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ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بۆ پشتیوانی لە سەربەخۆیی
کوردستانی باشوور
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ڕێـفـرانـدۆم بۆ سـەربەخـۆیی
بــووژێــنەرەوەی
کــۆماری کــوردستانە

ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٣٠ی
خەرمانانی ١٣٩٦ی هەتاوی ،کارنەڤاڵی
پشــتیوانی لە ڕێفراندۆم بۆ ســەربەخۆیی
کوردســتان لــە ناوەندی ٣ی کوردســتان
کــە لــە الیــەن حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــەوە ڕێکخــرا بــوو بــە
بەشــداریی ،ئەندامانــی ڕێبەریی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،کادر،
پێشــمەرگە ،بنەماڵــە ،هونەرمەندانــی
نــاوداری کوردســتان ،حیــزب و الیەنــە
سیاســییەکانی کوردســتان بــە پەیمــان
نوێ کردنەوە لەگەڵ ڕێبازی شەهیدانی
کوردستان بەڕێوەچوو.
دەســتپێکی ئــەو کارنەڤاڵــە بــە خوێندنی
ســروودی نەتەوایەتیــی "ئــەی ڕقیــب"
و ڕاگرتنــی خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکی شــەهیدانی
کورد وکوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان مســتەفا هیجــری ســکرتێری
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران چەنــد وتەیەکــی پێشــکەش کــرد
و پشــتیوانیی حیزبــی دێموکراتــی لــە

سەربەخۆیی کوردستان دەربڕی.
ناوبراو لە بەشــێک لە قســەکانیدا باسی
لــە زوڵــم و زۆرییــە بەردەوامەکانــی
داگیرکــەران دژ بــە گەلــی کــورد کــرد
و وتــی ":ڕێژیمەکانــی ســەرەڕۆ کــە
کوردســتانیان بەســەردا دابــەش کــراوە
هەمیشــە تێکۆشاون کوردەکان لە مافی
خۆیان بێبەش بکەن".
هەروەها وتی" :ئێســتاش کە بەخۆشییەوە
لــە ســایەی تێکۆشــانی پێشــمەرگە
قارەمانــەکان و حکوومەتــی هەرێمــی
کوردســتان لــە باشــوور دەرفەتێــک
پێکهاتــووە کــە خەڵــک بــە ئــازادی
لــە شــێوەی دێموکراتیــک و ناســراوی
دەنگدانــی گشــتی کەڵــک وەرگرێ بۆ
دیاریکردنــی مافــی چارەنووســی خۆی
چاومان لێ سوور دەکەنەوە ،نەسیحەتمان
دەکەن کە ئێســتا کاتێکی گونجاو نییە
و دەڵێــن بــە زەرەری کــورد تــەواو دەبێت.
ئێمە دەڵێین ئێستا باشترین و گونجاوترین
کاتــە بــۆ ئــەوەی کــورد دەنــگ بــدا بۆ
دیاریکردنــی مافــی چارەنووســی خۆی
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لەو بەشەی کوردستاندا".
هەروەهــا ئاماژەیــان بــەوە کــرد کــە
دوژمنانــی کورد لە دوور و نزیک پێیان
وابــووە کە بە ســێدارە ،بــە قەاڵچۆکردن،
بــە زیندانــی کــردن و تۆقانــدن کــورد لە
مافــی خــۆی دەســت هەڵدەگرێــت و
تەسلیمی ئیرادەی ئەوان دەبێت .بەاڵم لەو
مــاوە کورتەدا کوردەکان نیشــانیاندا کە
حیســابی دوژمنان لەســەر کورد هەڵەیە.
ئێســتا هەڕەشــەی داخســتنی ســنوور و
دەســتێوەردان لە کاروباری باشوور دەکەن
 ،بــەاڵم ئێمــە لــەو باوەڕەدایــن کــە ئــەو
زەبــر و زەنگانــە ئەگــەر بتوانــن بیخەنــە
ســەر کوردســتان ،تاقیکارییەکــن کــە
لەمێــژە نەتەوەی کورد لەو تاقیکاریانەدا
سەرکەوتوو بووە.
پاشــان هونەرمەنــدی نــاوداری کــورد
"شــوان پــەروەر" چەنــد وتەیەکی لە ســەر
ســەربەخۆیی پێشــکەش بــە بەشــداربووان
کرد.
دواتــر مامۆســتا "بێبــەش" چەنــد پارچە
شــێعری لەبارەی سەربەخۆیی کوردستان

پێشــکەش بە بەشــداربوونی کارنەڤاڵەکە
کرد.
دواتــر "کۆمــا ســەرخابوون" گرووپــی
مووســیقی ڕۆژئــاوای کوردســتان بــە
سەرپەرەســتیی هونەرمەنــد "ئەحمــەد
عەکاش" چەند پارچە مووزیکیان لەسەر
ڕێفراندۆم پێشکەش کرد.
خاتوو "گوڵباخ بەهرامی" لەم کارناڤاڵەدا
پارچە شێعرێکی پێشکەش کرد.
دواتــر هونەرمەنــد "بــرادەر" چەنــد
ســروودێکی پێشــکەش بــە ئامادەبــووان
کرد کە پیشوازییەکی بەرچاوی لەالیەن
بەشداربووانی کارنەڤاڵەکە لێکەوتەوە.
هەروەهــا مندااڵنــی ناوەنــدی نێرگــز لەو
کارنەڤاڵــەدا گۆرانییەکیــان لەژێــر ناوی
"بەری بەیانە" پێشکەش کرد.
کارنەڤاڵەکــە بــە شــایی و هەڵپەڕکێــی
گرووپــی هەڵپەڕکێــی "تیشــک" ســەر
بــە کۆمیســیۆنی پــەروردەی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئیــران کۆتایی
پێهات.
پێویســت بە ئاماژەیــە کە چەندین حیزب

و الیەنــی سیاســی پەیامیــان بــۆ ئــەم
کارنەڤاڵە بەڕێ کردبوو کە بریتین له:
ـ لقی ١٦ی پارتی دێموکراتی کوردستان
ـ بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی بەحرەکە
 بەڕێوەبەرایەتی ناحیەی بەحرەکهHDP، PDK – T ،HAKPAR، PYD ،PDKS، PSK،
ENKS
بنەماڵــەی شــەهیدانی قەرەســەقەڵ و
کۆسااڵن
پەیامــی هێــزی تایبەتــی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران

خوێنەرانی بەڕێزی
"کوردستان"؛ دەقی وتەکانی
بەڕێز مستەفا هیجری
سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران
لە کارنەڤاڵی ئاماژەبۆکراودا
لەم ژمارەی کوردستان باڵو
کراوەتەوە.

پـەیڤ
دەوڵەتی کوردستان،
کیانێک بۆ ژیانی سەربەست

كەریم پەروزی
رێفراندۆمــی هەرێمــی کوردســتان کــە
بڕیاریــان داوە لــە ٢٥ی ســێپتامبر٣ ،ی
رەزبــەر بەڕێــوەی ببــەن ،هەنگاوێکــی
مێژوویــی کوردســتانی باشــوورە بــۆ
نزیکبوونــەوە لــە ئاواتێکــی لەمێژینــەی
کــورد و دووبارە بونیاتنانەوەی کیانێکی
نەتەوەیی کە دوای کۆماری کوردستان
و ئەزموونــی هەرێمــی کوردســتان هــەم
درێژەدەری ئەو رێگایە و هەم گەشەکردنی
رەوتــی مافخوازیــی کۆمەڵگایەکــە
کــە ســەرەڕای هەمــوو کەندوکۆســپە
مێژوویی و ستراتێژیک و ناوچەییەکان،
قۆناغێکــی گرینــگ و بنەمایی دەبڕێ
و ئیتــر لێرە بــەدواوە ،کتێبە مێژووییەکان
بەرگــە هەنووکەییــەکان تــەواو دەکەن و
بەرگی نوێ دەست پێدەکا.
رێفرانــدۆم و ڕاوەرگرتــن لــە خەڵکــی
دانیشــتووی هەرێمێــک بــۆ ئــەوەی
بــە بەرچــاوی هەمــوو دونیــاوە ،بزانــن
کــە ئــەو خەڵکــە چییــان دەوێ و لــەو
خەڵــک و کۆمەڵگایــە بــۆ دیاریکردنی
مافــی چارەنووســیان پرســیار دەکــرێ،
و
دێموکراتیــک
دیاردەیەکــی
ســەردەمیانەیە و رێزگرتنــە لــە ئیــرادەی
کۆمەڵگا و هاوکات شێوازێکی مۆدێڕن
و ســەردەمیانە و ئاشــتیخوازانەیە بــۆ
دەنــگ هەڵبڕینی گەلێــک .لە مێژوودا
و لەئێســتا و داهاتووشــدا زۆرجــار نەتەوە
و گەالنــی جیهان بــۆ ئەوەی رای خۆیان
و ویســتەکانیان دەرببــڕن ،رێگایــان لــێ
گیــراوە و دەگیــرێ و زۆر جــار ناچاریان
کــردوون و دەیکــەن کە پەنا بۆ شــیوازی
توندوتیژانــە بــۆ دەربڕینــی خۆیــان و
ســەلماندنی ئیــرادەی خۆیــان ببەن .بەاڵم
رێفرانــدۆم ئاشــتیخوازانە و رەواتریــن
شــێوازە کــە تەنیــا ســەرەڕۆ و داگیرکەر
و تاوانــکارەکان دژایەتیــی دەکــەن و
کۆماری پەتوســێدارەی ئیســامییە کە
بــە روونــی و بەوپــەڕی رووهەڵمااڵویــەوە
دژی راپرسی لە گەلێک ،هەڕەشە دەکا
و دژی دەوەستێتەوە.
جیا لە خودی پرسی رێفراندۆم ،ئاکامی
ئــەو رێفراندۆمــە ،هەڵگری مانا و واتای
گرنگــە و مەبەســتی ســەرەکی کــە
هێــزە سیاســیەکان بــەرەو چنینــەوەی ئەو
ئاکامــە هــەوڵ دەدەن جێــگای بایەخــی
ئەساســییە ،ئەویــش ســەربەخۆبوونی
نەتەوەیــەک و لەدایکبوونــی کیانێکــی
نــوێ و دامەزراندنــی دەوڵەتــە کە لە نێو
نەتەوەکانی جیهاندا ســەرێک بە ســەران
زیاد دەبێ.
ســەربەخۆیی کوردســتانی باشــوور و
دامەزراندنــی دەوڵەتــی کوردســتان
لــەو بەشــە لــە نیشــتمان ،بااڵکردنــی
ئیرادەیەکــی مافخــوازی و ئۆگریــی بۆ
سەربەســتی و رزگارییــە کــە خەڵکێک
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ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بۆ پشتیوانی لە سەربەخۆیی کوردستانی باشوور
هاونیشتمانیانی بەڕێز!
نەتەوەی مافویستی کورد!
بڕیاری سەرکردایەتیی سیاسیی هەرێمی
کوردســتان بۆ بەڕێوەبردنی ڕێفراندۆم لە
٢٥ی ســێپتامبردا ،بڕیارێکــی نەتەوەیی
و پێداگری لە ســەر مافێکی ئینســانی
و داوایەکــی ڕەوای کــوردە کــە دەیــان
ســاڵە لە بەشە جیاوازەکانی کوردستاندا
خەباتــی بــۆ دەکا و دەیەوێ خۆی بڕیار
لەسەر چارەنووسی خۆی بدا.
هــاوکات لەگــەڵ دێموکراتیــک بــوون
و نەتەوەیــی بــوون و ڕەوایــی ئــەو مافە،
شــێوازی دەستەبەرکردنەکەشــی کــە لە
ڕێگــەی گشتپرســی لــە کوردســتاندا
وەدی دێ ،شــێوازێکی دێموکراتیک و
ســەردەمیانە و ئاشتیخوازانەیە کە نیشان
لــە گەشــەکردن و وشــیاریی سیاســیی
نەتــەوەی کــورد و خەڵکــی کوردســتان
دەدا کــە لــە ناوچەیەکــی لێوانلێــو لــە
تێرۆر و ڕەشــەکوژی و بیری دواکەوتوو
و چەقبەســتوودا ،بیــری ســەردەمیانە و
دێموکراتیکــی هەیــە و بــە مێکانیزمی
دێموکراتیــک و پێشــکەوتوانە دەیــەوێ
مافەکانی خۆی وەدی بێنێ و ئیرادەی

نەتەوەیی و دێموکراتیکی بسەلمێنێ.
ئێمە لە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێرانــدا هــەم پێشــتریش بــە ڕەســمی
ڕامانگەیانــدووە کــە ئــەو مافــە بــە
مافێکــی ڕەوای کــورد لە کوردســتانی
باشووور دەزانین و هەم بە شێوەی جیددی
پشــتیوانی لە ڕێفراندۆم بۆ سەربەخۆیی
کوردســتانی باشــوور دەکەیــن .لێــرەدا
وێڕای دووپاتکردنەوەی ئەو پشــتیوانیە،
ڕوو لــە گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان و وەکوو بەشــێکی ژێر ستەم
بــەاڵم وشــیار و لەسەرهەســت وخــاوەن
بڕیاری کوردستان دەکەین کە:
یەکــەم :لــەم ڕۆژانــەدا تاکــوو ڕۆژی
بەڕێوەچوونی ڕێفراندۆم بە هەرشێوەیەکی
تەبلیغــی کــە بۆتان دەکرێ پشــتیوانیی
خۆتــان لــە ڕێفرانــدۆم بــۆ ســەربەخۆیی
کوردســتانی باشــوور دەرببــڕن و لــە
ڕۆژی ئەنجامدانــی ڕێفراندۆمیشــدا بە
هەڵکردنی ئااڵی کوردستان و پۆشینی
جلوبەرگــی کــوردی و ئامادەبــوون لــە
شــوێنە گشــتییەکان بــەو جلوبــەرگ و
ئااڵوە ،نیشــان بدەیــن کە نەتەوەی کورد
لــە هەمــوو بەشــەکانی کوردســتاندا

پشتیوان و هاوسۆزی یەکن.
دووهــەم :هەمــوو ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبی دێموکرات لە دەرەوەی واڵت و لە
کوردستانی باشوور بە هەرشێوەیەک کە
بۆیان دەکرێ لە ئاهەنگ و هاندانەکان
بۆ پشتیوانی لە رێفراندۆم و سەربەخۆیی
کوردســتانی باشــووردا حــوزووری
بەرچاویــان هەبــێ و بــە هەڵگرتنــی
دروشــمی پێوەندیــدار یارمەتیــدەر بــۆ
گەشەکردنی پشتیوانییەکان بن.
ســێهەم :بــە وەرێخســتنی کەمپەینــی
تایبــەت لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانــدا و
پڕوپاگەنــدەی تایبەت بەو بوارە ،واژۆی
پشــتیوانی بۆ ســەربەخۆیی کوردستانی
باشــوور کــۆ بکەنــەوە و لــەو بوارەشــدا
دەوری خۆتــان بــۆ هانــدان بگێــڕن و
یارمەتیدەربــن بــۆ گەیشــتنی نەتــەوەی
کــورد لــە بەشــێکی نیشــتماندا بە مافە
رەواکانیان.
سیاسەت و باوەڕی حیزبی دێموکرات لە
ســەرەتای دامەزارنیەوە و لــە بونیاتنانی
کۆمــاری کوردســتانەوە تاکــوو ئێســتا
ئــەوە بــووە و هەیــە کــە کــورد وەکــوو
یەک نەتەوە دەبینێ کە بە بێ ویســتی

خــۆی خاکەکەی بە ســەر چــوار واڵتدا
دابــەش کــراوە و گەشــەکردنی خەباتــی
کــورد لە هەر بەشــێکدا ،بە ســەرکەوتن
و دەســکەوتی هەمــوو کــورد دەزانــێ
 .خەباتــی کــورد لــە باشــوور و لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەتوانن و دەبێ

پشــتیوانی یــەک بن بۆ هەرچــی زیاتر
گەشــەکردن و نزیکبوونەوەیــان لە ئاواتە
نەتەوەیی و دێموکراتیکەکان.
ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی لە کوردستانی
باشــوور بووژاندنــەوەی کۆمــاری
کوردستانە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
٢٥ی خەرمانی ١٣٩٦ی هەتاوی
١٦ی سێپتابری ٢٠١٧ی زایینی

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بە بۆنەی ٢٥ـەمین ساڵیادی شەهیدانی میکۆنۆس
کوردستان سەر دانانەوێنێ"
ئازادیخوازانی ئێران!
هاونیشتمانیانی کوردستان!
تێکۆشەرانی دێموکرات!
 ٢٥ســاڵ پێــش لــە ڕۆژی ٢٦ی
خەرمانانــی ١٧ ،١٣٧١ی ســێپتامبری
١٩٩٢ی زایینــیدا تێرۆریســتانی
نێــردراوی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
لــە نێــو دڵــی ئورووپــادا دەســتڕێژیان لــە
هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران کرد و بە خەیاڵی نگریســیان وایان
دەزانی کە بەو کوشــتارە دەتوانن سەر بە
کوردستان دانەوێنن.
لەو کارەســاتە مێژووییەدا دەستی ڕەشی
تێــرۆر ،دوکتــور ســادقی شــەرەفکەندی
ســکرتیری گشــتی ،فەتــاح عەبدولــی
نوێنــەری حیــزب لــه دەرەوه ،هومایــوون
ئــەردەاڵن نوێنــەری حیــزب لــه ئاڵمــان و
نــووری دێهکوردی دۆســتی کوردی لە
بزووتنەوەی کورد ئەستاند .تێرۆرسیتانی
نێــردراو ڕق وبێزاریــی پەنگخــواردووی
ســەدان ســاڵەی تاریکــی پەرســتی و
دژەمرۆییــان بەســەر هەیئەتێکــدا ڕژانــد
کــە هاتبوون تاکوو وێڕای بەشــداری لە
کۆبوونــەوەی جیهانیــی ئەنتێرناســیۆناڵ
سوسیالیســت ،لــە چەنــد کۆبونــەوەی
دیکــەدا ،هــەوڵ بــۆ پێکهێنانــی
یەکگرتوویــی لــە نێوهێــزە دێموکــرات
و ئازادیخوازەکانــی ئێرانــدا بــدەن  ،بــەو
هیوایــەی کــە چەترێکــی هاوبەشــی
خەبــات بــۆ وەدیهاتنــی دێموکراســی لە
ئێراندا پێک بێت.
ســەرانی ڕێژیمــی دژە مرۆیــی و
ســەرەڕۆی ئیســامی لــە تــاران کــە
دەیانزانــی هەوڵەکانــی دوکتور ســەعید
شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی دەتوانێ لە
نێــو ڕێکخســتنە دێموکراتەکانی ئێراندا
جێگــە و پێگەیەک بدۆزێتەوە و پێگەی
ڕێژیــم لــەرزۆک دەکا ،پیالنی چەپەڵی
تێرۆریســتیییان داڕشــت و لــەو شــەوەی
بێرلینــدا ،لــە ڕێســتۆرانێک بــە نــاوی
میکۆنــووس کــە شــوێنی کۆبوونــەوەی
هەیئەتــەکان بــۆ پــەرەدان بــە هیــوای
ئــازادی لە ئێراندا بوون ،دانیشــتنەکەیان
کردە ئامانجی گاڵویان و تیمی تێرۆری
نێردراوی ڕێژیمی تاران کۆبوونەوەکەیان
دایــە بــەر دەســتڕێژ و بەتایبەتی تەقەیان
لــە هەیئەتــی حیزبی دێموکــرات کرد و
تیــری ژەهــری دڵنیاییــان بــە جەســتەی
دوکتور سەعیدەوە نا.
دوای ئەو تێرۆرە ،دەزگای دادی ئاڵمان،

بــە هەوڵ و تێکۆشــانی دادوەر و پارێزەر
و کەســانی مرۆڤدۆســت و دادپەروەر ،لە
ڕەوتێکــی چەنــد ســاڵەدا ،پەروەندەکەی
بــە ئاکامــی کۆتایــی گەیانــد و
دادگای بێرلیــن ،کــە بــۆ وەدواکەوتنــی
ئــەو پەروەندەیە بــە دادگای میکۆنووس
ناوبانگــی دەرکــرد ،ڕێژیمــی کۆماری
ئیســامی لــە ئاســتی هــەرە بــەرزدا بــە
بڕیاردەری ئەو تێرۆرە ناساند و فەرمانی
دەستبەسەرکردنی بۆ دەرکردن.
ئەوەی کە کۆماری ئیسالمی بە دوایەوە
بــوو ،لەنێوبردنــی مێشــکی ڕێبەریــی
خەبات لە کوردستان و شکاندنی پشتی
یەکگرتوویــی خەباتــی ئازادیخوازی لە
ئێراندا بوو .هەر بۆیە دوکتور سەعیدیان
بــۆ لەنێوبردن دەستنیشــان کردبوو تاکوو
هەم ڕێکخراوە ئێرانیەکان لە نزیکبوونەوە
پاشگەز بکەنەوە و هەم سەربە کوردستان
دانەوێنن.
بەاڵم ڕەوتــی ڕووداوەکان بە پێچەوانەی
ویســتی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
چوونە پێش و هەم لە ئاستی نێودەوڵەتیدا
ئــه و حکوومــه تــه ،وەکــوو ڕێژیمێکی
تێرۆریست ناسێندرا و هەم دەستی ڕەشی
تێرۆری لە ئورووپا کورت بووەوە.
لــەوەش گرینگتــر درێژەدانــی خەباتــی
کــورد لــە کوردســتانی ئێــران بــوو کــە
هەرچەنــد دوکتور ســەعیدی جێگرەوەی
دوکتــور قاســملوو بــە جەســتە لــە
کوردســتان ئەســتێندرا ،بــەاڵم حیــزب و
خەباتەکــەی بــە پێــوە مایــەوە و هاوڕی
و هاوســەنگەرانی دوکتــور ســەعید و
مامۆســتاکەی ،دوکتــور قاســملوو ،بــە
خەباتیان و بە هەڵگرتنی باری قورســی
خەمــی لەدســەتدانی ئــەوان و پەیمانــی
وەفــاداری بە ڕێبازەکەیــان ،پیالنەکانی
کۆمــاری ئیســامییان کــردە بڵقــی
سەرئاو.
ئێســتا و  ٢٥ساڵ بەدوای شەهیدکرانی
دوکتــور شــەرەفکەندیدا ،کۆمــاری
ئیســامی هەرچەنــد بــە ڕواڵــەت
دەیهــەوێ ســیمای هێزێکــی ناوچەیــی
لــە خــۆی نیشــان بــدا و ســااڵنێکە بــە
نــاوی ئیدئۆلۆژیــی ئیســامییەوە بیــرە
چەقبەســتووەکانی هەنــاردەی دەرەوە
بــکا  ،بــەاڵم لــە ڕاســتیدا بەپێچەوانەی
پڕۆپاگەندەکانــی ئــەو ڕێژیمــە ،ئێســتا
خەڵکی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست،
کۆمــاری ئیســامی بــە ڕێژیمێکــی
ئاژاوەگێــر دەناســێنن کــە بە پــەرەدان بە
شەڕی مەزهەبی و توندڕەوی ،دەیهەوێ
کوشــتار و ماڵوێرانــی لــە ناوچــە پــەرە

پــێ بــدا .ئێســتا کۆمــاری ئیســامی
نــەک بەهێز نەبووە بەڵکوو لە زەلکاوی
دەســتکردی خۆی لــە ناوچە ڕۆچووە و
ئــەو ئاگــرەی کە ناویتــەوه ،درەنگ یان
زوو خۆی دەگرێتەوە.
لەنێوخــۆی واڵتیــش ئەگــەر  ٢٥ســاڵ
پێــش ئیدیعــای "ســازەندگی" و دواتریش
ئیدیعــای "چاکســازی" دەکــرد ،ئێســتا
ســەرتاپای ئێــران ڕێژیمــی تــاران بــە
ســەرچاوەی هەمــوو نەهامەتیەکانــی
ژیانیــان دەناســن و هەمــوو نەتەوەکانــی
ئێران بەگشتی بەو بڕوایە گەیشتوون کە
تەنیا ڕێگەی ژیانی باشتر و چاکسازی
لە ئێراندا نەمانی ئەم ڕێژیمەیە.
لە بەرەی بەرانبەریشــدا ،دوای  ٢٥ســاڵ
لــە ڕووداوی کارەســاتی ڕێســتورانی
میکۆنــووس لــه بێرلیــن و شــەهیدبوونی
دوکتــور ســەعید و هاوڕێیانــی ئێســتا
دەبینیــن کــە حیزبەکــەی دوکتــور
ســەعید لــە قۆناغێکــی نوێــی خەباتدا،

