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لــەو شــەوەدا کــە بوومەلەرزەیەکی بەهێز 
لــە بــن عــەرزەوە، لــە کوردســتانی دا و 
چەندین شــاری کوردســتان لە پارێزگای 
بــوون،  کارەســات  تووشــی   کرماشــان 
رێژیمــی کۆمــاری ئیســامی وایدەزانی 
لــەو بەاڵیە دوورە، بــەاڵم زۆری نەخایاند 
کە بوومەلەرزەیەکی سیاســی سەرتاپای 

رێژیمی وەلەرزە خست.
ســااڵنێکی دوور و درێــژە کــە رێژیمــی 
ئیســامیی تاران، بــە بیانوو و بە پیانی 
جۆربەجۆرەوە ویســتوویە کوردســتان وێران 
و نەتــەوەی کــورد لەت وپــەت و پەرتەوازە 
بکا. پێویســت بەوە ناکا دووبارە بەوردی 
ئامارەکانــی بێــکاری و دۆخی نالەباری 
ئابووری و هەژاری و رادەی دواکەوتوویی 
و خراپی ژیان لە پارێزگاکانی کوردستان 
بخوێنینــەوە، بەڵکــوو رۆژانــە لــە ژیانــی 
واقیعیــی خەڵکی کوردســتاندا ئەوپەڕی 
لەهــەژاری هێشــتنەوەی کوردســتان بــە 

هەموو پارێزگاکانیەوە دەبینین.
هــەر لــەو کاتەشــدا رێژیمــی کۆمــاری 
جۆربەجــۆرەوە  نــاوی  بــە  ئیســامی 
کــورد  و  کــە کوردســتان  داوە  هەوڵــی 
پەرتــەوازە بخــا و ماڵێکــی لێکتــرازاو و 
نەتەوەیەکــی لێکدابــڕاوی لــێ ســازبکا 
دەســتەمۆی  هەتاهەتایــە  بــۆ  تاکــوو 
ئیســامی  کۆمــاری  رێژیمــی  بــێ. 
بەنــاو  و  ئیتاعاتــی  دام ودەزگا  و 
فەرهەنگــی و ئەمنیەتییەکانــی هەوڵیان 
داوە کــە هەمەرەنگیــی زاراوە و بــن زاراوە 
جیاجیاکانــی  ناوچــە  فرەچەشــنیی  و 
کــورد و کوردســتان بکەنــە دەســمایەی 
لێکترازانــی کورد. هەروەهــا فرە ئایینی 
و فــرە ئایینزایــی و فــرە وردە کەلتووری 
لــە نێــو نەتەوەی کــورددا بکەنە هەوێنی 
دووبەرەکی و چەندبەرەکی و سیاســەتی 
دوژمنایەتــی پێکهێنــان لە نێــو نەتەوەی 
بــە  تاکــوو  کــردووە  پێــڕەو  کوردیــان 

پەرتکردن بەسەریدا زاڵ بن. 
ئەمــە لەالیەک و لەوالشــەوە سیاســەتی 
هەرچەنــد  کــە  بــووە  ئــەوە  دیکەیــان 
دام ودەزگای داپڵۆسێنەر و سەرکوتکەریان 
هەبــووە، بــەاڵم بــە چەواشــەکاری لە نێو 
بیــروڕای خەڵکــی ئێران و لە نێو جیهاندا 
وا نیشــان بــدەن کــە ئەم رێژیمــە پێگەی 
خەڵکیــی هەیــە و بــە هەمــوو گرفــت و 
کێشــەکانەوە خەڵکانی ئێران هێشــتا ئەم 
رێژیمەیــان پــێ باشــترە تــا ئاڵتێرناتیڤــی 

دیکە!
دا،  کرماشــانی  لــە  بوومەلــەرزە  کــە 
ڕێژیــم چــاوەڕێ بوو کە ئــەو بوومەلەرزە 
کــورد زۆرتــر وێــران و چاولەدەســت بــکا 
و بەهانــای خەڵکــی لێقەومــاوە نەچوو و 
لەوالشەوە وایدەزانی پیانەکانی گرتوویە 
و شارەکانی دیکەی کوردستان دەڵێن جا 

ڕاگەیەندراوی 
دەفتەری سیاسیی 
حیزبی دێموکرات 
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ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات لە پێوەندی لەگەڵ بوومەلەرزەی کوردستان

ئێــوارەی رۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی 
هەتــاوی  ١٣٩٦ی  خەزەڵــوەری  ٢١ی 
کاتژمێر ١٠ی شەو بە کاتی کرماشان، 
بوومەلەرزەیــەک لــە ئەزگەڵــەی ســەربە 
ســەرپێڵی زەهاو ڕووی دا کە گەورەیی و 
بەهێزیــی ئــەو بوومەلەرزەیە بە رادەیەک 
ناوچــەی  واڵتــی  چەندیــن  کــە  بــوو 
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتیش هەســتی پــێ 

کرد.
لــە  بوومەلەرەزەیــە  ئــەو  چەقــی 
لــەو ناوچەیــە  بــوو کــە  ســەرپێڵی زەهاو 
وێرانییەکی یەکجار زۆری دروســت کرد 
و لــە چەندین شــاری دەوروبەریش وەکوو 
ئیــام و کرماشــان و جوانــڕۆ و شــاباد و 
قەســری شــیرین و کرند و ســەالس و ... 
خەساری مادی و گیانیی بەدواوە بوو.

پــاش  ســاتەکانی  یەکــەم  لــە  هــەر 
ڕووداوەکــە دەفتــەری سیاســیی حیزبــی 
لــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
وێــڕای  ڕاگەیەندراوێکــدا  دووتوێــی 
سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــەی قوربانیانــی 
هەمــوو  لــە  داوای  بوومەلەرزەیــە،  ئــەو 
هاونیشــتمانیانی کــورد کــرد کــە لــەم 
کارەســاتە گەورەیــەدا بە هەر شــێوەیەک 
کە بۆیان دەکرێ یارمەتیدەری قوربانیان 
و ماڵوێرانکراوەکان بن و هیوای خواســت 
کە کارەســاتەکان هەســتی پێکەوەبوون و 

هاوسۆزیی نەتەوەییمان بەرزتر بکەنەوە.
لــە بەرامبەریشــدا دوابــەدوای ڕوودانــی 
ڕێژیــم  بەرپرســانی  کارەســاتە  ئــەم 
دەســتیان کــرد بــە دروشــم دانــی وەک 

یارمەتیدانــی خەڵــک، نۆژەنکردنــەوەی 
ناوچــەکان و لــەم ڕاستایەشــدا بەشــێک 
لــە بەرپرســانی حکومەتــی بــۆ ناوچــە 
بوومەلەرزەلیــدراوەکان ســەفەریان کــرد؛ 
هەڵبەت نەک سەفەرێک کە بۆ خزمەت 
بــە لێقەومــاوان بێت بەڵکوو ســەفەرکردن 

بۆ ڕابواردن و کات بەسەربردن.
وەک دەرکەوت بەشێک لەم بەناو نوێنەر 
و بەرپرسانە لە کاتێکدا کە گەلی کورد 
ڕووداوەکــە  لێقەوماوانــی  و  بەگشــتی 
بەتایبەتــی خەم و پەژارە بەســەریاندا زاڵ 
ببوو و زامی گیان لەدەستدانی ئازیزانیان 
حکومەتــی  نوێنەرانــی  دەدان،  ئــازاری 
"عدل و داد" وێنەی ســێلفییان دەکێشــا و 
بە وەڕێخســتنی گردبوونەوە دەستیان کرد 

بە دروشم دان و درۆکردن.
لەالیەکی دیکەشــەوە لەباتــی گەیاندنی 
ســازکردنی  و  ژیــان  پێداویســتییەکانی 
بەســەر  زاڵ بــوون  بــۆ  تایبــەت  گروپــی 
قەیرانەکــە و تەرخــان کردنــی بودجــەی 
ئــازاری  لــە  بەشــێک  تاکــوو  تایبــەت 
زیان وێکەوتــووان ســاڕێژ ببێتــەوە بینیمان 
ویایەتــی  دژەکــوردی  سیســتمی  کــە 
خــۆی  قینــی  لــە  پــر  ناخــی  فەقیهــی 
دەرخســتەوە و ڕێگری کرد لە گەیاندنی 
یارمەتییە مرۆڤدۆستانەکانی خوشک و 

برا کوردەکانی لێقەوماوان.
کــە  بــوو  ئــەوە  لــەوەش  گاڵتەجاڕتــر 
بانکەکانــی حکومــەت بــە "ئێس ئێم ئێس" 
پارێــزگای  لێقەومــاوی  خەڵکــی 
کرماشــانیان ئــاگادار کــردەوە کــە دەبێ 

قەرزەکانــی مەســکەنی مێهــر بدەنــەوە؛ 
بۆخــۆی  کــە  مێهرێــک  مەســکەنی 
یەکێک بوو لە هۆکارەکانی زۆر بوونی 

ڕێژەی قوربانییەکان.
کەمتەرخەمییانــەوە  ئــەم  بەهــۆی  هــەر 
ســەرپەنا  دابین نەکردنــی  لەڕاســتای 
و  دەوا  و  گەرمکــەرەوە  کەل وپەلــی  و 
دەرمانــی پزیشــکی، چەندیــن هاوواڵتی 
لــە ئێزگڵــە و دەشــتی زەهاو و سەالســی 
کارەســاتی  لــە  ئەگەرچــی  باوەجانــی، 
بوومەلەرزەکــە ڕزگاریــان ببــوو تووشــی 
بەاڵی کۆماری ئیســامی بوون و تەنیا 
بە تاوانی کوردبوون، گیانیان لەدەستدا.

ســەریان  ڕێژیــم  هەواڵنــەی  ئــەم  بــەاڵم 
نەگــرت و گــەل بڕیــاری کۆتایی خۆی 
پــاش  ســاتەکانی  لەیەکــەم  هــەر  دا؛ 
کرماشــان،  شــارەکانی  بوومەلەرزەکــە 
ســنە، ســەقز، مەهاباد، بۆکان، مەریوان، 
بانە، کامیاران، ورمێ و چەندین شــار و 
شارۆچکە و گوندی دیکەی کوردستان 
و  ورد  و  هەڵماڵــی  هیممەتیــان  قۆڵــی 
درشت ســەرقاڵی کۆکردنەوەی یارمەتی 
بــۆ لێقەومــاوان و یارمەتــی گەیانــدن بە 
کــە  بــوون  ئــەو کارەســاتە  بەجێماوانــی 
وەک مەزنــدە دەکــرێ خــۆی لــە دەیــان 
تــۆن خــۆراک و جل وبــەرگ و دەرمان و 

پێداویستی ڕۆژانە دەبینێتەوە.
شــەوی  ســامناکەکەی  بوومەلــەرزە 
یەکشــەممە لە پارێزگای کرماشــان کە 
لــە ١٠ هــەزار کــەس  بەهۆیــەوە زیاتــر 
بریندار بوون و ســەدان کەســیش گیانیان 

لەدەســتدا، بــووە هــۆی ئەوەیکــە گەلــی 
کــورد جارێکــی دیکــە بیســەلمێنێ کــە 

پشت وپەنای یەکترن.
لووتکــەی ئــەم هەڵوێســتە نەتەوەیــی و 
ئینسانی و نیشتمانییە ئەو کاتە بوو کە 
لە کاتی ڕاپەڕاندنی ئەم ئەرکە نەتەوەییە 
و لە ســەروبەندی کۆکردنەوەی یارمەتی 
خەڵکــی  بــە  یارمەتــی  گەیاندنــی  و 
لێقەومــاودا ڕووداوێکــی دڵتەزێنی دیکە 
ڕوویــدا کە خەڵــک لەوەش حەماســەیان 
دروســت کــرد. هاوواڵتیەکــی خەڵکــی 
بووکان بە ناوی "ئەبووبەکر مەعرووفی" 
لەکاتــی گەیاندنی یارمەتی بە خەڵکی 
ڕووداوی  لــە  ســەرپێڵدا  و  ســەالس 
وەرگەڕانی ماشێندا گیانی لەدەست دا. 
هــەر لــە شــوێنی ڕووداوەکــەوە شــار بــە 
بــە گونــدی کوردســتان  شــار و گونــد 
لەســەر ڕێگا پێشــوازییان لــە تەرمی ئەو 
هاوواڵتییە کرد و لە هەموو شوێنەکاندا 
بــە هەزاران کەس بە پێشــوازی کاروانی 
هاوڕێی تەرمی ئەبووبەکر مەعرووفیەوە 
چوون و لە هەموو شوێنێکدا بە دروشمی 
هەڵگــری  پــاکاردی  بــە  و  نەتەوەیــی 
دروشــمی شۆڕشــگێڕانەوە، ئەبووبەکریان 
بــە شــەهیدی کوردســتان پێناســە کــرد 
ئــااڵی  بــە  بــوو  شــەهید  تەرمــی  و 
نیشــتمانێک کــە خەڵکەکــەی هەمــوو 
پیــان و گەمــارۆی دوژمنیــان بەزانــد و 
دووبــارە بــە حەماســەوە ئیــرادەی بــەرزی 
نەتەوەیــی خۆیان ســەلماندەوە. پێشــوازی 
لــەو تەرمە کە دەگەڕایــەوە زێدی خۆی 

پێشــوازییەکی نەتەوەیــی و بــە دەیــان و 
ســەدان هەزار کەســی بوو و ناشتنیشــی 
وێــڕای  بــۆکان  لــە  خــۆی  زێــدی  لــە 
هەمــوو گوشــار و پیانەکانــی ڕێژیــم، 
بەڕێکردنێکــی هــەزاران کەســی بوو کە 
دووبارە نیشــانیان دایەوە و ســەلماندیانەوە 
کــە ئەم نەتەوەیــە گەیشــتووەتە بەرزترین 
ئاستەکانی وشیاری و بوێریی نەتەوەیی.
ئەم حەماســە مێژووییە ڕاگەیەندراوێکی 
دیکەی دەفتەری سیاسی حیزبی بەدوای 
خۆیدا هێنــا کە تییدا هاتووە:" دەفتەری 
سیاســی ســوپاس وپێزانینێکــی تایبــەت 
بــە هەمــوو چین و توێــژ و گرووپەکانی 
کۆمەڵگای کوردســتان، نەتــەوەی بەورە 
کــورد  لەسەرهەســتی  و  چاوکــراوە  و 
دەکا کــە کارەســات بە دوای کارەســات 
و ڕووداوی ناخــۆش بــە دوای ڕووداوی 
ناخۆش کە بەســەریاندا هاتووە، بەوپەڕی 
ورە و ئیرادەوە پێکەوە بوون و بە یەکڕیزی 
و هاوســۆزی و هاوپێوەندیــی مرۆیــی و 
نەتەوەییــان حەماســەیان خولقاندۆتــەوە و 
نەتەنیــا جیهانیــان سەرســامی ئیــرادەی 
وانەکانــی  بەڵکــوو  کــردووە  خۆیــان 
پێکەوەبوونیــان بــە گوێــی تێکۆشــەرانی 
خۆشــیان گەیاندووە. حیزبــی دێموکراتی 
وەهــا  بــە  شــایی  ئێــران  کوردســتانی 
نەتەوەیەکەوە دەکا و لەبەرامبەر ئیرادەی 
نەتەوەیــی و هەســتی پــاک و بێگەردی 

مافخوازییاندا سەری ڕێز دادەنەوێنێ."

