە کۆمــاری
کوردس ــتاندا و ب ــۆ كۆمەڵێ ــك ئامانج ــی
درێژخایـــەن ،دامـــهزراوه و تـــا ئێســـتا
ڕێگایەكــی بــە درێژایــی  71ســاڵی پــڕ
ل ــە ه ــەوراز و نش ــێوی بڕی ــوە و ئێس ــتاش
وهک ج ــاران ق ــورس و قای ــم ،ل ــە گ ــەڵ
ئاڵوگـــۆڕە جیهانـــی و ناوچەییـــەكان
بـــە هـــهوڵ و تێكۆشـــان بـــە مەبەســـتی
گەیش ــتن ب ــە ئامانجەكان ــی ،درێ ــژه بـ ـه
خهبـــات دهدا.
ئەمــڕۆ الوان چ لەبــەر گرنگیــی ڕێژەیــان
لـــە پێكهاتنـــی حەشـــیمەتدا ،و چ بـــەو
هۆیـــەوە كـــە لـــە ڕووی سروشـــتییەوە
فیـــداكار و گۆڕانخـــوازن ،گرنگتریـــن
هێـــزی مرۆیـــی ئێـــران بهئهژمـــار دێـــن،
دەبـ ـێ الوان زی ــاد ل ــەوەی ك ــە هەڵگ ــری
خواســتێكی ســێنفی و تایبــەت بــە توێــژی
خۆیـــان بـــن ،هەڵگـــری بەرنامەیەكـــی
پێكهاتەشـــكێنی دێموكراتیـــك بـــن.
لـــەو ڕووەوە پـــاش دابینبوونـــی مافـــی
نەتەوایەتـــی ،بەســـتێن بـــۆ دابینبوونـــی
ماف ــی س ــێنفی ئەوانی ــش دێت ــە ئ ــاراوە.
هەوڵ ــدان ب ــۆ ڕێكخس ــتن و كۆكردن ــەوەی
توانـــاكان لـــەم قۆناغـــە لـــە خەباتـــدا
پێویس ــتییەكی حاش ــاهەڵنەگرە .هەربۆی ــە
کۆبوون ــەوە و یەکگرتووی ــی تاکەکان ــی
کۆمەڵـــگا لـــە نێـــو ڕێکخراوێکـــی
دێموکراتیکـــدا بزوێنەرێکـــی بەهێـــز
دەبێ ــت ب ــۆ داکۆک ــی ک ــردن ل ــە م ــاف
و ویســـتەکانیان و لـــە ڕێکخراوێکـــی
دێموکراتیکـــدا هـــەل بـــۆ پـــەروەردە
بوون ــی تاک ــەکان ب ــەدی دێ ــت و ل ــە
ئەنجام ــدا کۆمەڵێک ــی ئ ــاگا و لێهات ــوو
لـــە چوارچێـــوەی ڕێکخراوێکـــی
دێموکراتیک ــدا کۆدەبن ــەوە .بۆی ــە ئێم ــە
هەرچەنــدە لــە ڕێكخســتن و كۆكردنــەوەی
وزەكانمانـــدا ســـەركەوتووتر بیـــن،
ئەوەن ــدەش ئاس ــۆی بەرچاوم ــان ڕوونت ــر
و خەباتەكەش ــمان ب ــە بەرهەمت ــر دەبێ ــت.
هـــەر بـــە ســـەرنجدان بـــەم ڕاســـتییە
حاشـــاهەڵنەگرەش بـــوو كـــە؛ یەكیەتیـــی
الوانـــی دێموكراتـــی كوردســـتانی ئێـــران
لـ ـه یەكێ ــك ل ــە زێڕینتری ــن قۆناغەكان ــی
بزاڤ ــی ڕزگاریخ ــوازی نەت ــەوەی ك ــورددا،
دامـــەزرا.
مێ ــژووی یەكیەت ــی الوان ب ــە س ــەر ســێ
قۆناغ ــدا داب ــەش دەب ــێ :
قۆناغی یەكەم :
لــە ســەرەتای دامەزرانــی ئــەو ڕێكخراوەیــە
ل ــە ٣٠ی ڕێبەندان ــی ١٣٢٤ی هەت ــاوی
ل ــە س ــەردەمی كۆم ــاری دێموكراتیك ــی
كوردســتان ،تاكــوو ســەركەوتنی شۆڕشــی
گەالنـــی ئێـــران لـــە ســـاڵی 1357ی
هەت ــاوی ،دەخایەنێ ــت.
پێشـــەوا قـــازی محەممـــەد بیرمەنـــد و
ڕووناكبی ــری نەتەوەكەم ــان ب ــاش دەیزان ــی
و هەســـتی بـــەوە كردبـــوو كـــە توێـــژی
الو توێـــژی بزوێنـــەری کۆمەڵـــگان و
بایەخـــدان بـــە توێـــژی الو ،بایەخدانـــە
ب ــە پێش ــكەوتنی كۆمەڵ ــگا و داهات ــووی
گـــهش بـــۆ گەلـــی كـــورد .هـــەر
لەس ــەر ئ ــەو بنەمای ــەش ب ــوو ك ــە پ ــاش
دامەزرانـــی كۆمـــاری كوردســـتان ،بـــه
مهبهس ــتی زیات ــر ئاش ــناکردنی الوان ب ــە
مـــاف و ئەركەكانیـــان و کۆکردنەوەیـــان
لـــە چوارچێـــوەی ڕێکخراوێکـــی
دێموکراتیـــک و بەشـــدارییان لـــە
خهب ــات و گرینگی ــدان بـ ـه ڕۆڵگێڕان ــی
توێ ــژی الو لــه بڕی ــاردان و چارەنووس ــی
خۆیانـــدا ،هـــهر دوای چەنـــد ڕۆژ لـــە
دامەزراندنـــی كۆمـــار ،واتـــە لـــە ٣٠ی

ڕێبەندان ــی 1324ی هەت ــاوی و ل ــە س ــەر
پێشـــنیاری پێشـــەوا قـــازی محەممـــەد،
بڕیــاری دامەزرانــی "یەكیەتیــی الوان" بــۆ
ڕاپەرانـــدن و بەجێگەیاندنـــی ئەركەكانـــی
ل ــە ناوچەكان ــی ژێردەس ــەاڵتی كۆم ــاری
كوردســـتان ،دەدرێـــت.
ل ــەو س ــەردەمەدا ،یەكیەتی ــی الوان چەن ــد
ئەركێك ــی ل ــە سەرش ــان ب ــوو ،ک ــە بریتی ــن
ل ــە:
•كۆكردنـــەوەی الو لـــە دەوری ڕێكخـــراو،
بـــه مهبهســـتی ڕاپەڕاندنـــی ئەركـــە
نەتەوەیـــی -نیشـــتمانی و ســـێنفییەكانیان.
•بەشـــداری كردنـــی الوان لـــە بنیادنانـــی
كۆمەڵگایەكـــی پێشـــكەوتوو.
•ئاشـــنا كردنـــی زیاتـــری توێـــژی الو
بـــە ئـــهرک و مافهکانیـــان لـــە نێـــو
كۆمەڵـــگادا و بەرزكردنـــەوەی هەســـتی
نەتەوایەتییـــان.
•ئاشـــناكردنی الوان بـــە خوێنـــدن و
نووســـینی زمانـــی كـــوردی و ڕاهێنـــان
و پەروەردەكردنـــی الوان لـــە بـــوارە
جۆراوجۆرەكان ــدا .ه ــەر ل ــەو پێوەندییەش ــدا
" "60كـــەس لـــە الوان بـــە مەبەســـتی
درێـــژهدان بـــه خوێندنـــی بـــااڵ ،ڕەوانـــەی
"باكـــۆ" دەكرێـــن کـــه لـــه داهاتـــوودا
بگهڕێنـــهوه و خزمهتـــی زیاتـــری
کۆمهڵگاکهیـــان بکـــهن.
یەكیەت ــی الوان ــی دێموكرات ــی كوردس ــتانی
ئێـــران پـــاش دامەزرانـــدن و بەفەرمـــی
دەســت بــە كاربوونــی ،گۆڤارێــك بــە نێــوی
"هـــاواری نیشـــتمان" کـــه باڵڤۆکێکـــی
"ئەدەبــی و سیاســی و كۆمەاڵیەتــی" بــووە
و ل ــە الی ــەن نهم ــر "س ــدیق ئەنجیریئ ــازهر"
سەرپەرەس ــتی ك ــراوە ،وەك زمانحاڵ ــی ئ ــەو
ڕێكخراوەیـــە چـــاپ و بـــاو دەکاتـــەوە
کـــە یەكـــەم ژمـــارەی لـــه ڕۆژی ١ی
خاكەلێ ــوەی ١٣٢٥ی هەت ــاوی ،دەرچ ــووه.
بـــەدوای هـــەرەس پێهێنانـــی "كۆمـــاری
كوردســـتان" لـــە مانگـــی ســـەرماوەزی
١٣٢٥ی هەتـــاوی و لەســـێدارەدرانی
ڕێبەرانـــی كۆمـــار و داگیركردنـــی
ناوچەكانـــی ژێـــر دەســـەاڵتی كۆمـــار،
دەرەتـــان بـــۆ خەبـــات و تێكۆشـــانی
"یەكیەتیـــی الوان" ئەســـتەم دەبێـــت و بـــۆ
ماوەی ــەك ئــهو ڕێکخراوهیــه ل ــە تێكۆش ــان
دەكەوێـــت.
ڕێبـــەری نـــاودار و کهموێنـــهی
نەتەوكەمـــان د .قاســـملووی نەمـــر،
تێكۆشــانی سیاســیی خــۆی لــە یەكیەتیــی
الوان ــی دێموكرات ــی كوردس ــتانی ئێران ــەوە
دەس ــت پێك ــرد و ب ــە ه ــەول و تێكۆش ــانی
بێوچانـــی خـــۆی لـــە یەكیەتیـــی الوان و
پاش ــان ل ــە حیزب ــی دێموكرات ــدا ،سیاس ــەت
و ئیس ــتراتیژییەكی نوێ ــی ب ــۆ ئ ــەم بزاڤ ــە
داڕشــت ،کـه لــە ســاڵی ١٣٣٢ی هەتــاوی
کـ ـه جارێكیت ــر دەرەت ــان ب ــۆ بووژان ــەوە و
چاالکیــی ڕێكخــراوهکان دەڕەخســێت ،ئــەو
هەلـــە دەقۆزێتـــەوە و لـــە شـــاری ورمـــێ
كۆمیتــەی "یەكیەتــی الوان" دادەمەزرێن ـێ
و دەســت بە كار و تێكۆشــان و ڕێكخســتنی
الوان ــی ئ ــەو ناوچەی ــە ل ــە ڕیزەكان ــی ئ ــەو
ڕێكخراوەیـــەدا ،دەكات.
ههروههـــا تێکۆشـــهرانی یهکیهتیـــی الوان
لـــه ســـهردهمی خهباتـــی چهکداریـــی
٤٧-٤٦دا ڕۆڵـــی بهرچاویـــان ههبـــووه
و لـــه تێکۆشـــهرانی دیـــار و بهرچـــاوی
یهکیهتیـــی الوان لـــهو قۆناغـــهدا،
دهتوانیـــن ئامـــاژه بـــه شـــههید "ســـمایل
شـــهریفزاده" بکهیـــن.
قۆناغی دووهەم:
لـــە مانگـــی بەفرانبـــاری ١٣٥٧ی
هەتاویـــدا ،بـــە بەشـــداریی ٣٢كـــەس لـــە
تێکۆشـــهرانی یهکیهتیـــی الوان و ٣
ك ــەس ل ــە نوێنهران ــی حیزب ــی دێموك ــرات،
لـــە مزگەوتـــی "شـــادەروێش"ی شـــاری
مەهابـــاد ،كۆبوونەوەیـــەك پێكدێـــت.
ئـــەو كۆبوونەوەیـــە وەك ســـهر لـــه نـــوێ

بووژاندنـــهوهی قۆناغـــی دووههمـــی
چاالكییهکانـــی یهکیهتیـــی الوان پـــاش
خەبات ــی س ــەخت و نهێن ــی ل ــە مێ ــژووی
ئـــهو ڕێکخراوهیـــه لهقهڵـــهم دهدرێ و
دەبێت ــە هەوێن ــی دووب ــارە ڕێكخس ــتنەوەی
ئەنـــدام و الیەنگرانـــی و یهکیهتیـــی
الوانیـــش پـــاش ئـــەو ڕێكخســـتنەوەیە بـــە
گڕوتینێك ــی پت ــر دەس ــتیان ب ــە خەب ــات و
تێكۆشـــان كـــردەوە.
لـــە دەیهکانـــی  ٦٠و ٧٠ی ههتاویـــدا،
ئەركـــی یەكیەتیـــی الوان قورســـتر بـــوو،
ئەویـــش بەهـــۆی هاتنـــی ئـــەو الوە كـــەم
تەمەنانـــەی كـــە بـــۆ پەیوەســـت بـــوون
بـــە ڕیـــزی پێشـــمەرگەکانی حیزبـــی
دێموكرات ــەوە ڕووی ــان ل ــەو حیزب ــە دەک ــرد،
ڕێبەریـــی ئـــەو حیزبـــە و لـــە ســـەرووی
هەموویان ــەوە "دوكت ــور قاس ــملوو"ی نهم ــر،
هەس ــتی ب ــەوە ك ــرد ك ــە دەب ــێ چارەی ــەك
بــۆ ئــەو الوە كــەم تەمەنانــەی كــە ڕێبــازی
خزمـــەت بـــە نەتەوەكەیـــان هەڵدەبژێـــرن و
دێن ــە ڕی ــزی پێش ــمەرگەكانەوە بدۆزێت ــەوە.
ه ــەر ب ــەو مەبەس ــتە بنك ــە و بارەگاكان ــی
یەكیەتیـــی الوان ،کـــه ئـــهو کات لـــه
ژێ ــر ن ــاوی الوان ــی حیزب ــی دێموکرات ــدا
چاالکییـــان دهنوانـــد ،چـــاالك کـــردهوه
و ڕێکخـــراوی الوان بـــوو بـــە پێگەیـــەك
بـــۆ پـــەروەردە كردنـــی الوانـــی كـــوردی
کوردســـتانی ڕۆژهـــهاڵت.
لـــهو کاتـــهدا الوان بـــه گڕوتینێکـــی
تایبهتیـــی چ وهک پێشـــمهرگه و چ
وهک پشـــتیوانانی هێـــزی پێشـــمهرگه
و پارێزهرانـــی واڵت ،ئهرکـــه
نیشـــتمانییهکانی خۆیـــان بهجـــێ
گهیا نـــد و ه.
جێگـــهی ئاماژهیـــه لـــهم قۆناغـــهدا
باڵوک ــراوهی فهرمی ــی ئـ ـهو ڕێکخراوهیـ ـه
بـــه نـــاوی گۆڤـــاری "الوان" لـــه دهوری
دووههمـــدا  ٥٦ژمـــارهی لـــێ بـــاو
کراوهتـــهوه.
قۆناغی سێهەم :
بـــه دوای ســـاڵی ١٣٧١ی هەتـــاوی
دۆخێکـــی تایبـــەت و هەلومەرجـــی
سیاســـیی ناوچـــە ،دەبێتـــە هـــۆی
گواســتنەوەی بارەگاكانــی ئــەو ڕێكخراوەیــە
ل ــە س ــنوورەكان ب ــۆ باش ــووری كوردس ــتان،
بـــۆ ماوەیەكـــی كـــورت تێكۆشـــانی
یەكیەتیـــی الوان بـــەرەو الوازی دەڕوات،
ب ــەاڵم دوای چهن ــد س ــاڵ و ل ــە مانگ ــی
گەالوێـــژی  1378بـــه درووشـــمی "لـــە
دەوری یەكیەتی ــی الوان ك ــۆ ببن ــەوە" ئ ـهم
ڕێکخراوهیـ ـه تێكۆش ــانی خ ــۆی گڕوتی ــن
پێ ــدهدا و ب ــۆ جارێك ــی ت ــر ڕێکخس ــتنی
ئەندامانـــی دهســـتپێدهکاتهوه.
بـــەاڵم ئەمجـــارە ڕێکخـــراوی یهکیهتیـــی
الوان ،بــە تاكتیــك و ئیســتراتیژی تایبــەت
ب ــە س ــەردەم درێ ــژە ب ــە تێكۆش ــان دەدات و
لــە وەرزی پاییــزی ١٣٧٩دا ،كۆمیتەكانــی
یەكیەتیـــی الوان كۆنفڕانســـەكانی خۆیـــان
دەگـــرن و لـــە ڕۆژی ٤ی بەفرانبـــاری
١٣٧٩ی هەتـــاوی یەكـــەم كۆنگـــرەی
خ ــۆی دەبەس ــتێت.
 هـهر لــەو کاتـه بـه دواوه و وەك بڕیارێــك،
هـــەر دووســـاڵ جارێـــك ئـــەو ڕێكخراوەیـــە
كۆنگ ــرەی خ ــۆی دەبەس ــتێت و ت ــا س ــاڵی
١٣٩٥ی ههتـــاوی "ههشـــت" كۆنگـــرەی
بهســـتووه.
جێگـــهی ئاماژهیـــه ڕێکخـــراوی
یهکیهتیـــی الوان لـــه ســـهرجهم
قۆناغهکانـــی کار و تێکۆشـــانی ،بـــه
ســـهدان تێکۆشـــهری نیشـــتمانپهروهری
پێش ــکهش بــه ب ــارهگای ئ ــازادی ک ــردووه
و ناویـــان لـــه کاروانـــی شـــههیدانی
کوردســـتاندا درهوشـــاوهیه و یهکیهتیـــی
الوانیـــش شـــانازی بـــه درێـــژه پێدانـــی
ڕێبازهکەیانـــهوه دهکات.
ئێس ــتا ك ــە س ــەردەمی بەجێهان ــی ب ــوون و
پەرەســەندنی تێكنۆلۆژییــە ،لــەم قۆناغــەدا