بــە پێڕەوکردنی وانەکانی ئەو ڕێبەرانە،
دەیهــەوێ خەباتــی شــار و شــاخ پێکەوە
گــرێ بــدا و ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت
بووەتــە ڕێبــازی خەباتــی ئەمــڕۆ؛ هــەر
وەک دوکتــور ســەعید دەیگــوت ،بــۆ
بەڕێوەبردنــی خەبــات چ زۆرە ڕێــگا.
ڕاسانی ڕۆژهەاڵت دەیهەوێ هەموو ئەو
ڕێگایانــە بکاتەوە کە بۆ گەشــەکردنی
خەبات پێویستن.
لــە ڕەهەندێکــی دیکــەوە ،هەمــوان
دەزانــن کــە دوکتــور ســەعیدی ڕێبــەر
چەنــدە ئۆگــری خەباتــی نەتەوەیــی
و گەشــەکردنی خەبــات لــە هەمــوو
بەشــەکانی کوردســتاندا بوو و ئەو کات
کــە کوردســتانی باشــوور ئەزموونێکی
نوێــی تاقــی دەکردەوە ،دوکتور ســەعید
پاڵپشتێکی گەورەی خەباتی باشوور بوو
و خەباتگێرانــی کــورد لــە کوردســتانی
عێــراق هەمــوو یارمەتی و ئۆگریەکانی
دوکتــور ســەعیدیان بــۆ خەبــات و

ئەزموونەکەیــان لەیــادە .ئێســتا و لە ٢٥
ساڵەی شــەهیدبوونی دوکتور سەعیدی
ڕێبەردا ،دەبینین کە کوردستانی باشوور
بەرەو ڕێفراندۆمی ســەربەخۆیی هەنگاو
دەنــێ و یەکێکی دیکە لــە ئاواتەکانی
دوکتور سەعید وەدی دێت.
خەباتکارانی کورد!
بەهەمــوو ئــەو الپــەڕە گرینگانــەی
مێــژووەوە و بــە وەرد دانــەوەی ئێســتای
ناوچــە و کوردســتان و خەباتــی
کــوردەوە ،کاتێــک دووبــارە دەچینــەوە
ئــەو ســەردەمەی کــە کۆمــاری
ئیســامی دەیهەویســت بــە تێرۆرکردنی
دوکتــور قاســملوو و دوکتــور ســەعید و
تێکۆشــەرانی دیکەی کورد ،چۆک بە
خەباتــی نەتەوەیــی دێموکراتیکی کورد
دابــدا و کوردســتان لە بەرامبەریدا ســەر
دانەوێنێ ،ڕوونتر لە هەمیشە بەو بڕوایە
دەگەیــن کــە خەباتــی کــورد و بزاڤــی

نەتەوەیــی دێموکراتیــک لە کوردســتان
خەباتێکــی ڕەوا و پشتئەســتوور بە بڕوا
و ئیــرادەی نەتەوەیە و دڵنیا دەبینەوە کە
کوردستان قەت سەردانانەوێنێ.
لــە ٢٥ســاڵەی یــادی دوکتــور ســەعید
و کاک فەتــاح عەبدولــی و کاک
هومایــوون ئەردەاڵنــدا ،وێــڕای پەیمــان
نوێکردنەوە لەگەڵ ڕێباز و باوەڕەکانیان،
ساڵو بۆ گیانی پاکی هەموو شەهیدانی
کوردستان دەنێرین.
نەمــان بــۆ ڕێژیمی تێرۆریســت پەروەری
کۆماری ئیسالمی
ســەرکەوتن بــۆ خەباتــی نەتەوەیــی
دێموکراتیکی کورد
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
٢٦ی خەرمانانی ١٣٩٦
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ڕاگەیەندراوی هاوبەشی حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە بە بۆنەی ساڵی نوێی خوێندن

دەســپێکی وەرزی نوێــی فێرخــوازی و
فێرکردن پیرۆز بێ
هاونیشتمانیانی بەڕێز،
خوێندکاران و مامۆستایانی ئێران،
خوێندکار و مامۆستایانی کوردستان،

فێرخوازێک لە ئێراندا پیرۆزبایی بڵێین،
چوونکە ساڵێکی دیکە لە پرۆسەیەکی
گرنگــی پێگەیشــتن و فێربــوون دەســت
پــێ دەکــەن .هەروەهــا پیرۆزبایــی
لــە مامۆســتایانی خوێندنگــەکان و
مامۆســتایانی زانکــۆکان بکەیــن کــە
ســاڵێکی دیکــەی بەڕێوەبردنــی ئەرکی
پیرۆزی مامۆستاییان دەست پێدەکاتەوە.
بەتایبەتیــش پیرۆزبایــی لــە هەمــوو
فێرخــوازان و قوتابــی و خوێنــدکار و
مامۆســتایانی کــورد بکەیــن چوونکــە
لــە واڵتــی ژێردەســەاڵتی ڕێژیمــی
ئیسالمیی تاراندا ،ئەوان لە نێو نەتەوەی
ســتەملێکراوی کــورددا ئەرکــی گەورە
و گرینگــی فێربــوون و فێرکردنیــان
لــە ئەســتۆیە کــە رۆڵەکانــی گــەل بــۆ
داهاتووی واڵت بار دێنن.

لە ڕاســتای پشــتیوانی لــە ڕێفراندۆمی
باشــووری کوردســتان بۆ ســەربەخۆیی،
دەفتــەری سیاســی بڕیــاری داوە
ڕێکخســتنەکانی حیــزب لــە هەمــوو
توانــای خۆیــان بــۆ کاری تەبلیغــی لــە
نێوخۆی واڵت بە باڵو کردنەوەی دروشم
و ئااڵی کوردستان کەڵک وەربگرن.
داواتــان لــێ دەکەین ئەو پــەڕی توانای

تەشــکیالتی خۆتــان بــۆ ئــەم مەبەســتە
بــەکار بێنــن و بــە ناردنــەوەی هــەواڵ
و راپــۆرت و وێنــەی پەیوەندیــدار بــە
چاالکییــەکان ،کۆمیســیۆنی لــێ
ئاگادار بکەنەوە.

ڕۆژی یەکــی ڕەزبــەر لــە ئێــران و
خۆرهەاڵتی کوردســتاندا ،وەکوو ڕۆژی
کرانــەوەی قوتابخانــە و خوێندنگــە و
زانســتگاکان دەناســرێ و ســەرەتای
هاتنی وەرزی پاییز لە ئێراندا دەســپێکی
ساڵێکی نوێ و وەرزی زانست و خوێندنە
و ئــەم وەرزە لــە بیــرەوەی و کەلتــووری
کۆمەاڵیەتیدا بۆن و بەرامەی خوێندن و
فێرخوازیی بەخۆوە گرتووە.
لێــرەدا پێویســتە هاتنــی ســاڵی نوێــی
خوێندن بە هەموو قوتابی و خوێندکار و

بەیاننامەی کۆمیسیۆنی تەشکیالت
بۆ پشتیوانی لە ڕێفراندۆم

کۆمیسیۆنی تەشکیالت
٢٥ی خەرمانانی ١٣٩٦

پێویســت بــە ئامــاژە و زۆر وردبوونــەوە
نــاکا کــە خوێنــدن و فێربــوون لــە هــەر
نەتــەوە و کۆمەڵگایەکــدا چ دەورێکــی
بنەڕەتــی دەگێــڕێ و بەتایبــەت لــەم
ســەردەمەدا کــە زانیــاری و زانســت بــە
خێراییەکــی سەرســووڕهێنەر گەشــە
دەکا و شۆڕشــی بەردەوامــی زانســتی
جیهــان بــە خێرا دەگۆڕێ ،ئــەو نەتەوانە
سەرکەوتوو دەبن و دەمێننەوە کە لەگەڵ
رەوتی گەشــەکردنی زانســت لە ئاســتی
جیهانــدا ،خۆیــان ڕێــک بخــەن و بیــر و
هزر و پەروەردەی نەوەی نوێیان بەو پێیە
بڕواتە پێش.
ئــەوەی لە ئێرانــدا دەیبینین هەرچەند بە
ڕواڵەت دەســپێکی ساڵی نوێی خوێندن،
دەســپێکی ســاڵێکی دیکە لــە فێربوونی
ڕۆڵەکانــی کۆمەڵگایــە ،بــەاڵم لەبــەر
بەالڕێدابردنــی سەرتاســەریی پڕۆســەی
خوێندن و پەروەردەدا ،ڕێژیمی کۆماری
ئیســامی لەباتــی نوێبوونــەوەی بیــر و
هــزری نوێــی داهێنەرانــە ،هــەوڵ دەدا
کــە پەروەردەی منداڵ و الوانی ئێرانی،
پەروەردەیەکی داخراو و چەقبەســتوو بێ
و بــە بیــری کــۆن و دواکەوتووانە باریان
بێنێ.
مامۆستایانی ئازیز ئێوە وەک توێژێکی
زەحمەتکێشــی کۆمەڵــگا کــە ئەرکی
قورســی پەروەردەکردنــی نەســڵی نوێــی
کۆمەڵگاتان لەســەر شــانە ،بە درێژایی
ئەم چەند ســاڵەی دەســەاڵتی کۆماری
ئیســامی ،لــە شــوێنی کارەکانتــان
بــەرەوڕووی کێشــەی زۆر بوونەتــەوە و

بەشــی هــەرە زۆری ئــەو کێشــانەش لــە
سیاســەتی ڕێژیــم و جــۆری ڕوانینــی
ڕێژیمــەوە ســەرچاوە دەگرێــت بەرامبــەر
بە سیستمی پەروەردە و بارهێنان .بوونی
ناوەنــدە ئەمنییەتییەکان و حەراســەت لە
شــوێنی کار ،کەمبوونــی حەقدەســت و
مووچەی کارکردن کە وادەکات بەشی
هــەرە زۆری مامۆســتایان بــۆ بژێــوی
ژیانیان ڕوو بکەنە کاری دووهەم و زۆر
کێشەیتر لەشــوێنی کارکردن بەشێک
لــەو کێشــانەن .ئێمە وێــڕای رێزگرتن لە
هــەوڵ و مانــدوو بوونەکانتــان ،بوونــی
هێمنــی و ئاســایش لــە شــوێنی کار و
باشــتر بوونــی بژێوی ژیانتــان بە مافی
بێ ئەمالوئەوالی ئێوە دەزانین.
جیــا لــە کــۆی پرۆســەی خوێنــدن و
پــەروەردە لە ئێرانــدا ،بوارێکی تایبەتیی
دیکەی دەســپێکی ساڵی نوێی خوێندن،
پرســی ئەو ژینۆسایدە فەرهەنگیەیە کە
لــە ئێرانــی ژێردەســەاڵتی شۆونیســتیدا
بەڕێوە دەچێ.
دەســپێکی ســاڵی نوێــی خوێنــدن ،هــەر
چەنــد لــە بــواری فێربــوون و زانســتەوە
دەورێکــی گرینگــی هەیــە ،بــەاڵم بــۆ
میلیۆنان ڕۆڵەی نەتەوە ژێرستەمەکانی
ئێران ،دەسپێکی کوشتاری فەرهەنگییە
کــە خوێنــدن بە زمانی دایکی و زمانی
نەتەوەکــەی خۆیان لێ قەدەغە دەکەن و
بــە زمانێکی دیکە کە بۆ ئەوان بیانیە،
وانەیان پێ دەڵێنەوە.
لــە ڕاســتیدا مندااڵنــی نەتــەوە
ژێرســتەمەکان لە ئێرانــدا و یەک لەوان

نەتەوەی کورد ،کە هەتا پێش دەسپێکی
خوێندنــی قوتابخانە بە زمانی دایکییان
لــە مــاڵ و گــەڕەک و لە نێــو خەڵکی
خۆیانــدا دەدوێــن و گوێبیســتی دەبــن،
لــە یەکــەم ڕۆژی دەســپێکی خوێندنــی
فەرمیــدا زمانــی دایکییــان دەبردرێتــە
کوشتارگەی فەرهەنگی و بە زمانێکی
بۆ ئەوان بیانی پەروەردە دەکرێن.
هیواداریــن کــە سیســتمی دواکەوتــوو
و کۆنەپەرســتی کۆمــاری ئیســامی
لەنێــو بچــێ ،چوونکە تەنیــا بە نەمانی
کۆمــاری ئیســامییە کــە دەرگای
سیســتمێکی نــوێ و ئەمڕۆیی پەروەردە
دەکرێتــەوە و دەرەتانی ئەوەش دەرەخســێ
کە مندااڵنــی نەتەوەکانی غەیره فارس
لــە ئێرانــدا بــە زمانــی دایکیــی خۆیــان
بخوێنن.
جێی خۆیەتی لەم ڕۆژی دەســتپێکردنی
ســاڵی نوێــی خوێندنــەدا ،بــە نیشــانەی
پارێزگاریکــردن لــە شــوناس و
کولتــووری نەتەوەیــی خۆمــان وەک
نەتەوەیەکــی وشــیار ،بەجــل و بەرگــی
رازاوەی کوردییــەوە نەوەی نوێی ئەمڕۆ
و خاوەنــداری دواڕۆژو داهاتــووی
نەتەوەکەمــان بــۆ بــەرەو زانســتگا،
قوتابخانــە و ناوەندەکانــی خوێندن بەڕێ
بکەیــن .هەوڵمــان ئاخاوتــن بــە زمانــی
کــوردی بێــت و ڕۆژی کرانــەوەی
ناوەندەکانــی خوێنــدن بــۆ خوێنــدکاران
و مامۆســتایان بکەیــن بــە کەرنەڤاڵــی
داکۆکی کردن لە شوناس و کولتووری
نەتەوەییمان.

لە مــاوەی رابردوودا ،لە الیەن هێندێک
لــە حیــزب ،رێکخــراوە سیاســییەکان،
چاالکڤانانــی سیاســی و مەدەنیــەوە
لەســەر بــاس و بابەتەکانــی ماڵپــەڕی
"رۆژی کــورد" ،بــە ئێمــەوە پێوەنــدی
گیــراوە ،ناڕەزایەتــی دەردەبــڕن و ڕەخنــە

لەو ماڵپەڕە دەگرن.
ئێمە بە پێویستی دەزانین هەموو الیەک
جارێکــی دیکــە ئــاگادار بکەینەوە ،ئەو
ماڵپــەڕە پێوەنــدی بــە ئێمــەوە نییە و ئەو
بــاس و بابەتانــەی دەربــڕی سیاســەت و
ڕاوبۆچوونی ئێمە نییە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
سکرتاریا
١٩ی خەرمانانی ١٣٩٦ی هەتاوی
١٠ی سێپتامبری ٢٠١٧ی زایینی

ڕوونکردنەوەی سکرتاریای حیزبی دێموکرات
لەسەر باس و بابەتەکانی ماڵپەڕی "ڕۆژی کورد"

ڕێبوارانی شەرەفکەندی
یاد و ناوی ڕێبەرەکەیان بەرز ڕاگرت

ڕێوڕەســمی ٢٦ی خەرمانان٢٥ ،ـــەمین
ســاڵیادی شــەهیدکرانی دوکتــور
شــەرەفکەندی و هاوڕێیانی ،لە بنکەی
دەفتەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری کۆیــه
بەڕێوەچوو.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٢٦ی
خەرمانــان ،ڕێوڕەســمی ٢٥ـــەمین
ســاڵیادی تێرۆرکرانــی دوکتــور
شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی بــه
ئامادەبوونــی ئەندامانــی ڕێبەری ،کادر

و پێشــمەرگەکان ،بنەماڵەکانــی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران و هەروەها
چەندیــن حیــزب و الیەنــی سیاســی لــە
بنکــەی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموکرات لە شاری کۆیه بەڕێوە چوو.
ئەم ڕێوڕەســمە بە ســروودی نەتەوایەتیی
''ئــەی ڕەقیب'' و خۆلەکێک بێدەنگی
بــۆ ڕێزگرتــن لەســەرجەم شــەهیدانی
ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان دەســتی
پێکرد.
دواتر پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی

دێموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی
٢٥ــــەمین ســاڵڤەگەڕی شــەهیدکرانی
دوکتــور شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی،
لــە الیەن "مســتەفا هجیری" ســکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکرات پێشکەشکرا.
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکرات
لە قســەکانیدا وتی" :دۆسیەی دادگای
میکۆنــووس لــە یەکــەم حاڵەتــەدا
ڕێبەرانــی پلەبــەرزی ڕێژیمــی ئێرانــی
وەکوو بکەرانی ئەو تێرۆرە ناساند و ئەو
حوکمــەی دادگا بوو بــە هۆی ئەوەیکە

دەســتی ڕێژیمــی ئێــران لــە درێــژەی
تێرۆرەکانــی کــورت بێتــەوە .ســەرۆکی
دادگا لــە حوکمەکــەدا ئامــاژەی بەوەدا
کە تێرۆری ڤییەنیش هاوشێوەی تێرۆری
بێرلین بووە".
هیجــری هەروەهــا باســی لــەوە کــرد:
"ئەگەرچــی بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران
گوشــاریان بۆ بەڕێوەبەرانی ئەو دادگایە
دێنــا تــا لــە درێــژەدان بــە دۆســیەکە
دەســت هەڵگــرن ،بــەاڵم حوکمــی
بوێرانــەی دادگای میکۆنــووس ڕووی
ڕاســتەقینەی ڕێژیمــی ئێرانــی پیشــان
دنیا دا".
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکرات
لە درێژەی قســەکانیدا باسی لەوە کرد:
''ئەگــەر دۆســیەی تێــرۆری ڤییــەن لــە
الیەن دەوڵەتی ئۆتریشــەوە بەدوادچوونی
بۆ کرابا ،دوکتور ســادق شــەرەفکەندی
و هاوڕێیانی تێرۆر نەدەکران".
مســتەفا هیجــری باســی لــەوەش کــرد
کــە'' :دوکتور ســادق شــەرەفکەندی لە
بنەماڵەیەکــی هــەژار چــاوی بــە دنیــا
هەڵینــا و ســەرەڕای هەمــوو کــەم و
کورتییەکانی ژیانی توانی پلەی بااڵی
ئاســتی زانســتی ببڕێــت و لــە زانکۆی
پاریــس وانــە بڵێتــەوە و دواتــر پەیوەســت
بــە ڕیزەکانــی پێشــمەرگایەتی بێــت و
بــە لێهاتوویــی خۆیەوە ببێتــە ڕێبەرێکی
شۆڕشگێڕ و ڕاستەقینە".
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکرات
لــە کوتایــی قســەکانیدا باســی لــە
"ڕێفراندۆمی ســەربەخۆیی کوردســتانی
باشــوور کــرد کــە ئــەو هەڵوێســتە
نەتەوەییــە مافــی ڕەوای هەمــوو
گەلێکــی دنیــا و یەک لــەوان کوردە و
هەروەهــا مافــی دیاریکردنی چارەنووس
یەکێــک لــە بنەمــا و ئامانجەکانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــە و ئێمــەش بــە هەمــوو توانــاوە
پشــتیوانی لە ڕێفراندۆمی ســەربەخۆیی
کوردســتان و هــەر ئاکامێکــی کــە لێ

بکەوێتەوە،دەکەین".
پاشــان ســروودێک لەژێر ناوی "سادقی
شــەرەفکەندی" الیەن مندااڵنی ناوەندی
نێرگزەوە پێشکەش بە بەشداربووان کرا.
لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو رێوڕەســمەدا
ســروودێک لەژێــر ناوی"ڕێبــەرم"
هۆنــڕاوەی "عومــەر غواڵمعەلــی"
لــە الیــەن کــۆڕێ موزیکــی حیزبــی
دێموکراتەوە پێشکەش کرا.
دواتر پەیامی هاوبەشی یەکیەتییەکانی
ژنان ،خوێنــدکاران و الوانی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە الیــەن ''ئەمیــن
ئیبڕاهیمــی'' بەرپرســی بەڕێوەبەریــی
یەکیەتیی الوانەوە پێشکەش کرا.
هەروەهــا بە بۆنەی ٢٥ـــەمین ســاڵیادی
شــەهیدانی بێرلین برۆشۆرێک لە بارەی
ژیاننامــەی دوکتــور شــەرەفکەندی و
هاوڕێیانی باڵو کراویەوە.
لــە دواییــن بڕگــەی رێوڕەســمەکەدا
ســرودێکی شۆڕشــگێری لەژێــر نــاوی
"شــەپۆلی شــین" هۆنــڕاوەی "ســەالم
ئیســماعیل پــوور" لــە الیــەن کــۆڕی
موزیکــی حیزبــەوە پێشــکەش بــە
بەشدارانی ڕێوڕەسمەکە کرا.
هەروەهــا چەندیــن حیــزب و الیەنــی
سیاسی لە هەر چوار بەشی کوردستاندا
لەو ڕێوڕەســمەدا بەشــداربوون کە بریتین
لە:
ـ یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان
ـ پارتی دێموکراتی کوردستان
ـ حیزبی شیوعی کوردستان
ـ یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان
ـ هاک پار (پارتی ماف و ئازادی)
هەروەهــا "کەماڵ بۆرکای" کەســایەتی
سیاســیی باکــووری کوردســتان لــەو
ڕێوڕەسمەدا بەشداری کردبوو.

خوێنەرانی بەڕێزی «کوردستان»
دەقی وتەکانی ڕێزدار مستەفا
هیجری لەو ڕێوڕەسمەدا لە
الپەڕەی ٥ی ئەم ژمارەی
کوردستاندا باڵو کراوەتەوە.

وێــڕای پیرۆزبایــی دووبارەی دەســپێکی
ســاڵی نوێــی خوێنــدن ،بەهیــوای
گەشــەکردنی کەلتووری مرۆڤدۆســتی
و داهێنــەری لــە ئێرانــدا و هاتنــەدی
سیســتمێک کــە چیــدی هیــچ جــۆرە
ژینۆســایدێکی سیاسی و فەرهەنگی و
کۆمەاڵیەتیی تێیدا بەڕێوە نەچێ.
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
٣٠ی خەرمانانی ١٣٩٦ی هەتاوی

درێژەی پەیڤ
بــە ناوی نەتــەوەی کورد و کۆمەڵگای
کوردســتان دوای سەدان ساڵ ژێردەستی
و ســەرکوت و زەوتکردنــی هەمــوو
مــاف و جەوهــەری بــوون و ژیانیــان و
خەوشــدارکردنی ناســنامەی تــاک و
کــۆ و کۆمەڵگایان ،دووبــارە دێنەوە نێو
مێژوو و رێگە نادەن چیدی ستراتژی و
سیاســەت و مێــژوو و ژیــان بە بێ ئەوان
بنووسرێتەوە ،ئیتر کوردستانیش النیکەم
لــە بەشــیکی دا وەکــوو بکــەر و خــاوەن
روئیایەکــی کردەیی لە نێو هاوســەنگی
و الســەنگیەکاندا دەور دەگێــڕێ و لــە
دوورەوە چــاو لەدەســت نابــێ بزانێ چی
بۆ دەنووسن.
رەنگــە کەموکــووڕی و گرفــت و
کەندوکۆســپەکانی کوردستانی باشوور
و ئەزموونی  ٢٥ســاڵەی حکوومەتداری
لــەم بەشــەدا وا لــە هەندێــک کــەس
بــکا کــە بیــر لــە گرفتەکانــی دوای
ســەربەخۆیی بکەنــەوە ونیگەرانییــان
هەبــێ ،بــەاڵم چــاک کــردن و هەوڵدان
بــۆ گەشــەکردن و دژایەتیــی گەندەڵــی
و پرۆســەی چاکســازی و گۆڕانکاریی
سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی،
پرۆسەیەکی دوور و درێژە و چاکسازی
و گۆڕانکاری لە نێو هەموو نەتەوەکاندا
ئەوکاتــە هەنــگاوی قــورس وقایمــی
بــۆ هەڵگیــراوە و گەڕانــەوە بــۆ دواوەی
نەبــووە کە لە نێو کیانێکی ســەربەخۆدا
جێبەجــێ بکــرێ .بەو واتایــە کە رەنگە
دەوڵەتی سەربەخۆ ،خۆبەخۆ نەبێتە هۆی
دادپەروەری و چاکســازی ،بەاڵم بە بێ
دەوڵــەت و کیانێکــی رزگار ،هەمــوو
هەنگاوێکی چاکسازی و ئازادیخوازی
ئەگەری گەڕانەوە بۆ دواوەی زۆرە.
کیانــی ســەربەخۆ خاڵــی کۆکــەرەوەی
هەمــوو بەرژەوەندییــەکان دەبێ و هەموو
خولیــا و ئاواتەکانــی دەکــرێ تێــدا
کۆبکرێتــەوە و لــە راســتیدا بونیاتــی
بینایەکــی بــەرز و قایــم بــێ کە دەنگ
و رەنگی جیاوازی تێدا دەنگ و رەنگ
بداتــەوە ،بــەاڵم دەنــگ و رەنگێکــی
هارمۆنیــک کــراو تاکــوو ببــێ بــە
ئۆرکسترێکی خۆش نەوا و هەڵپەڕکێی
هاوئاهەنگــی رەنگــەکان ،نــەک
تێکەڵبوونــی نەشــیاوی هەمــوو دەنــگ
و رەنگێــک کــە لەباتی چێژ بەخشــین،
ئازاردەر بێ.
دەوڵەتــی ســەربەخۆی کوردســتان لــە
باشــوور کــە خاکــە تازەگــەڕاوەکان بــۆ
باوەشــی نیشــتمانیش لەخــۆ بگرێ ،هەم
شــکڵدان و رۆنانی بونیاتی ئیرادەیەکی
نەتەوەییــە و هــەم هەنگاوێکــی گرنگی
مێژووییــە کــە رەنگە ئێســتە نەکرێ بە
روونــی و بــە قووڵــی ئەمــری واقیعــی
چێــژ و رەنگەکانی ببینــرێ ،بەاڵم هەر
ئەوەندە کە دوژمنانی کورد و بەتایبەت
کۆمــاری ئیســامی زۆری پێ قەڵســن
و هەمــوو هەڕەشــە وگوڕەشــەیەکی لێ
دەکــەن و ژمارەیک بەنــاو رووناکبیری
فــارس ،بــەاڵم لــە راســتیدا بیرکــۆن و
فاشیســت کــە درێژکــراوەی کۆمــاری
ئیســامین ،لێــی ترســاون ،ئاماژەیــە
بــۆ هەقیقەتــی دەوڵەتــی ســەبەخۆی
کوردستان .
بەواتایەکــی تــر گــەر نەتزانــی
هەنگاوەکانــت چەنــدە گرینگــن ،بــە
رووخســاری دوژمنانتــدا بزانــە کــە
چەندەی لێ نیگەرانن!
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یادی شەهیدانی میکۆنۆس لە کوردستان ڕێزی لێ گیرا