حەمـاسـەی 
سـاڕێــژکـەری زامــەکان

حیزبی دێموکرات: نەتەوەی کورد لە کارەساتدا، حەماسەیان خوڵقاند



ژمارە ٧١٣، ٣٠ی خەزەڵوەری ٢١٣٩٦

حیزبی دێموکرات و کەجەکە
  پێکەوە کۆ بوونەوە

حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە 
کۆمەڵێک پرسی گرینگیان تاوتوێ کرد

لــە دانیشــتنی نێوان حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئیــران و کۆمــا جڤاکێــن 
خاڵــی  چەندیــن  ســەر  لــە  کوردســتان 

گرینگ گفتوگۆیان کرد.
ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٣٩٦ی  خەزەڵــوەری  ٢٤ی 
شــاندێکی کەجەکــە، بــە سەپەرەســتی 
کۆنســەی  ئەندامــی  ئاڵتــون"  "ڕەزا 
بەڕێوەبــەری کۆمــا جڤاکێن کوردســتان 
ئەندامێکی تــری  چەنــد  و   )KCK(
ڕێبەری سەردانی دەفتەری نوێنەرایەتی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیان 
لــە شــاری ســلێمانی کــرد و لــە الیــەن 
شاندێکی ڕێبەری حیزبی دێموکرات بە 
سەرپەرەســتی "محەممەد نەزیف قادری" 
حیزبــی  دەفتــەری سیاســیی  ئەندامــی 

دێموکرات پێشوازییان لێ کرا.
لەو دانیشــتنەدا هەر دوو الیەن ڕوانگە و 

بۆچوونی سیاسیی خۆیان لە سەر پرسە 
سیاســییەکانی ڕۆژ و مەترســییەکانی 
ســەر جوواڵنــەوەی کــورد لــە هــەر کام 
لــە بەشــەکانی کوردســتان خســتەڕوو. 
لــەو دانیشــتنەدا باس لــە کۆدەنگی ئەو 
واڵتانــەی کــه کوردســتانیان بە ســەردا 
دابــەش کــراوە و هەروەهــا لووتبــەرزی 
نابەجێــی ئەوان لە دوای ئاڵوگۆڕەکانی 
ســەر  بــۆ  هێــرش  و  ڕێفرانــدۆم  دوای 
کوردســتان کرد کە دەبــێ خوێندنەوەی 
دروســتی بۆ بکرێت و هەر کام لە هێزە 
بەرپرســەکانی کوردســتان هانــی هێــزە 
سیاسییەکانی باشوور بدەن بە کۆدەنگی 
و یەک هەڵوێستی و دوور بکەونەوە لە 
تۆمــەت بەخشــینەوە و تاوانبــار کردنــی 
یەکتر و ڕێگا نەدەن کاریگەری نەرێنی 
لە سەر جوواڵنەوەی کورد لە بەشەکانی 

دیکەش دابنێ.

لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو دانیشــتنەدا 
و  هاوپەیمانــان  لــە  کام  هــەر  ڕۆڵــی 
ملمانێی سەختی سیاسی و ئیدئۆلۆژی 
لــە ناوچەکــە و دەوری ئاژاوەگێڕانــەی 
کۆمــاری ئیســامی کەوتــە بەربــاس و 
پێویســتی لێک نزیکبوونەوەی هەرچی 
زیاتری هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت، 

بە پێویست زانرا.
دوای باســی چەندیــن خاڵــی جێــگای 
ســەرنج بــۆ هــەردوو هێــزی دوو بەشــی 
و  کوردســتان  باکــووری  ســەرەکی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان واتــە کەجەکە 
لــە  جەخــت  دێموکــرات  حیزبــی  و 
هەماهەنگــی  و  زیاتــر  کۆبوونــەوەی 
پێویســت لە ســەرجەم بوارەکان بەتایبەت 
بــۆ پووچەڵ کردنەوەی پیانی نەیارانی 

کوردستان کرایەوە.

دێموکراتــی  حیزبــی  شــاندێکی 
کۆمەڵــەی  و  ئێــران  کوردســتانی 
زەحمەتکێشــانی  شۆڕشــگێری 
و  بوونــەوە  کــۆ  ئێــران  کوردســتانی 
کۆمەڵێک پرسی گرینگیان تایبەت بە 

کورد و ناوچەکە تاوتوێ کرد.
٢٢ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
خەزەڵوەری ١٣٩٦ی هەتاوی، شاندێکی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران، 
هیجــری"  "مســتەفا  سەرپەرەســتی  بــە 
ســکرتێری گشــتی حیزبــی دێموکــرات 
شۆڕشــگێری  کۆمەڵــەی  ســەردانی 
ئێرانیــان  کوردســتانی  زەحمەتکێشــانی 
کــرد و لــە الیەن "عەبدوڵــا موهتەدی" 
ســکرتێری گشتی کۆمەڵە و شاندێکی 

ئەو حیزبەوە پێشوازیان لێکرا. 

لــەو دانیشــتنەدا دوو حیزبــی هاوپەیمــان 
بــە  پێوەندیــدار  پرســی  کۆمەڵێــک 
لێکدانــەوەی  و  کوردیــان  مەســەلەی 

سیاسیان هێنایە بەر باس. 
ئاشــکراکانی  دەســتێوەردانە  هەروەهــا 
کاروبــاری  لــە  ئیســامی  کۆمــاری 
ناوچەکــە و واڵتانــی دەوروبــەر و چۆڵ 
کردنی مەیدان بۆ میلیشا سەرەڕۆکانی 
ســەر بە ڕێژیم و لەوەش گرینگتر بیری 
ئیســامی  کۆمــاری  چەقبەســتووی 
بووەتــە هــۆی ئەوەیکــە کۆدەنگییــەک 
لــە الیەن واڵتانی عەرەبی و هاوپەیمانان 
دروســت بێــت بۆ ئــەوەی چیتــر دەرفەت 
بــە کۆمــاری ئیســامی نەدرێــت ئــاوا 

بێ پەردە دۆخی ناوچەکە بشوێنێت.
قســەکانیاندا  دیکــەی  تەوەرێکــی  لــە 

باسیان له پێویستی هەرچی زیاتر نزیک 
بوونەوەی هێز و الیەنە سیاسییەکان کرد 
کــە وەک ئەرکــی هەر کام لە هێزەکان 

دانرا.
ســەبارەت بــە دۆخــی ئاڵۆزی باشــووری 
کوردســتان و بوونــی مەترســی لە ســەر 
تێکۆشــەرانی سیاســی جەخــت کرایــەوە 
کە لە ســەرجەم بوارەکانی دیپلۆماسی، 
هەماهەنگــی  ئەمنییەتــی  و  نیزامــی 
تــەواو بکرێــت و بــە یەکــەوە بەرانبەر بە 
پیانەکانی کۆماری ئیسامی بوەستن.
دوای دیاری کردنی ڕێوشوێنی پێویست 
بوارەکانــدا کۆبوونەوەکــە  ســەرجەم  لــە 

کۆتایی پێ هات.

سکرتێری گشتیی حیزب بەشداریی لە چلەی 
مام جەالل لە زانکۆی کۆیە کرد

دێموکراتــی  حیزبــی  وەفدێکــی 
سەرپەرســتیی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
سکرتێری گشتیی حیزب بەشدارییان لە 
رێورەسمی چلەی مام جەالل لە زانکۆی 

کۆیەدا کرد.
٢١ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  رۆژی 
خەزەڵــوەری ١٣٩٦ی هەتــاوی بەرامبەر 
٢٠١٧ی  نۆڤامبــری  ١٢ی  لەگــەڵ 
زایینــی، رێورەســمێک بــۆ چلــەی مــام 

جــەالل لــە زانکــۆی کۆیــە گیــرا. ئــەو 
ســەرۆکایەتیی  الیــەن  لــە  رێورەســمە 
زانکــۆی کۆیــە لــە هۆڵــی بۆنەکانــی 

سەرۆکایەتی بەڕێوە چوو.
دێموکراتــی  حیزبــی  وەفدێکــی 
کوردستانی ئێران بە سەرپەرستیی بەڕێز 
مســتەفا هیجری، ســکرتێری گشــتیی 

حیزب لەو رێورەسمەدا بەشدار بوون.
وەلیــد  پرۆفیســۆر  رێورەســمەدا  لــەو 

بەڕێــز  و  کۆیــە  زانکــۆی  ســەرۆکی 
رابەری سەید برایم، بەرپرسی مەڵبەندی 
یەکیەتیی نیشــتمانی لــە کۆیە و بەڕێز 
شیخ سەالح سەبارەت بە کەسایەتیی مام 

جەالل قسەیان کرد.
لــەو رێورســەمی چلەیەدا چەنــد کورتە 
رۆڵــی  کــە  کــران  نمایــش  ڤیدیــۆش 
خوالێخۆشبوو مام جەاللیان لە دامەزرانی 

زانکۆی کۆیە بۆ بەشداران نیشان دا.

یادی لەدایک بوونی فەرماندە سەرکەوت 
لە ژاوەرۆ بەڕێوەچوو

 الوانــی شۆڕشــگێڕی کوردســتان لــە 
بەبۆنــەی  ســنە،  ژاوەرۆی  ناوچــەی 
لەدایک بوونــی  ســاڵیادی  ٣٦ەمیــن 
"ســەرکەوت  فەرمانــدە  شــەهیدی 

سەمەدی" ڕێوڕەسمێکیان بەڕێوەبرد.
 ١٧ ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  شــەوی 
١٣٩٦ی  خەزەڵــوەری  ١٨ی  لەســەر 
هەتــاوی پۆلێــک لــە الوانــی دەروەســت 
و شۆڕشــگێڕی کوردســتان لــە گوندی 
دێموکــرات،  هەمیشــە  تەنگیســەری 
لــە ژاوەرۆی ســنە بەبۆنــەی ســاڵیادی 
قارەمــان،  شــەهیدی  بوونــی  لەدایــک 
ســەمەدی  ســەرکەوت  فەرمانــدە 

ڕێوڕەسمێکی بەشکۆیان بەڕێوەبرد.
لــەم یادکردنــەوەدا ڕێبوارانــی ڕێبــازی 
ئــازادی وێــڕای بەرزنرخاندنــی خەبــات 
خۆرەتــاو،  جەنــگاوەری  تێکۆشــانی  و 
فەرماندەی بەوەجی دێموکرات و ڕێبوارە 
شــەهیدان،  ڕێبــازی  ڕاســتەقینەکەی 
کاک ســەرکەوت ســەمەدی پەیمانیــان 
و  کــردەوە  نــوێ  ڕێبازەکــەی  لەگــەڵ 
بەڵێنیــان دا تــا ســەر وەفــادار بــە ئارمان 
شــەهید  حیزبەکــەی  ئارمانجەکانــی  و 

سەرکەوت بمێننەوە.
شــەهید "ســەرکەوت ســەمەدی" کوڕی 
لــە  ســاڵی ١٣٥٩ی هەتــاوی  "یونــس" 
گونــدی "ســەروماڵی" ســەواڵوا لــە نێــو 
بنەماڵەیەکی شۆڕشــگێڕی کوردپەروەر 
لــە دایک بوو؛ ســاڵی١٣٧٨ی هەتاوی 
حیزبــی  پێشــمەرگەکانی  ڕیــزی  هاتــە 
و  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ســەرەتایی  دەورەی  تێپەرکردنــی  پــاش 
پێشــمەرگە کاروتێکۆشانی لە فێرگەی 
سیاسیـ  نیزامی حیزب دەست پێکرد کە 

لــەو پێوەندییەدا چەندجار بەهۆی کار و 
چاالکــی بەرچــاو ڕێزی لێگیرا. کاک 
ســەرکەوت بەهۆی چوونە سەری پلەی 
زانیــاری سیاســی و تێگەیشــتنی تــەواو 
لــە مێــژوو و بەرنامــە و ئامانجەکانــی 
حیزبەکەی لە ســاڵی ١٣٨٤ی هەتاویدا 
ڕەوانــەی دەورەی کادری سیاســی کــرا 
سیاســی  دەورەی  تێپەرکردنــی  پــاش  و 
خەبــات  قۆناغــەی  لــەم  ســەرکەوتن  و 
وەک  و  بەخشــرا  پــێ  کادری  پلــەی 
لێــزان  و  بەئەزمــوون  مامۆســتایەکی 
فێرخوازانــی  بــە  وانەوتنــەوە  ســەرقاڵی 

دەورەی سەرەتایی پیشمەرگە بوو.
شــەهید ســەرکەوت لــە ســاڵی١٣٩١ی 
و  کارامەیــی  بەهــۆی  هەتــاوی 
دەورەی  ڕەوانــەی  شــارەزاییەکانی 
سیاســی کادری دەرەجە ٣ کرا و توانی 
تاقیکارییەکانــدا  لــە  ســەرکەوتوانی 
دەرجــە  کادری  پلــەی  و  ســەرکوێت 
٣ی وەرگــرت؛ لەمــەودوا بەرپرســایەتی 
جێگــری بەرپرســی فێرگــەی سیاســی 
نیزامــی حیزبی وەئەســتۆ گرت و توانی 
بــە  بوارەشــدا  لــەم  خــۆی  لێوەشــاوەیی 
کــردەوە بســەلمێنێ. پــاش دامەزراندنــی 
هێــزی تایبەتــی حیــزب و جێگیربوونیان 
لــە ســنوورەکانی کوردســتان لــە ســاڵی 
جێگــری  ئەرکــی  هەتــاوی  ١٣٩٤ی 
تایبەتــی  هێــزی  گشــتی  فەرمانــدەی 
وەک  توانــی  و  گــرت  ئەســتۆ  لــە 
فەرماندەیــی  لێهاتــوو،  کادرێکــی 
وەک  و  بــکات  بەردەســتی  هێزەکانــی 
پیشــمەرگەیەکی خاکەڕا ســازماندێهی 

لکەکانی بەردەستی بکات.
لــە نەورۆزی ســاڵی ٩٥ی هەتاویدا کە 

شۆڕشــی  بریــاری  دێموکــرات  حیزبــی 
نوێــی ڕۆژهەاڵتــی دەرکــرد و مزگێنی 
دەســپێکی وەرزێکی نوێ لە خەباتی بە 
گەلــی بندەســتی کورد لە کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت دا شــەهید ســەرکەوت بــە 
شاگەشــکەییەوە بەرەوپیــری ئەم قۆناغە 
نوێیــە لــە خەبات چــوو و لەگەڵ یەکەم 
تیمەکانی پێشــمەرگە ڕێگەی پڕ کەند 
و لەنــدی گرتەبــەر و پــاش شــادبوونەوە 
بــە خەڵکــی کوردســتان و ئەنجامدانــی 
بــە  گرینــگ  مەئمووریەتــی  چەندیــن 
ســامەت گەڕایەوە الی هاوسەنگەرانی 
لــە شــاخەکانی کوردســتان؛ تەنیا چەند 
ســەفەرە  لــەم  گەڕانــەوەی  پــاش  ڕۆژ 
هیــوای  پڕلــە  پریاســکەی  دیســانەوە 
ســەفەرە بــێ گەڕانەوەکــەی لەکۆڵ نا 
و وەک خاکی پۆشــێکی جامانە لەمل 
بــەرزی  بــە هــەزار خۆزگــە و ئاواتــی 
مرۆڤتەوەرانەگەڕایەوە بۆ باوەشی دایکی 
نیشــتمان بــەاڵم بەداخــەوە ڕۆژی ١٥ی 
وێــرای  هەتــاوی  ١٣٩٥ی  پووشــپەڕی 
هاوڕێــی ڕۆژانــی تەنیایــی و شــەوانی 
بێدەنگــی کاوەی بااڵبەرز دوانارنجۆکی 
حەماســەیەکی  و  تەقانــدەوە  دەســتیان 
و  گــەل  مێــژووی  لــە  لەبیرنەکراوەیــان 
حیزبەکەیانــدا تۆمــار کرد؛ شــەهید بوو 
بەاڵم وانەکانی ئێستاش لە گوێ و دڵ 
و هــزر و بیــری ڕێبوارانــی ڕێگاکەیــان 
دەزرینگێتــەوە؛ وانەکانی مافویســتی و 
خۆنەویستی، خاکەڕابوون، ئەمەگناسی 
گرینگتــر  لەهەمــووان  و  وەفــاداری  و 

کۆڵنەدان و بەرخودان.

