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ئەلجۆبەیر تیرۆری میکۆنووس وەبیر ڕێژیمی ئێران
دێنێتەوە

عــادڵ ئەلجۆبەیــر ،وەزیــری دەرەوەی
عەرەبســتان بە وەبیرهێنانــەوەی کۆمەڵێک
لە تیرۆرەکانی کۆماری ئیســامی لەوانە
تیــرۆری میکۆنــووس ،ڕێژیمــی ئێرانــی
وەک ڕێژیمێکی تیرۆریستی ناوزەد کرد.
یــەک حەوتــوو پــاش باڵوبوونــەوەی
وتارێکــی وەزیــری دەرەوەی ڕێژیمــی
ئێــران لــە ڕۆژنامــەی نیۆیــۆرک تایمــز
کــە عەرەبســتانی بــە پاڵپشــتی «توندڕەوە
توندئاژۆخــوازەکان» تۆمەتبــار کردبــوو،
هاوتــا عەرەبســتانییەکەی ،ڕۆژی
3شــەممە ڕێکەوتــی 29ی بەفرانبــار بــە
بالوکردنەوەی نووســراوەیەک لە ژێر ناوی
«گەلــۆ ئێــران دەتوانــێ بگۆڕدرێت؟» لەم

ڕۆژنامــەدا ،وەاڵمــی ناوبــراوی داوەتەوە و
گووتوویەتــی واڵتەکەی بووەتــە قوربانیی
ئــەو تیرۆریزمــەی کــە ئێــران پاڵپشــتیی
لێدەکات.
ئەلجۆبەیــر لەم وتارەدا باس لەوە دەکات
کــە؛ ئێــران لەباتــی بەربەرەکانــێ کــردن
لەگەڵ تەریک کەوتووییەکەی و وەالنانی
سیاســەتە مەترســیدارە فیرقەییــەکان،
پشــتیوانی کــردن لــە تیرۆریــزم و تۆمەتی
بێ بنەما لەدژی پاشــایەتیی عەرەبستانی
هێناوەتە بەرباس.
ناوبــراو پاشــان وێــڕای ئامــاژەدان بــە
ســەرکەوتنی شۆڕشــی ڕێبەندانــی ســاڵی
 57لە ئێران و داڕشــتنی یاسای بنەڕەتیی

کۆمــاری ئیســامی کــە تێیــدا بــاس لــە
«هەناردەکردنی شۆڕش» دەکرێت ،دەڵێت:
«دەرەنجامــی ئــەم سیاســەتە ،پشــتیوانیی
تــاران لــە گرووپــە توندڕەوەکانــی وەک
حیزبوڵــای لوبنان ،حووســییەکانی یەمەن
و میلیشیاکانی عێراقە».
ئەلجۆبەیــر لــە بەشــێک لــە وتارەکەیدا
ئامــاژە بــە جینایەتــی تیرۆریســتیی
میکۆنووس دەکات کە تێیدا دوکتور سادق
شەرەفکەندی ،ســکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و چەنــد
هاوڕێیەکــی لــە الیــەن تیرۆریســتەکانی
ڕێژیمــی ئێرانەوە شــەهید کران ،دەنوســێ:
«ئێــران لــە هەمبــەر تەقینــەوەی مەقەڕی

چەکدارانــی ئەمریکایــی لــە بەیــروت لــە
ســاڵی  ،1983تەقینــەوەی مەقــەڕی
ئەلخۆبر لە عەرەبستانی سعوودی لە ساڵی
 1996و تیــرۆری «ناڕازیانــی سیاســی»
لــە ڕێســتورانی میکۆنــووس لــە بێرلین لە
ســاڵی  1992بەرپرســیارە ».هەروەهــا لــە
ســاڵی  2003بەمــاوە  110کــەس لە هێزە
ئەمریکاییــەکان لــە عێــراق لــە الیــەن ئــەو
هێزانــەوە کــوژراون کە ئێــران پشــتیوانییان
لێدەکات.وەزیــری دەرەوەی عەرەبســتان لە
بەشــێکی دیکەی وتارەکەیدا ئاماژەی بەو
ڕاســتییە کــردووە کــە تــاران بــۆ بەرەوپێش
بردنــی سیاســەتە دەرەکییەکانــی هێــرش
دەکاتە سەر باڵوێزخانەی واڵتانی دیکە.

وەزیری دەرەوەی عەرەبســتان لە درێژەی
وتارەکەیــدا دەڵــێ« :ئێمــە لــە ڕیزبەنــدی
واڵتانــی پاڵپشــتی تیرۆریزمــدا نیــن ،بەاڵم
ڕێژیمــی ئێــران هەیە .گەلــی ئێمە بەهۆی
پاڵپشــتی کــردن لــە تیرۆریــزم نەکەوتۆتــە
نێــو لیســتەی گەمــارۆ نێونەتەوییەکانــەوە
 ،بــەاڵم ئێــران هەیــە .لێپرســراوانی واڵتــی
ئێمــە لە لیســتەی پشــتیوانانی تیرۆریزمدا
نیــن ،بــەاڵم ئێــران هەیــە .ئــەوە نێــردراوی
ئێمــە نەبــوو کــە بەهۆی پیالنی کوشــتنی
باڵوێــزی عەرەبســتانەوە لــە واشــینگتۆن لە
ســاڵی  2011لــە الیــەن دادگای فێدڕاڵی
نیۆیۆرکــەوە  25ســاڵ زیندانــی بۆ بڕایەوە
بەڵکوو نێردراوی ئێران بوو».

تیرۆریستەکانی سەر بە ئێران  3هاوواڵتیی ئەمریکاییان ڕفاندووە
 3هاوواڵتیــی ئەمریکایــی کــە
حەوتــووی ڕابــردوو لــە شــاری بەغــدا
ڕفێندرابوون ،کەوتوونەتە دەس میلیشیا
شیعەکان کە لە الیەن ڕێژیمی ئێرانەوە
پشتیوانییان لێدەکرێت.
کاناڵــی العربیــە حەوتــووی ڕابــردوو
باڵوی کردەوە  3بەڵێندەری ئەمریکایی

وێڕای وەرگێڕەکانیان لە الیەن میلیشیا
چەکدارەکان لە گەڕەکی «الدورە»ی
بەغدا ڕفێندران.
هەواڵدەریــی ئاسۆشــیتێدپرێس پێشــتر
ڕایگەیاندبــوو کــە مــرۆڤ ڕفێنــەکان
قوربانییەکانیــان بــۆ شــارۆچکەی
شێعەنشینی سەدر ڕاگواستووە.

ڕۆیتێرز دەنووسێ؛ بەرپرسێکی عێراقی
وتوویەتــی ئــەم کەســانە بــە هــۆی
ئەمریکایی بوونیانەوە ڕفێندراون.
ئەمریکایــی
هاوواڵتیــی
3
کارگێــڕی کۆمپانیایەکــی بچووکــی
خزمەتگوزارییــە تێکنۆلۆژییەکانــی
بەســتراوە بــە کۆمپانیــای ئەمریکایــی

جێنڕاڵ داینامیکزن.
نیزیــک بــە مانگێــک لەمەوپێــش 26
هاوواڵتیی قەتەری لە باشوری عێراق،
لە الیەن میلیشــیاکانەوە ڕفێندراون کە
دەگوتــرێ مــرۆڤ ڕفێنەکان شــیعەی
عێــراق بــوون .تا ئێســتا هیــچ هەواڵ و
زانیارییەک لەسەر چارەنووسی ئەم 26

لــە ســەرەتای ســاڵی 2014وە تاکــوو
کۆتایــی ئۆکتۆبــری  2015کە شــەڕی
نێــوان حکوومەتی عێراق و داعش دەســتی
پێکــرد ،النیکــەم  18هــەزار و 800
هاوواڵتیــی ســڤیل لــە عێراقدا کــوژراون و
زیاتــر لە  36هەزار کەســیش بریندار بوون.
هەواڵدەریی ئاسۆشیتێدپرێس بالوی کردەوە،

نەتــەوە یەکگرتــووەکان ڕۆژی 3شــەممە
ڕێکەوتــی 29ی بەفرانبــار ،لە ڕاپۆرتێکدا
جگــە لــە کوژراو و برینــدارە مەدەنییەکان،
ئامارەکانــی پێوەندیــدار بــە هەمــوو
جۆرەکانــی پێشــێل کردنــی مافەکانــی
مــرۆڤ ،لەوانــە کۆیلەیــی  3500کــەس
لە الیەن «خەاڵفەتی ئیســامی»ی ،باڵو

کردەوە .النی زۆری ئەم چەند هەزار کەسە
کــە «خەاڵفەتی ئیســامی» لــە هاوینی
2014دا بە دیلیی گرتوونی ،ژنانی ئێزدین
کــە لــە الیەن ئەم تاقمە جیهادییەوە ئازاری
جینســی دراون .لــەم ڕاپۆرتــەدا هاتــووە
نیزیــک بە  800تاکــوو  900منداڵیش لە
شــاری موســڵ بە زۆرەملی بــۆ فێرکارییە

دینی و ســەربازییەکان ڕفێندرابوون .بەپێی
دوا بەڵگەکان ،بەشــێک لەم شــەڕڤانە کەم
تەمەنانــە کــە لە دواشــەڕەکانی پارێزگای
ئەنبــار لــە بەرەکانــی شــەڕ ڕایانکردبــوو،
لــە الیــەن داعشــەوە کــوژراون .ڕاپۆرتــی
نەتــەوە یەکگرتــووەکان لــە هەمــان کاتــدا
باســی لە شــێوازەکانی داعش بۆ کوشتنی

کەسە لە بەردەستدا نییە.
لــە مانگــی خەرمانانیــشدا18 ،
هاوواڵتیــی تورکیــە لــە بەغــدا لــە
الیــەن چەکدارانــی شــیعەی بەســتراوە
بــە کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە
دەستبەسەر کرابوون.

لە ماوەی نیزیک بە  2ساڵدا 19 ،هەزار هاوواڵتیی مەدەنی لە عێراقدا کوژراون
دژبەرەکانــی خــۆی لەوانــە ســەربڕین ،بــە
زیندوویی ســووتاندن و فڕێ دانیان لە بینا
بەرزەکانــەوە کردووە .هــاوکات ،زەید ڕەعد
حســەین ،کۆمیســێری بــەرزی مافەکانی
مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕایگەیاندووە
وێدەچــێ ڕێژەی قوربانییە مەدەنییەکان لە
عێراقدا زۆر لەوەش زیاتر بن.
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پـەیڤ
حیزبی دێموکرات و
حکوومەتی دێموکراتیک
كەریم پەرویزی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان
لــە  ٧٠ســاڵ لەمەوبــەردا ،دنیایەکــی
گــۆڕی کــە لــە پێشــتردا نەتــەوەی
کــوردی تێدا دەســڕایەوە و دەســەاڵتی
فاشیســتی دەیەویســت بوونــی
نەتەوەیــەک لــە ڕەگ و ڕیشــەوە
بســڕێتەوە .کۆمــاری کوردســتان
چەندیــن ڕەهەندی جیاوازی سیاســی،
کولتــووری ،مێژوویی ،ســتراتژیک و
کۆمەڵناسانەی هەیە کە هەرکامەیان
پێویستیان بە خوێندنەوە و وەرددانەوەی
جیاواز و تایبەت هەیە.
لــەم نێــوەدا دەوری بوونــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان ،وەکــوو
دامەزرێنــەری ئەو کۆمــارە ،دەورێکی
یەکالکەرەوە و پێناسەکەرانەیە.
یەکالکــەرەوە بــەو مانایــە کــە بــە
بــێ بوونــی حیزبێکــی مودێــڕن و
دێموکراتیــک ،ئەگــەری دامەزرانــی
حکوومەتێکــی پێشــکەوتوانە و
پڕشــانازیی وەکــوو کۆمــاری
کوردســتان ،زۆر الواز دەبــوو.
پێناســەکەرانەش بــەو مانایــە کە هەر
کات بــاس لە حکوومەتی کوردســتان
لــە ١٩٤٦دا دەکــرێ ،بــۆ ناســاندنی
و پێناســەکردنی ئــەو حکوومەتــە،
دەبــێ پەنــا ببرێتــە بــەر پێناســەکان و
بەرنامەکانــی حیزبــی دێموکــرات کە
ئەو کۆمارەی دامەزراند.
دوای
کــە
پرســیارێک
چاوخشــاندنەوەیەکی خێــرا بــەو
مێــژووە ،لــە تێکەاڵویــی کۆمــار و
حیزبــی دێموکــرات دێتە ئاراوە ئەوەیە؛
گــەر حیزبــی دێموکــرات نەبوایــە،
حکومەتێکــی فەرزیــی کە قەرار ببوا
دابمەزرێ ،چۆن حکومەتێک دەبوو؟
ئــەوەی کــە لــە مێــژوودا ڕوویــداوە
ناتوانیــن وەری گێڕینــەوە و لــە جیاتی
ئــەو پارامێترانــە ،پارامێتــری دیکــە
دابنین و شــکڵێکی فــەرزی بە مێژوو
بدەیــن ،بەاڵم نموونــە و ئەزموونەکانی
نەتەوەکانــی دیکــە و نەتــەوەی
کوردیــش نیشــانیان داوە کە لە ئامادە
نەبوونــی حیزبێکــی دێموکراتــدا چۆن
حکوومەتێک دادەمەزرێ.
هەرچەنــد حیزبــی دێموکــرات تــازە
دامەزرابــوو و ئەوەنــدەی کات نەبــوو
تاکــوو هەمــوو قوواڵییکانــی ژیانــی
خەڵک شــۆڕ ببێتــەوە و بەرنامەکانی
بەتــەواوی بــە خەڵــک ڕابگەیەنــێ و
خەڵــک لــەو بەرنامانە تێبگــەن ،بەاڵم
لــە مــاوەی  ٣٣٠ڕۆژ دەســەاڵتداریی
کۆمــاردا ،دنیایــەک شــانازیی
دێموکراتیکــی خولقانــد کە نەوەکانی
دوای کۆمــار وەکــوو ڕێبــاز چــاو لەو
کارە گرینگانە دەکەن.
بــەاڵم لە ئامــادە نەبوونی حیزبێکی
دێموکراتیــدا ،حکوومەتــی زۆر لــە
جیهــان و لــە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و
تەنانەت لە کوردســتانیش دامەزراون و
ئەزمــوون کراون .زۆر حکوومەت بوون
کە هەرچەند لە ســەرەتاوە شــەرعیەتی
شۆڕشــگێڕانەیان هەبووە ،بەاڵم دواتر و
لــە ڕەوتــی درێژەدانی دەســەاڵتداریدا
لەبــەر نەبوونی حێزبێکی دێموکرات لە
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سمینارێکی تەشکیالتی لە واڵتی نۆروێژ بۆ حەسەن شەرەفی
بەڕێوە چوو

لــە ســمینارێکی تەشــکیالتیدا
کــە لــە واڵتــی نۆروێــژ بــۆ حەســەن
شــەرەفی جێگری ســکرتێری گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران بەڕێوەچــوو ،ناوبــراو باســی لــە
ڕووداوەکانــی دنیــا و هەروەهــا ناوچە
و کاریگەریــی ئــەو ڕووداوانــە لەســەر
کێشــەی کــورد بــە گشــتی کــرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٠ی
بەفرانبــاری ١٣٩٤ی هەتــاوی،
ســمینارێکی تەشــکیالتی لــە الیــەن
کۆمیتەی گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لە واڵتی نۆروێژ بۆ
حەســەن شــەرەفی جێگری ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران پێک هێنــرا .لەم
ســمینارەدا بەشــێکی بەرچــاو لــە
ئەندامانی حیزبی دێموکرات بەشداریان
کــرد .تــەوەری گشــتی باســەکانی
شــەرەفی ،لــەو ســمینارەدا بریتیبــوون

لــە؛ کورتەیەک لە ڕووداوەکانی دنیا
و هەروەهــا ناوچەکــە و کاریگەریــی
ئــەو ڕووداوانە لەســەر کێشــەی کورد
بــە گشــتی لــە ڕوانگــەی ناوبــراوەوە.
گرژی و ئاڵۆزییەکانی ئەمدواییانەی
نێــوان ئێــران و عەرەبســتانی ســعوودی
و هەروەهــا هەڵســوکەوتی ئێــران لــە
پێوەنــدی لەگــەڵ کێشــەی داعــش لە
ناوچەکــەدا و دابەشبوونــی زلهێزەکان
و واڵتانــی ناوچــە بەســەر دوو بــەرەی
شــەڕدا باســێکی دیکەی ئەم سمینارە
بوو .هەروەها ،حەســەن شەرەفی باسی
لــە کاروچاالکیــی ئۆپۆزێســیۆنی
ئێرانــی بــە گشــتی و حیزبەکانــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە تایبەتــی
کرد .لەو بەشــەدا شەرەفی پێداگریی
لەسەر بوونی پێوەندیی حیزب لە گەڵ
دیکــەی حیزبەکانــی ئێرانی کرد ،بۆ
ئــەوەی بتوانــن لــە درێژخایەنــدا زیاتر
سەرنجی ئەوان بۆ الی کێشەی کورد

سمینارێک بۆ حەسەن شەرەفی لە واڵتی دانمارک بەڕێوە چوو

لــە ئێــران ڕابکێشــین کــە لە ئێســتادا
زۆربەی ئەو حیزب و سازمانانە بڕوایان
بــە فرەنەتــەوە بوونی ئێران نییە و زیاتر
پێداگریــی لەســەر یەکپارچەیــی ئێران
وەکــوو یــەک واڵت و یــەک نەتــەوە
دەکەنەوە .جێگری سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
لەمــەڕ مەســەلەی هەڵبژاردنەکانــی
ئێــران کــە ڕێژیــم دەیهــەوێ لــە ٧ی
ڕەشــەمەی ئەوســاڵ بەڕێــوەی ببــا،
لەســەر ئەو بڕوایە بوو کە شــتێک بە
نــاوی پارلەمــان و مەجلیســێک کــە
نوێنگەی ئیرادەی خەڵک بێ ،بوونی
نیــە و تەنیــا شــوێنی کۆبوونــەوەی
ئەندامانــی ئورگانێکــە کــە شــوورای
نیگابــان ڕێگەی پێداون تێیدا بەشــدار
بن و هیچ دەسەاڵتێکیان نیە ،جگە لە
شەرعیەتدان بە دیکتاتۆریی کۆماری
ئیسالمی.

سمینارێک بۆ یادی  ٧٠ساڵەی کۆماری کوردستان لە سلێمانی
بەڕێوەچوو

کەس لە ئەندامانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و نوێنەرانی حیزب
و الیەنە سیاســییەکانی کورد لە هەر
چوار بەشــی کوردستان و کەسایەتییە
کوردەکانــی دانیشــتووی واڵتــی
دانمارک بەڕێوە چوو.
حەســەن شــەرەفی لــەو ســمینارەدا،
پــاش ئاماژەیەکــی کورت بــە نزیک
بوونــەوە لە ٢ی ڕێبەندان و پیرۆزبایی
ئــەو ڕۆژە ،باســێکی چەنــد تەوەریــی
لــە پێوەنــدی لەگەڵ وەزعــی ناوچەی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و بەتایبەتــی

کۆمیتــەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ـ دانمــارک،
ســمینارێکی بــۆ حەســەن شــەرەفی،
جێگری گشــتیی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران پێک هێنا.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٢٦ی
بەفرانبــاری ١٣٩٤ی هەتــاوی ،لــە
واڵتــی دانمــارک ســمینارێک بــۆ
حەســەن شــەرەفی جێگری ســکرتێری
گشــتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
ئێران بەڕێوە چوو.
ئەو سمینارە بە بەشداریی زیاتر لە ٢٠٠

بارودۆخــی کــورد لــە هــەر چــوار
بەشــی کوردســتان و سیاســەتە دژە
مرۆڤییەکانــی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێران و هەڵوێســتی حیزب
بەرانبــەر بە شــانۆی هەڵبژاردنەکانی
کۆماری ئیسالمی لە ماوەی مانگی
داهاتــوودا ،بە تێروتەســەلی پێشــکەش
کرد.
لــە کۆتایــیدا بەشــداربووانی
ســمینارەکە پرســیار و تێبینییەکانــی
خۆیان خستەڕوو.

چاالکیی تەبلیغیی ئەندامانی حیزبی دێموکرات بەبۆنەی ٢ی
ڕێبەندان لە کوردستان بەردەوامە

بــۆ ڕێزگرتــن لــە یــادی  ٧٠ســاڵەی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان،
هــەر دوو ڕێکخــراوی کوردســتانیی،
«یەکیەتیــی الوانــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و ڕێکخــراوی
ئــازادی الوانــی کوردســتان»
ســمینارێکیان لــە دوو تــەوەردا:
«کۆمــاری کوردســتان ،بنەمایەک
بــۆ بــە دەوڵــەت بوونــی کــورد» و
«ڕەهەندەکانی کۆماری کوردســتان
و دەرەنجامە پێشــکەوتنخوازەکانی»،
لە شاری سلێمانی بەڕێوەبرد.
ڕۆژی شــەممە ٢٦ی بەفرانبــاری
٢٧١٥ی کــوردی بەرانبــەر بــە
٢٠١٦/٠١/١٦ی زاینیــی ،بــە
ئامادەبوونــی هەیئەتێکــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە
سەرپەرەســتیی بەڕێز کەریم پەرویزی
لــە هۆڵی مامۆســتا برایــم ئەحمەد لە
شــاری ســلێمانی ،بۆ بــەرز ڕاگرتنی
یــادی ٧٠ســاڵەی دامەزراندنــی
کۆماری کوردســتان ،سمینارێک بۆ
بەڕێــزان دوکتــور پشــکۆ حهمهتاهیــر
ئاغجهلــهری و مامۆســتا شــەریف

عەلی هەژاری ،بەڕێوە چوو.
ســمینار بە چەنــد ســاتێک بێدەنگی
بــۆ ڕێزگرتــن لــە شــەهیدانی کورد و
کوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان جــەالل ڕەوانگەرد ســکرتێری
گشــتیی یەکیەتیــی الوان بــە
نوێنەرایەتــی هــەردوو ڕێکخــراو،
بەخێرهاتنــی بەشــداربووانی کــرد
و ئاوڕێکــی لــە دەرەنجامــی
پێشــنیارکراوی ڕۆژی نەتەوەیــی
کــورد لــە هــەر دوو کۆنفڕانســی
دووهــەم و ســێهەمی نەتەوەیی الوانی
چوارپارچەی کوردســتان کە پێشنیار
کرابــوو ٢ی ڕێبەنــدان وەک ڕۆژی
نەتەوەیــی دیــاری بکرێــت دایــەوە و
گرینگی ئەو یادەی خستە ڕوو.
دواتر فیلمێکی دێکۆمێنتاری لەسەر
٢ی ڕێبەندان و کۆماری کوردســتان
بۆ ئامادەبووان باڵوکرایەوە.
پاشــان ،بەڕیــز کاک شــەریف عەلی
هەژاری ،باسێکی وردی سەبارەت بە
کۆمــاری کوردســتان و بنەماکانــی
بــە دەوڵەت بوونی کــورد لەو کۆمارە
بەشکۆیەدا پێشکەش بە بەشدار بووان

کرد .دواتر دوکتور پشکۆ حهمهتاهیر
ئاغجەلــەری ،مامۆســتای زانکــۆی
ســلێمانی و پرۆفســۆری یاریــدەدەر
لــە بــواری مێــژوو ،باســێکی تێــر و
تەســەلی ســەبارەت بــە ڕەهەندەکانــی
کۆمــاری کوردســتان و دەرەنجامــە
پێشــکەوتنخوازەکانی ئــەو کۆمــارە
پێشــکەش بــە ئامادەبــووان کــرد و لە
میانــەی باســەکەیدا ئامــاژەی کــرد
کــە؛ بەرتەســک کردنــەوەی نــاوی
کۆمــاری کوردســتان بــۆ کۆمــاری
مەهابــاد هەڵەیەکــی مێژووییــە و
نەتەوەی کورد لە هەر چوار پارچەی
کوردستان خۆی بە خاوەنی کۆماری
کوردستان دەزانێت و کۆماری میللی
دێموکراتیکی کوردســتان ســەروەریی
نەتەوەیی بەئەژمار دێت.
دوای باســی هــەرکام لــە بەڕێــزان
ئامادەبــووان ســەرنج و تێبینییەکانــی
خۆیان لەسەر هەر کام لە تەوەرەکانیی
سمینارەکە خستە ڕوو.
ســمیناری یــادی حەفتــا ســاڵەی
کۆماری کوردستان پاش  ٢کاتژمێر
کۆتایی پێهات.

کۆمیتەی هاوکاریی هێزە سیاسییە کوردستانییەکان
کۆبوونەوەیەکی بۆ حەسەن شەرەفی پێک هێنا
لەســەر پێشــنیاری کۆمیتــەی
سیاســییە
هێــزە
هاوکاریــی
کوردســتانییەکان ،کۆبوونەوەیــەک
بۆ جێگر ســكرتێری گشــتی حەسەن
شەرەفی پێک هێنرا.
ڕۆژی چوارشەممە ڕێکەوتی ٢٣ی
بەفرانبــاری ١٣٩٤ی هەتــاوی،
حەســەن شــەرەفی کۆبوونەوەیەکــی
بەڕێــوە بــرد و لــەم کۆبوونەوەیــەدا
باســی لە هەلومەرجــی هەنووکەیی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و بەتایبــەت
هەلومەرجــی کوردســتان بەگشــتی
و کــورد لــە هەمــوو بەشــەکانی
کوردستان بە تایبەتی کرد.

شــەرەفی بــە وردی ئــاوڕی دایــەوە
لــە گرینگــی کــورد لــە ناوچەکەدا
و هەروەهــا ئەرکــی کــورد و هێــزە
کوردســتانییەکان لەو کاتە دژوارەدا
کە بە سەر کورددا هاتووە و ئەرکی
ئەوانــی لەمەڕ پاراســتن و ڕاگرتنی
بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی کــورد بــە
گرینگ وەسف کرد.
جێگــری ســکرتێری گشــتیی
حیــزب لــە بەشــێکی دیکــەی
وتەکانیــدا ئاماژەی بــەوەدا کە هێزە
سیاســییەکانی کوردســتانی باشوور
زۆر گرینگــە لــەم کاتــە ناســکەدا،
لەبەر پاراســتنی ئەو دەســکەوتانەی

کــە تــا ئێســتا کــورد لــەم بەشــەی
کوردستان بە دەستیان هێناوە ،دەست
لــە بەرژەوەندیــی تایبەتــی خۆیــان
هەڵگرن و پشــت و پشــتیوانی یەکتر
بن لە پێناو بەرژەوەندیی نەتەوەییدا.
لــە بەشــێکی دیکــەی قســەکانیدا
ناوبراو باســێکی لەسەر هەلومەرجی
ئێســتای ئێــران و هەروەهــا
دەســتێوەردانەکانی ئــەم ڕێژیمــە
لــە کاروبــاری واڵتانــی دەوروبــەردا
پێشــکەش کرد .لــەو کۆبوونەوەیەدا
الیەنەکانــی ئەنــدام لــە کۆمیتــەی
هاوکاریــی هێــزە سیاســییەکانی
کوردســتان پرســیار و تێبینی خۆیان

بــە بۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان ٧٠هەمیــن
ســاڵیادی دامەزرانــی کۆمــاری
کوردستان ،لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت
تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــە بەڕێــوە
بردنــی چاالکیــی تەبلیغاتــی ئــەو
ڕۆژەیان بەرز و پیرۆز ڕاگرت.
ڕۆڵــە قارەمانەکانــی دێموکــڕات لــه
شــاری ڕەبەت لەو شــوێنانە چاالکیی
بەرینــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد:
«دەوروبــەری شــیرکەت تەعاونــی،
دەوروبــەری پاســگای ئینتزامــی،
دەوروبەری جەنگەڵبانی و مەدرەســەی

(ابــن ســینا) ،دەوروبــەری پارکــی
هەوارەبەرزە ،دەوربەری (اتش نشــانی)
و هەروەهــا لەســەر ڕێگاکانــی لیالنێ
و هەنداوێ و ناو گوندەکانی سیســێر،
نستان ،لیالنێ و هەنداوی».
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
شــاری مەهابــاد ،لەســەر قەبــران و
زۆربــەی کــۆاڵن و گەڕەکەکانــی
ناوشــار ،بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و
نووســینی دروشم ،ڕێزیان لە یادی ٧٠
ساڵەی کۆمار و ٢ی ڕێبەندان گرت.

تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
یــازدە ئەســتێرەی فەیزوڵاڵبەیگــی،
ڕۆژی پێنجشــەممە و شــەممە  ٢٤و
٢٦ی بەفرانبــاری ١٣٩٤ی هەتاوی،
بــە بــاو کردنــەوەی ســی دی و
تراکتــی تایبــەت ،یــادی  ٧٠ســاڵەی
دامەزراندنــی کۆماری کوردســتانیان
بەرز نرخاند .ئەو شوێنانەی چاالکیی
تەبلیغــی تێــدا بەڕێوەچــووە بریتیــن
لــە« :ســيلۆ ،حاجىئــاوا ،تەپــەى
شافعى،بيمارستانى تەئمين ئیجتماعى
و شەهرەكى گواڵن».

زیندانییەکی سیاسی دوای  ١٦ساڵ هێشتا ئیزنی سەردانی
بنەماڵەكەی پێنەدراوە
عومــەر فەقیپوور زیندانیی سیاســی
کــورد ،دوای ١٦ســاڵ لە دەستبەســەر
کردنــی لــە زیندانــی ڕەجایی شــاری
کــەرەج ،هێشــتا ئیزنــی مەرەخەســیی
پێنەدراوە ،ئەوە لە کاتێکدایە کە ئەو
زیندانییــە مافی کەڵــک وەرگرتن لە
مەرەخەسیی هەیە.
ئــەو زیندانییــە سیاســییە کــوردە لــە
ساڵی ١٣٧٨ی هەتاویەوە ،بە تۆمەتی
هەوڵــدان دژی تەناهیــی نەتەوەیــی
و هاوکاریــی کــردن لەگــەڵ حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،لــە

دادگای شۆڕشــی شــاری مەهابــاد،
حوکمــی لەســێدارەدان و پاشــان لــە
دادگای پێداچوونــەوەدا ،ســزاکەی بە
زیندانی هەتاهەتایی بڕدرایەوە.
عومــەر فەقیپوور ،دوای دەستبەســەر
کــردن و دەرچوونــی حوکمەکــەی ،لە
زیندانەکانی شاری پیرانشار ،مەهاباد
و ورمــێ ڕاگیــرا و دواتر بــۆ زیندانی
ڕەجایی شاری کەرەج گوازرایەوە.
ئــەو زیندانییــە کــوردە ،خێزانــدارە و
لــە کاتــی دەستبەســەر کردنــیدا،
کچەکــەی تەمەنــی  ٣ســااڵن بــووە

و وێــڕای تێپەڕاندنــی ١٦ســاڵ لــە
حوکمەکــەی ،تەنانەت یەک ڕۆژیش
لە ماڵ و لە الی بنەماڵەکەی نەبووە.
یەکێک لــە هاوبەندییەکانی عومەر،
لــە نامەیەکدا بۆ خێزانی ،بەم شــێوەیە
باســی ئــەو زیندانییە کــوردە دەکات؛
«هەمیشــە بــە بێدەنگــی بەرانبــەر
تەلەفزیۆنەکــە دانێشــتووە و چــاو لــە
فیلــم دەکات و لــە ڕێــگای چنینــی
کەمەربەنــد و جانتــاوە ،بژیوی ژیانی
خۆی لە زیندان دابین دەکات».

ئاڵمان :لە ڕێوڕەسمێکی بە شکۆدا ڕێز لە ٢ی ڕێبەندان گیرا
بــ ه بۆنــهی ٧٠هەمیــن ســاڵیادی
كۆمــاری كوردســتان ،ئاههنگێكــی
بهشكۆ ب ه بهشداریی سهدان كهس ل ه
كوردانی ههر چوار بەشی كوردستان
لــه شــاری شــتووتگارت-ی ئاڵمــان
بهڕێوه چوو.
ڕۆژی شــهممه ڕێکەوتــی ٢٦ی
بەفرانبــاری ١٣٩٤ی هەتــاوی،
بــه بۆنــهی  ٧٠هەمیــن ســاڵیادی
كۆمــاری كوردســتان ،ئاههنگێكــی

درێژە لە الپەڕەی

1

بهشــكۆ بــ ه بهشــداریی ژمارەیکــی
بەرچاو ل ه كوردانی ههر چوار بەشی
كوردســتان ل ه شاری شتووتگارت-ی
ئاڵمان بهڕێوه چوو.
سەرەتای ئاهەنگەکە بە خوێندنەوەی
سروودی نهتهوایهتی «ئهی ڕهقیب»
دەســتی پێکــرد و پاشــان پەیامــی
هــەرکام لــە «کۆمەڵــەی کــوردی
شــتووتگارت ،حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و پەیامــی

هاوبەشــی الیەنەکانــی باشــووری
کوردستان» خوێندرانەوە.
لــە بڕگەیەکی دیکــەدا ،فیلمێکی
دێکۆمێنتــاری لەســەر کۆمــاری
کوردستان باڵو کرایەوە.
كۆمهڵــەی كــوردی شــتووتگارت،
تهنیــا كۆمهڵــەی كوردی ل ه ئاڵمانە،
كــه لــه خهڵكــی هــهر چــوار بەشــی
كوردستان پێكهاتووه.

دەســەاڵتدا ،بــەرەو دیکتاتــۆری و ســەرەڕۆیی هەنگاویــان هەڵگرتووە و لــە ئاکامدا هەندێک
لــەو جــۆرە دەســەاڵتدارانە گــرەوی ســەرکوتیان لــە حکومەتەکانــی پێش خۆیــان بردۆتەوە ،بە
شــێوەیەک کە خەڵکی واڵت ئاواتیان گەڕانەوەی دۆخەکە بۆ پێش لە شــۆڕش و حکوومەتە
نادێموکراتیکــە بەرهەمهاتووەکــەی خواســتوە .لێرەدایــە کە دەگەین بــەو تێڕوانینە کە جیا لە
ڕۆڵــی حیزبــی دێموکــرات لە دامەزرانی کۆمــاردا ،بوونی ڕێکخراوێکــی دێموکراتیک کە
ڕوانینێکــی مرۆیــی و مودێــڕن و دێموکراتیکی بۆ ژیانی کۆمەاڵیەتی و سیاســیی خەڵک
هەبێ ،پێویستییەکی حاشاهەڵنەگرە کە لە نموونەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا،
دەفتەری شانازییەکانی ئەستوورتر و قورستر دەکا.
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پێشمەرگەیەکی
دێرینی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی
ئێران ماڵئاوایی لە
ژیان کرد

کۆچی دوایی
ئەندامێکی دێرینی
حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران

«ســادق بازیــار» پێشــمەرگەی دێرینــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران،
کۆچــی دوایــی کــرد .ڕۆژی شــەممە
ڕێکەوتــی ٢٦ی بەفرانبــاری ١٣٩٤ی
هەتاوی« ،ســادق بازیار» پێشــمەرگەی
دێرینــی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران ،خەڵکی شــاری بــۆکان ،بە هۆی
نەخۆشینی دڵ ،ماڵئاوایی لە ژیان کرد .كاك سادق لە ساڵی ١٣٣٣ی هەتاوی
لە گوندی «ڕەحیمخانی» بۆكان لەدایك بووە و لە سەرەتای شۆڕشی گەالنی
ئیران و پاش ئاشــكرا بوونی تیكۆشــانی حیزبی دێموکرات لە ســاڵی ١٣٥٧ی
هەتــاویدا ،دەبێتــە پێشــمەرگە و لــە هێزی «بەیان»دا ســازماندەهی دەکرێت و
لە چەندین شــەڕی قارەمانانەدا لە ناوچەی بۆكان بەشــداریی كردووە .پاشــان
لــە الیــەن ڕێژیمەوە دەگیرێت و بۆ ماوەی چەند ســاڵ لــە زیندانەكانی بۆكان و
میاندواودا لە دەستبەســەریدا دەبێت .كاک ســادق تا كۆتایی ژیان بە ڕێبازی
حیزبــی دێموكــرات وەفادار مایەوە و لە گۆڕســتانی زێــدی لەدایکبوونی ،لەنیو
ئاپۆرای خەڵکی ناوچەکەدا بەخاک ئەسپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران ،پرســە و سەرەخۆشــیی خۆی لە بنەماڵە،
خزم و كەسوكاری ناوبراو دەکات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

دایکی شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی
کوردستان لە سەقز کۆچی دوایی کرد
دایه «مریەم مورادی» دایکی شــەهید «ئیســماعیل نمکی» لە شــاری سەقز
مااڵوایــی لــە ژیان کــرد .ڕۆژی هەینی ڕێکەوتــی ١٨ی بەفرانباری ،١٣٩٤
«مریــەم مــورادی» دایکــی شــەهید «ئیســماعیل نمکی» شــەهیدی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،بە هۆی نەخۆشی کۆچی دوایی کرد.
شــەهید ئیســماعیل نمەكی پێشــمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئیران
لە ســاڵی  ،١٣٥٦لەئاوایی «داڵوو» ســەر بە شــاری ســەقز لە دایك بوو و لە
ڕێكەوتی ٢٨ی گەالوێژی ساڵی ١٣٧٦ی هەتاوییدا ،لە كوردستانی باشوور،
لە ڕێگای دووكان تیرۆر كرا و لە باینجانە بە خاک سپێردرا.
دایه مریەم یەکێک لە دایکانی نیشتمانپەروەر و ،دڵسۆزی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران بوو تەرمی دایە «مریەم» لە نێو ئاپۆڕای خەڵکی شــاری
سەقز و بۆکان و دۆستان و ئاشنایانی ،بە خاک سپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران ،سەرەخۆشــی لەبنەماڵەی دایە مریەم و
کەس و کاری دەکات و خۆی بە شەریکی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

باوكی پێشمەرگەیەكی حیزبی دێموكرات
كۆچی دوایی كرد
«محەممەدعەلــی کەمانگــەر» باوكی پێشــمەرگەیەكی حیزبــی دێموكراتی
كوردســتانی ئیــران ،خەڵکــی گونــدی «تفێــن» لــە ناوچــەی «کامیــاران،
بــە هــۆی نەخۆشــی كۆچــی دوایــی كــرد .ڕۆژی شــەممە ڕێكەوتــی ١٩ی
بەفرانبــاری ١٣٩٤ی هەتــاوی« ،محەممەدعەلــی کەمانگــەر» باوكــی
«جەمــاڵ کەمانگــەر» پێشــمەرگەی حیزبی دێموكراتی کوردســتانی ئێران،
خەڵكــی گونــدی «تفێــن» لــە ناوچــەی کامیاران ،لــە تەمەنی  ٦٧ســاڵیدا
بــە هــۆی نەخۆشــی لە یەکێک لــە نەخۆشــخانەکانی کرماشــان ماڵئاوایی
لــە ژیــان كــرد .ناوبــراو دوای ماوەیــەک بەربەرەکانــێ لەگــەل نەخۆشــینی
شــێرپەنجە ،لە یەکێک لە نەخۆشــخانەکانی کرماشــان کۆچی دوایی کرد.
کاک محەممەدعەلی کەمانگەر کوڕی «محەممەدشــەریف کەمانگەر»،
کەســایەتییەکی ناســراو و خۆشــناوی ناوچــەی «بێڵــەوەری» کامیــاران و
جێگای متمانەی خەڵکی ناوچەکە بوو.
تەرمی كاک محەممەدعەلی لە نێو ئاپۆرای خزم و كەسوكار و دۆستانی لە
ناوچەی بێڵەواری کامیارن بە خاك ســپێردرا .حیزبی دێموكراتی كوردســتانی
ئێران ،سەرەخۆشــی لە بنەماڵە و كەسوكاری «محەممەدعەلی کەمانگەر»
دەكات و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

تەقینەوەی مین لە قەسری شیرین
قوربانیی لێکەوتەوە

تەقینــەوەی یەکێــک لــە مینــە
بەجێماوەکانــی شــەڕی ٨ســاڵەی نێــوان
ئێــران و عێــراق لــە شــاری قەســری
شــیرین ،برینــدار بوونــی هاوواڵتییەکی
لێکەوتەوە.
ئاکام و لێکەوتەی شــەرێ هەشت ساڵە
لــە کوردســتانی ئێــران دوای تێپەڕینی
٢٦ســاڵ ،هێشــتا قوربانــی بــە دوای
خۆیــدا دێنــێ و لــە تازەتریــن ڕووداودا،
مینــە چێنــراوەکان لە قەســری شــیرین،
هاوواڵتییەکی کردە قوربانی.
شوناســی ئــەو هاوواڵتییــە کــوردە
بــە «محەممەدجەعفــەر چراغــی»
ڕاگەیەنراوە و لە کاتی لەوەڕاندنی مەڕ
و مااڵتدا تووشی ئەو ڕووداوە بووە.
دەوتــرێ ،ئــەو هاوواڵتییە کوردە القی
ڕاســتی بــەر تەقینەوەکــە کەوتــووە
و دەســتبەجێ ڕەوانــەی یەکێــک لــە
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نەخۆشخانەکانی شاری قەسری شیرین
کــراوە و هەنووکــە لــە ژێــر چاوەدێریی
پزیشــکیدایە .لەســەرەتای ئەمســاڵەوە
هەتــا ئێســتا ٢٤ ،هاوواڵتــی لــەو شــارە
ســنوورییە بوونەتــە قوربانــی میــن و
دیکــەی کەرەســتە تەقینەوەکانــی
بەجێمــاو لە شــەڕی هەشــت ســاڵە و لە
کــۆی گشــتیدا ٦ ،کــەس کــوژراو
و ١٨کەســی دیکــەش برینــداری
لێکەوتووەتەوە .شــاری قەســری شیرین
لــە ڕۆژئــاوای پارێــزگای کرماشــان
هەڵکەوتــووە و زیاتــر لــە  ٢٧هــەزار
کــەس حەشــیمەتی هەیــە و ١٨٦هــەزار
کیلۆمێتــر ســنووری هاوبەشــی لەگەڵ
عێراقدا هەیە .هەروەها بۆ ماوەی ٢ساڵ
لە الیەن حکوومەتی پێشووی عێراقەوە،
لەکاتی شەڕی ٨ساڵەدا داگیرکراوە.

دایکی شههیدێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران له پیرانشار کۆچی
دوایی کرد
دایکی شههیدێکی حیزبی دێموکرات لە تهمهنی  ٧٧ساڵیدا ل ه شاری پیرانشار
مالئاوایی له ژیان کرد.
ڕێکهوتــی ٢٠ی بهفرانبــاری ١٣٩٤ی ههتــاوی ،خاتــوو « زارا پهیغامــی»
کچــی «ڕهســوڵ» ،دایکی شــههید «ئهحمەد گهوهــهری» ،خهڵکی گوندی
« گردکســپیان» ســهر ب ه شارســتانی پیرانشــار ل ه تهمهنی  ٧٧ساڵیدا ب ه هۆی
نهخۆشی کۆچی دوایی کرد.
شــههید « ئهحمــهد گهوهــهری» لــه دوای ڕوخانی ڕێژیمی پاشــایهتی ،وهک
زۆربــهی الوهکانــی ئــهو کاتــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت پێوەنــدی بــ ه حیزبی
دێموکراتهوه دهکات و ل ه لکی ٤ی شههید « محهممهد سهروکانی» چهکی
بهرگری ل ه نیشتمان دهکات ه شان و دهبێتە پێشمهرگه.
پاش چهند ساڵ خزمهت ل ه ڕیزی پێشمهرگهکانی حیزبی دێموکراتدا ،بەداخەوە
ناوبراو ل ه ساڵی ١٣٦٢ی هەتاوی ل ه شهڕێکی قارهمانانهی هاوبهشی هێزەکانی
سمکۆ و ئاوارەی ئهوکاتدا ،هاوڕێ لهگهڵ شههیدان قادری ئیفتخاری و خالید
ناسر و عوسمان وهیس ه و چهند شههیدێکی دیکه شههید دهبن.
تهرمــی دایــە زارا لــە نێــو ئاپــۆرای خهڵکــی گونــدی گردکســپیان بــ ه خاک
سپێردرا.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران ،سەرەخۆشــی لە بنەماڵــە و كەسوكاری
دایە «زارا پهیغامی» دەكات و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

دایکی دوو شههیدی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران له پیرانشار کۆچی
دوایی کرد
دایه «فاتمە مەوالنی» دایکی دوو شههیدی حیزبی دێموکرات لە تهمهنی ١١٠
ساڵیدا ل ه شاری پیرانشار مااڵوایی له ژیان کرد .ڕێکهوتی ٢٦ی بهفرانباری
١٣٩٤ی ههتــاوی ،دایــه« فاتمــە مەوالنی» کچی «عەبدوڵاڵ» ،دایکی دوو
شــەهیدی حیزبی دێموکرات ،شــەهیدان «ئیبراهیم و قادر فەرعانی» ،خهڵکی
شارستانی پیرانشار ل ه تهمهنی  ١١٠ساڵیدا ب ه هۆی نهخۆشی کۆچی دوایی
کــرد .تــه رمــی دایــه فاتمــه له نێو ئاپــۆرای خەڵکی ناوچەی پیرانشــار و له
گۆڕستانی ئەو شارهدا به خاک سپێردرا .شەهید «ئیبراهیم فەرعانی» ساڵی
١٣٣٩ی هەتاوی ،له گوندی «کەوپەڕ» ســەر به شــاری پیرانشــار لەدایک
بــوو .ناوبــراو پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بــوو که له
ڕێکەوتــی ١٣ی خاکەلێــوەی ١٣٥٨ی هەتــاوی ،له شــەڕێکی قارەمانانەدا له
سەردەشت شەهید بوو و گڵکۆکەشی هەر له سەردەشته.
شــەهید «قــادر فەرعانــی» ســاڵ ١٣٤٢ی هەتــاوی ،له گونــدی «کەوپەڕ»
سەر به شاری پیرانشار له دایک بوو .ناوبراو پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران بوو که له ڕێکەوتی ١٣ی خاکەلێوەی ١٣٥٨ی هەتاوی ،لە
شەڕێکی قارەمانانەدا له «حوسێن ئاوای» مەهاباد شههید بوو و گڵکۆکەشی
لــه ســەهۆاڵنه .حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران ،سەرەخۆشــی لە بنەماڵە
و كــەسوكاری دایــە «فاتمــە مەوالنــی» دەكات و خــۆی بــە شــەریكی خەم و
پەژارەیان دەزانێت.

سێ فیلمی دەرهێنەرێکی کورد بۆ
فێستیڤاڵی نێونەتەوەیی هەڵبژێردرا
ســێ فیلمــی «یــەک هیــچ»،
«برگهــای پاییــز» و «ماهــی»
لــە دەرهێنەرێکــی کــوردی خەڵکــی
شاری سەقز ،بەشداریی لە فێستیڤاڵی
نێونەتەوەیــی فیلمــی «ئەتلــەس» لــە
واڵتی ئەمریکادا کرد .بەپێی هەواڵی
گەیشــتوو بــە ئاژانســی هەواڵدەریــی
کوردپــا ،ســێ کورتــە فیلمــی ،یەک
هیــچ ،گەاڵکانــی پاییز و ماســی ،لە
دەرهێنەرێکــی ســینماکاری کــوردی
خەڵکــی شــاری ســەقز ،بــە نــاوی
«ســامان حوســێنپوور» ،لە دووهەمێن
فێســتیڤاڵی نێونەتەوەیــی «ئەتلــەس»
لــە واڵتــی ئەمریــکا بەشــدار دەبێــت و
پیشــان دەدرێت .دووهەمین فێستیڤاڵی
نێونەتەوەیــی فیلمــی « ئەتلــەس» لە
واڵتــی ئەمریــکا ،لــە ڕێکەوتــی ١٥

هەتــا ٣١ی ژانوییــە بەڕێــوە دەچێــت.
ســامان حوســێنپوور ،هەتــا ئێســتا
ســێ کورتــە فیلمــی بەرهــەم هێناوە و
یارمەتیــدەر و بەشــدار بــووە لــە بەشــە
جۆراوجۆرەکانــی دروســتکردنی زیاتــر
لــە  ٢٠کورتــە فیلمــی دیکــەدا.
ناوبراو هەتاکوو ئێســتا ،دەیان خەاڵتی
ئۆســتانی ،کیشــوەری و نێونەتەوەیــی
لــە بەشــی چیــروک نووســین و
دروســتکردنی فیلــم بەدەســت هێنــاوە.
سامان حوسینپوور لەدایکبووی ساڵی
١٣٧١ی هەتاویە لە شاری سەقز ،و لە
تەمەنی ١٤ســاڵییەوە دەستی بە کاری
شــانۆیی کردووە و هەر لەو تەمەنەشدا
چاالکییەکانــی خــۆی لــە بــواری
سینماییەوە دەستپێکردووە.

مســتەفا عەبدی« ناســراو بە «مستۆ»
کــوڕی حاجــی «محەممەدئەمینــی
عەبــدی» و بــرای شــەهید «عەبدوڵــا
عەبــدی ناســراو بە «عــەواڵ دۆڵەیی»،
دانیشتووی شاری ورمێ لە تەمەتی ٦٣
ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ١٢ی
بەفرانباری ١٣٩٤ی هەتاوی»،مستەفا
عەبــدی» ناســراوبە «مســتۆ» ،کوڕی
حاجــی «محەممــەد ئەمینــی عەبدی»
بە هۆی کەوتنە خوار لە ســەربانی ماڵەکەی لە کاتی بەفر ماڵیندا ،گیانی
لەدەســت دەدا .کاک مســتەفا هەر لە ســەرەتای ئاشــکرابوونی خەباتی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،پێوەندی بە حیزبی دێموکرات لە ناوچەی دۆڵ
دەگرێــت و وەک ئەندامێکــی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێــران لە الیەن
کۆمیتەی ناوچەی دۆڵ و دەشتەبێل لە شانەی حیزبیدا سازمان دەدرێت و زۆر
چاالکانە دەست بە کار و تێکۆشانی حیزبی دەکات .ناوبراو کەسێکی خۆشناو
و جێگای باوەڕی خەڵکی ناوچەی دۆڵ و دەشتەبێل بوو ،لە سەردەمی خەباتی
چەکــداری یارمەتــی دەری بەوەجــی کادر و پێشــمەرگەکانی حیــزب بوو و لە
هەمــوو بــارەوە یارمەتییەکانــی بە حیــزب دەگەیاند ،هەر بۆیە زۆر جار لە الیەن
ڕێژێمی کۆماری ئیســامی ئازار و ئەزیەت دەکرا و بە داخەوە دوای ئاشــکرا
بوونــی لــە ســاڵی ١٣٦٧ی هەتــاوی ،بــۆ مــاوەی  ٧مانگ لە الیــەن ئیدارەی
ئیتالعاتی ڕێژێم لە شــاری ورمێ دەگیرێ و دوای ئازار و ئەشــکەنجەیەکی
زۆر ،بــە مەرجــێ ئــەوەی ماڵــی لــە ناوچــەی دۆڵــێ نەمێنێ ئــازاد دەکرێ و
مەجبوور دەبێ بۆ بژیوی بنەماڵەکەی لە ناوچەی تەرگەوەڕی ورمێ دەســت
بە شــوانی بکات ،بەاڵم بە هۆی ئازار و ئەشــکەنجەیەکی زۆر کە لە زیندان
بەرانبەری کرابوو ،تووشــی هەندێک نەخۆشــینی دەروونی ببوو ،کە زۆر جار
دەبوورایــەوە و کۆنتڕۆڵــی ئەعســابی بــە تــەواوی لە دەســت دەدا .هەر بە هۆی
ئەم نەخۆشــییەوە ،ماوەیەکی زۆر بوو دەینااڵند کە مەخابن ڕۆژی شــەممە لە
کاتی بەفر ماڵین لە سەربانی ماڵەکەی ،دەبوورێتەوە و بۆ هەمێشە ماڵئاوایی
کە بنەماڵە و کەس و کاری کرد .کاک مســتەفا تا دوا هەناســەی ژیانی
وەک ئەندامێکی حیزبی ،وەفادار بوو بە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.
تەرمی مستەفا عەبدی لە نێو ئاپۆڕای خەڵکی ناوچەی دۆڵێ لە گۆڕستانی
گونــدی نازنــاز ئەســپەردەی خاک کــرا .حیزبی دێمۆكراتی كوردســتانی ئێران
سەرەخۆشــی لەو بنەمالەی كەســوكاری کاک مســتەفا دەكات و خۆی لە خەم
و پەژارەیاندا بە شەریك و هاوبەش دەزانێت.

دایكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی
كوردستان لە مەهاباد كۆچی دوایی كرد

ســەیزادە «عیســمەت عەباســی» دایکی شەهید «عومەر عەباسی» لە شاری
مەهاباد ماڵئاوایی لە ژیان کرد .ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی ١٢ی بەفرانباری
١٣٩٤ی هەتــاوی ،دایــە ســەیزادە «عیســمەت عەباســی» ،دایکــی شــەهید
«عومەر عەباســی» لە تەمەنی  ٨١ســاڵیدا لە شــاری مەهاباد کۆچی دوایی
کرد .تەرمی دایە عیسمەت لە نێو ئاپۆرای خەڵکی ناوچەکە ئەسپەردە کرا.
شــەهید عومەر عەباســی بە هۆی پیالنێکی تیرۆریســتیی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێران لە «بەربنە»ـهی پیرانشار ساڵی ١٣٧٠ی هەتاوی شەهید کرا.
شــەهید عەباســی پێشــمەرگەی هێزی شــەهید پێشــەوا بوو و لەو هێزەدا ئەرکی
پێشــمەرگایەتیی بەڕێــوە دەبــرد .حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران پرســه و
سەرەخۆشی له بنەماڵه و خزم و کەس و کاری دایه عیسمەت دەکات و خۆی
به شەریکی خەمیان دەزانێت.

