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وەگەڕکەوتنەوەی گەمارۆکان لەدژی ئێران
وەزارەتــی خەزێنەداریــی ئامریــکا ٢٥
کەســایەتیی حەقیقــی و حقوقیــی
بەهــۆی هەبوونــی پێوەنــدی لەگــەڵ
بەرنامــەی مووشــەکیی ڕێژیمــی ئێــران
و ســپای قــۆدس ،لــە پێرســتی گەمــارۆ
پێوەندیــدارەکان بــە واڵتــی ئێــران زیــاد
کــرد.
بەپێــی ڕاپۆرتــی "ســی ئێــن ئێــن"،
وەزارەتــی خەزێنەداریــی ئامریــکا
ڕۆژی هەینــی ١٥ی ڕێبەنــدان١٣ ،
کەســایەتی حەقیقــی و  ١٢کۆمپانیــای،
بەهــۆی فرۆشــتن یــان هەوڵــدان لەمــەڕ
فرۆشــتنی تەکنۆلــۆژی و پێداویســتییە
پێوەندیــدارەکان بــە بەرنامــەی مووشــەکە
بالســتیکەکانی ئێران ،خســتە نێو پێرستی
گەمارۆکانــی خۆیــەوە .هەنــدێ لــەو
کەســانە یــان ئــەو ناوەندانــە پشــتگیرییان
لــە ســپای تێرۆریســتی قۆدســی ئێــران
کــردووە و یــان نوێنەرایەتییــان کــردووە.
هەنــدێ لــەو کۆمپانیاگەلــە لــە
ئیماراتــی یەکگرتــووی عەرەبــی ،لوبنــان
و چیــن چاالکــی دەکەن.پێــش لــەوەش
ڕاگەیەندرابــوو کــە دەوڵەتــی نوێــی
ئامریــکا بــە دەســتووری دۆناڵــد ترامــپ،
گەمــارۆی نوێــی زیاتــر لــە دژی کەســان
و ناوەنــدە ئێرانییــەکان ،و یــان پێوەندیــدار
بــە ئێــران ،کــە لــە ســەردەمی ئۆبامــادا
گەمارۆیــان خرابــووە ســەر ،پەســەند
دەکرێــت .ئــەم گەمارۆیانــە هیــچ

پێوەندییەکیــان بــە ڕێککەوتنــی ناوکــی
ئێــران و واڵتانــی  ٥+١نییــە.
بەپێــی ڕاگەیەنــدراوی وەزارەتــی
ئــەو
ئامریــکا
خەزێنەداریــی
گەمارۆیــان
کۆمپانیاگەلــەی
خراوەتەســەر بریتیــن لــە" :شــرکت
ســتاره شــرقی ،شــرکت آریــن دانــش،
شــرکت ســاختمانی-تجاری ماهــر،
شــرکت تجاری-انــرژی میــراژ،
شــرکت بینالمللــی ام کــی اس،
شــرکت صــادرات و واردات نینگبــو،
شــرکت داریــا افــق ســبز ،شــرکت
داروســازی ریــم ،شــرکت رویــال پرل[لــە
ئیماراتــی یەکگرتــووی عەرەبــی]،
شــرکت زیســت تجهیــز پویــش ،شــرکت
تجــاری کاســالینگMirage for،
 Waste Managementو
Environmental Services
."sarl
پێرســتی ئــەو کەســایەتییانەش کــە
گەمارۆیــان خراوەتــە ســەر بــەم شــێوەیە
ڕاگەیەنــدراوە" :حــاج یەحیــا ،عەبدوڵــا
ئەســغەرزادە ،تەنــی شــاخدارییان،
حەســەن ئیبراهیمــی ،محەممــەد
قەرحــەت ،محەممــەد مەقــام ،کامبیــز
ڕۆســتەمییان ،عەلــی شــەریفی ،کیــن
شــین هــۆوا ،ڕیچــارد یــوو ،مســتەفا
زاهێــدی ،قــودرەت زەرگــەری و کارۆل
ژائــۆ".

ناوشکێنی ئامریکا ڕەوانەی سەردەمی قبووڵکردنی کردەوەکانی
بابولمەندەب کرا
ڕێژیمی ئێران بەسەرچووە
لــە دوای هەوڵــی پاپــۆڕە
حوســییەکان
توندڕەوکانــی
بــۆ نائەمــن کردنــی گــەرووی
ناوشــکەنێکی
بابولمەنــدەب،
ئامریــکا ڕەوانــەی ناوچەکــە کرا.
هەواڵدەریــی ڕۆیتێــرز لــە زاری
بەرپرســانی ئامریکایــی بــاوی
کردووەتــەوە کــە؛ ویالیەتــە
دوای
لــە
یەکگرتــووەکان
ئاڵۆزییــەکان
بەرزبوونــەوەی
لــە نێــوان تــاران و واشــنگتۆن
و بــۆ پاراســتنی ڕێــگا
ئاوییــە نێودەوڵەتییــەکان لــە
بەرانبــەر تەقــەی حوســییەکان،
ناوشــکێنێکی هێــزی دەریایــی بــۆ
کەنارئاوەکانــی یەمــەن نــاردووە.
دوو بەرپرســی ئامریکایــی کــە
نیانویســتووە ناویــان ئاشــکرا
بکرێــت ،گوتوویانــە؛ ناوشــکێنی
"یــو.اس .اس کــول" گەیشــتووەتە
نزیــک گــەرووی بابولمەنــدەب
لــە باشــووری ڕۆژئــاوای
یەمــەن و بەرپرســایەتی گەشــتە

دەریاییــەکان و پشــتیوانی لــەو
کەشــتییانە کــە لــە هاتوچــۆدان
لــە ئەســتۆ دەگرێــت.
هەروەهــا فرانسپرێــس لــە زاری
بەرپرســێکی دیکــەوە ئاشــکرای
کــرد کــە؛ ناوشــکێنی ئامریکایی
لــە دوای ئــەو ڕووداوانــەی
بــۆ ناوشــکێنی عەرەبســتانی
ســعوودی هاتــە پێــش ،ڕەوانــەی
بابولمەنــدەب کراوە.چەنــد ڕۆژ
پێــش پاپــۆڕە توندڕەوەکانــی
میلیشــا حوســییەکان هێرشــیان
کــردە ســەر پاپۆڕێکــی ســعوودی
لــە کەنارئــاوی ڕۆژئــاوای یەمەن،
و لــە ئاکامــدا تەقینەوەیــەک
ڕووی دا کــە دوو کــەس بــەو
کوژران.ناوشــکێنی
هۆیــەوە
ئامریکایــی "یــو.اس .اس
کول"ـــیش لــە ئۆکتۆبــری ســاڵی
٢٠٠٠دا لــە بەنــدەری عــەدەن
هێرشــی کرایــە ســەر و یــەک
ســەربازی ئامریکایــی لــەو
کــردەوەدا کــوژرا.

مایکێــل فیلیــن ،ڕاوێــژکاری
تەناهیــی نەتەوەیــی دۆناڵــد
ترامــپ ،ڕۆژی هەینــی ١٥ی
ڕێبەنــدان بــە باڵوکردنــەوەی
ڕاگەیەندراوێــک هۆشــداری دا
کــە؛ دەوڵەتــی ئامریــکا چیدیکــە
هەوڵــە دنەدەرانەکانــی ڕێژیمــی
ئێــران ،کــە هەڕەشــەن بۆســەر
ئامریــکا،
بەرژەوەندییەکانــی
قبــووڵ نــاکات.
مایکێــل فیلیــن لــەو ڕاگەیەندراوەدا
وێــڕای ئاماژەکــردن بەوەیکــە:
"کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی تائێســتا
زیاتــر لــە پێویســت هەڵســوکەوتی
خراپــی ئێرانــی قبــووڵ کــردووە"
گوتوویــە" :ڕۆژانــی چاوپۆشــی
لــە کــردەوە دوژمنکارانــە و
ئێــران
هەڕەشــەئامێزانەکانی
بەرانبــەر ئامریــکا و کۆمەڵــگای
نێونەتەوەیــی بەســەرچووە".
فیلیــن لــە ڕاگەیەندراوەکەیــدا
وێــڕای ئامــاژە کــردن بــە
ئەمدواییانــەی
گەمارۆکانــی

ئامریــکا لــەدژی ئێــران جەختــی
کــردەوە کە" :کۆماری ئیســامیی
ئێــران گرینگتریــن واڵتــی
پشــتیوانی تێرۆریزمە و پشــتگیریی
لــەو چاالکییــە توندوتیژانــە
دەکات کــە ســەقامگیریی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت تێکــدەدەن
و لــەو چاالکییانــەدا بەشــداریی
دەکات .وێــڕای ڕێککەوتنــی
دەوڵەتــی ئۆبامــا لەگــەڵ ئێــران
کــە لــە بەرژەوەندیــی ئێرانــدا بــوو،
ئــەم کردەوەگەلــە بەردەوامــن.
گەمارۆکانــی ئەمــڕۆ ئــەم
کردەوانــەی ئێرانــی کردۆتــە
نیشــا نە " .
ڕاوێــژکاری تەناهیــی نەتەوەیــی
دۆناڵــد ترامــپ گوتیشــی" :لــەو
کاتــەوە کــە ڕێککەوتنــی ناوکــی
پەســەند کــراوە ،هەڵســوکەوتی
هێرشــبەرانە و نایاســایی ئێــران
پــەرەی ســەندووە".لە الیەکــی
دیکەشــەوە ،جێیمــز ماتیــس،
وەزیــری بەرگریــی ئامریــکا ڕۆژی

شــەممە لــە میانــەی ســەفەرەکەیدا
بــۆ واڵتــی ژاپــۆن ،هۆشــداری دا
کــە؛ ئێــران "ســەرەکیترین دەوڵەتــی
پشــتیوانی تێرۆریزمــە لــە جیهانــدا".
هــاوکات ،دۆناڵــد ترامــپ،
ســەرۆک کۆمــاری ئامریــکاش
بەڵێنــی دا کــە؛ لەبەرانبەر ڕێژیمی
ئێرانــدا سیاســەتێکی هێرشــبەرانە
بگرێتەبــەر ،و هۆشــداری دا کــە
لــە ئەگــەری بەردەوامیــی ئێــران
لــە بەرنامــە مووشــەکییەکانی
و دەســت هەڵنەگرتنــی لــە
دەســتێوەردان لــە ملمالنــێ و کێشــە
ناوچەییــەکان ،لەگــەڵ هەڵوێســت
و کــردەوەی لێبڕاوانــەی ئامریــکا
بــەرەوڕوو دەبێتــەوە.
ســەرۆک کۆمــاری ئامریــکا
لــە پەیامێکــی تویتێرییــدا
نووســویبووی" :ئێــران یــاری بــە
ئاگــر دەکات" و جەختــی کردبووەوە
کــە؛ لەبەرانبــەر ڕێژیمــی ئێرانــدا
"هەڵســوکەوتی مێهرەبانانــەی"
بــاراک ئۆبامــا ناگرێتەبــەر.

پـەیڤ
ڕاسان و الیەنە سیاسیەکان
كەریم پەرویزی
ئەزموونــی حیزبایەتــی و کاری
ڕێکخراوەیــی لــە نێــو الیــەن و حیزبێکــی
سیاســیدا ،لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا
ئەزموونێکــی چەنــد دەیەییــە و هــەر لــە
هەمانکاتیشــدا لــە بــواری پێوەندیــی
نێــوان حیــزب و الیــەن سیاســییەکانەوە،
ئەزموونێکــی زۆرتــر تــاڵ و کەمتــر
شــیرینە.
بەتایبەتــی لــە دوای شۆڕشــی گەالنــی
ئێــران بــە دژی ڕێژیمــی پاشــایەتی
کــە لــەم ڕۆژانــەی تێیدایــن ٣٨ەمیــن
ســاڵوەگەڕی ســەرکەوتنی گــەل بــە ســەر
دەســەاڵتی ملهــوڕدا دێتــەوە ،لــە نێــو
کۆمەڵگای کوردســتانی ڕۆژهەاڵتیشــدا
وەکــوو شــوێنەکانی دیکــە لــە ئێرانــدا،
چەندیــن حیــزب و ڕێکخــراو پێکهاتــن
و ڕکەبەرایەتیــی ئەوانــەی پێشــوویان
دەکــرد .بەداخــەوە لــە بــەر کەمبوونــی
ئەزمــووی کاری پێکەوەیــی و
دواکەتوویــی کۆمەڵــگا و هاتنەنێــوەوەی
بیرۆکــەی پاوانکەرانــە و بیــری ســڕینەوە
و لەنێوبردنــی ئەویتــر ،ماوەیەکــی
تــاڵ لــە مێــژووی ڕۆژهەاڵتــدا تۆمــار
کــرا ،کــە هەمــان مێــژوو و بــە تامــی
زۆر تاڵتــرەوە لــە بەشــەکانی دیکــەی
کوردستانیشــدا ئەزمــوون کــراون .هــەر
لــە هەمانکاتــدا لــە چەنــد برگەشــدا
ئەزموونــی لێــک نزیکبوونــی هەندێــک
حیــزب و دۆســتایەتیی هەندێــک ،لــە
بیرەوەریــی سیاســیی کوردســتاندا هەیــە.
ئێســتا کــە وەرزێکــی دیکــەی خەبــات
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت دەســت
پێدەکاتــەوە و فەســڵێکی دیکــەی مێــژوو
دەنووســرێتەوە ،پێویســتە کــە حیزبــی
بــوون و پێوەندیــی نێــوان حیــزب و الیەنــە
سیاســییەکان پــێ بنێتــە قۆناغێکــی
دیکــەوە.
راســانی ڕۆژهــەاڵت ،هەرچەنــد
ڕەنگــە حیزبێــک دەســتی پێکردبــێ،
بــەاڵم ڕاســانی گرووپێکــی تایبەتــی
و حیزبێکــی تایبەتــی نیــە ،چوونکــە
کوردســتان موڵکــی پاوانکــراوی کــەس
نیە و ســەردەمی حیزبی هەمەالیەنگیر و
پەڕاوپــەڕی ،کــە خــۆی لــە باتــی هەمــوو
کۆمەڵــگا و جیهــان ببینــێ ،دوای
ڕووخانــی دیــواری بێرلیــن بەســەر چــووە!
کۆمەڵــگای کوردســتانی ڕۆژهەاڵتیــش
وەکــوو هەمــوو کۆمەڵگایەکــی جیهــان
پــڕە لــە ڕەنگــی جیــاواز و ئیــدە و خولیای
جیــاواز .لــەم کۆمەڵگایــەدا هــەر حیــزب
و گرووپێکــی سیاســی و مەدەنــی و
کولتــووری و کۆمەاڵیەتــی ،خــۆی بــە
نوێنــەری ویســت و خولیــای کۆمەڵێــک
کــەس و چیــن و توێژێــک دەبینــێ و بــە
بەشــداریی هەمــوو هێــز و تواناکانەوەیــە
کــە خەباتــی کوردســتان بــۆ ڕزگاری و
گەیشــتن بــە ئــازادی گەشــە دەســتێنێ و
لــە ســەرکەوتن نزیــک دەبێتــەوە.
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت واتــە خەباتــی
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هەواڵ و ڕاپۆڕت

یادی  ٧١ساڵەی كۆماری
كوردستان لە سنوورەكانی
ڕۆژهەاڵت بەرز ڕاگیرا
ســاڵ،
دووهەمیــن
بــۆ
مەتەرێــزی
خەباتگێڕانــی
شــاخەكانی كوردســتان ،خانەخوێــی
ســاڵڤەگەڕی
بەڕێوەچوونــی
دامەزراندنــی كۆمــاری كوردســتان
لــە ســنوورەكانی كوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت بــوون.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٣٠ی
بەفرانبــار ،ڕێوڕەســمێك بــە بۆنــەی
دامەزراندنــی كۆمــاری كوردســتان،
بــە بەشــداریی كادر و پێشــمەرگە
و ئەندامانــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتان ئێــران دانیشــتووی
هەرێمــی كوردســتان ،لــە شــاخە
كوردســتانی
ســنوورییەكانی
ڕۆژهــەاڵت بەڕێــوە چــوو.
ئــەو ڕێوڕەســمە بــە ســروودی
نەتەوایەتــی "ئــەی ڕەقیــب" و
خولەكێــك بێدەنگــی بــۆ گیانــی
پاكــی شــەهیدانی ڕیــگای
ڕزگاریــی كوردســتان دەســتی
پێكــر د .
دواتــر كەریــم پەرویــزی،
ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران چەنــد وتەیەكــی ســەبارەت
بــە ڕۆڵــی كۆمــاری كوردســتان،
لــەو ڕێوڕەســمەدا پێشــكەش بــە
بەشــداربووان كــرد.

كەریــم پەرویــزی لــە وتەكانیــدا
وێــڕای ئامــاژە بــە ڕۆڵی مێژوویی
كۆمــاری كوردســتان لــە مێــژووی
بەرخۆدانــی نەتەوەیــی كــورددا،
ڕایگەیانــد :ئێمــە وەكــوو حیزبــی
دێموكــرات خۆمــان بــە درێــژەدەری
ڕێــگای كۆمــاری كوردســتان
دەزانیــن و هەتــا وەدیهێنانــی
ئاواتەكانــی ئــەو كۆمــارە درێــژە بــە
خەباتــی خۆمــان دەدەیــن.
ئــەو ئەندامــەی دەفتــەری
سیاســیی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران لــە بەشــێكی
دیكــەی وتەكانیــدا ،ئامــاژەی بــە
قۆناغێكــی دیكــە لــە خەباتــی
نوێــی نەتەوەیــی كــورد لــە ژێــر
نــاوی "ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت" كــرد
و پێویســتیی درێــژەدان بــەو قۆناغە
نوێیــە لــە خەباتــی دووپــات كردەوە.
ناوبــراو هەروەهــا ئامــاژەی بــە
ڕۆڵی نەرێنی و دەستێوەردانەكانی
ڕێژیمــی ئێــران لــە ناوچــەدا كــرد و
چەنــد وتەیەكــی لــەو پەیوەندییــەدا
پێشــكەش بــە بەشــداربووانی ئــەو
ڕێوڕەســمە كــرد.
لــە
پەرویــزی
كەریــم
كۆتایــی وتەكانیــدا ڕایگەیانــد:
بەرزڕاگرتنــی یــادی دامەزراندنــی
كۆماری كوردســتان لە شــاخەكانی

كوردســتان نیشــانەی ئیــرادەی
بەهێــز و پۆاڵیینــی نەتــەوەی
كــورد بــۆ دامەزراندنــی كۆمــاری
كوردســتانە كــە بــۆ وەدیهێنانــی
ئاواتەكانــی ئــەو كۆمــارە خەبــات
دەكات.
لــە درێــژەی ئــەو ڕێوڕەســمەدا،
گرووپــی موســیقای ڕاســان چەنــد
ســرودێكی حەماســییان پێشــكەش
كــرد.
دیكــەی
بەشــێكی
لــە
ڕێوڕەســمەكەدا "مامۆســتا بێبــەش"
پێشــمەرگەی شــاعێر ،چەنــد
پارچــە هۆنراوەیەكــی حەماســیی
بــە بۆنــەی  ٧١ســاڵەی دامەزرانــی
كۆمــاری كوردســتان پێشــكەش
كــرد.
دواتــر ،هونەرمەنــد جــەالل
شــریت لــەو ڕێوڕەســمەدا چەنــد
گۆرانییەكــی پێشــكەش بــە
بەشــداربووانی ڕێوڕەســمەكە كــرد.
ئــەو ڕێوڕەســمە بــە شــایی و
هەڵپەڕكێــی بەشــداربووان پــاش دوو
كاتژمێــر كۆتایــی هــات.

سێمینارێک بە بۆنەی ٢ی ڕێبەندان لە
زانکۆی دهۆک بەڕێوە چوو
ســێمینارێک به بۆنەی ٧١ـــەمین
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتان لــە زانکــۆی دهــۆک
بەڕێــوە چــوو.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی
ڕێبەندانــی ١٣٩٥ی
٣ی
هەتــاوی ،لەســەر بانگهێشــتی
فەرمیــی زانکــۆی دهــۆک ـ
کۆلێــژی زانســتە مرۆییــەکان،
هەیئەتێکــی حیزبی دێموکرات بە
سەرپەرەســتیی حەســەن شــەرەفی
جێگــری ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،لــە ســێمینارێکدا کــە بــە
بۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان بەڕێوەچــوو
بەشــدارییان کــرد.

لــەو ســێمینارەدا حەســەن شــەرەفی
چەنــد وتەیەکــی ســەبارەت
بــە "کۆمــاری کوردســتان و
تایبەتمەندییەکانــی" پێشــکەش
کــرد.
ئــەو ســێمینارە بــە بەشــداریی
دەیــان کەســایەتی ئەکادیمــی،
ڕۆشــنبیر و ســەدان خوێنــدکاری
زانکۆ و ڕاگەیاندنە گشتییەکان
بەڕێــوە چــوو.
دوای پێشکەشــکرانی بەڵگــە
و فیلمــی دێکۆمێنتاریــی
کوردســتان،
کۆمــاری
دوکتــور "ســەعید خــددە علــو"
مامۆســتای بەشــی مێــژووی
زانســتە مرۆییەکانــی زانکــۆی

دهــۆک ،چەنــد وتەیەکــی
پێشــکەش کــرد و دواتــر هــەر
کام لــە دوکتــور "حەســەن کەریــم
جــاف" مامۆســتای زانکــۆی
ســەالحەدینی هەولێــر و دوکتــور
"هــۆزان ســلێمان میرخــان" لــە
بەشــی مێــژووی زانکــۆی
دهــۆک ،ســەبارەت بــە الیەنــە
جیاجیاکانــی مێــژووی کۆمــاری
کوردســتان و ڕۆڵــی پێشــەوا
قــازی محەممــەد قســەیان کــرد.
لــە کۆتایــی ئــەو ســێمینارەدا
بەشــدارانی ســێمینارەکە ڕا و
بۆچوونــی خۆیــان پێشــکەش
کــرد.

چاالکیی تەبلیغیی ڕاسان لە ڕۆژهەاڵت
بەڕێوە چوو
خەڵکــی قارەمانــی کوردســتان
جیــا لــە بۆنــە تایبەتییەکانــی
حیزبــی دێموکــرات ،بــەردەوام بــە
بۆنــەی ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــەوە
چاالکیــی تەبلیغیــی بەڕێــوە
دەبــەن.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
شــاری پیرانشــار ســەبارەت
بــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت لــە

شــیناوێ ،فەلەکــەی محەممــەد
ئــەوراز ،دەوروبــەری تــاالری
خەیــام ،دەوروبــەری دانیشــگا،
کۆنەخانــێ ،مزگەوتــی حەزرەتی
ئیبڕاهیــم ،دەوروبــەری فەلەکــەی
کشــاوەرز ،مەدرەســەی کار و
دانــش و بااڵشــار و هەروەهــا لــە
نێوشــار ،چاالکیــی تەبلیغییــان
ئەنجــام داوە.

هەروەهــا ڕۆڵەکانــی دێموکــرات
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات
بــە بۆنــەی ڕاســان لــە گونــدی
"نــێ"ی ســەر بــه شــاری
مەریــوان بــە بۆنــەی "ڕاســان"ەوە
چاالکیــی تەبلیغییــان ئەنجــام
داوە و بەڵێنییــان لەگــەڵ ڕێبــازی
شــەهیدان نــوێ کردووەتــەوە.

ڕێوڕەسمی ٢ی ڕێبەندان
لە ناوەندی ٣ی کوردستان
بەڕێوە چوو
ســاڵڕۆژی
٧١ـــەمین
کۆمــاری
دامەزراندنــی
کوردســتان لــە ناوەنــدی ٣ی
کوردســتان بــەرز ڕاگیــڕا.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی
٢ی ڕێبەندانــی ١٣٩٥ی
ڕێوڕەســمی
هەتــاوی،
ســاڵڕۆژی
٧١ـــەمین
کۆمــاری
دامەزراندنــی
کوردســتان بــە بەشــداریی
ڕێبەریــی
ئەندامانــی
حیزبــی دێموکــرات و کادر
و پێشــمەرگە و ئەندامانــی
ناوەنــدی ٣ی کوردســتان
و هەروەهــا میوانــان ،لــە
ناوەنــدی ٣ی کوردســتان
بــەرز ڕاگیــڕا.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە
ســروودی نەتەوایەتــی "ئــەی
ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی چەنــد

ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی
ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان
دەســتی پێکــرد.
پاشــان "ســدیق دەرویشــی"،
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،چەنــد وتەیەکی بە بۆنەی
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتانەوە پێشــکەش کــرد.
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو
ســروودێکی
ڕێوڕەســمەدا
شۆڕشــگێڕانە لەالیــەن مندااڵنــی
ناوەنــدی ٣ی کوردســتان بــە
هاوکاریــی کــۆڕی مووزیکــی
حیزبــی دێموکــرات پێشــکەش
کــرا.
دواتــر "ژیــا موســتەئجێر"
ئەندامــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،پەیامــی

هاوبەشــی یەکیەتییەکانــی
ژنــان ،الوان و خوێندکارانــی
پێشــکەش کــرد.
لــە بەشــێکی دیکــەی
ڕێوڕەســمی بــەرز ڕاگرتنــی
یــادی دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتان ،شــاعیر مامۆســتا
بێبــەش پارچــە شــێعرێکی
بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی
کۆمــاری
دامەزراندنــی
کوردســتان پێشــکەش کــرد.
لــە نێوئاخنــی ڕێوڕەســمەکەدا
ســروودێکی دیکــە لــە الیــەن
مندااڵنــی ناوەنــدی ٣
پێشــکەش کرا.ئــەو ڕێوڕەســمە
بــە شــایی و هەڵپەڕکێــی
بەشــداربووان کۆتایــی پێهــات.

ساڵڕۆژی کۆماری کوردستان لە
ڕۆژهەاڵت بەڕێوە چوو
ئەندامــان و الیەنگرانــی قارەمانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران لــە شــاری ســنەی قارەمــان،
بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی دامەزرانــی
کۆمــاری کوردســتان ،ڕێوڕەســمێکی
تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بەڕێــوە بــرد.
ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆ بــە بەشــداریی
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
بــە بۆنــەی  ٧١ـــهمین ســاڵڕۆژی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان لــە
شــاری ســنه بەڕێــوە چــوو.
ئــەو ڕێوڕەســمە بــە ســروودی نەتەوەیــی

"ئــەی ڕەقیــب" و خولەکێــک
بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکــی
شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریــی
کوردســتان بەڕێــوە چــوو.
پاشــان یەکێــک لــە ئەندامانــی
حیزبــی دێموکــرات پەیامێکــی بــەم
بۆنــەوە خوێنــدەوە.
لــەو ڕێوڕەســمەدا ،چەنــد کــەس
لــە ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات
لەپێوەنــدی لەگــەڵ مێــژووی
کۆمــاری کوردســتان و ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت وتەیــان پێشــکەش بــە
ئامادەبــووان کــرد.

لــە نێوئاخنــی ڕێوڕەســمەکەدا،
یەکێــک لــە ئەندامانــی حیزبــی
دێموکــرات چەنــد پارچــە شــێعری
بــەم بۆنــەوە پێشــکەش کــرد.
هەروەهــا لــەو ڕێوڕەســمەدا ،فایلــی
دەنگیــی لــە وتــە بەنرخەکانی شــەهید
دوکتــور قاســملوو و چەنــد ســروودی
شۆڕشــگێڕییان بــە ناوەرۆکــی
"ڕاســان" کــە لــە الیــەن کۆمیســۆنی
ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــەوە ئامــادە کرابــوو،
بــۆ بەشــدارنی ڕێوڕەســمەکە بــاو
کــردەوە.

الوانی ڕاسان لە سنە :وەکوو
پێشمەرگەکانی شار پشتیوانی لە
پێشمەرگەکانی شاخ دەکەین
الوانــی ڕاســان لــە شــاری ســنە
بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی دامەزرانــی
کۆمــاری کوردســتان پەیامێکیــان
بــاو کــردەوە.
الوانــی ڕاســان لــە شــاری ســنه ،لە
پەیامێکــدا ســاڵڕۆژی دامەزرانــی
کۆمــاری کوردســتانیان لــە
هەمــوو خەڵکــی کوردســتان و
کادر و پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
پیرۆزبایــی کــرد.
لــەو پەیامــەدا الوانــی ڕاســان
لــە شــاری ســنە باســیان لــە
مێــژووی پرشــنگداری کۆمــاری
کوردســتان کــرد و کۆمــاری
کوردســتانیان وەک خاڵێکــی

وەرچەرخــان لــە مێــژووی خەباتــی
گەلــی کــورددا بــاس کــرد.
ئــەو الوە شۆڕشــگێڕانە لــە ســەر
درێــژەی خەبــات تــا گەیشــتن
بــە ئامانجەکانــی کۆمــاری
کوردســتان جەختیــان کردۆتــەوە.
لــەو پەیامــەدا الوانــی ڕاســان
باســیان لــە خەباتــی نوێــی گەلــی
کــورد لەژێــر نــاوی "ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت" بــە ڕەهەنــدە
جۆراجۆرەکانییــەوە کــردووە و
یەکگرتوویــی خەباتــی "شــاخ و
شــار" یــان بــە هەنگاوێکــی مــەزن
نــاوزەد کــردووە.
هەروەهــا لــەو پەیامــەدا هاتــووە،
دەســپێکی ئــەو خەباتــە بــە

فیداکاریــی ڕۆڵەکانــی گەلــی
کــورد لــە قەرەســەقەل ،بۆڕیــەر و
کۆســااڵن و دواتــر لــە موکریــان
بــوو کــە دوژمنــی وەلەرزە خســت.
لــە کۆتاییــدا ئــەو الوانــە
ڕایانگەیانــدووە :ئێمــە جارێکــی
دیکــە لەگــەڵ شــەهیدانی
ڕاســان و شــەهیدانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
پەیمــان نــوێ دەکەینــەوە و وەکــوو
پێشــمەرگەی شــار پشــتیوانی
لــه پێشــمەرگەکانی شــاخ
دەکەیــن و بــە دوژمنــی خوێنڕێــژ
ڕادەگەیەنیــن کــه ســنه و
کوردســتان بــۆ دوژمــن دەکەینــە
گۆڕســتان و جەهەنــەم.

