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ئاگری ٢٥ی گەالوێژ
دەبێتە تیڕێژی ڕاسان

جێژنــی ٢٥ی گەالوێــژ ٧٢ـــەمین
ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە بنکەی
سەرەکی دەفتەری سیاسی بەڕێوەچوو.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ٢٤ی
گەالوێژی ١٣٩٦ی هەتاوی ،بۆ ڕێزگرتن
لــە ٧٢ـــەمین ســاڵڕۆژی دامەزرانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆ بــە بەشــداری
ئەندامانی ڕێبەرایەتی ،کادر ،پێشــمەرگە
و بنەماڵەکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
بنکەی سەرەکی دەفتەری سیاسی حیزب
بەڕێوەچوو.
ئــەم ڕێوڕەســمە بــە خوێندنــی ســروودی
نەتەوایەتیــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی
چەنــد ســاتێک بێدەنگی بۆ ڕێز گرتن لە
گیانی پاکی سەرجەم شەهیدانی ڕێگای
ڕزگاریی کوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان ،لــە بڕگــەی یەکەمــی ئــەم
ڕێوڕەســمەدا" ،کەریم پەرویــزی" ئەندامی

دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە بۆنەی یــادی ٧٢
ســاڵەی دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران چەنــد وتەیەکــی
پێشکەش کرد.
کەریــم پەرویــزی ســەرەتا باســی لــه
دامەزراندنــی حیزبــی دێموکــرات کــرد و
ڕایگەیاند :حیزبی دێموکرات لە کاتێکدا
دامــەزراوە کــە فاشــیزم لــە جیهــاندا و
بەتایبەتــی دیکتاتــۆری و ملهــۆڕی
هەندێــک واڵت لە ناوچەکــەدا لەوپەڕی
خۆیــدا بــوو؛ سیســتمی قەبیلەگەرایــی،
ناوچەگەرایــی و خانخانــی لــە نێــو
کۆمەڵــگادا گرێچنی ئەســڵی کۆمەڵگا
بوو".
پەرویــزی "هۆکارەکانــی دروســتبوونی
حیزبــی دێموکراتــی بــۆ چەندیــن خاڵــی
گرینگــی وەک نەبوونــی ئازادیــی
مرۆڤــەکان ،پێشــێلکردنی کەرامەتــی
نەتەوەیــی ،تواندنــەوەی کولتــور و

چەواشــەکردنی مێــژوو و ناســنامەی
نەتەوەیــی و چەنــد هــۆکاری دیکــەی
هزری ،دادپەروەری و هتد ...گەڕاندەوە".
کەریــم پەرویــزی لــە بەشــێکی دیکــەی
قســەکانیدا باســی لــە" :مۆدێــڕن بوونــی
حیزبــی دێموکــرات ،بەرپــرس بوونــی
حیزبــی دێموکــرات ،وەاڵمدەریــی حیزبــی
دێموکــرات ،ڕێبــازی شۆڕشــگێڕانەی
حێزب و چەقبەستوو نەبوون و داهێنەری و
ئافرێنەری دێموکرات و هەروەها پرەنسیپی
ئەخالق لە سیاسەتی ئەو حیزبەدا کرد.
ناوبــراو لــە بەشــێکی دیکەی قســەکانیدا
وێــڕای ئاماژەکــردن بــە شــپرزەیی ڕێژیم،
ڕاسانی ڕۆژهەاڵتی بە درێژەی ڕێچکەی
شۆڕشــگێڕیی و داهێنەری و دەروەســتیی
حیزبــی دێموکــرات بــە ئارمانەکانــی
خەڵک پێناسە کرد.
دواتــر ،کــۆڕی موزیکــی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،سروودێکی
شۆڕشــگێڕانەی لەژێــر نــاوی "گەالوێــژ"

پێشکەشی بەشداربووان کرد.
هەروەهــا بە بۆنەی ٧٢ـــەمین ســاڵڕۆژی
دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ،چەند شــێعری شۆرشــگێڕانە لەژێر
ناوەکانــی "تێخــی حــەق" و "مەشــخەڵ"
لــە الیەن شــاعیری پێشــمەرگە مامۆســتا
"بێبەش" پێشکەش کرا.
دواتر ،پەیامی ڕێکخراوەکانی یەکیەتیی
ژنــان ،الوان و خوێندکارانــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە الیــەن "شــنه
دروودگــەر" جێگــری ســکرتێری گشــتی
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانەوە خوێندرایەوە.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا
ســروودێک لەژێــر نــاوی "ڕێبــازی
دێموکــرات" لە الیــەن مندااڵنــی ناوەندی
نێرگزەوە پێشکەش کرا.
لــە کۆتایــی رێورەسمەکەشــدا ،ســروودی
"مــن دێموکراتــم" لــە الیــەن هونەرمەنــد
غــواڵم فاتحــی و بــە هــاوکاری کــۆڕی

موزیکی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران پێشکەش کرا.
پیویســت بــە ئاماژەیە کە لە ســەروبەندی
ساڵیادی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،تێکۆشــەران و
قارەمانانــی حیــزب لــە ڕۆژهەالتــی
کوردســتان بە چەندین شێوازی جۆراوجۆر
کار و چاالکــی بەرینیتەبلیغییــان
بەڕێوەبــرد کــە لەگەڵ پێشــوازی گەرمی
خەلکــی کوردســتان بــەرەوڕوو بوویــەوە و
لەبەرامبەریشــدا هێــزە چڵکاوخۆرەکانــی
رێژیمی تووشی شۆک کرد.
خوێنەرانی بەڕێزی "کوردستان"
ئاگادار دەکەینەوە کە دەقی وتەکانی
بەڕێز کەریم پەرویزی ئەندامی دەفتەری
سیاسی حیزب لەم رێوڕەسمەدا لە
الپەڕەی4ی ئەم ژمارەی کوردستان باڵو
دەکرێتەوە.

پـەیڤ

ڕاسان و
دەوڵەتی کوردستانی باشوور
كەریم پەروزی
لــە کوردســتان باشــووردا هەنــگاوی
سیاســیی لــە ئاســتی ســەرەوە هەڵگیراوە
کــە رێفرانــدۆم لــە کۆتایــی مانگــی
٩ی زایینــی ،یەکــەم حەوتــووی پاییزی
١٣٩٦دا بەڕێــوە ببــەن و مەبەســتیان لەو
رێفراندۆمــە پرســیارکردن لــە خەڵــک
سەبارەت بە سەربەخۆیی راگەیاندووە.
ئــەم هەنــگاوە سیاســییە لــە ئاســتی
کوردســتانی رۆژهەاڵتــدا بەشــێوەی
گشــتی بە پێشــوازییەوە چوون و خەڵک
دڵخۆشە بەوەیکە لە بەشێکی کوردستاندا
نەتــەوەی کــورد لــە ســەربەخۆیی نزیک
بۆتــەوە .ئەم دڵخۆشــییە تەنیا لە ئاســتی
حیــزب و الیەنــە سیاســییەکاندا نییــە و
خەڵکــی ئاســایی زۆرتــر و روونتــر لــەو
بوارەدا هەستی خۆیان دەربڕیوە.
بــەاڵم هــاوکات لەگەڵ ئەم دڵخۆشــییە،
دڵەخورپەیەکیــش لەنێــو خەڵکــی
رۆژهەاڵتــدا هەیە کــە دوای رێفراندۆم و
بەتایبەت دوای سەربەخۆیی کوردستانی
باشــوور دۆخــی خەبــات لە کوردســتانی
رۆژهەاڵت چۆنی لێ دێ؟
ئــەم نیگەرانییــە زیاتــر لــەوەوە ســەرچاوە
دەگرێ کە دوای دەســکەوتەکانی کورد
لــە باشــوور ،لــە دوو قۆناغــی جیــاوازدا،
خەباتی کورد لە رۆژهەاڵت لە کزی دا
و رێژیمی حاکم لە تاران بە پیالنداڕێژی
توانی زەربەی قورس لە خەباتی کورد لە
کوردستانی رۆژهەاڵت بوەشێنێ.
لەم ئاراســتەیدا دوو بۆچوون دێتە ئاراوە؛
یــان لــە راســتیدا دوو جــۆر خوێندنەوە بۆ
سیاســەت و ســتراتێژی لــە کوردســتان،
بەتایبــەت لــە دوو بەشــی باشــوور و
رۆژهەاڵت دەکرێ.
بۆچوونــی یەکــەم ئەوەیــە کــە لــە هــەر
بەرەوپێــش چوونێکی خەبات و پڕۆســەی
سیاســی لــە کوردســتانی باشــووردا،
هەرچەنــد لــە ئاســتی هــزر و ئیــرادەی
نەتەوەییــدا بــە قازانجــی کوردســتانیان
بەگشــتییە ،بــەاڵم لەبــەر الوازیــی
کوردستانی باشــوور لەبەرامبەر دەوڵەتی
تارانــدا (هــەر کەس لە تاران لەســەر کار
بێ) ،کوردســتانی باشــوور ناچــار دەبێ
ئیمتیــاز بــە حکومەتــی تــاران لــە ســەر
حیسابی خەباتی رۆژهەاڵت بدا.
بەپێــی ئــەم بۆچوونــە ،بەرژەوەندیــی
کوردســتانی باشــوور و رۆژهــەاڵت
دەکەونــە دوو بــەرەی جیــاوازەوە کــە
دابینبوونــی یەکێکیــان ،لــە کورتخایــەن
ونێوەندمــاوەدا بــە زەرەری ئەوی دیکەیان
دەشــکێتەوە .لــەم نموونەیــەدا هەرچــی
پڕۆسەی سیاسی لە کوردستانی باشوور
لە ســەربەخۆیی نزیکتــر بێتەوە دژایەتیی
بەرژەوەندیــی لەگــەڵ رۆژهــەاڵت توندتر
دەبێتــەوە ،خەباتــی رۆژهــەاڵت بــەرەو
قۆچی قوربانی پاڵ پێوە دەنرێ.
لە خوێندنەوەی دیکە و روانینی دیکەدا،
بەرژەوەندیــی بەشــەکانی کوردســتان
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ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە
بۆنەی کۆتایی هاتنی ١٧ـەمین پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندی
بۆ ئاگاداری هەموو الیەک ڕادەگەیەنین
کــە ١٧یەمیــن پلینۆمــی کۆمیتــەی
ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران هەڵبژێــردراوی کۆنگــرەی ، ١٥
کاتژمێــر ٩ی بەیانی ڕۆژی دووشــەممە
ڕێکەوتــی ١٦ی گەالوێــژی ١٣٩٦ی
هەتــاوی بەرانبــەر بــە ٧ی ئاگۆســتی
٢٠١٧ی زایینــی دەســتی پێکــرد و پاش
دوو ڕۆژ کاری بــەردەوام کاتژمێــر
٨ی ئێــوارە ڕۆژی سێشــەممە کۆتایــی
بەکارەکانی هێنا.
پلینــۆم بــە خولەکێــک بێدەنگــی و بــە
پێوەراوەســتان بــۆ ڕێزگرتن لە شــەهیدانی
حیزب بە تایبەت شەهیدانی تازەی ڕاسان
دەســتی پێکــرد ،دواتر بەرنامــەی کاری
پلینۆم کە پێشــتر ئەندامانی بەڕێوەبەری
حیزبــی لێی ئــاگادار کرا بــوو خرایە بەر
بــاس و پــاش پەســندکردنی بەرنامەکــە،
ڕاپۆرتێکــی سیاســی و لێکدانەوەیەکــی
گشــتی لــە ســەر هەلومەرجــی ناوچــەی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و ئێران و خەباتی
کورد لە هەموو بەشــەکانی کوردستان و
ئــەرک و هەڵوێســتی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بەرانبەر بــە ئەگەری
هــەر ڕووداو و ئالوگۆڕێــک ،لــە الیــەن
بەڕێــز کاک "مســتەفا هیجــری"
سکرتێری گشــتیی حیزبەوە پێشکەش بە
بەشدارانی پلینۆم کرا.
لــەو لێکدانەوەیــەدا وێــڕای ئامــاژە بــە
وەزعــی ناوچــە و لــە ژێــر تیشــکی ئــەو
وەزعــەدا بــاس لە هەلومەرجــی ئێران کرا
بــوو کــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
پاش چەندین ساڵ درێژەدان بە سیاسەتی
هەناردەکردنی شــۆڕش و پەلوپۆهاوێشتن
بــە مەبەســتی دەســتێوەردان و نفــووز لــە
واڵتانــی ناوچــە و هەڵکشــان لــەو بوارەدا
کــە بــە هــۆی بۆشــایی لــە ناوچــە،
وەزعــی ئەفغانســتانی دوای تالیبــان و
عێراقــی پاش ڕووخانی ســەدام حوســەین
و پاشەکشــەی ئامریــکا لــە عێــراق و
شەڕی سووریە و سیاسەتی نەرمینواندن

و ســازانی ئامریــکا لەگــەڵ کۆمــاری
ئیسالمی لە ماوەی  ٨ساڵ سەرۆکایەتی
ئوبامــادا بــۆی پێــک هاتبوو ،ئێســتا لە
مــاوەی  ٦مانگــی ڕابــردوودا و بە هۆی
ئاڵوگۆڕ لە سیاسەتی ئامریکا و واڵتانی
ناوچــە بەرانبــەر بە ناوچــەی ڕۆژهەاڵت
بە گشــتی و کۆماری ئیســامیی ئێران
بــە تایبەتــی ئــەو ڕەوتــە بەرە و داشــکان
هەنگاوی ناوە ،سیاســەتی نوێی ئامریکا
و هەلویســتی بەشــێکی بەرچــاو لــە
واڵتانــی ناوچــە دژ بــە هەژموونیخوازی
و زیــادەڕەوی و ســەرەڕۆیەکانی ڕێژیــم
و کۆمەڵیــک هــۆکاری دیکــە بوونــە
بەربەســت لەبــەردەم سیاســەت و کــرداری
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە پێوەندی
لەگەڵ نفووز و پەرەگرتنی دەســەاڵتی لە
واڵتانی ناوچەدا.
ڕێککەوتنەکــەی کۆمــاری ئێســامیی
ئێــران لەگــەڵ واڵتانــی  ٥کــۆی  ١لــە
پێوەندی لەگەڵ چاالکییە ئەتۆمیەکانی
ڕێژیــم نــەک ئاکامێکــی ئابــووری بــە
قازانجــی ژیــان و گوزەرانــی خەڵکــی
ئێرانــی لێنەکەوتووتــەوە ،بەڵکوو لە الیەن
ئامریکاوە بۆتە هۆیەکی فشــار لە ســەر
ڕێژیــم بــۆ پابەندبوونــی بــە خاڵە درشــت
و وردەکانــی ئــەو رێککەوتننامەیــە،
لەکــەش و هــەوای ئــەو فشــار هێنانــەدا
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێران بە هاویشــتنی
 ٦مووشــەک بــۆ دیرەلــزور لە ســووریە و
تاقیکردنەوەی مووشەکێکی باڵستیک و
مووشەکی ســیمورغ ،ئاتۆیەکی دیکەی
دایە دەســت کە ڕۆژئاواییەکان بەتایبەت
ئەمریــکا داوای پشــکنینی دامــەزراوە
مووشــەکی و چــەک و چۆڵەکانــی
ئێــران بکەن .حزووری پڕڕەنگی ڕێژیم لە
سووریە بە بەهانەی شەڕ لەگەڵ داعش،
بەاڵم بەمەبەســتی پاراســتنی دەســەاڵتی
بەشــار ئەسەد ،بە هاتنی ڕووسیە و دواتر
ئامریــکا بۆ نێــو گۆڕەپانی کێشــەکانی
ســووریە بوونــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێرانــی لە ســووریەی کەمرەنگتر کردووە

و پێکهێنانــی هیاللــی شــیعە لــە الیــەن
ئێرانەوە بە ســازانی ئامریکا ورووســیە بۆ
پێکهێنانــی ناوچــەی ئــارام لە باشــوور و
باشووری خۆرئاوای سووریە کە ئامریکا
بەڕێــوەی دەبــا لەگەڵ ناکامــی بەرەوروو
کــردوە .بــە تایبــەت بــە دانانــی چەنــد
پایــەگای ســەربازی و بنیادنانــی چــوار
فرۆکەخانە لە الیەن ئامریکاوە لە سووریە
رۆژبــەرۆژ فشــار بــۆ ســەر کۆمــاری
ئیسالمی لە سووریە زیاتر دەکا.
لــە عێــراق کــە تــا ماوەیــەک لــەوە پێش
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە غیابــی
ئامریکا و عەرەبســتاندا تەراتینی بێ بەر
بەســتی دەکرد لە ئێســتادا هــەم ئامریکا
بەرامبــەر بــە عێــراق بێتەفــاوەت نییــە و
هەمیــش عەرەبســتان و واڵتانــی کەنــداو
و تەنانــەت میســریش بەرامبــەر بــەو
رمبازێنــی کۆماری ئیســامیی ئێران لە
عێــراق بــێ دەنگ نیین و تەنانەت دژ بە
نفــووز و دەخاڵەتــی کۆمــاری ئیســامی
لــە عێــراق و ناوچــەدا یەکگرتوویــی و
یەکدەنگی و هاوهەڵوێستێکی پێویستیان
پێکهێنــاوە و لــە نێوخــۆی عێــراق و هێــزە
شیعەکانیشــدا دەنگــی ناڕەزایەتــی لــە
دەســتێوەردانی بێســنووری ڕێژیمــی ئێران
لــە کاروباری ئەو واڵتــەدا بەرز بووەتەوە.
بەلەبەرچاوگرتنــی هەمــوو ئــەو حاڵەتانە
ڕاپۆرتەکــەی ســکرتێری گشــتی بــەو
ئاکامــە گەیشــتبوو کــە ســەردەمی
پەرەگرتنــی نفــووز و دەســەاڵتی ڕێژیمی
تــاران لــە ناوچــە بەســەر چــووە و ڕەوتی
داکشانی خێرای دەستی پێکردووە.
لێکدانــەوەی ســکرتێری گشــتی بــە
ســەرنجدان بــە وەزعــی نێوخۆیــی ئێــران
ئامــاژەی بــەوە کردبــوو کــە لــە دەوری
یەکەمــی ســەرۆکۆماری حەســەن
ڕوحانیــدا ســەرەڕای هەمــوو وەعــدە و
بەڵێنەکانــی ڕێژەی ئیعدامــەکان زیادی
کــردووە ،دەســتگیرکردن و زیندانی کردن
پتــر بــووە و وەزعــی ژیــان و گوزەرانــی
خەڵــک ئەگــەر خراپتــر نەبوو بێ باشــتر

پــاش ناردنــی پەیامــی هاوخەمی حیزبی
دێموکــرات بــۆ بنەماڵــەی نووســەر و
ڕۆژنامەوانــی کورددۆســت "کریــس
کۆچێــرا" بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی
ناوبــراو ،هاوســەری ئەم دۆســتە دێرینەی
گەلــی کــورد و حیزبــی دێموکــرات،
سپاســنامەیەکی ئاراســتەی ســکرتێری
گشتی حیزبی دێموکرات کرد.
دەقی سپاسنامەکەیان بەم چەشنەیە:

وەاڵمی خاتوو "ئێدیت کۆچێرا" بۆ بەڕێز
مستەفا هیجری
بەرێــز مســتەفا هیجــری وێــڕای ســپاس
بــۆ ناردنــی پەیامەکەتــان؛ بزانــن کــە
کوردەکانــی ئێــران لە نێو دڵی ئەندامانی
بنەمالــەی کۆچێــرادا جێگەیەکــی
تایبەتییان هەیە.
مــن و منداڵەکانــم سپاســی تایبەتی ئێوە
دەکەیــن لەمــەڕ ناردنی ئەو پەیامە پڕ لە

ڕێز و پیزانینە لەپیوەندی لەگەڵ کۆچی
دوایــی کریــس کۆچیــرا .پەیامەکەتــان
بــۆ مــن و منداڵەکانــم کاریگــەری و
شوێندانەری زۆری دانا.
لەگەڵ ڕێزی دووبارەم
ئێدیت
٨ی ئوتی ٢٠١٧

کتێب ــی "ئورووپایی ــەک ل ــە واڵت ــی
کوردانـــدا" لـــە نووســـینی نەســـرین
قاســـملوو ،لـــە الیـــەن "سیســـی
دانیگهر"ــــەوە بـــۆ ســـەر زمانـــی
ئینگلیـــزی وەرگێـــڕدرا و چـــاپ
کـــرا.
"سیســـی دانیگـــەر" وەرگێـــڕی
ئاڵمانــی "کتێبــی ئورووپاییــەک لــە
واڵت ــی کوردان ــدا" ب ــۆ س ــەر زمان ــی
ئینگلیـــزی وەرگێـــڕا.
ئـــەم کتێبـــە لـــە الیـــەن هاوســـهری
دوکتـــور قاســـملوو"هێلێن" لهســـهر
بزاڤ ــی ک ــورد لـ ـه ڕۆژهـ ـهاڵت ب ــە
زمانـــی فەرانســـەوی نووســـراوە.
"سیســـی دانیگـــهر" وهرگێـــڕی
ئهڵمانی ــی ،کتێب ــی "ئورووپایی ــەک
ل ــە واڵت ــی کوردان ــدا" ل ــە نووس ــینی
"هێلیـــن قاســـملوو" ،ڕایگهیانـــد:
لـــهم مانگـــهدا بـــۆ یهکهمجـــار
چاپـــی ئینگلیزیـــی کتێبهکـــه بـــە
ن ــاوی"خۆشهویس ــتی لــه بهرامبــهر

ههمـــوو هۆیـــهکان" بـــاو بووهتـــهوه.
سیســـی دانیگـــهر ،ڕایگەیانـــدووە:
ئ ــەو کتێبـ ـه ل ــهالیـ ـهن چاپخان ــەی
"ئێـــڵ ئـــای ڤـــی ڤێـــرالگ" لقـــی
"زیوری ــخ" ب ــاو بووهتــهوه و چەندی ــن
بـهش و زانیاریــی نوێــی تێدایـه ،کـه
نووس ـهر وهکــوو ژنێکــی ڕۆژئاوایــی
کـــە تێکـــهاڵوی خهباتـــی کـــورد
ب ــووه ،پێ ــی زی ــاد ک ــردووە.
دانیگـــەر ،هەروەهـــا گوتوویەتـــی:
ئـ ـهو کتێبـ ـه س ــاڵی  ٢٠١١س ــەرهتا
بـــه زمانـــی فهرانســـەوی لـــه
پاریـــس بـــاو بووهتـــهوه و دواتـــر
وەرگێڕدراوەتـــە ســـەر زمانەکانـــی
کـــوردی ،تورکـــی ،ئاڵمانـــی و
فارســی و ئێســتاش بــۆ یهکهمجــاره
بـــه ئینگلیـــزی بـــاو دهبێتـــهوه.
"هێلێـــن کرولیـــچ" ناســـراو بـــە
"نەســـرین قاســـملوو" خەڵکـــی
چێکســـلواکی ،لـــە دەســـتپێکی
دەیــەی٥٠ی ســەدەی ٢٠ی زایینــی

هاوژینی کریس کۆچێرا سپاسی سکرتێری گشتیی
حیزبی کرد

کتێبی "ئورووپاییەک لە واڵتی کورداندا" بە زمانی
ئینگلیزی وەرگێڕدرا و باڵو کرایەوە

لەگـــەڵ دوکتـــور عەبدولڕەحمـــان
قاســـملوو ،ســـکرتێری پێشـــووی
حیزبـــی دێموکـــرات کوردســـتانی
ئێـــران ،لـــە شـــاری پـــراگ ئاشـــنا
بـــوو و دواتـــر ژیانـــی هاوبەشـــییان
پێـــک هێنـــا.

نەبــووە .بــەم حاڵــەش و ســەرەڕای بەڵێنیە
دووبارەکانی بە خەڵک و هەڵبژێرانەوەی
بــە ســەرکۆمار ،لیســتی ئەندامانــی
کابینەکەی نیشــان دەدا کە زیاتر بەالی
بناژۆخوازەکانیــدا شــکاندووەتەوە و ،نــە
ژنێــک پۆســتی وەزارەتی پــێ دراوە و نە
پێڕەوانی ئەهلی سوننەت.
لە پێوەندی لەگەڵ کێشــە نێوخۆییەکانی
بناژۆخــوازەکان و ئیســاحتەلەبانی
ڕێژیمــدا لێکدانەوەکــە دەربــڕی ئــەو
ڕاســتییە بــوو کــە ســەرەڕای بوونــی
کێشــەی واقعیــی ،بەاڵم هیــچ الیەنێک
کێشەیان لە سەر بەرژەوەندی و باشبوونی
ژیان و ئازادییەکانی خەڵکی ئێران نییە،
بەڵکــوو پێوەنــدی بــە دەســەاڵتی زیاتــر و
دەستوێڕاگەیشــتن بە ســەروەت و سامانی
پتــرە و ،لــە پێنــاو پاراســتنی کۆمــاری
ئیســامیدا نــە تەنیــا جیاوازێکیــان نییە،
بەڵکوو هاودەنگ و هاوڕان .لە بەشێکی
دیکەی لێکدانەوەی ســکرتێری گشــتیدا
وەزعــی کــورد لــە هەمــوو بەشــەکانی
کوردستان باسی لێکرا بوو و پێوەندیەکانی

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لەگــەڵ هــەرکام لــە هێــزە کوردییــەکان
ئاماژەی پێکرا بوو و پێویستی هاوکاری
نێــوان هێزە کوردییەکان بە تایبەت حیزب
و الیەنــە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵت پێی
لە سەر داگیرا بووە.
لێکدانەوە سیاســییەکە بەلەبەرچاوگرتنی
هەمــوو ئاڵوگــۆڕ و ئەگــەرەکان
ئەرکەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــی بۆ هــەر ئەگەرێک
دەستنیشــان کــرد بــوو و لــەو چوارچێوەدا
گرینگــی زیاتــر بــە ڕاســان ،گرێدانــی
خەباتی شــار و شــاخ ســەرنجی پێویستی
پــێ درا بووە و ڕێگاکانی بەهێزترکردنی
پێشنیار کرا بوو.
پلینــۆم پشــتیوانی کردنــی دەفتــەری
سیاســی لــە ڕێفرانــدۆم و ســەربەخۆیی
باشــووری کوردســتان بــە سیاســەتێکی
دروســتی نەتەوەیی و نیشــتمانی و بەجێ
گەیاندنی ئەرکێکی کوردپەروەرانە زانی
و تەئیدی کرد.
لــە بەشــێکی دیکــەی کاری پلینۆمــی
١٧هەمدا ڕوانگەی هاوڕێیانی پێشــووی

لــە ســەر یەکگرتنــەوە کە بــەدوای چەند
دانیشــتنی هەیئەتەکانــدا هاتبــووە گــۆڕ
خرایــە بەربــاس و ســەرەڕای هەمــوو
ڕەخنــە و تێبینییــەکان بەرانبــەر بــەم
ڕوانگەیــە درێژەدان بە دانیشــتن و وتووێژ
لەگــەڵ هاوڕێیانی پێشــوو بە مەبەســتی
یەکگرتنەوە بە پێویست زانرا.
بەشدارانی پلینۆم زۆر چاالکانە بەشداری
باســەکان بــوون و دوای ڕاوبۆچــوون
و تێبینییەکانــی خۆیــان لەســەر هــەر
بڕگەیەکی لێکدانەوەکە و یارمەتیدان بە
دەوڵەمەندترکردنی ڕاپۆرتەکەیان پەســند
کرد و ،ڕاسپاردەکانی خۆیان لە پێوەندی
بــە بڕیارەکانــی پلینــۆم بــە دەفتــەری
سیاسی دا.
پلینــۆم کاتژمێــر ٨ی ئێــوارەی ڕۆژی
سێشــەممە ١٧ی گەالوێــژ کۆتایــی بــە
کارەکانی هێنا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
١٨ی گەالوێژی ١٣٩٦ی هەتاوی
٩ی ئاگۆستی٢٠١٧ی زایینی

پێشمەرگەکانی شار
هێرشیان کردە سەر مۆڵگەکانی ڕێژیم
لــە ئەنجامــی شــەڕ و تێکەڵچوونی نێوان
هێزەکانــی پێشــمەرگەی شــار ســەر بــە
هێــزی پیشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و دژی گەلییەکانی
کۆمــاری ئیســامی چەندیــن پاســدار و
دژی گەلی کوژران و بریندار بوون.
شهوی ١٧له سهر ١٨ی گهالوێژ کاتژمێر
٢ی شــهو پێشــمهرگەکانی شــار ،سەر بە

هێزی پێشــمەرگەی کوردستان ،هێرشیان
کــرده ســەر پایــگای "ســینگان" ســه ربه
شاری شنۆ و توانییان زەبرێکی کاریگەر
لە داگیرکەرانی کوردستان بوەشێنن.
تا ئێستا لە ڕێژەی کوژراو بریندارەکانی
ڕیژیــم زانیارییەکــی ورد لەبەردەســتدا
نییە.
هــەر هەمــان شــەو کاتژمێر ٩ی شــەو له

کوێستانه کانی پشتی تڕکه ش سه ربه
ناوچەی پیرانشــار له شــوێنێک به ناوی
"قــه پ قــه پ" تێکهــه ڵچــوون له نێوان
پێشــمەرگه کانی شار وهێزه کانی رێژیم
هاتــه ئــاراوه کــە لە ئەنجامــدا دوو کهس
لــه هێزە چڵکاوخۆرەکانی رێژیم کوژراون
و پێشــمهرگەکانیش به ساڵمەتی شوێنی
تێکهەڵچوونەکەیان بەجێهێشت.