چارەنووسی چاالکێکی مەدەنیی کورد
ناڕوونە

مەئموورانــی ئەمنیەتیــی کوردســتان،
چاالکێکــی ژینگەپارێزیــان لــە شــاری
ســنە دەستبەســەر و بۆ شوێنیکی نادیار
گواســتەوە .بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو
بــە ئاژانســی هەواڵدەریــی کوردپــا،
لــە ســەرەتای حەوتــووی ڕابــردوودا،
دامەزرێنــەری ئەنجومەنی ناحکوومیی
«ئۆگرانی کوردستان» دەستبەسەرکراوە
و هەتــا کاتی باڵوبوونەوەی ئەم هەواڵە،
لــە چارەنووســی ئــەو چاالکــە مەدەنییە
هیــچ زانیارییــەک لــە بەردەســتدا نیە.
شوناســی ئەو چاالکە مدەنییە بە «دانا
حەســەنی» ڕاگەیەنــراوە .لــە هەواڵــە
نێردراوەکــەی هەواڵنێــری کوردپــادا
هاتــووە؛ « ئــەو چاالکــە کۆمەاڵیەتی
و ژینگەپارێزییــە لــە ماڵــی باوکــیدا
دەستبەســەر کراوە» .ڕۆژی سێشەممە
ڕێکەوتــی ٢٢ی بەفرانبــاری ١٣٩٤ی
هەتــاوی ،هێــزە ئیتالعاتییەکانــی
شــاری ســنە ،چوونەتــە ماڵــی ناوبــراو
و «ئەندامبــوون و پەیوەندیــی لەگــەڵ
یەکێــک لــە حیزبــە کوردییەکانــی
حکوومەتــی
ئۆپۆزیســیونی
ئیســامیی ئێــران» ،ئــەو تۆمەتانــە
بــوون کــە دراونەتــە پــاڵ ئــەو چاالکــە
ژینگەپارێزییــە .ســەرچاوەی ئامــاژە
پێکــراو لــە پەیوەندییەکــی تەلەفونیــدا
ئەوەشــی خســتەڕوو کــە؛ ئــەو چاالکــە
مەدەنییــە لــە چەنــد مانگــی ڕابــردوودا

النیکــەم ســێ جــار بانگهێشــتی ناوەندە
ئەمنیەتییەکانــی حکوومــەت کــراوە و
لێکۆڵینــەوەی لەگــەڵ کــراوە .ناوبــراو
ئەندامــی دامەزرێنــەری ئەنجومەنــی
ژینگەپارێزی «ئۆگرانی کوردســتان»،
خەڵکــی گونــدی «تەبەت»ی ســەر بە
شاری بۆکانە.
لەکاتــی دەستبەســەر کردنــی دانــا
حەســەنی ،بنەماڵەکــەی چەند جارێک
بــۆ ئاگاداربــوون لــە چارەنووســی
کوڕەکەیــان ،ســەردانی ناوەنــدە
ئەمنیەتییەکانــی حکوومەتییان کردووە
کە هەتا ئێستا هیچ واڵمێکی ئەڕێنیان
دەست نەکەوتووە.
لە کۆتاییەکانی حەوتووی ڕابردوویشدا،
لە شــاری سەقز ئەندامێکی ئەنجومەنی
ســێنفیی مامۆســتایان بــە ناوی ســەالح
حوســێنی بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک
لە الیەن هێزە ئینتزامییەکانی ئەو شارەوە
دەستبەســەر کرابــوو .بەپێــی ئامــاری
هێرانــا ،ئورگانــی هەواڵــی چاالکانــی
مافی مرۆڤ لە ئێران ،لە ماوەی ساڵی
ڕابــردوودا( ،)٢٠١٥هێزە ئەمنیەتییەکان
 ٨٨٤هاوواڵتیــان کــە  ٣٠٧کەســیان لە
گرووپــە ئیتنیکیەکانی(کورد ،بەلووچ،
تورکــی ئــازەری و عــەرەب )...بــوون،
دەستبەســەر کــردووە کــە  ٥٤کەســیان
لــە پارێزگاکانــی ئیالم ،ســنە ،ورمێ و
کرماشان دەستبەسەر کراون.
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پەیامی كومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكرات بە بۆنەی حەفتا ساڵەی دامەزرانی كۆماری كوردستانەوە
 ٣٣٠ڕۆژی پرشــنگدار
لــە مێــژووی كــورد لــە
كوردســتانی خۆرهەاڵتدا
بە دەســتی تێكۆشەرانێك
و ڕێبەری زانایان تۆمار
كــرا .ئــەو  ٣٣٠ڕۆژە
نــەك هێڵــی دیاریكــەری
نێــوان پێش و پاشــی ئەو
ڕووداوە گرینگــە بــوو،
بەڵكــوو بــوو بــە هەوێنی
دووبارە پێناســەكردنەوەی
نەتەوەیەك و ســەلمێنەری
ئیرادەیەكــی گرینــگ و
پڕبایەخــی ئینســانی و
نەتەوەیی.
ڕێبەندانــی
مانگــی
ساڵی ١٣٢٤ی هەتاوی،
یەكەمــی
مانگــی
١٩٤٦ی زایینــی ،ڕێــك
 ٧٠ســاڵ پێــش ئێســتا،
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی
كــورد ،بــە ڕێبەریــی
ڕێكخراوێكــی مودێــڕن
و بــەڕۆژ ،بــە پێشــەوایەتیی
پێشــەوایەكی زانــا و گیانفیــدا،
گەیشــتە لووتكــەی خەبــات و
هەڵكشــانی خــۆی ،لــە شــاری
مەهابادی كوردپەروەردا.
لــەو كاتەوە بە دامەزرانی كۆمار
ئــەو بزووتنەوەیــە بەرگێكــی نویی
بەبــەردا كــرا و دەركەوتەیەكــی
كردەیــی لــێ كەوتــەوە و نەتەوەی
كورد لە جوغرافیای كولتووری و
میژووییــەوە هاتە نێو جوغرافیای
سیاســییەوە و بــوو بــە خاوەنــی
كیانێكی سیاسی.
ڕۆژی ٢ی ڕێبەندانــی ،١٣٢٤
٢٢ی ژانویــەی  ،١٩٤٦لــە
مەیدانــی چوارچــرای هەمیشــە
چــرای ڕێــگا ،پێشــەوای نەمــر
بانگــی دامەزراندنــی دەوڵەتــی
كوردســتانی بــە گوێــی هەمــوو
جیهانــدا دا و ئەوانــەی تا دوێنیی
كۆماری كوردســتان ،حاشــایان لە
بوونی نەتەوەیەك بەناوی نەتەوەی
كــورد دەكــرد ،بــە ڕاگەیاندنــی
دەوڵەتــی كوردی و دروســتكردنی
كیانێكــی سیاســی بــە نــاوی
كۆماری كوردستان تاسان.
لــە مێــژووی هاوچەرخــی واڵتی
ئێرانــی پــڕ لــە ســتەمكاریی و
حاشــاكردندا ،بەتایبــەت دوای
شــەپۆلەكانی
گەیشــتنی
مۆدێرنیزاســیۆن بــۆ ناوچەكــە،
هێندێــك بەناو ڕووناكبیرانی ســەر
بــە نەتــەوەی فــارس لــە ئێرانــدا،
شۆڤێنیســتییەكانیان
تیۆرییــە
وەرگــرت و بەرگــی سیاســییان بە
بەردا كرد.
ئــەو بەرگــە سیاســییە دوایــە
دەسەاڵتی ملهوڕ و سەركوتكاری
پەهلەویــی لــێ كەوتــەوە و
بناغــەی ســڕینەوەی نەتەوەكانــی
دیكــە و جیاوازییــە نەتەوەیــی و
فەرهەنگییەكانیان لە ئێراندا دانا.
لــە ڕاســتیدا واڵتێكیــان وێران كرد
كــە پێشــتر ئەگــەر ســتەمكاریی
تێــدا هەبــوو ،النیكــەم ئینــكار و
حاشــاكردنی تێــدا نەبوو ،لە ســەر
ئەو وێرانەیە نەتەوەیەكی دەستكرد
بەنــاوی نەتەوەی ئێرانیان بەزۆری
زۆرداری لە سەر كاغەز دامەزراند
و لــە ســەر ئەرزی واقیــع ،لەپێناو
دروســتكردنی وەهــا نەتەوەیەكــی
وەهمــیدا ،خوێنــی بــە هــەزاران
ڕۆلەی نەتەوە غەیرە فارســەكانی
ئێرانیان ڕشــت و كاڵوی پالەوییان
بەزۆر بە سەر خەڵكدا كرد.
لــە وەهــا دۆخێكــی شۆڤێنیســتی
و ســڕینەوەی نەتەوەكاندایــە كــە
كۆماری كوردســتان لەدایك دەبێ
و بەم شێوەیە نەتەوەی كورد وەزمان
دێ و بــە هەمــوو گەالنی ئێران و

بــە دەســەاڵتدارانی ناوەندنشــین و
پەراوێزكوژ دەڵێ كە ،ستەمكاریی
و كوشــتار و قڕكــردن ،چــۆك بــە
نەتەوەی كورد و بزووتنەوە ڕەواكەی
دانــادا و نەتەوەیــەك كــە ئامــادەی
خەبــات و قوربانیــدان لــە پێنــاوی
ئــاوات و ئارمانەكانــیدا بێ ،نەك
ناســڕدرێتەوە و ناتوێندرێتــەوە،
بەڵكوو ســتەمكاریی ستەمكاران،
پتەوتــر و لــە ســەر داواكانــی
ســوورتری دەكات و لە دەرفەتێكی
لەبــاری مێژووییدا بزووتنەوەكەی
گەشــەیەكی زیاتــر دەكات و
قۆناغێك لە ڕابردوو پێشــتر دەچێ
و هەڵدەكشێ تا ئاستی دامەزرانی
دەوڵەتی تایبەتی خۆی.
كاتێك كۆماری كوردستان دامەزرا،
واڵتــی ئێران لە ژێــر دیكتاتۆریی
ڕەزاخانــی دەربــاز ببــوو ،بــەاڵم لە
ژێــر چەكمــەی داگیركاریــی هێزە
هاوپەیمانەكانــدا بەڕێوەدەچــوو و
بۆیە ئەو دەسەاڵتەی لە تاران بوو،
بەرهەمــی بەرژەوەندیی هاوبەشــی
داگیركەرانی ئێران بوو و نوێنەری
ئیرادەی بیانیی دەكرد.
ئــەو ئەرتەشــە ســەركوتكەرەی
ڕەزاخــان پێكیهێنابــوو و زۆری
پــێ دەنازیــن ،بەرگــەی یــەك
ڕۆژ هێرشــی بیانیــی نەگــرت و
هــەر وەك پێشــەوای نەمــر باســی
كــرد ،ئەرتەشــێك بوو كــە تەنیا بۆ
ســەركوتی خەڵكــی بێدیفــاع ئازا
بــوو و لــە شــەڕی ڕاســتەقینەدا
پشــتی لــە دوژمــن كــرد و ڕوو لە
نێوخۆ ڕایكرد.
لــەو كاتــەدا ســەرلەبەری ئێــران
لــە دەســتی بێگانــەدا بــوو و لــەو
هەلومەرجــەدا كوردســتان بــە
ڕێبەریــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتان ،دەسەاڵتی نەتەوەیی و
خۆجێیــی دامەزرانــد .لــە دەورانی
داگیركردنــی ئێرانــدا ،تەنیــا
كوردســتان و حكومەتی دراوسێی،
واتــە ئازەربایجــان ،ئیدارەیەكــی
خەڵكیــی و نیشــتمانییان تێــدا
دامەزرابوو.
كۆماری كوردســتان كە بەرهەمی
خەبــات و فیداكاریــی نەتــەوەی
كــورد بــوو ،لــە ســەردەمی خۆیــدا
كــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــە
دەســت ملهوڕیــی دەســەاڵتداران
و داگیركارییــەوە دەینااڵنــد،
بــوو بــە دەســەاڵتێكی تاقانــە لــە
سەرتاســەری ناوچەكەدا ،چوونكە
تەنیــا دەســەاڵتی دێموكراتیــك بوو
كــە پشــتیوانیی خەڵكی لە پشــت
بوو و لە نێو شــایی و خۆشــیی
ئاپۆرای خەڵكدا دامەزرانی خۆی
ڕاگەیاندبوو.
كۆمــاری كوردســتان كــە بــۆ

كــورد نموونەیەكــی هــەرە دیــار و
كردەیــی بــۆ ســەلماندنی بوونێكی
نەتەوەیــی و دەرخــەری واقیعــی
ئیرادەیەكــی نەتەوەیــی بــوو ،تەنیا
لــە شــێوەی ســەمبولیكدا و تەنیــا
وەكــوو نــاو بــۆ كــورد گرینگیــی
نیــە ،بەڵكــوو لــەو دەســەاڵتە
كورتخایــەن و كــەم تەمەنــەدا،
وێــڕای كەموكووڕییــەكان ،زۆر
كاری گرینــگ و دەســكەوتی
گــەورە وەدیهاتــن كە لــەو كاتەوە
تاكــوو ئەمــڕۆ ،ڕێنیشــاندەری
خەباتــی نەتەوەیی كورد لە هەموو
بەشەكانی كوردستانن.
ئاماژەیەكــی خێــرا بــە هەندێك لە
گرینگتریــن كار و بایەخەكانــی
كۆمار دەكەین:
یەكــەم :كۆمــاری كوردســتان،
یەكــەم حكوومەتــی كــورد لــە
شــیوازی كۆمــاریدا بــوو ،كــە
ئاماژەیەكــە بــۆ وەرچەرخانێكــی
مێژوویــی لــە ئیــرادەی سیاســیی
كــورد وكوردســتاندا .هەتــا پێــش
لــە  ،١٩٤٦كــورد لــە بەشــەكانی
كوردســتان لــە هێندێــك بڕگــەی
جیــاوازی میــژوودا ،خاوەنــی
دەســەاڵتی خۆجێیــی بــووە و لــە
ئاكامــی هەندێــك بزووتنەوەشــدا
حكوومەتی خۆجێیی ڕاگەیاندبوو،
بــەالم هەمــوو ئــەو حكوومەتانــە
شــكڵ و شــێوازی نەریتــی و
میری و پاشــایەتییان هەبووە و لە
دوایین نموونەشدا ،حكومەتی شێخ
مەحموودی نەمر لە ســلێمانی ،لە
شــیوازی مەلیكی و پاشــایەتیدا
ڕاگەیەنــدرا ،بەاڵم لە مەهاباددایە
كــە بــۆ یەكــەم جــار حكوومەتــی
كوردســتانی لــە شــكڵی كۆماریدا
لەدایك دەبێ.
دووهەم :كۆماری كوردستان لە
١٣٢٤ی هەتاویدا ،بۆ یەكەمجار
بــوو لە مێــژووی خەباتی كورددا،
لــە ژێــر ئیــدارە و بەڕێوەبەریــی
حیزبێكــی دێموكــرات و مودێڕنــدا
دادەمەزرا.
هەرچەنــد حیزبــی دێموكــرات بــۆ
وەهــا كارێــك كەم ئەزمــوون و تازە
دامــەزراو بــوو ،بــەاڵم خــودی ئەو
هەنــگاوە گــەورە مێژووییــە ،بــوو
بــە ئەزموونێكــی گرینــگ بــۆ
بەڕێوەبەریی ئەمڕۆیی و خەڵكی.
بوونــی حیزبێكــی دێموكراتیــك
و ئەمڕۆیــی پێویســتییەكی
حاشــاهەڵنەگرە تاكــوو بتوانــێ
نوێنەری ڕاســتەقینەی گەل بێ و
دەســەاڵتەكە هەرچەند نەتەوەیی و
كوردییش بێ ،بەرەو ســتەمكاریی
و ملهوڕی هەنگاو نەنێ.
ســێهەم :كۆمــاری كوردســتان،

ســەمبولە پێویســتەكانی بــۆ
پێناســەكردنی نەتەوەیــی و بــۆ
ناســینەوەی ئیــرادەی سیاســیی
نەتــەوەی كــورد بەرهــەم هێنــا
كــە ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ،
بزووتنەوەی ڕاستەقینەی كورد لە
هەمــوو بەشــەكانی كوردســتان بۆ
كۆكردنــەوەی ئیــرادەكان لە دەوری
تەوەرێكــی بەهێــز كەڵكــی لــی
وەردەگرن .ئەو هێما و ســەمبوالنە
بریتیــن لــە ئــااڵی كوردســتان،
ســروودی نەتەوەیی ،دیاریكردنی
ناوی گیانفیداییانی گەل بە ناوی
پێشــمەرگە و زمانــی كــوردی بوو
بە زمانی فەرمی.
چــوارەم :لــە كۆمــاری
كوردســتاندا هێــزی پێشــمەرگەی
كوردســتان دامــەزرا و  هــەوڵ
درا هێزێكــی نیزامیــی بــێ بــۆ
پارێزگاری لە دەســكەوت و بوونی
نەتەوەیــی و لــە ژێــر فەرمانــی
حكوومەتــدا بــێ ،نــەك ســەرۆك
عەشیرەت و كەسایەتییەكاندا.
پێنجەم :كۆماری كوردستان بە
باوەشی ئاوەاڵوە كوردی بەشەكانی
دیكــەی جێ كردەوە و لە بەرزترین
ئاســتەكاندا لــە ئیــدارەی كۆماردا
جێــی كردنــەوە و بــەوەش بە كردەوە
نیشانی دا كە هەرچەند كوردستان
بە ســەر چەند واڵتدا دابەش كراوە
و كورد لە هەر بەشێك چارەنووسی
جیــاوازی هەیە ،بــەاڵم لە ئاكامدا
هەر یەك نەتەوەیە و یەك خاكە.
شەشــەم :كۆمــاری كوردســتان
شــۆڤێنیزم
داوی
نەكەوتــە
و لەگــەڵ گەلــی تــورك لــە
ئازەربایجانــدا هاوپەیمانیــی پێــك
هێنــا و ڕێنیشــاندەر بــوو كــە لــە
باتیــی كێشــە و گرفــت ســازكردن
لــە نێــوان نەتەوەكانــدا ،دەكــرێ
ڕێــگای هاوكاریــی و هاوپەیمانی
بگیردرێتــە بــەر ،تاكــوو هەمــوو
نەتەوەكانــی ناوچە ،پێكەوە هاوكار
بن بۆ پێشكەوتن و گەشانەوە.
ئــەو دەســەاڵتە كــورت تەمەنــە،
بەداخــەوە لــە ٢٦ی ســەرماوەزی
١٣٢٥ی هەتاویــدا و لــە بەرانبــەر
هێرشــی ئەرتەشــی پەهلــەویدا
خۆی نەگرت و بە دەســتی هێزی
نیزامیــی تــاران و هاوكاریــی هێزە
بیانییــەكان ڕووخــا .كۆمــاری
كوردســتان وەكــوو هەمــوو
دیاردەیەكــی مرۆیــی و سیاســی،
بــەدوور نەبووە لە كەموكورتی و لە
خاڵــە الوازەكانــی دەتوانیــن ئاماژە
بەمانە بكەین:
 كۆمــاری كوردســتان تەنیــابەشــێكی كــورت و بەرتەســكی
كوردســتانی گرتــەوە و كۆمــار

نەیتوانــی لــە بــواری كردەییــدا
هەمــوو خاكــی كوردســتان بخاتــە
ژێر دەسەاڵتی سیاسیی خۆیەوە.
 ئــەو كۆمــارە لەبــواری ئیدارە وبەڕێوەبەرییــەوە كــەم تەمەن و كەم
ئەزمــوون بــوو و كادری شــارەزای
پێویســتی بــۆ حكوومــەت و
بەڕێوەبەری لەبەردەستدا نەبوو.
 هەرچەند هەوڵ بۆ دروستكردنیهێزێكــی نیازمیــی نەتەوەیــی
درا ،بــەاڵم لەبــەر پێكهاتــەی
دواكەوتووی كۆمەڵی كوردەواری،
تێیــدا ســەركەوتوو نەبــوو و هێــزە
نیزامییەكــەی ،بەرفراوانییەكــەی
هــەر وەكــوو هێــزی عەشــیرەیی
مابــووەوە و لــە كاتــی تەنگانــەدا
پشتیان لە كۆمار كرد.
بەهەموو گرفت وكەموكووڕییەكانی
كۆمــاری كوردســتانەوە ،ئــەو
دەســەاڵتە نەتەوەییــە لــە میژووی
كــورد وكوردســتاندا ،بڕگەیەكــی
پڕشانازی و قۆناغێكی زێڕینە كە
تێیدا ئاواتی نەتەوەیەك لە ڕێگەی
ئیرادەیەكــی شۆڕشــگێڕانەوە بــە
كردەیــی كرا و كیانێكی سیاســیی
لــێ كەوتــەوە و لــەو كاتــەوە تاكوو
ئێســتا ،دووبارە بونیاتنانەوەی وەها
كیانێكــی نەتەوەیی ،بووە بە خولیا
و ئارمانــی نەتــەوەی كــورد لــە
هەموو بەشەكانی كوردستاندا.
ناكرێ باس لە كۆماری كوردستان
بكــرێ ،بــەاڵم گیانفیدایــی و
تێكۆشــانی كوردەكانی بەشەكانی
دیكــەی كوردســتان كــە ڕوویــان
لــە قیبلــەگای مەهابــاد كردبــوو
فەرامۆش بكرێ و باس نەكرێن .ئەو
هەموو سیاسیی و چاالكەی كورد
لە هەموو بەشــەكان و ئەو نووســەر
و ڕووناكبیــر و فەرهەنگییانــەی
كــورد كــە دەچوونــە كۆمــار و
خزمەتیــان بــە بزووتنــەوەی كــورد
دەكــرد ،خزمــەت و زەحمەتەكانیــان
فەرامــۆش نەكراو و جێگای ڕێزە.
لــەو نێــوەدا بەتایبەتــی دەبێ باس
لــە تێكۆشــانی بارزانییــەكان بــە
ڕێبەریــی مــەال مســتەفای نەمــر
بكــرێ كە بە هەموو شــێوەیەك لە
خزمەتــی كۆمــاری كوردســتاندا
بــوون و هەروەهــا دەبــێ یــاد لــە
ئەفســەرانی كــورد بكــرێ كــە لە
باشــووری كوردســتانەوە هاتبــوون
تــا خزمــەت بە حكوومەتــی كورد
بكەن و دوایەش بەداخەوە لە الیەن
دەسەاڵتی بەغداوە لەسێدارە دران.
لەو كاتەوە كە كۆماری كوردستان
دامــەزرا تاكوو ئێســتا ،دوژمنانی
كورد و بەتایبەت دەســەاڵتی تاران
چ لە سەردەمی پاشایەتی و چ لە
ســەردەمی كۆماری ئیســامیدا،
ئەو كۆمارەیان بەوە تاوانبار كردووە

كــە دەســتكرد و ئامرازی
دەستی ڕووسەكان بووە.
بــە پێچەوانــەی ئــەو
تۆ مە تبا ر كر د نــە ی
دوژمنــان ،كۆمــار نــەك
دەســتكردی بیانی نەبوو،
بەڵكــوو كورد ئیرادەیەكی
نەتەوەیــی بــۆ گەیشــتن
بــە مافەكانــی هەبــووە و
هەیــە و لــەو ســەردەمدا
لە هەلومەرجی جیهانیی
و ناوچەیــی و دەرەتانــی
كەڵكــی
سیاســی،
بەجێــی وەرگــرت و
كیانــی سیاســیی خــۆی
دامەزرانــد .ئەمــە لــە
كاتێكدایــە كــە هــەر ئــەو
كات دەسەاڵتی پاشایەتی
بــە ڕێككەوتنــی لەگەڵ
ڕووســەكان و بــە پێدانــی
ئیمتیــازی نەوتی باكوور
بــە ئەوان ،ســەلماندی كە
دەســەاڵتێكی ســەر بــە
بێگانــە و داگیركەرانــە و هەمــوو
ئیمتیازێــك بــە بێگانــەكان دەدا
تاكــوو دەســەاڵتە ملهوڕەكــەی
بەردەوام بێ ،ئێســتاش لە ئاكامی
نیزیــك بە چوار دەیــە حكوومەتی
ســەرەڕۆی كۆماری ئیسالمیدا،
بــۆ هەمــوو الیــەك ڕوون بۆتــەوە
كــە دەســەاڵتی دیكتاتــۆری لــە
تــاران ،بۆ بەردەوامیی و مانەوەی
ئامــادەی
ســتەمكارییەكانی،
هەمــوو جــۆرە ئیمتیازدانێــك بــە
بێگانەیە.
گــەر كۆمــاری ئیســامی
ســەردەمانێك دروشــمی بریقەداری
«نە شــرقی ،نە غربی» دەدا ،لە
ئێســتادا بە سازان لەگەڵ ڕۆژئاوا
لــە ســەر پەروەنــدە ناوكییەكــەی،
هــەم گەورەتریــن ئیمتیــازەكان بــە
ڕۆژئــاوا دەدا تاكــوو ڕژیمەكــەی
بەردەوام بێ و هەم بەتەواوی بۆتە
پاشكۆ و ژێردەستی ڕووسەكان لە
ناوچەكەدا ،هەم بەرژەوەندییەكانی
ڕووســیە دەپارێــزی و هــەم لە نیو
ئێراندا ســەروەت و ســامانی واڵت
بــە هــەرزان دەخاتە نێــو گیرفانی
ئەوانــەوە ،تەنیــا بــەو مەبەســتەی
كــە چەنــد ڕۆژێــك دەســەاڵتە
نگریسەكەی درێژە بكێشێ.
ئێســتا دوای  ٧٠ســاڵ لــە
دامەزرانــی كۆماری كوردســتان،
ئێمــە ڕۆڵەكانــی كورد لــە هەموو
بەشــەكانی كوردســتان ،هــەم
شــانازی بــە وەهــا دەســەاڵتێكەوە
دەكەین و هەم وەكوو ناســێنەرێكی
نەتەوەییمــان پێناســەی دەكەیــن
و هــەم ئــاوات و ئارمانــە بــەرز
و ئینســانی و نەتەوەییەكانــی
زینــدوو ڕادەگریــن و لــە پێنــاوی
وەدیهێنانــیدا بەردەوامیــن لــە
ســەر ڕێگای خەبات و تێكۆشــان
و گیانفیدایی.
لــە كۆتاییدا ،یادی  ٧٠ســاڵەی
دامەزرانی كۆماری كوردستان ،لە
هەموو كوردســتانیان ،لە نەتەوەی
كــورد لــە هەمــوو بەشــەكان و لــە
هەمــوو گۆشــەیەكی جیهــان و لە
هەموو پێشــمەرگەكانی كوردستان
و لــە بنەماڵــەی شــەهیدان و
زیندانیانــی سیاســی پیرۆزبایــی
دەكەین.
بەهیــوای دووبــارە وەدیهاتنەوەی
ئارمانجەكانــی
و
ئــاوات
كۆمــاری
دامەزرێنەرانــی
كوردستان.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران
كومیتەی ناوەندی
٣٠ی بەفرانباری ١٣٩٤ی
هەتاوی
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بەیاننامەی دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لەمەڕ بایکۆتی هەڵبژاردنەکان
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــە
٧ی ڕەشــەمەی ١٣٩٤ی هەتاویدا،
دەیــەوێ هەڵبژاردنی خولی دەیەمی
مەجلیســی بەناو شوورای ئیسالمی
و هەروەهــا خولــی پێنجەمــی
مەجلیســی خوبــرەگان بەڕێــوە ببــا
و لــەو پێنــاوەدا ،لــە کۆتاییەکانــی
مانگی سەرماوەزەوە دەستی کردووە
بــە ناونووســینی بەربژێرەکانــی
ئەندامەتیی ئەو مەجلیســانە .ڕێژیم
وەکــوو هەمیشــە لــە پرۆســەیەکی
چەنــد مانگــەدا ،هــەم پێــش لــە
دەسپێکی ناونووسین و هەم لە دوای
ناونووســین و باســی لەفیلتێردانــی
بەربژێرەکانــی هەڵبــژاردن و تــا
دوایــی ،کــە پــەردەی کۆتایــی
شــانۆکە بە کۆتاییهاتنی دەنگدان
و دەستێوەردانی سندووقەکان بەئاکام
دەگا ،کایەیەکــی چەندپــات کراوە
بەڕێــوە دەبــا و بــۆ هاندانی خەڵک
بــۆ ئامــادە بوون لەو شــانۆیەدا و بۆ
گەرمکردنــی تەندووری هەڵبژاردن،
باس و بابەتی جۆربەجۆر دەورووژێنن
و بــە دروســتکردنی کەشــی
ئێحساسی لە نێو کۆڕ و کۆبوونەوە
و گرووپە هەمەڕەنگەکان لە ئێراندا،
دەیانــەوێ خەڵــک وا تووشــی وەهم
ببن کە ڕەنگە هەڵبژاردنی ئەم جارە
هەندێک شت بگۆڕێ.
هەرچەند بۆ کەسانی شارەزا هەر لە
سەرەتای هاتنە سەرکاری ڕێژیمەوە
دیاربوو ،بەاڵم ئەزموونی چەند دەیە
دەســەاڵتی ســەرەڕۆی کۆمــاری
ئیســامی ،هیــچ ناڕوونییەکــی
بەڕوونــی
و
نەهێشــتۆتەوە
ســەلماندوویە کــە ئــەم ڕێژیمــە لــە
ئامــرازی هەڵبــژاردن بــۆ دووبــارە
بەرهەمهێنانــەوەی مەشــرووعیەتی
چەواشــەکراوی خــۆی کەڵــک
وەردەگرێ و هەڵبژاردنی ڕاستەقینە
و دێموکراتیــک لــە ئێرانــی ژێــر
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامیدا،
بوونی نیە.
ئــەوەی لــە دەســەاڵتی کۆمــاری
ئیسالمی تێگەیشــتبێ ،دەزانێ کە
ئەم ڕێژیمە لە سەر بنەمای ویالیەتی
فەقیــه ،کــە نوێنــەری خەڵک نیە،
بەڵکــوو خــۆی بــە خاوەنــی خەڵک
دەزانــێ دامــەزراوە و ئەم دەســەاڵتی
وەلیــی فەقیهــە ،لە ڕێگــەی زەبر و
زەنگــی ســپای پاســداران و دەزگا
ئیتالعاتییەکانــی و لــە ڕێگــەی
دەســتگرتن بــە ســەر ســەروەت و
ســامانی واڵت و دابەشــکردنەوەی
بەپێــی پێویســتییەکانی ڕێژیــم و
هەروەهــا لــە ڕێگــەی دەزگای
ڕاگەیاندنــی بەربــاو لە تلویزیۆنەوە
بگــرە تاکــوو مینبــەری
خــۆی
مزگەوتــەکان،
دەســەپێنێ و درێژە بە مانی
دەدا و لــە ڕاســتیدا ئــەوەی
کــە ســەرچاوەی بنەڕەتیــی
دەسەاڵت و حکوومەت بێ،
لە ئۆرگانە ئینتسابییەکاندا
کــۆ کراونەتەوە و هەموویان
لــە ژێــر دەســتی وەلیــی
فەقیهــدا بەڕێــوە دەبرێــن و
بەپێی یاسای نامەشرووعی
ئیســامی،
کۆمــاری
ڕێبــەری ڕێژیــم خاوەنــی
خەڵــک و خاوەنــی هێــز و
خاوەنی بڕیاری ئەساسی لە
نێو سیستمدایە.
باســی
پێیــە
بــەو
هەڵبژاردنێکــی ڕاســتەقینە
لــە ئێراندا ،هەر لــە بناخەوە
لەجێی خۆیدا نیە ،چوونکە
دەســەاڵت
ناوەندەکانــی
ناخرێنــە هەڵبژاردنــەوە و
تەنیــا پۆســتە الوەکیــە
کــە
بێدەســەاڵتەکانن
ســیناریۆیەکی
لــە
چەواشەکراودا ،شانۆگەریی
هەڵبژاردنیــان بــۆ بەڕیــوە
دەچێ.
لــەم پێناوەدایە کە شــایەتی