خۆشکی شەهید دوکتور شەرەفکەندی
 کۆچی دوایی کرد

زەینەب خانمی شەرەفکەندی" لە شاری 
مەهاباد ماڵئاوایی لە ژیان کرد.

٢٥ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
خەزەڵــوەری ١٣٩٦ی هەتــاوی، "زەینەب 
خانمی شــەرەفکەندی" خۆشکی شەهید 
دوکتور سادق شــەرەفکەندی سکرتێری 
پێشووی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
عەبدولڕەحمــان  هەروەهــا  و  ئێــران 
مامۆســتا  بــە  ناســراو  شــەرەفکەندی 
لێکۆڵــەر  وەرگێــڕ،  نووســەر،  "هــەژار" 
و شــاعێری نەتــەوەی کــورد لــە شــاری 
مەهابــاد بــۆ هەمیشــە دڵــی لــە لێــدان 

کەوت.
ناوبــراو ژنێکی بە ئیرادە و ئیمان، خاوەن 
هەســتێکی نەتەوەیــی بــەرز و جێــگای 
متمانــەی خەڵک بــوو. تەرمی زەینەب 
خانــم لــە خانەقــای شــێخی بــورهان، لــە 

پەنــا گڵکــۆی بــاب و باپیرانــی لــە نێو 
ئاپــۆرای خەڵکــی شــاری مەهابــاد بــە 

خاک ئەسپێردرا.
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 

ئێــران سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە، خــزم و 
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خۆی بە 

شەریکی خەمیان دەزانێت.



٣ ژمارە ٧١٣، ٢١ی نوامربی ٢٠١٧

درێژەی پەیڤ

بــە ئێمــە چی؟ با کەلهووڕ و یارســان و 
شیعەکان تێدا بچن! 

کاتژمێــری  چەنــد  هەمــووی  بــەاڵم 
نەخایاند کە بوومەلەرەزەیەکی سیاســی 
لــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی دا، 
کــورد  خەڵکــی  بومەلــەرزەی  ئەویــش 
بــوو. نەتــەوەی کورد بە هەمــوو توانای 
نەتەوەییــەوە هاتنــە گۆڕەپانــی کردەوە و 
یارمەتییــان بــۆ هاونەتەوەییەکانیــان لــە 
شــار و گونــدە بوومەلــەرەزە لێــدراوەکان 
کۆکردەوە و نیشتمانی برینداریان ساڕێژ 

دەکردەوە.
هەر لەو ئاراستەیشدا چ لە نێو نەتەوەی 
کــورد و چ لــە شــوێنەکانی دیکــە لــە 
بــە  یارمەتیەکانیــان  خەڵــک  ئێرانــدا، 
بــە  و  نــەدەدا  ڕێژیــم  دام ودەزگاکانــی 
راشکاوی پێیان دەوتن کە بڕوامان پێتان 
نییــە و ئێــوە یارمەتییــەکان دەدزن و بــۆ 

شتی دیکەی بەکار دێنن!
بوومەلــەرزەی سروشــتی لە کرماشــانی 
قوربانیــی  و  دا  کوردســتانی  ناوەنــدی 
هــات،  دوادا  بــە  وێرانیــی  و  گــرت 
برینانــەی  ئــەو  ســارێژکردنەوەی  کــە 
دژوار  زۆر  کوردســتان  نیشــتمانی 
نییــە و کوردســتان بەهێزتــر لــە جــاران 
سیاســی  بوومەلــەرەزەی  بــەاڵم  دەبــێ، 
هــەم  و  دا  ئیســامیی  کۆمــاری  لــە 
پووچــەڵ  ســاڵەی  چەندیــن  پیانــی 
کرایــەوە و نەتــەوەی کورد وەکوو یەک 
نەتــەوە هاتــە گۆڕەپانەکەو هــەم هەموو 
چەواشــەکارییەکانی ڕێژیــم بوونە بڵقی 
ســەرئاو و خەڵــک نیشــانیان دا کــە ئەم 
ڕێژیمــە نــەک هیــچ پێگەیەکی لە نێو 
کۆمەڵــگادا نەمــاوە، بەڵکــوو تەنانــەت 
ئەوەندشــیان بــڕوا پێــی نییــە کــە جووتە 
پێاوێــک بدەنــە دەســت دام ودەزگاکانی 
ڕێژیــم و خۆیــان ملــی رێگایــان دەگرتە 
بەر تاکوو پێویستیان بە ڕێژیم نەبێ. ئەم 
بوومەلــەرزە سیاســییە درزەکانــی ڕێژیم 
قووڵتر دەکا. چارەنووسی ڕێژیم  وەکوو 
مەسکەنی مێهرەکانی دەبێ و بەرگەی 

بوومەلەرزەی دیکە ناگرن.

پێشــمەرگە  ســەرەتایی  ٢٢٧ی  دەورەی 
پەیوەســت  جێژنــی  و  پێهــات  کۆتایــی 
الوانــی  لــە  نــوێ  پۆلێکــی  بوونــی 
ڕۆژهــەاڵت بــە ڕیزەکانــی شــۆرش لــە 

شاخەکانی کوردستان بەڕێوەچوو.
٢٥ی  ڕێکەوتــی  پێنج شــەممە  ڕۆژی 
خەزەڵوەری ١٣٩٦ی هەتاوی پۆلێک لە 
کیژان و کوڕانی دەروەســتی کورد پاش 
تێپەڕاندنی دەورەی ســەرەتایی بەفەرمی 
بوونــە پێشــمەرگە و چەکی بەرگری لە 

کەرامەتی نەتەوەکەیان لە شان کرد.

ســروودی  خوێندنــی  بــە  ڕێوڕەســمەکە 
نەتەوایەتــی ئــەی ڕەقیــب و ڕاگرتنــی 
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە 
گیانی پاکی شەهیدان دەستی پیکرد.

لــەم ڕێوڕەســمەدا کــە بــە ئامادەبوونــی 
چەند کەس لە ئەندامانی ڕێبەری حیزب 
و بەشــێک لــە پیشــمەرگەکانی هێــزی 
تایبەت و بنەماڵەی شەهیدانی راسان لە 
شاخەکانی کوردستان بەڕێوەچوو، بەڕێز 
دەفتــەری  ئەندامــی  پەرویــزی  کەریــم 
سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

ئێران چەند وتەیەکیان پیشکەش کرد.
ناوبــراو لە ســەرەتای قســەکانیدا وێرای 
پێرۆزبایی کردن لە الوانی تازەپەیوەست بوو 
بــە ڕیزەکانی پێشــمەرگەی کوردســتان 
باســی لــە نەخــش و شــوێندانەری هێزی 
پێشــمەرگەی کوردســتان بــە درێژایــی 
ئەرکــی  و  گەلەکەمــان  مێژوویــی 
گرینــگ و هەســتیاری مێژووییان کرد 
و وتــی: هــۆکاری هەڵگرتنــی چــەک 
لەالیەن پێشــمەرگەوە نەک شەڕفرۆشتن 
بــۆ  هەوڵدانــە  بەڵکــوو  ئاژاوەگێــڕی  و 

لــە  نیشــتمان  و  گــەل  دوورخســتنەوەی 
ئاژاوە و شەڕی داسەپاو.

ڕوو لە بەشداربووانی دەورەش وتی: کات 
کاتــی کــردەوە؛ کاتــی ئەوەیــە کــە ئەو 
وانانــەی لە فێرگەی حیزبدا فێری بوون 
بەکردەیــی بکەن و لە کردەوەدا بینوێنن. 
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیشیدا وتی: 
ئیوە وەک پێشمەرگەیەکی خاوەن هەست 
کــە لــەم قوتابخانــەدا بــار هاتــوون دەبێ 
ببنــە پێشــمەرگەیەک کــە بــە ئیرادەی 
بەچۆکدانەهاتــوو خزمــەت بــە گــەل و 

نیشــتمانەکەتان بکەن و کاتێک دەچنە 
تاکەکانــی  هەمــوو  کۆمەڵــگا،  نێــو 
کۆمــەل لەگــەڵ وانەکانــی شــۆرش و 

بەرخودان ئاشنا بکەن.
پــاش وتەکانــی بەڕێز کەریــم پەرویزی، 
چەندین ســروودی شۆڕشگێڕانی و شێعر 
پەیامەکانــی  هەروەهــا  و  هەڵبەســت  و 
و  پێشــمەرگە  ســەرەتایی  دەورەی 
دەورەی ئاموزشــی دەورە پیشــکەش بــە 

بەشداربووانی رێوڕەسمەکە کرا.

لــە کۆتایــی ئــەم بڕگەیەشــدا لەالیــەن 
هاوژینــی شــەهیدان کەمــاڵ خــزری و 
لــە حەماســەی  شــێخانی کــە  لوقمــان 
گیانیــان  قەرەســەقەڵدا  لەبیرنەکــراوی 
بەختــی ئازادی نیشــتمان کــرد، خەاڵت 
بــە ســەر ســەرکەوتووانی دەورەی ٢٢٧ 

دابەش کرا.

تەرمی شەهیدی کوردستان 
لە نێو ئاپۆرای خەڵک 

بەخاک ئەسپێردرا

ئەبووبەکــر  دوای گەڕانــەوەی تەرمــی 
مەعرووفی لە سەالســەوە بــەرەو بۆکان، 
دەیــان هــەزار خەڵــک بــە پێشــوازییەوە 

چوون.
ئەبووبەکــر  بۆکانــی،  هاوواڵتیــی   
مەعرووفــی، بــۆ گەیاندنــی یارمەتــی 
ئــەم  بوومەلــەرەزەی  شــوێنی  چووبــووە 
دواییــەی کرماشــان و بەداخەوە بەهۆی 

رووداوی هاتوچۆ گیانی لەدەست دا.
بــە  ئەبووبەکــر،  هاوواڵتــی  تەرمــی 
لــە  کەســی  هــەزار  دەیــان  پێشــوازیی 
شــارەکانی کوردســتان تێپــەڕ بــوو و لــە 
بەوپــەڕی  گونــدەکان  و  شــار  هەمــوو 

شکۆیەوە تەرمەکەیان بەڕێ کرد.
لــە  کــەس  هــەزار  دەیــان  پێشــوازیی 
مەســیری گەڕانــەوەی تەرمــی ناوبراو، 
هەم سەرســووڕمانی ڕێژیمی بەدواوە بوو 
و هەم وەکوو ڕووداوێکی جێگای بایەخ، 

بوو بە هەڵوێستێکی نەتەوەیی.
هێزەکانــی ڕێژیــم چەندیــن جــار هەوڵی 
بردنــی رووداوەکــە و دزینــی  بەالڕێــدا 
تەرمەکــە و هەڕەشــەکردن لــە خەڵکیان 
دا، بەاڵم خەڵکی هەموو شارەکان وەکوو 
شــەهیدێکی کوردستان پێشــوازییان لێ 
کــرد و بەدروشــمی نەتەوەییەوە کاروانی 
تەرمــی شــەهیدی کوردســتانیان بەڕێ 

کرد.
دەزگا  قۆناغیشــدا  دواییــن  لــە 
لــە  ویســتیان  ڕێژیــم  ئیتاعاتیەکانــی 
بنەماڵــەی  بــۆ  بەگوشــارهێنان  بــۆکان 
مەعرووفــی، بــە بێدەنگــی تەرمەکــەی 
هــەزاران  بــەاڵم  بینێــژن،  و  وەربگــرن 
ســەر  لــە  کوردســتانی  هاوواڵتیــی 
مەزارەکەی کۆبوونەەوە و بە شکۆیەوە و 
بە دروشمی نەتەوەیی، تەرمی شەهیدی 
کوردســتان  خاکــی  بــە  کوردســتانیان 

ئەسپارد.

ڕێژیم یارمەتییەکانی خەڵک بۆ خۆی دەبات
بەرپرســانی ڕێژیمی ئێران لە درێژەی بە 
تااڵن بردنی سەروەت و سامانی خەڵک 
خەڵکیــش  یارمەتییەکانــی  لــە  دەســت 

ناپارێزن و دەستی بەسەر دادەگرن.
ئیســامیی  ڕێژیمــی  کاربەدەســتانی 
هاوکارییەکانــی  و  یارمەتــی  ئێــران 
بــۆ  لــە الیــەن خەڵکــەوە  خەڵــک کــه 
لێقەومانــی بوومەلەرزەی کرماشــان کۆ 
کراوەتەوە دەســتی بەســەر دادەگرن و بۆ 
خۆیانی دەبــەن. ئەو کردەوە نامرۆڤانەی 
بەرپرســانی ڕێژیمی ئیسامیی ئێران لە 
کاتێــک دایــە کــە خەڵکی کوردســتان 
لــە بواری ژیان و دۆخــی ئابوورییەوە لە 
دۆخێکی نالەباردا ژیان دەکەن و بژیوی 

ژیانیان بە سەختی دابین دەکەن.
هەروەهــا بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران لە 
الیــەن ئیــدارەی هیالــی ئەحمــەرەوە ئەو 
یارمەتــی و شــتومەکەی کــە لــە الیەن 
لێدراوانــی  بوومەلــەرزە  بــۆ  خەڵکــەوە 
ڕادەســتی  بووەتــەوە  کــۆ  کرماشــان 
خەڵکــی ناکەن و بۆ گرووپەکانی ســەر 
بــە خۆیــان وەک حیزبووڵــای لوبنــان، 
حەشــدی شەعبی و الیەنە توندڕەوکانی 
دیکــە دەنێــرن و یارمەتــی بــەو گرووپــە 

تێرۆریستیانە دەدەن.
هــەر بەپێــی ڕاپۆرتــە باوکــراوەکان بــه 
هــۆی ئەوەیکــە ڕێژیــم هیچ هــاوکاری 
خەڵــک نــاکات، هاوواڵتییــان تووشــی 

سەرلێشــێواوی بوونــە و ڕەوتی یارمەتی 
گەیانــدن بــە خەڵکــی لێقەومــاو نالەبارە 
و زۆربــەی خەڵکــی بوومەلــەرزە لێــدراو 
پێویســتیان بە نان و ئاو هەیە کە ڕێژیم 
چارەســەریی  بــۆ  هەنگاوێکــی  هیــچ 
دانیشــتوانی  هەڵنەگرتــووە.  کێشــەکان 
ناوچە بوومەلەرزە لێدراوەکان ناڕەزایەتی 
خۆیــان لە هەمبــەر هاوکاریی نەکردنی 
ڕێژیمــی ئێران دەربڕیوە و خەڵک داوای 
ئــاوی خواردنەوە، خــۆراک، جلوبەرگی 
و  وشــک  شــیری  خێــوەت،  گــەرم، 

شتومەکی دیکەیان کردووە.

