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لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا کۆمــاری
ئیســامی بەپێــی نەریتــی هەمیشــەیی
خــۆی پەالماری کۆمەڵێک بەندکراوی
دا ،کــە خوازیــاری وەدەســتهێنانی مافــە
زەوتکراوەکانیــان لەالیــەن رێژیمــەوە
بوون؛ ســارۆ قارەمانی ،حســەین قادری،
کیانــووش زەنــدی و ئــارام مەعــازی،
نــاوی  4کــەس لەو دەسبەســەرکراوانەی
کوردســتانە کــە پــاش گرتنیــان لەالیــەن
هێــزە دژیگەلییەکانــەوە لە ڕەشــچاڵ و
پــاش ئەشــکەنجە و ئازاریکــی هۆڤانــە،
گیانیــان لەدەســتدا و تەرمەکانیــان
ڕادەستی بنەماڵەکانیان کرایەوە.
هەرچەنــد کــە رێژیــم هــەوڵ دەدات ئــەم
جینایەتانــەی لــە نێــو بەندیخانەکانــدا،
وەک "خۆکوژی" ئەو کەسانە بناسێنێت
بــەاڵم ڕابــردووی پــڕ لە شــوورەیی ڕێژیم
دەریخســتووە کــە کۆمــاری ئیســامی
هەڵگــری زۆر جینایەتــی قێزەونتــر
لەمەشە.
هەواڵــی کوژرانــی ئــەم ئازادیخوازانــە
لــە کاتێکــدا بــاو دەبنــەوە کــە ڕۆژی
سێشــەممە ٢٦ی بەفرانبــاری ١٣٩٦ی
هەتــاوی ،مەحمــوود ســادقی یەکێــک
لــە نوێنەرانی ڕێژیم لە مەجلیس ،باســی
لــەوە کــرد یەکێــک لــەو زیندانییانــەی
لــەم دواییانــەدا گیانــی لــە دەســت داوە،
پێشــتر لــە پێوەندییەکــی تەلەفۆنیــدا بــە
بنەماڵەکــەی ڕاگەیانــدووە ،لــە زینداندا

ناچاریــان دەکــەن هێنــدێ قــورس بخۆن،
کــە پــاش خواردنی ئەو قورســانە دۆخی
جەســتەیی و دەروونییــان بــەرەو خراپــی
دەچێت.
هــەر لەمبــارەوە "کیهــان لنــدن" لــە زاری
"نەســرین ســتوودە" چاالکــی مافــی
مرۆڤــەوە بــاوی کردۆتــەوە کــە لــە
زیندانەکانــدا بەندکراوانــی ئــەم دواییانە
ناچــار دەکرێــن حەبی "مێتــادۆن" بخۆن،
بۆیــە بــەدوور نازانرێــت کــە هــۆکاری
گیــان لەدەســتدانی ئەم کەســانە کەڵک
وەرگرتن لەم جۆرە حەبانە بێت.
جیــا لەوەیکــە کۆماری ئیســامی ڕۆڵە
ئازادیخوازەکانــی گەالنــی ئێــران بــەم
شــێوازە دڕندانــە دەکوژێــت ،بەهــۆی
هەســتی سادیســمی جێگیربــوو لە ناخی
ســەرکردەکانی ،هــەوڵ بــۆ ئازاردانــی
زیاتری بنەماڵەی کوژراوەکانیش دەدات؛
هێــزە ئیتالعاتییەکانــی ڕێژیم لە شــاری
ســنە ،دوای کوشــتنی ســارۆ قارەمانی،
بەزۆرەملــی گرتــە ڤیدیۆییەکیــان لــە
"محەممــەد قارەمانــی" باوکــی ســارۆ
تۆمــار و بــاو کــردەوە کــە تێیــدا دەڵێ:
کوڕەکــەی ئەندامی یەکێــک لە حیزبە
کوردییەکانــی دژبــەری ڕێژیم بووە و لە
شــەڕ و تێکهەڵچووندا کوژراوە نەک لە
نێو زینداندا.
ئەم شــێوازە لە هەڵسوکەوتی نامرۆڤانەی
ڕێژیــم بەرامبــەر بــە گیراوانــی ئــەم

دواییانــە ،دژکــردەوە و هەڵوێســتی
چەنــد ناوەنــدی داکۆکیــکاری مافــی
مرۆییشــی لێکەوتــەوە؛ ڕێکخــراوی
داکۆکــی لــە مافی مرۆڤی کوردســتان
لە بەیاننامەیەکــدا ڕایگەیاند ،ئیددعای
بەرپرســان سەبارەت بە گیان لە دەستدانی
گومانــاوی دەسبەســەرکراوان ،دەبــێ
لێکۆڵینەوەی لەسەر بکرێت.
لە بەشــێک لەم ڕاگەیەنــدراوەدا هاتووە؛
هــەر بــەو شــێوەیە کە میدیــا نێوخۆیی و
دەرەکییەکانــدا ڕووماڵیان کردووە ،هەوڵە
ئەمنیەتــی و پۆلیســییەکانی دەوڵەتــی
کۆماری ئیســامیی ئێران بۆ کونتڕۆڵ
کردنــی ناڕەزایەتیــی و خۆپیشــاندانە
خەڵکییــەکان ،یــان بەواتایەکــی تــر
ســەرکوتی ناڕەزایەتییــە مەدەنییەکان لە
سەرانســەری ئێــران ،هەتــا ئێســتا بووەتــە
هۆی گیان لەدەستدانی دەیان هاوواڵتیی
و دەسبەســەر و زیندانــی کردنی هەزاران
هاوواڵتیی دیکە.
هەروەهــا ڕێکخــراوی چاودێرانــی مافی
مــرۆڤ لــە ڕاپۆرتــی ســااڵنەی خۆیــدا
باســی لــەوە کــردووە کــە "ئامرازەکانــی
ســەرکوتکاری هێــزە ئەمنییەتییــەکان،
دەزگای قەزایی و ناوەندە ناهەڵبژاردەکانی
وەکوو شــۆرای نیگابان"ی ڕێژیم ،پێشێل
کردنــی مافەکانــی مرۆڤیــان لــە ئێراندا
بووژاندۆتەوە.
ئــەم ڕەوتە لە پێشــێل کردنــی مافەکانی

مــرۆڤ لــە ئێــران لــە کاتێکــدان کــە
زۆربــەی ناوەنــدە نێونەتەوەییەکانــی
لێکۆڵینــەوەی ســتراتێژیک ،بــاس
لــەوە دەکــەن بارودۆخــی ئێســتای ئێــران
بەشــێوەیەک هەاڵیســاوە کــە کۆنتــرۆڵ
کردنی بۆ رێژیمی تاران زۆر ئەستەمە و
ئەگەرچــی ڕێژیــم هەوڵ دەدات بە گرتن
و کوشــتن و چاوســوورکردنەوە خەڵــک
بترســێنێ بــەاڵم خەڵکــی ئێــران چیدیکە
ناتوانن تەحەمموڵی ئەو دۆخە بکەن.
دۆخــی ئاماژەبۆکــراو ،مەجلیســی
رێژیمیشــی هێناوەتە دەنگ؛ مەجلیســی
ڕێژیــم هۆشــداری داوەتــە دەوڵــەت کــە
ئێمــە هەتاهەتایە کاتمان بەدەســتەوە نییە
و ئەگــەر زوو بــە زوو چارەســەرێکی
لۆژیکییانــە بــۆ داخوازەکانــی خەڵــک
نەبینینەوە ،ڕوون نییە چیمان لێ بەســەر
دێت.
تکاکارییەکانــی مەجلیــس لــە دەوڵــەت
بــۆ چارەســەر و کۆنتڕۆڵــی دۆخــی
هەاڵیســاوی ئێــران لــە کاتێکدایــە کــە
وەک بــاس کــرا ،وەزارەتــی ئیتالعــات و
ناوەنــدە داپڵۆســێنەرەکانی دیکەی ڕێژیم
بەردەوامــن لە جینایــەت خوڵقاندن و ڕۆژ
نییــە کــە لە یەکێــک لــە گرتنگەکان،
تەرمــی هاوواڵتییەکی ئەشــکەنجەکراو
نەهێنرێتە دەرەوە.
لەم کاتوساتەدا دەبینین کە سەرکۆمارە
بەنــاو ئیســاحخوازەکەی ڕێژیــم

لەباتــی هەوڵــدان بۆ چارەســەری کێشــە
بنەڕەتییەکانی خەڵک و ساڕێژکردنەوەی
برینەکانــی خەڵــک ڕایگەیانــدووە :هەر
واڵتێــک ســەرقاڵی شــەڕی دەرەکــی
بــێ ناتوانــێ بیر لــە گەشــەی نێوخۆیی
بکاتــەوە؛ کــە وەک چاالکانی سیاســی
دەڵێن مەبەســتی ناوبراو لەم قسانە ئەوەیە
کــە ئێمە(کۆماری ئیســامی) ناتوانین
هــەم لــە دەرەوەی ســنوورەکان هەوڵــی
قایــم کردنــی جێپێــی خۆمــان بدەیــن و
لەمالشەوە خەڵکی ئێران ڕازی بکەین!
ئەوەیکە ڕوونە لە حاڵێکدا کە گەشــەی
نێوخۆیــی ئێــران لەوپــەڕی الوازیدایــە و
خەڵک ناچار دەکات بڕژێنە سەر شەقام
و داوای مافــی خۆیــان بکــەن ،ڕێژیــم
هــەوڵ بــۆ دەســتێوەردان لــە کاروبــاری
واڵتانــی ناوچــە دەدات و تەنانەت بووەتە
هــۆکاری کوژرانــی هــەزاران هاوواڵتی
ســڤیل و مەدەنــی لــە واڵتانێکــی وەک
عێراق و سوریە و یەمەن؛ ئەمانەش تەنیا
لــە چوارچێــوەی دۆکتۆرینــی "هەنــاردە
کردنی شۆڕش"ی خومەینی.
لەســەر ئــەم بنەمایەشــە کــە دەڵێیــن،
خوڵقاندنی جینایەتەکانی ئەم دواییانە لە
نێــو ڕەشــچاڵەکان تەنیــا لینگکووتانی
پێش لە مەرگی ڕێژیمە بۆ خۆدەربازکردن
لە قەیرانەکان.

پـەیڤ

« ڕاسان و گۆڕان
كەریم پەرویزی
قۆناخــی ڕاســان ،یــان لێکگرێدانــی
خەباتــی شــاخ و شــار ،ســەرەڕای رەگــە
مێژووییەکانــی ،جۆرێــک ئەزموونــی
نوێیــە کــە دووبــارە پێوەندییەکانی بەشــە
جیاوازەکانــی کۆمەڵگایەکی خەباتکار
و مافخــواز دادەڕێژێتــەوە و ئەرکــەکان
دووبــارە دابــەش دەکاتەوە .لــەم قۆناخەدا
روانگــەکان بەرفراوانتــر و ئەرکــەکان
دووبــارە پێناســە دەکرێنــەوە و کۆمەڵگــە
بــە هەموو الیــەن و چین و توێژەکانیەوە،
رۆڵ و ئــەرک و مــاف و هیواکانیــان
پێناسە دەکرێنەوە و رێک دەخرێنەوە.
شــتێکی زۆر ئاســایی و سروشــتی دێتە
بەرچــاو کــە لە قۆناخــی نوێــی خەباتدا
و لــە ئاڵوگــۆڕی سیاســی لــە ئێــران
وکوردســتان و ناوچەدا و لە ئاڵوگۆڕ لە
بنەماکانــی کۆمەڵــگای کوردســتاندا،
هــەر گــرووپ و الیــەن و بەتایبــەت
حیزبی سیاســی کە خۆی بە ئەرکداری
خەباتــی نەتەوەیــی و دێموکراتیــک
دەزانــێ ،سیاســەت و بەرنامــە و روانگــە
و ئەرکەکانی خۆی و رێکخســتنەکانی
و هەروەها شێوازی داڕشتن و پێکهاتەی
خــۆی و سیســتمی کارکردنــی هەمــوو
ئۆرگانیزاســیۆنەکان بخاتــەوە بــەر
لێوردبوونــەوە و خوێندنــەوەی هەنووکەیی
و ئەمڕۆییــان بــۆ بــکا و لــە پێنــاوی
دەسنیشــانکردنی کەموکووڕییەکانــی و
هەڵســەنگاندنی خــۆی و هێــزی مرۆیی
و کۆمەاڵیەتــی و سیاســییدا دەســت
بــە لێکۆڵینــەوە و بیرکردنــەوە و دووبــارە
رێکخســتنەوەی خۆی بکا و لەو پێناوەدا
ئەرکــە نوێــکان بــۆ خۆی دیــاری بکات
و گــەر پێویســتی کــرد دەســت وەربداتــە
ســەرتاپای داڕشــتنەوەی هێــز و پێکهاتە
و پۆتانسیەلی خۆی.
رەنگــە بــۆ زۆر کــەس ئــەوە بە شــتێکی
دەروون حیزبی بێتە بەرچاو کە حیزبێک
سیســتمی دەروونیــی خــۆی دەســکاری
دەکا و بەالیانــەوە گرنــگ نەبێ کە ئەم
حیزبــە چــۆن داڕێــژراوە ،بــەاڵم کاتێک
چــاو لــە حیزبایەتــی و دەوری حیــزب لە
رێکخســتنی کۆمەڵــگادا دەکەیــن و
دەبینیــن کــە هەر حیزبێک دەیهەوێ ئەو
مێتــۆدەی کاری پێــدەکا بیگوازێتەوە بۆ
نێو کۆمەڵگە و لەڕاستیدا دەیهەوێ خۆی
بکا بە ئۆلگوو بۆ تاک و گرووپەکانی
کۆمەڵگــە ،ئــەو کات بابەتەکە دەبێ بە
بابەتێکــی گشــتی و کاریگەری لەســەر
کۆمەڵگــە دەبــێ؛ گــەر ئــەو حیزبــە،
حیزبێکــی وەکــوو حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بێــت کــە هــەر جۆرە
جووڵەیەکــی و جووڵەنەکردنێکــی
دەنگدانەوەیەکی گرنگی لە ســەر ژیانی
سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی کوردســتان
دەبێ ،بابەتەکە هەستیارتر دەبێ.
قۆناخــی ڕاســان ،قۆناخێکە پێویســت بە
نوێبوونەوە و دووبارە تێفکرینەوە لە هەموو
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ژمارە ٣٠ ،٧١٧ی بەفرانباری ١٣٩٦

ئاگاداری دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەفتەریی سیاســیی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ئاگادارییەکــی لــە
پێوەنــدی لەگــەڵ گەاڵڵەی "پێشــنیاری
بــۆ پێکهێنانــی ئاڵوگــۆڕ لــە سیســتمی
کار و پێکهاتەی حیزب" باڵو کردەوە.
دەقی ئەم ئاگادارییە بەم چەشنەیە:
ئاگاداری بۆ رای گشتی
هاونیشمانیانی کوردستان،
تێکۆشەرانی دێموکرات،
رۆژی پێنجشــەممە٢٨ ،ی بەفرانبــاری
١٣٩٦ی هەتــاوی١٨ ،ی ژانویــەی
٢٠١٨ی زایینــی ،کۆبوونــەوەی
کۆمیتــەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،هەڵبژێــردراوی
کۆنگــرەی پازدەیەمــی حیــزب ،بــە
بەشــداریی تێکــڕای ئەندامانی رێبەری
لە کوردستان بەڕێوە چوو.
سەرەتای کۆبوونەوەکە ،بەڕێز سکرتێری
گشــتی دەســتووری کاری پلینۆمــی
خســتە بەربــاس کــە پێداچوونــەوە و

باســکردن لەســەر گەاڵڵــەی پێشــنیاری
بــۆ پێکهێنانــی ئاڵوگــۆڕ لــە سیســتمی
کار و پێکهاتــەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران بوو.
لــەو کۆبوونەوەیــەدا چەنــد پێشــنیاری
هەیئەتــی دیاریکــراوی کۆبوونــەوەی
پێشــووی کۆمیتــەی ناوەنــدی ،کــە لە
ســەر ئەساســی گەاڵڵــەی پێشــنیاریی
بەڕێز ســکرتێری گشــتی ئامادەکرابوو،
خرایە بەرباس.
کۆمیتــەی
کۆبوونــەوەی
لــە
ناوەندیــدا ،دوای باســی چڕوپــڕ لەســەر
پێویســتییەکانی خەباتــی ئەمــڕۆ و
واقیعیەتەکانــی
لەبەرچاوگرتنــی
خەبــات و ئاڵوگۆڕەکانــی کوردســتان و
ناوچــە و بــڕوا بە پێوەرە دێموکراتیک و
شۆڕشــگێڕانەکان ،گەاڵڵەی پێشنیاری
بــۆ ئاڵوگــۆڕ لــە پێکهاتــە و سیســتمی
کاری حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران گۆڕانــکاری پێویســتی تێــدا کرا
و بــە پەســندی تێکــڕای بەشــدارانی

شــەش ڕێکخــراوی کــورد و ئێرانــی
بەیانییەیەکیــان بــۆ پشــتیوانی لــە
خۆپیشــاندانە ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی
ئێــران بــاو کــردەوە و ڕایانگەیانــد:
پشــتیوانی له ناڕەزایەتییەکانی خەڵک
دژ بــە گرانــی ،بێــکاری ،خەفەقــان و
گەندەڵــی لە ڕێژیمی ئیســامیی ئێراندا
دەکەین.
بەشێک لەم ڕاگەیەندراوە بەم چەشنەیە:
پشــتیوانی له ناڕەزایەتییەکانی خەڵک
دژ بــە گرانــی ،بێــکاری ،خەفەقــان و
گەندەڵــی لە ڕێژیمی ئیســامیی ئێراندا
دەکەین.
مــاوەی یــەک حەوتوویــە کــە شــارە
جیاوازەکانــی ئێــران ،شــایەتی کۆبوونــە
ناڕەزایەتییەکانــن .خۆپیشــاندانێک کە
٧ی بەفرانبــار لــە شــاری مەشــهەد بــە
دروشــمگەلێک دژی گرانــی ،بێــکاری
و بێبەشــی دەســتی پێکــرد ،بــە خێرایــی
لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژدا زۆربەی شــارە
بچــووک و گەورەکانــی سەرانســەری
ئێرانی گرتەوە و هێدی هێدی ڕادیکاڵتر
بوو و بە دروشمەکانی وەک " "آقا خدایی
میکنه  ،ملت گدایی میکنه"" ،اسالم
رو پلــه کردیــد ،مــردم رو ذلــه کردیــد"،
"اصــاح طلــب اصولگــرا ديگــه تمامــه
ماجــرا"" ،مــرگ بــر روحانــی"" ،مرگ
بر دیکتاتور"" ،جمهوری اســامی ،نمی
خواهیم! نمی خواهیم!" ڕاســتەوخۆ وەلی
فەقیهـ ،سەرکۆماری ڕێژیم ،بەرپرسانی
حکووومەتــی و لــە ئەنجامــدا خــودی

نیزامیان کردە ئامانج.
ناڕەزایەتییەکانــی خەڵــک دەرخــەری
قەیرانــی قووڵــی ئابــووری ،گەندەڵیــی
هەوســار بڕدراو لە دەزگای حکوومەت،
بــێ کیفایەتــی ،دزیــی دەوڵەتییــەکان
و ســەرکوت و دیکتاتۆریــە .ئــەو
خۆپیشــاندانە ڕیشــەی لــە  ٣٨ســاڵ
حکوومەتــی ناشایســت و گەندەڵیــی
کۆمــاری ئیســامیدا هەیــە .لــەو ٣٨
ســاڵەدا دەوڵەتانــی زۆر بــە ناونیشــانی
وەک" " ،خدمتگــزار"" ،ســازندگی"،
"اصــاح طلبــی"" ،امــام زمانــی" هاتنە
ســەرکار و ڕۆیشــتن و جیــا لــە دزی و
تااڵنی ســەرەوتی میللی ،خاڵی کردنی
گیرفــان و پەرەپێدانی بێکاری ،هەژاری
و چارەڕەشی و بەردەوامی سەرکوتەکان
هیــچ شــتێکیان بــۆ خەڵــک بەجــێ
نەهێشــت .لــە دوای ئەوانــدا دوەڵەتــی
"تدبیــر و امیــد" هاتــووە تــا ئەوەیکــە
ماوەتــەوە بــە بــاش و خــراپ بیدزیــت و
گەســکی لــێ بــدات .بێ هــۆ نییە کە
ئێســتا ناڕەزایەتــی کرێــکاران بە دۆخی
بژێــوی خۆیــان و بنەماڵەکانیــان دژ بــە
دامــەزراوە ماڵییەکان ،خانەنشــینکراون،
بزووتنــەوە خوێندکارییــەکان و هەمــوو
توێژەکانــی دیکــەی کۆمەڵگــه پەرەی
ســەندووە و لــە مــاوەی مانگەکانــی
ڕابــردوودا ڕۆژێــک نەبــووە کــە لــە
ڕاگەیاندنەکاندا هەواڵێک لە کۆبوونەوە
و ناڕەزایەتییەکان نەبیسرێت و نەبینرێت.
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو بەیانییــەدا

کۆبوونەوەکە گەیشت.
کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندی وێڕای
پەســندکردنی گەاڵڵەکە ،ئەو گەاڵلەیە
پێشــکەش بــە کۆنگــرەی شــازدەیەمی
حیزبــی دێموکــرات دەکات تاکــوو بــە
پەسندکردنی لەالیەن کۆنگرەوە ،حیزبی
دێموکــرات قۆناخێکــی دیکــەی خەبات
و تێکۆشــان ،لە ســەر ئەساســی بڕوا بە
دێموکراســی ،درک بــە ئاڵوگۆڕەکانی
کۆمەڵگــە و پێویســتییەکانی خەباتــی
ســەردەم و کارو بڕیــاری تێکڕایــی و
هاوبەش ،درێژە پێبدا.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
دەفتەری سیاسی
٢٩ی بەفرانباری ١٣٩٦
١٩ی ژانویەی ٢٠١٨

بۆ پشتیوانی لە خۆپیشاندانەکان شەش ڕێکخراوی
کورد و ئێرانی ڕاگەیەندراوێکیان باڵو کردەوە

هاتــووە کە حەســەن ڕۆحانــی بە کاری
فریودەرانــە ،ڕەخنــه و ناڕەزایەتییەکانی
خەڵکــی به مافی خەڵک زانیوە .دوای
تێپەڕبوونی  ٤ڕۆژ لە ناڕەزایەتییەکانی
خەڵــک نەتەنیــا بڕیــاری دا "کاناڵــی
تێلێگرام و ئینستاگرام" بپچڕێنن بەڵکوو
هەڕەشەی سەرکوتی لە خەڵک کرد.
لــە کۆتایــی ئــەو بەیانییــەدا هاتــووە
هەســتانەوەی خەڵــک دژی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران دەرخــەری ئەوەیــە کە
پێــش هەمــوو شــتێک خەڵکــی ئێــران
لــە زوڵــم و زۆری ئــەو ڕێژیمە ئــاگادار
بوونەتــەوە و دژی ســەرمایەداریی دینی
وەخــۆ هاتوونەتەوە و خوازیاری ڕووخانی
ئەو حکوومەتەن.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
کۆمهڵەی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران
ڕێکخراوی "یەکیەتیی فیدائیانی
خەڵکقی ئێران
شۆرای کاتی سوسياليستە
چەپەکانی ئێران
شۆرای هاوئاهەنگی بزووتنەوەی
کۆماريخوازانی دێموکرات و الئيکی
ئێران
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی
کوردستان
١٤ی بەفرانباری ٤ – ١٣٩۶ی
ژانویه ٢٠١٨

حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە:
پێش بە ماشینی کوشتاری ڕێژیم
بگرن

حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردســتانی ئێران ،لــە ڕاگەیندراوێکی
هاوبەشــدا ,داوایــان لــە کۆمەڵــگای
نێودەوڵەتــی کــرد ،بــە هانــای خەڵکــی
ئێرانــەوە بچــن و پێــش بــە ماشــینی
کوشتار و داپڵۆسێنی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی لە ئێراندا بگرن.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
پێش بە ماشینی کوشتاری ڕێژیم بگرن
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان
نەتەوە مافخوازەکانی ئێران
خەڵکی ئازادیخواز
کۆڕ و کۆمەڵە نێونەتەوەیییەکان
هەروا کە بینیمان لە میانەی چەند ڕۆژ
خۆپێشــاندانی ئێعترازیــی جەمــاوەری و
سەرتاسەرییەکانی خەڵکی وەزاڵەهاتووی
ئێــران و هاواری مافخوازیــی نەتەوەکان
لــە ئێرانــدا ،کۆمــاری ئیســامی ئــەم
جــارەش بــە بەرچــاوی هەمــوو جیهانەوە
جگە لە ســەرکوت و داپڵۆســاندن ،هیچ
واڵمێکــی دیکــەی بۆ داخــوازی ڕەوا و
مەدەنییانەی خەڵکانی ناڕازی نەبوو.
لــەم ماوەیــەدا بەپێــی ئامــارە فەرمــی و
نافەرمییــەکان ،بــە هــەزاران کــەس لــە
الیــەن دامــودەزگا ســەرکوتکەرەکانی
ڕێژیمــەوە دەسبەســەر کــراون و ســەدان
کەس بریندار و دەیان کەســیش لە ســەر
ناڕەزایەتــی دەربڕین لە شــەقامەکان ،بە
دەستی هێزەکانی ڕێژیم کوژراون.
لــە ڕەوتــی دەسبەســەرکردنی ناڕازییان،
بەوپــەڕی توندوتیژییــەوە هەمــوو

مافــە ئینســانی و یاســایییەکانی
دەسبەســەرکراوان پێشــێل کــراون.
کۆمــاری ئیســامی ئــەم جــارەش تەنیا
به ئەشــکەنجە و ســەرکوت و داپڵۆســین
واڵمــی داخوازییەکانــی کۆمەاڵنــی
خەڵکــی دایــەوە .لــەم ڕۆژانەشــدا،
خامنەیــی ڕێبــەری ڕێژیــم ڕایگەیانــد
کە ئەو کەســانەی لە خۆپیشاندانەکاندا
بەشــدار بــوون مــۆرەی دوژمنــن و
وێــڕای بــە "وەحشــی" نــاوی بردنیــان،
فەرمانــی ســەرکوتی توندوتیژتــری
دەرکــرد و بۆیــەش مەترســیی گیانــی
دەسبەســەرکراوان و خەڵکــی نــاڕازی و
زیندانییانی سیاسی زۆرتر بووەتەوە.
بەپێــی هەواڵــەکان چەنــد کــەس لــە
دەسبەســەرکراوان لــە ژێــر ئەشــکەنجەدا
کــوژراون و بــۆ چاوترســێن کردنــی
خەڵــک ،ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی
بە نیازی ڕێخستنی شەپۆلێکی دیکەی
ئێعدامی زیندانییانی سیاسییە.
ویژدانە ئازادیخوازەکانی جیهان!
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی،
ســەرچاوەی تیرۆریزمــی نێودەوڵەتییــە
و خەڵکــی ڕاپەڕیــو وئازادیخــوازی
ئێــران پێویســتیان بــە پشــتیوانیی هەموو
جیهانــە تا بە دەســتی بەتاڵ بەڕەوڕووی
ئــەم ڕێژیمــە نەبنــەوە .ئــەم ڕێژیمــە لــە
ڕابردووشــدا نیشــانی داوە و ئیســتەش
هەمــان ڕەوت درێــژە دەدات و تۆڵــەی
هەمــوو شکســتە سیاســی و پووچــەڵ
بوونــەوەی پیــان و ئاژاوەگێڕییەکانــی
لــە خەڵکــی بێدەســەاڵتی واڵتەکــەی
خــۆی دەســتێنێتەوە و بــۆ ئەمــەش لــە
زیندانییەکانەوە دەست پێ دەکات .بۆیە

پێویســته هەرچــی زووتــر کۆمەڵــگای
جیهانــی هەڵوێســتی هەبــێ و پێــش
بــە ماشــینی کوشــتار و تاوانەکانــی
کۆماری ئیسالمی بگرێت.
هــەر لەو پێوەندییەدا ،وەزیری ئیتالعاتی
ڕێژیمی تاران ،هەڕەشەی لە حیزبەکانی
کوردســتان کــردووە و ڕایگەیانــد کــە
گــورزی قورســیان لــێ دەوەشــێنن.
ئێمــە نیگەرانــی کــردەوە و پیالنــە
تیرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمین،
بەتایبــەت بەرامبــەر بــه ژن و منداڵــی
کوردانــی ئێــران کــە لــە کوردســتانی
عێراق نیشــتەجێن .جێــی وەبیرهێنانەوەیه
پێشــتریش بــە دەیــان کــەس ئەنــدام و
ڕێبەرانی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران
لــە الیەن کۆمــاری ئیســامییەوە تێرۆر
کراون و هەمیشــە کردەوەی تیرۆریستی
و تەقینــەوە بــە دژی ژن و منداڵــی
کوردەکانی ئێران لە کوردســتانی عێراق
ئەنجام دراوە.
خــاوەن هەڵوێســت بوونــی کۆمەڵــگای
نێونەتەوەیــی و کــۆڕ و کۆمــەڵ و
ڕێکخراوە مافی مرۆیییەکان و وشیاری
ڕای گشــتی جیهانــی و میدیــاکان بــۆ
بە هاناوە چوونی خەڵکی بێدەســەاڵت و
نــاڕازی ئێران دەتوانێــت یارمەتیدەرێکی
بەهێز بێت بۆ وەستانی ماشینی کوشتار
و داپڵۆســینی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیسالمی لە ئێران.

کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
٢١ی بەفرانباری ١٣٩٦

مستەفا هیجری :پێشمەرگەی شار ئامادەی ڕاپەڕاندنی
ئەو ئەرکانەن کە حیزب پێیان دەسپێرێ

ســکرتێری گشــتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە میانــەی
دیمانەیەکــی تەلەفزیۆنیــدا ،باســی لــە
هەڵوێســتی فەرمــی حیزب لــە پێوەندی
لەگەڵ خۆپیشاندانەکانی گەالنی ئێران
کرد.
شــەوی ١٦ی بەفرانبــار بەڕێز مســتەفا
هیجــری ،ســکرتێری گشــتیی حیــزب
لــە میانــەی دیدارێکــی تەلەفزیۆنــی
لەگەڵ تەلەفزیۆنی ڕووداودا ،ئاوڕی لە
دواڕووداوەکانی ئێران دایەوە و وێڕای بە
"ڕاپەڕین" ناســاندنی ئەم خۆپیشاندانانە،
باســی لــە نەخــش و دەوری خەڵــک و
پێشــمەرگەکانی شــار ســەر بــە حیزبــی
دێموکرات کرد.
بەڕێــز هیجــری لــە قســەکانیدا وتــی:
ئێمــە هیواداریــن کــە ڕاپەڕینی خەڵک
لــە ئێران درێژەی هەبێ و کۆتاییەکەی
ببێتــە هــۆی ئازادبوونــی خەڵکــی ئێران
لــە چنــگ ڕێژیــم؛ ئــەو کاتــە ئێمــەش
دەگەڕێینــەوە بۆ نێوخــۆی ئێران و درێژە

بــە خەباتــی خۆمان بۆ دەســتەبەرکردنی
مافی گەلەکەمان دەدەین.
ســکرتێری گشــتیی حیــزب هەروەهــا
باســی لــەوە کــرد کــە ئێمــە لــە دوو
ســاڵ لەمەوپێشــەوە قۆناغێکــی نــوێ
لــە خەباتمــان دەســت پێکرد کــە لەالیەن
خەڵکی ڕۆژهەاڵتەوە ناوی نرا ڕاســانی
ڕۆژهەاڵت کە ئامانجە سەرەکییەکەی
گرێدانــەوەی خەباتــی شــار و شــاخە؛
ئەوەیکــە ئێســتا لــە ئێــران ڕوو دەدات
خەباتێکە کە چەقەکەی "شار"ە.
ناوبــراو هەروەهــا ڕایگەیانــد :ئەگــەر
خەڵکــی ڕاپەڕیــو لــە بەرانبــەر
ســەرکووتەکانی ڕێژیمــدا بمێننــەوە و
خۆڕاگــری بنوێنــن ئــەوا ڕاپەڕینەکــە
درێــژەی دەبێت و لە کۆتاییدا ئەنجامی
دەبێ.
ســەبارەت بــە ئەگــەری بوونــی
ڕێکخســتنێک بــۆ هاندانــی خەڵــک
بەڕێــز هیجــری وتــی :من پێــم وایە ئەم

ســەرهەڵدان و ڕاپەڕینــە ،ڕێکخســتنی
بــۆ نەکــراوە یــان ئەگــەر کرابێــت زۆر
الوازە؛ ئەوەیکــە هەیــە زیاتــر ناڕەزایەتی
دەربڕینێکــی خۆڕســکی خەڵکییــە
کــە یەکــی گرتۆتــەوە و هەموویــان لــە
دەربڕینــی ناڕەزایەتــی خۆیــان ڕژاونەتە
سەر شەقام؛ من پێم وایە ئەگەر درێژەی
هەبێ ڕێبەرایەتی خۆی درووست دەکات
و گرینگیــش هەر ئەو ڕێبەرایەتیەیە کە
خەڵــک لــە نێوخــۆ بۆخــۆی درووســتی
دەکات.
لــە درێــژەی باســەکەیاندا ســکرتێری
گشتیی حیزب ،باسی لە پێشمەرگەکانی
شــار کــرد و وتــی :پێشــمەرگەی شــار
بریتیــن لەو پێشــمەرگانەی کە لە شــانە
نهێنییەکانــدا ســازمان دراون و هــەر
کاتێــک کــە حیزب بە پێویســتی بزانێ
ئەرکیان پێدەسپێرێ.
بەرێــز هیجــری هەروەهــا باســی لــە
کۆمەڵێــک هەوڵــی جیــددی لەالیــەن
حیزبەوە کرد بۆ لێک نیزیک بوونەوە لە
الیەنە سیاسییەکانی دیکەی کوردستان
و وتی :ئێمە بەردەوام دەبین لەم هەوڵەمان
تاکوو بتوانین بەرنامەیەکی هاوبەشــمان
هەبێ بۆ کارکردن لە نێوخۆی واڵتدا.
ســەبارەت بــە دۆخــی هەنووکەیــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیش وتــی:
کوردســتان زیاتر لە بەشــەکانی دیکەی
ئێران ئامادەی ڕاپەڕینە.

ژمارە ٢٠ ،٧١٧ی ژانویە ٢٠١٨

بەڕێوە چوونی سێمیناریک بۆ
یادی کۆماری کوردستان

له بنکەی ســەرەکی دەفتەری سیاسیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ســێمینارێک بــۆ یــادی کۆمــاری
کوردستان بەڕێوە چوو.
ڕێکەوتــی ٢٠ی بەفرانبــاری ١٣٩٦ی
هەتــاوی ســێمینارێکی زانســتی -
مێژوویــی بــۆ کۆمەڵنــاس و چاالکــی
سیاســی" ،هادی عەزیزی" لــه پێوەندی
لەگــەڵ دامەزراندنــی کۆمــاری
کوردســتان و تایبەتمەندییەکانــی لــه
بنکــەی ســەرەکی دەفتــەری سیاســیی
حیزبی دێموکرات بەڕێوە چوو.
ناوبــراو لــە باســەکەیدا بــه شــێوەیەکی
زانســتی ،مێژووی ڕاپەڕینەکانی کورد
لــه هــەر چــوار پارچــەی کوردســتانی
تاوتــوێ کــرد و ئامــاژەی بــەم خااڵنــە

کرد:
 دۆخــی مێژوویــی کۆمەڵگــەیکوردستان
 کۆمەڵــەی ژ -ک و دامەزراندنــیحیزبی دێموکرات
 هەلومەرجــی دامەزراندنــی کۆمــاریکوردستان
 گرنگیدانــی کۆمــاری کوردســتان بهپرسی خوێندن و توێژی ژنان
 به ڕێکخراوەیی کردنی خەبات سیاسەتی ئاسمیالسێونی ڕێژیمی زاڵو هەڵوێستی کۆماری کوردستان
 هەوڵــی کۆمــاری کوردســتان بــۆنەهێشتنی پرش و باڵوی خەباتی گەلی
کورد

لــه بەشــی کۆتایــی سێمینارەکەشــدا
بەڕێــز هــادی عەزیــزی بــه پیشــاندانی
کۆمەڵێــک وێنــەی مێژوویــی لــه
کۆمار ،ســێمینارەکەی بەڵگەمەند کرد
و کەسایەتییە نەتەوەییەکانی ئەو کاتی
کۆمــاری کوردســتانی به بەشــداربووان
ناساند.
هادی عەزیزی ،کۆمەڵناس و چاالکی
سیاسی ،ساڵی  ١٣٦٣هەتاوی له شاری
بۆکان له دایک بووە؛ ناوبراو بۆ یەکەم
جــار لەســەر مێتــۆد و شــێوەی زانکۆی
سوربۆنی فەڕانسە شێوەزاری کرمانجی
له ڕۆژهەاڵت وتووتەوە؛ ساڵی ١٣٨٧ی
هەتــاوی بــه بڕیــاری دادگای ئینقالبی
مەهابــاد بــه تۆمەتی تێکدانــی نەزمی
گشتی زیندانی کراوە.

لــە بەرەبــەری هاتنــی ٢ی ڕێبەنــدان،
ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی کۆمــاری
کوردســتان ،زۆربەی شــار و شــارۆچکە
و گوندەکانــی کوردســتان بــە تراکــت
و پووســتێر و وینــەی پێشــەوا قــازی
محەممەد ڕازێندرایەوە.

بلــواری شەمســی بورهــان تــا گونــدی
شــێخلەر ،کتێبخانــەی مامۆســتا
حەقیقــی ،موجتەمەعــی فەرهەنگیــی
پارکی میللەت ،موجتەمەعی ئیداراتی
دەوڵەتی ،دەبیرستانی ئیستقالل ،خورداد،
فەرزانــگان" ،موفەتــح ،خومەینــی" ،ابن
ســینا" ،زانکۆکانی ئازاد ،پەیامی نوور
و عیلمی کاربۆردی".
هــاوکات قارەمانانی دێموکرات زیاتر لە
 ٣هــەزار کورتەنامــەی پیرۆزبایــی ٢ی
ڕێبەندانیــان بــۆ مامۆســتایان ،قوتابیان،
خوێنــدکاران ،کارمەندانــی ئیــدارات و
مامۆستایانی ئایینی ناردووە.

شەوی ٢٧ی بەفرانبار ئەندامان و ڕۆڵە
گیــان لەســەر دەســتەکانی دێموکــرات
لــە گونــدی ئاڵیاوێــی شــنۆ ،بەبۆنــەی
٧٢هەمیــن ســاڵوەگەڕی دامەزراندنــی
کۆمــاری کوردســتان ،چاالکــی
تەبلیغیان بەڕێوە برد.
بەپێــی ئــەم هەواڵــە لــە ســێ شــوێنی
گونــدی ئاڵیــاوێ ،لــە مزگەوتی گوند،
ناوەڕاســت و ســەرەتای گوند سێ ئااڵی
گەورەی کوردســتان ،هەڵکــرا؛ هەروەها
بــە درووشــمی پەیوەندیــدار تــەواوی
کۆاڵنەکانــی ئاڵیــاوێ ڕازێندرایــەوە
کــە لەالیــەن خەڵکــەوە پێشــوازییەکی
کەموێنەی لێکرا.

کوردستان بۆ پێشوازی لە ٢ی ڕێبەندان
چاالکی تەبلیغی بەڕێوە برد

سنە:

ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە شاری
ســنه لە بەرەبەری هاتنی ٢ی ڕێبەندان،
٧٢هەمیــن ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی
کۆمــاری کوردســتان ،چاالکــی
تەبلیغییان ئەنجام دا.
ئــەو شــوێنانەی چاالکــی تەبلیغی تێدا
بەڕێــوە چــووە بریتیــن لــە" :مەیدانــی
ســەرەکی شــاری ســنه ،پارکــی
ســەوزەپۆش ،پارکــی بەهــاران و
کۆاڵنەکانی مەیدانی ئێقباڵ".
قارەمانانــی دێموکــرات هەروەهــا لــە
دەفتەری نوێنەرایەتــی زانکوێ ئازادی
ئیســامی ســنەش بــەم بۆنــەوە چاالکی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.

بۆکان:

قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری
بــۆکان لــەم شــوێنانەی شــار چاالکیی
تەبلیغییــان بەڕێوە برد" :میراوای بۆکان
و قوتابخانەکانــی باغــی فەرهەنــگ،

سەقز:

ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە شاری
سەقز لە بەرەبەری هاتنی ٢ی ڕێبەندان،
٧٢هەمیــن ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی
کۆمــاری کوردســتان ،چاالکــی
تەبلیغییان ئەنجام دا.
ئــەو شــوینانەی چاالکــی تەبلیغی تێدا
بەڕێــوە چــووە بریتیــن لــە :گەڕەكەكانی
شــاناز ،کەریــم ئــاوا ،تەپــەی مــااڵن
و بەردبــڕان و هەروەهــا گوندەکانــی
پارســانیان ،تیکانلوو ،قۆزڵووی سۆفیەل
و چاپان،

شنۆ:

شــاندێکی بــااڵی پارتــی چەپــی
کوردســتانی ســوریە ،لــە ســەردانێکی
فەرمیــدا ،دەفتەریــی پێوەندییەکانــی
حیزبــی دێموکــرات لە شــاری هەولێریان
بەسەر کردەوە.
ڕۆژی یەکشــەممە ،ڕێکەوتــی ٢٤ی
بەفرانباری ١٣٩٦ی هەتاوی ،شاندێکی
بااڵی پارتی چەپی کوردستانی سوریە،
ســەردانی دەفتەریــی پەیوەندییەکانــی

 ٤٠بەرگ کتێبی "اندیشەهای قاسملو دربارە
دمکراسی برای ایران کثیرالملە" ،له کوردستانی
ڕۆژهەاڵت چاپ و باڵو کرایەوە

ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە شاری
ورمێ ٤٠ ،بەرگ کتێبی "اندیشــەهای
قاســملو دربــارە دمکراســی بــرای ایــران
کثیرالمللە"یان چاپ و باڵو کردەوە.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات

لــە شــاری ورمــێ ،لــە چاالکییەکــی
تەبلیغیــی نــاوازەدا بۆ ڕێزگرتن لە یاد و
نــاوی ڕێبەری بلیمەتی کورد" ،دوکتور
عەبدولڕەحمــان قاســملوو" ٤٠،بــەرگ
لــە کتێبی "اندیشــەهای قاســملو دربارە
دمکراســی بــرای ایــران کثیرالمللە"یــان

چاپ و باڵو کردەوە.
ئەو کتێبە لە الیەن ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران،
لە شــاری ورمێ چاپ کراوە و خراوەتە
بــەر دەســتی خوێنەرانێــک کــە هۆگــر
و قوتابیــی هــزر و ڕێبــازی ئــەو ڕێبەرە
مەزنەن.
ئــەم کتێبە لە الیــەن "عەلی مونەزەمی"
لــە واڵتــی نۆروێژ نووســراوە و لــە الیەن
"کەیهــان یووســفی" بــۆ ســەر زمانــی
فارســی وەرگێــڕدراوە کــه هــەر دوویــان
لــە ئەندامانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانن.

تێکهەڵچوون لە
ناوچەی پیرانی سەر بە پیرانشار هاتە ئاراوە

هێزەکانــی ڕێژیــم لــە ناوچــەی پیــران
هێرشیان کردە سەر گوندی زێوەی پیران
و چەند ماڵیان وێران کرد.
هێزەکانــی ڕێژیــم لەگــەڵ هێــزە
بەکرێگیراوەکانیان ڕۆژی چوارشــەممە
١٣ی بەفرانبــاری ١٣٩٦ی هەتــاوی،
کاتژمێــر ٣ی دوانیوەڕۆ هێرشــیان کرده
ســەر گونــدی زێــوەی پیــران ،ســەر بــە

شــاری پیرانشــار و بــە شــێوەی دڕندانــە
لەگەڵ خەڵک دەرگیر بوون.
لــەو هێرشــەدا پێشــمەرگەکانی شــار لــە
هێزەکانــی ڕێژیــم هاتنــە دەســت و بــە
هێرشــی پێچەوانە ،زەربــەی کاریگەریان
لــە هێزەکانــی ڕێژیــم و بەکرێگیراوانیان
دا .بەپێــی زانیاریــەکان هێزەکانــی
ڕێژیم چەند ماڵی خەڵکی ئاســاییان بە

تــەواوی وێــران کردووە و لــە دەرگیریەدا
ژمارەیەکــی بەرچاو لە هێزەکانی ڕێژیم
کــوژراون و برینــدار بــوون کــە بەپێــی
زانیارییە ســەرەتاییەکان جەنازەی شــەش
کــوژراوی هێزەکانــی ڕێژیمیــان بــۆ
نەخۆشخانەی پیرانشار گواستووەتەوە.

سپای پاسداران دیکۆمێنتارێکی
لەسەر هێرشی بێئاکامی خۆیان بۆ سەر بنکەکانی
حیزب دروست کرد

پاوە:

تێکۆشەرانی دێموکرات لە شاری پاوە و
لە گەڕەکەکانی هۆڵی ،بلوار ،ســەردەرە
و تەپەکــووڵ تراکــت و پووســتێری
پێوەندیــدار بــە ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی
کۆماری کوردستانیان باڵو کردەوە.

بانە:

لەالیەکــی دیکەشــەوە ڕێکەوتــی ٢٩ی
بەفرانبــار ،دڵســۆزانی گــەل و حیزب لە
شــاری بانە لەم شــوێنانە بە ئەنجامدانی
چاالکــی تەبلیغی بەرەو پێشــوازی ٢ی
ڕێبەندان چوون :ڕووبەڕووی کەالنتەری
 ،1٢جــادەی ســلێمانی ،تەالری چۆپی،
سەرپرد و شەقامیی سولەیمان بەگ.

سەردانی شاندێکی پارتی چەپی کوردستانی سوریە
لە دەفتەریی پێوەندییەکانی حیزبی دێموکرات

حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیان
لە شاری هەولێر کرد.
شــاندی پارتــی چەپــی کوردســتانی
ســوریە بــە ســەرۆکایەتی کاک
"مەحمــوود مــەال" ســکرتێری گشــتی
ئــەو حیزبە و بــە هاوڕێیەتی ژمارەیەک
لــە ئەندامانــی بەڕێوەبــەری ئــەم
پارتــە بــە مەبەســتی ئاگاداربــوون لــە
دواپێشــهاتەکانی ئێــران و رۆژهەاڵتــی
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کوردســتان و هەروەهــا پێداگری لەســەر
پشتیوانی خۆیان لە خەباتی رۆژهەاڵتی
کوردســتان ،ســەردانی نوێنەرایەتــی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیان
لــە هەولێــر کرد و لە الیەن محمد ســاڵح
قادری بەرپرسی نوێنەرایەتی حیزب ،لەم
شارە پێشوازییان لێکرا.
لەم چاوپێکەوتنەدا تیشــک خرایە ســەر
کۆمەڵێــک بابەتــی پەیوەندیــدار بــە
بارودۆخــی خەباتی کورد لە رۆژهەاڵت
و رۆژئــاوای کوردســتان و پێداگــری
لەســەر هــاوکاری و یەکڕیــزی نێــوان
الیەنــە سیاســییەکانی کوردســتان کــرا
و بە زامنی ســەرەکی دەســتەبەرکردن و
پاراستنی بەرژەوەندییە بااڵ نەتەوەییەکان
ئەژمێردرا.

ناوەنــدە تەبلیغییەکانــی ســپای
پاســداران ،دێکۆمێنتارێکیــان لەژێــر
نــاوی "کویســنجق" لــە بــارەی هێرشــە
سەرنەکەوتووەکەیان بۆ سەر بارەگاکانی
حیزبی دێموکرات لە کۆیە باڵو کردەوە.
دامــەزراوەی فەرهەنگــی و هونــەری
"ســابقون" ،ســەر بە ســپای پاســداران لە
دێکۆمێنتارێکــدا باســی لــە چۆنیەتــی
هێرشــی ســپای پاســداران بــۆ ســەر
بنکەکانــی حیزبــی دێموکــرات دەکات
و کۆمەڵێــک چەواشــەکاری لــەو
دێکۆمێنتارییەدا دەکات.
لــەم دێکۆمێنتارییــەدا تێرۆریســت
"محەممەد جەعفەر سەحراڕوودی" کە لە
دانیشــتنەکانی ڤییەن لە ساڵی ١٩٨٩دا
ئەندامــی هەیئەتــی ئێرانــی بــۆ وتووێــژ
لەگــەڵ نوێنەرانــی حیزبــی دێموکــرات
بــوو و هەروەهــا بکوژی شــەهید دکتۆر
قاســملوو و عەبدووڵال قــادری ئازەرە ،بە
چەواشە کردنی ڕاستییەکان لە هێرشی
ســپا بۆ ســەر بنکەکانی حیزب دەیەوێت
ســپای پاسداران بە سەرکەوتوو لە قەڵەم
بدات.
لــە دێکۆمێنتــاری "کۆیســنجق"دا،
چەنــد جاشــێکی ســپای پاســداران لــە
بــارەی هێرشــی ناســەرکەوتووی ســپای
پاســداران بۆ ســەر بنکەکانــی حیزب لە
ئاخاوتنێکــی چەواشــەکارانەدا نەخشــی
پاسداری کوژراو "ئەحمەد کازمی" زەق
دەکەنەوە.
دوای ئــەم هێرشــە ناکامــەی ســپای
پاســداران بــۆ ســەر بنکەکانــی حیــزب،
دەفتــەری سیاســی بــە بــاو کردنەوەی
بەیاننامەیــەک ڕایگەیانــد :هێرشــی

ڕێژیمــی ئێــران بــۆ ســەر بنکەکانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران،
بە ناکامیی و ڕســوایی سپای پاسداران
کۆتایی هاتووە.
شەوی ٥ی گەالوێژی  ،١٣٧٥هێزێکی
چەند هەزاری کەســی سپای پاسدارانی
ڕێژیمی ئێران تەیارکراو بە هەموو جۆرە
چەکێکــی قورس لە ڕێگەی ســنووری
مەریــوان هاتنە نێو خاکی کوردســتانی
عێــراق و لــە شــوێنە ســتراتیژییەکان و
چیاکانــی کۆیــە نیشــتەجێ بــوون و
ســپێدەی ٨ی گەالوێــژ تۆپبارانێکــی
چڕیــان بــۆ ســەر بنکەکانــی حیزبــی
دێموکرات و کەمپی ئاوارەکانی ئێرانی
دەست پێ کرد.
هێزەکانــی ســپای پاســداران دوای ١٢
کاتژمێر تۆپباران بەبێ ئەوەی بوێرن بۆ
ســەر بنکەکانی حیزب پێشــڕەوی بکەن
و بە هۆی خۆڕاگریی پێشــمەرگەکانی
حیزبــی دێموکرات ،نیگەرانی دەربڕینی
بیــروڕای گشــتی ،ڕق و قینی خەڵکی
کوردســتانی عێــراق هێزەکانــی ســپای
پاســداران مەئموریەتــی ناســەرکەوتووی
خۆیــان بــە شــێوەی تەواونەکــراو بەجــێ
هێشتوو و سەرشۆڕانە بۆ ئێران گەڕانەوە.
داڕێژەرانــی هێرشــی ناکامــی ســپای
پاســداران بــۆ ســەر بنکەکانــی حیزبــی
دێموکــرات لە کۆیە "ئەحمــەد کازمی"
فەرماندەی پێشــووی قــەرارگای حەمزە
و "محەممــەد جەعفــەر ســەحراڕوودی"
فەرماندەی پێشووی قەرارگای ڕەمەزان
"بکوژەکەی د.قاسملوو" بوون.
لە واڵمی ئەمهێرشەی سپای پاسداران،
دەســتەی کوماندۆکانــی کۆمیتــەی

شارســتانی ورمێ و کۆمیتە شارستانی
شــنۆ لــە عەمەلیاتێکــی هاوبەشــدا لــە
شــاری شــنۆ النیکــەم  ١٣٠کــەس لــە
هێزەکانی سپای پاسدارانیان کوشت.

درێژەی پەیڤ
رابــردوو و کار و تێکۆشــان و خــەون و
رۆئیــاکان و شــێوازی هەنگاونــان بــەرەو
ئاوات و ئارمانەکان دەکا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانیش
وەک هــەر حیزبێکی دیکە ،لە قۆناخی
نوێدا پێویســتی بە هــزری نوێ و هێزی
نــوێ و رۆئیــای دووبــارە پێناســەکراو و
سیستمی کاری نوێ هەیە.
بــەو راســتیانەوەیە کە زیاتر لە دووســاڵە
باس و دیالۆگی دووبارە خۆرێکخستنەوە
و روانگــە داڕشــتنەوە لــە رێبەرایەتــی و
ســەرتاپای ئۆرگانەکانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا کراوە
و دیالۆگێکــی هەمەالیــەن بە الوازی و
بەهێزیــی خۆیەوە لە نێــو حیزبدا کراوە و
تەنانــەت خراوەتە بەر دیدی کۆمەڵگاش
و دوای ئــەو ماوە زۆرە ،دیدی هاوبەش،
بــە تێکــڕای دەنــگ و بــە رێککەوتــن
لە ئاســتی بــەرزی رێبەرایەتیــی حیزبدا
پێکهاتوە و کراوە بە پەســندکراوێک بۆ
پێشــکەش کردن بــە کۆنگــرە ،بەرزترین
ئۆرگانی بڕیاردەر لە حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێراندا تاکوو زیاتر لە پێشوو
لەگــەڵ گوتاری ڕاســان و لێکگرێدانی
خەباتی شار و شاخدا یەک بگرێتەوە و
ئەرکی مێژوویی راپەڕێنێ.
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خەباتی ڕۆژهەاڵت بەردەوامە
گەلێک ئازادی بوێ دەبێ نرخی ئەو ئازادییەش بدات.
شەهید دوکتوور قاسملوو

بەشی دووهەم
شەماڵ تەرغیبی
بەڕێکخراوەیی کردنی
خەبات

گهلــی كورد له كوردســتانی ئێران دوای
ئــهو تێكشــكانانه ،وازی لــه ههوڵــدان
بــۆ خۆڕێكخســتنهوه بــه مەبەســتی
داواكردنــی مافــه نهتهوهییهكانــی نههێنا
و بــه كهڵــك وهرگرتــن لــه ههلومهرجــه
ی و جیهانییــهكان ،تێكۆشــانی
ناوچهیــ 
خــۆی بــه مهبهســتی پێكهێنانــی
رێكخراوێكــی سیاســی ،كــه بتوانــێ
ههســتی رزگاریخوازانــهی نەتــەوهی
كــورد لــهو پارچهیــهی كوردســتاندا پهره
پێ بدا ،دهســتپێكرد .پێشــهنگ و بژارده
و رووناكبیرانــی كــورد لــه رۆژههاڵتــی
كوردســتان ،بــه كهڵــك وهرگرتــن لــه
ههلومهرجــی سیاســی پێكهاتــوو لــه
ئهنجامــی شــهڕی جیهانیــی دووهــهم،
لــه رۆژی 25ی گەالوێــژی 1321ی
هەتــاوی (١٦ی ئووتــی ١٩٤٢ی
زایینــی) رێكخــراوی نهێنــی "ژ ـ
ك"( ،كۆمهڵــهی ژیانــهوهی كورد)یــان
دامهزرانــد .دوای ســێ ســاڵ خهباتــی
نهێنــی و ئهزموونــی رێكخراوهیــی ،لــه
25ی گەالوێــژی 1324ی هەتــاوی
(١٦ی ئووتــی ١٩٤٥ی زایینــی)
دا و لهســهر بنهمــا تهشــكیالتییهكانی
ئــهم رێكخراوهیــه و بــه خوێندنهوهیهكــی
واقیعبینانــه و ســهردهمیانه ،حیزبــی
دێموكراتی كوردستان ،وهك رێكخراوێكی
مۆدێــڕن دامــهزرا .دامهزرانــی حیزبــی
دێموكراتی كوردســتان به رێبهری پێشهوا
قــازی محهممــهد ،واڵمێكــی بهجــێ و
مێژوویــی بوو بۆ ئــهو قۆناغه گرنگهی
بزاڤــی رزگاریخوازانــهی نهتهوهكهمــان.
دامهزرانی حیزبی دێموكراتی كوردستان
وهك تاكــه پێشــهنگ و رێكخــهری
جوواڵنــهوهی میللــی ــــ دێموكراتیكــی