ئەوەیــن ،هەڵبــژاردن بــۆ ســەرۆک
کۆمــاری لە ئێرانی ژێردەدســەاڵتی
ئیســامیدا بەڕێــوە دەچــێ ،بــەاڵم
هەمــوو ســەرۆک کۆمــارەکان لــە
کۆتاییــدا بــەو ئاکامگیرییە دەگەن
کــە بــە وتــەی خاتەمــی ،جگــە لــە
تەداروکاتچییەکــی ویســتەکانی
ڕێبــەر ،کاریگەرییەکــی ئەوتۆیــان
نەبووە.
هــەر وەهــا هەڵبژاردنــی مەجلیســی
خوبــرەگان بەڕێــوە دەچــێ ،کــە
بەپێــی یاســاکانی ڕێژیمیــش بــێ،
دەبــێ چاوەدێری بە ســەر کارەکانی
ڕێبــەردا بکەن و ئەوان ڕێبەر دیاری
بکەن ،بەاڵم گەر بە ئەسپاییش باس
لــە نــەک ڕێبەر ،بەڵکــوو تەنیا ئەو
ئورگانانــەی کــە فەرمان لــە ڕێبەر
وەردەگــرن بکــەن ،هەڕەشــەیان لــێ
دەکــەن و بێدەنــگ دەکرێــن ،کــە
نابــێ ڕۆژێــک لــە ڕۆژان بیــر لەوە
بکەنــەوە کــە پــێ لە بــەڕەی خۆیان
زیاتر ڕاکێشن!
لــە نێــو دامەزراوەکانــی ڕێژیمــدا،
مەجلیســی ڕێژیــم لــە هەموویــان
کارتۆنیتــرە .بــە هەمــوو شــێوازێک
پڕوپاگەنــدەی بــۆ دەکــەن کــە
جینــاح و دەســتە و تاقمی جیاواز لە
ڕێژیمــدا هەیە و لە ســەر کورســیی
مەجلیــس گوایــە ڕەقابــەت دەکــەن،
بــەاڵم مەجلیــس تەنیــا دەبــێ بــە
شــوێنی کۆبوونەوەی تاقم و دەســتە
جیــاوازەکان و وەرگرتنی ئیمتیازاتی
مادی بۆ کەسەکان و ئەوەی یاسا و
بڕیاری چارەنووسســاز بێ ،ڕێگەیان
نیــە کــە باسیشــی بکــەن و گــەر
خــودای نەکردە ڕۆژێک لە ڕۆژان،
یاســایەکی بــە تۆزقاڵێــک لەگــەڵ
ویســتی ڕێبــەری ڕێژیــم جیــاواز
بــێ و ئــەو مەجلیســە بیــەوی ئــەو
بڕیــارە پەســند بــکا ،وەک دەورانــی
مەجلیســی شەشــەمی ڕێژیــم ،بــە
فەرمانێــک بێدەنگیــان دەکــەن و
ســەرۆکی مەجلیســیش دەڵــی؛
«حوکمــی حکوومەتــی» هاتووە و
نابێ چیدی باس لەو شتە بکرێ!
ئەوانە هەموو ســنووری ئیختیاراتی
نیهــادە بەنــاو ئینتخابییەکانــی نێــو
ڕێژیمــی ویالیەتــی فەقیهیــن ،کــە
بەپێــی یاســای ڕێژیــم و بەپێــی
عورفــی حکوومەتــی و بەپێــی
ڕەوتــی دەســەاڵتداریی ،هیــچ
دەرەتــان و دەرفەتێــک بــۆ هیــچ
ئیرادەیەکــی جیــاواز لــە ئیــرادەی
وەلیــی فەقیهــی تێــدا ناهێڵنــەوە و
هەرکاتیــش بەپێویســتیان زانــی،
سوپای پاسداران هەڕەشەیەک دەکا
تاکوو دەنگە الرەکان ڕاست بکەنەوە

و «بەسیرەتیان» بۆ بگێڕنەوە.
جیا لە بێدەســەاڵتیی ئەو نیهادانە،
بوونــی شــوورای نیگەهبــان کــە لە
باتــی هەمــوو نەتەوەکانــی ئێران بیر
دەکاتــەوە و بڕیــار دەدا ،بازنەیەکــی
دیکــەی بێدەســەاڵت کــردن و
بێنێــوەڕۆک کردنــی نیهــادە بەناو
ئینتیخابییەکانــی ئێرانــی ژێــر
دەســەاڵتی ویالیەتــی فەقیهیــە.
شــوورای نیگەهبــان بەپێی یاســای
نــاڕەوای کۆمــاری ئیســامی،
دەسەاڵتی «نەزارەتی ئیستیسوابی»
پــێدراوە کــە دەتوانــێ هــەم بەســەر
ڕەوتی هەڵبژاردندا چاوەدێری بکا و
هــەم بەربژێــرەکان دیاری بکا و هەم
براوەی بەنــاو هەڵبژاردن دیاری بکا
و لــە ڕاســتیدا هەڵبژاردن لــە ئێراندا
هەڵبژاردنــی نوێنەرانی خەڵک نیە،
بەڵکــوو دیاریکردنــی مۆرەکانــی
جێگاپەســندی ڕێژیمــە بــۆ نێــو
ئۆرگانە فۆرمالیتە و ڕواڵەتییەکان.
لە ڕەوتی هەڵبژاردن و پڕوپاگەندەی
بەربژێــرە جێــی پەســندەکانی
شــوورای نیگابانیشــدا ،دووبــارە
دامــودەزگا نیزامــی ،ئەمنیەتــی،
ئابــووری ،ڕاگەیاندنــی و مینبەری
مزگەوتەکانــی ژێردەســتی ڕێژیــم،
وەگــەڕ دەکــەون تاکــوو لــە نێــو
بەربژێرەکانیشــدا ئەوەیــان کە زۆرتر
بەدڵی ڕێبەری ڕێژیم و دارودەستە و
تاقمەکانی نێو ڕێژیمە ،خەڵکیان بۆ
کۆبکرێتەوە و دەنگی چەواشەکراوی
خەڵــک بــۆ الی ئــەوان بــێ .لــە
کۆتایــی دەنگدانیشــدا ،دووبارە ئەوە
شــوورای نیگابانــە کــە دەنگــەکان
دەژمێــرێ و هیــچ چاوەدێرییەکــی
بێالیــەن بوونــی نیە ،تاکــوو النیکەم
دەنگەکان بە دروســتی بژمێردرێن و
ئــەوەی بەدڵیــان بــێ و بە پێویســتی
بزانن ،وەک براوەی شانۆگەرییەکە
ڕایدەگەیەنن.
بەم هۆکارانەوە کە پرسی هەڵبژاردن
لــە ئێرانــدا هیچ پێوەر و پێوانەیەکی
ئازاد و ڕاســتەقینە و دێموکراتیک
بەخۆیــەوە ناگــرێ و خەڵکیــش
باوەڕیان پێی نیە و ڕێژیم لە هەموو
بەنــاو هەڵبژاردنەکانیــدا ،لەگــەڵ
قەیرانێــک بــە نــاوی قەیرانــی ڕوو
وەرگەڕانی خەڵک لە ســندووقەکان
بــەرەوڕوو دەبــێ ،بۆیــە لــە هەمــوو
قۆناغەکانی هەڵبژاردندا کە تاکوو
ئێســتا  ٣١هەڵبژاردنی جۆربەجۆری
بەڕێــوە بــردووە ،بــەردەوام پیالنــی
گێڕاوە و پەلەقاژەی کردووە ،تاکوو
خەڵــک لــە بەنــاو هەڵبژاردنەکانــدا
بەشــداری بکــەن .پیالنەکانــی
ڕێژیــم بــۆ ئــەو مەبەســتە هــەر لــە

دروستکردنی دەنگۆی جۆربەجۆرەوە
کــە وا نیشــان بدا لــەم هەڵبژاردنەدا
شــتێکی جیــاواز دێتە ئاراوە دەســت
پی دەکا و تا دەگاتە دروســتکردنی
جــۆرە کێبەرکێیەکــی ناواقیعــی لە
نێــو خەڵکــدا کە بە گرووپ و چین
و توێــژ و ســەلیقەی جیــاوازەوە ،وا
بزانن نوێنەری ڕاســتەقینەی خۆیان
دیاری دەکەن و گەر ئەوان نەیکەن،
گرووپــی ڕەقیــب بەشــەکەی ئــەوان
داگیر دەکەن.
ئەمــە جیــا لەوەیــە کــە بــە هەموو
شــێوەیەک کــە بۆیــان بکــرێ،
بــە هانــدان و تەمــاح وەبەرنــان و بــە
هەڕەشــە ،خەڵــک بــۆ چوونە ســەر
سندووق پاڵ پێوەدەنێن.
لــەم دەورەیــەی بەنــاو هەڵبژاردنــی
مەجلیســی
و
مەجلیــس
خوبرەگانیشــدا ،دوای شکســتی
گەورەیــان لــە بــواری پەروەنــدەی
ناوکیــدا ،کە لــە بەرانبەر ڕۆژئاوادا
تەســلیم بــوون و چۆکیــان دادا ،هەم
بۆ شــاردنەوەی شکستەکەیان و هەم
بۆ بازارگەرمیی هەڵبژاردن ،هەندێ
دەنگۆیــان لەنێو خەڵکدا باڵو کردەوە
کــە هیــچ نیشــانێک لــە ڕاســتیی
تێدا نیە ،چوونکە لە ئەساسدا هیچ
شــتێک لــە ئێرانــی ژێر دەســەاڵتی
کۆمــاری ئیســامیدا ،لــە ڕێگەی
هەڵبژاردنەوە گۆڕانی بەسەردا نایەت
وهیــچ دەرەتانێــک بــۆ بەشــداریی
ڕاستەقینە و دێموکراتیکی خەڵک
لە دیاریکردنی چارنووسی خۆیان و
واڵتدا نیە .بڕیاری چارەنووسساز لە
شــوێنی دیکە دەدرێ کــە گاڵتەی
بە نیهادە بەناو ئینتیخابییەکان دێ.
لە کوردستانیشدا ،چەندین بەرابەری
هەموو ئەو چەواشەکارییانەی ڕێژیم
لــە شــوێنەکانی دیکــە دەیــکا ،بــە
ئەنجامی دەگەیەنێ و بۆ ڕاکێشانی
خەڵــک بــۆ ســەر ســندووقەکان لــە
هیــچ پیالنێــک درێغــی نــاکا و لە
شــارە جۆربەجۆرەکانی کوردســتاندا
بەربژێــری ڕەنگاوڕەنــگ دادەنــێ
تاکــوو ڕەقابەتێکــی ناواقیعــی لــە
نێــو فــەزای بیــروڕای گشــتی لــە
کوردســتاندا دروست بکا و بەداخەوە
هەنــدێ جاریــش تێیدا ســەردەکەوێ
و لــە هەمــوو ئیمکاناتــی ســپای
پاســداران و دەزگای ئیتالعاتــی و
کومیتــەی ئیمــداد و حەراســەتی
زانکــۆ و ئیــدارەکان و هەڕەشــەی
نانبڕیــن و  ...کەڵــک وەردەگرێ،
تاکــوو خەڵکــی کــورد لــە ســەر
سندووقەکانی دەنگدان ئامادە بن.
بەاڵم ئەوەی جێگای تێڕامانە ئەوەیە
کە بە هەموو ئەو باســانەی لە سەر

دۆخــی نیهادە بەناو ئینتیخابییەکان
لــە ئێرانــدا کردمــان و بــە هەمــوو
ئەزموونــی ڕابــردووی ڕێژیمــەوە،
ئایــا تاکوو ئێســتا هیچ گۆڕانێکی
موسبەت بە قازانجی خەڵک کراوە
و لــە دەســتی ئــەو بەنــاو نوێنەرانــە
لــە مەجلیــس شــتێک هاتۆتە دی،
تاکــوو خەڵــک دڵیــان بــە بەنــاو
هەڵبژاردنی ئەم جارە خۆش بێ؟.
ڕوون و ئاشــکرایە کــە شــتێک بــە
نــاوی پارلەمان و مەجلیســێک کە
نوێنگــەی ئیــرادەی خەڵــک بــێ،
بوونی نیە وتەنیا شوێنی کۆبوونەوەی
ئەندامانی ئورگانێکە کە شــوورای
نیگابان ڕێگەی پێداون تێیدا بەشدار
بــن و هیچ دەســەاڵتێکیان نیە جگە
لــە شــەرعیەتدان بــە دیکتاتۆریــی
کۆماری ئیسالمی.
لــە وەهــا دۆخێکــدا گــەر تەنانــەت
موعجیزەیــەک ڕوو بــدا و تــەواوی
مەجلیس ببێ بە کەسانی شۆڕشگێر
و نیشــتمانپەروەر و لە خەمی مافی
گەلــدا بن ،تازە هیچیان پی ناکرێ
و هەمــوو هــەوڵ و تەقەالیــان بــە
حوکمێکــی حکوومەتــی بەفیــڕۆ
دەدرێ.
بــەو بــاس و بابەتانــە و بــەو ڕابردوو
و ئەزموونانــەی کــە بــاس کــران،
پێمــان وایــە کــە شــانۆگەریی
ئــەم جــارەی ڕێژیمیــش وەک
هەمــوو شــانۆگەرییەکانی ،هیــچ
پێــوەر و ڕەنگێکــی هەڵبژاردنــی
دێموکراتیــک و ئــازادی پێــوە دیار
نیــە و ئاکامەکەشــی هەرچی بێ،
بەقازانجــی خەڵــک تــەواو نابــێ
و هیــچ دەرفــەت و دەرەتانێــک بــۆ
گۆڕانکارییــەک بــە قازانجــی
گەلــی تێــدا نابــێ و نایەتــە دی.
بۆیــە هەڵبژاردنەکانــی ئەمجــارەش
بــە نــاڕەوا و نادروســت دەزانیــن و
بایکۆتی دەکەین.
داوا لە خەڵکی وشیار و مافخوازی
ئێــران و بەتایبــەت نەتــەوەی
ئازادیخــوازی کــورد دەکەیــن کــە
لــە پرۆســەی هەڵبژاردنــی نائــازاد
و نادێموکراتیکــی کۆمــاری
ئیسالمیدا بەشدار نەبن و لە ڕۆژی
دەنگداندا لە سەرسندووقەکان ئامادە
نەبــن و لــە باتــی دەنگــدان لــە وەها
پرۆســەیەکدا ،لــە ماڵەکانی خۆیان
بمێننەوە.
داوا لــە هەمــوو تێکۆشــەرانی
گەلەکەمــان و هەمــوو ئازادیخوازان
و هەمــوو تێکۆشــەرانی دێموکــرات
دەکەیــن کە بە هەر شــێوەیەک کە
بۆیــان دەکــرێ و بە هەمــوو تواناوە
بۆ ئیفشا کردنی پیالنەکانی ڕێژیم
و بــۆ پاشــگەزکردنەوەی
ئەوانــەی خۆیــان کاندیــد
کــردووە و هەروەهــا بــۆ
هاندانــی خەڵــک بــۆ
نەچوونە سەر سندووقەکان
کار بکــەن و هــەوڵ بدەن،
تاکوو بۆ جارێکی دیکەش
بــەم ڕێژیمــە بڵێینــەوە کــە
پیالن و شانۆگەرییەکانیان
بۆ خەڵک بەتاڵ و بێمانا
بوونەتەوە.
برووخــێ ڕێژیمــی دژی
کۆمــاری
ئازادیــی
ئیسالمی
ســەرکەوتن بــۆ گەالنــی
ئازادیخوازی ئێران
حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
٢٠ی بەفرانباری ١٣٩٤
١٠ی ژانویەی ٢٠١٦
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ڕۆژەڤـ
توندئاژۆکان ،ڕێگای چاکسازیی
ئابووری دەبەستن.
ئارام
دوای البردنی گەمارۆکانی ســەر
ڕژیمــی ئێــران لــەم حەوتوویــەدا ،کە
بــە دوای ئەنجامدانــی پێملییەکانــی
ڕێژیمی ئێران لە بواری ڕێککەوتنی
ئەتۆمــی وەدەســت هــات ،ڕووحانیی
ســەرکۆماری ئێــران ڕایگەیانــد
کــە بــە الچوونــی گەمــارۆکان و
ئازادبوونــی داراییەکانــی ڕێژیــم،
بەرنامەی کەمکردنەوەی بەسراوەیی
بــە فرۆشــتنی نــەوت و هەروەهــا
چاکســازیی ئابوورییان لە دەستدایە،
بــەاڵم بــە پێــی شــیکاریی سیاســی
لــە ســەر بنەمــای تیۆریــی کایــە،
چاکســازیی ئابــووری لــە دەورانــی
دەوڵەتی ڕووحانیدا ئیمکانی نیە.
ڕۆژنامــەی گاردیــەن بابەتێکــی
شــیکاریی ســەبارەت بــە دۆخــی
ئابووریــی ئێــران و بااڵنســی هێــزی
نێــو ڕێژیم بــاو کردۆتــەوە کە تێیدا
نووســەری بابــەت لــە ســەر بنەمــای
تیۆریی کایە ،شــیکارییەکی وردی
لــە ســەر خاڵــە بەهێــز و الوازەکانــی
ئابــووری لــە ئێرانــدا و گرووپــە
دەستڕۆیشــتووەکان لــەو بــارەوە و
بەرژەوەندییەکانیــان و هەروەهــا
ئەکتــەرە دەرەکیــی و فاکتــۆرە
ناوچەییــەکان کــردووە و بەو ئاکامە
گەیشــتووە کە ڕێفۆرم و چاکســازی
لە ئابووریی ئێراندا ئیمکانی نیە.
نووســەر دەڵــی کــە دوای
ڕێککەوتنــی ناوکــی ،ئازادکرانــی
نیزیــک بــە  ١٠٠میلیــارد دۆالر لــە
سەرمایەی ئێران کە لە دەرەوە بلۆکە
کرابوو ،نیشانەیەک لە گەشەکردنی
ساتوســەودای بــازار دەردەکــەوێ،
بەاڵم ڕێگای گەشــەکردنی ئابووری
هــەروا دژوار و پــڕ کەندوکۆســپ
دەمێنێتــەوە .ئابووریــی ئێــران کــە بە
ئابوورییەکــی گەنــدەڵ و ناشــەفاف
ناســراوە و لە نێو  ١٧٥واڵتدا پێگەی
١٣٦ی لــە بــواری شــەفافیدا هەیە،
هــەروا گەنــدەڵ دەمێنێتەوە .نووســەر
لــە درێــژەدا دەڵــێ کــە؛ هەرچەنــد
هەندێــک کــەس بــاس لــەوە دەکــەن
کــە هۆتێلەکانــی تــاران پڕ بــوون لە
بازرگانــی بیانــی و ئەمــە نیشــانەی
گەشــەی خێــرای ئابووریــە ،بەاڵم پڕ
بوونــی چەنــد هۆتێلێک لــە بەرانبەر
حەشــیمەتی  ٧٥میلیۆنیــی ئێرانــدا
هیــچ نیــە .ڕاپۆرتــە شــیکارییەکە
دەڵێ کە؛ نیشــانەکانی چاکســازیی
ئابــووری زۆر کــز والوازن و بەپێــی
فاکتــۆرە کاریگــەرەکان لــە نێــو
ئێرانــدا و کەڵــک وەرگرتــن لــە
تیۆریــی کایــە ،بۆمــان دەســەلمێ
کــە نــەک ئابووریــی ئێــران بــەرەو
گــۆڕان نــاڕوا ،بەڵکــوو بەپێچەوانــە،
ئــەو چاکســازییە ڕووکەشــیەش
کــە لــە پیشــوودا هەبــوو ،نامێنــێ.
نووســەر دەڵــی کــە؛ ئێمــە دەتوانیــن
بــۆ ڕوونبوونــەوەی دوورەدیمەنــی
ئابووری ،چــوار فاکتۆری گرینگ
کە کاریگەرییان لە ســەر سیاســەتی
ڕووحانــی و ئابووریــی ئێــران هەیــە
هەڵســەنگێنین .ئــەو چــوار فاکتۆرە
بریتیــن لــە  :دۆخــی ئەمنیەتیــی
ســەر خەڵــک ،ئیدیۆلــۆژی ،وێنەی
ناوچەیــی و ویســتی چاکســازیی
ئابووری.فاکتــۆرە نێوخۆییــەکان
بــە ســەر چــوار الیەندا دابــەش بوون:
میانــەڕەوەکان،
توندئــاژۆکان،
بازرگانانــی بــازار و خامنەیــی.
هەروەهــا بازیگــەرە دەرەکیەکانــی
وەکــوو ڕووســیە و چین و یەکیەتیی
ئورووپــا و ئەمریــکا کاریگەرییان لە
ســەر حیسابی چاکســازیی ئابووری
هەیە.نووســەر لــە درێــژەدا بــە وردی
باســی هەمــوو فاکتــۆرە نێوخۆیی و
ناوچەیــی و دەرەکیــەکان دەکا و بــە
کــۆی هەمــوو ئــەو هەڵســەنگاندن و
لێکدانەوانــە ،بــەو ئاکامــە دەگا کە
فاکتــۆری توندئاژۆیــی و گەندەڵــی
و ناشــەفافی لــە ئابووریــی ئێرانــدا
بەهێزتــرە و ئیمکانــی چاکســازیی
ئابووری زۆر الوازە.
سەرچاوەThe Guardian :
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ڕوونکردنەوەیەک سەبارەت بە ڕەوتی یەکگرتنەوە
جیابوونــەوەی ژمارەیــەک لــە
ئەندامانــی ڕێبەرایەتــی ،کادر و
پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیــزب
لــە ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکــرات،
لــە ڕێکەوتــی ١٣٨٥/٩/١٥ی
هەتــاوی( )٢٠٠٦/١٢/٦و بــەدوای
کۆنگرەیەکی «یاســایی و شــەرعی و
دێموکراتیــک»(*) و دانانــی نــاوی
حیزبــی دێموکــرات لەســەر خۆیــان بــە
نــاڕەوا ،کە دووپات کردنەوەی هەڵەی
دوو جیابوونــەوەی پێشــتر لــە حیزبــی
دێموکــرات بــوو ،زەربەیەکــی قورســی
لــە پەیکــەری حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران وەک ســەرەکیترین
حیزبــی ئۆپۆزیســیونی کــوردی ئێــران
دژی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
و جوواڵنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان ،وەشــاند .ئەو زەربەیە تەنیا
لــەو ڕوانگــەوە نەبــوو کە کەســانێک
ڕیزی ئەو حیزبەیان بەجێهێشت ،بەڵکوو
زۆرتــر زەربەیــەک بــوو کــە خەڵکــی
ئــەو بەشــەی کوردســتانی تاســاند،
ورەی دابەزانــدن ،بــەرەو بێهیوایــی
بــردن و ڕیــزی یەکگرتوویــی ئەوانــی
لەبەریــەک ترازانــد ،لــەوەش بەوالتــر
کۆماری ئیسالمی و نەیارانی حیزبی
دێموکراتــی شــاد کــرد و ورەی پــێ
بەخشین بۆ ئەوەی بتوانن ڕاشکاوانەتر
دژی حیــزب پروپاگانــدە وەرێ بخەن و
بــە خەیاڵــی خۆیان فاتێحــای مەرگی
حیــزب بــە گوێــی خەڵکی دڵشــکاو و
توڕەی کوردستاندا بخوێنن.
ئێمــە کــە ئێــش و ئــازاری دوو
جیابوونــەوەی دیکــەی ئــەو حیزبەمــان
بە دوای هاتنەســەر حوکمی کوماری
ئیســامی ئێــران بە جەســتەی حیزبەوە
هەســت دەکــرد و شــارەزای خەســاری
بەربــاوی ئــەو جیابوونەوانــە بوویــن،
هەوڵــی زۆرمــان دا کــە ئەگــەر
نەمانتوانیــوە بــەر بــە جیابوونــەوە
بگریــن ،هەموو تێکۆشــانی خۆمان بۆ
یەکگرتنــەوە دوای جیابوونــەوە تەرخان
بکەیــن .لــەو ئەرکــەدا ژمارەیەکــی
زۆریــش لــە هاونیشــتمانانی دڵســۆز،
هێــز و الیەنە سیاســییە کــورد و غەیرە
کوردییــەکان یارمەتیــدەر و هاندەرمان
بوون.
ئاکامــی ئــەو هــەوڵ و تێکۆشــانە
بــوو بــە هۆی ئــەوەی کــە بەرەبــەرە و
دوای نیشــتنەوەی کــەف وکوڵەکانــی
ســەرەتای جیابوونــەوە لــە هــەردووک
ال ،هەنــگاو هەڵگیــرێ بــۆ ئاســایی

کردنــەوەی پێوەندییەکانــی نێوانیــان
و دوای ماوەیــەک و لــە ئاکامــی
بڕیارێکــی ڕێبەرایەتــی حیــزب کــە
دوایــە لــە کۆنگــرەی پازدەهەمــی
حیــزب ( ٨ـ١٤ی ڕەزبــەری ١٣٩١ی
هەتــاوی بەرانبــەر بە ٢٩ی ســێپتامبر
تــا ٥ی ئۆکتۆبــری )٢٠١٢پەســند
کــرا ،کۆمیتــەی ناوەنــدی ڕاســپێردرا
کە ئەو ڕەوتە بە مەبەســتی «ئاســایی
کردنەوەی پێوەندییەکان ،وتووێژ کردن
و لــە ئەنجامــدا یەکگرتنــەوە» درێــژە
بدا.
ڕێبەرایەتــی حیزبــی دێموکــرات بە
دوای ئــەو ڕاســپاردانەدا ،بەشــێکی
بەرچــاوی هێز و توانای خۆی تەرخان
کــرد بــۆ بەرەوپێش بردنی ئــەم پالنە و
لەو چوارچێوەیەدا بۆ نیشاندانی نییەت
پاکــی ،بــۆ یەکەمجــار هەیئەتێکــی
ڕێبەرایەتــی حیــزب بەســەرۆکایەتی
ســکرتێری گشــتی چوونــە بنکــەی
دەفتــەری سیاســی هاوڕێیانی پێشــوو
و لێیــان میــوان بــوون و بــەدوای ئــەو
چاوپێکەوتنــەدا بە دەیــان پێوەندی دوو
کەسیی نێوان ســکرتێرەکان ،دەفتەری
سیاســی و هەیئەتەکانی ڕێبەرایەتیی
هــەر دووک ال پێکهاتــن و لەســەر
گرنگیــی پرســەکە و میکانیزمــی
یەکگرتنەوە قسە و باسیان کرد.
ســەرەڕای ئــەوەی هاوڕێیانــی
الیەنــی بەرامبــەر لــەو کۆبوونەوانــەدا
زۆرتــر بــە مەبەســتی پرۆپاگانــدە و
نیشــاندانی ئاشــتیخوازیی خۆیــان بــۆ
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان ،کە
بــە تامەزرۆییەوە چاوەڕوانی بیســتنی
خەبــەری خۆشــی یەکگرتنەوەیــان
دەکــرد ،بــەو حاڵــەش ئێمــە دڵســارد
نەبووینــەوە لــە درێژەدانی ئــەو ڕەوتە و
وتووێژکــردن لەگەڵیــان ،تەنانــەت لــەو
پێوەندییــەدا دووجــار هەیئەتــەکان بــە
تەوافــوق گەیشــتن کە تــا ئەو کاتەی
بە کۆمەڵێک خاڵی هاوبەش نەگەین،
خەبەری دانیشتنەکان باڵو نەکەینەوە،
بــەاڵم ئــەوان هــەر دوای کۆبوونەوەکە
خەبەرەکانیــان بــە مەبەســتێک کە لە
سەرەوە ئاماژەمان پێدا ،باڵو دەکردەوە.
وردەکارییەکانــی کۆبوونەوەکانــی
ئــەو ماوەیــە زۆرن و جێــگای بــاس
کردنیان لێرەدا نیە ،بەاڵم لەم کاتەدا کە
زیاتر لە  ٩ســاڵ بەسەر ئەو جیابوونەوە
و هەوڵــدان بۆ یەکگرتنــەوە تێدەپەڕێ،
بــە پێویســتمان زانــی چەنــد خاڵێــک
لــە ڕاســتییەکانی ئــەو کۆبوونەوانە و

