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ڕاسانی هێمنانەی شار

لــە ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٢٦ی
خاکەلێوەوە ،بازاڕیانی شارە سنوورییەکانی
کوردســتان ،بانــە و جوانڕۆ بــۆ ناڕەزایەتی
دەربڕیــن لــە هەمبــەر داخســتنی بازاڕچــە
ســنوورییەکان و زیادکردنــی نرخــی
گومرۆکــەکان کــە وەک چاالکانــی
سیاســی دەڵێــن بریتییــە لــە سیاســەتی
قڕکردنــی گەلــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت
دەســتیان دایــە مانگرتن و لەمــاوەی چەند
ڕۆژدا ئەم مانگرتنانە فراوانتر بوونەوه و 7
شاری کوردستانی گرتەوە.
لــە زۆربــەی ئــەم مانگرتنانــەدا بەشــێوەی
ســەمبۆلیک و بــە نیشــانەی ئێعتــراز بــە
سیاســەتی قڕکردنــی خەڵکــی هــەژار لــە
کوردســتان ،مانگرتــووان ســفرەی خاڵییــان
ڕاخستووە و ڕایانگەیاندووە":سفرەی بەتاڵی
ئێمە نانی دەوێ".
تا کاتی داڕشــتنی ئــەم هەواڵە مانگرتنی
جەمــاوەر و کاســبکارانی حــەوت شــاری
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان "جوانــڕۆ ،بانــە،
مەریــوان ،ســەقز ،سەردەشــت ،پیرانشــار
و مەهابــاد" لــە ناڕەزایەتــی بــە داخرانــی
ســنوورەکان بەردەوامــە و زۆرینەی دووکان
و بازاڕەکانی ئەو شارانە داخراوە و خەڵکی
نــاڕازی لەنێــو شــەقام و کــۆاڵن و بــەردەم
فەرمانداریــی شــارەکان ســفرەی بەتاڵیــان
راخستووە.

ماوەی چەند مانگێکە بە بڕیارێکی رێژیم،
ســنوورە کۆڵبەرییەکانــی نێــوان باشــوور و
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،کە ســەرچاوەی
بژیوی سەدان هەزار کاسبکار و دووکاندار
و کۆڵبــەری شــارە ســنوورییەکانە ،داخراوە
و ئەمــەش بووەتــە هــۆی بێــکاری زیاتری
خەڵک.
بەپێــی دواییــن زانیارییــەکان هێــزە
چڵکاوخۆرەکانــی رێژیــم گوشــاریان بــۆ
کاسبکار و دووکانداران هێناوە و دەیانهەوێ
بە زۆرەملی و هەڕەشــە و چاوسوورکردنەوە
کۆتایــی بــە مانگرتنــەکان بهێنــن و بازار
و دووکانــەکان بــە خەڵک بکەنــەوە ،بەاڵم
مانگرتنــی جەمــاوەری بەبێگوێــدان بــەم
هەڕەشانە بەردەوامە کە خەڵک بە راسانی
هێمنانەی شار ناوزەدیان کردووە.
ڕێژیــم لــە ترســی خۆپیشــاندان و
بەرینتربوونــەوەی ئــەم ناڕەزایەتییانــە،
هێزێکــی زۆری چەکــدار و ئیتالعاتییــان
لەنێو خەڵک و کووچە و کۆاڵنەکان باڵوە
پێکردووە و ڕێوشــوێنێکی توندی ئەمنی و
سەربازییان گرتۆتە بەر.
بەپێــی هەندێــک لــە زانیارییــەکان هەتــا
ئێســتا زیاتــر لــە دە کــەس لــە جەمــاوەری
نــاڕازی و کاســبکاران دەسبەســەر کراون؛
ئەمــەش لەکاتێکدایــە کــە بەنــاو نوێنەری
سەردەشــت و پیرانشــار لە مەجلیسی ڕێژیم

بــە هەواڵدەرییــە ناوچەییەکانــی وتــووە:
هەندێــک لــە بەرپرســانی حکوومەتــی
باوەڕ ناکەن کە بە داخســتنی ســنوورەکان
زیاتــر لــە  ٧٥هەزار کۆڵبەر بێــکار بوون و
گاڵتەمان پێدەکەن!
ئێــوارەی ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی
29ی خاکەلیوە ،سەعید جەلیلی ،نوێنەری
ڕێژیــم لــە شــۆرای بــااڵی ئەمنییــەت بــۆ
کۆتاییهێنــان بــە مانگرتنــی دووکانــداران
و بازاڕیان ســەردانی شــارە مانگرتووەکانی
کــرد و لــە کاتــی لێدوانیدا لە شــاری بانە
بــە هۆی ناڕەزایەتی دەربڕینی مانگرتووان
قسەکانی تەواو نەکرد.
نوێنەری ڕێبەری ڕێژیم ،داوای لە بازاڕیان
کــردووە ،کــە کۆتایــی بــە مانگرتنــی
خۆیــان بهێنن ،بەاڵم خەڵــک ناڕەزایەتییان
لــە هەمبــەر قســەکانی ســەعید جەلیلــی
دەربڕیبــوو و شــوێنی کۆبوونەوەکەشــیان
بەجێ هێشتبوو؛ دواتر لە بەردەم مزگەوتی
جامێعــی ئــەم شــارە دەســتیان کــرد بــو
درووشمدان.
هــەر لــە پەیوەندییەدا ،فەرمانداری شــاری
بانــە ،بەڵێنــی جێبەجــێ کردنــی کێشــەی
بازاڕیانــی دابوو ،بەاڵم خەڵک باوەڕیان بە
بەڵێنەکانی ناوبراو نەکردووە.
ســەبارەت بەم ڕووداوانە ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران بۆ پشتیوانی

لــە مانگرتنــی خەڵکــی کوردســتان
ڕاگەیەندراوێکــی بــاو کردۆتــەوە کــە
تێیــدا وێــڕای پشــتیوانی لــە ناڕەزایەتی و
مانگرتنــەکان هاتــووە :ڕێژیمــی کۆماری
ئیســامیی ئێران لەژێر نــاوی بەربەرەکانی
لەگــەڵ هاتنی کەلوپەلی قاچاخدا ،ســاڵ
بە ساڵ توندوتیژی و تاوان و سەختگیریی
دژی کۆڵبــەران زیاتــر کردووە .ســەرەڕای
کوشــتن و بریندارکردنی ســەدان کۆڵبەر و
دەستبەسەرداگرتنی بارەکانیان و لەنێوبردنی
واڵغی بارییان ،بەردەوام هەوڵی پەکخستن
و نەهێشــتنی ئەم تەنیا ســەرچاوەی ژیان و
داهاتــی دەیــان هــەزار بنەماڵــەی هــەژار و
دەسکورتی ئەو ناوچانەی داوە .بە تازەییش
وێڕای داخســتنەوەی ســەر لە نوێی سنوورە
کۆڵبەرییەکان ،یاســا گومرۆکییەکانی لە
زیانــی هــاوردەکاران و فرۆشــەران گۆڕیوە
و بــەم جــۆرە جارێکــی دیکــە ژیــان و
بەڕێوەچوونــی ئــەو خەڵکــەی خســتووەتەوە
مەترسی.
لــە بەشــێکی دیکەی ئــەم راگەیەنــدراوەدا
هاتــووە :ئێمــە لــە کاتێکــدا ســاو بــۆ
خۆڕاگــری و ئیــرادەی کۆڵنەدەرانــەی
مانگرتــووان دەنێریــن ،داوا لــە خەڵکــی
شــار و ناوچەکانــی دیکــەی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان دەکەین دەنگــی خۆیان تێکەڵ
بــە دەنگــی مانگرتووانــی شــارەکانی

جوانڕۆ ،بانە ،سەقز ،مەریوان ،سەردەشت و
پیرانشار بکەن .پاشەکشەی کاربەدەستان و
ملدانیــان بۆ داخوازە ڕەواکانی مانگرتووان
و ناڕازییــان ،لــە گــرەوی درێــژەی ئــەو
حەرەکەتە و پشتیوانیی خەڵکی شارەکانی
دیکە لە مانگرتنی شارە سنوورییەکاندایە.
هەر لەم ڕاســتایەدا خوێندکارانی زانکۆی
پەیــام نووری مەریــوان بە ڕاگەیەندراوێک
پشــتگیری خۆیــان لــە مانگرتووانــی
کوردســتان دەربڕیــوە و ڕایانگەیانــدووە:
ئێمــەش وەکوو چینی خوێندکاری شــاری
مەریوان ،پشــتگریی خۆمــان لەم مانگرتنە
ڕادەگەیەنیــن و لــە خەڵکــی هەمــوو
کوردستان داواکارین کە:
 بە داخســتنی بازاڕەکان لە هەموو شــارەکوردنشینەکان ،پشــتیوانیی لە مانگرتنی
بازاڕییان مەریوان و بانە و جوانڕۆ بکەن.
 چینــە جیاوازەکانــی دیکــەی کۆمەڵگا(فەرمانبــەران و خوێنــدکاران و ،)...بــۆ
پشتیوانی لەم مانگرتنە ،هەڵوێستی خۆیان
پیشان بدەن.
 مانگرتووان تا بەدیهاتنی خواستەکەیان،لەسەر مانگرتن و ناڕەزایەتی سوور بن.

پـەیڤ
« نان ،ئازادی،
کەرامەتی ئینسانی

كەریم پەرویزی

مرۆڤێــك كــه لــه هەژاریــدا ڕاگیــراوه،
مرۆڤێك كه نكۆڵی له ناسنامه ئێتنیكی،
ئایینــی یــان نەتەوەییەكــەی دەكــرێ یــان
دەكەوێته بەر تەوژمی سیاسەتی تواندنەوه
و ســووكایەتی پێكردن یان لەژێر ســتەمی
جنســیدا دەژی ،مرۆڤێكــه كــه كەرامەتی
لێ زەوت كراوه.
ئەمــە رســتەیەکی نێو بەرنامــە و پێڕەوی
نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێرانــە کــە لــە بەشــی بنەمــا فیکــری و
سیاســییەکانی حیزبــدا هاتــووە و لــەم
رۆژانــەدا بــە روونــی رەنگدانــەوەی وەهــا
کردەوەیەکــی دژەمرۆیــی لــە کۆمــاری
ئیسالمیدا دەبینین.
ڕێژیمی ئیسالمیی تاران ،لە سەر ئەساسی
ســووکایەتی بــە مرۆڤ دامــەزراوە و لەو
چوارچێــوە ئیدئۆلۆژیکــە پاوانخوازنەیەدا
سیاســەت و کــرداری لــە خــۆی نوانــدووە
کــە مرۆڤــی پــێ بوونەوەرێکــی بێهێز و
بێئاوەز و بێئیرادەیە کە پێویســتە وەکوو
ئــاژەڵ تــا دەتوانێ کەڵکــی لێوەربگرێ و
هەر وەکوو ئاژەڵ هەرکات الســاری کرد
وەبەر قامچیی بدات.
لــەم روانگــە دژە مرۆییــەی کۆمــاری
ئیســامیدا ،هەرچــی لــە ناوەنــدی
ئیدئۆلۆژیکــی دەســەاڵتە تێکــەڵ بــە
شۆڤێنیزمەکە دوورتر دەکەوێتەوە ،ئاژەڵتر
دێتە بەرچاو .تاکە مرۆڤ لەو روانگەیەدا
وەلیــی فەقیهــە و ئەوانــەی هەندێــک لە
وەلیــی فەقیــه نزیکن ،لە مــرۆڤ دەچن!
غەیــرە فــارس ،هــەژار و کەمداهات ،ژن،
غەیــرە شــیعەی ویالیەتــی فەقیهــی ،لــە
روانگــەی وەلیــی فەقیهــەوە زۆرتر وەکوو
نامرۆڤ چاویان لێ دەکرێ.
چوار دەیە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی،
لێوانلێو بووە لە سووکایەتی بە نەتەوە غەیرە
فارسەکان؛ لێوانلێو بووە لە چەوساندنەوەی
مــرۆڤ بە دەســتی مــرۆڤ؛ لێوانلێو بووە
لــە دزیــن و تااڵنکردنــی ســامانی واڵت
و باجــی تیرۆریــزم و ســەرەڕۆییەکانی لە
ســفرەی نانەوشکەی چینی کەمداهات و
هەژار دراوە و ســەرانی ڕێژیم لە کانادا و
سوییس و بریتانیا و ئیسپانیا و ئاڵمان ویال
و سەهمی هۆتێلیان کڕیوە.
ســتەم دژی ژن ،دژی جودابیــران ،دژی
نەتــەوە غەیــرە فارســەکان ،دژی ئایینــە
غەیــرە شــیعەی ویالیەتــی فەقیهــی ،و
دژی هەمــوو مرۆڤێــک کــە خــۆی پــێ
خاوەن ناســنامە و کەسایەتییەک بووبێ،
لــە مــاوەی ئەم دەســەاڵتدارییە پڕ تاوانەدا
بەڕێوە چووە.
ئاکامــی ئــەم دەســەاڵتە ســووکایەتی بــە
کەرامەتی هەمــوو مرۆڤەکان لە پانتایی
جوغرافیایــی واڵتێکی بەاڵلێدراوی بەناو
ئێرانــدا بــووە و ئەم ڕێژیمە بە پارەی نەوت
و ساتوسەودا لەگەڵ بازرگانانی خوێن لە
ئەورووپــا و کانــادا و ئامریــکا و رووســیە
و چیــن و  ...هەزینــەی هێــزی دڕنــدەی
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ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بۆ پشتیوانی لە خەڵکی ئەهواز
پشــتیوانی لــە خۆپێشــاندانەکانی خەڵکی
پارێزگەی خوزستان دەکەین!
زیاتر لە حەوتوویەکە شارەکانی پارێزگای
خوزســتانی ئێــران بــوون بــە مەیدانــی
خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی دەربڕینی خەڵکی
عەرەبــی ئــەو پارێزگایە .ســەرەڕای هاتنە
مەیدانــی هێــزە ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیم
و بەربوونیــان لــە گیانی خەڵکــی ناڕازی
و وێــڕای بەردەوامیــی لەشکرکێشــی و
ڕەوانەکرانــی هێز لە پارێزگاکانی دیکەوە
بۆ ســەرکوتی خۆپێشــاندەران ،دانیشتوانی
ســووکایەتی پێکــراوی پارێزگــەی
خوزستان ،لە سەر درێژەدان بە خۆپێشاندان
بەردەوامن.
ئەگەرچــی هەتــا ئێســتا دەوروبــەری

 ١٦٠کــەس لــە خۆپێشــاندەران قۆڵبەســت
و ڕەوانــەی گرتووخانــەکان کــراون و
کەشــوهەوای ســەرکوتکەرانە لــە ئەهــواز
و ئابــادان و شــارەکانی دیکــەی ئــەم
پاریزگەیــە ڕوو لــە زیادبوونــە ،خەڵکەکــە
کۆڵیان نەداوە و لە سەر مەحکوومکردنی
ســووکایەتیی تەلەڤیزیۆنــی دەوڵەتــی بــە
شوناســی نەتەوەیی خۆیان و بەربەرەکانیی
هێزە سەرکوتکەرەکان بەردەوامن.
خۆپێشــاندان و ناڕەزایەتیدەربڕینەکانــی
ئەمجارەی شارەکانی پارێزگەی خوزستان
دوای ئەوە دەستی پێکرد کە تەلەڤیزیۆنی
دەوڵەتیی ئێران لە بەرنامەیەکی نەورۆزیی
خۆیدا ،شوناســی نەتەوەیی خەڵکی ئەو
ناوچەیــەی کــە لــە گەلی عــەرەب پێک

هاتوە ،پشــتگوێ خســت .ئەوە یەکەم جار
نیە نەتەوە بندەســتەکانی ئێران بە شــێوەی
خۆپێشــاندان و هاتنــە سەرشــەقام بەرامبەر
ســووکایەتیی ڕاگەیەنــە دەوڵەتییەکانــی
ئێران لەهەمبەر شوناسی نەتەوەیی خۆیان،
دژکــردەوە پێشــان دەدەن .ئامادەیــی نەتەوە
بندەســتەکانی ئیران بۆ دژکردەوە نیشاندان
بە شــێوەی خۆپێشــاندان لە چەندین شــار و
مەحکوومکردنــی سیاســەت و کــردەوەی
دامــودەزگا دەوڵەتییــەکان ،هۆیەکــی زۆر
ڕوونــی هەیــە .ئــەم تووڕەیــی و بێزارییــە،
بەرهەمــی دەیــان ســاڵ ئینکارکرانــی
شوناســی نەتــەوە جۆراوجۆرەکانــی ئێران و
خۆبواردنی ڕێژیمی کۆماری ئیســامیی
ئێران لە داننان و بە ڕەسمی ناسینی مافە

نەتەوەییەکانیانــە .دامــودەزگا دەوڵەتــی
و حکوومەتییــەکان هــەر بەوەندەشــەوە
نەوێســتاون و لــە ڕووی ئابــووری و
ئاوەدانییشــەوە هەوڵیــان داوە شــارو
ناوچەکانی ئەو نەتەوە بندەستانە پشتگوێ
بخــەن و کەمتریــن ئاوڕیــان لــێ بدەنــەوە.
ســەرەڕای ئــەو دۆخــەش ،شانبەشــانی
گرتنەبــەری سیاســەتی هــەاڵواردن و
پشتگوێخســتن ،پەنایــان بردووەتــە بــەر
زاڵکردنــی کەشوهــەوای ئەمنییەتــی و
خزاندنــی هێزی ســەرکوتکەر لەو ناوچانە
و هەر چەشــنە ناڕەزایەتی دەربڕینێک بە
سەرکوت و گرتن و ئێعدام واڵم دەدەنەوە.
خەڵکــی ئازادیخــواز و خەباتگێــڕی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــە نزیکــەی

 ٤٠ســاڵە بــە هەمــوو وجوودیانــەوە ئــاکام
و شــوێنەوارەکانی سیاســەتی شۆڤێنیستی
و ســەرکوتکەرانەی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێرانیــان بەرامبەر خۆیان دیتوە
و چێشتوە ،زۆر باش لە کێشە و گرفت و
بێبەشیەکانی خوشک و برایانی خۆیان لە
خوزســتان تێ دەگــەن .ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران ،وێــڕای
مەحکوومکردنی ســووکایەتیی ڕاگەیەنە
حکوومەتییــەکان بــە شوناســی نەتەوەیــی
پێکهاتەکانــی ئێران ،پشــتیوانیی خۆی لە
خۆپێشــاندان و ناڕەزایەتــی دەربڕینەکانــی
خەڵکی شــارەکانی پارێزگای خوزستان و
ویستە ڕەواکانی ئەوان ڕادەگەیەنێ.
ئێمــە لــە کاتێکدا خەڵکی کوردســتان و

بەشــەکانی دیکــەی ئێــران بۆ پشــتیوانی
لــە داخــوازە ڕەواکانــی خەڵکی خوزســتان
بانگــەواز دەکەیــن ،لە ناوەنــدەکان و کۆڕ
و کۆمەڵــە مرۆڤدۆســتەکانی جیهــان داوا
دەکەیــن گوشــار بخەنــە ســەر کۆمــاری
ئیســامیی ئیــران و ســەرکوتی ئــەو
ناڕەزایەتییانە و گرتن و بێسەروشوێنکردنی
چاالکانــی عــەرەب لــە الیــەن دامــەزراوە
ســەرکوتکەرەکانی ئــەو ڕێژیمە بە توندی
مەحکووم بکەن.

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران
١٦ی خاکەلێوەی ١٣٩٧ی هەتاوی
٥ی ئاوریلی ٢٠١٨ی زایینی

بانگەوازی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
نیسبەت بە حوکمی ئێعدامی ڕامین حوسێن پەناهی
ڕێگــە مــەدەن ڕێژیمــی ئێــران گیانــی
بەندییەکی سیاسیی دیکە بستێنێ!
حەوتــووی ڕابردوو" ،دیوانی بەرزی واڵت"
حوکمی زاڵمانە و ناڕەوای ئێعدام لەبارەی
بەندکراوێکــی سیاســیی کــورد" ،ڕامیــن
حوسێن پەناهی" پەسەند کردەوە.
حوکمــی ئێعدامی ڕامین حوســێن پەناهی
یەکەم جار ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتی
٢٥ی ژانویەی ٢٠١٨ی زایینی ،لە الیەن
بە ناو "دادگای شــۆڕش" لە شــاری سنه،
بــە ســەر ئــەو بەندییــە سیاســییە کــوردەدا
ســەپێندرا .ئــەو حوكمــە لــە كاتێكــدا بــە
ســەر ڕامیندا ســەپێنرا کە ناوبراو تەواوی

قۆناخەکانــی لێکۆڵینــەوە و پێکهاتنــی
پەروەندەکــەی بــە برینــداری و لەژیر ئازار
و ئەشــکەنجەدا تێپــەڕ کردبوو .ئــەو بەناو
دادگایــەش کــە بــۆ موحاکمەکردنی ئەو
پێــک هاتبــوو ،تەنیــا یــەک جــار کــۆ
بوویەوە! هەر ئەو کات دەرکردنی حوکمی
زاڵمانەی ئێعدام بۆ ڕامین حوسێن پەناهی
بــووە هــۆی سەرســوڕمانی وەکیلەکــەی،
حوســێن ئەحمــەدی نیــاز و ســەرجەم
ناوەنــدەکان و چاالکانــی بەرگــری لــە
دادپەروەری و مافی مرۆڤ لە کوردستان
و ئێراندا.
پەســندکرانەوەی حوکمــی ئێعدامــی ئــەو

بەندییە سیاســییە کوردە لە الیەن "دیوانی
بەرزی واڵت" نیشــاندەری ئەو ڕاســتییەیە
کــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران بــە دوای پەرەگرتنــی ناڕەزایەتییــە
سەرانســەرییەکان لــە ئێــران و بــە تایبەتی
بەڕێوەچوونــی خۆپیشــاندانەکان ،بــۆ
چاوترساندنی خەڵکی وەزاڵەهاتوو ،هەر وا
کــە لــە کوشــتنی خۆپیشــاندەرەکان لەژێر
ئەشکەنجەدا دەستی نەپاراستووە ،دەیهەوێ
لە ئێعدامی بەندییە سیاسییەکانیش دەست
نەپارێزێ.
ئێمــە لــە هەموو ناوەند و کــۆڕ و کۆمەڵە
مرۆڤدۆســتەکانی جیهــان داواکاریــن

بــە دەنــگ ،هــاواری بنەماڵــەی رامیــن
حوســێن پەناهــی و بانگــەوازی چاالکانی
مافــی مــرۆڤ و هێــزە سیاســییەکانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانەوە بێــن .داوای
بەپەلەیــان لێدەکەیــن بــە مەحکوومکردنی
پەسندکردنەوەی حوکمی ئێعدامی ڕامین
حوســێن پەناهــی و گوشــارهێنان بــۆ ســەر
ڕێژیمــی ئێــران لــەو پێوەندییــەدا ،پێــش
بــە مەترســیی ئێعدامــی ئــەو الوە کــوردە
تێکۆشەرە بگرن.
هــەر لــەو کاتــەدا داوا و چاوەڕوانیمــان
ئەوەیــە ســەرنج و بایەخێکــی تایبەتــی بــە
چارەنووســی ئــەو گیراوانــە بــدەن کــە بــە

دوای خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتییەکانــی
چەنــد مانگــی رابــردوو لەالیــەن دەزگا
ســەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیســامیی
ئێــران لــە کوردســتان ،خوزســتان ،تــاران و
شار و ناوچەکانی دیکەی ئێران گیراون و
لەگەڵ مەترســیی مردن لەژێر ئەشکەنجە
و چارەنووسێکی نادیار بەرەوڕوون.
هــەر لــەم دەرفەتــەش کەڵــک وەردەگریــن
بــۆ راگەیاندنی ســپاس و پێزانینی خۆمان
لەهەمبــەر هەموو ڕێکخراوە مەدەنییەکان،
پارێــزەرە بوێــرەکان ،چاالکانی بەرگری لە
مافــی مرۆڤ و میدیاکارانی ئازادیخواز
لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت کە لە پێوەندی

پشــتیوانی لــە مانگرتــن و نارەزایەتــی
دەربڕینی شارە سنوورییەکان دەکەین!
ماوەی چەند ڕۆژە مانگرتن و ناڕەزایەتی
دەربڕینــی خەڵکــی شــارە ســنوورییەکانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دژی داخرانــی
سنوورەکان ،درێژەی هەیە .ئەم ناڕەزایەتی
دەربڕینــە مەدەنییــە لە شــێوەی کۆبوونەوە
لــە بــەر دەرکــی فەرمانداریی شــارەکانی
جوانــڕۆ و بانــە و مەریــوان و ســەقز،
هەروەهــا لــە شــێوەی ڕاخســتنی ســفرەی
بەتــاڵ و کۆبوونەوە لە دەوری ئەو ســفرەیە
خــۆی نواندووە .ئــەم حەرەکەتە مەدەنییانە
شــارەکانی سەردەشــت و پیرانشاریشــی

گرتووەتــەوە و چــاوەڕوان دەکــرێ بــۆ
شــارەکانی دیکــەش پەل بهــاوێ و هەروا
درێژەی هەبێ.
ئاشــکرایە کە ژیانی ژمارەیەکی زۆر لە
دانیشــتوانی زەحمەتکێشــی شــار و ناوچە
ســنوورییەکان لــە ڕێــگای کۆڵبەرییــەوە
دابیــن دەبــێ .ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێران لەژێر ناوی بەربەرەکانی
لەگــەڵ هاتنی کەلوپەلی قاچاخدا ،ســاڵ
بە ساڵ توندوتیژی و تاوان و سەختگیریی
دژی کۆڵبــەران زیاتــر کردووە .ســەرەڕای
کوشــتن و بریندارکردنــی ســەدان کۆڵبــەر
و دەستبەســەرداگرتنی بارەکانیــان و

لەنێوبردنــی واڵغــی بارییــان ،بــەردەوام
هەوڵــی پەکخســتن و نەهێشــتنی ئــەم
تەنیــا ســەرچاوەی ژیــان و داهاتــی دەیــان
هــەزار بنەماڵــەی هــەژار و دەســکورتی
ئــەو ناوچانــەی داوە .بــە تازەییــش وێڕای
داخســتنەوەی ســەر لــە نوێــی ســنوورە
کۆڵبەرییــەکان ،یاســا گومرۆکییەکانــی
لــە زیانــی هــاوردەکاران و فرۆشــەران
گۆڕیــوە و بەم جــۆرە جارێکی دیکە ژیان
و بەڕێوەچوونی ئەو خەڵکەی خســتووەتەوە
مەترسی .راستییەک کە ئەوەندەی دیکە
تووڕەیی و بێزاریی خەڵکی ئەو ناوچانەی
لــێ کەوتووەتەوە ئەوەیە کە کاربەدەســتان،

هیچ پڕۆژە و بەرنامەیەکی ئابوورییان بۆ
ژیــان و بەڕێچوونــی ئــەو خەڵکە نییە کە
کۆڵبــەری و هێنــان و فرۆشــتنی کەلوپەل
لە سنوورەکانیان لێ قەدەغە کردوون.
ناوەندیــی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێران مانگرتــن و نارەزایەتی
دەربڕینــی خەڵکــی شــارە ســنوورییەکان،
بــە حەرەکەتێکــی مەدەنیــی هەڵگــری
داوا و داخــوازی ڕەوا و ئینســانی دەزانــێ
و بــە تــەواوی پشــتیوانیی لــێ دەکا.
نیشــاندانی ســفرەی بەتــاڵ و دەنگهەڵبڕین
دژی ئــەو هەمــووە تــاوان و قەدەغــە و
قۆڕغــە کە ڕێژیمــی دەســەاڵتداری ئێران

بــۆ پەکخســتنی ســەرچاوەی ژیانــی
زەحمەتکێشــترین بەشــەکانی خەڵــک
بەڕێوەیــان دەبــا ،ســەرەتاییترین مافــی ئەو
خەڵکەیە.
ئێمــە لــە کاتێکــدا ســاو بــۆ خۆڕاگــری
و ئیــرادەی کۆڵنەدەرانــەی مانگرتــووان
دەنێرین ،داوا لە خەڵکی شار و ناوچەکانی
دیکــەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەکەین
دەنگــی خۆیــان تێکــەڵ بــە دەنگــی
مانگرتووانــی شــارەکانی جوانــڕۆ ،بانــە،
ســەقز ،مەریــوان ،سەردەشــت و پیرانشــار
بکــەن .پاشەکشــەی کاربەدەســتان و
ملدانیان بۆ داخوازە ڕەواکانی مانگرتووان

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران
٢٤ی خاکەلێوەی ١٣٩٧
١٣ی ئاوریلی ٢٠١٨

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بۆ پشتیوانی لە مانگرتنی خەڵکی کوردستان

پارتی دێموکراتی کوردستانی تورکیە پشتیوانیی
خۆی لە خەباتی خەڵکی ڕۆژهەاڵت دەربڕی

پارتــی دێموکراتــی کوردســتانی تورکیــه
( )PDKTلەگــەڵ حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران کۆبووە و پشــتیوانی و
هاوســۆزیی خۆیــان بــۆ خەباتــی خەڵکــی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەربڕی.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ١٥ی
خاکەلێوەی ١٣٩٧ی هەتاوی ،شــاندێکی
پارتــی دێموکراتــی کوردســتانی تورکیە،
بــە سەرپەرەســتیی "محەممــەد ئەمیــن
کارداش" ،ســەرۆکی ئــەو پارتــە ،وێــڕای
ســکرتێر و ئەندامانی ڕێبەریی ئەو پارتە،

لەگەڵ چارەنووسی ڕامین حوسێن پەناهی
و گیراوانی سیاســی و مەدەنیی دیکە لە
بەندیخانەکانی کۆماری ئیســامیدا ،بێ
ماندووبوون چاالکی دەکەن.