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،تێکۆشــەران و
ڕێبوارانــی ڕێبــازی شــەهیدان ،لە شــار
و گوندەکانــی کوردســتاندا یــاد و ناوی
شەهیدانی میکۆنۆسیان بەرز ڕاگرت.
بــە بۆنــەی ٢٦ی خەرمانان ،ســاڵڕۆژی
تێــرۆری ڕێبەری مەزن دوکتور ســەعید
شــەرفکەندی ،لــە الیــەن تێکۆشــەرانی
دێموکــرات لــە ســەرجاددەی بــۆکان ـ
میانــدواو لــە گوندەکانــی "داشــبەند،
هەباسئــاوا و حەمامیــان" چاالکیــی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بردووە و ئــەو کردەوە
تێروریســتییەی ڕێژیمــی ئێرانیــان
مەحکووم کرد.
هەروەها تێکۆشــەرانی دێموکرات ئااڵی
کوردستانیان لە سەر دەکەڵی مخابراتی
گوندی "ئاڵیکەند" شەکاندەوە.
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە شــاری
کرماشــان بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی
شــەهیدانی میکۆنــۆس لە شــوێنەکانی
وەک" :لەبــی ئــاو ،مەیدانــی ئــازادی،
بلواری نەفت و شــارەداری و مەنتەقەی
دوو" تراکــت و پۆســتێری تایبــەت بــەو
ڕۆژەیان باڵو کردەوە.
قارەمانانــی دێموکــرات لــە گونــدی
"نێ"ـــی دێموکراتپــەروەر ،بــه هەڵدانــی
ئــااڵی کوردســتان و یوبیلــی حیزبــی
دێموکــرات و چاالکــی تەبلیغــی یــاد و
نــاوی شــەهیدانی مێکۆنۆســیان بــەرز
ڕاگرت.
هەروەهــا لــە گونــدی نــێ ،بــه
باڵوکردنــەوەی پۆســتێری دوکتــور
شــەرەفکەندی لــە ســەر دیــواری مااڵن
و شــوێنە گشــتییەکان ،کووچــە و
کۆاڵنــی گونــد و هەروەهــا هەڵکردنــی

ئااڵیەکی گەورەی کوردستان لە پشتی
گونــد لە شــەڕگە کە تــا ڕۆژی ٢٧ی
خەرمانان دەشەکایەوە ،پەیمانیان لەگەڵ
شەهیدانی بێرلین نوێ کردەوە.
قارەمانانــی دێموکــرات بەبۆنــەی ٢٦ی
خەرمانــان لــە ناوچــەی "چەمشــاری
ســنە" چاالکــی تەبلیغییــان بەڕێــوە برد
و ئــەو شــوێنانەی دروشــمیان نووســی
و تراکتــی تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بــاو
کردەوە ،ئەمانەن( :ســەر جاددەی سنە و
ســێرێیانی گوندی نشوور بۆ مووچش،
گرێزە و شارەکی گرێزە ،بەهاران ١٩ـ ٤
هەروەهــا ســەرەتای شــەقامی بەهاران تا
مەیدانی قوبا).
ئەندامانــی دڵســۆز و تێکوشــەری
حیزبــی دێموکــرات لە شــاری مەریوان،
بــە بۆنــەی ٢٦ی خەرمانان ،ســاڵڕۆژی
تێرۆرکرانــی دوکتــور شــەرەفکەندی و
هاوڕێیانی لە شــاری بێرلین ،ژماەیەک
الوی خوێن گەرەم بە وتنەوەی سروودی
دوکتــور شــەرەفکەندی لــە سەرشــەقام
بــە شــێوەیەکی ڕێکوپێــک چاالکییــان
بەڕێوە برد.
هەروەها ڕۆڵەکانی دێموکرات ،لە یادی
 ٢٥ســاڵەی شــەهیدانی میکۆنــۆس لــە
گونــدی تەنگیســەر کار و چاالکــی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــەو بۆنەیەدا الوانی تەنگیســەر لەگەڵ
شــەهیدان پەیمانیــان نــوێ کــردەوە و بــه
بــاو کردنــەوەی تراکتــی تایبــەت بــەو
یــادە لە گاراجی گونــد ،تەعمیرگاکان،
قوتابخانــە ،کتێبخانــەی دوکتــور
قاســملوو ،بێهداشــت ،پۆســت بانــک،
مزگەوتــی ســەرەوە و مزگەوتی جامێع،
دووکانەکانــی نێــو گونــد ،نــاو ماڵــی

خەڵــک ،قەســابخانە ،دێهیــاری یــادی
شەهیدانی میکۆنۆسیان بەرز ڕاگرت.
هەروەها ئەندامانی دڵسۆز و تێکوشەری
حیزبــی دێموکــرات بەبۆنــەی ٢٦ی
خەرمانــان ،ســاڵڕۆژی تێرۆرکرانــی
دوکتۆر شــەرەفکەندی و هاوڕێیانی ،لە
چەنــد شــوێنی دیکەی ســنە ،چاالکی
تەبلیغاتیــان بەڕێــوە برد ،ئەو شــوێنانەی
چاالکی تێدا بەڕێوە چووە بریتین لە:
شەقامی نمەکی ،گەڕەکی ئاغا زەمان،
بلــواری بێعســەت ،چوارڕای ســیرووس،
بەردەشت ،مەحەلەی گەلەخان ،تەکیەی
شــێخ هــادی ،گەڕەکــی ســپوورئاوا،
شــەقامی ســیرووس ،مەیدانــی نبووەت،
تەپەی بەهارمەست ،قوتابخانەی حەیدەر
موحــی ،گەڕەکــی پیــر محەممــەد و
پشتی چەقڵی چەقان".
بــە بۆنــەی ٢٦ی خەرمانــان،
ساڵوەگەڕی تێرۆرکردنی دوکتور سادق
شەرەفکەندی بە دەستی تێرۆریستەکانی
دەسەاڵتی تاران ،ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبــی دێموکــرات لــە هەورامــان ،لــە
گونــدی "ڕواری" هەمیشــە پێشــمەرگە،
بــە درۆشــمی وەک "بــژی حیزبــی
دێموکــرات ،دوکتــور ســادق ڕێــگات
درێژەی هەیە ،بەردەوام بێ خەباتی شار
و شــاخ ،ســادقی شــەرەفکەندی وەک
چیــا ســەربڵندی" ڕێزان لــەو ڕۆژە گرت
و پەیمانــی وەفادارییــان لەگەڵ ڕێبازی
شــەهیدان ،بەتایبــەت دوکتــور ســادق
شــەرەفکەندی ڕێبــەری گەلــی کورد و
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دموکــرات
نوێ کردەوە.
هەروەهــا لــە گونــدی "بــاوان" ســەر بــە
ناوچــەی مەرگەوەڕی ورمێ چاالکیی

کۆنگرەی نەتەوەکانــی ئێرانی فیدراڵ،
خۆپیشــاندانی بەرینــی خەڵکــی بــە
ئیرادەی شاری بانە لە پارێزگای سنەی
ئێران ،له هەموو خەڵکی ئەو شارە پیرۆز
دەکات و لــە داوا ڕەواکانــی ئــەوان بــە
هەموو هێز پشتیوانی دەکات .هۆکاری
ئەســڵی ئــەو خۆپیشــاندانە ،ناڕەزایەتــی
بــە کوژرانــی  ٢کۆڵبــەری تەمــەن ٢١
ســاڵ و  ٤٥ســاڵەی کورد لە ســنووری
ئێران و عێراق لە الیەن هێزەکانی ســپای
پاسداران لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوودا
بوو.

خۆپیشــاندانی گشــتیی و مەدەنیــی
خەڵکــی بوێــر و یەکگرتــووی شــاری
بانە ،بە هۆی خۆشــاردنەوەی فەرماندار
و نەبوونــی حــەزی بەرپرســان بــە
دانوســتان ،بــە ئیجبــار خەڵــک لەگــەڵ
هێــزە نیزامییــەکان تووشــی تێکەڵچوون
بــوون کــە بــەو هۆیــەوە ژمارەیــەک لــە
ناڕازییــان بریندار یا دەستبەســەر کران و
پولیــس ،هێزە ئەمنییەتییــەکان و لیباس
شەخســییەکان بــۆ بــاوە پێکــردن بــە
خەڵک کەڵکیان لە گازی فرمێسکڕێژ
و شۆکی ئێلکترۆنیکی وەرگرت.

بانــە نموونەیەک بۆ هەموو شــارەکانی
ئێــران بــۆ خەبــات دژی ناعەداڵەتیــی
هەوســاربڕاوی و کۆتایــی نەهاتوویــی
ڕێژیمــی (نەزانــی و تااڵن و کوشــتار و
جەنایەتی) کۆماری ئیسالمیی ئێرانە.
بــەرەو هەســتانەوەی سەرانســەری ،بــۆ
کۆتایــی هێنــان بــە شــەوی تاریکــی
ڕێژیمی دواکەوتووی ویالیەتی فەقیهی
ئاخوندیی لە واڵت.

بەبەشــداری کادر و پیشــمەرگە و
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات و
نوێنەری چەند الیەنی سیاســی و چەند
کەسایەتییەکی کوردستانی ڕێوڕەسمی
ڕێزگرتــن لــە خەبــات و تێکۆشــانی
بێوچانــی شــەهید دوکتــور ســادق
شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی لە ناوەندی
٣ی کوردستان بەڕێوەچوو.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٧ی

خەرمانــان لــە ناوەندی ٣ی کوردســتان،
ڕێوڕەســمی شــەهیدانی میکۆنــۆس بــە
خوێندنــی ســرودی نەتەوایەتــی ئــەی
رەقیــب و ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی
بــۆ ڕێزگرتــن لــە شــەهیدانی کــورد و
کوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان پــه یامــی ده فتــه ری سیاســی
حیــزب بــەم بۆنــەوە لــه الیــان تەیمــور
مستەفایی_ ئەندامی دەفتەری سیاسی
حیزبــەوە پیشــکەش بە بەشــداربووان کرا
کە تێیدا وێرای ئاوڕدانەوە لە جینایەتی
میکۆنــۆس باســێکی تێــرو تەســەلیان
لەســەر کەســایەتی بــەرزی دووکتــور
سادق هێنایە بەرباس.
دواتــر ســرودێک لەژێــر ناوی "ســادقی
شــەرەفکه نــدی" لــه الیــەن کچــان و
کوڕانــی ناونــدی ٣ی کوردســتان
پیشکەش کرا.

کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ لە پێوەندی
لەگەڵ ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی شاری بانە
ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە

کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ

ڕێوڕەسمی وەبیرهێنانەوەی خەبات و تێکۆشانی
دوکتور شەرەفکەندی لە ناوەندی  ٣بەڕێوەچوو
لە بڕگەی دواتری ڕێوڕەسمەکەشــدا په
خشــانێک لــه الیەن ماموســتا بێ بەش
بەبونه ی ٢٦ی خه رمانان خوێندرایەوە.
دوابڕگــەی ئــەم مەراســمەش بریتی بوو
لــە خوێندنــەوەی پەیامــی هاوبەشــی
یەکیەتییەکانی ژنان والوانی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران کە له الیەن "شــاهۆ
ئەحمەدی" بەرپرسی کۆمیتەی الوان له
ناوەندی  ٣خوێندرایەوه.
جێگای ئاماژەپێدانە که ئەم کەسایەتی
و الیەنانــەش لــه مەراســمەکەدا
بەشداربوون:
"ئاپــی مەهــدی زانــا" کەســایەتی
ناســراوی باکوری کوردستان وهاوژینی
خەباتکاری بەناوبانگ "لەیال زانا"
پارتی یەکیەتی دێموکراتی کوردستانی
سوریە
پارتی سوسیالیستی کوردستانی باکور.

تەبلیغیی بەڕێوە چوو.
قارەمانانــی دێموکرات لە شــاری ورمێ
لــە گوندەکانــی "دزەی دۆڵ ،ســەرەتای
جــاددەی ورمێ ـ مەهابــاد ،دەرمانگای
دزەی ،ســەمەرتۆ ،ژاراوە ،نەســیرئاوا،
زێوە ،قاســملوو ،بەردەکەشــگ ،شــەیتان
ئــاوا و کرگــەن چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێوە برد.
قارەمانانــی دێموکــرات لە شــاری ســنه
بــە بۆنــەی ٢٦ی خەرمانــان ســاڵڕۆژی
شــەهیدانی بێرلین بە دەســتی دیپلۆمات
تێرۆریســتەکانی ڕێژیمــی ئێــران لــە
زانکــۆی ســنە و هەروەهــا لــە گونــدی
"شــیان" لــە ژاوەرۆی ســنە چاالکیــی
بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە گونــدی
ســەرهوویە ســەر بــە شــاری مەریــوان و
گوندی نەزازی ناوچەی ژاوەرۆی ســنە
چاالکیــی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد
و تراکت و پوستێری تایبەت بەو بۆنەیان
بــاو کــردەوە و پەیمانــی وەفــاداری و
درێــژەدان بە ڕێبــازی شــەهیدانیان نوێ
کردەوە.
قارەمانانی دێموکرات لە شــاری بۆکان
بــە بۆنــەی ٢٦ی خەرمانــان ســاڵڕۆژی
شــەهیدانی بێرلین بە دەســتی دیپلۆمات
تێرۆریســتەکانی ڕێژیمــی ئێــران لــە
ناوچەکانــی عەلــی ئابــاد  ،جــاددەی
میاندواو و کوی ئەندیشه ،سەوزە پۆش،
بلــواری کوردســتان و کۆاڵنەکانــی
مێعــراج و نزیــک ئیــدارەی ئیتالعــات
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هەروەها له ڕێكهوتی  ٢٢و  ٢٣و ٢٤ی
خهرمانان پێشمەرگەکانی شار لە بۆکان
بە باڵو کردنەوەی پۆســتێری تایبەت به

٢٦ى خه رمانان ،تیرۆر و تیرۆرپەروەری
کۆماری ئیســامی ئێرانيــان مەحکووم
کرد.
ئەو شــوێنانەی کە پێشمەرگەکانى شار
چاالکی تەبلیغییان لێ بەڕێوە برد بریتین
لە دەورووبەری دانشــگای پەیامی نوور،
پۆمپــی گازی ترمینــاڵ ،دەورووبــەری
ترمینــاڵ ،کوی ئەندیشــە ،مەجبووراوا،
نەســاجی ،پارکــی محەممەدییە ،پشــت
ســی متــری ،ميــراوا ،پارکی ســاحلی،
فەرهەنگیانی  ١و  ،٢بلواری کوردستان
و بلواری مامۆستا هەژار.
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات بــه بۆنــەی
ســاڵیادی تێــرۆری دوکتــور ســادق
شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی به دەســتی
تێرۆریســتەکانی ڕێژیمــی دژی گەلــی
کۆمــاری ســیداره لــه بێرلیــن و هەروەها
پەیمــان نوێکردنــەوه لەگــەڵ ڕێبەرانــی
شەهیدی گەلەکەمان له "ئاویەری سنه،
مەیدانــی ئیقباڵــی شــاری ســنه ،کانی
ماماتــگا ،ڕێگاکانــی کانــی ماماتگا
بۆ سەر ئاویەر ،کوێره گوێز ،دەورووبەری
پەناگای ئاویەرو هەموو ئەو ڕێگایانەی
بەرەو بەرزایی ئاویەر دەچیت ،چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری
کامیــاران ،بــە بۆنــەی بــەرز ڕاگرتنــی
یادی شــەهیدانی کارەساتی میکۆنۆس
و دەربڕینــی نەفــرەت و بێــزاری لــە
تێرۆریزمــی نێودەوڵەتیــی ڕێژیمی ئێران،
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئــەو شــوێنانەی کــە چاالکیــی
تەبلیغیــی تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتیــن:
"دەبیرســتانەکانی ڕازی ،موعەلیــم،

فاتمــەی زەهــرا ،ئۆســتاد شــەهریار،
ڕەجایــی ،کەوســەر ،زەینەبییــه،
ڕەســتگاران ،هۆنەرســتانی خاڕەزمــی،
مزگەوتی محەممەد ڕەســوڵاڵ ،عایشــه،
مزگەوتــی دێوەزناوییــەکان ،مزگەوتــی
تفێنییــەکان ،ئیمام حوســێن ،خومەینی،
باشــگای تەختــی ،کامیارانــە کــۆن و
کۆاڵنەکانــی دوازده مێتــری ،شــارەکی
بێعســەت و مەســکەنی مێهــری ســەر
ڕێــگای ســنه ،جــاددەی شــێروانه و
قوتابخانەی گشتیی فەجر".
ئەندامان والیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لە شاری پاوە بە بۆنەی ٢٦ی خەرمانان
ســاڵڕۆژی شــەهیدانی میکۆنــۆس
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئــەو شــوێنانەی کە چاالکیــی تەبلیغی
تێــدا بەڕێوە چــووە بریتین لە "ناوشــاری
پاوە ،بلواری پاوە و پارکی کۆمەکاڵ".
هەروەها قارەمانانی دێموکرات بەبۆنەی
٢٥ـــەمین ســاڵڕۆژی شــەهیدانی
میکۆنۆس لە ناوچەی ژاوەرۆی سنە لە
شــوێنەکانی وەک "هەنجیرە ،ملەســەر،
رێگاکانــی تختە ،هەنەڕ ،هەڵوان ،تکیە
و هەشــەمێز" تراکت و پۆستێری تایبەت
بەو ڕۆژەیان باڵو کردووەتەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لەو چاالکییە
تەبلیغییانــەدا پەیمانــی وەفاداریــان بــە
ڕێبازی شەهیدان نوێ کردووەتەوە.
لــە شــاری ســەقزیش ،ڕێکەوتــی 27ی
خەرمانــان لــه گەڕەکەکانــی تەپــەی
گــۆڕه جولەکــه ،شــیوی جوتیــاران ،قــه
وخ ،ده وروبه ری مزگەوتی حاجی شیخ
ســمایل ،گاراجــی میــره دێ و بــازاڕی
میوەفرۆشــەکان تراکــت و پووســتێری
تایبەت بەم ڕۆژە باڵو کرایەوە.

هەیئەتێکــی هاکپار ()HAK-PAR
سەردانی دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
هەولێریــان کرد و لەبــارەی ڕێفراندۆمی
سەربەخۆیی کوردستان کۆبوونەوە.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ٢١ی
خەرمانانــی ١٣٩٦ی هەوتــای
هەیئەتێکــی هاکپــار (پارتــی مــاف و
ئــازادی) لــە باکــووری کوردســتان بــە
سەرپەرســتی "زانــا ســەزەن" نوێنــەری
هاکپارلە هەرێمی کوردســتان ســەردانی
دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکرات
لە هەولێریان کرد و لە الیەن هەیئەتێکی
نوێنەرایەتــی حیزبــی دێموکــرات بــە
سەرپەرەســتیی "محەممەدســاڵح قادری"
بەرپرســی دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی
دێموکرات لە هەولێر پێشوازییان لێکرا.
لــەو دیــدارەدا محەممــەد ســاڵح قــادری
وێڕای تیشــک خستنەســەر هەڵوێســتی

حیزبــی دێموکــرات لەهەمبــەر
ڕێفرانــدۆم بــۆ ســەربەخۆیی باشــووری
کوردســتان وەک ئەرکێکــی نەتەوەیــی
و نیشــتمانی ،باســی لــە هەلوێســت و
هەنگاوەکانــی حیزبــی دێموکــرات بــۆ
پاڵپشــتی زیاتــری ئــەم پرۆســەیە لــە
داهاتــوودا کــرد و وشــیاری و یەکڕێزی
خەڵک و الیەنە سیاســییەکانی باشــوور
کوردســتان و پاڵپشــتی و هاوســۆزی
الیەنــە سیاســییەکانی بەشــەکانی
دیکــەی کوردســتان بــۆ سەرخســتنی
ئــەم بڕیــارە مێژوویــی و گرینگــەی
باشــووری کوردســتان بــە گرینــگ
زانــی و لــە ئەگەری هەر چەشــنە پیالن
و دژایەتیەکــی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی و نەیاران لە دژی ڕێفراندۆم،
پێویســتیی هــاوکاری هەمــە الیەنــەی
کوردســتانیان لــە هــەر شــوێنێک بــە
مەبەســتی بەرپەرچدانــەوەی پیــان و

مەترســیەکان بــە ئەرکێکــی نیشــتمانی
دانا.
دواتر زانا ســەزەن وێڕای هاوهەڵوێســتی
و پشــتیوانی لــە هەنگاوەکانــی حیزبــی
دێموکــرات لەهەمبــەر ڕێفرانــدۆم و
چاالکیــی حیزبــی دێموکــرات لــە
رۆژهەاڵتــی کوردســتان ،پێداگــری
لەسەر پالپشتی و هاوهەلوێستی هاکپار
و خەڵکــی باکــووری کوردســتان لــە
ڕێفراندۆمــی ســەربەخۆیی کوردســتان
کــرد و ئــەم هەلوێســتە نەتەوەیــی و
نێســتمانیەی حیزبــی دێموکــرات و
خەڵکــی ڕۆژهەاڵتیــان بۆ پشــتگری له
ڕێفراندۆمی باشــوور بە گرینگ و بەرز
نرخاند.
لــە کۆتاییــدا هــەر دوو الیــەن جەختیــان
لە ســەر بەرودەوامیــی پێوەندی و کاری
هاوبەشی نێوانیان کرد.

حیزبی دێموکرات و هاکپار لە سەر پرسی
ڕێفراندۆمی کوردستان گفتوگۆیان کرد

بێرنارد کۆشنێر :ئەم گەلەم خۆش دەوێ

"بێرنــارد کۆشــنێر" دۆســتی نزیکــی
شــەهید دوکتور قاسملوو لە وتووێژێکدا
پشــتیوانیی خــۆی لــە ســەربەخۆیی
کوردستان دەربڕی.
"بێرنــارد کۆشــنێر" وەزیــری پێشــووی
دەرەوەی فەڕانســە و دۆســتی نزیکــی
شــەهید دوکتــور قاســملوو ،ڕۆژی

یەکشــەممە ٢٦ی خەرمانانــی ١٣٩٦ی
هەتــاوی ،لــە وتووێژ لەگــەڵ ڕادیۆ rtf
و  tv5mondeپشــتیوانیی خــۆی
بــۆ ســەربەخۆیی هەرێمــی کوردســتان
دەربڕی.
ناوبــراو لــە وتووێژێکدا لەگــەڵ ئەو دوو
میدیایــەی واڵتــی فەڕانســەدا وتــی:
"هەمــوو کــەس لــە کــورد کەڵــک
وەردەگرێــت ،بــەاڵم کەس نایــەوێ ئەوان
سەربەخۆ بن".
کۆشــنێر دامەزرێنــەری پزیشــكانی
بێســنوور لــە بەشــێکی دیکــە لــە
قســەکانیدا وتی" :کوردەکان گەورەترین
نەتەوەی بێدەوڵەتن".
کۆشــنێر کــە بە دۆســتی کۆنــی کورد
لــە قەڵــەم دەدرێت ،لــە هەمــان وتووێژدا

دەڵێت" :جیاوازی ،کێشــە و هێندێ جار
پێکدادان لە نێوان ئەواندا شتێکی ڕاستە،
بــەاڵم ئەم کارەی ئەوان (ســەربەخۆیی)
پەیوەنــدی نــە بــە ئەمریــکاوە هەیە و نە
بە فەڕانسەوە".
کۆشنێر یەکەم جار لە سپتامبری ساڵی
 ١٩٧٤ســەردانی کوردســتانی کردووە و
لەو کاتەوە وەکوو دۆستی ماندوونەناسی
کورد ماوەتەوە.
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خەباتی کورد لە خۆرهەاڵت خەباتی نەتەوەیەکی
بێ ماف کراو و واڵت داگیرکراو و ئازادی کوژراوە
و تا ئەو ستەمانەی لەسەر بەردەوام بێت،
خەباتیش بەردەوام دەبێت.