تێکۆشــانی ڕاســتگۆیانەی خۆمــان
بــۆ یەکگرتنەوەیەکــی ڕاســتەقینە
کــە هــەردووک ال تێیــدا هەســت بــە
شــانازیی و براوەیــی بکــەن و پێکــەوە
جارێکی دیکە بە بێ لەبەرچاوگرتنی
ڕقەبــەری ،هەســتی تۆڵەکردنــەوە
و شــکاندنی یەکتــر ،بنچینــەی
حیزبــی دێموکراتێکــی بەهێزتــر ،کــە
ویســتی هەموو دڵســۆزانی دێموکراتە
دابڕێژینــەوە .بــۆ ئــەوەی بتوانیــن لــە
ئەگــەری ئاڵوگــۆڕە سیاســییەکانی
ناوچە و ئێراندا ،دەسکەوتێکی سیاسی
بۆ خەڵکی کورد لە کوردستانی ئێران
دەستەبەر بکەین.
بــەدوای چەنــد مانگ ڕاوەســتانی
چاوپێکەوتنــی هەیئەتــەکان ،لــە
ســەرەتای ســاڵی ١٣٩٤ی هەتــاوی
(٢٠١٥ی زایینــی) ،دانیشــتنی
دەفتەری سیاسییەکان بە ئامادەبوونی
هــەر دووک ســکرتێر لــە ڕێكەوتــی
١٣٩٤/٧/٥ی هەتــاوی لــە شــوێنی
دەفتەری سیاسیی هاوڕێیان پێکهات.
لــەو دانیشــتنەدا دەفتەری سیاســی
ئێـــمە بە کۆمەڵێک خاڵ و پێشنیاری
نــوێ لــە کۆبوونەوەکــەدا بەشــدار
بــوو کــە پێشــتر جێــگای داخــواز و
پرســیاری الیەنــی بەرامبــەر بوون .لەو
کۆبوونەوەیــەدا دوای ئــەوە جارێکــی
دیکــە ئــەو خاڵــە پەســند کرایــەوە کە
یەکگرتنــەوە لــە ژێــر نــاوی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــێ،
هەیئەتــی حیــزب موافقەتــی خــۆی
لەسەر ئەو خااڵنەی خوارەوە ڕاگەیاند:
ـ یەکگرتنەوە پێش کۆنگرەی شازدە
جێبەجێ دەکرێ و ،تا کاتی پێکهاتنی
کۆنگــرە هەیئەتێکــی هاوبــەش لــە
ڕێبەرایەتی(دەفتــەری سیاســی و
کۆمیتــەی ناوەنــدی) بــە تەوافــوق،
ئیــدارە و بەڕێوەبــەری حیزب وەئەســتۆ
دەگرن ،تەنانەت بەدوای ئەو دانیشــتنە
و بــە مەبەســتی پێکهاتنــی متمانەی
زیاتــر لــە نێــوان ئــەو دوو الیەنــەدا،
دەفتــەری سیاســیی ئێمــە موافقەتــی
کرد کــە بەڕێز کاک خالید عەزیزی
وەک جێگــری ســکرتێری حیــزب لەو
ماوەیەدا ئەرکەکانی بەڕێوە بەرێت.
ـ بۆ ڕەواندنەوەی نیگەرانیی ئەوان و
بۆ قایمکاریی دواڕۆژ ،هەیئەتی حیزب
موافقەتــی کرد کە ڕێژەی ئەندامانی
ڕێبەرایەتــی حیــزب لــە کۆنگــرەی

شــازدەدا ،بە پێی لیســتەیەکی فیکس
و بــە تەوافوقــی هەر دووک ال دیاری
بکرێت ،بۆ ئەوەی هیچ الیەنێک بۆی
نەکرێ الیەنی دیکە حەزف بکات یان
ڕێــژەی ئەندامانــی ڕێبەرایەتییەکەی
بەڕادەیەکــی زۆر دابەزێنــێ .ڕێــژەی
ئەندامانی ڕێبەرایەتیی هەر دووک ال
بــە پێی ڕێژەی ئەندامانی ڕێبەرایەتی
هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ســێزدە دەبێ
کــە هــەر دووک ال شــەرعیەتەکەیان
پەسند کردبوو ،یان بەڕێژەی ئەندامانی
ڕێبەرایەتیــی هەر دووک الیەن ،دوای
ڕوودانی جیابوونە و تەنانەت ئامادەیی
نیشــاندرا کــە لەســەر ئــەو ڕێژەیــەش
گفتوگۆ بکرێ.
ـ ئێمــە موافقەتمــان کــرد کــە بــۆ
ئــەوەی خاڵەکانــی پێــڕەوی ناوخــۆ
و ئاییننامــەی کۆمیتــەی ناوەنــدی
نەبنــە کۆســپ لەســەر ڕێــگای
یەکگرتنەوەیەکــی دڵخــوازی هــەر
دووک ال ،هەموو کارەکانی حیزب(لە
ئیــدارەی حیزبەوە تا کاروبەرنامەکانی
کۆنگرە و پێداچوونەوە و ئامادە کردنی
ئاییننامــەی کۆمیتــەی ناوەنــدی) بە
تەوافوقی هەر دووک ال بەڕێوە بچێ.
ـ ســەبارەت بــە بەفەرمــی ناســینی
ئەو ناوەی کە دوای جیابوونەوە لەسەر
خۆیــان دانــاوە ،ســەرەڕای ئــەوەی ئــەو
کارە لەگەڵ هیچ ئوســوولێکی کاری
حیزبایەتــی ناگونجــێ ،بــەو حاڵەش و
بۆ نیشــاندانی نییەتپاکــی ،هەیئەتی
حیــزب قبووڵی کــرد کــە بەیاننامەی
یەکگرتنــەوەی حیــزب بەشــێوەیەک
ئامــادە بکــرێ کــە ناوەڕۆکەکــەی
هەڵگری ئەو مەبەستە بێ.
ـ خاڵێکــی دیکــە کــە لــەو
کۆبوونەوەیــەدا هەیئەتــی حیــزب
موافقەتــی خــۆی لەســەر دەربــڕی،
ڕاگەیاندنــی بەفەرمــی ناســینی
مێــژووی تێکۆشــانی ئــەو هاوڕێیانــە
دوای جیابوونەوەکەیــان بــوو .ئەو خاڵە
وەک داخوازییەکــی ئــەوان زۆرجار لە
کۆبوونەوەکانــی هاوبەشــدا دەیانهێنایە
گۆڕێ.
دیارە ئەوانەی باس کران وەک خاڵە
ســەرەکییەکانی ڕەوتــی یەکگرتنــەوە
دەبــێ ،بــەاڵم بێجگــە لەوانــە چەندیــن
خاڵی دیکە لە وردەکاریی کارەکان بە
تەوافوق حەل دەکرێ و نابنە کۆسپ.
تەوافوقــی هەیئەتــی حیزب لەســەر

ئــەو خااڵنە ،بوون بەهۆی خۆشــحاڵیی
زۆربەی ئەندامانی دەفتەری سیاســی
لــەو دانیشــتنەدا ،لــە ڕاگەیاندنەکانی
ئاکامــی ئــەو کۆبوونەوەیش کە دوای
تــەواو بوونــی کۆبوونــەوە لــە الیــەن
ســکرتێرەکانی هــەر دووک ال بەڕێــوە
چــوو ،بــە گەشــبینی تــەواوەوە قســە
کــرا و هیــواداری درا بــۆ درێــژەدان و
بــە ئــاکام گەیاندنی ئــەو ڕەوتە .بەاڵم
بەداخــەوە دوای مەشــوەرەت کردنــی
دەفتــەری سیاســی هاوڕێیانی پێشــوو
لەگــەڵ کۆمیتــەی ناوەندییەکەیــان،
جارێکــی دیکــە کۆمەڵێــک بەهانە و
کۆســپ خرانە ســەر ڕێگای گەیشتن
بە مەبەست ،کە یەکگرتنەوەکەیە.
ئێمــە بــەو حاڵەشــەوە لــە درێژەدانی
ئــەو ڕێگایە بێهیوا نەبووین و لەگەڵ
هەموو ئەو کۆســپانەش کە دێتە ســەر
ڕێگامان ،گرنگیی چارەســەر کردن و
نەهێشــتنی ئەو کۆسپە لەسەر ڕێگای
خەباتمان لە کوردستانی رۆژهەاڵت بە
ئەرکی سەرەکیی خۆمان دەزانین و لە
هەوڵەکانمان بەردەوام دەبین.
هەرچەنــد لەوانەیــە لــە ڕەوتــی
هەوڵەکانــی ئــەو ماوەیەمــان هێندێک
خاڵــی الوەکــی و بەهەڵــە تێگەیشــتن
هاتبێتــە پێــش ،کــە ئــەوەش شــتی
ناسروشــتی نیــن لــە ڕەوتــی وتووێــژی
دووالیەنــدا ،بــەاڵم گرنــگ ئیــرادە بــۆ
دۆزینــەوەی چارەســەری گونجــاو و
گەیشــتن بــە ئامانجــە لــە ڕاســتای
بەرژەوەندیی نەتەوەییدا.
بەاڵم الیەنی دیکە ســەرەڕای وەرێ
خســتنی پڕوپاگانــدە بــۆ یەکگرتنەوە،
هــەر لــە ڕۆژی دوای ڕاگەیاندنــی
جیابوونــەوە ،دیــارە نیگەرانیــی و
دڵەڕاوکێــی لــە یەکگرتنــەوە هەیــە.
بۆیە تەنانەت ئەو کاتەی کە پێشــنیار
و داخوازییەکەیــان پەســند دەکــرێ،
داخوازێکــی دیکــە دێننەگــۆڕێ،
ئــەوەش ئاکامەکــەی تــا ئێســتا ئــەوە
بــووە کــە لــە الیــەک لــە تەبلیغات و
ڕاگەیاندنەکانــدا خۆیــان بە الیەنگری
ئاشــتی و یەکگرتنــەوە دەربخــەن و
لــە الیەکــی دیکــەوە هــەوڵ دەدن
یەکگرتنــەوە بەکــردەوە ســەر نەگــرێ.
ئەم شــێوە هەڵسووکەوتەش ئەو گومانە
بەهێــز دەکا ئــەو ئیرادەیــەی کــە لــە
پێنــاو بەرژەوەندیی گرووپی ،ڕقەبەری
و پاراســتنی دەســەاڵت بــە هەمــوو
نرخێــک ،حیزبــی دێموکراتی»لەت»
کرد ،ئێستاش لە یەکگرتنەوە نیگەرانە

و دەتوانــێ هەوڵ و تێکۆشــانەکان لەو
پێوەندییەدا لەباربەرێ.
بۆیــە هەلومەرجەکــە وا دەخــوازێ
کــە هەموو ئــەو کادر و پێشــمەرگە و
ئەندامانــەی باوەڕیــان بە یەکگرتوویی
و یەکڕیــزی لــە خەباتــی کــوردی
ڕۆژهەاڵتــدا هەیــە ،هەروەهــا ئــەو
بۆچوونەیــان هەیە کە پێشــمەرگایەتی
لە حیزبێکی دێموکراتی بەهێزدا زۆرتر
جێگای شــانازییە تا بوون بە ئەندامی
ڕێبەرایەتی لــە حیزبێکی بچووکتردا،
پێویســت دەکا بە ئاوڕدانەوە لە وەزعی
ڕابــردووی زیاتــر لــە  ٩ســاڵی حیزبی
دێموکــرات و داهاتــووی جوواڵنــەوەی
کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت لــە ڕەوتــی
ئاڵوگۆڕەکانــدا ،لەپێنــاو چارەســەری
ئەم گرفتە هەوڵی جیدیتر بدەن.
لــە کۆتاییــدا بــە پێویســتی دەزانین
سوپاســی خۆمــان پێشکەشــی ئــەو
ژمارەیــە لــە ئەندامانــی ڕێبەرایەتــی،
کادر و پێشمەرگە و الیەنگرانی الیەنی
جیابــووەوە بکەیــن کــە لــە ڕەوتــی ئەم
وتووێژانــەدا و لــە پێنــاو یەکگرتنەوەدا
هەوڵێکی زۆریان داوە و هیوادارین ئەو
هەواڵنە هەروا بەردەوام بن.
لــە بیرمانبــێ کــە جیابوونــەوە
و دابڕاندنــەکان زۆر ئاســانترن لــە
یەکگرتنــەوە و یەکڕیــزی پێکهێنــان،
بــەاڵم بەهێــز و مانــدوو بوونــی
یەکگرتووییخوازان ئەو برینە چارەسەر
دەکرێت.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران
سکرتاریا
 ١٥ی بەفرانبــاری ١٣٩٤ی
هەتاوی
ئــەو
(*)هەمووکارەکانــی
کۆنگرەیــە( کۆنگــرەی  )١٣بــە
پێــی بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخــۆ لــە
هەلومەرجێکــدا ئامادە کرا کە الیەنی
جیابــووە لــە ڕێبەرایەتی حیزبدا الیەنی
زۆرینە بوو ،کاری کۆنفڕانســەکان بە
مەبەســتی دیــاری کردنــی نوێنەرانی
کۆنگــرە ،ئامــادە کردنــی ڕاپۆرتــی
کۆنگــرە و باقــی کارەکان لــە ژێــر
چاوەدێــری و کاری الیەنــی جیابووەوە
بەڕێوە چوو .هەموو ئەندامانی کۆنگرە
دەنگیان بە شەرعی بوونی کۆنگرە دا،
ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتەی ناوەندیی
دوای باس لەسەر کردن پەسند کرد.
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هاشم ئەحمەدزادە:

كەسایەتیی قازی محەممەد نموونەیەكی بەرچاوە لە دیالێكتیكی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی
هەڤپەیڤین :غالب حەبیبی
كوردســتان،
كۆمــاری
وەك ڕێنسانســێكی سیاســی
ــــ كۆمەاڵیەتــی لــە ئێــران
و ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی
ناڤیــن ،بڕگەیەكــی گرینگی
مێژووی گەلی كورد هەژمار
دەكرێت كــە دەتوانێ لەپاش
 ٧٠ســاڵ ببێتە سەرباشــقەی
هــزری ،سیاســی ،كارگێڕیــی
و كۆمەاڵیەتــی و هەروەهــا
«مۆپۆل»ێك لە دوورەدیمەنی
مافی چارەی خۆ نووســینی
نەتەوەی كوردستان.
لــە مــاوەی ڕابــردوودا
ماڵپــەڕی «رادیــو فــردا»
بەرنامەیەكــی
زنجیــرە
بەنــاو «فرقە» لە  ٧٠ســاڵەی
پێكهاتنــی «حكوومەتــی
میللــی ئازەربایجــان» بــاو
كــردەوە كــە لەپــاڵ ئــەوەدا
كەســانی مێژوونــووس و
شــڕۆڤەكاری كورد و غەیری
كــورد ،باســیان لــە زۆر
الیەنــی كۆماریــش كــرد كە
بە بیانــووی ئــەو ڕوانگانە،
ڕۆژنامــەی «كوردســتان»
وتووێژێكــی لەگەڵ دوكتور
هاشــم ئەحمەدزادە ،لێكۆڵەر
و شارەزای مێژوو و سیاسەت
پێكهێنــاوە كــە دەقــی ئەم
وتووێژە لە خوارەوە هاتووە:

هاشم ئەحمەدزادە :هەلومەرجی
ســااڵنی شــەڕی دووهەمــی جیهانی،
كارتێكەریــی لەســەر زۆر بــواری
ناوچەیــی و نێونەتەوەیــی لــە هەمــوو
جیهانــدا هەبــوو .ئێــران وەك واڵتێكــی
دراوســێی یەكیەتیی سۆڤیەتی پێشوو،
لــەو كارتێكەرییــە بێبــەری نەبــوو و بە
هــۆی سیاســەتی دەرەوەی ئــەم واڵتــە
كــە لــە ســەرەتادا مەیلــی هاوكاریــی
لەگــەڵ نازییەكانــی هەبــوو ،ئاســتی
ئەم كارتێكەرییە هەر زۆر بەرچاو بوو.
ســااڵنی شــەڕی جیهانیــی دووهەم لە
ئاســتی جیهانیــی و گوتــاری بــاوی
سیاســیی و هزری ،بە سااڵنی شەڕی
بــەرەی ئــازادی و یەكســانی لــەدژی
بــەرەی چەوســانەوە و داگیــركاری
دەژمێــردران .هەرچەنــد لــە هێندێــك
شــوێندا جۆرێــك لــە هۆگــری بــۆ
سیاســەتی نازییەكان وەبەرچاو دەكەوت
و بەتایبــەت لــە واڵتێكــی وەك ئێراندا،
هەســتی ئەفســانەی ئاریایــی و دژە
یەهــوودی تــا ڕادەیــەك ،وەلەو كەمیش
بــێ ،بــرەوەی هەبــوو ،هەتــا شــەڕەكە

لــە كۆتایــی نزیكتــر دەبــۆوە ،ژمارەی
الیەنگرانــی بــەرەی سۆســیالیزم و
ئازادی زیاتر گەشــەی دەكرد و پەرەی
دەســتاند .بزووتنــەوەی كوردســتانیش
لەنــاو بازنــەی ئــەم یاســا گشــتییەدا
جێــی دەگرت .بــەاڵم خاڵێكی گرنگ
لــە لێكدانــەوەی هــەر بزووتنەوەیــەك و
هــەر دیاردەیــەك بریتییە لــە وردبوونەوە
و دۆزینــەوەی كاركــرد و میكانیزمــی
نێوخۆیــی و بڕیــاردەری ئــەم بزووتنەوە
یــان دیاردەیــە .بــە واتایەكــی دیكــە
ســەرهەڵدان و گەشــەی بزووتنــەوەی
نەتەوایەتیــی كــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
كوردســتاندا بەرلــەوەی كــە هــۆكار و
هەوێنــی گەشــە و پێگەیشــتنی خۆی
لــە ئامادەیــی هێزەكانــی ســۆڤیەتی
پێشــوو لــە بەشــێك لــە جۆغرافیــای
كوردســتان وەربگرێــت ،لــە هەنــاوی
خۆیدا هەڵگری كۆمەڵێك تۆوی ئەوتۆ
بــوو كە لە چوارچێوەی خۆیدا بەدوای
گۆڕانكاریــی كۆمەاڵیەتی و سیاســی
و ناســنامەییدا بگەڕێت .ئەم ڕەوتە لە
ڕاســتیدا هەر لە ســەرەتاكانی ســەدەی
بیســتەمەوە بەرەبــەرە دەســتی پێكردبوو
و جۆغرافیــای ئیمپراتۆرییــەكان
وردەوردە جێیــان پــێ لێــژ دەبــوو و
شــنەبای گۆڕانكارییــە فەرهەنگــی و
كۆمەاڵیەتــی و ئابوورییــەكان تۆفانی
شۆڕشــی لــە ئیمپراتۆرییەكانــدا
هەڵدەكــرد .ئــەوە هــەر بــە هەڵكــەوت
نییــە كــە هــەر لــە ســەرەتای ســەدەی
بیســتەمەوە لــە ڕووســیە ،ئێــران و
توركیــەدا ،شۆڕشــەكانی ١٩٠٥ی
ڕووســیە١٩٠٦ ،ـ١٩١١ی ئێــران و
١٩٠٨ی توركیــەی عوســمانی ،دەبنــە
ڕووداوگەلــی ســەرەكیی دەســتپێكی
ســەدەی تــازە .هەمــوو ناوچەكانــی
ژێــر دەســەاڵتی ئــەم ئیمپراتۆرییانــە
پێویســتییان بــە قابیلــەی شــۆڕش
بــوو كــە نەزمــی نوێیــان لــێ لەدایــك
بێــت .ناوچــە كوردییەكانــی دوو
ئیمپراتۆریــی قاجــار و عوســمانییش
لــەو تایبەتمەندییانــە بێبــەری نەبــوون.
ســەرەڕای جیاوازییەكانــی ئــەو دوو
ئیمپراتۆرییــە ،بزووتنــەوە كۆمەاڵیەتی
و سیاســییەكانیان كارتێكەرییــان
لەســەر یەكتــر هەبــوو .نەزمــی
داســەپاوی دوای شــەڕی یەكەمــی
جیهانــی نەبــووە هــۆی دامەزراندنــی
سیســتمگەلی دێموكراتیكــی ئەوتــۆ
كە تێیــدا كــوردەكان وەك پێكهاتەیەكی
گرنگــی ئــەم ناوچەیــە بــە هێندێك لە
مافەكانــی خۆیــان بگــەن .بەمجــۆرە
بەردەوامیی هەوڵی وەدیهێنانی ویســتە
نەتەوەیــی و دێموكراتیكەكان گەیشــتە
سەردەمی شەڕی دووهەمیش ،شەڕێك
كــە مەبەســتی بــوو بــۆ جارێكــی تــر
جیهــان لەنێوان دەســەاڵتە بەرچاوەكاندا
دابــەش بكاتــەوە .بێگومــان ئــەم
سیاســەتە بەربــاوە جیهانییــە لەســەر
هەمــوو پێكهاتــە جۆغرافیایــی و
نەتەوەییــەكان كاریگەریــی دەبێــت.
كارتێكەریــی ئــەم گوتــارە جیهانییــە
لەســەر چلۆنایەتیــی گەشــە و
پشــكوتنی چرۆكانــی بزووتنــەوەی
كۆمەاڵیەتیــی كــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
كوردســتان هــەر لــە چوارچێــوەی ئــەم

میكانیزمە گشــتییەدایە .بە واتایەكی
تــر زەمینــەی لەبــاری تێكۆشــان بــۆ
وەدیهاتنی مافە فەرهەنگی ،سیاســی
و كۆمەاڵیەتییەكانــی بزووتنــەوەی
كــورد لــە دەرفەتــی ڕەخســاو كەڵكــی
پێویســت وەردەگرێــت و خــۆی زیاتــر
دەردەخــات و پێــش دەكەوێــت .گوتنــی
ئــەوەی كــە بزووتنــەوەی نەتەوایەتیــی
كــورد تەنیا «كاردانەوە» بووە ،هەموو
ڕاستییەكان دەرنابڕێت.

هاشــم

ئەحمــەدزادە:

ڕاستییەكەی ئەوەیە ،تا ئەو جێگایەی
مــن دەزانــم ،زاراوەی «كۆمــار» لــە
ســەردەمی دامەزراندنــی «دەوڵەتــی
جمهوریی كوردســتان»دا بــاو نەبووە و
دواتــر هاتووەتە ئاراوە .نەبوونی خودی
ئــەم زاراوەیــەش هیــچ لــە ڕاســتیی
تایبەتمەندیــی ویســتی كــوردەكان بــۆ
ئــازادی و ســەربەخۆیی ناگۆڕێــت.
لێكۆڵینــەوەی بــوارە كۆمەاڵیەتــی،
سیاسی و فەرهەنگییەكانی سەردەمی
دامەزراندنــی كۆمــاری كوردســتان،
ناوێــك كــە دواتر جێگای خــۆی تەواو
لــە زەین و گوتــاری كوردیدا دەكاتەوە،
دەریدەخات كە ویســتی سەربەخۆیی،
بــەدەر لــە شــێوە و ڕواڵەتەكــەی ،لــە
ئەجێنــدای ســەرەكیی بزووتنــەوەی
كــورددا ،جێگایەكــی ســەرەكی و
بڕیــاردەری هەبــووە .ئەگەرچی لە بەر
زۆر هــۆكاری فەرهەنگــی و سیاســی
و كۆمەاڵیەتــی و هاوكێشــیی هێــز و
دەســەاڵت لــە ئاســتی ناوچەیــی و
نێوخۆییــدا  ،هێندێــك گۆڕانكاریی لە
بەرنامەی كۆمەڵەی ژیانەوەی كورددا
پێكهــات ،بــەاڵم كاكڵ و جەوهــەری
ئــازادی و سەربەســتیخوازانەی
بزووتنەوەكــە هەر وەك خــۆی مایەوە و
بــوو بــە خاڵێكــی بەرچاو لــە مێژووی
بزووتنــەوەی نەتەوەیی و دێموكراتیكی
كوردیدا.

كەســایەتیی
قــازی محەممەد نموونەیەكی بەرچاوە
لە دیالێكتیكی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی
و ڕۆڵــی تــاك و كەســایەتی لــەم
گۆڕانــەدا .ئەگــەر بزووتنــەوەی كورد
لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان لــە
ســەردەمی شــەڕی دووهەمی
دەرەنجامــی
جیهانیــدا،
گۆڕانكارییــە نێوخۆیــی و
ناوچەیــی و جیهانییــەكان
بــوو ،ناتوانێــت وەك هــەر
بزووتنەوەیەكــی تــر لــە

ڕێبەرایەتییەكــەی
كارتێكەریــی
بێبــەری بێــت .ڕەنگدانــەوەی الیەنــە
جۆراجۆرەكانــی كەســایەتیی قــازی
محەممــەد لــە گوتــاری سیاســی و
كۆمەاڵیەتیی و فەرهەنگی سەردەمی
خۆی و دواتریش و تەنانەت لە ئێستاشدا
و دوای حەفتــا ســاڵ تێپەڕبــوون لــە
دامەزراندنــی كۆمــار ،نیشــان دەدات
كــە ئــەو خاوەنــی چ ئاســتێك لــە
كەســایەتیی كاریزمایــی و باوەڕپێكراو
بــووە .لــە هەمــوو دەور و زەمەنێكــدا
هەلومەرجێكــی بەرهەســت ،دەبــن بــە
هــۆكاری ســەرهەڵدانی بزووتنەوەیەكی
دیاریكــراو كــە دواتــر بزووتنەوەكــە
چلۆنایەتــی و تایبەتمەندییەكانــی
خــۆی لە تایبەتمەندیی و كەســایەتیی
ڕێبەرییەكەیــدا دەبینێتــەوە .بۆیە هەڵە
نییــە ئەگــەر بڵێیــن بوونــی قــازی
محەممەد لە ڕێبەرایەتیی بزووتنەوەی
نەتەوەیــی و دێموكراتیكــی كــورد لــە
بەراییەكانــی دەیــەی چلــی ســەدەی
ڕابــردوودا ،ئاوێنەیەكــی بااڵنوێنــە لــە
هەمــوو تایبەتمەندییەكانــی كۆمــار.
الیەنێكی سەرنجڕاكێشی ڕێبەرایەتیی
قــازی محەممــەد و كەســایەتییە
كاریزماییەكــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ
شــێوەی هەڵســوكەوتی ئــەو دوای
ڕووخانــی كۆمار .لەڕاســتیدا مەرگی
پــڕ لە شــانازیی ئەو ڕێبــەرە كوردە بوو
بــە وانەیەكــی گــەورە بــۆ بەردەوامیی
داكۆكیــی نەتەوەپارێزانــی كــورد لــە
ویســتی سەربەســتی و ڕزگاریــی
نەتەوەكەیــان .ڕەنگــە زێدەڕۆیــی
نەبێــت كــە ئەگــەر بڵێیــن هــەر جــۆرە
چارەنووســێكی تری قازی محەممەد،
جیــاواز لــەوەی كــە ڕوویــدا ،ڕەوتــی
ڕووداوەكانــی ســەردەمی كۆمــار و
قۆناغەكانی دواتریشــی بــە ئاقارێكی
دیكەدا دەبرد.