هەواڵ و ڕاپۆڕت
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ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت ڕێز لە ٢ی
ڕێبەندان گیرا
حیزبی دێموکرات لەپێوەندی لەگەڵ

حوکمی ئێعدام و زیندانی درێژماوەی
هاوواڵتییانی کورد
هاونیشتمانانی بەڕێز !
کۆمەاڵنــی خۆڕاگــری خەڵکــی
کوردســتان !
ڕێکخراوەکانــی داکۆکیــکار لــە
مافــی مــرۆڤ!
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامیی ئێران
لــە درێــژەی ســەرکوتی ڕۆڵەکانــی
کــورد ،لــەم دواییانــە و بــەدوای
بەرینبوونــەوەی خەباتــی کــورد
دژ بــە سیاســەتی هــەاڵواردن و
پێشــێلکردنی مافەکانیــان ،دســتگیر
و زیندانــی کردنــی ئازادیخوازانــی
کــوردی زیاتــر و چڕتــر کردووەتــەوە.
هــەر لــە بەردەوامیــی ئــەو ڕەوتــەدا،
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا ژمارەیــەک
لــە ڕۆڵەکانــی کــوردی لــە ناوچــە
جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان بــە
بیانــووی پێوەندییــان بــە حیزبێکــی
کوردیــی دژبــەری ڕێژیــم بــە بــێ
ئــەوەی هیــچ بەڵگەیەکــی بــۆ ئــەم
ڕەفتــارە ناڕەوایــەی لەبەردەســتدا
بــێ ،دەســتگیر و ڕەوانــەی زیندانــی
کــردوون ،تــا ئێســتا لــە ناوچــەی

شــنۆ حوکمــی زاڵمانــەی لەســێدارەدان
و زیندانــی کردنــی درێژمــاوەی تــا
 ٢٥ســاڵی بەســەر دەســتگیرکراواندا
ســەپاندووە و بــە ناســیاوییەک کــە
لــە نێوەڕۆکــی دژی ئینســانیی ڕێژیــم
هەیــە ،دوور لــە چاوەڕوانــی نییــە کــە
حوکمــی زاڵمانــەی لــەم جــۆرە بەســەر
باقی دەســتگیرکراوەکاندا بســەپێنێ بۆ
ئــەوەی خەڵکــی کوردســتان چاوترســێن
بــکا و پێــش بــە هــەر چەشــنە ئیعتــراز
و ناڕەزایەتــی دەربڕینێکیــان بەرانبــەر
بــە ڕەفتــاری دژی گەلیــی ڕێژیــم و
دەزگا داپڵۆســێنەرەکانی بگــرێ.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران وێــڕای مەحکــووم کردنــی ئــەو
شــێوە ڕەفتــارە دژ بــە ئازادیخوازانــی
کــورد ،داوا لــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردســتان دەکا دژ بــەو ڕەفتــارە
زاڵمانەیــەی ڕێژیــم دژ کــردەوەی
گونجــاو لــە خۆیــان نیشــان بــدەن و
دەنگــی ناڕەزایەتــی خۆیــان هەڵبــڕن.
ڕوونــە کــە بێدەنگــی لــە ئاســت ئــەم
کردەوانــەی ڕێژیــم بەردەوامیــی لــەو

ڕەوتــە بــە دوای خۆیــدا دێنــێ
و دەســتی ڕێژیــم و دامــودەزگا
ســەرکوتکەرەکانی ئاواڵەتــر دەکا.
لــە هەمانکاتــدا داوا لــە
ڕێکخراوەکانــی داکۆکیــکاری
مافــی مــرۆڤ و کــۆڕ و کۆمەڵــە
بەشەردۆســتەکان دەکا؛ دەنگــی
ڕەخنــە و ئیعتــرازی خۆیــان
بەرانبــەر بــە سیاســەتی ســەرکوت
و حوکمــە ناڕەواکانــی ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی ئێــران دژ بــە
خەڵکــی کــورد بــەرز بکەنــەوە و
لــە هــەر ڕێگایەکــی مومکینــەوە
فشــار بخەنــە ســەر ڕێژیــم بــە
مەبەســتی کۆتایــی هێنــان بــە
ڕەفتــارە زاڵمانەکانــی دەرحــەق بــە
ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی کــورد.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
دەفتەری سیاسی
١٣٩٥/١١/٠٩
٢٠١٧/٠١/٢٨

هەڵۆکانی زاگرۆس هێرشیان کردە
سەر مۆڵگەیەکی ڕێژیمی ئێران
لــە درێــژەی کار و خەباتــی
هەڵۆکانــی زاگــرۆس دژی ڕێژیمــی
داگیرکــەر ،هەڵۆکانــی زاگــرۆس
لــە شــاری مەریــوان پەالمــاری
مۆڵگەیەکــی ڕێژیمیــان دا.
بەپێــی ڕاگەیەنــدراوی "هەڵۆکانــی
زاگــرۆس" ،شــەوی هەینــی لەســەر
شــەممه ڕێکەوتــی ٢ی ڕێبەنــدان،
هــاوکات لەگــەڵ ســاڵڕۆژی
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان،
پۆلێــک لــە هەڵۆکانــی زاگــرۆس بە
گــژ مۆڵگەیەکــی بەکرێگیراوانــی
ڕێژیمــی ئێرانــدا چوونــەوە و بــۆ
ماوەیــەک تەقەیــان لــەو مۆڵگەیــە
کــرد.
ڕاگەیەنــدراوە،
ئــەو
بەپێــی

هەڵۆکانــی زاگــرۆس لــە گونــدی
"سەردۆش"ـــی مەریــوان پەالمــاری
خۆفرۆشــانیان داوە و بــۆ مــاوەی ١٥
خولــەک ئاگریــان بەســەر دوژمــندا
بارانــدووە و هیچــکام لــە هێزەکانــی
ڕێژیــم نەیانتوانیــوە دەســت بکەنــەوە.
لـه مــاوهی چهنــد مانگـی ڕابــردوودا
ههڵۆكان ـی زاگــرۆس ل ـه سهراس ـهری
كوردســتان چهندیــن ئۆپراســیۆنیان
دژی ڕێژیــم ئەنجــام داوە.
هەڵۆکانــی زاگــرۆس ڕێکخراوێکــی
چەکدارییــە کــە لــەم دوواییانــە
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
دامــەزرا و لــە ڕێگــەی شــانە
چەکدارییەکانیــەوە ،بەپێــی وتــەی
خۆیــان بــۆ پاراســتنی خەڵکــی

کوردســتان لــە دەســتی ڕێژیمــی دژە
گەلــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران،
چاالکــی جۆراوجــۆری چەکــداری
لــە هەمــوو شــار و گوندەکانــی
کوردســتان بەڕێــوە دەبــەن.
هەڵۆکانــی زاگــرۆس باڵویــان
هێــزی
کــە؛
کردووەتــەوە
چەکــداری چاالکــی خۆیــان بــە
پاڵپشــتی بزووتنــەوەی ڕەوای
خەڵکــی کوردســتان دەزانــن و
پشــتیوانی لــە خەڵکــی هــەژار و
زەحمەتکێشــی کاســبکار دەکــەن
و ناهێڵیــن تاوانکارییەکانــی هێــزە
داگیرکەرەکانــی کوردســتان بێــوەاڵم
بمێنێتــە و ە .

بزووتنەوەی گۆڕان و حیزبی
دێموکرات دیداریان کرد
ڕەوشــی سیاســیی ئێــران ،عێــراق و
هەرێمــی کوردســتان لــە نێــوان حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
بزووتنــەوەی گــۆڕاندا تاوتــوێ کــرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی
٧ی ڕێبەندانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
هەیئەتێکــی بزووتنــەوەی گــۆڕان
دوکتــور
سەرپەرەســتیی
بــە
شــۆڕش حاجــی ،ئەندامــی جڤاتــی
نیشــتمانیی بزووتنــەوەی گــۆڕان،
ســەردانی دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی

ئێرانیــان کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێکی
ڕێبەریــی حیــزب بــە سەرپەرەســتی
مســتەفا هیجــری ،ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
پێشــوازییان لــێ کــرا.
لــەو ســەردانەدا باســێکی سیاســی
لــە ســەر ڕەوشــی ئێــران ،عێــراق و
هەرێمــی کوردســتانی باشــوور کــرا و
لــەم باســە سیاســییەدا هــەر دووال لــەو
بــاوەڕەدا بــوون بزووتنــەوەی نیشــتمانی
و مافخوازیــی کــورد لــەم بارودۆخــە
هەســتیارەدا پێویســتی بــە یەکیەتــی

و یەکگرتوویــی هەیــە.
لــە درێــژەدا باســیان لــەوە کــرد
کــە ســەرکردایەتی سیاســیی
کــورد پێویســتە بــەو خوێندنــەوە
هانــگاوی مێژوویــی بــۆ البردنــی
ئاســتەنگەکانی ســەر ڕێــگای
خەباتــی کــورد بــۆ گەیشــتن بــە
ئامانجــە سیاســی و نەتەوەییــەکان
هە ڵگڕ ێــت .
لــە کۆتایــی ئــەم دیــدارەدا دووالیــەن
لەســەر پێوەندییــەکان جەختیــان
کــردوە.

خەڵکــی تێکۆشــەر و قارەمانــی
کوردســتان بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان
بــە جــۆش و خرۆشــێکی بێوێنــەوە
٢ی ڕێبەنــدان یــادی دامەزرانــی
کۆمــاری کوردســتان بــەرز ڕادەگــرن
و چاالکیــی جۆراوجــۆری تەبلیغــی
بەڕێــوە دەبــەن.
کامیاران:
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە شــاری
کامیــاران بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان،
لــە دەبیرســتانی ڕازی ،دەبیرســتانی
مۆعەلیــم ،دەبیرســتانی ئوســتاد
شــەهریار ،دەبیرســتانی کچانــەی
کەوســەر ،دەبیرســتانی کچانــەی
فاتمــەی زەهــرا ،دەبیرســتانی
ڕەجایــی ،هونەرســتانی"خوارزمی"،
ڕەســتگاران،
دەبیرســتانی
دەوروبــەری
کۆاڵنەکانــی
نەخۆشــخانەی ســینا ،کۆاڵنەکانــی
کامیارانــه کــۆن ،دەوروبــەری
مزگەوتــی خومەینــی ،شــارەکی
بێعســەت ،دەوروبــەری ئاپارتمانــی
شــارەکی بێعســەت١٢ ،میتریــی
کۆاڵنەکانــی
تەوحیــد،
دەوروبــەری ١٢میتریــی تەوحیــد و
لــە کــۆاڵن بــهکۆاڵنــی کامیــاران
تراکــت و پۆســتێری تایبــەت بــەو
ڕۆژەیــان بــاو کردووەتــەوە.
مەریوان:
قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری
مەریوان ،لە "گوڵچیر و ســەردۆش"،
تراکــت و پۆســتێری تایبــەت بــەم
بۆنەیــان چــاپ و باڵوکــردەوە.
کرماشان:
الوانــی شۆڕشــگێڕی کرماشــان بــۆ
چەندمیــن جــار لــە شــاری کرماشــان
یــادی کۆمــاری کوردســتانیان بــەرز
ڕاگــرت و لــە تاقوەســان ،پارکــی
کوهســتان و شــارەکی زەفــەر
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان
بەڕێــوە بــرد.
سەقز:
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
ســەقز بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان
شــەوی پێنجشــەممە لــە ســەر هەینــی
لــە "قشــاقی پــرد" چاالکیــی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد.
ڕێژیــم لــە ترســی ئەنجامدانــی
چاالکیــی تەبلیغــی ،لــە نێــو
شــاری ســەقز حاڵەتــی ئامادەباشــیی
ڕانەگەیەنــدراوی هەبــووە و زۆربــەی
هــەرە زۆری شــەقام و کۆاڵنەکانــی
شــاری ســەقز بەتایبــەت شــەقامە
ســەرەکییەکان ،بــە هێزەکانــی ڕێژیــم
تەنرابــوون.
هــاوکات لەگــەڵ ئەوەیکــە فــەزای
شــاری ســەقز تــەواو ئەمنییەتــی
بــووە ،بەشــێک لــە تێکۆشــەرانی
دێموکــرات بــۆ ڕێزگرتــن لــە ٢ی
ڕێبەنــدان و پەیمــان نــوێ کردنــەوە
لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات و ڕاســان
لــە چوارچێــوەی چەنــد تیمــدا،
بــە شــاخە بەرزەکانــی ناوچــەدا
هەڵگــەڕاون و لــە لووتکــەی
شــاخەکانی "ڕووش و جاقــل" ٢
ئاگــری گەورەیــان وەک ڕەمــزی
٢ی ڕێبەنــدان کردۆتــەوە.
شنۆ:
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری

شــنۆ ،بــە بۆنــەی ٧١ـــەمین ســاڵڕۆژی
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوەبــرد.
لــە شــوێنەکانی وەک مزگــەوت و
قوتابخانــەی ئاڵیــاوێ هەڵکەوتــوو
لــە ســەر جــاددەی شــنۆ ـ نەغــەدە،
هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان
لەســەربانی مزگەوتــی ئاڵیــاوێ،
هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان لــه
جێــگای ئــااڵی ڕێژیــم لــه قوتابخانــەی
ئــەو گونــدە ،شــاخەکانی دەوروبــەری
ئاڵیــاوێ ،شــاخی ئاســنبەر ،نێــو گونــد،
دەوروبــەری جــاددەی شــنۆ ـ نەغــەدە،
گوندەکانــی قڕووشــاوێ و خاڵتــاوێ و
نەرزیــوێ ،چاالکیــی بەرینــی تەبلیغــی
بەڕێوەچــوون.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات هەروەهــا لــە
چەنــد شــوێنی دیکــەی نێــو گونــد
ئــااڵی کوردســتانیان بــە بۆنــەی
ســاڵڕۆژی کۆمــاری کوردســتان
هەڵکــردووە و دروشــمی پەیوەندیداریــان
لــە ســەر دیــوار و کۆاڵنــەکان
نووســیوەتەوە.
هەروەهــا لــە ســەر ڕێــگای شــنۆ،
پــردی ڕێــگای گیســیان و ڕێــگای
ورمــێ ،یوبیلــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانیــان هەڵکردبــوو.
سنە:
ڕۆڵــە نەبەزەکانــی دێموکــرات لــە
ئاویــەری ســنەش بــە بۆنــەی ڕۆژی
٢ی ڕێبەنــدان ،چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێــوە بــرد و یــادی کۆمــاری
کوردســتانیان بــەرز ڕاگــرت.
قارەمانانــی دێموکــرات لە شــاری ســنە،
بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی
کۆمــاری کوردســتان لــە مزگەوتــی
قوبــا" ،موسســەی داراالحســان"،
مهیدانــی ئۆرکیــده ،مهیدانــی ئیقبــاڵ
و ئاویـهر ،چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە
بــردووە.
هەروەهــا ڕۆڵەکانــی دێموکــرات بــە
بۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان چاالکیــی
بەربــاوی تەبلیغییــان لــە تەنگیســەر
بەڕێــوە بــرد و بــەم بۆنــەوە ئااڵیەکــی
کوردســتانیان لــە مــەودای ١٠٠
میتــری ئــەو ئااڵیــەی بــە بۆنــەی ٢۵ی
گەالوێــژەوە هەڵــدراوە و هێشــتاش هــەر
شــەکاوەیە ،لــە شــاخی پیــرەژن هەڵکــرد.
هــەر بــەو بۆنــەوە لــە شــاخی پیــرەژن،
هەڵەزنــە و نێــو ئاوایــی ،شــەوی  ١لــە
ســەر ٢ی ڕێبەنــدان ئاگــری پیــرۆزی
ئــەو بۆنــە کرایــەوە و لــە دەور و بــەری
ئاوایــی بــە دەیــان تەقــەی شــادی
کــرا و دار و بــەردی تەنگیســەر بــە
وێنــە و تراکتــی پەیوەندیــدار ،لــە
الیــەن ڕۆڵــە گیــان لەسەردەســتەکانی
دێمۆکــرات ڕازێندرایەوە.ئــەم چاالکیانە
بوونــە هــۆی دڵخۆشــیی خەڵکــی
دێموکراتپــەروەری تەنگیســەر و بــە
بــاو کردنــەوەی نوقــڵ و شــیرینی
و پیرۆزبایــی کــردن لــە یەکتــری،
یــادی کۆمــاری کوردســتان بــەرز و
پیــرۆز ڕاگیــرا و بەڵێنیــان لەگــەڵ
ســەرجەم شــەهیدانی ڕێــگای ئازادیــی
کوردســتان و شــەهیدانی ڕاســانی نوێی
حیــزب بــە تایبەتــی ،نــوێ کــردەوە و
بــەم چاالکیانــە ڕایانگەیانــد کــە؛ تــا
وەدیهاتنــی ئامانجەکانــی کۆمــار و
شــەهیدانی کوردســتان تەنگیســەر هــەر
ســەنگەری لەگیراننەهاتــوو و قــەاڵی
دێموکــرات دەمێنێتــەوە.
هەروەهــا شــێرە کچانــی شــاری ســنەی

قارەمانیــش ڕێزیــان لــە ســاڵڕۆژی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان
گــرت.
مەرگەوەڕ:
ئەویندارانــی ڕێــگای دێموکــرات لــە
دزەی مەرگــەوەڕ بــۆ چەندمیــن جــار
بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی تەبلیغــی
یــادی دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتانیان بــەرز ڕاگــرت ،و وێنــە
وتراکتــی تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بــاو
کــردەوە و دروشــمی تایبــەت بــەو
ڕۆژەیــان نووســیوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
مەرگــەوەڕ ،بــە نووســینی دروشــمی
تایبــەت بــە ٢ی ڕێبەندان ،ســاڵڕۆژی
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان و
ڕاســان و گرێدانــی خەباتــی شــار و
شــاخ ،ئــەو ڕۆژەیــان بــەرز ڕاگــرت و
پەیمانــی وەفادارییــان لەگــەڵ حیزبــی
خۆشەویســتی کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردســتان ،واتــە حیزبــی دێموکــرات
نــوێ کــردەوە.
مەهاباد:
لــە شــاری مەهابــاد ،لــه نێــو شــار،
مەیدانــی محەممــەد قــازی،
مەقبەرەتولشــۆعەرا ،ســارم بــەگ،
گونــدی قــەرە قشــاق و جــاددەی
سەردەشــت ـ مەهابــاد ،چاالکیــی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــردووە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
مەهابــاد ،بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان
بــە باڵوكردنــەوەی تراكــت و س ـیدی
حیزبــی لــە گوندەكانــی "ســنجاخ،
خاتونبــاخ ،قەمتــەرێ و حاجــی
عەلــی كەنــد ،بــەری شــیالنان،
شــەقامی دەنــگ و ڕەنگــی مەهابــاد
و كتیبخانــەی شــیخ شــەڵتوت
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد.
بۆکان:
ڕۆڵــە نەبەزەکانــی دێموکــرات لــە
شــاری بــۆکان ،ڕێکەوتــی  ١لــە ســەر
٢ی ڕێبەنــدان بــە بۆنــەی ٧١ـــەمین
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتان ،کاتژمێر  ٦:٢٠خولەکی
ســەر لــە ئێــوارە هەشــت جــار فــش
فشــەی گڕداریــان تەقانــد و تەقــەی
شــادیيان کــرد.
ئــەو تەقــەی شــادیيه لــە دەوروبــەری
بێهداریــی مەجبــوراوا کــرا ،کــە
دەنگــی تەقەکــە لــە ناوچەکانــی
مەجبــوراوا و نەســاجی و پشــت ســی
میتــری و دەوروبــەری کەمەربەنــدی
بیســرا.
دووی
ڕێکەوتــی
هەروەهــا
ڕێبەندانــی ١٣٩٥هەتــاوی ئهندامــان
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات
بــە بۆنــەی هاتنــی دووی ڕێبەنــدان
٧١ـــەمین ســاڵیادی دامەزرانــی
کۆمــاری کوردســتان و پشــتگیری
لــە ڕاســان ،لــە بــازاڕی حەیوانــان
لــە نێــو ئاپــۆڕای خەڵکــدا زۆربــەی
ماشــینەکان بــە شــێوەی بەرچەســب
بــە مــۆری ڕاســان و دێموکــرات
ڕازانــەوە و پێــش ئەوەیکــە خەڵکــی
گوندەکانــی دەورووبــەر لــەوێ کــۆ
ببنــەوە ،چاالکییەکــی بەرینــی
تەبلیغــی لــە الیــەن ئەندامانــی
حیزبــەوە ئەنجــام درا.

درێژەی پەیڤ
هاوشــان و دژ بــە دوژمنــی ســەرەکی کــە خاکــی کوردســتانی خســتۆتە ژێــر پۆســتاڵی پاســدارەکانیەوە و دەیــەوێ ئیــرادەی
نەتــەوەی کــورد ملکەچــی بیرۆکــە دواکەوتوانەکــەی بــکا ،پێویســتیی بــە هەمــوو کــەس و هەمــوو گرووپێــک هەیــە.
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت بریتــی نیــە لــە پارلمانــی کوردســتان تاکــوو کورســیی تێــدا دابــەش بکــرێ ،بەڵکــوو بریتیــە لــە
قۆناغێکــی خەبــات بــە دژی دوژمــن و لــە پێنــاوی ســەلماندنی ئیرادەیەکــی نەتەوەیــی دێموکراتیکــی گەلێکــی خــاوەن
خولیــادا؛ بۆیــە هەمــوو گرووپــەکان بــە هــەر ڕادە کــە لــە توانامانــدا هەیــە و بــە هــەر شــێوازێک کــە پێمــان دەکــرێ،
پێویســتە تێیــدا بەشــدار بیــن و خەڵکمــان ڕێکبخەیــن تاکــوو بەگــژ دەزگای ســەرکوتکەردا بچینــەوە و کەســمان پــێ
زیــادی و ســووک نەبــێ و لەباتــی شکشــت هێنــان بــە دوژمــن ،هەوڵــی شکســت هێنــان و ســووککردنی پالنەکانــی
یەکــدی نەدەیــن.
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هاورێیانی بەڕێز!
ساڵوتان لێ بێت
لــە
تایبــەت
ســاوێکی
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە هێــزی تایبــەت
کــە لــەم شــاخ و داخــەی کوردســتاندا
دیفــاع لــە مــان و کەرامەتــی کوردســتان
دەکــەن .ســاوێکی تایبــەت لــە ئێــوە
بەشــداربووانی بەڕێــز ،هەمــوو ئێــوە کــە
لــە هــەر شــوێنەکەوە لــەم کوردســتانەدا،
لــەم دنیایــەدا خۆتــان گەیاندووەتــە ئــەم
نوقتەیــە ،کــە لێــرەدا پەیمــان لەگــەڵ
پەیامەکانــی کۆمــاری کوردســتان
نــوێ دەکەنــەوە .لێــرەدا پێکــەوە جەژنــی
ڕووداوێکــی گرینگــی مێژوویــی
دەگریــن .هاتنتــان و بەشــداریتان
نیشــانەی ئەمەگداریتانــە ،نیشــانەی
ئەوپــەڕی ڕێزلێنانــە لــە هەمــوو ئــەو
کەســانەی کــە ڕۆژێ لــە ڕۆژان لــە
پێنــاوی ئــەو پەیامــەدا کــە پێشــەوای
نەمرمــان  ٧١ســاڵ لەمەوبــەر لــە
کۆمــاری کوردســتاندا ڕایگەیانــد.
ڕێزیــان گرتــووە و ڕۆژێ لــە ڕۆژان بــۆ
چرکەســاتێکیش بووبێــت لــە پێنــاوی
ئــەو پەیامــەدا خەباتیــان کــردووە،
گیانفیداییــان کــردووە ،خۆیــان بەخــت
کــردووە.
ئێمــە لێرەیــن ،لــەم ڕۆژەدا بــە بۆنــەی
دووی ڕێبەنــدان ،بــە بۆنــەی ڕۆژێکــەوە
کــە لــەودا کۆمــاری کوردســتان،
لــە شــارە جــوان و شۆڕشــگێڕەکەی
مەهابــاددا ،بــە دەســتی پێشــەوای
بلیمەتــی گــەل ،بــە زمانــی پێشــەوای
بلیمەتــی گــەل ،بــە فکــر و
کــرداری پێشــەوای بلیمەتــی گــەڵ
ڕادەگەیەندڕیــت ،لێــرە کۆبووینەتــەوە بــۆ
ڕێــز گرتــن لــەو کۆمــارە مەزنــە.
کۆمارێــک کــە هەرچەنــد
تەمەنــی کــورت بــوو ،بــەاڵم کورتــی و
درێژیــی تەمەنــی ڕووداوێــک بەقــەدەر
نێوەڕۆکــی ڕووداوەکــە گرینــگ
نییــە .نێوەڕۆکــی ڕووداوی کۆمــاری
کوردســتان گرینگتــرە لەو دەســەاڵتانەی
 ٥٠٠ســاڵە و  ٦٠٠ســاڵەی دەوروبــەر
کــە حکوومەتیــان کــردوە و زۆر
لەوانیــش گرینگتــرە ،چوونکــە زۆر
حکوومــەت هەبــوون لــە دەوروبەرمانــدا
بــە ســەدان ســاڵ درێژەیــان کێشــا،
بــەاڵم ســتەمکار بــوون .ســتەمکار
بــوون نیســبەت بــە گەلەکــەی خۆیــان و
نیســبەت بــە گەاڵنــی دەوروبــەر .بــەاڵم
ئێمــە وەکــوو کــورد ،لــە مێژوومانــدا
کۆمارێکــی کوردســتانمان هەیــە کــە
هەرچەنــد  ٣٣٠ڕۆژ درێــژە دەکێشــێت،
بــەاڵم دانــە دانــەی ئــەو  ٣٣٠ڕۆژە
بریتیــە لــە نێوەڕۆکێکــی گرینــگ،
نێوەڕۆکێکــی ئینســانی ،نێوەڕۆکێــک
تــەژی لــە ژیانێکــی ئــازاد ،ژیانێکــی
بەختەوەرانــە ،ژیانێکــی یەکســان.
کۆمــاری کوردســتان بۆیــە دانەمــەزرا
کــە مــاف لــە هیــچ کــەس بســتێنێت،
مافــی هیــچ کــەس پێشــێل بــکات،
کۆمــاری کوردســتان بۆیــە دانەمــەزرا
کــە ســتەم لــە هیــچ کــەس بــکات،
کۆمــاری کوردســتان لــە بەرانبــەر
ســتەمدا ڕاوەســتا ،لەبەرانبــەر ســتەمدا
ڕاپــەری و لــە بەرانبــەر ســتەمکاریی
دەوروبــەردا نەتەوەیەکــی هێنایــە نێــو
مێــژووەوە ،ئەویــش بــە شــیوەیەکی
ئیمڕۆیــی هێنایــە نێــو مێــژووەوە .زۆر
نەتەوەمــان هەبــووە کــە ڕووداوێکیــان
خوڵقانــدووە ،لەگــەڵ ڕووداوەکــەش
کارەســاتیان خوڵقانــدووە .کاتێــک کــە
هاتوونەتــە نێــو مێــژووەوە بــە خوێنڕێــژ
ناویــان دەبــن ،کاتێــک کــە بــاس لــە
دەســەاڵتە ســەرەڕۆکان ،بــاس لــە
دەســەاڵتە عەشــیرەیی و قەبیلەییــەکان
دەکەیــن ،کــە بــە ســەدان و هــەزاران
کەســیان کوشــتووە ،شــار و گوندیــان
وێــران کــردووە ،ئــەو مێژووانــە جێــگای
شــانازی نیــن ،ئێمــە هاتینــە نێــو
مێــژووەوە بــە دەوڵەتێکــی مۆدێڕنــەوە،
بــە دەوڵەتێکــی دێموکراتیکــەوە هاتینــە
نێــو مێــژووەوە .ئەویــش لەژێــر ڕێبەریــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــدا ،حیزبێکــی ئەمڕۆیــی کــە
لــە پێنــاوی ئازادیــدا ،لــە پێنــاوی
دێموکراســیدا خەباتــی کــردووە و
ئێســتاش لــە پێنــاوی ئــەو پەیامــە

تا ڕۆڵەیەکی
کوردبمێنێت،
خەباتی کورد
زیندووە
دەقی وتەکانی کەریم پەرویزی ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران لە ڕێوڕەسمی ٢ی ڕێبەندان لە سنوورەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت.
گرینگانــەی کۆمــاری کوردســتاندا
خەبــات دەکات.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران بــە درێژایــی تەمەنــی نیشــانی
داوە کــە لــە پێشــەوەی خەبــات و
قوربانیداندایــە ،لەســێدارەدانی پێشــەوا
قــازی محەممــەد ڕێبەری کۆمار پێمان
دەســەلمێنێت ،پەیاممــان پێــدەدات کــە
ئێمــە بــۆ ئــەوە نەهاتوویــن کــە خەڵــک
بچەوســێنینەوە ،بــۆ ئــەوە نەهاتوویــن کــە
خەڵکێکــی دیکــە بەکوشــت بدەیــن و
خۆمــان لــە ســەر خوێــن و کوشــتار و
ڕەنجــی ئــەوان دەســەاڵت بگرینەدەســت
و ســتەمکارییەکی دیکــە بنوێنینــەوە.
کاتێــک کــە پێشــەوای نەمــر لەگــەڵ
گەلەکەیــدا دەمێنێتــەوە ،دەزانێــت کــە
ئاکامــی مانــەوەی لــە نێــو شــارەکەدا
لەســێدارەدانە ،بــەاڵم لەســێدارەدران
هەڵدەبژێرێــت ،بــۆ ئەوەیکــە بــۆ هەمیشــە
لــە مێــژوودا بمێنێتــەوە .بــۆ ئەوەیکــە
هــەر وەکــوو خــۆی فەرموویەتــی ئــەوان
ئــەوکات پێشــەوایان لــە ســێدارەدا ،بــەاڵم
بــە هــەزاران پێشــەوای دیکــە بەدوایــدا
هاتــن .حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران وەهــا حیزبێکــە کە ڕێبەرەکانی لە
پێشــەوەی خەبــات و قوربانیدانــدان .ئێمــە
شــانازی بــە ڕێبــەرە بلیمەتەکانمانــەوە
دەکەیــن ،بــە پێشــەوای نەمــر ،بــە
دوکتــور قاســملووی نەمــر ،بــە دوکتــور
ســەعیدی نەمــر ،بــە چەندیــن ئەندامــی
کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکرات
کــە لــە بەرەکانــی خەبــات و قوربانیداندا
گیانیــان فیــدا کــردووە ،لــە زیندانەکانــدا
ئەشــکەنجە دراون ،لــە زیندانەکانــدا
لەژێــر ئەشــکەنجەدا شــەهید کــراون،
لــە مەتەرێــزی ســەرهەڵدان و بەرگریــدا
خۆڕاگرییــان کــردووە و شــەهید بــوون.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران خاوەنــی وەهــا کولتوورێکــە و ئــەو
کولتوورەیــش لــە نێــو دڵــی نەتەوەیەکــەوە
هاتــووە کــە نەتەوەی کوردە .نەتەوەیەکە
کــە ســتەمی لــێ کــراوە ،نەتەوەیەکــە
کــە ســتەم قبــووڵ نــاکات و نەتەوەیەکــە
کــە قــەت بەچۆکــدا نایــەت ،ســروودی
نەتەوایەتــی کــورد دەڵــێ :نەتــەوەی
کــورد زینــدوەو ئێســتایش دووبــارە
دەیســەلمێنینەوە کــە کــورد زینــدووە.
بــە پێچەوانــەی هەمــوو ئــەو دروشــمانە،
هەمــوو ئــەو پیالنانــە کــە دوژمنانمــان
بــە دژمــان گێڕاویانــە و دەیانهەوێــت
پێمــان بلێــن کــە کــورد تێداچــووە ،کــورد
بەچۆکــدا هاتــووە ،کــورد تەســلیم بــووە،
ئێمــەی کــورد لــە هــەر دەرەتانێکــدا
کــە بۆمــان بڕەخســێت دێینــە مەیــدان
و پێیــان دەڵێیــن؛ "ئــەی ڕەقیــب هــەر
مــاوە قەومــی کــورد زمــان" ،کــورد

نەمــردووە و نامرێــت و خەباتــی کــورد
زینــدووە .تــا ڕۆڵەیەکــی کــورد بمێنێــت،
خەباتــی کــورد زینــدووە .بــۆ گەیشــتن
بــە مافەکانــی کــورد ،ئێمــە وەک
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
بــە کولتــووری کۆمــاری کوردســتانەوە،
بــە کولتوورێکــی ئەمڕۆییــەوە ،بــە
پێناســەیەکی ئەمڕۆییــەوە ،بــە بیــر و
بۆچوونێکــی ئەمڕۆییــەوە هاتووینەتــە
نێــو مێــژوو و دووبــارە دەمانهەوێــت
ئەگــەر
بخوڵقێنینــەوە.
مێــژوو
چاوێــک لــە دەوروبــەر بکــەن دەبینــن
دەســەاڵتە ســەرەڕۆکان ،تووندئــاژۆکان،
دەســەاڵتە
تێرۆریســتییەکان،
دواکەوتووەکانــی ناوچــە چ دیارییــەک
بــۆ ناوچەکــە دەهێنــن .کوشــتار،
خوێنڕشــتن ،بەتــااڵن بــردن ،قڕکردنــی
ژن و منــداڵ ،خنکاندنــی بیروبــاوەڕی
ئازادیخوازانــە ،ئەمانــە ئــەو دیارییانــەن