دەقی قسەکانی "مستەفا هیجری" سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ڕێوڕەسمی ٢٦ی خەرمانانی ١٣٩٦ی هەتاوی
لــەو ڕۆژەوە کــە لــە ١٧ی ســێپتامبری
 1992بەرانبــەر بــە  ٢٦ی خەرمانانــی
١٣٧١ی هەتاوی کەســایەتی ناســراو و
ســکرتێری گشــتی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران دوکتــوور ســادق
شــەرەفکەندی ناســراو بــە د.ســەعید
هــاوڕێ لەگــەڵ کاک هومایــون
ئــەردەاڵن ،کاک فەتــاح عەبدولــی و
کاک نووری دێهکوردی شــەهید کران
 ٢٥ساڵ تێدەپەڕێت.
ئێمــە بــە نەریتــی هەمــوو ســاڵێک،
ئەمڕۆش لێرەدا کۆبووینەتەوە لەالیەکەوە
جارێکــی دیکە ڕێــز و حورمەت دابنێین
بــۆ ڕێبــازی خەباتکارانــەی ئــەم پۆلــە
شــەهیدە شۆڕشــگێڕەمان و ســاو بنێرین
بــۆ ڕۆحــی پاکیان و بەم شــێوەیە وەفا و
ئەمەگناســی خۆمــان وەکــوو هاوڕێ و
هاوســەنگەریان دەرببڕین و سەری ڕێز و
نــەوازش لە بەرانبەر ڕێبــازی پیرۆزیاندا
دانەوێنین ،لەالیەکی دیکەشەوە ڕێژیمی
تێــرۆر و ســێدارەی کۆماری ئیســامی
ئێــران مەحکــوم و شــەرمەزار بکەیــن
لــە پێنــاو ئــەو تاوانــە گەوریــەی کــە
دەرحەق بە ســکرتێری ئەو کاتی حیزبی
دێموکرات دوکتور سادق و هاوڕێیانی و
هەموو گەلی کورد کردی.

شەوی ١٧ی سێپتامبری  ١٩٩٢دوکتور
ســەعید و هاوڕێیانــی لە شــاری بەرلین
لــە ڕێســتورانێک بــە نــاوی میکۆنوس
لەگــەڵ کۆمەڵێک لە ئەندامانی چەند
ڕێکخراوێکــی دژبــەری ئێران بۆ وتووێژ
لەســەر چۆنیەتــی لێــک نزیکبوونــەوە
پێکهێنانــی هاودەنگی زیاتــر لە نێوانیان
بە مەبەســتی خەباتــی هاوبەش لە دژی
ڕێژیمی کۆماری ئیســامی کۆببونەوە
کــە لە نیزیک ١١ی شــەو موسەلســەل
بەدەســتێک کــە دوایــی لــە تەحقیقاتی
پۆلیــس دەردەکــەوێ "عبدولڕەحمــان
بەنیهاشــمی" بەرپرسی تیمی تیرۆرەکە
بــووە؛ دێتــە ســەریان و بــە دیاریکــراوی
کــوردەکان دەکاتــە ئامانجــی ڕەگبار و
یەکی دیکەشیان تیری خەالسیان لێدەدا
و بەم چەشنە د.سادق و باقی هاوڕێیانی
و نووری دێهکوردی شەهید دەبن.
لــە تیمــی ئــەم تیــرۆرەدا ئێرانییــەکان،
ئەندامانــی حیزبوڵــای لوبنــان و
ئەندامێكــی ئەســڵی شــیعەی لوبنــان
پێکــەوە بەرنامەکــە بەڕێوەدەبــەن کــە
هەموویــان لــە ئێــران و لەژێــر چاودێری
ســپای پاسداران و ڕێكخراوی ئیتالعات
ڕاهێنراون.
دوای نزیــک بــە  ٤ســاڵ لێكۆڵینــەوە و

بەدواداچــوون لەالیەن پۆلیس و دەزگای
دادی ئاڵمــان ،ڕێکەوتی ١٠ی ئاوریلی
١٩٩٧ی زایینــی دەزگای دادی ئاڵمــان
حوکمــی خۆی ڕاگەیاند ،لەو حوکمەدا
جگە لە دیاریکردنی سزا بۆ  ٥کەس لەو
تاوانبارانەی کە لە تیرۆرەکاندا دەستیان
هەبــووە حوکمــی زیندانــی لە  ٥ســاڵەوە
هەتــا زیندانیی هەتاهەتایی بۆ بڕینەوە؛
ســەرۆكی دادگا هەروەهــا ڕایگەیانــد:
"کــە ئێمــە ئەرکمانە بــۆ ڕوون بوونەوەی
هۆی ئەم قەتاڵنە بێینە ســەر ئەو هاندەر
و هۆیانــە کــە بــوون بە هــۆی ڕوودانی
ئەم قەتاڵنە" ئەوەی لێرەدا دەمەوێ بۆتان
بخوێنمــەوە چەنــد بڕگەیەکی کورت لە
قســەکانی ســەرۆکی دادگایــە کــە لــە
دەقی حوکمی دادگادا خوێندییەوە:
"ڕیشــەی ئەم تیرۆرە دەبێت لە پەیوەندی
و موناســبەتێکدا ببینیــن کــە پــاش
شۆڕشــی ئیســامی ئێــران شــکڵی
گرتووە .هەوڵی کوردەکان بەڕێبەرایەتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران،
بــۆ بەدەســت هێنانــی خودموختــاری،
ئــەو حیزبــەی کردووەتــە حیزبێکــی
سیاســی بەهێــز دژی ڕێژیمی کۆماری
ئیســامی .لــە ئاکامــدا ڕێبەریــی
سیاســی ئێــران بەمەبەســتی ســەرکوتی

حیزبــی دێموکــرات بڕیــاری دا لە دژی
ئــەو حیزبــە نــەک بەتەنیــا بەشــێوەی
سیاســی موبارەزە بکا ،بەڵکوو قەســدی
لەناوبردنــی فیزیکــی ئــەو حیزبــەی
هەیــە .قەتڵــی دوکتــۆر قاســملوو و ٢
لــە هاوڕێیانــی ،لــە  ١٣ژوئیەی ١٩٨٩
لە شــاری وییــەن ،هەروەها قەتڵێک کە
لــەو دادگایــەدا لێکۆڵێنــەوەی بــۆ کرا،
لــە ئاکامی ئەو سیاســەتەیە؛ پەیوەندی
قەتڵــی وییــەن و بەرلیــن زۆر ڕوون و
ئاشکرایە .ئەو بەڵگە حاشاهەڵنەگرانەی
کە پێشکەش بەو دادگایە کراون شکڵ
و شــێوەی بڕیاردانی لوتکەی ڕێبەریی
سیاســی ئێــران و هەروەهــا پێكهاتــە و
بەرپرســایەتییەکانی ئــەو بڕیاردانــە
بەمەبەســتی لەناوبردنی دژبەرانی ڕێژیم
لــە دەرەوەی واڵت زۆر بەڕوونــی نیشــان
دەدا .بڕیــاردان بــۆ لەناوبــردن لەالیــەن
ڕێژیمەوە لە دەسەاڵتی دامەزراوەیەکدایە
بــە نــاوی "ئەنجومەنــی کاروبــاری
تایبــەت" کــە ئۆرگانێکــی نایاســاییە و
بــە فەرمانی ڕێبــەری ئایینی پێکدێت،
ئەندامانــی ئــەم ئەنجومەنــە بریتیــن لە:
"ســەرکۆمار ،وەزیــری ئیتالعــات و
ئەمنیــەت ،وەزیــری کاروبــاری دەرەوەی
واڵت ،ســەرۆکی هێزەکانــی نیزامــی و

ئینتزامــی و هەروەها ڕێبەری مەزهەبی
حکومەتــی ئێــران" .ئــەو قەتڵــە تەنیا بە
ئەنگیــزەی سیاســی و بەمەبەســتی لــە
ناوبردنــی دژبەرانی ڕێژیــم بەڕێوەچووە،
ئامانجــی ســەرەکی ڕێژیمــی ئێــران
لەناوبردنــی دژبەران لــە دەرەوەی واڵتە".
هەرەوەهــا لــەو حوکمــەدا ،حکومەتــی
ئێــران وەک "حکومەتێکی جینایەتکار"
ناسراوە.
ڕێژیمی کۆماری ئیســامی لەڕێگای
دەوڵەتــی ئەوکاتــەی ئاڵمــان و تەنانــەت
هەڕەشــەکردن لــە قــازی دادگا هەمــوو
هەوڵــی خۆیــدا کــە النیکــەم ڕێژیــم بە
تاوانبــار نەزانرێــت ،بــەاڵم قازییەکانــی
دادگا بە هیچ جۆرێک نەچوونە ژێرباری
هەڕەشــەکان و زۆر بەجورئەتــەوە ،دوای
چوارســاڵ بەدواداچــوون و لێکۆڵینــەوە،
حوکمی دادگایان ڕاگەیاند ،حوکمێک
کــە نــە کۆمــاری ئیســامی و نــە دنیا
چاوەڕوانی نەدەکرد.
بە دوای ڕاگەیاندنی حوکمەکە واڵتانی
ئەندامی یەکیەتی ئەوروپا باڵوێزەکانیان
بــۆ ماوەیەک لــە تاران بانــگ کردەوە،
هەل و مەرجێکی زۆر دژواری سیاســی
بۆ ڕێژیم هاتە پێش ،چونکە ئێران دوای
ئەو هەموو تیرۆرانەی لە واڵتانی دەرەوە
بەڕێــوەی بردبــوو ،بۆ یەکەم جار لەالیەن
دادگای واڵتێکــی ئەوروپایــی وەک
ڕێژیمی جینایەتکار و تیرۆریســت ناسرا
کــە هەمــوو ئــەو جینایــەت و تیرۆرانــە
لــە لووتکــەی دەســەاڵتدا پالنڕێــژی بۆ
دەکرێــت؛ هــەر ئەمــەش بــوو بــە هــۆی
ئەوەیکــە کۆمــاری ئیســامی چیدیکە
کردەوەی تیرۆریستی بەڕێوە نەبا.
دوکتۆر ســادق خــاوەن کەســایەتییەکی
بــەرزی مرۆڤایەتــی بــوو ،ژیانــی پڕ لە
مەینــەت و بــێ دەرەتانــی تەنانــەت بــێ
باوکــی لەتەمەنــی منداڵیــدا وخوێنــدن
و خۆپێگەیاندنــی لــە ســایەی بــرا
گەورەکەی ،بەتەحەمولی سەختی ژیان
و گوزەرانــی لــە گوندێکــی بچوکــی
ناوچــەی بــۆکانڕا گەیشــتە پلــەی
دوکتۆرا لە دانیشگایەکی پاریس.
ئــەوەی یارمەتیــدەری ئەســڵی کاک
ســادق بۆ گەیشــتن بەو پلــەی خوێندنە،
بیری تیژ و ئیرادەی بەهێز و پشت بستنی
بە زەحمەت و تێکۆشــانی خۆی بوو .لە
فارسیدا و لە خۆرهەاڵتی کوردستان بەو
کەســانە دەوترێ "خودســاختە" مەبەست
ئەوەیــە کــە نــە ســەروەت و ســامانی
بنەماڵــە نــە دەســەاڵتداریەتی بــاوک و
عەشــیرەت هیــچ کام لــە ئــارادا نەبــوون
کە کاک ســادق پشــتی پێ ببەســتێ،
بۆیــە بــە ناچــاری پشــتی بــە زەحمــەت
وتێكۆشانی خۆی بەست.
پانۆرامای ژیانی ئەو کەســایەتییانە لە
زۆر شــوێنی ئەو دونیادا سەرنجڕاکێشــن
و شــوێندانەری قوڵیــان لــە کۆمەڵــگادا
پێکهێناوە.
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیش لەخۆڕا
ئەوکەسایەتییانەی نەکردە ئامانج ،ئەوان
بەباشی شارەزای تواناو لێهاتووییەکانی
د.ســادق بــوون و نیگــەران بــوون کــە
تێكۆشــانی کەســێکی وەک سکرتێری
حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران
کــە حیزبێکی بەهێزی دژبەرە ،دەتوانێت
کێشــەیەکی گــەورە بــۆ ڕێژیــم بنێتــەوە
بۆیە بڕیاری لەناوبردنیان دا.
کاک "فەتاح عەبدولی" یەکێکی دیکە
لــە شــەهیدانی میکۆنووس،گەنجێکــی

پێگەیشتوو ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی
و بەرپرسی دەفتەری نوێنەرایەتی حیزب
لــە پاریــس بوو .لەگەڵ ئــەوەی تەمەنی
کــەم بــوو بــەاڵم ئیســتعداد و لێهاتوویی
زۆری لە خۆی نیشاندا و ئەگەر شەهید
نەبووایــە بێگومان لــە داهاتوودا دەوری
زۆر بەرچاوتری لە حیزبدا دەبوو.
بــەاڵم بــە هەمــوو ئــەو پیالنانــەوە کــە
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی و باقــی
ڕێژیمــە ســەرەڕۆ و دژ بــە کوردەکانــی
ئــەو واڵتانــەی کوردســتانیان بەســەردا
دابەشــکراوە و بەهەمــوو دەســەاڵت
و توانــاو پیالنەکانیــان لــە تیــرۆری
ڕێبەرانــی بزووتنەوەکانــی کــورد نەک
هــەر نەیانتوانیــوە کــورد بــە چۆکــدا
بهێنــن ،بەڵکــوو تەنانــەت بۆخۆیــان لــە
ناوخۆ و ناوچەدا دەســت و یەخەی دەیان
قەیــران بوونەتــەوە و کوردیــش لەگــەڵ
هەمــوو گرفــت و مەینەتییەکانــی کــە
بەشــی هــەرە زۆری ئاکامی سیاســەتی
ســەرکوتکەرانەی ئــەو ڕێژیمانەیــە،
لــە هەلومەرجێکــی باشــی سیاســیدایە.
بەتایبــەت ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
کە پێی وابوو بە شەهیدکردنی دوکتۆر
ســادق و دوکتــۆر قاســملوو کۆتایــی بە
خەباتی مافخوازانەی کورد دەهێنێت.
کۆماری ئیســامی لە ئێســتادا لەگەڵ
دەیان قەیرانی نێوخۆ و دەرەوە بەرەوڕوویە.
خەباتــی کــورد لــە خۆرهەاڵتیــش هەروا
بەردەوامــە ،حیزبــی دێموکراتیــش
ســەرەڕای لــە دەســت چوونــی دوو لــە
ســکرتێرەکانی هەروا بەهێــز و تواناوە لە
خەباتەکەی بۆ ئازادی بەردەوامە.
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی دەبێــت
بزانێــت کە خەباتی کورد لە خۆرهەاڵت
پرســی سەرکردەیەک و کەسایەتییەک
نییــە کــە بــە لەناوبردنــی خەباتی کورد
کۆتایــی پــێ بێــت .خەباتــی کــورد لە
خۆرهــەاڵت خەباتــی نەتەوەیەکــی بــێ
ماف کراو و واڵت داگیرکراو و ئازادی
کــوژراوە و تــا ئــەو ســتەمانەی لەســەر
بەردەوام بێت ،خەباتیش بەردەوام دەبێت.
ئەمڕۆ بەشێك لە کوردستانی دابەشکراو
کە باشــوورە لــە بەرانبەر تاقیکارییەکی
مێژووییدایە .پرســی گشتپرســی لەســەر
دیاریکردنــی چارەنووســی خەڵکــی ئەو
بەشــە ،هەتا نیزیکتر دەبینەوە لە ڕۆژی
٢٥ی ســێپتامبر گەرمتر دەبێت و ئێســتا
هەمــوو خەڵکــی هەمــوو بەشــەکانی
کوردســتان لە ئاهەنگگێڕان و خۆشــی
کردنــی ئــەو ڕۆژەدان کــە ســەدەیەکە
خەباتی بۆ دەکرێت.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
مافی گشتپرسی بە مافی ڕەوای خەڵك
دەزانێــت کــە یەکێکــە لــە بنەماکانــی
دێموکراســی؛ بۆیە پشــتیوانی لێدەکا و
ئاکامــی گشتپرســیەکەش کــە دەنگــی
کۆمەاڵنــی خەڵکــە ڕێزی بۆ دادەنێت و
پشتیوانی لێدەکات.
پیالنــی دوژمنانــی کوردیــش بەتایبەت
کۆمــاری ئیســامی ئێران کــە ڕۆژ بە
ڕۆژ هەڕەشــەکانیان دژی گشتپرســی
توندتــر دەکــەن مەحکــووم دەکات،
هیوادارین خەڵکی باشــووری کوردستان
بە یەکدەنگی لە گشتپرســیدا بەشــداری
بکــەن و دەنــگ بــە ســەربەخۆی واڵت
بــدەن .بــەم شــێوەیە ڕۆحــی شــەهیدانی
ڕێگای ڕزگاری واڵتەکەیان شاد بکەن
و پیالنی دوژمنان پوچەڵ بکەنەوە.
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مستەفا هیجری:

ئیرادەی خەڵکی کورد لە باشوور وەک بەشەکانی
دیکە بۆ ئێمە جێگای ڕێزە

دەقی قسەکانی "مستەفا هیجری" سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە کارنەڤاڵی پشتیوانی لە ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی کوردستان ٣٠ی خەرمانانی ١٣٩٦ی هەتاوی.
خوشک و برایانی بەڕێز
هاونیشتمانیانی ئازیز
بەختەوەریــن لــە دەرفەتێکــی مێژوویــی،
لــە خەباتــی ســەد ســاڵەی کــورد لــە
هەمــوو بەشــەکاندا ،جارێکــی دیکــە
دەرفەتێــک هاتووەتــە پێش بۆ بەشــێک
لــە کوردســتان ،دانیشــتوانی باشــوور
کــە دەتوانن لــە چەنــد رۆژی داهاتوودا
دەنــگ بــدەن بــۆ دیاریکردنــی مافــی
چارەنووســی خۆیــان .ئێمە وەک حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و هەموو
کــوردە نیشــتمانپەروەرەکان لــە هەمــوو
جێگایەکــی ئــەم دونیایــەدا و لــە هــەر
چوار پارچەی کوردستانی پارچەپارچە
کــراو خۆشــحاڵین بــە پێکهاتنــی ئــەو
دەرفەتــە .هەموومــان ئــەم ســەرکەوتنه
بــە ســەرکەوتنی کــورد دەزانیــن بۆیــە
خۆشــمانی تێــدا بــە بەشــدار دەزانیــن و
بــە هــی خۆمانــی دەزانیــن .هــەر چەند
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە داخــەوە
بــە هــۆی زاڵبوونــی دەســەاڵتێکی
دواکەوتــووی ســەرەڕۆ خەڵكــی کــورد
ناتوانــن خۆشــحاڵی خۆیــان دەرحــەق بــه
ئــەو ڕووداوە مێژووییــە دەرببــڕن بــەاڵم
کوردەکانــی ڕۆژهــەاڵت لــە هەمــوو
بەشەکانی دیکەی دونیادا لە ئامریکاوە
بگــرە تــا ئورووپــا و ناوچە لــەو بۆنەیەدا
بەشــداری خۆیــان بــە دڵــەوە نیشــان داوە
و ئەرکــی خۆیــان بەڕێــوە بــردووە .ئێمــە
وەک حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران لــە ســاڵی  ١٩٤٥لــەو کاتەوە کە
حیزبەکەمان بە دەســتی پێشــەوای نەمر
هاتــە کایــەوە و بــۆ ماوەیەکــی کــورت
کۆماری کوردستانی ڕاگەیاند و پێشەوا
بوو بە یەکەم سەرکۆماری کوردستانی
دێموکــرات ،مافــی چارەنووســی خــۆی
لــە شــێوەی کۆماریــدا ڕاگەیانــد .هــەر
چەنــد مەودای جوغرافیایی دەســەاڵتی
حکوومەتی کوردســتان زۆر بەرتەسک
و تەمەنــی زۆر کــەم بــوو و بــە هــۆی
لەشــکری پاشــایەتی ئێــران تێکشــێندرا
و قــازی و باقــی هاوکارەکانــی لــەو

حکوومەتــەدا لــە ســێدارە دران بەاڵم لەو
ڕۆژەوە تــا ئێســتا بــۆ تازەکردنــەوەی
کۆمــاری کوردســتان ،بــۆ دیاریکردنی
مافــی دیاریکردنی چارەنووســی ،کورد
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بەردەوامە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران وەک ئااڵهەڵگــری خەباتــی
نەتەوەیــی ،وەک میراتگــری کۆماری
ســەربەرزی کوردســتان ســەرەڕای
هەمــوو داپڵۆســینەکان و ســەرکوت و
زەبــر و زەنگەکانــی ڕێژیمەکانــی تاران
بــە پاشــایەتی و کۆمــاری ئیســامیی
ئێرانــەوە ،لــە دوای تێــرۆری ڕێبەرانــی
بەاڵم تا ئێســتاش لەســەر پێ ڕاوەســتاوە

ئەشــکەنجەیان داوین .کاتێک لەشــکرە
تەیارەکەیــان هێرشــیان کردووەتــە ســەر
واڵتەکەمــان ،واڵتەکامانیــان خاپــوور
کــردووە ،گەنجەکانمانیــان قەاڵچــۆ
کــردووە دەســتمان بــردووە بــۆ چەک بۆ
ئــەوەی لە مان و مەوجوودیەتی خەڵک
و خاکەکەمــان دیفــاع بکەین گوتوویانە
ئەوانە "تێرۆریستن" بە تاوانی تێرۆریست
بــوون قەاڵچۆمــان دەکەن .ئێســتاش کە
بەخۆشــییەوە لــە ســایەی تێکۆشــانی
پێشــمەرگە قارەمانــەکان و حکوومەتــی
هەرێمــی کوردســتان لــە باشــوور
دەرفەتێــک پێکهاتــووە کــە خەڵــک بە
ئــازادی لــە شــێوەی دێموکراتیــک و

گیروگرفــت و کۆســپانە بووبێتنــەوە.
بۆیــە دەرفەتێکی زێڕینــە کە هیوادارین
ئــەو دەرفەتــە هیــچ جۆرێک لە دەســت
نەچــێ چوونکــە لەوانەیــە بــۆ جارێکی
دیکە ئــەو دەرفەتە نەڕەخســێتەوە .ئەوان
نەســێحەتمان دەکــەن بــە قازانــج نییه وا
دیارە ئێستاش وەک  ٦٠- ٥٠ساڵ لەوە
پێــش بیــر دەکەنــەوە .دەیانهــەوێ پێمــان
بڵێــن کە کورد بۆ خۆی نەگەیشــتووەتە
ئەو ئاستەی کە قازانج و زەرەری خۆی
تەشــخیس بــدا و ئێمەیــن بــۆی دیــاری
دەکەین چ شتێک بە قازانجیەتی و چ
شــتێک بە زەرەریەتی .ئەوان دەیانهەوێ
بۆمــان دیاری بکەن کە دوژمنانی ئێمە

کوردســتان و هەموو ئەو نەهامەتییانەی
کــە بەســەریان هێناویــن چــۆک
دانەدەیــن .نموونــەی هەرە زیندووی ،ئەو
کارنەڤااڵنەن که لە هەموو شــوێنەکاندا
بەرپــا بــووە .دوژمنانــی کــورد لــە دوور
و نزیــک پێیــان وابــووە کــە بە ســێدارە،
بــە قەاڵچۆکــردن ،بــە زیندانــی کردن و
تۆقانــدن کــورد لــە مافی خۆی دەســت
هەڵدەگرێــت و تەســلیمی ئیــرادەی
ئــەوان دەبێــت .بــەاڵم لەو مــاوە کورتەدا
کــوردەکان نیشــانیاندا کــە حیســابی
دوژمنــان لەســەر کــورد هەڵەیــە.
ئێســتا هەڕەشــەی داخســتنی ســنوور و
دەستێوەردان لە کاروباری باشوور دەکەن

گشتپرسی وەکوو ئامرازێکی دێموکراتیک و ئاشتیخوازانە
و سەردەمیانە مافی هەموو نەتەوەیەکە لە دەست زوڵم و
زۆر و سەرەڕۆیی دیکتاتۆرەکان وەزاڵە هاتووە و دەیهەوێ
مافی خۆی دیاری بکات؛ چارەنووسی خۆی دیاری بکا بۆ
ئەوەیکە لە دەست زوڵم و زۆرداری نەجاتی بێت.
و ڕێــگای کۆمــاری کوردســتان کــە
دیاریکردنــی مافــی چارەنووســە درێــژە
دەدات .ڕێژیمەکانــی ســەرەڕۆ کــە
کوردســتانیان بەســەردا دابــەش کــراوە
هەمیشە تێکۆشاون کوردەکان لە مافی
خۆیــان بێبــەش بکــەن .لــە کوردســتانی
ئێــران لــە ســەردەمی هــەر دوو ڕێژیمــی
پاشــایەتی و کۆمــاری ئیســامیی
ئێرانــدا زۆر جــار کــە کاریــان بــە کورد
بووە باسیان کردووە کە کورد ڕەسەنترین
ئێرانییەکانــن ،بــەاڵم کاتێــک داوامــان
کــردووە مافــی ئــەو کــوردە ڕەســەنانە
چییه؟ گوتوویانە ئەو قسەی ئیوە زەینی
خەڵــک ،بیــری خەڵــک ،دەوروژێنــێ.
بــەو تاوانــە لــە زیندانیــان کردوویــن و