؟
هاشــم

ئەحمــەدزادە:

ئەمڕۆییانــەی
خوێندنەوەیەكــی
بزووتنــەوەی كــورد لــە ســەردەمانی
كورتی دەســەاڵتی كۆمــار ،دەریدەخات
كــە ســەرەڕای زۆر كەموكووڕیــی لــە
پێكهاتــە و گوتــاری ئەو ســەردەمیدا،
ئاســتێكی ســەرنجڕاكیش لــە بوێــری
و بەرپرســیاری و پــان و بەرنامــە بــۆ
خەماڵندنــی دەســتكەوتەكانی كــورد
لــە ئــارادا بــووە .خوێندنــی كــوردی
و دامەزراندنــی ڕادیــۆ و گۆڤــار
و ڕۆژنامــە و بەشــداری پێكردنــی
دەرەوەی
كوردەكانــی
ســنوورە ناســراوەكانی
دەوڵــەت ـ نەتــەوەكان
لــە بەڕێوەبەریــی و
پاراســتنی كۆمــاردا،
ئــەو خاڵــە بەهێزانــەن كــە
گــوزارە لــە بــاوەڕ بــە مافــی

هاوواڵتیــان و وەدیهێنانــی مافەكانیــان
دەكات .هەڵســوكەوتی بەڕێوەبەرانــی
كۆمــار لەگــەڵ دانیشــتوانی غەیــرە
كــوردی جۆغرافیــای كۆمــار و
دراوسێ ئازەرییەكانیشی هەر بەمجۆرە
گوزارەیــە لــە ئاســتی جێــی ڕێــزی
بۆچــوون و بــاوەڕی دێموكراتیكــی ئەم
پێكهاتــە سیاســییە تەمەنكــورت بەاڵم
كاریگــەرە لــە ســبەینێی كوژانــەوەی
مۆمی تەمەنیدا.

هاشــم ئەحمــەدزادە :شــێوازی
ڕوانیــن و هەڵســەنگاندنی ئێمــە لــە
ڕووداوە مێژووییــەكان زیاتــر لــەوەی
كــە بگەڕێتــەوە ســەر چلۆنایەتــی و
تایبەتمەندییــە بەرهەســتەكانی خــودی
دیاردەكــە لــە ڕابــردووی مێــژوویدا،
بەســتراوەتەوە بــە چلۆنایەتیــی
تێگەیشــتنی ئێســتای ئێمــە .بــە
واتایەكــی دیكــە ،ئــەوە وەفــاداری
بــە ئامانجەكانــی كۆمــارە كــە دەبێتــە
هــۆكاری زیندووهێشــتنەوەی ئــەم
یادەوەرییــە مێژووییــە .زەینــی مرۆڤ
چ وەك تــاك و چ وەك كــۆ و كۆمــەڵ،
لەســەر بنەمــای شــێوەی بیركردنەوەی
ئێســتا و هەنووكەیــی خــۆی ،ڕووداوە
مێژووییــەكان لــە بێژینــگ دەدات و
بڕیــار دەدات كــێ و چــی لەبیر بكات
و كــێ و چی بــە زیندوویی ڕابگریت.
وەدینەهاتنــی ئامانجەكانــی كۆمــار
و پێداویســتیی وەدیهێنانــی ئــەم
داخوازییانــە میكانیزمــی ســەرەكییە
بــۆ مانــەوەی ئــەم ڕووداوە مێژووییــە
لــە كۆیادی مێژوویی كــوردیدا .هەر
ئەمــەش ،ســەرەڕای كەنــد و كۆســپی
زۆری سەر ڕێگای بزووتنەوەی كوردی،
بووەتە هــۆی زیندوومانەوەی خەبات و
تێكۆشــانی كوردان بۆ وەدەستخســتنی
مافــە نەتەوەیــی و دێموكراتیكەكانیان.
بزووتنــەوەی كــوردی لە حەفتا ســاڵی
ڕابــردوودا تەنیــا بــۆ ماوەیەكــی زۆر
كــورت ،لەڕاســتیدا كەمتــر لــە چەنــد
ســاڵ ،توانیویەتــی لــە فەزایەكــی
ئازاددا هەناسە بدات ،بەاڵم ،سەرەڕای
هەمــوو گرفتەكان ،ئــەم بزووتنەوەیە لە
خەبــات و تێكۆشــانی خــۆی بــەردەوام
بــووە .ئــەم بەردەوامیــی و شــێلگێرییە،
یــەك لــە هۆكارەكانــی زیندوومانەوەی
بزووتنەوەی نەتەوەیــی و دێموكراتیكی
كــوردە .خۆیایــە بزووتنەوەیەكــی لــەم
چەشنە پشتیوانیی لە ڕابردووی خۆی
وەردەگرێــت و بــۆ بەهێزكردنــی خــۆی
لە ڕیشــەكانی ســەرهەڵدان و گەشــەی
خــۆی لە قواڵیــی مێــژوودا دەگەڕێت
و ڕەگــی بەهێــزی ئــەم مێژوویەش بێ
هیــچ گومانێك كۆماری كوردســتانە.
لەڕاســتیدا هەمــوو بزووتنەوەیەكــی
ناسیۆنالیستی بۆ پاساوی خۆی ،ئاوڕ
لــە مێــژووی دوور و نزیــك دەداتــەوە و
بــە بەراوردێكی زۆر ســاكاریش لەگەڵ
هێندێك بزووتنەوەی نەتەوایەتیی دیكە
لــە ئاســتی ناوچەیــی و جیهانیــدا،

دەتوانیــن بڵێیــن كۆیــادی مێژوویــی
كورد ،ســەرەڕای هێندێــك خاڵی بەهێز
و بەرچاو ،زۆریش بەهێز نەبووە و نییە.

هاشــم ئەحمــەدزادە :هــەر وەك
لــە وەاڵمــی پرســیاری یەكەمدا باســم
كــرد ،دیالێكتیكــی كارتێكەریــی
هــۆكارە نێوخۆیــی و دەرەكییەكانــی
دیــاردەكان پێمــان دەڵێــت كــە دواجــار
ئــەوە هــۆكارە نێوخۆییەكانــن كــە بڕیار
لەســەر چارەنووســی دیــاردەكان و
بزووتنەوە سیاسییە مێژووییەكان دەدەن.
ئــەوە ڕاســتییەكی حاشــاهەڵنەگرە كــە
جۆغرافیــای سیاســیی كوردســتان،
هێندێــك تایبەتمەندیــی و ئاســۆی
دیاریكــراو بــە بزووتنــەوەی نەتەوەیی و
دێموكراتیكــی كورد دەبەخشــێت ،بەاڵم
ئەمــە هەموودەمــێ كارتێكەرییەكــی
نەرێنی و نێگاتیڤ نییە و هێندێكجار
بــە بــاری ئەرێنــیدا دەشــكێتەوە .بــۆ
نموونــە ڕەنگە ئەگەر ئــەو هەلومەرجە
سیاســی و جۆغرافییــە تایبەتییــە
نەبوایــە ،هەوڵــی بەردەوامــی نەیارانی
كــورد لــە ناوچەكــەدا بــۆ تواندنــەوەی
ناسنامە و هەبوونی كورد سەركەوتایە.
كــوردەكان كــەم تــا زۆرێــك توانیویانــە
لــە تایبەتمەندییەكانــی ئــەم جۆغرافیا
سیاســییە بــۆ مانــەوەی خۆیــان كەڵــك
وەرگــرن .ڕەنگە دامەزراندنی كۆماری
كوردســتان تاڕادەیــەك ،كەڵكوەرگرتنی
دروســت و وشــیارانە و بوێرانــەی
ڕێبەرانــی بزووتنــەوەی كــورد لــەو
فاكتۆرە ژێئۆپۆلیتیكانە بووبێت.
تا ئــەو جێگایەی دەگەڕێتەوە ســەر
ڕووخانــی كۆمــار ،بــە بــاوەڕی مــن
ئەگەرچی هــۆكاری دەرەكی ڕۆڵێكی
بڕیــاردەری هەبــوو ،بــەاڵم دواجار ئەوە
پێكهاتــەی ڕێبەرایەتیــی كۆمــار و
تۆكمەنەبوونی گوتاری كوردی بوو كە
هۆكارەكانی هەرەسی كۆماری بەرهەم
هێنــا .هەڵبــەت هێندێكجــار هــۆكاری
دەرەكــی كارتێكەریــی بڕیــاردەری
لەســەر ڕەوتــی ڕووداوەكان هەیــە .لــە
ڕووخانــی كۆمــاردا ئەم ڕاســتییە زۆر
بە ڕاشــكاوی خۆی دەردەخات .ئەگەر
هێزەكانــی ســۆڤیەت پاشەكشــەیان
نەكردایــە و ملمالنێــی نێــوان بــەرەی
ڕۆژئــاوا و ســۆڤیەت لــە بەرژەوەندیــی
و قازانجــی ڕۆژئــاوادا تــەواو نەبوایــە،
ڕەنگە كۆمار بەو هاســانییە نەبووبا بە
ئەزموونێكــی شكســتخواردوو .ئەمەش
دەتوانێــت دەرســێكی گــەورە بێــت بــۆ
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی كــوردی لــە
ســەردەمی ئێستادا ،كە هەوڵی بێوچان
بــدات بــۆ ئافراندنــی هاوكێشــەیەكی
گونجــاو و كارا لەنێوان هۆكارە دەرەكی
و ناوەكییەكانــی مانــەوە و گەشــەی
خۆی.
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بــەدوای ئێعدامــی شــێخێکی
تونــدڕەوی دژ بە دەســاتی ســعوودیە
و  ٤٦کەســی دیکــە کــە دەوڵەتــی
عەرەبســتان بــە تیرۆریســت ناویانــی
بــردووە ،یــان تاوانی هانــدان بۆ کاری
تیرۆریســتیی وەپــاڵ دابــوون ،ڕێژیمی
ئیســامیی ئێــران وەدەنــگ هــات و
لەوپــەڕی هەڵچــوون و تووڕەییــەوە
هەڵوێســتی نواند و ســەرانی ڕێژیم لە
هەموو ئاستەکاندا بەوپەڕی تووڕەیی
و هاندەرانــەوە کاری عەرەبســتانیان
مەحکــووم کــرد و هەڕەشــەیان دەکرد
کــە ئــەو کارەی دەوڵەتی عەرەبســتان
بــێوەاڵم نامێنێتــەوە و تەنانــەت
خامنەیی و سپای پاسداران هەڕەشەی
لێــدان و لەنێوبردنیــان لــە حکوومەتــی
عەرەبستان کرد.
لە درێژەی وەها هەڕەشە و گوڕەشە
و هاندانێکــدا بــوو کــە بەســیجی و
پاسدار و هێزەکانی سەر بە ئیتالعاتی
ســپای پاســداران لە تاران و مەشــهەد
بــۆ جارێکــی دیکــە هێرشــیان کــردە
ســەر باڵۆێزخانــە و کۆنســولگەریی
عەرەبســتان و دووبــارە ســیمای
ڕاســتەقینەی ڕێژیمــی ئێرانیــان بــە
جیهان نیشان دایەوە کە لەگەڵ دنیای
پێشــکەوتوو و ئینســانیدا نایەتــەوە و
تەنیا کولتووری ســووتاندن و هەڕەشە
و بێپرەنسیپییان تێدا بەهێزە.
بەدوای ئەو ڕووداوەدا ،عەرەبستان و
چەند واڵتــی عەرەبی ،پێوەندییەکانی
خۆیان لەگەڵ ئێران پچڕاند یان ئاستی
پێوەندییەکانیــان دابەزانــد و شــوورای
ئاسایشــی نەتــەوە یەکگرتووەکانیــش
کــرداری ڕێژیمــی تارانی بــە توندی
مەحکــووم کــرد .لێــرەدا بــوو کــە
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی وەئاگا
هاتــەوە کــە کــە وەک عادەتــی
هەمیشــەیی بێ لۆژیکانە هەڵوێستی
گرتــووە و کــردەوە ئاژاوەگێرییەکانــی

بــە دژی خۆی گەڕاونەتــەوە و دوای
ئــەو هەمــوو ئیمتیــازە کــە بــە دنیای
دا و ئــەو هەمــوو پاشەکشــەیەی لــە
پەروەنــدە ناوکیەکەیــدا کــردی تاکوو
لە تەریکبوونەوە ڕزگاری ببێ ،ئێستا
دووبــارە لەبــەر هەڵوێســت و لێدوانــی
سەرشــێتانە و نامەنتقیانــە ،خەریکــە
بــۆ جارێکــی دیکە دەکەوێتــە چاڵی
تەریک کەوتنەوەوە.
ئــەوەی لەم نێــوەدا جێگای ســەرنج
و تێڕامانــی تایبەتییــە ،هەندێــک لە

تیرۆریزمی ڕووهەڵماڵراو

ڕاگەیەنەکانــی ڕێژیــم و ئەوانــەی
کــە لــە ســپای پاســداران و دەزگا
ئیتالعاتییەکانــەوە نزیکــن ،بــۆ
دڵخۆشــیدانەوەی خۆیــان و بەنــاو بــۆ
هەڕەشــەکردن و بچووککردنــەوەی
هەڵوێســتی واڵتانــی عەرەبــی ،بــاس
لــە ڕووداوی میکۆنــووس دەکــەن و
لەوپەڕی ڕووهەڵماڵراوییەوە داکۆکی
لــە تیرۆریزمــی ئەوکاتیــان دەکــەن و
خۆیــان بــە بــەراوەی ئــەو ڕووداوانەی
ئەو کات نیشان دەدەن.

لــە ســاڵی ١٣٧١دا ،لــە شــاری
بێرلینــی ئاڵمــان ،تیرۆریســتانی
کۆماری ئیســامی لە ڕێستورانێک
بــە نــاوی ڕێســتوورانی میکۆنــووس،
دەســڕێژی تیرۆریســتییان لــە دوکتور
شــەرەفکەندی و هەیئەتــی هاوڕێــی
کــرد و شــەهیدیان کــردن .بــەدوای
ئــەو ڕووداوەدا ،دەزگای قەزایــی
ئاڵمــان وەدوای بکــەر و بڕیاردەرانــی
ئەو کارەســاتە تیرۆریســتیەدا ڕۆیشت
و دوای  ٥ســاڵ ،حوکمــی مێژوویــی

خۆی دەرکرد و کۆماری ئیســامیی
لە بەرزترین ئاســتەکاندا بە تیرۆریست
ناساند.
بــە دوای ئــەو حوکمــەدا ،واڵتانی
ئورووپایــی یــان پێوەندییەکانی خۆیان
لەگــەڵ ڕێژیمــی ئێــران پچڕاند و یان
ئاســتەکەیان کەم کردەوە ،و دواتر کە
ڕێژیمی کۆماری ئیســامی ملی بۆ
مــەرج و داواکانــی ڕۆژئــاوا ڕاکێشــا
و چۆکــی دادا ،بەتایبــەت بەڵێنــی
دا کــە چیدیکــە لــە ئورووپادا دەســت

نەداتــە کاری تیرۆریســتی ،واڵتانــی
ئورووپایــی پێوەندییەکانیــان لەگــەڵ
ئێران ئاسایی کردەوە.
ئێســتا ڕێژیمــی ئیســامی
و دامــودەزگا تیتالعاتــی و
تیرۆریســتییەکانی ،دووبــارە بــاس لــە
ڕووداوەکانــی ناســراو بــە میکۆنووس
دەکەنــەوە و لەوپــەڕی بێشــەرمی
و ڕووهەڵماڵــراویدا ،هــەم خۆیــان
بــە بــراوەی ئــەو ڕووداوانــە نیشــان
دەدەن و هــەم شــانازی بــە ڕابــردووی
تیرۆریستییانەوە دەکەنەوە.
لــە ڕووداوی میکۆنووســدا،
هەرچەنــد بزووتنەوەی کورد و حیزبی
دێموکــرات زەربەیەکــی قورســیان
وێ کــەوت و داخــی شــەهیدبوونی
ئــەو ڕێبــەرە مەزنــە لــە مێــژوودا هەر
دەمێنێتــەوە ،بــەاڵم حوکمــی دادگای
میکۆنــووس حوکمێکــی مێژوویــی
بــوو کــە لــە دادگایەکــی واڵتێکــی
پێشــکەوتوو و دێموکراتــدا ،کۆماری
ئیســامی لــە بەرزتریــن ئاســتیدا،
بــە تیرۆریســت ناســێندرا و دوایــەش
کۆمــاری ئیســامی تەســلیمی
داواکارییەکانــی واڵتانــی ئورووپایی
بوو و شکســتێکی گەورە لە مێژووی
دەســەاڵتی نگریســی ویالیەتــی
فەقیهیدا بوو.
ئەوەی کە سپای پاسداران و دەزگا
ئیتالعاتییــەکان و ڕاگەیاندنەکانــی
ســەر بــەوان لــەم بڕگــە هەســتیارەدا
بــاس لــە دووپاتبوونــەوەی ڕووداوی
میکۆنــووس دەکەنــەوە ،تەنیا مەگەر
لەوپــەڕی بێشــەرمیدا هەڕەشــەی
تیــرۆر و تیرۆریســت پــەروەری بکــەن
و دووبــارە بــۆ جیهانــی بســەلمێنن
کــە کۆمــاری ئیســامی پشــت و
پەنــا و ســەرچاوەی تیرۆریزمــە ،دەنــا
ئــەوکات ســەرکەوتنێکی ئەوتۆیــان
بەدەســت نەهێنــا ،تاکــوو ئێســتا بــە
دووپاتکردنەوەیەوە بنازن.

ئابووریی ئێران لە «پاش بەرجام»
شەماڵ تەرغیبی

لــە حاڵێكــدا كــە ڕاگەیەنەكانــی
سەر بە ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی،
مزگێنیی نەمانی گەمارۆكان دەدەن،
وەزیــری ئابووریی ئەو واڵتە ،باس لە
كۆمەڵێك گرفتی بنەڕەتی دەكات كە
 ٢٠ســاڵ كاتــی بــۆ چارەســەر كردن
دەوێ.
ڕۆژنامەی «تفاهم» لە ڕێكەوتی
22ی بەفرانباردا ،بەشێك لە قسەكانی
عەلــی تەیێبنیــا وەزیــری كاروبــاری
ئابووریــی ڕێژیمــی بــاو كــردەوە كە
دەڵــێ« :لــە ســاڵێكدا پێویســتیمان
بــە  ٧٠٠هــەزار میلیــارد تمەن
هەیــە
ســەرمایەدانان
تاكــوو بتوانیــن لــە
ماوەی  ٢٠ســاڵدا،
ئابــووری واڵت

ببووژێنینەوە».
ئــەم قســانەی
وەزیــری ئابووری لە
حاڵێكــدا بــاو دەبنــەوە
كــە ،حەســەن ڕووحانــی
ســەركۆماری ڕێژیــم ،لــە
ڕێوڕەســمی كردنــەوەی فــازی  ١٥و
١٦ی پارســی باشــوور ،گوتوویەتی:
«دەوڵــەت دەتوانــێ واڵت بــە نەوتــی
 ٣٠دۆالری بەڕێوە ببات و پێویستی
بە نەوتی  ١٤٧دۆالری نیە و ســاڵی
داهاتــوو بــۆ ئێمە ســاڵی گەشــەكردن
دەبێــت!» ،ئــەم لێدوانــە دژبەیەكانــە
هاوكاتە لەگەڵ باڵوبوونەوەی هەواڵی
قەرزداربوونــی دەوڵــەت بە بڕی ٣٨٠

هــەزار میلیــارد تمــەن و زیادبوونــی
ڕۆژانەی خەســارە كۆمەاڵیەتییەكان
لە نێو كۆمەڵگای ئێراندا.
گومــان لــەوەدا نییــە كــە پــاش
ئازادبوونــی داراییــە بلۆكەكراوەكانی
ئێــران ،البــردن و نەمانی گەمارۆكان
لــە بیاڤــی ئاڵوگــۆڕە بازرگانییەكان
و بردنــە ســەری ئاســتی دەرهێنــان
و هەنــاردەی نــەوت و بەرهەمــە
نەوتییــەكان ئابوریــی ئێــران دەتوانــێ
هەناســەیەكی كــورت هەڵمــژێ،
بــەاڵم ئەمــە وەك

بەرپرســانی كۆمــاری ئیســامی
بانگەشــەی بــۆ دەكــەن ،بــە مانــای
بووژانــەوە و گەشــەی ئابوریــی
ئێــران بــە ڕێــژەی  %6لــە ســاڵی
 2016و  %7لــە ســاڵی 2017دا
نییــە .هــۆكاری بنەڕەتیــی ئــەم
مەســەلەش لــە ڕاســتیدا ئەوەیــە كــە

ئێــران پێویســتی بــە هەڵتەكاندنێكــی
بناغەیــی و داڕشــتنەوەی نەزمێكی
نوێی زانســتییانە لــە ئابووری خۆیدا
هەیــە ،پرســێك كــە بــە هــۆی یاســا
«ویالیــەت مێحوەرەكانــی» ئێرانــەوە
نــاڕەوا و نامۆمكێنــە .جگە لەمەش
فاكتەرێكــی شــوێندانەر لــە ســەر
ئابووری بوونی هەیە كە لێپرسراوانی
كۆماری ئیسالمی هیچ كات ئامادە
نەبــوون لە بەر چــاوی بگرن ،ئەویش
بریتییــە لــە سیاســەتە نێوخۆیــی و
نێونەتەوەییەكان.
لە ڕاســتیدا ،جەوی
سیا ســیی
نێوخۆی

ئێــران
تە نا نــە ت
پــاش واژۆكردنــی
«بەرجــام» ،كــە هەندێــك
كــەس دڵیــان پێــی خــۆش بــوو،
نەتەنیــا ئــارام نەبوویــەوە ،بەڵكــوو لە
ڕابــردووش قورســتر و ئاڵۆزتــر بــووە،
بەچەشــنێك كــە تەنانــەت ئازادییــە
تاكەكەســییەكان لــە چوارچێــوەی
كاروبــاری ئابــووری بەرتەســكتر
بوویــەوە و وەك جێگــری وەزیــری

كار ،ئەبولحەســەن فیروزئابــادی بــە
هەواڵدەریــی حكوومەتیــی مێهــری
ڕاگەیانــدووە« :لــە بارودۆخێكدا كە
بــازاڕی كاری ئێــران لەنێــوان  ٢٠بۆ
 ٢٥میلیۆن كەســە ،سەرەڕای هەموو
ســەرمایەدانانە كەاڵنــەكان ،ڕێــژەی
ئەو كەســانەی كە لە كەرتی پیشــەدا
چاالكییــان هەیــە ،بریتییــە لــە ٣
میلیۆن و  ٥٠٠هەزار كەس».
ڕۆژنامــەی «ابــرار اقتصــادی»
لە ڕاپۆرتێكدا سەبارەت
بــە ڕەوشــی

ئابوریــی ئێــران
پــاش البردنــی گەمــارۆكان
بۆچوونی كۆمەڵێك لە ئابوریناسانی
باڵو كردۆتەوە كە باس لە بەردەوامیی
كێشــەكان و بۆپــاش گەڕانــەوەی
ئابووریــی ئێــران بــۆ  10ســاڵ پێــش
ئێستا دەكەن.
ئــەم كارناســانە پێیــان وایــە
گەمــارۆكان
هەڵگرتنــەوەی
بەپێچەوانەی بانگەشــەی بەرپرسانی

حكوومەتــی ،لــە گەشــبینانەترین
حاڵەتــدا ،دەتوانــێ  30لــە ســەدی
كێشــە ئابوورییەكانــی ئــەم واڵتــە
چارەســەر بــكات و چارەســەركردنی
 70لە ســەدەكەی دیكە ،دەگەڕێتەوە
بۆ سیاســەتداڕێژیی و بەرنامەڕێژیی
كاربەدەستانی حكوومەتی.
ئەم ئابووریناســانە دەڵێن ،البردنی
گەمــارۆكان تەنیــا ئاســەواری
كورتخایەنیــان دەبێــت كــە هەمــان
ئاســەواری ڕەوانییــە لــە ســەر بــازاڕ
و ئەگــەر

د ە و ڵە تــی
ڕووحانــی بیهــەوێ وەك پێشــوو
مۆدیریەتــی ئابووریــی ئێــران بكات،
لە گەشــبینانەترین حاڵەتدا ،ئابوریی
ئێــران بــۆ  10ســاڵ پێــش ئێســتا
دەگەڕێتــەوە و نابــێ چاوەڕێــی
گەشەكردن و بووژانەوە بین.
حكوومەتیــی
هەواڵدەریــی
«مێهر»یــش بــاوی كــردەوە بــە

زیــاد كردنــی  500هــەزار بەرمیلــی
بەرهەمــی نــەوت و هەناردەكردنــی
ڕۆژانــەی نەوتــی ئێــران لــە پــاش
قۆناغــی گەمــارۆكان ،پێشــبینی
دەكــرێ نرخــی هــەر بەرمیــل نەوتی
خــاوی ســووك و بەتایبــەت نەوتــی
قورســی هەناردەكراوی ئێــران ،نرخی
نەوت بۆ خوار  20دۆالریش دابەزێت.
لە الیەكی دیكەوە وەزیری دەرەوەی
كۆماری ئیســامی ،بــە ڕۆژنامەی
«وقایع اتفاقیە»ی گوتووە« :شەڕە
نێوخۆییــەكان دەرەتــان و هەلەكانــی
پاش بەرجام دەكەن بە هەڕەشە».
ئەوەیكــە ڕوونە ،ئابووریی ئێران،
ئابوورییەكــی بــە تەواوەتــی
قەتیــس كــراو لــە الیــەن
حكوومەتەوەیــە كە لە
هەمــان كاتیــشدا،
لە ناخــی خۆیدا

گەندەڵخوڵقێنــە،
كــە واتــە ،ئەگــەر
تەنانــەت گەمــارۆكان
بە تەواوەتییش هەڵگیرێن،
نابــێ چاوەڕێــی ئاڵوگۆڕێكی
وەها هەستپێكراو بین كە قازانجی بۆ
خەڵك بێت ،بەڵكوو ئاكامی سەرەتایی
«پاش بەرجام» كەڵكاژۆ وەرگرتنی
دەسەاڵتبەدەســتان ،بــە تایبــەت باڵی
بــە ناو «ڕێفۆرمیســتە» ،لــەم بەناو
ســەركەوتنە دیپلۆماتیكــە .ئەمــەش
لەحاڵێكدایــە كــە ســەرانی كۆمــاری
ئیســامی لــە ئێســتادا ،ســەرقاڵی
بەڕێوەبردنــی خولێكــی دیكــە لــە
شانۆگەریی هەڵبژاردنن.
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دیپلۆماسیی «حکوومەتی ناوچەیی کوردستان» لەگەڵ کۆماری
ئیسالمیی ئێران (بەشی سێهەم)
ن :پەرویز جەباری
و :جەماڵ ڕەسوڵدنخە