خهڵكی كوردســتان ،له مێژووی خهباتی
نهتهوایهتــی كــورد لــه پێنــاو مافــی
دیاریكردنــی چارهنووســیدا ،بــه خاڵێكی
وهرچهرخانیــش دهژمێــردرێ .چوونكــه
لــه رووی مێژووییهوه ،حیزبی دێموكرات
یهكهمیــن حیزبــی كوردســتانی بــوو كــه
ههستی به گرینگی رێكخراوی سیاسی
كــرد و هــهر بــه رێبهرایهتــی ئــهم حیزبه
پێشــڕهوه ،خهڵكی كورد بۆ یهكهمجار له
مێــژوودا ،بــوو بــه خاوهنی دەســەاڵتێكی
نیشــتمانی و دێموكراتیــك لــه شــێوهی
كۆماریــدا .پێشــهوا قــازی محهممــهد
رێبهری ههڵكهوتووی ئهم حیزبه له 2ی
ڕێبەندانــی 1324ی هەتــاوی (٢٢ی
ژانویهی  )١٩٤٦به ڕهســمی دامهزرانی
"كۆماری كوردستان" ی ڕاگهیاند و بوو
به سهركۆماری ئهم كۆماره.
به دوای رووخانی كۆماری كوردستان و
له سێدارهدرانی پێشهوا قازی مهحهممهد
لــه 10ی خاکەلێــوەی 1326ی
هەتاوی(٣٠ی مارسی  )١٩٤٧خهباتی
حیزبــی دێموكــرات كهوتــ ه قۆناغێكــی
ئهســتهمهوه ،بــهاڵم حیزبــی دێموكــرات
وهك حیزبێكــی ڕێنوێــن ،درێژهپێــدهر و
وهدیهێنــهرهوهی ئامانجــه بهرزهكانــی
كۆماری كوردستان ،ئهركی رێكخستنی
بزاڤی میللی -دێموكراتیكی كۆمهاڵنی
خهڵكی كوردستانی درێژه پێدا.
لە ســاڵی  ١٣٢٦ەوە هەتا کۆتاییەکانی
١٣٥٧ی هەتاوی ،لە ماوەی ســەردەمی
ڕەشــی ســەرەڕۆیی رێژیمی پاشــایەتیدا
هــەزاران كەس لە ئەندامان و الیەنگرانی
حیزب زیندانی كران و ئازار و ئەشكەنجە
دران ،لە كوردستان وەدەرنران ،ئاوارە بوون
و دەیــان ڕۆڵــەی خەباتگێــڕی حیــزب
ئێعــدام كــران ،بــەاڵم تێكۆشــانی حیــزب
هەرگیز ڕانەوەستا.
خهباتــی چهكــداری ســاڵهكانی -١٣٤٦
 )١٩٦٨ -١٩٦٧( ١٣٤٧لــه الیــهن
حیزبــی دێموكراتــهوه ،بــۆ جارێكــی
دیكــهش دوای كۆمــاری كوردســتان،
دهنگــی ئازادیخوازیی گەلی كوردیان به
گوێــی جیهــان گهیانــد .هــهر چەند ئهو

جارهش پۆلێك له رێبهرانی شۆڕشگێڕی
دێموكــرات خوێنیــان رژایــه ســهر خاكی
كوردســتان ،بــهاڵم بــهو ڕاپهڕینــه
الپهڕهیهكــی دیكــهی پــڕ له شــانازی و
حهماســهیان لــه مێــژووی جوواڵنــهوهی
كــورددا تۆمــار كــرد و ئــهو راســتییهیان
بــه دۆســت و دوژمنانــی ئــازادی و
نهتــهوهی كــورد ســهلماند ،كــه رێبهرانی
حیزبــی دێموكــرات ههمیشــه لــه ریــزی
پێشــهوهی خهبــات و گیانبازیــدان .هــهر
ئهو فیداكاری و لهخۆبوردووییهیه كه تا
ئێســتاش بووهته یهكێــك لهو هۆكارانهی،
حیزبــی دێموكراتــی كردووەتــه حیزبــی
خۆشهویســت و جێگەی بڕوا و متمانهی
كۆمهاڵنی خهڵكی كوردستان.
پــاش ســهركوتی ئــهم جوواڵنهوهیــه،
رێبــهری زانای كــورد ،د .عهبدولڕهحمان
قاســملوو رێبهرایهتیــی حیــزب و لــهم
ڕێگەیهشــهوه رێبهرایهتــی بزووتنــهوهی
میللــی ــــ دێموكراتیكی نهتــهوهی كورد
له كوردســتانی ئێرانی بهدهســتهوه گرت.
د .قاسملوو بهرنامه و پێڕهو و پێكهاتهی
حیزبــی لهســهر بنهمــای فهرههنگــی
شۆڕشــگێڕانه و ئوســوول و پرەنســیپه
دێموكراتییــهكان رێكخســتهوه و حیزبــی
دێموكراتــی گهیانــده ئاســتێكی نوێــی
سیاسی.
دوای راپهڕینــی بهرینــی گهالنــی ئێران
لــه ســاڵی ١٣٥٧ی ههتــاوی (١٩٧٩ی
زایینــی) ،حیزبی دێموكراتی كوردســتان
لــه رۆژی ١١ی ڕهشــهممهی ١٣٥٧ی
ههتاویــدا (٢٦ی فیوریــهی ١٩٧٩ی
زایینــی) ،پــاش زیاتــر لــه  ٣٠ســاڵ
خهباتــی نهێنی ،لــه میتینگێكی گهوره
له شــاری مههابــاد ،خهباتی ئاشــكرای
خــۆی ڕاگەیانــدەوه .حیزبــی دێموكراتی
كوردســتانی ئێران داخوازه نهتهوهییهكانی
گهلــی كــوردی بــه شــێوهیهكی
ئاشتیخوازانه خستنه بهردهم رێبهرایهتیی
نوێــی ئێرانــهوه؛ بــهاڵم ڕێژیمــی نوێ به
شــهڕ و ســهركوت واڵمــی داخوازهكانــی
نهتــهوهی كــورد و حیزبــی دێموكراتــی
دایــهوه .هــهر لــهو كاتــهدا ڕێژیمــی تازه
بــه دهســهاڵت گەیشــتوو ،شــهپۆلێكی

توندئاژۆیی و دژایهتی لهگهڵ گهالن و
بهشێك له واڵتانی جیهان و هاوواڵتیانی
جیابیری ،دهسپێكرد.
لەم کۆبوونەوەدا شــەهیدی نەمر دوکتور
قاســملوو چەنــد وتەیەکــی پێشــکەش
کــرد؛ دوکتــور قاســملوو لــە وتەکانیــدا
دامەزراندنی سیستمێکی دێموکراتیکی
لــە ئێرانــدا ،بــە زامنــی دەســتەبەربوونی
داواکارییــە ڕەواکانــی نەتــەوەی کــورد
زانی ،هەروەها باسێکی لە سەر مێژووی
خەباتی حیزبی دێموکرات لە ســەردەمی
شاهەنشــاهیدا پێشــکەش کــرد و باســی
لەوە کــرد کــە :تاوانبارکردنی نەتەوەی
کــورد بــە تەجزیەتەلەبــی قســەیەکی
کۆنــە و ئــەوەش دوژمنــان وەپاڵ حیزبی
دێموکراتی دەدەن.
ڕێبــەری بلیمەتــی کورد لە قســەکانیدا
لــە ســەر مافــی چارەنــووس و ئیــدارەی
کوردستان پێداگری کردەوە و ڕایگەیاند
کە کوردســتانی ئێــران دەبێت لە فەزای
نیزامــی و میلیتاریــزه بێتــە دەر و
پادگانــە نیزامییــەکان دەبێ لە نزیکیی
سنوورەکان بێت نەک لە نێو شارەکاندا.
لــەو کۆبوونەوەیــەدا دوکتــور قاســملوو
ڕایگەیانــد :تێــرۆری فیکــری دەبــێ
حــەزف بکرێــت و هیچکــەس نابێــت بــه
هۆی بیر و ڕای جیاوازەوە هەڕەشەی لێ
بکرێــت؛ ڕوو لــە ئەندامان و کادرەکانی
حیزبی دێموکراتیش ڕایگەیاند :ئەرکی
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراته
کە ڕوانگه و بەرنامە و داواکارییەکانی
حیــزب ببەنــە نێو کۆمەاڵنــی خەڵک و
ســەرنجی خەڵــک بــۆ پشــتیوانی لــە
حیزبــی دێموکــرات ڕابکێشــن؛ هاوکات
بــۆ زینــدوو کردنــەوە و دامەزراندنــی
ئۆرگانەکانی حیزبــی دێموکرات هەوڵ
بــدەن و نابــێ لە بیر بکەن "تەشــکیالت"
گرینگترین چەکی ئێمەیە.
ئاشــكرایە كە بە ســەركەوتنی شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران و ڕووخاندنــی ڕێژیمــی
حەمــەرەزا شــای پەهلــەوی لــە ســاڵی
1357ی هەتاویــدا ،هەلومەرجــی
كوردســتانی ئێــران گۆڕانــی قووڵــی بە

سەردا هات ،بە ڕادەیەك كە بە سەرەتای
قۆناغێكــی نــوێ بــۆ وەدیهێنانــی مافە
نەتەوایەتییەكانــی گەلــی كــورد دێتــە
ئەژمار .حیزبی دێموكراتی كوردســتانی
ئێــران ،پــاش ســی و دووســاڵ خەباتــی
نهێنــی و ژیانــی ئاوارەیی ســەر لە نوێ
ئاشــكرا بوونــی خــۆی ڕاگەیانــدەوە.
كوردســتانی ئێــران بــۆ یەكەمجــار لــە
دوای ڕووخاندنــی كۆماری كوردســتاندا
تامــی ئــازادی ڕاســتەقینەی دەچێشــت
و دەســەاڵتی ناوەندی بە ســەرەوە نەبوو؛
پــاش بــێ ئــاكام بوونــی گفتوگــۆی
نێــوان هەیئەتــی نوێنەرایەتــی گەلــی
كــورد و ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامی،
ڕێژیــم بڕیــاری دا كێشــەی كــورد لــە
ڕێگــەی هێرشــی نیزامیی و گەمارۆی
ئابوورییــەوە یەكالیــی بكاتەوە؛ هەر بۆیە
لــە بەهــاری ســاڵی 1358ی هەتاویــدا
هێرشــێكی بەربــاوی نیزامیی بۆ ســەر
كوردســتان دەســت پێكــرد كــە پاشــان
خومەینــی بە دەركردنــی فەتوای جیهاد
لــە 28ی گەالوێــژی 1358ی هەتاویدا
ڕەنــگ و بۆنێکی فەرمی پێ بەخشــی
و لەشكركێشــی پاســدارانی ڕێژیمــی بۆ
كوشــتاری ڕۆڵەكانی نەتــەوەی كورد لە
كوردســتانی ئێــران دەســت پێكــرد كــە تا
ئێســتاش لــە شــێوەی جۆراوجــۆردا هــەر
بەردەوامە.
هــەر لــە ســەرەتای شۆڕشــی گەالنــی
ئێرانــدا شــەهید دوكتــور قاســملوو
یەكــەم كەســی كــورد و ئێرانــی بــوو كــە
هەوڵــە پاوانخوازییەكانــی خومەینــی و
تاقمەكــەی بــە هەوڵێك بــۆ دامەزراندنی
دیكتاتۆرییەتێكــی مەزهەبــی لــە
ئێرانــدا لــە قەڵــەم دا؛ هەر بۆیــە حیزبی
دێموكــرات ڕیفراندۆمــی ڕێژیمــی بــۆ
دامەزراندنــی «كۆمــاری ئیســامی»
بایكــوت كــرد ،بــەاڵم زۆر الیەنی چەپ
و ماركسیستی ،ئەو باوەڕەیان ال دروست
ببــوو كــە خومەینــی لــە دژایەتیكردنــی
ئیمپریالیزم و بە تایبەت ئامریكا هەنگاو
دەنێــت ،هــەر بۆیە بە كردەوە پشــتیوانیان
لە سیاســەتەكانی ڕێژیم دەكرد .تەنانەت
ئــەم الیەنانە كاتێك باڵوێزخانەی ئامریكا

لــە 13ی خەزەڵــوەری 1358ی هەتاوی
لە الیەن تاقمێك خوێندكاری تووندڕەوی
ســەر بە ڕیژیمی نوێ دەســتی بە سەردا
گیرا و هێرشــی نیزامیی ڕێژیم بۆ ســەر
كوردستان دەستی پێكرد ،پشتیوانیان لەو
حەرەكەتــەی خوێندكارانی پێڕەوی ئیمام
و هێرشی ڕێژیم بۆ سەر كوردستان كرد.
لــە بەرامبەریشــدا حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێران بە ڕێبەرایەتی دوكتور
قاسملوو ئەو كردەوەی ڕێژیمی كۆماری
ئیســامی ،واتــە گرتنــی باڵوێزخانــەی
ئامریــكای مەحكــووم كــرد كــە ئیســتا
ئــەم هەڵوێســتە مێژووییە بۆتــە جێگای
ڕێــزی زۆربــەی حیــزب و ڕێكخــراوە
سیاسییەكانی كورد و ئێرانی و بیانی.
لــەو كاتــەوه داخــوازه نەتەوەییەكانــی
گەلــی كــورد لــه كوردســتانی ئێــران
بــه بەردەوامــی (بــەاڵم بــه داخوازیــی
گونجــاو لەگەڵ هەلومەرجی ســەردەم)،
هانــدەر و هەوێنــی گشــت چاالكییــه
سیاســییەكانی كۆمەاڵنــی خەڵــك و
حیزبــی دێموكــرات ،بــوون .بزووتنــەوەی
نەتەوەیــی لــه كوردســتانی ئێــران وێڕای
وەدواكەوتنــی مافــە نەتەوەییەكانــی
گەلــی كــورد لــەو پارچەیــه ،هــاوكات
بــوو بــه مەكــۆی خەبــات لــه دژی هەر
جــۆره كۆنەپەرســتی ،دیكتاتــۆری و
چەوســانەوەیەكیش .بــه شــێوەیەك كــه
نەتەنیــا هەمــوو ئازادیخوازانــی كورد له
هەمــوو بەشــەكانی كوردســتان ،بەڵكــوو
تێكۆشەرانی بەشەكانی دیكەی ئێرانیش،
لــه كوردســتانەوه هــاواری ئازادیخوازیی
خۆیــان بــه گوێــی نەتەوەكەیــان و بــه
ئاگاداریی جیهان گەیاندووه.
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ئاگری ئیسماعیل نژاد
ســاڵی  ٧٢ ،٢٠١٨ســاڵ بەســەر
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتاندا
تێدەپەرێــت ،بــەاڵم پــاش ئــەو مــاوە
دوور و درێــژەش نوســین و لێکدانــەوە
لەســەر کۆمــاری کوردســتان زۆر بــاوە،
لەگــەڵ ئەوەیکــە کۆماری کوردســتان
هەتــا ئێســتا چەندیــن کتێــب و بابەتــی
ســەربەخۆی لەســەر نوســراوە ،لەگــەڵ
ئــەوەش ئێســتا زۆر الیەنی ئــەو کۆمارە
 ١١مانگــە بەتــەواوی روون نەبۆتــەوە و
هــۆکاری سەرەکیشــی ئەوەیــە ،هەتــا
ئێســتا دەوڵەتی ئێران رێگەی نەداوە کە
ئــەو بەڵگانــەی حکوومەتــی ئێــران کــە
پەیوەنــدی بــە کۆمــاری کوردســتانەوە
هەیە ،باڵوبکرێتەوە ،بۆیە زۆر الیەن لەو
کۆمارە هەتا ئێستاش روون نییە.
وەک لە ســەرەوە باســم کــرد زۆر کەس
لەســەر کۆماری کوردســتان نوســیویانە
و توێژینــەوەی سەربەخۆشــی لەســەر
باڵوکراوەتــەوە؛ کۆمــاری کوردســتان
تەنیــا بــۆ کورد ســەرنج راکێش نەبووە و
بەڵکوو ،بەرهەڵســتکارانی کوردیش لێرە
و لــەوێ رەخنــە و تێبینی خۆیان لەســەر
کۆمــاری کوردســتان بــاس کــردووە و
بابەت و وتاریان لەسەر نووسیوە ،زۆر جار
توێژەرانــی ســەر بــە نەتەوە ناکــوردەکان
پرسیارێکیان روو بە کۆماری کوردستان
هێناوەتــە گــۆرێ ،پرســیارەکە ئەویــە:
"ئایــا کۆمــاری کوردســتان بەرهەمــی
فکرێکــی خۆماڵییــە یــان دەســکەوتی
دنــەی واڵت یــان واڵتانــی دراوســێی
ئێرانە؟"

رووناکبیری رۆژهەاڵت لە
دوو دەیەی پێش کۆماری
کوردستان

بــۆ واڵمــی ئەو پرســیارە زۆر پێویســتە
ئاوڕێــک لــە مێــژووی رۆشــنبیری و
سیاسی رۆژهەاڵتی کوردستان لە چەند
دەیــەی پێــش دامەزراندنــی کۆمــاری
کوردســتان بدەینــەوە ،هەتــا زۆر الیەنــی
رووداوەکانــی ســەردەمی کۆمــاری
کوردستانمان بۆ ڕوون ببێتەوە.
مــەودای نێــوان دامەزراندنــی کۆماری
کوردســتان و شۆڕشــی ســمایل ئاغــای
سمکۆ لە دەڤەری ورمێ نیزیک بە دوو
دەیەیــە و ئەگــەر رۆژی تێــرۆر کردنــی
ســمکۆ وەک کۆتایــی ئــەو شۆڕشــە
دیــاری بکەین ،مەودای نێوان کۆماری
کوردســتان و تێــرۆری ســمکۆ ،کەمتــر
لــە  ١٦ســاڵە و زۆربــەی دامەزرێنــەران
و بەڕێوەبەرانــی کۆمــاری کوردســتان،
شۆڕشــی ســمکۆیان وەک شۆڕشــێکی
کوردی رۆژهەاڵت دیوە.
سمکۆ لە رۆژی ٢١ی جووالی ،١٩٣٠
لەالیــەن دوڵەتــی ئــەو کاتــی ئێرانــەوە
لەســەر مێــزی وتووێــژ تێــرۆر کــراوە و
کۆمــاری کوردســتان لــە مەهابــاد لــە
رۆژی ١٩٤٦/١/٢٢دا دامەزراوە.
لێــرەدا بــە پێویســتی دەزانــم چەنــد
ئاماژەیــەک بــە هێنــدێ نوســراوەی
کــوردی بکــەم ،کــە لــە ســەردەمی
رەزاشــادا و لــە قۆناغــی نێوان شۆڕشــی
ســمکۆ هەتــا دامەزرانــی کۆمــاری

کوردستان نووسراوە وبەرهەم هاتووە .
لە رۆژنامەی "رۆژی کورد" ،زمانحالی
شۆڕشــی ســمکۆ لە دەڤەری ورمێ لە
شــانی چەپــی الپــەڕەی یەکەمــی ئــەو
رۆژنامەیــە و لــە گۆشــەی ســەرەوە
لەژێــر ناوی سەرنوســەردا هاتــووە" :هەر
مەقالەیــەک نەفعی کوردانــی تێدابێت
وەردەگیرێت".
هەروەهــا هــەر لــە الپــەڕەی یەکەمــی
رۆژنامــەی رۆژی کــورددا و لــە
نێوەڕاســتی الپەڕەکــە و پێش دەســپێکی
سەرەتار نووســراوە" :کوردێک دەینوسێ
بۆ هەموو کوردان".
ئەگــەر تەنیــا ئــەو دوو ڕســتەیەی
ئــەو رۆژنامەیــە و سیاســەتی گشــتی
بەڕێوەبەرانــی رۆژنامەکــە و بــە روونــی
سیاســەتی دەســەاڵتدارانی شۆڕشــی
ســمکۆ ســەیر بکەیــن و بیدەینــە بــەر
ســەرنج ،بــە روونی بۆمــان دەردەکەوێت،
کــە خەڵکــی کوردســتان زۆر پێــش
ئــەوەی ئەرتەشــی ســوور بــۆ مەبەســتی
بەرگریکردن لە ئەگەری هێرشــی ئاڵمان
لە خاکی ئێرانەوە ،رووبکاتە ئێران خۆی
وەک نەتەوەیــەک دانــاوە و بــاوەڕی بە
بەرژەوەندی بااڵی نەتەوەکەی هەبووە.
ســەرەڕای ئــەوە ،هــەر لــە ســەردەمی
پاڵــەوی یەکەمــدا و لــە قۆناغــی نێوان
ئــەو دوو شۆڕشــەدا "میــرزا حەســەن
ســەیفیقازی" ناســراو بە "سەیفولقوزات"
کە لە رووناکبیرانی ڕچەشکێنی کوردە
و لــە ڕووی زمانییــەوە ،داهێنانــی زۆر
نوێــی لە شــێعری کوردیدا ســازکردووە،
لــە یەکێــک لــە شــێعرەکانی بــە ناوی
" کوردینــە تاکــەی ئێمــە لــە کێــوان
میســالی دێــو" زۆر بــە راشــکاوانە روو
بــە کۆمەڵگــەی کوردســتان دەدوێــت و
داوای ئەوەیــان لێــدەکات ،کــە هەوڵ بۆ
دامەزراندنــی دەســەاڵتی کــوردی بدەن؛
ئــەو لــە یەکێــک لــە بەیتەکانــی ئــەو
شێعرەدا دەڵێت:

"ژێردەستی و ئیتاعەتی
بێگانە تا بەکەی؟
شەرمە لەبۆ مە ھێندە ژیان
بێ نیشان و نێو"
ئەو هەر لەو شێعرەدا
کوردەکان بۆ بەدەستهێنانی
دەسەاڵتی سیاسی و بیری
نەتەوەیی هاندەدا و
دەڵێت:
" بۆچمانە ماڵ و سەر کە
لەسەر سەروەری نەچێ؟
کوڕ نابێ قەت بترسێ لە
زیندان و دار و چێو
پێ ھەڵگرن بگەینێ ،کە
شەڕ ،بۆمە شاییە
دەست تێکگرن ،درەنگە،
جحێاڵنە بچنە نێو
چون دوژمنن لەگەڵ یەک و
بێ دەرس و مەدرەسەن
ڕاو دەنێن بەجارێ ،لە
ھەورازێ بۆ نشێو
ئەو ژینی بەو ڕەزاڵەتە بۆ
چیتە چاوەکەم؟
بپسێین لەڕێی نەجاتی
وەتەن با بە نێر و مێو
سەرچوونی تەخت ،ڕۆینی

سەرداری پێدەوێ
خۆشیمە بەو شەھادەتی
شێخانە نێوبەنێو"

ئەگەر بمانهەوێ دەقی بەجێماو لە نێوان
دوو قۆناغــی شۆڕشــی دەڤــەری ورمێ
و دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان
وەک هێمایەکــی رووناکبیــری
کــوردی ســەیر بکەیــن ،زۆر بــە روونی
و بە چاولێکردنێکی رووکەشــانە بۆمان
دەردەکەوێــت ،کە لە مــەودای نێوان ئەو
دوو قۆناغــەدا باســی مافــی نەتەوەیــی
و داخــوازی دەســەاڵتی سیاســی لــە نێو
کورداندا لە گۆڕێ بووە.
ئەو دەقانەی لە پێش کۆماری کوردستان
و لە رۆژهەاڵتی کوردســتاندا لە دایک
بــوون ،ســەرجەمیان پێمــان دەڵێــت ،کــە
بیری نەتەوەیی ،بیری حکوومەتداری و
وەدەســتهێنانی دەسەاڵتی سیاسی لە نێو
کوردەکان بیرێکی زۆر قووڵە و گرێدراو
بە رووداوێکی تایبەتەوە نییە.

هەوڵەکانی دەسەاڵتی
ناوەندی بۆ بەرەو
رووبونەوە لەگەڵ بیری
نەتەوەی کۆمەڵگای
کوردستان

خاڵــی گرینــگ کــە دەبــێ ئامــاژەی
پێبکــەی ئەوەیە کە دەســەاڵتداری ئێران
لــە ســەردەمی پاڵەویــدا زۆر بــە وردی
ئــاگاداری رووداوەکانــی کوردســتان
بووە ،و ئەوان بۆ سەرکوت و لەنێوبردنی
بیــری نەتەوەیــی لــە نێــو کوردانــدا دوو
رێگەی روون و ئاشــکرایان گرتۆتە بەر؛
یەکــەم رێگــە ســەرکوتی نێوخۆیی بووە
و دووهەمیــن رێگــە رێککەوتــن لەگەڵ
دەســەاڵت و حکوومەتــە ناوچەییــەکان
بــووە بــۆ ئــەوەی یــان لــە ســەرکوتدا
لەگەڵیــان هاوپەیمــان بن ،یان ئەوەی بەر
بە یارمەتیدانی شۆڕشی کوردان لەالیەن
ئەوانەوە بگرن.
بۆ ئەو مەبەســتەش لە دوو رێککەوتنی
نێودەوڵەتی جیاوازدا ،یەکەم پەیماننامەی
"ســەعدئاباد" و دووهــەم پەیماننامــەی
"ئیتحاد" بە شــێوەی ناڕاســتەخۆ هەوڵی
نێودەوڵەتــی وەگەڕخــراوە بۆ ســەرکوتی
کــورد و داخــوازی دەســەاڵتداری لــە
کوردستاندا.

پەیمانی سەعدئاباد

پەیمانــی ســەعدئاباد لــە رۆژی
٨ی ژوئیــەی ١٩٣٧لــە کۆشــکی
ســەعدئابادی تــاران لــە نێــوان ئێــران،
تورکیــا ،ئەفغانســتان و عێراقــدا واژۆ
کــراوە ،ئــەو پەیماننامەیــە لــە دە خــاڵ
پێکهاتــووە کــە لــە خاڵــی 7دا دەڵێــت:
"دەوڵەتــی هاوپەیمــان لــە بەرانبەر یەکدا
بەرپرســن کــە لەســەر ســنوورەکان رێگە
لــە ســازبوونی رێکخــراوەی چەکــداری
و چاالکــی ئــەوان بگرن کــە خوازیاری
ئەوەن ،رێکخراوە و دامەزراوەکانی ئێستا
لەنێــو بــەرن یان بــۆ لەنێوبردنــی تەناهی
و تەکــووزی هــەر بەشــێک لــە خاكــی
واڵتانــی هاوپەیمان(سەرســنووری یــان
ناســنووری) یــان رووخانــی حکوومەتی
هاوپەیمانان چاالکی دەکەن"( .نووســەر
دەقــی فارســی پەیماننامەکەی کردۆتە
کوردی)
لێــرەدا بــە روونــی دەردەکەوێــت کــە

هەوڵێکــی نێودەوڵەتــی لەالیــەن
دەســەاڵتدارانی ناوچەیــی و رێژیمــی
پاڵــەوی یەکــەم ،لــە ئارادایە بــۆ ئەوەی
بیــری رزگاریخوازی لەنێو کورددا کوێر
بکرێتەوە و بەری پێبگیرێت.

پەیماننامەی ئیتحاد

دووهەمیــن هەوڵــی نێودەوڵەتــی
دەســەاڵتدارانی ئێــران لــە ســەردەمی
پاڵــەوی بــۆ کوێرکردنــەوەی بیــری
نەتەوەیــی لــە کوردســتان ،پەیماننامەی
ئیتحــادە ،ئــەو پەیماننامەیــە یەکــەم
رێککەوتنــی نێودەوڵەتــی دەســەاڵتداری
پاڵەویی دووهەم بوو ،کە لە رۆژی ٢٩ی
ژانویــەی  ١٩٤٢لە کۆشــکی وەزارەتی
دەرەوەی ئێــران لە نێوان ئێران ،یەکیەتیی
ســۆڤییەت و بریتانیــا واژۆ کــراوە؛ ئــەو
پەیماننامەیە لە  ٩خاڵ پێکهاتووە کە لە
خاڵــی یەکەمیــدا دوو واڵتــی یەكیەتیی
سۆڤییەت و بریتانیا بەڵێن دەدن پێبەندی
پاراستنی یەکیەتیی خاکی ئێران بن .
ســەرەڕای هەوڵــی دیپلۆماتیــک و
نێودەوڵەتــی بەمەبەســتی بەربەســت
ســازکردن لە ســەر رێگەی کوردەکان و
نەتــەوە نافارســەکانی ئێران ،لە قۆناغی
دوو شۆڕشــی ســمکۆ لە دەڤەری ورمێ
و دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان
لــە مەهابــاد زۆر کــەس ناچــار بــوون،
کوردســتانی رۆژهــەاڵت بەجــێ بهێڵن؛
بــۆ وێنــە ،مــەال محەمــەد تورجانیــزادە
سەرنووســەری رۆژنامــەی "رۆژی
کورد" و مەال ئەحمەدی برای  ،حەمە
رەشیدخانی بانە و .....
هاوکات لەگەڵ ئەوە ،دەسەاڵتی پاڵەوی
یەکــەم رێژەیەکــی زۆر کەســایەتی
کــوردی دەسبەســەر کــرد و بە گشــتی
ئــەو کەســانەی کــە هەســتی دەکرد لە
پێشخســتنی بیــری دەســەاڵتخوازی لــە
کوردســتاندا دەتوانــن رۆڵیــان هەبێــت،
لەالیــەن دەزگا ســەرکوتکەرەکانی
پاڵەوی یەکەم دەسبەسەرکران کە لەوانە
دەکرێت ناوی "رەشید خانی ئەردەاڵن" لە
سنە و "عینایەتواڵ هیدایەتی پاوەیی" لە
ناوچەی هەورامان و "ساالر جەوانمەردی
قازی" لە ناوچەی موکریان بێنین؛ ئەوە
ســەرەڕای ئــەوە بــوو کــە لــە ناوچــەی
ورمــێ لەگەڵ "ســمایل ئاغای ســمکۆ"
چەندین کەســی تر وەک "خورشیدخانی
هەرکی" تێرۆر کرا .
ئــەو کەســایەتییە کوردانــەی کــە لــە
سەردەمی دەسەاڵتداری پاڵەویدا بەهۆی
مەترسی لە چاالکی سیاسی دەسبەسەر
کــراون ،رێژەیــان دەگاتە  ١١٠کەس کە
زۆربەیــان لــە رێکەوتــی ١١ی ژانویەی
١٩٣٣دا لــە گەاڵڵەیەکــی داڕێــژراو
بەشــێوەی هــاوکات دەسبەســەرکران،
ئــەوان هەتــا شــکانی ئەرتەشــی پاڵەوی
لــە رۆژی ٣ی خەرمانانــی  ١٣٢٠لــە
زینــدان مانــەوە و چەنــد کەســێکیان لــە
زیندان تێداچوون.
کەوایــە پێــش دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتان و لــە مــاوەی دەســەاڵتداری
پاڵــەوی یەکــەم و ســەرەتای پاڵــەوی
دووهــەم هــاوکات لەگــەڵ کۆمەڵێــک
هەوڵی نێودەوڵەتی لە رێگەی ســەرکوت
و داپڵۆســینی کەســایەتییەکانی
کوردســتان ،دەوڵەتی ناوەندی لە هەوڵی
ئــەوەدا بــووە کــە بیــری نەتەوەیــی و

داخــوازی دەســەاڵتداریی لە کوردســتان
کوێر بکاتەوە.