یەكیەتی ــی الوان زیات ــر ل ــە ه ــەركات ل ــە
ڕاس ــتای ناس ــاندنی كێش ــەی نەتەوەی ــی و
س ــەرجەم كێش ــەكانی الوان ل ــە كوردس ــتان
خـــۆی بـــە ئەركـــدار دەزانێـــت ،بـــۆ ئـــەم
مەبەســتەش توانیویەتــی کــۆڕ و کۆم ـهڵ
و ناوهندهکانـــی تایبـــهت بـــه الوان بـــه
خواســـت و ویســـتهکانی توێـــژی الوی
کـــورد ئاشـــنا بـــکات .لـــەو ڕاستایەشـــدا
لـــە زۆربـــەی واڵتانـــی ئورووپایـــی و
ئامریکایـــی كۆمیتـــەی دامەزرانـــدووه،
لەگەڵ زۆر له  NGOو ڕێكخراوەكانی
پارێ ــزەری ماف ــی م ــرۆڤ ل ــە پێوەندیدای ــه
و لـ ـه چهن ــد ڕێکخراوهیهک ــی جیهانیش ــدا
وهک ــوو نوێنــهری الوان ــی ک ــورد ئهندامــه
و لـــەو ڕێگایـــەوە هەوڵـــی ناســـاندنی
[دۆزی ڕهوای کـــورد و ڕەواییـــدان بـــه
خهباتـــه ڕهواکـــهی] لـــه کوردســـتانی
ڕۆژهـ ـهاڵت ،ب ــە ڕێكخ ــراوە جیهانیی ــەكان
دەدات و ئ ـهو تێکۆش ــانهش ب ـه ئهرکێک ــی
ڕێکخراوهیـــی خـــۆی دهزانێـــت.
یهکیهتیـــی الوان لـــه ڕێکهوتـــی ١ی
گەالوێ ــژی ١٣٩٤ی هەت ــاوی ،كۆنگ ــرەی
هەشـــتهمی خـــۆی لـــە ژێـــر نـــاوی
"کۆنگـــرەی  ٧٠ســـاڵە" بـــه درووشـــمی
"ئەمـــڕۆ خەبـــات دەکەیـــن بـــۆ ئـــەوەی
ســـبەی بـــە ئـــازاد بژیـــن" بەســـت و
بـــۆ جارێكـــی تـــر و بـــە بەرنامەیەكـــی
ســەردەمیانە درێــژە بــە خەبــات و تێکۆشــان
دهدات .كۆنگ ــرەی هەش ــتهمی یەكیەتی ــی
الوان بـــه خوێندنهوهیهکـــی نـــوێ لـــه
ههمبـــهر ئـــەو ئاڵوگۆڕانـــەی لـــە ناوچـــه
و جیهان ــدا ڕوودهدهن و کاریگهری ــی دهب ــێ
لهســـەر الوی كـــورد ،بهرنامـــه و پالنـــی
ب ــۆ داڕش ــتووه و درێ ــژه بـ ـه تێکۆش ــانی
ڕێکخراوهیـــی دهدات.ههســـتکردن بـــه
پێویســـتیی یەكڕیزیـــی زیاتـــری الوانـــی
كـــورد و بهرپرســـیارهتی بهرانبـــهر ئـــهو
خاڵ ـه گرینگ ـه ،وێ ــڕای ڕێزگرت ــن ل ـه بی ـر
و ئهندێشـــه جیـــاوازهکان ،بـــۆ لـــهدهوری
یـــهک کۆکردنـــهوهی ڕێکخراوهکانـــی
الوان لـــه ئاســـتی ههرچوارپارچـــهی
کوردســـتان و بـــهتایبهتـــی ڕۆژههاڵتـــی
کوردس ــتان ،بـ ـهردهوام لهپالندایـ ـه و خاڵـ ـه
هاوبهشـــهکان دهکاتـــه بنهمایـــهک
بـــۆ لێـــک نزیـــک بوونـــهوه و لێـــک
تێگهیش ــتن ،و بی ــر لــه کار و تێکۆش ــانی
هاوبـــهش دهکاتـــهوه.

یهکیهتی ــی الوان ش ــانازی بـ ـهوهوه دهکات
کـــه؛ لـــه هـــهرکام لـــه قۆناغـــهکان و
بهپێـــی شـــهرایهت و ههلومـــهرج لـــه
شـــێوه جۆراوجۆرهکانـــی خهبـــات ،لهوانـــه
خهباتـــی تهشـــکیالتی و دیپلۆماســـی
و ...هتـــد ،کهڵکـــی وهرگرتـــوه و
تێکۆشـــانی ههبـــووه و لـــه قۆناغـــی
ئێس ــتای چاالکییهکانی ــدا لــه بوارهکان ــی
تهشـــکیالتی و ڕاگهیانـــدن و پێوهنـــدی
و دیپلۆماس ــی و پـ ـهروهرده کردن ــی الوان،
خەباتـــی پێشـــمەرگانە و ڕۆڵگێـــڕان لـــە
گرێدانـــی خەباتـــی شـــار و شـــاخ و...
هتـــد ،لـــه تێکۆشـــان بهردهوامـــه.
هەوڵهکان ــی یەكیەتی ــی الوان ل ــە دەرەوەی
واڵت ،زیاتــر بــۆ ناســاندنی كێشــەی كــورد
و بردن ـه نێــو كۆمەڵــگای جیهانیی ـه و ل ـهو
ڕاســـتایهدا خـــۆی بـــە دەروەســـت دەزانـ ـێ
و بەئەنـــدام بوونیشـــی لـــە ڕێکخـــراوی
نێونەتەوەیـــی الوانـــی سۆسیالیســـت و
ڕێكخــراوە و ناوەنــدە جیهانییەکانــی تایبــەت
ب ــە الوان ،ب ــە ڕێگایەك ــی ب ــاش و كارام ــە
دادەن ـێ ،لــە هەمبــەر دەســتەبەركردنی ئــەم
ئامانج ــەدا .ئەم ــڕۆ الوان چ ل ــە ئێ ــران ب ــە
گشــتی ،و چ لــە كوردســتان بــە تایبەتــی،
لــە هەلومەرجێكــی دژواردان و هــەر ڕۆژەو
زیات ــر ل ــە الی ــەن دیكتاتۆران ــی حاك ــم ب ــە
ســـەر ئـــەو واڵتـــە ،هەوڵـــی لەنێوبـــردن و
ێ دەكـــرێ.
بێڕێـــزی و ســـووكایەتییان پـــ 
ئەم ــەش دەرخ ــەری ئەوەی ــە ك ــە خەبات ــی
الوان و چاالكییەكانییـــان ،دەتوانـــن
مەترســـییەكی گـــەورە بـــن بـــۆ نەمانـــی
كۆنەپەرســـتی و دیكتاتۆرییـــەت.
كۆمـــاری ئیســـامی ئەمـــڕۆ زیاتـــر
ل ــە ه ــەر كاتێكـ ـی دیک ــە ل ــە بیرۆکـ ـهی
ئازادیخـــوازی و چوونەســـەری ئاســـتی
وشـــیاریی نەتەوەیـــی الوان دەترســـێ.
الوی ئەمـــڕۆ ،الوێكـــی بەهەســـت و
ئارمانجخـــوازە ،هـــەر بۆیـــە لـــە گـــەڵ
گەشـــەكردنی كۆمەڵـــگا و پەرەســـەندنی
تێكنۆلـــۆژی ،چـــاوەڕوان دەكـــرێ بیـــری
نوێخوازیـــی الوان بەســـەر بەســـتەڵەكی
كۆنەپەرەســـتیدا زاڵ بێـــت .ڕێکخـــراوی
یهکیهتیـــی الوان بـــە پێداگـــری لەســـەر
بنەمـــا فیکرییەکانـــی ،توانیویەتـــی
پێگەیەکــی بەهێــز چ لــە ئاســتی جیهانــی
و چ لـــە ئاســـتی ناوچـــە و کوردســـتاندا
بـــە دەســـت بێنێـــت و تەشـــکیالتێکی

بەریـــن و چـــاالک کـــە ســـنوورە
جوغرافیاییەکان ــی بەزان ــدووە و لەنێ ــو
كوردەكانـــی دهرهوهی واڵت ،ئەنـــدام
و کۆمیتـــەی هەیـــە و پێوەندییـــە
نێوخۆیـــی و جیهانییەکانـــی فـــراوان
بوونێک ــی بەرچ ــاوی بەخ ــۆوە بینی ــوە،
یهکیهتی ــی الوان ل ــە خزم ــەت ک ــردن
بـــە توێـــژی الوی کـــورد ڕۆڵێکـــی
بەرچـــاوی گێـــڕاوە .لـــەم ڕاســـتایەدا
بــاو کردنــەوەی وشــیاری و ئاگایــی
نەتەوەیـــی و گەیاندنـــی زانیـــاری
لـــە بوارەکانـــی کۆمەاڵیەتـــی،
کولت ــووری ،سیاس ــی و ڕۆش ــنبیری
و ...هتـــد ،بەتایبەتـــی لـــە نێـــو
توێـــژی الوی کـــورد و بـــە گشـــتی
لـــە کۆمەڵـــگای کوردســـتاندا،
کــردووە بــە ئامانجــی خــۆی و هــەوڵ
دەدات تاکـــی وشـــیار و پێگەیشـــتوو
و مافخـــواز بـــۆ کۆمەڵگایەکـــی
ئ ــازاد و دێموکراتی ــک و دادپـ ـهروهر،
پـــەروەردە بکات.یهکیهتیـــی الوان
هـــەوڵ دهدات ،الوانـــی کـــورد
لـــە ژێـــر چەتـــری ڕێکخراوهیـــی
الوان ــدا ،ک ــۆ بکات ــەوە و ل ــە ئاس ــته
سەرتاســەرییهکاندا ،چ لــە کوردســتان
و ئێــران و ناوچــە و جیهــان بــە یــەک
دەنـــگ و گوتـــارەوە ،دەربکـــەون و
لـــە ئەزموونـــی کاری ڕێکخراوەیـــی
یهکیهتیـــی الوان بـــۆ بەئۆرگانیـــزە
کردنـــی خواســـتەکانی توێـــژی الو
و گەش ــەکردنی کاری ڕێکخراوەی ــی
لـــە نێـــو ســـەرجەم الوانـــی کـــورددا
هەنـــگاو هەڵبگرێـــت و هانـــدەر و
پش ــتیوانی ڕێکخراوەکان ــی دیک ــەش
بێ ــت .هەروەه ــا یهکیهتی ــی الوان لـ ـه
ههوڵ ــی ڕۆڵگێ ــڕان و نزی ــک بوون ــەوە
و گرینگـــی دان بـــه پێوەنـــدی لـــە
گ ــەڵ الوان ــی س ــەر ب ــە نەتەوەکان ــی
دیک ــەی ئێ ــران ،ل ــە ڕاس ــتای ب ــەرەو
پێــش چوونــی خەباتــی ئــەو گەالنــەش
لــە دژی سیســتمە دواکەوتــووەکان بــە
تایبەت ــی کۆم ــاری ئیس ــامی ئێ ــران،
هەنـــگاوی جیـــدی هەڵدهگرێـــت.
هیـــوا بـــه داهاتـــوو ،بهردهوامـــی و
نهدۆڕانـــی ئیـــراده ،ژیاندۆســـتی و
مرۆڤدۆســـتی لـــه تایبهتمهندییـــه
بهرزهکانـــی نـــهوهی نوێـــی کـــوردن

کۆمەڵگا
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فرۆشتنی
مندااڵن،
فرۆشتنی
بەشێك لە
ژیان
سارا پارسا
چیرۆكـــی مندااڵنـــی تـــازە لەدایكبـــوو
كـــە پـــێ دەنێنـــە نێـــو دنیایەكـــی
پـــڕ لـــە ژان و خەفـــەت و هـــەر لـــە
ســـەرەتای هاتنیانـــەوە بـــۆ ئـــەم دنیـــا،
بـــە جێـــگای باوەشـــی گەرمـــی
بنەماڵەكانی ــان میوان ــی باوەش ــی س ــارد
و پـــڕ لـــە مەینەتـــی شـــەقامەكان
دەبـــن ،چیرۆكێكـــی دڵتەزێنـــە كـــە بـــە
مامەڵ ــە ك ــردن لەس ــەر ئ ــەوان گیرفان ــی
دەســـتە و گرووپـــە مافیاكانـــی لـــێ
پـــڕ دەبێـــت و لـــە كۆتاییشـــدا كـــەس
وەاڵمـــدەری داهاتـــووی پـــڕ لـــە
خەفـــەت و تاریكیـــی ئـــەوان نابێـــت.
لـــە ســـااڵنی زۆر پێشـــتردا ،ئەگـــەر
مامەڵ ــە ل ــە س ــەر مندااڵن ــی مەلۆتك ــە
دەك ــرا ،ب ــۆ بەدیهاتن ــی ئاوات ــی خێزانێ ــك
بــوو كــە هیوایــان بووژاندنــەوەی ژیانیــان
بـــە دەنگـــی گریـــان و زەردەخەنـــەی
مندالێـــك بـــوو كـــە بـــۆن و ڕەنگێكـــی
نــوێ بــە ژیانیــان بــدات ،ئەگەرچــی ئــەو
كاتی ــش نەبوون ــی و الوازی ــی ئابووری ــی
بنەماڵـــەكان ،هـــۆكاری ســـەرەكیی
فرۆشـــتنی منـــدااڵن بـــووە ،بـــەاڵم
چیرۆك ــی مندااڵن ــی ت ــازە لەدایكب ــووی
ئـــەم ســـەردەمە ،جیاوازییەكـــی زۆری
هەیـــە .ئێســـتاكە چیـــرۆك ،چیرۆكـــی
مندااڵنێكـــە كـــە بنەماڵەكانیـــان نـــەك
هـــەر تووشـــی كێشـــەی ئابووریـــن،
بەڵك ــوو گی ــرۆدەی مادەهۆش ــبەرەکان و
كێش ــەی كۆمەاڵیەتی ــن ،بەتایب ــەت ئ ــەو
مندااڵن ــەی ك ــە دایكانی ــان گی ــرۆدەی
مـــادە ســـڕكەرەكانن و ســـەرینی ژێـــر
س ــەریان كارتۆن ــی س ــەر ش ــەقامەكانە و
لێفەی ســەر جەســتەیان ئاســمانی ڕەش و
بێئەســتێرەیە .ئــەم مندااڵنــە كــە زۆربــەی
زۆریـــان بـــە هـــۆی گیرۆدەبوونـــی
دایكانیانـــەوە بـــە نەخۆشـــینگەلێك
وەك "ئیـــدز" ( )HIVئەوانیـــش
گی ــرۆدە دەب ــن ،قوربانیان ــی س ــەرەكیی
ئـــەم كارەســـاتە مرۆییـــەن ،تەنانـــەت
زۆربـــەی جـــار پێـــش لەدایكبوونیـــان
دەفرۆشـــرێن و داهاتوویـــان دەخرێتـــە
بـــەر دەســـتی قومـــاری ڕۆژگارەوە.
بـــە ڕاســـتی نرخـــی مرۆڤێـــك پێـــش
لەدایكبوون ــی چ ــۆن ب ــەراورد دەكرێ ــت؟