دەســەاڵتە تاریکــی پەرەســتانەکەیان
درێــژە پــێ بــدەن .هــەر وەکــوو لــە
ســەرانی کۆمــاری ئیســامی لــەم
ڕۆژانــەدا دەبیســتین ،ئــەوان لــە ســووریە
و لوبنــان و یەمــەن شــەڕی مانــەوەی
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی
دەکــەن ،واتــای ئەمــە چیــە؟ واتــە
ڕۆژهەاڵتێکــی نێوەڕاســت کــە ئاشــتیی
تێــدا هەبێــت ،ڕۆژهەاڵتێکــی نێوەڕاســت
کــە دادپــەروەری و یەکســانیی تێــدا
هەبێــت ،کــە ئازادیــی تێــدا هەبێــت ،کــە
گەشــەکردنی خەڵکــی تێــدا هەبێــت،
کــە پێکــەوە ژیانــی ئینســانیانەی تێــدا
هەبێــت ،وەکــوو ژەهــر وایە بۆ دەســەاڵتی
کۆمــاری ئیســامی و دەیانهەوێــت
تــەواوی ناوچەکــە بیــر و فیکرییەتــی
دواکەوتووانەیــان پــەرە پــێ بــدەن .ئێمەی
کــورد ،ئێمــەی حیزبــی دێموکــرات،
کۆمــاری
ڕێبوارانــی
ئێمــەی

ئێمـــە وەکـــوو نەتـــەوەی کـــورد نەتەوەیەکیـــن
کـــە لـــە ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی نێوەڕاســـتدا
دەمانهەوێـــت هاوتـــا و هاوشـــانی نەتەوەکانـــی
دیک ــە بژی ــن ،ئازادیم ــان دەوێ ــت ،دادپەروەریم ــان
دەوێ ــت ،یەکس ــانیمان دەوێ ــت ،ن ــەک تەنی ــا ب ــۆ
کـــورد ،بـــۆ تـــەواوی ناوچەکـــە

کــە دەســەاڵتە ســەرەڕۆکانی ناوچــە
دەیانهەوێــت بــە دیــاری بــۆ خەڵکەکــەی
بهێنــن.
بــە درێژایــی زیاتــر لــە ٣٧ســاڵ
ســەرەڕۆیی و دوژمنکاریــی کۆمــاری
ئیســامی نیســبەت بــە خەڵکــی نێــو
ئێــران و نیســبەت بــە خەڵکــی دەوروبــەر،
دەبینیــن کــە تەنیــا تێرۆریزمــی
پــەرە پێــداوە ،شــەڕی خوڵقانــدووە و
بــەردەوام دەیهەوێــت لــە ناوچەکــەدا
ئاڵــۆزی هەبێــت ،بــەردەوام دەیهەوێــت
لــە ناوچەکــەدا شــەڕ هەبێــت بــۆ
ئەوەیکــە وەکــوو خومەینــی وتــی
شــەڕ بــە نیعمەتــی ئیالهــی دەزانــن.
بۆچــی شــەڕ بــە نیعمەتــی ئیالهــی
دەزانــن؟ چوونکــە فیکــری ئەمڕۆییــان
نییــە ،چوونکــە ناتوانــن لــە ئەمــڕۆدا
بژیــن ،چوونکــە شــتێکیان پــێ نییــە
بــۆ خەڵکــی ئەمــڕۆ ،ئــەوان تەنیــا
دەیانهەوێــت خەڵکەکــە بەیەکــەوە شــەڕ
بکــەن ،خەڵکەکــە لــە نێوانیانــدا ئاڵــۆزی
هەبێــت ،کوشــتار هەبێــت ،تاکــوو بــە
نــاوی شــەڕ و ئاڵــۆزی لــە ناوچەکــەدا

کوردســتان کــە  ٧١ســاڵ لەمەوبــەر بــە
ئەندیشــەیەکی دێموکراتیکــەوە هاتــە
ناوچەکــە ،دژی ئــەو دەســەاڵتەین،
دژی ئــەو بیرکردنەوەیــن ،دژی ســیما
و کــەس و وەکــوو تــاک ،وەکــوو
نەفەریــان نیــن ،دژی ئــەو فکرەیــن
کــە لــە کۆمــاری ئیســامیدا پــەرەی
پێدەدرێــت .دژی ئــەو فکرەیــن کــە لــە
تارانــەوە ،لــە قومــەوە ســەرچاوە دەگرێــت
و دەیانهەوێــت بــە هەمــوو دنیــادا بــاوی
بکەنــەوە .دژایەتــی ئێمــە لەگــەڵ ئــەو
بۆچوونانەدایــە و بۆیەشــە کــە کــۆڵ
نادەیــن بەرانبــەر بــەو ســتەمکارییانە.
ئێمــە وەکــوو حیزبــی دێموکــرات ،وەکــوو
کوردێکــی ئازادیخــواز ،لــە هەمــوو
بەشــەکانی کوردســتاندا و بەتایبــەت لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا ،هــەر وەک
هەمــوو الیــەک دەزانــن ،وەرزێکــی
دیکــەی خەباتمــان دەســت پێکردووەتــەوە،
ئــەم خەباتــەی ئێمــە شــتێکی دابــڕاو لــە
مێژوومــان نییــە .شــتێکی ئەزمــوون
نەکــراوی پێشــوو نییــە ،بەڵکــوو
هەڵدانــەوە و فێــر بوونــە لــە هەمــوو

ئــەو ئەزموونانــەی پێشــترکردوومانە و
خەباتــی خۆمــان درێــژە پــێ دەدەیــن.
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت ،ڕاســانی
گەلێکــە ،کــە ســتەمی لــێ کــراوە،
کــە دوژمنانــی دەیانهەوێــت لــە
نێویــدا پەرتەوازەیــی هەبێــت .دوژمنــان
دەیانهەوێــت بــەردەوام الوەکانــی تووشــی
مــادە ســڕکەرەکان بــن ،دەیانهەوێــت
کورد نۆکەر و ژێردەســت و دەســتەمۆی
دەســەاڵتێکی ســەڕەڕۆی بێگانــە بێــت.
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت ڕاســانی ئیــرادەی
نەتەوەییــە .ئێــرادەی نەتەوەیــەک بــە
ڕادەی هەزینەکانــی کــە زۆر بــووە
یــان کــەم بــووە ،ناناســرێتەوە ،ئیــرادەی
نەتەوەیــەک ویســتی نەتەوەیەکــە بــۆ
ئــەوەی خــۆی بســەلمێنیت ،بــۆ ئەوەیکــە
بــە هەمــوو نەتەوەکانــی دەوروبــەری
بلێــت ،نــە لــە ئێــوە کەمتریــن نــە لــە
ئێــوە زیاتریــن ،ئێمــە وەکــوو نەتــەوەی
کــورد نەتەوەیەکیــن کــە لــە ناوچــەی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا دەمانهەوێــت
هاوتــا و هاوشــانی نەتەوەکانــی دیکــە
بژیــن ،ئازادیمــان دەوێــت ،دادپەروەریمــان
دەوێــت ،یەکســانیمان دەوێــت ،نــەک
تەنیــا بــۆ کــورد ،بــۆ تــەواوی ناوچەکە.
ئێمــە بــە دژی شــەڕی ئایینــی و
مەزهەبیــن ،ئێمــە بــە دژی شــەڕی
نەتەوەکانیــن ،ئێمــە بــە دژی شــەڕێکی
تێرۆریســتی و ماڵوێرانکەریــن کــە
دەیانهەوێــت هەتــا هەتایــە لــە نێــو
کوشــت و کوشــتار و خوێنڕشــتنی
یەکتــردا نوقــم ببیــن .ئێمــە دەمانهەوێــت
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لــە ئارامیــدا
ســەر بــکات ،لــە ئاسایشــدا بــە ســەر
ببــات ،لــە دادپەروەریــدا ژیــان بــکات،
بــەاڵم ئاســایش و ئارامــی و دادپــەروەری
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا وەدی نایەت
گــەر نەتــەوەی ســتەملێکراو هەبێــت.
ناکــرێ نەتەوەیــەک کە لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســتدا مافەکانــی پێشــل کرابێــت،
ســووکایەتی بــە نەتــەوە بوونــی کرابێــت،
ســووکایەتی بــە کەرامەتــی کرابێــت،
بچەوســێتەوە و بکوژرێــت و الوەکەنــی
ئەشــکەنجە بکرێــن ،ئێعــدام بکرێــن و
ئەویــش لــە پێنــاوی ئاســایش و ئارامیــی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا هیــچ نەڵێــت.
ناکــرێ کۆمــاری ئیســامییەک لــە
ناوچەکــەدا هەبێــت ،دەســتێوەردان لــە
هەمــوو ناوچەکــەدا بــکات ،هێــزی
تێرۆریســتی لــە هەمــوو ناوچەکــەدا
پــەرە پــێ بــدات و لــە نێوخــۆدا هەمــوو
ســتەمێک لــە ســەر هەمــوو نەتەوەکانــی
ئێــران ڕەوا ببینێــت ،ئــازادی بخنکێنێــت،
چەوســانەوە هەبێــت ،گەندەڵــی لــەو
پەڕیــدا هەبێــت ،بــەاڵم خەڵکیــش لــە
پێنــاوی ئەوەیــدا کــە نــەک ماڵــی

کاول و وێرانــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
و ئێــران و نەتــەوەکان ،لــەوە کاولتــر
ببێــت ،بــا بێدەنــگ بیــن .بێدەنگــی
قبــووڵ ناکەیــن! نیشــانمان داوە کــە
بێدەنگــی قبــووڵ ناکەیــن ئەگــەر
بــە خوێنــی خۆشــمان بێــت .حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،کادر
و پێشــمەرگە و ئەندامــان و ئەندامانــی
ڕێبەرایەتــی ئــەو حیزبــە ســەلماندوویانە،
نیشــانیان داوە پێویســت بــە هیــچ بەڵگــە
هێنانەوەیەکــی زیاتــر لــەوە نــاکات
کــە پێشــەوای نەمرمــان ،لــە پێنــاوی
پاراســتنی گەلەکەیــدا لــە نێو شــارەکەدا
دەمێنێتــەوە و خــۆی دەکاتــە قوربانــی
بــۆ ئــەوەی کــە قەاڵچــۆ نەکرێــت.
پێویســت بــە هیــچ بەڵگەیەکــی دیکــە
نــاکات ،جگــە لــەوەی کــە دوکتــور
قاســملوویەکی نەمرمــان هەیــە کــە لــە
پێنــاوی ئازادیــی گەلەکەیــدا خۆشــترین
ژیــان لــە دەرەوەی واڵت بەجــێ
دەهێڵێــت و دێتــەوە نێــو ســەنگەرەکانی
پێشــمەرگە ،ئــەو ســەنگەرانەی کــە
خۆتــان ئەمــڕۆ نموونەکانــی دەبینــن،
کــە بــە کەمتریــن ئیمکاناتــەوە بــەاڵم
بــە گەورەتریــن ورە و ئیــرادەوە بەڕێــوە
دەچێــت .دوکتــور قاســملوویەکی
نەمرمــان هەیــە کــە دێتــەوە نێــو ئــەو
ســەنگەرانە خەبــات دەکات و لــە پێناوی
ئازادیــی گەلەکەشــیدا ،لــە پێنــاوی
ئەوەیکــە دەروازەیــەک بدۆزێتــەوە
کــە خەڵکەکــەی بــە ئــازادی بژیــن،
کــە کوشــتار و خوێنڕشــتن کۆتایــی
پێبێــت ،دەڕوات و وتووێــژ لەگــەڵ
دڕندەتریــن ڕێژیمــی ســەردەمدا دەکات.
دەزانێــت کــە ئــەو ڕێژیمــە دڕندەیــە؛
دەزانێــت کــە ئەهلــی وتووێــژ و دیالــۆگ
نییــە؛ بــەاڵم دەیهەوێــت بــە مێــژوو
بســەلمێنیت کــە ئــەو ڕێگایەشــمان
تاقــی کــردەوە ،کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران هیــچ ڕێگایەکــی دیکــە قبــووڵ
نــاکات جگــە لــە زۆر و هەڕەشــە و
گوشــار نەبێــت .نموونــەی دیکەمــان
پێویســت نییــە باســی بکەیــن ،وەکــوو
دوکتــور ســەعیدی نەمرمــان ،وەکــوو
ئەندامانــی ڕێبەرایەتیــی دیکەمــان
کــە لــە ســەنگەرەکانی خەباتــدا شــەهید
کــراون ،وەکــوو ئەمســاڵ لــە ڕاســانی
ڕۆژهەاڵتــدا کادر و پێشــمەرگەمان
چوونــەوە قۆاڵیــی دڵــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ،لــە نێــو خەڵکەکــەی
خۆیانــدا کــورەی خەباتیــان گەشــاندەوە
و بــە حەماســەکانیان لــە سەرتاســەری
کوردســتاندا ،لــە ســەڵماس و موکریــان
و شــنۆ و کۆســااڵن و ئــەو شــوێنانەدا
ســەلماندیان کــە ئێمــە چــۆک دانادەیــن.
دوژمنانمــان بــاش بزانــن گەلــی کــورد
ئەهلــی چۆکــدادان نییــە ،ئەهلــی
ســتەم کــردن لــە هیــچ شــوێنێک نییــە،
ئەهلــی پێشــێل کردنــی مافــی هیــچ
کەســی دیکــەش نییــە ،ئێمــەی کــورد،
ئێمــەی حیزبــی دێموکــرات ،ئێمــەی
پێشــمەرگەی دێموکــرات چــۆک
دانادەیــن بــۆ دڕندەتریــن دەســەاڵتەکانی
ســەردەمیش .ئێمــە بــە خوێنمــان بــە
ئیرادەمــان بــە بیروباوەڕمــان دەیســەلمێنین
کــە بــە کەمتریــن ئیمکاناتــی
پێشــمەرگەوە بــەدژی دڕندەتریــن
ڕێژیمــی ســتەمکاری ناوچەکــەدا
دەڕۆینــەوە بەچۆکیشــیدا دەهێنیــن و بــە
لەرزەشــی دەخەیــن ،هــەر وەکــوو بەلــەرزە
خراوە.لێــرەش ئێمــە کۆبووینەتــەوە کــە
دووبــارە لەگــەڵ ئــەو پەیامانــەدا ئاشــنا
بینــەوە کــە ئاشــناین ،دووبــارە وەبیــری
بهێنینــەوە ،دووبــارە پەیمــان ببەســتینەوە
و شــایی بکەیــن ،ئێمــەی کــورد فێــری
ئــەوە نەبوویــن کــە ماتــەم بگێڕیــن و
دەســتەوئەژنۆ دانیشــین ،خەمبــار بیــن،
ئێمــەی کــورد ،ئێمــەی پێشــمەرگەی
دێموکــرات شــایی دەکەیــن ،شــایی
دەکەیــن تــا بــە دوژمنانمــان بڵێیــن کــە
ئێمــە ئەهلــی چۆکــدادان نیــن ،خەباتمــان
بەردەوامــە.
ڕۆژێکــی مێژووییــە کــە ئێمــەی
کــورد بوونــی خۆمــان تێــدا ســەلماندووە
ودووبــارەش دەیســەلمێنینەوە.
بە هیوای دووبارە سەلماندنەوەی
بوونی نەتەوەییمان،
بەرقەرار بن،
پیرۆز بێت دووی ڕێبەندان.
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سیاسەتی دور هاوێتنی پرسی كورد بۆ
ئەو دیوی سنوورەكانی ئێران
سۆهراب کەریمی
لــە سیســتمە داخراوەكانــدا زۆربــەی
پێوەنــدی و پالنــەكان ،بــە تاێبەتــی
سیاســەت و پالنــە ئەمنیەتیەكانیــان،
بــە شــێوەی نهێنــی دادەڕێژرێــت .بــۆ
ناســینی بڕێــك لــە سیاســەتەكانی
سیســتمە داخــراوەكان لــە زانســتی
سیاســەتدا چــاو لــە ڕەفتــار و
هەڵســوكەوتی ئــەو سیســتمانە لــە
هەمبــەر ئــەو دیاردانــەدا دەكرێــت كــە
بــە حوكمــی سیســتمی داخــراو ،وەك
كێشــەی ئەمنیەتــی دەناســرێن.
پرســی كــورد و داخوازییــە نەتەوەیــی
دێموكراتیكەكانــی بــۆ كۆمــاری
سیســتمێكی
كــە
ئیســامی
نادێموكراتیــك و داخــراوە ،وەك
دیاردەیەكــی ئەمنییەتــی دێتــە ئەژمار.
لــە نــاو پێكهاتەی كۆمەڵــگای كوردیدا
حیزبــە سیاســییەكانی كوردســتان وەك
ڕێكخراوێكــی سیاســی ڕێگەیــان پــێ
نــەدراوە بەشــداری كاری سیاســی لــە
ناوخــۆی واڵتــدا بــن و تەنانــەت هێــرش
كراوەتــە ســەریان و بــۆ مانــەوەی خۆیــان
ناچــار بوونــە دەســت بدەنــە بەرگریــی
چەكدارانــە .بۆیــە گەورەتریــن كێشــەی
ئەمنیەتــی بــۆ ڕێژیمــی ئێــران لــە
كوردســتاندا حیزبــە سیاســییەكانی
كوردســتانن كــە وەك ڕێبەرایەتــی
سیاســیی كــورد هەمیشــە دەوری
ســەرەكییان لــە خەبــات دژ بــە ڕێژیمــی
ئیرانــدا هەبــووە .بۆیــە هــەر جــۆرە
تەبلیــغ و ناوهێنــان و الیەنگــری لێیــان
بــە چــڕی ســەركوت دەكرێــت ،بــەاڵم
لــە هەمــان كاتــدا ناوبــردن و تەبلیــغ
كــردن و هەڵواســینی وێنــە و تراكتــی
حیزبەكانــی ســەر بــە پارچەكانــی
دیكــەی كوردســتان قەدەغــە نیــە .هــەر
ڕۆژنامــە و گوڤارێــك دەتوانــێ وێنــەی
ڕێبەرانــی كــوردی بەشــەكانی دیكــەی
كوردســتان چــاپ بــكات ،بــەاڵم بــۆ
ڕێبەرانــی كــوردی ڕۆژهــەاڵت و
حیزبەكانــی ڕێگــە پێنــەدراوە .پرســیار
ئەوەیــە ئەگــەر ئــەو حیزبــە كوردییانــە
هەموویــان بــۆ ڕزگاریــی كوردســتان
هــەوڵ دەدەن ،لــە بەرچــی كۆمــاری
ئیســامی لــە هەمبــەر ناوهێنــان
و تەنانــەت تەبلیــغ كــردن بــۆ ئــەو
حیزبانــەدا كاردانــەوەی ئەوتــۆی نیــە،
بــەاڵم دژی هــەر جــۆرە ناوهێنانێكــی
حیزبەكانــی ڕۆژهەاڵتــە؟
بــە پێــی ئــەم ڕەفتــارەی كۆمــاری
ئیســامی ،سیاســەت و ســتراتژیی
ڕێژیمــی ئێــران لــە هەمبــەر هەســتی
نەتەوایەتــی و داخوازییەكانــی كــورددا
چیــە؟ بــۆ وەاڵمــی ئــەم پرســیارانە
پێویســتە كۆمەڵێــك فاكــت لــە ســەر
ڕەفتــاری كۆمــاری ئیســامی لــەم
دوو دەیــەی دواییــدا بهێنینــەوە .ئەگــەر
ئاوڕێــك لــە ســاڵەكانی دوای ڕاگرتنــی
خەباتــی چەكدارانــەی پێشــمەرگە
لــە كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە دوو
دەیــەی ڕابــردوودا بدەینــەوە ،دەبینرێــت
كــە سیاســەتی ڕێژیمــی ئێــران ئــەوە
بــووە كــە هەســتی نەتەوایەتیــی كــورد
بــە شــێوەیەك مودیریــەت بــكات كــە
زیانــی بــۆ ڕێژیــم نەبێــت ،ئەویش بریتی
بــوو لــە زەقكردنــەوەی پرســی كــورد
لــە پارچەكانــی دیكــەی كوردســتان
و پەراوێــز خســتنی پرســی كــورد لــە
كوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا .بۆیــە یەكــەم
هەنــگاو بــۆ ئــەم كارە لــە الیــەن خــودی
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامییەوە
هەڵگیــرا .یەكەمیــن گۆڤــاری
حكوومەتــی كــە لــە ســاڵەكانی دەیــەی

70دا هاتــە دەرەوە "ئاویــەر" بــوو كــە بــە
هاوكاریــی "محەممــەد ڕەزا ڕەحیمــی"
پارێــزگاری ئــەو كاتــەی ســنە و "بــارام
وەڵەدبەیگــی" لــە چــاپ دەدرا و زۆرتــر
باســی لــە ســەر باشــووری كوردســتان
بوو و بە وێنەی ڕێبەرانی بەشــەكانی
دیكــەی كوردســتان دەیانڕازانــدەوە.
تەنانــەت نووســینگەكانی ئــەو حیزبانــە
بــوو بــە شــوێنی هاتوچــووی كۆمەڵێــك
خوێنــدكار و چاالكــی كــورد .ئەمــە بــۆ
خۆشەویســتیی كــوردی پارچەكانــی
دیكــە نەبــوو ،بەڵكــوو بــۆ ئــەوە بــوو
كــە نــاوی ســەركردەكانی كــوردی
ڕۆژهــەاڵت كوردســتان بســڕنەوە،
چوونكــە مەترســیی ســەرەكی ،نــاوی
ئــەوان بــوو كــە دەبــوو بــە هێمایــەك
بــۆ بەگژداچوونــی ڕێژیمــی ئێــران.
چاالكانــی كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
بــە بــێ هیــچ كێشــەیەك هاتوچــووی
باشــووری كوردســتان و ســەركردایەتیی
الیەنەكانــی باشــووریان دەكــرد .هەروەهــا
دوای هاتنــی ســەركردایەتیی پەكەكــە
بــۆ قەندیــل ،هاتوچــووی قەندیــل و
ســەركردایەتیی پەكەكــەش دەســتی
پــێ كرد.لــە زانكۆكانــی ئێرانــدا تەنیــا
ڕێوڕەســمی ســاڵیادی كیمیابارانــی
هەڵەبجــە ئــازاد بــوو .ئەگــەر كەســێك
نەیزانیبــا و ئــەو ڕێوڕەســمانەی بدیبایــا
وای دەزانــی ئــەوە تەنیــا ڕێوڕەســمێكی
تایبــەت بــە كوردەكانــی باشــوور و
ئۆپۆزیســیۆنی ســەدام حوســەینە .لــە
كاتی دەســتگیركردنی بەڕێز عەبدوڵاڵ
ئۆجەالنــدا میدیــا و تەلەفزیۆنــی
كۆمــاری ئیســامیی تــەواوی باســی
لــە ســەر بەڕێــز عەبدوڵــا ئۆجــەالن
بــۆ دژایەتیــی حكوومەتــی توركیــە
بــوو .دواتریــش مۆڵەتــی خۆپیشــاندانی
هــەر بــەو مەرجــە دا كــە كــوردی
ڕۆژهــەاڵت دژایەتیــی دەوڵەتــی
توركیــە بكــەن ،هەرچەنــد دواتــر
خەڵكــی كوردســتان ئــەو ڕێپێوانانەیــان
كــردە دەرفەتێــك بــۆ هێنانــە گــوڕی
داخوازییەكانــی خۆیــان و دژایەتیــی
سیاســەتە ســەركوتكەرانەكانی ڕێژیمــی
ئێــران ،بــەاڵم ئــەم سیاســەتە لــە بــەر
ئــەوە بــوو كــە بڵــێ لــە ئێرانــدا پرســی
كــورد بوونــی نیــە و تەنیــا لــەو دیــوی
ســنوورەكانی ئێرانــدا پرســی كــورد
هەیە.دواتــر دەبینیــن كــە عیســمەت
شــەریف وانلــی دێتــە ئێــران و باســی
ئــەوە دەكات كــە كــورد ئێرانییــە و دەبــێ
ئێــران هــەوڵ بــدات كــە بەشــەكانی
دیكــەی كوردســتان بگەڕێنێتــەوە
بــۆ باوەشــی ئێــران كــە زۆر جــار
ناسیۆنالیســتە ئێرانییــەكان و تەنانــەت
كەســانێك لــە نێــو كۆمــاری ئیســامیدا
ئــەم باســانەیان كردبــوو .تەنانــەت
داریــووش فرووهــەر هــەر بــە ئــەم بیــرەوە
كاتــی خــۆی چەپكــە گوڵێكــی بردبــووە
باڵوێزخانــەی ئیتالیــا بــۆ ئازادكردنــی
ئۆجــەالن لــە ڕۆمــای پایتەختــی
ئیتالیــا .لــەم ســەردەمەدا ڕۆژهەاڵتــی
كوردســتان دەبێتــە مەیدانــی تەڕاتێنــی
ئەندامانی پەكەكە كە زۆر بە ساكاری
بــە چەكــەوە هاتوچــووی ماڵــی
چاالكانــی كــورد دەكــەن و زۆرتریــش
لــە ئەندامانــی ژنــی خۆیــان كەڵــك
وەردەگــرن .تەنانــەت عوســمان ئۆجــەالن
و دواتریــش زوبەیــر ئایــدار دێنــە ئێــران
و بــە فەرمــی دەفتــەری نوێنەرایەتیــی
پەكەكــە لــە ئێــران دەكەنــەوە .زۆربــەی
كــورد و چاالكانــی ڕۆژهەاڵتیــش بــەم
زیهنیەتــەوە كار دەكــەن كــە چوونكــە
نرخــی هــاوكاری لەگــەڵ حیزبــی
دێموكــرات و كۆمەڵــە گرانــە ،ئێمــە بــە

نــاوی پەكەكــەوە تەبلیــغ بــۆ كوردایەتــی
دەكەیــن .ئەمــە لــە ڕاســتیدا بیانوویــەك
بــوو نــەك ســتراتژییەك كــە بیری قووڵی
لــە پشــتەوە بێــت .بۆیــە دەبینرێــت دەیــان
كتێــب لــە ســەر پەكەكــە و عەبدوڵــا
ئۆجــەالن بــاو بــووەوە ،بــەاڵم لــە هەمــان
كاتــدا كتێبەكانــی دوكتــور قاســملوو
بــە ئیستاشــەوە قاچاخــن ،كۆمەڵێــك
لــە خەڵكــی كوردســتان تەنیــا لــە بــەر
هەبوونــی كتێبەكانــی دوكتــور قاســملوو
بــە زینــدان مەحكــووم كــران (كــە لێــرەدا
ناویــان پارێــزراوە) بــەاڵم لــە هەمــان
كاتــدا كتێبەكانــی پەكەكــە و ئۆجــەالن
لــە ســەر كتێــب فرۆشــییەكانی تــاران
دەبینــران .لــە گۆڤــاری "ئاڵترناتیــڤ"
كــە بــە شــیوەی ئــازاد لــە ڕۆژهــەاڵت
بــاو دەبــووەوە ،باســێكی وەهــا لــە
ســەر ڕێژیمــی كومــاری ئیســامی
نەكرابــوو ،بــەاڵم بــە ڕاشــكاوی
حیزبەكانــی ڕۆژهەاڵتیــان بــە كالســیك

كــە گۆایــە ئــەو حیزبانــە هــەر بوونیــان
نەمــاوە.
لــە دەســتپێكی ڕاســانەوە ،ئــەوە
الیەنگرانــی ئــەو حیزبانــە بــوون كــە
دژایەتیــی ڕاســانیان دەكــرد و تەنانــەت
ســەرەتا ڕاســانیان بــە نەخشــەی
میتــی توركیــە لــە قەڵــەم دەدا و
دواتــر بــە دووپاتكردنــەوەی قســەی
فەرماندەكانــی ســپای پاســداران،
دەیانگــوت كــە عەرەبســتان لــە پشــت
ڕاســانەوەیە .ئەمانــە هەمــوو ئــەو
فاكتانــەن كــە پیشــان دەدەن لــە كاتێكــدا
كــە ڕێژیمــی ئێــران گوشــاری زۆر
دەخاتــە ســەر حیزبەكانــی ڕۆژهــەاڵت
و وەك مەترســیی ســەرەكی چاویــان
لــێ دەكات ،جەماعەتێــك بــە بــێ هیــچ
خوێندنەوەیــەك ،خەریكــن بــە ئاراســتەی
سیاســەتە ئەمنیەتییەكانــی كۆمــاری
ئیســامیدا هەنــگاو هەڵدەگــرن.
كۆمــاری ئیســامیی ئێــران بە پاســاوی

سەعید حەجاریان كە پێشتر یەكێك لە مودیرە
ئەمنیەتییەكانی ئێران بووە ،بە ڕاشكاوی دەڵێ كورد لە
دەرەوەی سنوورەكانی ئێران نەتەوەیە ،بەاڵم لە ئێراندا
نەتەوە نیە
نــاو دەبــرد و خۆیانیــان وەك ئاڵترناتیڤــی
ئــەو حیزبانــە پێناســە دەكــرد و داوا لــە
خەڵكــی كــورد دەكــرا پشــتیوانی لــەو
حیزبانــە نەكــەن.
سیســتمی ئەمنیەتیــی ئێــران بــاش
دەزانێــت كــە گوتــار و ئیدئۆلۆژیــی
حیزبەكانــی بەشــەكانی دیكــەی
كوردســتان لــە هەمبــەر حكوومەتــی
واڵتەكانــی خۆیــان داڕێــژراوە ،بۆیــە
پەرەپێدانــی گوتــاری ئــەو الیەنانــە
دەبێتــە هــۆی ئــەوەی كــە ســەرنجی
خەڵــك بــۆ ئەودیــوی ســنوورەكانی ئێــران
ڕابكێشــرێت .درێــژەی ئــەم كارەش
زیهنیەتێكــی وەهــا دروســت دەكا كــە
ئــەوان دوژمنــی كۆمــاری ئیســامی
نیــن و النیكــەم ناتوانــن مەترســییەك
بــۆ ڕێژیــم بــن .ئاكامــی ئــەم كارانــەی
ڕێژیــم ،بەرهەمهێنانــی جەماعەتێكــە
كــە بــە بــێ خوێندنەوەیەكــی سیاســی
و ســتراتژیك كەوتوونەتــە نــاو كاناڵــی
مودیریەتــی ئەمنیەتــی كۆمــاری
ئیســامیی ئێــران و كاریــان بووەتــە
ئــەوە كــە پرســی كــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
كوردســتان بخەنــە پەراوێــزەوە و
بەشــەكانی دیكــەی كوردســتان زەق
بكەنــەوە .كۆمەڵێــك لــەم جەماعەتــە
ڕاشــكاوانە الیەنگــری لــە حیزبەكانــی
بەشــەكانی دیكــەی كوردســتان دەكــەن
و دژایەتیــی حیزبەكانــی ڕۆژهــەاڵت
واتــە هــەر ئــەو حیزبانــە دەكــەن كــە
بــۆ كۆمــاری ئیســامیی ئێــران
مەترســیی ســەرەكین .ئەمــە خــۆی
ڕاســتەوخۆ لــە ئاراســتەی سیاســەتی
ئەمنییەتیــی كۆمــاری ئیســامیدایە.
تەنانــەت كۆمــاری ئیســامی لــە
هەمبــەر بەشــداریی پێشــمەرگەكانی
حیزبــی دێموكــرات لــە شــەڕی
داعشــدا كاردانــەوەی تونــدی هەبــوو
و الیەنەكانــی باشــووری كوردســتانی
ناچــار كــرد كــە نابێ حیزبــی دێموكرات
بەشــداریی شــەڕی داعــش بــكات.
ئەمــە لــە حاڵێكــدا بــوو كــە زۆربــەی
الیەنگرانــی ئەحزابــی پارچەكانــی
دیكــە لــە ڕۆژهەاڵتــدا وەهــا باســیان لــە
حیزبــی دێموكــرات و كۆمەڵــە دەكــرد