بەڵگە کوردستانییەکانی
قۆناغی کۆماری کوردستان

ناوچــەی مەهابــاد کــە ناوەنــدی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان بــوو،
لە پــاش رووداوەکانی ٢٥ی ئاگۆســتی
 ١٩٤١و داگیرکردنی ئێران لەالیەن هێزە
هاوپەیمانەکانــەوە وەک ناوچــەی ژێــر
دەسەاڵتی دەوڵەتی ناوەندیی ئێران دەهاتە
ئەژمــار؛ ئــەوەش هــاوکات بــوو لەگەڵ
ئەوەیکە وەک سیاسەتی فەرمی ،هیچ
کام لــە واڵتانــی بریتانیــا و یەکیەتیــی
ســۆڤییەت(دوو واڵتــی هاوپەیمــان کــە
هێزی سەربازییان هێنایە خاکی ئێرانەوە)
لــە قازانجیاندا نەبوو ،کە ئێران تووشــی
ئاڵــۆزی بکرێت ،چونکە لــەو قۆناغەدا
ئەوان لەگەڵ شــەڕێکی گەورە بەرەوڕوو
بوون و هیچ کەس نەیدەزانی ئاراســتەی
ئــەو شــەڕە بــەرەو کــوێ دەچێــت و هەر
چەشــنە ئاڵۆزییــەک دەیتوانی بەمانای
خوڵقانــی دەرفەتێــک بێ ،بۆ کرانەوەی
بەرەیەکی نوێی شەڕ و ئەوەش بەمانای
تەشەنەکردنی شەڕ دەبوو.
لــە ســەردەمێکدا کە ناوچــەی مەهاباد
وەک ناوچــەی ژێردەســەاڵتی دەوڵەتــی
ناوەندیــی ئێــران پێناســە دەکــرا و بــە
هــۆی ئەوەیکــە دامــەزراوەی دەوڵــەت
لــە ئێــران بەکــردەوە ،بوونــی نەبــوو،
نەمانــی دەســەاڵتی ســەرکوت وای
کــرد ،رێکخــراوی ژ_ک دامەزرێــت،
ئەندامانــی ئــەو رێکخراوەیــە ٧ ،جــار
ســوێندیان بە قورئان دەخوارد ،بۆ شــەش
مەبەســت ،چاالکــی بکــەن کــە دوانــی
سەرەتاییان بریتی بوون لە:

ئا :خەیانەت بە نەتەوەی
کورد نەکات
بێ :کۆشش بۆ خودمختاری
کوردستان بکات

گرینگــی ئــەو بابەتــە لێرەدایــە کــە لــە
ڕێگــەی باوەڕێکی ئایینیەوە ئەندامانی
ژ_ک خۆیــان لەبەرانبــەر بیرێکــی
نەتەوەییــدا بــە بەرپــرس دادەنــا کــە هەم
بــۆی تێبکوشــن و هــەم خەیانەتــی
پێنەکەن.
کۆمەڵــەی ژ_ک لــە ســاڵی
١٩٤٥دا ،نــاوی خــۆی دەگــۆڕێ بــۆ
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و لــە
١٩٤٥دا حیزبــی دێموکــرات یەکــەم
کۆنگــرەی خۆی دەبەســتێ و لە یەکەم
مەرامنامەیــدا کــە لــە دێســەمبری
١٩٤٥دا باڵوکراوەتــەوە ،لــە خاڵــی
چــواری ئــەو مەرامنامەیــەدا بــە روونی
دەڵیت" :لە قۆناغی ئێســتادا گەورەترین
ئامانجــی حیزب ،بریتییە لــەوەی لە نێو
سنووری دەوڵەتی ئێراندا ،پارێزگاری لە
مافی کوردان بکات و بۆ جێگیرکردنی
رێگەی خودموختاری هەڵبژێرێ" .
لە درێژەدا وەک بەڵگەیەکی گرینگیتر
دەکرێــت ،بــاس لە وتاری پێشــەوا قازی
محەممــەد لــە رۆژی دامەزراندنــی
کۆمــاری کوردســتان ،واتــە ٢٢ی
ژانویــەی  ١٩٤٦بکەین؛ ئەو لەو وتارەدا
دەڵێت:
"کوردســتان مەوقعێکــی جوغرافیــای
مەخسوســی هەیــە ،کــە بــێ پســانەوە،
بــێ ئــەوەی نەتــەوە و میللیەتێکــی کە

لــە نێویاندا فەســڵ و لێکیــان بپچڕێنێ،
بەسەر یەکەوە و پێکەوە سکونەتیان تێدا
هەیە ،دارای مالکییەتی میللین دەوێدا،
بەســەرهات و سەوابقی تاریخیان یەکە و
عمومــەن تێــدا شــەریکن ،خاوەنــی داب،
رسوم و عادتی میللیەکی وان کە هیچ
جــۆرە ســەدەمە و حوادســێک نەیتوانیوە
سســتییەک لــە بناغــەی میللیەتــی
ئەواندا پەیدا بکات"
هەر لە سەردەمی کۆماری کوردستاندا
لــە رۆژی ٢٣ی ئاوریلــی ١٩٤٦دا
رێککەوتنێــک لــە نێــوان کۆمــاری
ئازەربایجــان و کۆمــاری کوردســتان
واژۆ دەکرێــت ،ئــەو رێککەوتنــە لــە
تەورێز ،لە نێوان پێشەوا قازی محەممەد
وەک ســەرکۆماری کوردســتان
و جەعفــەری پیشــەوەری وەک
سەرکۆماری ئازەربایجان واژۆ دەکرێت؛
رێککەوتنەکــە لــە  ٧خــاڵ پێکهاتــووە،
کــە لە خاڵــی ٦دا دەڵێــت" :حکوومەتی
میللی ئازەربایجان بۆ پێشخســتنی زمان
و فەرهەنگی نەتەوەی ئەو کوردانەی لە
خاکــی ئازەربایجان دەژین و حکوومەتی
میللــی کوردســتان بــۆ پێشخســتنی
زمــان و فەرهەنگــی نەتــەوەی ئــەو
ئازەربایجانییانەی لە خاکی کوردســتان
دەژین بە پێی توانا هەوڵ دەدن".
ئــەو بەڵگانــە بەشــێک لــە گرینگتریــن
بەڵگەکانــی ســەردەمی کۆمــاری
کوردســتانن و ئــەوە ســەرەڕای هــەوڵ و
کردەوەکانــی تــرن کــە لــە رۆژنامــە و
باڵڤۆکەکانــی ســەردەمی کۆمــاری
کوردســتاندا و گۆڤــاری نیشــتمان
ئۆرگانــی کۆمەڵــەی ژ_ک رەنگیــان
داوەتەوە.
بــە کورتــی ســەرجەمی ئــەو بەڵگانــە
پێمــان دەڵێن کە گرینگترین کەڵکەڵەی
دامەزرێنــەران و بەرێوەبەرانــی کۆماری
کوردســتان "مافــی نەتەوەیــی" و
دەســتەبەرکردنی ئــەو مافــە بــووە و
هــاوکات لەگــەڵ ئــەوەش بــە روونــی
دیــارە کــە بابەتــی مافــی نەتەوەیــی و
دەســتەبەرکردنی ئــەو مافــە تایبــەت
بــە قۆناغــی کۆمــاری کوردســتان و
سەردەمی ســازبوونی بۆشایی سەرکوت
نییــە ،بەڵکــوو زۆر پێشــتر و هــەر لــەو
جوغرافیــای کە کۆماری کوردســتانی
تێــدا دامــەزراوە بــاس و بابــەت لەســەر
مافی نەتەوەیی لە گۆڕێ بووە ،ئەوەش
بــەو مانایەیــە کــە بیــری دامەزراندنــی
کۆمــاری کوردســتان بیرێکی خۆماڵی
بــووە ،نــەک بیرێکی هــاوردە و دەرەکی
و دامەزرێنەرانــی کۆمــاری کوردســتان
الوازی دەوڵەتــی ناوەندیــان وەک
بۆشاییەکی سەرکوت دیوە و کردوویانە
بە دەرفەتێک بۆ سەرخســتنی ئامانج و
هیوایــەک کــە زۆر پێــش ئەو بۆشــاییە
لە نێو کۆمەڵگەی کوردستاندا هەبووە.
لــە کۆتاییدا دەکرێــت بڵێین گرینگترین
بەڵگــە بۆ ئــەوەی کۆماری کوردســتان
بیرێکی خۆماڵی بووە ئەوەیە کە ،ئێستا
پــاش  ٧٢ســاڵ بەســەر تێپەرانــی ئــەو
کۆمارەدا رێکخراوەی دامەزرێنەری ئەو
کۆمــارە ماوە و لە پێناو هەمان ئاوات و
ئامانجدا چاالکی دەکات.
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ڕاسان و ڕۆڵی ژنان لەم دیسکۆرسەدا
دڵنیا لوتفی
ڕاسان چییە؟
بــۆ باشــتر تێگەیشــتن لــەم بابەتــە
پێویســتە هەڵوەســتەیەکی کــورت لــە
ســەر چەمکی ڕاســان بکەیــن کە لە
قۆناغی ئێستای خەباتی رۆژهەاڵتی
کوردســتان وەکــوو شــێوازی نوێــی
خەبــات هەڵبژێــردراوە و لــە الیــەن
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــەوە پالنداڕێــژی بــۆ کــراوە و
چەخماخەکەی لێدراوە.
پێناسەیەکی وشەیی راسان:
ڕاســان لە واتای وشــەییدا بــە مانای
هەڕەشــە بــۆ لێــدان و هەســتانەوە و
ڕاســبوونەوە بەرامبەر بە هێرشبەرێک
بۆ تۆقاندن و دابەزاندنی ورەی دێت.
ڕاسان چۆن لە دایک بوو؟
پالنــی ڕاســان لــە راســتیدا واڵمێکــە
بــە ویســت و داخــوازی ڕاســتەوخۆ و
ناڕاســتەوخۆی کۆمەڵگــە بۆ خەبات
و ڕووبەڕووبوونەوە لە گەڵ دەسەاڵتی
حاکــم کــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران توانــی خوێندنەوە
بــۆ ئــەو ویســت و داخوازانــە بکات و
شــێوازێک لــە خەبــات بێنیتــە ئــاراوە
کــە هەمــوو شــێوازەکانی چاالکیــی
و هەمــوو چیــن و توێژەکانــی
کۆمەڵگــە و تەنانــەت ئۆپۆزســیۆنە
رۆژهەاڵتییەکانــی دیکــەش خۆیانی
تێــدا ببیننــەوە ،هەر کەس و بە ئااڵ و
ســیمبۆل و هێمای خۆی بەاڵم لە نێو
گوتاری راساندا.
شێوازەکانی خەبات لە ڕاساندا:
ئەگەر وردتر باســی ئەم بابەتە بکەین
دەتوانیــن بڵێیــن لــە بــواری شــێوازی
خەباتــەوە ،لە ڕاســان کــە بە گرێدانی
خەباتــی شــاخ و شــار ناودێــر کــراوە،
هەمــوو جــۆرە چاالکییەکــی
مەدەنــی لەوانــە :چاالکی
ئابــووری ،دەربڕینــی
نا ڕ ە ز ا یە تــی ،
ما نگر تــن ،
چا ال کــی

رۆژنامەوانــی و چاالکی فەرهەنگی
و هتــد لــە خــۆ دەگرێتــەوە کە کۆی
ئەمانــە پێکــەوە دەبنــە کارتێکــەری
ئەرێنی لەسەر خەباتی خەڵکی کورد
و بەرەبەرە لە پێ خســتنی دەســەاڵتی
حاکم.
بەشــداری چیــن و توێژەکانــی
کۆمەڵگە:
بــۆ تێکەاڵوبــوون و تێوەگالنــی چیــن
و توێژەکانــی کۆمەڵگــە ،دەتوانیــن
بڵێیــن لــە پڕۆگرامــی ڕاســاندا هــەر
تاکێکــی کۆمەڵگــە لە جێــی خۆیدا
ئەتوانــێ کاریگەری ئەرێنی لە ســەر
پێشــوەچوونی ئــەم پڕۆســەیە هەبێت و
تەنانەت ئەو کەسانەش کە نایانهەوێ
لــە چوارچێــوەی حیــزب و رێکخــراو
و ســازمانەکاندا کار بکــەن ئەتوانــن
بەشــدار بــن ،چــوون بزووتنەوەکــە
جەماوەرییــە و تەنیــا الیەنێکــی
پێشــمەرگەیە وەکــوو لە ســەدا یەکی
چاالکەکانــی کۆمەڵگــە؛ بەشــێکی
گرینگــی دیکــەی خەباتەکــە بــە
کۆمەڵگە بەستراوەتەوە
و هەمــوو کەســێک
دەتوانــێ خۆی لەم
بەشەدا ببینێتەوە
و رۆڵ بگێرن.
ها و د ە نگــی

ئۆپۆزسیۆنەکانی دیکە:
لــە ســەر باســی تێکەاڵوبوونــی
ئۆپۆزســیۆنەکانی دیکــە لــەم
حەرەکەتــەدا ،هــەروەک ڕوون
و ئاشــکرایە و ڕاســتییەکی
لۆمەهەڵنەگــرە ،خەباتــی خەڵکــی
کــورد ،بــە یەکریــزی زۆر زووتــر بــە
ئامانــج دەگا تــا ئەوەیکــە تاکالیەنــە
کاری بۆ بکرێت ،بەاڵم دەتوانین بڵێین
ئەمــە ئیدەیەکــی ئارمانگەرایانەیــە
و لــە هۆکارەکانیشــی دەتوانیــن باس
لــە جیــاوازی بەرنامــە و پرۆگرامــی
حیزبەکان و باوەڕمەندییەکانیان بکەین
کــە ڕاســتییەکی حاشــاهەڵنەگرە؛
حیزبــەکان دەتوانــن لــە هەندێــک لەو
چاالکییە جەماوەرەییانەی کۆمەڵگە
کە لە ســەر دەســتی خەڵکی ســێڤیل
بەڕێــوە دەچــێ ،بــە کۆدەنگــی و
هاوڕابــوون جڵەوداری ئەو چاالکییانە
بن و گوتاری هاوبەشــیان هەبێ ،کە
ئەزمــون نیشــانی داوە ســەرکەوتوو
بــووە .ئینجــا دەتوانن باس لەوە بکەین
کــە ڕاســان دەتوانــێ وەکــوو
بەرنامەیــەک نــاوی
لــێ ببــرێ کــە
لە گــە ڵ

پێشکەوتنی
کۆ مە ڵگــە
بــە د ی
و
هاتــووە
خــۆی لەگــەڵ
کۆ مە ڵگــە
ها و تە ر یــب
کــر د و و ە ؛
کە و ا بــو و
دەبــێ ئــەو
تا کا نــە ی
کۆمەڵگە
کــە هــەر

شــێوازێک لــە خەبــات هەڵدەبژێــرن
بــە بیرێکــی پێشــکەوتووەوە هەنــگاو
هەڵگــرن تا لــە ئامانجەکانیان نزیکتر
ببنەوە.
ژنان لە ڕاساندا:
لێرەدا ژنان وەکوو بەشــێکی گرینگ
لــەم پڕۆســە دێنــە بەربــاس کــە لــە
کۆمەڵگــە کاریگەریەکی بەرچاویان
هەیــە و دەبــێ گرینگــی بــەم بابەتــە
بدرێ و هۆشیارانە مامەلەی لەگەڵدا
بکرێ.
ژنــان دەتوانــن لــەالی دەســەاڵت و
ئۆپۆزســیۆنە ئەکتیڤــەکان ،خاڵێکــی
گرینــگ و جێگــەی هەڵوەســتەکردن
بن بۆ کەڵکی سیاســی و کەلتووری
لــە هەمــوو کۆمەڵگەیــەدا ،کەوابــوو
بمانهــەوێ و نەمانهــەوێ دەســەاڵتی
حاکــم لــەم دەرگا کەڵــک وەرگــرێ
بــۆ دزە کردنــە نێــو دڵــی کۆمەڵگە؛
لــە وەها حاڵەتێکدا ئەرکی کۆمەڵگە
و ئۆپۆزســیۆن و ژنــان ئەوەیــە کــە
دژکردەوەیــان بەرامبــەر بــەم پیالنانــە
هەبێ بۆ ئەوەی حکومەتی ستەمکار
لــەو رێگەیــەوە کۆمەڵگــە ســەرکوت
نەکات.
بە پێی ئەزموون ،دەسەاڵتی حاکم بۆ
ئاســێمیلەکردن و لەنێوبردنی شوناسی
ئــەو میللەتــەی کــە خســتوویەتە ژێر
ڕکێڤــی خــۆی و دەســتی بــە ســەردا
گرتــووە ،هەوڵــی داوە لــە رێگــەی
ژنانــەوە کــە بەشــێکی گرینگــی
کۆمەڵگــەن کەلتوور و ڕەســەنایەتیی
کۆمەڵگــە بســڕێتەوە کە زۆر جاریش
واڵمدەر بووە.
بــۆ نمونە لە قۆناغە ســەرەتاییەکانی
ژیانــی کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــیدا
ژنــان خــاوەن پێگــە و دەســەاڵت و
شوناسی کۆمەاڵیەتی تایبەتی خۆیان
بــوون ،بــەاڵم دوابــەدوای گۆڕینــی
کۆمەڵگــە ،ژنــان وەکــوو رەگــەزی
دووهەم لە کۆمەڵگەدا پیناســەیان بۆ
کراوە ،واتە کراون بــە رەگــەزی
ژ ێر د ە ســت
و پیــاوان
زاڵبوونی
خۆ یــا ن
بــە ســەر

کۆمەڵگــەدا
ســە پا ند و و ە ؛
حاڵەتــی
ئــەم
خۆســەپاندنی پیــاوان و
ژێردەســت بوونــی ژنــان،
بەهــۆی بەکەمزانینی ژنان
و دروســتکردنی بــاوەڕی
الوازبــوون لەوانــدا بەدیهات
و تەنانــەت ژنانیــش
گەیشــتن بــە ئاســتێک
کــە بیــری سەربەســتی
لــە زەینییانــدا کەمڕەنــگ
بوویــەوە؛ بۆیــە دەربازبــوون
لــەم قۆناغــە پێویســتی بــە
تێگەیاندنــی کۆمەڵگەیــە بە
تایبــەت لەبواری تێگەیاندن و
پێگەیشتنی ژنان.
کاتێــک کــە ژنــان بــەو
ئەنجامــە گەیشــتن کــە
پێویســتە سەربەستی و
ئازادی ژیان و

شوناســی خۆیــان بەدەســت بێننــەوە،
پێویســتیان بــە خۆســەلماندن و
خۆنیشــاندان و دەرخســتنی توانــای
ڕاســتەقینەیان هەیــە و ئەمــەش تەنیا
بــە قســەکردن نابێــت و پێویســتی بــە
هەوڵدانــی ئەکتیڤ و مەیدانی هەیە
لە گۆرەپانی بزووتنەوەکاندا.
یــەک لــەو کارانــە کــە لەم پێنــاوەدا
دەتوانــێ کاریگــەر بــێ ،تێکــەڵ
بــوون بــە بزووتنــەوە جەماوەرییەکانی
کۆمەڵگەیــە کــە بــە دەرکەوتنیان بە
شێوەی پۆزەتیڤ دەتوانن سەلمێنەری
شوناسی خۆیان وەکوو ئینسان بن کە
بەشــێکی جیانەکراوەی کۆمەڵگەن و
دەتوانن وەکوو کێلێژە و کۆڵەکەیەکی
هەر بزووتنەوەیەک بن.
بەشــداربوونی ژنــان لــە بــواری
کارایی و پڕاگماتیکەوە:
بەشــداری ژنان لە نێو بزووتنەوەکان و
ئۆپۆزسیۆنەکاندا ،چەند رەهەند لەخۆ
دەگــری کە لێرەدا لــە بواری کارایی
و پڕاگماتیکەوە شڕۆڤەی دەکەین:
-١بەشدار بوون بە شێوازی کارا
-٢بەشدار بوون و بوون بە کەڵکاژۆ
-٣تێکــەڵ بــوون بــە هاوتەریببوون لە
گەڵ فکرەکەدا
رەهەندی یەکەم؛ بەشــدار بوون بە
شێوازی کارا:
هــەر بزووتنــەوە و جمانێک پێویســتی
بــە بەشــداری چاالکانــە و پۆزەتیڤی
تاکەکانــی ئــەو کۆمەڵگــە هەیــە
کــە خەباتــی بــۆ دەکــرێ و دەبــێ
ئــەو هەنگاوانــەی کــە لــە پێناویــدا
هەڵدەگیرێــت بەرنامەبۆداڕێژراو بێت؛
ژنان دەتوانن بۆ دەرخســتنی باشــتری
خۆیــان و ســەلماندنی جەوهــەری
دەروونییــان بــە بەشــداری چاالکانە و
کاریگەر لە سەر تاکەکانی بزووتنەوە،
خۆیــان لــە پەراوێــزی کایەکــە بێننــە
نێواخنــی و تەنانــەت ببنــە جڵــەودار و
لیدەرێکــی باش کــە دەتوانێ هەوێنی
زیندووبوونــەوەی بــاوەڕ بەخۆبــوون
لــە نێــو ژنــان و دەرکەوتنــی زیاتــر و
البردنــی چەمکــی وەکوو الوازبوون و
بێدەســەاڵت بوونی ژنان بێ؛ هاوکات
لەگەڵ ئەم خۆدەرخستنە دوو شێوازی
خەباتیــش لــە ســەر ژنانــە کــە نابــێ
لــە بیر بکرێــت :خەباتــی نەتەوەیی و
چینایەتی.
لــەم پڕۆســەیەدا پیاوانیــش بــێ رۆڵ
نیــن لــە باشــتر دەرکەوتنــی ژنــان؛
پیــاوان دەتوانــن بــە کــەم کردنــەوەی
پاوانخــوازی و پێدانــی دەرفــەت و بــە
بایەخەوە سەیرکردنی چاالکییەکانی
ئــەوان ،زیاتــر یارمەتیــدەر بــن بــۆ
بەرێوەبردنــی ئــەم ئــەرک و ســووک
کردنــەوەی قورســایی ئــەو خەباتە لە
سەر شانی خۆیان ،کە وابوو ژنانێک
کــە لــە ســەرەتای بزووتنەوەکانــدا
بەشــدار دەبن دەبێ پوتانســیەلی ،بوون
بــە لیدێــر و تاکێکــی ســەرکردە لــە
خۆیانــدا پەروەردە بکەن تا بتوانن ببنە
نمونە بۆ ژنانی تەواوی کۆمەڵگە.
رەهەندی دووهەم :بەشــدار بوون و
بوون بە کەڵکاژۆ
وا پێویســتە لــەم بەشــەی باســەکەدا
شــڕۆڤەیەکی کــورت لــە ســەر
جــۆری هەڵوێســتەکانی مــرۆڤ بــۆ
ئامانجەکانــی بدەیــن بــۆ ئەوەیکــە
بزانیــن دیــاردەی کەڵــکاژۆ چــۆن
دەتوانێ بەدی بێ.
مــرۆڤ بــۆ ئەوەیکــە بیهــەوێ
ئامانجەکانی بەدی بێنێ پێویستە لەو
پێناوەدا هەڵوێســت بگرێ .هەڵوێســت
بــە کۆمەڵــە ئاکارێــک دەڵێــن کــە
مــرۆڤ لــە دوای باوەڕمەندبــوون،
بــە هەبوونــی هەنــدێ مــاف کــە
دەتوانــێ الیەنــی مــاددی و
فکریــش بگرێتــەوە ،ئەنجامی دەدا
و هەنــگاوی بۆ هەڵدەگرێ؛ بۆ نمونە
مافــی ڕادەربڕین ،بە نەتەوە بوون و

سەربەخۆیی و ...
جاری وایە لە بزووتنەوەکاندا بە هۆی
پــەروەردەی هەڵــە و تێنەگەیشــتن و
پێنەگەیشــتنیان تاکــەکان ،ئامانجــە
ســەرەکییەکەیان لەبیــر دەکــەن و بــە
ئامانجــە الوەکییەکانــەوە ســەرقاڵ
دەبــن ،لەهەمان ڕاستاشــدا بە کردەیی
شکســت دێنــن؛ بە تایبــەت لە فەزای
شۆڕشــدا جــاری وایــە تاکــەکان
هەڵوێســتێکی ســەرەتایی دەگــرن بــە
هــۆی هەســت بــە ســتەم لێکراوییــەوە
بــەاڵم بــە هەنگاوێکــی کــورت مــاوە
قەناعەت دەکەن و بەس لەو قۆناغەدا
دەمێننەوە.
لــە درێژەی پڕۆســەی شۆڕشــدا تەنیا
دەتوانــی وێنای ژیانێکی ئاســایی لە
ئاکاری ئەو کەسانە بکەیت و دواجار
ئــەو توێــژە ناتوانــن کاریگەرییەکــی
بەرچاویــان لــە نێــو بزووتنــەوەدا هەبێ
و بــە پێچەوانــەش دەبــن؛ کەوابــوو
بــۆ ئــەوەی پێــش بــە زیــان و بــە
کەڵکاژۆبوونی ئەوان بگیرێ پێویستە
لە پێشــدا تاکە بەتواناکان بناســرێن و
بکرێنە نمونە و سەرباشــقە بۆ ئەوانیتر
و بــە پەروەردە کردنی بــەردەوام هەوڵ
بدرێ بۆ ئەکتیڤ کردنیان.
ژنانیــش بــە هۆی ئاسیمیالســیۆنێک
کــە بــە دەســت رێژیمــی حاکــم بــە
ســەریاندا زاڵ بــووە ،هەنــدێ شــتی
الوکــی بۆیــان بــووە بــە بایــەخ و لــەم
ڕاستایەشدا زۆر زووتر دزەیان تێدەکرێ
و دەبن بە کەڵکاژۆ ،کەوابوو دەبێ لە
فەزای شۆڕشدا ئەو بایەخە الوکییانە
کاڵ بکرێنــەوە و زووم بکرێتــە ســەر
ئامانجــی ســەرەکی؛ هەروەهــا لــەم
نێــوەدا رەگەزی بەرامبەریش دەبێ بەو
فەرهەنگــە ڕابهێنرێــت کــە بە چاوی
کەرەســتەوە ســەیری ژنــان نەکــەن.
ئەوەیکــە ئاشــکرایە لــە نێــو شــۆڕش
و بزووتنــەوەدا دیاریکردنــی رەگــەز
دەبێتــە هۆی درووســت بوونــی کەلێن
لــە نێــو دوو رەگــەزی نێــر و مــێ کە
لە ئاکامدا وەپەراوێزکەوتنی رەگەزی
مێیینــەی لێدەکەوێتــەوە بــە هــۆی
کەمبوونی رێژەی بەشدارییان.
رەهەنــدی ســێهەم :تێکەڵ بوون بە
هاوتەریببوون لە گەڵ فکرەکەدا
هــەر بزووتنەوەیەک کە نەتەوەیی بێ
و پێویســتی بــە بەشــداربوونی تەواوی
کۆمەڵگــە بــێ ،جیابوونەوەی الیەن و
گرووپ و چین و توێژەکان بۆی دەبێتە
هۆکاری الوازیی لە بەرەوپێشــچوونی
ئامانجەکەی .هەروەها هاوتەریببوون
و بە جیا کارکردنی چین و توێژەکان
دەبێتــە هــۆی الواز بــوون و وەپەراوێــز
کەوتنی هێزە ســەرەکییەکە؛ کەوابوو
ئامانجەکــە بۆ هیــچ الیەنێک بەدی
نایــەت و خواســتە چینایەتییەکانیــش
دەستەبەر نابن ،بەم پێیە ژنانیش وەکوو
هەر چینێک لەو کۆمەڵگەیە دەتوانن
بــە خۆخزاندنە نێوهێزە ســەرەکییەکە و
یەکڕیزبــوون ،هەم هاوکاری باشــتری
پێشــوەچوونی ئامانجــە ســەرەکییەکە
بــن و هــەم خواســتەکانی خۆیــان بــە
خۆدەرخســتن و خۆســەلماندن بە دەست
بێنن ،نەک جیاواز لە هێزی سەرەکی
کار بکەن وەکوو دەستەیەکی جودا.
وەک دواوتە دەتوانین بڵێین ،خاڵیکی
گرینگ لەم باســەدا بوونی هەیە کە
دەگەرێتــەوە ســەر چۆنییەتی تێکەاڵو
بوونی ژنان لە نێو شۆڕشدا واتە دەبێ
لە کەشی شۆڕشدا ژنان هەوڵی زیاتر
بــدەن بــۆ نیشــاندانی تواناییەکانیان و
ســەلماندنی ئەوەیکە ژنانیــش دەتوانن
وەک رەگــەزی بەرامبــەر بەشــداری
بزووتنــەوەکان بــن و کاریگەرییــان
لــە ســەر ئاڵوگۆڕەکانــی کۆمەڵگــە
هەبێت.