لـــە ســـەر چ بنەمایەكـــی ئینســـانی و
یاس ــایی ئ ــەم نرخان ــە دی ــاری دەكرێ ــت؟
لــە وەاڵمــدا دەكرێــت وا بــاس بكرێــت كــە
زۆر بــە ئاســانی و بــێ هیــچ بنەمایــەك
و تەنیـــا لەســـەر لەبەرچاونەگرتنـــی
ویــژدان ،نــرخ لەســەر مرۆڤێــك دادەنرێــت
كـــە هێشـــتا ڕەنگـــی خۆرەتـــاوی
نەدی ــوە ،ل ــە كۆتاییش ــدا ه ــەر چەندێ ــك
كـــە نرخیـــان بـــۆ دابنرێـــت ئەوانیـــش
بەختیــان ،چارەنووســیان ،وەك دایكیــان و
هــەزاران منداڵــی وەك خۆیــان ،لــە نێــوان
ئاڵۆزیـــی ســـەر شـــەقامەكان ،دەنگیـــان
لـــە نێـــو هەســـتی ســـاردی خەڵكـــی
كۆمەڵـــگادا ون دەبێـــت ،چوونكـــە لـــە
دوای فرۆشـــتنیان بـــە گـــرووپ و
دەس ــتە مافیایی ــەكان ،زۆرب ــەی ج ــار ب ــە
گشــتی ڕادەســتی ســواڵكەرەكان دەكرێــن
و ب ــە دەنگ ــی ناس ــك و پ ــڕ ل ــە س ــۆزیان
گیرفانــی ئــەم باندانەیــان پــێ پــڕ دەكەن.
ئەگــەر چــی ئــەو منداڵــە بێتاوانانــە بــە
هـــۆی پێڕانەگەیشـــتن و چاوەدێـــری
نەكردنیـــان لـــە الیـــەن خاوەنەكانیانـــەوە،
تەمەنیـــان زۆر درێـــژە ناكێشـــێت و
وەك گـــەاڵی پاییـــزی لـــە ژێـــر پێـــی
چارەنووســـیاندا هەڵـــدەوەرن و كەســـیش
وەك مرۆڤێـــك الیـــان لـــێ ناكاتـــەوە و
بەرپرســـایەتییان بـــە ئەســـتۆ ناگرێـــت.
ئـــەم دیاردەیـــە لـــە ئێرانـــدا كـــە هـــەم
دەتوانیــن وەكــوو كارەســاتێكی مرۆیــی و
ه ــەم وەك ــوو كارەس ــاتێكی كۆمەاڵیەت ــی
و تەنانــەت یاســاییش نــاوی لــێ ببەیــن،
لـــە چەنـــد ســـاڵی ڕابـــردوودا لـــە ژێـــر
س ــێبەری ڕێژیم ــی ئیس ــامیی ئێران ــدا
ب ــە ئاس ــتێكی مەترس ــیدار گەیش ــتووە،
بـــە جۆرێـــك لـــە جـــۆرەكان بەرپرســـانی
ئۆرگانە فەرمییەكانی ســەر بە ڕیژیمی
ئێ ــران و تەنان ــەت نوێنەران ــی مەجلس ــی
ئیرانیش ــی بەدەن ــگ هێن ــاوە و توان ــای
ســەرپۆش دانانیــان لەســەر ئــەم دیاردەیــە
نەم ــاوە و بەناچ ــار خۆی ــان باس ــی ل ــێ
دەك ــەن .ب ــۆ نموون ــە ،نوێن ــەری ش ــاری
تاكســتان لــە ڕێكەوتــی ٢ی ڕێبەندانــی
 ١٣٩٥هەتـــاوی ،لـــە دانیشـــتنێك لـــە
مەجلیس ــدا ب ــە ڕاش ــكاوانە ڕەخن ــەی ل ــە
پەرەگرتنــی فرۆشــی منــدااڵن لــە شــارە
جۆراوجۆرەكانــی ئێــران و مامەڵــە كــردن
لە ســەر مندااڵن گرتووە و ســەبارەت بەم

بابەتــە ڕایگەیانــدووە كــە :ئــەم دیاردەیــە
ل ــە ئێران ــدا وەك تجارەت ــی ل ــێ هات ــووە".
ئـــەم نوێنـــەرەی مەجلیـــس هەروەهـــا
ه ــۆكاری س ــەرەكیی س ــەرهەڵدانی ئ ــەم
دیاردەیــەی بــە بوونــی كێشــەی ئابــووری
و كۆمەاڵیەتــی لــە واڵتــی ئێــران زانیــوە.
ئ ــەم كارەس ــاتە ،ش ــارەكانی كوردس ــتانی
ئێرانیش ــی ب ــە ه ــۆی كێش ــەی ئاب ــووری
و پەرەگرتنـــی مـــادەی ســـڕكەر لـــە
كۆمەڵـــگای كوردەواریـــدا بێبـــەش
نەكـــردووە ،بـــۆ نموونـــە لـــە پارێـــزگای
كرماش ــاندا ل ــە س ــەرەتای س ــاڵی ١٣٩٤
ت ــا كۆتای ــی س ــاڵ ل ــە نەخۆش ــخانەكان،
مندااڵنــی مەلۆتكــە ڕفێنــدراون و كــەس
لـــە چارەنووســـیان ئـــاگادار نەبـــووە.
هـــۆكاری ســـەرەكیی ئـــەم جینایەتـــە
مرۆییـــە دەتوانێـــت بـــە بەرزبوونـــەوەی
ئاس ــتی بێ ــكاری ،ن ــەداری و نەبوونی ــی
بنەماڵــەكان و گیرۆدەبــوون بــە مــاددەی
هۆشـــبەر لـــە نێـــوان بنەماڵـــەكان یـــان
ژنان ــی ب ــێ سەرپەرەس ــت و كارتۆنخ ــەو
یــان ژنانێــك كــە بــە هــۆی كێشــەكانیانەوە
دەســـت دەدەنـــە لەشفرۆشـــی و لـــە
ئاكامـــدا منداڵێكـــی نەخـــوازراو بـــە
چارەنووســـێكی ڕەشـــەوە ڕادەســـتی
كۆمەڵ ــگا دەك ــەن ،پەیوەندی ــی هەبێ ــت.
كار بەدەس ــتانی ڕێژیم ــی ئێرانی ــش ب ــۆ
ئـــەوەی بـــە ڕواڵـــەت چارەســـەری ئـــەم
بابەتـــە بكـــەن ماوەیـــەك پێـــش ئێســـتا
دەســـتیان داوەتـــە نـــەزۆك كردنـــی
ژنان ــی كارتۆنخ ــەو و گی ــرۆدە ب ــە م ــادە
س ــڕكەرەكان ،ت ــا ل ــەم ڕێگای ــەوە بتوان ــن
ســـەرپۆش لـــە ســـەر نابەرپرســـایەتیی
خۆی ــان ب ــۆ بەڕێوەبردن ــی واڵت دابنێ ــن،
بەرپرســـانێك كـــە دەنگـــی دادوەرییـــان
ئاســـمان و زەویـــی هەڵگرتـــووە ،بـــە
دوای ســـی و چەنـــد ســـاڵ كـــە لـــە
دەســـەاڵتدارییان تێپـــەر دەبێـــت و بـــۆ
شۆڕشـــێك كـــە لـــە ســـەر بنەمـــای
دادوەری و لەنێوبردنـــی فەســـاد لـــە
كۆمەڵـــگای ئێرانـــدا پێكیـــان هێنـــا،
ئێســـتا مندااڵنـــی لەدایكبـــوو لـــە
ژێـــر دەســـەاڵتی هەمـــان ڕێژیمـــی بـــە
نـــاو دادوەر ،پێـــش لەدایكبوونیشـــیان
بـــە هـــۆی كێشـــەكانی ئابـــووری و
بێسەرپەرەس ــتی و ...هت ــد ،مامەڵەی ــان
لەســـەر دەكرێـــت و ڕادەســـتی بانـــد و

مافیاكان دەكرێن و شــەقام و كارتۆنەكان
باوەشـــیان بـــۆ دەكەنـــەوە و لـــە كاتـــی
گەاڵڕێزانـــی ژیانیشـــیاندا زبڵدانـــەكان
گـــۆڕی هەتاهەتاییـــان دەبێـــت.
ڕێگەی چارەسەركردنی ئەم دیاردەیە
دەتوانێت چی بێت؟
 .١دابینكردنیئابوورییەكی پێشكەوتوو
بۆ واڵت.
 .٢پەرەپێــدان بــە پەروەردەیەكــی
ئینسانی لە كۆمەڵگادا.
 .٣داڕشتنی بەرنامەیەكی بەكارهاتوو
و ســەرنجڕاكێش بــۆ سەروســامان
دان بــە كێشــەی بێــكاری و كێشــە
كۆمەاڵیەتییــەكان وەکــوو گیرۆدەبوون
بــە ماددەی هۆشــبەر و لەشفرۆشــی لە
نێوان ژناندا.
 .٤چاوەدیریــی یاســایی و هەڵوێســت
گرتــن و پێشــگرتن بە چاالكیی باندە
مافیاكان.
 .٥دیاریكردنــی مووچەیــەك بۆ ژنانی
خــاوەن منــداڵ كــە خۆشــیان تووشــی
كێشــەی كۆمەاڵیەتیــن(وەك ئێعتیــاد)
و دابینكردنــی شــوێنێك بــۆ ژیانــی
خۆیــان و مندااڵنیــان و چاوەدێریــی
ڕاســتەوخۆی ناوەنــدە حكوومــی یــان
نیــوە حكوومییــەكان ،بــۆ پێشــگرتن
لــە دیــاردەی مامەڵــە كــردن لە ســەر
مندااڵن.
.٦كەڵــك وەرگرتــن لــە ڕاوێــژكاران
و كۆمەڵناســان و دەروونناســان بــۆ
چارەسەركردنی ئەم دیاردەیە.
.٧چاوەدێریــی یاســایی لەســەر
چاالكیــی باندە مافیاییــەكان كە لەم
بــوارەدا چااڵكیــی نایاســاییان هەیــە
و ســەپاندنی حوكمــی یاســایی قورس
بەســەر چاالكانــی بــواری فرۆشــتنی
مندااڵن.
 .٨كەڵــك وەرگرتــن لە ماڵپەڕەكان و
گەیاندنی زانیاریی زیاتر لەســەر ئەم
بابەتە لە كۆمەڵگادا.
 .٩چاالكیــی ســەندیكایی ،تایبــەت
لەسەر ئەم دیاردە دڵتەزێنە.
.١٠تەرخانكردنــی بوودجەیــەك بــۆ
چارەســەركردنی دیــاردەی فرۆشــتنی
مندااڵن لە ئێراندا.
 .١١چاوەدێــری بەســەر بەشــی
منداڵبوونــی نەخۆشــخانەكان كــە

زۆربــەی جــار مامەڵــە لەو بەشــانەدا
سەر هەڵدەدات.
ب ــە ئام ــاژە ب ــەم  ١١خاڵ ــە ك ــە دەتوانێ ــت
س ــەرەكیترین ڕێگاچ ــارە ب ــۆ ئ ــەم دی ــاردە
پـــڕ لـــە باســـە بێـــت ،پرســـیاڕیك دێتـــە
پێشـــەوە ،ئەویـــش ئەوەیـــە كـــە؛ ئایـــا
ڕێژیمـــی ئێـــران ئامادەیـــە پێشـــوازی
لـــە چارەســـەركردنی ئـــەم دیاردەیـــە و
پێكهێنانـــی هەلومەرجێكـــی یاســـایی
و ئینســـانی تایبـــەت بـــەم دیاردەیـــە
بـــكات؟ وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارە تەنیـــا
ی ــەك وش ــەیە ،ئەویش(نا)ی ــە ،چوونك ــە
كاربەدەســتانی ڕێژیمــی ئێــران ئەوەنــدەی
ك ــە ب ــۆ دابینكردن ــی كەرەس ــتەی ش ــەڕ
لـــە واڵتانـــی دراوســـێ وەك عێـــراق و
س ــووریە تێدەكۆش ــن ،ئەوەن ــدەی ئاگ ــری
شــەڕ لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا خــۆش
دەكـــەن و بـــۆ ســـەركوتی ڕۆشـــنبیران
ل ــە نێوخ ــۆ و پەرەپێ ــدان ب ــە كولت ــووری
پووچەڵـــی وەك ڕاهیانـــی نـــوور و
فەرهەنگـــی بەســـیج كات و بوودجـــە
تەرخ ــان دەك ــەن ،ی ــان ب ــۆ تایبەتیتری ــن
بەش ــێك ك ــە ه ــەر تاكێ ــك دەب ــێ خ ــۆی
خاوەنــی بێــت بــە هــەر بیــر و باوەڕێكــەوە
هەڵوێســت دەگــرن و یاســای بــۆ دیــاری
دەكـــەن وەك چۆنیەتیـــی شـــێوازی جـــل
پۆش ــین ل ــە كۆمەڵ ــگادا ،ئەوەن ــدەی ك ــە
ب ــۆ داڕووخان ــی كولت ــووری نەت ــەوەكان
وەك نەتــەوەی كــورد ،سیاســەتێكی نــەرم
و فێڵبازانـــە دادەڕێـــژن ،لـــە كۆتاییـــدا
بـــەو ئاكامـــە دەگەیـــن كـــە ڕێژیمـــی
ئێ ــران ب ــە ئام ــاژە ب ــەم سیاس ــەتانە ك ــە
لـــە بەڕێوەبردنـــی واڵتـــدا گرتوویەتـــە
پێـــش ،لێـــی ناوەشـــێتەوە ئاوڕێـــك لـــە
بارودۆخـــی كۆمەڵـــگای ئێـــران و
كێشـــە كۆمەاڵیەتییەكانـــی بداتـــەوە
كـــە تەنانـــەت خەریكـــە وەك كێشـــەی
مرۆڤایەتـــی لـــێ دێـــت .سیاســـەتی
ڕێژیم ــی ئاخون ــدە ڕەشپۆش ــەكانی ئێ ــران
ك ــە ئەدەبیات ــی سیاس ــییان تەنی ــا لەس ــەر
زۆرداری و ســـەركوتكارییە و زمانـــی
دیال ــۆگ و ئاش ــتی ناناس ــن ،ب ــە ه ــۆی
سیاســەتێك كــە لــە مێشــكی پرتوكاویــان
و بیروبـــاوەڕە هەڵـــە ئایینییەكانیانـــەوە
ســـەرچاوە دەگرێـــت ،كۆمەڵـــگای
ئێرانـــی وەك ســـەردەمی تاریكـــی
ســـەدەكانی نێوەڕاســـتی ئورووپـــا لـــێ

ك ــردووە ،ڕەنگ ــە بتوانی ــن بڵێی ــن بای ــەخ
نەدانیـــان بـــەم گرفتـــە كۆمەاڵیەتییـــە،
بەشـــێكی دەتوانێـــت پەیوەندیـــی بـــە
ب ــاوەڕ و فیك ــری سیاس ــیی ئاخون ــدەكان
و ڕێژیم ــی ڕەشپۆش ــی داع ــش ئاس ــای
ئێرانــەوە هەیێــت كــە لەســەر ئــەو بڕوایــەن
ك ــە هەرچ ــی زیات ــر خەڵك ــی كۆمەڵ ــگا
ل ــە نەبوون ــی و فەس ــاددا بژی ــن ،كەمت ــر
ســـەرقاڵ بـــە كێشـــە سیاســـییەكانی
واڵتیانـــەوە دەبـــن ،هەرچـــی ژنانـــی
ئێرانـــی بەتایبـــەت ژنانـــی نەتـــەوەی
ك ــورد ل ــە تەنگان ــەی فیكری ــدا بمێن ــن،
كەمت ــر بی ــر ل ــە نەتەوەكەی ــان و ش ــۆڕش
بـــۆ نەتەوەكەیـــان و پەروەردەكردنـــی
مندااڵنێك ــی بەهەس ــت ب ــۆ نەتەوەكەی ــان
لـــە داهاتـــوودا دەكەنـــەوە ،كـــە وابـــوو
باشـــتر وایـــە هـــەر لـــە ســـەرەتاوە لـــە
پێشـــدا ،ژنـــان تووشـــی مردنێكـــی
فێڵبازانـــە بكـــەن و لـــە پاشانیشـــدا
مندااڵنـــی بێتـــاوان چارەنووســـیان لـــە
شـــەقامەكان و لـــە بانـــدە مافیاییـــەكان
ڕیش ــە دابكوتێ ــت ،ئەگەرچ ــی زۆرب ــەی
زۆری ئــەم باندانــەش شــیمانەی ئەوەیــان
دەتوانێ ــت لەس ــەربێتك پەیوەندییانلەگ ــەڵ
دەس ــەاڵتدارانی ڕێژیم ــی ئێ ــران هەبێ ــت،
چوونكـــە بـــە كڕیـــن و فرۆشـــتنی
منـــدااڵن ،جیـــا لـــە ئاوەدانكردنـــەوەی
ڕێژیمـــی
گیرفانیان،یارمەتیـــدەری
ئێـــران بـــۆ وێرانكردنـــی زیاتـــری
واڵت و كۆمەڵـــگا دەبـــن.
لەوانەشـــە دەســـەاڵتدارانی ڕێژیمـــی
ئێــران ئــەم سیاســەتە بگرنــە پێــش تاكــوو
ڕۆژێــك لــە ڕۆژانــی هەینــی بــە بــاوەری
پ ــڕ ل ــە هەڵەی ــان ،ئەوەن ــدە ب ــە فەس ــاد و
زۆڵ ــم ل ــە كۆمەل ــگای ئێ ــران پ ــەرە ب ــدەن
ك ــە بەس ــتێنی هاتن ــی ئیمام ــی زەم ــان
زیات ــر ئام ــادە بك ــەن و ت ــا هاتن ــی ئ ــەم
كەســـایەتییە كـــە خەڵكـــی ئێرانیـــان
پێ ــوە س ــەرقاڵ ك ــردووە ،دەس ــەاڵتدارانی
ڕێژیمـــی ئێرانیـــش بـــە ئامانجەكانیـــان
بگـــەن كـــە هەمـــان درێـــژەی زۆرداری
بەســـەر خەڵكـــدا و پەرەپێـــدان بـــە
سیاســـەتە فاشیســـتییەكانیان و لـــە
ئاكامیشـــدا لەنێوبردنـــی مـــاڵ و
ســـامانی ڕاســـتەقینەی واڵتـــە كـــە
هەم ــان مندااڵن ــی بێتاوان ــی كۆمەڵ ــگان