ڕێوڕەسمێکی تایبەت بۆ یادی شەهیدانی نوێی
حیزبەکەمان بەڕێوەچوو

لــە بنکەی ســەرەکی دەفتەری سیاســی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ڕێوڕەســمێکی تایبــەت بــۆ یادکردنەوەی
شــەهیدانی نوێی حیزبەکەمان لە شەڕی
پیرانشار بەرێوە چوو.
ســەرلەبەیانی ڕۆژی دووشــەممە
ڕێکەوتــی ١٦ی گەالوێــژ بــە بەشــداری
ســکرتێری گشــتی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و ئەندامانی ڕێبەری
حیزب و هەروەها کادر و پیشمەرگەکانی
حیــزب و بنەماڵەکانیــان رێوڕەســمێکی
تایبــەت بۆ ڕێزگرتن لــە گیانفیدایی دوو
پیشمەرگەی قارەمانی حیزب کە لە شەڕ
لەگــەڵ ســپای تێرۆریســتی پاســدارانی
ریژیم شەهید کران بەڕێوەچوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە
گیانــی پاکی شــەهیدانی حیــزب و گەل
بەتایبەت شــەهیدانی نوێی حیزب دەستی
پیکرد.
پاشــان بەڕێــز حەســەن شــەرەفی جێگری
سکرتێری گشتی حیزب بەم بۆنەوە چەند

وتەیەکی پیشکەش کرد.
ناوبــراو لــە وتەکانیدا ڕوو لە بەشــدارانی
ڕێوڕەســمەکە ئامــاژەی بەوەکــرد :لیرەدا
کۆبووینەتەوە تاکوو خەمی لەدەستچوونی
هاوڕێیانــی تــازە شــەهیدبوومان پێکــەوە
بــەش بکەیــن و گرانــی و قورســایی ئەو
خەمە پیکەوە تەحەممول بکەین.
بەڕێــز شــەرەفی وێــرای ئاماژەکردنی بە
ڕەوتــی خەباتــی گەلەکەمــان لــە پێنــاو
ڕزگاری نەتەوەکەمانــدا وتــی :ئێمــە
بەداخەوە شــاهێد و بینەری لەدەستچوونی
ئازیزانــی زۆر خۆشەویســتمان بوویــن؛
پاشــان باســی لــە هەواڵی شــەهید بوونی
 ٢هــاوڕێ و هاوســەنگەری بەوەفــای
حیزبەکەمــان کــرد و وتــی :قارەمانەتــی
و خۆڕاگــری پێشــمەرگانەی ئەو ئازیزانە
لەبەرامبــەر هێــزی پووشــت و پەرداختــی
دوژمــن بەچەشــنیک بــووە کــە شــیاوی
ناوی پیشمەرگە بوو.
جێگــری ســکرتێری گشــتی حیــزب
هەروەها ڕایگەیاند :ئەو تێکۆشــەرانەمان
لەپێناو گەیشــتن بە ئازادی شەهید بوون،

بەداخەوە نرخی گەیشــتن بــەو ئامانجەش
زۆر گرانــە کــە بریتییــە لــە لەدەســتدانی
خۆشەویســت تریــن کەســەکانمان؛ بــەاڵم
لەبەرامبــەر ئــەو برینــە گــران و بەژانــەدا
دەبینیــن کــە ئەوانەی لەو ڕێیــەدا دەڕۆن
هەمیشە زیندوو دەمێننەوە.
وتیشــی هەرچەنــد ئــەم ڕووداوە برینێکی
بەژانــە بــەاڵم حیزبــی ئێمــە ڕاهاتــووە
بەوەیکــە لــە پیوانــی ڕەوتــی خەبــات و
بزووتنــەوەدا برینــی قــورس هەڵبگــرێ
بــەاڵم قــەت بەچۆکدا نەیــەت کە ئەویش
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئیــرادەی پۆاڵیینــی
حیزبەکەمان و لەخۆبووردوویی بنەماڵەی
ئازیزانی شەهیدمان.
لەکۆتایــی ڕێوڕەسمەکەشــدا بەڕێــز
شــەرەفی جارێکــی تــر سەرەخۆشــی لــە
بنەماڵەی بەڕێزی شەهیدە تازەکانمان کرد
و ڕایگەیاند :هیوادارم بزووتنەوەکەمان بە
هەوڵی هەموو الیەکمان لە پیوانی ڕەوتی
گەیشتن بە ئازادی خێراتر بێ و بینەری
شەهیدبوونی هاوڕێیانمان نەبین.
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کوردستان ڕێزی لە ساڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبی دێموکرات گرت
بەبۆنەی ٧٢ـەمین ساڵیادی دامەزراندنی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
خەڵکــی کوردســتان و تێکۆشــەرانی
ڕێبازی قازی ،قاســملوو وشــەرەفکەندی
بەشێوازی جۆراوجۆر چاالکی تەبلیغییان
بەڕیوەبــرد و جێژنــی 25ی گەالوێژیــان
بەڕێوەبرد.
ڕۆژانــی سێشــەممە و چوارشــەممە
ڕێکەوتــی  ١٥و ١٦ی گەالوێــژی
١٣٩٦ی هەتاوی،ئەندامــان و الیەنگرانی
حیزبــی دێموکــرات لــە شــاری تــاران
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد و ئەو
ڕۆژە مێژووییەیان بەرز ڕاگرت.
هەروەهــا ئهندامانــی حیزبی دێموكرات به
بونــهی ٢٥ی گهالوێــژ له شــاری بۆکان
لە شوینەکانی وەک" :تێرمیناڵی تازهی
شــار ،شــهقام و كۆاڵنهكانــی گهڕهکــی
میــراوا ،باســكوڵی ئیلخانــی زاده،
پۆمپی گازی ســی ئێن جــی ،فهلهكەی
عهلیئابــاد ،زانکــۆی پهیامــی نــوور،
كۆاڵنهكانی عهلیئاباد ،تێرمیناڵی تاران،
بلواری مامۆستا ههژار و زانکۆی ئازاد،
شــەقامی میــراوا تــا مهیدانــی وهحــدت،
شــههرەكی فهرههنگیــان ،موجتەمەعــی
ئیداراتــی دهوڵهتــی ،شــەقامی ســهید
شــوكره ،پاركــی ســاحلی ،پاركی میللەت
و شــههرەكی نەساجی .ههروهها به سهدان
كورتهنامهی " ٢٥ی گهالویژ پیرۆز بی"
بۆ خهڵكی شار و گوندهكانی نێردهراوه.
تێکۆشــەرانی دێموکرات بۆ پیرۆزکردنی
رۆژی ٢٥ی گەالوێــژ لــە گونــدی
"مێراو"ی سنە چاالکی تەبلیغییان بەڕێوە
بــرد و پەیمانــی وەفاداریــان بــە ڕێبــازی
شەهیدان نوێ کردەوە.
بەبونــەی ٢٥ی گەالویــژ ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات لە ســێ
ڕێیانــی گونــدی "کانی ســپی" ناوچەی
دەشــتەبێڵ چەنــد ئــااڵی کوردســتانیان
هەڵدابوو.
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە شــوێنیک بە
ناوی "کلکەی سەید حەسەن" هەڵکەوتوو
لــە ڕێــگای نەغــەدە ـ شــنۆ ئااڵیەکــی
گەورەی کوردستانیان هەڵدابوو.
بەبۆنەی ٢٥ی گەالوێژ تراکت و وێنەی
حیزبی تایبەت بەو ڕۆژەیان لە شــارەدێی
پەســوێ وگردکشــان لە ناوچەی الجانی
پیرانشار باڵوکرایەوە.
لــە شــاری کامیــاران بــە بۆنــەی ٢٥ی
گەالوێــژ لــە شــوێنەکانی" :دەبیرســتانی
موعەلیم ،دەبیرســتانی ئوســتاد شەهریار،
دەبیرســتانی ڕازی ،دەبیرســتانی فاتمەی
زەهرا ،دەبیرســتانی ڕەجایی ،دەبیرســتانی
کەوســەر ،ڕەســتگاران ،باشگای تەختی،
کامیارانه کۆن ،هۆنەرستانی خاڕەزمی،
کتێبخانــەی گشــتیی فەجــر ،شــارەکی
بێعسەت ،نەخۆشخانەی سینا ،مزگەوتی
خومەینی ،مزگەوتی حەزرەتی عایشــێ،
مزگەوتی حەزرەتی محهممەد ڕەســوڵاڵ،
مزگەوتی حەزرەتــی عومەر١٢ ،میتریی
تەوحیــد و زۆربــەی کۆاڵنەکانی شــاری
کامیاران چاالکییان ئەنجام دا.
لە گوندی تەوریوەر لە ناوچەی ژاوەرۆی
ســنە چاالکیی تەبلیغییان بۆ شــەهیدانی
ڕاسان بەڕێوە برد.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
گونــدی "شــیان" تراکــت و پۆســتێری
تایبەتیان باڵوکردەوە .
ت بە بۆنەی ٢٥ی گەالوێژ لە ناوشاری
سنە چاالکی تبلیغیی بەرێوەچوو.
ئەو شوێنانەی چاالکی تیدا ئەنجام دراوە
بریتیــن لــە" :بلــواری کوردســتان ،کانی
دووشــەم ،بلــواری بێعســەت ،گەڕەکــی
ئاغە زەمان ،شــەقامی ســیروس ،جاددەی
ســنە بۆ کامیاران و گوندی سرنجیانەی
خواروو".
هەروەهــا ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات
لە نێو شــاری ســنە پەیامی سەرەخۆشــی
خۆیان بە بۆنەی شــەهیدبوونی شــەهیدان
هێمــن مــەوالن نژاد و یەعقــوب مورادی،
نوێتریــن شــەهیدانی ڕاســان ئاڕاســتەی
حیزبــی دێموکــرات کــرد وبەڵێنــی خویان
بــۆ حیزب دووپــات کردەوە تــا وەدیهاتنی
ئامانجەکانــی شــەهیدان درێژەپێــدەری
ڕێبازی دێموکرات بن.
ڕێکەوتــی  ١٩و ٢٠ی گەالوێــژ
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ئەندامانــی حیــزب لە گوندی تەنگیســەر
یــادی 72ســاڵەی دامەزرانــی حیزبــی
دێموکــرات و یــادی شــەهیدانی نوێــی
ڕاسانیان بەرز ڕاگرت.
لــەو یــادەدا ئەندامانــی حیــزب بــە بــاو
کردنــەوەی تراکتــی حیــزب تایبــەت
وهەروەهــا باڵوکردنــەوەی  ٣٥٠بەســتە
نوقڵ و شیرینی لە نێو هەموو ماڵەکانی
نێــو ئاوایی و باخەکانی ســەر تەنگیســەر
ڕێزیــان لــە یــادی دامەزراندنــی حیــزب
گرت.
بەشــێک لــەو شــوێنانەی کــە کاری
تەبلیغی تێدا کراوە بریتین لە :کۆمپانیای
نەوت و گاز ،موخابرات و پۆست بانک،
بێهداشــت ،دێهیاری ،کتێبخانەی دوکتور
قاسملوو ،قوتابخانەی سەرەتایی و ناوەندی
و دوا ناوەنــدی ،بەرالگا ،تەعمیرگاکانی
ماتورســیکلێت ،قەســابخانە ،دوکانەکان،
ماڵــی بنەماڵە شــەهیدەکان و زیندانیانی
سیاســی؛ لــە سەرتەنگیســەریش لــەم
شــوێنانە چاالکــی بەربــاوی تەبلیغــی
کــراوە :چنار ،رەزاســیان ،قەاڵگە ،دەرگە
دوڵــێ ،چــەم هــەوار ،زمیــەول ،مێــرگا،
بنجــی مێــرگا ،هەســالیە ،چــەم هــەوار،
باخەبوچکەڵــە ،چــەم مامــو ،نەجوێنــە،
سەرتوســی ،چەرخەوێ ،چاوکە قەاڵگا،
پێشــارە ،سەردەشــت پێشــارە ،ساموســێ،
ســێف یــارە ،بانێڵی ،میانیەر ،ســەراژدینە
و زوانــدەرە .لــە شــاری مەریوانیــش
بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ لە ســەر کێوی
"قولەی ئیمام" لەبەرانبەر شــاری مەریوان
درووشمی شۆڕشگێڕانەیان نووسی.
ڕێکەوتــی ١٩ی گەالوێــژی ١٣٩٦ی
هەتــاوی ئهندامانی حیزبی دیموکرات به
باڵوكردنــهوهی تراكــت و پوســتێر و ئااڵی
كوردســتان لــه دهورووبــهری یاریــگای ٥
ههزار كهســیی بــۆكان چاالكیــی بهرینی
تهبلیغییان ئهنجام دا.
لــە گونــدی "ئەوێهەنگــی" مەریــوان
بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ چاالکیــی
بەرینی تەبلیغیی بەڕێوە چوو.
لــە ســەرپێڵی زەهــاو چاالکــی تەبلیغیــی
بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێژ بەڕێوە چوو .لە
شــاری ورمــێ بە بۆنــەی ٢٥ی گەالوێژ
لــە شــوێنەکانی مەیدانی میوه فرۆشــی،
خانــه ســازمانی ،فەلەکــەی پۆلیســڕا،
ســێ ڕێیانی میرشکالو ،تزاکند ،حەسەن
ئابــاد ،پێترۆشــیمی ،ڕشــکان ،کەمانــی،
شەهرەکی داش ئاغول ،شەهرەکی فەجر،
جــاددەی ورمــێ ـ مەهابــاد ،چاالکــی
تەبلیغیی بەڕێوە چوو.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لە شاری مەهاباد بۆ ڕێزگرتن لە شەهیدان
هێمــن مــەوالن نــژاد و شــەهید یەعقــووب
مورادی لە مەهاباد له" :پاڕکی ئەرتەش،
تاکســی مەهابــاد ،قوتابخانــەی کچانە،
پایــەگای موقاومەتــی بەســیج ،بەرامبەر
شــاخی قوڵقــواڵغ ،شــەقامی وەرزش،
قوتابخانەی کوڕان ،لەســەر ســێ ڕێیانی
فەلەکــەی مــادەر ،بەرامبــەر فەلەکــەی
محەممەد قازی ،ڕوو به شاری مەهاباد،
ســازمانی تاکســیڕانیی مەهاباد ،خانەی
کارگــەر ،قوتابخانــەی کــوڕان ،لەگــەڵ
"ئــااڵی ایران" تاڤگەی تەپەی ســەیران و
ڕووبه تاجی بەنداو چاالکیان ئەنجام دا.
لــە گوندی نێی مەریــوان بەبۆنەی ٢٥ی
گەالوێــژ چاالکیــی تەبلیغیــی بەڕێــوە
چوو.
لــە گونــدی تەنگیســەر بــه بۆنەی ٢٥ی
گەالوێــژ چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد
و دوای دوو ڕۆژ بەڕێوەچوونــی کار و
چاالکیی تەبلیغی لە تەنگیسەر تیمێکی
چوار کەســی لە جاش و پاســداری ڕێژیم
نیشــتەجێی گوندی "نییــەر" ڕژاونەتە ناو
گوندی تەنگیسەر و سەرقاڵی لێپرسینەوە
لە خەڵک بوونە.
بەپێــی هەواڵــەکان ئەو جاش و پاســدارانە
هەمــوو تراکــت و وێنەکانیــان کــۆ
کردووەتــەوە و هەروەهــا لــە گونــدی
"گۆمەیی" سەر بە شاری دیواندەرە دوای
ئەوەیکــە تراکــت و پوســتێرەکان لەالیــەن
جاشــەکان کۆکراوەتــەوە دووبارە تراکت و
پوســتێری تایبەت لە هەمان ڕۆژ لەالیەن
ئەندامانی حیزبەوە باڵو کراوەتەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شارۆچکەی

حەســەن ئاوای سنە چاالکیی تەبلیغییان
بەڕێوە برد .ئەو شوێنانە بریتین لە "سەرای
مروزان ،مزگەوتی جامعی حەســەن ئاوا،
شــەهرەکی شاهۆ و شــەهرەک .هەروەها
ڕۆڵەکانی دێموکرات لە شــاری ســنە بە
بۆنــەی ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی حیزبی
دێموکــرات چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە
بــرد ئــەو شــوێنانە بریتیــن لــه :شــارەکی
ئوتووبــوس ڕانــی ،بلــواری حوســینی،
فەیــزاوا ،مەولــەوی ،قشــاخ و شــارەکی
بێعســەت .لــە شــاری مەهابــاد کار و
چاالکییــان بەڕێــوە چــوو؛ ئــەو شــوێنانە
بریتیــن لــە" :بــەری شــیالنان ،بــەری
مەدرەســه ،پارکی پەرســتار ،گۆڕستانی
هونەرمەندان ،ئەسحابە سپی ،مەیدانچەی
حەسەن زاده ،گومرگی سەروو و خواروو،
شــەقامی موکریان ،شــەقامی ئازادگان،
پارکی میکائیل".
هەروەهــا لــە گوندەکانــی "گردەیاقــوب،
داشخانە كونەدێ" سەر بە شاری مههاباد
چاالكی تبلیغی بەڕێوە چوو.
لە شــاری کرماشــان چاالکیی تەبلیغیی
بەڕێوە چوو و لەم چاالکیەدا ،ئەندامانی
حیزبی بــە باڵوکردنەوەی بەیاننامەیەک
داوایان لەو کەســانەی کە بەکرێگیراوی
ڕێژیمن کردووه واز لەم چەشــنە ژیانە پڕ
لــە خیانــەت و تاوانە بهێنــن و ئەگەر واز
لەو کارە نەهێنن سزای تاوانەکەیان دیارە
و لە دادگای گەل و نەتەوەمان دادگایی
دەکرێن.ئەو بەیاننامەیە لە ئاســتی چەند
ناوچە لە شــاری کرماشــان و هەروەها لە
حەوشــەی ماڵی ئەو کەسانە کە بوونەتە
هاویشــتراوە.ئەندامانی
چڵکاوخــۆر،
حیزبــی دێموکــرات لــەم چاالکیانــەدا
هیــوای ســەرکەوتنیان بــۆ حیــزب و
نەتەوەکەمان خواســتووه و بەڵێنیان داوە تا
ڕزگاری و سەرکەوتن بەردەوام لە خەبات
و تێکۆشان دەبن.
لــە شــاری بــۆکان بــە کردنــەوەی
ئاگــری ٢٥ی گەالوێــژ لــە ناوچــەی
"کەلبەڕەزاخان" (ســەرچنار) ســەر پردی
بــازاڕ و ناو گوندەکانی ناوچەی چۆمی
مەجیدخــان چاالکــی تەبلیغیــی بەڕێــوە
چوو.
لە ناوشاری مەریوان چاالکیی تەبلیغیی
لــە( :شــارەکی بەهــاران ،گەڕەکــی
مووســک ،دارســەیرانی کۆن ،گەڕەکی
مەردۆخ) بەڕێوە چوو.
لــە شــاری ورمێ لە کێــوی "ماراڵ داغ"
هەڵکەوتــوو لــە گونــدی دەلــۆ و دزەی
دۆلــێ چاالکیــی تەبلیغیی ئەنجام درا و
لــە کێوی "ئاشــوش" هەڵکەوتــوو لەنێوان
گونــدی دزەی دۆلــێ و گونــدی نانــاس
ئاگری ٢٥ی گەالوێژ کرایەوە.
هەروەهــا لــە بەرزاییەکانــی ناوچــەی
مەرگــەوەڕی ورمــێ و داوێنــی چیــای
دااڵنپــەڕ و ســەرگەڕی مامــە شــێخ لــە
گونــدی ســوولەدووکەڵ ئاگــری٢٥ی
گەالوێژ کراوەتەوە.
لــە شــاری تــاران پێتەختــی ئێــران لــه
شــوێنەکانی وەک "شــەقامی پاســداران،
دەوڵەت ،شەقامی "عین آبادی" ،پاسداران
بووســتان دووهــەم" ،حســینیە بیت حســن"
پاســداران ،شــەقامی "دیباجــی جنوبــی و
شومالی" وروودییەکانی پاسداران هیمەت
وئیمام عەلی ،خرووجیی پاسداران بۆ الی
ســەیاد شــیرازی و کوالهــدوز ،دەفتەری
مەکارم شــیرازی لە شــەقامی سەرەکیی
پاســداران ،خرووجیــی پاســداران بــۆ الی
"منظریە" و سەدر ،چوارڕێیانی پاسداران،
شــەقامی فەڕۆخ یەزدی ،شەقامی "بنی
هاشــم" ،هەیئەتــی "انصارالعبــاس" لــە
چوارڕێیای پاســداران و هەروەها لە ســەر
ماڵ و ماشــینەکانی هاوواڵتییان تراکت
و پۆستێری تایبەت بە ٢٥ی گەالوێژیان
باڵو کردەوە.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لــه نــاو شــاری ســنە و گوندەکانــی
دەورووبــەری چاالکــی تەبلیغاتییــان
بەڕێوە برد ،ئەوشــوێنانەی چاالکیان تێدا
بەرێوەچوو بریتین لە" :شەهرەکی ساحلی
مەنتقــەی  ،١٩/٤ئەوەڵــی بەهــاران،
ســەرەتای غەفــوور ،پۆمپــاژی ئــاو،
قوتابخانــەی بــەدر و کۆاڵنەکان ،پشــتی
شــەهرەکی کشــاوەرز ،تکیــە و چەمــەن،

جــاددەی حەســەن ئــاوا ،ڕووبــەڕووی
پایــەگای بەســیج و مەیدانــی گاز و ناو
ماڵەکانــی شــار؛ هەروەهــا لــە گونــدی
تەوریوەر و گوندی بۆرەوان ئاگری ٢٥ی
گەالوێــژ کرایــەوە کــە لــە گوندەکانــی
دەورووبەرەوە دەبینرا.
لــە شــاری مەریــوان بــە بۆنــەی٢٥ی
گەالوێژلــە شــاخی هەرســین بــە نــاوی
بەراور یان وراوەری هەرســین یادی ٢٥ی
گەالوێژیــان بــەرز ڕاگــرت و لــە چەندین
شوێن ئاگری ٢٥ی گەالوێژ بە نوسینی
حدکا بەرز کرایەوە.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لە گوندی شــیانیش بــە هەڵکردنی ئاگر
لــە ســەر کێــوە بەرزەکانی وەکــوو کێوی
هێالن داڵ و هەڵەج هەڵەج ئاگری ٢٥ی
گەالوێژیان کردەوە و بە شادی و خوشی
لــە دەوری ئاگرەکە و وتنی بژی حیزبی
دێموکــرات و ســاو لــە ڕۆحــی پاکــی
شەهیدان کوتاییان بە جێژنەکەیان هێنا.
لــە باوەڕێــزی ســنە بــۆ بەرزڕاگرتنــی
ســاڵڕوژی دامەزرانی حیزبی دێمۆکرات
چاالکیی بەرینی تەبلیغیان بەڕێوە برد.
لــه شــار و گوندەکانــی دەور و پشــتی
شــنۆ "قەزن ئاوێ ،پوشــاوێ ،نەرزیوێ و
قوروشــاوێ" چاالکیــی تەبلیغیی ئەنجام
درا.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لە شــاری بــۆکان لە شــوێنەکانی وەک
ئەحمــەدی کــۆر و گونــدی ئاڵیکەندیش
چاالکیــی تەبلیغییــان ئەنجــام دا کــە
لەگــەڵ پیشــوازی خەڵــک بــەرەوڕوو
بوویەوە.
بــە بۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ لــە ناوچەی
چۆمی مەجید خان شــەوی  ٢٣لە ســەر
٢٤ی گەالوێــژ لــە گونــدی قەرەگــۆل
لەســەر چیــای ســمایل ئاغــا ئاگــری
پیرۆزبایی هەڵکرا.
لــە شــاری ســنە لــه گونــدی تەوریوەری
ژاوەرۆی ســنە چاالکیــی تەبلیغاتــی بە
بۆنەی ٢٥ی گەالوێژ بەڕێوەچوو.
لە گوندی دێموکرات پەروەری تەنگیسەر
بــە بۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ چاالکیــی
تەبلیغیــی بەڕێــوە چــوو ،ئــەو شــوێنانە
بریتیــن لــە :ســەر کێوەکانــی هەڵەزنــە،
پیــرەژن ،ســفتە ،دەیمەگــەورە ،قەوپلــێ،
نــاودۆڵ ،ســەر جــاددەی تەنگیســەر ،لــە
کێوەکانی هەوراو ،کەماجاڕ ،خڕەسوورە،
هەوارکــەرێ ،دەمڵــێ و باوەڕمان و باخە
بوچکەڵــە ئاگری شــادی کرایــەوە و لەو
شــەوەدا لــە چەند شــوێن لــە بەرزاییەکان
تەقەی خۆشی کرا.
هەروەها  ١٠دانە "منور" ڕۆشن کران کە
ئاســمانی تەنگیسەر و سەر تەنگیسەریان
تیشک باران کرد.
هەروەها بێجگە لەوانەش لە نێو مزگەوتی
تەنگیســەر ســروودی نیشــتیمانیی "ئەی
ڕەقیــب" و ســرودەکانی مــن گەالوێــژم،
ســروودی پێشــمەرگە و شەهیدان ،دەنگی
ئەحمــەد شــێربەگی و چەندیــن ســروودی
دیکە لە بڵێندگۆی مزگەوتدا خرایە سەر
کــە بۆ بــە مایــەی خوەشــحاڵی خەڵکی
تەنگیســەر و الوەکانــی تەنگیســەر بــە
کۆبونــەوە لــە پێش گونــددا و لە ناودوڵ،
بە وتنەوەی دروشمە حیزبییەکان و شادی
کــردن فەزایەکــی دیکەیان لــە نێو گوند
پێــک هێنــا ،هەروەهــا ئەندامانــی حیزب
دەستخۆشــی لــە خۆشــکانی دڵســۆزی
تەنگیسەری دەکەن کە ڕۆڵێکی جوانیان
لە بەڕێوەبڕدنی ئەم کارانەدا گێڕاوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات ڕۆژی ٢٥ی
گەالوێــژ لــه ميــراوای بــۆكان ،ناچيــت،
داشبەند و ئاڵيكەند چاالکیی تەبليغییان
ئەنجام داوە .هەروەها ئااڵی كوردستان له
سەر دەكەڵی مخابرات هەڵکرا.
ئهندامانــی حیزبــی دێموكرات له شــاری
بۆكان بۆ چهندمین جار به بۆنهی ٢٥ی
گهالویــژ بــه باڵوكردنــهوهی پۆســتێر و
تراكت و ســی دی و نووســینی دروشــم و
ههروههــا ناردنــی كورته نامه بۆ جاریكی
دیكــهش لــه ڕۆژی ٢٥ی گهالوێــژ لــه
پاركــی كێــوەڕهش و جــاددهی كۆســه و
پردی تازه كه شوێنی وهرزشیی ڕۆژانەی
ههزاران كهســه و ههروهها دووكان و بازاڕ
و شــوێنی وهرزشــی چاالكیــی بهرینــی

تهبلیغــی كــراوه .هەروەها ئێــوارەی ٢٥ی
گهالوێژ كاربهدهســتانی سپا و ئیتالعاتی
ڕێژیــم بــه دوو هێلیكۆپتێــر یهكێکیــان له
شەهرەكی مەنبەعی ئاو و ئاپارتمانهكانی
کــۆی ئهندیشــه و ئــهوی دیكــهش لــه
جــاددهی ســهیرانگای كۆســه هێــزی
پاســدار و جاشــیان بــۆ ترســاندنی خهڵــك
و بــه تایبــهت چــوڵ كردنی ســهیرانگای
كێــوەڕهش لــه خهڵك پڕ کردبوو و شــوێنی
پشكنینان دانا.
هــەر لە شــاری بــۆکان ئەندامانى حيزبی
دێموکرات له شارى بۆكان بۆ كارمەندانى
ئيدارەكانــى ڕێژیم كورتەنامەى "پیرۆز بێ
٢٥ی گەالوێژ"ـــیان نــاردووه كــه بووەتــه
هۆی خۆشحاڵى كارمەندانى ئيدارەكان.
هەروەهــا لــه فەرمانــدارى ،شــارەدارى،
ئيــدارەی بــەرق ،پاركــی مۆتۆریــی
شــارەداری ،بانكــی میللــی ،بانكــی
كشــاورزی ،بەخشــداری مەركــەزی،
موجتەمەعــی ئیداراتــی دەوڵەتــی ،لــه
تابڵــۆی ئیعالمــات پۆســتێری ٢٥ی
گهالوێــژ بــاو كراوهتــهوه كــه خۆشــحاڵی
كارمهنــدان و ئهوه خهڵكەی كه ســهردانی
ئــهو ئیدارانهیان دهكــرد لێكهوتووتهوه .ئهو
كارەی ئهندامانــی حیــزب بووەتــه هــۆی
تووڕهیــی بهرپرســانی ئــهو ئیدارانــه و بۆ
نموونــه فەرمانــدار لێپرســینهوه لەگــهڵ
هێندێــک لــه كارمهندهكانی فەرمانداری
كــردووه و ههڕەشــهی لێكــردوون ئهگــهر
دووپات ببیتهوه تووشــی كیشــه دهبن .ههر
وهها ههموو ســهرایەدارهكانی ئهو ئیدارانه
بانگهێشتی حەراسەتی ئیدارهكانیان كراون
و ههڕهشــهیان لێكــراوه ،ئهگــهر دووپــات
ببیتهوه ههموویان له سەر كار دهردهكرین.
قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری بانــە
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٢٥ی
گەالوێــژ بــە بۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ
ئااڵیەکی گەورەی کوردستانیان هەڵکرد
و هەروەهــا لە شــاری مەریــوان بە بۆنەی
ساڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبی دێموکرات
شــیرینیان لــە نێوخەڵکــدا بــاو کــردەوە و
ئاگــری٢٥ی گەالوێژیــان لــە شــارەدێی
"نێ" مەریوان کردەوە.
بــه بۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ ســاڵڕۆژی
دامەزراندنــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ایــران قارەمانانی دێموکرات
لــه شــاری ســنه بــه شــێوەیەکی بەربــاو
لــە کاتێکــدا شــاری ســنه بــه تــەواوی
میلیتاریــزه کرابــوو و هێــزی ئینتزامی و
لیباس شەخســییەکانی ڕێژیم لە حاڵەتی
گەشــت دابــوون چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێوە برد.
ئــەم شــوێنانه کــە چاالکیــی تەبلیغیــی
تێــدا بەڕێوە چــووە ،بریتین لــە" :جاددەی
ســاحلی ،مەیــدان بــار بــۆ بەهــاران،
ئیســتگای ئوتوبووســەکانی  ١١تــا
 ،١٩مزگەوتــی قەریــان ،مزگەوتــی
ئەبووبەکــری ســدیق و دەورووبــەری لــه
شەریفئاوا ،مزگەوتی غەزالی له تەپەی
مــەال حوســێن ،ئەوەڵی بڵــواڕی چەمڕان،
قاوەخانــەی عەبدولحەمیــد لــه غفــوور،
بەرانبــەر فرۆشــگای ڕفــاه لــه مــوارک
ئاوا.
لە گوندی "مێراو" ســەر بە شــاری ســنە
بــۆ جــاری چەنــدم چاالکیــی تەبلیغییان
ئەنجام دا و لە سەر شاخی "حەفت کانی"
پشــت گوندی مێراو ئااڵی کوردســتانیان
هەڵکرد.
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزب لە گوندی
نــزاز ســەر بــە ناوچــەی ژاوەرۆی ســنە
شــەوی ٢٥ی گەالوێــژ بــە شــێوەیەکی
بەربــاو چاالکیــی تەبلیغییــان ئەنجامدا
و بــە باڵوکردنــەوەی تراکت و پۆســتێری
تایبــەت لــە هەمــوو کــۆاڵن و شــوێنە
گشــتییەکانی نــزاز تــرس و دڵەڕاوکێیان
خســتە دڵی چڵکاوخۆر و بەکرێگیراوانی
ڕێژیم لەم گوندە.
هــەر هەمــان شــەو ئەندامانــی حیزبــی
دێموکــرات لــە بەرزاییەکانــی گونــدی
نــزاز ئاگــری پیــرۆزی ٢٥ی گەالوێژیان
هەڵکرد و خۆشــییان خســتە دڵی نیشتمان
پەروەرانی گۆندی نزاز.
ئەمە یەکەمجارە کە چاالکی لەم چەشنە
لــەم گوندی نــزاز لە الیەن تێکۆشــەرانی
دێموکراتەوە بەڕێوە دەچیت.