پێشکەش بە تەوارە
سەنگەرنشینەکان
ڕاسان باش
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سیستمی پەروەردە و بارهێنان
لە ئێراندا بەرەو کوێ؟

جەماڵ ڕەسووڵ دنخه
مێژووی پەروەردە بۆ سەردەمی کۆن
دەگەڕێتــەوە و بــە ڕوونــی دیــار نییــە
لــە چ زەمانێکــدا ،پــەروەردە فۆرمــی
فەرمــی بەخۆیەوە گرت ،چونکە پێش
لــە دانانــی شــوێنی دیاریکــراو وەک
قوتابخانــە و خوێندنگەکان لە یونانی
کۆندا و حوکمڕانیی پاشاکان خوێندن
و پــەروەردە هەرهەبــووە و کەســانی
تایبــەت وەک کەســانی ئەشــرافی
(دەوڵەمەنــد) توانیویانــە بخوێنــن؛
بــەاڵم ئەمڕۆکــە دەبینین کە واڵتانی
جیهــان بــۆ پــەروەردە و بارهێنان بە چ
شــێوەیەک و بــە بەرنامەداڕێــژراوی
کاری بــۆ دەکــەن و بــواری پــەروەردە
هەموو شوێنێکی گۆی زەوی تەنیوە.
هیــچ گیانلەبەرێک نییە کە بتوانێت
بێبــەش و دوورخــراوە لــە "پــەروەردە
و ڕاهێنــان" بژیــت و پێویســتی بــەو
مەســەلەیە نەبێــت ،تەنانــەت ئەگــەر
گیانلەبەرێــک بــە تەنیــا لــە هــەر
شــوێنێک بژیــت ،بــە تەنیــا خــۆی
پــەروەردە دەکات و "چۆنیەتــی"
ڕێــڕەوی ژیانی خــۆی دیاری دەکات
بــۆ ئەوەیکــە بتوانێــت لــە بــەردەم
ئاســتەنگ ،کێشــە و گرفتەکانــی
ژیانــدا ســەرکەوێ و ئەمنییەتــی
هەمەالیەنەی ژیانی دابین بکات.
ئەگەرچــی تــا ئێســتا زانایــان و
شارەزایانی بواری پەروەردە و بارهێنان
لــەو بــارەوە ڕێــک نەکەوتــوون کــە
کامەیــان پێش ئەویتر بێت یا ئەوەیکە
پێناسەیەکی بۆ بدۆزنەوە ،بەاڵم هەموو
لــە ســەر یــەک خــاڵ ڕێککەوتــوون
کــە دەبــێ پــەروەردە بــۆ "خزمــەت و
گەشــە"ی کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی
بێــت؛ ئەوەیکــە ئێمە ئەمــڕۆ دەیبین و
باســی لێدەکەین ئــەو چەمکە بە هەر
دوو شــێوەی "پــەروەردە و بارهێنــان و
بارهێنان و پــەروردە" بەکار دەهێنرێت.
بــەاڵم ئەوەیکــە لــە بیاڤــی پــەروەردە
و بارهێنانــدا گرینگــە ،نێوەڕۆکــی
مەســەلەکەیە ،دەنــا گۆڕینــی ئــەم
چەمکــە یــان پــاش و پێــش کردنــی
وشــەکان بــۆ مانایەکــی دیکــە هیچ
بایەخێکی نییه ،چونکە لە مەسەلەی
پــەروەردە و بارهێنانــدا "ئامانــج و

مەبەست" کۆتایی مەسەلەکەیە.
لــەو پێوەندییــەدا ،کەســانێک وەک
"ئیــوان ئیلیــچ" لە ســەر ئەو بڕوایەن و
دەڵێن" :نابێ قوتابخانە هەبێ و وا بیر
دەکەنەوە کە لە شوێنە تایبەتییەکانی
وەک قوتابخانــە و هتد ،مرۆڤ تەنیا
فێری شــتێک دەبێت کە فێر دەکرێت
و ڕێگــەی بیرکردنــەوەی لێدەگیرێــت
و ناتوانێــت بــە مــرۆڤ بوونــی خۆی
بــگات ،ئەوەش تەنیــا بیرێکە زیاتر لە
چوارچێــوەی پــەروەردەی ڕەهــادا خــۆ
دەگونجێنێــت و زیاتــر باس لە مرۆڤی
ئازاد دەکات".
واتــە "پەروەردە و بارهێنان" دوو وشــەن
کــە “الزم و مەلزومــی” یەکتــرن و
هیچیــان بەتەنیــا مانــا نــادەن و تەواو
نیــن .تۆ کاتێــک دەتوانی یەکێکیان
بە کار بێنی و باســی لێ بکەی کە
مەبەســتەکەی جیاواز بێت ،بۆ نموونە
تــۆ گوڵێــک پــەروەردە دەکەی ،بەاڵم
فێــری ناکەی کاتێــک کچێک یان
کوڕێکــی دیــت چ بــکات ،یــان تــۆ
مەیموونێــک فێر دەکــەی کە ئەگەر
مۆزێکت پێدا بە قســەت بکات ،بەاڵم
پــەروەردەی ناکــەی کــە دزیــی مــۆز
بکات ،بە گشــتی زۆرجار "ئامووزش"
پێــش "پەروەرش" دێت و زۆرجاریش بە
پێچەوانەوە.
لێــرەدا بــاس لــەوە دەکەیــن کــە
بەرپرســانی ڕێژیمی ئێران لە ڕۆژانی
ڕابــردوودا باســیان لــەوە کــردووە،
"وزارت آمــوزش و پــرورش" ناوەکــەی
بــۆ "وزارت تربیت رســمی و عمومی"
دەگۆڕدرێــت؛ هــەر تاکێک ئەم شــتە
ببیســێت پرســیارگەلێکی ال دروســت
دەبێت کە ئایا بە گۆڕینی ئەم ناوە یا
نەگۆڕینی چ شــتێک لە مەسەلەکە
دەگۆڕدرێــت؟ چ گۆڕانکارییەکــی
باشــی فکــری دروســت دەبێت؟ واڵت
بــەرەو کــوێ دەڕوات؟ چارەنووســی
تاکــەکان چــی لــێ بەســەر دێــت؟
هەروەها چەندین پرسیاری دیکە.
لــە کاتێکدا کــە پــەروەردە و بارهێنان
لــە ســەردەمی ئەمڕۆدا و لە ســەرجەم
بوارەکانــی پێشــكەوتندا هەمــوو
ســنوورەكانی تەنیــوە ،لــە ئێرانــی ژێــر
دەســەاڵتی ویالیەتــی فەقیهــدا وەک
بەردێكی ڕەقی لێهاتووە كە هیچ كەس
و الیەنێك ناوێرێت ڕاشكاوانە باس لەو
وێرانەیــە بــکات کــە بە ســەر خەڵکدا
رووخــاوە .ئــەوەش بــۆ ئــەو مەســەلە

دەگەڕێتــەوە کە شــكاندنی ئــەو بەردە
ڕەقــە بــە زیانی ڕێژیمە و بەرپرســانی
بەردەوام و بە شێوەیەكی سیستماتیک
لــە هەوڵــی ڕاگرتنی ئــەو ڕەقییەدان.
لــە وەهــا حاڵەتێكــدا پرســی پــەروەردە
بــەرەو كام ئاقــار دەچێــت؟ ئــەوەش لە
حاڵێکدایــە کــە بــە وتــەی خــودی
پســپۆڕانی پــەروەردەی ڕێژیم ،پرســی
پەروەردە بە الی بەرپرســانەوە گرینگ
نییە و تەنیا لە دیمانە و ڕۆژنامەكاندا
نیگەرانیــی خۆیــان دەردەبــڕن و لــە
ڕاســتیدا هیــچ بۆیان گرینــگ نییە،
چوونكە یەكەم چارەنووسی منداڵ وەك
نــەوەی داهاتوو ،و دووهــەم داهاتووی
كۆمەڵگەیان بە الوە گرینگ نییە.
هەمــوو ســاڵێک لــە ســەرەتای
كرانــەوەی قوتابخانەكانــی ئێــران ،لــە
مانگــی ڕەزبــەردا كۆمەڵێک پرســی
زۆر گرینــگ و ژینەكــی ســەبارەت
بــە پــەروەردە بــاس دەکرێــن کــە دواتر
دیزەبەدەرخۆنــە دەکرێــن و خامنەیــی
ڕێبــەری ڕێژیــم لــە یــەک کەالمــدا
دەڵێــت" :مــا آموزش و پــرورش غربی
نمــی خواهیــم" .لــە نموونــەی هــەرە
بەرچاویــدا خامنەیــی "ســند تحــول
"٢٠٣٠ی بــە پیالنــی ڕۆژئاوا زانی و
رەتــی کــردەوە و ڕایگەیانــد کــە ئێمە
خۆمــان بڕیــار لــە ســەر پــەروەردە و
بارهێنان دەدەین.
لــەو كاتــەوە كــە ئیســامگەراكان لــە
ئێرانــدا لــە ســەر کارن هــەر وەک
جارێکــی دیکــە باســی لێکــراوە،
چەنــد پرســی وەك "بوومــی گرایــی"
(بازگشت بە خود)" ،ئەرزش گەرایی"
(بــە خــراپ زانینــی هەموو شــتێكی
بــاش بەپێــی پێناســەی ئاخونــدی
شــیعە)" ،نێوەڕۆكی تەقلیل گەرایانە"
(كەمكردنــەوەی فەرهەنگی نەتەوەیی
لــە بەرانبــەر فەرهەنگــی ئیســامیی
ئێدئۆلۆژیكــدا)" ،تمامیــت خواهــی"
(البردنی هەموو ئەو ئەندێشــانەی كە
لەگەڵ ئیســامی ئەوان ڕكەبەرایەتی
دەكات) و كۆمەڵێــك بــاس و بابەتــی
نادێموكراتیكیــان هێنایــە نێــو پەروەردە
و فێركــردن و تەربیەتــی مرۆڤیــان
تەنیــا لــە تەڵقینكردنــی بیرۆكــەی
ئیدئۆلۆژیــی ئیســامگەرایی وەک
خوێندنەوەی مەزهەبی و كۆمۆنیزمی
شــەریعەتمەداری وەكــوو نــاوەڕۆک و
ڕەتكردنــەوەی ئەزموونەكانــی مرۆڤ
لــە بیاڤــی پــەروەردەدا بــە البردنــی

زانســتی ڕۆژئــاوا ،كەڵــك وەرگرتن لە
پەروەردە و فێركردن بۆ ڕاكێشــانی هێز
لــە ڕێكخراوە نیزامییەكان و میلیشــیا
حكوومەتییەكانــدا ،گرتنەدەســتی
بەشــی پــەروەردە و بارهێنــان لەالیــەن
دەوڵــەت و هەروەهــا تەربیەتكردنــی
توێژێكــی الواز لــە كۆمەڵگــەدا بــە
ناوی مامۆستای قوتابخانە دیتەوە.
بــە ســەرنجدان بــەو بابەتــەی ســەرەوە
دەردەکەوێــت کــە پــەروەردە لــە
ئێرانــی ویالیەتــی فەقهیــدا پرســێکە
بــە ئەســتۆیان دابــڕاوە ،دەنــا هیــچ
باوەڕێکیان بەم پرسەوە نییه .لە بەشی
"پالندارێژیــی دەرســی" ئێرانــدا هیــچ
کــەس جیــا لــە کەســانی دیاریکراو،
ناتوانــن نوســخەپێچی بــۆ بەشــی
پــەروەردە و بارهێنــان بکــەن و ئەگــەر
بمانهــەوێ ئــەو کارەش بکەیــن تەنیــا
لە ئاســتی کالســێکی دەرســدا بەڕێوە
دەچێــت ،ئــەوەش وەک شــێوەیەکی
دڵسۆزانەی مامۆستا و قوتابی.
کێشــەکانی سیســتمی پــەروەردەی
ئێران بە گشــتی لە هەموان گرینگتر
تمرکزگرایی پەروەردە (ناوەندگەری)،
قەیرانــی دارایی ،نەبوونــی بەرنامەی
بــەڕۆژ ،نەبوونــی سیســتمێکی
دیاریکــراوی پــەروەردە و نوقمکردنــی
ئامــوزش و پــەرورش ،پێشــگرتن لــە
بیرکردنەوەی قوتابیه.
ئــەو چەنــد خاڵە ،خاڵە گشــتییەکانی
کێشــەی پــەروەردە لــە ئێراندایــە کــە
خــۆی کێشــەی وردی لێدەبێتــەوە و
لــە نابەرپرســیارەتی کاربەدەســتانی
ڕێژیمدا قووڵتر بووەتەوە.
ئامانجــی پــەروەردە و فێركــردن لــە
ئێرانــدا گەشــەپێدانی زەیــن ،زانســت
و جەســتە و پەروەردەكردنــی هێــزی
خەیــاڵ و بــە كۆمەاڵیەتی كردن نییە،
بەڵكــوو بەپێچەوانــەوە شوشــتنەوەی
مێشــك و ســەپاندنی ئیدئۆلۆژیــی
ئیســامگەرایی و ژیــان بــە شــێوەی
ئیســامییە ،هەر وەك بەرپرســانی ئەو
ڕێژیمــە خۆیــان بــاس لــەوە دەكــەن كە
ئامانجــی ئێمە ئەوەیە كە شوناســێكی
ســەربەخۆی نەتەوەیــی و دینــی بــۆ
قوتابــی پێــک بێنیــن؛ واتــە شــوناس
و ســەربەخۆییەكی دژ بــە ڕۆژئــاوا
و بــە تەواوەتــی لەژێــر چاودێــری
و كۆنتڕۆڵــی ئیســامگەراكاندا و
نەتەوەیی بونیش هەمان ژێر چاودێری
بوونــی حكوومەتــی ناوەندییــە نــە

شتێكی دیكە.
كارناســانی پــەروەردەی ڕێژیمی ئێران
لــەو بــاوەڕەدان كــە لــە ســەدا ٩٠ی
كێشــەكانی واڵت بــۆ سیســتمی
پــەروەردە دەگەڕێتــەوە و چوونكــە
قوتابخانــە و زانكــۆكان لــەو واڵتــەدا
مرۆڤــی "ڕۆبۆتیــك" پــەروەردە دەكــەن
بــۆ چارەســەری قەیــران و كێشــەكانی
دواڕۆژ ،پێویســتە گەشــە بــە بــواری
پەروەردە بدرێت.
ئەوەیكە ئەمڕۆ لە جوغرافیای ئێراندا
بــەدی دەكرێــت ،بەرهەمــی بوونــی
سیســتمێكی سیاســیی دیكتاتــۆری
و چەقبەســتووی ئیدئۆلۆژییــە كــە
دژی هــەر چەشــنە پێشــكەوتنێكە
و ئەنجامەكــەی بووەتــە ئەوەیكــە
كۆمەڵگــە بــەرەو هەڵدێــر بــڕوات؛
لــە واڵتــی ئێرانــدا هــەزاران كێشــەی
كۆمەاڵیەتــی و ئابووری بەرۆكی ئەو
كۆمەڵگایــەی گرتووەتــەوە ،لــە بــری
ئــەوەی ئیمكانــات و فــەزای فێركردن
بــۆ مامۆســتایانی قوتابخانــە دابیــن
بكرێــت ،ڕێژیــم ناوەنــدی مەزهەبیــی
تایبەتی بــۆ فێركردنی بەالڕێداچوو و
دژەمرۆیــی مندااڵنی ئێرانی جێبەجێ
كــردووە تا لــە داهاتوودا لەو مندااڵنە،
كەســانێكی بێمێشــك و بیر ،پەروەردە
بكات كــە ئامانجەكەی تەنیــا توانەوە
لە ویالیەتی فەقیهـدایە.
سیســتمی خوێنــدن لــە هەمــوو
قۆناغەکاندا لە ئێران بە ئاراستەیەکی
تێدەپەڕێــت؛
ئیدئۆلۆژیکــدا
ئیدئۆلۆژیکــی
حکوومەتێکــی
دینــی ناتوانــێ لــە کۆمەڵگەیەکــی
ســێکۆالر و ئــازاددا بــەردەوام بێــت.
لەڕێگــەی ســەپاندنی ئامۆژیارییــە
مەزهەبییەکانــەوە لەنێو زەرفی ئێرانی
بوونــدا هــەوڵ دەدات لــە هەنــگاوی
یەکەمدا پرســی ناســنامە لە کوردی
و عەرەبــی و تورکــی و فارســی و
بەلووچــی و گیلەکییــەوە بگۆڕێــت
بۆ پرســی مەزهەبــی و ئامانجەکانی
خۆی.
بە لە بەرچاو گرتنی ئەو ڕاستییەی
که سیســتمی پەروەردە و فێرکاری لە
ئێــران بەرهەمــی گوتــاری ئایینــی و
ئایدۆلــۆژی بناژۆخــوازی شــیعەیە و
لەهەمان کاتدا وەک کەرەســتەیەکی
سەرەکی و بنەڕەتی چاوی لێدەکرێ
بــۆ وەرگرتنــی بە شــێوەی گشــتی لە
الیەنــی کۆمەڵگــەوە ،ئاســاییە کــە

دەســەاڵتێکی ئایینــی – سیاســی
کــە لــە گوتــار و ئایدۆلــۆژی خۆیدا
هیــچ باوەڕێکــی بــە فــرە نەتەوەیــی،
فــرە زمانی و فرە کلتــووری نییە ،لە
سیســتمی فێرکاری و پەروەردەشدا بە
هەمان شــێوە دەجوڵێتــەوە .ئەم ڕێژیمه
لەژێــر درووشــمی ئیســامی نابــی
محەممــەدی و پێکهێنانــی ئوومەتی
یەکگرتــووی ئیســامی لــە ڕاســتیدا
هیــچ دەرفەتێــک بۆ گەشــەی تاک
ناهێڵێتــەوە و بــە هەموو هێــز و تواناوە
بەربەرەکانی لەگەڵ دەکات.
ســاڵی ١٣٩٤ی هەتــاوی بەرپرســانی
ڕێژیمــی ئێــران لــە هەوڵێکــدا بــۆ
شــۆردنەوەی مێشــکی منــدااڵن و
قوتابیــان ڕێوڕەســمێکیان لەژێــر ناوی
"مندااڵنــی شــیرەخۆری حوســێنی"
بەڕێــوە بــرد کــە ئامانجەکــەی
بەرزڕاگرتنی عەلیئەســغەر ،منداڵی
شــەش مانگــەی حســەینی کــوڕی
عەلی ،ئیمامی سێهەمی شیعەکان و
مندااڵنــی کــوژراو لە عاشــوورا بوو،
کە بەشێوەی شینگێڕی بەڕێوە چوو.
ئەم ڕێوڕەســمە ئەمڕۆکەش بەردەوامە
و دەســەاڵتدارانی واڵت بوودجــەی
زۆر سەرســووڕهێنەری لەژێــر نــاوی
پــەروەردە و بارهێنــان بۆ خەرج دەکەن.
مەبەســتی ئــەو پەروەردەیــە لە باســی
جۆراوجــۆردا کــورت دەکرێتــەوە .لــەو
پێوەندییەدا "لییۆن ترۆتســکی" دەڵێت:
"شۆڕشێک ،ئەرزشی ئەو ناوەی نییە
ئەگەر زۆرترین سەرنجی خۆی نەداتە
مندااڵن".
وەک هەمیشــە لــە مێــژوودا ئەمــڕۆ
دیســان بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران
لــە بیرکردنەوەیەکــی هەڵــە و
چەقبەســتوانەی خۆیاندا ،بڕیاران داوە
کە گرینگترین بەشی ژیانی سیاسی و
کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگە ،بە تەواوەتی
لــەو واڵتــەدا نوقمی کێشــەکان بکەن
و بیکەنــە بەشــێکی نــەزۆک و تەنیا
تــا ئەو جێگەیــەی خۆیــان دەیانهەوێ
کەڵکــی لێــوەر بگرن .ئــەم ڕێژیمە لە
کۆتایــی تەمەنــی خۆیــدا لــە دوایین
ساتەکانیشــیدا شــوێن پێــی خــراپ
بەجێدەهێڵێــت تــا وێرانەکانــی دوای
خۆی وەک نموونە بهێڵێتەوە.
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ئەرکەواز لە کوێیە و ئەرکەوازی کێن؟
شەریف فەالح
پێشەکی

ئەرکــەواز ،نــاوی شــارێکی ســەر بــە
پارێــزگای ئیالمــە لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان و ناوەنــدی ژیانــی هۆزی
گــەورەی مەلەکشــای و ئەرکــەوازە.
هــاوکات ئەرکــەواز ناوەنــدی شــاری
"مەلەکشای"یە .شــاری مەلەکشایی
لە نێوەڕاســتی جوگرافیای پارێزگای
ئیــام هەڵکەوتــووە .ئەم شــارە خاوەنی
کۆمەڵێــک ناوچــەی دیمــەن و
بەرجەوەنــدی سروشــتیی جــوان و
سەرنجڕاکێشــە و ئەم دیمەنانە بەهۆی
هەڵکەوتــەی چەندیــن شــاخ و کێوی
گەورەیــە کــەم ئەم شــارەیان لــە چوار
الوە دەورە داوە .شــاری مەلەکشــای
لــە زۆربەی وەرزەکانی ســاڵدا خاوەنی
کەشوهوای فێنک و هەتا ڕادەیەک
ساردە.

هەڵکەوتەی جوگرافی:

ئەرکــەواز لــە باکــوور و باکــووری
ڕۆژهەاڵت و ڕۆژهەاڵتەوە پاڵی داوەتە
داوێنــی (پشــتکێو)ەوە و لە باشــوور و
باشووری ڕۆژهەاڵتیشەوە دەبەسترێتەوە
بە شــاخی (بیورەواز) و لە باشــوووری
ڕۆژئاواشــەوە پاڵــی داوەتــە شــاخی
(کەڵــەک) کــە بەرجەوەنــدی شــار
چەشــنی دۆڵێکــی بەرینی سەرســەوز
بــە بــەرزی و نەوییــەوە دەردەکــەون و
بینــا و گــەڕەک و کۆاڵنەکانــی لــە
نێوان دیمەنی سەرسەوز و داوێنی کێو
و کەنــار جۆگــە و ئــەو چەنــد کێوەدا
بــە جوانییەکــی سەرنجڕاکێشــەوە
دەردەکەون.
ئەرکــەوازی مەلەکشــای لــە نێــوان
دوو شــاخی (کەبیرکێــو و چوار زەبر)
دا هەڵکەوتــووە و پێشــتر یەکێــک لە
بەپیتتریــن ناوچــەکان بووە بــۆ ژیانی
ئاژەڵــی کێــوی و خــاوەن لێــڕەوار و
دارستانێکی چڕ بووە ،بۆیە شوێنێک
بووە بۆ ڕاو و سەیران .شاری ئەرکەواز
لــە باشــووری ڕۆژهەاڵتــی ئیــام
هەڵکەوتــووە و زیاتــر لــە  284هــەزار
هێکتــار زەوی و زاری کشــتوکالی
هەیــە و بەگشــتی کەشــوهەوایەکی
فێنک و کوێستانییە.

پێشینەی ناوی ئەرکەواز:

وشــەی ئەرکــەواز لــە دوو بەشــی
ئــەرک ،یــان ئــەرگ بــە مانــای
(پێتەخــت و ناوەنــد) و واز بــە واتــای
(بەریــن) یانــی پێتەختــی بەریــن
پێکهاتــووە .لــە ڕابــردوودا ئــەم شــارە
بــە ناوەکانــی (ئەرکــەواز ،ئەرکــەواز
مەلەکشــای ،قــەاڵدۆڵ و قــەاڵی
دۆڵی مەلەکشای) ناسراو بووە.
شــاری ئەرکــەواز لــە داوێنــی زنجیرە
کێــوی پشــتکێو (کەبیرکێــو)
هەڵکەوتووە کە لەباری کەشــوهەواوە
جێگەیەکــی زۆر لەبــار و بژوێــن و پڕ
ڕووەکە.

پێشینەی هۆزەکانی
ئەرکەواز:

لە نێو هەموو تایفە و هۆزە گەورەکانی
مەلەکشاییدا چەندان پیاو و پاڵەوان و
کەســایەتیی نــاودار هەڵکەوتــوون کە
هەتاهەتایــە نــاو و یادیــان لە مێژووی
ناوچــەی ئەرکــەواز و مەلەکشــاییدا
دەدرەوشــێتەوە کــە دەکــرێ ئامــاژە بە
(عالیجا ،حاجی تووشــماڵ ،فەرامەرز
ئەســەدی ،پاڵەوان مووســا خومەیس و
مەڵکە پاڵــەوان ،محەمەدعەلی میرزا
دەوڵەتشا و شامحەمەدیاری (ڕێبەری
ڕاپەڕینی خەڵکی ئیالم لە ســەردەمی
ڕەزاشــای پاڵەوی) ،تووشماڵ نامدار،
تووشماڵ ســاباز ،تووشماڵ سوحبەت،
حەســەنخان مەلەکشــای ،کوێخــا
دارا بەگــی ئەکبــەری لــە تایفــەی
ڕەســووڵوەند ،کوێخــا قەنبەربــەگ
لــە تایفــەی کازمبــەگ) و دەیــان
کەســایەتیی کۆمەاڵیەتــی ،ئایینــی
و فەرهەنگیــی دیکــە بکەیــن ،کــە
سەرتۆپی هەموو ئەمانە (شامحەمەد
یاری)بــووە کــە جێگــەی متمانــەی
هەمــوو خەڵکــی مەلەکشــای و
ئەرکــەوازی بــووە و توانیویەتــی لــە
بەرانبەر ڕەزاخانی پاڵەویدا بوەســتێتەوە
و خاوەنــی گەلێــک ســەرکەوتن و
مێژووی درەوشاوەیە.
شێوەزاری ئەرکەوازی مەلەکشای:
سەرجەم دانیشــتوانی شاری ئەرکەواز
و ناوچــەی مەلەکشــای بــە زمانــی
کــوردی و شــێوەزاری "مەلەکشــایی"
و ئیالمــی دەئاخفــن کــە بەهــۆی
بەکارنەهێنانی وشەی زمانی بێگانە،
هێشــتا زمانی ڕەسەنی کوردی وەک
خــۆی پارێزراوە و هەروەها شــێوەزاری

خەڵکی مەلەکشایی بنزاراوەیەک لە
کوردیی باشووره.

مەزهەب:

هــۆزی مەلەکشــای و ئەرکــەواز ،بە
زۆرینــە پەیــڕەوی ئایینــی ئیســام و
مەزهەبی شیعەن ،بەاڵم فەرهەنگ و
دابونەریتــی کــوردەواری لەو ناوچەیە
وەک خۆی ماوەتەوە.