ســەردانی دەفتــەری نوێنەرایەتــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیــان لــە
شــاری هەولێــر کــرد و لــە الیەن "حەســەن
شــەرەفی" جێگــری لێپرســراوی گشــتی و
هەیئەتــی ڕێبەرایەتی حیزبی دێموکراتەوە
بە گەرمی پێشوازیان لێکرا.
شــاندی پارتــی دێموکراتــی کوردســتانی
تورکیــە ،وێــڕای پیرۆزبایــی بەســتنی
کۆنگرەی شــازدهەم و هەروەها هاوخەمی
ســەبارەت بــە کــردەوە تێرۆریســتییەکانی
ڕێژیمــی ئێــران دژبــە تێکۆشــەرانی

دێموکرات ،پشتیوانی و هاوسۆزیی خۆیان
بــۆ خەباتــی حیزبی دێموکــرات و خەڵکی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەربڕی.
هەروەهــا دوو الیــەن وێــڕای ئاڵوگــۆڕی
زانیاریی پێوەندیدار بە بارودۆخی سیاســی
و خەباتــی نەتەوەیــی لــە ڕۆژهەلــات
و باکــووری کوردســتان ،پێداگریــان لــە
پیوەندیــی دوو قۆڵی و هاوکاریی نێوانیان
بــۆ خزمەتــی دۆزی نەتەوەیی کوردســتان
کردەوە.

و ناڕازییــان ،لــە گــرەوی درێــژەی ئــەو
حەرەکەتــە و پشــتیوانیی خەڵکــی
شــارەکانی دیکــە لــە مانگرتنــی شــارە
سنوورییەکاندایە.

ناوەندیــی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران
٢٠١٨/٤/١٨
١٣٩٧/١/٢٩

شاندێکی پارتی سووسیالیستی کوردستانی باکوور
سەردانی حیزبی دێموکراتیان کرد

لــە دیــداری پارتــی سووسیالیســتی
کوردســتانی باکوور و حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران ،لەســەر دۆخی کورد و
خەباتی نەتەوەی کورد باس و وتووێژ کرا.
ڕۆژی دووشــەممە ،ڕێکەوتــی ٢٠ی
خاکەلێوەی ١٣٩٧ی هەتاوی ،شــاندێکی
پارتی سووسیالیســتی کوردستانی باکوور
بــە سەرپەرەســتیی "مەســعوود تــەک"
ســەرۆکی گشــتیی ئــەو پارته ،ســەردانی
دەســتەی کارگێڕیی حیزبــی دێموکراتیان
کرد و لە الیەن شاندێکی ڕێبەری حیزبەوە
بــە سەرپەرەســتیی "مســتەفا هیجــری"

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
پێشوازییان لێ کرا.
لــەو دانیشــتنەدا ،مەســعوود تــەک،
پیرۆزبایی لە لێپرسراوی گشتی و حیزب بە
بۆنەی بەڕێوەچوونی کۆنگرەی  ١٦کرد،
پاشــان مســتەفا هیجری باســێکی لەســەر
ڕەوتی کاری کۆنگرە و گۆڕانکارییەکان
لــە پێکهاتە و سیســتمی حیزب پێشــکەش
بە هاوڕێیانی پارتی سووسیالیست کرد.
لە درێژەی ئەو باســانەدا مەسعوود تەک،
لەســەر ڕەوشــی باکــووری کوردســتان،
سیاســەتی دەوڵەتــی تورکیە و ڕوانینی بە

نیســبەت پرســی کورد لە باکوور ،شەڕی
عەفرین و شوێندانەریی خراپی ئەو هێرشە
لــە بزووتنــەوەی مافخــوازی کــورد لــە
ڕۆژئاوادا ،باسێکی پێشکەش کرد.
مەسعوود تەک ،هەروەها لە سەر ملمالنێی
هێــز و الیەنــە سیاســییەکانی تورکیــە و
گوشــارەکانیان لەســەر سیاســەتەکانی
ئەردۆغــان ،زانیــاری زیاتــری خســتە بــەر
دیدی بەشدارانی کۆبوونەوەکە.
لە کۆتایی ئەو باســە سیاســییەدا هەر دوو
حیزب ،هاوکاری و لێکتێگەیشتنی الیەنە
سیاســییەکانی کوردستانیان بە فاکتەری
بەرەوپێشــچوونی پرۆســەی سیاسیی کورد
زانــی و بەتایبــەت لەســەر ڕێزگرتــن لــە
خەباتی هەرکام لە بەشــەکانی کوردستان
و بەرزنرخاندنــی ئیرادەی گەلی کورد لەو
بەشانەی لە کوردستان وەک سیاسەتێکی
واقعبینانــە دەتوانــێ خەباتــی کــورد بــە
ئاســتێکی بــەرز بگەیەنێــت و پشــتیوانی
ڕای گشــتی بــۆ الی خەباتــی کــورد
ڕابکێشێت ،قسەیان کرد.
لە کۆتایی ئەو دیدارەدا دوو الیەن لەســەر
درێــژەدان بــە پێوەنــدی و هاوکارییەکانیان
جەختیان کردەوە.

ژمارە  ٢٠ ،٧٢٣ئاوریلی ٢٠١٨

شاندێکی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان،
سەردانی حیزبی دێموکراتیان کرد

شــاندێکی کۆمەڵــەی زەحمەتکێشــانی
کوردستان ،بە سەرپەرەستیی ڕەزا کەعبی
ســەردانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانیان کرد.
ڕۆژی سێشەممە ڕێكەوتی ٢٨ی خاکەلێوە،
شــاندێکی کۆمەڵــەی زەحمەتکێشــانی
کوردســتان ،بــە سەرپەرەســتیی "ڕەزا
کەعبــی" جێگــری ســکرتێری گشــتیی
کۆمەڵــەی زەحمەتکێشــانی کوردســتان،
ســەردانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانیان کرد و لە الیەن شــاندێکی حیزبی
دێموکراتــەوە بــە سەرپەرەســتیی مســتەفا

هیجــری ،لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات و ژمارەیــەک لــە ئەندامانــی
ڕێبەری بە گەرمی پێشوازیان لێ کرا.
ســەرەتا ڕەزا کەعەبــی  ،پیرۆزبایــی
تــەواو بوونــی کۆنگرەی١٦هەمــی حیزبی
دێموکرات "کۆنگرەی ڕاسانی رۆژهەاڵت"
و هەڵبژادنی لێپرســراوی گشــتیی حیزبی
کــرد و پێویســتی هەرچــی زیاتــر لێــک
نزیکبوونــەوەی هێــزە سیاســییەکانی
کوردستانی بە گرینگ زانی.
پاشــان مستەفا هیجری ،وێڕای سپاس بۆ
پیرۆزبایــی بەڕێزیان ســەبارەت بــە بەهێزتر

شــاندێکی پارتــی ئازادیــی کوردســتان بە
سەرپەرەســتیی مســتەفا ئۆزچەلیــک،
ســەردانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانیان کرد.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ٢٨ی
خاکەلێــوە ،شــاندێكی پارتــی ئازادیــی
کوردســتان ،بــە سەرپەرەســتیی "مســتەفا
ئۆزچەلیــک" ســەرۆکی گشــتیی
ســەردانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانیــان کــرد و لــە الیەن شــاندی حیزبی
دێموکراتــەوە بــە سەرپەرەســتیی مســتەفا
هیجــری ،لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات و ژمارەیــەک لــە ئەندامانــی

ڕێبەری بە گەرمی پێشوازیان لێ کرا.
ســەرەتا ئۆزچەلیــک  ،پیرۆزبایــی
تەواوبوونــی کۆنگــرەی ١٦هەمــی حیزبی
دێموکرات و هەڵبژاردنی بەڕێز لێپرسراوی
گشــتیی حیزبــی کــرد و وەک هەمیشــە
لەســەر پتەوکردنــی پێوەندیــی مێژوویی و
دۆســتانەیان لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات
پێــی داگرتــەوە و دەور و ڕۆڵــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی لــە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەرز نرخاند.
پاشــان مســتەفا هیجــری ،وێــڕای ســپاس
بــۆ پیرۆزبایــی بەڕێزیــان ،ســەبارەت بــە
دۆخــی خراپــی ڕێژیــم لــە بــارەی گرانی،

تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــۆ ڕێزگرتن لە
یــاد و نــاوی  ١١شــەهیدی دێموکــرات
چاالکییان بەڕێوە برد.
ڕۆڵەکانی دێموکرات لە شاری مەریوان لە
گوندی "ئەوێهەنگ" بۆ ڕێزگرتن لە یازدە
شــەهیدی ســوورخەاڵتی گــەل ،شــەهیدان
"کاوه جەوانمــەرد ،ســەرکەوت ســەمەدی،
مێهــدی شــێخی ،ئەکبــەر مینبــەری،
شــاخەوان مینبــەری ،شــۆڕش مینبــەری،
ئەفشار ســوورەبوومە ،ســاحێب حوسەینی،
هیوا قوربانی ،ڕووحواڵ حەیدەری و بەرزان
حوســەینی"  ١١گوڵە شــلێرەیان بە ڕەمزی

وەفاداری و بەڵێن دان بە ڕێبازیان لە ســەر
جامانە دانابوو.
هەروەها ڕۆژی سێشەممە ڕێکەوتی ٢١ی
خاکەلێوەی ١٣٩٧ی هەتاوی ،ڕۆڵەکانی
دێموکــرات بــە بۆنــەی ١٠ی خاکەلێــوە ـ
ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان لە شــوێنی
حەماســەی کۆســااڵن چاالکییەکــی
تایبەتیان بەڕێوە برد.
قارەمانانــی دێموکــرات لــەو چاالکییەدا،
شــوێنی شــەهیدانی کۆســااڵنیان بە گوڵ
و نووســراوەی ڕاســان نەخشــاند و پەیمانی
وەفاداریــان بــە ڕێبــازی شــەهیدان نــوێ

کردنی ناوەندی هاوکاریی و کۆدەنگی و
یەکدەنگی هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت
و دۆخی خراپی ڕێژیم و ڕوانگەی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی هێنایــە
بەرباس.
هەر لەو دانیشــتنەدا لەســەر ڕەوشی کورد
لە بەشەکانی تری کوردستان و ئاستەنگ
و کێشــەکانی بــەردەم دۆزی کــورد،
ئاڵوگــۆڕی بیــروڕا کــرا و پێویســتیی ئەو
کۆبوونەوە و دیدارانە بە گرینگ زانرا.

شاندێكی پارتی ئازادیی کوردستان
سەردانی حیزبی دێموکراتیان کرد

بێــکاری ،هاتنــە خوارەوەی بەهــای تمەن،
ناڕەزایەتیــی خەڵــک ،کەمتەرخەمیــی
ڕێژیم ،سیاســەتی دەســتێوەردانی لە ناوچە
و دەوری ئاژاوەگێرانــەی ئــەو ڕێژیمــە و
ڕوانگەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانی هێنایە بەرباس.
هەر لەو دانیشــتنەدا لەســەر ڕەوشی کورد
لــە باکــووری کوردســتان ،پارچەکانیتری
کوردســتان و ئاســتەنگ و کێشــەکانی
بــەردەم دۆزی کــورد ئاڵوگــۆڕی بیــروڕا
کرا.

یازدە گوڵ
بۆ یاد و ناوی یازدە شەهیدی سوورخەاڵت

کردەوە.
ســاڵی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،لــە دوای
ڕاگەیاندنــی خەباتــی نوێــی حیزبــی
دێموکــرات ،پۆلێــک لــە قارەمانانــی
دێموکــرات کــە بــۆ ئەرکــی حیزبــی
گەڕابوونــەوە ناوخــۆی واڵت ،لــە
شــاخەکانی کۆســااڵن کەوتنــە بۆســەی
هێزەکانــی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران و
دوای چەنــد ڕۆژ شــەڕی قارەمانانــە و
خوڵقاندنــی حەماســەیەکی بــێ وێنە١١ ،
پێشــمەرگەی حیزبی دێموکرات تێکەڵ بە
کاروانی شەهیدان بوون.
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ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد

تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە نێوخــۆی
واڵت بۆ پشــتیوانی لە حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و راســانی ڕۆژهەاڵت
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوه برد.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران بە مەبەستی پشتیوانی
و نوێکردنــەوەی پەیمــان لەگــەڵ حیزبــی
دێموکــرات و خەباتــی ڕەوای گەلەکەمان

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
قارەمانانــی دێموکــرات لــە ســەیرانگای
خەرپاپــی پیرانشــار ،ئااڵیەکــی گــەورەی
کوردستانیان لە سەر تاشەبەردێکی گەورە
لە نیزیک تاڤگەی خەرپاپ نەخشــاندبوو
کە سەرنجی ئەو کەسانەی بۆ الی خۆی
ڕاکێشــابوو کــە بــۆ پشــوودان و ســەیران
ڕوویان لەو شوێنە کردبوو.

هەروەها لە شاری کرماشانیش ڕۆڵەکانی
دێموکرات بە نووســینی دروشــمی تایبەت
لــە ســەر دیوارەکانی ئەم شــارە پشــتیوانی
دووبــارەی خۆیــان لــە خەباتــی نوێــی
ڕۆژهەاڵت و حیزبی دێموکرات دەربڕی.

پۆلێکی دیکە لە الوانی کوردستان
پەیوەست بە ڕیزی تێکۆشەرانی دێموکرات بوون

پۆلێکــی دیکــە لــە کیــژان و کوڕانــی
تێپەڕکردنــی
دوای
شۆڕشــگێر،
دەورەی ســەرتایی پێشــمەرگە لــە
چیاکانــی کوردســتان بەرگــی پیــرۆزی
پێشمەرگایەتیان پۆشی.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٢٣ی
خاکەلێــوەی ١٣٩٧ی هەتــاوی ،دەورەی
٢٢٩ی سەرەتایی پێشمەرگە لە چیاکانی
کوردستان بەڕێوە چوو و لە ڕێوڕەسمێکی
تایبەتــدا پۆلێــک لــە الوانــی شۆڕشــگێڕ
و دەروەســتی کوردســتان پەیوەســت بــە
ڕیزەکانی هێزی پێشمەرگە بوون و چەکی
بەرگــری لــە خــاک و شــەرەفیان لە شــان
کرد.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی
نەتەوەیــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە
گیانی پاکی شەهیدان دەستی پێکرد.
دواتر "ســەید عەزیــز نیکجوویان" یەکێک
لــه فەرمانــدە نیزامییەکانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران ،بە بۆنەی
دەورەی ٢٢٩ی ســەرەتایی پێشــمەرگه
چەند وتەیەکی پێشکەش کرد.
نیکجوویــان لــە قســەکانیدا باســی لــەوە
کــرد'' :لــە مەیدانی تێکۆشــان و خەباتدا،
پێویســتە گشــت هاوبیران و هاوسەنگەران،
دڵسۆزانە پاڵپشتی یەکتر بن بۆ پێگەیاندن
و ئاگاکردنــی یەکتر؛ تێبکۆشــین و ڕۆژ
بــە ڕۆژ ئیمانــی پێشــمەرگە و ئەندامانی
حیزبــی بــۆ درێژەدانــی خەبــات پتەوتــر و
قایمتر بکەین".
دواتــر ســروودێکی شۆڕشــگێڕانە لەژێــر

نــاوی "هەموومــان ڕاپەڕیویــن" ،لــە الیەن
بەشــدارانی دەورەی ٢٢٩ی ســەرەتایی
پێشمەرگەوە پێشکەش کرا.
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو ڕێوڕەســمەدا،
شــێعرێک لەژێــر نــاوی "شەنگەســوار"
لــە الیــەن مامۆســتا "شــەریف فــەالح"ەوە
پێشکەش کرا.
دواتــر ڕاپۆرتــی ئامووزشــیی دەورە لــە
الیــەن "هیــوا میرزایــی" یەکێــک لــە
مامۆســتاکانی فێرگه خوێندرایەوە و کار
و چاالکییەکانــی ئامووزشــیی دەورە بــۆ
بەشداران خوێندرایەوە.
لــە نێوئاخنــی بەرنامەکــەدا ســروودێک
لەژێــر نــاوی "گــەل ،خەبــات دەکەیــن" لە
الیەن بەشداربووانی دەورەوە ئامادە کرابوو،
پێشکەش کرا.
لــە بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەســمەدا،
پەیامــی دەورەی ٢٢٩ی ســەرەتایی
پێشــمەرگە لــە الیــەن بەشــداربووی دەورە
"کوردیار کەریمی" خوێندرایەوە.
لــە کۆتایی ڕێوڕەســمەکەدا شــێعرێک لە
هۆنینــەوەی دوکتــور "ئــاوات ســارۆج" ،لە
الیەن "فەرشــید ئیســامی"یەوە پێشــکەش
کرا.
دوای پێشکەشــکردنی ئــەو شــێعرە
گۆرانییەکــی شۆڕشــگێڕی لەژێــر ناوی
"ساڵو بۆ پێشمەرگە" لە الیەن بەشداربووی
دەورە "سەعید کاکایی" پێشکەش کرا.
پاشــان گۆرانییەکــی شۆڕشــگێڕی لەژێر
نــاوی "ســاو پێشــمەرگەی قارەمــان" لــە
الیەن بەشــداربووانی دەورە "کارۆ کەریمی
و سەعید کاکایی" پێشکەش کرا.

ئــەو ڕێوڕەســمە بــه نمایشــی تایبەتــی
نیزامیی بەشداربووان کۆتایی پێهات.

درێژەی پەیڤ

ســوپای پاســداران دابین دەکا و خەڵکیان
پێ سەرکوت دەکات.
لــە وەهــا سیســتمێکدایە کــە خەڵــک لە
قوم و ئیســفەهان دەڕژێنە ســەر شــەقام و
وێنــەی خامنەیی دەســووتێنن! لــە تاراندا
دەروێشــەکان لەگەڵ دەسەاڵتی خامنەیی
بــەرەوڕوو دەبنــەوە و ژنانــی مانــدوو لــە
هەموو ســتەمێک لەچکی ســتەمکاری
لەســەر فڕێ دەدەن و عەرشــی دەسەاڵتی
ویالیەتی فەقیهیی پێ دەلەرزێنن.
هــەر لــە ئاکامــی وەهــا سیســتمێکدایە
کــە شــارەکانی وەکــوو بانــە و جوانڕۆ و
سەردەشــت و پیرانشــار کــە تــا دوێنی بە
قوتبــی بازرگانــی ناویان دەبرا ،ئێســتا بە
ســەدان کەس دێنە ســەر شەقام و سفرەی
بەتاڵی ماڵیان نمایش دەکەن.
رێژیمێک و سیستمێک کە سووکایەتی
بــە کەرامەتــی مرۆڤــەکان دەکا ،جــا چ
بــە هــەژاری ڕاگرتــن ،یــان نکۆڵــی لــە
ناســنامەی نەتەوەییــان یــان ســتەم لــە
جینســییەتیان و ئایینیــان ،سیســتمێک
نییە کە بتوانێ خۆشی و ژیانی ئاسوودە
بۆ خەڵک بەدی بێنێ و هەموو ئەوانەی
کەرامەتیــان ســووکایەتیی پــێ کــراوە،
لێــی ڕادەپــەڕن و کۆشــکی پووشــاڵیی
دەسەاڵتی وەهمیی لێ گڕ تێبەردەدەن.
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ژمارە ٣١ ،٧٢٣ی خاکەلێوەی ١٣٩٧

بۆچی خەڵکی ئێران ناڕازین؟

مستەفا هیجری
ناڕەزایەتییەکانــی خەڵکــی ئێــران
لەهەمبەر ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لە
مانگی بەفرانباری ساڵی ڕابردوودا ،لە
فورمێکی گشتیدا نزیک سەد شاری
ئێرانــی گرتەوە .النیکەمــی تێچووی
ئــەو هەســتانەوە گشــتییە بــۆ خەڵکی
ئێــران ،دەسبەســەرکرانی هــەزاران
کەس ،کوژرانی  ٢٥کەس (بە وتەی
بەرپرسانی ڕێژیم) بە هۆی سەرکوتی
بێبەزەیانەی خەڵکی ڕاپەڕیو لە الیەن
هێــزە ســەرکوتکەرەکانی کۆمــاری
ئیســامی و کوژرانــی  ٥کــەس لــە
دەسبەســەرکراون لە ژێر ئەشــکەنجەدا
لە زیندانەکان بووه.
بــەاڵم تێچــووی ئــەو ناڕەزایەتییانەی
خەڵــک بــۆ ڕێژیمــی ئێران لــە بواری
سیاســی ،فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی
لــه نێوخــۆ و دەرەوە قورســتر لەوە بووە،
کــە قەرەبــوو بکرێتــەوە .ئامانــج لــەو
نووســینە باســکردن لــه چۆنیەتــی و
هەڵســەنگاندنی ئــەو تێچووانــە نییــه،
چونکــه ئــەو باســه خــۆی "هەویرێکە
ئــاوی زۆری دەوێت" (ســر دراز دارد)
و له وتار و نامیلکەی جیاوازدا دەبێ
باســی لێ بکرێت ،بەڵکوو مەبەســتی
نووســەر لــەو بابەتــە باســکردن و
واڵمدانەوە بەو پرســیارەیە کە "بۆچی
خەڵکی ئێران ناڕازین؟".
واڵمی ڕاست بەو پرسیارە لەو بارەیەوە
گرینگــە کــە کاربەدەســتانی ڕێژیم و
مــۆرە ڕنگاوڕەنگەکانــی ئــەو ڕێژیمە
ئاگاهانــە و بــە مەبەســتی کەم بایەخ
پیشاندانی ئەو هەستانەوەیە هەر وەک
ڕابــردوو هەوڵیــان دا بیروڕای گشــتی
بەالڕێــدا ببــەن و گرووپێکــی دیکەش
نائاگاهانــە و لەژێــر کاریگەریــی
شــەپۆلی بەرینــی پڕۆپاگەنــدەی
ڕێژیــم لــە ڕێــگای هــەزاران تریبۆنی
مزگەوتەکان ،کانالە تەلفزیۆنییەکان،
ڕادیــو ،ڕۆژنامــە و ناوەنــدە فکــری و
پڕۆپاگەندەییــەکان ،کــە بۆمبارانــی
فکری خەڵک دەکەن ،بە شــێوەیەکی
دیکــە لــە ئاقــاری ئامانجەکانــی
ڕێژیمــدا هەنــگاو هەڵدێننــەوە .ئەوەش
لــە کاتێکدایــە کە هیــچ میدیایەکی
ئــازاد و ســەربەخۆ لەو واڵتــەدا بوونی
نییــە ،کــە لــە بەرانبــەر ئــەو شــەپۆلە
بەهێــزەدا ،خەڵــک لەگــەڵ واڵمــی
ڕاستی ئەو پرسیارە ئاشنا بکات.
ڕێژیــم هەمــوو توانــای ماشــینی
تەبلیغاتیــی خــۆی بــەکار هێنــاوە،
هەتاکــوو بتوانێــت هــۆکاری
هەســتانەوەی گشــتیی خەڵکــی
نــاڕازی لــە مانگــی بەفرانبــاردا کــە

تا ئێســتادا لە شــکڵە جۆراجۆرەکاندا
(مانگرتــن و نەچوونــە ســەرکاری
کرێــکاران ،کارمەنــدان و بەتایبــەت
ڕێپێوانــی خەڵکــی عەرەبــی ئەهواز)
درێــژەی هەبــووە؛ تەنیا لــە ڕەهەندی
ئابووریدا بشارێتەوە و بەو شێوەیە باقی
ڕەهەندەکانــی دیکــەی هۆکاری ئەو
ناڕەزایەتییانە کە بەرباڵوتر لە ویســتە
ئابوورییەکانی خەڵکن سەرپۆشــی لە
سەر دابنێت.
ئــەو ڕێژیمــە هەر لە هەمــان ڕۆژانی

"بــە لەبەرچاونەگرتنــی گەندەڵــی
هەوســاربڕاوی حکوومەتــی" توانــی
خەڵــک لــە نانــی ســفرەش بێبــەش
بکات.
ڕێژیــم بــه پێشــگرتنی ئەو سیاســەتە
ئابوورییــەدا بــە دوای ئــەو ئامانجــە
بووە ،که نانی خەڵکیشــی لە دەستی
خــۆی بێت هەتــا بەو شــێوەیە بتوانێت
هەمــووی ئەوانــەی کــە لەگــەڵ
سیاســەتەکانی ڕێژیمــدا کێشــەیان
هەیە ،هەڕەشەی نانبڕینان لێ بکات و

پێــک هێنــاوە ،کــە هــەر کامەیــان
کــەم بایەختــر لــە کێشــەی ئابــووری
بــۆ ئــەوان نییــه ،بــە شــێوەیەک کــە
بونیاتــی کۆمەڵــگای ئێرانــی لێــک
هەڵوەشاندۆتەوە.
یەکێکــی دیکــە لــە کێشــەکان،
پەرەگرتنــی ئیعتیــاد وەکــوو
خەسارێکی گشــتیی کۆمەاڵیەتییە.
پووشــپەڕی ســاڵی ١٣٩٦ی لە زاری
پەرویــز ئەفشــار ،وتەبێــژی ســتادی
بەرەنگاربوونــەی لەگــەڵ مــاددە

٪٧/١٢ی حەشــیمەتی  ١٥هەتــا ٦٤
ســاڵ لە ئێراندا نەخۆشیی خەمۆکیان
هەیە.
لێکۆڵینەوەکانــی زانکــۆی زانســتە
پزیشــکییەکانی تــاران لە ســاڵەکانی
 ١٣٧٨تــا  ١٣٨٧دەری دەخــات ،کــە
ڕێــژەی پەرەســەندی "تێکچوونــی
دەروونــی" لــە نێــو خەڵکــی ئێراندا لە
مــاوەی ئــەو  ٩ســاڵەدا  ٪٦٠بــەرز
بووەتەوە و گەیشتووەتە زیاتر لە .٪٣٤
هــاوکات لەگــەڵ کێشــە و گرفتــە

ئەو ڕێژیمە هەر لە هەمان ڕۆژانی هاتنە ســەرکارییەوە بە هەموو هێزەوە هەوڵی داوە،
هەتا لە ئێران دۆزەخێک بۆ خەڵکەکە دروست بکات کە وێنانەکراو بێت و ئەلحەق تێکۆشان
و بەرنامەکانیشــی لە ماوەی  ٤٠ســاڵی ڕابردوودا لە پێناو کردنی ئێران بە جەهەندەمێک بە
تەواوەتی سەرکەوتوو بووە .یەکێک لەو بەرنامانە وێرانی و لەنێوبردنی ئابووریی ئێران بوو.
هاتنــە ســەرکارییەوە بــە هەمــوو
هێــزەوە هەوڵــی داوە ،هەتــا لــە ئێــران
دۆزەخێــک بــۆ خەڵکەکــە دروســت
بــکات کە وێنانەکــراو بێت و ئەلحەق
تێکۆشــان و بەرنامەکانیشــی لــە
ماوەی  ٤٠ســاڵی ڕابــردوودا لە پێناو
کردنــی ئێــران بــە جەهەندەمێــک بــە

لەو ڕێگایەوە هێزە سەرکوتکەرەکانی
خــۆی لــە نێوخــۆ و هێــزە داگیرکەره
و بەکرێگیراوەکانــی لــە دەرەوە لەژێــر
ناوی ســپای پاســداران ،بەســیج و ...
ڕۆژ بــە ڕۆژ بەرینتــر بکات؛ چونکە
لــە "ام القری" ئیســامیی ئیراندا ئەو
توێژانــە نــە تەنیــا دەســتیان بــە زاری

ســڕکەرەکان ،ژمارەی ئەو کەسانەی
کە لە واڵتدا بە شێوەی بەردەوام ماددە
ســڕکەرەکان بەکار دێنن  ٢میلیۆن و
 ٨٠٨هەزار کەس ڕاگەیەندراوە.
بــە پشتبەشــتن بــە لێکۆڵێنەوەکانــی
وەزارەتی بێهداشــت کــە ئاکامەکەی

کۆمەاڵیەتییــەکان لــە ئێرانــدا،
گەندەڵیی دەزگا و ناوەندە حکوومەتی
و بەرپرسانی بااڵی واڵتیش ڕووی لە
هەڵکشان بووە.
ئەحمــەد تەوەکولــی ،نوێنــەری
مەجلیســی شــۆرای ئیســامی کــە
ســەردەمێک ســەرۆکی ناوەنــدی