ئیدئۆلۆژیــك ،ڕێگــە بــە چاالكانــی
ناوخــۆ نــادات كــە بــە شــێوەی
دێموكراتیــك داخوازییەكانــی كــورد
بهێننــە گــۆڕێ .بۆیــە تەنیــا شــتێك
كــە دەتوانــێ بانگەشــەی بەهێزبوونــی
ڕژیمەكــەی بخاتــە ژێــر پرســیارەوە،
بەهێزبوونــی حیزبــی دێموكــرات و
كۆمەڵەیــە .بۆیــە بــە بەهێزبوونــی ئــەم
حیزبانــە ،پرســی كــوردی ڕۆژهــەاڵت
دەبێتــە یەكێــك لــە دیــاردە زەقەكانــی
هاوكێشــەكانی ناوچەكــە بۆیــە باشــترین
كار هەوڵــدان بــۆ الوازكردنــی ئەوانــە
و هــەوڵ دەدەن ســەركردایەتیی ئــەو
حیزبانــە بخەنــە ژێــر گوشــاری خۆیــان،
دووهەمیــش تەبلیــغ دژی كۆمەڵــە
و دێموكراتــە بــۆ ئــەوەی كــە خەڵــك
لــە پشــتگیری ئــەو حیزبانــە دڵســارد
بكەنەوە.كۆمــاری ئیســامیی بــە
فەرمــی لەگــەڵ الیەنــە سیاســییەكانی
كــورد لــە بەشــەكانی دیكــەی
كوردســتاندا پێوەندیــی هەیــە و ئــەوان
بــە فەرمــی دەناســێت .هەروەهــا ئەویــش
دەزانێــت ئــەم پێوەندییانــە جۆرێــك
داڕێــژراوە كــە بەرژەوەندیــی كــوردی
بەشــەكانی دیكــەی كوردســتان لەگــەڵ
كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت زۆر جــار
یــەك ناگرێتــەوە و تەنانــەت بەشــەكانی
دیكــەی كوردســتانیش بەرژەوەندییــان
لەگــەڵ یــەك نایخوێنێتــەوە ،بــۆ
نموونــە ســەركەوتنی كــورد لــە ڕۆژئــاوا
بــۆ بــە هــۆی شكســتی كــورد لــە
باكــوور .بۆیــە كۆمــاری ئیســامی
بــە ســانایی دەتوانــێ لــەو الیەنانــە بــۆ
كونترۆڵكردنــی كــوردی ڕۆژهــەاڵت
كەڵــك وەربگرێــت .كۆمــاری ئیســامی
بــە زەقكردنــەوەی پەیمانــی ســایكس
پیكــۆ دەیهــەوی ئــەوە بســەلمێنیت
كــە ئــەم پەیمانــە دابەشــكردنی
كوردســتانی بندەســتی عوســمانی بــووە
و كوردســتانی ئێــران بــەر لــە ســایكس
پیكــۆش هــەر بەشــێك لــە ئێــران بــووە.
تەنانــەت توانیویــە هیندێــك كەســایەتی
لــە باشــووری كوردســتان بــەم قەناعەتــە
بگەیەنێــت كــە تەنیــا نــاوی ســێ
پارچــەی كوردســتان دێنــن .تەنانــەت

لــە دهــۆك یەكێــك لــە سیاســەتمەدارانی
باشــوور بــە شــێوەی زیمنــی ئامــاژەی
بــە كوردســتانی ژێردەســتی عوســمانی
دەكــرد .ســەعید حەجاریــان كــە پێشــتر
یەكێــك لــە مودیــرە ئەمنیەتییەكانــی
ئێــران بــووە ،بــە ڕاشــكاوی دەڵــێ
كــورد لــە دەرەوەی ســنوورەكانی ئێــران
نەتەوەیــە ،بــەاڵم لــە ئێرانــدا نەتــەوە
نیــە .بــەو واتایــە ،كۆمــاری ئیســامی
پرســی كــورد لــە بەشــەكانی دیكــەی
كوردســتاندا بــە فەرمــی دەناســێت،
بــەاڵم دان بــە كــوردی بندەســتی خۆیــدا
نانێــت .دیــارە كۆمــاری ئیســامی
دەزانــێ كــە هەســتی كوردایەتــی لــە
زیهنــی خەڵكــی كــورددا ســەقامی
گرتــووە و بــۆی ناســڕێتەوە ،بۆیــە وەك
سیاســەتی ئەمنیەتــی دیاردەیەكــی
زیهنــی گرینــگ نیــە .ئــەوەی كــە
بــۆ كومــاری ئیســامیی گرینگــە،
گۆڕینــی ئــەم هەســتە بــۆ ئیرادەیەكــی
سیاســییە كــە بتوانــێ بەرۆكــی خــۆدی
حكومــەت بگرێــت و بــۆ ئــەوەی
كــە ئــەم هەســتە ببێتــە دیاردەیەكــی
سیاســی و بەرۆكــی ڕێژیــم بگرێــت
دەبــێ لــە نــاو ڕێكخراوێكــی سیاســیدا
خــۆ ببینێتــەوە كــە مەیدانــی كــردەوە و
خەباتەكــەی لــە شــوێنی ژێردەســەاڵتی
كۆمــاری ئیســامی بێــت .دیــارە
ڕێژیــم لــە ناوخــۆی واڵتــدا بــە حوكمــی
ئیدئۆلۆژیكــی خــۆی ڕێگــە نــادات
كــە كــورد بــە شــیوەی مەدەنــی خــۆی
ڕێــك بخــات و بــە دوای مافەكانیــدا
بكەوێــت .هەروەهــا ئەگــەر هەمــوو
كوردێــك ببێتــە شۆڕشــگێڕ ،بــەاڵم لــە
دەرەوەی ســنوورەكانی كوردســتان ڕوو
لــە هــەر سیســتمێك بــكات ،بۆ كۆماری
ئیســامی گرینــگ نیــە .كۆمــاری
ئیســامیی خــۆی دەزانێــت كــە هەســتی
كوردایەتــی لــە نــاو زمــان و هــزرری
كــوردی ڕۆژهەاڵتــدا ســەقامی گرتــووە
بۆیــە ئــەم هەســتە دەبــێ لــە شــوێنێك
خاڵــی بێتــەوە كــە دژی خــۆی بــەكار
نەهێنرێــت ،ئەویــش كاناڵیزەكردنــی بــۆ
ئــەو دیــوی ســنوورەكانی كوردســتانی
بندەســتی خۆیەتــی .ئەگــەر وەك
فاكتێــك بێهینینــەوە دەبینیــن كــە بــە
پێــی دەرفەتێــك كــە لــە ڕۆژهــەاڵت بــو
ئــەو الیەنانــە ڕەخســاوە ،جەماعەتێــك
الیەنگەرییــان لــێ دەكــەن .ئــەم
جەماعەتــە چ بــە بیركردنــەوە و چ
بــە چاالكــی و نووســین زۆربــەی هێــز
و بیــری خۆیــان ،تەرخانــی باكــوور و
ڕۆژئــاوای كوردســتان دەكــەن و بــە
فارســی و كوردیــی ســۆرانی دژی
حكومەتــی توركیــە دەنووســن ئەگــەر
كەســێك دەقەكانــی ئــەم جەماعەتــە
بخوێنێتــەوە ،دەبینێــت كــە زۆرتــر وەك
ئۆپۆزیســیۆنی حكومەتــی توركیــەن
تاكــوو ئۆپۆزیســیۆنی ڕێژیمــی ئێــران،
بۆیــە هــەر ئــەوە كە كــوردی ڕۆژهەاڵت
دەوڵەتــی توركیــە بــە دوژمنــی خــۆی
بزانێــت تــا كۆمــاری ئیســامی ،بــۆ
خــۆی ســەركەوتنێكی گەورەیــە بــۆ
سیاســەتە ئەمنیەتیەكانــی كۆمــاری
ئیســامی .هــەر لــەم ئاراســتەیەدا
كۆمەڵێــك لــە چاالكانــی ڕۆژهەاڵتیــش
نامەیەكیــان ئاراســتەی خامنەیــی
كــردووە كــە تێیــدا دوایــان لــێ كــردووە
پشــتی كــورد بگرێــت و پرســی كــورد بە
جیــددی وەربگرێــت .بــێ ئــەوەی بــاس
لــەوە بكــەن كــە دەســت لــە پێشــێلكردنی
مافــی كــورد لــە كوردســتانی ئێرانــدا
هەڵبگرێــت .لــەم نامەیــەدا بــەو پــەڕی
الوازییــەوە ڕاشــكاوانە دەڵێــن ئێمــە
تەنیــا تەماشــاڤانی بارودۆخەكەیــن و

هیــچ دەورێكمــان لــە گۆڕانكارییەكانــدا
نیــە و بــۆ ئــەوەی دوســتایەتیی خۆیــان
بــۆ كومــاری ئیســامیی پشتڕاســت
بكەنــەوە دەڵێــن ئێمــە پێچەوانــەی
ئەوانەیــن كــە نامەیــان بــۆ ترامــپ
نووســیوە .دواتریــش دەڵیــن لــە بــەر
هەســتی بەرپرســایەتی بەرانبــەر بــە
داهاتــوی ئێــران ئــەم نامەیــە دەنووســین.
پاشــان دەڵێــن چوونكــە خەلیجــی فــارس
گرینگایەتیــی خــۆی لــە دەســت داوە،
دەبــێ ئێــران بێتــە لــە باشــوور و ڕۆژئــاوا
و ئــەو الوازییــەی قەرەبــوو بكاتــەوە و
لــەوێ بــە دوای بەرژەوەندیــی خۆیــەوە
بێــت .دواتــر بــاس لــەوە دەكــەن كــە
النیكــەم لــە بــەر دوژمنایەتیــی
ئەردۆغانیــش بووبێــت ،دەبــێ داكۆكــی
لــە كــورد ،واتــە لــە ئۆپۆزیســیۆنی
ئەردۆغــان كــە پەكەكەیــە و ڕۆژئــاوا
كــە بــە دەســتی پەكەكەوەیــە ،بكــەی.
تەنانــەت دڵمــان بــەوەش خــۆش دەبــوو
كــە لــە یــەك دێــڕدا باســی پێشــێلكردنی
مافــی كــوردی لــە ئێــران و لــە الیــەن
سیســتمی كۆمــاری ئیســامییەوە
بكردبایــە كــە خامنەیــی بــە بــێ
ڕكابــەر ،ڕێبەرایەتیــی دەكات.
ئەگــەر ســەرنجێك بدەینــە ئــەو
فاكتانــەی ســەرەوە ،دەبینیــن كــە
سیســتمی ئەمنیەتیــی كۆمــاری
ئیســامی لــە هەمــوو سیاســەتەكانیدا
بــۆ ئاژیــن كردنــی (ســوق دادن)
هــزری كــورد بــۆ ئــەو دیــوی
ســنوورەكانی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان
لــە تیئۆرییەكــی دەروونناســی بــە نــاوی
"شــەرتی بــوون" كەڵكــی وەرگرتــووە.
واتــە باســكردن لــە ڕۆژهــەاڵت دەبیتــە
هــۆی تەمێكــردن و باســكردن لــە ســەر
بەشــەكانی دیكــەی كوردســتان لەگــەڵ
بێدەنگــی و تەنانــەت تەشــویق كــردن
لــە الیــەن ڕێژیمــەوە بــەرەوڕوو دەبێــت.
لــە سیاســەتدا بــەوە دەڵێــن سیاســەتی
تێــا و گێــزەر (چمــاق و هویــج)
كــە دەتوانیــن بڵێیــن مودیریەتــی
ئەمنیەتیــی كۆمــاری ئیســامی
لــە ســەر كوردســتان لــەم سیاســەتەدا
ســەركەوتوو بــووە .لیــرەدا باشــترین
شــێوەی بەرەنگاربوونــەوەی ئــەم
سیاســەتەی ڕێژیــم ،یەكــەم بەهێزكــردن
و زیادكردنــی مەعریفــەی ڕەخنەگرانــە
لــە نــاو شــرۆڤەكارە سیاســیەكاندایە.
واتــە دەبــی چاوەدێرانــی سیاســی و
كۆمەاڵیەتــی بــە چــاوی ڕەخنەگرانــەوە
گۆڕانكارییەكانــی بیســت ســاڵی
ڕابــردوو لێــك بدەنــەوە .هــەر وەهــا دەبــێ
هــەم ســەركردایەتی و حیزبەكانــی
ڕۆژهــەاڵت و هــەم چاالكانی سیاســیی
كــورد هــەوڵ بــدەن دەوری حیزبــەكان لــە
خەباتــی ڕۆژهەاڵتــدا زیاتــر بكرێــت،
واتــە دەبــێ بــە گــەرم ڕاگرتنــی خەبــات
چ لــە شــاخ و چ لــە شــار ،دیســان
مەســەلەی كــورد لــە ڕۆژهەاڵتــدا بێننە
نــاو هاوكێشــە سیاســییەكانی ناوچەكــە.
كاری دیكــەش دەبــێ بكرێــت ،ئەویــش
شــرۆڤەكردنی سیاســەتی بزووتنــەوەی
نەتەوەیــی دێموكراتیكــی كــورد و
ناچاركردنــی الیەنەكانــی پارچەكانــی
دیكــە بەوەیــە كــە یەكــەم نابــێ لــە
ڕۆژهەاڵتــدا دەســتێوەردان بكــەن،
چوونكــە ئــەوان ناچــارن پێوەندیــی
سیاســی و ئابوورییان لەگەڵ كۆماری
ئیســامیدا هەبێــت ،بۆیــە توانــای
خەبــات دژی كۆمــاری ئیســامییان
نیــە و دووهەمیــش نابــێ پێوەندییــان
لەگــەڵ ئێــران لــە ســەر حســابی كوردی
ڕۆژهــەاڵت و حیزبەكانــی كوردســتانی
ئێــران بێــت.
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قسەیەکی خۆمانە لەگەڵ بەڕێز کاک
عومەر ئیلخانیزادە
کەریم پەرویزی
کاک عومـــەر ئیلخانیـــزادە،
کۆمەڵـــەی
ســـکرتێری
زەحمەتکێشـــانی کوردســـتان ،لـــە
وتووێژێکــی تلویزیۆنیــدا کــە چەنــد
ڕۆژ پێـــش و لـــە ســـەرەتاکانی
مانگـــی ڕێبەندانـــدا باڵوبۆتـــەوە،
بـــاس لـــە بـــەرەی کوردســـتان و
گرفتەکانــی ســەر ڕێــگای دەکات.
لـــەو وتووێـــژەدا ،پێشکەشـــکاری
وتووێژەکـــە کاک عومـــەر بـــەرەو
شـــوێنێک دەبـــا کـــە ڕاســـتەوخۆ
هێـــرش بکاتـــە ســـەر حیزبـــی
دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران
و ئـــەوەی کـــە پێشکەشـــکاری
بەرنام ــە ح ــەزی لێی ــە ،ل ــە زمان ــی
کاک عومــەرەوە بێتــە دەر و بەڕێــز
کاک عومەریـــش بەدوایـــدا دەڕوا
و دەڵ ــێ ک ــە؛ ب ــەرەی کوردس ــتانی
بـــە هـــۆی پاوانخوازیـــی حیزبـــی
دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێرانـــەوە
پەک ــی کەوت ــووە و پێ ــک نای ــەت.
وێـــڕای ڕێـــز بـــۆ کاک عومـــەر،
ئـــەم وتەیەیـــان تەنیـــا و تەنیـــا
چەواشـــەکردنی ڕای خەڵکـــی
کـــوردە و هێرشـــێکی نـــاڕەوا
بـــۆ ســـەر حیزبـــی دێموکراتـــی
کوردس ــتانی ئێران ــە ک ــە دی ــار نی ــە
لــە چیــەوە ســەرچاوە دەگــرێ .دەنــا
هــەم خــودی کاک عومــەر و هــەم
هەموو ڕای سیاســیی کوردســتان و
هــەم ئەندامانــی هەمــوو حیزبەکانــی
کوردســـتان بـــە باشـــی ئـــاگاداری
دۆخـــی ئاڵـــۆزی حیزبایەتـــی لـــە
هەمـــوو بەشـــەکانی کوردســـتان
و لـــە کوردســـتانی ڕۆژهەاڵتیـــش
هـــەن و ئـــەوەی کـــە هەمـــوو
گرفت ــەکان ب ــە تەنی ــا و تەنی ــا ب ــە
ی ــەک حیزب ــەوە ببەس ــتێتەوە ،ه ــەم
لـــە ناسیاســـی بـــوون و هـــەم لـــە
گرێی ــەک بەرامب ــەر ب ــەو حیزب ــەوە
ســـەرچاوە دەگـــرێ.
کێیە کە لە کوردستانی
ڕۆژهەاڵتدا ئاگاداری دۆخی
شپرزی ئینشعاب و لێکدابڕانەکان
نەبێ؟
ســـااڵنێکی زۆرە کـــە هەوڵـــی
پێکهێنانـــی چەتـــری هاوبەشـــی
کاری سیاســـی لـــە کوردســـتانی
ڕۆژهـــەاڵت دەدرێ و قۆنـــاغ بـــە
قۆنـــاغ لەباتـــی نزیکبوونـــەوە لـــە
مەبەســت ،لێــی دوورکەوتووینەتــەوە.
هەرجــارە کــە باســەکانی پێکهاتنــی
بـــەرە جیددیتـــر بـــووە ،لـــە نـــاکاو
ئینشـــعابێک لـــە ڕێکخراوێکـــدا
پێکهێنـــراوە.
خـــۆ ســـەردەمانێک لـــە حیزبـــی
دێموکراتـــدا ئینشـــعاب ڕووی
کۆمەڵـــەی
نەدابـــوو و
شۆڕشــگێڕیش تــازە لــە کۆمەڵــەی
ڕێکخ ــراوی کوردس ــتانیی حیزب ــی
کۆمۆنیس ــتی ئێ ــران جیاببووی ــەوە و
دوای چەن ــد کۆبوون ــەوە و هەوڵ ــی
ئەمبـــەر و ئەوبـــەر ،لـــە دواییـــن
دانیشـــتندا ،کـــە لـــە هەولێـــر بـــە
سەرپەرســتیی بەڕێــز ســامان شــاڵی
قـــەرار بـــوو بگیـــرێ ،ســـکرتێری
کۆمەڵـــەی شۆڕشـــگێڕ کـــە
خــودی کاک عومەریــش ئــەوکات
لەگــەڵ ئــەو حیزبــە بــوو و ئەندامــی
دەفت ــەری سیاس ــیی ب ــوو ،بەش ــدار

نەب ــوو و ل ــەو قۆناغ ــەدا شکس ــتی
بـــە هەوڵـــەکان دا.
لـــە قۆناغـــی دیکـــەدا و چەنـــد
ســـاڵ دواتـــر ،کـــە حیزبـــی
دێموکـــرات و کۆمەڵـــەی
شۆڕشـــگێر و دوو حیزبـــی دیکـــە
هەوڵـــی پێکهێنانـــی چەتـــری
هاوبەش ــیان دا ،خ ــۆ خ ــودی کاک
عومـــەر ئـــاگادارە کـــە حیزبـــی
دێموکـــرات هیـــچ مەرجێکـــی لـــە
س ــەر ڕێ ــی پێکهێنان ــی ب ــەرە نەب ــوو
و کۆمەڵ ــەی شۆڕش ــگێڕ لەگ ــەڵ
ڕێکخـــراوی دیکـــە ســـەبارەت بـــە
بەشـــداری و بەشـــداری نەکردنـــی
ڕێکخراوێـــک کێشـــەیان هەبـــوو
و بـــاش وەبیریانـــە کـــە بۆچـــی
شکســـتیان بـــەو هەوڵـــەش هێنـــا و
حیزبــی دێموکــرات هیــچ ڕۆڵێکــی
لـــە تێکچوونـــی ئـــەو قۆناغەشـــدا
نەبـــوو.
بـــە دوای ئـــەو بڕگەیەشـــدا،
قۆناغێکــی دیکــە لــە ئینشــعابەکان
دەســـتی پـــێ کـــردەوە و
ڕێكخراوەک ــەی کاک عوم ــەر ل ــە
کۆمەڵــەی شۆڕشــگێر جیــا بــۆوە و
ئینشــعاب لــە ڕێکخــراوی دیکــەش
پێکهـــا ت .
ل ــەو کات ــەوەش ه ــەر ڕێکخراوێ ــک
سیاس ــەتی تایبەت ــی خ ــۆی هەب ــووە
و هــەر جــارە و نێوانــی ڕێکخراوێک
لەگـــەڵ ڕێکخراوێکـــی دیکـــە
تێکچـــووە یـــان لێـــک نزیـــک
بوونەتـــەوە و ســـیمای سیاســـیی
ئ ــەم چەن ــد س ــاڵەی دوای ــی بریت ــی
بـــووە لـــە ئاڵوگـــۆڕی "نزیکـــی و
دووریـــی" حیـــزب و ڕێکخـــراوەکان
و لـــەو نێوەشـــدا تەنیـــا حیزبـــی
دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران
بـــووە کـــە بەربـــەرە لـــە هەمـــوو
ڕێکخـــراوەکان نزیـــک بۆتـــەوە و
هەوڵ ــی کەمکردن ــەوەی کێش ــەکان
و نزیکبوونـــەوەی لـــە هەمـــوو
کوردســـتانی
ڕێکخراوەکانـــی
ڕۆژهـــەاڵت داوە.
ئینشـــعابیەکان ،لـــە پێنـــاوی
یەکڕیزیـــدا ئینشـــعاب دەکـــەن!
نازانـــم لـــە نێـــو نەتەوەکانـــی
دیکەشــدا وا بــێ یــان نــا؟ ئەوانــەی
دونیایـــان دیـــوە دەتوانـــن
یارمەتیـــدەرم بـــن،
ب ــەاڵم ئ ــەوەی
لـــە نێـــو

نەتـــەوەی
خۆ ما نـــد ا
لـــە
بینیومـــە،
هەمـــوو ڕێکخراوەکانـــدا بـــە
بـــێ هیـــچ جیاوازییـــەک ،هـــەر
گـــرووپ و ڕێکخراوێـــک کـــە
ل ــە حی ــزب و ڕێکخراوێ ــک ج ــودا
بووبێتـــەوە ،لـــە ڕاگەیەنـــدراوی

ئینشـــعابەکەیدا هێناویەتـــی کـــە
ه ــەوڵ ب ــۆ یەکڕیزی ــی نێ ــو ماڵ ــی
کـــورد و تەبایـــی و دۆســـتایەتیی
هەم ــوو ڕێکخ ــراوەکان دەدا! نازان ــم
بـــە ئینشـــعاب چـــۆن دەکـــرێ
کـــە حیـــزب و ڕێکخـــراوەکان
یەکڕیـــز بکرێـــن؟! ئەوەنـــدەی
تێگەیشـــتبم ئینشـــعاب بریتیـــە
لـــە قبـــووڵ نەکردنـــی یەکتـــر و
چاندنـــی تـــۆوی دووبەرەکـــی و
پەرتەوازەیـــی و دوورخســـتنەوەی
دەســـتەکان و ڕووخاندنـــی ورە و
هی ــواکان .ئ ــەوەی ک ــە زیات ــر ل ــە
هەمــوو کــەس یەکڕیزیــی کــورد و
پێکەوەبوون ــی ب ــۆ گرینگ ــە ،دەب ــێ
زیاتـــر لـــە هەمـــووان ئامادەیـــی
خۆبەختکردنــی هەبــێ و لــە خۆیــەوە
دەســـت پـــێ بـــکا و لەبەرانبـــەر
دۆس ــت و ه ــاوڕێ و هاوس ــەنگەرە
دێرینەکانی ــدا بۆی ــان دابش ــکێنێتەوە
و یەکڕیزی ــی ک ــورد ل ــە کۆتای ــی
هێنـــان بـــە پرۆســـەی ئینشـــعاب
و وەسەریەکخســـتنەوەی ڕیـــزی
هێزەکانــەوە دەســت پێــدەکا .ئــەوەی
زیات ــر ل ــە هەم ــوو ک ــەس پەرۆش ــی
ب ــەرە و چەت ــری هاوبەش ــی کاری
سیاســییە لــە کوردســتان ،بــا زیاتــر
لـــە هەمـــوو کـــەس فیداکاریـــی
لەبەرانبـــەر هـــاوڕێ کۆنەکانیـــدا
هەبـــێ و لەگـــەڵ ئـــەوان یـــەک
بگرێتـــەوە ،بـــا هیـــوای پێکـــەوە
بـــوون بـــۆ خەڵـــک بگەڕێتـــەوە و
دوات ــر خەڵ ــک بڕوام ــان پ ــێ ب ــکا
ل ــە پێن ــاوی ئاوات ــی ئ ــەوان و
ئارمان ــی خەڵک ــدا

ئا ما د ە یـــن
کـــە لـــە بەرژەوەنـــدی و پێگـــە
دەســـت
مەجازییەکانمـــان
هەڵبگریـــن ،نـــەک لـــە پێنـــاوی
بەرژەوەندیـــی خۆمانـــدا ڕیـــزی

خەبـــات لەتوپـــەت بکەیـــن.
قســـەیەکی دیکـــە کـــە پێویســـتە
لەگـــەڵ بەڕێـــز کاک عومـــەر
بیکەیـــن ئەوەیـــە کـــە؛ کاک
عومـــەر لەژێـــر کاریگەریـــی
هاندانـــی پێشکەشـــکارەکەدا ،بـــە
حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی
ئێـــران دەڵـــێ پاوانخـــواز ،دوایـــە
نـــاوی ڕێکخراوکـــە ناهێنـــێ،
ب ــەاڵم ب ــە یەکێک ــی دیک ــە دەڵ ــێ
هاوپەیمانـــی فاشیســـتە دژە
کـــوردەکان ،بـــە یەکـــی دیکـــە
دەڵ ــێ ل ــە خان ــەی نەتەوەیی ــدا جێ ــی
نابێتـــەوە و یەکـــی دیکـــەی پـــێ
هەڵەی ــە ک ــە ب ــەرەو الی کۆم ــاری
ئیســامی دەکشــێ .هەمــوو حیــزب
و ڕێکخراوەکانــی دیکەشــی بــە ورد
و درشـــتەوە پـــێ هـــەو نیـــە و لـــە
حیس ــاب نای ــەن .دوو پرس ــیار لێ ــرەدا
زەق دەبێتـــەوە:
یەکەم – کاک عومەر بەو
بۆچوونانەوە لەگەڵ کێ بەرە
پێکدێنی و بە چ مەبەستێک؟
دووهەم -بەو تێڕوانینەوە بەرانبەر بە
هەموو حیزبەکان ،کێ پاوانخوازە؟
کێ بوو کە بۆ کۆبوونەکان
ئامادە نەبوو و کۆبوونەوەی پەک
دەخست؟
قســە لــە ســەر بــەرەو کاری هاوبــەش
و چەت ــری هاوب ــەش و هاوکاری ــی
نێـــوان حیزبـــەکان زۆرن و دەرد و
ئازاریــش زۆر ،هیــوا و ڕووناکییــش
بـــەدی دەکـــرێ و دونیـــا
یە کســـە ر
تارمایی

نییـــە.
خـــودی کاک عومـــەر و
هاوڕێیانـــی لـــە کۆمەڵـــەی
زەحمەتکێشـــان دەزانـــن کـــە بـــۆ

دانیش ــتن و دیال ــۆگ ل ــە پێن ــاوی
نـــەک شـــتی گـــەورەی وەکـــوو
ب ــەرە ،بەڵک ــوو ش ــتی تاکتیک ــی و
ش ــتە جوزئییەکان ــدا ک ــە ق ــەراری
دانیشـــتن هەبـــوو ،چۆناوچـــۆن
بـــە بیانـــووی جۆربەجـــۆرەوە بـــە
ناکامیلـــی بەڕێـــوە چـــوون و چ
ئاکامێکیـــان هەبـــوو و تاقـــە
ی ــەک دانیش ــتن نیی ــە ک ــە حیزب ــی
دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران
تێکــی دابێتــن ،بەڵکــوو زۆر جــار لــە
زۆر شــت گوزەشــت کراوە و هەوڵی
ڕازیکردن ــی ڕێکخ ــراوی دیکەم ــان
داوە تاکـــوو فـــان ڕێکخراویـــش
لـــە دانیشـــتنەکەدا هەبـــێ ،بـــەاڵم
کاک عومـــەر لەوپـــەڕی بـــێ
ئینســـافیی سیاســـییدا دەڵـــێ؛
حیزبـــی دێموکـــرات پاوانخـــوازە و
کۆبوونەوەکانـــی پـــەک خســـتووە!
بەڕێـــز کاک عومـــەر ئێمـــە و
ئێـــوەش دەزانیـــن کـــە وا نیـــە.
حیزب ــی دێموک ــرات گ ــەر ب ــۆ زۆر
کـــۆن نەگەڕێینـــەوە ،لـــەم چەنـــد
ســاڵەی دواییــدا هەوڵــی ئــەوە بــووە
کـــە هەتـــا دەکـــرێ ڕێکخـــراوی
دیکـــە بهێندرێتـــە نێـــو بازنـــەی
هـــاوکاری و لێـــک نزیکبوونـــەوە
و زۆرجـــار هەوڵـــی زۆری لـــە
پێنـــاوی ڕازیکردنـــی ئەوانـــی دی
داوە کـــە لـــە کۆبوونەوەکانـــدا
بەشـــدار بـــن .بـــەاڵم ســـەرەڕای
هەم ــوو ئەوان ــەش ڕێکخراوەکان ــی
دیکـــەی وەکـــوو بەڕێـــز کاک
عوم ــەر ،ی ــان کەس ــانی دیک ــە ک ــە
لــە بــەردەم ڕاگەیاندنەکانــدا دەســت
بـــە موزایـــەدە دەکـــەن ،بـــەاڵم لـــە
کۆبوونــەوە داخراوەکانــدا جۆرێکــی
دیکــە هەڵوێســت دەگــرن ،دەیانــەوێ
هەمــوو تاوانــەکان بخەنــە ئەســتۆی
حیزبـــی دێموکراتـــی پاوانخـــواز!
گـــەر هەمـــوو گرفتـــەکان و
تاوانــەکان هــی حیزبــی دێموکراتــە
و حیزبێکـــی پاوانخـــوازە ،بۆچـــی
خۆتــان بــە وەهــا حیزبێکــەوە مانــدوو
دەک ــەن و بەرژەوەندییەکان ــی گ ــەل
وەدوا دەخ ــەن؟ ل ــە ئەم ــڕۆ س ــبەی
زووتـــر نییـــە ،ئێـــوەی حیزبـــی
ئازادبیـــر و کـــراوە کـــە ڕۆحـــی
پاوانخوازیتـــان تێـــدا نییـــە و لـــە
پێنـــاوی بەرژەوەندیـــی گەلـــدا لـــە
هەم ــوو ش ــتی خۆت ــان دەگوزەرێ ــن،
بە ر ە یە کـــی

سە ر تا ســـە ر یی
هەمـــوو حیزبەکانـــی کوردســـتانی
ڕۆژهــەاڵت پێــک بێنــن و خەباتــی
جی ــددی ب ــە دژی دوژم ــن بک ــەن،