غواڵمڕەزاخان ئەرکەوازی
ناسنامەی ئەرکەوازە:

غواڵمــڕەزا ئەرکــەوازی کــوڕی
حەســەنبەگ ،کــوڕی میرزابــەگ
کوڕی مەیسم کوڕی ئەحمەد قولییە،
لــە نێــو خەڵکــی بــە (غواڵمڕەزاخــان
ئەرکەوازی) و غواڵمڕەزا ئەرکەوازی
ئیالمی ناســراوە ،لە ھەندێک شێعریدا
نازناوی «غواڵم»ی بەکار ھێناوە.
ســاڵی 1775ی زایینــی لــە گونــدی
(بــان وێزە) کە بەشــێکە لــە ناوچەی
سەرچەفتەی سەر بە ناحیەی (چوار)
ی سەر بە ئیالم لەدایک بووە .شوێنی
لەدایکبوونی شاعیر نزیکی سنووری
عێراقی ئێستایە ،دەشتێکە شاخەکانی
باوەیاڵ و سەروێشــە و ھانی ســەونز و
بەلــەوان دەوریــان داوە .ئەرکەوازی لە
بنەماڵەیەکی خوێنــدەوار و دەوڵەمەند
و دەسڕۆیشتووی کورد پەروەردە بووە.
باوکی حەســەن بــەگ ،مەال و خاوەن
دەســت و قەڵــەم بــووە .غواڵمــڕەزا لە
قۆناغی ناوەندیی ژیانی خوێندەواریدا،
گەشتی نەجەف و کەربەالی کردووە،
بــەاڵم قوتابییەکــی ڕەســمیی دەزگا
زانســتییەکانی نەجــەف و کەربــەال
نەبــووە .شــاعیر ،کچێکــی خزمــی
خــۆی ھێنــاوە کە لەوانەیــە ئامۆزای
بووبــێ .دوو کوڕی لــەو ژنە هەبووە،
یەکێکیــان نــاوی محەمــەدڕەزا بــووە
و دووەمیــان ئەحمەدخــان .ئەمەیــان
لــە ھەڕەتــی الوێتیــدا ســەری ناوەتەوە
و شــاعیر ماتەمنامــەی بــۆ مەرگی
ئــەم کوڕەی ھۆنیوەتــەوە .ئەرکەوازی
ماوەیــەک خەریکــی کاروبــاری
سەرۆکایەتی خێڵ و هۆزی ئەرکەواز
بووە.
ساڵی  ١٨٠٤لە والیی ئیالم حەسەن
کــوڕی ئەســەدخان نزیــک بــووە،
لــە دواییــدا هاوڕێتیــی نێوانیــان بــە
دوژمنایەتی گەیشتۆتە ئەنجام؛ والی
و ئەرکــەوازی دەبن بــە دوژمن ،والی
لە شاعیر بەھێزتر دەبێ ،بۆیە دەیخاتە
بە ند یخا نــە و ە ،
ئــە و

ئازارانــەی شــاعیر چەشــتوویەتی لــە
موناجاتــە شــێعرییەکانی ڕەنگیــان
داوەتەوە .ئەوەی والی لەگەڵ شــاعیر
کردوویەتــی نموونــەی دڕندەیــی
ئۆتۆکراتییەکانــی
فەرمانــڕەوا
ســەردەمی دەسەاڵتی دەرەبەگایەتییە.
وادەردەکــەوێ دواقۆناغــی ژیانــی
ئەرکــەوازی دوور لــە مەڵبەنــدی
خــۆی لــە واڵتــی ئاوارەیــی و لــە
ناوچــەی (کرنــد)ی کرماشــان
بووبێــت و ھەر لەوێــش کۆچی دوایی
کردبێــت .ســەرچاوەکان وادەگەیەنــن
کــە ھاوڕێیانــی تەرمــی مردوویــان
گواســتبێتەوە عێراقــی ئــەو ســەردەمە
کــە لەژێــر دەســەاڵتی عوســمانیدا
بــووە و لە شــاری نەجەف ناشــتبێتیان
و گــۆڕی نادیــارە وەکــوو ھەمــوو
ئەوانــەی لــە نەجــەف و کەربــەال
دەنێژرێن .ســاڵی مردنــی ئەرکەوازی
بــە ڕوونــی نازانــرێ ،ئەگــەر شەســت
تــا حەفتا ســاڵ ژیابــێ دەبێ لە نێوان
ســااڵنی()١٨٣٤-١٨٤٤ی زایینیــدا
کۆچــی دوایی کردبێ ،بەاڵم دکتۆر
مــارف خەزنەدار لــە کتێبی مێژووی
ئەدەبــی کوردیدا ،ســاڵی ()١٨٤٠ی
بــۆ کۆچی دوایی شــاعیر بە ڕاســت
زانیوە.

شێعری ئەرکەوازی:

شــێعری ئەرکــەوازی بەشــێکە لــەو
شــێعرەی تایبەتمەنــدی و ئــەدگاری
تایبەتــی خــۆی ھەیــە ،ڕەنگدانــەوەی
شێوازی ئەدەبی گۆرانییە کە زمانی
ئەدەبــی کوردیی بــووە لە ڕابردوودا و
گەلێک شــاعیر لەسەر ئەم ڕێچکەیە
شــێعریان هەیــە .شــێعری غواڵمــڕەزا
ئەرکــەوازی ئیالمــی دەچێتە خانەی
شــێعری شــاعیرانی وەک خانــای
قوبــادی و میــرزا شــەفیعی کولیایی
و شــاعیرانی ســەردەمی میرنشــینی
ئەردەاڵنەوە.
شــێعری ئەرکــەوازی لــەڕووی کێش
و قافییــەوە ســاکار و ســادەیە؛ وەکوو
شــێعری ھەمــوو شــاعیرانی شــێوازی
گــۆران .کێشــی خۆماڵــی و دە
بڕگەیییــە ،بــە زۆری وەســتانێک لە
ناوەڕاســتدا ھەیــە ،لــەڕووی ســەرواوە
جووت قافیەیە و ھەندێک جار شاعیر
یاری بە قافیە دەکا.
نێوەڕۆکی شێعری ئەرکەواز:
شــێعری ئەرکــەوازی لــەڕووی
نێوەڕۆکەوە بەســەر ئەم چەند الیەنەدا
دابەش دەکرێت:

موناجات:

ئەم بابەتە شێعرییە لەالی ئەرکەوازی
لــە بەرھەمــی ئەدەبیــدا لــە ھەمــوو
بابەتەکانی دیکەی زۆرترە ،دەتوانرێ
بــە شــاعیری موناجــات لــە ئەدەبــی
کوردیــدا نــاو ببرێــت و گەورەتریــن
موناجاتنامــەی ئەدەبــی لــە زمانــی
کوردیــدا ھی ئــەوە .لــەم بابەتەدا ٢٤
لیریکــی ھەیە ،ھەمــووی دەکاتە ٦١٠
دێڕە شێعر .سەرچاوەی بنچینەیی ئەم
جــۆرە شــێعرەی ،قورئــان و حەدیــس و
قسەی ئیمام عەلی و ڕووداوی مێژوو
و چیرۆکــی ئەفســانەیی و زانیــاری
لەبارەی ئیسالمەوەیە.

ماتەمنامە:

ئەرکەوازی دوو شێعری ماتەمنامەی
ھەیە بــۆ ئەحمەدخانی کوڕی گوتووە
کــە کۆچــی دواییەکــەی کارێکــی
زۆری تــێ کــردووە .شــێعرەکانی
بــە نــاوی «باوەیــاڵ»ەوەن .باوەیــاڵ
نــاوی شــاخێکی نزیــک مەڵبەنــدی
لەدایکبوونی شــاعیرە ،ئەرکەوازی لە
موناجاتە پرســەنامەکەیدا ڕوو دەکاتە
باوەیاڵ و گوتوبێژی لەگەڵدا دەکات.
ئاوارەیی و دوورە واڵتی (غوربەت):
«غوربــەت» نــاوی لیریکێکــی
شاعیرە ،وێنەی ڕاستەقینە و نموونەی
ڕەنگدانــەوی ڕۆژانــی مەینەتــی و
ئاوارەیی و بەندیخانەیە.

غەزەڵ:

دیوانی ئەرکەوازی دوو پارچە غەزەڵ
دەور دەکاتــەوە بەنــاوی «زلێخــام
شــۆران» و «زلێخــام ژچیــن» .ئــەم
دوو بەرھەمــە لە غەزەڵی ئاســایی ئەم
جۆرە شــێعرەی ئەدەبی کوردیدا ناچنە
دەرەوە ،بــەاڵم ئــەوە ھەیە گومانیان لێ
دەکرێ کە شێعری شاعیر بن ،چونکە
مەبەستەکانی دیکەی ئەرکەوازی لە
غەزەڵ و دڵداری و ڕامووســان دوورن،
کەچی لەگەڵ ئەوەشــدا شــێوازی ئەم
دوو غەزەڵــە وادەکا بــە بەرھەمــی ئەم
شاعیرەی بژمێرین.
ئەرکەوازی لە نێو خەڵکدا شاعیرێکی
ناســراو و خۆشەویســت بووە و تەنانەت
لە کوردستانی باشوور و لە شارەکانی
(مەندەلی ،خانەقین و بەدرە و جەســان
و ناوچەی ئەرکەوازی باشــووری)ش
ناســراوە و لەڕاســتیدا وەک پێناســەی
هۆزەکانی ئەرکەواز ناوی لێ دەبرێت
و شــێعرەکانی لەســەر زاری خەڵــک
بوون ،نەک تەنیا خوێندەواران بەڵکوو
نەخوێندەوارانیــش لەبەریــان کــردووە،
بەتایبەتــی ئەوانــەی ھۆگــری ئاییــن
بــوون .لەبــەر ئەوە دەسنووســی دیوانی

زۆرە ،ئەمــە بووەتــە ھۆی ئــەوەی
بەرھەمی شێعری لەسەر بنج و بناوانی
ئەو دەسنووسانە ساغ بکرێتەوە.
بەشــێک لــە شــێعری ناســراوی (وە
باوەیاڵ دیم):

ئهو روو واوهیال وه باوهیاڵ دیم
هاواس پهریشان حاڵش
حاڵحاڵ دیم
سهر تا وه بهرگش سیا زخاڵ
دیم
سهر قولهی کاوان وه سیا تهم
دیم
درهختان ژه خهم چو چهوگان
چهم دیم
داران درهختان کهالغی پووش
دیم
کهپوو وهو شین گاڵ گهرمهوه
چمان مردهی داشت وه ڕوو
تهرمهوه
من و باوه یال عههدمان
کهردهن
من خهم و ئهو تهم تا ڕووژ
مهردهن
رووله یه ئاسار شکارگاهتهن
یه جاگهێ که لرهم شوون
راهتهن
ئهرا چو جاران دیارت نیهن
مهر گڵکوو وه بان مهزارت بیهن
گڵ وه بانم کهن گڵ وه بانت
دیم
ئێ دنیا وه کام دژمنانت دیم
کهڵێ ژه کهاڵن مهخواس مزگانی
ئهحمهد خان مهردهن وه
نهوجهوانی
بی تو چو ماهی ئوفتادهی خاکم
بهرگم پاڵسەن جامه چاکچاکم
رووڵه ژه هجرت ئه فسورده
گیانم
جز روو روو گوویا نیهن زوانم

سەرچاوەکان:

ســارایی زاهیــر ،ڕەحیمی
کامران ،پوختەی مێژووی
ئیالم
دیوانی غواڵمڕەزاخان
ئەرکەوازی
ماڵپەڕی شاری ئەرکەواز
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شەڕی هەمەالیەنەی رێژیم بە دژی ئێمە ،پێویستی
بە بەرپەرچدانەوەیەکی هەمەالیەنە هەیە

ژیندا ٧٨
رێژیمــی کۆنەپەرەســتی ئاخونــدی لە
رێگەی وەزیری ئیتالعاتەوە ئاشکرای
کــرد کە دیســان بــۆ زەبروەشــاندن لە
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە
چڕوپــڕی و لە هەمــوو مەیدانەکانی
شــەڕی چەکــداری ،شــەڕی نــەرم
و شــەڕی رەوانــی و ...کار دەکات
و لــە هــەر رێگەیەکــی مومکینــەوە
بــۆ ئــەم مەبەســتە هــەوڵ دەدات.
ئەگەرچــی رێژیمــی کۆنەپەرەســتی
خومەینــی هیــچ کاتێــک خــۆی لــە
زەبروەشاندن لە خەڵک و پێشمەرگەی
کوردســتان نەپاراســتووە و ئــەوەی کە
لــە دەســتی هاتبــێ بــە دژی ئێمــە
کردوویەتی ،بەاڵم دوای دەسپێکردنی
قوناغــی نوێــی خەبــات و دەربازبــوون
بــۆ پارادایمێکــی نــوێ لــە خەبــات و
تێکۆشــان ،کــە بــە "ڕاســانی شــاخ
و شــار" ناســراوە ،رێژیــم خەریکــە لــە
هەموو پوتانســیەڵێکی خۆی بە دژی
خەڵکــی کورد و خەباتەکەی کەڵک
وەردەگــرێ و لە هەمــوو مەیدانەکاندا
هەوڵی زەبروەشــاندن لەو خەباتە دەدات
و لــە شــەڕێکی هەمەالیەنەدایــە بــە
دژی ئێمە.
لــە بەرامبەر ئــەو هەواڵنــەی رێژیمدا
و بــێ ئــاکام هێشــتنەوەی ،ئەرکــی
خەباتگێڕانــە و ئەخالقیــی خەڵکــی
کــورد بــە گشــتی و پێشــمەرگە و
ئەندامانــی حیزبــە ڕۆژهەاڵتییــەکان
بــە تایبەتــی لــە جــاران قورســترە؛
ئەرکــی شۆڕشــگێڕانی کــورد،
ناســینی ئامانجەکانــی رێژیــم و ئــەو
تاکتیکانــەن کە رێژیــم بە دژی ئێمە
بەکاریــان دەبــات و دەبــێ ئێمــەش بــە
هەمــوو هێزمانــەوە ،بەرپەرچــی ئــەو
یەکــە بدەیەنەوە .بــۆ نموونە هەندێک
لە ئامانجەکانی رێژیم بریتین لە:
.1ئامانجــی ســەرەکیی رێژیــم
بنبڕکردنــی خەباتــی کــوردە کــە
ئامانجێکــی درێژخایەنە؛ بۆ ئەوەیکە
ئــەم ئامانجــە بپێکــێ ،هــەوڵ بــۆ
جێبەجــێ کردنــی چەنــد ئامانجــی
کاتــی دەدات کە لێرەدا ئاماژەیان پێ
دەکەین.
.2حەزفــی فیزیکیــی پێشــمەرگەکان
و ئەندامــان بــە تایبەتــی ئەوانەی کە
خاوەنی ڕۆل و کاریگەرین
.3چاندنی تۆوی بێ بڕوایی و شک
و گومان
.4ناســینی ســەرچاوەکانی ماڵــی
حیزبــەکان و وەشــاندنی زەبــر لــە
سەرچاوە ئابوورییەکانیان
ســایکۆلۆژیی
.5خوێندنــەوەی

ئەندامان و پێشــمەرگەکان و تێکدانی
ئــەو ســایکۆلۆژییە و لــەو رێگەیــەوە
تێکدانی سایکۆلۆژیی کۆمەڵگە
بەدەرکردنــی
مەیــدان
.6لــە
کەســایەتییەکان لــە هــەر رێگەیەکی
مومکینــەوە (بــۆ نموونــە شــکاندنی
کەسایەتیان)
بــۆ گەیشــتن بەو ئامانجانــەش ،رێژیم
خەریکە بەشــێکی زۆر لە سەرمایەی
خــۆی -هێزی چەکــداری ،ئابووری،
کۆمپانیا و کارخانەکان ،ســەرمایەی
مرۆڤــی و دەروونــی  -بــە دژی ئێمــە
و بــۆ درێــژەدان بە داگیرکاریی خۆی
لــە کوردســتاندا بــە کار دەبــات و لــە
مەیدانــی شــەڕی جبهەیی(مونەزەم)،
شــەڕی چریکــی (نامونــەزەم) و
شــەڕی نەرمــدا هێزەکانــی خــۆی بە
دژی ئێمــە موبیلیــزە دەکات و لــە
دەســت و پێوەندییەکانــی خــۆی ،لــە
نێــو رێکخراوەکانــی هاوپەیمانــی بــە
دژی ئێمــە کەڵــک وەردەگــرن .بــۆ
ئەوەیکــە رێژیــم بتوانــێ لــە مەیدانی
کــردەوەدا بــەو ئامانجانــە بــگات ،لــە
زۆر تاکتیک کەڵک وەردەگرێ کە
هەندێکیان بریتین لە:
.1پرووپاگانــدە و تەبلیغــات بــۆ
بــێ بایــەخ نیشــاندانی حیزبــەکان و
چاالکییەکانیان
.2بەرچەسپ لێدان بۆ نانەوەی شک
وگومان و دووبەرەکی
.3شەڕی سایکۆلۆژی
زانیاریــی
.4کۆکردنــەوەی
کە سۆ کی ( شە خســی ) و
دەسنیشــانکردنی ئامانجەکانــی ئێمە
و لــە داوخســتنی ئێمــە لــە رێگــەی
تۆڕەکانــی تیــرۆر و ســیخوری لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،لە نێوخۆی
حیــزب و رێکخراوە سیاســییەکان و لە
باشووری کوردستان و دەرەوەی واڵت
.5زەق کردنــی هەبوونی بیری جیاواز
لــە نێــو رێکخراوەکاندا بە شــێوازێکی
نەرێنــی و پــەرەدان بــەو جیاوازییانــە
تاکــوو بگاتــە ئاســتی ناکۆکیــی
نێوخۆیی و بە هەدەردانی وزە و هێزی
ئێمە
.6بەکارهێنانــی تۆڕە ســیخۆرییەکان
بــۆ خۆنیزیککردنــەوە لــە کەســانی
چاالک و خاوەن ڕۆڵ و کاریگەری
تــۆڕە
.7بەکارهێنانــی
کۆمەاڵیەتییــەکان وەک کەرەســتە
و بــۆ دەسپێراگەییشــتن بــە زۆربــەی
دژبەران
.8گرێدانــی نــاوی کەســایەتییە
خۆشــناو و کەســایەتییە بەدنــاوەکان
پێکــەوە بۆ بردنەســەری متمانەی ئەو
کەسە نەفس نزمانە
.9بەکاربردنی زۆر وشــەی خاوەن نرخ

بە بێ لێکۆڵینەوە و شــیکردنەوەیەکی
ڕوون و گرێدانــی ئــەو وشــانە بــۆ
رەواییدان بە بیر و بڕوایەکی چەوت و
قەناعەت پێهێنانی گوێگران.
.10باڵوکردنــی درۆی گــەورە و
ژەهــراوی کردنــی فەزای سیاســی و
دیالۆگ و ...
.11نیوە راســتوێژی بۆ ئەوەیکە نیەت
و ئامانجی خۆیان لە نێویدا بشــارنەوە
و ئاکامەکەی بەالڕێدا ببەن
.12گەورەکردنــی مەســەلەیەکی بێ
بایەخ
چاالکییــە ســیخورییەکانی رێژیــم بە
دژی ئێمە
لــەو ســااڵنەی دواییــدا رێژیــم هــەم
لەکوردستان و هەم لە دەرەوەی واڵت لە
رێگەی چاالکییە سیخورییەکانییەوە
خەریکــی کۆکردنەوەی زانیاری بووە
لە ســەر ئوپۆزســیۆن بە گشــتی و لە
ســەر حیزبــی دێموکرات بــە تایبەتی؛
یەکێک لە سەرەکیترین ئامانجەکانی
رێژیم لەو چاالکییانە دەسنیشانکردنی
کەســایەتییە چاالکەکانە بۆ ئەوەیکە
بــە پیــان هەوڵــی تێکدانی بااڵنســی
ئەوان بدات لە بواری ســایکۆلۆژییەوە
تاکــوو نەتوانــن هاوســەنگی فیکریی
خۆیــان ڕابگــرن و فوکووســی خۆیــان
بخەنــە ســەر بەربەرەکانــی لەگــەڵ
رێژیــم .لــەو بوارەدا رێژیــم لە دەرەوەی
واڵت لە رێگەی ســیخۆرەکانییەوە بە
بەرنامە کار دەکات .دەبێ ئەندامانی
حیزبــەکان لــەو بــارەوە ئاگایــان لــە
خۆیــان بــێ و زانیاریــی رێکخراوەیــی
بــە نهێنــی ڕابگــرن و هیــچ کاتێــک
لەبــەر دۆســتایەتی ،ئــەو نهێنییانە لە
رێگــەی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان و
تەلەفــۆن و  ...لەگــەڵ هاورێیانیــان
بــەش نەکــەن .بەتایبەتــی نابــێ بــڕوا
بەو کەسانە بێنین کە پێشتر ئەندامی
چاالکــی رێکخــراوەکان بوونــە و
دواتــر بــە هۆکارگەلێکــی جۆراوجۆر
پەســیڤ بوونەتــەوە و دوای چەندیــن
ســاڵ ،بــە چــرای کــوژراو رۆیشــتن،
لــە نــاکاو مەســەلە رێکخراوەییــەکان
بۆیــان گرینــگ دەبێ و پێیان خۆشــە
لەســەر ئەو مەســەالنە پرســیار بکەن.
ئەندامانــی ئێمــە زۆر بــە ســادەیی
دەتوانــن واڵمــی ئــەو جــۆرە کەســانە
بدەنــەوە و پێیان ڕابگەیەنن کە ئەگەر
مەســەلە رێکخراوەییــەکان و خەبــات
بۆیــان گرینگــە ،با بۆ خۆیان دیســان
چاالکــی بنوێنــن و لــەو رێگەیەوە لە
مەســەلە نێوخۆییەکان ئاگادار بن ،نە
ئەوەیکە بە سااڵن بە چرای کوژراوەوە
لێخوڕێن ،بێن و لەمەڕ پرس و مەسەلە
نێوخۆییــەکان پرســیار لــە ئەندامــان
بکەن.

هــۆکاری ئەمــەش دەگەڕێتــەوە
بــۆ ئەوەیکــە ،لەوانەیــە کەســێک
ســەردەمانێک کەســێکی دڵســۆز و
ئۆگری ئازادی و پرســی نەتەوەکەی
بووبێ ،بەاڵم دوای ســااڵنێک دابڕان
لە رێکخــراوەکان ،ئێمەومانان ناتوانین
زانیارییەکــی دروســتمان لەســەر ئــەو
کەســانە هەبــێ و بزانیــن لــە رەوتــی
دوای دابــڕان لــە خەبــات ،چییــان
کــردووە ،لەگــەڵ کــێ تێکەاڵویــان
هەبووە و ....
ئەگەرچــی کەســانێکی زۆر هــەر بە
پاکــی دەمێننەوە ،بــەاڵم ئەگەر تەنیا
یەکێــک لــەوان بە الڕێدا رۆیشــتبێ،
دەتوانــێ لــەو بێئاگاهییــەی ئێمــە
وەک کەمینێک بۆ لە داوخســتنمان
کەڵــک وەربگــرێ و زانیاریمــان لــێ
وەربگــرێ .نابــێ ئــەوە لە بیــر بکرێ
کە هیچکات خۆمان بە کەم نەگرین؛
هــەر خەباتکارێک نرخی خۆی هەیە
و رێژیــم لــە ســەر چاالکییەکانــی
حیســاب دەکا .بۆیــە نابــێ دەرفــەت
بــە کەســانی خۆفــرۆش و گــورگ
ســیفەت بدەیــن کــە خۆیان لە پێســتی
مــەڕدا حەشــار داوە ،کەڵــک لــە
خۆمــان و زانیارییەکانمــان بــە دژی
خۆمــان وەربگــرن .رێژیم لەو تاکتیکە
دەتوانــێ بــە دژی پێشــمەرگەکان و
رێکخســتنەکانی ئاشکرای حیزبەکان
لە کوردستانیش کەڵک وەربگرێ.
لێرەدا پێویســتە کە ئاماژە بە خاڵێکی
گرینــگ بکرێ و هیوادارم کە پارتە
سیاســییەکانی باشــوور ئــەو یەکــە
وەک رەخنەیــەک بــۆ چاکســازی
قەبــووڵ بکــەن؛ لــە نەوەدەکانــدا کە
رێژیــم توانــی لــە دەرفــەت کەڵــک
وەربگرێ و زۆر بنکەی ســیخوری لە
باشــوور رێــک بخات و لــەو رێگەیەوە
هەندێــک لــە ئەندامانــی حیزبەکانی
باشــووری بــۆ پێکانــی ئامانجــە
گاڵوەکانــی خــۆی لــە داو بخــات و
بــە دژی کــورد بــە گشــتی و کــورد
لــە ڕۆژهــەاڵت و پێشــمەرگەکانی
ئــەم بەشــەی کوردســتان بــە کاریــان
ببــات ،بۆیــە پێویســتە ئەوانیــش بــە
هەســتیارییەوە تەعامــول لەگــەڵ ئــەو
دیاردەیــە بکــەن و لەو کەســانە خۆش
نەبــن کە بۆ ئامانجەکانی دوژمنانی
کورد کار دەکەن.
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بۆ ســیخوری
و شەڕی سایکۆلۆژیک
رێگــەی بەرەنــگاری لەگــەڵ رێژیــم
لــە شــەڕی چەکداریــدا دیــارە و
پێشــمەرگەکانی شــار و شــاخ تــا
ڕادەیــەک لەگەڵ ئەرک و وەزیفەی
خۆیــان ئاشــنایەتیان هەیــە؛ بــەاڵم لــە
شــەڕی ســایکۆلۆژیکدا دوژمنــان

بیــروڕای گشــتی بــە ئامانج دەگرن و
بەو ئیمکانات و ســەرمایە گەورەیەی
کە لە بەر دەستیاندایە ،بۆ زەبروەشاندن
لــە ئێمــە کەڵــک وەردەگــرن .ئێمەش
وەک نەتەوەی کورد ،دەبێ پوتانسیەل
و هێزی نەرمی خۆمان بناســین و لەو
هێزە هەم بۆ بەرپەرچدانەوەی دوژمنان
کەڵــک وەربگریــن و هەم نەهێڵین کە
دوژمــن بــە ســانایی ئــەو پوتانســیەلە
ژەهــراوی بــکا و لــەو رێگەیــەوە
پیالنەکانــی خــۆی بــە دژی ئێمــە
جێبەجێ بکا.
یەکێک لەو کەرەستانەی کە دوژمن
بــە بەربــاوی کەڵکــی لێوەردەگرێ،
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــی وەک
فەیســبووک و ئینســتراگرام و هتــد؛
دروســتکردنی حیسابێکی بەکارهێنان
لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــدا و
گرێدانــی ئــەو پرۆفایلە بــە پرۆفایلی
دیکــەوە ،تۆڕێــک پێــک دێنــێ کە
هەڵگــری زۆر زانیاریی کەســۆکییە.
لــەو تۆڕە کۆمەاڵیەتیانەدا بە هەزاران
حیســابی ســاختە هەیە کە یان لە ژێر
نــاوی خــوازراودا خۆیان حەشــار داوە،
یــان ئــەو کەســانە نین کە بــۆ خۆیان
ئیددعــا دەکەن .ئەو کەســانە لەوانەیە
لە کەمیندا بن بۆ لەداوخستنی ئێمە.
لەوانەیە نیەتیان هەبێ کە دەستیان بە
پەســڤوردەکەت رابگات یــان زانیاریی
شەخســی و دوایــی لــەو زانیاریانــە بە
دژی ئێــوە کەڵک وەربگرن .پێوەندی
لە رێگای ئینترنێتەوە کێشەی تایبەت
بەخــۆی هەیــە ،نەبوونــی حــزووری
فیزیکــی ،دەتوانێ هەســتێکی بڕوای
ســاختە درووســت بکا ،بــۆ ئەوەی کە
بتوانیــن لــەو تۆڕانــە بــە شــێوازێکی
بەســوود کەڵــک وەربگریــن ،ئێمــە
دەتوانیــن ئــەو خااڵنەی خــوارەوە لەبەر
چاو بگرین:
.1کەســانێک کە نایانناسین ،داوای
هاورێتیان قەبووڵ نەکەین.
.2کاتێــک کــە نووســینێک یــان
وێنەیەک لە ئینترنێتدا باڵو دەکەیەوە،
ریســکی ئەوە هەیە کە ئەو شتە هەتا
هەتایــە لــە نێو ئینترنێتدا بســووڕێتەوە
و بمێنێ.
.3پێــش باڵوکردنەوەی هەر شــتێک،
لە خۆت بپرسە:
•لە پێنج ساڵی داهاتوودا لە سەر ئەو
شــتە چــۆن بیر دەکەمــەوە و بۆچوونم
چی دەبێ؟
•کێ دەتوانێ ئەو شــتەی کە باڵوی
دەکەمەوە ببینێ؟
•ئیمکانی هەیە کە ئەو شتەی ئێستا
باڵوی دەکەمەوە ،دوایی بیسڕمەوە؟
•ئەگــەر ئیمکانــی دەسپێراگەیشــتن
بــە حیســابی بەکارهێنانــم لــە دەســت

دەرچــوو ،چ رێگایەکــی دیکــە هەیە
کە دیسان وەدەستی بێنمەوە؟
پڕوپاگاندە:
دوژمــن زۆر جــار لــە تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکاندا بە باڵوکردنەوەی
فیلــم و ویدیــۆ بــۆ پڕوپاگانــدە
بەقازانجــی خــۆی و بــۆ ترســاندنی
دژبەرانــی و هەروەهــا دروســتکردنی
کاریگــەری لــە ســەر بیــر و ڕای
خەڵــک کەڵــک وەردەگرێ بــۆ وێنە
رێژیــم لە ڕۆژانی ڕابردوودا فیلمێکی
لە ســەر پەالمــاردان بۆســەر حیزب لە
ساڵی ١٩٩٦ی زایینی باڵو کردەوە.
کاتێک کە ئێمە نیەتی رێژیم چاک
بزانیــن ،دەتوانیــن خۆمــان چاکتــر
بناســین .هەڕەشــەکانی رێژیــم بــۆ
ئەوەیــە کــە رێژیم لــە چاالکییەکانی
پێشــمەرگە و تاکتیکەکانــی نوێــی
خەبــات دەترســێ .دیســان پێشــمەرگە
رێگــەی شــاخی گرتــووە بــەر ،لە نێو
شــار دا ،پێشــمەرگەی شــار هەیە کە
ئەم شــێوازە لە خەبات سەری لە رێژیم
شێواندووە.
لــە کۆتاییــدا دەبــێ بگوتــرێ ئێســتا
رێژیمــی ئاخونــدی بــۆ ڕاگرتنــی
دەســەاڵت لە دەســتی خۆیدا لــە پێناو
چەوســاندنەوەی خەڵــک بەگشــتی و
لــە بەرامبــەر ئەویشــدا ،خەباتــی ئێمە
لــە پێنــاوی ئامانجەکانــی گەلــدا
دەربــازی قۆناخێکــی زۆر هەســتیار
بووەتەوە .ئێمە بە دەســپێکردنی خەبات
بــە مێتۆدێکی نــوێ و خەڵکی کورد
و هەمــوو خەڵکانــی زوڵــم لێکــراوی
ئێرانیــش بــە راپەڕیــن و هاتنە مەیدان
بــۆ دەربڕینــی ئاشــکرای بێزاریــی
خۆیان لە رێژیم ،رێژیمی خومەینیمان
بــەرەوڕووی چالێنجێکــی جیــددی
کردووەتــەوە کــە بــۆ ســەرکەوتن لــەو
قۆناغــەدا و وەشــاندنی زەبــری گەورە
لــە رێژیــم دەبــێ بــە هەســتیاری و
حەساســییەتێکی زۆرەوە لەگــەڵ
مەســەلەکان بــەرەوڕوو بیــن .لــە بــەر
ئــەوەی کــە رێژیــم بــۆ خۆدەربازکردن
لــە رووخــان ،لە هیــچ کردەوەیەک بە
دژی ئێمە سڵ ناکاتەوە .ئێمە ئەگەر
بــە درووســتی هەڵســوکەوت بکەیــن،
ئاســۆی خەباتمــان لە هەموو کاتێک
روونتر و سەرکەوتن مسۆگەرتر دەبێ.
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مستەفا هیجری:

خۆپیشــاندانەکانی ئێــران ،ئاکامــی
بێــزاری و ناڕەزایەتیی خەڵک لە ٤٠
ساڵ دەسەاڵتداریی ئەو ڕێژیمەیە

دەقی وتووێژی رۆژنامەڤان (ئەکرەم ئاڵتوون) لەگەڵ مستەفا هیجری ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات
بۆ ئاژانسی «سپوتنیک کوردستان»
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شــوێنی ئێــران ســەرهەڵدان بەردەوامە،
بــەاڵم وەک حەوتــووی یەکــەم
جەمــاوەری نییــە .کوردەکانیــش
لــە کرماشــان ،ئیــام ،ســنە و چەنــد
شــاری دیکەی ڕۆژهەاڵتدا بەشداری
خۆپیشــاندانەکان بــوون ،هــۆکاری
خۆپیشــاندانی ئەوانیــش وەک باقــی
شــارەکانی ئێــران ،هــەم دۆخی خراپی
ئابوورییــە کــە زۆر شــپرزەترە لە باقی
خەڵکی ئێران ،هەم هۆکاری سیاســی
و لەژێر پێنانی مافە نەتەوەییەکانیانە
بە هۆی ئەو رێژیمەوە".