هەوڵێکی نوێی ڕێژیم بۆ 
چەواشەکردنی بیروڕای گشتی

کۆماری ئیســامی ئێــران لە هەوڵێکی 
نوێــی دیکــەدا بەتەمــای بەالڕێدابردنی 
و  شــێواندن  و  گشــتی  بیــروڕای 
چەواشــەکردنی ڕووداوە مێژووییەکانــی 

کوردستانە.
نەرمــی  شــەڕی  چوارچێــوەی  لــە 
کۆماری ئیســامیدا و بە سەرپەرشــتی 
وەزارەتــی ئیتاعــات و ناوەندە ئەمنیەتی 
دەزگای  ڕێژیــم،  ســیخوڕییەکانی  و 
ڕۆژی  چەنــد  لــە  ڕەنــگ  و  دەنــگ 
بەنــاو  بەرنامــەی  چەندیــن  ڕابــردوودا 
کــە  کردۆتــەوە  بــاو  دێکیۆمێنتاریــان 
تێیدا هەوڵ بۆ خەوشــدارکردنی سیمای 
گەلــی  ڕزگاریخوازانــەی  بزووتنــەوەی 
کورد و شــێواندنی مێژووی هاوچەرخی 

کوردستان دراوە.
کاناڵی "مستند" سەر بە ئیدارەی دەنگ 
باوکردنــەوەی  بــە  ڕێژیــم  ڕەنگــی  و 
زنجیــرە بەرنامەیەکی تەلەفزیۆنی لەژێر 
نــاوی "پیشــمرگان" وێــڕای ئاوڕدانــەوە 
لــە ڕووداوەکانــی پێش و پاش شۆڕشــی 
گەالنــی ئێران، لە ڕێگــەی کۆمەڵێک 
بــە  خۆش خزمــەت  نەفس نزمــی  تاکــی 
بــۆ  دزێویــان  کەســایەتی  کــە  ڕێژیــم 
هەوڵــی  ڕوونــە،  بەتەواوەتــی  خەڵــک 
و  مێژووییــەکان  ڕاســتییە  شــێواندنی 
و  تــاوان  لــە  خۆبەری کــردن  هەروەهــا 
جینایەتەکانــی ڕێژیم دەرحەق بە گەلی 

کوردیان داوە.
لــەم زنجیــرە بەرنامــە پڕاوپــڕ لــە درۆ و 
دەلەســەیە، کــە ئەوپــەڕی ڕق و قینــی 
بــە  دژ  بەرنامەکــە  ئامادەکارانــی 
گەلــی کــوردی پێوە دیــارە، لە ڕێگەی 
فەرەجــی،  فایــق  وەک  کەســانێکی 
ڕەحیم ئەحمەدی، خەلیل ڕەزایی، واحید 
چەکهەڵگــری  چەندیــن  و  ئەســعەدی 
بــۆ شــێواندنی  دیکــەی ڕێژیــم هــەوڵ 
بزووتنــەوەی  دیارەکانــی  کەســایەتییە 

ڕزگاریخوازانــەی کوردســتان و ڕەوتــی 
گەلەکەمــان  مافخوازانــەی  خەباتــی 

دراوە.
بەرنامەیەکــی  دووتوێــی  لــە  هەروەهــا 
دیکەی هاوشێوە لەژێر ناوی )بر بلندای 
صخرەهــا( کە باس لە ژیانی پاســداری 
بوســتانی"  "ســەمەد  ڕێژیــم  بەدنــاوی 
ڕێگــەی  لــە  دراوە  هــەوڵ  دەکات، 
کەســانێکی نــاوزڕاوی وەک "بەیتــواڵ 
درۆییــن  قارەمان ســازییەکی  دادخــا" 
بخرێتــە  هاوپیاڵەکانــی  و  ناوبــراو  لــە 
بەرچــاوی بینــەر و لــە هەمان کاتیشــدا 
هێزە شۆڕشــگێڕەکانی کوردستان وەک 
الیەنێکــی بەســتراوە بــە بێگانــە و دژ بە 

ئازادی و بەرەی ئاژاوەچی بناسێنێت.
ئــەم  کــە  وەبیرهێنانەوەیــە  بــە  پێویســت 
لــە  ڕێژیــم  جینایەتــکارەی  پاســدارە 
تەمەنــی پــڕ لــە شــوورەیی خۆیــدا و لە 
خۆشــخزمەتییەکانی  چوارچێــوەی 
الوی  و  گەنــج  چەندیــن  ڕێژیــم  بــە 
کــوردی بەهۆی ئازادیخــوازی ڕەوانەی 
ڕەش چاڵەکانی کۆماری ئیسامی کرد 
و دواجــار ڕێکەوتــی ٢٦ی جۆزەردانــی 
ســاڵی ١٣٩٥ی هەتــاوی لــە جەریانــی 
حەماســەی لەبیرنەکراوی قەرەســەقەڵی 

شنۆ کوژرا.
ئەوەیکە ڕوونە ڕێژیمی دژەکوردی تاران 
لــە هەموو تواناییەک بۆ بەالڕێدابردنی 
بیــروڕای گشــتی گەالنــی ئێــران دژ بە 
بزووتنــەوەی مافخوازانــەی کوردســتان 
کەڵــک وەردەگــرێ؛ پێشــتریش هەوڵــی 
لــەم چەشــنە دراوە کــە ئامانجەکەی لە 
ڕاســتیدا شــێواندنی مێژوو و چەشنێک 
لــە شــەڕی نــەرم بــووە بــۆ بەردەنگــی 
غەیری کورد تاکوو لەم ڕێگەیەوە پاساو 
بۆ جینایەتەکانی خۆیان لە ڕابردوو و لە 
ئێستادا بهێننەوە و ڕەواییەکی، هەرچەند 

کاتی، بۆ خۆیان مسۆگەر بکەن.

پۆلێکی دیکە لە الوانی دەروەستی کورد پەیوەست بە ڕیزەکانی شۆڕش بوون
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ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات 
لە پێوەندی لەگەڵ بوومەلەرزەی کوردستان

دەفتەری سیاســی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران لە پێوەندی لەگەڵ 
یەکشــەممەی  ڕۆژی  بوومەلــەرزەی 
کوردســتان ڕوو لە خەڵکی کوردستان 

ڕاگەیەندراوێکی باو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

کارەســاتی بوومەلــەرزە رۆژهــەاڵت و 
باشووری کوردستانی هەژاند

هاونیشتمانیانی بەڕێز،
خەڵکی خۆڕاگری کوردستان،

ئێوارەی رۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی 
٢١ی خەزەڵــوەری ١٣٩٦ی هەتــاوی 

کاتــی  بــە  شــەو  ١٠ی  کاتژمێــر 
لــە  بوومەلەرزەیــەک  کرماشــان، 
ســەرپێڵی زەهاو  ســەربە  ئەزگەڵــەی 
ڕووی دا کــە گەورەیــی و بەهێزیــی 
ئەو بوومەلەرزەیە بە رادەیەک بوو کە 
چەندیــن واڵتــی ناوچەی رۆژهەاڵتی 

نێوەڕاستیش هەستی پێ کرد.
لــە  بوومەلەرەزەیــە  ئــەو  چەقــی 
ســەرپێڵی زەهاو بــوو کــە لــەو ناوچەیە 
وێرانییەکــی یەکجــار زۆری دروســت 
کرد و لە چەندین شــاری دەوروبەریش 
وەکــوو ئیــام و کرماشــان و جوانــڕۆ 

و شــاباد و قەســری شــیرین و کرنــد 
و ســەالس و ... خەســاری مــادی و 

گیانیی بەدواوە بوو.
لــە  ســەرەتاییەکان  ئامــارە  پێــی  بــە 
شــارەکانی پارێــزگای کرماشــان تــا 
ئێستا زیاتر لە ٢٠٠ کوژراو و نزیک 
بە ٢٦٠٠ بریندار تۆمار کراوە و رەنگە 
بە هۆی گەڕان لە ژێر وێرانەکاندا ئەو 
ئامارانــە زۆرتریــش ببنەوە و قوربانیی 

زۆرتری لێ بدۆزرێتەوە.
باشــووری  لــە  بوومەلــەرزە  ئــەو 
هەســتی  بەتونــدی  کوردســتانیش 

پێکــراوە و بەتایبــەت لە دەربەندیخان و 
چەند شــاری دیکــەی وێرانیی زۆر و 

قوربانیی لێکەوتۆتەوە.
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران وێڕای سەرەخۆشی 
ئــەو  قوربانیانــی  بنەماڵــەی  لــە 
بوومەلەرزەیــە، هیــوای هەرچی زووتر 
چــاک بوونــەوە بــۆ بریندارانــی ئــەو 

کارەساتە دەخوازێ.
کارەســاتێکی وەهــا گــەورە کــە دەیان 
رۆژهــەاڵت  لــە  کوردســتان  شــاری 
و باشــووری گرتۆتــەوە و بــە ســەدان 

و  برینــدار  هــەزاران  بــە  و  قوربانــی 
بەجــێ  لــێ  زۆری  وێرانییەکــی 
و  نەتەوەییــە  کارەســاتێکی  مــاوە، 
هەمــوو  بــۆ  هاوخەمیمــان  وێــڕای 
مــادی و گیانــی،  زیانلێکەوتووانــی 
هاونیشــتمانیانی  هەمــوو  لــە  داوا 
لــەم کارەســاتە  کــورد دەکەیــن کــە 
گەورەیــەدا بــە هــەر شــێوەیەک کــە 
بۆیان دەکــرێ یارمەتیدەری قوربانیان 

و ماڵوێرانکراوەکان بن.
لــە  دووبــارە  سەرەخۆشــیی  وێــڕای 
قوربانیانــی  هەمــوو  بنەماڵــەی 

و  خەزەڵــوەر  ٢١ی  بوومەلەرزەکــەی 
هیوای هەرچی زووتر چاکبوونەوە بۆ 
برینداران، هیوادارین کە کارەساتەکان 
هاوســۆزیی  و  پێکەوەبــوون  هەســتی 

نەتەوەییمان بەرزتر بکەنەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران

دەفتەری سیاسی
٢٢ی خەزەڵوەری ١٣٩٦
١٣ی نۆڤامبری ٢٠١٧

ڕاگەیەندراوی کۆمیسیۆنی تەشکیالت سەبارەت
 بە بوومەلەرزەکەی کوردستان

حیزبــی  تەشــکیاتی  کۆمیســیۆنی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، لــە 
کوردســتان  بوومەلــەرزەی  بــارەی 

ڕاگەیەندراوی باو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

خەڵکی نیشتمانپەروەری کوردستان!
ڕاگەیەندراوەکــەی  لــه  وەک  هــەر 
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتان ئێــران، بــە ئامــاژەدان بــە 

ئــەم  کوردســتان  بوومەلەرزەکــەی 
وەهــا  کارەســاتێکی  بــە  ڕووداوەی 
گەورە وەسف کردبوو کە دەیان شاری 
کوردستانی لە ڕۆژهەاڵت و باشووری 
گرتووەتەوە و بە ســەدان قوربانی و بە 
هــەزاران برینــدار و وێرانییەکی زۆری 
لێ بەجێماوە، جەختیشــی کردبووە کە 
ئــەم ڕووداوە دڵتەزێنــە، کارەســاتێکی 

نەتەوەییە.

چەنــد  بــە  ئامــاژە  پێویســتە  لێــرەدا 
خاڵێک بکەین:

ڕوودانــی  دوای  لــە  یەکــەم: 
خەڵکــی  وتــەی  بــە  بوومەلەرزەکــە، 
ئــەو  شــایەتحااڵنی  و  خۆجێــی 
و  ماڵــی  زیانــی  کــە  ناوچانــەی 
دامــودەزگا  بەرکەوتــووە،  گیانییــان 
لــەو  پێوەندیــدار  ئۆرگانەکانــی  و 
پــەڕی کەمتەرخەمیــدا بەرامبــەر بەم 

تەنیــا  نــە  و  جوواڵونەتــەوە  ڕووداوە 
کەمتریــن هــاوکاری و یارمەتییان بە 
خەڵکــی ناوچــە زیــان بەرکەوتووەکان 
و  کۆســپ  بگــرە  نەگەیانــدووە، 
ڕێگریــش بوونە لــە بەردەم هــاوکاری 
ویارمەتی کردنی خەڵکی ناوچەکە.

دووەم: بــە وتــەی خــودی بەرپرســانی 
خانووبــەرە  ئــەو  زۆربــەی  ڕێژیــم، 
هــۆی  بــە  کــە  شــوێنانەی  ئــەو  و 

لــە  ڕووخــاون،  بوومەلەرزەکــەوە 
ســەروبەندی ســەرکۆماریی مەحموود 
بــۆ  ڕواڵــەت  بــە  و  ئەحمەدی نــژاد 
پشــتیوانی لە توێژە کەم داهاتەکان و 
لــە ژێــر ناوی پرۆژەی "مســکن مهر" 
دروست کرابوون. لە ڕاستیدا ڕووداوی 
بوومەلەرزەکــە دەریخســت کە دیســان 
چیــن و توێــژی کەم داهــات و هەژار 
قوربانیانی یەکەمی ئەم ڕووداوە بوون 
کە گیانی هەزاران کەسی بەرەوڕووی 
لــە  کردووەتــەوە.  مــەرگ  مەترســی 
لــەم  ڕاوڕووتــی  پــرۆژەی  ئەنجامــی 
ســتانداردێکی  هیــچ  کــە  چەشــنە 
دەرکــەوت  ڕاســتییە  ئــەو  نییــە، 
نەخۆشــخانەکان،  خانــووەکان،  کــە 
قوتابخانــەکان و پــرۆژە هاوشــێوەکان 
کەمترین ستاندارد و ژێرخانی پتەوی 
هەیە و ڕووی ڕاســتەقینەی بەرپرسان 
و دەســەاڵتدارانی ڕێژیمــی لە بەتااڵن 
بردنی داهات و ســامانی خەڵکی ئەو 

ناوچانە بۆ ڕای گشتی دەرخست.
دوای  لــە  ســات  مخابــن  ســێهەم: 
ســات ئامــاری قوربانیــان و کــوژراو 
لــە  کارەســاتە  ئــەم  بریندارەکانــی  و 
بەرزبوونــەوە دایە و چــاوەڕێ دەکرێت 
زیــان  و  قوربانیــان  ئامــاری  کــە 
بەرکەوتــووان لــەوەی کــە هەیــە زیاتر 

بکات.