بـــا حیزبـــی دێموکراتیـــش لـــە
پاوانخوازیــی خۆیــدا بمێنێتــەوە و لــە
کۆمەڵ ــگای کوردس ــتان تەری ــک
بکەوێتـــەوە!
لە گۆڕەپانی کردەوەدا،
یەکگرتنەوە و کاری هاوبەش
دێتە ئاراوە
پێکهێنانــی بــەرە ڕەنگــە ئــەو کاتــە
هەس ــت ب ــە پێویس ــتییەکەی زیات ــر
بکـــرێ ،کـــە هەرکامەمـــان لـــەو
ڕێکخراوانـــەی لـــە کوردســـتانی
ڕۆژهەاڵتـــدا خۆمـــان بـــە شـــتێک
دەزانیـــن ،لـــە پێنـــاوی ڕزگاریـــی
خەڵـــک و بەگژداچوونـــەوەی
دوژمنـــدا هەندێـــک زۆرتـــر
کردەوەمـــان هەبـــێ و هەموومـــان
یەکســـانمان
ڕوانگەیەکـــی
بـــۆ بەرژەوەندیـــی نەتەوەیـــی و
پێناس ــەمان ب ــۆ دوژمن ــی هاوب ــەش
هەب ــێ ،ئ ــەوکات دەتوانی ــن هی ــوادار
بی ــن ک ــە هەن ــگاوی کردەی ــی ب ــۆ
هـــەڵ دەگیـــرێ ،دەنـــا دوور لـــە
گۆڕەپانـــی ڕاســـتەقینەی خەبـــات
بیــن و یەکتــر بــەوە تاوانبــار بکەیــن
کـــە هێـــزی بورژوایـــی و هێـــزی
گرێ ــدراو ب ــە عەرەبس ــتان و هێ ــزی
ســەر بــە فــان شــوێن و لــە پێنــاوی
بەرژەوەندیـــی فـــان شـــوێنداین،
و کار وکـــردەوەی یەکتـــر بـــە
بەس ــراوە ب ــە ئ ــەم و ئ ــەو بزانی ــن و
کارەســـاتەکان کـــە بەســـەرماندا
دێـــن بـــە "دەســـکرد"! بزانیـــن و
یەکمـــان کۆمـــاری ئیســـامیی
پ ــێ ئەم ــری واقی ــع ب ــێ و ئ ــەوی
دیکەم ــان ب ــە دوژمن ــی س ــەرەکیی
کــوردی بزانــێ و یەکــی دیکەمــان
سیاســەتی ڕوونــی بەرامبــەر نەبــێ،
ناتوانیـــن بەرەیەکـــی هاوبـــەش
پێـــک بێنیـــن .ئـــەو چەتـــرە
چەتــری کۆکــەرەوە نابــێ ،بەڵکــوو
تێکەڵبوونــی هەمــوو فرێکانســەکان
دەبـــێ کـــە یەکـــدی پووچـــەڵ
دەکەن ــەوە و خەڵ ــک ئیت ــر نازان ــێ
گوێـــی لـــە چـــی دەبـــێ.
دەردی گرانـــی ســـەرباری هەمـــوو
ئەوانـــەش ،خـــۆ گەورەتـــر بینیـــن
لـــە ڕێکخـــراو و حیـــزب و خـــۆ
گەورەتـــر بینیـــن لـــە خەڵـــک و
گەلـــە و ئاکامەکـــەی دابـــڕان و
ئینش ــعاباتی زۆرت ــر دەبێ.پێ ــم وای ــە
دوو قۆناغ ــی گرنگ ــی بەردەمم ــان
پێ ــش ل ــە هەوڵ ــدان ب ــۆ پێکهێنان ــی
ب ــەرە ،بریتیی ــە ل ــەوەی ک ــە یەک ــەم
هـــەوڵ بدەیـــن داخ و دەردی
ئینشـــعابەکان کـــەم بکەینـــەوە و
بـــە وەسەریەکخســـتنەوەی ڕیـــزی
حیزب ــەکان ،هی ــوای پێک ــەوە ب ــوون
بۆ گەل بگەڕێنینەوە و پێش و پاش
و لەگـــەڵ ئەوەشـــدا هەرکامەمـــان
هــەوڵ بدەیــن لــە مەیدانــی کــردەوەدا
خەباتــی خەڵــک بــە گــژ دوژمنــی
ســـەرەکیدا بەگوڕتـــر لـــە جـــاران
بکەین.گۆڕەپانێکـــی گـــەورەی
خەبـــات و تێکۆشـــان لەبەردەمـــە و
دۆخەکـــەش زۆر زۆر گـــۆڕاوە و
پێویســـتییەکان گۆڕانـــی زۆریـــان
بەســـەردا هاتـــووە .لـــەم گۆڕەپانـــە
نوێیـــەدا نـــە جێگـــەی پاوانخـــواز
دەبێت ــەوە ون ــە جێگ ــەی بێک ــردەوەی
فـــرەدوو.کات ،کاتـــی کردەوەیـــە و
داهاتووم ــان ب ــە دەس ــتی خۆمان ــە.
٩ی ڕێبەندانی ١٣٩٥

ژمارە4 ،٦٩٤ی فێربیەی٢٠١٧

نیشانەناسیی ڕاسان
وەک شەڕی نوێ
ن :دیاکۆ مورادی
و :جەماڵ ڕەسوڵ دنخه
دووبارە پێناسەکردنی مانای ڕاسان
ڕاســـان وەک ڕووناکیـــی هومێـــد،
وەک هۆکارێکـــی ڕووناکبیرانـــە،
وێنـــای مرۆیـــی خـــۆی وەک
پێوەندییەکـــی بابەتـــی ڕاســـتی و
بنیاتنـــەر دەخاتـــە ڕوو .ڕاســـان بـــە
س ــەرنجدان ب ــە ش ــرۆڤەی مان ــای هێ ــز،
کـــۆی گشـــتیی پێکهاتەکـــەی بـــە
ئاســـتێکی جیـــاواز لـــە هۆکارێکـــی
پێکهاتەهێنـــەر دابـــەش دەکات کـــە
لـــە بنەڕەتـــدا ئـــەو دابەشـــکردنە،
وێنای ــەک ل ــە ئیدئۆل ــۆژی ل ــە قاڵب ــی
حەقیقــەت و باتـڵدا دێنێتــە بــەر بــاس.
پشـــکی جیـــاواز و زەقـــی ڕاســـان لـــە
بەیان ــی ئامانج ــە درێژماوەکان ــی ،ب ــە
شـــێوەی گشـــتی ،ئـــەو کارکـــردەی
دەبێـــت کـــە لـــە بابەتـــی بەرهەســـت
و تاکـــەکان ،ڕەخنەیـــەک درووســـت
بـــکات کـــە بـــە کەڵکوەرگرتـــن لـــە
"آم ــاس فرن ــچ تئوری ــک" ڕەنێوهانی ــن
و هەمدیـــس ڕەنێوهانیـــن (تولیـــد و
بازتولیـــد) بیردۆزیـــی کۆمەڵناســـی،
بـــە تایبـــەت مرۆڤناســـیی سیاســـی
پێشـــکەوتن بـــدات .تێگەیشـــتنی
ڕاســـان لـــە هەربوونـــی (جاودانگـــی)
ژیان ــی م ــرۆڤ ،جێگای ــەک ل ــە نێ ــو
مێـــژوو دایـــە و هـــەر ئـــەو بـــوون لـــە
ن ــاو مێژووی ــەدا ،بەرهەم ــی باب ــەت ل ــە
ڕێـــگای ئیدئۆلـــۆژی ال دەبـــات.
ڕاســـتی ئەوەیـــە کـــە ئێمـــە،
لێکۆڵینەوەکانـــی خۆمـــان بـــە
ئاشــکرابوون و ڕســکانی نیشانەناســیی
(تکویـــن نشـــانە شناســـی) شـــەڕ
گـــرێ داوەتـــەوە تـــا بەرهەمـــی
خوێندنەوەکانمـــان دوور لـــە هێـــزە
نامۆکانـــی مۆدێرنیتـــه ،پێشـــکەش
بـــە بـــارەگای دەســـەاڵتی زانســـتی
سیاســـی و ناســـین و پتەوبوونێکـــی
ڕێکخـــراو بکەیـــن .ڕاســـان بـــەردەوام
ل ــە ی ــادیدا هەی ــە ک ــە ش ــانازی ،ب ــۆ
هـــەر کەســـێک نیـــه ،بـــەاڵم شـــادی
و خۆشـــی بۆچـــی! ئـــەو هەســـتانەوە
دووبارەیــە بــە ســەرنجدان بــە پێکهاتــەی
نوێـــی زانســـتییەکی ،لـــە هەوڵـــی
ئـــەوە دایـــە کـــه زانســـتە مرۆییـــەکان
بەهێزتــر بــکات .ئــەوە هەمــان پێوەندیــی
ســـۆزداری و یەکگرتوویـــی بیـــری
ڕاس ــانە .ئەم ــڕۆ ب ــەاڵم ش ــادیی ئێم ــە
لـــە چەشـــنێکی دیکـــە .شـــادی لـــە
قووالیـــی نـــاخ و لـــە هەمـــان کاتـــدا
بەرپرســـیانەتر.
بوتیقـــای هێـــز بـــە ڕوانگەیەکـــی
ئێنتۆ لۆ ژ یـــک :
پالنـــی ئێمـــە ،پالنێـــک لـــە هێـــز،
لـــە دەرەوەی هێـــز ،بـــۆ شـــانازیی
پێکەوەژیانـــی شـــادتر لەگـــەڵ
مرۆڤەکان ــە ،ل ــە دەرەوەی زۆن ــی هێ ــز،
ب ــۆ دابەش ــکردنی عاداڵن ــەی پش ــکی
ژیـــان و شـــادی!
کەوابـــوو هەوڵـــی ئێمـــە لـــەم دۆخـــە
چــوار دەور گیــراوەدا ،نــە قــازی بوونــی
دەوێ ــت و ن ــە هەڵبژاردەگ ــەر ،بەڵک ــوو
کەمـــاڵ بەخشـــین بـــە یەکیەتییەکـــە
کـــە قانـــی ناعاداڵنـــە لـــە الیـــەک
وێـــران و لـــە الیەکـــی دیکـــەوە
مەیـــل و حـــەزە شۆڕشـــگێرەکان بـــە
شــێوەیەکی عەقاڵنــی هــاوڕێ لەگــەڵ
هیدایەتکردنـــی "بـــرون متنـــی" تـــا
ســـەر حـــەدی ســـەرنیا کردنـــەوە
ئامـــادە دەکات .بـــەاڵم ئـــەوەش بـــاس

دەک ــەم ک ــە گفتوگ ــۆی نوێ ــی ئێم ــە،
جیـــا قەیـــد و بەنـــدی نەهادینەگـــی،
کردەوەیــەک نیــە کــە ئیدعــای مــەودا
لـــە "کمپلکـــس لیبـــدوی" دەســـەاڵت
و هێـــزی هەبێـــت .چۆنکـــە ڕاســـان
بـــەردەوام پرســـیار لـــە خـــۆی دەکات
ک ــە ک ــە چ ــە دۆخێک ــدا وەدوای ش ــەڕ
دەکەوێـــت کـــە لـــە گێـــژاوی هـــەر
جـــۆرە کەڵکاژۆیـــەک لـــە ئەمانـــدا
بمێنێت ــەوە؟ ئەم ــڕۆ ئەگ ــەر بمانهەوێ ــت
شـــرۆڤەیەکی غەیـــری ئابـــووری لـــە
هێ ــز بکێش ــینەوە پێویس ــتیمان ب ــە کام
کەرەســـتەکانی ڕەخنـــە هەیـــە؟
ب ــە ل ــە بەرچاوگرتن ــی کەموکورتی ــی
کەرەســـتەەکان ،ئێمـــە وێنایەکـــی
ئیجابــی دەدۆزینــەوە کــە هێــز نــە دراوە،
ن ــە دەستاودەس ــت دەکرێ ــت و تەنان ــەت
وەبـــەر دەهێنرێتـــەوە؛ بەڵکـــوو تەنیـــا و
تەنی ــا ئیعم ــال دەکرێ ــت .هەس ــتانەوەی
دووب ــارەی ئێم ــە ئیدع ــای ئ ــەوە دەکات
ک ــە ئ ــەو هێ ــزه ،ل ــە بنەڕەت ــدا پاراس ــتن
و س ــەرلەنوێ بەرهەمهێنان ــی پێوەندییــە
ئابوورییـــەکان نیـــە؛ بەڵکـــوو پێـــش
هەم ــوو ش ــتێک جۆرێ ــک پێوەندی ــی
نەدواندن ــه (قه ــر) .بۆی ــە ئ ــەم پرس ــیارە
دێتـــە گـــۆڕێ کـــە ئەگـــەر هێـــز
بـــەکار دەهێنرێـــت ،کام جـــۆر هێـــز
دەبێــت؟ ڕێــو و شــوێنەکانی کامەنــەن؟
واڵمێک ــی دەس ــتبەجێ هەی ــە ک ــە هێ ــز
لــە ئەســەڵدا ئــەو شــتەیە کــە ســەرکوت
دەکرێـــت؟ جـــۆری بەڕۆژبوونـــەوەی
زانس ــتیی ڕاس ــان ،ب ــەردەوام پێداگ ــری
دەکات ک ــە ئەگ ــەر مان ــای هێ ــز ب ــە
مانـــای واقیعیـــی وشـــە(چۆنیەتیی
بەکارهێنانـــی پێوەنـــدی نەدوانـــدن تـــا
خۆدەرخســـتنی تەجەللـــی عەینـــی)
لـــە نـــەزەر بگریـــن یـــا ئـــەوی بـــە
واتایەکــی دیکــە ،شــرۆڤەیەک بەپێــی
پێ ــدان (واگ ــذاری) ،ق ــەرارداد ،ی ــا دان
(تفویــض) و یــا لــە مانــای جۆرێــک
کـــە کارکـــردی لـــە پاراســـتنی
پێوەندییەکانـــی بەرهـــەم بێـــت بزانیـــن،
ناب ــێ هێ ــز بەپێ ــی خەب ــات ،ملمالن ــێ
و شـــەڕ شـــرۆڤه بکەیـــن؟
بەڵـــێ ،واڵمێكـــی ڕاســـته ،هێـــز،
گریمانەیەکـــی دووهەمـــی شـــەڕ و
شـــەڕ هەمـــان درێـــژەی سیاســـەتی
نیزامـــی کۆمـــاری ئیســـامیی بـــە
جۆرەکانـــی دیکـــە بـــۆ درێـــژەی
مانـــەوەی خۆیەتـــی.
ئەمڕۆکـــە ئێمـــە لەگـــەڵ پاکیەکـــی
مۆدێـــڕن ڕووبەڕوویـــن کـــە لـــە هێـــز،
ب ــە چەش ــنێک بوون ــی یەکپارچەی ــی
قســە دێنێتــە ســەر زمــان .لــەم ســەرەی
هێ ــزدا ،خ ــاون هێزەکان ــن و ل ــە س ــەری
دیک ــەدا ،دەس ــتە کورەت ــەکان ل ــە هێ ــز.
ه ــەر ب ــەم ج ــۆرەی ک ــە ''هایدیگێ ــر"،
بـــە نموونـــەی پێکهاتەشـــکێنی
خـــۆی ،باڵوبوونـــەی هێـــزی دژی
مرۆڤتـــەوەری دەزانـــی ،ڕاســـان لـــە
دەســـتبەرکردنی ئامانجـــە نوێیەکانـــی
خـــۆی بـــە کەڵـــک وەرگرتـــن لـــە
نموونـــەی پێکهاتەشـــکێنی هایدیگێـــر
" "Deconstructionهێـــزی
نـــە تەنیـــا وەک شـــتێکی سیاســـیی
نموون ــەوار ،بەڵک ــوو هێ ــزی بوونێک ــی
چەنـــد بـــەش دەزانێـــت کـــە "بـــن
مایەهـــای ""Gemeinschaft
کۆمەڵـــگا و نەتـــەوە بنیـــات دەنێـــت.
لەوانەی ــە پرس ــیارێکی گرین ــگ وەک
خ ــۆی ب ــە هێ ــز مابێت ــەوە ک ــە ئەگ ــەر
هێ ــز ،بوونێک ــی چەندج ــۆری هەبێ ــت؟
ئیدع ــای ئ ــەو دەب ــێ چ ل ــێ بک ــەی؟
هێنانەگـــۆڕی ئـــەم مەســـەلەیە،
پێویس ــتیی کردەوەیەک ــە ک ــە مەنتق ــی
ڕەوایــی گوتــاری هێــزی ڕەها(مطلــق)

بکێشـــێتە بنـــەوە.
کردەوەیـــەک کـــە فـــام ئاکامـــی
کۆنبـــوون و پەســـتی نەزانێـــت و
ئام ــادە بێ ــت ک ــە ن ــە ه ــەرای غ ــرور
بنێتـــەوە و نـــە هـــەرای لەخۆبایـــی
ب ــوون .درووس ــت ه ــەر وەک ڕێژیم ــی
ئێســـتا کـــە بـــە خـــۆ وەســـفکردنی
گ ــەورە و ناڕەخنەگران ــەی ،ت ــەواو ل ــە
س ــەر بنەم ــای س ــەرکوتی پێداویس ــتی
هەقیقییەکانـــی تاکـــەکان شـــرۆڤه
کراوه.لـــە هـــەر الوە ،لـــە هەمـــوو
ڕەهەندەکان ــەوە ،ل ــە بەرپرس ــان و دەزگا
و کۆمەاڵنـــەوە بگـــره تـــا هەمـــوو
بەشــەکان و گرووپەکانــی ســەرکوت و
گوشــار لەژێــر ئــااڵی ئینتێرناســیۆناڵ،
دەنگ ــی مەج ــازی ئیزنی ــان هەی ــە ک ــە
ئێم ــە هێزم ــان ب ــە دووب ــارە خولقاندن ــی
گفتوگــۆی ئیدئۆلۆژیــک ،جیــاواز لــە
نموون ــەی ڕەخن ــە ل ــە دەسـ ـتدا هەی ــە.
بـــەم چەشـــنە دەزانیـــن کـــە هێـــز لـــە
هەمـــوو ڕێوشـــوێنەکان ،تەنانـــەت لـــه
بچوکتری ــن ڕێوش ــوێنەکانی ئاڵووێ ــری
کۆمەاڵیەتـــی ئەمـــڕۆی ئێمـــەدا
ڕێشـــەی هەیـــە .نـــە تەنیـــا دەوڵـــەت،
چیــن و گرووپــەکان ،بەڵکــوو هەروەهــا
لـــە بیچمـــە سەرزەنشـــتکارانەی
"س ــانتی مانتالیس ــم" ،ب ــاوەڕە ب ــاوەکان،
نمایشنامــەکان ،گەمــە وەرزشــییەکان،
ئیتالعـــات ،پێوەندیـــی بنەماڵەیـــی
و تایبـــەت و تەنانـــەت ڕاپەڕێنـــە
ئازادیخـــوازەکان کـــە گوتـــاری هێـــز
ل ــه دوای س ــەرکوتی ئ ــەوە .مەبەس ــتی
ئێمــە لــه گوتــاری هێــز ،گوتارێکــه کــە
هەس ــتی ت ــاوان ب ــە هەڵ ــە ل ــە ت ــاکدا
دروســـت بـــکات .دەســـپێکەری هێـــز،
هەمـــان درووســـتکردنی ئـــەو هەســـته
بــە گوناحــه .شــەڕی ئێمــە ،شــەڕێکی
س ــەخت دژی هەم ــوو هێزەکان ــە و ئ ــەو
ش ــەڕە ،وەرگی ــراو ل ــە زات جەوهەری ــی
پێکهاتەشـــکەنیی
و
کـــردەوە
دەبێـــت .چونکـــه هێـــز ،لـــە فـــەزای
کۆمەاڵیەتی ــدا ،ڕۆڵێک ــی کاریگ ــەری
هەیـــە و لـــە ڕەهەنـــدی مێژوویـــی،
بوون ــی دایم ــی و وێکچ ــوو دەبێ ــت .ل ــە
ه ــەر جێگای ــەک هێ ــز ڕابگیرێ ــت ،ل ــە
جێگایەک ــی دیک ــەوە س ــەر دەر دەخ ــات
و هەرگیـــز لەنـــاو ناچێـــت :شـــۆڕش
دەکەیـــن تـــا ڕیشـــەکەی وشـــک
بکەی ــن ،ب ــەاڵم ب ــەدوای ئ ــەو دا خ ــۆد
پەیــدا دەکاتــەوە و لــە شــوێنێکی نوێــوە
چـــرۆ دەکات.
هـــۆکاری ئـــەم سەرســـەختی و
بوونـــی هەمـــە الیەنـــە دەگەڕێتـــەوە
بـــۆ ناوەڕۆکـــی کـــردەوەی "انـــگلوار"
هێـــز لـــە پێوەنـــدی لەگـــەڵ ژیانـــی
ژ یا نە کا نـــی " "E x i s t a n s e
کۆمەاڵیەتـــی و بـــان کۆمەاڵیەتیـــی
مـــرۆڤ لـــە هەمـــووی مێـــژوودا و
ن ــە تەنی ــا مێ ــژووی سیاس ــیی ڕاس ــان،
ڕووحـــی هێژمۆنیـــی "پساســـاختگرا"
ب ــە هان ــدەری مان ــا ل ــە خزمەت ــی هێ ــز
کەمڕەنگتـــر دەکات.

پۆزیتیویزمی لۆژیکیی زمانناسیی
ڕاسان
زم ــان ،ق ــەرارداد و داتایک ــە ک ــە ل ــە
ناخ ــی م ــرۆڤدا ،ڕیش ــەی داکوت ــاوە.
توانایـــی قســـەکردن ،لـــە حوکمـــی
""Legislation
یاســـاداڕێژیه
کـــە زمـــان ڕەمزەکانـــی ئـــەوە .ئێمـــە
توانـــای دیتنـــی هێـــزی شـــاراوە لـــە
زمانــدا نیــن .ڕاســان بــاوەڕی وایــه کــە
هـــەر زمانێـــک یـــەک جـــۆر پۆلێـــن
بەندییـــە و هـــەر پۆلێنبەندیەکیـــش،
ســـەرکوتکەرە.
"یاکوبس ــن" پیش ــان دەدات ک ــە ی ــەک

وش ــه ،زیات ــر لەوەیک ــه لەگ ــەڵ مان ــای
خ ــۆی تاری ــف بکرێ ــت ،لەگ ــەڵ ئ ــەو
ش ــتەی ک ــە ئێم ــە وادار ب ــە قس ــەکردن
دەکات ،هەڵدەســـنگێندرێت .نموونـــەی
حەرەکەتـــی زمانـــی دێموکراتیـــزەی
ڕاســـان ،بـــە جێگرتـــن لـــە شـــوێنی
بابەتیانـــە ،تەنیـــا کـــردەوە بـــەوی
نیســـبەت دەدات ،کردەوەیـــەک کـــە
مەقامـــی زمـــان لـــە هێـــز البـــدات و
الیەنـــی وابەســـتەکراوی گشـــتیی
بـــە باتـــڵ دەزانێـــت .چونکـــە
دێموکراتیزەکردنـــی زمانـــی ئێمـــە
ه ــەوڵ دەدات ل ــە نێوئاخ ــی پێکهات ــەی
خۆی ــدا ،س ــەپاندنی پێوەندی ــی جەب ــری
ل ــە خ ــۆدی بێگانەس ــاز ل ــە بەرنام ــەی
زمانـــی حـــەزف دەکات.زمانـــی
سیســتەمی توتالیتــەری ئێرانــی لەگەڵ
دواکەوتوویـــی و چەقبەســـتوویی
بێگانـــە نیـــه .نیشانەناســـیی زمانـــی
هایدیگـــر ،تێگەیشـــتنی ڕاســـان لـــە
زمان ــی ش ــەڕ ،ب ــۆ ئاقارێ ــک دەب ــات
کـــە شـــێوەی ســـانترالیزمەکەی،
یەقین ــی هەبێ ــت ک ــە زم ــان ب ــە پەی ــام
بـــێ توانـــا ناکرێـــت .واتـــا بەقـــای
زمـــان ،ســـەربەخۆ لـــە پەیامـــه و لـــە
دەنگدانەوەیەک ــی ڕەوش ــەندا ،ش ــتێکی
دەڵێـــت کـــە پەیـــام لـــە بەیانکردنـــی
ئـــەو کورتـــه .بـــە واتایەکـــی دیکـــە،
زمان ــی ڕاس ــان ل ــە س ــەر دەنگدان ــەوەی
ئاگاهانـــە و عەقاڵنییەکـــەی،
بابەتـــی دەنگێـــک بـــەکار دێنێـــت
ک ــە یەکس ــەره لەگ ــەڵ ل ــە ناکۆک ــی
دایه.دەنگــی زاڵ ،سەرســەخت و نەبــەز
ک ــە هەڵق ــوواڵو ل ــە دڵ ــی پێکهات ــەی
زمان ــه .هەم ــان چوارچێ ــوەی ک ــە ب ــە
زم ــان قس ــەی پ ــێ دەک ــەن .چونک ــە

زمانـــی ڕاســـان لـــە ژینگەیەکـــی
عەقاڵنی ــدا گ ــەورە ب ــووە ،بۆی ــه پەیڤ ــی
ژێرکەوتـــەی عەقاڵنیەتـــی سیاســـیی
دەزانێـــت .لـــەو ڕوانگەیـــەوە ئێمـــە
باوەڕمـــان هەیـــە .ئـــەو عەقاڵنیەتـــە،
ڕێگ ــە ب ــە زمان ــە نادێموکراتیک ــەکان
نـــادات .ئـــەو لـــە حاڵێـــک دایـــە
کـــە زمانـــە نادێموکراتیکـــەکان،
نـــه تەنیـــا چەقبەســـتوو و پێشـــڕەو
نییـــن ،بەڵکـــوو تـــەواو فاشیســـتین.
زمانـــی فاشـــیزم ،بەرەبەســـتی گوتـــن
یـــا بەســـتنی پەیـــڤ نیـــه ،بەڵکـــوو
تەنی ــا ئیجبارک ــردن ب ــە گوتن ــه .ه ــەر
ئـــەم جـــۆرە کـــە دەبینیـــن زمانـــی
فاشیســـتیی کۆمـــاری ئیســـامیی
جی ــا ل ــە دەنگ ــی ناخۆش ــی ،تەنان ــەت
ل ــە ناخ ــی هەڵکەوت ــە دۆس ــتانەکان ل ــە
بابەتێک ــدا ل ــە چوارچێ ــوەی دەس ــەاڵتدا
جێ ــی دەبێت ــەوە .ب ــەم ش ــێوەیە ،زمان ــی
زانســـتیی ڕاســـان ،لـــە هـــەوڵ دایـــه،
گەالن ــی جیه ــان ب ــە ئیجب ــار لەگ ــەڵ
دوو هونەر(موتی ــف) ب ــەرەوڕوو ب ــکات.
یەکـــەم ،توانایـــی و هێـــزی ڕســـتە
کۆکردنـــەوە
و
ئەرێنییـــەکان
" ."Gregariteزمــان لــە الیەکــەوە،
بــە بــێ هیــچ نێوبژیوانێــک ،ئەرێنیــه.
نەفـــی ،شـــەک و هەڵپەســـاردن
لـــە داوەری ،ئـــەو بکەرانـــەن کـــە
گەم ــەی ش ــاراوەی زمانی ــی تایب ــەت
بـــە خۆیـــان هەیـــە .الیەنێـــک لـــە
زمانناســـی ئـــەو وەک بڕیـــار و
نەزمێـــک دەزانێـــت ،هەمـــان نیشـــانە
ک ــە نیزام ــی سەپێنەری(س ــلطه گ ــر)
کۆمـــاری ئیســـامی یـــەک زمانـــی
تەکمیلکـــەر وەک نموونەیـــەک لـــە
پێکهاتـــەی نیـــوە دێســـانتراڵی خـــۆی
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هەڵدەبژێرێــت تــا وەکــوو کەرســتەیەکی
یارمەتیــدەر هــەوڵ بــدات کــە لــە بــاری
چاولێک ــردن ک ــەم بکات ــەوە .نموون ــەی
ئەوی ــش دەتوانی ــن ل ــە دوایی ــن ش ــەڕی
سیســـتەم لـــە ســـووریه ،بـــە تایبـــەت
ش ــاری حەل ــەب ب ــە ڕوون ــی ببینی ــن.
شـــەڕێک کـــە ڕاســـان لـــە ســـەر
پیرۆزبوونـــی مافەکـــەی پێداگـــری
دەکات ،زمانـــی شـــەڕێکە کـــە
نیشـــانەکانی درووســـتکردنی ئـــەو
زمان ــه ،تەنی ــا ت ــا ش ــوێنێکی تایب ــەت،
بازشناســـی نەکرێـــت .لـــە ئاکامـــدا
(فوســـیس) "سروشـــت" و هێـــزی
بوون ــی ئێم ــە ل ــەم ج ــۆرە زمانناس ــییە،
قســـەیەک ســـەرووتر لـــە کەڵـــک
وەرگرتـــن لـــە ماناکانـــی "پیشـــی
گیرنـــدە" لـــە زمـــان دایە.هـــەر بۆیـــە
لـــە نێـــو زمانـــدا ،بەندەگـــی و هێـــز،
هاوژینـــی یەکتریـــن و ئەگـــەر بـــاس
ل ــە ئ ــازادی دەک ــەن ،هێ ــزی ئەوەم ــان
هەی ــە ک ــە هێ ــزی س ــەر پێئەس ــپێردراو
بـــە دەســـەاڵت بـــە پێچەوانـــەی ئـــەو
بــەکار دێنیــن و هــەر ئــەوەش ،شــوێنی
دەســـەاڵتداریی زانســـتیی ڕاســـان لـــە
بیاڤــی خۆڕاگریــی نوێــی سیاســی دەر
دەخ ــات .ئێم ــە ل ــە بیاڤ ــی بونیادی ــن و
جیهانیــی نیشانەناســیی زمانــی شــەڕ،
ســـەرنج و بیرمـــان لـــە ســـەر بـــواری
دەرەکیـــی توانینـــی بێـــژەری پاڵـــی
داوەتــەوە و جلــی دواکەوتوانــەی دیــوار
زمــان ئیســاح و پێداچوونــەوە دەکەیــن.
بـــواری ناولێنانـــی ئەویـــش ،هەمـــان
گەوەریـــی خەباتـــی حەفتـــا و چەنـــد
س ــاڵەی ئێم ــە ک ــە ب ــە بەش ــی خ ــۆی
ئەمـــڕۆ نـــاوی ئەدەبیاتـــی ڕاســـانمان
ل ــە س ــەر دان ــاوە.
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باشووری زاگرۆس

لە ڕۆژهەاڵت یادی کۆڵبەرە کوژراوەکان بەرز ڕاگیرا
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو بــە ماڵپــەڕی کوردســتان میدیــا ،قوتابیانــی قوتابخانــەی "ئینقالبــی ئیســامی" لــە شــاری
جوانــڕو ،ســەبارەت بــە گیــان لەدەســتدانی چــوار کۆڵبــری کــورد لــە شــاری سەردەشــت لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا،
هاودەردیــی خۆیــان بــە نیســبەت ئــەو ڕووداوە دڵتەزێنــە دەربــڕی.
قوتابیان ــی قۆناغ ــی س ــەرەتایی قوتابخان ــەی "ئینقالب ــی ئیس ــامی" ش ــاری جوان ــڕۆ ،ب ــە بۆن ــەی گیانلەدەس ــتدانی
چــوار کۆڵبــەری کــورد لــە شــاری سەردەشــت بــە هەڵگرتنــی پــاکارت و نووســراوە هاوخەمیــی خۆیــان بــەو بۆنەیــەوە
دەب ــڕی و ی ــادی ئ ــەو چ ــوار کۆڵب ــەرە ک ــوردە ک ــە ب ــۆ دابی ــن کردن ــی بژی ــوی ژی ــان ڕووی ــان ل ــە پیش ــەی کۆڵب ــەری
کردبــوو ،بــەرز ڕاگرتــووە.
هەروەه ــا ل ــە ش ــاری کامی ــاران ،ژمارەی ــەک ل ــە چاالکان ــی ژینگەپارێ ــزی ،هاوخەمی ــی خۆی ــان لەگ ــەڵ خەڵک ــی
ش ــاری سەردەش ــت س ــەبارەت ب ــە گیانلەدەس ــتدانی چ ــوار کۆڵب ــەری ئ ــەو ش ــارە دەرب ــڕی.
هەروەه ــا ،ژمارەی ــەک ل ــە چاالکان ــی مەدەنی ــی ش ــاری مەریوانی ــش ،ب ــە ن ــۆرەی خۆی ــان هاوس ــۆزیی خۆی ــان ب ــۆ
گیانلەدەس ــتدانی کۆڵبەران ــی ش ــاری سەردەش ــت دەب ــڕی.
ئێ ــوارەی ڕۆژی ش ــەممە ڕێکەوت ــی ٩ی ڕێبەن ــدان ،بارین ــی بەف ــر و هەرەس ــی ڕن ــوو ل ــە ش ــاری سەردەش ــت٤ ،
کۆڵب ــەری ل ــە گون ــدی "بێوران ــی س ــەرێ"ی س ــەر ب ــەو ش ــارە ،ک ــردە قوربان ــی.
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا بــە هــۆی بارینــی بەفــر و کڕێــوە و ســەرما لــە ناوچەکانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت،
ســەرجەم  ٥کۆڵبــەر و ســێ کرێــکاری کــورد گیانیــان لەدەســت داوە.