کۆمــاری ئیســامی بــە پێــی
ئیدئولۆژی خۆی ،هیچ باوەڕێکی بە
مافــی مرۆڤ ،پرســی کورد و باقی
نەتەوەکانــی ئێــران نییــە ،بۆیــە دژی
هەر چەشنە داخوازییەکی نەتەوایەتی
"لەژێــر تاوانــی هەوڵــی دابەشــکردنی
ئێــران و پیالنــی دوژمنانــی کۆماری
ئیســامی" دەوەســتێتەوە و بــۆ ئــەو
کەســانە حوکمی زیندانی درێژخایەن
یان تەنانەت ئێعدام دیاری دەکا.

L

"کێشــەکان هــەر بەونــدە کۆتاییــان
پێنایە و گرنگتر لەوە ،دۆخی شپرزەی
خەڵکــی ئێــران لەبــاری کۆمەاڵیەتی
و ئەمنییەتییــەوە بەرچــاوە .بەهــۆی
بەرنامە و سیاســەتی ســەقەتی رێژیم،
خەڵکــی ئێــران لــە خراپتریــن دۆخــی
نەفسی و دەروونیدان ،بۆ نموونە بەپێی
سەرچاوەکانی رێژیم خۆی:
ـ ئێران لە پلەی یەکەمی خۆسووتاندنی
ژنان لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاستدایە.
ـ نزیکــەی %٢٤ی خەڵکــی ئێــران
تووشی کێشەگەلی دەروونین.
ـ  ٦میلیــون و چوارســەد هەزار کەس
تووشی نەخۆشی خەمۆکی بوون.
ـ نزیکــەی  %٤٠لــەو گەنجانــەی
خوێندنــی زانکۆیــان تــەواو کــردووە،
بێکارن.
ســەرباری ئــەو کێشــانە کــە رێژیم بۆ
خەڵکــی ئێــران پێکیهێنــاوە ،ئازادی و
بەرنامەگەلی شادیهێنەر بوونیان نییە؛
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ســکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات
ڕایگەیانــد کــە ســەرهەڵدان و
خۆپیشــاندانەکانی ئێــران ،ئاکامــی
بێــزاری و ناڕەزایەتــی خەڵــک لــە
سیاســەت و بیروبڕوا دواکەوتووەکانی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێرانــە
کە هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاری
رێژیم ،نزیک بە چل ساڵ لەوە پێشەوە
دەســتی پێکردووە و تا ئێســتا کەڵەکە
بووەتە سەریەک.
لەو ماوەیەدا دۆخی ئابووریی خەڵک
رۆژبەرۆژ زیاتر بەرەو خراپی رۆیشتووە،
بێــکاری لــە نێــو الوانی خوێنــدەواری
زانکــۆکان زیاتر لــە %٤٠ە ،کرێکاران
کــە مووچــەی زۆرکــەم وەردەگــرن
زۆرجــار  ٦ـ  ٧مانــگ مووچەکانیان
وەدوا دەکەوێ ،لەگەڵ ئەوەش گرانی
بەتایبــەت لەســەر پێداویســتییەکانی
رۆژانــەی خەڵــک رۆژبــەرۆژ زیاتــر
بــەرەو هەڵکشــانە ،بــە شــێوەیەک کە
زۆرێــک لــە بنەماڵــەکان لــە ئێرانــدا
تەنانــەت بــۆ دابینکردنــی تەنیا نانی

مســتەفا هیجــری
ئاشکرای کرد کە هۆکاری
ئــەو خۆپیشــاندان و
ناڕەزایەتییانە تەنیا بۆ
دۆخــی شــپرزی ئابووریی
ناگەڕێتەوە

L

L

لــە کۆتاییەکانــی ســاڵی ٢٠١٧ی
زایینی (٢٨ی دێسامبر) دا بە هەزاران
کــەس لــە خەڵکــی ناڕازیــی شــاری
مەشــهەد ،ڕژانە ســەر شــەقامەکان و
سیاسەتی ئابووری و شەڕئەنگێزانەی
ڕێژیمی ئیســامی ئێرانیان شەرمەزار
کــرد؛ لــە ماوەیەکــی کورتــدا ئــەم
ناڕەزایەتییانــە زۆربــەی شــارەکانی
ئێرانــی گرتەوە و هێــزە نیزامییەکانی
ڕێژیم بۆ باڵوەپێکردنی خۆپیشاندەران،
توندوتیژیان بەکارهێنا و نیزیک بە ٣٠
کەس لە خۆپیشــاندەران کووژران و بە
سەدان کەسیش بریندار کران ،هەروەها

خۆپیشــاندانەکانی
ئێران ئاکامــی بێزاری و
ناڕەزایەتیــی خەڵــک لە
 ٤٠ســاڵ دەســەاڵتداریی
ئەو ڕێژیمەیە

هیجری سیاسەت و هەڵوێستی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی
لەمــەڕ ئەو خۆپیشــاندانانە ئاشــکرا و
زانیاری سەرنجڕاکێشی بە سپوتنیک
کوردستان دا:

مســتەفا هیجــری لــە
واڵمــی پرســیاری ئێمەدا
کــە "ئایــا رێژیمی ئێران
ویســتوویەتی یان داوای
کردووە کە بۆ چارەسەری
پرســی کورد لەگەڵ ئێوە

L

سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ڕایگەیانــد کــە
ڕاپەرین و خۆپیشاندانی
نەتەوەکانــی ئێــران،
ئاکامــی بێــزاری و
ناڕەزایەتیــی خەڵــک لە
سیاســەت و بیروبــڕوا
دواکەوتووەکانی ڕێژیمی
کۆماری ئیســامی ئێرانە
لــە مــاوەی نزیک بە چل
ســاڵ تەمەنیدا .مستەفا
ڕایگەیانــد
هیجــری
کــە لــە چوارچێــوەی
دێموکراســیدا پشــتیوانی
لــە خۆپیشــاندانەکان
دەکەیــن و ڕێژیمی ئێران
هیــچ کات بــۆ دیالۆگ و
دانووستاندن لە گەڵیان
دا ڕووراســت و نیەتپــاک
نەبووە.

بــە هــەزاران کەســیش دەسبەســەر و
ئەشــکەنجە دران .لە پێوەندیی لەگەڵ
ئــەو خۆپیشــاندانانە و ڕەوتی ئاشــتی
لەگــەڵ ڕێژیمــی ئێراندا ،ســپوتنیک
کوردســتان وتووێژێکمــان لەگــەڵ
مســتەفا هیجری ،ســکرتێری گشتی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
پێکهێناوە.

رۆژانەیــان لەژێــر زەختــدان .ئەوەش لە
حاڵێکدایــە کــە داهاتــی زۆری واڵت
بــە نــاوی هەناردەکردنــی شــۆڕش
ســەرفی فراوانخوازییەکانــی رێژیــم
لــە دەرەوەی واڵت و شــەڕ و ئــاژاوە
ســازکردن دەکرێــت ،وەک ئەوەیکــە
لــە یەمەن ،ســووریە ،عێــراق ،لوبنان و
 ...دەیبینیــن ،یــان دەچێتــە گیرفانی
دەسەاڵتدارانی گەندەڵی رێژیم و تااڵن
دەکرێ.

نەتەوەکانــی غەیرەفــارس و پێڕەوانــی حیزبی ئێمە سیاســەتی دیالۆگ بکات" ئاشــکرای
ئایینــی غەیــرە موســولمانی
کرد کە:
شــیعەی پشــتیوانی لــە داخــوازە
ویالیەتــی فەقیهــی بە تونــدی جیاواز
د ێمو کر ا تیکە کا نــی
کراونەتەوە و لەژێر ستەمدان.
ئــەو کاتانــەی ڕێژیــم بەڕواڵــەت
لــە ماوەی ئەو  ٤٠ســاڵەی رابردوودا،
گرتووەتەبــەر
خەڵکــی
ویســتوویەتی لەگــەڵ کوردەکانــدا
ڕێژیــم درۆی لەگەڵ خەڵک کردووە
و فریویانــی داوە ،لە ئاکامدا خەڵک و خوازیــاری ئــەوە بــووە وتووێــژ بــکا ،مەبەســت و ئامانجــی
دوای ئــەو هەموو ماوەیــە ،بڕوایان بە خەڵــک خۆیــان بــەدوور بەڕێوەبردنــی پیالنێــک بــووە بــە
رێژیمەکە نەماوە و رزگاری خۆیان لە بگــرن لــە توندوتیــژی دژی ئــەوان ،وەک ئــەوەی کــە لــە
رووخانی ئەو رێژیمەدا دەبینن ،بۆ ئەو بــۆ ئەوەی بیانــوو نەدەن ١٣ی ژوئیــەی ١٩٨٩ی زایینیــدا،
دوکتــور عەبدوڕەحمانــی قاســملوو،
مەبەستەش ڕاپەڕیون.
بــە هێزەکانــی رێژیم بۆ
ســکرتێری گشتیی پێشووتری حیزبی
سەرکوتکردنیان.
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
کوردیش پەیوەســت بە
"کۆماری ئیسالمی باوەڕی هاوڕێکــەی (کاک عەبدوڵاڵ قادری
خۆپیشاندانەکان بووە
بــە مافــی مــرۆڤ نییە و ئــازەر ،ئەندامی کۆمیتــەی ناوەندیی
حیــزب) یــان لــە ســەر مێــزی وتووێژ
بێجگــە لــە ئیدئۆلــۆژی
لــە شــاری وییەنی پێتەختــی ئوتریش
مســتەفا هیجــری لەپێوەنــدی خــۆی ،هیچ باوەڕێکی بە تیرۆر کرد.
لەگــەڵ پەیوەســتبوونی کــوردەکان مافی نەتەوەکانی ئێران
بــە خۆپیشــاندانە سەرانســەرییەکانی
و پرسی کورد نییە
کورد داوای ئیدارەکردنی
ئێرانەوە ،وەها ڕای خۆی دەربڕی:
واڵتی خۆیان دەکەن
"تــا ئێســتا( )٢٠١٨/١/٩لە هێندێک
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران (مستەفاهیجری)
لــە کۆتایــی قســەکانیدا ،سیاســەتی
گشــتیی حیزبەکــەی بــەم شــێوەیە بۆ
سپوتنیک کوردستانی روون کردەوە:
"سیاســەتی گشــتی و فەرمیــی
حیزبــی ئێمــە ،پشــتیوانیە لــە مافــی
دیاریکردنی چارەنووســی کوردەکانی
هەر بەشــێکی کوردســتان .مەبەســتم
ئەوەیــە حیزبی دێموکــرات رێز دادەنێ
بــۆ ئیــرادەی گشــتی خەڵکــی کورد
لــە دیاریکردنــی شــێوەی ئیدارەکــردن
و بەڕێوەبەریــی واڵتەکەیانــدا ،جــا
ئــەو شــێوە بەڕێوەبردنــە ،ئۆتۆنۆمــی،
فیدراڵی یان سەربەخۆیی بێ.

ژمارە ٢٠ ،٧١٧ی ژانویە ٢٠١٨

فەریــدوون ئەرشــەدی ،شــاعیری كــورد و دەنگێكــی ناســراوی شــیعری رۆژھەاڵتــی كوردســتان ســاڵی ١٣٤٠ی هەتاوی لە شــاری ســنە لەدایــک بووە.لە ســەرەتای دەیەی ٦٠ی
هەتاوییەوە دەستی بە نووسینی شیعری کوردی کردووە و لە بوارەکانی ڕۆژنامەگەری و کاری میدیاییشدا لە گۆڤاری سروە و حەفتەنامەی سیروان لە رۆژھەاڵتی كوردستان
و تەلەفزیۆنەکانی تیشــک و کوردســتان تیڤی لە باشــووری كوردســتان و واڵتی فەرەنســا کاری کردووە و لە بواری شیعردا خاوەن ئەزموونێكی بەنرخەو بە یەکێک لە دەنگە
دیار و کاریگەرەکانی شیعری نوێی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دێتە ئەژمار و لە پۆلێنکردنی شیعری هاوچەرخی ڕۆژهەاڵتدا خاوەن سەنگی خۆیەتی.
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شێعر و هونەری کوردی له ڕۆژهەاڵت ،بە هەر
ڕێبــاز و شــێوە و دەربڕینێکــەوە کە بێتــە بەرهەم،
هونەر و شێعر و ئەدبیاتی مقاومەت و بەرگرییە!

ئەرشەدی ساڵی ١٣٧٨ی هەتاوی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی جێهێشتووە و بۆ ماوەیەك لە باشووری کوردستان نیشتەجێ بووە و پاشان ڕووی لە واڵتی ئەڵمانیا کردووە.
فەرەیدوون ئەرشەدی ،خاوەن  3كتێبی شیعرییە بە ناوەكانی ،نامەكانی غوربەت  ،بەرد و کۆمەڵە شیعری دەمگرن ڕۆژی بە شەرابی پێکەنینتەوە.
لەگەڵ گرێدانی خەباتی شاخ و شار ،قەڵەمەکەی کردە شانی وشەکانی و بە نووکی خامە سەنگەری لە شێعردا بۆ پێشمەرگە هەڵکەند .بەدەم هاواری رۆژهەاڵتەوە هات
و وتی « :دێر یا زوو تەقە لە دەروازەی خۆرهەاڵت هەڵدەستێ»  « .بۆ نابێ شەوێکیش وەرنە خوار ،تەقەیەک لە دەرگای شار بدەن».
لەگەڵ راساندا ،راسا و بووە شاعیری راسانی خاکی پۆشەکان.
لەم دیمانەیەدا زیاتر تێکەڵ بە دونیای روانینەکانی فەرەیدوون ئەرشەدی دەبین و لە خۆیەوە هەستەکانی دەخوێنینەوە.

لێرەدا سەرنجتان بۆ وتووێژێکی ڕۆژنامەی کوردستان لەگەڵ ئەم شاعیرە نەتەوەییەی گەلەکەمان ڕادەکێشین.

وتووێژ :گوڵباخ بەهرامی
ئەوەی من دەمهەوێ لێرەدا زیاتر
تیشــکی بخەمەســەر تێکەڵبوونــی
دوو رەوتی ئەدەبی لە ســەردەمێکی
جیاوازدایــە؛ رێک لە ســەردەمێکدا
کــە نوێگەرایــی و رەوتێکی تازەتر
لە ئەدەبیات بە گشــتی و شێعریش
بەتایبەتــی ،خەریکــە دەبێتــە
جێگــرەوەی رەوتەکانی پێش خۆی؛
ئێوە هەســتانەوەیەکتان لە شێعردا
دەســتپێکرد کە تەکانێکــی گەورەی
لە شێعری کوردی دا درووست کرد و
بــووە دەســپێکی جۆرێکی تازەتر لە
نوێکردنــەوەی ئەدەبیاتــی بەرگری
لە شــێوەی شــێعر و ســەرەتایەکیش
بــۆ داهێنانێکــی ئەدەبی بە ســتایل
و مێتۆدێکــی تایبەتەوە؛ دەمهەوێت
باســی ئــەو تایبەتمەندیانەمــان
بــۆ بکەیــت و ســەرەتای ئــەو
دەسپێکەش...
هــەر تــەوژم و تەکانێکــی ئەدەبیــی،
هونــەری و هزریی،کاردانەوەیەکــی
عەقاڵنــی ،ئەخالقی و جوانیناســانەیە
بەرانبــەر بــە تــەکان و تەوژمــی
کۆمەڵگــە ،یان النیکــەم ئەو تەوژمە
نادیــار و شــاراوە کــە لــە ژێر پێســتی
هەســت و نەســتی کۆمەڵگــە ،یــا
بەشــێکی زۆر حەســاس و کارای
دا ،دەژیــت و درز دەخاتــە پێســتی
قەتماغەبەستووی ژیانی رۆژانە.
هونەر بە گشــتی و شــێعر بەتایبەتی
لــە کلتــوور و زمانی ئێمەدا ،خێراترین
هەڵوێســتی هەبــووە بەرانبــەر بــەو
گۆڕانکارییە شاراوەیەی عەرزتم کرد
؛ بۆ باس لەســەر شــێعری بەرگری لە
رۆژهەاڵتــی کوردســتاندا و شــێوازی
کاری خــۆم لــەم چەند ســاڵەدا ،دەبێ
پێــش هەمــوو شــتێک ئــەوە بڵێــم کە
بــە بۆچوونــی مــن ،شــێعر و هونەری
کــوردی لــەم پارچــەی کوردســتاندا،
بــە هەر ڕێباز و شــێوە و دەربڕینێکەوە
کــە بێتــە بەرهــەم ،هونــەر و شــێعر و
ئەدبیاتی مقاومەت و بەرگرییە!
زمــان و کلتــووری ئێمــەی کــورد،
بــەردەوام و بەدرێژایــی مێــژووی
هاوچەرخمــان ،لــە مەترســی تواندنەوە
و پەراوێزخســتن دایــە ،بۆیــە هــەر
بەرهەمێکــی هونــەری و ئەدەبــی
جیــددی ،لــە چوارچێــوەی زمــان و
فەرهەنگــی کــوردی دا ،بەرگــری
کردنــە لــە توانــەوە و پەراوێزکــردن و
پارێــزگاری کردنە لــە زمان و خەیاڵ
و خــەون و ئاواتەکانــی نەتەوەیەکــی
پەراوێزخراو .
ماوەیەکــی زۆرە ،دەزگا و
سیســتمی تەبلیغاتیــی ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی ،ڕاســتەوخۆ یان
ناڕاســتەوخۆ ،بانگەشــەی ئەوە دەکەن
کــە زمــان و کارکــردی شــێعر و
ئەدەبیاتی شۆڕشگێڕانە یان ئەدەبیاتی
بەرگری ،بەسەر چووە و ئەو شێوازە لە
ئەدبیات و شێعر ،خوێنەر و الیەنگری
نییــە .چــاپ و باڵوبوونــەوەی ئــەو
هەمــوو کتێبــە تێئورییانە کــە تەبلیغ
بــۆ مودێڕنیزمێکــی بــێ ڕەگ و
ریشــە و خــوازراو دەکــەن ،بەشــێکی
لــەو تەبلیغاتــەوە ســەرچاوە دەگرێــت.
هــەر لــەم ســۆنگەوە ،بەداخــەوە بــڕێ
لــە نووســەرانی ئێرانــی و رۆژهەاڵتی
کوردستان ،بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ،
ئەم تەبلیغاتە پەرە پێدەدەن.
ئــەم تەبیلغاتە لە بواری سیاسەتیشــدا

بــاوە ،ئەوانــەی ئامــاژەم پێکــردن،
بانگەشــەی ئەوە دەکــەن کە هەرچی
خەســار لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان
کەوتــووە ،بەهــۆی بوونــی حیزبــە
سیاســییەکانیەتی!! کــە ئەگەر ئەوان
نەبوایەتــن ،کوردســتان پێشــکەوتنی
بەرچــاوی بەخــۆوە دەبینــی و لەباتــی
زاڵ بوونــی کەشــی ئەمنیەتــی،
شــاهیدی پەرەســەندنی ئابــووری و
کۆمەاڵیەتی دەبووین!!
ئەم ڕوونکردنەویەم بە پێویست زانی تا
لێرەوە بێمە سەر زەروورەتی هەوڵدان بۆ
بەڕۆژ کردنەوەی شــێعری مقاومەتی
رۆژهەاڵتی کوردستان کە بە باوەڕی
من لە دوو سەنگەردا دەجەنگێ :
یەکەمیــان ،بەرگــری کردنــە لــە
مرۆڤــی بەرگریــکار و دەروەســت ،بــە
خوڵقاندنــی فــەزای جوانیناســانەی
ژیــان و مردنــی ،بــە شــێعرێک
کــە خاوەنــی تایبەتمەندییەکــی
کوردانــە و جوغرافیــادارە؛ خاوەنــی
ناســنامەیەکی دیــارە و لــە شــێعری
هیــچ نەتەوەیەکــی نێــو جوغرافیــای
سیاســی ئێرانــدا ،نابینرێتــەوە؛ ئــەم
خاڵــە ،ڕەنگــە گرینگتریــن هانــدەر
بووبێــت بۆ بــەردەوام بوونم لە نووســین
لــەم بەســتێنەدا .بــۆ مــن هویــەت و
ناســنامەی هونــەری ،گرینگتریــن
شــتە کە شێعرم لە شاعیرێکی فارس
یــا ئــازەری یــا بەلــووچ و تورکمــان،
جیــا بکاتــەوە .بەتایبەتمەندییەکــی
زۆر دیــارەوە ،شــێعری بەرگــری
کوردســتان ،هــەر لەســەرەتاوە لەگــەڵ
شــێعری نەتەوەکانــی دیکــەی نێــو
جوغرافیای سیاســی ئێــران ،جیاوازتر
و تــا ڕادەیەکی زۆریــش ،دەوڵەمەندتر
و بەرباڵوتــر و خاوەنــی بەردەنــگ و
خوێنەری زۆرترە .
دووهەمین سەنگەر و ڕەنگە سەنگەری
پێشــەوەی ئــەم بەرگرییــە ،بەرگــری
کردنە لە ماهیەت و جەوهەری شێعر،
کە دەتوانێ لە کارەســات ئامێزترین و
دژوارترین و سەختترین شەڕ و ئاشتی
نێوان ئینســان و ئینســان ،مردن و ژیان
و مــرۆڤ و سروشــت دا ،ماهیەتــی
شێعریی خۆی بپارێزێ.
هیــوادارم لــە واڵمــی پرســیارەکەت
دوورنەکەوتبێتمــەوە؛ ماوەیەکــی زۆر،
بەتایبەت لە شــێوە نووســینی ئوســتاد
" جــەالل مەلەکشــا" بەمــاوە کــە
بەڕاســتی لــە ســەردەمی شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران لــە ســاڵی ١٣٥٧
بەمــاوە ،دیارترین شــاعیری شــێعری
بەرگرییە ،بۆشــاییەک لەو بەستێنەدا
هەبووە .هۆکاری ئەم بۆشــاییە زۆرن،
دواتــر ئامــاژە بە چەنــد خاڵی دەکەم.
زۆربــەی ئــەو کەســانەی خۆیــان بــەم
شــێوازە شــێعرەوە خەریــک کــردووە،
یــا ئەندامــی حیزبە کوردســتانییەکان
بــوون ،یــا لــە هەنــدەران نیشــتەجێ
بوون .ئەو شــێعرانەی لــە ڕاگەیاندنی
بــاو
حیزبەکوردســتانییەکانەوە
کراونەتــەوە ،ســەرەڕای ئەمەکدارییان
بــە شــۆڕش و مقاومــەت ،لەبــاری
شــێواز و داڕشــتن و کەڵک وەرگرتن
لــە کەرەســتەکانی جوانیناســانەی
نێــو زمــان و کلتــوور و سروشــتی
کوردســتان ،الوازییەکــی بەرچاویــان
پێــوە دیــار بووە .الوازییەکــە زۆرتر لە
دووبارەکردنــەوەی ئەو ئیماژ و موتیوو
و شــوعار و قســانەوە دەردەکــەون کــە
تەنیــا لــە جوغزێکــی دیاریکــراوی

فکــری و خەیاڵیــدا ئەســووڕێنەوە کە
لەبــاری شــێوازی داڕشــتنی فــەزای
جوانیناسی و خەیاڵەوە ،شتێکی ئەوتۆ
بە خوێنەر نادەن؛ مەبەســتم ئەوەیە کە
فرەتر لە شوعار نزیکن تا شێعر.
بۆ من ،بەاڵم هەر لەسەرەتای کارمەوە
بڕوام بەوە هەبووە کە شــێعر ،یەکێک
لە گرینگترین کەرەســتەکانی زمانی
و فکــری و خەیاڵییــە کــە دەتوانــێ
داکۆکــی بــکات لــە بوونــی مرۆڤ
لــە ســەرزەمینی خۆیــدا ،بــەاڵم بــە
شــێوازێکی هونــەری .هــەر بۆیــەش
ئەگــەر بــۆ نموونــە شــێعرەکانی دوو
کتێبی "بەرد" و "نامەکانی غوربەت"
م بخوێنیتــەوە ،ئــەو زەمینەیــەی تێــدا
دەبینــی کــە بەشــی زۆریــان شــێعری
بەرگریــن ،بــەاڵم لــە بارودۆخێکــی
تایبەتــدا ،مەبەســتم ئەوەیــە بڵێــم:
شێعری بەرگری"شار"ن.
چەنــد ســاڵ لەوە پێش (پێــم وابێ ١٥
ســاڵ لەوەپێــش) لــە وتووێــژ لەگــەڵ
رۆژنامەکەتان ،بۆ یەکەم جار وتوومە
کــە شــێعری بەرگری لــە رۆژهەاڵتدا
دوو جــۆرە" :شــار و شــاخ" .هــەر کام
لەمانە بەپێی شوێنی هاتنە بەرهەمیان،
خاوەنی تایبەتمەندییەکانی خۆیانن .
ڕەنگە شــێعری "ژیانــەوە" و "بازەکەی
کۆســااڵن" بــۆ مــن ســەرەتای ئــەو
تەکان و دەســپێکە بێت کە جەنابت لە
پرســیارەکەت دا ئاماژەت پێکردوە .بە
بۆچونی من ،لە شــێعر و ئەساسەن لە
هونــەردا" ،چــۆن" وتن ،فــرە گرینگە؛
هــەر لــەم ڕوانگەوە بوو کە داڕشــتنی
ئەم شێعرانەی کە بەتایبەت لە یەکەم
هەنگاوەکانــی "ڕاســان"ەوە نووســراون،
ئەو تایبەتمەندییە هەســت پێدەکرێت و
ئاشکرا ،دیارن .
مــن دەبوایــە بــە شــێوەیەک ئــەم
ئەرکــە دژوارە لــە هــەورازی هونەری
شۆڕشــگێرانە سەر بخەم کە شێعرم بۆ
نموونە لە شــێعری (جەالل مەلەکشا)
نەچێــت .لــە شــێعری شــاعیرانی نێــو
جەرگــەی شــۆڕش نەچێت ،لە هەمان
کاتدا ،ئاســتی هونەریی و ســەمیمی
بوونیشــی ئەوەندە بێت کە نەوەی تازە
پێگەیشتووی پانتایی زمانی کوردی
لێی نەسڵەمێتەوە؛ هەروەها ،توانیبێتی
شکۆی پێشمەرگە و خەباتە ڕەواکەی
و عەزەمەتــی شــەهید بوونەکــەی،
بکات بە شێعر .کارێکی دژوارە نە!؟
بەهەر حاڵ لەو شێعرانەدا ،ئەوەی فرەتر
بەرچــاو دەکــەوێ نزیک بوونەوەیە لە
جــۆرە دەربڕین و بەیان و داڕشــتنێکی
تایبــەت بە خــۆم و ڕوانینم کە ئەگەر
موبالغــەم نەکردبێ ،تا ئــەم کاتە ،لە
شــێعری مقاومەتــی الی خۆمانــدا،
نەبینــراوە .ئیماژەکانی لە سرووشــت و
زمــان و فۆلکلــۆر و وێــژەی کوردی
و کەرەستەکانی ژیانی پێشمەرگانەوە
هەڵقــواڵون .ڕاســییەکەت دەوێ،
ئەوەنــدەی لــە ژیــان و خولیــا و خــەون
و ئاوات و رەنجی پێشــمەرگەو ڕەنج و
ئــازاری دایک و باب و ژنی شــەهید
و منداڵــی شــەهیدەوە نزیکم ،کە خۆم
بەشــێکم لەو ژیان و رەنج و ئیفتخار و
کەوتــن و هەســتانەوەیە؛ ئاخــر ئەگەر
وانەبم ،چۆن دەتوانم شێعرێک بنووسم
خوێنەر لەگەڵیا پێوەندی بگرێت؟
دەمێکی زۆر بوو ،خەڵک لە شێعری
بەرگــری تێــر ببوون ،یان باشــترە بڵێم،
دەربڕیــن و لەحــن و بەیــان و فــەزای
شــێعرەکانی پێشــووتری ئــەم ڕێبــازە