ناســراوی دەنگدانــی گشــتی کەڵــک
وەرگــرێ بــۆ دیاریکردنــی مافــی
چارەنووســی خــۆی چاومــان لێ ســوور
دەکەنــەوە ،نەســیحەتمان دەکــەن کــە
ئێســتا کاتێکی گونجاو نییە و دەڵێن بە
زەرەری کــورد تــەواو دەبێت .ئێمە دەڵێین
ئێســتا باشــترین و گونجاوترین کاتە بۆ
ئەوەی کورد دەنگ بدا بۆ دیاریکردنی
مافــی چارەنووســی خۆی لەو بەشــەی
کوردســتاندا؛ چونکــە لە مێژووی ســەد
ساڵەی خەباتی کورد بۆ بە دەستهێنانی
مافەکانــی قــەت دەرفەتێکــی وا بەهێز
هەڵنەکەوتــووە کە دوژمنــە بەهێزەکانی
کــورد لــە نێــو خۆیانــدا و لــە ناوچــەدا
دەســتەویەخەی ئــەو هەمــووە قەیــران و

کێــن و دۆســتەکانمان کێــن؟ جوابــی
کۆمەاڵنــی بەرفراوانی کورد لە هەموو
کوێی دونیادا بەتایبەت لە باشــووردا بۆ
پێشــوازیکردن لــە ڕێفرانــدۆم لــە ماوەی
دوو حەوتــووی ڕابــردوودا واڵمێکی زۆر
ڕوونە بە ڕێژیمی کۆماری ئیســامیی
ئێــران و هەمــوو دوژمنانــی کــورد بــۆ
ئەوەیکە تێبگەن کە کورد گەیشــتووەتە
ئاســتێک لــه وریایــی سیاســی کــە
قازانــج و بەرژەوندیــی خــۆی بــۆ خۆی
تەشخیســی دەدات؛ بــۆ خــۆی دیــاری
دەکات کێ دوژمنییەتی و کێ دۆست
و هاوکاریەتی .ئێمەی کورد ڕاهاتووین
لە ماوەی ســەد ســاڵی ڕابــردوودا لەژێر
هەڕەشە و لەشکرکێشی و خاپوورکردنی

 ،بــەاڵم ئێمــە لــەو باوەڕەدایــن کــە ئــەو
زەبــر و زەنگانــە ئەگــەر بتوانــن بیخەنــە
ســەر کوردســتان ،تاقیکارییەکــن کــە
لەمێژە نەتەوەی کورد لەو تاقیکاریانەدا
ســەرکەوتوو بووە .تۆ بڵەی کوردەکانی
باشــوور کــه لــە بەرانبــەر ئەنفــال و
شــیمیایی بــاران و زیندەبەگۆڕکردنــی
بــه کۆمەڵی خەڵکەکەی و وێرانکردنی
گونــد و شــارەکانیان بــە دروســتکردنی
هەڵەبجەی شــەهید و هەزاران نەهامەتی
دیکە کە بەسەریان هاتووە دەستبەرداری
مافــی ڕەوای خۆیــان نەبوونە ،بەرگەی
زەخــت و زۆرێــک نەگــرن کــە ڕەنگــە
زۆر لــەو تاقیکاریانــە کەمتــر بــێ؟ لــە
بەرانبەر دوژمناندا بوەســتنەوە و ئیرادەی

خۆیان بۆ گشتپرسی بەرنە پێشێ؟ ئێمە
وەک حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ڕێــز دەگریــن لــە گشتپرســیی
باشــووری کوردســتان .گشتپرســی
وەکــوو ئامرازێکــی دێموکراتیــک و
ئاشــتیخوازانە و ســەردەمیانە مافــی
هەمــوو نەتەوەیەکــە لــە دەســت زوڵــم و
زۆر و ســەرەڕۆیی دیکتاتــۆرەکان وەزاڵە
هاتــووە و دەیهــەوێ مافی خۆی دیاری
بــکات؛ چارەنووســی خۆی دیــاری بکا
بــۆ ئەوەیکە لە دەســت زوڵــم و زۆرداری
نەجاتــی بێــت .ئێمــە پشــتیوانی دەکەین
لــە دەنگــی خەڵــک و ڕێــز دادەنێیــن بۆ
دەنگــی خەڵک بــۆ دیاریکردنی مافی
چارەنووســی خۆیــان .ئیــرادەی خەڵکــی
کورد لە باشوور وەک بەشەکانی دیکە
بــۆ ئێمــە جێگای ڕێزە .هەر لە ئیســتاوە
پیرۆزبایی دەکەین لە هەموو دانیشتوانی
باشووری کوردستان کە لە چەند ڕۆژی
داهاتــوودا بەرەو ســندووقەکانی دەنگدان
دەچــن و دەنگــی ئازادانــەی خۆیــان بــۆ
دیاریکردنــی مافــی چارەنووســیان لــە
ســندووقەکان داوێــن .ئێمــە ئاواتــی
ســەرکەوتن بۆ ئەو ڕێفراندۆمە دەخوازین
و هیواداریــن هەرچــی زووتــر ئاکامــی
ڕێفراندۆمەکــە کــە دەبێتــە ئێعالمــی
ســەربەخۆیی کوردســتان لــە باشــووردا
هەموومــان بیبینیــن و هەموومان وەکوو
ئێســتا کارنەڤاڵ و شــادی پێــک بێنین
بــۆ ئێعالمــی حکوومەتــی ســەربەخۆی
کوردســتانی باشــوور .پیــرۆز بــێ لــە
هەموو الیەک ،پیرۆز بێ لە بنەماڵەی
شــەهیدان ،پیرۆز بێ لە پێشمەرگەکانی
ســەنگەر ،هیواداریــن بە زوویــی خوێنی
هــەزاران تێکۆشــەر و پێشــمەرگەی
کــورد لــە باشــوور ئاکامەکــەی ببێتــە
ســەربەخۆیی؛ بــەم شــێوەیە ڕوحــی
شــەهیدەکانمان شــاد بــێ و بنەماڵــەکان
خاتریــان ئاســوودە بێت کــە خوێنی ڕۆڵە
خۆشەویســتەکانیان بە خۆڕایی نەچووە.
ســەرکەوتن بــۆ گەلی کورد لــە هەموو
بەشەکانیدا.
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شەرەفکەندی و ڕاسان

د .ئیدریس ئەحمەدی
کۆمــاری ئیســامی سیاســەتێکی
بەرانبەر بــە بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان گرتووەتــە بــەر
کــە چەنــد ئامانجێک لە خــۆ دەگرێ.
لەنێوبردنی رێبەرانی سیاســی و نیزامی
حیزبــی دێموکــرات ،ئامانجی یەکەمی
ئــەو سیاســەتەی ئێــران بــووه .ئامانجــی
دووهەمــی ،ناچارکردنــی حیزبــی
دێموکــرات بــووە بــە ڕاگرتنــی خەباتی
چەکــداری .دوائامانجــی کۆمــاری
ئیســامی ،گەمارۆدانــی حیزبــە
کوردییەکان بووە لە باشــوور لە شــێوەی
کەمپنشینیدا بۆ ئەوەی دواجار لە ژێر
فشــاری گەمارۆدراویــدا ،دووبەرەکــی
بکەوێتــە نێوانیــان و تەنانەت لەبەریەک
هەڵوەشێنەوە.
چاوەڕوانیــی کۆمــاری ئیســامی پاش
شەهیدبوونی دوکتۆر قاسملوو ،ئەوە بوو
کــە حیزبــی دێموکــرات بەچۆکــدادێ.
بــەاڵم یەکــەم پەیامــی دوکتــۆر
شــەرەفکەندی بــۆ ئــەو پێشــمەرگانەی
کە لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ئەرکی
نیزامــی و سیاســییان بەڕێــوە دەبــرد،
ئەوە بوو کە "دوکتۆر قاســملوو شــەهید
بــووە ،بــەاڵم خەبــات درێــژەی هەیە ".لە
الیەکی دیکەوە ،فشارێکی زۆر لە سەر
حیزبــی دێموکــرات و شەخســی دوکتۆر
شــەرەفکەندی هەبــوو بــۆ ڕاگرتنــی
خەباتــی چەکــداری .لــە بەرانبــەر ئــەو
فشارەدا ،دوکتۆر شەرەفکەندی بڕیاری
درێژەپێدانــی بەگڕوتینــی خەباتــی
چەکداری دا.
بــە بڕیــاری ڕاگرتنــی خەباتــی
چەکــداری ،حیزبــی دێموکــرات نەتەنیا
ســەنگی جیۆسیاســی کــەم بــووەوە،
بەڵکوو مەســەلەی کــورد لە رۆژهەاڵت
بەرە بەرە لە رۆژەڤ کەوت و لە ئاستی
نێودەوڵەتیشــدا لەبیــر چــووەوە .یەکێکی
دیکە لە ئاکامەکانی ڕاگرتنی خەباتی
چەکــداری ،کزبوونــی بڕوابەخۆیــی
لەنێــو کــوردی رۆژهەاڵتــدا بــوو .هــەر
ئەمــەش وای کــرد دواجــار باڵــی بەنــاو
رێفۆرمیســتی کۆمــاری ئیســامی لــە
کوردستان گوێڕایەڵی بۆ پەیدا بێ.
قۆناغــی دوو دەیەی پاش شــەهیدبوونی
شــەرەفکەندی ،قۆناغــی نســکۆ بــوو.
ڕاســان ،کــە هێمــای خەباتــی نوێــی
ڕۆژهەاڵتــە ،کۆتاییهاتنــی نســکۆی
دوو دەیــەی ڕابــردوو و هەروەهــا
بووژانــەوەی بزووتنــەوەی نەتەوایەتییــە
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا .ڕاســان
دەبــێ وەک پڕۆســە ببینــدرێ ،هێشــتا
لــە ســەرەتای ئــەو پڕۆســەیەداین ،بەاڵم
بــە گەڕانــەوەی پێشــمەرگە بــۆ شــاخ،
سیاســەتی گەمارۆدانــی بزووتنــەوەی
ڕزگاریخوازیی کورد پووچەڵکرایەوە.
ڕاســان هەڵقــوواڵوی بیــر و ڕێبــازی
قاســملوو و شەرەفکەندییە .ئەمساڵ کە
یادی دوکتۆر شەرەفکەندی دەکەینەوە،
لــە جێــگای خۆیدایــە بــە خوێندنــەوەی
دەقەکانــی ســەردەمی شــاخ لــە کتێبی
"هەڵبژاردەیــەک لــە وتارەکانــی ســادق
شــەرەفکەندی ( ")١٣٦٢-١٣٦٨بنەمــا

فکری و سیاســییەکانی ڕاســان بخەینە
ڕوو.
"ڕاســان" وشــەیەکە کــە لــە دەڤــەری
موکریاندا باوە و بە مانای ڕاستبوونەوەیە
لــە دوژمــن ،ئەویــش بــە تووڕەییــەوە.
هەڵبژاردنــی ئەو وشــەیە بــۆ ئەم قۆناغە
لــە خەبــات لــە جێــگای خۆیدایــە .لــە
گــەڵ ئەوەی حیزبــی دێموکرات تۆڵەی
ڕێبەرانــی شــەهیدی نەســتاندووەتەوە،
بەاڵم ڕاســان ڕاســتبوونەوەیە لــە دوژمن
پــاش تیرۆرکرانــی دوو ڕێبــەری
گەلــی کــورد و بەردەوامبــوون و بگــرە
پەرەئەستاندنی چەوساندنەوەی بەرباڵوی
نەتــەوەی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت لە دوو
دەیەی ڕابردوودا.
ڕاســان لە پێش هەموو شتێکدا پێویستی
بــە خوێندنەوەیەکــی دروســت هەیــە لــە
سروشــت و سیاســەتەکانی دوژمــن.
ئــەو خوێندنەوەیــەش بــە نــۆرەی خــۆی
دەبــێ پشــت ئەســتوور بــێ بــە مێتــۆد.
ماکــی ســەرەکی ئــەو مێتــۆدەی کــە
شــەرەفکەندی دوژمنی پێ دەخوێندەوە،
بریتییــە لــە جیاکارییــەک لــە نێــوان
واقعییــەت و ڕووکەشــدا ،یــان وردتــر
بڵێیــن ،جیاکردنــەوەی خوێندنــەوەی
ڕووکەشــیی و خوێندنــەوەی قــووڵ بــۆ
دەســتوور و سیاســەتەکانی کۆمــاری
ئیســامی؛ جیاکردنــەوەی لێــدوان
و کــرداری کاربەدەســتانی ڕێژیــم؛
جیاکردنــەوەی نیەتــی ڕاگەیەنــدراو و
نیەتی ڕاستەقینەی ڕێژیم و هتد.
لــە وتارێکــدا لــە ژێــر نــاوی "ئایــا
رێژیمی ئێــران رێژیمێکی جمهوورییە؟"،
شــەرەفکەندی بــاس لــە "تێکەڵبوونــی"
سیســتەمی سیاسی کۆماری ئیسالمی
دەکا .وتارەکــە پێــش هەموارکردنــەوەی
دەستووری کۆماری ئیسالمی لە ساڵی
 ١٩٨٩نووسراوە .تاکوو ئەوکات ئێران هەم
ســەرکۆمار و هەمیش ســەرۆکوەزیری
هەبــوو .هەموارکردنــەوەی دەســتوور بــە
بەمەبەستی ئەوە بوو کە ئەو تێکەاڵوییە
کەم بکرێتەوە و دەســەاڵتی ســەرکۆمار
زیاد بکرێ.
هەڵبــەت بــە خوێندنەوەیەکــی وردتــر،
شــەرەفکەندی بــەو دەرئەنجامــە دەگا
کــە لــە کۆمــاری ئیســامیدا تەنیا "بە
رواڵــەت قانوونێکی ئەساســی هەیە" کە
دامــەزراوەی کۆمــاری لــە خــۆ بگــرێ
یــان ڕێــگای کارکردنیــان پێ بــدا .لەو
بــارەوە دەنووســێ" :ئەگــەر بمانــەوێ بــە
شێوەی گشــتیترو واقیعبینانەتر بڕوانینە
رێژیمــی ئەمڕۆی ئێران ،راســتی ئەوەیە
کە ئەم رێژیمە بە هیچ جۆر رێژیمێکی
جمهــووری نیــە [ ]...چوونکــە لــەم
رێژیمەدا تەواوی دەسەاڵت و ئیختیارات
بــە رەســمی لە دەســت 'وەلی فقیــە' دایە
کــە ئەویــش لــە الیــەن خەڵکــەوە دیاری
ناکرێ( ".ال)٢١٢-٢١١ .
بەو پێیە و لە بەر تیشکی ئەو باسانەی
کــە ئــەوکات لەمــەڕ هەموارکردنەوەی
دەســتووری ڕێژیــم لــە ئــارادا بــوون،
شــەرەفکەندی لــە درێــژەی وتارەکەیدا،
پێشــبینییەک دەکا و هەروەهــا بــە
دەرئەنجامێکــی بنەڕەتــی دەگات.
پێشــبینییەکە ئــەوە بــوو کــە تەنانــەت
ئەگــەر دوو پۆســتی ســەرکۆماری و

ســەرۆکوەزیران ببن بە یەک" ،راستی
ئەوەیــە کە نێوەڕۆکی رێژیم بە جۆرێکە
[ ]...کــە نــەک بــەم کارە ،بەڵکــوو
بــە دەیــان کاری ئــاواش رێکوپێــک
ناکــرێ ".دەرئەنجامەکــەش ئەوەیــە
کــە" :هــەر بۆیــە ئاڵوگــۆڕی بنەڕەتــی
ئەگــەر قەرارە پێک بــێ ،ئەو ئاڵوگۆڕە
بریتییە لە البردن و فڕێدانی سیســتەمی
ویالیەتــی فەقیهی و بەس .غەیری ئەوە
هــەر کارێکــی دیکــە لە شانۆســازی و
ڕەنگگۆڕینێکــی رواڵەتــی پتــر تــێ
ناپەڕێ!" (ال)٢١٣-٢١٢ .
ئێســتا بیســت و پێنــچ ســاڵ بــە ســەر
شــەهیدبوونی دوکتــۆر شــەرەفکەندیدا
تێدەپــەڕێ .لــەو ماوەیــەدا ،نــەک تەنیا
پێشبینییەکەی بەڕاست دەرچوو ،بەڵکوو
پــاش هەموارکردنــەوەی دەســتووری
کۆمــاری ئیســامی ،دەســەاڵتی وەلــی
فەقیــه لــە دەســتووردا کــرا بــە ڕەهــا.
ســەبارەت بــە پۆســتی ســەرکۆماری،
محەمــەد خاتەمەی لە کۆتایی دەورەی
دووهەمی سەرکۆماریی خۆیدا وتی کە
لــە ڕوانگــەی هێندێــک لــە ئەندامانی
شــۆرای نیگابانــەوە ،ســەرکۆمار
وەک "بەڕێــوەکاری" (تداركچــی)
ئورگانەکانــی دیکــەی دەوڵــەت وایــە.
بــە پێــی زەمــان ،ڕێژیــم بەرتەســکتر و
یەکدەســتر بووەتــەوە ،نــەک کراوەتــر و
فرەدەنگتر.
سەرهەڵدانی باڵی "رێفۆرمیستی" ڕێژیم
هیچی لەم ڕاستییە نەگۆڕییەوە ،بەڵکوو
بەڵگەیــە بــۆ دروســتبوونی لێکدانــەوەی
شــەرەفەکەندی ســەبارەت بــە کۆماری
ئیســامی .باڵــی بەنــاو رێفۆرمیســتی
ڕێژیــم ،ڕیژیمپارێزن نــەک ڕێژیمگۆڕ،
خاوەن مانیفێســتی رێفۆرم نەبوون و نین،
بەڵکــوو گلەییــان ئەوەیە کە دەســتووری
کۆمــاری ئیســامی جێبەجێ ناکرێ و
باڵــی ئــەوان لە نێــو گرووپی دەســەاڵتدا
جێگای کەمیان بۆ دابین دەکرێ.
"رێفــۆرم" واتای چەمکیــی خۆی هەیە
و بریتییــە لــە پێکهێنانــی گــۆڕان لــە
دامــەزراوەی سیاســی و دواجاریــش لــە
دەســتووردا .لــە کۆمــاری ئیســامیدا،
تەنیا لە ســاڵی  ٢٠٠٠پرۆژە یاســایەک
پێشــکەش کرا بۆ پێکهێنانی گۆڕان لە
یاســای چاپەمەنیدا ،بــەاڵم وەلی فەقیه
و شــۆرای نیگابان ،کە دەتوانن ڕێگری
بکەن لە پەســەندکردنی هەر یاســایهک
لــە مەجلیــس کــە لەگــەڵ ئیســام و
بەرژەوەنــدی رێژیمــدا نەگونجــاو بــێ،
پێشــیان بە پەســەندکردنی گرت .ئەگەر
رێفــۆرم لــە ئێرانــدا کرابایــا ،ئــەوا دەکرا
کۆماری ئیســامی دوور لە زەبروزەنگ
بــەرەو گــۆڕان گــوزاری کردبایــا ،بەاڵم
تەنانــەت ئەگــەر باڵــی رێفۆرمیســتی
ڕێژیــم ویســتبایان کەمتریــن رێفــۆرم
ئەنجــام بــدەن ،بەهــۆی دیکتاتۆرییەتــی
وەلی فەقیه ،کارێکی وا مەحاڵە.
لەالیەکی دیکەوە ،زیادبوونی دەسەاڵتی
ئابووریی و سیاســی ســپای پاسداران لە
دەیــەی هەشــتا و دواتــر لە ژێر ســایەیی
خامنەییــدا ،کــە حەســەن ڕۆحانــی بــە
"دەوڵەتــی خــاوەن چــەک" نــاوزەدی
کــردووە ،ڕاســتبوونی پێشــبینییەکی
دیکەی شەرەفکەندی دەسەلمێنێ.

لــە وتارێکــی دیکــەدا ســەبارەت بــە
بەرنامەی رەفسەنجانی بۆ "سازکردنەوە"
(بازســازی) ئاماژە بە دەوری ســپا دەدا
و دەنووســێ" :ســوپای پاســداران وەک
ئــەو دێــوە دەچــێ کــە جادووگەرەکــە
یانــی خــودی رێژیــم لــە نێــو شووشــە
ئــازادی کــردووە ،بــەاڵم ئێســتا بــۆی
لــە شووشــە ناکرێتــەوە( ".ال)٢٧ .
لێــرەدا شــەرەفکەندی پەنجــە لەســەر
مەســەلەیەک دادەنــێ کــە لــە زانســتە
کۆمەاڵیەتییەکاندا بە "رێگابەستراوەیی"
( )path dependenceناسراوە؛
واتــە ،کاتێــک الیەنێکــی سیاســی
ڕێگایەکــی هەڵبــژارد ،دەبەســترێتەوە
بــەو ڕێگایەوە و ناتوانێ بە ســانایی یان
بــێ دانی هەزینــەی بەرچاو رێگایەکی
دیکــە هەڵبژێــرێ ،هەرچەنــد پێویســت
و بــە ســوودیش بــێ .بۆیــە ،لــە زۆر
ڕووەوە ،کۆمــاری ئیســامی هــەر لــە
ســەرەتاوە ڕێگایەکــی وای هەڵبــژاردووە
کــە دیکتاتۆرییەتــی وەلــی فەقیــە و
ســەرهەڵدانی مافیایەکــی نیزامــی
و ئابــووری وەک ســپای پاســدارانی
لێکەوتووەتەوە.
راســتییەکی دیکــە ئەوەیــە کــە هەموو
باڵەکانــی ڕێژیــم بــە نیســبەت نەتەوەی
کــورد و نکۆڵیکــردن لــە ناســنامەی
نەتەوەیــی و مافەکانــی گەلــی کــورد،
هاوهەڵوێســتن .بۆیــە ،کــورد دەبــێ
خەباتــی خــۆی درێــژە پــێ بــدا .خاڵــی
سەرەکی ئەوەیە کە ڕێژیمی ئێران خۆی
لــە گــەڵ نەتەوەی کــورد و مەســەلەی
کــورد یەکالکردووەتەوە؛ کوردیش دەبێ
خــۆی لــە گــەڵ کۆمــاری ئیســامی
یەکال بکاتەوە.
ســەبارەت بــە ڕاســان ،دوکتــۆر
شــەرەفکەندی بۆ سەرکەوتنی خەبات،
وێــڕای دەرککردنــی سروشــتی ڕێژیــم،
گرنگــی بــە پەیوەنــدی لێکگرێــدراوی
نێــوان ڕێکخــراو و خەڵــک دەدا.
بزووتنەوەیەکــی ڕزگاریخــوازی بــە
دەرکەوتــەی نێــوان هێــزی ڕێکخــراو و
هێــزی جەمــاوەر دەزانــێ .لەو بــارەوە ،لە
وتارێکــدا بە ناوی "ڕێکخراوی ڕاســتین
چییــە؟" دەفەرمــێ[" :بزووتنــەوەی
ڕزگاریخــوازی] وەک جەرەیانێکــی
دوو الیەنــە وایــە کــە لــە کۆمەاڵنــی
خەڵکــەوە بــەرەو رێبەرایەتــی جوواڵنەوەو
لــە بەرێوەبەرایەتیــی جوواڵنــەوەڕا بــەرەو
خەڵــک دەچــێ( ".ال )١٩٠-١٨٩ .لــە
ڕاســاندا ئەمە بــە "لێکگرێدانی خەباتی
شاخ و شار" وەسف کراوە.
بۆیــە ،دوکتــۆر شــەرەفکەندی بــەو
دەرئەنجامــە دەگا کــە "نیســبەتی هــەر
حیزبێکــی سیاســی بە نیســبەتی هێزی
رێکخراوەکەیەتــی( ".ال )١٩٠ .ئەمەش
واتای ئەوە دەدا کە ڕاســان پێویســتی بە
ڕێکخراوێکە کە ئەوەندە خاوەن هێز بێ،
یان با بڵێین بە ڕادەیەک ڕێکخراو بێ،
ئــەو هێــزەی کــە لــە نێو خەڵکــدا وەک
مایــە هەیــە ،رێبەرایەتــی و چاالکــی
بــکا .راســتییەکەی ئەوەیــە کــە لــەو
پەیوەندییــەدا ،ڕێکخــراو و پێشــمەرگە
دەوری بنەڕەتی دەگێڕن ،بەاڵم هەروەک
لە لێدوانەکانی رێزدار مستەفا هیجری،
ڕێبــەری ئێســتای دێموکــرات ،هاتــووە،