لەم ڕووەوە، بە ســەرنجدان بە قورسایی 
و الیەنەکانــی ئــەم ڕووداوە دڵتەزێنە، 
داوا لــە ســەرجەم کۆمەاڵنی خەڵکی 
و  چیــن  هەمــوو  بــە  کوردســتان، 
توێژەکانــەوە دەکەیــن کــە بــە هانای 
و  بــڕۆن  ناوچانــەوە  ئــەو  خەڵکــی 
ئــەوەی لــە توانایان دایە هــاوکاری و 

یارمەتییان بکەن.
کــە  دەکەینــەوە  جەخــت  لێــرەوە 
و  ڕووداو  لــە  ئیســامیی  کۆمــاری 
هەلومەرجی وەهادا دەســتی هاوکاری 
و فریاکەوتنــی کورتــە و تەنیــا بــۆ 
سەرکوت و داپڵۆسین و بەتااڵن بردنی 
ســامانی واڵتــە کە دەســتێکی بااڵی 

هەیە.
پێویســتە لەم بارەوە، سەرجەم ڕێکخراو 
و چاالکانــی مەدەنــی لــە ناوخــۆ و 
ئەخاقــی،  ئەرکــی  واڵت،  دەرەوەی 
مرۆیــی و نەتەوەیــی خۆیان ســەبارەت 
کردنــی  یارمەتــی  و  هــاوکاری  بــە 
لێقەوماوانــی ئــەم کارەســاتە بــە جــێ 

بگەیەنن.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران

کۆمیسیۆنی تەشکیالت
٢٣ی خەزەڵوەر ١٣٩٦
١٤ی نوامبری ٢٠١٧
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حیزبی دێموکرات: 
نەتەوەی کورد لە کارەساتدا، حەماسەیان خوڵقاند

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران لە ڕاگەیەندراوێکدا 
وەهــا  بــە  شــایی  کــردەوە  بــاوی 
بەرامبــەر  لــە  و  دەکا  نەتەوەیەکــەوە 
ئیــرادەی نەتەوەیــی و هەســتی پــاک 
و بێگەردی مافخوازییاندا سەری ڕێز 

دادەنوێنێ.

دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

هاونیشتمانیانی بەڕێز،
خەڵکی وشیاری کوردستان،

خەزەڵــوەری  ٢١ی  ڕۆژی  بەداخــەوە 
ڕووداوی  هەتــاوی،  ١٣٩٦ی 
سروشــتیی بوومەلەرزە لە کوردستانی 
دا و لــە هــەر دوو دیوی ڕۆژهەاڵت و 
باشووری کوردستان وێرانی لێکەوتەوە 
کە وێرانی و قوربانی کەوتنەوەکە لە 
شارەکانی سەر بە پارێزگای کرماشان 
ئەوەنــدە زۆر بــوو کــە کارەســاتێکی 

گەورەی لێکەوتەوە.
بەپێــی هەندێ لــە ئامارەکانی ڕێژیم 
)کــە زۆریــش جێــگای بــاوەڕ نیــن و 
وێرانی و قوربانییەکان زۆر لەوە زۆرتر 
بــوون( نزیک بــە ٥٠٠ کەس کوژراو 
و زیاتر لە ١٠٠٠٠ کەس بریندار بوون 
و زیاتر لە ١٢٠٠٠ یەکەی نیشتەجێ 
بــە  و  تێکڕووخــاون  بەتــەواوی  بــوون 
هــەزاران مــاڵ و یەکــەی نیشــتەجێ 
زیانیــان  و  زەرەر  دیکــە  بوونــی 
پێگەیشــتوه؛ بــه شــێوەیەک کــه بــه 
کەڵکی نیشــتەجێبوون نایەن. چەندین 
شــار و نزیــک بــە ١٦٠٠ گونــد بــەر 
خەسارەتەکانی بوومەلەرزە کەوتوون و 
هەموو ئەمانە و هاتنی سەرما و باران 
و قوربانــی لێکەوتنــەوەی دواتر و ... 
نیشان دەدەن و پێمان دەڵێن کە ژمارەی 
وێرانــی و قوربانیــی ئــەو کارەســاتە 
زۆرتــر لــەوە بــووە کە ڕاگەیەنــدراوە و 
قوواڵیی ئه م کارەساته مرۆییه دواتر 

ڕوون دەبێتەوه. 
لە هەر کارەساتێکدا، لە هەموو دونیا 
لــە حکوومەتــەکان  چاوەڕوانییــەکان 
ئەوەیــە کــە هەرچی خێراتــر بە پیری 
لێقەوماوانــەوە بچــن و نــەک هەمــوو 

فریاگــوزاری  بــۆ  ئاســانکارییەک 
بــۆ فریاگــوزارەکان فەراهــەم بکــەن، 
بەڵکــوو بەشــێکی زۆری ئیمکانــات 
ماددیــی  و  مرۆیــی  هێــزی  و 
حکوومــەت بــۆ دەربازکردنی خەڵک 
یارمەتیدانیــان و  لــە کارەســاتەکە و 
چاککردنەوەی ژیان و ماڵیان تەرخان 
بکەن. بەاڵم لە حکوومەتی کۆماری 
ئیسامیدا نەک ئەو کارە نەکرا و به 
گوێــرەی پێویســت بە هانــای خەڵکی 
بــەاڵ لێــدراوەوە نەچــوون، بەڵکوو زۆر 
بــە درەنگــی باســیان لــەوە کــرد کــە 
و  مــاددی  خەســاری  بوومەلەرزەکــە 
گیانیــی زۆری هەبــووە و ئێستاشــی 
ڕاســتییەکان  هــەر  بــێ  لەگــەڵ 

دەشارنەوە.
سەرەڕای ئەوەش هێزه ئەمنییەتییەکان 
بــۆ  هێنــا  پاســدارانیان  ســپای  و 
داپڵۆســینی خەڵــک کــە نــەکا لــەو 
دۆخــە نالەبــارە ڕەوانیــەدا کە خەڵکی 
و  بچنــەوە  ڕێژیمــدا  بەگــژ  تێدایــه 
وەک بینیمــان هێــزی داپڵۆســێنەری 
ڕێژیــم لەو خەڵکــە لێقەوماوەیــان دەدا 
و بێ حورمەتییــان پــێ دەکــردن کــە 
هاتبوون پاروە نانێک بۆ منداڵەکانیان 
ببەن. وێڕای ئەوەش یارمەتی و کاری 
بەهاناوەچوون لە الیەن دام ودەزگاکانی 
ڕێژیمــەوە ئەوەنــدە کــەم بــوو، کە هەم 
خەڵکە لێقەوماوەکە تووشی گوشاری 
دەروونی و داماوی زۆرتر بوون و هەم 
هەمــوو ئێــران زانییــان کــە ڕێژیمــی 
کومــاری ئیســامی نایهــەوێ بــەدەم 
خەڵکــی بوومەلەرزەلێدراوی ســەرپێڵ 
و ئیزگەلــە و ســەالس و شــارەکانی 
بچــێ.  کوردســتانەوە  دیکــەی 
ڕێژیــم نــەک حاڵەتــی نائاســایی بــۆ 
ڕانەگەیانــد،  خەڵــک  یارمەتیدانــی 
بەڵکــوو گوشاریشــی بــۆ ئــەو خەڵکه 
زۆرەوە  زەحمەتــی  بــە  کــە  هێنابــوو 
تەرمی مردووەکانیان لەژێر وێرانەکان 
دەردێنن و دەبێ بیبەنە پزیشکی بەناو 
ئیجــازەی  ئــەوان  و  ڕێژیــم  قانوونــی 
ناشــتنی بدەن و تا ئەوان ئیجازە نەدەن 

نابێ هیچ تەرمێک بنێژرێ!
ســەرباری هەموو ئــەو کەمتەرخەمی 

و بەهاناوەنەچــوون و ســەرکوتکاریانه، 
ڕایانگەیانــد کــە هیــچ یارمەتیــەک 
لــە دەرەوەی واڵت وەرناگریــن و لە نێو 
شــوێنە کارەســات لێدراوەکەشدا دەبێ 
هەمــوو کارەکان لەژێــر بەڕێوەبەریــی 

سپای پاسداراندا بەڕێوە بچێ.
لــە وەهــا دۆخێکــدا، خەڵکــی کــورد 
کوردســتان  شــارەکانی  هەمــوو  لــە 
لــە بڕیارێکــی نەتەوەیــی و مێژوویــدا 
کۆکردنــەوەی  بەرفراوانــی  هەوڵــی 
بوومەلەرزەلێــدراوەکان  بــۆ  یارمەتــی 
چەندیــن  و  دا  بەهاناوەچوونیــان  و 
لــە هەمــوو  خــران.  وەڕێ  کەمپەیــن 
شــار و گوندێکی کوردســتاندا دەست 
کــرا بــە کۆکردنــەوەی یارمەتــی بــۆ 
هاونیشــتمانی و هاوزمانەکانیــان لــە 
پارێــزگای  گوندەکانــی  و  شــارەکان 
ڕووداوی  تووشــی  کــە  کرماشــان 
ماڵوێرانکــەری بوومەلــەرزە هاتبــوون. 
خەڵکــی  کــە  ڤیدیــۆکان  و  وێنــە 
ئاســایی کــورد دوور لــە بوونــی هیچ 
بیانــی  و  ئێرانــی  ڕاگەیەندکارێکــی 
و  دا  نیشــانیان  کــردووە،  تۆماریــان 
وەکــوو بەڵگــە لــە مێــژوودا دەمێننەوە 
بوومەلــەرزە،  کارەســاتی  دوای  کــە 
دژوارتریــن  لــە  کــورد،  نەتــەوەی 
هەلومەرجدا و لەژێر گوشــاری ڕێژیم 
و دام ودەزگاکانــی و بەتایبەت ســپای 
پاســداراندا چ حەماسەیەکیان خوڵقاند 
و چۆن هەموو گەمارۆ و گوشارێکی 
بەهانــای  و  دا  تێــک  ڕێژیمیــان 
هاونەتەوە بەاڵلێدراوەکانیانەوە چوون.

کۆماری ئیسامی و سپای پاسداران 
ویســتیان کــە بە گەمــارۆی خەڵکی 
کــورد لــەو شــوێنانەی بوومەلەرزەیان 
لێ دراوە، ڕۆحی نەتەوەیی و ئیرادەی 
بەچۆکــدا  و  بشــکێنن  خەڵکــە  ئــەو 
بێنــن، بــەاڵم نەتــەوەی کــورد دووبارە 
و  وشــیارتر  زۆر  کــە  ســەلماندیانەوە 
ئامادەتر و بەورەتر لەوەن کە پاسداران و 
ڕێژیمی تاران بیریان لێ کردبوویەوە.

لێــرەدا پێویســتە ئامــاژە بــە هــەوڵ و 
تێکۆشــانی کوردەکان لە بەشــەکانی 
دیکــەی کوردســتان بکەیــن کــە هەم 
بــە  هــەم  و  هاوخەمــی  پەیامــی  بــە 

هەوڵــدان بۆ کۆکردنــەوەی یارمەتی، 
یــەک نەتەوە بوونــی کوردیان دووبارە 
مانــا کــردەوە و لە هەموو بەشــەکانی 
بەهاناوەچوونــی  هەوڵــی  دیکەشــدا 
درا.  بوومەلەرزەکــە  قوربانیانــی 
هەروەهــا دەور و ڕۆڵــی هێندیــک لــه 
ڕاگەیەنــە گشــتییەکانی کوردســتان 
بەرز و جێگای ڕێزە کە سات بە سات 
و ڕۆژ بــە ڕۆژ لەگــەڵ قوربانیــان و 
هەوڵــی هەمەالیەنە بــۆ کۆکردنەوەی 
دەنگــی  و  بــوون  یارمەتیەکانــدا 
قوربانیــان و هەوڵــی نەتــەوەی کــورد 
بــۆ بەهاناوەچوونیــان بە چاو و گوێی 

دونیا گەیاند.
لــەو نێــوەدا کــە نەتــەوەی کــورد بــە 
هەموو شــێوەیەک ئیرادەی نەتەوەبوون 
هاوزمانەکانیــان  بەهاناوەچوونــی  و 
دەســەلماند، دوو شــت جێگای بایەخ و 
سەرنجی تایبەت بوون؛ یەکەم هەوڵی 
ڕێژیم بۆ ئەوەی ســپای پاســداران بکا 
بــە بڕیــاردەر و بەڕێوەبــەری کارەکان 
و تەنانــەت وەرگرتنی یارمەتییەکانی 
خەڵــک بۆ ئــەوەی به ناوی ڕێژیمەوه 
بیــدا بــه خەڵک، هــەر بەو مەبەســته 
له چەندین شــوێندا دەستی بەسەر ئەو 
بــەاڵم خەڵــک  یارمەتیانــەدا گــرت، 
هیــچ بڕوایەکیان بــە دام ودەزگاکانی 
ڕێژیــم نەبــوو و یارمەتیەکانیــان بەوان 
نەدا و لە ڕێگەی کەسان و ڕێکخراوە 
ئەرکانەیــان  ئــەو  خەڵکیەکانــەوە 

ڕاپەڕاند. 
دووهــەم هەوڵی خەڵکــی غەیرە کورد 
کــە  ئێــران  دیکــەی  شــارەکانی  لــە 
هەرچەند لە ســەرەتادا شــتێکی ئەوتۆ 
بــەدی نەدەکرا، بــەاڵم لەگەڵ ئەوەی 
زانییان ڕێژیم کەمتەرخەمە، ئەوانیش 
دوور لــە دام ودەزگاکانــی ڕێژیــم و لە 
الیەن خۆیانەوە دەســتیان بە گەیاندنی 
یارمەتی بەو خەڵکە لێقەوماوە کرد و 
دووبارە ڕێژیم لە خەڵک جیا کرایەوە.
کۆکردنــەوەی  ســەروبەندی  لــە 
یارمەتــی و گەیاندنــی یارمەتــی بــە 
ڕووداوێکــی  لێقەومــاودا  خەڵکــی 
دڵتەزێنــی دیکــە ڕوویــدا کە خەڵک 
کــرد.  دروســت  حەماســەیان  لــەوەش 

بــە  بــووکان  هاوواڵتیەکــی خەڵکــی 
ناوی "ئەبووبەکر مەعرووفی" لەکاتی 
خەڵکــی  بــە  یارمەتــی  گەیاندنــی 
ڕووداوی  لــە  ســەرپێڵدا  و  ســەالس 
وەرگەڕانی ماشــێندا گیانی لەدەســت 
دا. گەڕانەوەی تەرمی خوالێخۆشبوو، 