8

باشووری زاگرۆس

ژمارە٣٠ ،٦٩٥ی ڕێبەندانی 1395

ڕۆشنبیر؛ ویژدانی
كۆمهڵگا
شارام میرزایی

پۆلێک لە الوانی دەروەستی
کورد لە کرماشان پەیامی
هاوخەمییان ئاڕاستەی
حیزبی دێموکرات کرد
بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی تێکۆشــەری دێرینــی گــەل و کادری ڕێبــەری حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،عەبدولــڕەزا
کەریم ــی ناس ــراو ب ــە کاک عەب ــوو ،پۆلێ ــک ل ــە الوان ــی ک ــورد ل ــە ش ــاری کرماش ــان پەیامێک ــی هاوخەمیی ــان ئاراس ــتەی
گەلــی کــورد و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــرد.
دەقی پەیامەکە:
به ناوی بەرزەناوی کورد و کوردستان
بــه داخ و پەژارەیەکــی زۆرەوە ،هەواڵــی دڵتەزێنــی کۆچــی دوایــی تێکۆشــەری ماندوونەنــاس و رێبــواری رێــگای پێشــەوای
نەمرمــان قــازی موحەمــەد و شــەهید قاســملوو ،کاک عەبدولــڕەزای کەریمــی ناســراو بــه کاک عەبوومــان پێگەیشــت.
کاک عەب ــوو ش ــێرە کوڕەک ــەی کرماش ــان و رۆڵ ــەی تێکۆش ــەری ئ ــاو و خاک ــی ک ــوردەواری و پ ــەڕاوی س ــەربەرز ب ــوو ک ــه
ب ــه درێژای ــی تەمەن ــی پێش ــمەرگایەتی و ئەندامیەت ــی حیزب ــی دێموکرات ــی کوردس ــتانی ئێ ــران وەک ــوو کادرێک ــی دڵس ــۆز
و نیش ــتمان پ ــەروەر ،ب ــه دڵ و گی ــان ل ــه بس ــت ب ــه بس ــتی واڵت ــه جوانەکەم ــان ،ب ــۆ ب ــه دی هاتن ــی ئاواتەکان ــی ک ــورد و
کوردس ــتان خەب ــات و تێکۆش ــانی ک ــرد.
ئەمڕۆک ــه ئەگ ــەر ئێم ــە وەک رۆڵەکان ــی کرماش ــان و ئی ــام ل ــه نێ ــو گۆڕەپان ــی خەبات ــی رزگاریخوازان ــەی گەلەکەماندای ــن
و بەشــداری ئــەم خەباتەیــن  ،بــه هــۆی بوونــی گــەوره پیاوێکــی وەکــوو مامۆســتا "عەبــوو کەریمــی"ه وەیــە کــه مەشــخەڵی
تێکۆشــانی شوناســخوازی و مافخــوازی لــه ناوچــەی باشــووری زاگــروس بــۆ ئێمــە داگیرســاند.
ب ــەم بۆن ــەوه ئێم ــه ئەندامان ــی تەش ــکیالتی نهێن ــی حیزب ــی دێموکرات ــی کوردس ــتانی ئێ ــران ل ــه ش ــاری کرماش ــان پرس ــه
وسەرەخۆش ــی خۆم ــان ئاراس ــتەی بنەماڵ ــەی بەڕێزی ــان و س ــەرجەم ئەن ــدام و هاورێیانم ــان ل ــه حیزب ــی دێموک ــرات و خەلک ــی
ک ــورد ب ــه گش ــتی و خەڵک ــی کرماش ــان و ئی ــام ب ــه تایبەت ــی دەکەی ــن.
ه ــەر لێرەیش ــەوه ئێم ــه رۆڵەکان ــی بێس ــتون و تاقوەس ــان و دااڵه ــووی س ــەربەرز بەڵێ ــن و پەیمان ــی خۆم ــان لەگ ــەل بنەماڵ ــەی
شــەهیدانی کوردســتان و هەروەهــا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دووپــات دەکەینــەوه و ســوێند دەخۆیــن کــە تاکــوو
دواییــن دڵۆپــی خوێنمــان دەس لــه خەبــات و تێکۆشــان بــۆ بــه دەســت هێنانــی ئــازادی و بــه دی هێنانــی ئاواتــی گەلەکەمــان
هەڵنەگریــن.
ههر بژی دێمۆکرات
ههر بژی ڕاسان
ههر بژی کورد و کوردستان

بە یادی کاک عەبدولڕەزا کەریمی
بێستوون ئۆغربێ
شەریف فەالح
بێستوون ،ئەی شاخی بەرزی سەر بەتەم
خێرە ،ناوەختە مەپۆشە بەرگی خەم
هێشتە زوویە ،جێ مەهێڵە شارەکەت
دەنگی داوە کۆچە ماتەم بارەکەت
یاری دێرینی هەقیقی کاک ئەبوو
دەم دەمی ڕاسانە کاتی کۆچ نەبوو
شەنگەسواری بێستوون ،هاوڕێی خەبات
کۆچی ناوادەت تەزاندی گشت واڵت
کەی ڕەوایە بۆت بڵێین چیرۆکی خەم
داببارێ ئەشکی چاومان چەشنی چەم
سەرهەڵێنە چاوگی بێستوونی دڵ
ڕایهەژێنە زێدی عەشقی پڕ لە گوڵ
چاوەڕێتم ڕابەری ڕووگەی ئەوین
بێ تۆ ناخەمڵێ هەواری باخی ژین
٢٥ی ڕێبەندانی ١٣٩٥ی هەتاوی –هەولێر

قامەتی شاهوو ،هیوری بێستیون
پـــەڕاو دااڵهـــوو ،هەڵیـــو ئاســـای
دی ــون
زرێوار زانی لە زەلیای زانست
مانێش ــت وە نیش ــان مایش ــت ک ــەی
وە س ــیون!
'' ئاوات ساروج ''

ڕۆش ــنبیر ماف ــی ئ ـهوهی ههی ــه ك ــه
ڕهخنــه بگرێــت و پرســیار لــه تـهواوی
الیهنگهلـــی كۆمهاڵیهتـــی بـــكات
و ب ــه بی ــری ك ــراوه ش ــییان بكات ـهوه
و بهرچاویـــان بخـــات ،ئهگهرچـــی
ئـــهم كاره لـــه گـــهل "یهكگرتوویـــی
بیـــری كۆمهڵـــگا" دژایهتـــی
ههبێـــت.
ئهمـــه بنهمایهكـــی ئیدواردییـــه
(ئیـــدوارد ســـەعید ڕۆشـــنبیری
عـــهرهب)،
واتـــه ڕۆشـــنبیر نابێـــت لـــه هیـــچ
كاتێـــك و لـــه هیـــچ بارودوخێكـــدا
ڕهخنهگــهری فی ــدای یهكگرتووی ــی
بـــكات .ئهمـــه ڕادیكاڵتریـــن
تایبهتمهندیی ــه ب ــۆ بی ــر و بۆچوون ــی
ڕۆشـــنبیر .بـــه ڕاســـتی چییهتـــی
ڕۆشـــنبیر لهگـــهڵ ههڵپچراندنـــی
ئـــهم تایبهتمهندییـــه تووشـــی گیـــر
و گرفـــت نابێـــت؟ ئایـــا فیـــدا
كردنـــی ڕهخنهگـــری بـــهم بیانـــووه
– كـــه ڕهخنهگـــری دهبێتـــه هـــۆی
یهكگرتوویـــی
لهكیسچوونـــی
– ڕۆشـــنبیر ناكاتـــه مرۆڤێكـــی
سیاس ــی ،ك ــه دۆخ ــه ڕامی ــاری –
كۆمهاڵیهتییـــهكان ،بـــۆی دیـــاری
دهكـــهن كـــه ســـهبارهت بـــه چ
ش ــتگهلێك ب ــاس ب ــكات و ســهبارهت
بـــه شـــتگهلێك بـــاس نـــهكات؟
لـــه ڕاســـتیدا ،لـــه ڕۆژههاڵتـــی
نێوهڕاس ــت ب ــه تایبــهت ل ــه ئێران ــدا،
ئـــهم كێشـــهیه فراوانتـــر و ئـــهم
پرســـیارگهله بهرچاوتـــرن ،ئهویـــش
لـــه بارودۆخێكـــی نائاســـایی كـــه
ڕۆش ــنبیری ئــهم ناوچهی ــه تووش ــی
دهبێ ــت و ب ــه ش ــێوهگهلێك ناكۆك ــی
لـــه كـــردار و گوتاریـــان دهبینرێـــت

كـــه ڕهنگـــه لـــه كهمتـــر شـــۆێنك
لـــهم دنیایـــه ببیندرێـــت و ئهمـــه
دەرخـــەری ئەوەیـــە كـــه كاراكتـــری
ڕۆشـــنبیری فیـــدای بارودۆخێكـــی
ڕامیـــاری – كۆمهاڵیهتـــی بـــووه .
لێـــرهدا گرنگتریـــن تایبەتمەندیـــی
ڕۆشـــنبیر واتـــه "ڕهخنهگـــری"
پهراوێــز دهخرێــت و ڕۆشــنبیر دهكاتــه
هزروانێك ــی پارێ ــزكار .بـ ـهم هۆیـ ـهوە
نابێ ــت ڕۆش ــنبیر خ ــۆی بخات ــه ژێ ــر
س ــێبهری ئایدۆلوژیایهك ــی تایبــهت،
واتـــه خـــۆی بـــه ئهندیشـــهیهكی
تایبهتـــەوە بهرتهســـك ناكاتـــەوە
و ڕاســـتییەکان لـــه ڕوانگـــهی
مهكتهبێكـــەوە نابینێـــت ،بهڵكـــوو
ئهمـــه "ڕاســـتییە" كـــه دهبێـــت بـــه
ئامـــرازی ههڵســـهنگاندنی ههمـــوو
شـــتێك .
لـــه ڕاســـتیدا ڕۆشـــنبیر لـــه
ههرێمـــی "ڕاســـتی و دادوهری
و ئاشـــتی"دا بیـــر دهكاتـــەوە و
ڕهخنهگهری ــی ئامرازێك ــه ب ــۆ ش ــی
كردنـــهوه و بیـــر كردنـــەوە لـــهم ســـێ
چهمكـــه ســـهرهكییه ،بـــهاڵم لـــه
كۆمهڵ ــگای كوردەواری ــدا ب ــه ه ــۆی
دۆخـــی نائاســـایی ڕامیـــاری –
كۆمهاڵیهتیـــی ئـــهم ناوچهیـــه ،لـــه
الیێكـــهوه كۆمهڵـــگا گوشـــارێكی
ئهوت ــو دهخات ــه سـ ـهر ڕۆش ــنبیر ك ــه
بـــۆ پاراســـتنی یهكگرتوویـــی دهس
ل ــه ڕهخن ــه هەڵبگ ــرێ ،ل ــه الیێك ــی
دیکەشـــهوه ،ئهمـــه ڕۆشـــنبیره كـــه
خـــۆی سانســـۆر دهكات.
هۆكارهكانـــی ئـــهم دیـــاردە – خـــود
سانســـۆری لـــه الیـــهن ڕۆشـــنبیری
كـــوردەوە –بریتیـــن لـــه)1 :
یهكگرتووییهكـــی
پاراســـتنی
نادیـــار.
 )2تـــرس لـــهوهی كـــه لـــه الیـــهن
دەس ــەاڵت ب ــه خیانهت ــكار تومهتب ــار

بكرێـــت.
لـــه ڕاســـتیدا ئـــهم یهكگرتووییـــه
ك ــه ل ــه ئەتموس ــفێرێکی بەت ــاڵ ل ــه
ڕهخن ــه پێكدێ ــت ،تهنی ــا ههس ــتێكی
مالیخولیایـــی بـــه كۆمهڵـــگا
دهبهخشـــت و هێنـــده كۆمهڵـــگا
دهباتـــه نێـــو وههـــم ،كـــه دهتوانیـــن
بڵێیـــن :بهرچاوتریـــن ڕاســـتییهكانی
كۆمهڵـــگا لـــه ناخـــی ئـــهو وههمـــه
شــیرینهدا دهشــارێتهوه و لــه ئاكامــدا
كۆمهڵگایهكـــی نهخـــۆش كـــه
بـــهرهو قهیرانێكـــی ههتاههتایـــی
دهچێـــت پێكدەهێنـــت .بهداخـــهوە
ل ــه کوردس ــتانی ئێ ــران ب ــه ڕوون ــی
دهبینیـــن كـــه چلـــۆن كۆمهڵـــگا
تووشـــی ههڵهگهلـــی مێژوویـــی
بـــووه و ڕۆشـــنبیر نهیتوانیـــوە
ئهركـــی خـــۆی جێبهجـــێ بـــكات.
پێویس ــته كۆمهڵ ــگای ڕۆش ــنبیری،
و
مێژووییـــهكان
ڕووداوه
كێشـــهگهلی كۆمهاڵیهتـــی و
گیروگرفتهكانـــی بیـــر و ڕای
خەڵـــک ،لـــه ههمـــوو بوارێكـــەوە
بخاتـــه پێشچـــاو و بـــه شـــێوهیهكی
زانس ــتی ش ــییان بكات ـهوه ،بۆئ ــەوەی
لـــه داهاتـــوودا ههڵـــه مێژووییـــهكان
دووپـــات نهبنـــهوه و مرۆڤـــی
كـــورد لـــه ئهزموونـــی ڕابـــردووی
نهتهوهكـــهی بـــۆ داڕشـــتنی
كۆمهڵگایهكـــی مـــرۆڤ پهســـهند
كهڵ ــك وهربگرێ ــت .ئهگهرچ ــی ئــهم
كاره – پرس ــیار و ڕهخن ــه – دهبێت ــه
هــۆی بەزاندنــی ســنووری تابــۆهكان
و بهرچاوخســـتنی كێشـــهگهلی
ڕامیـــاری – كۆمهالیهتـــی ،كـــه
كۆمهڵـــگای ئهمـــڕۆی ئێمهیـــان
تووشـــی قهیـــران كـــردووه و ئهگـــهر
چارهســـهر نهكرێـــن و بخرێنـــه
پشـــتگوێ ،بێشـــك قەیرانەکانـــی
داهاتـــوو زیاتـــر دەکا.
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ئاستەنگەکانی بەردەم سەربەخۆیی باشووری کوردستان
ئەلبۆرز ڕووئین تەن
بـــۆ گەلێکـــی وەکـــوو گەلـــی
کـــورد ،کـــە مێـــژووی ژینۆســـاید
و کیمیابارانەکـــەی لـــە ســـەردەمی
نوێـــدا زۆر دوور نیـــە ،لـــە ژێـــر
هـــەوڵ و خەبـــات و تێکۆشـــانی
خۆیـــدا گەیشـــتبێ بـــە قوناغێـــک
ل ــە خەب ــات ک ــە نزی ــک بووبێت ــەوە
لـــە بڕیـــاردان بـــۆ چارەنووســـی
هەمیشـــەیی خـــۆی و درووســـت
کردنــی دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ ،کــە
ب ــەر ل ــە هەم ــوو ش ــتێک پێش ــگیری
بـــکات لـــە ژینوســـایدی دووبـــارەی
خـــۆی و پاشـــان شـــوێندانەریی
هەبێـــت لـــە ســـەر هەمـــوو ڕەهەنـــدە
کۆمەاڵیەتـــی و سیاســـی و
ئابوورییەکانـــی خـــۆی نـــە تەنیـــا
بــۆ ئێســتا ،بەڵکــوو بــۆ ســەد ســاڵی
داهاتـــووش هـــەر بـــەردەوام دەبێـــت.
ئەگ ــەر بێ ــت و ک ــورد ل ــەو قوناغ ــە
هەس ــتیارەدا ب ــە دەرس وەرگرت ــن ل ــە
مێـــژوو و هەبوونـــی تێڕوانینێکـــی
ڕوون بـــۆ داهاتـــوو نەجووڵێتـــەوە،
ئـــەوە ئەگـــەری دووبـــارە ڕوودانـــی
هەمـــوو نەهامەتییەکانـــی ســـەد
ســـاڵی ڕابـــردوو لـــە ئـــارادا هەیـــە،
و بـــە پێچەوانـــەش دەتوانـــێ ســـەد
س ــاڵی داهات ــوو ب ــە ش ــێوەیەک ب ــۆ
کـــورد درووســـت بـــکات کـــە ،بـــەر
لـــە هەمووشـــتێک کەرامـــەت و
ئـــازادی بـــۆ خـــۆی بگەڕێنێتـــەوە،
و پاشـــانیش لـــە جێـــگای شـــەڕ
و گیانفیداکـــردن بـــۆ نیشـــتمان،
بیاڤەکانـــی وەکـــوو پێشـــکەوتنی
ئابـــووری و کۆمەاڵیەتـــی بکاتـــە
ئەرکـــە ســـەرەکییەکانی خـــۆی.
ب ــەاڵم ب ــە چاوپێداخش ــاندنێکی خێ ــرا
بـــە دۆخـــی ئێســـتای باشـــووری
کوردســتان ،زۆر بــە ڕوونــی دەبینیــن
کـــە هەرێمـــی کوردســـتان خاوەنـــی
حکوومەتێکـــی یاســـاییە کـــە
حوکمڕانیـــی کوردســـتان دەکات ،و
خاوەنـــی لەشـــکرێکی فراوانـــە کـــە
دەتوانـــێ بەرگـــری لـــە نیشـــتمان
ب ــکات ،و خاوەن ــی ئابووریەک ــە ک ــە
دەتوانـــێ ســـەربەخۆ گرێبەســـت لـــە
گـــەڵ دونیـــای دەرەوە ببەســـتێ ،و
لـــە هەمانکاتـــدا خـــاوەن پەیوەنـــدی
دیپلۆماس ــییە ک ــە ش ــوێن و پێگ ــەی
تایبەتیـــی خـــۆی هەیـــە لـــە الی
زلهێزەکان ــی ناوچەی ــی و جیهان ــی،
و هەروەهـــا زۆر بابەتـــی دیکـــە
کـــە بەشـــێکن لـــە پێویســـتییەکانی
ه ــەر دەوڵەتێک ــی س ــەربەخۆ .دی ــارە
دەتوانیـــن لەســـەر کوالێتـــی ئـــەو
فاکتەران ــەی س ــەرەوە ب ــاس بکەی ــن
کـــە چەنـــد پێشـــکەوتوون یـــا لـــە