ڕوانینێکــی کــورت بەســەر
حکوومەتی هەرێمی کوردســتاندا
خودموختــاری
هەرێمــی
کوردســتان لــە چوارچێــوەی عێراقــی
فێدڕاڵــدا بــە شــێوەی فەرمــی دوای
ڕووخانــی ڕێژیمــی بەعــس لە ســاڵی
٢٠٠٣دا و پێشــتریش بــە شــێوەیەکی
خۆبەڕێوەبــەری لــە ســەرەتای دەیــەی
٩٠ی زایینیــەوە ئیدارە دەکرا.
ئــەو خودموختارییــە لــە نیزامــی
عێراقــدا لــە جۆرێــک پشــتیوانیی
نێودەوڵەتی و ڕێککەوتنێکی سیاســی
بەپێــی یاســای بنەڕەتیــی عێراقــی
فێــدڕاڵ لــە نێوان هێزە سیاســییەکاندا
بەهرەمەنــدە .هەرێمــی خودموختــاری
کوردســتان لــە چوارچێــوەی عێراقــی
فێدڕاڵــدا ،وەکوو دەوڵەتێکی فێدڕاڵی
«نەتەوەیــی» بــە جەختکردنــەوە،
قەبــووڵ و بــە فەرمــی ناســینی
جیاوازییــە نەتەوەیــی ،ڕەگــەزی و
زمانیــەکان بیچمــی گرتــووە .ئــەو
دەوڵەتــە فێدڕاڵــە ئــەو جیاوازییانــەی
بــە جۆرێــک لە ئیدئۆلــۆژی و بنەما
سیاســی و حکوومەتییەکانــی خۆیــدا
گونجاندووە.
حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان
جیــا لەوەیکــە لــە چوارچێــوەی
حکوومەتــی فێدڕاڵــی عێراقــدا بــە
فەرمــی ناســراوە ،بەپێــی یاســای
بنەڕەتیــی عێراقــی فێــدڕاڵ و
کەڵکوەرگرتن لــە تایبەتمەندییەکانی
ڕێژیمــە فێدڕاڵییــەکان ،ئیختیاراتــی
ئــەو حکوومەتــە لــە بــواری بودجــە،
سیاسەتی دەرەوە و سیاسەتی بەرگری
تا ڕادەیەک لەژێر دەسەاڵتی عێراقی
فێــدڕاڵ دایــە ،بــەاڵم لــە بوارەکانــی
دیکــەدا و وێــڕای تایبەتمەندییەکانی
خــۆی کــە لــە توانایدایــە ،هێــز و
دەســەاڵتێکی زیاتری هەیە.
هــۆکاری ئــەو تایبەتمەندییانــە بۆ
تایبەتمەندییەکانــی واڵتــی عێــراق
لــە بــواری مێژوویــی وەکــوو غەیــرە
سیســتماتیک بــوون ،ناوێکچوویــی،
ســەرەڕۆیی،
دیکتاتــۆری،
ڕاپەڕینــە خوێناوییــەکان و ڕۆڵــی
خەبــات و خۆڕاگرییەکانــی کــورد
لــە سەرتاســەری ســااڵنی پێــش
هاتنەســەرکاری عێــراق ،وەکــوو
واڵتێکــی دەســتکردی دروســتکراوی
واڵتانــی زلهێز دەگەڕێتەوە.
ئــەو دۆخــە و ڕابــردووی عێــراق،
توانای مانۆڕ و هێزێکی زیاتری داوە
بــە کوردەکانــی هەرێمــی کوردســتان
و وەک یاریکەرێــک لــە ئاســتی
ناوچەکە و تا ڕادەیەکیش لە ئاســتی
جیهانی ،ســەیری ئەو هەرێمە بکرێت.
بــە هــۆی تایبەتمەندییــە زۆرەکانــی
هەرێمی کوردســتان ،ئــەو ناوچەیە لە
توانایــی و دەفرایەتــی زۆر لــە بواری
دیپلۆماسیی گشــتیی بەهرەمەندە کە
بەپێی ســەرچاوە و بەستێنەکانی ،ئەو
جــۆرە دیپلۆماســییە دەتوانێــت قەرەبوو
و دابینکردنــی دیپلۆماســیی فەرمــی
و نێودەوڵەتــی بۆ کوردەکان هەبێت.
کوردەکان بەپێی یاســای بنەڕەتیی
فێدڕاڵــی عێــراق ،ئــااڵ ،زمــان،
ڕێنــووس و هێــزی ئەمنیەتــی و
نیزامیــی خۆیان لەژێر ناوی دزەگای
ئاســایش و وەزارەتــی پێشــمەرگەدا
هەیــە ،دیتنەوە ،دەرهێنان ،ڕاگواســتن
و فرۆشــتنی نــەوت بــە بەشــداریی
و واژۆکردنــی گرێبەســتی نەوتــی
لەگــەل شــیرکەتە بیانییــەکان لــە
بــواری ســەرمایەگوزاری (هەرچەنــد
ئــەو پرســە بووەتــە جێــگای ناکۆکی
و ملمالنێــی جیــددی نێــوان هەولێــر
و بەغدا)تایبەتمەندییەکــی تایبەتــی
داوەتــە هەرێمــی خودموختــاری
کوردســتان لــە چوارچێــوە نیزامــی
فێدڕاڵی عێراقدا.
تا جێگایەک لە زۆربەی پێوەندییە
دەرەکییــەکان لەگــەڵ واڵتانــی
جیــاوازدا ،وەکوو واڵتێکی ســەربەخۆ

کار دەکات .هەرێمــی خودموختــاری
کوردســتان ،نــە وەکــوو واڵتێکــی
ســەربەخۆ و بەفەرمــی ناســراو لــە
نیزامــی نێونەتەوەییــدا ،بەڵکوو وەکوو
بەشــێک لە واڵتــی عێراقی فێدڕاڵ،
بەپێــی تایبەتمەندییەکانــی خــۆی،
بارودۆخی ئێســتای عێراق ،ڕابردووی
خەباتــی کــوردەکان لــە عێــراق و
دیپلۆماســیی کوردەکان بۆ ناســاندنی
زیاتــر لــە نێــوان یاریکــەرە جیهانــی و
ناوچەییــەکان ،گرینگیەکــی تایبەتی
پەیدا کردووە.
ئــەو جوغرافیــا سیاســییە،
بەشــێک لــە بیاڤــی شارســتانییەت،
فەرهەنگــی ،زمانــی ،مێژوویــی و
نەتەوەیــی خەڵکێکــە کە بــە درێژایی
مێــژووی «کــورد» و واڵتەکەیــان
«کوردستان»ـە.
کوردســتانێک کــە بەپێــی
ڕێككەوتــن و هاوکێشــەکانی زلهێــزە
گــەورە و ناوچەییــەکان لــە ســەدەی
ڕابــردوودا ،بــە بەشــگەلی جیــاواز
دابەش کراوە.
جوغرافیــای سیاســی و فــەزای
ستراتژیک
حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان،
وەکــوو بەشــێک لــە کوردســتانی
گەورە ،دوای چەندین ســاڵ خەبات و
خۆڕاگــری ،لە چوارچێــوەی عێراقی
فێدراڵــدا توانیویەتــی بــە جۆرێــک
خودموختاریــی تــەواو بــگات لــە
زۆربــەی بوارەکاندا .ئــەو ناوچەیە بە
هــۆی تایبەتمەندییە ژێئۆپۆلتیکەکان
و جوغرافیــای سیاســی لەژێــر
هەندێک لە بەربەســت و کێشــەگەلی
جۆراوجــۆر لــە پێوەندییەکانــی خــۆی
لەگەڵ دراوســێیەکانیدا هەیەتی.
لە بنەڕەتدا دەبێ وەبیر بێنینەوە کە
واڵتان و جوغرافیای سیاسییان ،وەکو
مــرۆڤ هەندێــک پێناســە و کــۆدی
نەگــۆڕی هەیــە ،تــا جێگایــەک کە
دەتوانین ئەو پێناســە و کۆدانە وەکوو
تایبەتمەندیی و پێناســەی ســەقامگیر
و نەگــۆڕی واڵتــان و ناوچەکانــی
واڵتێــک ناودێر بکەین.
ســەرچاوەکانی وەکــوو ئــاو،
ڕووبارەکان ،ڕۆخی دەریا ،گۆلەکان،
کێــوەکان ،ســنوورەکانی وشــکایی و
دەریایــی و...هتــد ،وەکــوو هــۆکار و
دیــاردەی سروشــتی و جۆغرافیایــی،
وەکــوو ســەرچاوەی هاوبەشــی وزە
و ژینگــە بــۆ بەهرەبەرداریــی لــە
ســەرچاوە ســەقامگیر و نەگۆڕەکانی
جوغرافیــای سیاســی واڵتــان ئەژمار
دکرێت.
ئــەو هۆکارانــە ،خــۆی وەکــوو
ســەرچاوەکانی پێوەنــدی ،دۆســتی،
دوژمنــی و پێکناکۆکــی لــە نــەزم
و پێوەندییــە دیپلۆماســییەکان بــەکار
دەبردرێرن .ئەو ســەرچاوە نەگۆڕانەی
واڵتــان ،لەژێــر کاریگەریی هۆکاری
سروشــتی و جوغرافیاییــدا لــە
چارەنــووس و پێگــەی واڵتێکــدا لــە
حــەوزەی جوغرافیاییدا ،نەگۆڕن.
حکوومەتی هەرێمی کوردســتان بە
دارابوونــی ،هاوبەشــیی بەرژەوەندیــی
هاوبــەش لــەو جــۆرە ســەرچاوە
سروشــتیی و جوغرافیاییانــە لەگــەڵ
دراوســێیەکانی خــۆی بەربەســت و
کێشــەی هەیــە ،کــە لــە بەســتێنی
دیپلۆماســیدا دەبــێ ســەرنجی پــێ
بدرێــت .هەرچەند کە ئەو دراوســێیانە
بــە شــێوەی حەقیقــی کــوردەکان و
بەشــێک لــە واڵتانــی هاوبــەش و
مێژوویی خویانن ،بەاڵم لە ڕاســتیدا و
بەفەرمــی واڵتانێک هەن کە لەســەر
کوردســتان دەسەاڵتیان هەیە.
ئەلێرەدایــە کــە دیپلۆماســی
بــۆ حکوومەتــی خودموختــاری
کوردستانی عێراق ئاڵۆز و دژوارە ،بە
هۆی پێکەوەنووســانی لەگەڵ توخمی
شوناســی نەتەوەیی و خەباتی هاوبەش
لــە بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان،
دیپلۆماســی لێــرەدا زووتــر زەربــەی
وێدەکــەوێ .ناســین ،بەهێزکــردن و
بەڕێوەبەریــی ئــەو پێناســانە ،دەبێتــە

هــۆی ئەوەیکــە ســەرکەوتووتر،
پێشــکەوتووتر یــا بەدەســتهێنانی
ئیمتیــاز لــە واڵتیــك یا دۆڕان و یا لە
دەســتدانی ئیمتیاز لــە پێوەندییەکان و
پێوەنــدی لەگــەڵ یاریکەرانی دیکە و
هێزە سیاســییەکانی بەدواوە بێت.
واڵتــان یــا ناوچــە خودموختارەکان
کە لە چوارچێوەی یاســای بنەڕەتیدا
بــە فەرمــی دەناســرێن ،دەتوانــن ئــەو
تایبەتمەنــدی و کۆدە ســتراتیژیکەیان
لــە پێناســەکردن لەگــەڵ باقــی
دراوســێیەکان و زلهێــزەکان هەبێــت.
واقعبینانــی سیاســی لــە پێوەندییــە
دیپلۆماتیکــەکان لــەو بــاوەڕەدان کــە
لەوزۆربــەی حاڵەتەکان و جوغرافیای
سیاســیی واڵتێــک ،زۆر جــاران لــە
بارودۆخێکــی بەرتەســکدا ڕەفتــار و
هەڵســووکەوتی سیاســی ،جوغرافیای
سیاســی لــە بەرانبــەر دراوســێیەکاندا
دەگۆڕێت.
ئــەو بارودۆخــە لــە ڕوخســار و
حاڵەتێکــی دیکــە وەکــوو فاکتێکــی
ئەرێنی ،هێزی چاالکیی و توخمێک
لــە بەرژەوەندییــە نەتەوەییــەکان
دووبــارە پێناســە دەکرێتــەوە .بەپێــی
پێناســە و ســتراتیژی سیاســەتی
دەرەوە ،بــە کەڵکوەرگرتــن لــە
بەســتێن و بــواری ژێئۆپۆلیتیکــی
دەتوانیــن لەگــەڵ دراوســێ و باقــی
گەمەکەرانی سیاســی کــە ناکۆکی
یــا یەکگرتنەوەی بەرژەوەندییان هەیە،
ئیمتیاز وەربگرێ.
ئەو واقعبینییە سیاســییە کە خۆی
گرێدراوێک لە دۆخی ژیئۆپۆلیتیکی
واڵتێكــە ،سیاســەتداڕێژەران و
بەرپرســانی سیاســەتی دەرەوە و
دیپلۆماســیی واڵتێــک بــۆ ئاقارێک
دەبــەن کــە ڕەفتــار و پێوەندییــە
سیاســییەکانی خۆیــان گرێدراوێــک
لــە دۆخــی جوغرافیــا پێناســە بکەن.
بەپێــی تواناییــەکان ،کەرەســتە،
دەفرایەتییــەکان ،دۆخ و ئــەو
ئاڵوگۆڕەکانــەی کــە ڕوودەدات ،لــە
ڕێــگای بەڕێوەبەریی و دیپلۆماســیی
خۆیــان بەرژەوەندییــە نەتەوەییەکانــی
خۆیان دەپارێزن یا نبەدەســتی دێنن.
هــەر لــەو فــەزای جوغرافیــای
کــە
واڵتانــە
سیاســییانەی
ها و پە یما نیە تییــە کا ن ،
دابینکردنــی
یەکگرتووییــەکان،
شــەڕ،
بەرژەوەندییــەکان،
و
دۆســتی
کێبڕکێیــەکان،
دوژمنایەتییــەکان بیچــم دەگرن ،دێنە
ئــاراوە و هەروەهــا لەنــاو دەچن .بەاڵم
بــۆ هــەر کایەکەرێک لــەو جوغرافیا
سیاســییەدا کــە بەرژەوەندییەکانــی
تێدایــە؛ ناســین ،پێوەنــدی و هەروەهــا
تاوتوێکردنــی بەردەوامیــی ئــەو
پارامێترانــەی کــە بەپێــی بارودۆخــی
جۆراوجۆر ســەربەخۆ یا ناســەربەخۆن،
لــە ئەســتۆی سیاســەتی دەرەوە و
سیاســەتداڕێژەران و بەڕێوەبەرانــی
سیاسیی واڵتێکن.
حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان
وەکــوو بەشــێک لــە عێراقــی فێدرال،
لــە هەندێــک بــواردا وەکــوو بودجــە،
سیاســەتی دەرەوە و تــا ڕادەیەکیــش
سیاســەتی بەرگــری و دیپلۆماســی،
بارودۆخێکــی نالەبــاری لــە مــاوەی
چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا ئەزمــوون
کــردووە .ئــەوەش لــە حاڵێکدایــە کــە
لــە بەشــی نێوخۆیــی ،ئەمنییــەت،
هەڵبــژاردن،
ســەرمایەدانان،
پارلەمانــی ناوچەیــی ،حیــزب و
کاروبــار،
هاوپەیمانییەتییــەکان،
دەوڵەتی ناوچەیی ،یاســای بنەڕەتی،
ڕاگەیانــدن و چاپەمەنــی ،پــەروەردە،
توریســم ،نۆژەنکردنــەوە ،ئاوەدانــی
و هەندێــک بــواری دیکــە ،نیســبەت
بــە ناوچەکانــی دیکــەی عێــراق
کارنامەیەکی ســەرکەوتووتری هەیە.
هەرچەنــد کــە بە هۆی دەســەاڵتی
بەردەوامــی حیزبی لەســەر پێکهاتەی
سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی ،ئابــووری و
...هتــد ،لــەو هەرێمــە خودموختــارە،
هەروەهــا کورتهێنــان ،الوازی،

ناکارامەیــی ،گەندەڵــی و هەندێــک
بواری دیکە باســی لێوە دەکرێت ،بەو
مانایــە کــە ناڕەزایەتییەکان ،ســکااڵ
و ناڕەزایەتی بەو دۆخەش بە شــێوەی
جۆراوجــۆر لــە بەســتێنە سیاســی،
فەرهەنگی ،ڕاگەیانــدن ،چاپەمەنی،
حیزبی و خەڵکی خۆی نیشــان داوە.
بــەاڵم جەبــری ژێئۆپۆلتیکیــی
حکوومەتــی خودموختــار لــە بەرانبەر
دراوســێیەکان بە چ شــێوازێک دەبێت
و ئــەو بارودۆخــە چــە کاریگەریەکی
لەســەر ڕەهەنــدە جیــاوازەکان بــۆ
دەستپێڕاگەیشــتن بــە دابینکردنــی
بەرژەوەندییــە نەتەوەییەکانــدا هەیــە؟
ئــەو بارودۆخــە بــە چ شــێوازێک
دەتوانێــت ســەرچاوە و دەرفەتێــک
بێــت بــۆ بەدەســتهێنانی بەرژەوەندیــی
نەتەوەیــی یــا هەڕەشــە بێــت بــۆ ســەر
حکوومەتی هەرێم؟
بــە ڕوانینێکــی گشــتی بــۆ ســەر
بارودۆخــی جوغرافیایــی حکوومەتی
هەرێمــی کوردســتان ،زیاتــر یــا
باشــتر دەتوانیــن باشــییەکان ،ئیــراد،
دژواری و بەســتێنەکانی هەڕەشــە و
دەرفەتسازی ئەو هەرێمە خودموختارە
بناســین ،ئــەو جوغرافیــا سیاســییە
وەکــوو کــۆد یــا کارتــی گەمــە ،بــۆ
هەرێمی کوردســتان کار دەکات و بۆ
توانایــی ،هێــز ،دیپلۆماســی و هێــزی
بەڕێوەبەریــی و ڕێنوێنیــی سیاســیی
کۆمەڵــگا ،حکوومەتــی ناوچەیــی و
گەمەکەرانــی بەرانبەر دەگەڕێتەوە.
حکوومەتی هەرێم وەکوو بەشــێک
لــە کوردســتان و لــە چوارچێــوەی
عێراقــی فێدڕاڵ هەندێــک ئیمتیازی
هەیــە و بە هــۆی جوغرافیای خۆی،
مەحکــووم بــە هەڵوێســتێکی یــەک
الیەنــەی سیاســییە کــە لێکەوتــەی
بــۆ هەمــوو کوردەکانــی دیکــە لــە
بەشــەکانی دیکــەی کوردســتاندا
هەیــە .حکوومەتــی هەرێمــی
کوردســتان وەکوو بەشێک لە نیزامی
فێدڕاڵــی عێــراق ،لــە بــواری حقوقی
و سیاســەتی دەرەوە ،بەرگریــی و
پرســی پــارە و بابەتــی نەتەوەیــی،
لەژێــر سیاســەتی گشــتیی نیزامــی
فێدڕاڵدایــە .وەکــوو هــەر نیزامێکــی
فێدڕاڵــێ دیکــە ،لەگــەڵ هەندێــک
جیــاوازی کــە بەرهەمــی شوناســی
نەتەوەکانــی دروســتکەری نیزامــی
فێــدڕاڵ ،پێگــەی واڵتــی عێــراق،
قەیرانــە ناوچەییــەکان ،کێبڕکــێ
و دەســتێوەردانی زلهێــزە گــەورە و
ناوچەییەکانە.
ناوچــەی هەرێمــی کوردســتان لــە
دۆخــی فەرمیــدا کــە لــە دەرەوەی
مادەی  ١٤٠بــە حکوومەتی هەرێمی
کوردســتان دەناســرێت .پارێزگاکانــی
هەولێــر ،دهــۆک ،ســلێمانی و
حەڵەبجــه لەخــۆ دەگرێــت .ئەگەر ئەو
ناوچانەی کە کورد کێشــەی لەگەڵ
دەوڵەتــی ناوەندیــدا هەیە ،لە کردەوەدا
بــەو شــوێنانەوە بلکێنیــن ،پانتایی ئەو
بەشە لە کوردستان دوو قات دەبێتەوە،
بــەاڵم پــاش قەیرانــی هاوینــی ســاڵی
٢٠١٤ی زایینیــی داعــش لــە عێراقدا
ئــەو بەشــە لــە کوردســتان ،ئەمڕۆکە
لــە بیاڤی دزەکــردن و بەڕێوەبەریدا لە
دەســت دەوڵەتی کوردستاندایە.
هــەر چەند بە شــێوەی فەرمی ئەو
دۆخــە تاوتــوێ نەکــراوە .کوردســتان
(ناوچــەی خودموختــاری لەگەڵ ئەو
ناوچانــەی کــە کێشــەیان لەســەرە و
بــە پێچەوانــە) لــە هــەر دوو حاڵەتــدا
ناوچەیەکــە کــە بــۆ وەرزێــڕی باشــە
و ســەرچاوەی ئــاوی زۆری هەیــە،
خاکــی بەپیتــە و لەوەڕگــەی باشــی
کوێســتانیی بــۆ ئاژەڵــداری هەیــە.
سەرســەوزە و ناوچــەی زۆری
گەشــتیاریی بــۆ گــەڕان و توریســم
هەیــە ،ئــەوەش لــە کاتێکدایــە کــە
ســەرچاوەی ژێرزەوینیی باشــی هەیە،
هێــزی مرۆیــی باشــی هەیــە( .هــەر
چەنــد لە زۆر بــواردا وەک پەروەردە،
شــارەزایی و توانایی باشی نیە).

جووت حەوت

هەوراز
هێشــتا كەفوكوڵــی تەنگهەڵچنیــن بــە كۆمــاری ئیســامی و بــە
چالیش كێشــانی لە ڕێگەی ســندووقەكانی خۆیەوە نەنیشتبووەوە كە
ئاغــای خامنەیــی ڕایگەیاند چالیشــێك لە ئــارادا نیە و ئەمە فیتی
حەزرەتی خۆمە و ئەوانەش كە ناوی ئۆپۆزیســیۆنیان لە ســەر خۆیان
داناوە ،با بێنەوە ژێر عابای خۆمان و دەنگ بدەن .هەروەها وتیشــی
ئێــوە لەوانەیــە لەگــەڵ خۆم كێشــەتان هەبێت بەاڵم خــۆ لەگەڵ نیزام
كێشەتان نیە و بە هیی خۆتانی دەزانن (ڕاست و درۆی وە ئەستۆی
خودی ئاغا) .هەڵبەت ،ئەگەر تەنانەت بە دروشمیش بێت ،ریگەیان
پــێ بــدات لــە نێــو مۆرەكانی خۆیدا دەنــگ بە كاندیدایــەك بدەن كە
لــە خۆیــان نزیكــە ،دیســانیش تۆزێــك ڕێــی تــێ دەچێ كــە هەموو
دارونــەداری سیاســیی خۆیــان لــە ســەر «بــە چالیش كێشــان»ێكی
خەیاڵی دابنێن ،بەاڵم ئاغا لە درێژەی باسەكدا دەڵێ« :مەجلیسێكی
وەك مەجلیســی ئێســتام لێتــان دەوێ» .واتــە تەنانــەت بــۆی دیاری
كــردوون كــە لە نێــو شــوێنكەوتوانی ویالیەتی فەقیهیشــدا دەنگ بە
كــێ بــدەن و ئەگــەر دەنگیــش نــەدەن گرینــگ نیــە ،چوونكــە تەنیا
بەشــداری گرینگە .بەو حاڵەشــەوە هەر كێشەیەك دەمێنێتەوە ،ئەویش
ئەوەیە كە ئێســتا هێندێك لەوانە ناوێرن بچنەوە بۆ ئێران دەنگ بدەن،
چوونكە دەترســن ببنە میوانی كەهریزەك و وەهایان بە ســەر بێنن كە
نــاوی خۆیــان لــە بیر بچێتــەوە .كەواتە نەك مافــی دەنگدانی ئازاد،
بەڵكــوو مافی ژیانی ئازادیشــیان لە ئێرانــدا نیە و ئەو هەڵبژاردنەش
ناتوانــێ ئــەو مافەیان بۆ بگەڕێنێتــەوە ،چوونكە ئەزموونی عومری
كۆمــاری ئیســامی نیشــانی داوە كــە «مــاف زەوت دەكــرێ ،بەاڵم
ناسەندرێتەوە» .واتە بازنەی خاوەن مافەكان و بەرباڵویی مافەكانیان
بەردەوام بەرتەسكتر دەبێتەوە ،نەك بە پێچەوانە.
یەكێكــی دیكە لە سەیروســەمەرەكانی ئــەو هەڵبژاردنە ،لە زمانی
وتەبێــژی شــوورای نیگابانــەوە دەبیســتین كە دەڵــێ « :ڕاگەیاندنی
ڕەدی سەالحیەتەكان نهێنییە» .جا ڕاگەیاندنی نهێنی لە بابەتێكی
تــا ئــەو ڕادەیــە ئاشــكرادا چۆن دەبــێ ،مەگەر هەر خۆیــان لێی تێ
بگەن .ئەوەندەی من لێ تێگەیشتبێتم ،ئەوە چەن حاڵەتی هەیە:
1ـ تەنیا بە خودی پاڵێوراو دەڵێن سەالحیەتت ڕەد كراوەتەوە ،بەاڵم
بــە خەڵــك ناڵێــن .برادەرانیــش ئەگــەر ڕێگەیــان پــێ درا بچنــەوە بۆ
دەنگــدان ،دەنــگ دەدن بــە دوكتور فاڵنزادە .پاشــان كــە دەنگەكەیان
هاوێشــت ،دوو ســەربازی گومنامی ئیمامی زەمان بە میهرەبانییەوە
قۆڵیــان دەگــرن و پێیــان دەڵێــن« :ئــەوەی تــۆ دەنگــت پــێ دا ڕەدی
ســەالحیەت كراوە و دەنگەكەت باتڵەیە ،بەاڵم دەچێتە نێو ســندووقی
«مەشــرووعییەتی نیــزام» كــە لــە دەرەوە پێویســتمان پێیەتــی ،بــۆ
خۆشتان فەرموون لەگەڵ ئێمە تا دوو كۆاڵن ئەو التر میوانی حاجی
كازمــی ،بەرپرســی زینــدان بن ،پێكــەوە قاوەیەك دەخۆینــەوە» .بەاڵم
ئیتر كەس بە زیندوویی نایانبینێتەوە.
2ـ بە خودی پاڵێوراویش ناڵێن رەد كراویتەوە ،كابرا بەشداری دەكات
و كۆڵێك وەعدی خۆش خۆش بەم و بەو دەدات و كانیی بڵ و گۆلی
ورمێ و ئەسڵی  15و هتد وە بیریان دێنێتەوە ،دەنگەكەشی دەژمێرن،
بــەاڵم كاتێــك كــە چــووە مەجلیس ،شــوورای نیگابان لیســتەیەك لەو
كەسانە باڵو دەكاتەوە كە دەنگیان هێناوەتەوە ،بەاڵم سەالحیەتیان ڕەد
كراوە و بە پێمەڕە لە مەجلیس دەریان دەكەن.
3ـ دیســانیش بە خودی پاڵێوراو ناڵێن رەدی ســاحیەت كراویتەوە،
ئــەو هــەژارەش هەمــوو خەرجێك دەكا بۆ ســەركەوتن لــە هەڵبژاردندا،
بەاڵم دەنگی ئەوانەی كە ڕەت كراون ناخوێنێرتەوە.
4ـ بــە كــەس ناڵێــن كــە چ كەســانێك رەد كراونەتەوە ،هەمووشــیان
لــە هەڵمەتــی هەڵبژاردنــدا چاالكانــە بەشــداری دەكــەن ،بــەاڵم پاش
ژماردنــی دەنگەكان ناوی ئەو كەســە وەكوو بــراوە ڕادەگەیەنن كە لە
ســندووقەكاندا دەنگــی نەهێناوە .ئەوەش كــە دەنگی هێناوە بەاڵم رەد
كــراوە ،دیســان دەبێتــە میوانی حاجــی كازمی بە ســەرفی قاوەیەكی
تاڵی قەجەری.
ئاكامی هەموو ئەو ســیناریۆ ســەیرو ســەمەرانەش ئەوە دەبێت كە
یــا بەرپرســێكی ئەمنیەتیی ڕێژیــم وەكوو بــراوە ڕادەگەیەندرێت و لە
شــەقامەكاندا شایی ســەركەوتنی خەڵك و دێموكراسیخوازان! دەگێڕن
و پەیامی پیرۆزبایی و دەسخۆشی بەم الو بەو الدا باڵو دەكرێتەوە؟
یــان لــە حاڵەتی دووەمدا بەرپرســێكی ئەمنیەتیــی دیكە وەك براوە
ڕادەگەیەنرێــت و خێزانــی ئاغــای ڕەفســەنجانی داوا لــە خەڵك دەكا
بڕژێنــە شــەقامەكان .خەڵكیــش یــان وەاڵم دەدەنــەوە یــان نایدەنــەوە و
لــە هــەر دوو حاڵەتــدا بــرادەران نیزامیــان بــە چالیــش كێشــاوە ،بەاڵم
چالیشەكە هیچی لێ شین نەبووە.
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شانۆیەك بە ناوی هەڵبژاردنەكان لە ئێراندا
جەماڵ ڕەسوڵدنخە
باسكردن سەبارەت بە هەڵبژاردنەكان
و دەنگدانــی خەڵــك ،پرســێكی قووڵ و
چەنــد ڕەهەندییە كە لەو بابەتەدا جێگا
ناگرێــت و كۆتایــی پێنایەت .لەبارەی
هەڵبژاردنەكان زۆرێك لە كۆمەڵناسان و
شــارەزایانی زانستە سیاسییەكان شرۆڤە
و ڕاڤــەی ئــەو وتەزایەیــان لە زانســتی
سیاســەتدا كــردووە و گرینگیــی ئــەو
پرسە لەو بوارەدا كە خەڵكی واڵتێك بە
دەنگدانی خویان چارەنووســی سیاسیی
و ژیانــی خۆیــان لــە چوارچێــوەی
ســنوورەكانی خۆیانــدا دیــاری دەكــەن،
گرینگە.
هەڵبژاردنەكان جیا لەوەیكە دیارترین
نموونــە بــۆ هەڵســەنگاندنی ئازادیی و
حكوومەتــی خەڵكی لە نێو واڵتێكدا
ئەژمــار دەكرێــت ،بــەاڵم ئەوەیكــە
خــودی تاكەكانی كۆمەڵگا بڕیار
بۆ واڵتی خۆیان دەدەن ،گەورەترین
غــرور و كەرامەتــی مرۆڤــە كــە
تاك هەستی پێ دەكات ،ئەوەش
بــۆ ئەوە دەگەڕێتــەوە كە ،كاتێك
تاك خۆی لە بڕیاری داهاتووی
واڵتدا بــە بەشــدار دەزانێــت،
هەســتی باوەڕ و پاراســتنی خاك،
زیاتر لە ناخیدا بەهێز دەبێت.
جیــا لــەو باســە كــە بۆچــی
هەڵبژاردنــەكان
بەڕێوەبردنــی
مەســەلەیەكی زۆر گرینگــە ،ئــەو
بابەتــە كاتێــك زیاتــر خــۆ دەردەخات كە
ئــەو دەســەاڵتدارانەی لــە لووتكــەی
دەســەاڵتدان ،بۆ درێژەپێدانی دەسەاڵتی
خۆیــان ،تەنیــا كاتێــك ڕوو لــە خەڵــك
دەكەن كە دەیانهەوێ دەســەاڵتی خۆیان
بــۆ دەورەیەكــی دیكــە درێــژ بكەنــەوە.
كارەســاتی ئــەو هەڵبــژاردن و پەنــا بــۆ
خەڵــك بردنــەوە ،كاتێــك دەر دەكەوێــت
كــە دەنگدانــی خەڵــك لە ســەندووقەكان
و خەڵــك هێنانــە ســەر ســەندووقەكان،
تەنیــا بــۆ فریــوكاری و ڕواڵەتــی بێــت
و بەڕێوەبەریــی هەڵبژاردنــەكان تەنیــا
بــۆ لەبەرچاوگرتنــی چەمكێــك و
پرۆســەیەكی سیاســی بێــت و دەنگــی
خەڵك وەك مانا ڕاستەقینەكەی بەهەند
وەرنەگیرێت ،هەمان ئەو مەســەلەیە كە