هەبوونــی پێشــمەرگە بــە تەنیــا ڕاســان
بەئەنجــام ناگەیەنــێ ،بەڵکــوو دەبێ ئەو
خەباتــە بەجەمــاوەری بکــرێ .دوکتــۆر
شەرەفکەندی لەو بارەوە جەخت دەکاتەوە
کــە" :دیــارە ئەگەرچــی پێشــمەرگە لــە
خەباتدا نەخشــی پێشــەنگی لە ئەستۆیە
و تا ئێســتاش شــێلگیرانە و ســەربەرزانە
ئــەو ئەرکــەی بەڕێوە بــردووە و بەڕێوەی
دەبــا ،ئــەوە بە هیچ جۆر بەو مانایە نییە
کە قورســایی بــاری گرانی خەبات هەر
لــە ئەســتۆی ئــەوە و هێــزی پێشــمەرگە
دەبێ و دەتوانێ بە تەنیایی پشتی هێزی
دوژمن تێک بشــکێنی و تەمی خەم لە
داڵن بڕەوێنێ( ".ال)١٦٧ .
لــە گەڵ ئــەوەی ڕەخنــە لە ســتراتێژیی
ڕاســان گیــراوە بەاڵم ئەوانــەی ئەو جۆرە
ڕەخنانــە دەگــرن ،مەبەســتیان ڕوون
ناکەنەوە.
"ســتراتێژی" بریتییــە لــە پێناســەکردنی
بەرژەوەنــدی؛ لــە درێــژەی ئــەو
دیاریکردنــی
پێناســەکردنەدا،
ئامانــج؛ هەروەهــا دەستنیشــانکردنی
مەترســیگەلێک کــە لەســەر ئــەو
بەرژەوەندییانــە هــەن و لــە ئاکامــدا
دواجاریــش،
بەرەنگاربوونەوەیــان؛
کەڵکوەرگرتــن بــە باشــترین شــێوە
لــەو ئامرازانــەی کــە لەبەردەســتدان بــۆ
گەیشتن بە ئامانجی لەپێشدا دیاریکراو.
بــەو پێیــە ،حیزبی دێموکــرات ڕەنگبێ
تاکــە ڕێکخراوەیــەک بــێ کــە
هەمیشــە ســتراتێژی ڕوونــی هەبــووە.
بەرژەوەنــدی نەتەوەیــی و ئامانجــی
سیاســی لە ســەروەری سیاســیدا پێناسە
کــردووە (لــە ڕابــردوودا لــە شــکڵی
خودموختــاری ،لــە ســااڵنی دواییــدا لە
چوارچێوەی فێدراسیۆنێکی فرەنەتەوەی
دێموکراتیــک)؛ دەســەاڵتی ناوەنــدی و
دیکتاتۆری لە تاران بە مەترسی گەورە
دەستنیشان کردووە؛ بە پێی هەلوومەرج،
بەجیــا یــان زۆربــەی جــاران بەتێکــڕا
کەڵکــی لــە ئامرازگەلێــک وەک
خەباتــی مەدەنــی ،خەباتــی چەکداری،
دیپلۆماســی و وتووێــژ وەرگرتــووە بــۆ
گەیشتن بە ئامانجە سەرەکییەکەی.
گرفت لەوەدا نییە کە حیزبی دێموکرات
لە ڕابردوودا یان لە قۆناغی ڕاساندا خاوەن
ســتراتێژی ڕوون نەبــێ؛ گرفت لەوەدایە
کــە دوژمن بــە بەکاربردنی زەبروزەنگی
بەرباڵو ،تیرۆرکردنی ڕێبەرانی نەتەوەی
کــورد و میلیتاریزەکردنی کوردســتان و
هەروەها چەوساندنەوەی سیستەماتیکی
گەلــی کورد و باڵوکردنــەوەی ماددەی
هۆشــبەر بــۆ تێکشــکاندی کۆمەڵگای
کــوردی ،ڕێگری لــە بزووتنەوەی کورد
کــردووە کــە بــە ئامانجەکانــی بــگات.
ئــەم سیاســەتانەی لە مــاوەی ڕاگرتنی
خەباتی چەکداریشدا هەر درێژە داوە.
بــە کورتــی ،گرفتــی ســەرەکی لــە
پارســەنگی هێزدایــە ،کــە بــە قازانجــی
دوژمــن شــکاوەتەوە .گرفتێکــی دیکــە
ئەوەیە کە خەبات و قوربانیدان هەمیشــە
لە ئەستۆی هێزی پیشمەرگە و بەشێک
لە خەڵکی کوردســتان بــووە .لەالیەکی
دیکــەوە ،جاشــی چەکــدار و جــاش لــە
شکڵی دیکەدا ،دژ بە بزووتنەوە کاریان
کردووە و زیانیان پێ گەیاندووە.

خەڵکی کوردستان ئەگەر ئازادی بوێ،
دەبــێ قوربانــی بۆ بــدا ،دەنا هــەر دەبێ
وەک کۆیلــە بــژی .راســتە بزووتنەوەی
ڕزگاریخــوازی خۆڕاگرە و دەســکەوتی
نیزامی و سیاســی بەرچاوی بووە ،بەاڵم
ســەرکەوتن پێویســتی بــە تێکەڵکردنــی
هێــزی پیشــمەرگە و زۆرینــەی خەڵکە.
ئەگــەر کۆی خەڵکی کوردســتان تەیار
ببــێ ،پارســەنگی هێــز بــە قازانجــی
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی دەشــکێتەوە.
کۆماری ئیسالمی لە کردەوەدا نیشانی
داوە چەنــدە لــە هێــزی پێشــمەرگە و
سەرکەوتنی ڕاسان دەترسێ.
بــە پێچەوانەی ئەو ڕەخنانەی لە ڕاســان
دەگیــردرێ ،دوکتــۆر شــەرەفکەندی لە
وتارێکیــدا بــە نــاوی "با هەموو بەشــی
خۆمــان لــە خەباتــدا بەشــداری بکەین"،
نەخشــەڕێگایەکی ورد بــۆ ڕاســان
پێشــکەش دەکا ،کــە فرەالیەنبوونــی
خەبــات ،خەڵــک مێحــوەری و شــار
مێحــوەری و هەروهــا ئــەوەی کــە لــەم
دواییانەدا بە "پێشــمەرگەی شــار" ناوزەد
کــراوە ،کــوی ئەمانــە لە خــۆ دەگرێ:
"ئاشــکرایە کــە خەبــات شــێوە و رێگای
جۆراوجــۆری هەیــە و هەر کەس بە پێی
هەلومــەرج و لــە پێوەنــدی لەگــەڵ وەزع
و کارەکەیــدا دەتوانــێ بــە شــێوەیەکی
تایبەتــی لــە خەبــات دژی رێژیمــدا
بەشــداری بکا .لــەو پێوەندییەدا هەڵبەت
ئەرکی الوەکان لە هەمووان پترە و ئەوانن
کــە دەتوانــن لــە ســەرەوەی هەمووانــەوە
دەورێکــی باش بگێڕن ،لە کۆکردنەوەی
ئیتیالعــات و ئــاگاداری لەســەر وەزعی
رێژیــم و گەیاندنــی ئــەو ئاگاداریانــە بە
کۆمیتەی حیزبی و هێزی پێشمەرگەڕا
بگــرە هەتــا زەربــەی نیزامــی لێــدان لــە
دوژمن( ".ال)١٦٨-١٦٧ .
لــە شــوێنێکی دیکــەدا دەنووســێ" :لــە
نێــو شــارەکاندا [دەبــێ هەســتە پێــک
بــێ] بــۆ ئــەوەی خۆبەدەســتەوەدەران و
خۆفرۆشان بایکوت بکرێن و بە تەواوی
لە کۆمەڵدا تەریک بکەونەوە[،هەروەها
ئەرکیــان] هاندانــی ئەفــرادی بێالیەن و
دوورەپەرێــز بــۆ بەشــداری لــە خەباتــدا،
[دەبــێ تێبکۆشــن] ئــەو کەســانەی کە
بــە هەر شــێوەیەک [ ]...لە دامودەزگا
ســەرکوتکەرەکان [ ]...وەک ســوپای
پاســداران و بەســیجدا خزمــەت بــە رێژیم
دەکەن ،نابێ بۆ سەعاتێکیش هەست بە
ئەمنییــەت بکــەن و خۆیــان لــە ئاگــری
بەتینــی رق و بێزاریــی خەڵــک بە دوور
بزانن( ".ال)١٦٨ .
بەو پێیە ،لە ئاست فکری و ستراتێژیکدا،
ڕاسان نوێ نییە .هەڵبەت پەرەئەستاندنی
پڕۆسەی مۆدێرنیزاسیۆن لە ڕۆژهەاڵت
و ئــەو گۆڕانــە کۆمەاڵیەتییانــەی کــە
لێــی کەوتووەتــەوە وێــڕای بارودۆخــی
جیۆسیاســی پــاش شــەڕی کەنــداو و
بەکاربردنی تێکنۆلۆژی نوێ لە بواری
شــەڕدا ،کۆی ئەمانە نوێکارییان دەوێ
لە جێبەجێکردنی ڕاساندا.
بە کورتی ،ڕاســان درێژەپێدانی خەباتی
چەندیــن دەیــەی حیزبــی دێموکراتــە،
نوێبوونــی لــە جێبەجێکردنییدایــە لە بەر
تیشــکی هەلوومەرجی نوێ و بەستێنی
گۆڕاودا.
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کرماشان ،النکەی کولتوور و ژیاری مرۆیی لە
کوردستان

شەریف فەالح
بەشی کۆتایی
ئەدەبی هاوچەرخ لە كرماشان و
ئیالم:

لــە ســااڵنی 1330ی (1952ی
زایینــی) هەتــاوی بەئەمــا لەســەر
دەســتی كەســانێكی تر و نەوەیەكی تر
شەپۆل و رەهەندێكی دیكە لە نووسین
و داهێنانی ئەدەبی و بەتایبەت ژانری
شیعر لە كرماشان و ئیالم سەر هەڵدەدەن
و دەبنــە ئاوێنەی بااڵنوێنی كۆمەڵ و
لەباری فەرهەنگییەوە پێشــەنگایەتیی
ئەو قۆناغە دەگرنە ئەستۆ.
لــەم قۆناغــەدا ئیــدی فەرهەنگــی
ئەدەبــی نویســیاری ،چــاپ و بــاو
كردنــەوەی بەرهەمــە ئەدەبــی و
هونەرییــەكان شانبەشــانی رووداوە
سیاســی و كۆمەاڵیەتییەكانــی
ئەودەمــی ئێــران و كوردســتان بــە
ئاســانی جێگیــر دەبــن و جێــگای
خۆیــان لــە ژیانی خەڵكدا بە ئاســانی
دەكەنــەوە و هــەر رۆژە بەرباڵوتر دەبن.
ئــەوەی گرنگــە و دەبــێ هەڵوەســتەی
لەســەر بكرێــت و و هۆكارەكانــی روون
بكرێنــەوە ،ئەوەیە هەرچەنــد بزووتنەوە
سیاســییە نەتەوەییەكانــی ئیــام و
كرماشــان بەهۆی بارودۆخی سیاسیی
ناوخۆیــی و ناوچەییــەوە نەیانتوانیــوە
وەك پێویســت بــە شــۆڕش و راپەڕینــە
ســەركییەكانی ناوچەكانــی دیكــەی
كوردســتانەوە گرێ بدرێن ،بەاڵم دەبێ
دان بــەو راســتیەدا بنرێ كــە هەوێن و
بناغــەی فكــری نەتەوەیــی ،ئاگایــی
و شوناســی نەتەوەیــی لــە كرماشــان و
ئیــام شۆڕشــی فەرهەنگی و ئەدەبی
بــووە و لەســەر كۆڵەكەیەكــی قورس و
قایمــی فەرهەنگــی دەواری ئاســۆی
نەتــەوە بنیات نــراوە كە بەدوور بووە لە
توندوتیژی و شەڕ و شێوازی خەباتی
چەكداری و بەرەنگاریخوازانە.
لەو قۆناغەدا شیعر وەك گوتاری زاڵی
كۆمەڵگای كوردی و یەكەم تریبوونی
هــاواری راچەنینــی ژان و بــرك و
ئــازارە كۆمەاڵیەتــی و ئینســانیەكان،
دێتــە مەیدانــەوە و بــە رەهەندێكــی
كۆمەاڵیەتــی ،سروشــتی ،كرێــكاری
و تێكــەڵ بــە بیری چەپ بــە جوانی
خۆی دەردەخات.
بەرچاو و كاریگەرترین شاعیرانی ئەو
قۆناغە ســەرەتا "شامی كرماشانی" و
دواتریش "پەرتەو كرماشانی و ئەحمەد
عەزیزی و كەرەمڕەزا كەرەمی"ن كە بە
زاراوەی شــیرینی گــۆران و كەلهوڕی
دڕ بــە تاریكــی دەدەن و پێناســە و
ســیمایەكی دیكە بە شــیعری كوردیی
جنووبــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان
دەبەخشــن كــە هەتــا هەتایــە رۆڵ و

كاریگەریــان دەمێنێتــەوە .شانبەشــانی
ئــەم رەوتــە لــە ئەدەبیاتــی كــوردی لە
كرماشــان و ئیــام ،بەهۆی بارودۆخی
تایبەتی سیاسی و ناوچەیی كۆمەڵێك
نووســەر ،شــاعیر ،چیرۆكنــووس و
رۆمانــووس ســەر هەڵــدەدەن و لەژێــر
كاریگەریــی هێژمۆنیی بیری چەپ،
زوڵم و ستەمی قۆناغی دەرەبەگایەتی
و فیۆدالیزم و فكر و تێڕوانینی زاڵی
ناوچەیــی ،شــێواز و ریچكەیەكــی
ئەدەبی بەناوی "ئەدەبیاتی داســتانیی
ناوچەیــی" بنیــات دەنێــن ،بــەاڵم
هەموویان بە زمانی فارسی دەنووسن.
لە پەخشــان و مێژوونووسیدا كەسێكی
وەك رەشــید یاسمی ،لە بواری شیعردا
كەســایەتییەكی ئەدەبــی و سیاســیی
وەك " ئەبولقاســم الهووتــی" ،كــە
تەنانــەت بــە یەكێك لە رچەشــكێنانی
رەوتــی نوێــی شــیعری فارســی دێتــە
ئەژمــار ،بــەاڵم بەهــۆی تێكــەڵ بوون
بە جەریانە سیاســییەكان وەك پێویســت
بــەردەوام نەبــووە و لــە رەوتەكــە الی
داوە .لــە بــواری ئەدەبیاتی داســتانیدا
چیــرۆك و رۆماننوســگەلێكی وەك:
عەلــی شــیرازپوور ناســراو بــە "شــین
پەرتــەو" ،عەلــی محەمــەد ئەفغانی،
مەهشید ئەمیرشاهی ،عەلی ئەشرەف
دەرویشــیان ،مەنســوور یاقووتــی و
الری كرماشــانی حزوورێكــی چــاالك
و ئەكتیڤیــان لــە رەوتــی بنیاتنانــی
ئەدەبیاتــی داســتانیی سەرانســەریی
ئێرانــدا هەبــووە و لــە نــەوەی یەكــەم و
دووەمی چیرۆكنووســانی ئێراندا دێنە
ئەژمار.
بــەڕای خــاوەن را و شــارەزایانی
ئەدەبیاتــی داســتانیی ئێران كرماشــان
لەنــاو شــارەكانی رۆژئــاوای ئێرانــدا
لــە بــواری فەرهەنــگ و ئەدەبــەوە
النیكــەم لــە كاتــی لەدایــك بوونــی
رۆمانــی "مێردەكەی ئاســكە خاتوون"
لە نووسینی عەلی محەمەد ئەفغانی
كە بە یەكێك لە شــاكارە ئەدەبییەكانی
ئێــران دێتــە ئەژمــار ،لــە هەمــوان
دەوڵەمەند و چاالكترە.
لەنــاو ئــەو نووســەرانەدا كــە ناومــان
هێنــان عەلــی ئەشــرەف دەرویشــان
و مەنســوور یاقووتــی لــە هەمــوان
بەرچاوتــر و حــزووری چاالكتریــان
هەبــووە و بەناوبانگتــرن ،ئــەو كەســانە
لــە دوو رەهەندەوە كەتوونەتە بەر رەخنە
و بیــروڕای جیــاواز لەمــەڕ نــاوەرۆك،
شــێواز و جیهانبینیــان هەیــە ،یەكــەم
لەالیــەن كۆمەڵــگای كوردســتانەوە
ئــەو رەخنەیەیــان بــە تونــدی رووبەڕوو
كراوەتــەوە كــە بۆچــی ئــەو هەمــووە
بەرهــەم و شــاكارانەیان بــە زمانــی
كــوردی نەنووســیوە ،چونكــە ئــەو
بەرهەمانــە بەپێــی پێــوەرە زمانــی و
ئەدەبییــەكان هەرچەنــدە نــاوەرۆك و
گەوهــەری زۆریــان كوردیــن و خــەم و

ئازارەكانــی كۆمەڵگای كوردســتانیان
ورووژانــدووە ،لەبــەر ئــەوەی كــە بــە
زمانــی فارســی نووســراون ،ناچنــە
خانەی "ئەدبیاتی كوردی"یەوە.
رەخنەیەكــی دیكــە كــە رووبــەڕووی
نووســەرانی كــوردی فارســی نووســی
كرماشــان بۆتــەوە ،گشــتیە و هــەم
لەالیــەن بەردەنگانــی فــارس و كــورد
و رەخنەگرانــەوە رووبەڕوویــان بۆتــەوە،
ئەویش پێوەندیی بە شــێوازی نووسین،
گرتنەبــەری رێچكــەی ریالیزمــی
سۆسیالیســتی ،گوزارشــت ئاســا،
سیاســی و چریكی بوونــی ئەدەبیاتی
نووســین ،هاوشــێوەیی و هەروەهــا زاڵ
بوونــی فكری چــەپ ،چینی كرێكار
و گرنگــی دان بــە ئەدەبیاتــی گوند و
دووركەوتنــەوە لــە كولتــوور و ئەدەبــی
شــار ،خــۆ دوور خســتنەوە لــە گرێ و
خەون و خولیاكانی تاك و گرنگی دان
بــە خەمــە گشــتییەكان و فیداكردنــی
هونــەر و الیەنــی ئەدەبییەتــە لــە
بەرامبەر ناورۆكدا .جیا لە هەموو ئەو
رەخنــە و گازندانــەی كــە رووبەڕووی
ئــەو جــۆرە لــە ئەدەبیاتــی داســتانیی
نووســەرانی كوردی كرماشــان بۆتەوە،
پێكهاتە و گەوهەری ئەو ئەدەبە خەم و
دەردەكانی ئینســانی كوردن و هاواری
راچەنینــی نــەداری ،زوڵم و ســتەمی
چینــی چەوســاوەی كۆمەڵە كە لەژێر
تەوژمــی سیســتەم و كۆمەڵــگای
فیۆدالیزم و نابەرابەریدا چەوســاوەتەوە
كــە دەكرێ وەك بەشــێك لــە ئەدەبیاتی
بەرگــری و راپەڕینخوازانــە لە قەڵمی
بدەین.
قۆناغی "پیوار" (غیاب)ی ئەدەبی
كوردی لە ئیالم و كرماشان:

لــە دەیــەی 50ی هەتــاوی (1970ی
زایینــی) بــەرەو ئەمال هەتا ســەرەتای
دەیــەی 70ی هەتــاوی (1990ی
زایینــی) كــە جۆرێــك لــە كرانــەوەی
سیاســی و فەرهەنگــی لــە ئێــران و
كوردســتان دەڕەخســێ ،لە كرماشــان و
ئیــام جیــا لــە كاری دەگمەن و تاك و
تەرا و ناوبەناو ،جموجۆڵێكی ئەدەبی و
فەرهەنگیــی ئەوتۆ بە زمانی كوردی
بەدی ناكرێت ،واتە  20ساڵ بە جۆرێك
بێدەنگی و پەراوێز خران و بەدوور بوون
لــە جەریانــە فكری و رۆشــنبیرییەكان
بــاڵ بەســەر ئــەو دەڤەرانــەدا دەكێشــێ
و ئەمــەش بۆتــە هــۆی دواكەوتــن و
تەریــك كەوتنــەوەی ئــەو ناوچانــە و
تێكــەڵ نەبــوون لەگــەڵ ناوچەكانــی
دیكەی كوردســتان وەك :پارێزگاكانی
كوردســتان و ئازەربایجانــی رۆژئــاوا
و جۆرێــك لــە نامۆیــی ،دوڕدونگــی
و لێــك تێنەگەیشــتنی رووكــەش لــە
نێوان رۆشــنبیراندا دێتــە ئاراوە كە دام
و دەزگا ئیتالعاتــی ،ئەمنیەتــی و
فەرهەنگییەكانی دەســەاڵتیش پەرەیان

بــەم رەوتــە داوە و بــە قازانجــی خۆیان
كەڵكیــان لێ وەرگرتووە كە بە زەرەری
زمان و ئەدەبی كوردی شكاوەتەوە .ئەم
لێك تێنەگەیشتنە لە ئاستی ئاخاوتنی
ئاخێوەرانــی ئاساییشــدا بــە جوانــی
خــۆی دەرخســتووە .نەبوونی پێوەندیی
فەرهەنگیــی قــووڵ و لــە گشــت
گرنگتــر زمانی پێــوەر (یەكگرتووی)
ی نووســین كــە گرنگتریــن هــۆكار
و پــردی پێوەندیــی كولتــوور و زاراوە
جیاجیاكانــی هەر زمانێكە ،یارمەتیی
بــە لێڵــی و شــپرزەیی و بــی ئاســۆیی
زمــان و ئەدەبــی كوردی لە كرماشــان
و ئیــام كــردووە كــە هەڵبــەت لــە
بنەڕەتــدا دەگەڕێتــەوە بۆ ئەو تێڕوانین
و سیاســەتە قەدەغــە و هەاڵواردنــە
سیســتەماتیكەی كــە حكومــەت لــە
هەمبــەر زمــان و فەرهەنگی كوردیدا
گرتوویەتە پێش.
قۆناغی سەرهەڵدانی ئەدەبی

مۆدێڕنی كوردی:

هــەروەك پێشــتریش باســمان كــرد
ســەرەتای دەیــەی 70ی هەتــاوی
(1992ی زایینــی) قۆناغێكــی
گرنــگ و گەلێــك هەســتیارە لــە
مێــژووی زمــان و ئەدەبی هاوچەرخی
كــوردی بەگشــتی لــە رۆژهەاڵتــی
كوردســتان و بەتایبەتــی لە كرماشــان
و ئیالم.
لــەم قۆناغــەدا كــە هاوكاتــە لەگــەڵ
شــەپۆلی بیری فەلســەفی و ئەندێشە
و جیهانبینیی مۆدێڕن ،ئەم قۆناغەی
ئەدەبــی كــوردی لە كرماشــان و ئیالم
لەژێر سێبەری زاڵی فكر و قۆتابخانە
مۆدێڕنە و پێكهاتەشكێنەكانی ئەدەبی
فارسی كەلە رێگای وەرگێڕانی دەقی
بیانییــەوە هاتوون ،خــۆی دەردەخات و
لەالیــەك دەیهــەوێ بــە تێڕوانیــن و
ئاراستەیەكی نوێ پێناسەی كۆمەڵگا
و ژیــان و مــرۆڤ بــكات و لەالیەكی
دیكەشەوە لەناو بازنەی نەریت ،ئەدەب
و زمانــی كالســیك و خۆماڵــی و
ناوچەییــدا دەخولێتەوە .لــەم قۆناغەدا
نەوەیــەك دەبێتــە رچەشــكێن و جڵەوی
كاروانــی داهێنانــی ئەدەبــی دەگرێتــە
دەست كە دوو خولیای سەرەكیی هەیە
و هــاوكات دەیهــەوێ بــە دوو زمانــی
جیــاواز خــەم و ئــازار و كەتوارەكانــی
دەڤەرێكــی گرنــگ لــە كۆمەڵــگای