گەڕانەوەیەکی ئاسایی نەبوو. 
هــەر لە شــوێنی ڕووداوەکەوە شــار بە 
شــار و گونــد بــە گوندی کوردســتان 
لەســەر ڕێــگا پێشــوازییان لــە تەرمی 
ئــەو هاوواڵتییــە کــرد و لــە هەمــوو 
کــەس  هــەزاران  بــە  شــوێنەکاندا 
هاوڕێــی  کاروانــی  پێشــوازی  بــە 
مەعرووفیــەوە  ئەبووبەکــر  تەرمــی 
بــە  لــە هەمــوو شــوێنێکدا  چــوون و 
دروشــمی نەتەوەیــی و بــە پــاکاردی 
هەڵگــری دروشــمی شۆڕشــگێڕانەوە، 
ئەبووبەکریان بە شــەهیدی کوردستان 
پێناســە کرد و تەرمی شــەهید بوو بە 
ئااڵی نیشــتمانێک کــە خەڵکەکەی 
هەمــوو پیان و گەمــارۆی دوژمنیان 
بەزاند و دووبارە بە حەماسەوە ئیرادەی 
بــەرزی نەتەوەیــی خۆیان ســەلماندەوە. 
پێشــوازی لــەو تەرمە کــە دەگەڕایەوە 
زێــدی خۆی پێشــوازییەکی نەتەوەیی 
و بە دەیان و سەدان هەزار کەسی بوو 
و ناشتنیشی لە زێدی خۆی لە بۆکان 
وێــڕای هەموو گوشــار و پیانەکانی 
ڕێژیم، بەڕێکردنێکی هەزاران کەسی 
دایــەوە  نیشــانیان  دووبــارە  کــە  بــوو 
نەتەوەیــە  ئــەم  کــە  ســەلماندیانەوە  و 
ئاســتەکانی  بەرزتریــن  گەیشــتووەتە 

وشیاری و بوێریی نەتەوەیی.
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران وێڕای دەربڕینی خەم 
و پەژارەی دووبارەی خۆی بۆ هەموو 
کارەســاتی  بریندارانــی  و  قوربانیــان 
بوومەلەرزەکــە و هاوخەمــی لەگــەڵ 
هەرچــی  هیــوای  و  بنەماڵەکانیــان 
زووتــر چاکبوونــەوە بــۆ برینــدارەکان، 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری 
ئەبووبەکــری مەعرووفــی دەکات کە 
لەپێناوی باوەڕە بەرزەکانیدا گیانی دا 
و بوو بە ڕەمز و هێما بۆ نەتەوەیەک. 
هەروەها دەست خۆشی و ماندوونەبوون 

لــە هەمــوو ئــەو کەســانە دەکا کە بە 
غەیــرە  و  مــاددی  شــێوەیەکی  هــەر 
مــاددی یارمەتییــان بــە لێقەوماوانــی 
بوومەلەرزەکــە گەیانــد و ســوپاس و 
پێزانینــی خۆی بەرامبــەر هەموو ئەو 
کەس و ڕێکخراو و الیەنانە دەردەبڕێ 
کــە لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و 
بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان و لە 
دەرەوەی واڵت لەوپێنــاوەدا هەنگاویــان 
هەڵگــرت و ئەرکێکی مرۆییان بەجێ 

گەیاند.
هەروەهــا دەفتــەری سیاســی ســوپاس 
هەمــوو  بــە  تایبــەت  وپێزانینێکــی 
گرووپەکانــی  و  توێــژ  و  چیــن 
نەتــەوەی  کوردســتان،  کۆمەڵــگای 
بــەورە و چاوکــراوە و لەسەرهەســتی 
کــورد دەکا کــە کارەســات بــە دوای 
ناخــۆش  ڕووداوی  و  کارەســات 
کــە  ناخــۆش  ڕووداوی  دوای  بــە 
بەســەریاندا هاتــووە، بەوپــەڕی ورە و 
ئیــرادەوە پێکــەوە بــوون و بە یەکڕیزی 
و هاوســۆزی و هاوپێوەندیی مرۆیی و 
نەتەوەییان حەماسەیان خولقاندۆتەوە و 
نەتەنیــا جیهانیان سەرســامی ئیرادەی 
وانەکانــی  بەڵکــوو  کــردووە  خۆیــان 
پێکەوەبوونیان بە گوێی تێکۆشــەرانی 
حیزبــی  گەیانــدووە.  خۆشــیان 
دێموکراتی کوردستانی ئێران شایی بە 
وەهــا نەتەوەیەکەوە دەکا و لەبەرامبەر 
ئیرادەی نەتەوەیی و هەســتی پاک و 
بێگــەردی مافخوازییاندا ســەری ڕێز 

دادەنوێنێ.

کوردستان ئاوەدان و کورد سەربەرز

حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران

دەفتەری سیاسی

٢٨ی خەزەڵوەری ١٣٩٦
١٩ی نۆڤامبری ٢٠١٧

دەفتەری سیاسیی حیزبی 
کوردســتانی  دێموکراتــی 
ئێران لە ڕاگەیەندراوێکدا 
بــاوی کردەوە شــایی بە 
وەها نەتەوەیەکەوە دەکا 
و لــە بەرامبــەر ئیرادەی 
نەتەوەیی و هەستی پاک 
و بێگەردی مافخوازییاندا 

سەری ڕێز دادەنوێنێ.



ژمارە ٧١٣، ٣٠ی خەزەڵوەری ٦١٣٩٦

پرۆژە شاراوەکانی سپای پاسداران، 
بوومەلەرزەکەی ئیزگڵەی کرد بە

 تراژیدیایەک بۆ کورد
لــە  بەشــێک  کــە  وومەلەرزەیــەک 
کوردستانی رۆژهەالتی کرد بە وێرانە 
و گوڕســتان، وێدەچــێ کــە بەهــۆی 
گیانیەکانــی  زیانــە  تەقینەوەیــەک 

زۆرتر کردبێ .
شــەوی ٢١ لەســەر ٢٢ی خەزەڵــوەری 
١٣٩٦ی هەتــاوی، بوومەلەرزەیەکــی 
ریشــتەری   ٧.٣ بەهێــزی  زۆر 
ناوچەکانــی ئیــام، ســەرپێڵی زەهاو، 
کرماشــان، ســنەو مەریــوان و هەروەها 
و  لەرزانــد  باشــووری  کوردســتانی 
خەسارێکی زۆری بە خەڵک گەیاند.
عەردهەژێنــە،  ئــەو  ناوەنــدی 
شارۆچکەی ئیزگلە بوو کە دەکەوێتە 
نێــوان ســەرپێڵی زەهــاو و جوانــڕۆ و 
هەڵەبجە. شار و گوندەکانی سەرپێڵی 
زەهاو زۆرترین خەساریان وەبەرکەوتووە، 
زۆربــەی  و  رۆخــاون  گونــدەکان 
خانــووەکان لەگــەڵ خــاک یەکســان 
بوون. لە ناوەندی کارەساتەکەدا زەوی 
بە درێژایی چەندین کیلۆمتر شــەقی 
شــاخەکانیش  لــە  هەنــدێ  و  بــردووە 
داڕمــاون و بە پێــی هەواڵیکی نهێنی 
کە دەزگاکانی رێژیم پشــت راســتیان 
نەکردۆتەوە، نزیک بە هەزاران پاسدار 

لەو رووداوەدا کوژراون.
پاش روودانی کارەســاتەکە حکومەت 
جەوێکــی ئەمنیەتــی لــە ناوچەکانی 
سەرپێڵی زەهاو و ئیزگڵە کە ناوەندی 
روودانــی بوومەلەرزەکەیــە، پێکهێناوە 
و ئیــزن نــادات تــا هەواڵنێرانــی بیانی 
شــوێنە،  ئــەو  بچنــە  ســەربەخۆ  و 

ئەگەرچــی مــاوە بــە مــاوە لــە ناوچە 
کوردییەکانــدا بوومەلــەرزە روو دەدات 
بــەاڵم هەندێــک هــەواڵ گومانیان لە 
شــتی الوەکی دروســت کرد و هەر لە 
یەکەم رۆژی روودانی ئەو کارەساتە، 
لــە زاری پســپۆڕان و خەڵکــی ئــەو 
ناوچانــەوە ئەو هەوااڵنــە باس دەکرێن 
کــە هــاوکات لەگــەڵ بوومەلەرزەکە 

دەنگی تەقینەوەیەکیش بیستراوە.
رووداوەکانــی پــاش ئــەو کارەســاتە و 
چۆنیەتی هەڵســووکەوتی حکوومەت 
نــەک ئــەو گومانانــەی نەڕەواندنــەوە 
بەڵکوو تا دێت گومانەکان زیاتر دەبن 
و بــاس لە تەقینەوەی ئەنباری نهێنی 
مووشەکی سپا لەو ناوچەیە دەکرێت.
ســەرپێڵی زەهاو یەکێک لە کۆنترین 
شــارەکانی کوردســتانە و دانیشتوانی 
و  لــەک  و  جــاف  زۆرینــە  بــە  کــە 
کەڵهــوڕن، لــە رووی ئایینیــش هــەم 
یارســان و هــەم ســووننە و هــەم شــیعە 
لــەم ناوچەیــەدا بوونیــان هەیــە و ژیان 

بەسەر دەبەن.
ئەگەرچــی بوومەلــەرزە یەکێکــە لــە 
دیــاردە سروشــتیەکان لــە جیهاندایــە، 
بــەاڵم زۆر هــۆکار و هەڵســووکەوتی 
گوومانــەکان  و  شــک  گومانــاوی، 
بــۆ نائاســایی بوونــی ئــەو دیاردەیــە 
ئاســتی  بەرزبوونــەوەی  ئەگــەری  و 
بــە  بوومەلــەرزە  ئــەو  قوربانیانــی 
یــان  ناوکــی  کاوەی  تەقینــەوەی 
بەهێزتــر  مووشــەکەکان  ئەنبــاری 

دەکات. 
بــە دوو دەیەیــە کــە ســپای  نزیــک 
پاســداران لە بەشێک لە شارۆچکەی 
ئیزگلە، کە دەکەوێتە نێوان سەالســی 

باوەجانــی و داوێنــی کێــوی بەمۆ بە 
ناوچــەی داخــراوی نیزامــی دیــاری 
کــردووە و ئیــزن بــە کــەس نــادات تــا 
بچنــە ئــەو ناوچەیــەوە. پســپۆڕێکی 
خەڵکــی ئــەو ناوچەیــە کــە ناوەکەی 
پارێزراوە، دەڵێ:  ســپای پاســداران لە 
ژێر ناوی گواستنەوەی ئاو و درووست 
کردنــی بەنداو، لە گوندی ئیزگلە بۆ 
خۆی پایگایەکی مووشەکی دروست 
کردووە، ئەگەرچی لە رواڵەتدا کاریان 
گواستنەوەی ئاوی چۆمی سیروان بۆ 
ئەو ناوچەیە بوو، بەاڵم لە ژێرەوە و بە 
نهێنی بۆ دروست کردن و وەڕێخستنی 
جۆریــک ســامانەی مووشــەکی کە 
توانــای هەڵگرتنــی کاوەی ناوکــی 
هەبێت، کاریان کردووە. لەو جێگایەی 
و  مووشــەکی  ســامانەی  هــەر  کــە 
ناوکــی بــە رێژەیەکــی زۆر ئــاو بــۆ 
ســاردکردنەوەی دەزگاکانی پێویستە، 
بە بیانووی کشت و کاڵ بەنداوێکیان 
لــەو شــوێنە دروســت کــردووە. کــە لە 
رووی موهەندیســییەوە هیــچ پســپۆڕ 
کردنــی  دروســت  موهەندســێک  و 
ئاوبەنــدی لەو شــوێنە تەئیــد نەدەکرد 
و بــڕوای نەبــووە کــە ســپا خەریکــی 
لــەو  بێــت  بەنــداو  کردنــی  دروســت 
رەتیشــی دەکاتــەوە کــە  ناوچەیــەدا. 
ئــەو هەمــوو خەســارەتە تەنیــا بەهۆی 
وایــە  پێــی  و  بووبێــت  بوومەلــەرزەوە 
کــە دەبــێ بوومەلــەرزە بووبێتــە هۆی 
تەقینەوەی مەخزەنی مووشــەکەکانی 
بــەو  و  ئەتۆمــی  کاوەی  یــان  ســپا 
شــێوەیە شــەپۆلەکانی بوومەلەرزەکــە 
تەقویــەت کراون و ئاســتی قوربانیانی 

چووەتە سەرەوە.

هەروەها پسپۆڕێکی بواری زەویناسی 
دەڵــی:" تــا ئــەو جێگایــەی کــە مــن 
 s بزانــم ئــەم شــەپۆالنە نە لــە جۆری
بــوون و نــە لە جۆریP، شــەپۆلەکان 
بــە  باوبوونەوەیــان  و  شــێوێندرابوون 
شــێوەی بازنەیــی بــووە کــە تەنیــا لــە 
مەوجگەلێکــی  وەهــا  تەقینــەوەدا 
بازنەیی دروست دەبن. من بە دڵنیایی 
و متمانەوە دەتوانم بڵێم کە ئەم هەموو 
ماڵوێرانییــە بــە هــۆی تەقینەوەیەک 
بــووە کــە لە نێــو زەویــدا رووی داوە و 
بووەتــە هــۆی بەرزبوونــەوەی ئاســتی 
بوومەلەرزەکە بۆ سەرووی ٧ ریشتر."
ســپای پاســداران وەک تەنیا هێزێکی 
جێــگای متمانــەی رێبەری کۆماری 
ئیســامی ئێران و بەرپرســی جێبەجێ 
کردنــی پــرۆژە نهێنییەکانــی ئێــران و 
دروست کردنی چەکی بە هێز بۆ زاڵ 
بوونــی کومــاری ئیســامی ئێرانە بۆ 

سەر خەڵکی ناوچە.
ئیزگلــە  کارەســاتی  روودانــی  پــاش 
حکوومــەت لــە باتــی ئــەوەی کــە بە 
هانــای خەڵکــی لێقەومــاوەوە بێت، بە 
هەزاران کەس لە هێزی سپای پاسداران 
و ئەرتەشــی لــە تارانــەوە هێناوەتە ئەو 
ناوچەیــە، بە بێ ئــەوەی بۆ یارمەتی 
خەڵــک هاتبــن و کــەس نازانــێ کــە 
کاریــان چیە؛ هەروەهــا ئیزن نادات تا 
رۆژنامەوانانی سەربەخۆ و بیانی بچنە 
ناوچەکــە و کۆســپ دەخاتــە بــەردەم 
گەیاندنی یارمەتییە خەڵکییەکان کە 
لەالیــەن خــودی خەڵکــەوە بۆ خەڵکی 
لێقەوماو کۆکراونەتەوە و بە تەواوەتی 

ناوچەکەی ملیتاریزە کردووە.
و  خەڵــک  وتــەی  بــە  ســەرنجدان 

شــێوازی  و  ناوخۆیــی  پســپۆڕانی 
کەوتنــی  و  خانــووەکان  داڕمانــی 
بینــاکان، پیشــاندەری ئــەو راســتیەیە 
کــە ئەو کارەســاتە رەنگە بە رووداوی 
مووشــەکی،  ئەنبــاری  تەقینــەوەی 
و  قوربانــی  بوومەلەرزەکــە  دوای 
و  بووبــێ  زۆرتــر  ماڵوێرانییەکانــی 
شــاردنەوەی  بــۆ  رێژیــم  هەوڵەکانــی 

بوومەلەرزەکــە،  دوای  رووداوەکانــی 
ئەوەندەیتــر ئاســتی قوربانیانــی زۆرتر 
کــرد و بووەتــە هــۆی کارەســاتێکی 
مرۆیــی بۆ گەلی کــورد و کوژرانی 
پاســداران و پێرســۆنێلی ئــەو شــوێنە 
کــە تا ئێســتا لــە الیــەن حکوومەتەوە 

شاردراوەتەوە.