ڕێکخســتنی دەقیقی سیاســەتە نێوخۆیییەکان و هاوئاهەنگردنی سیاسەتەکانی دەرەوە بە
مەبەســتی دوژمنتراشــی و خەرجکردنــی داهاتی زۆری واڵت لە پێنــاو وەدیهێنانی ئیدئۆلۆژی
بەرزەفڕانە زێدەخوازییەکانی بۆ گەیشتن بە ڕێبەریی جیهانی ئیسالم "بە لەبەرچاونەگرتنی
گەندەڵی هەوساربڕاوی حکوومەتی" توانی خەڵک لە نانی سفرەش بێبەش بکات.
تەواوەتــی ســەرکەوتوو بووە .یەکێک
لــەو بەرنامانــە وێرانــی و لەنێوبردنــی
ئابووریی ئێران بوو.
ڕێکخســتنی دەقیقــی سیاســەتە
نێوخۆیییــەکان و هاوئاهەنگردنــی
سیاســەتەکانی دەرەوە بــە مەبەســتی
دوژمنتراشــی و خەرجکردنــی
داهاتــی زۆری واڵت لــە پێنــاو

خۆیــان دەگات ،بەڵکــوو لــە دزی و
ڕاوڕووتی سامانی گشتی ،گەندەڵی
و ڕانتخۆریدا ئازادن.
ئــەو ئابوورییــە وێرانە ،کــە ڕێژیم ئەو
بە ئابووریی ئیســامی دەزانێت ،تەنیا
بەشــێک لە کێشــەی خەڵکــی ئێرانە
کە ڕۆژانە دەســت و پەنجەی لەگەڵ
نــەرم دەکەن و هەر ڕۆژێکیش خراپتر

ڕێکەوتــی ١٩ی خاکەلێــوەی
١٣٩٦ی هەتاوی ڕاگەیەندرا ،نزیک
بــە ٪٢٤ی خەڵکــی ئێــران کێشــەی
دەروونییــان هەیــە .هەواڵدەریی "ایرنا"
لــە زاری جێگــری وەزیــری بێهداشــت
باســی لەوە کــردووە ،کە  ٦میلیۆن و
 ٣٠٠هــەزار کــەس خەمۆکیان هەیە.
توێژینەوەکانــی ئــەو وەزارەتخانەیــە

لێکۆڵینــەوەی مەجلیســی لە ئەســتۆ
بــووە ،باســی لە گەیشــتنی کۆماری
ئیســامی بــە "قۆناغــی گەندەڵیــی
سیســتماتیک" کــردووە و جەختــی
کردۆتــەوە کــە " ناوەندەکانــی
بەرەنگاربوونــەوە لەگــەڵ گەندەڵــی،
خۆیــان تووشــی گەندەڵیــن" .ناوەندی
نێودەوڵەتیــی شــەفافیەتی ئابوووریش

هەر بۆیە هۆکاری ناڕازی بوونی خەڵک لەو ڕێژیمە ڕەهەندی جیاواز و بەرینی هەیە ،وەک
نەبوونــی ئازادی ،ســەرکوت و زوڵمی لەڕادەبــەدەری زۆر دژی کەمینە دینی و مەزهەبییەکان،
سەرکوت و سووکایەتی کردن بە نەتەوە غەیرە فارسەکان ،دزی و تااڵنی سەرچاوە ئاوییەکانی
ژێرزەویی لە ناوچە پەراوێزەکانی ئێران
وەدیهێنانــی ئیدئۆلــۆژی بەرزەفڕانــە
زێدەخوازییەکانــی بــۆ گەیشــتن
بــە ڕێبەریــی جیهانــی ئیســام

دەبێت.
جیا لە کێشەی ئابووری ،ئەو ڕێژیمە
هەزاران کێشــەی دیکەی بۆ خەڵک

دەخــەری ئەوەیــە کــە ٪٦/٢٣
خەڵکــی ئێــران کێشــەی "تێکچوونی
دەروونیـ"ـــیان هەیــە و بەگشــتی

ســەرەڕای لێکۆڵینــەوە لــە دۆخــی
 ١٧٧واڵت لــە ســاڵی ڕابــردوودا،
ناوی کۆماری ئیســامیی ئێرانی لە

ئاســتی گەندەڵیی ئابووری و ئیداریدا
لە پلەی ١٤٤دا تۆمار کردووە.
بــەو پێیــە دەتوانیــن زۆری دیکــە
لــە بێســەروبەرەیی و کێشــەکانی
خەڵــک بــەو ڕێزبەندییــە زیــاد
بکەیــن ،کــە لێکەوتــەی سیاســەت
و بەرنامــەی نێوخۆیــی و دەرەوەی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئیــران بوونــە و
دەسکەوتەکانیشــی بــۆ خەڵــک ئــەوە
بووە:
١ـ گەشــەی خێــرای خۆکوژی" ،خبر
آنالیــن" ڕۆژی ٢٨ی خەزەڵــوەری
ســاڵی ١٣٩٦ی هەتــاوی بــاوی
کــردەوە" :خۆکــوژی لــە ئێرانــدا بــە
شــێوازێکی سەرســووڕهێنەر ڕووی لە
بەرزبوونەوەیە ،دۆســییەکانی هەوڵدان
بــۆ خۆکــوژی لــە ســاڵی  ١٣٩٠تــا
١٣٩٤ی هەتــاوی( ،لــە مــاوەی ٥
ســاڵدا) بەرزبوونــەی ٪٦٦ی لــە نێــو
ژناندا و ٪٧١ی لە نێو پیاواندا هەبووە.
لــە ئێســتادا ئێــران پلــەی یەکەمــی
خۆســووتاندنی ژنانــی لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســتدا هەیــە .بالڤۆکــی (جهــان
صنعت ١٤ی جۆزەردانی )١٣٩٦
٢ـ نەمانــی شــادی لــە نێــو خەڵکدا و
بوونی کۆمەڵگــە بە کۆمەڵگایەکی
شــەڕخواز و تــووڕە .ڕێکخــراوی
پزیشکی یاسایی ئیران لە بەفرانباری
ســاڵی ١٣٩٥دا ڕایگەیاند ،لە ماوەی
 ٨مانگــی یەکەمــی ١٣٩٥ی
هەتــاوی ،زیاتر لە  ٤٠٠هەزار بریندار
ســەردانی ئــەو ناوەندەیــان کردووە ،کە
ســەرجەمیان شــەڕیان لەگــەڵ یــەک
کردووە.
ئــەوە هەمــان دوزخەکەیە کە ڕێژیمی
ئیســامیی ئێران بۆ خەڵکی دروســت
کــردووە ،ئێســتا ئــەو خەڵکــە دوای
چەندیــن دەیە ڕێگاچــارەی ڕزگاریی
خۆیــان لــە دوزەخــەدا لــە ڕووخانــی
ڕێژیمدا دەبیننەوە.
هــەر بۆیــە هــۆکاری نــاڕازی بوونی
خەڵــک لــەو ڕێژیمــە ڕەهەنــدی
جیــاواز و بەرینــی هەیــە ،وەک
نەبوونــی ئازادی ،ســەرکوت و زوڵمی
لەڕادەبــەدەری زۆر دژی کەمینــە
دینــی و مەزهەبییــەکان ،ســەرکوت
و ســووکایەتی کــردن بــە نەتــەوە
غەیــرە فارســەکان ،دزی و تااڵنــی
ســەرچاوە ئاوییەکانــی ژێرزەویــی لــە
ناوچــە پەراوێزەکانی ئێران و ســتەمی
زۆری دیکــە کــە ئــەو ڕێژیمــە دژی
خەڵکــی ئیــران دەیــکات و کێشــەی
ئابــووری تەنیــا ڕەهەندێکە کە ڕێژیم
لــە هەوڵدایــە تــا بە گەورە پێشــاندانی
ئــەو بابەتە ،هەمــوو ناڕەزایەتییەکانی
دیکــە بشــارێتەوە ،بــەاڵم ناکرێــت بــۆ
هەمیشە خەڵک فریو بدەی.
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تارمایی لە چاویلکەی فاشیزمەوە
کەیوان دروودی
بنەماییتریــن تایبەتمەندییەکانــی
فاشــیزم بریتییــە لــە پیرۆزمەندیــی
پەتی و سەرۆکێکی بێ هەڵە .لەالی
فاشیســتەکان ئەوەی هەمیشــە وەک
داردەســت ئاپــۆرەی پــێ کۆنتــرۆڵ
دەکــرێ ،تارماییەکــی تۆقێنــەرە کە
بەپێــی هەڵکەوتەیەکــی تایبــەت ئــەم
تارماییــە لــە شــێوازی دوژمــن ،الیەن
یان ئەگەرێک خۆی دەردەخات.
تارمایــی لێرە بریتییە لەو بەرامبەرەی
کــە پیرۆزمەندیــی ئایدیــا تایبەتەکە
یــان ســەرۆکە پیرۆزەکــە دەخاتــە
مەترســییەوە .کەوایە بــۆ بەردەوامیی
حوکمڕانیــی فاشــیزم پێویســتە
بــەردەوام بوونێــک وەکوو هەڕەشــە لە
فــۆڕم و شــێوازێکی تایبەتــدا بخرێتە
ڕای گشــتییەوە .لــە ڕاســتیدا ئەمــە
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی فاشــیزم بەهیچ
جۆرێــک مــل بــە نەرمــی نوانــدن و
تەعامــول نــادات و هەربۆیە هەمیشــە
پێویســتی بــە ئەویترێــک هەیــە کــە
خەڵکی ژێر دەســەاڵتی پێ کۆنترۆڵ
بــکات و ئایدیــای خــۆی پــێ بەرهەم
بهێنێتــەوە و گرینگتــر لــە هەمــووان
پاکانــە بــۆ دۆڕان و کەوتنەکانــی
بکات.
ئــەم بابەتــە بــەر لــەوەی سیاســی و
ئایدیۆلۆژیــک بێــت ،فەرهەنگییــە
بــەو واتایــە کــە لــە کۆمەڵگەیەکــدا
کــە ژێرخانێکــی کولتــووری بــۆ
ســەرەڕۆیی هەبێــت رێژەیەکــی زۆر
سەرسپێردراو و ملکەچ هەن کە دەبنە
هــۆی شــێوەگەرتنی پێکهاتەیەکــی
حوکمڕانیی سەرەڕۆ.
ئــەم ملکەچییــە ئەگەرچــی زۆر جار
بەهــۆی تێنەگەیشــتووییەوە دێتە بوون
بــەاڵم جــاری واشــە بــە خۆئاگایــی و
لێزانییەوە هەڵدەبژێردرێ.
رەنگــە بــۆ کەســێکی خوێنــدەوار
و تێگەیشــتووی ئــەم ســەردەمە
باوەڕمەنــدی بە داهێنانی مەســەلەی
مافــی مــرۆڤ الی دەربــاری
دەســەاڵتێکی میراتــی و خێڵەکــی لە
دوو هەزارە لەمەوپێش ئەستەم و نەکرد
بێت ،بەاڵم ئەگەر کولتوورێکی ئاوێتە
لەتــەک ســەرەڕۆیی و داگیــرکاری

هەبێت ئەوە دەبێ چاوەڕوانی هەرجۆرە
لێڕوانینێکــی نائاوەزمەندانە و دوور لە
گیانــی ئەرکــی زانایــی ،فێرکــردن و
فێربوون بین.
ئەگــەر بەرژەوەندییەکانــی گەلــی
سەردەســت بخوازێ ئەوە ئامرازەکانی
پەرەپێدانــی هەرجــۆرە ئیددیعایەکــی
سەرشــۆڕانە لەبەردەســتن تاکــوو لــە
دەالقــەی کولتــووری فاشیســتییەوە
مێنتالیتــەی ئاپــۆرەی پــێ ژەهــراوی
بکرێت.
راگەیانــدن ،پــەروردە و فێــرکاری و
بڕۆکراســی گەورەترینــی ئەم باســکە
کارایانــەن کــە بــۆ ئــەم مەبەســتە
دەخرێنەگــەڕ؛ ئــەم بژاردەگەلــە کــە
ئامــرازی گەلــی سەردەســتن بــە
یارمەتیــی ژێرخانــی کولتــووری
فاشیســتی لــە نێــو کۆمەڵگــە دەبنــە
رێخۆشــکەری درێژە کێشــانی ژیانی
سەرەڕۆکان.
دەرکەوتەکانــی ئــەم تیۆریگەلــە لــە
ئێستەدا بەشێوەی بینگەیی و بەرهەست
پڕ بە بااڵی حاکمییەتی زاڵ بەســەر
جوغرافیــای ئێراندا دیارە .لە ئێســتادا
فاشــیزمێکی مەزهەبیــی تــۆخ لــە
ئێراندا لەســەر دەسەاڵتە .فاشیزمێک
کــە الی وایــە خاوەنــی ڕێبەرێکــی
پیــرۆزی ئاوەزمەندە و هاوکات بەدوور
لە هەڵە و کەموکۆڕییە .هەر ئەمەش
وای کــردووە کــە چووکەتریــن رەخنە
لــەم ســەرۆکە تاقانــە وەکوو تــاوان لە
یاســای بنەڕەتیــدا دابنرێــت .هەروەها

لــە رووی ئایدیــاوە خــاوەن بیرێکــی
متافیزیکیــی جەزمگــەرای شــیعییە
کــە بــەدوای هاتنــی رزگاریدەرێکــی
هەتاییــدا دەگــەڕێ و زیرەکانــە دەس
بــۆ بنەماکانــی بــاوەڕی مەزهەبــی
دەبــات و بەم شــێوەیە هەمــوو پێکهاتە
شــیعییەکانی نــاو و دەرەوەی ئێرانــی
کردووەتــە ئامانجــی خــۆی و هێــزی
رادیکاڵــی میلیشــیای لــێ ســاز
کــردوون کــە ئەمــەش وەک خــۆی
ســەلمێنەری بوونی تایبەتمەندییەکی
تــری فاشــیزمە لــە حاکمییــەت کــە
ئەویش برەوپێدانی رۆحی شــەڕخوازی
و شەڕئەنگێزییە.
لەڕووی دوژمن داتاشینەوە فاشیزمی
مەزهەبیی ئێستەی ئێران ،توانیویەتی
بە کەڵک وەرگرتن لە فێڵە باوەکانی
فاشــیزم چوارالی خۆی بــە دوژمنی
گریمانیــی بتەنــێ ،بــەو واتایــە کــە
بــەردەوام خەڵکــی خۆی لــە ئەگەری
پیالنــی ئەویتــر بتۆقێنــێ و پاســیڤی
بکات.
هەروەهــا روویەکیتــری گرینگــی
کارکــردی ئــەم دەســەاڵتە ئــەوە
بــووە کــە توانیویەتــی تــا رادەیەکــی
زۆر بــە هــاوکاری و هاودەســتیی
پاشــماوەی فاشــیزمی خێڵەکــی و
میراتگرانــەی پێشــوو ،رێژەیەکی زۆر
لــە کەموکــۆڕی و هەڵەکانی لە مل
خــۆی بکاتــەوە و بیخاتــە ئەســتۆی
نەیارانێــک کــە زۆر جار هەر بوونیان
نییــە! ئــەم تێڕوانینــە لــە چاویلکــەی

دوژمنانی ئازادی
چ ڕەوتە فیکرییەکیان بەدڵە

جەماڵ فەتحی
پێشــکەوتنی بــوارە جۆراوجۆرەکانــی
ســەرجەم لقــە زانســتییەکان ،کــە بــە
هــۆی ملمالنێــی دوو بیــری جیــاواز
یان واڵمی بابەتێکی شــێمانەیی دێنە
ئاراوە ،ئەوەی کە هەر تاکێکی خاوەن
بیر بۆچوونەکانی خۆی بەڕاســتتر لە
کــەس و کەســانی بەرانبەری دەزانێت
هەقێقەتێکــە کــە هەمــوو کەســێک
ئــەو مافــە بە خــۆی دەدات ،بەاڵم لە
کۆتاییــدا خاڵێکــی باوەڕپێکــراو لــە
الیــەن ســەرجەم کۆمەڵــگاوە پەســەند
دەکرێــت و واقعییەتــی بابەتــەکان و
هەموو هزرەکان لە خۆ دەگرێت ،ئەوەی
کــە هیــچ کات دوو هێڵــی فیکریــی
ڕاســت و ناڕاست یەک ناگرنەوە ،یان
النیکەم پێکەوە هەڵناکەن بۆ ئەو خاڵە

دەگەڕێتەوە کە هەر دوو ال بۆچوونی
خۆیان پێ ڕاستتر و دروستترە.
ئەگەر ئاوڕێک لە مێژووی فەلسەفە
و زۆربــەی زانســتە فیکرییــەکان
بدرێتــەوە ،هێنــدێ خــاڵ بەرچــاو
دەکەوێــت ،کــە واڵمــی زۆربــەی
قەیرانــە هزرییــەکان دەدرێتەوە .ئەگەر
لــە بابەتێکــدا دوو الیــەن و هێڵــی
فیکری جیــاواز دەکەونە ملمالنێیەوە،
ئاکامەکەی یان دەبێتە هۆی بەزینی
یەکیان ،یان دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی
فکرێکی ســێهەم کە ڕەنگە دڵخوازی
هیــچ الیەکیــان نەبێــت ،بــەاڵم
کۆتاییهێنەری ملمالنێیەکانە.
ئەگەرچــی دەســەاڵتدارانی پاوانخــواز
هیــچ کات زانســت و ملمالنێیــە
هزرییەکانیــان بــە قازانجــی خۆیــان
نەزانیــوە و بــەردەوام هەوڵیــان ئــەوە
بــووە ،کــە لــە کۆمەڵگــەی ژێــر

دەســەاڵتی ئەوانــدا تاقانــە هێڵێکــی
هزریــی ببووژێتــەوە ،بــەاڵم هــەر بــە
هــۆی ڕۆحییــەی هەلپەرســتانەیان بۆ
ئــەوەی دەســەاڵت و ئامانجەکانیــان
لە نێوان بەرداشــی دوو الیەنی هزریی
نەهاڕدرێــت ،ئاراســتە فیکرییــەکان و
ســیناریۆکان جۆرێــک ڕێــک دەخەن
کــە لە جیاتــی کۆنتاکتی دوو بیری
جیاواز ،دوو هێڵی هزریی دژەیەک لە
کۆمەڵگا سەرهەڵ دەدات.
هــەر وەک باســی لــێ کــرا ،بــە
هــۆی ئاڵوگــۆڕی بیرە جیــاوازەکان و
قووڵبوونــەوە لــە ئەگــەر و شــێمانەکان
بەشــێک لــە پێویســتییە هزرییەکان و
هەروەها قەیرانی بیاڤە جۆراوجۆرەکان
چارەســەر دەکرێــت و النیکەمەکــەی
لــە ئەنجامدا بیرمەنــدان بەو قەناعەتە
دەگەیەنــێ ،کە هەمیشــە ڕێگایەکی
ســێهەم هەیــە کــە دەتوانێــت پێــش بــە

فاشیزمەوە هەمیشە بەدوای شوبهاندن
و دەرخســتنی تارماییەکــە کــە خۆی
پــێ بشــارێتەوە کــە وەک دەیبینیــن
رێژیمی هەنووکەی ئێران سەرەتاییترین
چاوەڕوانییەکانی خەڵک بە بیانووی
بوونــی دوژمنانــی پیالنگێــڕ بەالڕێدا
دەبات.
هەر لە ئێستەدا قەیرانی نرخی دراو لە
ئێــران خراوەتە ئەســتۆی چەند دەاڵڵی
کڕیــن و فرۆشــتنی دراو کــە گوایــا
سەر بە بەهاییەکان و یەهوودییەکانن!
ئــەم ئیدیعــا مندااڵنەیــە تەنیــا بەوەش
نەوەســتاوە و هەرێمــی کوردســتان و
شــاری هەولێــری بــە هاودەســتی ئــەم
دەاڵاڵنــە زانیــوە! ئەمــە لــە حاڵێکدایە
کــە رەوتــی دابەزینــی نرخــی ریال بۆ
بیســت ســاڵ لەمەوپێــش دەگەڕێتــەوە
و دیــار نەمانــی پــارە لــە بــازاڕ لەبەر
بــێ متمانەیــی خەڵکــی خــۆی و
تەریــک کەوتنیەتــی لــە ســووڕانی
بــازاڕی جیهانــی .جیــا لەمانــەش
هەمــوو ئــەو بــڕە پــارەی خەڵک الی
بانکەکانی کەرتی تایبەت دایناوە بە
رێپێدانــی بانکی ناوەندی و بەدەســتی
دەســەاڵتدارانی ســوپای پاســداران
دزراوە و دیــار نەمــاوە .بۆیــەش بیری
فاشــیزم بــۆ ئــەوەی قامکــی تــاوان
لەســەر دەموچاوی خۆی الببات و بۆ
تارماییەکــی رابکێشــێ ناچــارە پەنــا
بــۆ دوژمن داتاشــین ببــات و تەنانەت
بــۆ ئەم مەبەســتەش لــە پرۆپاگاندای
راگەیاندنــە بەنــاو ئازادەکانــی دەرەوە

کــە پریشــکەی بیــری فاشــیزمی
ئاریایین بەباشــی کەڵــک وەربگرێ.
راگەیاندنگەلێــک کــە لــەالی
وەزارەتــی خەزێنــەداری و دەرەوەی
واڵتانــی رۆژئاوا بــۆ رووماڵی هەواڵ
و رووداوەکانــی نێــو ئێــران پاڵپشــتی
دەکرێــن و لــە ســااڵنی رابــردوودا و
بەتایبــەت دوای رووداوەکانــی  ٨٨بــە
بوونی مۆرەگەلــی رێژیم بە تەواوەتی
کەوتوونەتە خزمەتی سوپای پاسداران
و لقوپۆکانی.
کارکردی تایبەتی ئەم مۆرەگەلە کە
لەژێر ناوی هەڵســووڕاوی سیاسی لە
دەرەوە گیرساونەتەوە ئەوەیە کە پەرە بە
گوتــاری دوژمن داتاشــینی رێژیم لە
دەرەوە بدەن و بە ناوی نیشتمانپەروەری
و مافخوازییــەوە لە تریبۆنی خۆڕایی
واڵتانــی ئــازاد بــە قازانجــی فاشــیزم
کەڵکاژۆ بکەن.
ئەمــە بــە واتــای ئەوەیــە کــە ناکرێ
فاشــیزم یەکالیەنــە پەیوەســت بــێ
بــە دەزگایەکــی حوکمڕانــی و
قەبارەیەکــی رەســمی وەکــوو دەوڵەت،
بەڵکــوو پانتاییەکی بەریــن و ناتەواوە
کــە ژێرخانێکــی کولتــووری و
بیرێکــی چەقبەســتووی لــە پشــتە و
لــە مێنتاڵیتــەی کۆمەڵ بــە درێژایی
دەیان ساڵ جێی گرتووە.
کەوایــە چاویلکــەی فاشــیزم جیــا لە
ڕووە بەرهەســتەکەی کــە بریتییــە
لــە بەکارهێنانــی هێــز و دامــەزراوە
ســەرکوتکەرەکان،
شــەڕئەنگێزە

دەمارگژییــەکان بگرێــت ،لێرەیــە کــە
ڕۆحیــەی منایەتــی و دیکتاتۆریــەت
لــە کۆمەڵــگا ڕوو لە کزی و الوازی
دەکات و لــە بەرانبــەردا ڕۆحیــەی
فرەالیەنــی و ئێمەییانــە بەهێــز دەبێــت
کــە ئەمــە ڕەوتــی ئاڵوگــۆڕی بیــر
لــە واڵتێکــی دێموکراتیــک و
گەشەسەندووە.
جەمســەری بەرانبەری ئــەم ڕەوتە ،لە
کۆمەڵگایەکــی بندەســتکراو زیاتــر
گەشــە دەستێنێت و ناوەندەکانی هێز و
دەســەاڵتی قۆرغکراو بۆ ئەوەی تاکە
خــاوەن بیــرەکان و ڕەوتــی ملمالنێیــە
هزرییــەکان بــە ئەنجامێکــی دڵخــواز
و ڕێگایەکــی ســێهەم نەگــەن ،دوو
هێڵــی بیریــی دژەیــەک دەخەنــە نێــو
گۆڕەپانــی زۆرانبازییــە هزرییەکان و
لە ئاکامەکەی دۆڕان و بەزینی هەر
الیەک بێت بە قازانجی هەلپەرەستانی
دەسەاڵتویست تەواو دەبێت.
لە کوردســتان کە ڕەوتی گۆڕانەکان
بــەردەوام لە پــاوان و لەژێــر هێژمۆنی
دوژمنانیــدا بــووە ،ئــەو خۆراکــە
فکرییانــەی کــە بــە زۆر و بــە پیــان
لــە مێشــکی تاکی کــورددا خنــراوە،
لــە جــۆری دووهەمی ڕەوتەکــە بووە،
واتــە ملمالنێیــەکان لــە نێــوان دوو
فکــری جیــاواز نەبــووە ،بەڵکــوو لــە
نێــوان دوو فکری دژەیەک بووە ،واتە
دوژمنــان هەوڵیــان ئەوە بــووە کە هێڵە
فکرییــە ئاســمانیی و ئایینییــەکان و
ماتریاڵــەکان لەهەمبــەر یەکتــردا زەق
بکەنــەوە ،دیــارە لە شــەڕی نێــوان ئەو

دوو هێڵە فکرییە ئەوە الیەنی سێهەمە
(داگیرکــەران) کــە قازانــج دەکات؛
دەکرێــت نموونــەی بەرچــاوی ئــەم
ملمالنێیانــە لــە بازنەیەکــی بەرباڵوتر
ئامــاژە بــە شــەڕی نێــوان هێڵــی
فکریــی ئیســامییەکان و دەســەاڵتی
کۆمۆنیســتیی ئەفغانســتان لــە چەند
دەیەی ڕابردوودا بکرێت ،کە دووکەڵی
ئاگــری ئــەم پیــان و ملمالنێیــە لــە
چــاوی چینــی هــەژار و خەڵکــی
زوڵملێکــراوی ئەفغانســتان چووە ،یان
ملمالنێــی نێــوان هێــزە مارکسیســتە
ڕادیکاڵەکان و هێزە ئیســامییەکانی
ســەرەتای شۆڕشــی گەالنــی ئێران لە
کوردستاندا لە بازنەیەکی چووکەتردا
یەکێکی دیکە لەم نموونانەیە.
ئەگەرچــی هێنــدێ جــار ئــەو
ملمالنێیانــەی نێــوان دوو هێڵــی
دژەیــەک بە هــۆی تایبەتمەندیی ئەو
هــزرەوە ،بــە شــێوەیەکی خۆڕســک و
ئۆتۆماتیکەن لە کۆمەڵگاکاندا دێنە
ئــاراوە ،بــەاڵم ئەمــە ئــەو ڕۆژەیە کە
دوژمــن ئاواتــی پــێ دەخوازێــت و ئەو
ئاوە لێڵەیە کە دەیەوێت ماســی خۆی
تێدا ڕاو بکات.
هێنــدێ جــار لە ناخی ئــەم کۆمەڵگا
ئاڵۆزانــەی کە تووشــی ملمالنێیەکی
الســاییکەرانە بــوون ،کەســانێک
ســەر هەڵــدەدەن کــە ناکەونــە داوی
ئــەم پیالنــە دژەیەکییانــە و وەکــوو
بلیمەتێکــی کاریزمــا لــە شــێوازی
ئاڵوگــۆڕە فکرییە جیاوازکان کەڵک
وەردەگــرن و ئاراســتەی ملمالنێیەکان