چاالکییەکانی ٢ی ڕێبەندان بەردەوامە

خەڵک ــی تێکۆش ــەر و قارەمان ــی کوردس ــتان ب ــە بۆن ــەی س ــاڵڕۆژی دامەزران ــی کۆم ــاری کوردس ــتان ب ــە ج ــۆش
و خرۆشـــێکی بێوێنـــەوە ٢ی ڕێبەنـــدان یـــادی دامەزرانـــی کۆمـــاری کوردســـتان بـــەرز ڕادەگـــرن و چاالکیـــی
جۆراوج ــۆری تەبلیغ ــی بەڕێ ــوە دەب ــەن.
الوان ــی شۆڕش ــگێڕی کرماش ــان ب ــۆ چەندمی ــن ج ــار ل ــە ش ــاری کرماش ــان ی ــادی کۆم ــاری کوردس ــتانیان ب ــەرز
ڕاگ ــرت و ل ــە تاقوەس ــان ،پارک ــی کوهس ــتان و ش ــارەکی زەف ــەر چاالکی ــی بەرین ــی تەبلیغیی ــان بەڕێ ــوە ب ــرد.
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە شــاری کامیــاران بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان لەدەبیرســتانی
ڕازی،دەبیرس ــتانی مۆعەلیم،دەبیرس ــتانی ئوس ــتاد ش ــەهریار ،دەبیرس ــتانی کچان ــەی کەوسەر،دەبیرس ــتانی کچان ــەی
فاتم ــەی زەهرا،دەبیرس ــتانی ڕەجای ــی ،هونەرس ــتانی"خوارزمی" ،دەبیرس ــتانی ڕەس ــتگاران ،کۆاڵنەکان ــی دەورووب ــەری
نەخۆشـــخانەی ســـینا ،کۆاڵنەکانـــی کامیارانـــه کـــۆن ،دەوروبـــەری مزگەوتـــی خومەینی،شـــارەکی بێعســـەت،
دەوروب ــەری ئاپارتمان ــی ش ــارەکی بێعس ــەت١٢ ،میتری ــی تەوحی ــد ،کۆاڵنەکان ــی دەوروب ــەری ١٢میتری ــی تەوحی ــد و
لەک ــۆاڵن ب ــهکۆاڵن ــی کامی ــاران تراک ــت و پۆس ــتێری تایب ــەت ب ــەو ڕۆژەی ــان ب ــاو کردووەت ــەوە.
قارەمانان ــی دێموک ــرات ل ــە ش ــاری مەری ــوان ،لە"گوڵچی ــر و س ــەردۆش" ،تراک ــت و پۆس ــتێری تایب ــەت بەمبۆنەی ــان
چ ــاپ وباڵوک ــردەوە و هەروەه ــا ش ــێرە کچان ــی ش ــاری س ــنەی قارەمانی ــش ڕێزی ــان ل ــە س ــاڵڕۆژی دامەزران ــی
کۆم ــاری کوردس ــتان گ ــرت.
هەروهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری ســەقز بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان شــەوی
پێنجشــەممە لــە ســەر هەینــی لــە قشــاقی پــرد چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد.

دوو شاخەوانی ئیالمی لووتکەی کلیمانجارۆیان بڕی

بەپێ ــی هەواڵ ــی گەیش ــتوو ب ــە ئاژانس ــی هەواڵدەری ــی کوردپ ــا ،دوو ش ــاخەوانی ک ــوردی خەڵک ــی ش ــاری ئی ــام ب ــە
ناوەکانی"ئی ــرەج ڕەجب ــی و نێعم ــەت تەق ــی پ ــوور" توانیی ــان بەرزاییەکان ــی لووتک ــەی ش ــاخی کلیمانج ــارۆی واڵت ــی
ئافریق ــا بب ــڕن و بگەن ــە لووتک ــە.
شاخی کلیمانجارۆی واڵتی ئافریقا  ٥٩٨٥میتر بەرزە و یەکێک لە چیا بەرزەکانی جیهان بەئەژمار دێت.
ئەنجومەنی شاخەوانیی شاری ئیالم ،ناوەندێکی ناحکومیی و ناسیاسیە و بە شێوەی سەربەخۆ کار دەکات.
ئ ــەو دوو هاوواڵتیی ــە ل ــە س ــەر گیرفان ــی خۆی ــان ب ــۆ بەزاندن ــی ش ــاخی کیلمانج ــارۆی واڵت ــی ئافریق ــا ڕۆیش ــتبوون
ولەالی ــەن هێ ــچ ناوەندێک ــی حکوومەتیی ــەوە پش ــتیوانییان ل ــێ نەک ــراوە.
هەروەهـــا ،هاوینـــی ئەمســـاڵ ٣٤ ،کـــەس لـــە ئەندامانـــی شـــاخەوانیی ئیـــام لەســـەر گیرفانـــی خۆیـــان شـــاخی
"ئاراگاتـــس"ی واڵتـــی ئەرمەنســـتانیان بڕیـــوە.

تەگەرەکانی سەر ڕێگای
پێشکەوتنی شێوەزار لە
کرماشان !
ئاوات ساروج
کرماش ــان ب ــە جۆغرافی ــای پ ــان و بەری ــن ،حەش ــیمەتی زۆر ،ف ــرە ش ــێوەزار و ئایینی ــی جۆراوج ــۆر ناس ــراوە
کــە هەمیشــە جێــی بــاس و خــواس ،مەیدانــی سیاســیی جــەزب و دەفــع و هەروەهــا شــەقامی هاتوچــۆی
ڕێبوارانێــک بــووە کــە هەمــوو هەڵســوکەوت ،بیروبــاوەڕ ،فکریــەت و هــزر و تەنانــەت تەماشــا و گوتاریــان
ل ــە س ــەر وەرچەرخان ــی کۆمەاڵیەت ــی  -سیاس ــی و هەروەه ــا قۆناخ ــی فەرهەنگ ــی هۆنەری ــی ئ ــەم دەڤ ــەرە
باندوریــان هەبــووە و لــە قۆناغــە جیاوازەکانــدا و بگــرە زۆر جــار ئاکامەکــەی وەک الســەنگی بــە الی
نەیــار ،دوژمــن و دەســەاڵتداری بەرژەوەندیخــواز و مەرکەزگــەرادا دیــاری و الر بۆەتــەوە !
بـــە دەر لـــە ڕەنگاوڕەنگـــی ئایینـــی و  . ...کـــە لـــە ئۆســـتانی کرماشـــان هەیـــە ،ئـــەم تایبەتمەندیانـــە
زۆر جـــار لـــە ســـەر بیـــر و هـــزری نیشـــتمانی و نەتەوەخوازیـــی تاکـــی کـــورد بـــێ بانـــدور نەبـــووە و
ســـەرەڕای هەمـــوو کێشـــە و گرفتـــی هۆویەتخـــوازی و شۆناســـی نەتەوەیـــی لـــە بـــوارە جیاوازەکانـــدا،
ک ــە ه ــەم کەمتەرخەم ــی و ب ــێ ئاگاهی ــی تاک ــی ک ــورد ،هەمی ــش پی ــان و پ ــڕۆژەی دەس ــەاڵت و م ــۆرە
چێندراوەکانــی سیســتەم  ،لــە ڕێــگای نووســین  ،دەنــگ و ڕەنــگ ،گوتــار و خوێنــدن ئــەوەش بــە بەرنامــە
و پ ــڕۆژەی ل ــە پێ ــش داڕێ ــژڕاو ،زۆر ج ــار کێش ــەیەک کەوتووەت ــە بەرچ ــاو و ئەگ ــەر لێ ــی ورد ببین ــەوە
ه ــەر چەن ــدە دەس ــتی نەی ــاری ک ــورد و سیس ــتەمی مەرکەزگەرای ــی ئێ ــران ل ــە قۆناغ ــە جیاوازەکان ــی
دەســەاڵتدارییدا بــە زەقــی تێیدایــه .بــە دەر ئــەوەی لــە بــەر چــاوە ،خاڵــە الوازەکانــی ئــەم دەڤــەرە بــۆ لێدانــی
زەربــەی دیــار و کاریگــەر لــە الیــەن پیالنگێــڕەوە هــەر بــە ئاســانی و کــەم هەزینــەش جێبەجــێ کــراوە و
خــۆی نیشــان داوە .بۆیــە باشــتر وایــە بــە ڕۆنــی شــرۆڤەیەک لــە ســەر شــێوەزارەکانی ئــەم دەڤــەرە بکەیــن
کــە الیەنــی قازانــج ،دەوڵەمەنــدی و تایبەتمەندییــە ئەرێنییەکانــی ئــەم دیالیکتانــە چیــن و الیەنــی الوازی
ئــەم شــێوەزارانە کــە بووەتــە هــۆی دەســتێوەردان و دووبەرەکــی نانەوەیــان خــۆد هــۆی کێشــە و گرفــت یــان
لەمپــەر لــە الی تــاک و ڕۆشــنبیر و کــۆڕی ئەدەبــی و هەروەهــا لــە کۆمەڵــگای دەســت بــە قەڵەمــی
ک ــوردی ،ب ــەدی هێن ــاوە و س ــەرەڕای ئ ــەم کیش ــانە ک ــە بوونی ــان هەی ــە و هێش ــتا چارەس ــەر نەک ــراوە و
بگ ــرە ڕو ل ــە زی ــاد ب ــوون دای ــە!
دی ــارە زمان ــی ک ــوردی ب ــە ش ــێوەزارەکانی خۆی ــەوە دەوڵەمەن ــدە و بەرفەراوان ــی وش ــە و دەس ــتەواژەی پ ــڕ
مانــا و هەروەهــا گرانیــی بــاری ئەدەبــی لــە نووســین ،خوێندنــەوە ،هۆنــەر و الیەنــە جیاوازەکانــی زمانــی،
ب ــە نرخ ــی و جوانیی ــەک ب ــەم زمان ــە دەدات ک ــە دەڤ ــەر ب ــە دەڤ ــەر و ش ــێوەزار ب ــە ش ــێوەزاری ئ ــەم زمان ــە،
تایبەتمەن ــدی جی ــاواز و بەرهەم ــی جی ــاوازی پ ــر بەه ــای ل ــێ دەکەوێت ــەوە.
کرماش ــانیش ل ــەم تایبەتمەندی ــە بێب ــەش نی ــە و س ــاڵەهای س ــاڵە ش ــاهیدی الپ ــەڕەی زێڕین ــی ئەدەب ــی و
نووســینی بەرفەراوانــی ئەدەبــی لــە بابەتــە جیاوازەکانــدا هەیــه و خــۆی نوانــدوە و پێگــەی فەرهەنگــی
 ئەدەب ــی و دەوڵەمەدن ــی خ ــۆی نیش ــان داوە .ب ــەاڵم لێ ــرەدا هەبوون ــی چەن ــد ش ــێوەزار وەک کەڵه ــوڕی،لەک ــی ،گۆران ــی و بگ ــرە ب ــە ڕێژەی ــەک ک ــەم ل ــوڕی
خۆی دەتوانێت هەم گرانی و دەوڵەمەندیی ئەم زمانە بگەیەنێت و هەمیش کێشەکان دەر بخات !
ئ ــەوەی ک ــە ئ ــەم ئۆس ــتانە ل ــە جۆغرافی ــای جیاجی ــای خۆی ــدا ،ش ــێوەزارەکان خۆی ــان دەکەون ــە زار و بێ ــژە
دەکرێ ــن و دەنووس ــرێن ،هەرچەن ــدە زیات ــر ب ــن هەنگاویک ــی ئەرێن ــی ب ــەرە و یەکڕێ ــزی و نزیکبوون ــەوە
و ب ــە س ــتانداردکردنی زمان ــی کوردی ــە و ئەم ــەش پاراوبوون ــی وش ــە و زم ــان و نووس ــین الزم ــەی ئ ــەم
یەکڕێزیەی ــە ک ــە مەبەس ــتە.
بــەاڵم ئەگــەر سیســتەمی دەســەاڵتداری مەرکــەزی ،بیــر و هــزری خێڵەکــی و هەروەهــا شــێوەزاریک زاڵ
و بەرزتــر لــە دیالیکتیکــی دیکــە وەک لەمپــەڕ و کێشەســاز نەبــن ،هەنــگاوەکان باشــتر پێــش دەکــەون!
لێــرەدا هــەر ئــەوە سیســتەمە مەرکەزگەرایــەی کــە بــە هەبوونــی زمانــی دیکــە بێجگــە زمانــی فەرمــی
و هاوبەش ــی داس ــەپاو ،قەڵس ــە و ب ــە ه ــەر ش ــێوەیەکی پێویس ــت هەوڵ ــی لەناوب ــردن و کەمنرخک ــردن و
هەروەهــا لــە پەراوێــز خســتنی زمانــی غەیــری فەرمــی (لێــرە زیاتــر مەبەســت زمانــی کوردییــە) دەدات،
بگ ــرە ب ــە ش ــێوەزار و ناوچەی ــی و ک ــەم س ــنوور ن ــاوی دەب ــات ،ه ــەر ب ــە ئاس ــانی دەتوانێ ــت ل ــە ڕێ ــگای
دەن ــگ و ڕەنگ ــی خۆی ــەوە وەک زۆر س ــاڵە ش ــاهیدی ت ــی ڤ ــی زاگ ــرۆس ل ــە کرماش ــانین ،بێجگ ــە ب ــێ
ڕێ ــزی و کەمن ــرخ زانی ــن و دواکەوتووزانین ــی زمان ــی ک ــوردی هی ــچ بەرهەمێک ــی ئەرێن ــی و گونج ــاو و
بەنرخــی نەبــووە و ئــەم سیســتەمە لــە ڕێــگای مــۆرە و دەســت و پێوەندیەکانیــەوە لــەم ئۆســتانە خەریکــی
دووبەرەک ــی نان ــەوە و دژایەت ــی س ــازکردن ل ــە نێوان ــی ئاخێوەران ــی ئ ــەم ش ــێوەزارانەیە و تەنی ــا نی ــەت و
بەرنام ــە ک ــە ب ــە کرداری ــش دی ــاره ب ــۆ لەناوبردن ــی زیات ــر و بێنرخکردن ــی ئ ــەم زمان ــە ب ــووە ،بین ــراوە و
زۆر ج ــار زمان ــی ک ــوردی ب ــە ش ــێوەزاری الدێ ــی و پاش ــکەوتوو و دوور ل ــە کۆمەڵ ــگای شارس ــتانیەتی
ئێســتا نــاو دەبــات کــە چــی بــە داخــەوە بێجگــە پێکەنینیکــی تــاڵ هیــچ دژ کــردەوە و واڵمدانەوەیەکــی
بــە هەســت و بــە پیــز لــە الیەنــی تــاک و چینــی ڕۆشــنبیرو زانــای کۆمەڵــگای کوردیــەوە نەدراوەتــەوە،
بگ ــرە ب ــە ب ــێ دەنگ ــی ،کەمتەرخەم ــی و ب ــێ الیەنبوون ــی خۆی ــان پ ــەرە ب ــەم ش ــێوە ک ــردارە ناشیرینەش ــیان
داوە!
وەک ب ــە کەڵ ــک وەرگرت ــن ل ــە ش ــێوەزاریک ب ــە ش ــێوەی تەن ــز و کۆمێدی ــک ی ــان خ ــۆد تەنی ــا ب ــۆ
گاڵت ــە و وردک ــردن ،ب ــە ئاش ــکرایی کەس ــایەتیەکی ک ــورد دژ ب ــە ش ــێوەزاریکی دیک ــە ه ــەر ب ــە چەش ــنی
گاڵتەجـــار پیشـــان دەدات و زۆر ئاگاهانـــە مەبەســـتی خـــۆی بـــۆ بێنرخکردنـــی ئـــەم شـــێوەزارانە و بـــە
گش ــتی ل ــە بەرچ ــاو خس ــتنی زمان ــی ک ــوردی ب ــە کار دێنێ ــت و داوا ل ــە زۆر کەس ــانی ناش ــارەزا و ن ــا
تێگەیش ــتوو دەکات ک ــە ئیت ــر پی ــان ع ــار و ش ــوورەیی بێ ــت ک ــە ب ــەم زمان ــە قس ــە بک ــەن ،ئ ــەم پیالن ــەش
ڕێ ــک دەکەویت ــە پراکتی ــک و ه ــەر ب ــە ئاس ــانی و ب ــە هێ ــوری زمان ــی دەس ــتکردیک وەک فارس ــیی
کرماشــانی کــە لــە هیــچ ئەدەبیــات و نووســین و خوێندنەوەیەکــی زمانناســی و فەرهەنگـیدا نــاوی نیــە
کــە چــی بااڵدەســت دەبێــت و خــۆی دەخزێنێتــەوە نــاو مــاڵ و شــەقام و ڕۆژەقڤــی ڕۆژدا و تەنانــەت لــە
قۆتابخانــە و خوێندنگەکانــدا وەک زمانــی مەحەلــی بــە مەبەســتی نزیــک کردنــەوە لــە زمانــی فارســی
و پ ــەروەردە ل ــە ئ ــەم جێگایان ــەدا دێت ــە هەژم ــار و دوای س ــاڵەها بەرهەم ــی خوێندن ــی تاک ــی ک ــورد ل ــە
شــێوەی ئاخاوتنــدا بــە زمانــی فارســی ،دەبێتــە هــۆی وێرانکــردن ،وێــژەی ناتــەواو و ناڕەســابوونی شــێوەی
دەربڕین ــی ئاخێ ــورەی فارس ــی و ل ــە هەم ــان حاڵ ــدا خ ــاوەن ش ــێوەزاریکی نات ــەواو و تێکچ ــوو!
بۆیـــە ئەمـــڕۆ لـــە کرماشـــاندا فارســـی قســـە کـــردن تەنانـــەت بـــۆ نووســـینیش تێکـــەڵ بـــەو زمانـــە
دەســـتکردەی فارســـی – کرماشـــانی دەبێـــت و وەک زمانـــی کوچـــە و بـــازاڕ دەناســـرێت.
لێــرەدا ئاســتی هۆشیاری،هەســتی بــەرزی نەتەوەیــی ،جیــاوازی دانەنــان لــە نێوانــی شــێوەزارە کوردیــەکان
و نەهیشـــتنیان لـــە چوارچێـــوەی باوچـــه یـــان خێڵـــی دیـــاری کـــراو ،هەروەهـــا بـــەرز و دەوڵەمەنـــدی و
بەرف ــەراوان زانین ــی ئ ــەم ش ــێوەزارانە و ه ــەوڵ و تەق ــەالی ب ــە ی ــەک نزی ــک کردنی ــان و بەش ــداری و ل ــە
یــەک نزیکبوونــەوەی چینــی ڕۆشــنبیر ،ئەدیــب و تێگەیشــتووی ئــەم دەڤــەرە خــۆی دەتوانێــت گوتارێکــی
هاوب ــەش ،خوێندنەوەیەک ــی ت ــازە و ب ــە ن ــرخ ،ب ــەرە و یەکڕێ ــزی ،بەرفەراوان ــی ،هاوش ــێوەبوون و پێش ــکەوتن
لــە شــێوەزارە جیاجیاکانــی کرماشــان ببێــت و هەنــگاوەکان بــەرەو پاشــنەکەوتنی هیــچ شــێوەزاریک نەبێــت
و هەروەه ــا ه ــەوڵ ب ــۆ یەکب ــوون و ب ــە س ــتانداردکردنی زمان ــی ک ــوردی بدرێ ــت ک ــە خ ــۆی بناغ ــەی
ئ ــەم ب ــاس و خواس ــتە ک ــەم ت ــا ف ــرە ل ــە مێ ــژە داڕێ ــژاوە و ب ــە خۆش ــیەوە ب ــە البردن ــی تەگەرەکان ــی ئام ــاژە
پێک ــراو ،هەن ــگاوەکان چڕت ــر ،پتەوت ــر و پێش ــکەوتووتر دەب ــن.
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دەبێ بەرژەوەندی و
مەترسییەکان لە چاوی
نەتەوەی کوردەوە ببینین
دەقی پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بۆ یادی
کۆماری کوردستان لە ئامەد
هاوڕێیان و بەشداربووانی ئازیز
وێڕای ڕێز و ساڵو
كۆم ــاری كوردس ــتان ڕووداوێک ــی
گـــەورە و گرینگـــی مێژوویـــی و
سیاس ــییە ،ل ــە مێ ــژووی نەت ــەوەی
كـــورددا دەورێكـــی بەرچـــاوی
هەی ــە .ل ــە مێ ــژووی نەتەوەیەك ــدا
كــە بــە ســەدان ســاڵ چەوســاوەتەوە
و زیاتـــر لـــە ســـەدەیەكە بـــۆ
گەیشـــتن بـــە ئـــازادی و بـــۆ
گەیشـــتن بـــە مافەكانـــی
دەیهەوێـــت
و
تێدەكۆشـــێت
بیس ــەلمینێت ك ــە نەتەوەیەك ــە ك ــە
بوونــی هەیــە و ناتوێتەوە٧١.ســاڵ
لەمەوبـــەر لـــە ٢ی ڕێبەندانـــدا
كیانێكـــی سیاســـی لەدایـــك
دەبێ ــت ك ــە دەبێ ــت ب ــە هێمای ــەك،
بـــۆ نەتەوەیەكـــی چەوســـاوە و
س ــتەملێكراو ك ــە لەس ــەر بنەم ــای
ئ ــەو هێم ــا و ئ ــەو پێگەی ــە بوون ــی
نەتەوەیـــی خـــۆی دەســـەلمێنێت.
دوژمنانـــی كـــورد هـــەوڵ دەدەن
كـــە بڵێـــن كـــورد نەتـــەوە نیـــە،
بـــەاڵم كـــورد وەكـــوو نەتەوەیـــەك
و كوردســـتان وەكـــوو كیانێكـــی
سیاســی جوغرافــی ســەلماندوویانە
كـــە نەتەوەیەكـــن كـــە خاوەنـــی
مافـــی ئینســـانی خۆیانـــن.
خاوەنـــی مافێكـــی نەتەوەییـــن و
كۆماریـــان دامەزرانـــدووە و وەک
دەســـەاڵتێكی دێموكراتیـــك كـــە
بڵێــن لەگــەڵ ئــەوەی كە ســتەممان
لـــێ كـــراوە لەگـــەڵ ئـــەوەی كـــە
ســـەدان ســـاڵە دیكتاتـــۆرەكان
و ســـەرەڕۆكان لەســـەرمان زاڵ
بـــوون و بـــە هەمـــوو شـــێوەیەك
چەوســـاندوویانینەتەوە و هەوڵیـــان
داوە لــە نێــو ئێمــەدا خۆیــان بەرهــەم
بهێننـــەوە و دیكتاتۆرمـــان تێـــدا
ب ــار بهێنن ــەوە ،ب ــەاڵم ئێم ــە وەك ــوو
ئــەوان نیــن ئێمــەی كــورد لەگــەڵ
خەبـــات و تێكۆشـــانی خۆمانـــدا
خەب ــات و تێكۆش ــان ب ــۆ ئ ــازادی
مرۆڤایەتییـــش دەكەیـــن .دەبیـــن
بـــە نموونەیـــەك كـــە هەرچەنـــد
ســـتەمان لـــێ دەكرێـــت ،بـــەاڵم
دیكتاتـــۆر بەرهـــەم ناهێنینـــەوە
دەســـەاڵتێكی دێموكراتیـــك لـــە
شـــێوازی كۆماریـــدا بەرهـــەم
دێنینـــەوە.
مەزنـــی
گۆڕەپانـــی
لـــە
چوارچــرای مەهابــاددا بــە دەســت
و بــە فكــر و بــە هێــزی ئەندێشــەی
مرۆڤێكـــی تێكۆشـــەر ،گـــەورە
ڕێبەرێكـــی مێـــژووی كوردســـتان
ئ ــەو كۆم ــارە ڕادەگەیەندرێ ــت ،ب ــە
دەســـتی پێشـــەوای نەمـــر قـــازی
محەممـــەد وەكـــوو ڕێبەرێكـــی
كارامـــە و لێوەشـــاوە و شـــارەزا.
بـــە دەیـــان جـــار لـــە مێـــژووی
نەتـــەوەی كـــورددا دەرەتـــان
سیاســـی
هەڵكەوتـــەی
و
مێژووییم ــان بینی ــوە ك ــە ڕەخس ــاوە
بـــۆ نەتەوەکەمـــان ،بـــەاڵم ئـــەو
هەالن ــە لەكی ــس چ ــوون ،ی ــان ب ــە

شـــێوازێكی نادرووســـت كەڵكیـــان
لــێ وەرگیــراوە و بــە زەرەری كــورد
و كوردســـتان شـــكاوەتەوە ،بـــەاڵم
لــە 1946دا لــەو دەرەتانــە سیاســی
و مێژوویی ــەدا ك ــە ل ــە ناوچەك ــەدا
دەڕەخســـێت ،ڕێبەرێكـــی كارامـــە
و لێوەشـــاوە وەكـــوو پێشـــەوا
قـــازی محەمـــەد ڕێبەرایەتـــی
جەریانێكـــی سیاســـیی بـــە
دەســـتەوەیە و كیانێكـــی سیاســـی
نەتەوەیــی دادەمەزرێنیــت ،كیانێــك
ك ــە ب ــۆ ئێس ــتا و ب ــۆ داهات ــووی
ئ ــەو نەتەوەی ــە ب ــووە ب ــە بەڵگ ــەی
س ــەلماندنی نەتەوەی ــەك ،ب ــووە ب ــە
جێـــگای شـــانازیی ڕۆڵەكانـــی
دوێنـــێ ،ئەمـــڕۆ و ســـبەینێ.
بـــاس لـــە كۆمـــاری كوردســـتان
و بـــاس لـــە قـــازی محەممـــەد،
ب ــە بـ ـێ ب ــاس ك ــردن ل ــە حیزب ــی
دێموكراتـــی كوردســـتانی ئێـــران
باســـێكی كـــورت و باســـێكی
ناتـــەواو و باســـێكی ناكامڵـــە،
حیزبـــی دێموكراتـــی كوردســـتانی
ئێ ــران وەك ــوو ئۆراگانیزاس ــیۆنێكی
مۆدێـــڕن كـــە خەڵـــك و هێـــزە
تێكۆشـــەرەكان لـــە دەوری یـــەك
ك ــۆ دەكات ــەوە و ڕێكی ــان دەخ ــات
و لـــە پێنـــاوی یـــەك ئامانجـــی
هاوبەشـــدا بەرنامەیـــان بـــۆ
دادەڕێژێ ــت ،دەی ــكات ب ــە خاوەن ــی
ئۆرگانیزاس ــیۆنێكی داهێن ــەر ،ب ــە
بـــێ حیزبێكـــی وەهـــا كۆمـــاری
كوردســـتان
دێموکراتیکـــی
ناخوڵقێ ــت ،بۆی ــە دەڵێ ــن كۆم ــاری
كوردســـتان ،پێشـــەوای نەمـــر و
حیزبـــی دێموكراتـــی كوردســـتانی
ئێــران ســێ ڕەهەنــدی تەواوكــەری
یـــەك دیـــاردەی مێژوویـــی
سیاســـین ،نـــە لـــە یـــەك جیـــا
دەكرێن ــەوە و ن ــە ب ــێ ی ــەك ل ــەوان
دەکـــرێ بـــاس لـــەو مێژوویـــە
بكەیـــن ،بـــە تەواوەتـــی و بـــە
كامڵـــی پێكـــەوە دەبـــن بـــە یـــەك
دیـــاردەی گرینـــگ.
هەروەهـــا یـــاد كردنـــەوە لـــە
كۆمـــاری كوردســـتان بـــە
بـــێ یادكردنـــەوە لـــە ڕۆڵ و
كاریگەری ــی كۆم ــاری كوردس ــتان
لـــە ســـەر بیـــری نەتەوەیـــی لـــە
بەشـــەكانی دیكـــەی كوردســـتان
وەك كوردس ــتانی عێ ــراق ،توركی ــە
و ســـووریە و بـــە بـــێ ئامـــاژە
كـــردن بـــە دەوری شۆڕشـــگێڕان
و تێكۆش ــەرانی ئ ــەو بەش ــانە ل ــە
كۆمـــاری كوردســـتاندا ،بـــاس
كردنێكـــی ناقـــس و ناكامـــڵ
دەبێـــت .كۆمـــاری كوردســـتان
لـــەو چركەســـاتەی مێـــژوودا كـــە
دادەمەزرێـــت لەنـــاكاو و بـــێ
پێشــینەی مێژوویــی نەبــووە .هــەر
وەك دەزانیـــن خەباتـــی نەتەوەیـــی
لـــە كوردســـتاندا لـــە هەمـــوو
بەشــەكانی كوردســتاندا خەباتێكــی
دوور و درێـــژە لـــە كوردســـتانی
باشـــوور ،باكـــوور ،ڕۆژهـــەاڵت و

ڕۆژئ ــاوادا ل ــە هەم ــوو بەش ــەكاندا
خەبـــات هەبـــووە ،تێكۆشـــانی
نەتەوەی ــی هەب ــووە و ل ــە قۆناغ ــی
جۆربەجــۆردا و لــە هــەر قۆناغێكدا
یـــەك لـــە بەشـــەكان پێشـــەنگ و
پێشـــەنگایەتی خەباتـــی كـــردووە.
كۆمــاری كوردســتانیش دەتوانیــن
لـــە درێـــژەی ئـــەو خەباتـــە
نەتەوەییـــە لـــە سەرتاســـەری
كوردســتاندا ببینیــن .بــەاڵم خــودی
دامەزرانـــی كۆمـــاری كوردســـتان
و ئـــەو هێمـــا و ســـیمبوالنە
كـــە لـــە كۆمـــاری كوردســـتاندا
لەدایـــك دەبێـــت ،كاریگـــەری
لـــە ســـەر بیـــری خەباتگێڕانـــە و
نەتەوایەتـــی تیكۆشـــەرانی كـــورد
لـــە بەشـــەكانی دیكـــەدا دەبێـــت،
ك ــە دەبینی ــن پێش ــمەرگە ،س ــروود
و ئــااڵ و نــاو و هێمــای كۆمــاری
كوردســتان لــە بەشــەكانی دیكــەی
كوردســـتان دەنـــگ و ڕەنـــگ
دەدات ــەوە ،ك ــە ئێستاش ــی لەگەڵ ــدا
بێــت وەكــوو هێمایەكــی نەتەوایەتــی
كەڵكـــی لـــێ وەردەگیـــردرێ.
بەشـــەكانی
لـــە
هەروەهـــا
دیكـــەی كوردستانیشـــدا لـــە
دامەزران ــی كۆم ــاری كوردس ــتاندا
تێكۆشـــەرانی كـــورد دەور و
ڕۆڵییـــان هەبـــووە و لـــە هەمـــوو
بەشـــەكانەوە تێكۆشـــەرانی كـــورد
هاتونەتــە مەهابــاد و لــە كۆمــاری
كوردس ــتاندا ل ــە دامەزراندنی ــدا ل ــە
س ــەقامگیركردندا و ل ــە ش ــەڕكردن
لـــە پێنـــاو مانەوەیـــدا دەوریـــان
هەبـــووە.
هاوڕێیـــان ،دوای باســـکردن لـــە
کۆمــاری کوردســتان و باســکردن
لــە هــەل و دەرەتانــە مێژووییەکــەی
ئـــەو ســـەردەمە ،دەگەینـــە ئـــەو
خاڵـــە کـــە لـــە ئێســـتادا دۆخـــی
کـــورد چۆنـــە و گوێگرتـــن لـــە
وانەکان ــی کۆم ــاری کوردس ــتان
چیمـــان پـــێ دەڵێن؟لـــە ئێســـتادا
ک ــە ش ــەڕ و کێش ــەیەکی ق ــووڵ
لـــە ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی
ناویـــن بەرقـــەرارە و لـــە هەمـــوو
بەشـــەکاندا کـــورد بـــەرەوڕووی
دەرفـــەت و هەڕەشـــە دەبێتـــەوە،
دۆخەکـــە چیمـــان لێدەخـــوازێ؟
ئێمـــەی ڕێبوارانـــی ڕێـــگای
پێشـــەوا قـــازی محەممـــەد و
ئۆگرانـــی کۆمـــاری کوردســـتان
دەبــێ لــەم دۆخــە ئاڵــۆزەدا خۆمــان
وەکـــوو کـــورد ببینینـــەوە .دەبـــێ
بەرژەوەن ــدی و مەترس ــییەکان ل ــە
چــاوی نەتــەوەی کــوردەوە ببینیــن
و ببینــە فاکتەرێکــی ســەربەخۆی
کـــوردی ،نـــەک درێژکـــراوە و
دارەدەســتی دەوڵەتــان و هێــزە دژی
کوردییـــەکان.
ئەرکــە گرینگەکانمــان لــە پێشــدا
پێکـــەوە بـــوون و هاوهەڵوێســـتیی
سیاس ــیی کوردیی ــە ک ــە هەم ــوو
بەش ــەکانی کوردس ــتان پاڵپش ــتی
یـــەک بیـــن .لـــە دوایەشـــدا