لە خەبات دژ بە ئەپارتایدەوە بۆ ڕاسان

خۆپیشــاندان و چاالکــی مەدەنی دوو 
ســاڵی ڕابــردوو، هــەر لــە کەمپەینــی 
هەڵمەتــی  تاکــوو  بگــرە  جامانــەوە 
فریاکەوتنــی لێقەوماوانی بوومەلەرزە 
لــە پارێــزگای کرماشــان، نیشــانەی 
ســەرهەڵدانی بەربەرکانێی جەماوەری 
دیاردەیــەش،  ئــەم  مەدەنیــن.  و 
لەالیەکــەوە،  هەیــە؛  الیەنــی  دوو 
بەرین بوونــەوەی بەشــداری خەڵــک لە 
خۆپیشــاندانەکان، لەالیەکی دیکەوە، 
دوور لــە بەکارنەبردنــی زەبروزەنــگ، 
کــرداری  کۆمەڵێــک  ئەنجامدانــی 
ناڕەزایەتــی  دەربڕینــی  و  هێمایــی 
لــە  و گەیاندنــی پەیامــی سیاســی. 

گــەڵ ئــەوەی بارودۆخــی کوردســتان 
جیــاوازە لــە گــەڵ زۆر واڵتــی دیکــە 
و  جەمــاوەری  بەربەرەکانێــی  کــە 
مەدەنییان تێدا کراوە، ڕەنگبێ بکرێ 
بەراوردکردنێــک لەگــەڵ خەبــات دژ 
بــە ئەپارتایــد لە ئەفریقای باشــوور لە 

جێگای خۆیدا بێ.
لە ئەفریقای باشوور، سەرەتا لە دەیەی 
ڕزگاریخــوازی  بزووتنــەوەی   ،١٩٥٠
ڕەشپێســتەکان بــە خەباتــی مەدەنــی 
دەســتی پێکرد. ئەمە قۆناغی یەکەم 
بــوو لــە خەباتــی ئەوانــدا. هەڵبــەت، 
زەبروزەنگی ڕێژیمی ئەپارتاید وایکرد 
کە "کۆنگرێســی نەتەوەیــی ئەفریقا" 
دەیــەی  ســەرەتای  لــە   )ANC(
١٩٦٠دا، خەباتــی چەکــداری دەســت 
پــێ بــکا. نــەک تەنیــا زەبروزەنــگ 

دژ بــە جوواڵنەوەی مەدەنــی، بەڵکوو 
ســەرکەوتنی خەباتــی چەکــداری لە 
کوبا و ئەلجەزایر، بوون بە سەرچاوەی 

.ANC ئیلهام بۆ
بــە  ئەپارتایــد  ڕێژیمــی  دواجــار 
کەڵک وەگرتــن لــە زەبروزەنگــی زۆر، 
تیــرۆر، زیندانیکردنی ســەرکردەکانی 
گوشــارهێنان  هەروەهــا  و   ANC
بــۆ واڵتــی زیمبابــوێ بــۆ ڕاگرتنــی 
باڵــی  چەکدارانــی  لــە  پشــتیوانی 
نیزامــی ANC، توانــی ئــەو خەباتە 

چەکدارییە کەمڕەنگ بکاتەوە.
باڵــی  پاشەکشــەکردنی  دوابــەدوای 
بەربەرەکانێــی   ،ANC نیزامــی 
جەمــاوەری و مەدەنی بە گڕوتینێکی 
زۆرتــرەوە لە ناوەنــدی دەیەی ١٩٨٠دا 
سەریهەڵدایەوە. لە قۆناغی دووهەمی 

خەباتــی ڕزگاریخــوازی لە ئەفریقای 
باشوور، خەباتی چەکداری و مەدەنی 
هاوتەریــب دەچوونــە پێــش. هەڵبــەت، 
بەئەنقەســت   ANC ســەرکردایەتی 
چەکدارییــان  ســنوورداری  چاالکــی 
ئەنجام دەدا وەک پاڵپشت و بزوێنەری 
بەربەرەکانێــی جەماوەریی و مەدەنی. 
لــە قۆناغــی دووهەمــدا، ڕێکخراوەی 
یەکگرتــووی  "بــەرەی  چەتــری 
دێموکراتیــک" )UDF( پێکهــات، 
کــە زیاتر لــە ٢٣٠ رێکخراوی لە خۆ 
دەگــرت و میلیۆن ونیوێک الیەنگری 
 ANC هەبــوو. رێکخســتنی نهێنــی
ڕێکخــراوە  ئــەو  ســەرەکی  الیەنــی 
چەترییەیــان پێک دەهێنا، کە هەموو 
توێژێکــی کۆمەڵگای لە خۆدەگرت. 
بــوو  هــاوکات  دووهــەم  قۆناغــی 
لەگــەڵ نەرمبوونەوەی شــەڕی ســارد 
و دواجار مســۆگەرکردنی پشــتیوانی 
ئەمریــکا بــۆ ســەپاندنی گەمــارۆ و 
لەپەراوێزخســتنی ڕێژیمــی ئەپارتاید. 
بــە ئامانج گرتنــی خاڵــە الوازەکانــی 
ڕێژیمی ئەپارتاید، بەتایبەت لە ڕووی 
چەکــداری  خەباتــی  ئابوورییــەوە، 
ســنووردار وێــڕای خەباتــی بەرەینــی 
جەماوەریــی و مەدەنــی، لە ســەرەتای 
دەیــەی ١٩٩٠، ڕێژیمــی ئەپارتایــدی 
دواجاریــش  و  پاشەکشــە  بــە  ناچــار 

هەڵوەشانەوە کرد.
ڕاســان، کــە ئامانجــی لێک گرێدانی 
شــاخە، هاوشــێوەی  و  شــار  خەباتــی 
خەباتــی  دووهەمــی  قۆناغــی 
باشــوورە.  ئەفریقــای  ڕزگاریخــوازی 
لە ڕاســاندا، پێشــمەرگە بە ئامادەبوون 
بڵێیــن  بــا  یــان  جەمــاوەردا  نێــو  لــە 
گەڕانەوەیــان بــۆ ڕۆژهەاڵت لە ســێ 
ســاڵی ڕابــردوودا، ترســی خەڵکــی لە 

رێژیــم شــکاند، هەروەهــا هانــی دان 
بجووڵێــن و بەربەرەکانــێ بکەن دژ بە 
ڕێژیمی ئێران. ڕاســان هەم درێژەدانی 
خەباتــی لەمێژینــەی ڕزگاریخوازییــە 
لــە ڕۆژهــەاڵت، هەمیــش بووژاندنەوە 
و داهێنانــە لــە بــواری بەربەرەکانێــی 

جەماوەری و مەدەنیدا. 
ڕاسان لە قۆناغی سەرەتایی خۆیدایە. 
ئێســتا،  تاکــوو  ئــەوەش،  گــەڵ  لــە 
دەســکەوتی بەرچاوی هەبووە؛ لەوانە، 
کوردســتان،  خەڵکــی  تەیارکردنــی 
بەرجەســتەکردنەوەی مەسەلەی کورد 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئێــران، 
ڕاکێشــانی ســرنجی نێودەوڵەتــی بــۆ 
کــورد  ڕزگاریخــوازی  بزووتنــەوەی 
لــەو بەشــەی کوردســتاندا، هەروەهــا 
بەهێزکردنەوەی ڕیزەکانی پێشمەرگە. 
بە درێژەکێشــان و پەرەپێدانی ڕاســان، 
دواجــار پشــتیوانی نێودەوڵەتیشــی بــۆ 

مسۆگەر دەبێ.
کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  هەڵبــەت، 
جیــاوازە لەگــەڵ ئەفریقــای باشــوور. 
لــە  کەمینەیــە،  کــورد  ئێرانــدا،  لــە 
کاتێکدا ڕەشپێســتەکان لــە ئەفریقای 
پێــک  واڵت  زۆرینــەی  باشــوور، 
دێنــن. ئامانجــی بزووتنــەوەی ئــەوان، 
گۆڕینی ڕێژیم بوو. ئامانجی کورد، 
ســەروەرییە  وەدەســتهێنانی  هەروەهــا 
ئابــووری  خــۆی.  خاکــی  ســەر  لــە 
بەرهەمهێنــەرە،  باشــوور  ئەفریقــای 
بۆیــە، بــە نافەرمانــی مەدەنی وێڕای 
ســەپاندنی  و  نێودەوڵەتــی  پشــتیوانی 
ئابوورییەکــی الواز کــرا؛  گەمــارۆ، 
ســەرچاوەی ســەرەکی ئابووری ئێران، 
بریتییــە لە نــەوت و خەباتــی مەدەنی 
کەمتــر دەتوانــێ گرفت بــۆ ئابووری 
ئێــران پێــک بێنــێ )مەگــەر ئــەوەی 

الیەنــی نێودەوڵەتــی بیکەنە ئامانجی 
گەمارۆ(. 

هەڵبەت ئێران فرەنەتەوەیە و بە مەرجێک 
کــە نەتــەوە زووڵم لێکراوەکانــی دیکــە 
خەباتی هاوشێوەی ڕاسان بەرپا بکەن، 
دەکــرێ پێگــەی کەمینەبوونی کورد 
و باقــی نەتەوەکان، قەرەبوو بکرێتەوە. 
ناوچە فارس نشــینەکان پێویســتیان بە 
ئاوی کوردستانە؛ کەوابوو، ئاسایشی 
خۆراکــی ئــەو ناوچانــە گرێــدراوە بــە 
کوردســتانەوە. ئەو گرێدراوییە دەشــێ 
پارســەنگی هێــز بــە قازانجــی کــورد 
ئاســت  لــە  هەروەهــا  بشــکێنێتەوە. 
ناوچەیــی و نێودەوڵەتیــدا، کۆمــاری 
ئیسامی بەهۆی سیاسەتە شەڕخواز و 
ناسەقامگیرپێکهێنەرەکانی، دوژمنی 
زۆرە کــە دەکرێ ببن بــە هاوپەیمانی 
هەروەهــا  زوڵم لێکــراوەکان.  نەتــەوە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان پێگەیەکــی 

جیۆسیاسی گرنگی هەیە. 
کــۆی ئــەو فاکتەرانــە دواجــار ڕێژیم 
لــە  و  بــکا  پاشەکشــە  دەکا  ناچــار 
سیاســییەکانی  داخوازییــە  بەرانبــەر 
گەلــی کورددا، تەنــەزوول بکا. بەاڵم 
بۆ سەرکەوتن، دەبێ ڕاسان پەرەی پێ 
بــدرێ و هــەردوو کۆڵکەکــەی، واتە 

خەباتی شاخ و شار، بەهێز بکرێ. 
بەربەرەکانێــی  بــە  ســەبارەت 
جەمــاوەری و مەدەنی، پێویســت دەکا 
بــێ  پێــک  چەتــری  ڕێکخراوێکــی 
بەرینترکردنــەوەی  و  ڕێکخســتن  بــۆ 
خەبــات. ڕاســان ڕەوتێکی هێڵی نییە، 
بەڵکــوو پرۆســەیەکی مێژووییــە کــە 
هــەوراز و نشــێویش بەخۆیەوە دەبینێ. 
ســەرکەوتنی ڕاســان، لــە درێــژەدان و 

پەرەپێدانی دایە.



٧ ژمارە ٧١٣، ٢١ی نوامربی ٢٠١٧

 ئەمن چی بكەم،
خۆتان دروستی بكەنەوە

چەند رۆژ پێش ئێستا بومەلەرزەیەك كە سەنتەری ئەو لە ئەزگەلی خۆرهەاڵتی 
كوردســتان بــوو هــەر دوو بەشــی باشــوور و خۆرهەاڵتــی كوردســتانی هەژاند. 
هەرچەندە زیانەكانی ئەم بومەلەرزە لە باشووری كوردستان بەرچاو نەبوو، بەاڵم 
لە خۆرهەاڵتی كوردستان كارەساتێكی مرۆیی لێكەوتەوە و ژمارەیەكی زۆر لە 
هاوواڵتیانی كورد لە پارێزگای كرماشــان گیانیان لە دەســت دا و ژمارەیەكی 

زۆرتریش بریندار بوون و بە سەدان هەزار كەسیش بێ حاڵ و ماڵ بوون.
بە هۆی ئەو رووداوەوە چاوەڕوان دەكرا حكومەتی ئێران وەك الیەنی دەسەاڵتدار 
بە هانای خەڵكەوە بڕوات و هەوڵی چارەســەركردنی كێشــە و گرفتەكان بدات. 
بەاڵم بەپێی ئەو زانیاریانەی كە لەبەر دەستدان نەتەنیا حكومەتی ئێران لە ئاست 
دانیشتوانی پارێزگای كرماشان ئەركی سروشتی و مرۆیی خۆی بەجێنەهێنا، 

بەڵكوو بە شێوازێكی تەواو كۆلۆنیالیستیانە هەندێ رێوشوێنی گرتەبەر.
سروشتی هەموو دەسەاڵت و حكومەتێك)چاك و خراپی( ئەوەیە كە بودجەیەكی 
تایبەتی بۆ رووبەڕووبونەوەی كارەساتە سروشتییەكان هەبێت و لە كاتی تەنگانە 
ســوودی لێوەربگرێت. بەاڵم ئەوەی لە چەند رۆژی رابردوودا بینیمان ئەوە بوو 
كــە حكومەتــی ئێــران هیــچ هەنگاوێكی لەو بوارەوە نەنا. لێرەدا پرســیار ئەوەیە 
كە بۆچی حكومەتی ئێران ئەركی سروشتی خۆی لە ئاست خەڵكی كوردستان 

بە جێ نەهێنا؟
 لێرەدا هەوڵ دەدەم بە شیكردنەوەی هەندێ رووداو پیشانی بدەم كە حكومەتی 
ئێران بە چ شێوەیەك سەیری كوردستان دەكات و ئەو رێوشوێنانە گرتوویەتە بەر 