بریتییە لــە جیهانبینییەکی تایبەت و
ژیربێژییەکــی نەخــۆش کــە لە زەینی
تاکەکاندا جێی خۆش کردووە.
الی ئــەم تاکانە بەرژەوەندییەکی بااڵ
هەیــە کــە پاڵەوانێکــی ئەفســووناوی
دەیپارێزێ و لە گشــت جۆرە پرســێکدا
لــە پێشــترە و لــە هــەر بابەتێــک
پیرۆزتــرە .ئــەم تێڕوانینــە بەشــێوەی
ئۆبژەکتیــڤ لــە دوای دەرکەوتنــی
ســوپای قودس و قاســم سولەیمانی لە
ســووریە بۆ گشت الیەک دەرکەوت.
کەسانێک کە بە ناوی هەڵسووڕاوی
سیاســی و دژبەری رێژیمی ئیسالمی
چوونــە دەرەوە چەندقــات زیاتــر لــە
خــودی راگەیاندنــی ســەربە ســپا بــە
بــااڵی لەشــکری تێرۆریســتی ســپا
و قاســمی ســولەیمانی هەڵیانــدا .ئەم
کەســانە ئەگەرچی بەشێکیان سەر بە
رێژیم نین ،بەاڵم خزمەتێکی ناوازەیان
بەو رێژیمە ســەرەڕۆیە کرد و ئەمەش
چەرخەی فاشیزمی خێراتر کرد.
لــە راســتیدا هێنانــەوەی نموونــە بــۆ
ســەلماندنی فاشــیزم و وەهمەکانــی
وادەکات کــە لــە بەرینایــی ئــەم
نەخۆشــییە کــەم بکرێتــەوە .فاشــیزم
لەخۆیــدا جۆرێکــی تایبەتە لە وەهم و
گومانی بەردەوام کە کۆمەڵگەیەک
تووشــی نەخۆشیی دەکات و هەرجۆرە
کاڵوڕۆچنەیــەک بــۆ پێکەوەژیــان و
مرۆڤســاالری و بەرامبەری دادەچنێ
و تەنیــا بــە گۆڕانــی کولتــووری
و رەخنــە و خەباتــی درێژخایەنــی
الیەنگرانی دادوەری و یەکســانی روو
لە کزی دەکات.
گٶڕانێــک کــە لــە ناوخۆوە بــەدوای
پێکهاتــن و دابەشــکاری لــە
دارایــی گشــتی و دەســەاڵتدا بێــت
و لــە دەرەوەش بەجێــی دوژمــن زیاتــر
هەوڵــی دۆزینــەوەی زۆرترین دۆســت
و هاوپەیمــان بێــت بــۆ دابینکردنــی
ســەقامگیریی و ژیانێکی مرۆیانە بۆ
گشت الیەن و پێکهاتەیەکی خۆی.
ئــەم پرۆســەیە ئەگەرچــی دوورودرێژە
بــەاڵم بــە پەرەگرتنــی پەیوەنــدی و
کرانــەوە ،لەمێــژە دەســتی پێکــردووە
و پێویســتە الی هەمــوو ئەوانــەی
خوازیــاری ئاشــتی و ئاسایشــن
پشتگیری بکرێت.
بــەرەو ئەنجامێکی گشتپەســەند دەبەن
و ملمالنێیــەکان جێگایــان بــە "یەکتر
قەبووڵکــردن" و "پێکەوەهەڵکــردن"
دەدەن.
یــەک لــەو زانــا و بلیمەتانەی کە لە
کۆمەڵگای کوردستان لە ماوەیەکی
کورتــدا توانــی ئاراســتەی ملمالنێــی
هێڵــە فکرییەکانــی کوردســتان بــە
قازانجــی بزووتنەوەی ڕەســەنی کورد
بگۆڕێــت ،زانــا و بیرمەنــدی کــورد
د .قاســملوو بــووە ،کــە لــە بەشــێک
لە سیاســەت و مێتۆدە سیاســییەکانی
خــۆی ڕێگایەکی ســێهەمی بە ناوی
"سووسیالیزمی دێموکراتیک" هێنایە
بەرباس ،کە پاش چەندین ساڵ هێشتا
دوژمــن نەیتوانیــوە ئەو هێڵــە فکرییە
ســێهەمە لە کوردســتان کوێر بکاتەوە
و ســەرچاوەکەی وشــک بــکات.
ئەگەرچــی ئــەم ئاڵتێرناتیڤــە ســەرەتا
لــە نێــو بزووتنــەوەی ئێرانــی و کــورد
و تەنانــەت لــە نێــو ڕیزەکانــی حیزبی
دێموکراتیشــدا دژایەتــی دەکــرا و
وەکــوو گارانتییــەک بــۆ پاراســتنی
ســەرمایەداری چــاوی لــێ دەکــرا،
بەاڵم لەم سەردەمەدا کە هەموو ڕەوتە
فکرییەکان و شــێوازە سیاســییەکانی
کــورد بۆ ڕزگاریی کوردســتان تاقی
کراوەتــەوە ،تاقانــە ڕێــگا و بێوێنــە
ڕێگایــە بــۆ دەربازبوونــی کــورد لــەم
قەیــران و ناتۆکمەییــە فکرییــەی کە
تووشی بووە.
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پەیامەکانی کۆنگرەی ١٦ی حیزبی دێموکرات ڕوو
لە چین و توێژە جۆراوجۆرەکانی
کۆمەلگای کوردستان

خوێنەرانی خۆشەویســتی "کوردستان"؛ لە کۆنگرەی
شــازدەیەمی حیزبەکەمانــدا کۆمەڵێــک پەیامــی
تایبــەت لەالیــەن کۆنگرەوە ئاراســتەی چیــن و توێژە
جۆربەجۆرەکانــی کۆمەڵــگای کوردســتان کراوە کە
بەهۆی گرینگی بابەتەکە ،لەم ژمارە و ژمارەکانی
داهاتــووی کوردســتاندا دەقــی تــەواوی پەیامــەکان
دەخەینە بەر دیدی ئێوەی خۆشەویست.

پەیامی کۆنگرەی ١٦ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،

پەیامی کۆنگرەی ١٦ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کۆنگرەی ڕاسانی ڕۆژهەاڵت بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان

بۆ بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان
هاونیشتمانیانی خۆشەویست
هــەروەک ئــاگادارن ،کۆنگــرەی
شــازدەهەمی حیزبە تێکۆشــەرەکەتان،
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران لە ماوەی ڕۆژانــی ١هەتا ٤ی
ڕەشــەمەی ١٣٩٦ی هەتاویــدا لەژێــر
ناوی ڕاسانی ڕۆژهەاڵت بەڕێوەچوو.
لــەو ماوەیــەدا کۆمەڵێــک بــاس و
بابەتی گرینگ لە پەیوەندیی لەگەڵ
چارەنووســی بزووتنەوەکەماندا هێنرایە
ئاراوە و پێداگری لە ســەر پێویســتیی
ئاڵوگــۆڕی بنەڕەتــی لــە میکانیزم و
شێوازی ڕێکخستن و کانالیزە کردنی
تواناکانمان لە پێناوی بەرەوپێشــبردنی
خەباتێکــی مۆدێــڕن و ســەردەمیانەدا
کرایەوە.
گومــان لــەوە دا نییــە کــە هاوتەریــب
لەگــەڵ ئاڵوگــۆڕە جیهانــی و
ناوچەییەکاندا ،هەلومەرجی سیاسی و
کۆمەاڵیەتــی و پێکهاتەی کۆمەڵگا
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردستانیشــدا ڕۆژ
لــە دوای ڕۆژ ئاڵوگــۆڕی بە ســەردا
هاتــووە و هەنوکــەش پێویســتیی
بــە خۆداچوونــەوە و چارەســەری
کەموکــۆڕی و کۆســپەکانی ســەر
ڕێــگای هەوڵەکانمــان زیاتــر لــە
هەمیشە خۆی دەنوێنێت.
ئێمــە لــە کۆنگــرەی ١٦ی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا
بــە هەســتکردن بــە بەرپرســیارێتیی
مێژوویــی خۆمــان ،خوێندنــەوە و
لێکدانــەوەی وردمــان بۆ ڕۆڵ و پێگە
و ئەرکەکانــی خۆمــان و هــەرکام لە
چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگاکەمان

لــە پێنــاوی سەرخســتنی خەباتــی
مافخوازانــەی گەلەکەمانــدا کــرد
و پێمــان لــە ســەر ئــەو پرەنســیپە
دێرینــەی حیزبەکەمــان داگرتەوە کە
دەبــێ هەمــوو چیــن و توێژەکانــی
کۆمەڵگاکەمــان هاوئامانــج و
هاوئاهەنــگ لە خەباتێکی فرەڕەهەند
و گشــتگیردا قەبووڵــی ئــەرک و
بەرپرســایەتیی بکــەن و جێگــە و
پێگــەی خۆیان لەو خەباتەدا بە وردی
پێناســە بکەن و بۆ بەرەوپێشــبردنی بە
کردەوە هەنگاو هەڵبگرن.
خاڵێکــی گرینــگ کــە دەتوانــێ
ڕێــگای گەیشــتن بــە ئامانجــەکان
کورتتــر و کــەم تێچووتــر بکاتــەوە،
ئەوەیــە کــە هــەرکام لــە ئێمــە لە هەر
جێگــە و پێگەیەکــدا کــە هەیــن و بە
هــەر شــێوازێک کــە پێمــان دەکرێــت
هــەوڵ بدەیــن دەرفەتەکانــی کار و
چاالکیی شوێندانەر لە ڕەوتی خەباتی
هاوبەشــماندا لە کیس نەدەین و ڕێگە
نەدەین جیاوازیی بیروڕا و بەرژەوەندییە
تەســکە تاکەکەســی و گرووپییەکان
ببێتــە لەمپەر لە بــەردەم یەکگرتوویی
و هاوپەیوەندیی نەتەوەییماندا ،خەباتی
هیچ کەس و الیەنێک بە کەم بایەخ
لــە قەڵەم نەدەیــن و فڕەرەنگییەکانمان
بکەینــە هەوێنــی دەوڵەمەندیی گوتار
و تۆکمەیــی ڕێکخســتن و بەهێزیــی
کردارمــان و دوژمــن نەتوانــێ بــە
قۆســتنەوەی جیاوازییەکانمان ،کەلێن
و دووبەرەکــی بخاتــە نێوانمــان و
ڕێگــە نەدەیــن کــە مافپێشــێلکەری
کۆنەپەرســت لــە هەوڵەکانیــدا بــۆ
تواندنــەوە و الوازکردنمــان ســەرکەوتن
بە دەست بهێنێت.

کۆنگــرەی ١٦ی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران ،کۆنگرەی ڕاسانی
ڕۆژهــەاڵت خــۆی لــە خەبــات بــۆ
سەرخســتن و بەرەوپێشــبردنی هەمــوو
هــەوڵ و تێکۆشــانێک لــەو پێنــاوەدا
بــە ئەرکــدار و بەرپرســیار دەزانێــت
و وێــڕای پشــتیوانی و داکۆکــی
لــە هــەوڵ و خەباتــی مافخوازانــەی
هەموو تاکەکان و چین و توێژەکانی
کۆمەڵــگای کوردســتان ،جەخــت لــە
ســەر ئــەوە دەکاتــەوە کە لــەم قۆناغە
هەســتیارەی مێــژووی گەلەکەمانــدا
زیاتــر لە جــاران پێویســتی هەموومان
وەک پەنجەکانــی یــەک دەســت،
یەکڕیــز و هاوئاهەنــگ و یەکگرتــوو
بیــن و شانبەشــانی یەکتــر،
ســەنگەرەکانی بەرگری لە کەرامەت
و ئازادیمان پتەوتر بکەین.
لــە کۆتاییــدا بەڵێــن دەدەیــن تــا
وەدیهاتنی هەمــوو ئامانجە ڕەواکانی
بزووتنەوەکەمــان ،وەک نەریتــی
هەمیشــەیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران ،ئامادەی تێکۆشان
و گیانفیدایــی لــە ڕیــزی پێشــەوەی
خەباتــدا بیــن و وێــڕای خەباتگێڕانــی
چیــن و توێــژە جۆراجۆرەکانــی
خەڵکــی کوردســتان بــۆ دابینبوونــی
مــاف و ئازادییەکانمان بەرەو ئاســۆی
سەرکەوتن هەنگاو بنێین.

بەئاواتی سەرکەوتن و بە
ئازادی گەیشتن
کۆنگرەی ١٦ی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران
ڕەشەمەی ١٣٩٦ی هەتاوی

پەیامی کۆنگرەی ١٦ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
کۆنگرەی ڕاسانی ڕۆژهەاڵت بۆ زیندانیانی سیاسیی خۆراگری کورد
لە گرتووخانەکانی کۆماری ئیسالمیدا
زیندانیانــی سیاســیی ســەربەرز و
خۆڕاگری کوردستان
ســاوی خەبــات و خۆڕاگریــی
شۆڕشگێڕانەتان لێ بێت
بــە نــاوی کۆنگــرەی ١٦ی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە
پەیامی ڕێز و حورمەت و پشتیوانیمان
ئاراســتەی ئێوە تێکۆشــەرانی ڕێگای
ئــازادی دەکەیــن کــە گرتووچانــە و
ئەشکەنجەگاکانی ڕێژیمی داگیرکەر
و کوردکــوژی کۆماری ئیســامیی

ئێرانتان کردووەتە ســەنگەرێک بۆ بە
گژداچوونــەوەی ســتەم و داگیرکاری
و هەاڵواردن.
راســتییەکی حاشــا هەڵنەگــرە کــە
خەباتــی گــەالن لــە پێنــاوی ئــازادی
و یەکســانی و ســەروەریی نیشــتماندا
بۆ گەیشــتن بــە کەناری ســەرکەوتن
و بەختەوەری ،پێویســتی بە بەشداریی
چاالکانــەی هەمــوو تاکــەکان و
هەموو چیــن و توێژەکانی کۆمەڵگه
لــە رەوتــی تێکۆشــانی ســەخت و

گشــتگیر و بــەردەوام دایــه .هــەر لەو
ســۆنگەوە تێکۆشــانی ماندوویــی
نەناسانەی زیندانیانی سیاسیی کورد
و پابەندبوونیــان بــە ئامانجــە بــەرزە
ڕەواکانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی
گەلــی کــورد لــە کوردســتانی
داگیرکراوی ڕۆژهەاڵتیشدا بەشێکی
ســەرەکی و دانەبــڕاو لــە پڕۆســەی
خەباتــی بێوچانــی گەلی کورد بۆ بە
چۆکداهێنانی داگیرکەری ستەمکار
و پێناســەیەکی درەوشــاوە بۆ ئیرادەی

بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان
ساڵوی ڕێبوارانی ڕێبازی شەهیدانتان
پێشکەش دەکەین

دێموکراســیخوازی لــە ئێــران بــە
گشــتی و لە کوردســتان بە تایبەتی،
بەرزبوونــەوەی ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ
زیاتــری پێگە و نفووزی حیزبەکەتان،
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
نــەک هەر لە کوردســتان ،بەڵکوو لە
ئێــران و ناوچەکــەش ســەلمێنەری ئەو
ڕاستییەن کە ڕۆژی هاتنەدی ئاواتی
شــەهیدان و بەرهەمی خوێنی ئاڵیان و
جاڕدانی بانگی ســەرکەوتنی حەق و
داد بەســەر تاریکی و کۆنەپەرەســتی
نزیکتر لە هەر کاتێکە.
پشــتگیریی قایــم و پتەوتــان لــە
ڕاســان ،خەباتــی نوێــی گەلەکەمــان
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە
ڕێبەرایەتیــی حیزبــی میراتگــری
شــەهیدان هــەر لــە ڕۆژی یەکەمــی
ڕاگەیاندنیــەوە لە نــەورۆزی 1394ەوە
تــا هەنووکە ،نیشــانەیەکی بەرچاوی
ئــەو ڕاســتییەیە کــە وەک هەمیشــە
خۆتــان لە ڕیزی پێشــەوەی ئەرکداران
و هەڵگرانی ئااڵی دێموکرات دەزانن.
چ پاداشــێک بارتەقای ئەو قورسایی
ئــەرک و پەرۆشــییەتان دەبــێ جگــە
لــە هاتنەدیــی ئــاوات و خولیای ڕۆڵە
خەباتگێڕ و نەبەزەکانتان.
ڕاســان لــە مــاوەی دوو ســاڵی
ڕابــردوودا بــە دۆســت و دوژمنــی
ســەلماند کــە هێنانەدیــی پەیمانمــان
لەگەڵ بنەماڵەی شــەهیدان هەمیشــە
و هــەردەم لــە ترۆپکــی کار و
کردەوەکانمانــدا بــووە ،ســەلماندنێک

پۆاڵیینی تێکۆشــەرانی نەتەوەکەمانە
کە ســەروەریی نیشــتمانی و پاراستی
کەرامەتــی مرۆیــی و ســڕینەوەی
هەموو چەشــنه ستەم و هەاڵواردنێک
لە واڵتە داگیرکراوەکەماندا کردووەتە
ئامانج.
هاوخەباتانی هێژا!
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
وەکــوو کۆڵەکەیەکــی ســەرەکیی
مێــژووی پــڕ ســەروەریی خەباتــی
گەلەکەمــان هەمیشــە باوەڕێکــی
پتەوی بە پێویســتی بەشداریی هەموو
چیــن و توێــژەکان و ســێرەگرتن لــە
داگیرکــەر لە هەموو ســەنگەرەکانەوە
هەبــووە و خۆراگریــی ئازایانــەی
تێکۆشــەرانی ئــەو حیزبــەش لــە
زیندانەکانــی هــەر دوو دەســەاڵتی
نگریســی پاشــایەتی و کۆمــاری
ئیســامیدا وەکــوو الپەڕەیەکــی
زێڕیــن لــە مێــژووی پــڕ ســەروەریی
نەتەوەکەماندا تۆمار کراوە.
هــەر لــەو پێوەندییــەدا حیزبــی ئێمە لە
قۆناغــی نوێــی خەباتی خۆیدا کە بە

پێکەوەگڕێدانــی خەبات شــاخ و شــار
ناســراوە ،لــە هەوڵــی ئــەوە دایه که بە
دۆزینــەوەی میکانیزمــی گونجــاو،
ڕێــگا بــۆ هاوئاهەنگکردنی هەرچی
زیاتــری هــەوڵ و خەباتــی هەمــوو
الیەنــەکان و چیــن و توێــژەکان و
یــەک لەوانەش زیندانیانی سیاســیی
ســەربەرزی نەتەوەکەمــان بکاتــەوە
و یارمەتیــدەر بێــت بــۆ ئــەوە کــە
تێکۆشــانی هەمــوو چیــن و توێژەکان
لە ســەر ڕێڕەوی ئامانجە پیرۆزەکانی
نەتەوەکەمان کاناڵیزە بکرێت.
زیندانیانــی سیاســیی خۆڕاگــری
کوردستان!
ئێمــە لــە کۆنگــرەی شــازدەهەمی
حیزبەکەمانــدا خۆمــان بــە پاڵپشــتی
خەباتــی کۆڵنەدەرانــەی ئێــوە دەزانین
و شانبەشــانی ئێــوە بــۆ دابینبوونــی
مافــە ڕەواکانمان تا دواڕۆژی ڕوونی
ســەرکەوتن ،ڕادەوســتین .گەیاندنــی
دەنگــی ڕەوای مافخوازیتان بە ناوەندە
نێودەوڵەتییــەکان و کــۆڕ و کۆمەڵــە
مرۆڤدۆســتەکان بــە ئەرکــی ســەر

شــانازییەکی مەزنــە کە لــە تریبونی
کۆنگرەی شــازدەهەمی حیزبەکەمان،
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،حیزبــی بنەماڵــەی هــەزاران
شــەهیدی ســوورخەاڵتی نەتەوەکەمان
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،حیزبــی
دایــک و حیزبــی قازی و قاســملوو و
شەرەفکەندییەوە پەیامی ئەمەگناسی
و درێژەدان بە رێبازی پڕ لە سەروەریی
گیانبەختکردووەکانــی
ڕۆڵــە
نەتەوەکەمانتان پێشکەش بکەین.
پتــر لە حەفتــاودوو ســاڵ خەباتی بێ
پســانەوەی حیزبی دێموکرات لە پێناو
وەدیهێنانــی ئامانجــە دێموکراتیک و
نەتەوەییەکانی نەتەوە سەربەرزەکەمان
و پێشکەشــکردنی هــەزاران ڕۆڵــەی
وەفــادار بــەم ڕێبــازە ســەردەمیانە و
مرۆڤتــەوەرە ،بــە پلەیەکــی بەرچــاو
قــەرزاری لە خۆبردوویی ،گیانفیدایی
و بڕواپتەویــی ئێــوەی بنەماڵــەی
شــەهیدانە کە بیروباوەڕتان قەاڵیەکی
لەگیراننەهاتــووی ئازادیخــوازی و
ڕزگاریخوازی بووە.
ڕاپەڕیــن و خرۆشــانی ئەمدواییانــەی
خەڵکــی وەزاڵەهاتــووی ئێــران لــە
دژی زوڵم و ســتەمی دەســەاڵتدارانی
هەنووکــەی تــاران ،پەرەســەندنی
بیروبــاوەڕی ئازادیخــوازی و

کــە گەشــانەوەی هیــوا و خۆزگــەی
دایکانی جگەرســووتاوی ســەروەرانی
مێــژووی مرۆڤایەتــی لێکەوتووەتەوە،
سەلماندنێک کە بەبێ گیانفیدایی و
لەخۆبردوویــی پێشــمەرگە نەبەزەکانی
حیزبەکەمان و پەیوەستبوونی بەشێک
لە باشــترین ڕۆڵە خەباتکارەکانی ئەم
نەتەوەیــە بە ریزی کاروانی شــەهیدان
دەستەبەر نەدەبوو.
بەختەوەریــن لــەم تریبونــەوە ،ســاوی
ئەمەگناســی و لەخۆبردوویــی بــۆ
ســەرجەم بنەماڵــەی شــەهیدان ،لــە
شــەهیدانی ســەردەمی کۆمــاری
دێموکراتیکــی کوردســتانەوە تــا
شــەهیدانی ڕاســان ،بنێرین و پەیمانی
وەفــاداری لەگــەڵ شــەهیدانی
ســوورخەاڵتی نەتەوە ستەمدیتوو بەاڵم
خەباتــکار و کۆڵنەدەرەکەمــان نــوێ
بکەینــەوە و ڕایبگەیەنیــن کە ڕاســان
درێژەی هەیە.

هەزاران ساڵو لە بنەماڵەی
سەربەرزی شەهیدان
سەرکەوێ خەباتی نەتەوەیی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بە ڕێبەرایەتیی حیزبی
دێموکرات
شەکاوە بێ ئااڵی ڕاسان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
کۆنگرەی شازدەهەم

شــانی خۆمان دەزانین و شــێلگێرانەتر
لــە جاران لــەو پێناوەدا هــەوڵ دەدەین.
دڵنیاین کە ئێوەش وەک هەمیشــە بە
خۆڕاگریتــان لــە بەرانبەر ئەشــکەنجە
و ئــازار و هەڵســوکەوتی نامرۆڤانەی
جەلالدەکانــی ڕێژیمــدا ورەی دوژمــن
دەڕووخێنیــن و دێوەزمــەی زینــدان بــه
چۆک دادێنین.

ساڵو لە هیممەت و خۆڕاگریی
زیندانیانی سیاسی
بڕووخێ ڕێژیمی ئازادیکوژی
کۆماری ئیسالمیی ئێران
کۆنگرەی شازدەهەمی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران
ڕەشەمەی ١٣٩٦ی هەتاوی

ژمارە  ٢٠ ،٧٢٣ئاوریلی ٢٠١٨

پەیامی کۆنگرەی ١٦ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،

پەیامی کۆنگرەی 16یحیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،

کۆنگرەی ڕاسانی ڕۆژهەاڵت

"کۆنگرەی ڕاسانی ڕۆژهەاڵت" بۆ ژنانی کوردستان

بۆ کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات
کادر و پێشــمەرگە فیــداکار و
تێکۆشــەرەکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران
کۆنگــرەی شــازدەهەمی حیزبەکەمان
کۆنگــرەی "ڕاســانی رۆژهــەاڵت" لە
چوارچێوەی باس و بابەتەکانی خۆیدا
بە گرینگییەکی تەواوەوە سەیری کار
و تێکۆشان و چاالکی نواندنی ئێوەی
وەک بەشــێکی بەرچاو و شــوێندانەر
لــە بزووتنــەوەی کوردســتان و خەباتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــدا کــرد و بە ســرنجدان بە دەوری
کاریگەرتان لە راســانی رۆژهەاڵت دا
ساڵو و رێز و پێزانینی خۆی پێشکەش
کردن .هەروەها هیواداری دەربڕی کە
لــە بــە جێهێنانی ئەو ئەرکە قورســەدا
کــە بزووتنــەوەی کــورد و حیزبــی
دێموکــرات خســتوویەتە سەرشــانتان
سەرکەوتوو و وەک هەمیشە سەرفراز
بن.
تایبەتمەندییەبەرزەکانی پێشمەرگە چ
لــە بــواری خۆراگــری و چ لە بواری
سیاسی ،فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیەوە
ســیمایەکی وای بە ئێوە بەخشیوە کە
نــاو و ناوبانگتــان بچێتــە فەرهەنگــی
واڵتانــەوە و لــە بیــروڕای گشــتیی

جیهانــدا بــەم جۆرە پێناســە بکرێن کە
هەبوون و هەن.
دیارە لە نێوخۆی کوردستانیشدا وەک
پێشــەنگی ئــەو خەباتــە کــە لــە پێناو
وەدەســتهێنانی مــاف و ئازادییەکانــی
کورد لە ئارادایە ناسراون و هەربۆیەش
خاوەنــی جێگە و پێگەیەکی زۆر دیار
و بەرچاو لە خۆشەویســتی و پاڵپشتی
کردنن.
کۆنگــرەی شــازدەهەم ،کۆنگــرەی
ڕاســانی رۆژهــەاڵت دڵنیایــە کــە
ئێــوەی تێکۆشــەر بــە پاراســتنی
تایبەتمەندییــە بەرزەکانتــان و بــە
گرینگیــدان بــە دیســیپلینی ئاگاهانە
و کــردەوەی پێشــمەرگانە پارێــزەری
حورمەتــی خۆتــان و خاک و خەڵکی
کوردســتان بــن .وەک هەمیشــە بــە
ســەمبولی فیــداکاری ،گیان لەســەر
دەســتی و چاونەترســی بمێننەوە .ئێوە
ئەگــەر دەبینــن کــە حیزبە تێکۆشــەر
و بــە پرنســیپ و خــۆش ناوەکەتــان
خاوەنــی ئیعتبــار و گرینگــی لــە
رادەی نێونەتەوەیــی و ناوخۆییــە کــە
بەشــێکی بــۆ سیاســەتی دروســت و
واقعبینانــە و پشــتیوانی کۆمەاڵنــی
هەراوی خەڵکی کوردستان دەگرێتەوە

کۆڵەکەیەکــی دیکــەی بەرهەمــی
فیــداکاری و نەقشــی شۆڕشــگێرانە
و فیداکاریەکانــی ئێوەیە .هەربۆیەش
کۆنگــرە لــەو بڕوایــەدا بــوو کــە
لــە هەلومەرجــی پــڕ هەســتیاری
هەنووکــەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا
پێویســتە لــە هەمــوو بوارەکانــدا ئــەو
ئامدەگییــە بەمجــۆرە کــە پێویســتە
هەبــێ و ئــەو کۆڵەکەیــش کــە کادر
وپێشمەرگە پێکی دێنێ لەوەش قورس
و قایمتر بێ.

جارێکی دیکە سەرکەوتنتان،
تێکۆشانی بەردەوامی بە
بەرنامەتان بۆ بە ئاوات
دەخوازین
ساڵو لە ئیرادەی پواڵیین و
پێشمەرگانەتان
ساڵو لە پێشمەرگە یادگاری
کۆماری کوردستان و باسکی
بەهێزی گەل
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
کۆنگرەی شازدەهەم

پەیامی کۆنگرەی شازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کۆنگرەی ڕاسانی رۆژهەاڵت بۆ ئەندامان و الیەنگرانی حیزب
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە هەر
شــوێنێکی ئــەم جیهانــە بــن ســاوی
گەرمــی گۆنگرەتــان پێشــکەش
دەکەین.
کۆنگــرەی شــازدەهەمی حیزبەکەمان
لەژێــر نــاوی کۆنگــرەی ڕاســانی
رۆژهــەاڵت لــە رۆژانــی یــەک تــا
چــواری رەشــەمەی ســاڵی ١٣٩٦
پــاش تاوتــوێ کــردن و خســتنە بــەر
باســی چەندیــن بابەتــی گرینــگ،
بــە ســەرکەوتوویی بەڕێــوە چــوو .لەو
کۆنگرەیــەدا زۆر بــە گرینگــی بــاس
لــە ڕۆڵــی ئێوە لــە پشــتیوانیی حیزب
و سەرخســتنی جواڵنەوەکەمــان کــرا.
ئاشــکرایە کە هاوکاری و پاڵپشــتیی
ئێــوە لــە چەنــد دەیــەی رابــردوودا
بەتایبەتــی بــۆ دابیــن کردنــی هێــزی
مرۆیــی و مــاددی کاریگەرییەکــی
ئەرێنی هەبووە.
بەڕێزان ئەندامان و الیەنگرانی حیزب،
هێــزی مرۆیــی هــەر رێکخراوێک بە
فاکتەرێکی ســەرەکیی ســەرکەوتنی
ئەو رێکخراوە هەژمار دەکرێت .دابین
کردنــی هێــزی مرۆیــی لێهاتــوو و
کارامە و پسپۆڕ لە هەموو بوارەکاندا،
لــە چوارچێــوەی ئۆرگانیزاســێونێکی
دوورە واڵتــی شۆڕشــگێڕدا کارێکــی
ئەســتەمە ،بــەاڵم بــە خۆشــییەوە

دەڵێیــن ئــەو هێــزە لــە چوارچێــوەی
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبدا وەکوو
ســەرمایەی حیــزب چ لــە نێوخۆ و چ
لە کوردســتانی باشوور و چ لە دەرەوە
ئامادەیە و وجودی هەیە.
هــەر بۆیــەش ڕێکخســتن و کەڵــک
وەرگرتــن لــە هــزر و وزەی ئەو هێزە بە
ڕەمزی ســەرکەوتنی حیزب و شۆڕش
دەزانین.
لەو ســۆنگەیەوە لــە الیەک کارکردن
بــۆ هێنانە ئارای میکانیزمێکی باش
بــۆ کاراکردنــی ئــەو هێــزە مرۆییــە
گــەورەی کــە حیزبەکەمــان بە هۆی
پێگــەی مێژوویــی و دروســتیی
سیاســەتی ستراتێژیک و خۆشەویست
بوونــی لــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــدا
هەیەتــی ،بــە گرنــگ دەزانیــن .لــە
الیەکی دیکەوە پاڵپشــتیی ئێوە وەک
هەمیشــە و شــێلگیرتر لــە جــاران لــە
هەموو بوارەکانی پێویســت بۆ شۆڕش
بــە پێویســتییەکی هەنووکەیــی بــۆ
سەرخســتنی بەرنامە و سیاسەتەکانی
حیزبەکەمان دەزانین.
کۆنگرەکەمــان کۆنگــرەی ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت هەنگاوێکــی گرنگــی
بــۆ گۆڕانــکاری و پێــش خســتنی
ســەردەمیانەی حیــزب هەڵگرتووە .لەو
چوارچێــوەدا بــە گرنگییەکــی زۆرەوە
ســەیری ڕۆڵــی کارا و چاالکــی ئێوە

دەکرێت  .جیا لە بەشداریی ڕاستەوخۆ
لە ئەرک و چاالکییەکاندا پێویســتە
حیــزب لە ڕێنمایی و رەخنەی بە جێ
لــە چوارچێــوەی میکانیــزم و کاناڵی
دیاریکــراودا بێبــەری نەکــەن .وێڕای
ئــەو هەنگاوە لەم قۆناغە هەســتیارەی
ناوچــەدا و بــە ســەرنجدان بــە لوتکــە
گەیشــتنی زوڵــم و زۆری رێژیمــی
دیکتاتــۆر کارکــردن بــۆ بەدیهێنانــی
ئامانجــی شــەهیدان و داخــوازی رەوا
و بە حەقی نەتەوەکەمان پێویســتی بە
کار و تێکۆشــانی هەمــوو الیەنەکانە
و بــە تایبەتــی ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبەکەمان وەک سەرمایەی لەبڕان
نەهاتووی حیزب هەیە.
هیواداریــن هەمــوو الیــەک بــە
ئەنجامدانــی ئــەو ئەرکــە مرۆیــی و
نەتەوایەتــی و حیزبییــە کاریگەریــی
ڕاســتەوخۆمان لــە سەرخســتنی
شۆڕشەکەمان هەبێت.