لـــە هەوڵـــی دەستخســـتنی
مافەکانـــی نەتەوەکەمانـــدا بیـــن
و لـــە ئامـــرازە بەردەســـتەکان بـــە
ش ــێوەی دروس ــت ب ــۆ دابینکردن ــی
بەرژەوەندییەکانـــی کوردســـتان
کەڵـــک وەر بگرین.دواتریـــش
هـــەر پارچەیەکـــی نیشـــتمان
خـــۆی بڕیـــاردەری چارەنووســـی
خـــۆی بـــێ؛ دەســـتێوەردانی
نابەجـــێ و دەستەوەســـتانیی
سیاســـی و بێدەنگـــی زەربـــەی
ئەساســـیمان لێدەدا.ئێمـــە وەکـــوو
حیزب ــی دێموکرات ــی کوردس ــتانی
ئێ ــران ،دامەزرێن ــەر و درێ ــژەدەری
کۆمـــاری کوردســـتان لـــە
پێنـــاوی
لـــە
مەهابـــاد،
کەڵـــک وەرگرتـــن لـــە دەرفەتـــە
مێژووییـــەکان و لـــە پێنـــاوی
خولقاندنی دەرفەتی شۆڕشــگێرانە
و خەباتکارانـــەدا ،دوو ســـاڵە
کـــە لـــە ڕاســـانی ڕۆژهەاڵتـــدا
دەور دەگێڕیـــن و دەمانـــەوێ،
بـــە ئامادەیـــی پێشـــمەرگە لـــە
نێـــو خەڵکـــدا و بـــە بەشـــداریی
خەڵ ــک ل ــە خەبات ــدا ،وەرزێک ــی
دیکـــەی خەباتـــی نەتەوەیـــی
دێموکراتیکـــی نەتـــەوەی کـــورد
وەپێـــش بخەیـــن و ڕێگـــە نەدەیـــن
فاکت ــۆری س ــەرەکیی کوردب ــوون
و کوردســـتانی بـــوون ،پەرواێـــز
بخ ــرێ و ل ــە مێ ــژوودا ون بب ــێ.
هەروەهــا هاوئاهەنگیــی سیاســیی
هەمـــوو ڕێکخراوەکانـــی هەمـــوو
بەشـــەکانی نیشـــتمان بـــە
گرینگیەکــی مێژوویــی دەزانیــن،
تاکــوو هــەم لــە نێــو خۆمانــدا تەبــا
و ڕەبـــا بیـــن و هـــەم بـــەرەوڕووی
دوژمنانمـــان یـــەک هەلوێســـت
بیـــن تاکـــوو نەتوانـــن پەرتمـــان
کـــەن و زاڵ بـــن بەســـەرماندا.
لــە کۆتاییــدا بەبۆنــەی ٧١ـ ـهمین
دامەزراندنـــی
ســـاڵۆەگەڕی
یەکـــەم کۆمـــاری کوردســـتان
پیرۆزبایـــی لـــە هەمـــوو گەلـــی
کـــورد دەکەیـــن ،پیرۆزبایـــی
لـــە ئێـــوە خوشـــکان و برایانـــی
باکوورمـــان.
هەمـــوو
لـــە
پیرۆزبایـــی
کۆمـــار،
ئەمەکدارانـــی
پێش ــمەرگە و ئ ــاالی کوردس ــتان،
و ســـاو لـــە گیانـــی پاکـــی
هەمــوو ئــەو شــەهیدانەی کــە بــە
گیانب ــازی و فیداکاری ــی خۆی ــان
پاریزگارییـــان لـــەو دەســـکەوتە
بەنرخانـــەی کـــورد کـــرد.
یادی پێشەوا بەرز و پیرۆز،
بە هیوای وەدیهاتنی
ئامانجەکانی کۆماری
کوردستان لە هەموو بەشەکانی
نیشتمان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
دەفتەری سیاسی
٢٠ی ژانویەی ٢٠١٧
یەکی ڕێبەندانی ١٣٩٥
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ڕێوڕەسمی ٢ی ڕێبەندان
لە شاری ئامەدی باکووری
کوردستان بەڕێوە چوو
لــە ڕێوڕەســمێکی تایبەتــدا ســاڵوەگەڕی دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان
لــە مهابــاد ،لەالیــەن پارتــی سۆسیالیســتی کوردســتان لــە شــاری ئامــەدی
کوردســتانی باکــوور بــەرز ڕاگیــرا.
ڕۆژی یەکشـــەممە ڕێکەوتـــی ٣ی ڕێبەندانـــی ١٣٩٥ی هەتـــاوی ،لـــە
ڕێوڕەس ــمێکی تایبەت ــدا و ب ــە بەش ــداریی ئەندام ــان و الیەنگران ــی پارت ــی
سۆسیالیســتی کوردســتان و نوێنــەری ڕێکخــراو و الیەنەکانــی کۆمەڵــگای
مەدەن ــی٧١ ،ـ ــەمین س ــاڵوەگەڕی دامەزراندن ــی کۆم ــاری کوردس ــتان ،ل ــە
ب ــارەگای تایبەت ــی پارت ــی سۆسیالیس ــتی کوردس ــتان بەڕێ ــوە چ ــوو.
لــە ســەرەتادا ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی نەتەوایەتــی "ئــەی ڕەقیــب" دەســتی
بـــە کارەکانـــی خـــۆی کـــرد و پاشـــان "وەدات دەدە"ی ســـەرۆکی لقـــی
ئام ــەدی پارت ــی سۆسیالیس ــتی کوردس ــتان چەن ــد وتەیەک ــی پێشکەش ــی
بەش ــداربووانی ڕێوڕەس ــمەکە ک ــرد.
ناوب ــراو ل ــە وتەکانی ــدا ئام ــاژەی ب ــەوە ک ــرد ک ــە؛ کۆم ــاری کوردس ــتان ل ــە
دەرەنجام ــی ش ــەڕی نێوخۆی ــی و دەرەوەی ئێران ــدا س ــەری هەڵ ــدا و ه ــەر ل ــە
دەرەنجام ــی ئ ــەو شەڕانەش ــدا هەرەس ــی هێن ــا.
وەدات دەدە باســـی لـــەوە کـــرد کـــە؛ کۆمـــاری کوردســـتان کـــە مـــاوەی
 ١١مان ــگ حوکمڕان ــی ک ــرد ،ب ــە ه ــۆی چەن ــد فاکت ــەرەوە ڕووخ ــا ک ــە
ســـەرەکیترینیان ڕووســـیە و واڵتانـــی دیکـــەی زلهێـــزی جیهانـــی بـــوون
کـــە کۆمـــاری کوردســـتانیان لەوکاتـــەدا بەتەنیـــا بەجێهێشـــت .هـــاوکات
چەن ــد عەش ــیرەت و تایف ــەی کوردی ــش هەب ــوون ک ــە س ــەرەتا پش ــتیوانییان
ل ــە کۆم ــاری کوردس ــتان ک ــرد ،ب ــەاڵم دواج ــار هەڵوێس ــت و ڕێبازەکەی ــان
گــوڕی و لــە جیاتــی پشــتیوانی لــە کۆمــاری کوردســتان ،پشــتیوانییان لــە
ڕێژێم ــی پاش ــایەتی ک ــرد.
ل ــە بڕگەیەک ــی دیک ــەی کاری ڕێوڕەس ــمەکەدا ،ل ــە ڕیگ ــەی داتاش ــۆوە
دێکیۆمێنتارێک ــی تایب ــەت ب ــە ٢ی ڕیبەن ــدان نیش ــان درا.
دوات ــر ڕۆژنامەڤ ــان و ئاکادێمیس ــیەنی کوردس ــتانی ڕۆژه ــەاڵت "بێه ــرووز
شـــۆجاعی" چەنـــد وتەیەکـــی پێشـــکەش بـــە بەشـــداران کـــرد کـــە تێیـــدا
پیداگری ــی لەس ــەر چەن ــد خاڵ ــی بەهێ ــزی کۆم ــاری کوردس ــتان ک ــرد.
ش ــۆجاعی ڕایگەیان ــد ک ــە؛ ڕێبەرایەت ــی ئەوکات ــی کۆم ــاری کوردس ــتان
گرینگییەکــی زۆر تایبەتییــان دابــوو بــە ژنــان و الوان و هــەر لــەو پێنــاوەدا
یەکیەتیەکانـــی الوان و ژنانـــی دێموکراتـــی کوردســـتانیان دامەزرانـــدووە.
ئــەوە لەکاتێکدایــە کــە نەتەنیــا کوردســتان ،بەڵکــوو ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
ب ــە گش ــتی ل ــە ژێ ــر کاریگەری ــی مەنتالیت ــەی دژە ژن ب ــووە و مافەکان ــی
ژن ــان ب ــە ت ــەواوی پێش ــێل کراب ــوون.
بێهــرووز شــۆجاعی ســەرەڕای ئــەوە کــە تیشــکی خســتە ســەر دێموکراســی
و پـــەروەردە و دادوەری لـــە کۆمـــاری کوردســـتاندا ،باســـی لـــە ڕۆڵـــی
م ــەال مس ــتەفا بارزان ــی وەک ــوو س ــەرۆک ئەرکان ــی هێزەکان ــی کۆم ــاری
کوردس ــتان ک ــرد و ڕایگەیان ــد ک ــە؛ ه ــەر ئ ــەوەش ب ــوو ب ــە بناغەی ــەک ب ــۆ
کۆم ــاری کوردس ــتان.
لــە بەشــێکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا پەیامــی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموکرات ــی کوردس ــتانی ئێ ــران ل ــە الی ــەن "ڕەم ــەزان م ــۆرای" ئەندام ــی
دەس ــتەی بەڕێوەبەری ــی ناوەن ــدی پارت ــی سۆسیالیس ــت خوێندرای ــەوە.
ڕێوڕەســـمەکە بـــە ســـەمفۆنیای هونەرمەنـــد "دلشـــاد ســـەعید" بـــە نـــاوی
پێشـــمەرگە کۆتایـــی بـــە کارەکانـــی خـــۆی هێنـــا.

هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات
بەشداریی لە ڕێوڕەسمی یادی ٢٥
ساڵەی شەهید عومەر دەبابەدا
کرد
هەیئەتێک ــی حیزب ــی دێموکرات ــی کوردس ــتانی ئێ ــران ب ــە سەرپەرەس ــتیی
محەممەدنەزیــف قــادری ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکــرات،
بەشـــداریی لـــە ڕێوڕەســـمی یـــادی  ٢٥ســـاڵەی شـــەهیدکرانی عومـــەر
دەباب ــەدا ک ــرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٠ی ڕێبەندانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،لەســەر
بانگهێش ــتی فەرمی ــی لێژن ــەی ب ــااڵی بەڕێوەبەری ــی ی ــادی  ٢٥س ــاڵەی
شــەهیدکرانی عومــەر دەبابــە ،و مەڵبەنــدی ١٤ی ڕێکخســتنی یەکیەتیــی
نیشــتمانیی کوردســتان لــە شــاری کۆیــه ،هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردس ــتانی ئێ ــران ب ــە سەرپەرەس ــتیی محەممەدنەزی ــف ق ــادری ئەندام ــی
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکــرات بەشــدارییان لــەو ڕێوڕەســمەدا کــرد.
ئەم ڕێوڕسمە لە هۆڵی سەرۆکایەتی زانکۆی کۆیە بەڕێوەچوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی
پاکــی شــەهیدان دەســتی پێکــرد.
پاشـــان ئـــەم وتارانـــە لـــە الیـــەن حیـــزب و ڕێکخراوەکانـــی بەشـــدار لـــەو
ڕێوڕەســـمەدا پێشـــکەش کـــرا:
ـ وتـــاری قوبـــاد تاڵەبانـــی جێگـــری ســـەرۆکی حکومەتـــی هەرێمـــی
کوردســـتان
ـ وتاری مەال بەختیار بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی (ی ن ک)
ـ وتاری پارتی دێموکراتی کوردستان
ـ وتاری حیزبی شیوعی کوردستان
ـ وتاری مەڵبەندی یەکیەتیی لە کۆیه
ـ وتاری بنەماڵەی شەهید عومەر دەبابە
ل ــەم ڕێوڕەس ــمەدا فیلمێک ــی دێکیۆمێنت ــاری تایب ــەت ب ــە کۆچ ــی دوای ــی
شـــەهید عومـــەر دەبابـــە کـــە تێـــدا بەڕێـــز مـــام جـــەالل تاڵەبانـــی لەســـەر
کەســـایەتی کۆچکـــردوو قســـە دەکات پیشـــان درا.
هەروەهـــا لـــەو مەڕاســـمەدا ئامـــاژە بـــە پایەمـــی هاوخەمیـــی حیزبـــی
دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران کـــرا و دواتـــر تاجەگوڵینەیـــان لـــە ســـەر
گڵکـــۆی ناوبـــراو دانـــا.
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وتووێژ

گۆڕینی ڕێژیمی
ئێران لە الیەن
دەوڵەتی ئامریکاوە
وتۆوێژ:جەماڵ ڕەسووڵ دنخە
پرســیار :لــە دوای هاتنەســەرکاری
ترامــپ و واژۆکردنــی چەنــد بڕیــاری
وەک "ممنــوع الــورد کــردن اتبــاع ٧
کشــور مســلمان" ناڕەزایەتــی بەرینــی
ئەو واڵتانــە و بەتایبــەت ئێرانیییەکانی
لێکەوتــەوە و وەزارەتی دەرەوەی ڕێژیمی
ئێرانیــش هەڵوێســتی بەرانبــەری گرت،
ئەم بڕیارە چ کاریگەرییەکی هەبووە؟
ئ ــەم بڕی ــارە ناڕەزایەتیێک ــی بەرین ــی،
چ لـــە نێـــو خـــۆ و چ لـــە دەرەوەی
ئامری ــکا ،لێکەوت ــەوە .هۆکارەکەش ــی
زیاتـــر لەبـــەر ئـــەوە بـــوو کـــە الیەنـــە
دژبەرەکانـــی ترامـــپ ئـــەو بڕیارەیـــان
بــە نــاوی پێشــگرتن لــە موســڵمانەکان
نــاو بــرد .بــە بــاوەڕی مــن شــتێک کــە
کەمت ــر ئام ــاژەی پ ــێ ک ــرا ئ ــەوە ب ــوو
کــە تــا ئێســتا کــە موســلمانەکان کــە
ناویــان زیاتــر گرێــدراوی تیرۆریــزم بــوو
ب ــەم بڕی ــارە ل ــە ئاس ــتێکی نێودەوڵەت ــی
وەکــوو قوربانیێــک کەوتنــە بــەر چــاو
و خەڵکێکـــی زۆر لـــە سەرانســـەری
دنیـــا هاوســـۆزی خۆیـــان لەگـــەڵ
موس ــڵمانەکان دەرب ــڕی .ئ ــەوەی ک ــە
دنیــای رۆژئــاوا بــە دەنگێکــی بەهێــزەوە
هەڵوێس ــتی خ ــۆی ل ــە بەرامب ــەر ئ ــەو
بڕی ــارەی ترام ــپ پیش ــان دا دەتوانێ ــت
هاوس ــۆزیێک پێ ــک بێنێ ــت ک ــە ل ــە
درێژخایـــەن دا ببێتـــە هـــۆی کـــەم
کردنـــەوەی ڕادەی زێنـــۆ فۆبیـــا و
الیەنـــە دژە رۆژئاواییـــەکان لـــە نـــاو
دنیــای ئیســام دا .ئەگــەر لــە دنیــای
ئیس ــام دا پێش ــتر کاری ل ــەم چەش ــنە
بــە نیســبەت توندئاژۆیــە ئیســامیەکان
کراب ــا ،وات ــە کۆمەڵ ــگای مەدەن ــی و
خەڵکـــە ئایینیـــەکان جەماوەریـــان لـــە
دژی داعـــش و ئەلقاعێـــدە بهێنایـــە
ســەر شــەقام لەوانەیــە ئەمــڕۆ ترامــپ
بـــە پێویســـتی نەدەزانـــی ئـــەو بڕیـــارە
ب ــدات.
بـــە نیســـبەت ئێرانـــەوە دەبێـــت بڵێـــم
کـــە البـــی کۆمـــاری ئیســـامی لـــە
ئامریـــکا بـــە توونـــدی لـــە ڕێگـــەی
دەســـتووپێوەندیەکانیەوە لـــە نـــاو
تـــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانـــی تویتـــر
و فەیســـبووک خەریکـــن لـــە دژی
ئـــەو بڕیـــارە هەڵوێســـت دەگـــرن و
لـــە بەرامبـــەری دەوەســـتنەوە کـــە
بـــە بـــاوەڕی مـــن دوو هـــۆکاری
هەی ــە؛ یەکەمی ــان ئەوەی ــە ک ــە ئ ــەوان
دەیانــەوێ چەڵەمــە لەبــەر دەم ڕەوایــی
ترامــپ بــۆ بڕیارەکانــی داهاتــووی لــە
هەمب ــەر ئێ ــران پێ ــک بێن ــن .هەروەه ــا
ئ ــەوان ب ــە ش ــێوەی تاک ــی ل ــە چەن ــد
الوە بەرژەوەندیەکانیـــان کەوتۆتـــە
مەترســـیەوە بـــۆ وێنـــە هاتووچـــۆی
بەشـــێکیان بـــۆ دەرەوەی ئامریـــکا
کەوتۆتـــە مەترســـیەوە و کارکردیـــان
ل ــە ئامری ــکا ب ــۆ کۆم ــاری ئیس ــامی
تەوجیهێکـــی نەمـــاوە  .بۆیـــە
کاریگەریێـــک کـــە ئـــەم بڕیـــارە بـــە
نیس ــبەت ئێ ــران هەیەت ــی ئەوەی ــە ک ــە
ئاڵۆزیەکان ــی نێ ــوان ئێ ــران و ئامری ــکا
زیاتــر دەکات و زەمینــە بــۆ گوشــاری
زۆرتـــر لەبارتـــر دەکات.
پرســیار :بــاس لــە پــڕۆژەی چــاالک
کردنی گوڕێنی ڕێژیمی ئێران لە الیەن
ئامریکاوە ،دەســەاڵتداران و البییەکانی

ڕێژیمــی لــە دەرەوەی واڵت تووشــی
نیگەرانــی کردووە و بە توندی دژی ئەو
پڕۆژەیــەن و بــەردەوام بــاس و لێدوانی لە
ســەر دەدەن ،هۆکاری ئــەم ناڕەزایەتی و
تووڕە بوونە چیە؟
هۆکارەکـــەی روونـــە ،ئـــەوان البـــی
کۆمـــاری ئیســـامین و دەبێـــت
پارێ ــزەری بەرژەوەندیەکان ــی ئ ــەو ب ــن.
ب ــەاڵم ئەگ ــەر ب ــە ورد ت ــر باس ــی ئ ــەم
بابەتـــە بکەیـــن پێویســـتە بڵێیـــن کـــە
ترامـــپ چەندیـــن جـــار باســـی لـــەوە
کـــردوە کـــە الیەنگـــری گۆڕینـــی
ڕژێـــم و نەتەوەســـازی نیـــە .ئـــەو
چەندی ــن ج ــار ڕوون ــی کردۆت ــەوە ک ــە
ئامری ــکا نابێ ــت ڕێژێم ــەکان بگوڕێ ــت
و ئامریـــکا پۆلیســـی جیهـــان نیـــە.
ب ــەاڵم ل ــە الیەک ــی ت ــرەوە هەڵوێس ــتە
توندەکان ــی ترام ــپ دەتوانێ ــت ب ــازاڕە
نێونەتەوەیـــەکان بـــە نیســـبەت ئێـــران
هەســـتیار تـــر بـــکات و کۆمەڵـــگای
نێونەتەوەیــی هەســت بــە ئــەو ئاسایشــە
ن ــەکات ک ــە لەگ ــەڵ ئێ ــران مامەڵ ــە
بـــکات یـــان ســـەرمایەی دەرەکـــی
هەس ــت ب ــە س ــوباتی پێویس ــت ن ــەکات
کـــە بـــەرەو ئێـــران ببێتـــەوە .بۆیـــە
هەڵوێس ــتەکانی ترام ــپ و هەڵوێس ــتە
توندەکانـــی بەشـــێک لـــە ئیـــدارە و
کۆنگـــرە دەبێتـــە هـــۆی ئـــەوە کـــە
کاریگـــەری البردنـــی گەمارۆکانـــی
ســـەر ئێـــران کەمتـــر ببێتـــەوە و
ئێـــران نەتوانێـــت بگەڕێتـــەوە بـــۆ نـــاو
کۆمەڵـــگای نێونەتەوەیـــی .ئەمـــەش
کارامەیـــی ئێـــران لـــە بەرامبـــەر
ســـەرهەڵدانی ناوخـــۆ بەگشـــتی و
ڕاس ــان ب ــە تایبەت ــی دێنێت ــە خ ــوارەوە.
هەروەهــا لەگــەڵ بەهێــز بوونــی ڕاســان
و توونـــد بوونـــەوەی هەوڵەکانـــی
ڕێژی ــم ل ــە کوردس ــتان ب ــۆ س ــەرکوت،
ئ ــەو ڕێژیم ــە ل ــە ت ــاران و ل ــە ناوەن ــد
بـــەرەوەڕووی قەیرانـــی جیـــددی
دەبێتـــەوە .بۆیـــە ئـــەوان دەزانـــن کـــە
ئ ــەم کێش ــانە گرێدراوەیێک ــی زۆری ــان
پێکـــەوە هەیـــە و بۆیـــان ڕوونـــە لـــەو
س ــەردەمەی ک ــە خامنەی ــی خەریک ــە
دەمـــرێ پێویســـتیان بـــە کەمتریـــن
قەیـــران و زیاتریـــن ســـەرچاوە بـــۆ
کۆنترۆڵــی کۆمەڵــگا هەیــە و بــۆ ئــەو
مەبەس ــتە پێویس ــتیان ب ــەوە هەی ــە ک ــە
الن ــی ک ــەم پێوەندی ــان لەگ ــەڵ دنی ــای
دەرەوە بگەڕێتـــەوە بـــۆ نـــەوەدەکان
بەتایب ــەت پێ ــش دادگای میکون ــوس.
پرســیار :سەرجەم فارسەکانی کە باس
لە دێموکراسی بۆ ئێران دەکەن ،لە هەمان
کاتــدا بــە توونــدی دژی هــەر چەشــنە
چاالکیــی حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــن و
سیاسەتەکانی ئامریکا وەک دینامیزم
و پشتیوانی حیزبەکانی ڕۆژەهەاڵت بۆ
تجزیــەی ئێران دەزانن ،هۆکاری ئەم بیر
و بۆچوون و ناڕەزایەتیە چیە؟
ئ ــەم ج ــۆرە هەڵوێس ــتانەی الیەنەکان ــی
ناوەنــد و تەنانــەت هەنــدێ هەڵوێســتی
الیەن ــە کوردەکان ــی دژی ڕاس ــان دوو
ه ــۆکاری تایبەت ــی هەی ــە؛ یەکەمی ــان
ئەوەی ــە ک ــە ئ ــەوان ب ــە ه ــۆی ئ ــەوەی
کـــە کەلتـــووری دێموکراتیـــک لـــە
ناویـــان دا ڕەگ و ڕیشـــەی نیـــە
ترس ــیان ل ــە ه ــەر چەش ــنە گۆڕانێ ــک
هەی ــە ک ــە خۆی ــان پێکهێن ــەری نەب ــن
و خۆش ــیان ئ ــەوە دەزان ــن ک ــە ناتوان ــن
پێکهێنــەری گــۆڕان بــن بۆیــە ترســیان

ل ــە جوواڵن ــەوەی الیەن ــە بەهێ ــزەکان و
بــە تایبــەت ترســیان لــە ڕاســان هەیــە.
ڕاســان توانیویەتــی لــە نــاو کۆمەڵــگادا
جووڵـــە پێـــک بێنێـــت و جەرەیـــان
وەڕێ بخـــات .لـــە نـــاو هونەرمەنـــدان
و ڕۆش ــنبیرەکاندا و ل ــە ن ــاو خەڵک ــی
ئاســـاییدا و لـــە نـــاو ئەحـــزاب و
الیەنـــە سیاســـی و مەدەنیـــەکاندا
باســـی درووســـت کـــردووە و الوەکان
ب ــە ڕێژەیێک ــی ک ــەم س ــابقە خەریک ــن
ڕوو ل ــە ڕیزەکان ــی پێش ــمەرگە دەک ــەن
ی ــان ب ــە هەرچەش ــنێک ک ــە دەتوان ــن
تێکـــەڵ بـــە ڕاســـان دەبـــن .بۆیـــە
هێـــزی ڕاســـان بـــۆ بەســـیجی هێـــز و
کــۆ کردنــەوەی کۆمەڵــگا لــە دەوری
خـــۆی زۆر کەســـی تۆقانـــدووە .کـــە
بـــە بـــاوەڕی مـــن ئـــەم ترســـانە لـــە
الیــەن ئۆپۆزیســیۆنەوە هەڵەیــە .چــوون
هەروەهــا کــە ڕێبەرایەتــی حیــزب و بــە
تایب ــەت شەخس ــی س ــکرتێری حی ــزب
چەندی ــن ج ــار باس ــی ک ــردووە حیزب ــی
دێموکـــرات پێـــی وایـــە کـــە ڕاســـان
هەوڵێکـــە بـــۆ ڕزگاری بـــۆ هەمـــوو
کوردس ــتان و هەروەه ــا هەوڵێک ــە ب ــۆ
بەرزکرنـــەوەی ئـــااڵی ئـــازادی لـــە
هەمـــوو ئێـــراندا ،هەروەهـــا چەندیـــن
جــار بــاس لــەوە کــراوە کــە الیەنەکانــی
تریـــش هـــەن و بەهەرچەشـــنێک کـــە
ئـــەوان بـــە پێویســـتی دەزانن،ڕاســـان
شـــوێنی هەیـــە بـــۆ هەمـــوو کـــەس
ی ــان ئ ــەوان دەتوان ــن پ ــرۆژەی خۆی ــان
بەڕێـــوە ببـــەن .هەروەهـــا ئەمـــە
روونـــە کـــە ســـەرکەوتنی ڕاســـان بـــە
دڵنیای ــەوە س ــەرکەوتنی هەم ــوو هێ ــزە
ئازادیخوازەکانـــی کوردســـتانە.
هـــۆکاری دووهەمـــی تـــرس لـــە ئـــەو
شـــتەی کـــە الیەنەکانـــی ناوەنـــد بـــە
تەجزیـــە نـــاوی لـــێ دەبـــەن ئەوەیـــە
کـــە ئـــەوان دەزانـــن بزاڤێـــک وەکـــوو
ڕاســـان کـــە هـــەم دەتوانێـــت ببێتـــە
هـــۆی بـــەرز کردنـــەوەی وشـــیاری
نەتەوەیـــی کـــورد لـــە کوردســـتانی
ئێ ــراندا و ه ــەم دەتوانێ ــت ببێت ــە ه ــۆی
بەهێزبوون ــی هێ ــزی پێش ــمەرگە ،ئ ــەو
س ــتەمە نەتەوایەتی ــە درێژخایەن ــە ک ــە
ل ــە ئێ ــراندا س ــەقامی گرت ــووە دەخات ــە
مەترســیەوە و چەوســانەوەی نەتــەوەکان
ل ــە الی ــەن نەتەوەیێک ــەوە کۆتای ــی پ ــێ
دێنێــت .واتــە ئــەوان دەزانــن ڕاســان بــە
زەق کردنـــەوەی شوناســـی نەتەوەیـــی
"کـــوردی ئـــازاد" لـــە بەرامبـــەر
شوناســی نەتەوەیــی "کــوردی ئێرانــی"
هەروەهـــا بـــە بەخشـــینی هێـــزی
س ــەربازی ب ــەو شوناس ــە ئ ــەو پێوەندی ــە
درێژخایەنانـــە کـــە لەســـەر بنەمـــای
سەردەســتی ئــەوان و ژێردەســتی ئێمــەن
کۆتایـــی پـــێ دێنێـــت؛ بۆیـــە ئـــەوان
ترســـی ســـەرەکیان لەوەیـــە کـــە ئـــەو
سەردەســتیەیان لــە کیــس دەدەن .ئــەوان
هێش ــتا پێی ــان وای ــە ئێ ــران پاش ــماوەی
ئیمپراتـــووری فارســـە و وشـــیاری
نەتەوەیـــی گەلـــی کـــورد دەتوانێـــت
پێوەنــدی و مێکانیزمــە ناوخۆییەکانــی
ئ ــەو ئیمپراتووری ــە ل ــە ناوبەرێ ــت ک ــە
زۆر ڕاســـتە .ســـەرهەڵدانی کـــورد
کـــە ئەمجـــارە لـــە قالبـــی ڕاســـاندا
داڕێـــژراوە دەتوانێـــت کۆتایـــی بـــەو
پێوەندیـــە سەردەســـتی و ژێردەســـتیە
بێنێـــت کـــە مێکانیـــزم و پێوەندیـــە
ناوخۆییەکان ــی ه ــەر ئیمپراتووریێ ــک

وتووێژ لەگەڵ "ئارەش ساڵح" نوێنەری حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لە ئامریکا