كــوردی لــە دووتوێــی ئەدەبــدا بخاتــە
روو.
نــەوەی داهێنــەری ئەدەبــی مۆدێڕنی
كــوردی لــە كرماشــان و ئیــام
ئەزموونــی شۆڕشــی گەالنــی ئێرانی
هەیــە و نەوەیەكــی خوێنــدەوارن و
زۆرێكیان خاوەنی بڕوانامەی زانكۆ و
خوێندنی بااڵن و كەسانێكی جیدی و
كونجكۆڵن و بە تێڕوانینێكی زانســتی
و ئاكادیمیانــەەوە لــە پرســی نووســین
و ئەدەبــی دەڕوانــن و بەرپرســیارێتیی
ئەدەبــی لەالیــەن گرنگتریــن خەونــە.
نــەوەی نــوێ هــاوكات لەگــەڵ
گرتنەبــەری شــێوازی نووســینی
نــوێ و خــۆ گونجانــدن لەگــەڵ
ئەدەبــی مۆدێــڕن و پۆســت مۆدێــڕن،
لەالیەكی دیكەشەوە خولیای ئەزموون
نەكردنــی قۆناغەكانــی پێــش خۆی و
تێپەڕیــن لێیان لەبــاری زەمانیەوە بۆتە
كەڵكەڵەی و دەیهەوێ هاوســەنگییەك
لــە نێــوان ئــەم دوو فكــر و خولیایــەدا
دروســت بــكات .بۆیــە "چاالكانــی
ئەدەبی و رەخنەگرانی شیعر و ئەدەبی
هاوچەرخــی ئیــام و كرماشــان و لــەو
بــاوەڕە دان كــە ئەدەبــی كــوردی لــەو
دەڤەرانە لە قۆناغی پۆســت مۆدێڕندا
لەدایك بووە" ،بۆیە ئەركێكی مێژوویی
دەكەوێتــە سەرشــانی لەالیــەك دەبــێ
قەرەبووی  20ســاڵ نەبوونی حزوور و
دواكەوتــن لــە رەوتی گشــتیی ئەدەبی
كوردی بكاتەوە ،لەالیەكی دیكەشــەوە
كەڵكەڵــەی داهێنان و حزووری چاالك
لەناو كۆمەڵگەی ئەدەبیی كوردســتان
و ئێران بەشێك لە هزری داگیر كردووە.
بەرهەمــی ئــەم نەوەیە كە خــاوەن وەها
تێڕوانینێكــە ئێســتا گوتــاری زاڵــی
ئەدەبیی كرماشان و ئیالمە و بەرەبەرە
خەریكــە رێچكــە ،پێناســە و فۆرمــی
تایبەت بە خۆی دەستەبەر دەكات .ئەم
نەوەیــە كــە زۆربەیان زمانــی كوردی،
واتــە زاراوەكانی (گــۆران ،كەلهوڕی،
لەكی ،فەیلی و بن زاراوەكانی دیكە)
دەزانــن و بەرهەمــی پــێ دەخولقێنــن،
هاوكات بە شــێوەی زانســتی لە زمان
و ئەدەبــی فارســی دەزانــن و زۆربەیان
لەناو كۆمەڵگەی ئەدەبیی فارسیشــدا
حزووری چاالكییان هەیە و هەندێكیان
خــاوەن دەنــگ و ســەنگی تایبــەت
بــە خۆیانــن .بەشــێك لــە نووســەر و
ئەدیبانــی كرماشــان و ئیــام و شــار و
شــارۆچكەكانی دەورووبــەری بەهۆی

جۆراوجــۆر نیشــتەجێی تــاران و شــارە
فارس نشــینەكانی دیكەی ئێران بوون
و بەهــۆی دوور بــوون لــە جوغرافیای
شــوێنی لەدایك بوونیــان و زاڵ بوونی
گوتــاری زمــان و ئەدەبــی فارســی
بەســەر ژیان و نووســینیاندا ،بەرهەمە
فارســییەكانیان لە كــوردی زیاترە ،كە
دەتوانیــن ئامــاژە بە كەســانێكی وەك:
"رەشــید یاســمی ،دوكتــور محەمــەد
عەلی سوڵتانی ،عەبدولجەبار كاكایی،
محەمەد رەزا كەلهوڕ ،فەریبا كەلهوڕ،
جەلیــل ســەفەر بەیگــی ،دوكتــور
میرجەاللەدیــن كــەزازی ،فەریــاد
شــیری ،كوورش هەمەخانی و فەرهاد
حەیدەری گۆران و  "...بكەین.
لە بواری شیعری كوردیدا لەناو نەوەی
نوێــی نووســەرانی كرماشــان دەتوانین
ئامــاژە بەم كەســانە بكەین كە ئەمڕۆ
لــە مەیدانــی ئەدەبیدا كە كەســانێكی
وەك" :فەرشــید یووســفی ،كەرەمــڕەزا
كەرەمی ،محەمەد شەكەری ،ئەحمەد
عەزیــزی ،ئەحمــەد جەاللــی گــۆران،
ســولێمان داوەنــد ،ئەمانوڵــا خــان
رەشیدی ،وەلی رەزایی ،عەلی ئەسغەر
زەعفەرانــی ،كەیوومــەرس عەباســی
قەســری ،عەبدوڵاڵ مــورادی (دلڕیش
مایەشتی) ،میرزا یووسف تااڵندیشی"
دەبینرێــن كەلە نووســەران و چاالكانی
ئەدەبیــی دەیەكانــی  50و 60ی
هەتاوین (1980 – 1970ی زایینی)
و چاالكانــی دەیــەی 70ی هەتــاوی
(1990ی زایینــی) ئەمــا بریتیــن
لــە" :جەلیــل ئاهەنگەرنــژاد ،عەلــی
ئۆڵفەتــی ،فەریــاد شــیری ،ســەعید
عبادەتیان ،عەلیــڕەزا خانی ،عەلیڕەزا
جەمشیدی ،عەباس جەلیلیان ،شێردڵ
ئیلپوور ،ئەردەشــیر كەشــاوەرز ،كوورش
هەمەخانــی ،ســەالحەدین قەرەتەپــە،
ئیــرج قوبــادی ،بێهــرووز ئیبراهیمــی،
رەزا مەوزوونی ،پەرویز بەنەفشی ،رەزا
یەعقووبی ،ئەمین گەجەری ،ســەجاد
جەهانفەرد (ژیار) ،مەهوەش ســولێمان
پــوور ،پەریوەش مەلەكشــاهیان ،عەلی
محەمــەد محەمــەدی ،میهــرداد
محەمــەدی ،ئەمروڵــا عەزیمــی،
مەنووچێهــر كەمــەری ،عەزیــزی،
ئازەرپەیــك ،فەتاحیــان ،جەلیلییەكان،
شــێرزادی ،تەقــی رەشــیدی ،یەدوڵــا
لوڕنــژاد ،ســەید محەمــەد پــەروەر و
دەیان کەسی دیکە".

سەرچاوەکان:

.سلطانی ،محمدعلی ،حدیقە سلطانی – جلد سوم ،تهران ١٣٧٩
.یوسفی ،فرشید ،زندگینامە بزرگان کرمانشاه از سدەی اول تا سیزدهم .انتشارات باغ نی١٣٩١ ،
.ماڵپەڕی تاقوەسان
فەالح شەریف ،پێگەی ئەدەبی کوردی لە کرماشان و ئیالم .لە کتێبی (ڕۆچنەیەک بۆ ئەدەبی کوردی لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان) بەرگی دووەم .سلێمانی ٢٠١٤
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شەرەفکەندی ،قارەمان یا پاڵەوان؟
جەماڵ ڕەسووڵ دنخه
ڕۆزوێڵــت ســەبارەت بــە شــوێندانەر
بوونــی کۆمــار دەنوســێ" :پەیدابــوون
و گۆڕانــی کۆمــاری مەهابــاد و
مێــژووی کــورت و تۆفانییەکــەی و
لەنێوچوونــی لەنــاکاوی ،یەکێک لە
ڕووناکتریــن ڕووداوەکانــی مێژووی
تازەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە".
ڕووداوە مێژوویی و چارەنووسسازەکان
هەمیشــە بــە دەســت و هەوڵــی خودی
تاکەکانــی نێــو ئــەو کۆمەڵــگادا
درووســت دەبێت ،جــا ئامانجەکەی بۆ
هەر مەبەســتێک بێــت لەالیەکەوە بۆ
هەمیشــە و هەتاهەتــا لــە الپەڕەکانی
مێژوودا دەمێنێتەوە و دەبێتە ســەرچاوە
و وزەی شــوناسبەخش بــۆ ژیانــی
ســەربەخۆیی ئــەو نەتــەوە و لەالیەکی
دیکەوە هەستی شانازی و سەربەرزی
لــە نێوان تاکــەکان بەهۆی پەیوەســت
بوونیانەوە بەو نەتەوە دروست دەکات.
ئەگــەر هــەر تاکێکــی کــورد کــه لە
بواری کۆمەڵناســی و دەروونناسییەوە
دەگاتــە تەمــەن و بیرکردنــەوەی
"ســەربهخۆیی تاکەکەســی" ،بــێ
گومــان بــۆ پێناســەکردنی خــۆی لــە
بەرانبــەر باقــی نەتەوەکانــی دنیــادا
٢ی ڕێبەنــدان ســاڵڕۆژی دامەرزانــی
کۆمــاری کوردســتان وەک
بەڵگەیەکــی مێژوویــی دێنێتــەوە و
خــۆی پێدەناســێنێت .باســکردن لــە
خاڵێکــی گرینگــی وەک دامەزرانی
دەوڵەتێــک ئەویــش دەوڵەتــی کوردی
و بەتایبەتیتــر لــە ناوچەیەکــی پــڕ
لــە کێشــە و گرفت ،خــۆی هەڵگری
شــڕۆڤە و لێکدانەوەیەکــی زیاتــر و
کارناسانەیە.
لێــردەدا دەمانهــەوێ باس لــەوە بکەین
کــە جیا لە بەها و نرخە نەتەوەییەکان
و تــا دوایــی  ...زۆر جــار هەیــە،
هەبــووە و دەبێــت ،کــە قارەمانەکانــی
نەتەوەیەک دەبنە ســیمبۆلی شــۆڕش
و بەرخــودان .ئەگەرچــی دەبێ ئەوەش
بڵێیــن کە قارەمانەکانی یەک نەتەوە
لــە هەر بوارێکدا کــە توانیبیان ناویان
دەربکەن لە ڕوانگەی کۆمەڵناسییەوە
وەک "شــانازیی نەتەوەیــی" باســیان
لێدەکرێــت و لــە بیاڤــی پــەروەردە و
بارهێناندا وەک وانە دەوترێنەوە.
لە ڕاســتیدا خودی وشــەی "شــۆڕش"
(انقــاب) واتــە گۆڕانێکــی بنەڕەتی
لــە ناوەڕۆکــدا؛ ئــەوەش پێویســتی
بــە هەندێــک هــۆکاری تایبەتــی و
گشتی هەیە کە هۆکارە تایبەتییەکە
ئەوەیــە سەرتاســەری شۆڕشــەکانی
مێــژوو بــە دەســت کەســانی نوخبــه و
زانــای کۆمەڵــگای نێوخــۆی خۆیان
کــراوە جــا ئەم کەســانە لە هــەر چین
و توێژێکــی کۆمەڵــگا بــن و بە هەر
جۆرە بیرۆکەیەک.
بــۆ ئــەوەش پێویســت دەکات ئەوە باس
بکەین کە شۆڕش ئەو کەسانەی کە
بەفەرمــی تێیدا بەشــدار دەبــن زیاترین
ئەرکیان لە ئەســتۆیە و باقی خەڵکی
دیکــەش دەبــێ یارمەتیدەربــن بــۆ
گەیشتن بە ئامانج هەر وەک دوکتور
قاسملوو دەفەرمێت" :شۆڕش خۆی بە
ئاســانی دەست ناکەوێ ودەبێ هەموو
خەڵک بەشدار بن و یارمەتی بدەن".
هەروەهــا نابــێ لەبیــر بکەیــن کــە
ســیمبولهكانی نهتــهوه ،یــان ڕێبەرانی
دامهزرێنهری بناغهی ئازادیی نهتهوه،
ئهو ســیمبول و كهسایهتییانهن كه ههر
بهزیندوویــی لــه ویژدانــی تاكهكانــی
نهتــهوه دهمێننهوه و لهكاتی پێویســتدا
دووبــاره ههمان فكر به زیندوویی وهك
فكرێكی پێویست دهبێته ڕێگهنیشاندهر
بــۆ ئــهوهی پارێــزگاری لــه ئــازادی
و قوربانییهكانــی نهتــهوه لــه پێنــاوی

ئازادیدا بكهین.
بــۆ نموونــە ،لــه كوردســتاندا ،جیــا لە
کۆمــاری کوردســتان کــه پایــهی
گهیشــتووەته ڕێبەرانــی دامهزرێنهری
بیــری نهتهوهیــی كوردســتان ،لــه
ههمانكاتدا وێســتگهكانی تهمهنیشی
خــۆی بهتهنیــا قوتابخانهیهكــی
جیــاوازه بــۆ دهوڵهمهندكــردن و دووباره
پێناســهكردنهوهی بیــری نهتهوهیــی له
سهردهمێكی جیاوازدا .ئهمهش مانای
ئهوهیــه بیركردنــهوهی دامەزرێنەرانــی
کۆمــار تهنیــا ڕامانێكــی ســهرپێیی
نهبــووه لــه فیكــری ســهركردهكانی
پێــش خــۆی ،بهڵكــوو ههوڵــی داوه كه
خــۆی ببێتــه كاراكتهرێكــی چــاالک
بۆ داهێنانی چهمک و شــێوازی تازه
بــۆ نوێكردنــهوهی شــێوازی خهبــات
و وهاڵمدانــهوهی ئــهو پرســیارانهی له
ســهردهمی خۆیــدا نهتــهوه ڕووبهڕووی
كردووەتهوه.
لــەم نووســراوەیەدا و لــە ســاڵڕۆژی
تێرۆری دوکتور ســادق شەرەفکەندی
باســێک لە ســەر ئەو ڕێبەرە بیرمەند
و گەورەیــەی کــورد دەکەیەن کە جیا
لەوەیکــە ڕێبــەری شۆڕشــی گەلــی
کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
بــووە لــە بــواری کۆمەڵناســییەوە
وەک "شــانازیی نەتەوەیــی" پێناســە
دەکرێــت و نەک حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بەڵکــوو هەمــوو
نەتەوەی کورد هەســتی ئۆگرییان بەو
کەسایەتییە شۆڕشگێڕەوە هەبێت.
ئەگەر بمانهەوێ باسی شەرەفکەندی
بکەیــن جیــا لەوەیکــە لــە توانــای
کەسێکی وەک من دانیە؛ تەنیا ئێمە
بە کورتی و ناکامڵی لێکدانەوەیەک
بــۆ لێهاتوویــی و گەورەیــی ئــەو
کەســایەتییە دەکەیــن کــە هەنووکــە
لــە ســینگی مێــژوودا ماوەتــەوە و
میراتــی ئــازادی و کۆڵنەدانــی بــۆ
درێژەپێدەرانــی خــۆی تــا وەدیهاتنــی
ئامانجەکانی بەجێهێشتووە.
ئێمــە کــە بــاس لــە کەســێکی وەک
دوکتور شــەرەفکەندی دەکەین یەکەم
جــار بــە کەســێکی شۆڕشــگێڕی
دەناســین و ئــەو وێنایــە لە مێشــکمان
دروســت دەبێــت کــە کەســێک بــووە
جیــاواز لــە هەمــوو تاکەکانــی دیکە
هاتــووه تاکــوو گەلێک ڕزگار بکات
و دواتــر جڵــەوی ژیــان بداتــە دەســت
خەڵکی خۆی.
لەڕاســتیدا شــەرەفکەندی زیاتــر لــە
بیرێکــی ئیدئالیســتی ،ئــەو ڕێبــەرە
کەســێک بــووە کــە لــە مانــای
ڕاستەقینەی خۆیدا بوونی هەبووە؛ نە
ئەوەیکە ئێمە وێنای بکەین و خۆمان بە
قارەمانێکی خەیاڵی بۆخۆمان دیاری
بکەیــن ،ئــەو هەبــووە؛ بــێ ئەوەیکــە
خەیاڵبافی بۆ بکەین .شــەرەفکەندی
بــۆ مانــای شۆڕشــگێڕبوونی لــە
پێناسەی گشتیدا کەسێک بووە کە
نەتەنیا بووەتە ســیمبول و قارەمانێکی
نەتەوەیــی بەڵکــوو وەک کەســێكی
شۆڕشــگێڕ کاریگەریــی گشــتیی لە
ســەر کۆمەڵــگای خــۆی هەبــووە و
ڕەهەندەکانــی هــەوڵ و تێکۆشــانی
نەتــەوەی خــۆی خســتووەتە ژێــر
کاریگەرییــەوە بۆیــە تاکــی کــورد
ناتوانێــت خــۆی لــە ڕاســتییەکانی
ژیانی ئەو کەسە بێبەری بکات.
جیــا لــەوە پێویســتە ڕێبەرێکی وەک
دوکتور ســادق شەرەفکەندی لە باری
کردەوە و عەمەل ،مودیرییەت ،بڕشــت
و لێهاتووییەوە بەشــێوەیەکی زانســتی
شــرۆڤەی بــۆ بکرێــت .کەســانێکی
نووســەرەکان،
ڕۆژنامەنــووس،
بیوگرافیســتەکان کــە لــە نزیکــەوە
دوکتــور قاســملوویان ناســیوە بــاس
لــەوە دەکــەن '' :قاســملوو ئۆگــری
توندوتیــژی نەبــوو بــەاڵم لــە توندیش
هەڵ نەدەهات".

هەر ئەو کەســە نزیکانە بۆ شــرۆڤەی
ئەو وتەی قاســملوو دەڵێن کە دوکتور
قاســملوو بــۆ بەرگــری لــە خــۆی
و نەتەوەکــەی ناچــار پەنــای بــۆ
توندوتیــژی بــردووە نەک بە ویســتی
خــۆی ،ئەوەش لە کــردەوە و عەمەلی
ئــەودا رەنگــی داوەتــەوە و تەنانــەت
دوژمنەکانــی ئیعترافیان بەوە کردووە
کە قاسملوو شەڕخواز نەبووە.
هێنانەوەی نموونەی دوکتور قاســملوو
بــۆ ئەوەیە کــە دەمانهەوێ بــاس لەوە
بکەیــن ،شــەرەفکەندی کەســێکی
کردەیی و بەبڕشــت بووە و لە بەرانبەر
دوژمنــی خۆیــدا ئەگەرچــی هەمــوو
یاســای شــەڕی پاراســتووە بــەاڵم
بەوپــەڕی هێز و توانــاوە دژی دوژمن
وەستاوەتەوە.
وتــە و نوســراوەکانی ئــەو ڕێبــەرە
نــاودارە دەرخــەری ئەو ڕاســتییەیە کە
شــەرەفکەندی تاکتیکــی شــەڕی
دوژمنی ناســیوە بۆیە هەمیشە باسی
لــەوە کــردووە کــە پێشــمەرگەکان
دەبــێ هــەر شــوێن و جیگایــەک کە
دوژمــن بەمەبەســتی شــەڕ کەڵکــی
لێوەردەگرێت لەناوی ببەن.
مەســەلەیەکی زۆر گرینــگ کــە
بیرمەند و خاوەنڕای گەورە باســیان لە
سەر کردووە ئەخالق لە سیاسەت دایە.
مەســەلەیەک کــە دوکتور قاســملوو
باســی لــە ســەر کــردووە و بابەتــی لە
بارەیدا نوسیوە.
ماکــس وێبێــر لە کتێبی "دانشــمند و
سیاســتمدار"دا دەڵێت :دو جۆر ئەخالق
هەیــە" ،ئەخالقــی ئیدئۆلۆژیــک یــا
عەقیدەتی" و "ئەخالقی بەرپرسانە" .لە
بنەمادا هەر چاالکییەک که مرۆڤ
ئەنجامــی دەدات لــەو دوو جۆرە تێپەڕ
نابێــت .لــە ئەخالقی یەکەمدا مرۆڤ
هــەر کارێــک کە دەیــکات خۆی لە
بەرانبــەر خودا وەاڵمــدەر دەزانێت بۆیە
هــەر کارێــک بیــکات "توجیه" دینی
بــۆ دێنێتــەوە و زۆربــەی ئەو کەســانە
و ئــەو نیزامــە سیاســییانەی لــە ســەر
بیرێکی وا دامەزراون ،دەســت بۆ هەر
کارێک دەبەن.
بــەاڵم لــە ئەخالقــی بەپرســیارانەدا
مــرۆڤ خــۆی لە بەرانبــەر خەڵکدا
وەاڵمــدەر دەبینێتــەوە بۆیــە جۆرێــک
ڕەفتــار دەکات کــە لۆمــە نەکرێت و
قەزاوەتــی خەڵــک الی ئــەو کەســە
بەهای هەیە.
شــەرەفکەندی ڕاســت ئــەو ئەخالقەی
دووهــەم لــە بەرانبــەر ڕێژیمێکــدا کە
بــە تــەواوی هێــزەوە عەقیدەتییــە پیادە
دەکات و دەگرێتــە بــەر .ئەوەیــە کــە
ڕۆحیــەی شۆڕشــگێڕی ئــەو ڕێبــەرە
گەورەیــە هێــز لــە جەســتەی مــرۆڤ
دەداتەوە و وەکوو ڕزگاریدەرێک خۆی
لە نێو خەڵکی خۆیدا دەناسێنێت.
هــەر لە بواری ئەخالق لە سیاســەتدا
دەبێ باسی ئەوە بکەین شەرەفکەندی
زۆر جیــاواز لــە قارەمانێــک بــوو کە
خەڵکــی ئاســایی مانــای دەکەنــەوە،
شــەرەفکەندی پاڵەوانێــک بــوو ،ئــەو
جیــاواز لــە قارەمانێــک بــوو کە هەر
کارێک دەکات تا بە ئامانجی خۆی
بــگات و بتوانێت ناوبانگێک بۆخۆی
دەر بخــات ،ئــەوەش ڕاســت ئەوەیە کە
"ئەخالقــی لە سیاســەتدا" ناســیبوو و
پێڕەوی لێدەکرد.
بۆیــە دەتوانیــن بــە بێدوودڵــی بــاس
لــەوە بکەیــن کــە کاتێــک دەڵێیــن:
"شــەرفکەندی شــکۆیەک لە باوەڕ و
پێناســەیەک بــۆ خەبات" لــە جێگای
خۆیــدا بەکارمان هێناوە ،چونکە ئەو،
هەمــوو بەهــا بەنرخەکانــی وەک:
''مرۆڤایەتی ،بەخشەندەیی ،جوامێری،
وەفــادار بــە بەڵێنەکانــی ،شــەڕ دژی
زوڵــم و زاڵم ،لە خۆبوردوویی ،توانایی
و خۆشەویســتیی خەڵکەکــەی" لــە
ژیانــیدا هەبوو بۆیە ئــەو پاڵەوانێکی

بێ وێنە و ڕاستەقینە بوو.
دوکتور شەرەفکەندی شۆڕشگێڕێکی
ڕووت بێــت یــان پڕاگماتیســت،
ئازادیخــواز بێــت یــان ڕزگاریخــواز،
ڕێبــەر بێــت یــان مودیــر ئەمڕۆکــە
هــەزارن الو لــە کیــژ و کــوڕی بیری
شۆڕشــگێڕانەی ئەو کەسەیان نەتەنیا
بۆ شەڕ دژی زوڵم و زۆرداری بەڵکوو
بۆ ژیانی خۆیان کردووەتە نموونە.
ژیان و کرداری دوکتور شەرەفکەندی
لە ماوەی ڕێبەری کردنی شۆڕشــدا،
چیرۆکێــک نییــە کــە خــۆت یــا
هــەر تاکێکــی دیکــە دایڕشــتبێت و
تەنیــا لــە نێــو الپــەڕە نووســراوەکاندا
مانــای هەبێــت و هەســت و ورە بــە
ژیانــی مــرۆڤ ببخەشــێت ،بەڵکــوو
ڕەوتــی ژیانــی ئــەو کەســە ئیمانێک
بە کەســانی تێکوشــەر و شۆڕشــگێڕ
دەبەخشــێت کــە مــرۆڤ دەتوانێــت لە
بێهیوایی و نائۆمێدی ڕووناکییەک
بۆ داهاتووی خۆی بدۆزێتەوە ،ئەوەیە
فەلســەفەی کرداری شۆڕشگێڕانەی
شەرەفکەندی.
دوکتــور شــەڕەفکەندی شۆڕشــی
لــە ئــازادی ڕووت و بــێ بەهــرەدا
کــورت نەکردووەتــەوە ،ئــەو هەمیشــە
وا بیــری کردووەتــەوە و پێشــمەرگەی
وا تێگەیانــدوە کــە دەبــێ ئــازادی و
شــۆڕش بەردەوام ڕووی لە "داهێنان و
نوێبوونــەوە" بێت ،ڕاســتی ئــەو کردارە
بــۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە بەپرســیارەتی
الی دوکتــور شــەرەفکەندی تەنیــا
لــە وشــەدا قەتیــس نەمــاوە بەڵکــوو
ئــەو ،کەســانێکی وەک بەرپــرس