دیسان ساڵوی کۆنگرەی ڕاسانی
رۆژهەاڵتتان ئاراستە دەکەین و
هەر سەرکەوتوو بن.
سەرکەوی بزووتنەوەی ڕەوای
نەتەوەکەمان
کۆنگرەی ١٦ی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران

پەیامی کۆنگرەی 16ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بۆ حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
دۆستانی بەڕێز،
کۆنگــرەی شــازدەهەمی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــە
ڕۆژانی  ١تا ٤ی ڕەشەمەی ١٣٩٦ی
هەتاوی بەڕێوەچوو ،وێڕای پێشکەش
کردنــی ســاوێکی هاوخەباتییانــە
و ڕێزدانــان بــۆ تێکۆشــانتان لەپێنــاو
وەدیهاتنــی دێموکراســی لــە ئێــران و
دابینبوونــی مافــی نەتەوایەتی کورد
لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،بە تاوتوێ
کردنــی دۆخــی ئێــران و ئــەو دەرفەت
و هەڕەشــانەی لەبــەردەم خەباتــی

ڕەوامانــدان و ئــەو تاقیکارییانەی کە
لە پارچەکانی دیکەی کوردســتان لە
بەردەســتدایە ،یەکگرتوویی و تەبایی،
هــاوکاری و هاوهەنــگاوی حیــزب و
ڕێکخراوە سیاســییەکانی کوردستانی
رۆژهــەاڵت بــە پێویســتییەکی
گرینــگ و شــوێندانەر بۆ قۆســتنەوە
و کەڵــک وەرگرتــن لــە دەرفەتــەکان
یان خۆڕاگــری و پووچەڵ کردنەوەی
هەڕەشــەکان دانا و بە ئەرکی هەموو
الیەکی زانی کە لەو بارەوە هەنگاوی
پێویست هەڵێنێتەوە و ڕێگای گەیشتن
بەم ئامانجە هەموار بکەن.

حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
لــەو بــاورەوە ئامادەیــە هەمــوو هەوڵی
خــۆی زیاتــر لــە ڕابــردوو وەگــەڕ بخا
بــۆ ئــەوەی هەنــگاوە ســەرەتاییەکانی
تا ئێســتامان بــەرەو ئاقارێکی بەرینتر
و بەهێزتــر بــەڕی ،لــەو پێوەندییــەدا
چاوەڕێی هاوکاریی هەمووالیەکە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
کۆنگرەی شازدە

خوشــکان و ژنانــی مافخــوازی
کوردستان
شــازدەهەمین کۆنگــرەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
"کۆنگــرەی ڕاســانی ڕۆژهەاڵت" کە
لــە ڕۆژانــی  ١تــا ٤ی ڕەشــەمەی
١٣٩٦ی هەتاویــدا بەڕێــوە چــوو؛
وێــڕای پێشــکەش کردنــی ســاو و
ڕێزی تەیبەتی بۆ ژنانی کوردســتان،
ڕۆڵــی دیــار و بەرچــاوی ئێــوەی لــە
خەبەتــی نەتەوەیــی و نیشــتمانی و
هەروەها کاروچاالکیی شــوێندانەرتان
لە ڕەوتی بزووتنەوەی یەکسانیخوازی
و بەرابەریــی ژن و پیــاو لە خێزان و لە
کۆمەڵدا بەرز نرخاند و بە گرینگییەوە
ڕوانییــە داهاتــووی بزووتنەوەکەتان بە
تایبــەت کــە هەڵکشــان و بەرەوپێــش
چوونــی تێکۆشــانی ژنان بــۆ ماف و
ئازادییەکانیــان چ لــە ئاســتی ئێران و
چ لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت پێــی
ناوەتــە قۆناغێکی نوێ و هیوایەکی
زۆری بــە ئاکامــی ئــەو بزووتنــەوە
بەخشیوە:
دیــارە تێچــووی ئەو بەشــدارییە و ئەو

چاالکی نواندنانە بۆ ژنان چ لە ئێران
و چ لە کوردســتان کــەم نەبووە ،بەو
حاڵەش فشار و زەختەکانی کۆماری
ئیســامی بۆ ســەر ژنان و درێژەدانی
بە پێشێلکردنی ماف و ئازادییەکانیان
نەیتوانیــوە هەنگاویــان پــێ شــل بــکا
و لــە ســوور بــوون لەســەر خەبــات و
تێکۆشــان و دەنــگ هەڵبڕین بۆ ماف
و ئازادییەکانیان بیانگێڕێتەوە.
گرینــگ ئەوەیــە کــە ژنان بە باشــی
لەو ڕاســتیە ئــاگادارن کــە کۆماری
ئیســامی ئێــران و یاســا ســەرچاوە
گرتوو لە باوڕە دواکەوتووەکانی هۆی
ســەرەکی بــێ مــاف و ئازادییەکانیان
و دابیــن بوونــی یەکســانی دەســتەبەر
دەکا.
هــەر ئــەوەش خەباتــی ژنــان بــۆ ماف
و ئــازادی و یەکســانی لــە خەباتــی
سەرانســەری و گشــتیی کۆمااڵنــی
خەڵکــی کوردســتان و ئێــران گــرێ
دەدا و لــە ڕەوتــی ئــەو بزووتنەوەیشــدا
هیماکانــی خەباتــی ژنــی کردووەتــە
هیمــای خەبــات دژی کۆمــاری
ئیسالمیی ئێران لە تەواویەتی خۆیدا.

7

کۆنگــرەی شــازدەهەمی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە
لەبەرچــاو گرتــن و گرینگیــدان بــە
خەباتــی ژنــان و وێــڕای دەربڕینــی
پشــتیوانی هەمیشــەیی خــۆی لــە
خەبــات و لــە مــاف و ئازادییەکانــی
ژنان و پێداگری لەسەر یەکسانیی ژن
و پیــاو ،ڕاســپاردەی بــۆ بەڕێوەبەریی
نوێــی حیــزب ئەوەیــە کــە پاڵپشــتی
خــۆی لــە ژنانــی مافخــواز و مافــی
ژن بەرینتــر بــکات و لــە هەمانکاتــدا
هیــوادارە بــە نەمانــی ڕێژیمــی دژ بە
مافــی ژنــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران ،ژنان بتوانن بــە مافەڕەواکانی
خۆیان بگەن و ئەوەش ئەوە دەخوازێ
کە ژنان لە ڕێکخراوەکانی تایبەت بە
خۆیان و داکۆکی کاری مافەکانیان
کــۆ ببنــەوە و هێــز و تواناکانیــان بــۆ
گەیشــتن بــە ئامانجەکانیــان وەســەر
یەک بخەن.

لەگەڵ ڕێزی دووبارە
کۆنگرەی شازدەهەمی حیزبی
دێموکراتی کوردستنی ئێران
کۆنگرەی ڕاسانی ڕۆژهەاڵت

پەیامی کۆنگرەی  ١۶ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بو الوانی کوردستان
الوانــی ئازادیخواز و نیشــتمانپەروەری
کورد
لــە الیــەن کۆنگــرەی شــازدەهەمی
حیزبی دێموکرات کۆنگرەی ڕاســانی
ڕۆژهەاڵتــەوە ،ســاوی گەرمــی
شۆڕشــگێڕانەتان پێشــکەش دەکەیــن
و ئاواتەخوازیــن لــە بەرەنگاربوونەوەی
زۆرداری و خەبــات بــۆ بەدیهێنانــی
ژیانێکی ئازاد و بەختەوەر سەرکەوتوو
کۆنگــرەی شــازدەهەمی
بــن.
حیزبەکەمــان بەوپــەڕی دڵســۆزییەوە
پشــتیوانی لــە خەباتــی الوان لە پێناو
بەدەســتهێنانی مافــە ڕەواکانتان دەکا
و لــەو پێنــاوەدا هاوپشــت و هاوکارتان
دەبــێ .الوان وەک هێــزی بزوێنــەر

و بڕبــڕەی پشــتی خەبــات دژی
داگیــرکاری بــۆ بەدەســت هێنانــی
مافــە رەواکانیان ،رۆلی ســەرەکی لە
گەشــە و بــەرەو پێــش بردنــی خەبــات
دەگێــڕن .هەربۆیــە خەباتــی نەتەوەیی
بــە بــێ بەشــداری چاالکانــەی الوان
بــۆ گەیشــتن بــە ئــازادی و مافــە
نەتەوایەتییــەکان ئەســتەم دەبــێ.
لــە هەلومەرجێکــدا کــە کۆمــاری
ئیسالمی لە الوازترین ئاستی خۆیدایە
و ناڕەزایەتییەکانی خەڵک دژی ئەم
رێژیمە پەرەی ســەندووە ،ئەرکی ســەر
شــانی الوان بــۆ بەشــداریی زیاتــر لــە
خەباتی شــار و شــاخدا قورســتر دەبێ
و الوان وەک بزوێنــەری ســەرەکیی

خەبــات دژی زوڵــم و زۆرداری دەبنــە
کاتالیــزۆری سەرخســتنی خەبــات لە
پێنــاو گەیشــتن بــە مافــە ڕەواکانــی
نەتەوەکەمــان .هــەر بۆیــە ئێمە رۆڵی
الوان وەک هێــزی ســەرەکی بــۆ
گۆرینــی سیســتمی چەقبەســتوو و
نامرۆڤانــەی کۆمــاری ئیســامی بۆ
سیستمێکی کراوە و دێموکراتیک بۆ
دابین کردنی داهاتوویەکی گەش بەرز
دەنرخێنین و لەو ڕاســتایەدا کۆنگرەی
شــازدەهەمی حیزبەکەمان پشــتیوانی
خەباتــی ئێوەیە و ســەرکەوتنتان بۆ بە
ئاوات دەخوازێت.

کۆنگرەی ١٦ی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران

پەیامی کۆنگرەی ١٦ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
کۆنگرەی ڕاسانی ڕۆژهەاڵت بۆ خوێندکارانی مافویستی کورد
خوێندکارانی ئازادیخوازی کورد!
ساڵوی خەبات و بەرخۆدانتان لێ بێت
بە ناوی کۆنگرەی شازدەهەمی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە،
ســاوی گەرمــی خۆمــان ئاراســتەی
ئێــوە تێکۆشــەرانی چاوکــراوەی
سەنگەری زانست و وشیاری دەکەین،
ئێمــە لــە دووتوێــی باســەکەماندا بــە
هەڵســەنگاندنی ورد و هەمەالیەنــەی
بارودۆخــی سیاســیی ئێــران و
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،ســەرنجی
تایبەتمــان خســتە ســەر تێکۆشــانی
خوێندکارانــی
مافخوازانــەی
دەروەســتی واڵتەکەمــان کــە وێــڕای
بەرگــری لــە شــوناس و کەرامەتــی
نەتەوەکەیــان لــە نێــو زانکۆکاندا ،بۆ
بنیاتنانــی داهاتوویەکــی گــەش بــۆ
گەل و واڵتەکەیان ،خۆیان بە چەکی
زانستی سەردەم تەیار دەکەن.
بێگومــان توێــژی خوێنــدکار و
ئاکادێمیکــی واڵتەکەمــان ڕۆڵێکــی
بەرچاویــان لــە بەرەوپێشــبردنی
شۆڕشــی چاخــی مۆدێڕنــی گەلــی
کــورددا گێــڕاوە و بــە هێــزی زانســت
و ئەزموونــی سیاســی و ڕۆشــنبیری
خۆیــان پاشــخانێکی دەوڵەمەندیــان
بــۆ تەیارکردنــی بزووتنــەوەی کــورد
بــه چەکــی زانســت و ڕووناکبیــری
وە ســەر یــەک نــاوە کــە لــە ڕیــزی
هــەرە پێشــەوەی ئــەو کاروانــەدا ناوی
شەهیدانیهەمیشە ڕێبەرمان دوکتور

قاســملوو و دوکتــور شــەرەفکەندی
وەکــوو دوو ئەســتێرەی پرشــنگدار تــا
هەتایە دەدرەوشێتەوە.
لــەم ســااڵنەی دواییــدا خوێندکارانــی
کورد لە زانکۆکانی سەرتاسەری ئێران
و لە نێو بزووتنەوە ئیعترازییەکانی ئەو
واڵتەدا وەک خەســڵەتی هەمیشــەیی
بزووتنــەوەی ڕەوای نەتەوەکەیــان،
ڕۆڵــی پێشــەنگ و خەباتــکاری
ڕاســتەقینە و لێبڕاویــان گێــڕاوە و بــە
شوناسی نەتەوەیی خۆیانەوە گیانێکی
تازەیان بە بەر خەباتی گەالنی ئێراندا
دژ بــە ســەرەڕۆیی و دیکتاتــۆری و
ئاپارتایــدی حاکــم کــردووە و حیزبــی
دێموکراتی کوردستانیش بە پێی باوەڕ
و پرەنســیپەکانی خۆی هەردەم هاندەر
و پاڵپشــتی ئەوان لە داواکردنی مافە
ســینفی ،مەدەنی و سیاســییەکانیاندا
بووە.
هەر لە ڕاســتای ئەو باوەڕ و پرەنســیپە
نەتەوەییانــەی خۆیــدا ،حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا قۆناغێکــی
نوێــی لــە خەبــات و تێکۆشــانی
خــۆی دەســت پێکــردووە کــە بــە
ڕاســان ناودێــر کــراوە و یەکێــک لــە
تایبەتمەندییــە هــەرە ســەرەکییەکەنی
ئــەم قۆناغــە ،بایەخدانــی هەرچــی
زیاتــر بــە ڕۆڵی خەباتگێڕانی شــار و
پێویســتی پتەوکردنــی هاوپێوەندیــی
نێوان دوو جەمســەری شــاخ و شــار بۆ

بەرەوپێشبردنی ئامانجە گشتییەکانی
ڕزگاریخوازانــەی
بزووتنــەوەی
کوردستانی ڕۆژهەاڵتە.
هــەر لــەم پێوەندییــەدا ئاشــکرایه
کــە خوێنــدکاران وەکــوو داینەمــۆ
و پێشــەنگ و ڕێنوێنــی چیــن و
توێژەکانی دیکەی بەشدار لە خەباتی
شاردا ،پێگە و ڕۆڵێکی گرینگیان لە
ســتراتژیی لێکگرێدانی خەباتی شــاخ
و شــار هەیە و بەشــداریی چاالکانەی
ئەوان لەو پرۆسەیەدا دەتوانێ هەرچی
زیاتر لە سەرکەوتن نزیکمان بکاتەوە.
کۆنگــرەی شــازدەهەمی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
ســەرکەوتنتان لە خەبات بۆ گەیشــتن
بە ئامانجە ڕەواکانی نەتەوە به ئاوات
دەخــوازێ و ســاو دەنێــرێ بۆ هەموو
ئــەو خوێنــدکارە بەهەڵوێســتانەی
نەتەوەکەمــان کــە لــە نێوخــۆ و
دەرەوەی واڵت بوێرانــە بەرەنــگاری
سیاســەتە دژی گەلییەکانی ڕێژیمی
کۆنەپەرەســتی کۆمــاری ئیســامی
ئێران بوونەتەوە و لێرەوە دەستی خەبات
و تێکۆشانتان بە گەرمی دەگووشین.

سەرکەوتن بۆ ئێوە و بۆ
نەتەوەکەمان
کۆنگرەی شازدەهەمی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران
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ژمارە ٣١ ،٧٢٣ی خاکەلێوەی ١٣٩٧

«هوزمانەوەن»
نمونەی بەرچاوی له نێوبردنی سروشتی کوردستان

شەهرام میرزائی
پرۆســەی لهنێوبردنــی کــورد و
کوردســتان یەکێــک لــه ئاڵۆزتریــن
پیالنه دژه مرۆییەکانی مێژووه که به
ئەســتەم دەتوانیــن وێنــەی له مێژووی
ئیســتعماری جیهانــدا ببینینــەوه .لــەم
پڕۆســەیەدا ،ژینۆســایدی کورد تەنیا
بەشــێک بــووه کــه زۆرتریــن ئــاوڕی
لــێ دراوهتــەوە و بەشــەکانی دیکــەی
ئــەم پیالنه شــەیتانییه کەمتر بەرچاو
بــووه .ئاسمیالســیۆنی فەرهەنگــی و
لهنێوبردنــی ژینگەی کوردســتان دوو
بەشــی هــەرە گرینگــی دیکــەی ئــەم
پیالنــەن کــه لــه ڕاســتای تەکمیلــی
ژینۆســایدی کــورددا بەڕێــوه چووه و
دەچــێ ،بــەاڵم بــه هۆکارگەلێک –
که لێره جێگای باســی نییه -ئەو دوو
بەشــە لــه الیــەن چاالکانــی کــوردەوە
کەمتر ئاوڕیان لێدراوتەوە و هەمیشه
له پەراوێزی خەباتی کورددا بووه.
بــەاڵم بهپێــی ڕووداوه سیاســی-
مەدەنییەکانــی دوو دەیــەی ڕابــردوو،
بــه بێدوودڵــی دەتوانیــن بڵێیــن کــه
ئاوڕدانەوه لەو دوو بەشــه و داڕشــتنی
بەرنامه بۆ بەرپەرچدانەوەی سیاســەته
داگیرکەرانــی
فاشیســتییەکانی
کوردســتان لــه بازنــەی چاالکییــە
سیا ســی  -کۆ مە اڵ یە تییە کا نی
کوردستان له پەراوێزەوە گواستراوەتەوه
بۆ ناوەندی هزر و کرداری چاالکیی
سیاسی-مەدەنیمان.
زاگــرۆس النکــەی کوردســتان و
یەکەمیــن ژینگــه و ســەرەکیترین
ســەرچاوەی ژیانــی کوردان بــووه .له
الیەک یەکەمین شــوێنی نیشــتەجێ
بوونــی بەشــەر دوای "چاخــی
ســەهۆڵبەندان" زاگــرۆس بــووه و هــەر
لەم خاکەدا بوو که بناغەی یەکەمین
گونــد و یەکەمیــن شــاری جیهــان
بونیــاد نــرا ،بۆیه کورد وەکوو دایکی
نەتەوەکەی سەیری زاگرۆس دەکات و
بە تەواوی خۆشــی دەوێ .له الیەکی
دیکەشــەوه زاگــرۆس بــه باوەشــێکی
ئاوەڵــهوە هەمــوو ئەو پێداویســتییانەی
کــه کۆمەڵگایــەک بــۆ ژیــان و
گەشەســەندنی پێویســتی پێیەتــی بــه
دڵفراوانییەکی بێســنوورەوە پێشکەشی
کــوردی کــردووه .لــه ســەرچاوه
ئاوییــەکان و کانــگا گرینگەکانــەوە
بگــره هەتا بوونی ســەدان ســەرچاوەی
خۆراکــی ،له دارســتانه بــەڕووەکان و

کێــوە سەرکەشــەکانییەوە بگــره هەتــا
دەشــته بەرفــراوان و بەپیتەکانــی .لــە
دونیــای ئێمەدا کەمتر واڵتێک هەیه
کــه هــاوکات کــۆی گشــتیی ئــەو
ســەرچاوانه کــه زاگــرۆس هەیەتــی،
هەیبێــت و هــەر ئــەم تایبەتمەندییه له
سەردەمانی دەسپێکی مێژووەوە بووەته
هۆی هێرشــی دەســەاڵته بههێزەکانی
دراوســێمان و داگیرکردنــی خاکــی
واڵتمــان .هێرشــی ئاشــوورییەکان،
هەخامەنشــییەکان ،ســەلجووقییەکان،
ســەفەوییەکان ،عوســمانییەکان و ...
بەشــێک لــه مێــژووی داگیرکاریــی
کوردستانه که هەتا ئێستاش درێژەی
هەیه.
دوژمــن بــه پێچەوانــەی ئێمــه هەر له
سەرەتای داگیرکردنی واڵتەکەمانەوە
خوێندنەوەی باشی له شادەماری ژیان
و دونیای هزریی ئێمه هەبووه و هەیه،
بۆیــه هــاوکات لەگــەڵ ژینۆســایدی
کورد دەســتی لەســەر دوو شــادەماری
ســەرەکی دانــاوە" ،زاگــرۆس" وەکــوو
هــۆکاری ســەرەکیی ژیانــی و ئەوی
دی "سیســتمی هزری"مــان وەکــوو
هۆکاری مانەوە و خۆڕاگریمان.
لــەم کورتەباســەدا نامانهــەوێ باســی
"سیســتمی هزریــی" کــورد بکەیــن،
بەڵکــوو ئامانــج لــەم نووســینه کورته
ئاماژەیەکــە بــه خاپــوور کردنــی
ژینگــەی زاگــرۆس که بــه تەواوەتی
لــەو باوەڕەدام ئەم بەرنامەیه بەشــێکی
دانەبــڕاو لــه پڕۆســەی ژینۆســاید و
ئاسمیالســیۆنی کورده ،بــه واتایەکی
دیکــه لهنێوبردنــی ژینگەی زاگرۆس
له الیەک پڕۆســەی ئاسمیالســیۆنی
فەرهەنگیــی کــورد ڕوون دەکاتەوە و
لــه الیەکــی دیکەیشــەوە تەواوکەری
پڕۆســەی ژینۆســایدی ئــەم گەلەیه.
باس له پڕۆسەی لهنێوبردنی زاگرۆس
بــه هــۆی دوورودرێژیــی مێــژووی
ئــەو گەلــه و هەروەهــا بەربــاو بوونی
پیالنەکــە خۆی بــه تەنیایی هەڵگری
چەندهــا توێژینەوه و نووســینی کتێب
و وتــاره ،بۆیــه بۆ ئەوەیکــه خوێنەری
ئەم بابەته هەم به گشتی له دۆخەکه
تێبــگات و هــەم وەکــوو نموونەیەکــی
تایبــەت ئاوڕێکی ورد له ناوچەیەک
بدەینەوە ،باسی پڕۆژەی "گواستنەوەی
گازی عسلویه بۆ عێراق"مان هێناوەته
ئاراوه و به چڕ بوونەوە لەسەر ناوچەی
"هوزمانەوەن"ی کرماشان ویستوومانه
ئەم باسه بەتەواوەتی شی بکەینەوه.

چی بووه؟؟
بەشــێکی هــەره زۆری دارســتانه
بەڕووەکانــی زاگــرۆس لــه ســێ
پارێــزگای کرماشــان ،ئیــام و
لوڕســتان هەڵکەوتــووە .ئــەو جــوره
کــه ڕاگەیەنــدراوه ،ڕووبــەری
دارســتانەکانی کرماشــان  ٨٢٢هەزار
هێکتــاری چوارگۆشــەیه کــه لــەم
پانتاییهدا به پێی وتەی "موراد شەیخ
وەیســی" –بەرپرسی گشــتیی سامانه
سرووشــتییەکانی کرماشــان١٥٠ -
هــەزار هێکتــاری له ســاڵی ١٣٩٤ی
هەتاوی وشــک بــوون و لهنێو چوون.
له شــاری شائابادی کرماشان دۆخی
داربــەڕووەکان خراپتــره ،ســەرەڕای
ئەوەیکــه %٣٣ی دارســتانەکانی
پارێزگای کرماشان له شاری شائاباد
هەڵکەوتــووە و زۆرتریــن پانتایــی
دارســتانەکانی کرماشــان لەم شارەیه،
زۆرتریــن وێرانکاریــی و لهنێوبردنــی
داربەڕووەکانیش بەربینی ئەم بەشــەی
نیشــتمانی گرتــووه .هــەر بــه وتــەی
یەکێــک لــه بەرپرســانی حکوومەت،
ســااڵنه  ٣٠هەتا  ٤٠هێکتار تەنیا له
رێــی یاســایی و گۆڕینیــان به زەویی
کشــتوکاڵی لهنێو دەچــن .هەروەها به
پێی دوایەمین لێکۆڵینەوەکان %٣٣ی
داربەڕووەکانــی ئیــام بــه تەواوەتــی
وشــک هەڵگەڕاون ،کــه ڕاگەیاندنی
ئەم ڕێژەیه کۆمەڵگای ژینگهپارێزی
کوردســتانی تاســاندووە .ئامــارە
فەرمییەکان ســەبارەت بەم کارەســاته
زۆر و لەڕادەبــەدەرن و هێنانیــان لــەم
کورتەباســەدا پێویست نییه ،بەاڵم هەر
بــه ئامــاژه کردن بــەو کورته داتایەی
کــه لــە ســەرەوه هاتــووه ،قوواڵیــی
کارەساتەکه دیار دەکەوێ.
ئەگــەر بمانهــەوێ هۆکارەکانــی
داربەڕووەکانــی
لهنێوچوونــی
کوردســتان بــه دوو بەشــی مرۆیــی
و سرووشــتی دابــەش بکەیــن ،و لــەم
نێوانــەدا هــۆکاری ســەرەکیی ئــەم
کارەســاته ڕوون بکەینــەوە ،دەتوانیــن
ئامــاژه بــه وتــەی پســپۆڕانی ژینگه
لــه ئێــران بکەیــن کــه بهپێــی ئامــاره
باڵوکــراوەکان  %٧٠لــه نێوچوونــی
ژینگــەی زاگــرۆس تەنیــا هــۆکاری
مرۆیــی هەیــه نــهک سروشــتی،
بــه واتایەکــی دیکــە ســێ لەســەر
چــواری دارســتانەکانی زاگــرۆس به
دەســتی مــرۆڤ لهنێــو دەچێ و ئەمه
ســەرەکیترین و گرینگتریــن خاڵــی