گەالوێژ

پیرۆز بێت

قارەمانی دێموکرات لە شاری بانە ڕۆژی
چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٢٥ی گەالوێــژ
بــە بۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ ئااڵیەکــی
گەورەی کوردستانیان هەڵکرد.
شــەوی  ٢٣لەســەر ٢٤و ٢٤لەســەر٢٥ی
گەالوێــژ خەڵکی گوندەکانی دەوروبەری
شــاری مەهابــاد بەهەڵکردنــی ئــاوری
پیــرۆزی گەالوێژ و باڵوکردنەوی تراکت
و پووســتێری تایبــەت بــە ســاڵوەگەڕی
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران ،پەیمانی هاوخەباتییان
لەگــەڵ حیزبەکەیــان دووپــات کــردەوە.
ئــەم چاالکییانــە لــە ئاواییەکانی حاجی
ئاڵیکەنــد ،ســونجاخ ،ئــازاد ،گردەبەردان،
وزنــدەرێ و ئەمیــن ئابــاد ئەنجــام دراوە و
ئاوری ٢٥ی گەالوێژ هاوشێوەی سااڵنی
رابردوو لە شاخی ئاڵمەڵوو کرایەوە.
قارەمانانــی دێموکــرات لە شــاری ســەقز
شــەوی ٢٦ی گەالوێــژ لــەم گەڕەکانەی
شاری سەقز تراکتی تایبەت بەم ڕۆژەیان
بــاو کــردەوە کــە بــووە هۆی دڵخۆشــی
خەڵــک :قــه وخ ،تەپەی گۆڕه جولەکه،
جوتیاران ،ده وروبه ری مزگه وتی حاجی
شــیخ اســماعیل ،ســەرچەم و گاراجــی
میرەدێ.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی ٢٨ی گەالوێژ
بــە بۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ ٧٢هەمیــن
ســاڵیادی دامەزراندنی حیزبی دێموکرات
لــە "دەرەباســام" خیابانــی مەولــەوی و
خیابانــی مەرکــەزی کۆمەڵێــک کار و
چاالکیی تەبلیغیی بەڕێوە چوو.
هەروەهــا ڕۆڵــە نیشــتمان پەروەرەکانــی
کوردســتان هــەر بــەو بۆنەیەوە لە شــاری
کرماشــان دەســتیان کــرد بــە چاالکــی
تەبلیغــی؛ ئــەو ناوچانــەی کە ئەو کار و
چاالکیەیــان تێــدا ئەنجــام دراوە بریتین لە
 ،دەرە درێژ ،پارکی شــەرقی تاقەوســان و
جاددەی قەدیمی کرماشان.

درێژەی پەیڤ
و لــەم وێنەیــەدا باشــوور و رۆژهــەاڵت،
دژبەیــەک نیــن ،بەڵکــوو تەواوکــەر
و قواڵیــی ســتراتێژی و پاڵپشــتی
بەرژەوەندیی یەکترن.
بەپێــی ئــەم خوێندنەوەیــە ،لــە هــەر
بەرەوپێشــچوونێکی خەباتــی بەشــێکی
کوردستاندا نەک پێویست ناکا خەباتی
بەشــێکی دیکــە کــز بکــرێ ،بەڵکــوو
قووڵتربوونــی خەباتــی ئــەو بەشــەکەی
دیکە یارمەتیدەر بۆ ئەمی دی دەبێ.
لە ئەرزی واقیعی ئێستادا ئەم خوێندنەوە
ئــاوای لــێ دێ کــە بەرەوپێشچوونــی
پڕۆســەی سیاســی و بەدەوڵەتبوونــی
کوردســتانی باشــوور ،پێویســتی بە هێز
و قوواڵیی ســتراتێژیک هەیە و خەباتی
کــورد لــە رۆژهەاڵتیــش پێویســتیی بــە
روئیــای نزیکبوونــەوە لــە ئارمــان هەیە.
لەوەهــا دانوســتاندنێکی ســتراتێژیکدا،
هەرچــی کوردســتانی باشــوور لــە
دەوڵەتبــوون نزیکتــر دەبێتــەوە ،خەباتــی
کــورد لــە رۆژهەاڵتیــش پێویســتە کــە
گەشــتر و بەرباڵوتــر بــێ تاکــوو بتوانن
وەکوو دوانەیەکی ســتراتێژیک پشــت و
پەنای یەکتر بن.
ئــەوەی لــەم مودێلــە لــە خوێندنــەوەدا
گرنگــە ئەوەیــە کــە شــێوازی خەباتــی
جیددیتــر و تاکتیکــەکان دەبێ فۆرمی
چەقبەســتوویان نەبــێ و بــەردەوام لــە
مانۆڕی سیاســی و خەباتگێڕیی جیاواز
کەڵک وەربگیرێ تاکوو دەوڵەتی تاران
کــە دوژمنــی خەباتــی رۆژهــەاڵت و
بارقورســی بەسەر باشــوورەوەیە ،نەبێ بە
بکەری بڕیاردەر.
لێرەدایــە کــە بــەو ئاکامــە دەگەیــن کە
پڕۆســەی بەدەوڵەتبوونــی باشــوور و
راســانی رۆژهــەاڵت ،دووانــەی پێکــەوە
گرێــدراو و هاوچارەنووســن کــە نــەک
بەرژەوەندیــی دژبەیەکیــان نابــێ بەڵکوو
بەهێزبوونــی هەرکامەیــان دەکــرێ،
بکرێتە فاکتەری بەهێزیی ئەویتر.
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کەریم پەرویزی:

گرینگترین شێوازی سیاسەت و بەرنامداڕێژیی
حیزبی دێموکرات ،بڕوا بە هێزی خەڵکە

پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بەبۆنەی 72ـەمین ساڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
هاوڕێیانی بەڕێز ئەم کاتەتان باش؛
وێــڕای ســاوێکی گــەرم لــەم هــەوا
گەرمــەدا پێشــکەش بە ئێــوەی ئازیز،
بەخێر بێن بۆ کۆبوونەوە و ڕێوڕەسمی
ئــەم جارەمــان کە یــادی دامەزراندنی
حیزبە خۆشەویستەکەمانە.
لــە دامەزراندنــی ئــەم حیزبــەدا و لــە
ڕۆژێکــی وەک ئەمــڕۆدا بــە دەوری
یەکــەوە کۆدەبینــەوە ،ڕۆژی شــاییە،
ڕۆژی خۆشــییە ،خۆشــی بــە بۆنەی
دامەزراندنی حیزبێکی وەها شۆڕشگێڕ
و گــەورە کــە  ٧٢ســاڵە بێ پســانەوە،
بێ کۆڵدان بەردەوامە لەســەر ڕێگای
خەبــات؛ لــە ٢٥ی گەالوێــژی ٧٢
ســاڵ پێش ئێســتا حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران دادەمەزرێت .حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لەســەر
بناغــە تەشــکیالتییەکانی کۆمەڵەی
"ژێــکاف" بــەو ڕێبەرایەتییــەوە ،بــەو
کەســایەتییانەوە ،بــەو تێکۆشــەرانەوە
کــە ڕێچکەیەکــی شۆڕشــگێڕانەی
نوێیان دامەزراند ،لەسەر ئەو بناغەیەو
بــە هــزری بەهێــزی پێشــەوای نەمــر،
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
دادەمەزرێت .حیزبی دێموکرات لە ٧٢
ســاڵ لەمەو پێشدا لە چ بارودۆخێکدا
دامەزراوە؟ تەنیا عەدەدی  ٧٢و تەنیا
حەوت دەیە پێش کافی نییە بۆ ئەوەی
بزانین پێشتر وەزعەکە چۆن بووە.
کــە بەخێرایــی و بە کورتــی ئاوڕ لەو
کاتــە دەدەینــەوە بۆ ئەوەیــە کە بزانین
ئــەو کاتــەی حیزبــی دێموکراتی تێدا
دامــەزراوە بــارودۆخ و هــەل ومەرجــی
ناوچــە لــە چیدا بــووە؟ بــۆ ئەوەیکە
گەورەیــی حیزبــی دێموکــرات و
گەورەیــی ئــەو هەنگاوەمان بــۆ ڕونتر

ببێتــەوە دەبــێ لەبیرمــان بێــت کە ٧٢
ســاڵ پێــش ئێســتا جیهــان تــازە بــە
کۆتایــی شــەڕی جیهانــی دووهــەم
گەیشــتبوو .شــەڕی جیهانــی کــە
فاشــیزم دەیهەویســت دەســت بەســەر
دنیادا بگرێت؛ لە بەرامبەر فاشــیزمدا
ئازادیخــوازی و بــەرەی ئازادیخــوازی
خۆڕاگــری کردبــوو ،مقاومەتــی
کردبــوو و بــەرەی فاشــیزمی بــە
چۆکداهێنــا بــەاڵم بــە چۆکداهێنــان
تەنیا لەو ســەردەمەدا تازە سەروبەندی
نیزامییەکــەی
بەچۆکداهاتنــە
بــوو؛ فاشــیزم دەیهەویســت تــەواوی
دنیــا بگرێــت ،فاشــیزم دەیهەویســت
ســووکایەتی بــە هەمــوو نەتەوەکانــی
دونیــا بــکات و تەنیا ئەو خوێنە و ئەو
نــژادە کــە خۆی بە باشــی دەزانێت بە
ئاغا و ئەربابی دونیای دابنێت.
لــە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا
ســەدان ســاڵ بــوو دیکتاتــۆری و
ملهــۆڕی حوکمڕانــی دەکــرد.
ملهــۆڕی ،ژێــر پێنانــی کەرامەت و
مافــی هەموو ئینســانەکان بەرهەمی
کلتــوری ســەدان ســاڵەی ســەرەڕۆیی
بوو .لە ئێرانیشــدا لە سەرەوەی هەموو
ســەرەڕۆییەکان و ملهۆڕییــەکان
دەســەاڵتێکی ســتەمکار حاکــم بــوو
بەسەر واڵتدا.
لــە نێــو خەڵکدا ،لــە نێــو کۆمەڵگادا
کەلتــوری خێڵەکــی ،کەلتــوری
کۆنەپارێــزی ،سیســتمی خــان خانــی
وعەشــیرەگەرایی و ناوچەگەرایــی
کەلتوری زاڵ بوو.
لــە وەهــا دۆخێکــدا کــە لــە ئاســتی
جیهــان و ناوچــە و لە نێو خەڵکدا زاڵ
بــوو ،حیزبێکی ئەمڕۆیــی ،حیزبێکی
مۆدێــڕن ،حیزبێکــی دێموکــرات،
دادەمەزرێــت .حیزبێک بــە بەرنامەی

ئەمڕۆییــەوە ،بــە شــێوازی کاری
ئەمڕۆیــی و مۆدێڕن و ســەردەمیانەوە
دژ بەو کەلتورە باوانەی کە لە جیهان
و ناوچــە و لــە نێو خەڵکدا حکومەتی
دەکــرد؛ لەوێدایە کە گەورەیی حیزبی
دێموکرات و گەورەیی ئەو کەســانەی
کــە ئــەو حیزبــە و ئــەو ڕێگایەیــان
دەســت پێکــرد .لێرەدایــە کــە بۆمــان
دەردەکەوێت حیزبی دێموکرات لەســەر
چ بنەمایــەک دادەمەزرێــت؛ وەزعی
نێو کۆمەڵگا و سیاسەت و بارودۆخی
کۆمەاڵیەتــی چــۆن بــوو کــە حیزبی
دێموکــرات دادەمەزرێــت و دەیەوێــت
خەڵــک بــە دەوری ئــەو بیرو بــاوەڕەوە
کۆبکاتەوە.
بنەما کۆمەاڵیەتییەکان و ڕیشەکانی
ســەرهەڵدانی حیزبــی دێموکــرات
کامانــەن؟ بــە کورتــی ئاماژەیــان
پــێ دەکەیــن؛ گرنگتــر لــە هەموویان
نەبوونــی ئازادی ئینســانەکان بوو .لە
نێــو کۆمەڵــگادا و لــە نێو سیســتمی
سیاســی و کۆمەاڵیەتیەکــدا کــە
بەســەر واڵتــدا زاڵــە ئــازادی ئینســان
مانایەکــی نییــە .ئینســان بریتییە لە
کۆیلەیەک کە لە خزمەتی ملهۆڕی
حاکــم بەســەر واڵتدایــە .ئازادیــی
ئینســان هیــچ مانایەکی نییە بەڵکوو
ئینســان تەنیا سوتەمەنیەکە بۆ ویست
و غــەرەز و قیــن و خۆشەویســتی و
حەزی ملهۆڕی حاکم.
مەسەلەی دووهەم یا بنەمای دووهەم
کــە لــە کۆمەڵــگادا و لــە سیســتمی
واڵتدا هەبوو پێشــێلکردنی کەرامەتی
نەتەوەکانــە؛ سیســتمی ملهــۆڕی
ئەوکات هیچ مافێک بۆ نەتەوەکانی
نێو واڵت قایل نییە ،هیچ نەتەوەیەک
بەڕەســمی ناناســێت ،تەنیــا دەیهــەوێ
نەتەوەیەکی دەسکرد کە مێژوویەکی

چەواشــەی بــۆ دروســت کــردووە بــە
نــاوی نەتــەوەی ئێــران بە ســڕینەوەی
هەمــوو پێناســە و کاراکتەرەکانــی
نەتەوەکانــی دیکــە نەتەوەیەکــی
دەســکرد دروســت بکات و کەرامەتی
نەتەوەکانــی دیکــە پێشــێل بــکات.
لــەو ســەردەمەدا تــازە هەنگاوەکانــی
ســەرهەڵدانی نەتەوەیەکــی دەســکرد،
دەوڵــەت نەتەوەیەکــی دەســکرد،
گۆڕینــی مەمالیکــی مەحروســە
بــەرەو حکومەتــی شاهەنشــاهی ئێران
هــەڵ گیرابوونــەوە و دەزانیــن کــە لەو
پێنــاوەدا چ جنایەتێکیــان کرد و چۆن
کەرامەتی نەتەوەکانیان پێشێل کرد.
بنەمایەکــی دیکــە و ڕیشــەیەکی
دیکــە کە هەبووە لەو ســەردەمەدا کە
دەبێتــە هۆکارێــک بــۆ ســەرهەڵدانی
حیزبێکــی شۆڕشــگێڕ ،هــەوڵ و
سیاســەت و کارەکانــی حکومەتــە بۆ
تواندنەوەی کەلتوەر و چەواشە کردنی
مێــژوو و ناســنامەی نەتــەوەکان.
کەلتــوری نەتــەوەکان دەتوێنێتــەوە لە
نێــو کەلتورێکــی دەســکرددا کــە لــە
ناوەنــدەوە ســەرهەڵدەدات ،مێــژووی
نەتــەوەکان چەواشــە دەکات ،بــە
دواکەوتوو ،بە تێنەگەیشتوو ،بە دڕندە
 ،بەوانەیان ناو دەنێت بۆ ئەوەیکە تەنیا
نەتــەوەی بااڵدەســت بــە نەتەوەیەکی
شــایانی حوکم کردن بزانێت .دەیەوێ
خەڵکــی نەتەوەکانــی دیکــە خۆیــان
تەنیا لە نەتەوەی بااڵدەستدا ببیننەوەو
نەتەوەکــەی خۆیــان پــێ ســووک و
پێ کــەم بێت وناســنامەی نەتەوەییان
دەســڕێتەوە و وەکــوو قەبیلــە ،وەکــوو
عەشــیرە ،وەکــوو خێڵ دەیانناســێنیت.
بنەمایەکــی دیکــەی ســەرهەڵدانی
حیزبێکــی شۆڕشــگێڕ وەکــوو حیزبی
دێموکــرات نەبوونــی دادپــەروەری

کۆمەاڵیەتییــە لــە نێــو کۆمەڵــگادا
چ ئەوەیکــە سیســتمی حاکــم
دەیهەوێــت زاڵــی بــکات چ ئەوەیکــە
لەنێــو کۆمەڵــگادا هەیــە ،نەبوونــی
دادپــەروەری کۆمەاڵیەتــی ،نەبوونــی
دەرەتانی ژیانێکی ئاسوودە و ئینسانی
بــۆ بەشــێکی زۆر لــە کۆمەڵگایــە و
ڕق و بێــزاری بەرامبــەر بــە ژیــان لــە
کۆمەڵــگا پێــک دێنێــت ،هەســت بە
ســووکایەتی کــردن لــە کۆمەڵــگادا
پێک دێنیت.
یەکێکــی دیکــە لــە ڕیشــەکان و
بنەماکان کە هۆکارن بۆ سەرهەڵدانی
حیزبێکــی دێموکــرات ،زاڵبوونــی هزر
و بیــری خێڵەکــی و عەشــیرەیی و
خێــڵ خێڵــی و ناوچەگەراییە .حیزبی
دێموکــرات دەیهەویــت لــە خێڵــەوە،
لــە ناوچــەوە تێپەڕێــت بــەرەو نەتەوە و
دێموکــرات بــوون .ئەمانە بــە کورتی
هەندێــک لە بنەماکان و ڕیشــەکانی
نێــو کۆمەڵــگان کــە پێویســت
دەکات حیزبێــک ،ڕێکخســتنێک،
ســازمانێک ،ئۆرگانیزاســیۆنێکی
کۆمەاڵیەتــی  -سیاســی بێتــە ئاراوە
تاکــوو هــەوڵ بــۆ چارەســەرکردنی
ئــەو ڕیشــانە بــدات؛ لــەو پێناوەدایــە
کــە ڕووناکبیــران ،تێکۆشــەران و
شۆڕشــگێڕانی کورد لەســەر دەســتی
پێشــەوای نەمــر ،بــە ڕێبەرایەتــی
پێشــەوای نەمــر ،حیزبــی مۆدێــڕن و
ئەمڕۆیی و شۆڕشــگێڕی دێموکرات
دادەمەزرێنن .بناغەکانی قوتابخانەی
دێموکــرات بنیــات دەنێــن ،یەکــەم
بەردەکانــی لەســەرئەرزی کوردســتان
دادەنێن.
ئــەم حیزبــە بــە درێژایــی مێــژووی
خــۆی ،بــە درێژایــی حــەوت دەیــە
خەبــات و تێکۆشــانی ،چۆنــی کار

کــردووەو چۆنــی سیاســەت کــردووە؟
چ بەرهەمێکی هەبووە بۆ کۆمەڵگا،
ئــەو ڕێبــازەی کــە گرتویەتیــە پێــش
شــێوازەکانی کاری ،مێتۆدەکانــی
کاری کامانــەن؟ مێتــۆدی خەباتــی
کامانــەن؟ لــە پێناوی چیــدا خەباتی
کردووە و چۆن خەباتی کردووە؟
ئاماژەیەکــی کــورت وخێــرا بــە
هەندێک لە گرینگترین مێتۆدەکانی
کارکردن و ڕێبازی حیزبی دێموکرات
لێرەدا پێویستە؛
گرینگتریــن شــێوازی سیاســەت و
بەرنامداڕێژیی حیزبی دێموکرات ،بڕوا
بــە هێزی خەڵکە .حیزبــی دێموکرات
هــەروەک ئامــاژەی پێکــرا لەســەر
ئەساســی ڕیشــە کۆمەاڵیەتییەکانی
کۆمەڵگای کوردســتان دادەمەزرێت،
لەســەر ئەساســی ئــەو بنەمایانــەی
کــە لــە کۆمەڵــگادا زاڵن چ سیســتم
زاڵی کــردووە چ بەرهەمی کەلتوری
ســەدان ســاڵە دامەزراوە؛ چوونکە لەو
کۆمەڵگایــەوە ســەرچاوە دەگرێــت،
بڕوایەکــی قووڵــی بە هێــزی خەڵک
هەیــە؛ بڕوا بە هێزی خەڵک لە ســێ
الیەنــەوە :الیەنــی یەکەمــی بــڕوا بــە
هێزی خەڵک بریتییە لەوەیکە حیزبی
دێموکرات بەستراوە بە هیچ شوێنێک
نییە ،حیزبێکی سەربەخۆیە ،حیزبێکە
تەنیا لە خەڵکی خۆی هێز وەردەگرێت
و بــڕوای بە هێزی خەڵک هەیە؛ بەو
مانایــەی کە لە پێنــاوی بەرژەوەندی
هیــچ الیەنێکــی دیکــە کار نــاکات،
خەبــات نــاکات ،موبــارزە نــاکات،
شــەڕ نــاکات .نــە بەســتراوە بــە هیچ
دەوڵەتێکــی دیکەیــە ،نە بەســتراوە بە
هیــچ الیەنێکــی دیکەیــە ،بەڵکوو لە
خەڵکــی خۆیــەوە ســەرچاوە دەگرێت.
زۆرمان بیستووە و بینیوە و لە مێژوودا
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دووپــات کراوەتــەوە هــەر لە ســەرەتاوە
هەتــا ئێســتاش کــە خەباتــی حیزبــی
دێموکــرات بەســتراوە بــە بیانییــەکان
دەزانــن ،ســەرهەڵدانی حیزبــی
دێموکــرات بــە دەســکردی یەکیەتــی
ســۆڤیەت دەزانــن ،دەســکەوتەکانی
حیزبی دێموکرات کــە گرینگترینیان
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتانە
بــە دەســکردی ســۆڤیەت دەزانــن و
دەیناســێنن ،خەباتــی 47-46ی
شۆڕشــگێڕانەی حیزبی دێموکرات بە
دەســکردی ڕێژیمــی عێراقی ئەوکات
دەزانــن ،وەکوو تۆڵــە کردنەوەیەک لە
بەرامبەر پشتیوانی ڕێژیمی پاشایەتی
لــە شۆڕشــی کــوردی باشــووردا،
ســەرهەڵدانی حیزبــی دێموکــرات،
گەورەبوونــەوەی حیزبــی دێموکــرات
لــە دوای شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و
خەباتی ئاشــکرای دووبارەی بەستراوە
بە ڕێژیمی بەعس و بە ڕێژیمی عێراق
دەناســێنن ،دەســپێکردنەوەی خەبات بە
شێوازێکی تر و ئەمڕۆیی تر و جددی
تــر کــە بــە نــاوی "ڕاســان" دەســتی
پێکــردووە و بــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت
ناســراوە دووبارە بەستراوە بە شوێنێکی
دیکــەی دەناســێنن .هەمــوو ئەوانە بۆ
چەواشــە کردنــی خەبــات و ئــاوات و
ئارمانەکانــی حیزبــی دێموکراتــە؛
حیزبــی دێموکــرات لە بــڕوا بە هێزی
خەڵکەوە خەبات دەکات.
بڕوا بە هێزی خەڵک الیەنی دیکەی
بریتییــە لــە حیزبــی دێموکــرات لــە
روئیــادا نــاژی ،لــە ئیدەئالــە دەســت
نەکەوتووەکانــدا نــاژی ،لــە تێئــۆری
نێــو کتێبەکانــدا نــاژی ،بەڵکــوو
ئەساســی کردەوە و خەباتی لە ویســت
و داخــوازی خەڵکــەوە بەرنامەڕێــژی
بــۆ دەکات ،دایدەڕێژێتــەوەو خەباتــی
بــۆ دەکات .ویســتی خەڵــك ،داوای
خەڵــک ،بیروبۆچوونــی خەڵــک،
گرفتەکانــی نێــو کۆمەڵــگا ،ئەوانەن
ئەو ئەساســەی کە حیزبی دێموکرات
لەســەریان سیاســەت دادەڕێژێــت
ســتراتێژی دادەڕێژێــت ،ئیدەئالێک و
تێئۆرییەکــی خەیاڵــی داناڕێژێت کە
پەیوەنــدی بــە خەڵکــی کوردســتانەوە
نەبێت.
بــڕوا بــە هێزی خەڵک لــە الیەنێکی
دیکەشــەوە بریتییە لەوەیکە بۆ ئەوەی
لــە خەڵکــەوە هێــز وەربگرێــت خــۆی
بەســەر خەڵکدا ناســەپێنیت؛ بە هێز و
بــە چــەک و بــە خۆســەپاندن بەســەر

شــوێنێکی دیکــەوە هێنرابێــت بەڵکوو
بریتییــە لەو چوارچێــوە کۆمەاڵیەتی
و سیاســییەی کــە ڕێککەوتنــی
لەســەر دەکرێــت و دەبێــت بــە یاســا،
دەبێــت بــە نــۆڕم ،دەبێــت بــە هەنجار.
ئــەو چوارچێوە سیاســی و یاســاییەی
کــە لەگــەڵ خەڵکەکــەی خــۆی
باســی دەکات و ڕێــک دەکەوێــت
و بەڵێــن دەدات وەفــادار بێــت بــەو
چوارچێوەیە؛ ئــەوە بریتییە لە ئەخالق
لە سیاســەتی حیزبــی دێموکراتدا ،لە
پێناویشــیدا ڕەنگە زۆرجــار هەزینەی
زۆریشی دابێت بەاڵم کە چوارچێوەت
نەبــوو ،کــە ئەخالقــی سیاســیت
نەبــوو ،ئاکامەکــەی دەبێــت بــە یــان
جەریانێکــی ئۆپۆرتۆنیســت کــە هەر
ڕۆژەو لە باوەشــی کەســێکدا بیت یان
لــە هاوکێشــەکاندا زۆر ئاســان فــڕێ
دەدرێیــت .بەاڵم ئەخالق لە سیاســەتدا
ئەساسی مێتۆدی کارکردنی حیزبی
دێموکراتــە .حیزبی دێموکرات ڕەنگە
زۆرجار لەالیەن دوژمنانەوە گوشــاری
بۆ بێت ،هەروەکوو چۆن دەڵێن "شۆڕش
باریــک دەبێتــەوە بــەاڵم ناپســێت"
شۆڕشی حیزبی دێموکراتیش چونکە
ئەســڵی ئەخــاق لە سیاســەتی ڕەچاو
کــردووە و لەگەڵ خەڵکەکەی خۆی
و لەگــەڵ ئەنــدام و الیەنگران و کادر
و پێشــمەرگەی خۆیــدا بــە ئەخالقەوە
جوواڵوەتەوە ڕەنگە باریک ببێت بەاڵم
ناپسێت.
یەکێکــی دیکــە لــە فاکتــەرە
گرینگــەکان و مێتــۆدە گرنگەکانــی
سیاســەتی حیزبــی دێموکرات بریتییە
لــە دورکەوتنــەوە لــە چەق بەســتویی
و بەرەو پێشــوازی داهێنــان و ئافراندن
ڕۆیشــتن؛ حیزبــی دێموکــرات لــە ٧
دەیــە لەمــەو بــەرەوە لــە ســەختترین
قۆناغەکانــی مێژوویــدا ڕێگایەکــی
نــوێ ،ڕێچکەیەکــی نــوێ کــە
لەگــەڵ نۆڕمــە باوەکانــی کۆمەڵگا
و ناوچــەدا جیــاوازە دەگرێتــە پێــش؛
ئەمە ئەساســی سیاســەت و کردەوەی
حیزبــی دێموکرات و مێتۆدی حیزبی
دێموکراتــە .لە چەق بەســتووی بێزارە
و قەت خۆی نابەستێتەوە بەو مێتۆد و
کارەی کە ڕەنگە رۆژێ لە ڕۆژان بە
قازانجی بووبێ و بە قازانجی خەڵک
بووبێ؛ بەردەوام بیر لەوە دەکاتەوە کە
چــی بە قازانجی خەڵکــە ئەوە بکاتە
مێتۆدی نوێــی خەباتەکەی .داهێنان
و ئافراندن یەکێک لە پارامێترەکانی