قەبووڵ کردووە کە خۆیان پێشــەنگی
کۆمەڵــگای خۆیــان بــن تــا بتوانــن
خەڵکی خۆیان بە قەناعەت بگەیەنن.
کارل مارکــس یەکێــک لــە
گەورەبیرمەندانــی جیهــان بــاس
لــەوە دەکات کــە روودانــی شــۆڕش
پڕۆســەیەکە پێشی پێ ناگیرێت و بە
خواست و بێ خواستی هەر نیزامێک
شــۆڕش ڕوو دەدات و شۆڕشــی وەک
"شەمەندەفەری مێژوو" وەسف کردووە.
بەپێــی ئــەو پێناســەی مارکــس
دەبــێ وا بڵێیــن و خــۆ ئامــادە بکەیــن
کــە بــۆ ئێســتای خەبــات دژی
ڕێژیمێکــی وەک ئێــران ،پێویســتە بۆ
چاالکترکــردن و بەهێزکردنــی خەبات
لە بیر و ئیدئۆلۆژی کەسێکی وەک
شــەرەفکەندی خۆمان بێبەش نەکەین
و کار و کــرداری ئــەو ڕێبــەرە وەک
سەرباشــقەی خەباتــی خۆمــان بەپێــی
هەلومەرج دابڕێژینەوە.
یەکێــک لــە مەســەلەکان کــە لــە
کەســایەتی دوکتــور شــەرەفکەندیدا
بەرچــاو بــوو هەســتی نەتەوەیــی و
هەســتی ئازادیخــوازی بــوو .هەســتی
نەتەوەیی الی ناوبراو تەنیا غرورێکی
دوور لە لۆژیک نەبوو کە بە کەڵک
وەرگرتــن لــە هەســتی نەتەوەیی بیر و
ئــارەزووی خــۆی بەدەســت بێنێت ،ئەو
هەســتی نەتەوەیــی بۆ پێناســەکردنی
کۆمەڵــگای کوردســتان ،مانــا
دەکــرد تاکــوو ئــەم کۆمەڵــگا دوور
بێ لە پێناســە دەســکرد و داســەپاو و
دەرەکییەکان.
دوکتور سادق شەرەفکەندی نموونەی

کەسێکە کە پێناسەی شۆڕشگێڕبوون
پڕ بە بااڵیەتی؛ چونکە بە تێکۆشــان
و لێهاتوویــی خــۆی ســەلماندی کــە
بەختەوەریــی مرۆڤێــک بەتایبــەت
ئەگەر ناو و ڕێبازێکی شۆڕشگێرانەی
هەڵبژاردبێــت تەنیــا لــەوەدا کــورت
نابێتــەوە کــە تەنیــا ئامانجێکــی
دیاریکراو بەدی بێنێت و دواتر دەســت
بکێشــێتەوە بەڵکــوو هونــەری ژیانــی
کەســێکی شۆڕشــگێڕ ئەوەیە نەتەنیا
"جووڵــە و واتــا" بــە ژیــان ببەخشــێت
بەڵکــوو تا کۆتایــی ژیانی ڕۆحیەی
شۆڕشگێڕبوونی تێدا هەبێت.
لــە کۆتاییدا دەبــێ بڵێێن کە ئۆگری
و هەوڵــدان بــۆ ئــازادی لــە هەمــوو
بەشــەکانی کوردســتاندا بیرێکــی
زینــدووە و بەپێی ئەرک بۆ ڕزگاری
و بەپرســیاربوون لــە بەرانبــەر خەڵکی
خــۆتدا دەبــێ درێژە بە خەباتی خۆت
بــدەی و ســیمبۆلەکانی خــۆت بــۆ
ڕزگاری دەسنیشان بکەی.
هەروەهــا دەبــێ بەشــێکی گرینگــی
پرسی ســەربەخۆیی تاکی شۆڕشگێڕ
لــە بــواری فکــری و کردەیــیدا بــۆ
پەرەپێدانــی ڕۆحیەی شۆڕشــگێڕبوون
لــە ســەر بنەمــا و ڕەگەزەکانــی
بەهێزکردنــی
دێموکراتیــک،
وەفــاداری و پابەندبوونــی سیاســیی
تاکــەکان بــە ڕێبــاز و ئامانجەکانیان
و سەرمەشــقدانانی ڕەفتــاری
ڕێبەرەکانمــان بــۆ کار و کردەوەمــان
بگەڕێتەوە.
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ئەحمەد شێربەگی:

دوكتور ســهعید پێی وابوو كه ههر بهشــێكی كوردستان ڕزگاری بێ،
كارتێكهری خۆی لهســهر بهشــهكانی دیكهی كوردستان دهبێ
بە بۆنەی ٢٥ـــەمین ساڵڕۆژی
شــەهیدانی بێرلیــن لــە الیــەن
تێرۆریســتانی
دیپلۆمــات
نێــردراوی ڕێژیمی ئیســامیی
ئێــران ڕۆژنامــەی کوردســتان
ئۆرگانی کۆمیتــەی ناوەندیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران وتووێژێکــی لەگــەڵ
"ئەحمــەد شــێربەگی" بێــژەری
بەناوبانگــی ڕادیــۆ دەنگــی
کوردســتانی ئیران پێک هێناوە
کــە دەقــی ئــەم وتووێــژە بــەم
چەشنەیە:
وتووێژ :سەلیم زەنجیری

پ :جەنابــت ماوەیەکی زۆر لە
گەڵ دوکتۆر سەعیددا کارتان
کــردووە ،لــە تایبەتمەندییــە
کەسییەکانی د .سەعید بۆمان
باس بکە؟
و :ســەرەتا ســاو لــه گیانــی پاکــی

دوكتــور ســهعید وهاوڕێیانــی .كاك
دوكتــور ســهعید وهك كهســێكی
دیــارو بهرچــاوی نــاو بزووتنــهوهی
رۆژههاڵتــی
شۆڕشــگێڕانهی
كوردســتان خاوهنــی گهلێــك ئــاكار
و كــردهوهی تایبــهت بــه خــۆی بــوو
كــه ئهویــان لــه گــهڵ زۆر کەســی
دیکــە جیــا كردبــووه .شــانازی كــردن
بــه شوناســی نهتهوهیی ،ســاده ژینی،
تــهوازوع ،خاكــی بــوون ،جیاكردنهوهی
دۆســتایهتی وهاوڕێیهتــی لــه یهكتــر،
ڕاشــکاوی لــه بهیــان و كــرداردا ،بــێ
ڕیایــی ،ڕهچاوكردنــی ئهخــاق و نــان
بــه قهرزنەدان به هیچ كهس والیهنێك،
پاراستنی قازانجی گشتی لهسهرووی
قازانجــه تاكهكهســیەکان ،بوێــری و
نهترســی و زاڵبــوون بــه ســهر تــرس و
خۆنــهدۆڕان لــه كاتــی تهنگانــهدا،
بــاوهڕ بهخۆبــوون ،وهســواس لهكاركردن
دا ،شــێوازی مودیرییهتێكــی دروســت
لــه جهریانــی بهرێوهبردنــی ئهركهكانی
حیزبیــدا ،پێكهێنانــی فهزایهكــی ئارام
و دۆســتانه هــاورێ لــه گــهل نــهزم و
دیســیپلین له ژینگەی كاری ،ڕاوێژو
پــرس و ڕا ،رهخنــه قهبووڵكــردن و
دانپێداهێنــان بــه ههڵــه و ههروههــا
بهردهوامــی و ماندوونهبــوون لــه كار و
...هتد ببوونه هۆی ناساندنی زیاتری
دوكتور سهعید له ناو ڕیزهكانی حیزب
دا.

پ :فەرمووتــان گەلێــک
ئــاکار و کــردەوەی تایبــەت،
د .ســەعید لــە رێبەرانــی دیکە
جیــا دەکاتــەوە ،ئەگــەر بکرێت
بە دیاریکــراوی ئەو جیاکارییە
باس بکەن؟
و :وهاڵمدانــهوه بــەو پرســیاره تــا

ڕادهیــهك ســهخته .چوونكــه هــهر
رێبهرێــك لــه كوردســتان خاوهنــی
كهســایهتی وتایبهتمهنــدی خۆیهتــی.
بــهاڵم ئهوهنــدهی دهزانــم كــه وێنــهی
وهك دوكتــور شــهرهفكهندی لــه نــاو
رێبهرانــی كــورددا دهگمهنــه كــه ئــهم
هەمــوو تایبهتمهندیانــه لــه خــۆی
بگــرێ كــه لــه پرســیاری یهكهمــدا
ئاماژهیانــم پێكــرد .بناخــهی هــزری
دوكتور شهرهفكهندی له سهر بنهمای
ناســیونالیزمێكی مودێرنی عەقاڵنی،

واتــه هــزری دارێژراو بــوو و ناوبراوی
لــه بازنــهی ئێحساســی دا قهتیــس
نههێشــتبووه .ئــهو خوێندنهوهیهكــی
نوێی له ســهر داگیركهرانی كوردستان
و ئۆپۆزیســیونی ئێرانــی ههبــوو .ههر
له یهكهم رۆژی دهســتبهكاربوونی وهك
ســكرتێر ئــهو سیاســهتهی هێڵبهنــدی
كــرد و به ڕاشــكاوی رایگهیاند كه له
جیاتی بهرهكانی داهاتوو بڕیار نادات.
نهچــووە ژێر باری ئهوهیكه كوردســتان
لــه داهاتــوودا ببێته بهشــێك له ئێران و
مافــی ســهروهری و ههڵبژاردنــی بــۆ
گهلی كورد له خۆرههاڵتی كوردستان
گهڕانــدهوه كــه لهگــهڵ ئێرانــی دوای
نهمانی رێژیمی كۆماری ئیســامیدا
بمێنێتــهوه یــان نهــا؟ لــه كۆتا قســهدا
كاك ســهعید رێبهرێــك بــوو بۆ ههموو
ســهردهمهكان ،دهكــرا گهلــی كــورد
لــه تواناكانــی بــۆ ڕێبهریــی كردنــی
بزوتنهوهیهك لێی بههرهمهند بێ.

پ :چ شــتێک یــان
تا یبە تمە ند ییە کــی
سەرنجڕاکێشی دوکتۆر سەعید
زیاتــر کاریگەریــی لــە ســەر
جەنابت هەبوو؟
و :له پرسیاری یهكهم دا ئاماژهم پێدا

كه كاك دوكتور سهعید خاوهنی گهلێك
تایبهتمهنــدی بــهرز بوو كــه ههموویان
لــه ســهر كهســایهتی مــن شــوێندانهر
بــوون و لــه ژیانم دا ڕهنگیان داوهتهوه.
كاك ســهعید فێــری كردم شــانازی به
ناســنامهی كورد بوونــم بكهم ،كورد و
ههروههــا مرۆڤــم خــۆش بــوێ .باوهڕم
بــه تواناكانــی خــۆم ههبــێ ،ژیــان
ســاده بكهمــهوه ،لــه كاتــی تهنگانهدا
ورهم نهڕووخــێ و تــرس دهســتهمۆ
كــهم ،ڕێــز لــه بیروبۆچونــی الیهنــی
بهرامبــهرم بگــرم ،دان بــه ههڵهكانــم
دابنێم و له كوتنیان نهترســێم و ههوڵی
ڕاســتكردنهوهیان بدهم ،ئهمانهو زۆری
دیكــه ،لــهم دهرســ ه بهنرخانهبــوون كه
شــانازی ئــهوهم ههبــوو له مــاوهی ئهم
 ١٥ســاڵ هاورێیهتییهدا لهگهڵ كاك
دوكتور سهعید فێریان بم و له ژیانمدا
ڕهچاویان بكهم.

روانگــەی د .ســەعید لــە ســەر
مرۆڤی شۆڕشگێر چی بوو یان
پێناســەی ئەو بۆ شۆڕشگێر چ
بوو؟

دوكتــور ســهعید پێی وابوو كهســێكی
شۆڕشــگێر نابــێ ژیانێكــی ئاســایی
ههبــێ .مرۆڤــی شۆڕشــگێڕ له گهڵ
مرۆڤێكــی ئاســایی جیاوازییهكهیــان
لــه ههلبژاردنــی شــێوهی ژیانیــان
دایــه .شۆڕشــگێر بــهو كهســه دهڵێــن
كــه كــردهوهی شۆڕشــگێرانهی ببێتــه
هــۆی شــوێندانانی ئاڵۆگــور لهســهر
رهوتــی كۆمهڵــگا .پێشــمهرگهیهك كه
چهكــی كردۆتــهشــانی ،دهبــێ بزانێ
ئــهو چهكــهی بــۆ چ مهبهســتێك
ههڵگرتــووه و ئامانــج لــه ههڵگرتنــی
چییــه .لــه روانگــهی كاك ســهعیدهوه
شۆڕشگێڕبوون له گهڵ قانونمهندبوون
جیــاوازی ههبــوو .كهســی شۆڕشــگێر
بهر لهوهی بیر له قازانجی تاكهكهسی
بكاتهوه ،دهبێ قازانجی گشــتی لهبهر
چــاو بــێ .كاك ســهعید نموونهیهكــی
بهرچــاوی مرۆڤێكــی شۆڕشــگێر بوو
كــه لــه ههســتان و دانیشــتن و گوتارو
نووســینهكانی دا به تــهواوی ڕهنگیان
دابوویەوه.

پ :دوکتــۆر ســەعید چــۆن
جێگرەوەیــەک بــوو بــۆ د.
قاســملوو؟ چۆن توانی بۆشایی
بــێ قاســملوویی لــە حیزبــی
دێموکرات دا پڕ بکاتەوە؟
و :بهڵــێ كاك ســهعید جێگرهوهیهكــی

شیاوی دوكتور قاسملووی مامۆستای
بــوو .ئــهو کاتــهی دوکتــور قاســملوو
ســینگه پاکهکــهی بــوو بــه قهڵغانی
گولـــله و دڵی له ترپه وهســتا ،کاک
ســهعید دهیزانی چ بهرپرسایهتییەکی
قورســی کهوتۆته ســهر شــان ،شهڕی
ئێــران وعێــراق راوهســتابوو .شــههید
كرانــی دوكتور قاســملووش كهلێنێكی
گــهورهی خســتبووه نــاو بزووتنــهوهی
ڕۆژههاڵتــی
شۆڕشــگێڕانهی
كوردســتان .هــهر بۆیــه كاك دوكتــور
ســهعید بــه هــۆی ئیمــان بــه ڕێباز و
باوهرێك كه به تواناكانی خۆی ههیبوو
زۆر لێبڕاوانــه و شۆڕشــگێرانه لــه
پهیامێکی کورتی بێسیمی دا که بۆ
هێزهکانــی پێشــمهرگهی حیزبی نارد،
نووســی'' :دوکتــور عهبدولرهحمانــی
قاســملوو ،ســکرتێری حیزبهکهمــان
چــووه نێــو کاروانــی شــههیدانی
کوردستانهوه ،خهبات درێژهی ههیه''.
ئــهم رســتهیه ههرچهند لــهڕواڵهت دا
كورت بوو ،بهاڵم پرناوهرۆكترین ڕســته

بــوو كــه ههڵگــری بیروباوهرێكی قوول
بــهو رێبــازه بــوو كــه دوكتور قاســملوو
گیانــی لــه پێناویــدا بهخشــی .ئهمــه
بــوو بــه داینهمــۆی حهرهكهتێكــی
شۆڕشــگێرانه لــه نــاو حیزبــدا .كاك
ســهعید بهم چهند وشه سادهیه ههموو
ئهندامانــی حیزبــی ئهركــدار كــرد كــه
شــۆڕش لــه ههموو بوارەکانــی خۆیدا
درێــژهی ههیــه .ئهمــه یانــی كاری
زیاتــر وبهردهوامــی زیاتــر ،یانــی ههر
تاكێكی ناو حیزب بۆ پركردنهوهی ئهم
بۆشاییه دهبێ ببێته قاسملوویهك .ههر
بۆیهش لــه ماوهیهكی كهمدا ماتۆری
بزووتنهوهی ڕۆژههاڵتی كوردستان نه
تهنیــا لــه حهرهكــهت نهوهســتا ،بهڵكوو
زیاتــر لــه جــاران جووڵــهی بهخۆیــهوه
دی ،بهجۆرێك كه بێ قاســملوویی به
حیزبــهوه دیار نهبێ .ئهمهش وای كرد
لێكدانهوهكانــی رێژیمی تێرۆریســتیی
كۆمــاری ئێســامی لهمهڕ ســهركوت
كردنی بزووتنهوهی كوردستان پێچهوانه
دهركــهوێ .دوكتور ســهعید لهم پێیهدا
مایهیهكی زۆری له خۆی دانا .كاتێ
بوو به بهرپرســی یهكهمی حیزب ،وهك
هیندێــك ڕێبهر خۆی له پرس و راوێژ
و بیروبۆچوونهكانــی ئهندامانی حیزب
بێ نیازو بێ منهت نهدی ،به حهوسهله
و تاقهتێكــی كــهم وێنــه و بــه ڕاوێژ و
گوێــدان بــه نهزهراتــی ههمــوو الیهك،
توانــی بزووتنــهوهی شۆڕشــگێڕانهی
رۆژههاڵتــی كوردســتان بخاتهوه ســهر
رێــڕهوی خــۆی و داگیركــهر دیســان
تووشی بێ هیوایی بكاتهوه.

پ :ڕوانگــەی نەتەوەیــی د.
ســەعید بە تایبەتی لە هەمبەر
باشــووری کوردســتاندا چــۆن
بوو؟
و :ههموومــان دهزانیــن كــه كاك

دوکتورســهعید دێمۆكراتێكی چهپ،
بــهاڵم نهتهوهییخــواز بــوو .لهمبــارهوه
باوەڕێكــی تەواوی بە ســەربەخۆیی و
یەکپارچەیــی کوردســتان هەبوو .لەو
جێگایــەی پێویســت بــووە قازانجــی
نەتەوەیی وە پێش قازانجی حیزبایەتی
داوە ،دیاره لەم ڕێگایەش دا باجی بۆ
داوە .زۆرجــار ئــەو کاتــەی بەرپرســی
یەکەمــی حیــزب بــووە و رێبەرایەتــی
حیزبــی له ئەســتۆ بــووه بە بێ ترس و
بە ئاگاهییهوە یارمەتیی ئەو بەشــەی
کوردســتانی داوه کــە پێوســتیی بــە

یارمەتــی حیزبی دێمۆکــرات هەبووە.
له پێڤاژۆی ڕاپهرینی ساڵی ١٩٩١ی
باشــووری كوردســتان دا كاك ســهعید
بــه شــێوهیهكی زۆر شۆڕشــگێرانه بــه
پــاره و بــه ناردنــی چــهك وتهقهمهنی
لهسهرخســتنی باشــووری كوردســتاندا
ئهركی نهتهوهیی خۆی بهجێ گهیاندوه
كــه بــۆ ئهمهیــان بهڵگــهی كۆنكرێــت
ههیــه .دوكتور ســهعید پێــی وابوو كه
ههر بهشێكی كوردستان ڕزگاری بێ،
كارتێكــهری خۆی لهســهر بهشــهكانی
دیكهی كوردســتان دهبێ ،لهروانگهی
دوكتــور ســهعیدهوه '' حیــزب’'
ئامرازێک بوو بۆ گەیشتن بە مافی
نەتەوایەتــی .بۆیــه قازانجی نهتهوهیی
له ســهرووی قازانجی حیزبایهتیدایهو
ههوڵ و یارمهتیدانیشــی به باشووری
كوردستان ههر لهم ڕاستایهدا بوو .

پ :دەکــرێ بیرەوەرییەکــی
خۆتــان لە گەڵ د .ســەعیدمان
بۆ باس بکەن؟
و :له راستی دا  ١٥سال كاركردن له

گهڵ كهسایهتییەكی بهرزی وهك كاك
سهعید زۆر بیرهوهریی تاڵ و شیرین له
خــۆی دهگرێ .كه ئامــاژه به ههركام
لــهم بیرهوهریانــه ،دهرس و ئهزمونێكــی
دهوڵهمهنــده بــۆ ههرتاكێكــی كــورد.
مــن زۆر بــه كورتی باســی ڕووداوێك
دهكــهم كــه دوكتور ســهعیدی گهیانده
چڵهپۆپــهی رێبهرێكــی چاونهتــرس
و ڕۆڵــهی رۆژی تهنگانــه٢٥ .ی
گهالوێــژی ســاڵی ١٣٦٥ی ههتاوی،
له گوندی ''گەوره دێ'' ی ناوچهی
شــینکایهتیی باشــووری كوردســتان
جێژنی دامهزرانی حیزب بهڕێوهچوو.
شهوی ٢٦ی گهالوێژ ،کاتژمێر یەک
و هەڤدە خولەکی نیوهشــهو له پڕێک
بوو به گرموهۆڕ! بارانی ئاگر و ئاسن
بهســهر بنکــهو بارهگاکانی دهفتهری
سیاســی دا دهبــاری ،زێدەڕۆیــینابێ
ئهگــهر بڵێــم لــه خولهکێکــدا دهیــان
گولـــله تۆپ ،خۆمپاره و مووشــهکی
کاتیوشــا دههاتنــه خــوارێ ،تهنانــهت
رێژیم له چهکی فۆسفۆریش کهڵکی
وهرگرتبوو .یانی كۆماری ئیســامی
دهیههویســت زهبرێکــی کاریگــهر و
قهرهبوونهکــراو لــه حیــزب بوهشــێنێ،
بــهاڵم نهخش و رۆڵی شۆڕشــگێرانهی
کاک ســهعید لهم کاته ههســتیارهدا
دهرکــهوت .لهم ســاتهدا که دنیا ببووه

ئاگــر و دارو بــهرد دهســووتا ،لــه ژێــر
رههێڵــهی ئــهم ئــاور و ئاســنهدا كاك
دوكتــور ســهعید پهنــاگا بــه پهنــاگا
دهگهڕا و رێنوێنی پێویســتیی له مهڕ
پووچـــهڵکردنهوهی ئهســهراتی چهكی
فۆســفۆری دهدایــه هاوڕێیــان .بوونی
کاک ســـهعید لــهم کاتــهدا وهکــوو
شــوورهیهکی پۆاڵییــنوابــوو .هیوا به
ئاســۆی ســهرکهوتن و دوارۆژێکــی
روونــی له ناو ئهندامــی حیزبیدا زیاتر
دهكرد .کاک سهعید بێگومان وهکوو
ههموو ئینسانهکان ترسی له دهرووندا
بــوو ،بــهاڵم بــاری بهرپرســیارهتی و
ههســتی شۆڕشــگێریی وای لێكــرد
بــێ ههڵوێســت نهبــێ .ههربۆیه ئهوێ
شــهوێ بێ ئهوهی خــۆی بدۆڕێنێ و
وره بهربدات ،بهسهر ئهم ترسهیدا زاڵ
ببوو و دهیزانی چۆن ههڵسوکهوتی له
گهڵدا بکات .ئهمه مشتێک بوو له
خهروارێک له ئازایهتی وچاونهترسیی
كاك دوكتــور ســهعید ،ئهگینا دوژمن
هــهر بهوهنــده نهوهســتاوه و ســــــهدان
پیالنــی دیکــهی بــۆ زهربهلێــدان لــه
جوواڵنــهوه گێــڕاوه كــه لــه زۆربهیاندا
کاک سهعید به ئازایهتی بهرپهرچی
پیالنهکانی داوهتهوه.

پ :چۆن دەتوانین قوتابییەکی
بەئەمەگی رێبازی بین؟
و :هــهر رێبهرێــك ڕێبازێكــی فكــری

ههیــه .كاتــێ  دوكتــور قاســملوو
شــههید بــوو ،كاك ســهعیدی نهمــر
بهڵێنــی دا یــان لــهم ڕێبــازهی دوكتور
قاســملودا ســهردهكهوێ ،یــان وهك
دوكتــور قاســملوو شــههید دهبــێ و له
تهنیشــتی ئــهو رادهكشــێ .دیتمــان
چــون كاك ســهعید ئــهم پهیمــان و
بهڵێنییــهی بــرده ســهر و وهفــاداری
رێبــازی مامۆســتاكهی مایــهوه.
بێگومــان كاك دوكتــور ســهعیدیش
لــه رێبازیــدا زیندوویــه وئهگــهر ئێمــه
بمانهــهوێ ڕوحــی نهســرهوتووی ئارام
كهینــهوه و لــه ویژدانــی خۆمانــدا بــه
زیندوویــی ببینینهوه ،دهبێ ئهو ڕێبازه
فكریــه كــه ناوبراو لهمــهڕ وهدیهێنانی
ئامانجی گهورهی نهتهوكهمان گیانی
بــۆ بهخشــی ،ئێمــهش بــه لێبــڕاوی و
بــه شــێلگیری بیگرینــه بــهر و ههتــا
وهدیهاتنــی ئامانجهكانــی ،له ڕێگا و
ڕێبــازی النهدهین .ســاو له گیانی و
له ڕێگا و ڕێبازی.

ژمارە ٢٢ ،7٠٩ی سێپتامربی ٢٠١٧

کە ڕێبەرم
پێکرا لە شانی سەنگەرم
لە زێدی بوون
سەدان قوتابی دەرچوون
کە دەفتەرێ
سووتا لەئاوری قین دا
لە گوێن پەڕاو
گەلێک قەڵەم هەڵچوون
کە گوڵ کوژا
لە مێرگەاڵنی نیشتمان
لە بەژنی ژین
هەزار چرۆ پشکووت
کە خوێن پژا
بە کاکێشانی ئاسمانما
چیها!!
ئەستێرەهەڵهات ،مانگ ئەنگووت
کە شەوبەزی
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
خۆرهەڵدێ
شاخ دەگڕێ ،شار جمەی دێ
شار جمەی
دێ

کاتێک زانییان
دڵت پاپۆڕی ئەوینەو،
بۆ گەیشتن بە
بەندەری خۆشەویستی
دەریاری شەخته و
سەهۆڵ ئەبڕی
هاتن سینگتیان
هەڵدڕی
«جەالل مەلەکشا»
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