باسەکەمانه.
کاتێــک ئێمــه دەڵێیــن حکوومەتــه
داگیرکەرەکانــی کوردســتان بــه
بەرنامەیەکی داڕێژراو ،ســەرەکیترین
ســەرچاوەی ژیانــی نەتەوەی کوردیان
کردووەتــە ئامانجــی هێرشــەکەیان،
تەنیا له ڕووی هەســتی خۆشەویستی
خــاک و کوردبوونــەوە نییــه ،بەڵکوو
لــەم ڕاســتایهدا بەڵگــه ئەوەنــده زۆره
کــه تەنیــا لێکوڵینەوەیەکــی کــورت
دەتوانێ زۆر شت ڕوون بکاتەوە ،بەاڵم
بەداخــەوه لەم بوارەشــدا ئێمــەی کورد
کەمکارییەکــی ئێجــگار زۆرمــان
کردووه.
ئێرانییەکان به بیانووگەلی جۆراوجۆر
و جیاواز هەتا ئێســتا توانیویانه هێدی
هێــدی دەمــاری ژیانــی کوردســتان
ببــڕن .کێشــانی لولــەی گاز لــه نێــو
دارستانەکانی کوردستانەوە ،یەکێک
لــه پیالنەکانــی فاشــیزمی ئێرانــە
کــە لــه دوو دەیــەی ڕابــردوودا ،بــەم
بیانوویــەوە توانیویانــه بەشــێکی زۆر
لــه پانتایــی دارســتانەکان لهنێو ببەن.
لەم ڕاســتایەدا پڕۆژەی "گواستنەوەی
گازی عەســەلویه بــۆ عێــراق" کــه
هێڵی لولەی گازەکه له نێو دارســتانه
بەڕووەکانــی زاگرۆســەوە تێدەپــەڕێ،
یەکێک لەو پیالنه حکوومەتییانە دژ
بــه ژینگــەی زاگرۆســه کــە زۆرترین
خســاری بــه بەڕووەکانــی ناوچــەی
"هوزمانەوەن"ی کرماشــان گەیاندووه.
لــەم پرۆژەیــەدا پانتایــی جێــگای
لوولــەکان ٦٠میتــر و قوواڵییەکــەی
 ١٦میتــره ،کــه ئــەم قیاســه بــه
تەواوی نازانســتی و سەرسووڕهێنەره.
ئــەم پــرۆژه کــه لــه ســاڵی ٩٢دا لــه
ناوچەکــه دەســتی پێکردووە ،ســیمای
ژینگــەی کوردســتانی بــه تایبــەت
لــه ناوچــەی "هوزمانــەوەن" تێکــداوه
و بێجگــه لەمەیــش خەســارێکی
ئێجــگار زۆری بــه دار بــەڕووەکان
گەیانــدووە و ڕێژەیەکــی زۆریــان
بڕیــاون" .فائۆ" –ڕێکخراوی جیهانی
خــۆراک  -بایەخــی ئێکۆلۆژیکــی
هــەر دار بەڕوویەکــی بــه  ٢٠٠دۆالر
خەماڵنــدووە و هــەر لــەم بەستێنەشــدا
"ســەعید ســولەیمانی" –بەرپرســی
ڕێکخــراوی "هیلــو" -لــه وتووێژێکــدا
دەڵــێ :بــه پێــی لێکۆڵینــەوەکان هەتا
ئێســتا ١٠هەزار داربــەڕوو به بیانووی
بەڕێوەچوونی ئەم پرۆژەیه بڕدراونەتەوە
و ژینگــەی ئــەم ناوچەیــه ١٤هــەزار

میلیارد تمەن زەرەری پێ گەیشــتووه.
لــە مــاوەی ٤ســاڵی ڕابــردوودا
ڕێکخــراوه ژینگــه پارێزەکانی ناوچه
چەندیــن جــار بــه نووســینی نامــه و
ڕێکخســتنی خۆپیشــاندان هەوڵیــان
داوه کــه پێش بــەم وێرانکارییانه بگرن
کــه لــه الیــەک بــه هــۆی ئەوەیکــه
ئــەو هەواڵنــه چڕوپــڕ نەبوونــە و لــه
الیەکی دیکەیشــەوە گشتگیر نەبووه،
نەیتوانیــوه پێــش بــەو پڕۆژەیە بگرێ.
یەکێــک لــه هۆکارەکانــی وەاڵمدەر
نەبوونــی ئــەو ناڕەزایەتییانــە ئــاگا
نەبوونــی خەڵــک به گشــتی له زەرەر
و زیانــە بێوێنەکانــی ئــەو پرۆژەیــه
و چاالکانــی ژینگەپارێزیــش لــەو
بــوارەدا زۆر کەمکارییــان کــردووه و
نەیانتوانیوه سەرنجی خەڵک بەرەو ئەو
بابەته ڕاکێشــن .له الیەکیتریشــەوه
بەشــێک لــە هێــزه سیاســییەکانی
کوردیــش نــه بەرنامەیەکــی ڕوونیــان
بــۆ ئــەم کارەســاتە هەیــه و نــه هەوڵ
بــۆ کەڵکوەرگرتــن لــەم بارودۆخــه
ئــەدەن ،کاتێک هێزێکی سیاســی بۆ
بابەتێک ،هەڵوێســتی نەبێ ،بێشــک
کردەوەکانــی تەنیــا "کاردانەوەیــی" و
"کاتــی" دەبێ ،بۆیه ناتوانێت کەڵکی
لێوەرگــرێ و ئەویــش بابەتێکــی زۆر
گرینــگ و حەیاتــی وەکوو ژینگەی
کوردستان.
دەبێ چی بکەین؟؟!!
لــه هــەر خۆڕاگــری و شۆڕشــێکی
نەتەوەییــدا ئەرکەکان بهســەر ئاســتی
بەرپرســایەتییەکاندا دابــەش دەبــن و
هەروەها ئاســتی ئاگایی به نیســبەت
بابەتــه ئاڵــۆزەکان و پیالنــه دژه
نەتەوەییەکان ،خۆی هۆکارێکی زۆر
گرینــگ له دەســپێکی هــەر جووڵە و
چاالکییەکــی ناڕەزایەتییە .یەکێک
له کێشــه هــەره گرینگەکانــی بزاڤی
ڕزگاریخــوازی کوردســتان به تایبەت
له خوارێی نیشــتمان ،بوونی جۆرێک
لــه ئاگاییــه که دەتوانیــن ناوی بنینه
"ئاگایــی پێچەوانــە" ،لــەم حاڵەتــه
دەرونییــەدا تــاک و کۆمەڵگا به بێ
ئەوەیکــه بزانێ تووشــی نائاگاییه ،به
واتایەکی دیکه ئەو شــتانه که تاک
و کۆمەڵگا به ئاگایی کۆمەاڵیەتی
و سیاســی پێناســەیان دەکات ،تەنیــا
درۆیەکــی نێوبەتاڵــە کــه حکوومەت
و بیــری زاڵــی داگیرکــەر له ڕێگای
سیستمی پەروەرده و ڕاگەیاندنێکی به
هێز و بورۆکراســییەکی ئیستعماری،

وەکــوو ڕاســتی و حەقیقــەت دەیداتــه
دەرخــواردی خەڵک .له پارێزگاکانی
باشــووری کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت،
بــه هــۆی بەڕێوەچوونــی چڕوپــڕی
پڕۆســەی ئاسمیالســیۆن و هەروەهــا
حــوزووری حیزبــە ناوەندگــەرا و
پانئیرانیســتەکان بــە درێژایــی یەک
ســەدەی پێشــوو و لە هەموو گرینگتر
بەرتەســک بوونــی چاالکییەکانــی
پارتــه کوردییــەکان لــەم ناوچانــەدا،
ئێمه شاهێدی شکڵ گرتنی "ئاگایی
پێچەوانــە" لەم بەشــەی کوردســتانین،
کــه بــە درێژایی ســەدەی ڕابــردوو له
زهیــن و بیــری بیرمەنــدان و خەڵکــی
ئاســاییدا چەقــی بەســتووه .دوای
شەڕی ئێران و عێراق و شکڵ گرتنی
چینێکــی خوێنــدکار و ڕۆشــنبیر که
لــه بازنــەی بزاڤــی کــوردیدا خۆیان
پێناســه دەکرد ،بزووتنەوەیەک دژ بەو
"ئاگایــی پێچەوانە"یــه هاته ئاراوه که
هەتا ئێســتاش هەم پەرەی ســەندووە و
هەمیش بەرباڵوتر بووه ،بەاڵم نەبووەته
بزاڤێکــی گشــتگیر ،کــه وابــوو دەبێ
چی بکەین؟؟!!
زاگــرۆس و مەترســیی لــه نێوچوونی
ژینگەی نیشــتمانمان تەنیا بابەتێکی
تایبــەت به ناوچەیــەک نییه ،بەڵکوو
کێشــەیەکی نەتەوەیــی بــه درێژایــی
خــودی زاگرۆســه .لێــرهدا دەتوانیــن
پالنــەکان بەســەر دوو مێحــوەری
سەرەکیدا دابەش بکەین:
ئا) چڕ بوونەوە لەســەر باڵوکردنەوەی
ئاگایی لەسەر سیستمێکی مودێڕن و
پالن بۆدارێژراو.
ب) ڕێکخســتنی چاالکییــه
ئێعترازییــەکان بــه شــێوەی گشــتی؛
هەتاکــوو خەڵــک ئــاگا نەبــن و
هەســت به مەترســی نەکــەن ،ناتوانین
چاالکییەکــی ناڕەزایەتــی رێــک
بخەین .ئاگاکردنی خەڵک پێویستی
بــه پالنێکــی چڕوپــڕ و پســپۆڕانە
هەیــه کــه هەمــوو هەلومەرجــە
دەروونــی ،کۆمەاڵیەتــی و سیاســییە
هەنووکەیی و پێشــووەکانی ناوچەکە
لەبەرچــاو بگــرێ و بتوانــێ بــه
لێدوانێکــی ئاکادمیــک و پســپۆڕانه
ڕێگاچــاره پێشــکەش بــکات .لێــره
ئەرکــی چاالکانی سیاســی-مەدەنی
نێوخــۆ و پارتــه سیاســییەکان وەکــوو
دوو بەشــی کۆمەڵــگای سیاســی-
مەدەنــی ،به هۆی بەرزبوونی ئاســتی
بەرپرسایەتییان زەقتر و بەرچاوتره.

ژمارە  ٢٠ ،٧٢٣ئاوریلی ٢٠١٨

کۆڵبەر یان کۆڵنەدەر
موکریان
لە کوردســتانی بەاڵلێدراو لە ســایەی
رێژیمــی کۆنەپەرەســتی ئاخونــدی،
دابین کردنی نانی رۆژانە بۆ ژیانێکی
نەمرونــەژی بۆتــە هونەرێکی گەورە،
جا ئەگەر لە رێگای شــەرافەتمەندانە
و دوور لــە ئیشــی دزێــو و خراپ بێت
وەکــوو موعجیــزەی ســەردەم ســەیری
دەکرێت .
لە بنەڕەتدا باس کردن لە دیاردەیەکی
وەکــوو کۆڵبــەری و ئەژمــار کردنــی
وەک پیشــەیەک بــۆ مــرۆڤ بــۆ
پەیداکردنــی نان وەکوو ســەرەتاییترین
پێداویســتی ژیان کارێکی هەڵەیە ،لە
بنەڕەتــدا تەنانەت ئەگەر وای دابنێین
کە کۆڵبەری ئازادە و رێژیمیش هیچ
گرفتێک بۆ کۆڵبەران دروست ناکات
دەبێ خەباتی ئێمە بۆ نەهێشــتنی ئەو
دیاردەیــە چــڕ ببێتەوە و هــاواری ئێمە
بۆ بە ئینســان سەیرکردنی هەموو ئەو
کەســانە بێت کە لە ســایەی رێژیمی
ئیسالمیدا دەچەوسێنەوە .
لــە بنەڕەتــدا بۆچی رێژیــم هەوڵ دەدا
خەڵکــی ئێــران بــە گشــتی و خەڵکی
کوردســتان بەتایبەتی بچەوسێنێتەوە و
برسیان ڕا بگرێ؟
بــە کەمێــک تێفکریــن واڵمــی
پرســیارەکە بــە ســاناییەوە دەس
دەکەوێت :ڕێژیمێکی کۆنەپەرەســتی
وەکــوو رێژیمــی ئێران کــە پێکهاتەی
دەوڵەتەکــەی لــە کۆمەڵێک خەڵکی
نەخوێندەوار و چاوچنۆک ،دواکەوتوو
لــە بــواری فیکــری ،ڕزیو لــە بواری
کۆمەاڵیەتــی و خەڵــک نەویســت
هەڵبژاردن
پێک دەهێنێت و
و دانانــی زۆربــە ی هــەرەزۆری ئــەو
هەیکەلــە ئیــداری و ئیجراییــە لــە
دەســتی خــە ڵکــدا نییــە و بەگشــتی
لەالیەن دەســەاڵتی رێژیمەوە دادەندرێن
و تەنانــەت ئەگەر جارێکیش لە جاران
کەســایەتییەک لەالیــەن خەڵکــەوە
هەڵبژێردرێــت و بنێردرێتــە پارلمان یان
شوێنێکی تری ئیدارەی رێژیم ،خۆی
لــە خۆیــدا هیچ دەســەاڵتێکی نابێ و
تەنیا بۆ فریودان و رازی کردنی ڕای
گشــتی خەڵکــە و بەڕواڵــەت بە دونیا
نیشــان دەدەن کــە گۆیــا ئێــران واڵتی
دامەزراوەیــی و هەڵبژاردنــە و خەڵک
لە رێگەی نوێنەرەکانیان واڵت بەڕێوە
دەبــەن ،بــەاڵم واقیعــی کۆمەڵــگای
ئێــران و کوردســتان دەربــڕی ئەوەیــە
کە بەڕاســتی و سەتاســەد خە ڵک و
دەســەاڵت لــە یەکتر نامــۆن و بەڵکوو
رێژیــم لــە دژی بەرژەوەنــدی خەڵکی
ئێران و کوردســتان ڕاوەســتاوە و زۆرتر
لــە داگیرکەرێکی بێ بەزەیی دەچێت
کــە بــۆ ماوەیەکــی کاتــی هاتــووە و
دەیهەوێــت ســامانی واڵت بــە تــااڵن
بەرێت.
ئــە وەیکــە لــە گۆشــە و کەنــاری
واڵتــدا هێندێک خەمخــۆری لەالیەن
خەڵــک یــان خەڵکانێکــدا دەبینــدرێ
یــان هێندێــک پێشــکەوتن لــە چەنــد
بــواری جیاجیــادا دێتــە ئــاراوە ،ئــەوە
هیممــەت و بەرخۆدانــی خەڵکــە لــە
بەرامبــەر کۆنەپەرەســتی رێژیــم و بــە
هیچ شێوەیەک پەیوەندی بە رێژیمەوە
نییە .
بۆیــە زۆر ئاســاییە دەســەاڵتێکی
دواکەوتــوو لــە بــواری سیاســی،
کۆمەاڵیەتی ،ئابووری قەت نایهەوێ
خەڵکێکی زیرەک و خاوەن بیرۆکەی
بــاش و توانــا لــە بــواری ئابــووری،
سیاســی و هتــد ....بێتــە ســەر کار
و دەســەاڵت بەدەســتەوە بگرێــت یــان
ڕێژیــم بۆ خۆی بیانهێنێتە ســەر کار،
چونکە ڕوون و ئاشکرایە هزری کۆن
و دواکەوتوو ناتوانێت لە دەسەاڵتداری
بە ســەر هزری نوێ و گەشەسەندوودا
بەردەوام بێ.
بە تێڕوانین لە تایبەتمەندییەکانی ئەو

ڕێژیمــە ،یەکێک لــە دواکەوتووترین
و کۆنەپەرەســتترین و درندەتریــن
دەســەاڵتەکانی دونیایــە کــە بەشــەر
لــە مێژووی خۆیــدا بینویەتی ،کە بە
نــاوی دیــن مەشــروعییەت بــە هەموو
تایبەتمەندییــە دژی ئینســانییەکانی
خۆی دەدات.
بۆیــە ئەگــەر لــە چەنــد واڵتــی
دواکەوتــووی دیکــەدا مافیــای
ئابــووری یــان سیاســی دەبینــدرێ لە
ڕێژیمــی ئیســامیدا مافیــای دینــی
و مەزهەبیــش هەیــە و ڕاســتەوخۆ
یــان ناڕاســتەوخۆ هێندیــک خەڵــک
ئاگاهانــە یان نائاگاهانــە کەوتوونەتە
تیجارەتــی کڕیــن و فرۆشــتنی دین و
ئاییــن ،ڕێژیمیــش بەڕێخۆشــکردن بۆ

ئــەو فکــرە بەردەوامــی بە دەســەاڵتی
نگریســی خــۆی دەدات و هــەر کەس
و الیــەن یــان نەتەوەیەک لە دژی ئەو
فکر و شێوازە لە حکومەت بوەستێتەوە
بە توندترین و دڕندەترین شــێوە ســزای
دەدات.
بــەاڵم بۆچــی وا لە نەتەوەی کورد بە
ڕقداچــووە و زەخــت و گوشــارەکان لە
ســەر کوردســتان چەندین قــات زیاترە
و تەنانەت هەوڵدان بۆ بە دەســتهێنانی
مافــە ســەرەتاییەکانی ژیانیش لەگ
ڵ ڕووبــەڕوو بوونــەوە و ئاســتەنگ
بــەرەوڕوو دەبێــت وە بۆچــی نەتــەوەی
کــورد بــە گشــتی وا کەوتۆتــە بــەر
تەوژمــی توندوتیــژی و ڕقوقینــی
ڕێژیمی ئیسالمی ئێران؟

دیســان واڵمــی پرســیارەکە زۆر بــە
سانایی:
نەتــەوەی کــورد بــە درێژایــی مێــژوو
ســەلماندووی تــی کــە ئازادیخــوازە و
مەیلــی بۆ بەرەو پێشــەوەچوون هەیە و
بــڕوای بــە فەرزکردنی هیچ نەتەوە و
ئایینێک بە سەر گەالنی دیکەدا نییە
و بــاوەڕی بــە دێموکراتییەت و مافی
ئینسان هەیە و ئەوەندەی بۆ کرابێ و
گونجابێ بەرامبەری کۆنەپەرەستی و
زوڵم وەستاوەتەوە .
هەر بەو تەبیعەتە ،ڕێژیمی ئیسالمیش
لــە ڕوانگــە ی نەتــەوەی کــورد
ڕێژیمێکی کۆنەپەرەست و دواکەوتوو
و داگیرکــەرە ،بۆیــە هەر لەســەرەتای
هاتنــە ســەرکاری ئاخوندەکان(کــە

ئاخونــدەکان بــە کەڵکوەرگرتــن لــە
دیــن و بــە یارمەتــی دەســتی دەرەکی
توانیــان دەســت بــە ســەر بەرهەمــی
خەباتــی خەڵکــی ئێرانــدا بگــرن) لــە
دژی سیســتمی کۆمــاری ئیســامی
وەســتایەوە و بەشــداری لە گشتپرســی
مەشــروعیەت بە کۆماری ئیســامی
نەکــرد و پێیــان وابــوو کــە ئــەم جۆرە
پێناســەیە بــۆ دەســەاڵتداری واڵتێکی
فرەنەتــەوە و فرەئایینــی وەکــوو ئێــران
هەڵەیــە و رێ بــۆ دیکتاتۆرییەتێکــی
دیکــە خــۆش دەکات و دەبێتــە هــۆی
چەوســانەوەی خەڵکــی جیابیــر و
پێشکەوتوو.
بۆیــە ڕقــی ڕێژیمــی ئیســامی لــە
گەلی کورد هەتا ئێستاش بەردەوامە،
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لە الیەکی دیکەوە خەڵکی کوردستان
ســەلماندویانە کــە ســەرەڕای هەمــوو
چەوســاندنەوەیەک دیســان مــل بــۆ
کۆنەپەرەستی و دواکەوتویی ڕێژیمی
ئیسالمی و هیچ ڕێژیمێکی تر نەوی
ناکەن .
لــە مــاوەی چــل ســاڵ داگیــرکاری،
ڕێژیمــی ئێــران نەیتوانیــوە لــە بــواری
فیکــری و ئیدئۆلۆژییــەوە جێــی
خــۆی لــە کۆمەڵــگای کوردســتاندا
بکاتــەوە و خەڵکــی کوردســتان بــە
هــزری ئازادیخــوازی و بەرخــۆدان بــە
شــێوازە جۆراوجۆرەکانــی ســەردەم دژ
بــە دەســەاڵتی ڕێژیــم وەســتاونەتەوە،
تەنانــەت نــەوەی نوێــی کوردســتان
کــە زۆرێک لــە تاوانەکانی ڕێژیمی
لــە ســااڵنی پێشــدا( وەکــوو هێرشــی
ســەر کوردســتان بــە فتــوای دینــی،
ســوتاندن و تااڵنی شــار و گوندەکان،
کوشــتوبڕی خەڵکی سڤیل و مەدەنی
و )....وە زۆر شــتی لــەو وێنەیــەی
بەچاو نەدیتووە بەاڵم دیسان حازر نییە
بە چۆکدابێ و ســوورە لە ســەر داوا و
حەقی رەوای خۆی.
کۆڵبەرێــک کــە حــازرە لــە شــاخ و
کێــوەکان لەژێــر تەوژمــی ســەرما
و ســۆڵی بەفــر و بەســتەڵەکی
کوێســتانەکاندا بــە رێگــەی ســەخت
و هەڵدێــردا بــۆ پەیداکردنــی نانێکــی
شــەرافەتمەندانە گیانی خــۆی بخاتە
مەترســی و بمــرێ ،بــەاڵم حــازر نییە
قبوڵــی هــزری دواکەوتــووی ڕێژیــم
بــکات کــە رەنگە بە بوونە بەســیج و
جــاش ژیانــی تەواو بگــۆردرێ ،بەاڵم
مــردن هەڵدەبژێــرێ ئەممــا ناچێتە بن
باری هزری دواکەوتویی .
رۆژانــە دەبینیــن چەندەهــا گەنــج و
پیــر لــە رێگەی بــە دەســتهێنانی نان،
ژیــان دەبەخشــن و شــەهیدی رێــگای
سەربەســت بوون دەبن ،بۆیە بەڕاســتی
ئــەو بیــرە کــە ڕێژیمــی هەراســان
کــردووە و تۆقاندوویەتــی و بە هەموو
شێوەیەک دەیهەوێ زەخت و گوشاری
زۆرتر بخاتە ســەر خەڵکی کوردســتان
و داخســتنی رێگــە کۆڵبەرییە کانی
ســەر ســنوورەکان لــە ڕاســتای ئــەم
سیاسەتەیە.
بەڕاســتی دەبــێ ســەری حورمــەت و
کڕنۆش بۆ هەموو ئەو کەسانە دانێین
کە ئاوا خۆڕاگر لە بەرامبەر ڕێژیمدا
وەستاونەتەوە.
بەڕاســتی ئەوانە کۆڵبــەر نین بەڵکوو
کۆڵنــەدەرن و بەشــێکن لــە گەلــی
کوردســتان کە ئیرادەیەکــی بەهێزیان
هەیــە کــە لــە پشــت ئــەو ئیرادەیــە
فکرێکی قووڵی لە بن نەهاتوو بوونی
هەیــە کــە لــە تایبەتمەندییەکانــی
گەلی کوردە.
ڕێژیــم لــە مــاوەی ٢٠ســاڵ ڕاگرتنی
خەباتــی چەکــداری فرســەتێکی
باشــی بۆ چارەســەری کێشەی کورد
لــە بەردەمــدا بــوو بــەاڵم بینیمــان کە
بوونــی پێشــمەرگە تەنیــا بیانوویــە و
ئــەو ڕێژیمــە لــە بنەڕەتــدا بــاوەڕی بە
چارەسەری کێشەی خەڵکی کورد بە
هیچ شێوەیەک نییە .
تەنیــا پاڵپشــت و ئومێــد و دڵگەرمــی
خەڵــک حیزبەکانــە بــەاڵم بــە
یەکگرتویــی ،ناوەنــدی هــاوکاری
هێــزە ڕۆژهەاڵتییــەکان بــە لێــدوان و
ڕاکێشــانی ســەرنجی کۆمەڵــگای
نێودەوڵەتــی دەتوانێــت یارمەتیــدەری
کۆڵبــەران بێت ،بۆیە چــاوی خەڵكی
کوردســتان لــە هەماهەنگــی زیاتــری
ئێوەی بەڕێزە.
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ژمارە ٣١ ،٧٢٣ی خاکەلێوەی ١٣٩٧

د.سەربەست نەبی:

دەریای سپی بە هەناسەی ڕووسیه دەژمێردرێت
بــۆ جیهانــی ئیســامی و ڕای
گشــتی تورکیە و گرووپە ئیسالمییە
توندڕەوەکانــی دژی ئەســەد .تورکیە
وادەردەخــات کــە هێشــتاش دژی
ئەســەد و ڕێژیمەکەیەتــی ،بــەاڵم لــە
ڕووی فێعلییــەوە لەگــەڵ ئەســەد و
هاوپەیمانەکانیدایــە و بــە ڕادەیــەک
چووەتە پێشــێ ،کــە توانای گەڕانەوە
بۆ دواوەی نییە.

د.سەربەست نەبی
لــە چەنــد رۆژی رابــردوودا ئامریــکا،
فەرانســە و بریتانیــا ئۆپەراســیۆنێکیان
لــە دژی هەنــدێ پێگــەی لەشــکری
رێژیمی سووریە ئەنجامدا .ئامانج و دیوە
شاراوەکانی ئەو هێرشە ،لێکەوتەکانی و
کاریگەرییەکانی لە ســەر هاوکێشەکان
و بــە تایبەتــی پێگەی کــورد ،تەوەری
گفتوگــۆی ئــەم ژمارەیــەی رۆژنامەی
کوردســتانە لــە گــەڵ د .سەربەســت
نەبــی ،ئاکادیمیســیەن و مامۆســتای
زانکــۆی کۆیــە کــە ســەرنجتانی بــۆ
ڕادەکێشین:

وتووێژ :سەلیم زەنجیری
د .سەربەست سەرەتا ئەو هێرشە
چۆن لێــک دەدەنەوە و ئامانجەکانی
لە چیدا دەبینن؟
لــە دەســپێکدا دەبێ ئــەوە بڵێم کە ئەو
ئۆپەراســیۆنە هەم ئەجێندای سیاســی
هەبــوو هــەم نیزامی و تەنیــا پێوەندیی
بــە مەســەلەی کیمیاییــەوە نەبــوو.
دوای شــەڕی عەفرین و پاشەکشــەی
چەکــدارە ئیســامییەکانی نزیک لە
تورکیــە لــە "غوتــە" و ســەرکەوتنی
ئەجێنــدای "ســووچی" و "ئاســتانا" بە
ڕێبەرایەتیی ئێران ،رووســیا و تورکیە
لــە هەمبــەر ئەجێنــدای "ژنێــڤ"
دا(چونکــە مەبەســت لــە پێکهاتنــی
لووتکــەی "ئاســتانا" لەگۆڕنانــی
ژنێــڤ بــوو) ،رۆژئــاواش هەوڵیدا بەم
ئۆپەراسیۆنە نیشان بدا کە چارەسەری
کێشەی سووریە هەر "ژنێڤ"ە و هیچ
الیەک بە تەنیا ناتوانێ سووریا بخاتە
ژێر ركێفی خۆیەوە .الیەنێکی دیکەی
ئــەو هێرشــە ،الیەنــی پرۆپاگەندەیــی،
تێکنۆلــۆژی و نیزامیــی بــوو کــە
هەڵگــری پەیامێــک بۆ رووســیا بوو،
چوونکە رووســیا لەم ماوەیەی دواییدا
لــە بــواری تێکنۆلۆژیــی نیزامــی،
مووشــەک و فڕۆکــەی شــەڕکەرەوە
پێشــکەوتنی بەرچــاوی بەخۆیــەوە
بینیــوە و وا نیشــان دەدات کــە ئــەوان
خاوەنــی دەریــای "ســپی" ن  ،بۆیــە
ئــەو پڕۆپاگەندە و هێرشــەی ئامریکا
و هاوپەیمانەکانــی بۆ ســەر ســووریە،
هەڵگری هەمان پەیام بۆ رووسیا بوو.
بۆچی لەدوای حەوت ســاڵ شــەڕ
و کوشــتار و جینایەت لە ســووریە،
ئێســتاش گۆڕینی رێژیمی ئەسەد لە
بەرنامەدا نییە؟
ســووریا گەیشــتە قۆناغێــک کــە
تورکیــەش دەخالەتــی لــە ســووریەدا
کــرد و ئۆپۆزیســیۆنی ســووریەش بــە
تایبــەت ئیســامییەکان هیــچ پــان
و بەرنامەیەکیــان بــۆ گۆڕانکاریــی
دێمۆکراتیــک لە ســووریەدا نەبوو ،و
بــە گەشــەکردنی داعش لــە هەر دوو
واڵتی ســووریا و عێراقدا ،هەڕەشــە و
نائارامی رووی لە ئەورووپا کرد ،بۆیە