شــێعرییە ،تینوویەتــی خەڵکــی
نەدەشــکاند .لەســەرەتاوە پێــم وا نەبوو
کــە ئەم شــێعرانە بتوانێ بەم چەشــنە
لە ڕیزی پێشــمەرگە و ناوخۆ و دەرەوە
الیەنگری هەبێت؛ بەاڵم خۆشبەختانە،
هــەر بــەو هــۆکار و تایبەتمەندییانەی
پێشتر ئاماژەم پێکرد ،زۆر زوو توانیان
جێگەیەکــی دیار لــە دڵی خەڵکدا بۆ
خۆیان بکەنەوە.
جگــە لــە ئەزمــوون و جــێ
پەنجــەی دیارتــان لــە ئەدەبیاتی
کــوردی رۆژهــەاڵت و شــێعرەکانی
ســەردەمی گەرمــی شــۆڕش ،لەگەڵ
دەســپێکی قۆناغی نوێی خەبات لە
رۆژهــەاڵت ،ئێوە هاتنــە مەیدان و
ئێســتاش الی هەمووان بە شاعیری
راســان دەناســرێن ،ئــەو قۆناغــە
لــە ئەزموونی خۆتدا چۆن پێناســە
دەکەیت؟
ڕاســان ،تەنیــا بڕیارێکــی حیزبــی
و چەکــداری و تایبــەت بــە یــەک
حیــزب نییــە؛ بــە بۆچوونــی مــن،
ڕاســان قۆناغێکــی زۆر دەگمــەن و
جەوانــە لــە بزووتنــەی چەقبەســتووی
رۆژهەاڵتی کوردســتاندا .ئەم تەوژمە
نوێیــەی کــە لەســەر دەســتی چەنــد
گەنجێکــی خوێنــدەوار و ئامانجخواز،
کڵپەی ســەند و لــە کورتترین ماوەدا،
رۆژهەاڵتــی کوردســتان و بەشــی
وریــای کۆمەڵگەی ئێــران و تەنانەت
حاکمیەتــی ئەو واڵتــەی ڕاچڵەکاند،
چ لە باری نیزامی و پێشــمەرگانەوە،
چ لە باری هزر و هەســت و هیواوە،
گڕ و تینێکی نوێی خســتە جەستەی
سڕبووی خەباتی رۆژهەاڵتەوە.
هــەروا کــە پێشــتر ئامــاژەم کــرد،
هــەر تــەکان و تەوژمێکــی ئەدەبــی
و هونــەری و هــزری ،دەتوانــێ
کاردانەوەیەکــی هونــەری و عەقڵــی
بێــت بەرانبــەر بــەو ئــەوژم و تەکانەی
کۆمەڵگــە ،یان النیکەم لە بەشــێکی
زۆر هەســتیارتریدا ،کــە خەریکە درز
دەخاتــە پێســتی قەتماخەبەســتووی
ژیــان .دەبوایــە گڕوتینــی هەنــاو و
هەنگاوی ڕاســانییەکان ،لە ئەدەبیات
و شێعر و ژانرەکانی دیکەی هونەردا،
ڕەنگ بداتەوە و خۆی بنوێنێ .
کــە یەکــەم تیمــی پێشــمەرگەی
کوردســتان لــە قەندیــل و دواتــر لــە
هەڵگــورد دەرکەوتــن ،من تێگەیشــتم
کــە تەکانێــک لــە بزووتنــەوەی
کوردســتانی الی خۆمــان دراوە.
وەک بڵێــی یەکــەم تەکانەکانــی
ئــەم بزووتنەوەیــەم هەســت کردبێــت.
تێگەیشــتم کە ئەم ڕۆڵە جەنگاوەرانە،
ژیــان و مردنێکــی جیاوازیــان هەیــە،
هــەر بۆیــە ،لــە هەڵگرتنــی یەکــەم
هەنگاویانەوە لەگەڵیان کەوتم .ڕاستە
بــە جەســتە لێیان دوورم ،بــەاڵم یەکەم
هەنگاویان ،شێعری منیشی ڕاپەڕاند.
لە بەفردا ،لەگەڵیان گەرم بوومەوە؛ لە
بەرزاییەکانــدا هەوای ئازادم هەڵمژی
و لە تەنیاییەکانیاندا ،خەمی جەوان و
پیریانم نۆشــی؛ برینیان بوو بە برینم،
پێکەنینیــان دڵمــی ژیانــدەوە ،شــەهید
بوونیان گریاندمی.
بــە خۆمم وت ،دەبێ دەنگێک هەبێت
جوامێری ئەم جوامێرانە وەسف بکات،
ئیتر ئەوە بوو کە نووســیم" :شــاعیری
شکۆی خاکی پۆشتانم".
لــە یــادم ناچێــت کــە هەنــدێ

دۆســتانی رۆشــنبیرم! پێیــان دەوتــم:
"بــە کەوچکێــک ئــاو ،کەوتویتــە
مەلــە"! هەڵبــەت من لــە واڵمیاندا بە
توانجەوە دەموت" :هونەر ئەوەیە بزانی
لــە کەوچکێــک ئــاودا چــۆن مەلــە
دەکەی " !
چەندیــن و چەنــد جــار بــەوە
تومەتبارمیــان کــردووە کــە تەبلیغــی
شــەڕی چەکداری ئەکــەم و خەباتی
مەدەنی کاڵ دەکەمەوە !!
دواتــر دەرکــەوت کــە هــەم ڕاســانی
رۆڵەکانــی خەڵــک ڕەوا و پایــدار
بــووە و لــە ناو و بەرنامــەی حزبێکدا،
کۆنەبووەتــەوە و بناغــەی خەباتێکــی
نوێــی کۆمەاڵیەتییــە وهەمیــش ئــەو
خەیــاڵ و دڵ و قەڵەمــەی بەردەوام لە
گەڵیان بووە و لەگەڵیان دەمێنێتەوە .
لــەو شــێعرانەدا ،ئاســتی هونــەری
و شــێعرییەتی کارەکان گرینگــە،
خــۆت شــاعیریت و بــاش دەزانــی کە
مــەودای نێــوان شــێعر و شــوعار ،زۆر
ناســک و مەترســیدارە ،گەر هۆشیار
نەبیــت ،ناتوانــی لــەو ســنوورەدا بــە
باشــی هاتوچــوو بکەیــت .گەرچــی
بــڕێ جــار ،تێکەڵکردنیــان شــتێکی
خۆشــی لێدەردەچێــت! ئــەوەش زیــاد
بکەم کە شــوعار ،لە کات و زەمانی
خۆیدا ،دژوارترین و کاراترین شــکڵی
نووسینە.
لــەم تەجرەبــە تازەیەمدا ،بەو ڕاســتییە
گەیشــتبێتم کــە ئەگــەر هونــەر و
بەرهەمهێنــەری کاری هونــەری ،بــە
ئەمەکــداری و هەســت و ئەندێشــە
و خەیاڵــەوە ،لەتــەک ئــەرک و خــەم
و شــادمانی و گیانفیدایــی ڕۆڵــە
نەتەوەکەیــدا
ئامانجخوازەکانــی
بژیــت ،هــەم بەرهەمــی ســەمیمانە
و ڕاســتگۆیانە دەخوڵقێنــێ ،هــەم
یارمەتیدەری بەرەوپێشــچوونی ڕەوتی
جوانیناســانە و نوێگەریــی هونــەر
و ئەدبیاتەکــەی دەبێــت ،لــە هەمــان
حاڵیشدا ،لەدڵی میللەتەکەیدا دەژیت.
بەرپرس و دەروەست بوون بە شێعریەتی
شــێعر و دەرد و ئــازار و ئاواتــی
خەڵکەکــەت ،بۆ بەئەنجــام گەیاندنی
ئــەو ئەرکــەی پێــی پابەنــدی ،زۆر
گرینگــە؛ مــن بــاوەڕم بــە ئــەرک
و وەزیفــەی کۆمەاڵیەتــی شــێعر
هەیــە ،ئەگــەر شــێعر نەتوانێ ئەرکی
مێژوویی خــۆی لەو زەمانەی خۆیدا،
بــە ئەســتۆ بگرێــت و بــۆ ئــازادی و
بەختیــاری مــرۆڤ تێنەکۆشــێ و
هاوارێکــی جوانیناســانە نەبێــت لــەو
ڕەنج و ئازارانەی ئینســانی سەردەمی
هاڕیــوە ،هیــچ کارێکــی ئەوتــۆی
نەکــردووە .کەوابــوو منی هاوســەردەم
و هاودەردی ئەو مرۆڤە تێکۆشــەرانە،
کە بۆ ئازادی و یەکسانی تێدەکۆشن
و گیــان دەبەخشــن ،ڕەوا نابینــم
هونەرەکــەم ،ئاوێنــەی خولیا و ئامانج
و ژیان و مردنیان نەبێت .
ئەدەبیاتــی بەرگــری و
شۆڕشــگێڕانه لــه ئەدەبــی کوردیدا
بەتایبەتــی الی شــاعێران و
نووســەرانی رۆژهەاڵتی کوردســتان
چــون دەبینــن؟ ئایــا ئەدەبیاتــی
کــوردی لــه ڕەوتــی خەباتــی گەلی
کــورددا ،ڕەنگدانــەوەی پێویســتی
هەبووە؟
پێشتر عەرزم کرد ،سەرتاپای ئەدەب و
هونەری رۆژهەاڵت ،شــێعر و هونەری

بەرگرییــە! تەنیــا بەم هۆکارە ســادەیە
کــە بەرگــری دەکات لــە هێرشــی
زمــان و کلتــووری بااڵدەســت ،بــۆ
تواندنــەوەی زمــان و کلتــوور و هونەر
و هزری نەتەوەکەمان .
کەوابــوو ،هەر ڕســتەیەکی ئەدەبیاتی
جیــددی و دەروەســت ،خزمەت دەکات
بە مانەوە و بەرقەراربوونی هۆویەت و
کەسایەتی زمانیی و مرۆیی ئێمە.
بــەاڵم جیاوازییەکــی دیاریــش هەیــە
لــە نێــوان ئــەو شــێعر و ئەدەبیاتــەی
نەترســانە و دەروەســت ،دەپڕژێتە ســەر
الیەنــە جۆراوجۆرەکانــی خەبــات و
تێکۆشــانی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
ڕیزی پێشەوەی پارێزەرانی کەرامەتی
نەتەوەییمان.
دڵنیــام شــاعێران و نووســەرانی
رۆژهــەاڵت ،ئەگــەر لــەو بارودۆخــە
ڕەش و کوشــەندەی سانســۆر و
خەفەقانــی حکومــەت بــۆ ئــەم
جــۆرە شــێعرە درووســتی کــردووە،
نەبوونایە ،ڕاشــکاوانەتر و ڕاستەوخۆ،
بەرهەمەکانیــان دەخوڵقــان .خۆت ئەو
کاتــەی لــە ڕۆژهەاڵت بــووی ،لەبەر
ئــەو فشــارو بەربەســتانەی دەزگای
سانســۆری رێژیــم داینــاوە ،نەتتوانیوە
بە ئاشــکرایی ئێستە بنووسی،کەوابوو
ئەدەبیاتــی بەرگــری شــار ،شــێواز و
تکنیــک و دەربڕینــی تایبەتی خۆی
هەیــە و تــا ئەو ڕادەیەی ئــاگادار بم،
جێی دڵخۆشییە و دەبێ ئافەرین بڵێین
بــەو شــاعێر و نووســەرانەی هەوڵیــان
پارێزگاری کردنە لە زمان و خەیاڵ و
ئاواتی نەتەوەکەمان .
لــە یادمــان نەچێــت کــە شــاعێران و
نووســەرانی هــەر دەور و زەمانەیەک،
بەرهەمــی تایبەت بە زەمانەی خۆیان
دەخوڵقێنــن؛ ئەمــە ڕەســمی زەمانــە و
هــۆی مانــەوەی ئەدەبیــات و شــێعرە.
هێشــتا زووە بــۆ هەڵســەنگاندنی
چۆنیەتــی و چەندایەتــی بەرهەمــی
نووســەران و شــاعیرانی ناوخــۆ .هــەر
کات فرســەت و دەرفەتــی بــاو
کردنــەوەی کارەکانیــان فەراهــەم
بێــت ،ئەوســا دەبینیــن کــە چ
پەلکەزێڕینەیــەک لــە بەرهەمــی
ڕەنگاوڕەنگی ئەدەبی ،دەبینین .
نیگەرانــی مــن ئەوەیە کــە نوێخوازی
و هەوڵــدان بــۆ بینینــەوەی شــێواز و
دەربڕینــی نــوێ ،بــە چاولێکــەری
ئەدەبیاتــی زمانــی فارســی ،شــێعری
ئێمە لە ناسنامەی خۆی دووربکاتەوە،
دوورەپەرێــز و مەحفڵنشــینی بــکات؛
مێــژووی ئەدەبیاتــی گــەالن ،پــڕە
لــەو هــەوڵ و تەقــەال نوێخــوازە بــێ
ڕیشــانەی کــە تەنیــا بەختیــان ئەوەیە
لە پۆلێنکردنی ڕێبازە هونەرییەکاندا،
ناویــان هەیــە .ئەگــەر نوێخــوازی،
مودێلێکــی خوازراوی بێ ڕیشــە بێت
و لــە زەرورەتێکی مێژوویی و زمانیدا
هەڵنەقواڵبێــت و ئیدامەی رەوتەکانی
پێــش خــۆی نەبێــت ،هــەر تەنیــا بــۆ
دەمەتەقێی کافەنشــینان و دارودەستە
ئەدبییەکان خوڵقاوە .
لە ئایندەیەکی نزیکدا و پاش نەمانی
بەربەســتەکانی چاپ و باڵوکردنەوە،
ئــەو ئەدەبیاتــە جیدییەی لە ژێر تێغی
سانســۆردا و لــە شــار و دێهاتەکانــدا
خوڵقــاوە ،دەرفەتــی خۆدەرخســتنیان
دەبێت.
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ڕاپۆرتی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت
ڕۆژنامەی کوردســتان بە مەبەســتی هەرچی زیاتر ئاشــکرا کردنی پێشــێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو
جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو دەکاتە و دەیخاته بەر دیدی خوێنەرانی ڕۆژنامەی کوردستان.
ئــەم ڕاپــۆرت و ئامارانــە بــاس لــە حاڵەتەکانی پێشــێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی مانگی بەفرانباری ٩٦ی هەتاوی لە شــار و ناوچە کوردنشــینەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتیە لە حاڵەتەکانی دەسبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم
کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.
هێمایەک لە پێشێلکردنی مافەکانیی مرۆڤ لە دوو حەوتووی ڕابردوودا

دەستبەســەر و بانگهێشــت
کردن ،لە ماوەی دوو حەوتووی
رابردوودا:

هێــزە ئیتالعاتــی و ئەمنیەتییەکانــی
ڕێژیم لە شارەکانی ئێران و کوردستان
ژمارەیــەک لــە هاوواڵتییــان و
خوێندکارانــی کوردیــان لــە کاتــی

خۆپیشاندانە خەڵکییەکان دەسبەسەر و
هەروەها چەند کەســێکیان بە تۆمەتی
جۆراوجــۆر لــە کوردســتان دەسبەســەر
کردووە.
بەپێــی ڕاپۆرتــە بەراییــەکان ،هەتــا
کاتــی باڵوبوونەوە ئەم هەواڵە نزیکەی
 ٥٠خوێنــدکاری کــورد و ئێرانــی لــە

زانکۆکانــی ئێران دەسبەســەر کراون و
تەنانــەت هیــچ ئاگادارییەک لەســەر
چارەنووســی ئــەو خوێندکارانــە لــە
بەردەستدا نییە.
شوناســی هێندێــک لــەو کەســانە کە
دەسبەسەر کراون بریتین لە:
ساالر موبارەکی ،فەزیلەت مستەفایی،
جاویــد دەباغــی ،پژمان ســۆرە ،شــوانە
لوتفــی ،محەممەد ئیبراهیمی ،ناســێح
خالیــدی ،ئیدریــس شــەریفی ،پووریــا
ئەمجەدیان ،جەبار حســەینی ،حســەین
باقری،حیســام رەشــیدزادە ،ڕەمــەزان
عەزیزی و فەریدوون ئاقایی.
هەروەهــا لــەو ماوەیــەدا ،خوســرەو
کوردپوور،دارا مســتەوفی ،مامۆســتا
لوقمــان پێشــنویژی مزگەوتــی
گوندی"نێــی" مەریــوان بانگهێشــتی
ئیدارەی ئیتالعات کراون.

کۆڵبەران:

کوشتنی دەستبەسەرکراوان:

هێــزە ئیتالعاتییەکانی ڕێژیم ،شــەوی
٢٢ی بەفرانبــار هاوواڵتییەکــی
تەمــەن  ٢٤ســاڵی خەڵکــی ســنەیان
بــە ناوی"ســارۆ قارەمانی" لــە زینداندا
کوشــت و بەنهێنــی تەرمەکەیــان
بەخاک سپارد.
هــاوکات هاوڕێیەکــی ناوبــراو
بەناوی"کیانــووش زەنــدی" بەدەســتی
دژەگلییەکانــی ڕێژیــم لــە ئیتالعاتی
ســنە گیانــی لێئەســتێندرا و
بەهەمــان شــێوە تەرمەکەی ڕادەســتی
بنەماڵەکەی کرا.
یەکێکــی دیکــە لــە دەسبەســەرکراوە
کــوژراوەکان بریتــی بــوو لە "حوســین
قادری"تەمــەن  ٣٠ســاڵ کــە ڕۆژی
دووشــەممە ڕێکەوتی ٢٥ی بەفرانبار،
لــە گرتووخانــەی ســنە لەژێــر ئــازار و
ئەشکەنجە گیانیان لە دەستداوە.

لــە مــاوەی دوو حەوتــووی رابــردوودا،
 ٦کۆڵبــەری کــورد لــە ناوچــە
ســنوورییەکانی کوردســتان بە تەقەی
ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییــەکان،
بەربوونەوە لە بەرزایی و سەرمابردوویی
بریندار یان گیانیان لە دەستداوە.
"ســلێمان خــزری" بــە هــۆی
ســەرمابردوویی و شۆڕش عومەری بە
هــۆی بەربوونەوە لە بەرزایی گیانیان
لە دەســتدا ،عەبدوللەتیف شــەعبانی و
شــوان مەحموودی و مەســعوود وەیسی
بــە تەقــەی هێــزە نیزامییــەکان بریندار
کــران و فەرهــاد دەســتوور بــە هــۆی
بەربوونەوە لە بەرزایی بریندار بوو.
خۆکوژی:
لەو مەوەیەدا دوو کچ خەڵکی شــاری
بۆکان ،بە هۆکاری جیا جیا دەســتیان
داوەتــە خۆکــوژی و گیانیــان لــە
دەســتداوە ،درەخشــان.م ،خوێنــدکاری
عیلمــی کاربــوردی ،شــین.الف،

سوناسی ئەو دوو کەسە ڕاگەیەندراوە.
هەروەهــا "ڕوونــاک رەســووڵی" کــە
دایکــی منداڵێکــی تەمەن  ٥ســاڵەیە،
بە هۆی کێشــە بنەماڵەییەوە ،لە الیەن
هاوژینەکەیەوە هێرش دەکرێتە ســەری
و دەکوژرێت.

کرێکاران:

کرێکارێکــی کــورد خەڵکــی شــاری
ســنە لــە کاتــی کارکردنــدا تووشــی
ڕووداوی کار هاتــووە و گیانــی لــە
دەســتداوە؛ شوناســی ئــەو کرێــکارە
کوردە عەتا کاتوانی ،تەمەن  ٥٧ساڵ
راگەیەندراوە.
ئــەم ئامارە بە پشتبەســتن بــە ئاماری
تۆمــار کــراو لــە ناوەندیــی ئاماریــی
کوردپــا بــاو دەکرێتــەوە؛ بــە هــۆی
نەبوونــی میدیــای ئــازاد و ســەربەخۆ
بــۆ ڕووماڵکردنــی هەواڵەکانــی
ئێــران و کوردســتان پێدەچێــت ئاســتی
پێشــێلکردنی مافەکانــی مرۆڤ زۆر
لەوە زیاتر بن.

ڕەخنــەی چاوەدێرانــی مافــی مرۆڤ لە  :RMMKدەوڵەتــی ئێــران دەبێــت
ســەرکوت و پێشــێل کردنــی ئازادیــی بەرپرســایەتی پاراســتنی گیانــی
ڕادەربڕین لە ئێراندا
هاوواڵتییان و زیندانییان
لە ئەستۆ بگرێت

ڕێکخــراوی چاوەدێرانــی مافــی
مــرۆڤ ،لە ڕاپۆرتی ســااڵنەی خۆی
ڕایگەیانــدووە ،کردەوەکانــی ڕێژیمــی
ئێــران لــە ســاڵی ٢٠١٧دا لــە بــواری
مافــی مــرۆڤ ،دڵتەزێــن و خەمــاوی
بوون.
ئــەم ڕێکخراوەیــە لــەم ڕاپۆرتــەدا،
"ئامرازەکانــی ســەرکوتکاری هێــزە
ئەمنییەتییــەکان ،دەزگای قەزایــی و
ناوەندە ناهەڵبژاردەکانی وەکوو شۆرای
نیگابــان"ی ڕێژیمــی بــەوە تۆمەتبــار
کردوون ،کە کونتڕۆل کردنی کەشی
سیاســی و پێشــێل کردنــی مافەکانی
مرۆڤیان لە ئێراندا بووژاندۆتەوە.
لــە درێــژەی ئــەم ڕاپۆرتــەدا ،بــاس لە
دەسبەســەر کردنی دەیــان ڕۆژنامەوان،

چاالکــی کرێــکاری و ڕاگەینــدراوە
کۆمەاڵیەتییەکان کراوە.
هــەر لــەم بــارەوە ،پێشــتر گرووپەکانی
داکۆکــی لــە مافــی مــرۆڤ
ڕایانگەیانــدووە ،کــە ڕێژیمــی ئێــران
هەتا کۆتایی ساڵی ٢٠١٧ی زایینی،
النیکەم  ٤٧٦کەســیان لە ســێدارە داوە
و چوار کەســیش کە تەمەنیان لە ١٨
ســاڵ کەمتــرە بــە تاوانــی کوشــتنی
بەئەنقەســت بــە ئێعــدام مەحکــووم
کردووە.
هــەر لەم ڕاپۆرتەدا باس لە سیاســەتی
هەاڵواردنــە مەزهەبــی ،ڕەگــەزی و
زایەندییــەکان کــراوە و هەروەها ئاماژە
بــە نابەرانبــەری لــە هاوســەرگیری و
تــەاڵق ،میراتگیــری ،سەرپەرەســتیی

مندااڵن و نایەکســانی لە نێوان پیاوان
و ژنــان لــە الیــەن دەزگای قەزایــی و
ناوەندە بڕیاردەرەکانی ڕێژیم کراوە.
بــە وتــەی چاوەدێرانــی مافی مرۆڤ
ژنانــی ئێرانــی لــە بــواری ئابــووری و
کاردا لــە پەراوێــز خــراون و تەنیــا ١٦
لەســەدیان وەکوو هێــزی کار لە قەلەم
دەدرێن ،لە حاڵێکدا حەسەن ڕۆحانی لە
کاتی هەڵبژاردنەکانی ســەرکۆماریدا
ڕەخنــەی لە هەاڵواردنــە زایەندییەکان
گرتبــوو و وادەی دابــوو" ،کــە ڕێژەی
بەشداریی ژنان لە پۆستە بەڕێوبەری و
بڕیاردەرییەکانــدا بەرز بکاتەوە" ،بەاڵم
هەتا ئێســتە هیچ ژنێکی وەکوو وەزیر
هەڵنەبژاردووە.

ڕێکخــراوی داکۆکــی لــە مافــی
مرۆڤی کوردستان داوای واڵمدانەوەی
گیــان لــە دەســتدانی هاوواڵتییانــی
دەستبەســەرکراو ،لــە بەرپرســانی
دەوڵەتی ،ئەمنیەتی و قەزایی کرد.
ڕێکخــراوی داکۆکــی لــە مافــی
مرۆڤی کوردســتان لــە بەیاننامەیەکدا
ڕایگەیانــد ،ئیددعــای بەرپرســان
ســەبارەت بــە گیــان لــە دەســتدانی
گومانــاوی دەسبەســەرکراوان ،دەبــێ
لێکۆڵینەوەی لەسەر بکرێت.
لە بەشێک لەم ڕاگەیەندراوەدا هاتووە؛
هــەر بەو شــێوەیە کە میدیــا نێوخۆیی
و دەرەکییەکانــدا ڕووماڵیــان کــردووە،
هەوڵــە ئەمنیەتــی و پۆلیســییەکانی
دەوڵەتــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران
بــۆ کونتــڕۆڵ کردنــی ناڕەزایەتیــی
و خۆپیشــاندانە خەڵکییــەکان ،یــان

بەواتایەکی تر سەرکوتی ناڕەزایەتییە
مەدەنییــەکان لــە سەرانســەری ئێــران،
هەتــا ئێســتا بووەتــە هــۆی گیــان
لەدەســدانی دەیــان هاوواڵتیــی و
دەسبەســەر و زیندانــی کردنی هەزاران
هاوواڵتیی دیکە.
ئــەوە لــە حاڵێکدایــە کــە لــە مــاوەی
یــەک حەوتــووی ڕابــردوودا ،میدیــا
و ڕاگەیەندنــەکان بــاس لــە گیــان
لــە دەســدانی چەنــد هاوواڵتییەکــی
زیندانــی بــە تایبەتی ســینا قەنبەری،
وەحید حەیدەری ،عەلی پۆاڵیی ،سارۆ
قارەمانــی ،کیانــووش زەنــدی و ئــارام
مۆعــازی لــە گرتووخانەکانــی تاران،
ئــەراک ،چالــووس ،ئەهــواز و ســنە
دەکەن .ئەگەرچی بەرپرسانی قەزایی
و ئەمنیەتی ئیددعای ئەوە دەکەن کە
ژمارەیەک لەو زیندانییانە وەک سینا

قەنبــەری و وەحیــد حەیــدەری خۆیــان
کوشــتووە و ســارۆ قارەمانی لە ڕەوتی
شــەڕ و تێکەڵچوونــی چەکدارانــەدا،
کوژراوە ،بەاڵم سەرچاوە سەربەخۆکان
و ناوەندەکانــی مافــی مــرۆڤ ئــەو
ئیددعایــەی بەرپرســانی حکوومەتــی
ڕەت دەکەنەوە.
لە بەشێکی دیکەی ڕاگەیەندراوەکەدا
هاتــووە؛ ئــەم ڕێکخراوەیــە بەپێــی
بڕیارنامــەی ١٧٣/٤٣ی کــۆڕی
گشــتیی ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتــووەکان پەســندکراوی ٩ی
دێســامبری  ١٩٨٨لە پێوەندی لەگەڵ
پاراســتنی مافــی دەسبەســەرکراون،
"حکوومــەت و دەوڵەتــی کۆمــاری
ئیسالمی بە بەرپرسی گیانی سەرجەم
دەسبەســەرکراو و زیندانییــەکان
دەزانێت".