بــاوەڕی قــووڵ بۆ گیــان بەخت کردن
لە پێناو بەرژەوەندی بااڵدا ،نرخدان لە
پێنــاو ئارمانەکانی خەڵکدا؛ دەیکات
بــەو تاکەی کــە بڕوای بە گەیشــتن
بــە دوورگــەی ئارامــی ئــازادی بــۆ
کۆمەڵگاکــەی هەیــە ،دوورگەیەک
کــە لەوێدا چیدیکە پێویســت نەکات
نرخــی گــەورەی وەک گیــان بــۆ
ئــازادی بــدرێ ،بەڵکــوو منــدااڵن بە
ئــازادی لــە دایک بن ،بــە کولتوری
نەتــەوەیو ئــازاد پــەروەردە بکرێن ،بە
ئاشــتی بژیــن و کۆمەڵــگا بەرەوپێش
بچێت.
مێتۆدێکــی دیکــەو ئەساســێکی
دیکــەی کاری حیزبــی دێموکــرات،
شــیوازێکی دیکــەی کارکــردن کــە
پارامێترێکی گرنگی ناسینی حیزبی
دێموکراتــە بریتییە لە شۆڕشــگێڕی.
شۆڕشــگێڕبوون بــەو مانایــەی کــە
بــە گــژ کــۆی سیســتمی زاڵــدا
دەچێتــەوە ،سیســتمی زاڵــی ملهۆڕی
ئینکارگــەری خەڵــک کــە ئــازادی
قبــوڵ نــاکات .حیــزی دێموکــرات
دەیهەوێ هەموو ئەو سیســتمە تێکەوە
پێچێــت ،دەیهــەوێ سیســتمێکی
نــوێ لــە نێــو کۆمەڵــگادا و لــە نێــو
واڵتــدا بێنێتــە کایــەوە کــە ئــازادی
ئینسانەکان نرخی هەبێت ،کە ئینسان
کەرامەتــی پارێزراو بێت؛ شۆڕشــگێڕ
بــوون بــەو مانایــەی کــە لــە پێنــاوی
ئــەو تێکەوەپێچانــی سیســتمی زاڵەدا
و هاتنــە ئــارای سیســتمێکی نوێــدا
ئامادەیــە نرخ بدات ،هەزینە بدات ،لە
تــاک ،لــە گــرووپ و لە حیــزب نرخ
بــدا لە پێنــاو بەرژەوەندییــە بااڵکاندا،
لــە پێنــاو ئارمانەکانــی گەلــدا .ئــەو
شۆڕشــگێڕبوونەی حیزبی دێموکرات
شۆڕشــگێڕبوونێکە کــە لــە نێــوان ٢
ڕەوتــی الوەکیــدا دەتوانیــن پێناســەی
بکەیــن ٢ ،الدان لــە شۆڕشــگێڕی:
یەکەمیــان ،هەندێــک جــار چــەک
لەدەست بوون ،نیزامی گەری و بەزۆر
خۆبەســەرخەڵکدا ســەپاندن کە ڕەنگە
بچێتــە چوارچێوەی چەتەگەریشــەوە،
خۆشــەریک کــردن بەبــێ ئەوەیکــە
لــە پێنــاو ئارمــان و ویســتەکانی
خەباتــدا بێ ئەوە شۆڕشــگێڕی نییە؛
دووهەمیان ،لەو بەریشــیەوە بازرگانی
کــردن بە ئارەقو ڕەنــجو ئازاری گەل،
ئــارەقو رەنــجو ئــازاری پێشــمەرگە،
ئــارەقو ڕەنــجو ئــازاری تێکۆشــەران
لــە پێنــاو بەرژەوەنــدی شەخســیدا.

لەگەڵیــان هەڵســوکەوتی کــرد و
ئەوانیــش بە خانووی خۆیانیان دەزانی
و لــە پێنــاوی ئــەو قوتابخانەیــەدا
خەباتیان کرد.
ئێســتا دوای  ٧٢ســاڵ لــە باشــووری
نیشــتماندا ،لــەم قۆناغــەدا ئەم بەشــە
لــە نیشــتمانەکەمان دەیهــەوێ بــەرەو
دیاریکردنی چارەنووســی خۆی بڕوا،
هەنگاوێکــی گــەورەی مێژوویــی
هەڵبگــرێ ،حیزبــی دێموکــرات
لــە ڕاگەیانــدن و وتەکانــی خۆیــدا
پشــتیوانی خــۆی بــۆ ئــەم بەشــە
گەورەیــەی نیشــتمان دەربڕیــوە و
لێــرەدا وێــڕای دوپاتکردنــەوەی
پشــتیوانی حیزبــی دێموکــرات لــەو
هەنگاوەیــان پێویســتە یــەک شــتی
دیکــە وەبیر بێنینەوە؛ ڕەنگە ڕێبەران،
حیــزبو الیەنەکانــی ئــەم بەشــەی
نیشــتمانەکەمان نیگەرانــی هەڕەشــە
و گوڕەشــەکانی کۆماری ئیسالمی
بن و لە هەڵســووکەوتی سیاســییاندا،
لــە لێکدانەوەیان و لە هەنگاوەکانیاندا
حەســێب بــۆ دراوســێیەکی دڕنــدەی
وەک کۆمــاری ئیســامی بکــەن؛
ئەوە ڕەنگە لە سیاســەت و حەســیب و
کتێبــدا شــتێکی مەنتەقیو لۆژیکی
بێتــە بەرچاو بەاڵم یەک خاڵی دیکە
هەیــە کــە دەبێ و پێویســتە ڕێبەرانی
ئەو بەشــە لە نیشتمانەکەمان لەبیری
نەکــەن :ئەگــەر ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیسالمی دڕندە هەڕەشەیان لێدەکات،
لــە بەرانبــەردا رۆژهەاڵتــی نیشــتمان
پشــتیان دەگرێ ،لــە ماکۆوە تا ئیالم
نــەک حیــزبو الیەنــە سیاســیەکان
بەڵکــوو خەڵکی ئاســایی نێو کوچەو
کۆاڵنەکانــی رۆژهەاڵت بە ئاواتەوەن
ئەگــەر خۆشــیان ئێســتا نەبــوون بــە
خاوەنی کیانێکی سەربەخۆی سیاسی
ئــەوا بەشــێکی دیکــە لــە نیشــتمان
ببــێ بــە دەوڵەتو ســەربەخۆیی خۆی
بەدەســتبێنی و ســەرێک بێــت لە نێو
ســەراندا؛ زۆرجار ئەوەیان ســەلماندووە
و بــە کــردەوەش ســەلماندویانە ،ئــەو
کاتــەی کــە لــە دوای ئەنفالــەکان و
کۆڕەوەکانــی خەڵکــی باشــوور بەرەو
رۆژهــەاڵت دەڕۆیشــتن ئــەوە خەڵکی
رۆژهــەاڵت بــوون کە ماڵــی لەگەڵدا
بەشکــردن ،پارووی ســەر ســفرەکەیان
لەگەڵــدا دابــەش کردن .ئــەو کاتەی
کە کۆماری ئیســامی و دوژمنانی
کــورد دژی جێگیربونــی فیدڕاڵــی
لــە عێراقــدا هەڵســوکەوتیان دەکــردو

لــە بارودۆخــی ئیســتادا زۆر ڕوون و
ئاشــکرا لە بەرچاوی خۆمان دەیبینن
کــە کۆماری ئیســامی لــە ناوچەدا
بەرەبــەرە لێــی دەدەن و لــەو زەلکاوەی
کە خۆی دروستی کردووە ڕۆدەچێ؛
لە ناوخۆشــدا شــپرزە تر لە جاران بووە،
لــە بەرانبــەر شــپرزەیی و ڕۆچونــی
کۆمــاری ئیســامی لــە زەلــکاوی
خۆیــدا ،ئــەوە خەباتــی رۆژهەاڵتــە
کــە رنگە بــە هەڵــەو کەموکورتییەوە
بــەاڵم بە ئیرادەی پتەوەو جیددیتر دە
چێتــە پێش ،ئەویش لەســەر ئەساســی
هەمــان سیاســەتو بنەمــاو میتــۆدی
کارکردنانــەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران کــە هەنگاوەکانی
بــۆ خەبــات لــە پێنــاو گەیشــتن بــە
ئارمــان و ئاواتەکانی گەلــدا تووندتر
و جیــددی تــر کــردووە .ڕاســانی
رۆژهــەاڵت قۆناغێکــی نوێیــە کــە
بــە تێکــڕای ئــەو مێتۆدو سیاســەتو
بیرکردنەوانــەی کــە ئەزموونــی
 ٧٢ســاڵەی ئــەو حیزبــە پێکــی نــاوە
کەڵکــی لێوەردەگرێــت و دەیهــەوێ
ڕێچکەیەکــی نوێی خەبــات لە پێناو
ڕزگاری نیشتماندا بگرێتەبەر .لێک
گرێدانی خەباتی شــار و شاخ بریتییە
لە بڕوابوون بە هێزی خەڵک ،بریتییە
لــە دەروەســتبوون بــە ویســتەکانی
خەڵــک ،بریتییــە لــە پێبەند بــوون بە
ئەخــاق لــە سیاســەتدا ،بریتییــە لــە
شۆڕشگێڕبوونی حیزبی دێموکرات.
 ٧٢ســاڵە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران خەبــات دەکات؛
لەم  ٧٢ســاڵەدا ،لەم زیاتر لەو  ٧دەیە
خەبــات و تێکۆشــانو قوربانیــدان و
نرخدانی تێکۆشەرانی دێموکرات تەنیا
کەســێک دەتوانێ دەرکی پێ بکات
کــە خــۆی ئــەو نرخــەی دابێــت .ئەو
نرخانەی کە تێکۆشەرانی دێموکرات
داویانــە لــە گــۆ نایــەن ،بــە زمــان
ناگوترێن :دڵەخورپەکانی ئەندامێکی
تەشــکیالت ئەو کاتەی کە دەیهەوێ
بــە دوژمنەکــەی بڵــێ لە ســەختترین
بارودۆخــی ئەمنیەتیــدا ،بــە هەمــوو
دژوارییــە ئەمنیەتییــەکان کە جەالدو
ملهــۆڕو جــاشو بەکرێگیراوەکانــی
ڕێژیم لە شارو گوندەکانی کوردستان
ســەپاندویانە دەیهەوێت بڵیت کوانووی
شــۆڕش هێشــتا بەتینــە؛ ئــەو کاتەی
کە تراکتێکــی حیزبی باڵو دەکاتەوە
یــان لەســەر دیوارێکــی کوردســتان
دروشمێكی شۆڕشــگێڕانە دەنووسێت،
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ژیانــە و ئەو تەمەنە بە زار ناگووترێ
لە گۆ نایە؛
ئەندامــان و الیەنگرانــی دێموکــرات،
دڵســۆزانی خەباتــی کــورد لــە پارووە
نانی سەر سفرەی ماڵیان دەگێڕنەوە و
دەیخەنە ســەر داهاتی شــۆڕش ،ڕەنجو
ئازارێــک کــە ئەوانــە دەیچێژن و لەو
پــاروە نانــەی خۆیــان دەگێڕنــەوە کــە
شۆڕشــی پــێ پڕداهات کــەن لە وتن
نایەت؛
هیــواو بــڕوای زیندانیانــی سیاســی،
ئــەو تێکۆشــەرانەی دێموکــرات کــە
بەدەســتی بــە کرێگیراوانــی رێژیــم
دەسبەسەر کراون و لە چاڵە ڕەشەکاندا
زیندانی کراون ،لە ژێر ئەشــکەنجەی
رێژیم سوکایەتی بە ئارمانەکانیان ،بە
باوەڕەکانیان ،بە خەباتەکەیان دەکرێت
و لە ژێر دڕندانەترین ئەشکەنجەکاندا
تەنیــا هیــوا بــە ئــازادی و بڕوایان بە
درێژەدانــی خەبــات ســوکنایی دڵیــان
دەدات ئەو نرخە لە گۆ نایەت؛
لــە هەمــووی گرنگتــر خوێنــێ
کــە شــەهیدانی ڕێــگای ئــازادی
پیشکەشــی دەکــەن و بــە هــەر دڵۆپە
خوێنێکیــان کە دەڕژێتە ســەر خاکی
کوردســتان داری پــر لقوپۆی خەبات
و تێکۆشانی پێ گەشاوەتر و سەوزتر
دەکــەن و بــە خوێنــی شــەهیدان بــااڵ
دەکا داری شۆڕشــی نیشــتمان ،ئەو
خوێنە لە گۆ نایەت ،زمان ،قسەکردن
و لێــدوان ناتوانــێ مافــی تەواوی ئەو
هەزینانە بدات؛
هەمــوو ئەوانــە ئــەو نرخانــەن کــە
تیکۆشــەرانی دێموکــرات داویانە ،بە
هــەزاران شــەهید پێشــکەش کــراوە لە
پێنــاوی ئــەوەدا کە ئــەو قوتابخانەیە،
قوتابخانــەی دێموکــرات کــە بــووە بە
کۆشــکێکی گــەورەو ڕازاوە و پــڕ لە
شانازی کە بە ناوی ڕازاوەی قازی،
قاســملوو و شــەرەفکەندی ڕازاوەتەوە،
نرخێکــن کە لە پێناو شۆڕشــدا دراون
و بــە پێداهەڵگوتــن یــان قســە کــردن
لــە ســەریان ،ئیمکانــی ئــەوەی نییــە
مافی هەموو ئەو شتانە بدرێ؛ تەنیا
کارێــک کــە دەتوانیــن لــە پێناویــدا
بیکەیــن دانەواندنــی ســەری ڕێــز لــە
بەرانبــە هەمــوو ئــەو نرخانــە و دانــی
بەڵێنــی وەفاداری بە ڕێگاکەیان و بە
ڕێبازەکەیان و بە ئاواتەکانیانە.
لێــرەوە وێــڕای پیرۆزباییەکــی دووبارە
لــە هەمــوو ئێــوە ،لــە هەمــوو ئــەو
تێکۆشــەرانەی دێموکــرات کــە لــە

تەنیا کارێک کە دەتوانین لە پێناو ئەو نرخەی کە تێکۆشەرانی دێموکرات داوایانە
بیکەین ،دانەواندنی سەری ڕێز لە بەرانبەر هەموو ئەو نرخانە و دانی بەڵێنی وەفاداری
بە ڕێگاکەیان و بە ڕێبازەکەیان و بە ئاواتەکانیانە.
خەڵكــدا ناڕواتــە پێــش بەڵکــوو لە نێو
دڵی خەڵکەوە ،گوێ لە دڵی خەڵک
دەگرێــت و لــە پێنــاو ئارمانەکانــی
خەڵکــدا کاردەکات؛ لــە باتــی
خۆســەپاندن بەســەر خەڵکدا گوێ لە
دڵی خەڵک دەگرێت.
یەکێکــی دیکــە لــە پاڕامێترەکانــی
ڕێبــازی دێموکــرات بریتییــە لــە
ئەخــاق لــە سیاســەتدا .زۆرمــان
بیســتووە بــۆ پاســاوهێنانەوە بــە فــرت
و فێــڵ و درۆکــردن و چەواشــە
کارییــەکان ،دەڵێــن سیاســەت دایک
و بابــی نییــە ،سیاســەت بریتییــە لــە
درۆکــردن ،کەســێک کــە درۆی
زۆرتــر بــکات وە چاکتــری بکات لە
سیاسەتدا سەرکەوتووتر دەبێت! حیزبی
دێموکــرات باوەڕی بە درۆکردن نییە،
حیزبــی دێموکرات باوەڕی بە ئەخالق
لە سیاسەتدا هەیە .ئەخالق بریتییە لەو
چوارچێوەیــەی کــە ڕێککەوتنێکــی
سیاســی  -کۆمەاڵیەتــی لەســەر
دەکرێت؛ ئەخالق لە ڕوانگەی حیزبی
دێموکراتــەوە بریتــی نییە لە شــتێکی
پیــرۆزی دەســتکاری نەکــراو کــە لە

دێموکرات بوونە.
لــە پێشــەوای نەمــرەوە تــا دوکتــوور
قاســملوو و دوکتوور شــەرەفکەندی و
هــەزاران شــەهیدی دیکەیــش کە بەو
ڕێگایــەدا ڕۆیشــتوون و لەو ڕێگایەدا
گیانیــان بەخــت کــردووە؛ لــە یەکــەم
بــەردەوە لــە  ٧٢ســاڵ لەمەوبــەر کــە
لــە مەهابــاد بوونیاتیان نــاوە ،هەوڵیان
دا حیزبێکــی ئەمڕۆیــی دامەزرێنــن.
ئــەو حیزبــە لــە یەکــەم بــەردەوە بــوو
بــە کۆشــک و تەالرێکــی گــەورە
و ڕازاوە ،قوتابخانــەی دێموکــرات
قوتابخانەیەکــی پــڕ لــە شــانازییە،
قوتابخانەیەکــە کــە بە فکــرو باوەڕو
خوێنــی هەزاران شــەهید بونیاد نراوە.
ئــەم قوتابخانەیــە تاکەکەنــی نێــو
کۆمەڵــگا ،ئەو تاکانەی کە خاوەنی
هەســتو ســۆزو دەرکــن وەردەگرێــت
لــە نیــو خۆیــدا بــاری دێنێــت ،بــەو
مێتۆدانــەی باســمان کــرد ،بــەو
بڕوایانــەی کــە باســمان کــرد ،بــاری
دێنێــت و پــەروەردەی دەکات .تاکــی
خاوەن هەســتو ســۆز پەروەردە دەکات
و دەیــکات بە تاکێکــی خاوەن بڕوا و

ئەوانــە شۆڕشــگێربوون نییــە؛ حیزبی
دێموکــرات بریتییــە لــەو حیزبەی کە
رێبازێکی شۆڕشگێڕانەی بە درێژایی
 ٧٢ساڵ هەیە و لە پێناو بەرژەوەندی
گشــتیدا ،لــە پێنــاو ئارمانەکاندا زۆر
جــار لــە تــاک ،لــە گــرووپ و لــە
حیزبەکەشی مایەی داناوە.
 ٧٢ســاڵ پێــش ئێســتا ئــەو کاتــەی
کــە حیزبــی دێموکــرات دامــەزرا و
دوای چەنــد مانــگ دەســکەوتە
گەورەکانــی بــۆ کــورد تۆمــار کرد،
کۆماری کوردستانی دامەزراند ،زۆر
سیمبۆلو هێمای هێنایە نێو کەلتوری
شۆڕشو خەباتەوە ،تەنیا تێکۆشەرانی
رۆژهەاڵتــی نیشــتمان نەبــوون لــەو
خەباتــەدا بەشــدار بــوون بەڵکــوو لــە
بەشــەکانی دیکــەی نیشتمانیشــەوە
ڕووناکبیران ،تێکۆشــەران ،ئەفســەران
و خەباتگێڕانــی پارچەکانــی تریــش
هاتــوون لــە مەهابــادی ڕووگــەی
رۆژهــەاڵت بەشــداریان تێدا کــردووە؛
ئــەو کات حیزبی دێموکرات ئەوانەی
بــە میــوان نەدەزانــی ،ئەوانــەی بــە
خانەخــوێ دەزانــی و وەک خانەخوێ

هەڵوێســتیان دەگــرت ئــەوە لە کوچەو
کۆاڵنەکانی رۆژهەاڵتی نیشتمان بوو
کە شایی بۆ دەگێڕا؛ ئێستاش پێویستە
باشــووری نیشــتمان ،ڕێبەرانــی ئــەو
بەشــە ،لە بەرانبەرهەڕشەو گۆڕەشەی
کۆمــاری ئیســامیدا پشــتیوانی
خەڵکــی رۆژهــەاڵت فەرامــۆش
نەکــەنو بزانــن کــە نەتەوەکەیــان لەو
بەشەدا لە پشتیانە .بزانن کە خەڵکی
رۆژهەاڵت لە ماکۆوە تاکوو ئیالم لە
پشتیانن و نەک تەنیا حیزب و الیەنە
سیاســیەکان ،بەڵکوو هەموو خەڵکی
ئاســایی کووچــەو کۆاڵنەکانــی
کوردســتان پشــتی داوای رەوای
سەربەخۆبوونیان دەگرن.
لەم دۆخەدا کۆماری ئیسالمییەک
کە چەند ساڵە لە تەواوی ئاژاوەکانی
ناوچــەدا تێــوەگالوە ،چەندیــن دەیــە
ئــاژاوە گێــڕیو سیاســەتی ئــاژاوە
گێــڕی بردۆتــە پێــشو ئێســتاش بــە
کــردەوە بــە هێزی ســپای پاســداران و
بە یارمەتیدانی هێزە تێرۆریستەکان لە
ناوچەدا لە هەموو ئاژاوەگێڕییەکانی
ناوچەدا تێوەگالوە.

نیگەرانییــەکانو
دڵەخورپــەو
دڵەڕاوکێیــەکان ،ئــەو هەســتەی کــە
ئــەو ئەندامــەی حیــزب لــەو کاتــەدا
هەیەتــی لە وتن نایە ،ئەو نرخەی کە
ئەو کەسە دەیدا لە وتن نایە؛
لێوی تینوی پێشمەرگەیەک کە لە
شــاخ و دۆڵی کوردســتاندا بۆ ئەوەی
لــە دوژمنەکــەی خــۆی بشــارێتەوە
بــە چەندیــن ســەعات ڕەنگــە چەنــد
رۆژ خــۆی حەشــار بــدات بۆ چەندین
سەعات ڕێ دەپێوێ تا دەگا بە دڵۆپە
ئاوێــک ،ئارەقــی ئــەو پێشــمەرگەیە،
لێــوی تینووی ئەو پێشــمەرگەیە ،ئەو
نرخەی کە دەیدا لە گۆ نایەت؛
الوانــی بە هەستوســۆزی کــورد کە
لــە پێنــاوی گەیشــتن بــە ئــازادی و
ڕزگاریــدا ،لــە پێنــاو گەیشــتن بــە
ئارمانەکانیــان پەیوەســت بەڕیــزی
تێکۆشــەرانی دێموکــرات دەبن ،ســاڵ
لــە دوای ســاڵ و دەیە بــە دوای دەیە
ژیانیــان لە پێناوی حیزبی دێموکرات
و بــڕواو ئارمانەکانــی خەڵکــدا فیــدا
دەکەن و تەمەنیان پێشکەش بە خەبات
دەکــەن لە وتن نایەت ،بەخشــینی ئەو

مــاوەی ٧٢ســاڵدا هــەر کامێکیان بە
هەر شــکڵو شــێوازێک ڕۆژێک لە
ڕۆژان خزمەتێکیان بەو ڕێبازەکردووە،
وێڕای سەری ڕێزدانەواندن بۆ هەموو
تێکۆشەرانی دێموکرات ،بۆ بنەماڵەی
زیندانیانــی سیاســی و بــە تایبەتــی
بــۆ بنەماڵەی ســەربەرزی شــەهیدان،
لەالیــەن هەمووتانــەوە پەیمانــی
وەفــاداری لەگــەڵ ڕێبازەکەیــان
نــوێ دەکەینــەوە؛ ئاواتەخوازیــن ئــەو
بنەمایانــەی حیزبــی دێموکراتــی
لەســەر دامــەزراوە و ئــەو هەموو نرخە
کــە بــۆی داوە ،ڕۆژێــک لــە ڕۆژان
هەرچــی زووتــر لــە واڵتەکەمانبەدێ
بێن و بەو دورگە لە ئازادیو ئاشتییە
بگەین کــە چیدیکە مندااڵنی کورد
نرخی بۆ نەدەن بەڵکوو وێڕای هەموو
نەتەوەکانــی دیکــە نرخ لە پێناو زیاتر
گەشەکردنی کۆمەڵگا بدەن.
سەرکەوتوو بین
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ڕوانگەی تەناهیی کۆماری ئیسالمی و
شەڕی نەرم لە دژی کوردستان

روانگەی تەناهیــی کۆماری
ئیسالمی لە کوردستان

رۆژی ٢٧ی پوشــپەری ١٣٩٦
رۆژنامــەی کیهان  ،کە لە راســتییدا
زمانحالــی بنەماڵــەی خامنەییــە،
لــە وتارێکــدا لــە ژێــر ســەردێڕی "
همەپرســی موزائیکی را نمیپذیریم"؛
وێــڕای شــڕۆڤە لەســەر گشتپرســی
ســێی رەزبــەری  ١٣٩٦کــە بڕیــارە لە
باشــووری کوردســتان بەڕێــوە بچێت،
چەنــد ڕوانگەیەکی ئەمنی نێوخۆیی
رێژیمــی لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ
کوردســتان ئاشــکرا کــرد ،ئەگــەر
بمانەوێــت بەپێــی کــۆی ئــەو قســە و
بابەتگەلەی لە زاری بەرپرسانی ڕێژیم
یــان راگەیاندنەکانــی ڕێژیــم لەســەر
کوردســتان باڵودەبێتــەوە ،ڕوانگــەی
تەناهــی ڕێژیــم لــە ســەر کوردســتان
گردکۆ بکەین دەکرێت بڵێین :لە دوو
ئاســتدا ڕێژیم روانگــەی درێژخایەنی
تەناهی لە سەر کوردستان هەیە:
 :١رۆژهەاڵتــی کوردســتان وەک
بەشێک لە جوغرافیای ژێر دەسەاڵتی
کۆمــاری ئیســامی ،خاڵــی الوازی
ئەمنییەتــی کۆماری ئیســامییە ،بە
دوو هۆکاری سەرەکی:
ئــا :کۆمــاری ئیســامی وەک
دەســەاڵتێکی تۆتالیتێــر نەیتوانیــوە
و ناتوانێــت ،سیاســەتی تۆتالیتێــری
کۆمەاڵیەتــی  ،فەرهەنگــی خــۆی
لــە کوردســتان دابەزێنــێ و ناچــارە
بــەردەوام لــە کوردســتان سیاســەتی
رەگەزپەرســتانەی کۆمەاڵیەتــی،
فەرهەنگی خۆی کورت ببرێتەوە.
بــێ :لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان
النیکــەم لــە  ٩٢ســاڵی ڕابــردوودا
و پــاش ســەرهەڵدانی بیــر و هەوڵــی
دەوڵەت_نەتــەوە ،لــە چوارچێــوەی
جوگرافیــای ئێراندا بەردەوام رەوتێکی
شۆڕشــگێڕ هەبووە و هەیە ،ئاراستەی
ئــەو ڕەوتــە داکۆکیکــردن لــە مافــی
نەتەوەی کوردە ،کە بە دیوێکی تریدا
دەبێتە بەرەوڕووبونەوە لەگەڵ پڕۆژەی
نەتەوە_دەوڵەتی ،نەتەوەی فارس.
 :٢پرســی کــورد لــە ناوچــەی
رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت بە دوو هۆکار
خاڵی الوازی سەر تەناهیی کۆماری
ئیسالمییە:
ئا :پرسی کورد لە هەموو پارچەکانی
کوردســتان لەســەر بناغەی بەشداری
هاوشــان لــە دەســەاڵت و بەرێوەبەریــی
واڵت دامــەزراوە ،دیوێکــی ئەو باســە

واتە پرسی کورد لە نێوەرۆکی خۆیدا
دەســتەبەری دێمۆکراســی دەکات
و ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیش
دێمۆکراســی لە ناوچەی رۆژهەاڵتی
نێوەراســت بە مەترســی لەسەر کیانی
سیاسی خۆی دەزانێت.
بــێ :بێگومــان هــەر چەشــنە
پێشــوەچوونێک لــە پرســی کــورد
لــە پارچەکانــی تــری کوردســتان
ڕاســتەوخۆ کارتێکــەری لەســەر
پرســی کــوردی رۆژهــەاڵت دادەنێــت
و دەکرێــت وەک پشــتیوان و تەنانــەت
هێزێکی دنــەدەری بزاڤی رۆژهەاڵتی
کوردستان سەیری بکرێت.
کاتێک روانگەی تەناهیی کۆماری
ئیسالمی لەسەر پرسی کورد ،لەگەڵ
قەیرانی ئاو لە رۆژهەاڵتینێوەراســت
(کوردســتان وەک تەنیــا ناوەنــدی
رۆژهەاڵتــی نێوەراســت کــە خاوەنــی
ئاوە) و ستراتێژی هیالل یان پشتوێنەی
شــێعە هــاوکات دەبێــت ،کــۆی ئــەو
باســانە دەبــن بــە هۆکارگەلێــک کە
شــڕۆڤەکارانی بنەماڵــەی خامنەییــە
بڵێن":باکــووری رۆژئــاوای واڵت ،بۆ
چــل ســاڵی داهاتــوو خاڵــی الوازی
تەناهی ئێمەیە" .
کەوایە لە ستراتێژی تەناهیی ڕێژیمدا،
کوردستان مەترسی گەورەیە بۆ سەر،
شــێوەی دەســەاڵتداریی کۆمــاری
ئیســامی ،پرۆژەی نەتەوە_دەوڵەتی
فارس ،قووڵبوونــەوەی قەیرانی ئاو لە
ئێران و ســتڕاتێژی پشــتوێنەی شــێعە
لە ناوچەکەدا کە خەونی هاوبەشــی
ناســیونالیزمی فارســی و شێعەگەری
ئێرانییە ،هەر بۆیەش شڕۆڤەکارەکەی
ســپا و بنەماڵــەی خامنەیی بە ســیلە
دەڵێــن  ٤٠ســاڵی داهاتــوو  ٤٠ســاڵی
رووبەرووبونــەوەی کوردســتان لەگــەڵ
دەزگا ئەمنــی و ســەرکوتکەرەکانی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییە.