پالنی گۆڕینی ڕێژیمی سووریە وەدوا
کەوت و رۆژئاواییەکان بە رووســیایان
ڕاگەیانــد کــە ئامانجیــان گۆڕینــی
ئەســەد نییــە ،تەنانــەت پێدەچێــت کە
رێککەوتنێکیــش لــەو بــوارەوە لــە
نێوانیانــدا هەبێــت کــە ئەســەد خەمی
یەکەمیــان نەبێــت ،چونکــە گۆڕینی
رێژیمی بەشــار ئەسەد ،خەمی ژنێڤ
بوو نەک ئاستانا و سووچی.
کەواتــە دەتوانیــن بڵێیــن
ســووریا بووەتــە مەیدانێــک بــۆ
ڕمبازێــن و کێبەرکێــی زلهێــزەکان و
بەرژەوەندییەکانیان؟
بەلــێ راســت وایــە ،لەبــەر گرینگــی
پێگە و جیۆسیاسیی سووریا هەموویان
تێیــدا کۆبوونەتــەوە و هــەر یەکەیــان
هــەوڵ دەدات هێزی خۆی لە بەرانبەر
ئەویتریاندا بەهێزتر بکات و لە ئاستی
تێکنۆلۆژیــدا پەیــام بە یەکتــر دەدەن،
بۆیــە ئەگــەر شــەڕێک روو بــدات،
شــەڕێکی کالسیکی نابێت و کەمتر
نابێــت لــە شــەڕی ناوکــی ،ئەمە بەو
واتایــە نییــە کــە شــەڕی ناوکی روو
دەدات ،چوونکــە لــە شــەڕی ناوکیدا
کــەس ســەرکەوتوو نابــێ بــەاڵم لــەو
قۆناغــەدا ،ئــەوان تێکنۆلۆژیــای
شــەڕی خۆیــان پێــش خســتووە کــە
ئاســەوارەکانی لە بــواری کاولکاری،
کوشــتن و وێرانکاریدا کەمتر لە هی
ناوکی نییە.
بیانــووی ئــەو ئۆپەراســیۆنە
بەکارهێنانی چەکی کیمیایی بوو لە
الیەن رێژیمی بەشار ئەسەدەوە ،لە
حالێکــدا ســاڵی  ٢٠١٤ڕاگەیەنرا کە
ڕێژیمــی ئەســەد لە چەکــی کیمیایی
ڕاماڵڕاوە! دوای چوار ساڵ ئەمە چی
دەگەیەنێ؟
مەســەلەی بەکارهێنانــی چەکــی
کیمیایــی هەتــا ئێســتاش لــە الیــەن
هیچ دەزگا و ناوەندێکی نێودەوڵەتیی
بێالیەنەوە پشتراســت نەکراوە؛ چونکە
تورکیەش ساڵی  ٢٠١٣گازی سارینی
بــە جەبهەتولنەســرە و هێزە ڕادیکاڵ و
تاوانبارەکانــی داوە و ئەوانیــش بــۆ
خۆیان دروســتیان کردووە .لە ڕاستیدا
مــن گومانــم هەیە کە بەشــار ئەســەد
ئــەم کارەی کردبــێ ،لەبــەر ئەوەیکــە
"دوما" کەوتووەتە دەســت ئەسەد و لەو
کات و قۆناغە هەســتیارەدا پێویســتی
بــەوە نەبوو کە ئــەم کارە بکات ،بۆیە
ئەگــەر لــە شــوێنێکی دیکــە بوایــە،
ڕەنگــە بەکاری هێنابــا ،بەاڵم بۆچی
لــەوێ بەکارهاتووە ،من تێناگەم! من
پێم وایە ئەوە تەنیا بیانوویەک بوو بۆ
هێرشــەکە ،بــەاڵم ئەوەیکــە ئامانجیان
پێکا یان نا ،ئەوە جارێ دەمێنێت.
من دەپرسم کە ئایا ئامانجیان
پێــکا یان تا ئێســتا ســەرکەوتووی
ئەو شــەڕ و ملمالنێیەی ســووریە کێ

یان چ الیەنێکن؟
بــە بــڕوای مــن ســەرکەوتووی شــەڕ
و ملمالنێــی ســووریا تــا ئێســتا ئێران،
رووســیا و تورکیەن ،بەشــار ئەسەدیش
هــەر لە جێی خۆی ماوەتەوە .تورکیە
کــە دەڵێت دەبێ ئەســەد لە ســەر کار
البچێت ،ڕاست ناکات .تورکیە وەکوو
بازرگانــی جوولەکەیە ،ئەگەر رۆژی
شــەممە دژی بەرژەوەندی بازرگانیی
ئــەو بێــت ،کوفــرە رۆژی شــەممە
بــکات! چوونکــە تــا ئێســتا پێوەندیی
ئیســتخباراتی و ژێربەژێری تورکیە و
ئەســەد هــەر وەک خــۆی ماوەتــەوە و
بەردەوامــە و هەر یەکەیان بە دەســتی
ئەویتریان کوردەکان لەناو دەبات.
لەبیرمــان نەچێــت کــە دەریای ســپی
وەکوو دیواری مســکۆ وایە ،رووســیا
ئامادەیە کە شــەڕێکی جیهانیشی بۆ
بــکات و ناهێڵــێ کە بکەوێتە دەســت
رۆژئاواییــەکان و ئەگــەر ئەمــە ڕوو
بــدات ،هەناســەی رووســیا دەبڕێــت و
رووســیا ناتوانێ هیچ کاریگەرییەک
لــە ئەورووپا بە تایبەت باشــوورەکەیدا
هەبێــت ،بۆیــە دەریــای ســپی بــە
هەناســەی رووســیا دەژمێردرێــت و
هەر لە دەســتیدا دەمێنێتــەوە .هەڵبەت
ئامریکاش ناکشــێتەوە و ئەو کێشــەیە
هــەر وا دەمێنێتــەوە .بــۆ ئاگاداریتــان
شــەڕی جیهانــی یەکەمیــش لە ســەر
ئەو دەریایە کرا.
بــە داخــەوە تــا ئێســتا بەشــار ئەســەد
و هاوپەیمانەکانــی ســەرکەوتوون
و ئامریــکا و هاوپەیمانەکانــی
تەنیــا ویســتیان بەوهێرشــە قازانــج و
بەرژەوەندییەکانیــان لــە پڕۆســەی
سیاســی ســووریەدا مســۆگەر بکــەن
و رووســیا و هاوپەیمانەکانــی بێننــە
ســەر رێــی کۆبوونــەوەی ژنێڤ ،هەر
چەند تا ئێســتا الیەنــەکان ئامادەییان
دەرنەبڕیــوە و هیج شــتێک دیار نییە،
بــەاڵم ڕەنگــە هەوڵدانێــک هەبــێ بۆ
دامەزراندنــی پالتفۆرمێکــی نــوێ بۆ
گۆڕانکاریــی سیاســیی ســووریە لــە
دەرەوەی ژنێڤ و ئاســتانە ،و پێم وایە
کە کاتی هاتووە.
تەئیــدی ئــەو هێرشــە لە الیەن
تورکیــەوە چۆنی لێــک دەدەن و ئەم
هەڵوێســتە چ کاریگەرییەکی دەبێت
لــە ســەر هاوپەیمانێتی ســێ قۆڵی
ئێران ،رووسیا و تورکیەوە؟
تورکیــە هەڵوێســتێکی دووڕوویانــەی
گــرت و لــە الیەکــەوە ڕایگەیانــد کە
لــە گــەل هێرشــەکەدان ،لــە الیەکــی
تریشەوە وتی کەس ناتوانێ درز بخاتە
نێــو هاوپەیمانێتــی ئێمــە و رووســیا،
واتــای ئــەو هەڵوێســت و پەیامــە
ئەوەیــە دەیهەوێــت کەڵــک لــە هــەر
دوو ال وەربگرێــت .دژایەتی ئەســەد و
رێژیمەکــە لــە الیەن تورکیــەوە ،تەنیا
پرۆپاگەندەیــە وهەڵگــری پەیامێکــە

باشــە چەنــدە دەتوانــێ درێــژە
بەو یارییە دوالیەنەیە بدات؟
ئەردۆغــان دەرحــەق بــە پرســی کــورد
فووبیایەکــی هەیــە و ئەوەشــی
نەشــاردووەتەوە .لــەو ماوەیــەدا ئێــران
داوای لــە تورکیە کرد کە هێزەکانی
لــە عەفریــن بکشــێنێتەوە و ڕادەســتی
حکوومەتی سووریە بکات ،تورکیەش
بــە تەئیــدی ئۆپەراســیۆنەکەی
ئامریــکا ،پەیامێکــی بــۆ ئێــران و
رووسیا نارد کە ئێوەش پێویستیتان بە
ئێمە هەیە و ئێمە بە ئاســانی دەتوانین
پشتیوانی ئامریکا و هاوپەیمانەکانی
بکەین!
هەڵبــەت رۆژئــاوا باوەڕی بــە تورکیە
و ئەجێنداکانــی لــە ســووریادا ناکات
و دەزانــن کــە چەندە لــە دامەزراندن و
پشــتیوانی کردنی گرووپــە توندڕەو و
تێرۆریســتییەکانی ســووریەدا ڕۆڵــی
هەیە ،بۆیە پێم وانییە بتوانێ تا ســەر
درێژە بەو یارییەی خۆی بدات.
بــەاڵم خالێــک هەیە کــە پێوەندی بە
رۆژئــاوا و باشــووری کوردســتانەوە
هەیە؛ لە ســەرەتای شــەڕی عەفرین،
تورکیــە ڕایگەیاند کــە ئێمە عەفرین
بۆ خاوەنە ئەسڵییەکەی دەگەڕێنینەوە!
و ئێســتا خەریکــە دێمۆگرافییەکەی
دەگۆڕێت .ئەردۆغان باس لە حەلەب،
مووســڵ و کەرکــووک دەکات کــە
بەشێک لە میساقی میللی تورکیەن
و لە پەیمانی لۆزان لە ساڵی ١٩٢٣ی
زایینیــدا کەوتنــە دەرەوەی تورکیــە و
لــە ســاڵی ٢٠٢٣ی زایینیــدا ئــەو
پەیمانــە کۆتایــی پێ دێــت و تورکیە
مافــی ئــەوەی دەبێت کــە بگەڕێتەوە
ئــەو ناوچانــە و لــە ئێســتاوە لە ڕووی
سیاســی و یاســاییەوە کار بــۆ ئــەوە
دەکات کــە بکاتــە ئەمــری واقیــع.
تورکیــە ئێســتا ٧٠هــەزار بەڵگــە و
تاپــۆی ســەردەمی عوســمانییەکانی
دەرهێنــاوە کە ئیددعــای مالکییەتی
ئــەو زەوییانــە دەکات و لــە ئێســتاوە
جەرابلــۆس و دوردور و  ...تەتریکــی
کردووە و ئااڵی خۆی تێدا هەڵداون و
خســتوونیەتی ســەر ویالیەتی ئۆرفا و
رێنمایــی و هەنگاوی کردەیی بۆ ئەو
رۆژە دەکات کــە ڕابگەیەنێــت ئەوانــە
سنووری تورکیەن.
بــە گشــتی ئەردۆغــان هــەوڵ دەدات
کــە لــە ســالی  ٢٠٢٣دا بــە ســێ
ئامانجــی ســەرەکیی خــۆی بــگات:
یەکــەم کاناڵــی بوســفور و دەردەنیــل
بخاتــە دەســت تورکیــە کــە ئێســتا
نێودەوڵەتیــن و رووســیا تورکیــەی بــۆ
ئەمــە وەتەمــاح خســتووە؛ دووهەم ،لە
خاکی باکووری کوردســتاندا دەســت
بــە دەرهێنانــی نــەوت و گاز بــکات؛
ســێهەم ،ناوچەکانــی حەلــەب (کــە
عەفرینیــش لە خۆ دەگرێت) مووســڵ
و کەرکووکیش بخاتە ســەر نەخشــە و
خەریتەی تورکیەوە.
بۆچــی ئــەو ناڕەزایەتییــەی کە
بۆ هێرشــی ئامریکا لە سەر سووریە
هەبــوو ،بۆ داگیرکردنی عەفرین لە
الیەن تورکیەوە نەبوو .هۆکار؟
مەسەلەی عەفرین جودایە لەگەڵ ئەو
مەسەلەیە؛ ئەجێندای سیاسیی گەورە

لــە پشــت ئــەو هێرشــە هەبــوو ،بۆیــە
ئەورووپــا ئامــادە بــوو هێــرش بــکات،
بەاڵم بۆ عەفرین نا.
ئێمــەی کوردیــش لە دۆخێکی خراپی
ڕاگەیانــدن و پرۆپاگەندەدا بووین و لە
ئاســتی ئەو شــەڕ و هێرشەدا نەبووین.
پڕۆپاگەنــدەی تورکیــە و قەتــەر زۆر
بوو ،واڵتێکی بچووکی وەکوو قەتەر،
میلیارد دۆالری بۆ پرۆپاگەندەی ئەو
شەڕە تەرخان کردبوو کە کاریگەریی
گــەورەی خســتە ســەر شــەڕەکە.
ئەورووپــاش لــە بــواری سیاســییەوە
نەیویســت لە ســەر ئەو کێشەیە خۆی
تووشــی کێشــەیەکی گەورەتر بکات،
چونکە ئەردۆغان مەسەلەی پەنابەران
هەمیشــە وەکــوو کارتێک لــە دژیان
بــەکار دێنێ ،بێجگە لەوەش پێوەندیی
تێکۆشــەران و شــەڕڤانانی ڕۆژئاوا بە
"پ ک ک" و پڕۆپاگەنــدەی لــەو
بوارەدا ڕۆڵی خراپی هەبوو .بۆ نموونە
وەزیــری دەرەوەی هۆلەند لە ســەر ئەو
هێرشــەی تورکیــە ڕایگەیاند":ئــەو
هێرشــەی تورکیــە زۆر خــراپ و
ناڕەوایــە ،بــەاڵم لــە بیرمــان نەچێــت
کــە الیەنــی بەرامبەریــش فریشــتە و
مەالئیکــە نیــن" .بــە ڕاســتیش کورد
لــەوێ کەوتنە الوازییەکــی گەورەوە،
پرۆپاگەندەی خۆیان لەژێر وتاری پ
ک ک و دژایەتی ئیسالمیزمدا پەرە
پێدا ،کە ئەوەش تەئسیرێکی گەورەی
لــە بەرخۆدانی عەفرین و شــەڕڤانانی
کرد.
ئەگــەر بێینــە ســەر ئێران ،ئەو
هێرشــە چ پەیامێکــی بــۆ ئێــران
هەبــوو وەکــوو ئەکتەرێکی ســەرەکی
پشــتیوانیی بەشــار ئەســەد و
تێرۆریزم لە ناوچەدا؟
بێگومان بەشێکی پەیامی ئەو هێرشە
رووی لــە ئێــران بوو کــە دەبێ بزانرێ
نادرێــت کە ســووریە کونتــرۆڵ بکات
یان بۆ داهاتووی ســووریە ،پێگەکەی
بەهێزتــر بــکات .بێجگــە لــەوەش
ئیســرائیل وەکوو پۆلیسی هەمیشەیی
ڕۆژئاوا لە ســووریەیە .ئیســرائیل هەر
کات بیهەوێــت دەتوانــێ و توانیویەتی
هێرش بکاتە سەر هێز و میلیشیاکانی
ســەر بە ئێران لەو واڵتەدا ،تا ئێستاش
چەنــد جــار ئــەم کارەی بــکات؛ بۆیە
دەبێ ئێران یان وتاری سیاسیی خۆی
دەربــارەی ئیســرائیل بگۆڕێــت ،یــان
بۆی ناچێتە ســەر و تووشــی کێشەی
گەورەتر دەکرێت.
لــە الیەکی ترەوە پەیمانی شــانگهای
هەیــە ،کــە بریتییــە لــە پڕۆژەیەکــی
سیاســی و ئیدئۆلــۆژی بــە نــاوی
"ئوراسیا" کە لە رووسیا ،ئێران ،چین و
تورکیە پێک دێت و ئەوان بە یەکەوە
پرۆژەیەکــی سیاســییان لــە بەرانبــەر
ئەورووپــا ،ناتــۆ و ئامریکا پێکهێناوە.
ئەمــەش بۆ ئەورووپا زۆر مەترســیدار،
هێڵی ســوورە و قابیلی قەبووڵ نییە و
لە ئەگــەری بەردەوامیــدا ،ڕەنگە ئەو
پڕۆژەیــە ســەری ئەردۆغــان بخــوات.
چونکــە ئەگــەر چیــن بگاتــە دەریای
ســپی و ئێســتا کە رێی پێدراوە  ٦٠لە
ســەدی پڕۆژەکانــی ئاوەدانکردنەوەی
ســووریە بــە دەســتەوە بگرێــت ،دەبێتــە
مەترســی بــۆ ئەورووپــا .هــەر یــەک
لــە ئێــران و تورکیــەش بــۆ ئەوەیکــە
بەرژەوەندییەکانیــان لــە ســووریەدا
بپارێــزن ،لەوێــدا تەحەممولــی یەکتــر
دەکــەن ،بــەو واتایە کە ئێــران لە رێی
عێراق و سووریەوە بگاتە دەریای سپی و
لە بەرانبەردا ئێرانیش قەبووڵی کردووە
کــە باکووری ســووریا و بەشــێک لە
کەرکووکیش بکەوێتە دەست تورکیە.
ئەمــە لە دوای ئەنجامدانی ڕیفراندۆم

و دژایەتیــی توندیانــدا دەرکــەوت کە
تــا چ ڕادەیــەک لــە دژی خــەون
و بەرژەوەندیــی کوردەکانــن ،بــەاڵم
ئەوەیکــە چەنــدە دەتوانــن پێکــەوە
بحەوێنەوە و پاوانخوازییەکانی هەر دوو
ال تا کوێ بڕ دەکات! مەســەلەیەکی
ترە .چونکە تورکیە هەر کە دەچێت،
ســنووری دەســەاڵتداریی خــۆی بەرەو
ئێــران زیاتر دەکات ،بەاڵم ئایا دەتوانن
تــا ســەر بــاوەڕ بــە یەکتر بکــەن ،من
گومانــم هەیــە کــە بتوانــێ بــەردەوام
بــێ و تەنیا مەســەلەی کورد ناتوانێ
ئــەو دوو واڵتــە داگیرکــەرەی کــورد
بگەیەنێتە یەک.
بەم پێیە دوارۆژی ســووریە چی
بەســەر دێــت؟ پێگەی کــورد چی لێ
دێــت و ئــەو هاوکێشــانە چەندە بە
قازانجی کوردی سووریە دەبن؟
شــەڕی ســووریە هــەر دەمێنێــت و پێم
وانییــە بــەم زووانــە ســووریە وەکــوو
دەوڵــەت و کۆمەڵگاکــەش وەکــوو
جڤاکێکــی مەدەنــی لــێ بێــت ،بۆیــە
جــارێ ئــەم شــەڕە لە نێــوان خەڵک و
ڕێژیمی ســووریە و دەخاڵەتی واڵتاندا
هەر بەردەوام دەبێت .ئەگەر ئەو هێرشە
جیــددی بوایــە ،و هــەر دوو واڵت
تووشــی شــەڕ لەگەڵ یەکتر بوایەتن،
ئەگەری ئەوە هەبوو کە سووریا ببێتە
دوو بــەش وەکــوو کۆریا ،بەاڵم رەنگە
چەند هێرشی هاوشێوە لە دواڕۆژیشدا
روو بــدەن ،بــۆ ئەوەیکــە الیەنــەکان
یەکتــر ناچــار بــە ڕێککەوتــن بکەن.
واتــە لە ســەر پرۆژەیەکی هاوبەش بۆ
گۆڕانکاری لە سووریەدا رێکبکەون.
بەداخــەوە ئێمــەی کــورد تــا ئێســتاش
خاوەنی بڕیارێکی کوردی ســەربەخۆ
نیــن .بەشــێکیان ،وتار و هەڵوێســتیان
خســتووەتە خزمــەت تورکیــە و
جەماعەتــی فاشیســتی مەزهەبــی
ســووریە ،الیەکــی تریــش کەوتوەتــە
ژێــر کاریگــەری و هێژموونــی
ئیدئۆلۆژییەکی سیاســیدا و ئامادەیە
گەلــی کورد و پڕۆژەیەکی نەتەوەیی
بکاتە قورباتی ئەو ئایدیایە .هەرچەند
کە بەرخۆدانێکی مەزن و پیرۆز کرا،
بــەاڵم لە بــواری سیاســیدا نەیانتوانی
گوتــاری سیاســی و میدیایــی خۆیان
بگەیەننــە ئــەو ئاســتە بــەرزە کــە ئەو
شەڕە چەندە بۆ دواڕۆژی کوردستانی
ڕۆژئــاوا و دۆزی کــورد بــە گشــتی
گرینگــە .بەداخــەوە نەدەبــوو کــە
نەتــەوە بکرێتە قوربانــی ئیدئۆلۆژی،
و مێــژووش بکرێتــە قوربانی درووشــم
و ســێمبۆلی ئیدئۆلــۆژی .شــەڕی
عەفریــن دەریخســت کــە ئــەو الیەنانە
ئامــادە نیــن بە شــێوەیەکی رەخنەیی،
پێداچوونەوەیــەک بە خۆیاندا بکەن و
ئەزموونی گشــتیی ڕۆژئاوا بنرخێنن.
هــەر چەنــد ئێســتاش درەنــگ نەبــووە
و دەتوانــن بــە یەکــەوە لە ســەر یەک
مێزهــەوڵ بــۆ چارەســەری کێشــەکان
بدەن و قەناعەت بە جڤاکی نێودەوڵەتی
بێنــن کــە ئەجێندایان جیــاوازە لەگەڵ
باکــووری کوردســتان و پڕۆژەیەکــی
گۆڕانــکاری ،دێمۆکراتیــک و
مەدەنیــان بــۆ کوردســتانی ڕۆژئــاوا
هەیــە و دەتوانــن پشــتیوانیی ئەوان بۆ
الی خۆیان ڕابکێشن؛ بەاڵم بە داخەوە
بریــاری سیاســی ئــەوان لــە دەرەوەی
کوردستانی ســووریەیە ،واتە کێشەی
ســەرەکیی ئێمــەی کــوردی ڕۆژئاوا،
نەبوونی بڕیاری نەتەوەیی سەربەخۆی
کوردی سووریایە.
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ئەدەبیاتی کوردی و کۆماری جیهانیی ئەدەبیات

ئەدەبیاتی کوردی
ن :دکتور مەسعود بینەندە
و :گوڵباخ بەهرامی
بەشی یەکەم

مێژووی سەرهەڵدانی ئەدەبی جیهانی
لەالیــەن پاســکال کازانۆڤــا لە کتێبی
کۆماری جیهانیی ئەدەبیات(ز)١٣٩٢
ســێ رەوتــی فــۆرم ،گەشەســەندن و
رەوتــی کێبڕکێــی نێودەوڵەتــی لەخــۆ
گرتــووە و هــەر رەوتێکــی لەگــەڵ
گۆڕانکاریی بنەڕەتی لە ســەرهەڵدان
و پەرەســەندنی زمانــە رەســەنەکانی
ئەورووپــا لێکداوەتــەوە و مانــای
کردۆتەوە.
هێژمۆنی زمانی التینی لە ئەورووپا-
بــە وتەی ئەندێرســۆن -پــاش چەندین
ســاڵ لەگــەڵ " شۆڕشــی گشــتیی
زمــان" و هەروەها شۆڕشــی ئەدەبی_
زمانــی (فیلۆلۆژیــک) گەیشــتە
قۆناخێکــی دیکــە .ئــەو زمانانــەی
کــە لــەدوای قۆناخــی داگیــرکاری
لــە ئەورووپا وەکوو بنەمای ســەرەکی
ئەدەبیاتــی میللی ،رۆڵێکی تایبەتیان
گێــڕا و هەروەهــا لــە دروســتبوونی
دۆخێکــی تەندروســت لــە کێبڕکێــی
ئەدەبیی نێودەوڵەتیش کاریگەرییەکی
بەرچاویان دانابوو.
لــەم نێوەنــدەدا ،زمانــی کــوردی لــە
درێــژەی پڕۆســەیەکی مێژوویــی و
لــە ئەنجامــی رەوتی ئەدەبیســازی لە
بارودۆخێکــی ناوچەیــی کــە لەژێــر
دەســەاڵت و حوکمــی زمانەکانــی
بااڵدەســت وەک فارســی و عەرەبی و
تورکی پێکهێنرابوو گەیشــتە ئاســتی
زمانێکــی ئەدەبــی بــااڵ کــە تیایــدا
بەرهەمــە مێژوویی و بەناوبانگەکانی
ئەدەبیاتــی بەرگــری وەک (مــەم و
زین)ی ئەحمەدی خانی خوڵقێندرا.
دەتوانیــن پێگەی ئەحمــەدی خانی لە
ئەدەبیاتــی کوردیدا بەراورد بکەین بە
پێگەی شــێعر لەسەردەمی (چاوسەر-
1343ز1400-ز) لــە زمانــی
ئینگلیــزی و وەرگێــڕان لــە زمانــی
فەڕەنســی .خانــی یەکێــک بــوو لەو
کەســانەی کــە الیەنە گشــتییەکانی
زمانی ناوچەیی و ئەدەبیاتی زارەکی
کوردیی لە شــێعرەکانیدا بەکارهێنا و

بنەمایەکی بۆ دروستبوونی زمانێکی
سەربەخۆی ئەدەبی پێکهێنا.
مــەم و زینــی ئەحمــەدی خانــی لــە
نیــوەی دووهەمــی ســەدەی هەڤــدەی
زایینــی نــە تەنیا شۆڕشــێکی ئەدەبی
لــە ئەدەبیاتی نووســراوی کوردیدا بوو
کــە تــازە کەوتبــووە ســەرپێی خــۆی،
لــە هەمانکاتــدا بــە بناغەدانــەری
دونیابینییەکــی نــوێ لــە گۆڕەپانــی
سیاســی و کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگای
کوردستانیش هەژمار دەکرا.
مــەم و زیــن ،خاڵــە گرنگەکانــی
ســو بژ ێکتیڤیتە ی ( ئا ر ما نجی
زەینــی) نوێــی هێنایــە ئــاراوە کــە بە
کەڵکوەرگرتــن لــە شۆڕشــە ئەدەبــی
و فیلۆلۆژیکەکانــی ئەورووپــا(
بەشــێوەیەکی ناراســتەوخۆ) داوای
بەفەرمــی ناســینی شــووناس و
زمانێکــی نوێی دەکرد کە بەرلەوە لە
چوارچێــوەی هێژمۆنی و کاریگەری
زمانەکانــی ســەردەمی خەالفەتــی
ئیســامیدا ،دەرفەتــی گەشــەکردنیان
پەیدا نەکردبوو.
بــە گشــتی بەرهەمەکــەی خانــی
رەنگدانــەوەی ســەردەمێک بــوو کــە
هــاوکات میرنشــینە کوردییــەکان
لــە چوارچێــوەی ئیمپراتورییەتــی
عوسمانیدا سەریان هەڵدابوو و لەگەڵ
بەردەوامــی دەســەاڵتی زمانەکانــی
دیکــەش بەســەر زمانــی کوردیدا ،لە
مەیدانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
ئەوکات ،دەرفەتێک بۆ ســەرهەڵدانی
ئەدەبیــات بەگشــتی و پرۆســەی
ئەدەبیسازی لەو سەردەمەدا خوڵقابوو.
خانــی لــە بەرهەمــە ناوازەکەیــدا لــە
رووداوەکان و مێژوویــی بوونــی هێــز
و هێژمۆنــی زمانــەکان تێگەیشــتووە
و پەیوەندیــی بەرباڵوی ئەو زمانانەی
لەگەڵ دەسەاڵتی سیاسیی سەردەمی
خۆیاندا بە باشی وێنا کردووە.
ئەحمەدی خانــی دونیابینی عیرفانی
لەگــەڵ هێــزی خەیاڵــی ئەدەبــی
خۆیــدا لێکــداوە و بــە شــێوەیەکی
تایبــەت گەیشــتبووە قۆناخێــک لــە
(گنوستیســیزم  -جۆرێــک لــە
بــاوەڕی کۆنــی عیرفانی)جیهانــی.
گنوستیســیزمێک کــە باســی لــە

جۆراوجــۆری بەســتێنە جیهانییەکانی
ئەدەبیــات دەکرد و لەهەمان کاتیشــدا
بــەردەوام بە هیوای پتەوکردنی هێزی
میرنشــینە کوردییــەکان لــە ئاســتی
ئیمپراتورییەتێکی کوردیدا بووە.
پــاش دوو ســەدە ئەگەرچــی
خولیاکــەی خانــی بــۆ دروســتکردنی
ئیمپراتورییەتێکــی کــوردی یــان
دەوڵەتێکــی کوردی نەهاتەدی ،بەاڵم
زمانی کــوردی قۆناخێکــی گرنگی
لە رەوتی ئەدەبیسازی و گەشەسەندنی
زمانی ئەدەبیدا بڕیبوو.
بەشــێوەیەک ئــەو رەوتــە بەبــێ هێزی
دەســەاڵت و تەنیــا لــە رێگــەی
پشتبەســتن بە هێزی وشــەوە گەشەی
سەندبوو ،تا دواتر هەر لە درێژەی ئەو
هەواڵنەدا لە ســەدەی نۆزدەهەم (نالی
1797ز1873-ز) شــاعرێکی خەڵکی
ســلێمانییەی باشــووری کوردســتان
توانــی بناغەکانــی ئــەو دەســەاڵتە
ئەدەبییە سەربەخۆیە دابنێت.
دەتوانیــن بڵێیــن ،ئەگــەر مــەم و
زینــی ئەحمــەدی خانــی بــە پێگــەی
دیسکۆرســێکی ئەدەبی-سیاســیی
هەژمــار دەکــرا کە هــاوکات لەگەڵ
دەســەاڵت و هێــزی میرنشــینە
ناوچەکــەدا
کوردییەکانــی
ســەریهەڵدابوو ،شۆڕشی شێعری نالی
لــە نەبوونــی میرنشــینە کاردییەکاندا
سەریهەڵدا.
ژیانــی ئەدەبیــی نالــی لە ســەردەمی
لێکترازانێکــی مێژووییــدا بــوو کە لە
درێژەیــدا دەســەاڵتی ئیمپراتووریەتــی
قاجــاڕەکان،
و
عوســمانی
تۆمــاری ژیانــی دواییــن میرنشــینە
کوردییەکانــی
نیمچەســەربەخۆ
هەڵپێچــا و جوغرافیــای سیاســیی
ناوچــە جیاجیاکانــی کوردســتانی
لــە چوارچێــوەی ژێئۆپۆلتیکــی
نوێــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا لــە
چەنــد رەهەنــدی نوێــی سیاســی و
کۆمەاڵیەتیدا داڕشتەوە.
گرنگیی نالی وەکوو کەسایەتییەکی
ئەدەبیی ،تێگەیشــتن و وەرگرتنی ئەو
ســەردەمە مێژووییــە و گۆڕینــی بــە
فۆڕمێکی جیاوازی ئەدەبی بوو.
نالــی لــە شــێعردا جەختــی لەســەر