ئاســـتی پێویســـتدا هـــەن یـــا نـــە،
بـــەاڵم ئـــەوەی گومانـــی لـــە ســـەر
نیـــە ئەوەیـــە کـــە ،هەمـــوو ئـــەو
فاکتـــەرە پێویســـتانە ،ئامادەن.بۆیـــە
لێ ــرەدا ئ ــەو پرس ــیارە دروس ــت دەبێ ــت
ک ــە ،گەل ــۆ ئاس ــتەنگەکانی ب ــەردەم
ڕاگەیاندن ــی فەرمی ــی س ــەربەخۆیی
هەرێمـــی کوردســـتان چیـــن ،کـــە
ســەرەڕای هەمــوو ئــەو فاکتەرانــەی
ســـەرەوە ،تـــا ئێســـتا نەیتوانیـــوە
س ــەربەخۆیی ڕابگەین ــێ؟ چوونک ــە
بــە شــی کردنــەوە و چارەســەریی ئــەو
ئاســـتەنگانە دەتوانیـــن هەنـــگاوی
گرین ــگ هەڵبگری ــن ،ب ــە تایبەت ــی
ک ــە ئ ــەو دەرفەت ــە مێژوویی ــه ئێس ــتا
لەبـــارە بـــۆ گەلەکەمـــان.
یەکەمیـــن ئاســـتەنگی بـــەردەم
ســـەربەخۆیی دەگەڕێتـــەوە بـــۆ
حوکمڕانیـــی ئـــەو چەنـــد ســـاڵەی
ڕابـــردووی حکوومەتـــی هەرێمـــی
کوردســـتان کـــە نەیتوانیـــوە
سیاســـەتێکی پەروەردەیـــی و
ڕاگەیاندنیــی هەبێــت بــۆ بەرجەســتە
کردنـــی هێمـــا نەتەوەییـــەکان
و هەســـتی نیشـــتمانپەروەری
لەنێـــو خەڵـــک و بـــە تایبەتـــی
جیلـــی نوێـــدا .ڕاســـتە ئامـــار
یـــا ڕاپرســـییەک لـــەو بـــوارەدا
لەبەردەس ــتدا نی ــە ،ب ــەاڵم س ــەرەڕای
ئـــەو مێـــژووە خوێناوییـــەی کـــە
هەمانـــە ،نەمانتوانیـــوە لـــە مـــاوەی
ڕابـــردوودا پرســـە نەتەوەییـــەکان
بکەینـــە ئەولەوییەتـــی یەکەمـــی
خەڵـــک ،بەڵکـــوو خۆشـــبژیویی
خەڵـــک بابەتـــی ســـەرەکی و
جێگـــەی بایەخـــی دەســـەاڵتی
کـــوردی و خەڵـــک بـــووە .مـــن
لێـــرەدا قارەمانییەتـــی پێشـــمەرگە و
بەرگریــی پێشــمەرگە بــاش دەبینیــم،
کـــە تەنیـــا هـــۆکاری بەرەوپـــاش
نەچوونــی گەلــی کــوردە بــە بــاوەڕی
مـــن ،بـــەاڵم گەورەتریـــن بەڵگـــە
بـــۆ ســـەلماندنی ئـــەو ئاســـتەنگە
ئەوەیـــە کـــە؛ بۆچـــی لەکاتێکـــدا
لـــە ژێـــر چەپۆکـــی بەعســـدا
بوویـــن بـــە دەیـــان خۆپیشـــاندان بـــۆ
بەدەســـت هێنانـــی مـــاف و ئـــازادی
لـــە کوردســـتان ڕێکخـــران ،بـــەاڵم
لـــەو چەنـــد ســـاڵە کـــە خەڵکـــی
کوردســـتان ئازادییەکـــی تـــەواوی
هەیـــە ،نەیتوانیـــوە ڕێپوانێـــک
ڕێـــک بخـــات بـــۆ داوا کردنـــی
ســـەربەخۆیی؟ چوونکـــە ئـــەو
هەســـتە نیشـــتمانپەروەرییە ئەوەنـــدە
بەهێــز نابینــم کــە ئــەو بابەتــە بکاتــە
ئەولەوییەتـــی یەکەمـــی خـــۆی.
ئاس ــتەنگی دووه ــەم نەبوون ــی پ ــان
و بەرنامەیەکـــی هاوبـــەش لـــە نێـــو
هێزەکانـــی گوڕەپانـــی سیاســـەتە

لـــە باشـــووری کوردســـتان .واتـــە
بـــۆ بابەتێکـــی ئـــاوا گرینـــگ،
پێویس ــتە بەرنامەیەک ــی پوخ ــت ل ــە
الی ــەن هەم ــوو هێ ــزەکان دابڕێژرێ ــت،
ب ــە هەماهەنگ ــی ل ــە گ ــەڵ یەکت ــر
دەبـــێ بەرەوپێشـــی ببـــەن .ئـــەوە
پێویســـتییەکی زۆر گرینگـــە کـــە
لـــە ئێســـتادا نابینـــرێ ،تەنانـــەت
جیاوازیـــی بیروبۆچـــوون ســـەبارەت
بــە چۆنیەتــی و کاتــی ڕاگەیاندنــی
ســـەربەخۆیی هەیـــە ،تەنانـــەت
گرفـــت و کێبڕکـــێ و ناکۆکیـــی
سیاســـیی تریـــش تێکـــەڵ بـــەو
بابەت ــە نیش ــتمانییە ک ــراوە و ئ ــەوەش
شـــوێندانەرییەکی نەرێنیـــی زۆری
لــە کوردســتان دانــاوە .هێــز و الیەنــە
سیاس ــییەکانی باش ــوور دەتوان ــن ل ــە
گۆڕەپانـــی سیاســـەتی نێوخۆییـــدا
زۆر جیــاواز بیــر بکەنــەوە و تەنانــەت
هـــەوڵ بـــدەن کـــە حکوومـــەت و
دەســـەاڵت بگرنـــە دەســـت ،بـــەاڵم
نابێ ــت ئ ــەو ناکۆکییان ــە ل ــە بابەت ــی
نیشـــتمانیدا ڕەنـــگ بداتـــەوە ،و
تەنانـــەت کار بگاتـــە جێگەیـــەک
ک ــە ل ــە بەغ ــدا خاوەن ــی سیاس ــەتی
دژ بـــە یـــەک بن.بـــۆ ئاســـتەنگی
ســـێیەم دەتوانـــم ئامـــاژە بـــە
ژێئۆپۆلیتیکــی کوردســتان بکــەم و
ئـــەو دابەشـــکارییە کـــە لـــە چەنـــد
ســـەد ســـاڵی ڕابـــردوودا تووشـــی
کوردســتان بــووە ،وا دەکات کــە هــەر
بڕیارێـــک کـــە بـــۆ ســـەربەخۆیی
دەدرێ ــت ڕاس ــتەوخۆ ی ــا ناڕاس ــتەوخۆ
پەیوەنـــدی بـــە هەمـــوو واڵتانـــی
ناوچـــە و تەنانـــەت زلهێزەکانیشـــەوە
هەی ــە .ئ ــەوە ب ــەو مانای ــە نی ــە ک ــە
دەب ــێ ڕەزامەندی ــی واڵتان ــی جی ــران
و ناوچـــە تەنانـــەت زلهێـــزەکان
ببێت ــە بابەت ــی س ــەرەکی و کلیل ــی
ســـەربەخۆیی ،بەڵکـــوو دەبـــێ
هەمیشــە قســەی یەکــەم و کۆتایــی
لەالیـــەن خەڵکـــی کوردســـتانەوە
بکرێـــت ،بـــەاڵم هـــاوکات لەگـــەڵ
ئ ــەوە ،ل ــە سیاس ــەتدا دەب ــێ هەم ــوو
ئ ــەو کاریگەرییان ــە ڕەچ ــاو بکرێ ــن.
لێـــرەدا دەبینیـــن کـــە بـــە دروســـت
کردنـــی پەیوەندیـــی زۆر بـــاش لـــە
گــەڵ تورکیــە و کردنــەوەی دەرگای
ئابـــووری و ڕێگـــەی گەیشـــتن بـــە
دەری ــای ئ ــازاد ،ت ــا ڕادەیەک ــی زۆر
هـــاوکار بـــووە بـــۆ ســـەربەخۆیی
زیاتــری هەرێمــی کوردســتان ،بــەاڵم
واڵتێکــی تــری وەکــوو ئێــران لــە زۆر
ڕووەوە توانیویەتـــی کاریگـــەر بـــێ
ل ــە س ــەر نەدرکاندن ــی س ــەربەخۆیی
لـــە کوردســـتان ،چوونکـــە لـــە
سیاســـەتی کۆمـــاری ئیســـامیی
ئێرانـــدا ،هەرێمـــی کوردســـتانێکی
ئ ــازاد جێگ ــەی نابێت ــەوە ،چوونک ــە

بـــە هەمـــوو شـــێوەیەک دژی
چەپەڵەکانـــی
بەرژەوەندییـــە
کۆم ــاری ئیس ــامییە .ل ــە م ــاوەی
ڕاب ــردوودا "س ــەفەوی" ڕاوێ ــژکاری
ســـەربازیی خامنـــەی و بەرپرســـی
پێشـــووی ســـوپای پاســـداران
لـــە وتەیەکـــدا ڕایگەیانـــد کـــە؛
ئەگ ــەر بێت ــو بارزان ــی س ــەربەخۆیی
ڕابگەیەنـــێ ،کوردســـتان تووشـــی
زۆر گرفـــت دەبـــێ ،چوونکـــە
کوردســـتان گەمـــارۆ دراوە،
واتـــە هێزەکانـــی دۆســـتی ئێمـــە
دەتوانـــن ڕێگـــر بـــن لـــە پەیوەنـــدی
گرتنـــی هەرێمـــی کوردســـتان
لەگـــەڵ جیهانـــی دەرەوە .ئەگـــەر
چاوخشـــاندنێک بـــە نەخشـــەی
هەرێمـــی کوردســـتان بکەیـــن،
بەشــێکی زۆری هاوســنوورە لەگــەڵ
کوردســـتانی ڕوژهـــەاڵت کـــە
لـــە ژێـــر داگیرکاریـــی خۆیدایـــە،
و بەشـــێکی لـــە ژێـــر حوکمـــی
عێراقدایـــە و حەشـــدی شـــەعبی
ل ــێ جێگی ــر ک ــراوە ک ــە فەرقێک ــی
ئەوت ــۆی لەگ ــەڵ س ــوپای پاس ــدارن
نییـــە ،و بەشـــێکی هاوســـنوورە
لەگـــەڵ کوردســـتانی ڕۆژئـــاوا و
کوردس ــتانی باک ــوور ،ک ــە ل ــە ژێ ــر
کاریگەری ــی هێزەکان ــی پەکەکەی ــە
واتـــە ڕێژێمـــی ئیســـامیی ئێـــران
دەیهـــەوێ بـــەو شـــێوەیە ڕێگـــری
بــکات لــە ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆیی
هەرێم ــی کوردس ــتان .لەوانەی ــە زۆر
هێـــز و الیەنـــی وەکـــوو عەرەبســـتان
و ئـــۆردون یـــا واڵتانـــی دیکـــەی
ناوچـــە ڕێگـــر نەبـــن لەبـــەردەم
ڕاگەیاندن ــی س ــەربەخۆیی هەرێم ــی
کوردســتان ،بــەاڵم ناشــتوانن هەمــوو
هەوڵێ ــک ب ــۆ پش ــتگیری هەرێم ــی
کوردس ــتان ب ــدەن .ه ــەر بۆی ــەش ئ ــەو
ژێئـــو پۆلتیکـــە زۆر هاوکاریـــی
کوردس ــتان ن ــاکات ل ــە ڕاگەیاندن ــی
سە ر بە خۆ یید ا  .ئا ســـتە نگیچو ا ر م
نەبوونـــی سیاســـەتێکی ڕوونـــی
زلهێزەکانـــی وەکـــوو ئامریـــکا لـــە
دەوڵەتـــی ئۆبامـــا بـــوو ،چوونکـــە
هـــەر سیاســـەتی ئۆبامـــا بـــوو کـــە
بـــووە هـــۆی شـــڵەژانی زیاتـــری
ناوچەکـــە و ڕێگەخۆشـــکردن بـــۆ
دەســتێوەردانی زیاتــری لــە کۆمــاری
ئیســامی لــە ناوچــە و ئــەوەش بــووە
هـــۆی ئـــەوەی کـــە بااڵنســـی هێـــز
ب ــە ت ــەواوی ل ــەو ناوچ ــە تێکبچێ ــت،
و ئـــەو چەنـــدەش کاریگـــەری
لـــە ســـەر هەمـــوو هاوکێشـــە
سیاســـیەکان دانـــا ،هـــەر بۆیـــە زۆر
بـــە هەســـتیاری بـــەرەوڕووی ئـــەو
پرســـە دەبنـــەوە ،بۆیـــە چاوەڕوانـــی
کـــرداری خـــودی کوردســـتان
دەکـــەن ،چوونکـــە چەندیـــن جـــار

ئـــەو چەنـــدە لەالیـــەن مەســـعوود
بارزانییــەوە ڕاگەیانــدراوە کــە ئــەوان
ڕێگـــر نابـــن و لەوانەیـــە دواتریـــش
هـــاوکاری بکـــەن ،بـــەاڵم دەبـــێ
هەن ــگاوی یەک ــەم لەالی ــەن خ ــودی
کوردســتان بهاوێــژرێ .ئێســتاش بــە
هاتن ــی ترام ــپ و لەبەرچاوگرتن ــی
سیاس ــەت و گوت ــاری ئامری ــکا ل ــە
ســەردەمی نوێــدا ،دەبــێ چاوەڕوانــی
هەمـــوو شـــتێک بیـــن ،چوونکـــە
بـــە گوێـــرەی ئـــەو دژایەتییـــە ڕوون
و ئاشـــکرایەی ترامـــپ لەگـــەڵ
ئێ ــران ،ئەگ ــەری پش ــتیوانیی زیات ــر
ل ــە دەوڵەت ــی ئۆبام ــا ،ل ــە هەرێم ــی
کوردســـتان دەکرێت.لـــە نێـــوان ئـــەو
هەمـــوو ئاســـتەنگانەدا ،حیزبـــی
دێموکرات ــی کوردس ــتانی ئێ ــران ب ــە
دەســـتپێکردنی قۆناغێکـــی نوێـــی
خەبـــات لـــە ژێـــر نـــاوی "ڕاســـان"،
کـــە وێـــڕای گوڕانکاریـــی زۆر
لـــە بزاڤـــی سیاســـیی کـــورد لـــە
کوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت ،بۆتـــە
هـــۆی گوشـــارێکی زۆریـــش لـــە
ســەر ڕێژێمــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێ ــران ،ک ــە دژایەت ــی س ــەربەخۆیی
هەرێمـــی کوردســـتان دەکات .هـــەر
بۆی ــەش دەب ــێ ئ ــەو چەن ــدە زۆر ب ــە
گرنـــگ ســـەیر بکرێت.ســـەڕەڕای
هەمـــوو ئـــەو ئاســـتەنگانە ،کـــورد
بـــۆ گەیشـــتن بـــە ســـەربەخۆیی
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تەنیـــا پێویســـتی بـــە چارەســـەری
ئاســـتەنگی یەکـــەم و دووهـــەم
هەی ــە ،چوونک ــە ئەوان ــە پەیوەن ــدی
بــە نێوخــۆی هەرێمــی کوردســتانەوە
هەیــە ،واتــە دروســت کردنــی ئیــرادە
بــۆ بڕیــاردان لــە ســەر کاری گــەورە،
ئەگــەر ئــەو ئیرادەیــە هەبێــت هەمــوو
ئاســـتەنگەکانی دیکـــە پووچـــەڵ
دەکرێتــەوە .بێگومــان بڕیــاری وا لــە
ناوچەیەک ــی وا ،ئاس ــان نی ــە ،ب ــەاڵم
بـــە درێژایـــی مێـــژوو ئـــەوە بـــەدی
کــراوە کــە؛ هیــچ هێزێــک ناتوانــێ
بەرگ ــەی هێ ــزی ئی ــرادەی گەلێ ــک
بگرێـــت .بۆیـــە جیـــا کردنـــەوەی
پرس ــی س ــەربەخۆیی ل ــە ناکۆکی ــە
نێوخۆییەکان ــی کوردس ــتان ،دەبێت ــە
هـــۆکاری ســـەرەکیی هەڵگرتنـــی
یــەک بــە یەکــی ئــەو ئاســتەنگانە.
بێگوم ــان دەب ــێ لێ ــرەدا ئام ــاژە ب ــە
گرنگیـــی ئـــەو دەرفەتـــە بکرێـــت
کـــە بـــۆ ســـەربەخۆیی کوردســـتان
دروس ــت ب ــووە ،ک ــە ل ــە دوای ل ــۆزان
و ســـایکسپیکۆ و دوای تێپـــەڕ
بوونـــی ســـەد ســـاڵ ،تـــازە ئـــەو
دەرفەتـــە ڕەخســـاوە ،هـــەر بۆیـــەش
دەبـــێ لـــە دەســـتی نەدەیـــن ،بـــە
تایبەت ــی ئێس ــتا ک ــە ئاس ــتەنگەکان
زیاتـــر نێوخۆییـــن نـــەک دەرەکـــی.