هــەر چــوار ســاڵ جارێــك لــە ڕێژیمــی
كۆماری ئیسالمیدا دووپات دەبێتەوە.
لــە مــاوەی  ٣٦ســاڵی ڕابــردوودا،
دوای هاتنەســەركاری حكوومەتــی
ویالیەتــی فەقیهـــ ،تا ئێســتا هەر چوار
ســاڵ جارێــك هەڵبژاردن بۆ مەجلیســی
شــوورای ئیســامی ،شــوورای شــار و
ســەركۆماری بەڕێــوە دەبــات ،كە تەنیا
قاپڵۆخێــك لــە هەڵبژاردنەكانــە و
ئــەوەش تەنیــا شەخســی
عەلــی خامنەییــە
كە مــۆرەكان
جێبەجێ

دەكات
و بڕیــاری
و
«دانــان
البــردن»ی كەســانێك
بــە نــاوی «نوێنەرانی خەڵك»
دەدات.
دەســەاڵتی سیاســی لــە ئێرانــدا
خەڵكــی نیــە و پــاوان كــراوە ،كــە ئــەوە
بۆخــۆی مۆری ڕەتكردنەوە بە هێماكان
و نیشــانەكانی خەڵــك ســاالری لــەو
واڵتەدایــە ،چوونكــە بڕیــاری هەوەڵ و
كۆتایــی شەخســی یەكەمی دەســەاڵت
كە خۆی بە نوێنەری بێئەمالوئەوالی
خــودا لەســەر زەوی دەزانێــت ،دەری

دەكات و ڕەخنــە و شــرۆڤەش ســەبارەت
بــە بڕیــارات و تێبینییەكانــی ناوبــراو
كارێكی هەڵەیە.
ڕێژیمی ئیســامیی ئێــران هەر جارە
لــە كاتی هەڵبژاردنەكاندا ،فەزای باس
و مشــتومڕ تــا ڕادەیــەك دەكاتــەوە و
خەڵــك و

پاڵێوراوانی
هەڵبژاردنــەكان ،بــە قەولێــك ڕەخنــە لە
دەســەاڵتە دەســتە چەندەمییەكان دەگرن
و وادە و بەڵێنــی بــە خەڵــك دەدەن كــە
ئەگەر بە باشی و جوانی سەرنج بدەینە
قســەی پاڵێوراوانــی هەڵبژاردنــەكان،
زیاتــر دەربڕینــی دەرد و كردنــەوەی
ێ دەروونییەكانــە ،كــە بــە هــۆی
گــر 

نەبوونــی فــەزای كــراوەی سیاســی و
گوشــارە كۆمەاڵیەتییــەكان ،لە ناخیاندا
دروســت بووە و لەو كاتەدا كە دەرفەتێك
خولقــاوە ،دەیدركێنــن .چوونكە وەك ئەو
پەندەی كە دەڵێت« :پێســتی بەرازییە و
دەبباغیــی نایە » ،خــودی پاڵێوراوانی

هەڵبژاردنەكان باشتر لە هەر كەس
دەزانــن كە «گــۆڕان» هیــچ ،تەنانەت
«چاكســازی»یی ســەرەتاییش لــەو
ڕێژیمەدا ناكرێت.
لە ڕێژیمێكدا كە باوەڕی بە هیچكام
لــە بنەماكانی مرۆڤایەتی و سیســتمی
سیاســیی مۆدێــڕن نیــە ،قســەكردن لــە

چاكســازیی و گۆڕانــی پێكهاتــەی
ڕێژیــم بێهوودیــە و دواكەوتوانــی ئــەو
بیرۆكەیــە ،بــێ هیــچ ئەمالوئەوالیەك،
زۆر لــە هەڵــەدان ،چوونكــە محەممــەد
خاتەمی كــە وەك ڕزگاركەری خەڵكی
ئێــران دەناســرا ،لــە دواییــن ڕۆژەكانــی
كاری خۆیــدا ڕایگەیانــد كــە ،ئــەو
«تەدارۆكات»چییەك زیاتر نەبووە.
هەڵبژاردنــەكان لــە مــاوەی
ئــەو
دەســەاڵتی
ڕ ێژ یمــە د ا ،

هەڵبژاردنێكی
نمایشــی بــووە و
هەڵبژاردنێــك بــووە و بەتــاڵ
بــووە لــە هــەر چەشــنە ئامانجێكــی
ڕاســتەقینە بــۆ خەڵــك .ئــەم جــۆرە
هەڵبژاردنانە لە ڕێژیمە سەرەڕۆكان زۆر
بــاوە و بەم چەشــنە پڕۆپاگەنــدا دەكەن
كە ڕێژیمەكەیان ڕەوایی گشتی هەیە.
لــە هەڵبــژاردن و دەنگــدان بــەو
تاكــەی كــە خــۆی پااڵوتــووە ،یەكێــك
لــەو شیاوییانەی(ســەالحییەت) كــە
دەبــێ هەیبێــت ،دەبــێ جێگای پەســند

و قەبووڵــی خەڵــك بێــت ،كــە ئــەو تاكە
لــە چ كات و شــوێنێكدا بــاس لــە
چاكســازی دەكات و وادە دەدات بــە
خەڵــك ،بــۆ كەســێك كــە النیكەمــی
ڕوانگــەی سیاســیی هەبێــت ،بەباشــی
دەردەكەوێت كە هیچكام لەو پاڵێورانەی
ڕێژیمی ئیســامیی ئێران ،نە لەو فەزا
سیاســییەدان و نــە لــەو شوێنەشــدان كە
بتوانن وادە و بەڵێنی بدەن بە خەڵك.
جیــا لــەو باســانە ،خەڵكــی ئێــران
ئەمڕۆ لە بارودۆخێكدا لە ســەروبەندی
هەڵبژاردنەكانــدان كــە هــۆكار و پرســی
جۆراوجــۆر لــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت
ڕوویــداوە ،كــە بایــەخ و گرینگیــی ئەو
هەڵبژاردنانــەی چەنــد قات كــردووە ،تا
ئاســتێك كە شەخســی خامنەیی داوای
لــە هەمــوو الیــەن و تاكەكانی ئێران،
تەنانــەت ئەوانەی كە دژی نیزامن
و قەبووڵیــان نییــە كردووە دەنگ
بــدەن .چوونكــە خامنەیــی
خــۆی دەزانێــت كــە قەیرانــی
مەشــروعیەت و ڕەوایــی
ڕێژیــم ،زیاتــر لــە هەركاتێــك
خــۆی دەرخســتووە و لــە نێــو
خــودی ڕێژیمیشــدا ،الیەنــە
سیاسییەكان شەڕ بۆ دەسەاڵت
و پارە دەكەن.
ئــەو بانگەشــە و بانگهێشــتە
فەرمییــەی خامنەیــی بــۆ ئــەوە
دەگەڕێتەوە كە خەڵك مەیلی زۆریان
بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنەكاندا نیە و
ئەو كێشەیە زیاتر لە هەركاتێك بەرۆكی
ئــەو ڕێژیمــەی گرتووەتــەوە و لەگــەڵ
ڕێــژەی كەمیــی بەشــداریی خەڵــك لــە
هەڵبژاردنەكاندا بەرەوڕوون كە هۆكاری
ســەرەكیی ئەو كێشەیە بۆ بێمتمانەیی
خەڵــك بــۆ ئــەو ڕێژیمــە سیاســییە
دەگەڕێتەوە.
لەو نێوانــەدا ،دەبێ خەڵك هەنگاوی
ســەرەكی هەڵبێننــەوە و وەبیــر خۆیــان
بێننــەوە كــە دەنگــدان وەكــوو جارانــی
پێشــوو ،هیــچ كاریگەرییــەك لەســەر
دۆخــی ژیــان و ناوەرۆكــی ڕێژیــم
دانانێت و ئەو «پێستە بەرازە ،دەبباغی
هەڵناگرێت».

دۆخی كوردستانی باکوور
ئیدریس ستوەت

ماوەیەكــە شــەڕ لــە كوردســتانی
باکــوور لــە نێــوان هێــزی پ ك ك و
پۆلیســی توركیە دەســتی پێكردووە و
سیاست و پرۆسەی ئاشتی لە واڵتی
توركیــە كارایــی خۆی لەدەســت داوە
و پرۆســەی ئاشــتی هەڵوەشــاوەتەوە و
شەڕێكی خوێناوی دەستی پێكردووە.
واڵتــی توركیــە ،پ ك ك وەك
تیرۆریســت نــاو دەبات و بــە بیانووی
شــەڕ لەگــەڵ تیرۆریــزم ،شــار و
شــارۆچكە و گوندەكانی كوردستانی
باکــوور بۆردومان دەکات و گەمارۆ
دەدات و گەلــی كــورد خڵتانی خوێن
دەكات .لە ڕاســتیدا ئەو شــەڕەی لە
باکــووری كوردســتان هەیە ،شــەڕی
دوو نەتــەوەی كــورد و توركــە ،نــەك
شــەڕی پ ك ك و تــورك و ئــەو
شەڕە لە ڕاستیدا مالی كورد كاولتر
دەكات.
بەپێــی ئامارەكانــی ڕێكخــراوی
مافەكانــی مــرۆڤ ،لــە ســەرەتای
دەســتپێكردنی شــەڕەوە تــا ئێســتا،
نزیكەی  ٢٥٠سەربازی تورك و ٢٨٠
گریالی پ ك ك كوژراون و نزیكەی
 ٣٧٥كەسی خەڵكی سڤیل لە ناوچە
جۆربەجۆرەكانــی ئــەو واڵتــە گیانیان
لەدەســت داوە و  ٧٥٠كەسیش بریندار
و بە هزاران كەسیش ئاوارە بوونە.
ئێســتا لــەم واڵتــەدا ،هێــزی
عەســكەری دەستپێشــخەرە و ڕۆژ
بــە رۆژ تا دێت ،دۆخی كوردســتانی
باکــوور بــە گشــتی ئاڵۆزتــر دەبێ و

سیاســەت وەكــوو مێكانیزمێــک بــۆ
بەڕێوەبردنــی واڵت ،بۆ چارەســەریی
كێشــەكان لــە توركیــە ڕووبــەڕووی
بنبەســت بووەتــەوە و مــەودای نێــوان
ئانــكارا و ناوچــە كوردنشــینەكان
فراوانتــر بــووە و بێگۆمــان ئێســتا
شــەڕ پانتــا و ناوچــەی زیاتــری
بەخۆیــەوە گرتــووە و بــەردەوام
عەســكەریی
هێــزی
توركیە ئۆپەراسیۆن
ناوچــە
لــە
كوردییەكان
ئە نجــا م
دەدەن
و

تاوانــی
گەورەیــان
ئەنجــام داوە و
ئەگەر ئەو تاوانانە
لــە هەر واڵتێكی دیکە
ئەنجــام درابــا ،وەك كارەســات
لێــك دەدرایــەوە ،بــەاڵم ســەبارەت بــە
كــورد بەداخــەوە ئــەو تاوانانــەی كــە
ئەنجــام دراون ،لــە ئاســتی جیهانــدا
كەمترین ڕەنگدانەوەی هەبووە.
و
ســەربازیی
هەڵمەتــی
ناوچــە
میلیتاریزەكردنــی

كوردنشینەكانی كوردستانی باکوور،
بــووە هــۆی ئــەوە كــە خەڵكــی كورد
هیــچ هیوایەكیــان بــە داهاتــووی
هاوبــەش لــە گــەل تــورك نەمێنــێ و
ئاراستەكە بەرەو دابەشبوون بڕوات.
لــە و

نێــوەدا،
نــە دەســەاڵتدارانی واڵتــی
توركیــە و نــە بەرپرســانی پ ك ك،
خۆیــان بەرانبــەر بــە هەلومەرجــی
ئێســتای كوردســتانی باکــوور بــە

بەرپرســیار نازانــن و هیچ الیەنێكیش
هــەوڵ نــادات بــۆ هێوركردنــەوەی
دۆخەكــە و بێگۆمــان بەرپرســیاری
ســەرەکی لەم شــەڕەدا هــەر دەوڵەتی
توركیەیە.

گۆمان لــەوەدا نیە كە
بــۆ چارەســەری مەســەلەی كــورد لە
كوردستانی باکوور دەبێ مافی كورد
بــە فەرمی بناســرێ ،بەاڵم پ ك ك

وەك بزووتنەوەیەکــی كــوردی دەبــێ
گــۆڕان بــە ســەر تاكڕەویــی خۆیــدا
بێنێ .لە ڕاســتیدا ،پ ك ك هیچ
نەخشە ڕێیەکی بۆ داهاتووی خۆی
نیــە و هــەر ڕۆژێ بــە سیاســەتێكی
هەڵە لە گۆڕەپانی سیاســیدا خۆی
قــوت دەكاتــەوە و لــەو نێــوەدا گەلــی
كــوردە كە بــاج بۆ سیاســەتی
هەڵــەی پ ك ك
دەدات.
پ ك ك
ڕ ۆ ژ ێــك

سەربەخۆیی
بــۆ هــەر چــوار
پارچــەی كوردســتان
دەوێ و ڕۆژێــك نایهــەوێ،
ڕۆژێــك شــەڕ دەكات و ڕۆژێــك
درێــژە بە پرۆســەی ئاشــتی دەدات و
ســەرباری ئەوانەش ،دەســتێوەردان لە
هەموو بەشــەكانی دیكەی كوردستان
دەكات و زۆر جاریــش بــە شــێوەی
فەرمی ،دژایەتی پارتەكانی دیكەی

كوردستان دەكات.
ئــەو شــەڕەی كــە ئێســتا بەرۆكــی
كوردســتانی باکــووری گرتووەتەوە و
نەتــەوەی كورد قوربانیــی بۆ دەدات،
بەشــێگی دەگەڕێتــەوە ســەر هەڵــەی
سیاســیی پ ك ك و بەشــێكیش
دەگەڕێتەوە ســەر سیاســەتی واڵتانی
دیكتاتۆری ناوچە كە نەتەوەی كورد
خڵتانــی خوێن دەكەن و زۆر بەداخەوە
واڵتانی زلهێزی جیهان ،سیاسەتێكی
ڕوونیان بەرانبەر بە كورد نیە و ئەوەش
دەگەڕێتــەوە ســەر بنەمــای پێوەندیی
بــاش لەگــەڵ ئــەو دەوڵەتانــەی كــە
خــاوەن كیانن و ئــەو واڵتە زلهێزانەی
جیهــان کــە دەیانهەوێــت سیســتمی
جوغرافیایــی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت
گۆڕانــی بەســەردا نەیــەت و ئــەوە
دەبێتــە هــۆی ئــەوە كــە كــورد وەك
ئامرازێك بەكار بهێنن.
لــە ڕاســتیدا ،بەردەوامیی كێشــە
و ناســەقامگیری لــە كوردســتانی
باکوور ،نە بە قازانجی گەلی كوردە
و نــە بــە قازانجــی توركیەیــە و تاقە
ڕێــگای چارەســەریی پرســی كــورد
لەو بەشــە لە کوردســتان ،دیالۆگە و
بــە كوشــت و كوشــتار هیــچ كام لــەم
الیەنانە بە ئامانج ناگەن.
تــا ئــەو ڕۆژەی كــە بزووتنــەوەی
ڕزگاریخوازی گەلی كورد یەكگرتوو
نەبێ ،خاوەن هەڵوێستی خۆی نەبێ،
پالنــی خۆی نەبــێ و خاوەن پرۆژەی
خــۆی نەبــێ ،لــە سیاســەتدا هــەر
ئەنجامی بەم شــێوەیە دەبێ كە ئێستا
هەیەتی.

ئەدەب و هونەر
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واتای گشتیی
چیرۆكی مینیماڵ
و نموونەیەك لە
چیرۆكی مینیماڵ
محەممەد ئیبراهیمی

ســەرەتا ئاوڕێك لە پێناســەی مینیماڵ لە ڕوانگەی فەتحالله بینیاز ،نووســەر و ڕەخنەگری ئەدەبی كە لە وتووێژێكدا لەگەڵ ئیلنا باســی كردووە
و :ناهید
دەدەینەوە و لە درێژەدا چەند نموونەیەك لە چیرۆكی مینیماڵ لە نووسینی نووسەری ئەم دێڕانە دەهێنینەوە:
پێناســەی مینیماڵیســم لە هونەرەكانی نیگاركێشــیی ،پەیكەرتاشــیی ،میعماریی و مۆسیقا هەڵینجاوە .لەم ئاراســتەدا ،مینیماڵیسم بە ڕەوتێك دەگوترێت كە لە دەیەی
1960ەوە ســەرەتا لە ئەمریكا و دواتر لە ئورووپا بیچمی گرت و لە ســادەیی و ڕوونیی دەربڕین و ڕەوشــە ســادەكان بۆ ئەفراندنی بەرهەمە هونەرییەكان كەڵكی
وەردەگرێت .لە فارسیدا مینیماڵیسم بە النیكەم گەرایی ،سادەگەرایی ،كەمینە گەرایی ،هونەری كەمینە ،یان هونەری چڕ و پوخت ،مانا كراوەتەوە.
هەروا كە مینیماڵیســم وەكوو شــێوازی ژیان ،بەدیلێكە بەرانبەر بە ژیانی پڕتێچوو و بەرخۆر ،لە پانتای ئەدەبیاتدا ،هەم نووســەر و هەمیش شــاعیر ،پێویســتە خۆیان
لە درێژدادڕی و زۆر نووسین بەدوور بگرن .خۆیان لە نووسینی هەمەكی و دەربڕینی شتە گشتییەكان بپارێزن و لە نووسینی وردەكارییەكانیش خۆ بەدوور بگرن.
بۆ نموونە پێویســت ناكات لە گێڕانەوەی ســەفەرێك بە فڕۆكەدا ،باســی كڕینی بلیتەكە لە ئاژانســەكەش بكرێت یان بەفیڕۆدانی كات لە تاكســیدا تا دەگاتە شــوێن،
مەگین ئەوەی لە سەردانی ئاژانسەكەدا ڕووداوێكی تایبەت هاتبێتە ئاراوە .بۆ نموونە بینینی كەسێك كە بە شێوەیەك ڕەوتی ژیانی كەسایەتیی چیرۆكەكە تا ڕادەیەك
بگۆڕێت.
ئەگەر كورتە چیرۆك بەپێی پێناسە كردنی ئێدگار ئالێن پۆ لە دانیشتنێكدا دەخوێندرێتەوە ،كورتیلە چیرۆك یان فلەش فیكشێن یان سادێن فیكشێن یان میكرۆفیكشێن
و بە گشــتی چیرۆكی مینیماڵ دەبێ لە یەك و لە حاڵەتی دەگمەندا لە ســێ تا پێنج خولەكدا بخوێندرێتەوە .زۆربەی ئەوانە «پالت»یان نییە و ئەگەریش هەیانبێت،
سادەیە ،بە ڕادەیەك كە وەك بڵێی لە بنەڕەتدا هەر هیچ ڕووی نەداوە .ئەم پالتە سادەیە ،پێویستە لە زەمەن و شوێنی بەرتەسكدا شكڵ بگرێت ،هەڵبەت دەكرێت بە
هێنانی یەك یان چەند وشە ،ئاماژە بە زەمەنێكی دووریش بكرێت ( بۆ نموونە :جەنگی دووهەمی جیهانی كۆتایی پێ هاتبوو كە )...بەاڵم خودی گێڕانەوەكە دەبێت لە
زەمەنێكی كەمتر لە ڕۆژێك یان تەنانەت چەند كاتژمێر و هەندێ جاریش چەند خولەكدا بگاتە ئەنجام .هەر لێرەوە دەكرێت بەو دەرئەنجامە بگەین كە ئەگەر كورتە
چیرۆك بڕگەیەك لە ژیانە ،چیرۆكی مینیماڵیســتی ،بڕگەیەكی «كوتوپڕ» و گەلێك بەرتەســكترە لە ژیان و دەبێ وەها كورت بێت كە كاریگەریی هەســتیارییەكەی
بەهێز بنوێنێ .خاڵی ناوەندیی هێزی ئەم چیرۆكە ،كەسایەتییەك یان ڕووداوێكە .ئەگەر لە كورتە چیرۆكدا ،بەالی زۆرەوە تەنیا ڕوانین و ڕوانگەی كەسایەتی ئاڵوگۆڕی
بەسەردا دێت ( نەك كاراكتێرەكەی) ،لە چیرۆكی مینیماڵدا ڕەنگە هەر ئەوەندەش ڕوو نەدات .بەم حاڵەش ،پێویستە ترس و پەژارە ،نیگەرانیی و پەرۆشییەكان وێنا
بكات ،دیاردەگەلێك وەكوو خۆشەویستی ،هیوابڕاویی ،هیوا و مەرگ – بەاڵم نابێت ناوەرۆكی ئەخالقی ،سیاسی و فەلسەفی هەبێت و یان بەو دەرئەنجامانە بگات.
خاشە و بنەڕەتی مێژوویی چیرۆكی مینیماڵ ،لە حیكایەتە كۆنەكانی مرۆڤدایە ،بۆ نموونە لە «گوڵستان» و «جەوامعولحكایات»ی ئێران و «چیرۆكەكانی دێكامێرۆن»
لە ئیتالیا كە لە الیەن بوكاچینۆوە كۆ كراوەتەوە و «چیرۆكەكانی كانتێر بری» لە بریتانیا كە بە هیمەتی جێفری چاوسێر ،كۆ كراوەتەوە و هەروەها تا ڕادەیەك «كلیلە
و دێمنە» و «هەزار و یەك شەو» .ئەو بەرهەمانەی كە ئەمڕۆكە وەكوو چیرۆك ناناسرێن.
نموونەیەك لە چیرۆكێكی مینیماڵ:
سیانەی جەنگ و ئاشتی
یەك
بــۆ دوور ئەڕوانێــت .خــاك ،تــۆز ،دووكەڵ...ئاو دەكاتە بن دارەكە .مشــتێكیش ڕۆ دەكاتە ســەر پێیەكانی كە لە ژێر خاكەكەوە ئێســقانی پەنجەكانی دیارن .القێك كە
دفن كراوە .سەیری كەپرەكە دەكات .كچە بچكۆلەكەی بە مینێكی پووچەڵكراو یاری دەكات.
دوو
دایك دەبێژێ:
الیە الیە الی الیە...
دەنگی تەقینەوەی بۆمب...منداڵەكە لە ئامێزی دایكیدا دەترسێت و ڕادەچڵەكێت...
ـ الیە الیە الی الیە...
تەقــە كــردن ،دەنگــی هــاواری ئــەو پیاوەی بۆ نیزامییەكان وتــار دەدات .منداڵەكە پتر خۆی بە دایكیەوە دەنووســێنێنت .دەنگی تێكداڕمانــی بینایەك...دەنكی قیژەی
مندااڵن ...منداڵەكە خەبەری دەبێتەوە و دەست دەكات بە گریان .ژنەكە ڕوو لە پیاوەكە:
ـ دەكرێت كزی بكەیت؟ منداڵەكە هەستا...
پیاوەكە چاوی بڕیوەتە بێژەری هەواڵەكان و دەنگی تەلەفزیۆنەكە كز دەكات.
دایكەكە الیە الیە دەكات...
سێ
بە دانیشــتنەوە دەڕوانێتە تۆپە ڕەنگاڵەكەی ،شــەمەندەفەرە لەیســتۆكەكەی و بتە وەویلەكەی من...بۆ ئەو تفەنگە باغەیەی ،باوكی یاســاغی كردووە یاریی پێ بكات.
بڕیار دەدات هەمان تفەنگی باغە بكاتە یارمەتی بۆ منداڵە جەنگ لێ دراوەكان و باوكیشی دژایەتیی ناكات.

چاپ و باڵوکردنەوەی کتێبی
کوردی لە هەرسین
بە چاپ و باڵوکردنەوەی کۆمەڵە شێعری دووبەیتیی
شاعیر و نووسەری کورد «ئارەش ئەفزەلی» خەڵکی
هەرســین ،لــە مــاوەی ئەمســاڵدا چەندەمیــن کتێبــی
کوردی باڵو کرایەوە.
بەپێــی ڕاپۆرتــە باڵوکــراوەکان ،کتێبــی «ئەســەری
ئاسارە» کۆمەڵێک لە شێعرە دووبەیتییەکانی شاعیر
و نووســەری هەرســینی «ئــارەش ئەفزەلــی» چــاپ و درایــە بازار .بــە باڵوکردنەوەی ئەو کتێبە ،پێگــەی فەرهەنگی و
ئەدەبییی هەرسین لە کرماشان زیاتر خۆی نیشان دا.
کتێبی ئەسری ئاسارە ،کۆمەڵێک لە دووبەیتییەکانی ئەو شاعیرە کوردەیە کە لە ماوەی یەک دەیەدا بەرهەمی هێناوە.
ئەو کتێبە لە  ١١١الپەڕەدا و لە  ١٠٠٠نووسخەدا ،لە الیەن «نەشری داستان»ەوە چاپ و باڵو کراوەتەوە.
باڵوکردنــەوەی ئــەو کتێبــە بــە هــۆی ناســراویی ئــەو شــاعیرە و ڕابــردووی چاالکییــە فەرهەنگــی و ئەدەبییەکانــی لە
ئاســتی پاریزگای کرماشــاندا و شــارەزایی ناوبراو لەســەر شــێعری کوردی ،مێژوو و ئەدەبی کوردی ،بایەخێکی زۆر بە
بەرهەمەکانی دەبەخشێت.
ئارەش ئەفزەلی ،شاعیر و نووسەری کورد بە پێشینەی سێ دەیە چاالکیی فەرهەنگی لە پارێزگای کرماشان ،هەنووکە
دەبیــری ئەنجوومەنــی شــێعری کــوردی لــە هەرســینە و لەو ڕێگایــەوە توانیوێتی بە بەڕێوەبردنی فێســتیڤاڵی ســااڵنەی
«گەاڵڕێژان» لە شاری هەرسین فەزای شێعر و ئەدەبی کوردی گەشاوە بکات.
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رۆژنامەی «كوردستان» و ماڵپەڕەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
:لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا
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