تاكەكەســیبوونی بەرھەمــی ئەدەبــی
كردۆتــەوە ،جۆرێــك لــە بەرھەمــی
نــوێ كــە گەرەنتــی بزووتنــەوەی
بنیاتنەرانــەی خــۆی لەبەرانبــەر
بەردەوامــی فۆرمــی ئەدەبــی زارەكی
لە بەرھەمــە ئەدەبییەكانی پێش خۆیدا
بكات كە لەڕاســتیدا خاوەن پێگەیەكی
جەماوەری و گشتیتر بوون.
نالــی كــە بــەھۆی الوازبوونــی
دەســەاڵتی میرنشــینە كوردییــەكان،
ســاڵەكانی كۆتایــی تەمەنی خۆی لە
دوورەواڵتی و لە شــاری ئیســتەنبۆلی
توركیــا بەســەردەبرد ،رێبازی شــێعری
كالســیكی كــوردی لەســەر بنەمــای
رێبــازی نوێگەرانــەی خــۆی واتــە
وشــەی (نەبــوون یــان الدانــی فــۆرم)
بنیــات نــا ،بەپێچەوانەی ئــەو رێباز و
مەكتەبــەی خانــی كە لە شــێعرەكانیدا
بەكاری دەھێنا.
لە ســەدەی بیســتەم و ھاوكات لەگەڵ
ســەرھەڵدانی رەوتــی نوێبوونــەوە لــە
شێعری توركی و فارسی و عەرەبیدا،
شــێعری كوردیش بە ھەوڵی شاعێرانی
كــوردی ئــەو ســەردەمە وەك گــۆران و
سوارە ئیلخانیزادە ،توانی قۆناخەكانی
مۆدێرنیتــە بــە لەبەرچاوگرتنــی
جیاوازییەكانــی زمــان و شــوێن و
ھەڵكەوتــەی جوگرافــی لــە بەشــە
جیاوازەكانــی كوردســتان ببڕێت و ئەو
پڕۆســە بەربــاوەی كــە نالــی بنیاتی
نابــوو لــە ئاســتی زمــان و فۆرمــی
ئەدەبیــدا پێــش بخــات و گەشــەی
پێبدات.
ســوارە ئیلخانیــزادە بەرھەمــە ئەدەبییــە
مۆدێڕنەكانــی لــە بــواری شــێعردا لە
فــەزای ئەدەبی ئێراندا كــە ئەزموونی
مۆدێرنیتــەی بەھۆی شــاعیرانی وەك
نیمایوشیجەوە تێپەڕاندبوو ،دەستپێكرد.
ســوارەش ھاوشــێوەی نالــی بەرھەمــی
لێكترازانی ســەردەمێك بوو كە لەگەڵ
رەوتــی ناوەندگەرایــی ســەردەمی
رەزاخــان لــە ئێرانــدا ھاتبــووە ئــاراوە؛
ھەر لــەو ســەردەمەدا بەشــێك لــە خەون
و خولیــای شــاعێرانی دیكــەی وەك

خــۆی ،لەگــەڵ ئاوابوونــی كۆمــاری
كوردستان لە مەھاباد لەناوچوون.
ســوارە لــەو راســتییە تێگەیشــتبوو
كــە ھەرجــۆرە نوێبوونەوەیــەك لــەو
ســەردەمەدا پێویســتی بــە ئەزموونــی
پەرەســەندنی
و
مۆدێرنیتــە
شارســتانییەت لە كوردستانە .ھەربۆیە
لــە ئەنجامی شكســتی ئەو پڕۆســەیە
و لــە چوارچێــوەی پــڕۆژەی سیاســی
ئۆتۆنۆمیــدا ،ھەوڵیــدا ئەو كەماســییە
كــە پەیوەنــدی بــە بــوارە جیاوازەكانی
جیھانــی راســتەقینەوە ھەبــوو ،لــە
چوارچێــوەی پڕۆژەیەكــی نوێــی
ئەدەبیــدا و لــە بــواری ژیانەوەیەكــی
جیھانی لە تێكستدا قەرەبوو بكاتەوە.
سوارە كە ئەزموونی ژیانی شارنشینی
لــە پێتەختــی ئێران ،لــە دەیەكانی 40
و 50ی ھەتاویــدا ھەبــوو ،شــێعری
"شــار"ی بە شــێوەیەكی ناوازە نووســی
كــە دیارترین ئەزموونی ســوارە بوو لە
ھێما و پێكھاتەكانی شارستانییەتێكی
مۆدێــرن ،كــە بــووە یەكێــك لــە
شاكارەكانیشی.
ئەزموونــی مۆدێرنیتــەی ســوارە
لــە چوارچێــوەی شــێعری "شــار"دا
ئەزموونی لێكترازان و بەرەوپێشچوون بە
ئاراســتەی ھێڵە سوورە سنووردارەكانە،
كە لەالیەكەوە جیاوازییەكان و ئاڵۆزییە
بەردەوامەكانــی شــار دەخاتــەڕوو و
لەالیەكــی دیكەشــەوە ،مانــدوو و
بێھیــوا لــەو جیاوازییانــە ،پەنــای
بــۆ فانتازیــای پاســتۆرالی ژیانــی
عەشیرەیی و ئارامی و ھێمنی ژیانی
ســەردەمی پێش شارنشــینی بــردووە و
ئاڵۆزی و شــڵەژانەكانی مۆدێرنیزمی
ناپێشكەوتووی تارانی پێتەختی لەسەر
بنەمای پێكھاتەیەكی سۆسیالیســتی
لــە زێــدی خــۆی و ھیوایــەك لەگــەڵ
بێھیوایــی بــە ئایدیــای شۆڕشــێكی
تردا رەواندۆتەوە.
بێگومــان ئەزموونــی مۆدێڕنیتــەی
ســوارە ئەزموونێكــی "بودلــەر"ی لــە
فۆرمێكی تایبەتی خۆیدایە.
بودلــەر لــە پاریــس و لــە ســەدەی
نــۆزدەھەم ،شــاری خولیاكانــی خــۆی

لــە ئاڵۆزییەكی خێرای شــەقامەكان و
پڕەنســیپی رووخێنەری ســەرمایەداری
شــاریدا وێنا كرد .لەالیەکی تریشــەوە
تراویلكــەی ژیانــی شارنشــینی و
پێکهاتەکانــی بــەالوە باشــتر بــوو لــە
مەنگبــوون و مانــەوە لە ژیانی الدێی
و پێکهاتە زیندوو و سروشتییەکانی.
هەربۆیــە بەهەشــتی خولیاکانــی
بودلــەر ،بەهەشــتێکی دەســکردی
تێکەڵ بە شــار لە هەر شــوێنێکی ئەو
جیهانە بوو.
هەربۆیــە ئەگــەر پاریســی ســەدەی
نۆزدەهــەم بــۆ بودلــەر و کەســانی
هاوشێوەی ،تا ئەو رادەیە چێژبەخش و
سرنجڕاکێش بووە کە بووەتە هۆکاری
تێڕوانینی جیاواز و داهێنانی هونەری
بودلەر ،مۆدێرنیزمی پێشــنەکەوتووی
تارانــی دەیــەی  ٤٠و ٥٠ی هەتاویی
تارانیــش بۆ ســوارە کە لــە فەزایەکی
نیمەشارنشــینیدا ســەری هەڵدابــوو
لەگــەڵ ئامانجــە بەرابەریخوازانــە
سیاســییەکانی رووبــەرووی هێــزی
بێگانــەی ســەرمایەداری جیهانــی
ســێهەمی ببــووەوە ،ئەنجامێکی جگە
لــە پەراوێزکەوتــن و لــە کۆتاییشــدا
کاردانەوەیەکــی نیمەپاســتۆراڵی بــۆ
نەبوو.
هەرچەندە ســوارە لە بەرانبەر ئەزموونە
جیاوازەکانــی شارنشــینی وەکــوو
پێویســت نەگەڕاوەتــەوە بــۆ ژیانــی
ســادە و ســاکاری الدێیــی ،بەڵکــوو
تێڕوانینەکانــی خــۆی لــە ژیانــی
الدێیــی کردووەتــە ئەزموونێــک
بــۆ رەخنەیەکــی سوسیالیســتی_
مائۆئیســتی لــە پیشەســازیگەرایی
و ئــەو دەرئەنجامانــەی کــە لەســەر
کۆمەڵگای ئەوکات بەجێی هێشتبوو
و لــە کۆتاییــدا توانی لێکگرێدانێکی
پێکهاتەیــی لــە دیسکۆرســی
ناســیۆنالیزمێکی رزگارکــەر و
سۆسیالیزمێکی باوی الدێیی بەرهەم
بهێنێت.
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ڕۆژنامەی کوردســتان بە مەبەســتی هەرچی زیاتر ئاشــکرا کردنی پێشــێلکارییەکانی مافی
مــرۆڤ لە ناوچە جیاجیاکانی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە
ســەر دواییــن بارودۆخــی مافی مرۆڤ لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت باڵو دەکاتــەوە و دەیخاتە بەر
دیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشــێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی مانگی خاکەلێوەی ٩٧ی هەتاوی لە شــار و ناوچە کوردنشــینەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەسبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی
هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.

هێمایەک لە پێشــێلکردنی مافەکانی
مرۆڤ لە دوو حەوتووی ڕابردوودا
دەسبەســەر ،بانگهێشــت و زیندانیــی
کــردن و حوکمــی زینــدان و ناڕوونی
چارەنووسی زیندانیان:

کامەیان بە  ٥ساڵ زیندانی تەعزیری
مەحکــووم کرابــوون ،لــە دادگای
پێداچوونــەوە پارێــزگای ورمــێ کــەم
کرایەوە.
١٨ی خاکەلێــوە :چەکدارانــی ســپای
پاســداران لــە ســنووری کرماشــان و
هەرێمــی کوردســتاندا دوو هاوواڵتیی
کــورد خەڵکی شــاری کەالر ســەر بە
هەرێمی کوردســتانیان کردە ئامانجی
گوللە.
21ی خاکەلێــوە :ئیدارەی ئیتالعاتی
پارێــزگای ســنه ،حەســەن ئەمینــی
ســەرۆکی مەکتــەب قورئــان و
مامۆستای ئایینیی سوننە مەزهەبیان
بانگهێشــت کــرد و بــه ناوبراویــان
ڕاگەیانــدووە کــه ئیزنــی بەشــداری
لــە دانیشــتنی ســااڵنەی دەرچووانــی
"دارالعلوم"ـی زاهیدانی نییه.

ســمکۆ خلقەتــی زیندانیــی سیاســیی
کــورد ،لــە زیندانــی ناوەندیــی تەبەس
لــە پارێزگای خوراســانی باشــوور ،لە
چاوەڕوانی ئازادکردنی مەرجدارە.
ئاژانســی هەواڵدەریــی کوردپا باڵوی
کردووەتــەوە کــە ســمکۆ خلقەتــی
کارناســی ناوکیــی و زیندانیــی
سیاســیی کــورد ،خەڵکــی شــاری
مەهابــاد دوای  ٩ســاڵ زیندانــی لــە
چاوەڕوانی ئازادیی مەرجدارە.
یەکێــک لــە نزیکانــی ئــەم زیندانییە
سیاســییە کــوردە بــە ئاژانســی
کوردپای ڕاگەیاند" :ئێمە چاوەڕوانی
جێبەجێکردنــی یاســای ئازادیــی

مەرجداری سمکۆ خلقەتین".
هەرەوەهــا ڕایگەیانــد" :هەتــا ئێســتا
دەزگای قەزایی حکوومەتی ئێران ،لەم
بارەوە هیــچ هەنگاوێکی هەڵنەگرتووە
و ئێمە هیوادارین کە یاســای ئازادیی
مەرجــدار بۆ ســمکۆ خلقەتی جێبەجێ
بکرێت".
بــە وتەی ئەم ســەرچاوە ئــاگادارە ،ئەم
کارناسە ناوکییە ،لەم ماوەی یەکساڵ
و نیوی ڕابردوودا ،بە دانانی بارمتەی
 ٣٠٠میلیــۆن تمەنــی و دوو فیشــی
مووچــە شــەش جــار مۆڵەتــی هاتنــە
دەرەوەی لە زیندانی وەرگرتووە.
ســمکۆ خلقەتــی٢٨ ،ی بەفرانبــاری

ڕۆژی هەینــی ١٧ی خاکەلێــوە ،هێزە
لیباس شەخســییەکان سەر بە ئیدارەی
ئیتالعاتی شاری مەریوان چاالکێکی
مەدەنیی خەڵکی ئەو شارەیان بە ناوی
"شــێرکۆ هورمــوزی" دەسبەســەر و بۆ
گرتنگــەی ئــەو ناوەنــدە ئیتالعاتییــە
ڕاگواست.
حوکمــی دوو هاوواڵتیــی کــوردی
خەڵکــی شــاری شــنۆ ،بــە ناوەکانــی
"کامران مووسازادە" کوڕی ئیسماعیل
و "فەخرەدیــن ئاســریس" کوڕی عەلی
کــە لــە دادگای ســەرەتاییدا هــەر

22ی خاکەلێــوە :الوێکــی کــورد،
خەڵکــی شــاری شــنۆ بــە نــاوی
"فەخرەدین ئەحمەدیان" تەمەن  ٢٤ساڵ
کــوڕی ئەبووبەکــر خەڵکــی گونــدی
"دێگورجــی" بانگهێشــتی ئیــدارەی
ئێتالعاتــی ئــەو شــارە کــرا و لەگــەڵ
هێــزە ئیتالعاتییەکان تووشــی شــەڕ و
کێشــە بوو؛ دواتر بــە دانانی بارمتەی
 ١٠٠میلیــۆن تمەنــی ئــازاد کــرا ،لــە
پەیوەندیــی لەگــەڵ بەشــەڕ هاتنــی
ناوبــراو لەگــەڵ هێــزە ئیتالعاتییــەکان
 ٢٠میلیۆن تمەن سزا دراوە.
٢٣ی خاکەلێــوە :پەنابەرێکــی کــورد
بــە نــاوی "ســەید ئاکــۆ پــاداش" ٢٩
ســاڵه کوڕی حوســێن خەڵکی شــاری
مەهاباد ،لە الیەن چەند کەســێک لە
دەستوپەیوەندییەکانی سپای پاسداران
لە شاری وان هەوڵی ڕفاندنی درا.
"عێرفــان ســاعدپەنا" ،خوێنــدکاری
کارناســیی بــااڵ لــە بەشــی زانســتە
سیاســییەکان لە زانکــۆی "خوارزمی"
تــاران ،دوای نزیکــەی ٣٠ی ڕۆژ
لــە دەسبەســەرکرانی ،پەیوەندییەکــی
کورتــی تەلەفوونــی لەگــەڵ
بنەماڵەکــەی هەبــووە و ئیزنی گرتنی
پارێزەریشی نییە.
"محەممــەد ئیبراهیمــی" تەمــەن ٥٠
ساڵ خەڵکی گوندی "کۆنەالجانـ"ـــی
شــاری پیرانشــار ،لــە زیندانی شــاری
نەغــەدە چارەنووســی ناڕوونــە و هەتــا
ئێســتە ناوبــراو دادگایــی نەکــراوە و
چارەنووسی ناروونە.
لەالیەکــی دیکــەوە ،دوو چاالکــی
ژینگەپارێزی خەڵکی شاری بۆکان بە

سمکۆ خلقەتی
چاوەڕوانیی ئازادیی مەرجدار دەکات
ســاڵی  ،١٣٨٨کــە لــە ڕئاکتــۆری
ئاوی قورس لە ئەراک خەریکی کار
بــووە ،لە الیــەن هێزەکانــی ئیتالعاتی
حکوومەتــی ئیســامیی ئێرانــەوە
دەسبەسەر کراوە.
ئــەم زیندانییــە سیاســییە کــوردە،
دەرچووی بەشی "متالۆژی" زانکۆی
"ســەنعەتی شــەریفی تارانـ"ـــە ،کە لە
الیــەن دادگای ئینقالبــی ئــەراک بە
تاوانــی "هەوڵــدان دژی ئەمنییەتــی
نیشــتمانی لــە ڕێــگای ئەندامبــوون
لــە یەکێک لە حیزبــە کوردییەکانی
ئۆپۆزســیۆنی حکوومەتی ئیسالمیی
ئێران" بە  ١٥ســاڵ زیندانی تەعزیری
مەحکووم کرابوو.
حوکمــی زیندانــی ئــەم زیندانییــە
کــوردە ،لــە دادگای پێداچوونــەوە
پەسەند کراوە و لە مانگی خەزەڵوەری
ســاڵی ١٣٩٢ش لــە دیوانــی بــااڵی
واڵت حوکمەکەی پەسەند کرا.
ئەم کارناســە ناوکییە لە زیندانەکانی
ئەراک ،ئەوین ،ڕەجاییشاری کەرەج
و تەبــەس مــاوەی حوکمەکەی خۆی
تێپەڕانــدووە و لە ئێســتادا لــە زیندانی
ناوەندیی تەبەسدا زیندانییە.

ناوەکانــی "حامید ســپێهری و جەعفەر
ئەمینی" پاش مانگێک لە دەسبەسەر
کرانیــان لەالیەن هێــزە ئیتالعاتییەکان
چارەنووسیان ناڕوونە.
هەروەهــا ،زەینــەب جەاللیان ،زیندانی
سیاســی کورد لە گرتووخانەی شاری
خــۆی پێــی ناوەتــە ١١هەمیــن ســاڵی
زیندانــی کرانــی و بە هــۆی مانگرتن
لــە دەوا و دەرمــان بــۆ مــاوەی زیاتــر
لــە یــەک ســاڵ و پێڕانەگەیشــتنی
پزیشــکی لــە بارودۆخێکــی نالەبار لە
زینداندا ژیان بە سەر دەبات.
هاوواڵتییەکی کورد ،خەڵکی شــاری
پیرانشــار ،بــە نــاوی "ناســێح خالیدی"
تەمــەن  ٣٠ســاڵ ،پــاش  ٣مانــگ لە
دەسبەسەرکرانی چارەنووسی ناڕوونە.
بەربوونــەوە ،کــوژران و برینــدار بوونی
کۆڵبەران
ئێــوارەی ڕۆژی هەینــی ١٧ی
خاکەلێــوە ،شــەش کۆڵبــەری کوردی
خەڵکــی پەســوێی شــاری پیرانشــار،
لــە کاتــی کۆڵبەریــی لــە ناوچــە
سنوورییەکانی ئەو شارە ،لە الیەن هێزە
ئینتزامییەکانەوە دەسبەسەر کراون.

هەواڵنێــری کوردپــا شوناســی چــوار
کــەس لــەو کۆڵبەرانــە کــە ئەندامــی
یــەک بنەماڵــە بــوون ،بــە ناوەکانــی
"عەلــی ،محەممەد ،ئیبراهیم و لوقمان
قادری" ڕاگەیاندووە.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٠ی
خاکەلێوە ،کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی
"عەلــی گوڵچینــی" خەڵکــی گوندی
"کەڵەکیــن" ی شــاری پیرانشــار بــە

هۆی بەربوونەوە لە شــاخی کانی خوا
بریندار بوو.
چەنــد ڕۆژ پێــش ،ماشــینی
کاســبکارێکی کورد بە ناوی"ڕەحمان
جەمشــیدی" خەڵکــی گوندی"ســێفی
ســەروو" ســەر بە شــاری مەریوان پاش
ڕادوونانــی لەالیەن هێزە نیزامییەکانی
ڕێژیــم لــە ملــەی "تەتــە" وەرگەڕا کە
لــە ئەنجامدا ئەو کاســبکارە کوردە بە
سەختی بریندار بوو.

خۆکوژی لە کوردستان:
ڕۆژی دووشــەممە ٢٠ی خاکەلێــوە،
ژنێکــی کــورد ،خەڵکــی شــاری
سەردەشــت بــە نــاوی "فاتمــە.ج" لــە
ڕێــگای خۆهەڵواســینەوە دەســتی دایە
خۆکوژی و گیانی لە دەست دا.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٨ی خاکەلێــوە،
الوێکــی مەریوانــی بــە نــاوی "دارا
محەممەدی" تەمەن  ٢٧ساڵ ،کوڕی
ئەبووبەکــر کۆتایــی بــە ژیانی خۆی
هێنا.
بەپێــی هەواڵە باڵوکــراوەکان لە چەند
ڕۆژی ڕابــردوودا ،ژنە هاوواڵتییەکی
کــوردی خەڵکــی شــاری ورمــێ،
بەناوی گوڵێ حەلیمیان کچی عادڵ،
لــە الیــەن مێردەکەیەوە بە ناوی فەهیم
شــێرزاد بە تەور هێرش کرایە ســەری و
بەو هۆیەوە گیانی لە دەست داوە.

کرێکاری کورد ،لە شاری سنە بوونە
قوربانــی ،کــە یەکێکیــان دەســبەجێ
گیانــی لــە دەســت داوە و ئــەوەی
دیکەشیان بە توندی بریندار بووە.

هەواڵنێــری کوردپــا لــە شــاری ســنە،
شوناســی ئــەو دوو کرێــکارە کوردەی
بــە ناوەکانــی "نەویــد محەممــەدی"
تەمەن  ٢٨ســاڵ و "ئیسماعیل زەندی"
ڕاگەیاندووە.
٢٨ی خاکەلێــوە ،جووتیارێکی کورد،
لــە کاتــی کارکــردن و پڕکردنــی
تانکــری سەمپاشــی گیانی لە دەســت
دا؛ شوناســی ئــەو جووتیــارە کــوردە،
بــە نــاوی "زوبەیــد عەزیــزی" ،تەمــەن
 ٣٧ســاڵ خەڵکــی گونــدی "نەرگی"
ناوچەی مەرگەوەڕ ڕاگەیەندراوە.
تەقینەوەی مین:
ســەربازێکی کــورد بە نــاوی "عەلی
مەحموودی" کوڕی ڕەســووڵ خەڵکی
گوندی "دربکە"ی شــاری پیرانشار بە
هــۆی تەقینــەوەی یەکێــک لــە مینە
بەجێماوەکان لە شــاری قەسریشــیرین
گیانی لە دەست دا.
ئەم ڕاپۆرتە بە پشتبەســتن بە ئاماری
تۆمارکراو لە ناوەندی ئاماری ئاژانســی
هەواڵدەریی کوردپا ئامادە کراوە

برینــدار بوون و گیان لە دەســتدانی
کرێکاران:
رۆژی شــەممە ١٨ی خاکەلێــوە ،بــە
هــۆی بەربوونــەوە لــە بەرزایــی ،دوو

ئیتالعات هەڕەشەی لە چاالکانی کوردستان کردووە خۆ لە
وتووێژ کردن لەگەڵ ئاژانسی کوردپا ببوێرن
وەزارەتــی ئیتالعــات ،چاالکانــی
کوردستانی خستووەتەوە ژێر گوشارەوە
و پێــی ڕاگەیانــدوون لــە وتووێژ کردن
لەگــەڵ ئاژانســی هەواڵدەریی کوردپا
خۆیان ببوێرن.
لــە مــاوەی ڕابــردوودا ،وەزارەتــی
ئیتالعــات لــە کوردســتان ،چاالکانی
مەدەنیــی و سیاســی بانگهێشــت و
هەڕەشــەی لێکردوون لــە وتووێژ کردن
لەگــەڵ ئاژانســی کوردپــا خۆیــان بــە
دوور بگرن.
چەنــد چاالکێکــی مەدەنیــی لــە
کوردســتان وێــڕای پشتڕاســت
کردنــەوەی ئــەم هەواڵــە بــە ئاژانســی
ڕاگەیاندووە":هێــزە
کوردپایــان
ئیتالعاتییــەکان هەڕەشــەیان کــردووە،
لــە ئەگەری پەیوەندیــی گرتن لەگەڵ
ئاژانســی هەواڵدەریی کوردپا بەرانبەر
بە خاڵە نووســراوەکان لە یاسای سزای
ئیســامی بــە تاوانبــار دەناســرێن و
لەگــەڵ ئــەو کەســانە هەڵســووکەوتی
یاسایی دەکرێت".
هێــزە ئیتالعاتییــەکان پەیوەندیــی
گرتــن لەگــەڵ ئاژانســی کوردپــا بــە
هەوڵێکی"دژە ئەمنیەتیی" دەزانن.
هاوواڵتییــان و چاالکانــی ناوخــۆی
ئێــران لــەو بــاوڕەدان کــە ناوەنــدە

حکوومەتــی
ئیتالعاتییەکانــی
ئیســامیی ئێــران دەیانهــەوێ لــەو
ڕێگایــەوە پەیوەندیــی چاالکانــی
ناوخــۆی واڵت لەگەڵ ڕاگەیەنەکانی
دەرەوەی واڵت بپچڕێنــن و پــردی
پەیوەندیــی نێــوان ئەوان لەگەڵ کێشــە
یان تەنانەت پچڕاندن بەرەوڕوو ببێتەوە.
مافناسانیش لە سەر ئەو بڕوایەدان کە
وتووێژ لەگەڵ ڕاگەیەنەکانی دەرەوەی
واڵت ناتوانێــت بــە تەبانــی دژی
ئەمنییەتیــی واڵت ئەژمــار بکرێــت،
چوونکــە بــە ســەرنجدان بــە مــاددەی
٦١٠ی یاســای ســزا ئیســامییەکان،
تەبانی بریتییە لەوەیکە ژمارەیەک لە
خەڵک لە شوێنێک کۆ ببنەوە و ئەو
ژمــارە خەڵکــەش بیروبۆچوونەکانیــان
بە شــاراوەیی باس بکەن و بە شــێوەی
نهێنیــش بڕیارەکانیان بــۆ ئەنجامدانی
کارگەلێکــی دژە ئەمنییەتــی واڵت
ئەنجــام بــدەن .بــەو پێیــە ،وتووێژکردن
لەگــەڵ ڕاگەیەندنەکان لــەو ڕوانگەوە
نه بەپێی ناوەڕۆکەوە و نە کۆبوونەوەی
کەسەکان لە یەک شوێندا و نە دانانی
پیــان و بڕیارێکــه بــۆ بەڕێوەبردنــی
کارێک دژی ئەمنییەتیی واڵت.
بــەو پێیــە لەگــەڵ هیــج مەنتقێکــی
حقووقــی و عەقڵــی ناگونجێــت

کــە وتووێــژ لەگــەڵ میدیــاکان
کــە ناوەڕۆکەکەشــی لــە ڕێــگای
ڕاگەیەنەکانــەوە بــە دەســتی خەڵــک
دەگات ،بــە کۆبوونــەوە و تەبانــی بــە
دژی ئەمنیەتی واڵت بە ئەژمار بێت.
ئاژانســی هەواڵدەریــی کوردپــا لــە
ڕێکەوتی ١ی گەالوێژی ساڵی ٩٠ی
هەتــاوی دەســتی بە چاالکــی کردووە
و ئامانــج لــە وەگەڕخســتنی "كوردپا،
ئاژانســی هەواڵدەریــی كوردســتان
"پڕكردنەوەی ئەو بۆشــاییە هەواڵدەرییە
وردەیــە لــە كوردســتان .هەروەهــا
سەرانســەری و گشــتگیر كردنــی
رووداوەكانی كوردستان و گواستنەوەی
راســت و وردی ئــەو رووداوانــە بــۆ
ماڵپەڕ و راگەیەنە هەواڵییەكانی دیكە
لــە گرینگتریــن ســتراتیژییەكانی ئــەم
ئاژانسە دێنە ئەژمار.
كوردپــا ،ئاژانســی هەواڵدەریــی
كوردســتان ،بــە رەچاوكردنــی تــەواوی
پرەنســیپ و بنەمــا ئەخالقــی و
مرۆییــەكان بــە مەبەســتی دۆزینەوە و
شەفافســازی راســتییەكان چاالكــی
دەكات.