بەشی دووهەم:
شەڕی نەرمی کۆماری ئیسالمی
لە کوردستان
ئەگەر پێناســەی تەناهی بەخشــین بە
کــۆی رووداوەکانی کوردســتان چ لە
ئاســتی رۆژهــەاڵت و چ لــە ئاســتی
دەرەوەی رۆژهەاڵت لە الیەن کۆماری
ئیســامییەوە ،لــە تەنیشــت باســێک
بەنــاوی" شــەڕی نــەرم" دابندرێــت،
بــە روونــی بۆمــان ئاشــکرا دەبێت کە
بەستێن و بوارەکانی رووبەڕووبونەوەی
کۆماری ئیسالمی لەگەڵ کوردستان
تەنیا چەک و سەرکوتی ڕەق نییە،
بەڵکــوو لــە بــواری تــر و بەســتێنی
جیــاوازدا ئــەو ســەرکوت و دژایەتــی
کردنــە خــۆی دەگــۆڕێ و بەپێــی
مەبەست بەاڵم لە پێناو یەک ئاکامدا
و بــە شــێوازی جیــاواز کوردســتان
لەالیەن کۆماری ئیســامییەوە وەک
ڕێژیمێکــی تۆتالیتێــر و بــە تــەواوی
بــاڵ و الیەنەی سیاســی و دەســەاڵت
و توانایــی مرۆڤــی و ئابوورییــەوە،

دەکرێــت ،بەچەقــی خۆتاقیکردنەوەی
دەزگا داپڵۆســێنەرەکانی ڕێژیــم ،هەم
وەک ســەرکوتی ڕەق و هــەم وەک
ســەرکوت و شەڕی نەرم ڕێژیم هەوڵ
بۆ داپڵۆســین و لەنێوبردنی کوردستان
دەدات.
لێــرەدا هــەر وەک ئامــاژە ،بــۆ
روونبوونــەوەی بەشــێک لــە شــەڕی
نەرمــی ڕێژیــم لــە دژی کوردســتان
دەکرێت ،باس لە "ئەرتەشی سایبێری"
کۆمــاری ئیســامی بکەیــن  ،دیــارە
ســتڕاتێژی یەکەمــی ئــەو "ئەرتەش"ە
تێکــدان و هێــرش کردنــە ســەر بنیاتە
کۆمپیوتێرییەکانــی واڵتانی جیهانە،
و بەپێــی ڕاگەیاندنــی خۆیــان هەتــا
ئێســتا چەندین هێرشــیان کردۆتە سەر
بنیات و دامەزراوە کۆمپیوتێرییەکانی
واڵتانــی جیهان کــە لەوانــە دەکرێت،
هێــرش بــۆ ســەر ماڵپــەری تویتێــر ،
هــەک کردنی ماڵپــەری بەناوبانگی
بایــدۆ کــە گەورەتریــن پشــکێنەری
ئینتێرنێتــی واڵتــی چینــە و ...نــاو
بێنین.
ســتڕاتێژی دووهــەم کــە "ئەرتەشــی
ســایبێری ئێــران" ،پێــرەوی دەکات
هێرش کردنە سەر بنیاتە کامپیوتێری
و ئینتێرنێتییەکانــی ئۆپۆزیســیونی
ئێرانــە و رەنگە خاڵــی جێگای ئاماژە
لێرەدا ئەوە بێت ،کە راگەیاندنی ناوی
"ئەرتەشــی ســایبێری ئێران" ،هاوکات
بــوو لەگــەڵ رووداوەکانــی پــاش
هەڵبژاردنــی ســاڵی  ،١٣٨٨ئــەوەش
لە کاتێکدابوو کە پێشــتر و لە ســاڵی
١٣٨٤وە ئــەو "ئەرتەشــە" بــە نهێنــی
لەالیەن سپای پاسدارانەوە دامەزرابوو.
لــە بــواری بەرەوڕووبونــەوە لەگــەڵ
ئۆپۆزیسیون یەكێک لە ئۆرگانەکانی
ئــەو "ئەرتەشــە" " ،رێکخــراوی
ئاراســتەکردنی زانیاریــی"ە ،روونــە لە
سەردەمی زانیاریدا  ،لەگەڵ ئەوەیکە
ســەرچاوە بــۆ وەرگرتنــی زانیــاری
یەکجــار زۆرە  ،بەاڵم هــەر زۆربوونی
ئەو سەرچاوانە و رێژەی ئەو زانیارییانە
وای کــردووە ،جۆرێــک ئاڵــۆزی
زانیــاری بخوڵقێــت  ،بەومانایــە کــە
زۆری سەرچاوە نەبۆتە هۆی ئەوەیکە
ئاســتی درووســتی زانیــاری بچێتــە
ســەرێ و بەرچاوڕوونــی زیــاد بکات،
بەڵکــوو زیاتــر بۆتــە هــۆی ئەوەیکــە
گومــان و دوودڵــی لــە نێــو بەردەنگدا
زیــاد بکات ،بە جۆرێک کە لە باتی
روونبوونــەوەی رووداو و بابەتەکانــی
زیاتــر ئاراســتەی رووداوەکان بــەرو
لێڵــی و ناروونی رۆییوە و لەم نێوانەدا
ڕێژیم ئەو تایبەتمەندییەی "سەردەمی
زانیــاری" کــە بەردەنگ بــەرەوڕووی
"کەڵەکەبوونــی" زانیاریــی و
رووداوەکان دەکات ،وەک ئامێرێــک
بــۆ دژایەتــی فەلســەفەی بوونــی
زانیاری بەکار دێنێت.
بــۆ روونبوونــەوەی زیاتــر دەبێــت بڵێین
بەردەنــگ بــێ دڵخــوازی خــۆی و
تەنانــەت لەگەڵ ئەوەی رەنگە رێژەی
ئــەو زمانانــەی کــە شــارەزایی تێــدا

هەیــە ،یــەک یــان دوو زمــان بێــت،
بەاڵم چونکە تایبەتمەندی "سەردەمی
زانیــاری" ئەوەیە کە زانیاری ســنوورە
جوغرافیایــی و زمانییــەکان دەبــڕێ،
لێرەدا بەردەنگ تووشی کەڵەکەبوونی
زانیــاری دەبێــت و بــێ ئــەوەی خــۆی
خوازیاری بێــت  ،ئەو کەڵەکەبوونەش
دەرفەتــی ئــەوە دەخوڵقێنــێ کــە لــە
دەرەوەی ئیــرادەی بەردەنــگ زانیاری
هەڵە و جۆراجۆر و تەنانەت ناپێویست
دەرخــواردی بدرێــت؛ بــەو شــێوەیە کە
دەکرێــت بڵێیــن زانیــاری هــروژم بــۆ
بەردەنگ دێنێ.
هروژمــی زانیــاری و کەڵەکــە بوونی
زانیــاری وای کــردووە کــە بەردەنگ
زۆر خــۆی بــە زانیارییــەوە مانــدوو
نــەکات ،یــان باشــترە بڵێــم دەرەقەتــی
ئــەوە نەیــەت کــە بزانــێ کام زانیاری
ڕاســتە و کامەیــان هەڵەیــە و ئــەوەش
بــۆ ڕێژیمــی وەک کۆمــاری
ئیســامی دەرفەتــی خوڵقانــدووە ،کە
لــە رێــگای "رێکخراوەگەلــی وەک
"ئاراســتەکردنی زانیاریــی" بەردەنگی
کۆمەڵــگای ئێران تووشــی "دیاردەی
هروژمی زانیاری" بکات.
دیــاردەی هروژمــی زانیــاری رێــک
بەپێچەوانــەی سانســۆڕ و بڕینــی
زانیارییــە ،لــە هروژمــی زانیاریــدا
بەردەنــگ تووشــی رێژەیەکــی زۆری
زانیــاری دێــت  ،ئــەوە هــەم جۆرێــک
کەڵەکــە بوونــی زانیارییــە و هەمیش
بەلێشــاوبوونی زانیارییــە بــەو مانایــە
کــە رێژەیەکــی زۆر لــەو زانیارییــەی
دەگاتــە دەســت بەردەنــگ هیــچ
پێویســتی نییــە و زانیــن و نەزانینــی
هیــچ کارتێکەرییەکی لەســەر ژیانی
نییــە ،بــەاڵم ئــەو دو دیاردەیــە واتــە
کەڵەکەبوونــی زانیــاری و بەلێشــاوی
زانیــاری وا دەکات کــە بەردەنــگ
تووشی دوو بابەت دەبێت:
یەکــەم :زانیــاری پێویســت لــە
نێوزانیاریی ناپێویستدا ون بێت.
دووهــەم :تێکەڵبوونــی ســنووری
زانیاریــی دروســت و نادرووســت روو
دەدا و بەردەنــگ بــە ئاســانی ناتوانێ
ســنووری نێــوان راســت و درۆ لێــک
کاتــەوە و بــۆ لێــک کردنــەوەی ئــەو
ســنوورە پێویســتی بــە شــارەزایی زۆر
هەیــە ،بۆیــەش ئاســتی ناروونــی زیاد
دەکات و بەردەنگ تووشــی گومان و
دوودڵی دەبێت.
کــۆی ئــەو بابەتــە وادەکات کــە
لــە ئاســتی
کۆمەڵــگا هــەم
کۆمەاڵیەتی و هەم لە ئاســتی تاک
وەک بەردەنــگ یان بەســەر زانیاریدا
تێپەرێــت بــەو مانایــەی کــە زانیاری
و رووداوەکان کارتێکــەری دەروونــی
لەســەر نــەکات و نەبێتــە هــۆی ئــەوە
هەڵوێســتی ئاراســتەدار بــکات ،یــان
ئــەوەی لــە نێــوان گومــان و دڵنیاییدا
بمێنێتــەوە و بــاوەری بــە زانیــاری
نەمێنــێ؛ کــە هــەردووک حاڵــەت
دەبێتــە هــۆی ئــەوەی لــە کۆمەڵگادا
"رای گشــتی" ســازنەبێت ،یــان

ئەگەریــش ســازبوو لــە کاتــی خۆیدا
نەتوانێ هەڵوێست بگرێت؛ بەو شێوەیە
کۆمەڵگا تووشــی جۆرێک لە شــەق
بــوون و لێــک جیابــوون و هــەاڵوارن
و ناکۆکــی دەبێــت .دیــارە ئامانجــی
ســەرەکی "رێکخراوەی ئاراستەکردنی
زانیاریش" رێک ئەوەیە کە کۆمەڵگا
تووشی قەیران و لێکدابڕان و ناکۆکی
بــکات و بــەر بەوەبگرێــت کــە ڕای
گشتی لەسەر بابەتێک مکوڕ بێت.

کۆتایی
لــە ئێســتادا ئەگەر بابەتــی روانگەی
تەناهیی کۆماری ئیســامی لەســەر
کوردســتان و شــەڕی نــەرم بەتایبەتی
دیــاردەی هروژمــی زانیــاری و
داسەپاندنی زانیاری بۆ سەر بەردەنگ
لــە شــەڕی نەرمــدا ،لەبــەر چــاو
بگرێــن؛ دەکرێــت بڵێیــن کــە ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامی بۆ سەرخســتنی
ئامانجەکانی یەكێ لەو چەکانەی لە
دژی کوردســتان بەکاری دەهێندرێ،
هــروژم و داســەپاندنی زانیارییــە،
بەهــۆی ئــەوەی روانگــەی تەناهیــی
ڕێژیم لەســەر کوردستان روانگەیەکی
ســتڕاتێژییە ،بۆیــەش شــەڕی
نەرمــی ڕێژیــم لــە دژی کوردســتان
شــەڕێکی ســتڕاتێژییە و هــروژم و
داســەپاندنی زانیــاری بــۆ ســەرتاکی
کــورد و لە کۆمەڵگای کوردســتاندا
جۆرێکــی بــەرگ و بەربەرینــە  ،بــەو
مانایــەی کــە ڕێژیم بۆ سەرخســتنی
ئامانجەکانــی خــۆی زۆر دەربەســتی
کات و تەنانەت شــێواز نییە ،بەڵکوو
زیاتــر دەیهەوێــت ،ئــەو زانیارییــەی
کــە پێویســتێتی جێگیــری بــکات،
بــۆ وێنــە لەرێــگای کەســانی وەک
عیرفــان قانعیفەرد ،هۆشــەنگی تاڵع
و پیمانــی حەریقــی  ، ....دەیهەوێــت
ئاڕاســتەی مێــژوو و رووداوەکانــی
ڕابــردووی کوردســتان بگۆرێ ،لێرەدا
خاڵــی گرینگــی مەبەســت ئەوەیە کە
ڕێژیم ئاراســتەی مێژووی کوردستان
ناگۆڕێت بۆ ئەوەی مێژوو بشــێوێنێ،
بەڵکوو ئاراستەی مێژوویی دەگۆڕێت
بــۆ ئــەوەی ئێســتا و داهاتــوو لەســەر
بناغەی مێژوویەکی پڕ لە ناڕاســتی
لێکداتــەوە و هاوکات پێوەندی ئێســتا
و ڕابــردوو لێــک هەڵپچرێــت؛ هــەر
بۆیــەش لــە داســەپاندنی زانیــاری
بەســەر کۆمەڵــگای کوردســتاندا ،نە
پێبەنــدی شــێوازێکی تایبەتــە و نــە
زۆریــش کاتی بەالوە گرینگە ،ئەگەر
ســەیری کتێبەکانی هۆشــەنگی تالع
و قانعیفەردیــش بکەیــن رەنگــە لــە
ڕواڵەتــی خۆیــدا پێچەوانــەی یــەک
بــن و یەکتــری رەت بکەنــەوە ،بــەاڵم
بــە نێــوەڕۆک یــەک ئامانــج و
یــەک ئاکامیــان هەیــە و حاســل و
دەرهاوێشتەی یەک ژووری فکرن.
بەکارهێنانــی هروژمــی زانیــاری و
داســەپاندنی زانیــاری لــە کوردســتان
و هەروەهــا
وەک چەکێــک

مێتۆدەکانــی تــری شــەڕی نــەرم،
وای کــردووە ڕێژیــم ،کۆمەڵــگای
کوردســتانی لەگــەڵ دوو قەیرانــی
گەورە رووبەڕوو کرۆتەوە:
یەکەم :ســنووری نێــوان رەخنە و
خیانەت پاک بۆتەوە ،پاک بوونەوەی
ســنووری نێــوان ڕەخنــە و خیانــەت
نەتەنیــا کۆمەڵــگای کوردســتانی
لەیــەک دردۆنــگ کــردووە ،بەڵکوو
دۆخێکــی خوڵقانــدووە کــە بەشــێکی
زۆر لــە لێهاتوو و لێزانانی کوردســتان
بەناچــار و بــۆ ئــەوەی قســەکەیان
نەکرێتــە بیانــوو بــۆ هێــرش کردنــە
ســەر جوگمــە و کۆڵەکــەی شــۆڕش
و کۆمەڵــگای کوردســتان بێدەنگیــان
هەڵبــژاردووە و بەشــێکی تریــان بــەو
دیــوی ســەربانەکەدا بەربوونەوە و زۆر
جــار راســتەوخۆ و ناراســتەخۆ هێــرش
دەکەنــە ســەر دابەشــکاری "جــاش
و بــاش"  ،فەلســەفە و بوونــی ئــەو
دابەشــکارییە دەبەنــە ژێرپرســیارەوە،
کــە ئــەو کارەش لــە ناخــی خۆیــدا
زیاتــر دەبێتــە هــۆی ئــەوەی گۆڕەپان
بۆ کەســانی سەربە ڕێژیم ئاوەاڵ بێت،
نەک ئەوەی دەرفەت بۆ رەخنەگرانی
کوردستان بەرین بێتەوە.
دووهەم :لــە ئاســتی الیەنگــر و
ئەندامــی حیزبەکانــی کوردســتان
دەکرێــت ،بڵێیــن ژمارەیــەک لــە
الیەنگــران و ئەندامانــی حیزبەکانــی
کوردســتان تووشی جۆرێک تووڕەیی
نابەجــێ بــوون کــە ئــەو تووڕەییــە
کارتێکەری لەســەر ڕواڵەتی گشتیی
الیەنە سیاسییەکانی کوردستان داناوە
و ئــەو رواڵەتــەی لە کۆمەڵگادا بەرەو
ناشیرینی دەبا.
لــە کۆتایــیدا دەبێــت بڵێــم شــەڕی
نەرمــی کۆماری ئیســامی لە دژی
کوردســتان هەڵقــواڵوە لــە ســتڕاتێژی
تەناهــی ئــەو ڕێژیمــە و مێتۆدێکــی
ســتڕاتێژی ســەرکوتە و بەردەنگیشی
کۆی کۆمەڵگای کوردستانە.
ئامانجــی شــەڕی نەرمــی ڕێژیم مان
و نەمانــی کۆمەڵــگای کوردســتان
بــە هەمــوو رەهەندەکانیەوەیەتی ئەوان
مــان و نەمانــی ئێمــە لــە ڕابــردوو،
ئێســتا و داهاتوویــان کردووەتە ئامانج
و دەیانهەوێــت یــان بمانســڕنەوە یــان
ئــەوەی کۆمەڵگایەکــی دڵخــوازی
خۆیانمــان تێدا بەدی بێنن ،بۆیەش بۆ
بەرەوڕووبونەوە لەگەڵ ئەو شەڕە دەبێت
نــەک هەمــوو الیەنە سیاســییەکانی
کوردســتان بەڵکوو کەســایەتی و ئەو
بەشــەی لە چاالکانیش کە خۆیان لە
چوارچێــوەی رێکخراوەیەکی تایبەتدا
نابیننەوە  ،ئەوانیش بۆ بەرەوڕووبونەوە
لەگــەڵ شــەڕی نەرمــی ڕێژیــم قۆڵ
هەڵکــەن و هــاوکات لــە بەرەیــەک
پێكەوە لە دژی ڕاوەستن.

ژمارە ٢٢ ،٧٠٧ی ئوتی ٢٠١٧

بزاڤە کۆمەاڵیەتییەکان و بەستێنی نالەباری ئێران
بزاڤــە کۆمەاڵیەتییــەکان کــە پــاش
شۆڕشــی پیشــەیی لــە ســاڵەکانی
 ١٩٦٠زایینــی بەمــاوە ســەریان
هەڵــداوە و بــەرەو بــوارە سیاســی و
فەرهەنگییەکانیــش شــۆڕ بوونەتــەوە،
بەپێــی ئــەو پێناســە نوێیانــە کــە بــۆ
ئــەم بزاڤانە کراوە ،بزاڤی ژنان ،ماڤی
مرۆڤ و ژینگەپارێزی لە خۆ دەگرن،
چونکــە بە دەربڕینی باوەڕ و بۆچوون
و کاریگەرییــان لــە ســەر مــرۆڤ،
سروشــت و ژیانی کۆمەاڵیەتی دەبنە

جۆراوجــۆرەکان دەدات .هــەر بــەم
بۆنــەوە هەواڵــەکان بــە خێراییەکــی
سەرســووڕهێنەر بــە دەســتی تاکــی
کۆمەڵــگا دەگات و وا دەکات
هــەر تاکێــک ببێتــە کاراکتــەر و
توێژەرێکــی سیاســیی ســەربەخۆ،
کــە بتوانێــت لــە ڕێــگای تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان دەورێکــی بەرچاو
لــە دۆخــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیی
بگێڕێت .ئەگەر دەسەاڵتە تاکڕەوەکان
لە هەموو کەرەســتەیەکی پێشکەوتوو
بــۆ بەردەوامــی هێز و هەیبەتی خۆیان
کەڵک وەر دەگرن ،هەر ئەو کەرەستانە
لە فورمێکی مەدەنییانە لە بەر دەست

ئەگەرێکــی نەخــوازراو دەگــرن ،بەاڵم
لــە هەمبــەردا واڵتانــی بندەســتی
دیکتاتۆرەکان ئەو تێچووەی کە دەبێت
لــە ڕێگای ئاوەدانی و خزمەتگوزاری
کۆمەڵگا بەکار بهێنرێت؛ لە ڕێگای
نیزامییــەوە بــە کار دەچێــت کە جگە
لــە دواکەوتــووی و نالەبارتــر کردنــی
بوارە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگا هیچ
دەسکەوتێکی نییە.
یەکێــک لــە ڕەهەندەکانــی بزاڤــی
کۆمەاڵیەتیی کە هەم لە بزاڤی ژنان
و هەم لە بزاڤی ژینگەش گشتگیرترە
و خەباتەکــەی هەمــوو کۆمەڵــگا
دەگرێتــەوە ،بزاڤــی مافــی مرۆڤە کە

یەکێــک لــەو واڵتانــە کــە بە هۆی
زاڵبوونــی دەســەاڵتێکی تاکــڕەو و
یــەک ڕەهەنــد ،ڕێــگای نادرێــت
فەرهەنگێکی گشتگیر کە فەرهەنگە
تاکــەکان لــە خۆیــدا بتوێنێتــەوە،
گەشــە بــکات و ئەگەریــش جاروبــار
لــە چوارچێــوەی ناڕەزایەتییــەک ئەو
پرســانە بخرێنــە لــە کۆمەڵــگا بێتــە
بــەر بــاس خێــرا لــە الیــەن سیســتمی
دەســەاڵتەوە بە شــێوازگەلێکی جیاواز
ســەرکوت دەکرێــت ،یان هــەوڵ دەدەن
ناڕەزایەتییــەکان هێندە پەرە نەســتێنێ
هەتا ببنە بزاڤێکی گشــتگیر و هەمە
الیەنــە ،یان ئەوەی لە چوارچێوەیەکی

هۆی گەشــە ســەندنی شوناســییەکی
گشــتگیر و بەربــاو .گەشــەی ئــەم
بــوارە ،کولتوورێکــی لێکچــوو لــە
بنەمای ڕاگەیندراوەکان و کولتووری
کۆمەڵــگا پێک دێنێت ،کە شوناســە
تاکەکەسی و چینایەتییەکان تووشی
قەیران دەکات.
بــە هــۆی خێرایــی گواســتنەوەی
زانیارییــەکان و گەشــە کردنــی
ڕاگەیانــدن ،ئــەم بزاڤانە سەرانســەری
کۆمەڵگاکانــی تەنیــوە و مزگێنــی
نموونەیەکــی نوێــی لــە چاالکــی،
بەشــداری کــردن و ملمالنێــی الیەنــە
کۆمەاڵیەتییــەکان لــە چوارچێــوەی
ژیانــی سیاســیی بــە کۆمەڵــگا

چینی ناوەڕاســتی کۆمەڵگاش دایە،
تەنیا گارانتی مانەوەی ئەوان لە سەر
دەسەاڵت کەرەستەی چەک و هێزی
نیزامییــە کــە هەمیشــە لــە بەرانبــەر
پتانســیل و هێزی شاراوەی خەڵک بە
چۆک داهاتووە.
لــە واڵتانــەی پێشــکەوتوو بــۆ ئەوەی
دەســەاڵتەکەیان بــە پشــتیوانی هێزی
کۆمەڵگا گارانتی بکەن ،هەموو ئەو
مافانەی کــە لە بزاڤە کۆمەاڵیەتییە
کۆمەڵــگا دواکەوتــووەکان ویســت
و پرســی ســەرەکین ،لــە چوارچێوەی
یاســا و دەســتووری بنەڕەتــی خۆیــان
دەیگونجێنــن و پێــش بــە قەیرانــی
کردنــی دۆخــی سیاســی و هــەر

هەموو چینەکانی کۆمەڵگا بە ژن و
پیــاو و تەنانەت ژینگــەش دەگرێتەوە.
خەبات لە چوارچێوەی مافی مرۆڤ
خەباتێکــە کە ڕەگەز ناناســێت و هەر
دوو ڕەگــەزی ژن و پیــاو لــە بازنــەی
خۆی دەبینێت .لە ڕوانگەی ژینگەوە
بەو لێکدانەوە دەکرێت لە چوارچێوەی
مافــی مــرۆڤ بێــت کە ژیانــی هەر
تاکێکــی کۆمەڵگا بــە ژینگەیەکی
خاوێــن و تێکنەدراوەوە ،بەســتراوە .کە
وایــە ئەگەر بزاڤەکانی مافی مرۆڤ
لــە کۆمەڵــگا بتوانێــت ویســتەکانی
خۆی لە چوارچێوەی یاسای بنەڕەتی
دەسەاڵت و دەوڵەت بگونجێنێت ،مافی
ژنان و ژینگەش دەستەبەر کراوە.

بەرتەســک دەیانهێڵنەوە کە مەترســی
وەهــا بۆ ســەر ئــەوان دروســت نەکەن؛
بەاڵم هێندێ جار بە هۆکاری جیاواز
ئــەو چاالکییانــە پــەرە دەســتێنن و
سەرەنجی کۆمەڵگا بەرەو الی خۆیان
ڕادەکێشــن ،لــەم حاڵەتــدا دەســەاڵت
ناوەنــد بــە پیالنــی ســونەتییەکانی
خــۆی وەکــوو (نۆکــەری بێگانــە،
شــەڕ لەگــەڵ خــودا ،جیاوازیخــواز)
دکۆمێنتێــک بــۆ مەحکــووم کردنی
ئــەم ڕەوتانــە دەگرێــت ،بەســەرهاتی
هەمــوو چاالکییــە نــەرم و بزاڤــە
کۆمەاڵیەتییــەکان لە ئێران و واڵتانی
لــەم چەشــنەدا بەمجــۆرە کۆتایی پێ
دێت.