نوێنەری حیزبی دێموکرات بەشداریی
لە
سێمنیاری مێریدا کرد

نوێنــەری حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەشــداریی لــە
س ــێمیناری ئەنیس ــتیتۆی توێژین ــەوەی ڕۆژهەاڵت ــی نێوەڕاس ــت
" "MERIلـــە هەولێـــری پێتەختـــی هەرێمـــی کوردســـتاندا
ک ــرد.
ڕۆژی سێشـــەممە ڕێکەوتـــی ١٩ی ڕێبەندانـــی ١٣٩٥ی
هەتــاوی ،لــە ســەر بانگهێشــتی فەرمیــی ئەنیســتیتۆی مێــری،
محەممـــەد ســـاڵح قـــادری بەرپرســـی دەفتـــەری نوێنەرایەتـــی
حیزب ــی دێموکرات ــی کوردس ــتانی ئێ ــران ل ــە ش ــاری هەولێ ــر،
بەشــداریی لــە ســێمیناری تایبــەت بــە باکــووری کوردســتان و
تورکیــە ،کــە لــە الیــەن ئەنیســتیتۆی "مێری"یــەوە ڕێکخرابــوو،
ک ــرد.
ئ ــەم س ــێمینارە ب ــۆ ناوەن ــدی لێکۆڵین ــەوەی جڤاکیی"دیت ــام" ل ــە
ش ــاری ئام ــەد ل ــە باک ــووری کوردس ــتان ڕێکخراب ــوو.
ناوەن ــدی دیت ــام ( ،)DITAMدامەزراوەیەک ــی توێژینەوەی ــی
زانس ــتیی گش ــتگیری ناحکوومی ــە ک ــە ل ــە س ــاڵی ٢٠١٠ی
زایینــی لــە شــاری ئامــەد دامــەزراوە و لــە بــواری گەشــەپێدانی
هــزری دێموکراســی ،ئاشــتی و مافــی مــرۆڤ و بەهێزکردنــی
ڕۆڵـــی کۆمەڵـــگای مەدەنـــی لـــە پێشخســـتنی چارەســـەریی
سیاس ــییانە و ئاش ــتییانەی پرس ــی ک ــورد ل ــە تورکی ــە خەب ــات
دەکات.
ل ــەو س ــێمینارەدا ،جی ــا ل ــە س ــەرۆک و بەڕێوەبەران ــی ناوەن ــدی
دیت ــام و مێ ــری ،ب ــە بەش ــداریی کۆمەڵێ ــک ل ــە کەس ــایەتی
ئاکادیمــی ،توێــژەر و کەســایەتی سیاســی و نوێنــەری چەندیــن
حیزب ــی سیاس ــی بەڕێ ــوە چ ــوو.
نوێن ــەری حیزب ــی دێموکرات ــی کوردس ــتانی ئێ ــران ل ــە بەش ــی
بۆچـــوون و پرســـیاردا ،تیشـــکی خســـتە ســـەر ڕوانگەکانـــی
حیزبـــی دێموکـــرات ســـەبارەت بـــه پرەنســـیپە نەتەوەییـــەکان و
مکانیزم ــی گونج ــاو ب ــۆ چۆنیەت ــی هاوکاری ــی هێ ــز و الیەن ــە
سیاســـییەکانی کوردســـتان لەگـــەڵ یەکتـــر و پێوەنـــدی و
هاوکاریی ــان لەگ ــەڵ ڕێکخراوەکان ــی کۆمەڵ ــگای مەدەن ــی،
بۆئـــەوەی بـــە لەبەرچاوگرتنـــی تایبەتمەنـــدی هـــەرکام لـــە
بەشـــەکانی کوردســـتان ،و بـــە بێئـــەوەی دەســـتێوەردان لـــە
کاروبـــاری یەکتـــردا بکـــەن ،بتوانـــن تەواوکـــەری خەباتـــی
یەکت ــر ب ــن.
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وتووێژ

مستەفا هیجری:

ئهوڕۆ لههاوكێشهكانی جیهاندا حسێب لهسهر
هێزدهكرێ
ئامادەکردن :چەکۆ ئەحمەدی
دەقــی قســەکانی کاک مســتەفا
هیجــری ،ســکرتێری گشــتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران کــە لــە ســێمینارێک بــە ناوی
"خۆرهەاڵتــی نــوێ" لــە بنکــەی
دەفتــەری سیاســی پێشکەشــی
کــرد.
خوشك و برایانی خۆشهویست!
جارێكــی دیكــه دهگهینــهوه
بهرهبــهری كۆنگــره ،كــه دیــاره
گوتوومانــه
كات
ههمــوو
كۆنگــرهكان گرنگــن و هــهرواش
بــووه بــۆ ئێمـه ،بـهاڵم ئـهم كۆنگرهیـه
تایبهتمهنــدی و جیاوازییهكانــی
لهگــهڵ كۆنگرهكانــی دیكهمــان
ئهوهیــه كــه ئێمــه مــاوهی چــوار
ســاڵی ڕابردوومــان لــه دۆخێكــدا
تێپهڕانــدووه كــه ئاڵوگۆڕێكــی
یهكجــار قــووڵ و بهربهریــن لــه
ئاســتی جیهانــی و ناوچــه و
تهنانــهت لهنێوخــۆی ئێرانیشــدا
هاتووهتــه پێشــێ .كۆنگــرهی
ئهمجارهمــان بۆیـه گرنگـه كـه ئێمـه
ههموومــان بیــر بكهینــهوه بزانیــن
دهتوانیــن ڕهوتــی خهباتهكهمــان
لــه ڕۆژههاڵتــدا بگهیهنینــه
ئاســتێك كــه هاوئاههنــگ بــێ
لهگــهڵ ئــهو ئاڵوگۆڕانــهی لــه
جیهــان و ناوچــهی ڕۆژههاڵتــی
نێوەڕاســتدا هاتوونهتــه گــۆڕێ
و ههڵبــهت بــه لهبهرچاوگرتنــی
ئــهو گۆڕانكارییانــهی لــه ئێــران و
كوردســتاندا هاتووهتــه پێشــێ.
بــۆ ئــهوه بچمــه نێــو نێوهرۆكــی
باســهكه ،ئیجــازه دهخــوازم ســهرهتا
بــاس لـهوه بكـهم كـه ئێمـه زۆر جــار
دهبیســین لــه خهڵكــی خۆمــان و
واڵتانــی دهرهكــی كه له كوردســتانی
ئێــران ،واتــە ل ـه ڕۆژههاڵتــدا هیــچ
جموجۆڵێــك نییــه ،لهكاتێكــدا
ئاڵوگــۆڕ لــه ههمــوو جیهانــدا
ههی ـه ،كــورد ل ـه ههمــوو بهش ـهكاندا
لـه تێكۆشــانی بهردهوامــه ،بـهاڵم لـه
ڕۆژهــهاڵت هیــچ دهنگێــك نییــه.
زۆرجاریــش بــاس لــهوه دهكهیــن
كــه ئێمــه وهك حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران حیزبێكیــن بـه ٧٠
ســاڵ ڕابــردووهوه ،ك ـه تاكــوو ئێســتا
ڕێبهرایهتیــی كــورد لـه ڕۆژههاڵتــی
كوردســتانی بهدهســتهوه بــووه .لــه
پێنــاو ئــهو خهباتــهدا بــه هــهزاران
شــههیدمان داوه و خهڵكمــان ئــاواره
بــووه ،ئهندامانمــان كهمئهنــدام بــوون
و خهڵكهكهمــان لــه واڵتهكــهی
خۆیانــدا دهربــهدهر بــوون و
بههایهكــی یهكجــار مهزنمــان داوه.
بــهاڵم لهگــهڵ ههمــوو ئهوانــهدا
كوردســتان ،واتــە كوردســتانی ئێــران
لــه ڕۆژهڤــدا نییــه.
ئایــا ئ ـهوهی ك ـه كوردســتانی ئێــران
لــه ڕۆژەڤــی ناوچــه و جیهانــدا
نیی ـه ،كێش ـهكهی دهگهڕێت ـهوه س ـهر
بارودۆخــی دونیــا ،یــان خۆمــان وهك
كــوردی ڕۆژهــهاڵت یــا هــۆكاری
دیكــه؟
ئ ـهوهی ك ـه ئ ـهوڕۆ ئێم ـه دهیبینیــن،
ئهزمــوون ئهوهی ـه ك ـه ل ـه بهش ـهكانی
دیكــهی كوردســتاندا خهباتێكــی
جیــددی و بــهردهوام لهگۆڕێدایــه،
هەڵبــەت هــهر پارچەیــەک بــه
گوێــرهی بارودۆخــی سیاســی

و كۆمهاڵیهتــی و ناوچهیــی
خۆیــەوە .كاتێــك خهباتێكــی جیــددی
لهگۆڕێــدا بــێ بێگومــان دهكهوێت ـه
بــهر بــاس ،لهوانهیــه كهســێك
ڕهخنــهی لــێ بگــرێ و یهكــی
دیكــه پێــی بــاش بــێ ،بــهاڵم بــه
ههرحــاڵ دێتـه نێــو بــاس و هاوكێشـه
ناوچهیــی و جیهانییهكانــهوه.
ئــهوهی كــه دهبینیــن لــه باكــووری
كوردســتان ،لــه ڕۆژئــاوا و لــه
باشــووریش پرســی كــورد لــه
ڕۆژهڤدایــه ،باســی ڕۆژانهیــه لــه
كــۆڕ و كۆبوونــهوه بڕیاردهرهكانــی
جیهــان ،لـه ڕاگهیهنـهكان و ...هتــد،
قسـه و باســیان لهسـهر دهكــرێ و لـه
هاوكێشــهكاندا جێــگای تایبهتیــان
ههیــه.
ئێمــه زۆر جــار بــاس لــهوه دهكهیــن
كــه حیزبــی دێموكــرات  ٧٠ســاڵ
ڕابــردووی ههیــه ،ئێمــه مافــی
مــرۆڤ دهپارێزیــن ،حیزبێكــی
دێموكراتیــن ،الییكیــن و زۆر
تایبهتمهندیــی دیكــه كــه ئهمانــه
ههموویــان جێــی شــانازین و دهبــێ
وایــش بــێ .بــهاڵم دهبینیــن ئــهوه
بــهس نییــه .گرنــگ ئهوهیــه تــۆ
وهكــوو كــورد ،هێــزی یــا هێــز نیــت؟
ئـهوهی كـه ئـهوڕۆ له هاوكێشـهكانی
جیهانــدا حســێبی لهســهر دهكــرێ،
هێــزه ،هێــزی شــوێندانهر .كــه تــۆ
بــووی بــه هێزێكــی شــوێندانهر،
ئهگـهر لهبـهر قازانــج و بهرژهوهنــدی
خوێشــت نهبــێ ،ناوهندهكانــی بڕیــار
لـه دونیــادا حیســابت لهسـهر دهكـهن.
كهوایــه ،بــۆ ئــهوهی ڕۆژهــهاڵت
ببێتــە بابهتــی باســی ناوهندهكانــی
بڕیــار و نێونهتهوهیــی و ناوچهیــی،
یهكــهم شــت كــه ئێمــه وهكــوو
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران بیــری لێبکهینــهوه ،دهبــێ
كار بكهیــن بــۆ ئ ـهوهی ڕۆژه ـهاڵت
ببێتـه هێزێكــی شــوێندانهر .كهوایـه،
شــوێندانهر بوونــی هێــزه كــه
خهڵكێــك ،ناوچهیــهك یــا دهوڵهتێــك
مهتــرهح دهكات و دهیهــهوێ لــه
هاوكێشــهكاندا جێــگای بكاتــهوه.
ئــهو ئهســڵه ئهســڵێكی زۆر
زۆر گرنگــه .دهبــێ ههمــوو
خهباتمــان
حهرهكهتهكانمــان،
چهكــداری،
(مهدهنــی،
دیپلۆماســی) ،تهشــكیالت و
ههمــوو شــتێكمان لــه ڕاســتای
ئــهوهدا بــێ كــه ڕۆژهــهاڵت ببێتــه
هێزێكــی شــوێندانهر .دیســان
دووپاتــی دهكهمـهوه كـه :لـه جیهانی
ئهمــڕۆدا گرنــگ ئهوهیــه هێــزی
شــوێندانهر بــی .بــۆ ســهلماندنی
ئــهو بابهتــه نموونــهی یهكجــار
زۆر ههیــه كــه ئێــوه بــۆ خۆتــان
لــه بهدواداچوونــی ههواڵهكانــدا
ڕۆژانــه ئــهو بابهتــه دهبینــن .لــهو
پێوهندییــهدا نموونهیهكــی زۆر
بچووكتــان بــۆ بێنمــهوه .پ ك ك
لهالیــهن ئامریــكاوه بــه هێزێكــی
تیرۆریســتی ناســراوه و لــه لیســتی
تیــرۆری ئــهو واڵتهدایــه ،بــهاڵم
پ.ی.د لــه ســوورییه كــه لقێكــی
پ ك ك یــه ،دهڵــێ نــا ئــهوه پ
ك ك نییــه ،چونكــوو لــهوێ هێــزه
و هێــزی شــوێندانهره ،بۆیـه دهیخاتـه
نێــو هاوكێشــهكانی خۆیــهوه و
یارمهتیــی بــۆ دهنێــرێ .ئ ـهوهش ل ـه
بهشــهكانی دیكــهی ناوچــهدا كــه
بهشــێكیان زۆر زۆر لـه ئێمـه نزیكــن،