ئارەش ساڵح :حیزبی دێموکرات نەبزی کۆمەڵگای کوردستانی
ڕۆژهەاڵتە و کوردستانی ڕۆژهەاڵتیش لەو ئەگەرەدا ڕۆڵێ
ڕێبەرایەتی گۆڕانکارییەکان لە نێو نەتەوە بندەستەکاندا دەگێڕێت.
پێـــک دێنێـــن.
پرســیار :باس لە "برخــوردی نظامی"
لەگــەڵ ڕێژیمــی ئێــران و هەروەهــا
پڕۆژەیەک بۆ پێشگرتن لە "نفوذ ایران"
لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا
کــراوە و لــەو پێوەندییــەشدا لەگــەڵ
عەرەبستانی سعوودی هاو ڕان ،تا چەند
ئەم سیاسەتە عەمەلی دەکرێت؟
ل ــە ئاکام ــی عەمەل ــی کردن ــی ئ ــەو
سیاســەتە ،ئێــران زیاتــر دەکەوێتــە ژێــر
گووش ــار و دەس ــتێوەردانی ل ــە ناوچ ــە
تووشـــی قەیـــران دەبێتـــەوە .بـــەاڵم
ئەگـــەر لـــە بیرتـــان بێـــت سیاســـەتی
ئامریــکا لــە گۆڕینــی ڕێژیمــی ئێــران
لـــە ســـەردەمی وەزارەتـــی دەرەوەی
کاندۆلی ــزا ڕای ــس ک ــرا .ب ــە گۆڕین ــی
هەڵســـووکەوتی ئێـــران و ئێســـتاش وا
دی ــارە ب ــاس ل ــەوە دەکڕێ ــت ک ــە ئ ــەو
سیاس ــەتە بگۆڕدرێ ــت ب ــە پێ ــش گرت ــن
ل ــە نف ــووزی ئێ ــران .ب ــە ب ــاوەڕی ئێم ــە
هیچـــکام لـــەو سیاســـەتانە ناتوانـــن
ســەرکەوتوو بــن .هــەر بەوچەشــنە کــە
سیاس ــەتی گۆڕین ــی هەڵس ــووکەوتی
ئێــران نەیتوانــی ســەرکەوتوو بێــت هــەر
بەوچەش ــنەش پێش ــگرتن ل ــە نف ــووزی
ئێــران ســەرناکەوێ .هۆکارەکــەی زۆر
ڕوون ــە ئەوی ــش ئەوەی ــە ک ــە کۆم ــاری
ئیس ــامی چ ل ــە پێکهات ــەی و چ ل ــە
ئایدۆل ــۆژیدا ئیمکان ــی ئ ــەوەی ک ــە
گۆڕان ــی بەس ــەردا بێ ــت نی ــە و پێش ــی
وایـــە دەبێـــت بـــۆ پاراســـتنی خـــۆی
زیاتــر لــە نــاو ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا
و لــە نــاو دنیــا دا دەســتێوەردان بــکات
و بــە پێــی ئەدەبیاتــی خۆیــان شۆڕشــە
ئیســامیەکەیان هەنــاردە بکــەن .بۆیــە
ب ــە ب ــاوەڕی ئێم ــە تەنی ــا ی ــەک ڕێ ــگا
هەیـــە بـــۆ بەرنـــگار بوونـــەوە لەگـــەڵ
مەترســیەکانیئێران ئەویــش ســەرهڵدانی
نەتوەکان ــی بندەس ــتی ئێران ــە؛ ئەگ ــەر

کۆمەڵـــگای نێونەتەوەییـــش دەیەوێـــت
کارێکـــی رێکووپێـــک بـــکات
پێویســـتە یارمەیـــدەری ئـــەو نەتەوانـــە
بێ ــت.
پرس ــیار :ڕۆڵ ــی حیزب ــی دێموکرات ــی
کوردســـتانی ئێـــران بـــە لـــە
بەرچاوگرتن ــی ڕاس ــانی ڕۆژه ــەاڵت،
لـــە ئەگـــەری گۆرانکارییـــەکان لـــە
ناوچـــەدا دەبـــێ چـــی بێـــت؟
نەبـــزی
دێموکـــرات
حیزبـــی
کۆمەڵــگای کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــە
و کوردســـتانی ڕۆژهەاڵتیـــش لـــەو
ئەگـــەرەدا ڕۆڵـــێ ڕێبەرایەتـــی
گۆڕانکاریـــەکان لـــە نـــاو نەتـــەوە
بندەســـتەکاندا دەگێڕێـــت .حیزبـــی
دێموکـــرات رۆڵێکـــی زۆر گرینگـــی
هەبـــووە لـــە دامەزراندنـــی کونگـــرەی
نەتوەکانـــی ئێرانـــی فێدێـــراڵ و
ئێســـتاش رۆڵێکـــی بەرچـــاوی هەیـــە
لـــە بەڕێوەبردنـــی ئـــەو کونگرەیـــە.
ئـــەو کونگرەیـــەش ئێســـتا تەنیـــا
بەرەیێکـــی دژە ڕێژیمـــە کـــە بوونـــی
هەیـــە .هەروەهـــا حیزبـــی دێموکـــرات
هەمـــوو کات یارمەتیـــدەری خەباتـــی
نەتەوەکانیتـــر لـــە ناوچەکانیتـــری
ئێ ــران ب ــووە و ه ــەر بەوچەش ــنەش ل ــە
داهاتــووش دا دەبێــت .بۆیــە ئــەو پێگــە
مێژوویـــە کـــە حیزبـــی دێموکـــرات
هەیەتـــی ڕۆڵێکـــی زۆر کاریگـــەری
پـــێ دەبەخشـــێت.
پرســیار :بە لە بەر چاوگرتنی ئەوەیکە
هەڵبژاردنەکانی ســەرکۆماری ئێران لە
مــاوەی چەنــد مانگــی دیکــەدا بەڕێوە
دەچێــت ،سیاســەت و ڕەفتارەکانــی
ئامریــکا بــە بەگرتنەبــەری سیاســەتی
ترامپ دژ بە ئێران تا چەند کاریگەریی
لــە ســەر ئەمنییەتــی ئێــران لــەو هــەل و
مەرجەی ئێستادا دەبێت؟
ت ــا ئێس ــتا هی ــچ ئاماژەیێ ــک ب ــەدی

ناکرێـــت کـــە ئامریـــکا بیهەوێـــت
ڕووبەڕووبوونەویێک ــی نیزام ــی هەبێ ــت
لەگـــەڵ ئێـــراندا ،بۆیـــە ناتوانیـــن
بڵێی ــن ک ــە ئ ــەو هەڕەش ــانە ڕاس ــتەوخۆ
کاریگەریـــان لەســـەر تێکچوونـــی
بـــاری ئەمنـــی ئێـــران دەبێـــت؛ بـــەاڵم
ئێس ــتا لەگ ــەڵ ئ ــەو هەڕەش ــانەی ک ــە
ل ــە س ــەر ئێ ــران دەکرێ ــت و ب ــە ه ــۆی
ئـــەو قەیرانـــە ناوخۆییانـــە و بـــاری
کۆمەاڵیەتـــی بەگشـــتی مەترســـی
لەســـەر ئاسایشـــی نەتەوەیـــی ئێـــران
ل ــە ئاس ــتێکی زۆر ب ــەرز دای ــە .ئێ ــران
بـــەو ڕێژەیـــە کـــە لـــە ســـەر ئاســـتی
ڕۆژهەاڵتینێوەڕاســـتدا بـــاوەی بـــە
ســـەرچاوە ئابـــووری و ســـەربازی و
هەواڵگرییەکانـــی خـــۆی کـــردووە
تواناییەکان ــی ب ــۆ ڕووبەڕووبوون ــەوەی
مەترســـی ئاسایشـــی کـــەم بۆتـــەوە.
ئەم ــڕۆ ئێ ــران زیات ــر ل ــەوەی ک ــە ل ــە
توانایـــی ئـــەو واڵتـــە هەیـــە ،تێکـــەڵ
بـــە کێشـــە بـــووە لـــە ڕۆژهەاڵتـــی
نێوەڕاســـتدا .دیـــارە هەڵبژاردنیـــش
هەمووکاتێـــک ســـەردەمێکە کـــە
سیاســەت زیاتــر لــە هەرشــتێک دێنێتــە
نــاو ڕۆژەڤــی کۆمەڵــگاوە و زیاتــر لــە
هــەر کاتێــک کۆمەڵــگا بــە نیســبەت
سیاســـەتەوە هەســـتیار دەکاتـــەوە.
بۆیـــە ئەگـــەر تەنانـــەت لـــە کاتـــی
هەڵب ــژاردندا قەیرانێکیت ــری ئەمن ــی
بــۆ ئێــران ســاز نەبێــت ئــەوا پاراســتنی
ئاسایش ــی هەڵب ــژاردن خ ــۆی بارێک ــی
زیات ــرە ب ــە س ــەر دەزگا ئەمنیەکان ــی
ئێرانـــەوە .هەروەهـــا هەڕەشـــەکانی
ترام ــپ ئەگ ــەر ئاس ــتێکی جیدیت ــر
بگــرن دەتوانــن کۆمــاری ئیســامی بــە
نیســـبەت هەرچەشـــنە هەڕەشـــەیێکی
ئەمنـــی ئاســـیب پەزیـــر تـــر بکـــەن.

ئەدەب وهونەر

ئەلۆ دایە
دەستەکانم لە گۆ نایە
کۆڵێکـــی ڕچیـــوی بـــەر باڕنـــی الپاڵەکانـــی
هۆمـــل و
کەژەکەی چیخی دەورە و
هۆینەماڵ م لەکۆڵ دایە
ئەگەر بێتوو بڕی ڕێ کەم
گوللەی تفەنگی عەجەم نەمپێکێ
لە شاخەوە هەڵنەدێرێم
ڕنوو بەسەرما نەڕووخێ
.....
 ..ئەلۆ ڕۆڵە دەنگت نایە
(عومەر غواڵمعەلی)

بۆ کۆڵبەران
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خاراوی بەشمەینەتیی ژیان
لە گۆ کەوتوون پەنجەکانیان
لەگەڵ تەزینی القەکانیان ڕاهاتوون
ژیان
واتە چاوشارکێ لەگەڵ مەرگ...
(ناهید حسێنی)
ئەگەر ئەم کۆڵەی من نەبێ،
پاساژەکان ،تەالرەکان بااڵ ناکەن،
بازرگانان جەژنی دۆالر بەرپا ناکەن
ئەگەر ئەم کۆڵەی من نەبێ،
لێوی منداڵم یەک بزە و
سفرەی ماڵم نان نابینێ
ئەگەر من و کۆڵباری ناچاریم نەبێ
الفاو چی بکاتە بابۆڵە،
بۆ ناو گەرووی ئەم چۆمانە؟
بەفر داخی کانیی خنکاو
بەسەر کێدا هەرەس بێنێ؟
تفەنگ چی بکاتە نیشانە؟
ئەگەر ئەم کۆڵەی من نەبێ،
منداڵی من سفرەی خاڵی و ماڵم بێبەش لە ژیانە!...
(ڕەحیم لوقمانی)

لەسەر پشتی شێر
نا
هی کۆڵبەر
نان
عاسی بووە لە ژیان
شارستانەتییش بە هەموو فیزی نوێیەوە
بووەتە جەنگاوەری کاهینان ...
(ساماڵ ئەحمەدی)

سوارە ئیلخانی زادە شاعیرێکی
خەباتگێڕ و بەسۆز
ســـوارە کـــوری ئەحمـــەد
ئاغـــای ئیلخانیـــزادە لـــە
ســاڵی ١٩٣٧ی هەتــاوی لــە
گونــدی تورجــان لــە ناوچــەی
بـــۆکان لەدایـــک بـــووە.
پـــاش ســـاڵێک لـــە گونـــدی
قەرەگوێـــز نیشـــتەجێ دەبـــن.
ســـوارە خوێندنـــی ســـەرەتایی
لــە الی مامۆســتای تایبەتــی
دەس ــت پێک ــردووە و پاش ــان ل ــە
بــۆکان و تەورێــز درێــژەی بــە
خوێن ــدن داوە و ل ــە زانک ــۆی
ت ــاران بڕوانام ــەی ل ــە ب ــواری
یاســـادا وەرگرتـــووە.
شـــیعر و نووســـراوەکانی لـــە
گۆڤ ــارە بەناوبانگەکان ــی ئ ــەو
ســـەردەمەی ئێـــران وەکـــوو
"ســـۆخەن" و "کوردســـتان"دا
چـــاپ کـــراون .دواتـــر لـــە
بەشـــی کوردیـــی ڕادیـــۆ
تـــاران دامـــەزراوە و بۆتـــە
بەرپرســـی بەرنامـــەی "تاپـــۆ
و بوومەلێ ــڵ" .ل ــەو ڕێگای ــەوە
بەشـــێک لـــە جوانتریـــن
شـــاکارەکانی ئەدەبیاتـــی
کوردیـــی بەکارامەیـــی و
بـــە دەنگێکـــی گـــەرم بـــاو

کردۆتـــەوە ،لـــە شـــەوەزەنگی
بێدەنگیــی ڕۆژھەاڵتــی کوردســتاندا
ش ــیعر و پەخش ــانەکانی س ــوارە ب ــە
تایب ــەت ل ــە نێ ــو الوەکان ــدا چ ــرۆی
بیـــر و ھزری نەتەوەیـــی دروســـت
دەکات!
"خـــەوە بەردینـــە ،شـــار ،کچـــی
بەی ــان ،ئەس ــکەندەر ش ــاخی ھەی ــە،
کەویـــار و...هتـــد ،لـــە شـــیعر و
پەخش ــانە بەناوبانگەکان ــی س ــوارەن،
و
شـــانۆنامەی "ســـەیدەوان"
لێکۆڵینەوەکانــی لەمــەڕ ئەدەبیاتــی
کـــوردی بـــە تایبـــەت ئەدەبیاتـــی
زارەکی ــی ک ــورد و هەروەه ــا ش ــیعرە
فارســـییەکانی دەرخـــەری ھێـــز
و توانـــای شـــاعیر و نووســـەر و
ڕووناکبیرێکــە کــە جێــگای ھەردەم
ســـەوز دەمێنـــێ.
ســـوارە ئیلخانـــی زادە(ســـوارە)،
عەلـــی حەســـەنیانی(ھاوار) ،ســـێ
کۆڵەکــەی شــیعری نوێــی کــوردی
لـــە کوردســـتانی ڕۆژھەاڵتیـــان
پێکدەھێنـــا و لـــە گـــەڵ عومـــەر
س ــوڵتانی(وەفا) مەیدان ــی ش ــیعری
کوردییـــان بەرینتـــر و ڕەنگینتـــر
کـــرد!
ســـوارە لـــە ســـەردەمی ڕژیمـــی

"شـــا"دا بـــە هـــۆی کـــورد بـــوون
و ناوەڕۆکـــی شـــێعرەکانییەوە
تووش ــی زین ــدان و ئەش ــکەنجەی
دەکـــەن .دواجـــار پـــاش ئـــەوەی
ک ــە ل ــە نێ ــوان ڕێ ــگای ئێ ــدارەی
ڕادیــۆ و تەلەوزیــۆن و ماڵەکەیــدا،
لـــە الیـــەن ھاوکارێکـــی خۆیـــەوە
بـــەر ماشـــێن دەدرێ و چەنـــد
رۆژ دوات ــر ل ــە زس ــتانی ١٣٥٤ی
هەتـــاوی( )١٩٧٥ماڵئاوایـــی
لـــە ژیـــان دەکات و تەرمەکـــەی
ب ــەرەو ب ــۆکان دەگەڕێنن ــەوە و ل ــە
گومبـــەزی گونـــدی حەمامیـــان
لـــە ســـەر گـــردی ناڵەشـــکێنە
بەخاکـــی دەســـپێرن .زیـــرەک و
ســـوارە لـــە ســـەر دوو بەرزاییـــەوە
دەڕوانن ــە ی ــەک .س ــوارەی ژی ــن
کـــورت بـــە تەمـــەن درێـــژی لـــە
نـــاو فەرھەنـــگ و ئەدەبیاتـــدا
دەمێنێتـــەوە ،بـــە تایبـــەت
ئەدەبیاتـــی گەلەکـــەی خـــۆی
بەرھەمـــی چاپکـــراوی ئـــەم
شـــاعیرە بلیمەتـــە بریتیـــن لـــە:
خـــەوە بەردینـــە (ســـەرجەمی
شــیعرەکانی کــوردی و فارســی)
تاپـــۆ و بوومەلێـــڵ (بەرھەمـــی
پێشکەشـــکراو لـــە ڕادیـــۆ
کوردیـــی تـــاران)
بەشـــێک لـــە شـــیعری "دووی
ڕێبەنـــدان"ی ســـوارە
بیرەوەریی دووی ڕێبەندان
دەمخاتە سەر بەستە و بەندان
ڕێبەندانی ڕێنوێنە
لە داگیرکەر سەرشێوێنە
ھەاڵت ھەاڵت لە ھەموو دیاران
پـــێ پلیکـــەی دێـــو ،تەختـــی
تـــاران
دوژمنی کورد جێ پێی لێژە
با بگێڕین گەڕەالوژە
ھۆ ھۆ ش ــوانە ب ــە نەغم ــەی ت ــەڕ
و پ ــاراووت
بـــە بلــــوێری لـــە خـــەم و دەردا
ســـووتاوت
بارووژێنـــە گیانـــی خەوتـــووی
گەزیـــزەی ھەرد
ب ــە (س ــوارۆ)ێک ،ب ــە (حەی ــران)
ێــک ،دامرکێنــە بڵێســەی دەرد
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هەرەسی ڕنوو و تەقەی هێزە ئەمنیەتییەکان
بوونەتە مڵۆزمی گیانی کۆڵبەرەکان
ب ــە ه ــۆی بارین ــی بەف ــر و هەرەس ــی ڕن ــوو ل ــە ناوچ ــە ش ــاخاوییەکانی س ــەر ب ــە چەن ــد ش ــاری کوردس ــتانی ڕۆژه ــەاڵت ،ژمارەیەک ــی بەرچ ــاو ل ــە
کۆڵب ــەران و کرێ ــکاران بوون ــە قوربان ــی.
بەپێــی ڕاپۆرتــە باڵوکــراوەکان ،ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٩ی ڕێبەنــدان ١٢ ،کۆڵبــەری کــورد لــە شــاری سەردەشــت بــه هــۆی هەرەســی
ڕن ــوو بوون ــە قوربانی.شوناس ــی  ٣ک ــەس ل ــەو کۆڵبەران ــەی ک ــە گیانی ــان لەدەس ــت داوە ب ــە "دی ــار محەمم ــەد ن ــژاد" ک ــوڕی هەم ــزە ،تەم ــەن ١٨
س ــاڵە و "ش ــێرزاد عەبدوڵاڵی ــی" تەم ــەن  ٢٧س ــاڵ ک ــوڕی عوم ــەر و "هی ــوا ئیبراهیمینی ــا" ک ــوڕی عەبدوڵ ــا تەم ــەن  ٢٢س ــاڵ" ڕاگەیەن ــدراوە.
هەروەها لەم ڕووداوەدا کۆڵبەرێکی دیکە بە ناوی "ڕزگار عەلیزادە" خەڵکی گوندی بێوارانی سەرێ ،القێکی شکاوە.
بەپێی زانیارییەکان ،کۆڵبەرە بریندارەکان بۆ چارەسەریی پزیشکی ڕەوانەی ناوەندی دەرمانیی شاری سەردەشت کراون.
ئەو کۆڵبەرانە بە یارمەتیی خەڵکی خۆجێیی و شاخەوانان و خەڵکی شاری سەردەشت ڕزگار کراون.
ل ــە هەواڵێک ــی هاوش ــێوەدا ئاژانس ــی هەواڵدەری ــی کوردپ ــا ب ــاوی ک ــردەوە ک ــە؛ یەکێ ــک ل ــە کۆڵبەران ــی ک ــورد ک ــە ل ــە نێ ــو بەف ــر و کڕێ ــوەی
س ــەرما ،ل ــە بەرزای ــی ش ــاخەکانی ش ــاری پیرانش ــار گی ــری کردب ــوو ،گیان ــی لەدەس ــت دا.
ڕۆژی دووش ــەممە ١١ی ڕێبەن ــدان ،س ــێ کۆڵب ــەری ک ــورد ل ــە نێ ــو بەف ــر و ب ــۆران ل ــە بەرزاییەکان ــی ش ــاری پیرانش ــار گیری ــان خواردب ــوو ،ک ــە
دواج ــار یەکێ ــک ل ــەو س ــێ کۆڵبەران ــە گیان ــی لەدەس ــت دا.
هەواڵنێــری کوردپــا لــە شــاری پیرانشــار لــەو بــارەوە ڕایگەیانــدووە :ئومیــد خزریــان ئــازەر تەمــەن  ١٩ســاڵە خەڵکــی شــاری شــنۆ ،بــە هــۆی ســەرما
و کڕێ ــوەی زۆرەوە گیان ــی لەدەس ــت داوە و دوو کەس ــی دیک ــە ب ــە ناوەکان ــی مێه ــران دەروی ــش پ ــوور تەم ــەن  ١٩س ــاڵە خەڵک ــی ش ــنۆ و جەعف ــەر
عەب ــداڵ میرئ ــاوا تەم ــەن  ٤٠س ــاڵە خەڵک ــی گون ــدی جەڵدی ــان برین ــدار بوون ــە و ب ــۆ چارەس ــەریی پزیش ــکی ڕەوان ــەی ناوەن ــدی دەرمانی ــی ش ــاری
پیرانش ــار ک ــراون.
ه ــەر ل ــەو پەیوەندیی ــەدا ،ڕۆژی ش ــەممە ٩ی ڕێبەن ــدان ،دەس ــتەیەک ل ــە کۆڵبەران ــی ک ــورد ل ــە ناوچ ــەی "قەرەدان ــی بێواران ــی س ــەرێ"ی س ــەر ب ــە
ش ــاری سەردەش ــت ،تووش ــی ه ــەرەس هێنان ــی ڕن ــوو بب ــوون و بەپێ ــی دوایی ــن ڕاپۆرت ــی هەواڵنێ ــری کوردپ ــا ،چ ــوار کۆڵب ــەری ک ــورد ل ــەو ڕووداوەدا
گیانی ــان لەدەس ــت داوە.
هەروەها دوو کۆڵبەری دیکە چارەنووسیان لەو ڕووداوەدا ناڕوونە.
ئاژانســـی هەوەاڵدەریـــی کوردپـــا لـــە هەواڵێکـــی دیکەشـــدا ئاشـــکرای کـــردووە کـــە؛ لـــە دوو ناوچـــەی جیاجیـــا لـــە شـــاخەکانی کوردســـتانی
ڕۆژهـــەاڵت ٣ ،هاوواڵتیـــی کـــورد بـــە هـــۆی هەرەســـی ڕنـــوو گیانیـــان لەدەســـت داوە.
لە ڕێگای هەڵەمووتی "ژااڵنە"ی سەر بە بەخشی هەورامانی تەخت ،ڕنوو بوو بە هۆی گیانلەدەستدانی دوو کرێکاری بەڵێندەر.
ئ ــەو دوو هاوواڵتیی ــە ل ــە وێس ــتگەی کارەب ــای ش ــاری س ــەواڵوا ،ل ــە مەئموریەتێک ــدا ب ــۆ "چارەس ــەری کێش ــەی کارەب ــای ناوچ ــەی هەورام ــان"
ڕۆیش ــتبوون ب ــۆ ناوچەک ــە ،تووش ــی ئ ــەو ڕووداوە بب ــوون.
هەواڵنێــری کوردپــا لــە شــاری ســەواڵوا ،شوناســی ئــەو دوو کرێــکارە کــوردەی بــە ناوەکانــی "پەیــام محەممــەدی" تەمــەن  ٢٣ســاڵ و "داریــووش
شــاکری" تەمــەن  ٢٦ســاڵ ڕاگەیانــدووە.
بەپێی هەواڵی ئەو سەرچاوەیە ،ئەو دوو کرێکارە الوە خەڵکی گوندی "چەشمیەر" بوون.
ک ــەش ناس ــی کوردس ــتان بارین ــی بەف ــری ل ــەو ناوچ ــە ب ــە ی ــەک و نی ــو میت ــر خەماڵن ــدووە و ئەم ــەش بووت ــە ه ــۆی پێکهاتن ــی ڕن ــوو ل ــە بەرانب ــەر
گون ــدی "کەماڵ ــە" و ه ــەرەس هێنان ــی ئ ــەو ڕن ــووە خەس ــارێکی بەرچ ــاوی ب ــە باغ ــی ب ــادام ،گوێ ــز و ترێ ــی ئ ــەو گون ــدە گەیان ــدووە.
هەروەه ــا ،بەپێ ــی ڕاپۆرت ــی گەیش ــتوو ل ــە ناوچ ــەی چاڵدێران ــی پاری ــزگای ورم ــێ ب ــە ئاژانس ــی کوردپ ــا ،کرێکارێک ــی ک ــورد ب ــە ن ــاوی "ناس ــر"
ک ــە تووش ــی هەرەس ــی ڕن ــوو هاتب ــوو ،تەرمەک ــەی لەالی ــەن هێزەکان ــی فریاکەوتن ــەوە ل ــە ژێ ــر بەف ــر دەرهێن ــرا.
ڕاپۆرت ــی گەیش ــتوو ب ــاس ل ــەوە دەکات ک ــە؛ ناس ــر ب ــە مەبەس ــتی ڕاو ک ــردن ل ــە گون ــدی "چەخ ــۆر"ی س ــەر ب ــە ش ــاری چاڵدێ ــران هاتووەت ــەدەر و
پ ــاش  ٢٤کاتژمێ ــر تەرم ــی ناوب ــراو دۆزرای ــەوە.
لـــە هەواڵێکـــی هاوشـــێوەی دیکەشـــدا ســـەبارەت بـــە هـــەرەس هێنانـــی ڕنـــوو و گیانلەدەســـتدانی هاوواڵتیـــان ،هەواڵدەریـــی کوردپـــا باســـی لـــە
گیانلەدەســتدانی دوو شــاخەوانی کــورد بــە هــۆی شــەپۆلی بارینــی بەفــر لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە بەرزاییەکانــی قوڵقوڵــەی شــاری ســەقز
کردووە.چــوار شــاخەوانی کــورد کــە بــۆ ســەرکەوتن بــە ســەر شــاخی قوڵقوڵــەی شــاری ســەقزدا ڕۆیشــتبوون ،تووشــی هــەرەس هێنانــی ڕنــوو دەبــن
و دوو ک ــەس ل ــەو چ ــوار کەس ــە گیانی ــان لەدەس ــت داوە.
شوناسی ئەو دوو شاخەوانە کوردەی خەڵکی شاری بۆکانی بە ناوەکانی"هەژیر قادریان" و "محیەدین سەلیمی" ڕاگەیەندراوە.
بە وتەی ئەو سەرچاوەیە ،ئەو ڕووداوە کاتژمێر دوو و سی( )٢:٣٠خولەکی پاشنیوەڕۆی ڕۆژی هەینی ٨ی ڕێبەندان ڕوویداوە.
جگـــە لـــە هـــۆکاری سرووشـــتیی وەکـــوو هـــەرەس هێنانـــی ڕنـــوو ،یـــان بەربوونـــەوە لـــە هەڵدێـــر و ڕەوەزەکان و ...هتـــد ،یەکێکـــی دیکـــە لـــە
هۆکارەکان ــی گیانلەدەس ــتدانی کۆڵب ــەرەکان تەق ــەی ڕاس ــتەوخۆی هێزەکان ــی ڕێژیم ــە ل ــەو کاس ــبکارانە ک ــە س ــااڵنە ڕێژەیەک ــی بەرچاوی ــان ب ــەو
ه ــۆکارە گیانی ــان لەدەس ــت دەدەن.
ل ــەو پێوەندیی ــەدا ئاژانس ــی هەواڵدەری ــی کوردپ ــا ڕایگەیان ــدووە ک ــە؛ دەس ــتڕێژی هێزەکان ــی حکووم ــەت ل ــە کۆڵبەران ــی ک ــورد ،ل ــە ناوچ ــەی
سەالس ــی باوەجان ــی برین ــدار بوون ــی هاوواڵتییەک ــی خەڵک ــی ئ ــەو ش ــارەی لێکەوت ــەوە.
ئێ ــوارەی دووش ــەممە ١١ی ڕێبەن ــدان ،هێ ــزە ئینتزامییەکان ــی حکوومەت ــی ئیس ــامیی ئێ ــران ل ــە گ ــەرووی قوڵقوڵ ــەی ش ــاری سەالس ــی باوەجان ــی،
کۆڵبەرێک ــی خەڵک ــی ئ ــەو ش ــارەیان دای ــە ب ــەر دەس ــتڕێژی گولل ــە و ل ــە ئاکام ــدا ئ ــەو هاوواڵتیی ــە برین ــدار ب ــوو.
هەواڵنێ ــری کوردپ ــا شوناس ــی ئ ــەو هاوواڵتیی ــە ک ــوردەی ب ــە ن ــاوی "پەیم ــان کەرەم ــی" تەم ــەن  ٢٤س ــاڵە خەڵک ــی ش ــاری سەالس ــی باوەجان ــی
ڕاگەیان ــدووە.
بەپێی ڕاپۆرتی ئەو سەرچاوەیە ،تەقەی هێزە ئینتزامییەکان بووەتە هۆی بریندار بوونی القی چەپی پەیمان کەرەمی.
ئ ــەو س ــەرچاوەیە ئەوەش ــی خس ــتەڕوو ،ئ ــەو هاوواڵتیی ــە ک ــوردە ب ــۆ چارەس ــەری پزیش ــکی ڕەوان ــەی نەخۆش ــخانەی" حەزرەت ــی ڕەس ــووڵ" ل ــە ش ــاری
جوان ــڕۆ ک ــراوە.
لــە هەواڵێکــی دیکــەی پەیوەندیــدار بــە کۆڵبــەران ،ڕۆژی سێشــەممە ١٢ی ڕێبەنــدان ،کۆڵبەرێکــی دیکــەی کــورد بــە نــاوی "ڕزگار" خەڵکــی
گونــدی "پێســان" ســەر بــه ناوچــەی تەرگــەوەڕ لــە گۆنــدی "کــوران" ســەر بــه ناوچــەی ســۆما و برادۆســت ،بــەر هەرەســی ڕنــوو کەوتــووە ،بــەاڵم
ئاژانســی کوردپــا ئــەو هەواڵــەی پشتڕاســت نەکردۆتــەوە.
ل ــە نوێتری ــن هەواڵ ــی پێوەندی ــدار ب ــە کۆڵب ــەران و کاس ــبکارانی ک ــورد ل ــە س ــنوورەکانی کوردس ــتان ،هەواڵدەری ــی کوردپ ــا ئاش ــکرای ک ــرووە ک ــە؛
هەرەس ــی ڕن ــوو ل ــە س ــنووری ورم ــێ گیان ــی کۆڵبەرێک ــی دیک ــەی ک ــوردی ئەس ــتاند.
ئاژانســی کوردپــا بــاس لــەوە دەکات کــە؛ بــە گیــان لــە دەســتدانی کۆڵبەرێکــی دیکــە لــە شــاری ورمــێ بــە هــۆی ڕنــووەوە ،ژمــارەی کۆڵبەرانــی
گیــان لەدەســتداو لــەم حەوتوویــەدا گەیشــتە  ٦کــەس.
بەپێ ــی هەواڵ ــی گەیش ــتوو ب ــە ئاژانس ــی هەواڵدەری ــی کوردپ ــا ،ڕۆژی سێش ــەممە ١٢ی ڕێبەن ــدان ،ل ــە س ــنووری نێ ــوان ورم ــێ و واڵت ــی تورکی ــە
دوو کۆڵب ــەری ک ــورد تووش ــی هەرەس ــی بەف ــر ب ــوون ک ــە یەکێ ــک ل ــەو کۆڵبەران ــە گیان ــی لەدەس ــت دا.
هەواڵنێ ــری کوردپ ــا ل ــە ش ــاری ورم ــێ ڕایگەیان ــد :ڕن ــوو ،س ــەرما و کرێ ــوەی زۆر ،گ ــەڕان و پش ــکنینی هێ ــزە خەڵکییەکان ــی ب ــۆ دۆزین ــەوەی
تەرم ــی ئ ــەو کۆڵب ــەرە لەگ ــەڵ کێش ــە ب ــەرەوڕوو کردووەت ــەوە و هەت ــا ئێس ــتا تەرم ــی ئ ــەو کۆڵب ــەرە ک ــوردە نەدۆزراوت ــەوە.
شوناس ــی ئ ــەو کۆڵب ــەری گیان ــی لەدەس ــت داوە "ڕزگارس ــاکانی ف ــەر" خەڵک ــی گون ــدی "پێس ــان" ل ــە ناوچ ــەی تەرگ ــەوەڕی ش ــاری ورم ــێ
ڕاگەیەنـــراوە.
ل ــەو ڕووداوەدا ،کۆڵبەرێک ــی دیک ــە ب ــە ناوی"س ــەرکار ئەحم ــەدی" ک ــوڕی س ــەلیم خەڵک ــی گون ــدی "ک ــوران"ی س ــەر ب ــە ناوچ ــەی س ــۆما و
برادۆس ــت ،ل ــە م ــردن ڕزگاری ب ــووە.