ئێران واڵتی نەخۆشــی و دیاردە دزێوە كۆمەاڵیەتییەكان
ڕەوتــی ئیســامی و ئیســامییەكان
لــە ئێــران بــە بەڵێنــی كۆمەڵــگای
نموونــە و بژێــوی ژیانــی گونجــاو
و بەرزكردنــەوەی مەعنەویاتــی
خەڵــك دوای ڕووخانــی حكوومەتی
پاشایەتی بەڕێوەبەری و دەسەاڵتیان
لــە ئێران خســتە پاوانــی خۆیانەوە و
هەر لەو ڕۆژەوە چیرۆكی نەهامەتی
و ماڵوێرانــی دەســتی پێكــرد ،ئەوان
بە جێگەی ئەوەی كەڵك لە زانســت
و هــزر بگرن بــۆ بەڕێوەبەری واڵت،
پشــتیان بــە دوعــا و نــزا بەســت و
"خورافــە" و "خورافە"بێژیــان كــردە
مێتــۆدی بــاو لــە كۆمەڵــگا و هــەر
ئەمــە وایكــرد كــە ئێســتا دوای
نزیــك بــە  ٤٠ســاڵ كۆمەڵــگای
ئێــران ســەرەڕای قەیرانە سیاســی و
ئابوورییەكان تووشــی دەیان دیاردەی
دزێو و نەخۆشی كۆمەاڵیەتی ببێت.
یەكێــك لەم دیــاردە كۆمەاڵیەتییانە،
گیرۆدەبــوون بــە ماددە ســڕكەرەكانە
كــە وایكردووە ئێران پلــەی یەكەمی
هەبــێ لــەم بــوارەدا و وەك دیــارە
گیرۆدەبــوون بــە مــاددە ســڕكەرەكان
خــۆی بەســتێن بــۆ ســەرهەڵدانی

دەیــان دیــاردەی دزێــوی دیكــەی
كۆمەاڵیەتــی خۆش دەكا وەك دزی،
تەالق ،بێكاری ،لەشفرۆشی و . ...
ئاوردانەوەیەك لە دۆخی بەكارهێنانی
ماددە ســڕكەرەكان و جۆر و شێوازی
بەكارهێنان و بەكارهێنەرانی مرۆڤ
تووشی سەرسووڕمان ئەكا ،هەرچەند
لــە ئێراندا ناوەندێكــی غەیرەدەوڵەتی
بوونــی نییە كە ڕێژەی بەكارهێنەران
بە جوانی دەستنیشان بكا بەاڵم گەر
ناوەنــدە حكوومەتییەكانیــش بكەینــە
ســەرچاوەی ئاوڕدانــەوە لەم دۆخەی
ئێســتا دەبینیــن كــە ،بەپێی قســەی
وتەبێــژی ســتادی بەرەنگاربوونــەوە
لەگەڵ ماددە ســڕكەرەكان لە ئێراندا
نزیــك  ٢میلیــۆن و  ٩٠٨هــەزار
گیرۆدەبــوو بــە مــاددە ســڕكەرەكان
هەیە و ئەم ئامارە بە بەراورد لەگەڵ
 ٥ساڵی ڕابردووی خۆی  ٢بەرانبەر
زیــادی كردووە و نیشــاندەری ئەوەیە
كــە هیــچ ڕێكارێكــی زانســتی و
یاســایی نییــە كــە پێش بــەم قەیرانە
كۆمەاڵیەتییە بگرێ.
بەكارهێنانــی ڕۆژانــەی  ١تــۆن و
نیــو مــاددەی ســڕكەر لــە ئێرانــدا و
بەرزبوونــەوەی ڕێژەی مردن بەهۆی
بەكارهێنانــی ماددەســڕكەرەكان و
دابەزینــی تەمەنــی بەكارهێنەران بۆ
 ١٤ســاڵ و دروســتكردنی مــاددە

پیشەییە مەترســیدارەكان لە جێگای
مــاددە ســونەتییەكان و كڕیــن و
فرۆشــی بێســنوور و ڕێگەپێــدراو
لەالیــەن ڕێژیمــەوە دەتوانــێ كەمێك
قەیرانــاوی بوونی ئەم پرســە ڕوونتر
بكاتــەوە و زیاتــر لــە جــاران نیەت و
بەرنامــەی كاربەدەســتانی ڕێژیــم
نیشــان بدا كە لە هەوڵی ئەوەدان كە
هــەروەك چــۆن بــۆ دیفاع لــە نیزام و
دروســتكردنی پەرژینێــك بــۆ خۆیان
شــەڕیان كێشــاوەتە واڵتانی دراوسێ
وەك ســووریە و عێــراق و یەمــەن و
 ...دەیانهــەوێ كۆمەڵگایەكــی
نەخــۆش بونیــاد بنێــن كــە توانــای
بەرەنگاربوونــەوە و داواكاری مافــە
سروشــتی و ئینســانییەكانی خــۆی
نەبــێ و ئەمــان بتوانــن ئازادانــە
درێــژە بــە دەســەاڵتی خۆیــان بدەن و
جارناجارێكیش بۆ فریودانی خەڵك و
كۆمەڵــگای جیهانی بە ســووتاندنی
هێندێك ماددەی سڕكەر وانیشان بدەن
كــە ئەمــان دەیانهــەوێ بەرەنــگاری
بەكارهێنانی ماددە سڕكەرەكان ببنەوە
و لەم دواییانەیشدا بەهێنانە بەرباسی
گەاڵڵەیــەك دەیانهــەوێ ئــاوات و
ئارەزووەكانی ئیمامی كۆچكردوویان
بەجــێ بگەیێنن و لە جێگای نەوت،
تریاك بهێننە ســەر ســفرەی خەڵك و
بەم شــێوازە كونترۆڵیان هەبێ بەسەر

قەیرانی ماددەســڕكەرەكان لە ئێراندا
بەاڵم لەڕاستیدا دەیانهەوێ مافیای
ماددەســڕكەرەكان زیاتــر بخەنــە ژێــر
ركێفی خۆیانەوە و قازانجی زیاتریان
هەبــێ لــە هــاوردە و هەناردەكردنــی
ماددەسڕكەرەكاندا.
كوردســتانیش
ڕۆژهەاڵتــی
بەداخــەوە لــەم سیاســەتە بــەدوور
نەبــووە و ڕەنگــە پتــر لە بەشــەكانی
دیكەیــش بــە هــۆی ویســتێكی
ئازادیخــوازی و شۆڕشــگێری
تەکــووزی كاربەدەســتانی ڕێژیمــی
لەسەربووە و بەشێوەی سیستماتیك و
بەرنامەداڕێــژراو كار لەســەر پەرەدان
بــە گیرۆدەكردنــی الوان كــراوە و
تەنانــەت بەپێــی قســەی زۆریەك لە
گیرۆدەبــووان ئــەم كەســانە زۆرجــار
لــە زیندانــەكان و لە رێگەی مۆرە و
كەســەكانی ڕێژیمەوە تووشی ماددە
ســڕكەرەكان بــوون و هەروەهــا بوونی
دەیان ئاشــپەزخانەی بەرهەمهێنەری
ماددەســڕكەرەكان لــە ڕۆژهەاڵتــی
كوردســتان بــە هــاوكاری دام و
دەزگاكانــی ڕێژیــم نیشــاندەری
هەوڵــی ڕێژیمە بــۆ بەگیرۆدەكردنی
زیاتــری خەڵــك و ئەنفالــی ســپی لە
ڕۆژهــەاڵت کــە ســااڵنێكی زۆرە
سیاســەتەكەی بــۆ دارێــژراوە و
بەڕێوەدەچێ.
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كۆڵبەری لە نێوان كێشە و پیشەدا

ئەمــڕۆ كۆڵبــەری لــە خۆرهەاڵتــی
كوردستان بووەتە دیاردەیەكی تایبەت
و نموونــەی لــە هیــچ شــوێنێكی
دیكــەی ئەم جیهانــەدا نابیندرێتەوە.
ئەمــەش تەنیــا ئەوەمــان پێدەڵێــت كە
بەس لەم ساتە مێژووییەدا لەم چەشنە
کارانــە هەیــە ،بەڵكــوو چەنــدەش
بمانەوێــت مێــژوو شــەنوكەو بكەیــن
ناتوانیــن نموونەیەكــی مێژوویــی
لــەو چەشــنە ببینینــەوە .بەهــۆی
ئەوەیکــە كۆڵبــەری دیاردەیەكــی
تایبەتــە لــە شــوێنێكی جوگرافیایی
و حاڵەتێكــی بێوێنەیــە و لــە نێــوان
كێشــەی كۆمەاڵیەتــی و ئابووری و
پیشــە و كاردا بووەتە بەرداشی نێوان
دوو ئاش.
لەالیەكــەوە حكوومەتــی ئێــران و
الیەنــە بەرپرســەكان هــەوڵ دەدەن بە
شــێوازی جۆراوجــۆر ئــەم دیــاردە كە
كێشەیەكی كۆمەاڵیەتی و ئابوورییە
لــە پێســتی ڕاســتەقینەی خــۆی
دەربێنــن و بــە شــێوازی یاســایی و
مۆڵەتــدار و گرتنەبــەری هــەزاران
ڕێوشــوێنی دیكە كێشەی كۆڵبەری
وەك پیشــەیەك پیشــان بــدەن .لــەم
ڕوانگەوە كۆڵبەری دەبێتە پیشــەیەك
وەكــوو هەزاران پیشــەی دیكە لە نێو
كۆمەڵگادا و بەم شێوە هۆكارەكان و
ناوەڕۆكەكەی بەتەواوی دەســتكاری
دەكرێت و مانای ڕاستەقینەی خۆی
لەدەست دەدات .ئەمەش لەوێدا بەدەر
دەكەوێــت كــە حكوومــەت كارتــی
كۆڵبــەری بــە كۆڵبــەران دەدات و
ڕێگایان پێدەدات ئەو كارە بكەن.
هەڵبــەت لێرەدا پێویســتە دژیەكییەك
كــە لــە نێو ئــەم كارەدا بوونــی هەیە
ڕوون بكەینــەوە؛ ئــەم دژیەكییــەش
لەوێــدا بــەدەر دەكەوێــت کــە ئەگەر
كۆڵبەری پیشەیە بۆچی لە ڕێگای
یاسایی و سنووری یاساییەوە ئەنجام
نادرێت و پێویســتە كۆڵبەران ڕێگای
نایاسایی بگرنە بەر بۆ گواستنەوەی
كەلوپەلەكانیان؟ ئایا كاتێك پیشەیەك
لــە واڵتێــك ڕێــگای پێــدەدرێ کــە
بوونــی هەبێــت بــۆ نابــێ ســوود لــە
ڕێگا ڕەسمییەكان وەربگرێت؟
لــە ڕاســتیدا خوێندنــەوەی دیاردەی
كۆڵبەری لە خۆرهەاڵتی كوردســتان
ناكرێت وەكوو پیشــەیەكی ئابووری و
بازرگانی سەیر بكرێت .لەبەرئەوەیکە
جەوهــەری ڕاســتەقینەی ئەم دیاردە
لەوێــدا بەدەر دەكەوێت كە ئەم دیاردە
خــۆی دەرئەنجامــی كێشــەگەلێكی
دیكەیــە و دیســان خــۆی بووەتەوە بە
كێشــەیەكی گەورەتر ،بەو مانایە كە
بەهــۆی قەیرانــی ئابــووری لە ئێران
و بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی بێــكاری و
هەروەها دواخستنی ئاستی ئابووریی

كوردستان لە ئاست ناوچەكانی دیكە
و پێداویســتی سروشــتی دانیشــتوان
بــۆ دابینكردنــی بژیــوی ژیانیــان و
بوونی گواســتنەوەی کەلوپەلگەلێك
كە بەپێی یاســا قاچاغ و پێویســتی
خەڵكــن ،تێكــڕا بوونەتــە هــۆی
ئەوەیكــە كێشــەی كۆڵبــەری لــە
كوردستان سەرهەڵبدات.
خــودی كۆڵبەریــش وەكــوو
دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتی و ئابووری
بووەتە هۆی ئەوەی دیســان كێشەی
دیكەی كۆمەاڵیەتی دروست ببێت.
بــەو مانایــە كــە كاتێــك حكوومــەت
ڕێــگا نــادات و ڕێــگا لــە كۆڵبەران
دەگرێــت و تەقەیــان لــێ دەكات و
دەیانكوژێــت یا خــود زیانی مادییان
پــێ دەگەینێت .ئەوە ئاســتی كێشــە
كۆمەاڵیەتییەكانــی دیكــەش بــەرز
دەکاتــەوە و لەڕاســتیدا حاڵەتێــك
لــە كۆمەڵــگا دروســت دەکات كــە
هەمــوو كێشــەكان پەیوەندییەكــی
هاوبەنــدی و ئۆرگانیكیــان پێكــەوە
پەیدا كردووە.
لێــرەدا پێویســتە ئــەوەش بزانیــن
كــە حكوومــەت بــە هەوڵدانــی بــۆ
بــە پیشەناســاندنی كۆڵبــەری و
ڕەتكردنــەوەی وەك كێشــەیەك هەوڵ
دەدات ئــەم كێشــە كۆمەاڵیەتییــە
بــە مانایەك چارەســەر و لە ئاســتی
سیاســیش كەڵكــی لــێ وەربگرێــت.
مانــای كەڵــك وەرگرتنــی ئاســتی
سیاســی بــەو مانایە كە بە یاســایی
كردنــی كۆڵبــەری دەبێـــتە هــۆی
كەمكردنــەوەی ئاســتی بێــكاری لە
ناوچەكــە؛ بۆیــە حكوومــەت ئەمــە
وەكــوو خزمەتكــردن لە ئاســت خەڵك
بەكار دێنێت.
بەاڵم لە ئەنجامدا و لەو دەركەوتانەی
كــە لــە كۆڵبــەری دەیبینیــن ئــەوا
تــا ئێســتا كۆڵبــەری بــە شــێوەی
كێشــەی كۆمەاڵیەتــی و ئابــووری
گەشــە دەكات و لە ڕاســتیدا هیچ
هەوڵێــك و لــە ژێــر هیــچ چەترێكدا
نەیتوانیــوە ئــەو دیاردەیــە بگۆڕێت.
بۆیە پێویســتە لێرەوە بڵێین كۆڵبەری
كێشەیەكی كۆمەاڵیەتی و ئابوورییە
و بــە هیــچ پێوەرێكــی ئابووریــش
لــە هەژماركردنــی بەرهەمهێنانــی
نیشــتمانیدا لــە قەڵــەم نادرێت .بۆیە
كێشــەیە و لەبەر ئــەوەش حكوومەت
ناتوانێــت بــە شــێوەیەكی ڕێســادار
كێشــەكە چارەســەر بــكات و لــە
ئاســتی دۆش داماوە .پێویســتە بڵێن
چارەســەركردنی ئەم كێشە پەیوەندی
بە چارەسەركردنی كێشەی سەرەكی
پێكهاتــەی سیاســی ئێرانەوە هەیە و
هەتــا بوونی ئەم پێكهاتە سیاســییە،
كێشــەی كۆڵبەریــش لــە كوردســتان
چارەسەر ناكرێت.
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هەڵسەنگاندنێک لەسەر "ڕاسان" و "دەروونی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت"
ێشەکی
دووفاقێتــی هەســتەکان (دوگانگــی
عواطــف) چییــه؟ ئــەو حاڵەتــە
دەرونییەیــە کــە هــاوکات هــەم ڕقــە
وهەم خۆشەویســتییە کە لە مرۆڤێکدا
کۆدەبێتــەوە؛ بۆوێنــە کاتێــک تــاک
کەسێکی زۆر خۆش بوێت بەاڵم بەهەر
هۆیێــک لەو کەســە یان جەرەیانە دڵ
هەڵکەنــدراو ببێت لێرەدا هەســتەکەی
نامرێــت بەڵکــوو دەگۆڕدرێــت بۆ ڕق
ونەفرەت وتوڕەیی لەو شەخسە یان ئەو
جەرەیانــە؛ بــۆ ڕوونتر بوونی باســەکە
وەهــا گریمانــە دەکەین کە کەســێک
بــەدڵ حــەزی لــە کوردایەتییــە بەاڵم
ناتوانێــت شــور و حەزەکــەی بــکات
بە شــعوری سیاســی دواتر بە ڕق دا
دەکەوێت ودەست ئەداتە کاری خراپ
یان قسەی نابەجێ.
سەرخستن و گۆڕین (تصعید وتبدیل)
چیــن؟ هــەر دوکیان هــەر دوو حاڵەتن
کــە لــە دەرونشــیکاریدا لــە ســەر
گۆڕینی هەســتی مرۆڤەکان باســیان
لێوەدەکرێــت( ،تصعیــد واتــە تبدیل بە
احســن) واتــە منداڵێــک لــە منداڵیدا
هــەژار بــووە و بۆ وێنــە دوچەرخەیان
بــۆ نەکڕیــوە ئێســتا ئــەو گــرێ
دەرونییــە لە ڕێگای کڕینی ماشــینە
گرانبەهاکانــەوە "تصعیــد" دەکات و
خــۆی بەتاڵ دەکاتەوە" ....تبدیل"یش
هەر گۆڕینی شــتێکە بە شــتێکی تر
،حاڵەتێکــی دەرونییــە چ لە ژیان وچ
لــە خەونــی مرۆڤەکانــدا زۆرجــار ڕوو
دەدات ،بــۆ وێنە خۆشەویســتی دایک
دەگوازرێتەوە بۆ هاوسەر ،یان نمونەی
"تصعیــد" یەکــەی دایــک الدەبرێت و
نیشــتمان لــە جێــگای دا دادەنرێــت و
هتد....
بــۆ هەڵســەنگاندنی ئــەوە کــە هەتــا
ئێســتا ڕاســان هەتــا چ ڕادەیێــک
تێکــەڵ بە دەروون یان ڕەوانی خەڵکی
شــەقامی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
لــە ناوخــۆدا بــووە ناچــارم مێژویێکی
کورتــی ڕابــردوو بهێنمەوە بەرباس کە
النیکەم لەم شــارە کە من تێیدا دەژیم
لــە دەرونــی مرۆڤــەکان وخەڵکــی تــا
ڕادەیێک جێگای خۆی کردبوویەوە.
لە پاش شەهید کرانی کاک دوکتور
ســەعید ،دورکەوتنــەوەی هێــزی
پێشــمەرگە لە مەیدانی ڕاســتەقینەی
خەباتــی خۆیان ،گەورەترین خەســار و
هــۆکار بــوو بــۆ ئەوەیکــە بەرەبــەرە و
هێدیهێدی فەزای شار ودێهاتەکانی
کوردســتان لەبــاری دەرونییــەوە بــەرەو
دامرکانــدن بچێــت ،خەڵک(تــودە)
بەپێــی مەســڵەحەت وقازانــج و
کەتوارێک کە دەیبینن هەڵسوکەوت
دەکــەن و لێرەشــدا بەتایبــەت پــاش
ئەوەیکــە خاتەمی بۆ یەکــەم جار بوو
بە ســەرکۆماری ئێران و دەستەواژەی
بێنێوەڕۆکــی ئیســاح تەڵەبی کورد
هاتە ناو گۆڕەپانی ئەدەبیاتی سیاسی
کوردەوە  ،الی زۆربەی خەڵکی شەقام
هەســتی نەتەوایەتــی گۆڕا(تبدیــل)
بــۆ داواکاری خزمەتگوزارییەکانــی
حکومەتــی وەک ئــاو و ئــاوەڕۆ
وبــرق وڕێــگا وگاز و موخابــەرات
وهتــد ...ئەمە نەک لە واڵتی ئێمەدا
بەڵکــوو لــە هەموو شــوێنکی جیهان،
خەســارەتگەلێکن کــە شارســتانییەت
وتیکنۆلــۆژی ناڕاســتەوخۆ لــە
ســەر ئــازادی وئینســانیەت وبەهــا
ئینســانیەکان دایدەنێــت و هیچیشــی
لەگــەڵ ناکرێــت بەتایبــەت بــۆ ئێمــە
کە خاوەنی واڵتی خۆیشمان نین ئیتر

ئازارەکە سەد هێندە سەختتر بوو.
مرۆڤی ئاسایی نێو کۆمەڵگا لەگەڵ
ناڕەزایەتــی دەربڕینــی ســەرزارەکی
لــە گرانی وبێــکاری وهتــد دەروونیان
بەتــاڵ دەکــەن و هەندێــک جــار
بوێــری ئەوەیــان نییــە دەنــگ هەڵبڕن
و ببنــە بکــەر بــۆ ئەســتاندنی مافــی
ئینســانی .ئەوان بەمەرجێک ئازادیان
دەوێــت کــە بــە هەرزانترین نــرخ بۆیان
دەســتەبەر بێــت .لەم بڕگــە لە زەمەندا
نەســڵێکی تــازە پێگەیشــتوو کە وەڕز
لە خواســتی باوک و وەزعی مەوجود
بــوون بە دوو ڕەهەندی جیادا هەســتی
خۆیان دەرخســت؛ یەکەم  :کەسانێک
کــە لە بــاری دەرونییەوە سەرکێشــیان
کــەم بــوو ،ئۆگــری مەعنەوییات وبە
چەشــنێک عیرفانــی ئەخالقی بوون،
واتــە هاوشــێوەی هەندێــک رێکخراو،
خۆیان بە خەباتکار دەزانی لە حاڵێکدا
ئــەوان جگــە لــەوە کــە هەســتەکانیان
بەالڕێــدا گۆڕدرابوو هیــچ کارێکیان
نەکردبــوو .هاوشــێوەی ئــەم جــۆرە
کەسانە کەسانێک هەبوون کە خۆیان
بە شــتی ســادەترەوە خەریــک کردبوو
کە دەتوانم تەنانەت ئەو کەسانەش کە
بەالڕێــدا ڕۆییشــتن و تووشــی بەاڵی
ماڵوێرانکــەری ئێعتیــاد بــوون هــەر
لــەم دەســتە دەرونییــەی کۆمەڵــگادا
جێگایان بکەمەوە.
دەســتەی دووهــەم :سەرکێشــەکان و
ڕادیکاڵــەکان و ئــاڵ وگۆڕخــوازان
بــوون ،بــە گشــتی ئــەو کەســانە بوون
کــە خواســتی دەســەاڵتی نەتەوەیــی
لــە ناخیانــدا پڕگڕتــر بــوو .بــۆ ئــەم
دەســتە بیــرەوەری شــەڕەکانی حیزبــی
دێموکــرات و باقــی هێزەکانــی دیکە
لەگــەڵ حاکمییەتــی تارانــدا جێگای
فەخر وشــانازی بوو .ئەم دەســتە پاش
پەیوەســت بوون بــە ڕیزەکانــی حیزبی
دێموکــرات و کۆمەڵــە وهتــد یــان
جەزب دەبوون وبە کردەوە کەســانێکی
باشــیان لێ دەردەچوو کــە خزمەتییان
بــە نیشــتمانەکەیان دەکــرد یــان دڵ
هەڵکەنیــاو دەبــوون و هەتــا مــردن بــە
دەرونێکــی نەحەســاو و تێرنەبــووەوە

دەیاننااڵنــد .حاکمییەت بە خوێندنەوە
و قۆســتنەوەی ئــەم هەلــە بۆ زۆربەی
ئــەو کەســانە ،کاناڵێکــی ڕادیکاڵــی
پــڕ لــە پڕوپاگاندەی نیشــاندا تاکوو
هەســتە دامرکاوەکانیانــی تێدا بەتاڵ
بکەنەوە وهێزەکەشــیان بەفیڕۆ بچێ؛
بەداخــەوە لــە گــەڵ ئــەم نەوعــە لــە
کاناڵیزە کردنی هەستە دەرونییەکانی
الوان خەســارەتێکی گــەورە لە هەموو
بارێکەوە لە هەســت وشــعوری الوانی
ڕۆژهەاڵت کەوت.
حاکمییــەت کە بە هەموو شــێوەیێک
ئــاگاداری وەزعــی دەرونــی الوانــی

پــێ ژەهــراوی کردبــوو .ســەرەڕای
هەمــووی ئــەم فێڵ وپیالنــە یەک لە
دوای یەکانــەی حاکمییــەت ،هێشــتا
الوانــی ڕۆژهــەاڵت بــێ هیــوا نەبوون
و لــە ڕێــگای نــاوە جــوان وکــردەوە بە
نرخەکانی کاک دوکتوور قاســملوی
هەمیشــە زینــدوەوە ڕچەیێکــی
پــاک وبێگەردیــان بــەدی دەکرد کە
داهاتووی خۆیانی لە سەر دابمەزرێنن
ئەویــش "ڕاســانی رۆژهــەاڵت" بــوو.
راســان گەورەتریــن وپڕماناتریــن وەاڵم
بوو بۆ دۆســت ودوژمنی ڕۆژهەاڵت،
بــە بــێ زێدەبێژی و فڕوفیشــاڵ دەڵێم

وەستانێکی هەست بوو؛ پاش وەستانی
کاتــی وەرچەرخــان بــە بــاری ڕاســت
ودروســتی نەتەوایەتــی خۆیــدا کەوتە
ڕێــگا .ئــەم دۆخــە بەتایبــەت لە پاش
حەماســەخوڵقێنییەکانی قەرەســەقەڵ
و کۆســااڵن و بۆڕییــەر کارتێکــەری
پۆزەتیڤــی هەســت پیکــراوی لەســەر
شــەقام دانــا و بەپیچەوانەشــەوە
کاریگــەری ڕوخێنــەری لەســەر
داگیرکەرانی کوردســتان بەجێهێشت؛
لێــرەدا کــەم وکــوڕی چ لــە بــاری
ڕاگەیانــدن چ لە بــاری نیزامی وهتد
نەبوونە بەربەســت بۆ ئەوەیکە خەڵکی

ڕۆژهــەاڵت بــوو ،بەردەوام لــە هەوڵی
(تبدیــل) کردنــی ئــەو هەســتانە بــە
هەست گەلێکی الوەکی وبەالڕێداچوو
بــوو .حاکمییــەت بــەردەوام ئــەو
پڕوپاگانــدەی لە نێــو خەڵکدا بەدژی
هێــزە کوردییــەکان بــاو دەکردەوە کە
ئەحزابــی ڕۆژهەاڵتی بەهۆی ژیانی
کەمــپ نشــینی تووشــی گرفتــە
دەرونییــەکان بوون ،لەباری پێکهاتەی
حیزبییــەوە الواز بــوون و دەیــان
تۆمەتــی ناڕەوای دیکەی دەدایە پاڵ
حیزبەکانــی رۆژهــەاڵت کــە ئەمانــە
کەمتریــن و بچوکتریــن تەبلیغاتێکی
حکومەت بوو کە فەزای کوردستانی

پــاش ڕاگەیاندنــی ڕاســان ،شــەقامی
کــوردی موچڕکێکــی پێداهــات،
شەقام چاوی سڕی و جارێکی دیکە
هیوایێکی مەزن لە ناخیدا چەکەرەی
کرد.
لــەم بڕگــەدا عاتیفــە وســۆز و
خۆشەویســتی دەرونــی بــە فوڕمێکی
جیاواز لە سااڵنی پێشوو خۆی نواندەوە،
لــە ســەرەتاکاندا خەڵک (تــودە) بە "
دڵــە باوەڕ مەکە" لەم خەباتە نوێیەیان
دەڕوانــی بــەاڵم پــاش گیانبــازی
پێشــمەرگەکان وشــەهید بوونــی
ڕۆڵــە فیــداکار وخۆنەویســتەکانی
حیــزب ،نیشــتمان بەگشــتی توشــی

شــەقام ناوەرۆکــی ڕاســان نەبینــن.
هــاوکات لەگــەڵ ڕاســاندا شــەڕی
پێشــمەرگە لەگــەڵ داعــش دەورێکی
بەرچاویان گێڕا هەتا تەمەنی ناسینی
پێشمەرگە و چۆنیەتی خەباتی بگاتە
الوانی سێزدە بۆ پازدە ساڵ کە بەڕای
من ئەمە دەسکەوتێکی زۆر گرینگ
بوو .داڕێــژەران وبەڕێوەبەرانی ڕاســان
ئێســتا دەبــێ باش بزانن ئەگــەر ئەوان
دروســت بچنــە پێــش ،گومانــم نییــە
ئــەو دوو توێــژەی پێشــووی کۆمەڵگا
کــە پێشــتر ناوم بردن هــەر لە ناو دڵی
ڕاســاندان (دوگانگی عواطف = مهر
آکیــن ) یانــی خۆشەویســتی و ڕق

ئێمەی کورد ئیتر ئاڵتێرناتیوێکمان ناوێت کە لە
سەر حیسابی سەرکوتی نەتەوەکان هێمنی بۆ پایتەختی
فارسەکان بگێڕێتەوە ،بەڵکوو دەبێت یەکگرتوانە لە
هەوڵــی ڕێکخســتنی خۆمان و بــە ڕێکخراوەیی کردنی
کارەکانماندا بین هەتا ئیتر دوژمن نەتوانێت هەستی
خەڵکەکەمان بەالڕێدا بەرێت وتووشــی خەســارەتێک
ببین کە قەرەبوو نەکرێتەوە