هــهر بــهو شــێوازه دهچێتــه پێشــێ.
بۆیــه بابهتــی ســهرهكی بــۆ ئێمــ ه
ك ـه ئێســتا ب ـهرهو كۆنگــره دهچیــن،
دهبــێ ڕێگاكهمــان خــۆش بكهیــن
بــۆ كۆنگــره ،بــۆ ئــهوهی دهســتی
ئێمــه وهك حیزبــی دێموكــرات و
وهكــوو خهڵكــی كــورد ئــاوهاڵ بــێ
تاكــوو ببێتــه هێزێكــی شــوێندانهر.
لێــرەدا ئـهو پرســیاره دێتـه گۆڕێ كه
چ شــتێكن كـه دهتوانــێ یارمهتیــدهر
بــن بــۆ ئــهوهی ڕۆژهــهاڵت ببێتــه
هێزێكــی شــوێندانهر؟
بــه بۆچوونــی مــن یهكــهم شــت
بــۆ ئــهو بابهتــه ئهوهیــه كــه ئێمــه
دهبــێ جارێكــی دیكــه ڕۆژهــهاڵت
بناســین .بــۆ دهڵێــم ڕۆژهــهاڵت
بناســین؟ خــۆ ئێمــه ههمــوو هــی
ڕۆژههاڵتیــن .ب ـهاڵم ڕۆژههاڵتیێــك
كــه ئــهوڕۆ ههیــه ،لهگــهڵ ٣٠
تــا  ٤٠ســاڵ لهوهپێــش جیاوازیــی
زۆره .بــۆ ناســینی دووبــارهی
ڕۆژهـهاڵت گرنگـه؟ چونكــوو ئێمـه
خهباتهكهمــان لــه ڕۆژههاڵتــه.
خهباتهكهمــان بــۆ ڕۆژههاڵتــه.
ناكــرێ تــۆ بــۆ كۆمهڵــگا یــا
جێگایــهك خەبــات بكــهی ،بــهاڵم
ئــهو كۆمهڵگایــه نهناســی .بۆیــه
ناســینهوهی دووبــارهی ڕۆژهــهاڵت
خاڵێكــی یهكجــار گرنگــه.
لــه مــاوهی ئــهو ســێ دهیــهدا،
ڕۆژهــهاڵت لــ ه ههمــوو بارێكــهوه
ئاڵوگــۆڕی بهســهردا هاتــووه.
لــه ڕووی كولتــووری ،زانســت و
زانیاریــی و تهنانــهت لــه ڕووی
ئاڵوگــۆڕی
جوگرافیاییشــهوه
بهربــاوی بهســهردا هاتــووه .ئێمــه
لــه مــاوهی ئــهو دوو ســاڵهدا كــه
چوونهتــهوه
پێشــمهرگهكانمان
ناوچــه ،زۆربــهی پێشــمهرگهكانمان
لـه گهڕانـهوهدا بۆیــان بــاس كردوویــن
كــه ئێمــه تهنانــهت لــه گوندهكــهی
خۆشــماندا ناســیاویی تهواومــان
نهبــووه ،هێنــده ئاڵوگــوڕی بهس ـهردا
هاتــووه!
كهوابــوو دهبــێ ئــهو كوردســتانه
بناســین .تایبهتمهندییهكانــی ئــهو
كوردســتانه نوێی ـه ،یــا ڕۆژههاڵتــی
نــوێ ،گرنگترینیــان ئاڵوگــۆڕی
هــزر و كولتــووره .ل ـهوێ نهوهیهكــی
نــوێ هاتووهتــه مهیــدان ،لــه
خوێندنــدا پلــەی بـهرزی ههیـه ،بـهو
بۆنــهوه ئاســتی زانیاریــی چووهتــه
ســهرێ ،دهســتی بــ ه ڕاگهیهنــه
گشــتییهكانی ههمــوو جیهــان
دهگا ،ل ـه ههمــوو ئاڵوگۆڕههكانــی
ناوچـهدا شــارهزایی ههیـه ،بــۆ ئـهوه
ناســینهوهی كوردســتان گرنگ ـه ك ـه
بتوانیــن خهباتهكهمــان هاوئاراســته
بكهیــن ،هاوتهریبــی بكهیــن
لهگــهڵ ئــهو كۆمهڵگایــه .ئهگــهر
نهتوانیــن هاوتهریبــی بكهیــن،
خهباتهكهمــان ناچێتــه پێشــێ،
یــا زۆر بــه زهحمــهت و لهســهرخۆ
دهچێتــه پێشــێ .ئــهوه پرســێكی
زۆر گرنگــه كــه دهبــێ لهبهرچــاو
بگیــردرێ .لهوانهیــه هێنــدێ شــت
بێتـه پێشــێ كـه ئێمـه پێمــان ناخــۆش
بــێ ،بۆمــان قبووڵكــراو نهبــێ،
ب ـهاڵم مــادام ئێم ـه خهبــات دهكهیــن
و لــه خهباتهكهمانــدا تێچــووی
گیانــی دهدهیــن ،دهبــێ واقێعیهتـهكان
قبــووڵ بكهیــن .بارودۆخــی ژیــان،
بارۆدۆخــی گــوزهران ،پیشــه ،نــان،
ئهوانــه ههمــووی كێشــهی مهزنــن

كــه بهرۆكــی خهڵكــی گرتــووه.
خهباتــی ئێمـه دهبــێ لـهو ڕاســتایهدا
بچێتــه پێشــێ و ئــهو دۆخــهی
ژیانــی خهڵــك لهبهرچــاو بگــرێ
بــۆ ئــهوهی بتوانــێ پــهره بگــرێ.
كۆمــاری ئێســامیی ئێــران لــه
مــاوهی ئــهو ســێ دهیــهدا ،ههمــوو
ههوڵــی خــۆی داوه و ئێســتاش
بهردهوامــه كــه خهڵكــی كــورد
لــه كوردســتانی ئێرانــدا بێدهنــگ
بــكات .بـهاڵم كــردهوهی ئـهو خهڵكـه
نیشــانی دهدا خهڵــك بهچۆكــدا
نایـه .بـه گوێــرهی ئـهو دهرفهتانـهی
ههیهتــی خهبــات و بهربهرهكانــێ
دهكات .بۆیــه ئــهوه ڕێژیمــی
كۆمــاری ئیســامیی تۆقانــدووه.
چونكــوو ڕێژیــم حیســابهكهی ئ ـهوه
بــووه كــه پێشــمهرگه لــه نێوخــۆی
كوردســتاندا نییــه ،ئیــدی مهیــدان
ئاوهاڵیــه و بــه كهیفــی خــۆی
خهڵكهكــه ســهركوت دهكا و ئــهو
خهڵكــه ورده ورده ڕادێــن لهگــهڵ
س ـهركوتهكانی ئ ـهو ڕێژیم ـه .ب ـهاڵم
ئێســتا بــۆ ڕێژیــم دهركهوتــووه كــه
ئــەو حیســابانهی لهســهر خهڵكــی
كــورد كــردووە ،ههڵــه بــووه .بۆیــه
ئێســتا ڕێژیــم زیاتــر لــه ههمــوو
شــتێك ،لــهو هێــزەی خهڵــك
دهترســێ و ئـهوهش جوواڵنــی هێــزی
پێشــمهرگه بــۆ نێوخــۆ نیشــانی
داوه.
ئهگــهر ســهرنجتان دابــێ لــهو
كاتــهوه كــه تێکههڵچــوون لهگــهڵ
پێشــمهرگه هاتووهتــه پێشــێ،
پێشــمهرگه ڕۆشــتوهتهوه نێوخــۆی
واڵت و تاكــوو ئێستاشــی لهگــهڵ
بــێ ،ئــهو پرســه بــۆ ڕێژیمــی
كۆمــاری ئیســامی لهگۆڕێدایــه.
ئێســتاش ڕێژیــم بــهردهوام خهریكــه
مانــۆڕ پێكدێنــێ و جووڵــه بــه
هێزهكانــی دهكا ،خهڵــك دهستبهس ـهر
دهكا و بهرنامــه دادهنــێ كــه چ
بــكات كــه ئــهو حهرهكهتــهی
خهڵــك كــه لــه پشــتیوانی كردنــی
هێــزی پێشــمهرگهدا دهســتی
پێكــردووه ،بتوانــێ بێدهنگــی
بــكا .الیهنێكــی دیكــهش ئهوهیــه
كــه ئێمــه ،لــه بــاری سیاســییهوه،
ههموومــان ئـهوه دهزانیــن كـه ویســت
و داخــوازی كــورد بــۆ خهڵكــی
ڕۆژهــهاڵت بهتایبهتــی و بــۆ
ههمــوو نهت ـهوهی كــورد بهگشــتی،
قبووڵكــراو نییــه .بهشــێكی زۆری
بــۆ ئــهوه دهگهڕێتــهوه كــه لــه
بــاری ئایدۆلۆژیی ـهوه ئ ـهو ویســت و
داخوازییـەی ئێمـهی كــورد ههمانــه،
بــۆ ڕێژیــم مهوزووعییهتــی
نییــه .لهگــهڵ ئایدۆلــۆژی و
سیاســهتهكهی ناگونجــێ .بۆیــه
بــه ههمــوو شــێوهیهك هــهوڵ دهدا
ســهركوتی بــكا .تاكــوو ئێســتا
ســهركوتكردن تهنیــا ڕێگایــهك
بــووه كـه ههڵیبــژاردووه .جاروبــار لـه
مێــژووی ئ ـهو ســێ دهی ـهدا پهنــای
بــردووه بــۆ وتۆوێــژ ،وتۆوێژهكـهش به
مهبهســتی خۆبهدهســتهوهدان بــووه.
لــه ســهرهتای شۆڕشــدا ههیئهتــی
نوێنهرانــی كــورد كــه حیزبــی
دێموكــرات بهشــێك بــوو لــهوان،
دیتمــان كــه كۆمــاری ئیســامیی
ئێــران ئهودهمــی ئهرتهشــهكهی
بــاو ببــوو و حكوومــهت تــازه
پێكهاتبــوو ،بــۆ ئــهوهی كات
بهدهســت بێنــێ و هێــز ڕێكبخات ـهوه،

وتۆوێژێكــی دهســتپێكرد بــۆ مــاوهی
نزیــك بـه ســاڵێك ،كـه ئهرتهشـهكهی
ڕێكخســتهوه ،هێرشــی كــرد.
لــه وتۆوێــژ لهگــهڵ ههیئهتــی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران بــه ســهرۆكایهتیی شــههید
دوكتــور قاســملوو لــه وییــهن،
دهركــهوت كــه ئامانجــی ئــهوان
لــه وتۆوێــژ ئــهوه نهبــووه كــه بــه
ڕێكهوتــن بگــهن و النیكهمــی
مافــی نهتـهوهی كــورد بــدهن .ئهوانـه
واقێعیهتێكــن ،بــهاڵم لــه پهنــای
ئهوانهشــدا یــهك واقێعیهتــی دیكــه
زۆر گرنگ ـه و دهبــێ لهبهرچاومــان
بــێ .ئهویــش ئهوهیــه كــه ڕێژیمــی
كۆمــاری ئیســامی نیشــانی
داوه كــه بــۆ پاراســتن و ڕاگرتنــی
دهســهاڵتهكهی خــۆی ،هــهركات
لهژێــر گوشــاردا ترســی ئــهوهی
لــێ بنیشــێ كــه حكوومهتهكــهی
دهڕووخــێ ،مــل ڕادهكێشــێ و خــۆ
بهدهســتهوه دهدا .ئێمــه ئهوهمــان
یهكــهم لــه شــهڕی ئێــران _
عێراقــدا دیــت ك ـه ههمــووان دهزانــن
كــه دروشــمی دهدا دهچــێ عێــراق
دهگــرێ و شــتی لهوجــۆره ،بــهاڵم
كاتێــك پێیــان گــوت كــه چــهك
و چۆڵمــان نهمــاوه و ترســی
ڕووخانــی دهســهاڵت و حكوومــهت
ههیــه ،جامــی ژەهــری خــواردهوه و
قــهراردادی ئاگربهســتی لهگــهڵ
حكوومهتــی ئهوكاتــی عێــراق واژۆ
كــرد .كــه بــۆ خۆیــان ناویــان نــا
"جامــی زههــر" ك ـ ه ن ـهك ل ـه ڕووی
بیــر و بــاوهڕ و قەناعەتــەوە ،بهڵكــوو
ل ـ ه ڕووی ناچاریی ـهوه خواردیان ـهوه.
حاڵهتێكــی دیكــه ئهودهمــه بــوو
ك ـه ل ـه پێوهنــدی لهگ ـهڵ پیتاندنــی
ئۆرانیۆمــدا ١٢ ،ســاڵ كۆمــاری
ئیســامی لـه وتۆوێــژ و پیالنگێــڕان
لــە دژی واڵتانــی ڕۆژئاوایــی
بــوو .لــه ســهرهتادا وتۆوێــژی
كــرد ،لهگهڵیــان ســازا و قهوڵــی
دا ،بــهاڵم دواتــر بــه نهێنــی قــهول
و قهرارهكانــی ههڵوهشــاندهوه ،کــە
ڕۆژئــاوا پێیــان زانــی ،ئهوجــاره،
گهمارۆیــان خســتە ســهر.
ههمووتــان دهزانــن کــە ســهرهتای
گهمــارۆكان دهیانگــوت ئــهوه
پــهڕه كاغــهزه ،هیــچ نییــه و
بــا هــهر گهمــارۆ بــدهن ،بــهاڵم
كاتێــك وهلیــی فهقیهـــ خامنهیــی
تێگهیشــت كــه بــهو قســانه واڵتــی
بــۆ بهڕێــوه ناچــێ ،كێشــهی
ئابووریــی گهیشــتووهته ئهوپــهڕی
خــۆی ،بــه دزی و تهنانــهت بــه
بــێ ئاگاداریــی ئهحمــهدی نــژاد
كــه ســهركۆمار بــوو ،نوێنــهری
خــۆی نــارده عهمــان و لهگــهڵ
نوێنــهری ئامریــكا دانیشــتن و
ســهرهتای ســازان و ملكهچیــی
خۆیانــی پێڕاگهیانــدن  ،ئــهوه بــوو
کــە دوایــی درێــژهی كێشــا و ئــهو
وتۆوێژانــهی لێكهوتــهوه كــه بــه
ئــاكام گهیشــت و ئـهو ئاكامهیـه كـه
پێــی دهڵێــن بهرجــام .ئ ـهوه ئاكامــی
گوشــارێكه كــه لهســهر كۆمــاری
ئیســامییه ،كهوابــوو ،ڕێژیمــی
كۆمــاری ئیســامیی ئێــران ،ببینــێ
ڕۆژههاڵتــی كوردســتان بووهتــه
هێزێكــی شــوێندانهر ،كۆمــاری
ئیســامی ناچــار دهبــێ گوێــی بــۆ
ڕاگــرێ.

هەڵبــەت مهســهلهكهمان تهنیــا
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامیی
ئێــران نیی ـه ،مــن دهڵێــم حكوومهتــی
تــاران ،ههركهســێك لــه تــاران
دهســهاڵتدار بــێ .كهوابــوو ئێمــه
وهك ڕۆژهــهاڵت ،دهبــێ ببیــن بــه
هێــز بــۆ ئ ـهوهی حكوومهتــی تــاران
ل ـه ڕووی ناچارییــەوە گوێمــان لــێ
بگــرێ .ئــهو هێــزهش دهبــێ بــۆ
ســااڵنێكی زۆر و ماوهیهكــی درێــژ
ه ـهروا بمێنێت ـهوه .مهبهســتم ئهوهی ـه
كــه ســبهینێ ئهگــهر ئێمــه بــه
مافهكانمــان گهیشــتین ،نابــێ لــه
خهڵــك بێمنــهت بیــن ،دهبــێ وهكــوو
هێــز ،هێــزی شــوێندانهر ههمیشــه
ببــێ بــۆ ئ ـهوهی نهوێــرن ل ـه ق ـهرار
و مهدارهكانیــان پاشــگهز ببنــهوه.
گهرهنتیــی ئێم ـه بــۆ داهاتــوو ،ئ ـهو
هێزهیــه كــه دهبــێ لــه ڕۆژههاڵتــدا
ههبــێ.
یهكێــك لــهو خااڵنــهی كــه
ڕۆژهـهاڵت ببێتـه هێــزی شــوێندانهر
و زۆر گرنگ ـه ،پرســی پهروهردهی ـه.
پــهروهرده كــردن ،پــهروهرده كردنــی
ڕۆژهــهاڵت ،ئــهوه بــه كادر
و پێشــمهرگه و ئهندامــان و
الینگرانــی حیزبــهوه بگــره تــا
دهگاتــه خهڵكــی نیشــتمانپهروهر و
تێكۆشــهر لــه ڕۆژههاڵتــدا .ئــهو
بابهت ـه بۆی ـه گرنگ ـه ك ـه ئێم ـه وهك
حیزبــی دێموكــرات لـه پێــش ههمــوو
شــتێكدا خۆمــان لـهو بیرۆكهیـه دوور
بخهینــهوه كــه تاكــوو ئێســتا جێــی
گرتــووه كــه پێشــمهرگه هێــزی
ڕزگاریــدهره ،واتــە بــه شــێوهی
ناڕاســتهوخۆ بــه خهڵكمــان گوتــووه
پاڵدهنــهوه ئاســووده بــن ،ئێمــه وهك
هێــزی پێشــمهرگه دێیــن ڕزگارتــان
دهكهیــن .ئــهوه دروشــمێك بــووه كــه
تاكــوو ئێســتا بێئــاكام بــووه ،ن ـه ل ـه
ڕۆژهــهاڵت ،بهڵكــوو لــه ههمــوو
بهشــهكاندا ،دەتوانــم بڵێــم جگــه
لــه هێنــدێ ههڵكهوتــی تایبــهت،
لــه ههمــوو مــاوهی خهباتــی
كــورد لــه ههمــوو بهشــهكاندا،
ئێمــه نهمانبــووه كــه پێشــمهرگه
یــا هێــزی چهكــداری كــورد،
كوردســتان ڕزگار بــكات و ئێســتاش
ناتوانــێ .ئــهو پرســه زۆر گرنگــه،
دهبــێ بــه ههموومانــهوه كاری
لهســهر بكهیــن .بــۆ ئــهوهی هــهم
خۆمــان بــاوڕ بێنیــن بـهو واقێعیهتـه،
هــهم لهنێــو خهڵكهكهشــمان ئــهو
كولتــووره ســهقامگیر بكهیــن كــه
بهتهمــای ئــهوه نهبــێ یــان تهنیــا
چاوهڕێــی ئــهوه نهبــێ پێشــمهرگه
بــێ و ڕزگاری بــكا .دهبــێ خهڵــك
بــۆ خــۆی ببێتــه خاوهنــی خهبــات.
جڵـهوی خهبــات بهدهســتهوه بگــرێ.
كــه جڵــهوی خهباتــی بهدهســتهوه
گــرت و بــوو بــه خاوهنــی خهبــات،
ئــهودهم ئامادهیــه تێچــووی بــۆ
بــدات ،ئامادهی ـه ل ـه مهیدانــدا بــێ،
بــهاڵم ئــهو خهڵكــه پێویســتی بــه
پ ـهروهرده ههی ـه .پ ـهروهرده كردنهك ـه
ل ـه تهشــكیالتی حیزبــی دێموكراتــدا
قــووڵ دهبێتــهوه و دهچێتــه نێــو
خهڵــك .ئێمهیــن كــه دهتوانیــن ئــهو
كولتــووره لــه نێــو خهڵكــدا جێگیــر
بكهیــن كــه بــه جێــگای ئــهوهی
تهنیــا پێشــمهرگه ڕزگاریــدهر بــێ،
خهڵــك بــۆ خــۆی دهبێتـه ڕزگاریدهر.

ئەدەب وهونەر
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مامۆستا "ڕەسووڵ ڕەش ئەحمەدی" ناسراو بە "هەڵوەدا" ،ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
ناوبراو کەسایەتییەکی بەناوبانگ و خۆشەویستی خەڵکی ناوچەکە بوو.

هەڵوەدا سەرەڕای بەسۆزیی خامەی لە بواری شێعردا ،کۆمەڵێکی بەرچاو چیرۆک
و شانۆنامەی پێشکەش بە ئەدەبیات و زمانی کوردی کرد.

"شارۆچکەی شادی ،خەزێنەی بزە ،شکۆی ئەوین و بەرخۆلە" ،لە بەرهەمەکانی

ئەم تێکۆشەرە ئەدەبییە کوردە بە ئەژمار دێت .ناوبراو لە بەرهەمەکانیدا هەستێکی
پاکی کوردانەی هەبووە و دڵسۆز و الیەنگری زمان و فەرهەنگی کوردی بوو.
ڕەسووڵ ڕەشئەحمەدی ،لەدایکبووی ساڵی ١٣٣٤ی هەتاوی و مامۆستای
خانەنشینی قۆناغی سەرەتایی بووە.

ئەم شاعێرە کوردە چهندین بهرههمی دیکەی ئامادهى باڵوكردنهوهیه کە بههۆى
نهبوونى هاوكارى نهیتوانيوه باڵوى بكاتهوه.

تەرمی ئەو قوتابییەی مەکتەبی هەژار و هێمن ،ڕۆژی سێشەممە ٢٦ی ڕێبەندان،
لە نێو ئاپۆڕای خەڵکی مەهاباد ،بە خاک سپێردرا.

کورتە چیرۆک
زیندانییەک و پاسەوانێک هەمیشە دوو خەونی جیاواز دەبینن
یەکەم خەون بە ئازادبوونەوە دەبینێ – ...
دووەمیش خەونێکی ترسناک دەبینێ! –
کە هەمیشە وەک کابووس دووبارە دەبێتەوە،
ل ــە خەونی ــدا خ ــۆی زیندان ــی ک ــراوە و س ــزادراوە ،چوونک ــە "یەک ــەم" دەرگای
زیندانـــی شـــکاندووە و هەڵهاتـــووە!
واتە کەسی "یەکەم" لە زینداندایە،
بەاڵم لە خەونیدا ئازادە،
هەرچی کەسی "دووەم" ئازادە،
بەاڵم لە خەونیدا زیندانییە!
ئ ــەم چیرۆک ــە هاوکێش ــەی پەیوەندی ــی نێ ــوان گ ــەل و دەس ــەاڵتی س ــتەمکار
پوخ ــت دەکات ــەوە،
گەالن هەمیشە خەون بە شۆڕش و ئازادبوونەوە دەبینن،
دەسەاڵتدارانیش هەمیشە کابووسی شۆڕش ڕاویان دەنێ و زیندانییان دەکا!..
شێرزاد حەسەن

بێ

بۆ شەهید شۆڕش منبەری .
شەهیدی ڕاسان
با وارۆ ،وەروەی ونینە
کێ دیەنش خەمی چینە؟
هەلسۆ چەمەکام تکارە
نییەر ،سەرتاسەر تەمیارە
مێمانوو مەرگیا دڵم
جە ئێمەش کەرڐی ،گەردوونی
هۆرخێزیا ،ئاییروو دەروونی
کاکە گیان وەسێن ،ئیتر بۆرێ
با کۆرپە وەرمش گنۆ پۆرێ

ئۆمید لەهۆنی
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بەند و سێدارە ،تاقە دەسكەوتی كوردە لە ئێراندا
لــە درێــژەی دەستبەســەر کردنــی هاوواڵتیانــی کــورد لــە شــارەکانی کوردســتانی ئێــران ،هێــزە ئەمنیەتییەکانــی ڕێژیمــی ئێــران ،لــە شــاری
کامیــاران ســێ هاوواڵتییــان دەستبەســەر کــرد و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕایانگواســتن.
ڕۆژی یەکشــەممە١٧ ،ی ڕێبەنــدان ،ساســان بابایــی ،مامۆســتا و چاالکــی مەدەنــی لــە شــاری کامیــاران لــە الیــەن هێــزە ئەمنیەتییەکانــی
ئــەو شــارەوە دەستبەســەر کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزرا.
تــۆڕی مافــی مرۆڤــی کوردســتان لــەو بارەیــەوە بــاوی کــردەوە ،هێــزە ئەمنیەتییــەکان هــەر لــەو ڕۆژەدا کاوە مــورادی یەکێــک لــە
فەرمانبەرانــی ئیــدارەی ئاگرکوژێنــەوەی شــاری کامیــاران و وەرزشــوانی خەڵکــی ئــەو شــارەیان دەستبەســەر کــرد .بەپێــی هەواڵــی ئــەو
ســەرچاوەیە ،هاوواڵتییەکــی دیکــەی کــورد لــە شــاری کامیــاران بــە نــاوی ئومیــد کەمانگــر کــە نزیکایەتــی لەگــەڵ ساســان بابایــی هەیــە،
لەالیــەن ئیــدارەی ئیتالعاتــەوە دەستبەســەر و لــە شــوێنی ڕاگرتنــی ناوبــراو هیــچ زانیارییەک لەبەردەســتدا نیە .بنەماڵەی دەستبەســەرکراوەکان
بــۆ ئاگاداربــوون لــە چارەنووســی کوڕەکانیــان چەنــد جارێــک ســەردانی ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری کامیارانیــان کــردووە و هەتــا ئێســتا هیــچ
زانیارییــەک لــە مــەڕ هــۆکاری دەستبەســەر کردنــی ئــەو ســێ هاوواڵتییــە کــوردە لەبەردەســتدا نیــە.
ساســان بابایــی مامۆســتا و یەکێــک لــە دامەزرێنەرانــی ئەنجومەنــی شــاخەوانی و چاالکــی مەدەنــی شــاری کامیــاران ،پێشــتر لــە ســاڵی
٨٥ی هەتــاوی لەالیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە دەستبەســەر کــراوە و پــاش دوو مانــگ لــە ڕاگرتنــی لــە ژووری تاکەکەســیی ســتادی
خەبەریــی ئیتالعاتــی شــاری ســنە ،بــۆ زیندانــی ناوەندیــی ئــەو شــارە گوێزرایــەوە.
ئــەو مامۆســتا کــوردە لەالیــەن دادگای ئینقالبــی شــاری ســنەوە بــە تۆمەتــی "هەوڵــدان دژی تەناهــی نەتەوەیــی" پێنــج ســاڵ زیندانــی
بەســەردا ســەپێندراوە .ساســان بابایــی پــاش تێپەڕاندنــی ســێ ســاڵ و نیــو لــە مــاوەی زیندانەکــەی ،ئــازاد کــرا و دواتــر لەالیــەن هەیئەتــی
ســەرپێچییەکانی وەزارەتــی پــەروەردە و بارهێنــان ،ســێ ســاڵ دوور خرانــەوە بــۆ شــاری ســمنانی بەســەردا ســەپێندرا.
هەروەها لە شاری سەقزیش ،دادگای ئینقالبی ئەو شارە ،حوکمی زیندانی بۆ دوو هاوواڵتیی کوردی خەڵکی ئەو شارە بڕییەوە.
دادگای ئینقالبــی شــاری ســەقز دوو هاوواڵتــی بــە ناوەکانــی "ناســر ڕەحیمــی" و "هێمــن حوســێنی" بــە شــەش مانــگ زیندانــی تەعزیــری
مەحکــووم کــردووە .دادگای شۆڕشــی شــاری ســەقز بــۆ دوو کــەس لــە چاالکانــی تێلێگرامــی ،کــە بــە پێــی حوکمــی دەرچــوو بــه
وەڕێخســتنی گــرووپ و کانــاڵ بــه قازانجــی گرووپەکانــی دژبــەری ڕێژیمــی ئێــران بانگەشــەیان کــردووە ،ســزای زیندانــی بڕیوەتــەوە.
ئەو بڕیارە لەالیەن لقی یەکی دادگای ئینقالبی شاری سەقزەوە دەرچووە.
شــایانی باســە یەکێکــی دیکــە لــە چاالکانــی تێلیگرامــی بــە نــاوی "هیــوا دەســتباز" کــە پێشــتر لــە ڕێکەوتــی ٢٥ی خەرمانــان دەستبەســەر
کرابــوو ،هێشــتا لــە ژێــر لێکۆڵینەوەدایــە.
هیــوا دەســتباز بــە دانــی بــڕی  ١٦٥میلیــۆن تمــەن لــە ڕێکەوتــی ٣ی خەزەڵــوەری ئەمســاڵ ،لــە گرتووخانــەی شــاری ســەقز بــە شــێوەی
کاتــی ئــازاد کــرا.
لــە درێــژەی دەستبەســەرکردنەکاندا ،پــاش بڕینــەوەی حوکمــی قــورس بــۆ حــەوت هاوواڵتیــی خەڵکــی شــاری شــنۆ ،چــوار هاوواڵتیــی دیکــەی
خەڵکــی ئــەو شــارەش زیندانــی درێژماوەیــان بەســەردا ســەپاوە .لقــی یەکــی دادگای ئینقالبــی شــاری ورمــێ لــە حوکمێکــدا چــوار هاوواڵتیــی
خەڵکی شــاری شــنۆ ٧٦ ،ســاڵ زیندانی تەعزیرییان بەســەردا ســەپاوە.
بەپێــی ئــەو بڕیــارە ،فەتــاح پوورئەحمــەد بــە  ٢٢ســاڵ زینــدان ،جــەالل مەحمــوودی  ٢٢ســاڵ زینــدان ،لوقمــان ئەمینــی  ١٦ســاڵ زینــدان و
لوقمــان عەزیــزی  ١٦ســاڵ زیندانیــان بەســەردا ســەپاوە .ســەرچاوەیەکی باوەڕپێکــراو لــە دادگای شــاری ورمــێ ،ڕايگەیانــدووە کــە؛ دادگای
ئینقالبــی شــاری ورمــێ ئــەو چــوار هاوواڵتییــە کــوردەی بــە تۆمەتــی "ئەندامبــوون و هــاوکاری لەگــەڵ یەکێــک لــە حیزبــە کوردییەکانــی
دژبــەری ڕێژیمــی ئێــران" مەحکــووم کــردووە.
مانگــی پووشــپەڕی ئەمســاڵ ،فەتــاح پوورمحەممــەد و لوقمــان ئەمینــی خەڵکــی گوندی"چواربــۆت"ی ناوچــەی نەڵــۆس ،لوقمــان عەزیــزی
و جــەالل مەحمــوودی خەڵکــی شــنۆ ،لەالیــەن هێزەکانــی ئیتالعاتــەوە دەستبەســەر کــران.
دواتــر ئــەو چــوار هاوواڵتییــە کــوردە بــە دانــی بارمتــەی  ٢٠٠میلیــۆن تمەنــی هەتــا کاتــی بەڕێوەچوونــی دادگا ،بەشــێوەی کاتــی ئــازاد
کــران .بڕینــەوەی حوکمــی ئــەو چــوار هاوواڵتییــە بــە ئامادەبوونــی خۆیــان بــووە و هەروەهــا هەتــا مــاوەی  ٢٠ڕۆژی دیکــە دەتوانــن
ناڕەزایەتيــی خۆیــان ســەبارەت بــەو حوکمــە دەرببــڕن.
ســەرەتای مانگــی ڕێبەندانــی ئەمســاڵ ،دەزگای قەزایــی ڕێژیمــی ئێــران لــە شــاری ورمــێ ،هاوواڵتییەکــی خەڵکــی شــاری شــنۆی بــە
ئێعــدام و شــەش هاوواڵتیــی دیکەشــی ،زیندانــی درێژماوەیــان بەســەردا ســەپاوە .شوناســی ئــەو هاوواڵتییانــە و ســزای ســەپێندراو بەســەریاندا
لەالیــەن دادگای ئینقالبــی شــاری ورمێــەوە ،بــەم شــێویە:
-١هیدایەت عەبدوڵاڵپوور ،ئێعدام
-٢حاسڵ عەزیزی ٢٥ ،ساڵ زیندان
-٣محەممەد زاهێد فەرامەرزی ٢٠ ،ساڵ زیندان
-٤یەعقوب بائێکرام ١٥ ،ساڵ زیندان
-٥جەالل مەسرووری ١٥ ،سال زیندان
-٦کەمال مەسرووری١١ ،سال زیندان
 -٧سدیق بائێکرام ١٠ ،ساڵ زیندان
ئەو حەوت هاوواڵتییە کوردە خەڵکی گوندی "قەرەسەقل"ی سەر بە شاری شنۆن.
ڕێکخــراوی مافــی مرۆڤــی ئێــران بــاوی کردووەتــەوە کــە؛ "دادگای شۆڕشــی شــاری ورمــێ بــۆ حــەوت کــەس لــە دەستبەســەر کراوانــی
شــاری شــنۆ ،ســزای قورســی وەک ســێدارەی بڕیوەتــەوە" و ســەبارەت بــەم حوکمــە ناڕەزایەتــی و نیگەرانیــی دەربڕیــوە.
پێشــتریش ٥ ،هاوواڵتیــی دیکــەی کــورد بــە تۆمەتــی "ئەندامبــوون و الیەنگــری لــە یەکێــک لــە حیزبــە کوردەییەکانــی دژبــەری ڕێژیمــی
ئێــران" لەالیــەن لقــی ١٠١ی دادگای کەیفەریــی دووی شــاری شــنۆ ،بــە چەندیــن تۆمەتــی جۆراوجــۆر و بــە ســازکردنی دۆســیەی بێبنەمــا
لەالیــەن ناوەنــدە ئەمنیەتییەکانــی ڕێژیمــەوە ،دەیــان ســاڵ زیندانیــان بەســەردا ســەپاوە.
لــە ڕێکەوتــی ٢٦ی جۆزەردانــی ســاڵی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،تێکهەڵچوونێــک لــە نێــوان هێزەکانــی پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و هێزەکانــی بنکــەی "هەمــزە"ی ســەر بــە ســپای پاســدارانی ڕێژیمــی ئێــران ،لــە گۆندێکــی ســەر ســنووری شــاری شــنۆ
بــە نــاوی "قەرەســەقەل" هاتەئــارا ،کــە لــەم تێکهەڵچوونــەدا ژمارەیەکــی زۆر لــە هێزەکانــی ڕێژیمــی ئێــران کــوژران و ژمارەیەکیــش لــە
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکــرات شــەهید بــوون و گیانیــان بەخــت کــرد.
دادگای شۆڕشــی شــاری ورمــێ لــە درێــژەی ســازکردنی دۆســییەی نــاڕەوا بــۆ هاواڵتییــان و چاالکانــی سیاســی و مەدەنــی ،تۆمەتــی
هــاوکاری کــردن و بەشــداریی ناوبراوانــی لــەو شــەڕەدای خســتۆتە پاڵیــان و بــەو بۆنــەوە ســزای قورســی بەســەردا ســەپاندوون.
ســەرچاوەیەکی نزیــک لــە هاوواڵتیــی زیندانیکــراو "هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور" لــە وتووێــژ لەگــەڵ ڕێکخــراوی مافــی مــرۆڤ لــە ئێــران
ڕایگەیاندووەکــە" :هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور ،هیــچ ڕۆڵێکــی لــە شــەڕی قەرەســەقەلدا نەبــووە ،بــەاڵم حووکمــی ئيعدامــی بەســەردا ســەپاوە".
ئەو زیندانییە پاش گواستنەوەی بۆ ژووری تاکەکەسی ،مانی لە خواردن گرتووە.
هەروەها ،حووکمی ئەم حەوت کەسە بەبێ ئامادەبوونی پارێزەر لەسەریان دراوە.
پــاش تێکهەڵچــوون لــە نێــوان پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکــرات و هێــزە داگیرکەرەکانــی کوردســتان ،ڕێژیمــی ئێــران گوشــاری خســتووەتە
ســەر خەڵکــی ناوچــە جۆراوجۆرەکانــی کۆردســتان و بــە بیانــووی بێبنەمــا دەستبەســەریان دەکات و حوکمــی قورســیان بەســەردا دەســەپێنێت.
شــایانی باســە کــە دەربڕینــی هەرچەشــنە ناڕەزایەتــی و ڕەخنــە گرتنێــک لــە دەســەاڵتی دیکتاتــۆری ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران ،لــەو واڵتــەدا
بــە توندتریــن شــێوە وەاڵم دەدرێتــەوە و چاالکانــی سیاســی و مەدەنــی ،کۆمەاڵیەتــی و کولتــووری ،دەرەتانــی هەرچەشــنە چاالکییەکیــان
لــێ زەوت دەکرێــت و بــە گشــتی کەشــی تــرس و تۆقانــدن و خەفەقــان ،بەســەر واڵتــی ئێرانــدا زاڵــە .گرتــن و ئەشــکەنجە و ســێدارە وەاڵمــی
ڕێژیمــە بــۆ ڕەخنەگرانــی.