هاوکات لە یەک مرۆڤدا کۆدەبێتەوە
 ،لێــرەدا ئەرکــی بەڕێوەبەرانــی و
تیۆریســیەنەکانی ڕاســانە کە هەستە
دەرونییەکانــی کۆمەڵگا بە قازانجی
بزاڤــی ڕزگاریخــوازی نەتەوەیــی
(تصعیــد) بکــەن؛ واتــە بــە باشــترین
شــێوە تووشــی هەڵکشــانی دەرونی بۆ
بــە نەتەوەیی بونییان بکــەن .دڵنیا بن
شــار دەنگی شــاخی بە ڕوونی گوێ
لــێ بووەو پەیامی شــاخی وەرگرتووە.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
دەبێــت لەو ڕاســتییە ئــاگادار بێت کە
پێشمەرگە بێ کارت و نەناسیاوەکانی
لــە ناخی شــاردا دڵیــان دڵ دەخوازێت
بــۆ ئــەوە کــە دێموکــرات بە ڕەســمی
خەباتەکە بە گوڕتر بکات.
شــەڕ وبــاڵ باڵێنــی نــاو حاکمییەتــی
تــاران ،گرانــی وبێــکاری و داتەپینی
لــە ڕادە بــەدەری بــازاڕ ،شــەڕە
ناوچەییــەکان و وەزعییەتــی ئاڵــۆزی
واڵتانــی دراوســێ ،دزی و ئێختالســە
یــەک لــە دوای یەکــەکان و بــە
نەوعێــک بــێ تەعەهــودی حاکمــان
وکاربەدەســتانی حکومەتــی لە تاران،
پەیامــە توندوتیژەکانــی ترامــپ و...
و ناوی پیرۆزی (ڕاســان ) بەگشــتی
کارێکیــان کــردووە کــە خەڵکــی
بەرژەوەندیخواز ،شۆڕشــگێڕ ،ئاسایی،
ڕۆشنبیر ،باش ،خراپ وهەموو چین
وتوێژەکانــی کۆمەڵــگا هاتوونەتــە
ســەر ئەو باوەڕەەی کــە ئاڵوگۆڕێکی
کوتوپــڕ یەخــەی ئێرانییــەکان
دەگرێتــەوە و هەمــووی ئــەم خەڵکانە
بــە شــێوەی خۆیــان بیــر لــەو داهاتووە
ناڕوونــە دەکەنــەوە .ئێمەی کورد ئیتر
ئاڵتێرناتیوێکمــان ناوێــت کــە لە ســەر
حیسابی سەرکوتی نەتەوەکان هێمنی
بــۆ پایتەختــی فارســەکان بگێڕێتەوە،
بەڵکــوو دەبێــت یەکگرتوانە لە هەوڵی
ڕێکخستنی خۆمان و بە ڕێکخراوەیی
کردنــی کارەکانمانــدا بیــن هەتا ئیتر
دوژمن نەتوانێت هەستی خەڵکەکەمان
بەالڕێدا بەرێت وتووشــی خەسارەتێک
ببین کە قەرەبوو نەکرێتەوە .
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ســەربەخۆیی باشوور وەک دەرفەتێک بۆ
دەوڵەتســازی و دێموکراسیی سەرکەوتوو
مەســەلەی ســەربەخۆیی باشــووری
کوردســتان پێویســت دەکا لــە
و
مێژوویــی
ڕوانگەیەکــی
بەراوردکارییــەوە لێــک بدرێتــەوە،
بەتایبــەت کــە ئەگەڕێتــەوە ســەر
پەیوەنــدی نێــوان دەوڵەتســازی و
دێموکراسی.
هەوڵێکــی وا دەتوانــێ دوو ســوودی
هەبێ :لەالیەک ،بە دەسنیشانکردنی
لێکچوون و جیاوازییەکانی باشــووری
کوردســتان لەگــەڵ واڵتانــی دیکــە،
دەتوانین باشــتر ڕاڤەی ئەو مەســەلەیە
بکەیــن ،لەالیەکــی دیکــەوە ،دەشــێ
بەرچاوڕوونــی لەمــەڕ قۆناغەکانــی
پاش سەربەخۆیی باشووری کوردستان
وەدەست بێنین.
لــە ئاســتێکی گشــتیتردا ،پەیوەندی
نێوان دەوڵەت و دێموکراســی گرێدراوە
بــە گەشەســەندنی سیاســییەوە .بــۆ
تێگەیشــتن لە گرنگی گەشەسەندنی
سیاســی ،دەبــێ مۆدێلــی دەوڵەتــی
موڵک و میرات ((،patrimonial
کــە لەوێدا دەوڵەت موڵکی شەخســی
دەســەاڵتدارە و بــە میــرات دەمێنێتــەوە
بــۆ ئەندامانــی بنەماڵــەی ،لەگــەڵ
دەوڵەتی مۆدێڕن ،کە غەیرەشەخسییە
( )impersonalو لەوێــدا
وەرگرتنــی پۆســت لــە ســەر بنەمــای
شایســتەییە و حکومــەت ئەرکــی
پاراستنی بەرژەوەندی گشتییە ،لێک
جیا کەینەوە.
فرانســیس فۆکۆیاما لە بەرهەمێکی
گرنــگ و نوێــدا لەژێر ناوی "نیزامی
سیاســی و نســکۆی سیاســی"،
گەشەسەندنی سیاســی بە سەرهەڵدان
و جێکەوتنــی دەوڵەتــی مۆدێــڕن،
ســەروەریی یاسا و دێموکراسی پێناسە
دەکات .لە ڕوانگەی ئەوەوە ،هەر ئەم
ســێ ماکە و ڕاگرتنی پارســەنگ لە
نێوانیاندا ،نیزامێکی سیاسیی مۆدێرن
و سەرکەوتوو پێک دێنن.
لــە ڕابــردوودا گەشەســەندن وەک
پڕۆســەیەکی هێڵــی ()linear
بینــراوە و گەشەســەندنی ئابــووری بە
پێشــمەرجی گەشەســەندنی سیاســی
دانــراوە؛ بــەاڵم دروســتتر وایــە لێــک
جیــا بکرێنــەوە ،چوونکــە مــەرج نییە
لــە هەمــوو واڵتێکــدا گەشەســەندنی
ئابــووری هاوتەریــب بــێ لەگــەڵ
گەشەســەندنی سیاســی ،یــان ئــەوەی
بەشــێوەیەکی هێڵی لە گەشەســەندنی
ئابوورییــەوە دەســت پــێ بــکا و بــە
گەشەســەندنی سیاســی کۆتایــی
پێبێ.
لــە هێندێــک واڵت ،وەک بریتانیــا،
گەشەســەندنی ئابــووری بــووە هــۆی
گەشەســەندنی کۆمەاڵیەتــی کــە
دواجــار گەشەســەندنی سیاســیی
لێکەوتــەوە .هەڵدانــی ئابووریــی لــە
بریتانیــا ،بەتایبــەت پــاش شۆڕشــی
پیشەســازی ،ســاختارێکی چینایەتی
نوێــی هێنایــە کایــەوە و لــە ئاکامــی
تەیاربوونــی کۆمەاڵیەتــی بۆرژوازی
و چینــی کرێــکاردا ،دێموکراســی
هاتــە کایەوە .ســینگاپۆر و چین دوو
نموونــەی هەنووکەییــن کــە لەگــەڵ
ئــەوەی گەشەســەندنی بەرچــاوی
ئابوورییــان بــە خۆیانــەوە بینیــوە،
دێموکراتیک نین.
هەروەهــا جێــگای ئاماژەیــە کــە
لــە کەیســی بریتانیــادا چەنــد
دامەزراوەیەکــی سیاســی ،وەک
ســەروەریی یاســا و برۆکراســی
شایستەســاالر (meritocratic

 ،)bureaucracyیارمەتیــدەر
بــوون بۆ گەشەســەندنی ئابــووری .لە
پڕۆسەی جێکەوتنی سەرکەوتووانەی
دێموکراســی مۆدێــڕن یــان لیبــڕاڵ
دێموکراســیدا لــە ڕۆژئاوا ،ســەروەری
یاســا پێــش دێموکراســی هاتووەتــە
کایــەوە .خاڵــی گرنگ لێــرەدا ئەوەیە
کــە دامــەزراوەی سیاســی زۆر جــار
یارمەتیدەری گەشەسەندنی ئابوورییە.
درککردن بەم ڕاستییە بۆ واڵتانێک
کــە لــە حاڵەتــی گەشەســەندان ،زۆر
گرنگە.
مەســەلەیەکی دیکــەی گرنــگ
ئەوەیــە کــە پیادەکردنی دێموکراســی
پێــش دەوڵەتســازیی مۆدێــڕن ،واتــە
جێکەوتنــی بەڕێوەبەرایەتییەکــی
گشــتی ( p u b l i c
 )administrationکاریگەر یان
حکومڕانییەکــی خــاوەن کەیفییەتــی
بــەرز ،دەتوانــێ ڕێــگا خــۆش بــکا
بــۆ گەندەڵــی لــە حکومەتــدا ،کە بە
نــۆرەی خۆی کێشــەی شــەرعییەتی
بــۆ پێکدێنــێ و دواجاریــش ڕێــگا
خــۆش دەکا بــۆ ناڕەزایەتی بەرباڵو و
بەردەوام.
هــۆی ســەرهەڵدانی گەندەڵــی لــە
نیزامێکــی دێموکراتیکــی ئــاوادا،
واتــە پیادەکردنــی دێموکراســی
پیــش پێکهێنانــی دەوڵەتێکــی بەهێــز،
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەیکە دەســەاڵتداران
بــۆ مانەوەیــان لــە دەســەاڵت ،داهاتی
دەوڵــەت و پۆســت و پێگــە لــە
بەڕێوەبەرایەتیــدا بــە ســەر دۆســت و
الیەنگرانیانــدا دابــەش دەکــەن .ئــەو
حیزبانــەی کــە لــە قۆناغێکــدا لــە
ئوپۆزیســیۆندان بــەاڵم دەرفەتیــان بــۆ
هەڵکەوتووە لە حکومەتدا بەشدار بن،
لــە زۆر واڵت درێــژەدەری ئــەو جــۆرە
گەندەڵییە بوون.
یۆنــان یەکێکە لەو واڵتە ئەورووپییانە
کە زۆر لە پێش واڵتانی دیکە مافی
دەنگدانــی بــە هاوواڵتییانــی پیــاو
بەخشــی .هەڵبــەت ئێستاشــی لەگەڵ
بــێ ،بەهــۆی ئەوەوە کە دێموکراســی
لــەو واڵتــەدا پێــش دەوڵەتســازیی
مۆدێــڕن و مۆدێرنیزاســیۆن لــە
شــکڵە ڕۆژئاواییەکەیــدا هاتــە کایە،
بــەردەوام بــە دەســتی ناکارامەبوون لە
حوکمڕانــی و گەندەڵییــەوە گرفتــار
بــووە .بەپێچەوانــەی بریتانیــا ،کــە
ســەرتۆپکی مۆدێرنیزاســیۆنە لــە
ڕۆژئــاوادا ،لــە یۆنــان پڕۆســەی
شارنشینی ،کە یەکێکە لە ماکەکانی
مۆدێرنیزاسیۆن ،لە ئاکامی شۆڕشی
پیشەســازیدا ڕووی نــەدا ،بەڵکــوو
یۆنــان پڕۆســەی مۆدێرنیزاســیۆنی
تایبەت بە خۆی هەبووە .ئەمەش وای
کــردووە کــە ســەرەڕای شارنشــینی،
فەرهەنگــی الدێ لــە شــارەکانی
یۆنانــدا بتوانــێ بمێنێتەوە .باشــووری
ئیتالیــا ،بەپێچەوانــەی باکــووری ئەو
واڵتــە ،مۆدێرنیزاســیۆنی هاوشــێوەی
یۆنانــی هەبــووە؛ بۆیــە ،لــەو بەشــەی
ئیتالیــادا ناکارامەبوون لە حوکمڕانی
و گەندەڵــی بوونەتــە گرفتــی جیددی
و بــەردەوام .ئەمــەش وای کردووە کە
هێــزی وا لــە باکوور ســەرهەڵبدەن کە
خوازیاری جیابوونەوە بن لە باشــووری
واڵت.
ئەمریــکاش یەکێــک لــەو واڵتانەیــە
کــە پێــش دامەزراندنــی دەوڵەتێکــی
بەهێــز ،دێموکراســی پیــادە کــرد.
فۆکۆیامــا دەنووســێ کــە ئــەو شــێوە
گەندەڵییــە لــە نیزامــی دێموکراتیــدا
کــە لە ســەرەوە بــاس کرا ،ســەرەتا لە
ئەمریــکادا ســەری هەڵــدا .لەگــەڵ
ئەوەیکــە ئەمریــکا پڕۆســەیەکی

ســەرکەوتووانەی پیشەسازی ئەزموون
کردبــوو و خــاوەن ئابوورییەکــی
بەرهەمهێنــەری بەهێز بوو ،کەچی لە
نەبوونی بەڕێوەبەرایەتییەکی گشــتی
کاریگــەر ،ناکارامەبوونی حکومەتی
و گەندەڵــی بەرۆکی گرتبوو؛ دواجار
لــە ڕێــگای رێفۆرمەوە ،ئــەم گرفتانە
چارەسەر کران.
پرســیار ئەوەیــە کــە بۆچــی ئەمریکا
بــە رێفۆرمکردنــی بەڕێوەبەرایەتــی
گشــتی بــە ســەر ئــەو کێشــانەدا زاڵ
بــوو ،بەاڵم واڵتگەلێــک وەک یۆنان
و ئیتالیــا ئێستاشــی لــە گــەڵ بــێ
نەیانتوانیــوە گرفتــی ناکارامەبــوون
لــە حوکمڕانــی و گەندەڵی چارەســەر
بکــەن؟ وەاڵمی فۆکۆیاما ئەوەیە کە
لــە یۆنــان و ئیتالیا" ،مۆدێرنیزاســیۆن
بــە بــێ گەشەســەندن" ڕووی داوە؛
واتــە ،لەو واڵتانەدا ،چینی مامناوەند
هاوشێوەی واڵتانی پیشەسازی سەری
هەڵنەداوە .پڕۆســەی مۆدێرنیزاســیۆن
لە بریتانیا و ئەمریکا لە دەرئەنجامی
شۆڕشــی پیشەســازی و ئابــووری
بەرهەمهێنــەردا هاتــە کایــەوە ،کــە
دوو چینــی مامناوەنــد و کرێکارانــی
لێکەوتــەوە و تەیاربوونــی ئەمانــە،
دواجار نیزامــی دێموکراتیکی هێنایە
کایەوە.
لــە بریتانیــادا ،چاکســازی لــە
حکومــەت بــۆ دامەزراندنــی
برۆکراسی شایستەساالر ،کە کاکڵی
بەڕێوەبەرایەتــی گشــتی کاریگــەر
و حوکمڕانــی خــاوەن کەیفیەتــی
بــەرز پێــک دێنــێ ،زووتــر ڕوویــدا.
هۆیەکەشــی ئەوەیــە کــە لــە بریتانیــا
دەوڵەتــی بەهێــز پێــش دێموکراســی
هاتــە کایــەوە ،لــە کاتێکــدا مۆدێلی
سیاســی فێدڕاڵــی ئەمریــکا زۆرتــر
ســنووردارکردنی دەسەاڵتی حکومەت
و دەسەاڵتی زۆرینەی ئامانج بووە.
کەوابــوو ،جــۆری دەوڵەتســازی و
کەیفییەتــی دەوڵــت گرنگییەکــی
زۆری هەیــە بــۆ کەشەســەندنی
ئابووریــی (وەک لــە کەیســی چیــن
و ســینگاپۆر) یــان بۆ گەشەســەندنی
ئابووری و سیاسی (وەک لە کەیسی
بریتانیا ،واڵتانی سکاندیناڤی و باقی
واڵتانــی ڕۆژئــاوا) .چیــن یەکەمیــن
واڵت بــوو لــە دونیادا کــە دەوڵەتێکی
ناوەندی بەهێز و هەروەها برۆکراســیی
شایستەســاالری پێــک هێنــا .ئەویش
لــە ئەنجامــی شــەڕدا هاتــە کایــەوە.
هەروەها سەرهەڵدانی دەوڵەتی بەهێز و
یەکخستنی میرنشینەکانی ئاڵمان لە
ئاکامی شــەڕ هاتە گۆڕێ ،چوونکە
ســەرکەوتن لــە شــەڕدا پێویســتی بــە
دەوڵەتی ناوەندی و بەهێزە.
ئێســتا چیــن لــە ڕووی ئابوورییــەوە
گەشــەی ســەندووە ،بــەاڵم نــەک لــە
ڕووی سیاســییەوە؛ نــە ســەروەری
یاســا و نــە دێموکراســی لــەو واڵتەدا
جێنەکەوتــوون .لەگەڵ ئەوەیکە چین،
هــەروەک ســینگاپۆر ،دێموکراتیک
نییــە ،بــەاڵم دەوڵەتێکــی بەتوانــای
هەیــە کــە لــە بونیاتنانــی ژێرخــان و
خزمەتگوزاریدا کارامەیە.
بــە پێچەوانەی چیــن ،واڵتێک وەک
هێندوستان هەر لە کاتی سەربەخۆییەوە
تاکــوو ئێســتا دێموکراتیــک بــووە و
هەروەهــا لــە چەنــد دەیەی ڕابــردوودا
گەشەســەندنی ئابووریــی بەرچــاوی
بەخۆیــەوە بینیــوە .هەڵبــەت بەهــۆی
الوازبوونــی دەوڵەتــی هێندوســتان،
ناکارامەیی لە حوکمڕانی و گەندەڵی
بەڕێوەبەرایەتــی بوونەتــە گرفتــی
جیددی و بەردەوام .ئەمەش بە نۆرەی
خــۆی بووەتــە هــۆی ســەرهەڵدانی

بۆشــایی بەرچــاو لە نێــوان دەوڵەمەند
و هــەژاردا و ناڕەزایەتییەکــی
بەرباڵوی لێکەوتووەتەوە .لە هێندێک
هەرێمــی هێندوســتاندا ،ناڕەزایەتــی
تەنانــەت بەســتێنی خۆش کــردووە بۆ
ســەرهەڵدانی بزووتنــەوەی چەکداری
ماوۆیستی.
ئەزموونــی ئەمریــکا دەکەوێتــە
نێــوان هەمــوو ئەوانــەوە؛ فۆکۆیامــا
پێیوایــە واڵتانێــک کــە لــە حاڵەتی
گەشەســەندندان ،باشــتر وایە ئەمریکا
بکــەن بــە مۆدێــل ،واتــە ئەگــەر هەم
حوکمڕانی خــاوەن کەیفییەتی بەرز و
هەمیش دێموکراسییان دەوێ.
چیــن و ســینگاپۆر ناتوانــن ببــن بــە
مۆدێــل ،چوونکــە دێموکراتیــک
نیــن؛ لەگــەڵ ئەوەیکــە چیــن لــە
ســااڵنی ڕابــردوودا بــووە خــاوەن
پڕســتیژ ،بەتایبــەت دوای نســکۆی
ئابووریــی واڵتانــی دێموکراتیــک،
بــێ کێشــە نییــە .نەبوونی ئــازادی و
پێشێلکاریی مافی مرۆڤ و هەروەها
گەندەڵــی بەربــاوی حکومەتــی لــە
چیــن نموونــەی بەرچــاون .ڕوون نییە
کــە ئایــا چیــن ،کە خــاوەن توێژێکی
مامناوەندی  ٣٠٠میلیۆنییە ،هەروەها
دیکتاتــۆر دەمێنێتــەوە یــان دواجــار
ڕێگای دێموکراسی دەگرێتە بەر.
لە باشــووری کوردستان ،ئینتمایەکی
بەرین هەیە بۆ دێموکراســی .هەروەها
هــەم جەمــاوەر و هەمیــش حیزبــە
سیاسییەکان ،کۆکن لە سەر پێویستی
حکومەتی خاوەن کەیفییەتی بەرز بۆ
دەربازبــوون لــە کۆمەڵێــک گرفــت.
ئێســتا تەنانــەت دەســەاڵتدارانیش
دان بــە هەبوونــی گەندەڵیــدا دەنێــن و
حکومەت ڕایگەیاندووە کە ئامانجیان
بنبڕکردنی گەندەڵییە.
هەر لە سەرەتای ڕزگاری لە باشوور،
دێموکراســی بەرپــا کــرا .هەڵبــەت
گەمــارۆی ئابــووری تاکــوو ٢٠٠٣
 ،شــەڕی نێوخۆیــی و دواتــر گرفتــی
ناکارامەبوونی حکومەت و گەندەڵی،
بوونــە هۆی ســەرهەڵدانی ناڕەزایەتی
بەربــاو .لەالیەکــی دیکــەوە ،دوای
جیابوونــەوەی بزووتنــەوەی گــۆڕان
لــە یەکێتــی نیشــتمانی کوردســتان،
سیســتمی سیاســی لــە باشــوور
لــە دووجەمســەرییەوە گــۆڕا بــۆ
فرەجەمسەری.
لە زانســتی سیاسیدا ،کۆدەنگییەکی
ڕێژەیــی هەیــە لــە ســەر ئەوەیکــە
نیزامــی دووجەمســەر لــە نیزامــی
فرەجەمسەر ســەقامگیرترە .سەرەڕای
بەڵێنییەکانــی بزووتنەوەی گۆڕان ،نە
ئەوەنــدە بەهێزە کە گۆڕان پێک بێنێ
و نــە ئەوەنــدەش بچووکــە کــە پشــت
گــوێ بخــرێ .ئەم دۆخــە حکومەتی
لە ئاست سیاسەتی نێوخۆ و سیاسەتی
دەرەوە الواز کــردووە .فرەجەمســەری
هەروەها بووەتە ژینگەیێک بۆ ئەوەی

سەرچاوە

حیزبــە ئیســامییەکان بەرجەســتەتر
ببنــەوە .بــە کورتی ،دوای تێپەڕین لە
دووجەمســەرییەوە بۆ فرەجەمســەریی،
باشــوور
سیاســی
سیســتمی
ناسەقامگیرتر بووە.
ســەرەڕای قووڵبوونــەوەی قەیرانــەکان
لــە باشــوور ،بەتایبــەت دوای بڕینــی
بودجــە لەالیــەن حکومەتــی عێراقەوە،
حکومەتــی هەرێم دەســتی کردووە بە
چاکســازی .قەیرانی ئابووری کرا بە
دەرفــەت بــۆ ئەنجامدانی رێفــۆرم .لە
سرووشــتی خۆیدا ،رێفۆرم پرۆســەیە و
ئــاوا بەزوویی ئاکامــە ئەرێنییەکانی
دەر ناکــەون .شــەڕی داعشــیش بــووە
دەرفەتێــک بــۆ بەهێزتربوونــیهێــزی
پێشــمەرگە و هەروەهــا زیادبوونــی
پێگــەی جیۆسیاســی باشــووری
کوردستان لە ئاست نێودەوڵەتیدا.
لێرەدایە رێفراندۆم بۆ ســەربەخۆیی ،بە
مەرجێک کە کۆدەنگییەکی بەرینی
لەپشــت بــێ و ســەرکەوتووانە ئەنجــام
بــدرێ ،دەشــێ ببــێ بــە دەرفەتێکــی
زێڕیــن بــۆ ریفــۆرم و دەوڵەتســازی
ســەرکەوتووانە .هەڵبــەت دەبــێ
ڕەچــاوی بەربەســتی پێکهاتەیــی لــە
بەردەم دەوڵەتسازیدا بکەین.
بەربەســتی ســەرەکی لێــرەدا شــکڵی
مۆدێرنیســازیۆنە لــە باشــووردا،
کــە هاوشــێوەی یۆنــان و باشــووری
ئیتالیــا ،مۆدێرنیزاســیۆنێکە بــە بــێ
گەشەســەندنی تەواو یان سەرکەوتوو.
هەروەهــا داگیــرکاری و چەندین دەیە
شەڕ و ئەنفال ،ئێستاشی لە گەڵ بێ،
شوێندانەرن لە سەر باشوور.
لە باشــووری کوردســتاندا ،هاوشێوەی
یۆنان و باشــووری ئیتالیا ،شارنشینی
لــە ئاکامــی ئابــووری پیشەســازیدا
نەهاتووەتــە کایــەوە .بەڵکــوو ئــەوە
حکومەتی بەعس بوو کە بەمەبەستی
تێکدانــی کەرتی کشــتووکاڵ وەک
تاکــە کەرتــی ســەربەخۆی ئابــووری
کوردســتان و هەروەهــا تێکدانــی
گونــدەکان بــۆ شکســتپێهێنانی
بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی لــە
ســەرەتای حەفتاکاندا ،کە شێوەیەکە
لــە ئەنفــال پێــش لــە ئەنفالــی دەیــەی
هەشــتا ،پرۆســەیەکی ســاختەی
شارنشــینی لــە کوردســتاندا هێنایــە
کایەوە.
دوای ئەوەیکــە خەڵکــی گونــدەکان
ڕوویــان لــە شــار کــرد ،حکومەتــی
بەعس وابەستەی کردن بە خۆیەوە .لە
الیەکی دیکەوە ،شارەکانی کوردستان
خــاوەن ئابوورییەکــی بەرهەمهێنــەر
نەبــوون تاکوو قەوارەیەکی چینایەتی
بــە قازانجــی دێموکراســی تێیانــدا
سەرهەڵبدا.
دەســەاڵتی کــوردی دوای شــەڕی
کەنــداو ،لەگــەڵ کۆمەڵگایەکــی
ئەنفالکــراو و وێران بــەرەوڕوو بوویەوە.
هــەر لە ســەرەتاوە ،هێــزە کوردییەکان

پابەندبوون بە پیادەکردنی دێموکراسی.
هەڵبــەت هەڵدانــی ئابــووری پــاش
 ٢٠٠٣وای کــردووە کــە بەســتێنی
کۆمەڵــگای مەدەنــی پێــک بــێ،
ڕادەی خوێنــدەواری بڕواتــە ســەرێ و
چین و توێژی کۆمەاڵیەتی تەیار بن
لە پێناو رێفۆرمدا .ئازادی ڕادەربڕین،
کــە کــەم وێنەیــە لــە ڕۆژهــەاڵی
ناوینــدا ،وێــڕای هەبوونــی ئاســایش،
خاڵــی دیکــەی بەهێــزی باشــووری
کوردســتانن .کەوابــوو ،زەمینــەی
مۆدێرنیزاســیۆن لــە باشــوور هەیــە.
کۆدەنگیــی نەتەوەیــی و سیاســەتی
دروست دەشــێ مۆدێرنیزاسیۆن بە بێ
گەشەســەندن بــکا بە مۆدێرنیزاســیۆن
بە گەشەسەندنەوە.
بــە کورتــی ،گرفتــی ســەرەکی لــە
باشــووری واڵت لــە نەبوونــی ئینتیما
یــان کارکــردن بۆ دێموکراســی نییە،
بەڵکــوو گرفتــی ســەرەکی نەبوونــی
دەوڵەتســازییە .باشــوور لــەم ڕووەوە
هاوشــێوەی ئەزموونــی ئەمریکایــە،
بــەو جیاوازییــەوە کە ئەمریــکا خاوەن
ئابوورییەکــی بەرهەمهێنــەر بــوو.
فۆکۆیامــا بــە دروســتی ئامــاژە بەوە
دەکات کــە زۆرێــک لــەو گرفتانەی
وەپاڵ دێموکراسی دەدرێن ،لە نەبوونی
دەوڵەتــی بەهێز و بەڕێوەبەرایەتییەکی
گشــتی کاریگەرەوە سەرچاوە دەگرن.
هەڵبژاردنــی دێموکراتیــک گرنگــە،
بەاڵم دابینکردنی خزمەتگوزاری ،کە
لە ڕێگای دەوڵەتی بەهێزەوە دێتەدی،
پێویســتە بــۆ ئــەوەی دێموکراســی
تووشی نسکۆ نەبێ.
هەروەهــا دەبــێ لــە ڕاســتای
بەمەبەســتی
دەوڵەتســازی
پێکهێنانی نیزامێکــی دێموکراتیکی
ســەرکەوتوو ،ئەولەوییــەت بــدرێ بــە
گەشەســەندنی ئابــووری لــە شــکڵی
ئابووریــی بەرهەمهێنــەردا .بــەاڵم هەم
گەشەســەندنی ئابــووری و هەمیــش
دێموکراسی سەرکەوتوو ،پێویستی بە
دەوڵەتــی بەهێزە .هەروەها پێویســت بە
هێنانــەدی کولتوورێکی نــوێ دەکا،
یــان النیکــەم ڕزگارکردنــی جەماوەر
لە کولتووری بەســتراوەیی ســەردەمی
حکومەتی بەعس.
لــە باشــووردا گەشەســەندنی سیاســی
بــەو شــێوەیە بووە کــە دێموکراســیمان
پێش دەوڵەت بووە ،بەاڵم دەوڵەتسازی
دوای رێفرانــدۆم دەتوانــێ ببێتــە
هــۆی قووڵکردنــەوەی دێموکراســی
یــان جێگیربوونــی دێموکراســییەکی
ســەرکەوتوو .تەنانــەت ئەگــەر
رێفرانــدۆم بە هەر هۆیــەک دوابخرێ
و ســەربەخۆیی لــە نزیکمــەودادا
نەیەتــەدی ،ئەنجامدانــی رێفــۆرم
لــە پێنــاو پێکهێنانــی برۆکراســی
شایستەســاالر و جێکەوتنی سەروەری
یاســا و دواجاریــش دەوڵەتســازیدا،
پێویستییەکی حەیاتییە.

Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay: From the French Revolution to the Globalization
)of Democracy (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014

10

ژمارە ٣١ ،٧٠٧ی گەالوێژی ١٣٩٦

حەســەن شەرەفی :ئەوانەی ڕێژیمی ئێران پێی دەڵێت شەیتانی گەورە و دوژمن،
بە کردەوە دەبنە جیرانی کۆماری ئیســامیی ئێران

سەردانی سوپاساالری ئێران بۆ تورکیە ،ئامانج و بەرنامەیان لەو کاتە هەستیارەدا مژاری دیمانەی ئەمجارەی کوردستانە لەگەڵ بەڕێز حەسەن شەرەفی ،جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران کە سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین.

وتووێژ :سەلیم زەنجیری

یەکەم جارە کە ســەرۆک ئەرکانی
رێژیمــی ئێــران بــە یــاوەری شــاندێکی
بــااڵی لەشــکری ،ســەردانی تورکیــە
دەکات .ئێــوە ئــەو ســەردانە لەو کات و
ساتە هەستیارەدا چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
ئاڵوگۆڕەکانــی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت
و مەســەلەکانی پێوەندیداریی ،بۆ هەر
یــەک لە واڵتانــی ناوچــە بەتایبەتی
ئێــران و تورکیــە گرنگییەکــی زۆری
هەیــە و وێــڕای جیاوازیــی قووڵیــان
لــە هەنــدێ بــواردا ،هــەر کامیــان
بەرژەوەندیــی تایبەتیــی خــۆی هەیە.
ســەردانی سەرلەشــکر باقری ،ناکرێ
هــەروا لەنــاکاو بێــت ،بەڵکــوو پێشــتر
زەمینەسازی بۆ کراوە .ئاڵوگۆڕەکانی
ناوچــە بەتایبەتــی دۆخــی ســووریا
و ئەوەیکــە لــە کوردســتان بــە هەموو
پارچەکانییــەوە لــە گۆڕێدایــە،
ئــەوان ناچــاردەکات پێکــەوە دانیشــن
وبەرنامەیەکــی وا دابڕێژن کە ئەگەر
هەمــوو شــتێکیش بــە دڵیــان نەبێــت،
النیکــەم زیانــی کەمتــری بۆیــان
هەبێت .ئەو دوو واڵتە کە سنوورێکی
دورودرێژیــان لــە گــەڵ یەکتــر هەیە،
پێیــان وایــە کــە هاوکارییــان دەتوانێ
لــە بەرژەوەندییاندا بێ و ئەو زیانانەی
کــە ڕەنگــە لــە ئەگــەری ئاڵوگۆڕی
ناوچەکــە وەبەریــان بکــەوێ ،لە ســەر
خۆیــان کەمتــر بکــەن .بۆیــە ڕەنگــە
ســەردانی ئاســت بەرزتریشــیان بــۆ
رێککەوتــن و هەماهەنگــی باشــتر
بەدوادا بێ.
مەســەلەی ســووریە یەکێــک لــە
ناکۆکییەکانیــان لــەم چەنــد ســاڵەی
دواییــدا بووە و لە ســایەی دەســتێوەردان
و بەرژەوەندییەکانیاندا ،ئەو واڵتە کاول
بــووە و خوێنــی زۆرە لە بەر رۆیشــتووە،
ئــەو نزیکبوونەوەیــان دەتوانــێ چــی بۆ
سووریە بە دوای خۆیدا بێنێ؟
مەســەلەی ســووریە وێــڕای زیانــە
ئابوورییەکان ،جینایەتی زۆر ناخۆشی
مرۆیــی بــە دوای خۆیــدا هێنــاوە
و ڕەنگــە چەندیــن ســاڵی دیکــەش
بخایەنێــت تاکــوو برینەکانــی ســاڕێژ
بێتــەوە .تــا ئێســتا رێژیمــی ئێــران کە
پشــتیوانی ســەرەکیی مانەوەی بەشار
ئەســەد بــووە ،بەپێچەوانــەی تورکیەوە
عەمەلــی کــردووە  ،بــەاڵم ئێســتا
خەریکــە مەســەلەی ســووریە گەورەتر
دەبێــت و ڕەنگــە ناچــار بە ســازش بۆ
یەکتری بن.
چ خاڵێکــە کــە ئــەو دوو هێــزە
ناکــۆک ،بــەاڵم دژی کوردە لە ســەر
سووریە لێک نیزیک دەکاتەوە؟
ســەرەتا رێژیمــی ئێــران لــە ســووریەدا
یەکەتــاز و حزووری بەرچاوی هەبوو.

خــۆی بــە خاوەنــی هەمــوو حەرەکەت
و ئاڵوگۆڕێــک لــەو واڵتــەدا دەزانی،
بــەاڵم دواتــر دیتمان کە رووســیە پێی
نایە گۆڕەپانی کێشــەکانی سووریە و
نەخشــی یەکەمی لە ئێران وەرگرتەوە.
پاشان ئامریکا بە شکڵێکی پڕڕەنگتر
هاتە نێو ســووریە و چوار ســەربازخانە
و دوو فرۆکەخانــەی نیزامیــی
کــردەوە ،هەمــوو ئەوانــە بەشــێک لــە
بەرژەوەندییەکانــی ئێــران و تورکیە لە
مەترســی دەخات ،بۆیە بەو دانیشتنانە
دەیانهــەوێ بــە رێگاچارەیــەک بگەن
کــە بەرژەوەندییەکانــی هــەر کامیــان
دابیــن و زیانەکانیــان کەمتــر بــێ.
چونکــە پێشــتر چاوەڕوانیــان دەکــرد
دەســەاڵتی یەکــەم لــە واڵتــەدا بــن و
دەوری یەکــەم بگێــڕن ،ئێســتا دەبینن
کــە کــەم بووەتــەوە و دەیانهــەوێ لــە
چوارچێــوەی ئــەو بــەرەو داکشــانەدا،
مەوقعییەتــی خۆیــان تــا ڕادەیــەک
بپارێزن.
رێژیمــی ئێــران بــە ڕواڵەت خۆی بە
دۆســتیکوردی رۆژئاوای کوردستان
دەزانێــت ،بەپێچەوانــەوە تورکیــە ئــەو
دیفاکتۆیــەی رۆژئــاوا بــە هەڕەشــە
بــۆ ســەر خــۆی دەبێنێــت و هەڕەشــەی
هێرشــکردنە ســەر کانتۆنــی عەفریــن
دەکات .ئــەو نزیکبوونەوەیــان دەتوانــێ
چ مەترســییەک بــۆ ســەر رۆژئــاوای
کوردستان هەبێت؟
بەشــێک لــە کــوردەکان لــە ســووریە
کــە نەخشــی ســەرەکییان لــە شــەڕی
دژی داعــش هەیــە ،تەنیــا پێوەندییان
لەگــەڵ رێژیمــی ئێران نییــە ،بەڵکوو
تــا ڕادەیــەک رووســیاش پشــتیوانیان
لێــدەکات و هەروەهــا ئامریــکاش
هاوکاریی زۆر باشــیان دەکات ،بەاڵم
تورکیە ئەو دەسەاڵتەی بە بەستراوەیی
پ.ک.ک و مەترســی بــۆ ســەر
خۆی دەزانێــت .لە بەرانبەردا رێژیمی
ئێــران کــە زۆر کــوردی بــۆ گرینگ
نەبووە ،لەو چوارچێوەیەدا کە لە گەڵ
سیاســەتی یەک دەگرێتەوە ،بێدەنگی
لــە ناڕەزایەتیــی تورکیە دەکرد ،بەاڵم
بە هاتنی ئامریکا و هاوکاری بۆ ئەو
هێزەی کوردســتانی رۆژئاوا ،ئێرانیش
دەیهــەوێ نارەزایەتــی دەرببڕێــت .بەو
واتایەی کە لە دەست ئەو دەرچووبێت!
بۆیە ئەوان دەتوانن لە سەر ئەو خاڵەش
یەک بگرنەوە.
مەســەلەی رێفراندۆمــی باشــوری
کوردســتان خاڵێکــی گرینگــی
دانیشــتنیان بــووە و وێــڕای دەربڕینــی
دژایەتیان ،بەڕێوەچوونی گشتپرســی و
ئاکامەکانیشی بە زیانی ناوچە ،ئێران،
تورکیــە و عێراق دەزانــن ،لە ڕوانگەی
جەنابتەوە لێکەوتەکانی چین؟

زۆر سرووشــتییە کــە لێکەوتەکانــی
بــۆ کــورد ئەرێنــی ،نیشــتمانی و
نەتەوەیییــە .کــورد لــە مێژســاڵە کــە
قوربانــی ،خوێــن و فیــداکاری دەکا
کــە بــە رۆژێکــی وا بــگات .بــەاڵم
لێکەوتەکانی رێفراندۆم و سەربەخۆیی
بــۆ ئــەو واڵتانــە چــی دەبــێ؟ ڕەنگە
نیگەرانییەکانــی تورکیــە لــەو
پێوەندییــەدا بە قەد ئێران نەبێت ،تەنها
نیگەرانــی تورکیە مەســەلەی کوردە
لــە نێوخۆی خۆیدا ،دەنا پێوەندییەکی
پتــەوی لەگــەڵ هەرێمــی کوردســتان
هەیــە و ڕەنگــە بــە ئاســانی نەتوانــێ
چاوپۆشــی لــەو هەمــوو بەرژەوەندییــە
ئابوورییــەی خــۆی لەگــەڵ هەرێمــی
کوردســتان بــکات ،بــەاڵم چونکــە
مەســەلەکە پرسی کوردە ،ڕەنگە پێی
خــۆش نەبێت بــەو ئاراســتەیەدا بڕوات
کە کورد بۆ خۆی هەوڵی بۆ دەدات.
هەڵبــەت لێکەوتەکانی بــۆ کۆماری
ئیســامی زیاتــرن .یەکــەم کۆمــاری
ئیســامی پێــی خۆش نییــە واڵتێکی
ســەربەخۆی کــورد لــە جیرانەتی ئەو
دروســت ببێــت ،ئەویــش لــە جیرانەتی
ئەو بەشــە لە ئێــران ،کە خۆی کوردە
و رێژیم مافیان پێشــێل و ســەرکوتیان
دەکا .ئــەو لــەو دۆخــەدا پێــی خــۆش
نییــە کــورد لــە پارچەیــەک ئــازاد و
ســەربەخۆ بێ کە کاریگەری ئەرێنی
دەکاتە ســەر کوردەکانــی رۆژهەاڵت
کــە بــۆ مافــی خۆیــان بەرفراوانتــر
خەبــات بکــەن .دووهەم ،رێژیمی ئێران
خــۆی بە خاوەنی بەغدا و حکومەتی
عێــراق دەزانێ ،بۆیە ئەگەر بەشــێک
لــەو واڵتــە جیــا ببێتــەوە ،لە ڕاســتیدا
نفــووزی رێژیم لــە ناوچە و بەتایبەتی
لــەو واڵتــەدا کەمتــر و کەمڕەنگتــر
دەبێتەوە .خاڵی ســێیەم ،رێژیم دەزانێت
کــە ئەگــەر کوردســتان ســەربەخۆ و
دەوڵەتێکی ئازادی هەبێت ،دۆستایەتی
و پێوەندییەکانــی لەگــەڵ رۆژئــاوا
پتــر لــە واڵتانــی ناوچەکــە دەبێــت و
حزووری ئامریکا لەوەی ئێســتا هەیە،
زیاتریــش دەبێــت و ئــەوەی ئێــران پێی
دەڵێــت شــەیتانی گــەورە و ئامریکای
دوژمــن ،لــە واقیعدا بە کــردەوە دەبنە
جیرانــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران.
بۆیــە ئەوانــە مەســەلەگەلێکن کــە بە
زیانــی کۆماری ئیســامین و هەوڵی
ئەوە دەدات کە زیانی ســەرچاوەگرتوو
لە ســەربەخۆیی کوردســتانی باشــوور
کــەم بکاتــەوە ،بــەاڵم چەنــدە دەتوانێ
ئەوەی بکات ،ماوەتەوە سەر سیاسەتی
ئامریــکا و زلهێــزەکان ،کــە ناوچەکە
بەرەو چ ئاقارێک دەبەن.
ئێران باس لە هەڕەشــەی داخســتنی
ســنوور دەکات ،ئەمــە چەنــدە دەتوانــێ

عەمەلی بکات؟
زەرەری داخستنی سنوور دووالیەنەیە،
بەاڵم بۆ دەسەاڵتێک ،زەرەری سیاسی
لەگــەڵ زەرەری مادی جیــاوازە و پتر
گرینگــی بــە بەرژەوەنــدی سیاســی
دەدرێــت تــا ئابــووری .ئەگــەر بتوانێ
هــەردووی پێکــەوە دەســتەبەر بــکات،
باشــترە .هەمــوو هەوڵــی ئێــران ئەوەیە
کە کوردستان بە سەربەخۆیی نەگات
و دەڵێت نابێ ببێ ،ئەوە واتای ئەوەیە
کە ئەگەر ببێت ئەوان ناهێڵن.
ئــەو نەهێشــتنە چییــە و چــۆن
دەخوێندرێتەوە؟
ئەگــەر مەبەســتیان هێرشــی نیزامــی
بــێ ،ئامریــکا ڕایگەیانــدووە کــە
هێــرش بــۆ ســەر کوردســتان ،هێرشــە
بــۆ ســەر ویالیەتێکــی ئامریــکا .لــەو
نێــوەدا ســەرانی حکومەتی عێراق کە
مەســەلەکە پێوەنــدی بەوانــەوە هەیــە،
موالیمتر لە تورکیە و ئێران دەدوێن.
پێــت وایــە بتوانــن ئــەو هەڕەشــەیە
عەمەلی بکەن؟
من پێم وانیە بەو ئاسانییە بتوانن.
گەر کرا چ ناوێکی لێ دەنێی؟
ئامریکایییەکان دەیانهەوێت لە عێراق
و کوردســتاندا پایــگا و نفــووزی
زیاتریان هەبێت و هەر ئێستا خەریکی
جــێ خۆشــکردنی زیاتــری خۆیانن لە
کوردستاندا.
لــە ئەگەرێکــی وادا نابێتــە
خۆکوژی؟
لەو باوەڕەدا نیم کە بتوانێ راستەوخۆ
هێرش بکات ،بەاڵم ڕەنگە لە ڕێگای
دەســەاڵت و نفووزێــک کــە لە عێراق
(حەشــدی شــەعبی و هێزەکانــی
بەستراوە بە خۆی) هەیەتی ،ئەو کارە
لە دژی هەرێمی کوردســتان بکات و
ڕەنگــە ڕێژیــم داوایەکی لەو چەشــنە
لــە تورکییــەش هەبێ کــە بە ڕێگای
نفــووزی خــۆی (تورکمەنــەکان)
لــە عێراقــدا کێشــە بــۆ ســەربەخۆیی
بخوڵقێنــێ .هەمــوو ئەوانە پیالنی ورد
و گــەورەن کــە ڕەنگــە وا بە ئاســانی
بۆیان دەستەبەر نەبێ.
نزیکایەتــی ئــەو دوو واڵتــە
داگیرکەرەی کورد چ کاریگەرییەکی
لە سەر شۆڕشی کورد لە ڕۆژهەاڵت و
لە باکوری کوردستان دەبێت؟
یەکێــک لــە ئامانجەکانــی ئــەو
دانیشــتنەو هــی دواتریــش ،بەگشــتی
رووی لــە مەســەلەی کــوردە .ئەگەر
لــە باشــوور پێوەنــدی بــە مەســەلەی
رێفراندۆمــەوە هەبێت ،لە رۆژهەاڵت و
باکووریشــدا دەیانەوێــت خەباتی کورد
الواز و لەباری بەرن .بەاڵم هاوکاریی
و چاالکییــان لــە بــواری نیزامــی و
ئەمنییەتیــدا ،هەمووی ســەرچاوە لەو

نیگەرانییانــە دەگــرێ کە بەنیســبەت
جوواڵنــەوەی کوردیــان هەیــە .دەزانــن
کــە رەوشــی تورکیــە لــە نێوخۆیــدا
لەبــار نیــە و پێوەندییەکانــی لەگــەڵ
دونیــای دەرەوە بەتایبــەت ئورووپــادا
بــاش نییــە ،کۆماری ئیســامیش لە
نێوخۆیــدا کێشــەی یەکجــار زۆری
هەیــە و لەگــەڵ واڵتانــی دەرەوەش
ناکۆکــە .ســووریەش لــە وەزعێکدایە
کــە هەموومــان دەبینیــن .عێراقیــش
نــە ســەقامگیرە و نــە دەســەاڵتێکی
ســەربەخۆی هەیــە ،بۆیــە بــەو دۆخــە
شــڵەژاوەی هــەر چوار واڵتــی زاڵ بە
سەر کوردســتان و پێشێلکەری مافی
کوردانــدا ،دەبینیــن کــە بەپێچەوانەوە
کــورد ،لــە نێــو دونیــای دەرەوەدا
خۆیــان وەکــوو هێزێکــی دژی تێــرۆر
و تۆقاندن دەرخســتووە و جاران ئەگەر
دوژمنەکانمــان کوردیــان بــە خــراپ
دەناســاند ،ئێســتا کــورد بــە کــردەوە
خۆی ناساندووە و مەسەلەی کورد لە
ڕادەی جیهانیــدا ڕەنــگ و روویەکی
دیکــەی هەیــە کــە پێشــتر نەیبــووە.
بۆیــە مەوقعییەتی خراپی ئەو واڵتانە
و مەوقعییەتــی لەبارتــری کــورد،
پێشێلکەرانی مافی کوردیان هێناوەتە
ســەر ئــەو بــاوەڕەی کــە بەرەڤــاژی
جیاوازی بۆچوون و دژایەتیان لەگەڵ
یەکتــر ،لە ســەر مەســەلە گرینگ و
هاوبەشــەکانی ناوچــە دەســت بدەنــە
یەکتــر و بتوانــن زیانــی ئــەو شــتە لە
ڕوانگەی خۆیانەوە کەم بکەنەوە.
لەوەهــا بارودۆخێــک دا ئەرکــی
کوردەکان چییە؟
زۆر ئاسانە ،دەبێ کورد حاڵی بێ کە
ئەگــەر هەنــدێ جیــاوازی بۆچوونیان
لــە شــێوەی خەباتــدا هەبــێ ،دەبێ لە
هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان پتر
لــە جــاران ،هــاودڵ ،هەماهەنــگ و
هــاوکاری یەکتر بکەن .واڵتێک کە
ســەرکوتکەر و پێشــێلکاری مافــی
کــوردی خۆیەتــی ،ناتوانــێ ببێتــە
دۆســتی پارچەکانــی تــر .گــەر وا
دەنوێنــن ،دەبێ بزانین کــە ڕواڵەتییە.
چوونکــە رۆژی خۆی کە دێتە ســەر
چارەنووســی کــورد ،هەموویان وەکوو
یەک بەرخورد لە گەڵ پرســی کورد
دەکەن.
کۆمــاری ئیســامی چەنــدە دژی
کوردە لە ڕۆژهەاڵت ،ئەوەندەش دژی
کــوردە لــە پارچەکانــی تــر .کاتێک
کورد باسی مافی خۆی یان ریفراندۆم
بــۆ ســەربەخۆیی و مافــی چارەنووس
دەکات ،ئێــران زیاتــر لــە هەموویــان
دژایەتی دەکات .مەسەلەی ئەساسی
ئەوەیــە داگیرکــەران و پێشــێلکەرانی
مافــی کــورد لــە دۆخێکــدان کــە

بزانن کــورد گەیشــتووەتە جێگایەک
و دەیەوێــت بــەوە بــگات کــە هەوڵــی
بــۆ داوە ،هەموویــان دەســت دەدەنــە
دەســتی یــەک و بــە لێکهااڵنــی ئاوا
و هــاوکاری یەکتــر ،لــە دژی کــورد
دەوەستنەوە.
 بــە ســەرنجدان بــەو هەڕەشــە و
لێــک نزیکبوونــەوەی ئــەو هێزانە و بە
گونجاونەزانینــی کاتــی بەڕێوەچوونی
ریفرانــدۆم لەالیــەن هەنــدێ واڵت و
الیەنــەوە ،ئایــا دروســتە کــە کــورد
پاشەکشە یان کاتەکەی وەدوا بخەن؟
مــن بــە هیــچ شــێوە بــە ڕەوا نازانــم
کــە پاشەکشــە بکەن و هیــوادارم کە
کارێکی لەو شــێوەیەش نەکەن لە بەر
دوو هــۆکار :یەکەم ،ئەو دەســەاڵتەی
کــە ئێســتا لــە باشــوور هەیــە ،کاتی
خــۆی ئێــران و تورکییــە لــە دژی
بــوون وهێزیــان لــە خاکــی باشــووری
کوردســتاندا جێگیــر کرد ،بەاڵم دواتر
کــە بــوو بە واقیــع و عەمەلی ،ناچار
بوون بە شێوەیەک تەعامولی لەگەڵ
بکــەن .بــۆ ســەربەخۆییش هــەر وایە،
ئێســتا ناتوانــن بڵێــن کــە موافیقیــن،
بــەاڵم کــە کــورد ســەربەخۆیی خۆی
ڕاگەیانــد ئــەو کات ناچــارن بــە
جورێک تەعامولی لەگەڵ بکەن.
دووەم ،ئەوانەی کە دەڵێن نا و کاتی
نییە ،با بە کورد بڵێن کە کاتی باش
کەیــە و چەنــدی ماوە؟ ئەگــەر وەدوا
بکەوێ بۆ ئەو کاتەی کە ئەوان پێیان
گونجــاوە ،چ زەمانەتێکیان هەیە؟ من
پێم وایە کاتەکە زۆر گونجاوە ،چونکە
دۆخی هەر چوار واڵتی زاڵ بە ســەر
کوردستان لە ئاستی نێوخۆ و دەرەوەدا
شپرزەتر لە جارانە .لە بەرانبەردا کورد
لــە هــەر چــوار پارچەی کوردســتاندا
دۆخێکــی بــۆ هاتووەتە پێشــێ کە لە
بیروڕای گشــتی دونیــادا جێگایەکی
تایبەتیــان هەیــە و لــە نێوخۆشــدا لــە
ســەر مافەکانیــان پێداگــرن .تەنیــا
ماوەتەوە کە لە نێوخۆیاندا یەکدەنگ
و یەکهەڵوێســت بــن ،ئەگــەر ئەمــە
بکرێــت ،لــە ئەگەری هــەر هێرش یان
هاندانــی هێزی دیکە بۆ هێرشــکردنە
ســەریان ،جیهــان بێدەنــگ نابــێ .بــە
بــڕوای مــن ئــەو ریفراندۆمــە دەنگی
بەڵێ دێنێ .ئەوانەش کە لەو دۆخەدا
نەخێــر بــە ســەربەخۆیی دەڵێــن ،دەبــێ
روونــی بکەنــەوە کــە بەڵــێ بــە چــی
دەڵێــن؟ بــە دەســەاڵتی بەغــدا پــاش
ئەنفــال و کیمیابــاران و ئــەو هەمــوو
گرتــن و غــەدرەی ســەدان ســاڵە ،یــان
چی!...؟ ئەگەر کورد ئەمجارە بەڵی
بۆ سەربەخۆیی و ریفراندۆم نەدات ،لە
مێــژوودا جێگایەکــی بــاش بــۆ خۆی
تەرخان ناکات.

ژمارە ٢٢ ،٧٠٧ی ئوتی ٢٠١٧

٢۵ی گەالوێژی  ٧٢ساڵ لەمەوبەر
مێژووژمێــر خاڵــی وەرچەرخان نیشــان
ئــەدات بــە کاتــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان و
ئێرە مەهابادە و
حیزبێک چاو بە گۆڕەپانی سیاسەت
هەڵدێنــێ کە لــە هەموو ڕەهەندێکەوە
ببێتــە ئاوێنــەی بااڵنوێنــی خواســت و
ئیرادە و دەنگـی کوردستـانـی ئێــران.
ئێرە مهابادە و
"پیاوێکــی باریکەڵــەی ڕیشتەنکــی
لەتیشــکچووی ،مۆتوربەکــراو لــە
خۆشەویستی خاکوخۆڵ"
پێشەوایەک کە:
"بــۆ گەلــی کــوردی هــەژار ،بــوو بە
داری ڕیشەدار
کوردستان بە ناوی ئەو ،دەرکەوت لە
هەر دیار"
لەمــڕۆدا ،برووســکەی هیوایــەک
ئاراســتەی [لە ماکۆوە تا مووســیان]
ئــەکات و ئــەم هەواڵــە ورەبەخشــە
جاڕئەدات:
"مزگێنیم دەیە دەگەی بە ئاوات
کوردە لە سایەی حیزبی دیموکرات
حیزبی دیموکرات تۆ دەدا نەجات
پیادەی ئەو شاهی دوژمن ئەکا مات"
حیزبێــک کــە بێــزووی ئازادیــی
دایکــی نیشــتمان ئەشــکێنێ و دوای
بەرەژانەکانــی شۆڕشــی ســمکۆ و
ڕاپەڕینی شێخی نەهری و سەرهەڵدانە
ناوچەییەکانیتر؛
بــەو ئامیانــەی کــە لــە هەگبەکــەی
ژێکافــی مەزنییــەوە ،هەڵیگرتــووە،
یەکەمیــن کۆمــاری کــوردی
دائەمەزرێنێ.

حیزبێــک کــە قاســملوو و
شــەرەفکەندی ســیما و پێناسەیەتی و
داهێنەری (وشــەی مەزنی پێشمەرگە
و ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان و
ســروودی نەتەوەیــی ئــەی ڕەقیــب)ە:
ســێکوچکەیەک کــە بــوو بــە هەوێن
و مەکۆی ســەرجەم بزووتنەوە و بزاڤە
شۆڕشــگێڕەکانی هەر چوار پارچەی
کوردستان.
حیزبێــک کــە ســەدان ســەروەری و
شانازی گەورەی لە مێژووی خەباتی
ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورددا
تۆمار کردووە و هەرگیز خۆی قەتیس
نەکردووە بە یەک شــێوە خەبات و لە
پــاش ئەزموونــە پیرۆزەکانی بەرگری
شار و شۆڕشی شاخ ،ئەو کاتەی کە
هاوکێشــە سیاسی و سەربـــازییەکانی
ناوچــە وایپێکــرد کــە شــێوە خەباتــی
تاراوگــە ئەزمــوون بــکات ،هاتــە
ئاخێزگــە پاکەکــەی هــزری حاجــی
قــادر و شــاعێری ئەیڕەقیــب ،بــۆ
ئەوەی بە شێوازێکیتریش:
"هەڵیکا بەیرەقی کوردان لە دەوران
لە مابەینی کەکۆن و هەیبەسوڵتان"
لــە دامەزرانــی ژێکافــەوە تــا بــە
ئەمــڕۆ ،مــاوەی نیــوەی تەمەنــی
پــڕ لــە گیانبــازی و قارەمانێتــی ئەم
حیزبــە؛ تاقانــە حیزبــی گۆڕەپانــی
سیاســی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بووە
و ئــەو نیوەکەیتری تەمەنی ،حیزبی
یەکەمــی پێشــەنگ و ڕێکخــەری
خەباتــی کۆمەاڵنی خەڵک بووە ،دژ
بــە ڕێژیمەکانی پەهلەوی و ئاخوندی
و بــە کــردەوە ســەلماندوویەتی کــە تا
گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی ،هیــچ

تێخی حەق
باوەڕم کێوێکی بەرزە
بەرز بەقەت بەژن و بااڵی
کوردستانم
بــە بەرزایــی پیرۆزترین
خەونەکانم،
شاڕێیەکی لە دەوری داو
بەرەو لوتکە هەڵكشاوە
بێ وەی جارێک پسابێت
و درزی دابێ
حەفتا ودوو دەوری لێداوە
دەورەکانــی بە بریســکە
فرمێسکی بەر خۆرەتاوی
سەر گواڵاڵن
بە جریوەی چاوی سێرەی
دەرزی هەڵگر
بــە تریفــەی مانگــی
خامە و ســینەی سەمای
الپەڕەکان
ڕازاوەیە و مەکۆی نوورە
هــەر دەورەیــەی تاجــی
فەخری
تەخت پڕ یاقووتی سوورە
.
لــە دەوری کێــوی باوەڕم
شاڕێیەکە و حەفتا و دوو
دەوری لێداوە
هەر دەورەیەی بە داربەڕوو
چڕوپڕە
هەر دەورەیەی
تیخی حەقی حاشابڕە
هەر دەورەیەی
لە نێــو پووشــی گیانی

دوژمن ئاو و گڕە
دوا ئامانجی دەوری دەور
لوتکە دەباوەش گرتنە
لوتکــە بووکــە و گوێی لە
قاقــای لوولــەی چــەک و
گوڕەی شارە
گوێی لــە دەنگــی زەنگی
کاروانی سەروەری و
بانگ و مژدەی جڵەوداوە.

بێبەش پیرۆتی

بەربەســت و زەبروزەنگێــک ناتوانــێ
پێــش بــە ورە و چاالکــی کادر و
پێشــمەرگانی بگرێ .مانەوە و بوونی
کارای ئــەم حیزبــە لــە مەیدانــدا،
وایکــردووە کــە ڕۆژی دامەزراندنــی،
جێگــە و پێگەیەکــی تایبەتــی ببــێ
لــە نــاو جەمــاوەری ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتاندا ،تــا ئــەو ڕادەیەی کە لە
ئاستی بۆنەیەکی پیرۆزی نەتەوەیی،
هاوشــێوەی نەورۆز ،لەم ڕۆژەدا وەکوو
نەریتێکــی دێریــن و مێژوویــی کورد،
لــە بەرزاییــەکان ئاگــر ئەکرێتــەوە و
یــادی٢۵ی گەالوێژ شــکۆدار و بەرز
ڕائەگیرێت.
ئێمــەش ئەمــڕۆ لــە ســاڵوەگەڕی
ئــەم یــادە پیــرۆزەدا ،لەبــەر شــەوقی
مەشــخەاڵنی ڕاســان و وەرزی نوێــی
خەباتــی حیزبەکەمــان کــە گرێدانــی
خەباتــی شــاخ و شــارە ،ســەرڕێژ لــە
هەســتی شــانازییەکی پیــرۆز کــە
ســەر بــە حیزبێکــی هێندە ســەربەرز و
خۆشەویستین؛
"هــەر هەموومــان چــاو لــە چــاوی
ئاســۆ ئەبڕیــن ،بــە ئاســمانی مەیلــەو
شــینی خەیااڵنا ،ئەفڕیــن ،ئەفڕین و"
بــە هەوراز و نشــێوی تێکۆشــانی ئەم
حیزبەدا سەرئەکەوین و دائەگەڕێین و
پەیمــان لەگەڵ شــەهیدان و ڕێبوارانی
ڕێــگای ئازادیــدا ،نــوێ ئەکەینەوە و
ئەڵێین:
"ئێمــە ڕۆڵــەی دێموکراتیــن ســەرمان
قوربانی ڕێبازی
هەتا مردن وەفادارین بە حیزبی پێشەوا
قازی"
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لــە کاتێکا ئاســۆ
ڕوونە
هەلە و کاتی ڕزگار
بوونە
نزیکــە مەرگــی
بێدادی
هەموو دەڵێن بە دڵ
شادی
ئــەی ڕێبــەر و
پێشڕەوی کورد
ئەی حیزبی پێشەوا
قازی
لێت پیرۆزە حەفتا و
دوو ساڵ
خەباتــی پــڕ لــە
شانازی

مەشخەڵ

من الفاوم من شــااڵوم ،زیندان و بەند
دەڕووخێنم
مــن ئــەو گــڕەم یاســای دژی مافــی
گەالن دەسووتێنم
من ئەو ڕۆژەم لەبەر تیشــکم خێوی
شەو چاوی هەڵنایە
مــن ئــەو دارەم پشــتم گەلــە بــە هیچ
تۆفانێ دانایە
مــن ڕێبواری خــاوەن ورە و بە باوەڕی

ڕێی خەباتم
من مەشــخەڵی دەســتی کــوردم ئەمن
حیزبی دێموکراتم
مێژووی لێوڕێژ لە شــانازیم مێژووی
ڕوون و سوور و دوورم
بۆ هەژار و چەوساوەکان ئاسۆی هیوا
و مەکۆی نوورم
مــن قەندیــل و ئــارارات و زاگــرۆس و
سامڕەندانم

من چوارچرام ،من پێشــەوام ،ڕاپەڕین
و سەرهەڵدانم
من ئەستێرەی گەالوێژم پڕشنگڕێژی
ڕێی خەباتم
من مەشــخەڵی دەســتی کوردم ،ئەمن
حیزبی دێموکراتم
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