پێویستە چۆن سەیر بكرێت.
 حەسەن رۆحانی سەركۆماری رێژیمی ئێران لە دوایین سەردانی بۆ پارێزگای 
كرماشــان و لە وتارێكدا كە پێشكەشــی خەڵكی كرد دوو بابەتی باس كرد كە 
زۆر جێگای ســەرنج بوون. ســەركۆماری ڕێژیمی ئێران گووتی:" خەڵك خۆیان 
خانووەكانــی خۆیــان بنیــات دەنێنەوە." ئەمە بەو مانایەیە كــە رێژیم و كابینەی 
وەزیرانی ناوبراو هیچ بەرپرسیاریەتییەكیان لە ئاست خەڵكی ماڵوێران نییە. لە 
درێژەی قسەكانیشــیدا جەختی لەســەر رۆڵی هێزەكانی سوپای پاسداران و هێزە 

ئەمنییەكانی دیكە لە ناوچەكە كردەوە.
 لەالیەكــی دیكــەوە رابــەری كۆمــاری ئیســامی ئێرانیش وەفدێكــی رەوانەی 
ناوچەكــە كــرد، كــە زۆربەیان ئایەتوڵــا و پیاوانی ئایینی نووســینگەی خۆی 
بوون و هیچ شارەزاییەكیان لە هەڵسەنگاندنی بارودۆخەكە نەبوو و جیا لەوەش 

لە نێو ئەو دۆخە پڕ لە كارەساتبارەدا سەرقاڵی وێنەگرتنی سێلفی بوون.
 دوای رووداوەكەش حكومەتی ئێران لە جیاتی رەوانەكردنی الیەنە پەیوەندیدارەكان 
بە كێشــە سروشــتییەكان بۆ ناوچەكە هێزە ئەمنییەكانی خۆی رەوانە كرد. ئەم 
هێزانە نەك تەنها بۆ پاراستنی گیان و ماڵی خەڵك و یارمەتیدان نەبوون، بەڵكوو 
تەنها بۆ پاراســتنی ئەو ئاسایشــە توند و رەهایە بوون كە حكومەت مەبەســتی 
بوو. بە مانایەكی دیكە رەوانە كردنی هێزە ئەمنییەكان تەنها بۆ سەركوتكردنی 
خەڵــك بــوون و بوونیــان لــە ناوچەكە تەنانــەت ئاسایشــی كۆمەاڵیەتی خەڵكی 
تێكــدا لەبــەر ئــەوەی چەندین حاڵەتــی دزی و بردنی كەلوپەلی ماڵی خەڵكیان 
ئەنجــام داوە و هەوڵیــان داوە ئەوەنــدەی دیكــە خەڵكی ناوچەكــە نغرۆ بكەن. لە 
هەمــان كاتیشــدا هێــزە ئەمنییــەكان  لەمپەڕیــان لەبــەردەم  گەیاندنی یارمەتی 

خەڵك دروستكردووە و رێگایان نەداوە یارمەتی خەڵك بگاتە دەست ئاوارەكان.
 بــە ســەیر كردنــی ئــەو نمونانەی ســەرەوە بۆمان روون دەبێتەوە كــە لە لوتكەی 
دەســەاڵتی ئێرانــەوە، بــە شــێوەیەكی دیكە ســەیری كــورد دەكرێت. ئەم شــێوازە 
ســەیركردنە بــە تــەواوی شــێوازێكی كۆلۆنیالیســتییە و تەنانــەت لە قســەكانی 
رۆحانــی ســەركۆماری ئێرانیــش لــەوە خراپتــر بــەدەر دەكەوێــت و بەتــەواوی بە 
كۆیلــە ســەیر كردنــی خەڵكی تێدا دەبیندرێــت. كاتێك كــە دەڵێت:"خەڵك خۆیان 
خانووەكانیــان بنیــات دەننــەوە" جیــا لە ئاشــكراكردنی ئەوەیكــە حكومەت هیچ 
بەرپرسیاریەتییەك ناگرێتە ئەستۆ، مانای ئەوەیشە كە خەڵكی كورد لە ئێراندا 
تەنانەت وەك كۆیلەش ســەیر ناكرێن بۆیە دەڵێت:"خۆیان". ئەمەش رێك رســتەی 

هەمان كۆیلەدارە كە دەیگووت:"ئەمن چی بكەم خۆتان دروستی بكەنەوە".
 هەمووی ئەم روداوانەی كە لە سەرەوە باسكرا و لە ماوەی چەند رۆژی رابردوودا 
بینیمان ئەوەمان بۆ دەردەخەن كە حكومەتی ئێران بەشــێوەیەكی كۆلۆنیالیســتی 
ســەیری ناوچــە كوردنشــینەكان دەكات و هەمــوو كــردار و رەفتارەكانیشــی لــە 
هەمــان چوارچێــوەدا ئەنجــام دەدات. چوارچێوەیــەك كــە هیــچ ئەركێــك ناخاتە 
ئەســتۆی حكومــەت بــۆ ئاوەدانــی و رووبەڕووبوونــەوەی كارەســاتەكان و تەنهــا 
دەستی ئەوەی بۆ ئاوەاڵ دەكات كە تااڵن و بڕۆی ناوچەكە بكات. بە مانایەكی 
دیكە هەموو ســەرچاوە سروشــتییەكانی ســەرزەوی و ژێرزەوی بەرێت و هیچی 
بــۆ ناوچەكــە نەهێڵێتــەوە و یــا خــود نەیگێڕیتەوە و بەرپرســیاریەتیش لە ئاســت 
رووداوە سروشــتییەكان وەرنەگرێــت. ئــەم چوارچێــوە، فۆرمێكــە كــە حكومەتی 
ئێــران ماوەیەكــی زۆرە كاری پێــدەكات و هەمــوو رەهەنــدە فكری و سیاســی و 

ئابوورییەكانی بۆ خۆی پێناسە كردووە.

کرماشان
 لە نێوان بە خاوەن دەرکەوتنی کورد

 و دەرکەوتنی ڕووی ڕەشی دیکتاتۆردا 

کارەساتی سروشتی وەک بوومەلەرزە 
زۆر جــار وێرانکــەرو وشــیارکەرەوەیە. 
ئــەو وشــیارکردنەوەیە چەندیــن ڕووی 
هەیــە و لــە زۆر بــواردا کۆمەڵــگا بۆ 
داهاتویەکی تــر ئــاگادار دەکاتەوە. لە 
کارەســاتێکی  وەک  کاتــدا  هەمــان 
مــرۆڤ ڕاچڵەکێنــەرە کە مرۆڤ بە 
خۆداچوونەوەیــەک لــە هەمــوو بواردا 
دەکات.  بوومەلــەرزەی ئەمجــار لــە 
ئــەو  دایــن؛  ئــازاری  زۆر  کرماشــان 
ئازاردانــە زیاتر لە تۆرەمەی هەاڵوردن 
و جیــاوازی و بــێ کەســی و نەبوونی 

خزمەتگوزاری بوو.
نــوێ  بابەتێکــی  ئــەوە  بێگومــان 
ئامــارو  لەمێــژە  زۆر  چونکــە  نییــە 
و  تراژێدیــا  ئەگــەری  زانیارییــەکان 
پــێ  چەشــنەمان  لــەو  کارەســاتێکی 
دەڵێــن بــەاڵم ئــەم جارەیــان کاتێــک 
هەمــووان لە ژێــر خراپەی ئەو ڕێژیمە 
لــە گەڵ مەرگــدا دەســت و پەنجەیان 
نــەرم دەکــرد دیتنــی ڕووی ڕاســتی 
کۆمــاری ئیســامی جارێکــی دیکە 

دەرفەتی بە خۆداچوونەوەی دا. 
 کــورد لــە کوردســتان بــەردەوام لــە 
دوژمــن  فریــوی  ماشــێنی  بەرانبــەر 
ئەندازەیــەک  بــە  ئــەو فریودانــە  دان 
کاری بــۆ دەکرێــت کــە ئێمــە مانــان 
فریوانــە  ئــەو  ئاشــکراکردنی  لــە 

کــەم دەهێنیــن و ناتوانیــن کاریگــەر 
بیــن. بــەاڵم کارەســاتێکی سروشــتی 
دیــواری  کــە  دەریدەخــات  باشــتر 
فریــوی ئــەوان کــورت و دیــواری بــە 
ئاگاهاتنــەوەی کــورد پتــەو و پتەوتــر 
دەبێــت. لــە یەکەمین ســاتی ڕوودانی 
ئــەو کارەســاتە تــا ئێســتاش زۆرتریــن 
ســتەمیان کــە دەرحەق بــە ئەو خەڵکە 
کردبێــت. داپۆشــینی رووی ڕاســتی 
ڕووداوەکانــە بــۆ ئەوەی لــە گەورەیی 
ڕووداوەکــە کــەم بکەنەوە تا گەورەیی 
نەشــیاوی بــە ئەنقەســتی خۆیــان لــە 
بەرانبــەر کــورددا بشــارنەوە. چــۆن لە 
ڕووداوێکی وەها گــەورەدا ئامارێکی 
ڕوون و شــەفاف بەنیســبەت خەساری 
گیانــی و مــاددی تا ئێســتاش بوونی 
نییــە، یا بە دەیــان دەزگای کۆماری 
ئیســامی هــەر یــەک بــە جۆرێــک 
ئامارێــک بــاو دەکاتــەوە، تەنانــەت 
شــتێک وەک بەڕێوەبــەری قەیرانیش 
هەوڵــی  هەنــدێ  لــە  جیــا  نابینرێــت 
ڕیاکارانــە کــە تەنیا بــۆ ڕازاندنەوەی 
بــە  شاشــەی تیڤــی و ڕۆژنامــەکان 

ناوی بەدواداچوون و هاوسۆزی 
ئامــار  هەنــدێ  لێکدانــەوەی  بــە 
و  قوربانیــان  ڕێــژەی  دەردەکەوێــت 
لــەوەی  زۆر  گەورەیــی کارەســاتەکە 
زۆرترە کە ڕێژیم ڕایدەگەینێ و هەوڵ 

دەدات ئەوەندە نیشان بدات. تەنانەت لە 
پارێزگایەک کە بە ئەنباری دەخڵ و 
دانــی واڵتێکی گــەورەی وەک ئێران 
دەزانرێــت ئامبواڵنــس دابیــن نەکراوە، 
نەخۆشــخانە بەر لە هەموو شــوێنێک 
دەڕووخــێ! دوای دەربازبوونــی چەنــد 
ڕۆژ کەمبوونــی ئــاو و کارەبــا هاوار 
دەکات. هەمــووی ئەوانــە بە جێگای 
خــۆی دزینــی یارمەتییــە مرۆییەکان 
هــاوکاری  لــە  گرتــن  ڕێگــە  و 
خەڵــک و خۆبەخشــان لەالیــەن دەزگا 
تــر  جارێکــی  ڕێژیــم  ئەمنیەکانــی 
ئەوپەڕی دڕەندەیی ئەو ڕێژیمە نیشان 
دڵنەواییــەک  ئــەوەی  بــەاڵم  دەدا. 
بــوو بــۆ ئــەو خەمــە گــەورەی کــورد 
خەڵکــی  هاتنــی  بەدەنــگ  تابلــۆی 
بــە جۆرێــک کــە  بــوو  ڕۆژهــەاڵت 
هەموومانــی لە فرمێســکی شــانازیدا 
شــاردەوە. دڵنەوایی بەشــێکی پێویست 
ئــازاری دوای  بــۆ کــەم کردنــەوەی 
هــەر کارەســاتێکە، بە تایبەتی ئەگەر 
ئــەو دڵنەواییــە زیاتــر لە هاوســۆزی و 
هاوخەمــی بێت و بەشــێکی بەرچاوی 
بکاتــەوە.  کــەم  پێداویســتییەکانیش 
خەڵکی ڕۆژهەاڵت نەک کرماشانیان 
لــە بیــر بوو بەڵکوو لــە ئامێزیان گرت 
و بــە ئامێزی هــاوکاری و هاودەردی 
خۆیان لە ماوەیەکی کورتدا نیشــانیان 

دا کرماشــان ماڵ و جەســتەی کورد 
و ڕۆژهەاڵتــە. ئــەو تابلــۆی هەمــوو 
ئەوانــەی کــە بەجۆرێــک کەمتیرین 
گومــان و گریمانەیشــی هەبــوو ناچار 
بــە خوێندنەوەیەکی تری کۆمەڵگای 
ڕۆژهــەاڵت دەکات. لــە هەمان کاتدا 
لــەو خوێندنەوەیــەدا دروســت و  کــێ 
زۆر  دەتوانــێ  بێــت  خێــرا  و  وشــیار 
خەمــی گەل چارەســەر بکات؛ ئەو بە 
خــاوەن دەرکەوتنە بە جورێک بوو کە 
ڕێژیمی وەک هەمیشە کە لە هەوڵی 
پێکەوەبوونی کورد دەترســێ جارێکی 
تــر ترســاند بــە جورێک کە پۆلیســی 
دژە شــۆڕش بــە دەیــان جــار زیاتــر لە 
ناوچــەدا  لــە  هێــزی خزمەتگــوزاری 
دەبینرێــت. ئــەو بەو خــاوەن دەرکەوتنە 
هەموو هەوڵی چل ساڵەی دوژمن بۆ 
جیاکردنەوەی کرماشــان لە جەستەی 
کوردســتانی وەک دیواری سەر بەفر 
بــە ســەریان دا ڕووخانــد. ســەلماندی 
خاکــی نیشــتمان بــە فریــوی ڕێــوی 
نابێتــەوە  و کەمتیــار خســلەتان جیــا 
خــودی  ئیــام  و  کرماشــان  بەڵکــو 
کوردســتانەو کوردستان لە کوردستان 

جیا ناکرێتەوە. 



ژمارە ٧١٣، ٣٠ی خەزەڵوەری ٨١٣٩٦

 ک

شایی و شینمان لەگەڵتان نییە
لە واڵتی ئێراندا نەک هەر تەنیا یەک 
نەتــەوە ناژیــن، بەڵکــوو نەتەوەکانیــش 
دووبــەرەی  ســەر  بــە  بــوون  دابــەش 

دەسەاڵتدار و ستەملێکراودا.
پەهلــەوی-  سیســتمی  وەتــەی  لــە 
ئێرانــدا  لــە  فەقیهــی  ویایەتــی 
دامەزراوە، ژیانی پێشووی نەتەوەکانی 
نیشتەجێی جوغرافیای ئێران بەتەواوی 
ئاڵوگــۆڕی بەســەردا هاتــوە و ئەگەر 
پێشــتر تەنیــا شــەڕی دەســەاڵتی نێــو 
نەتەوە و عەشایر و گرووپەکان ڕوویان 
نەتەوەیــی  پاکتــاوی  هەوڵــی  و  دەدا 
نەدەدرا، بەاڵم لە دەســپێکی سیستمی 
لــە  پەهلــەوی- ویایەتــی فەقیهــی، 
هاتنــە ســەرکاری ڕەزاخــان بەمــاوە، 
پێناسەی یەک نەتەوە و یەک واڵتی 
بەســەر ئێراندا ســەپێنرا و تا ئێســتاش 
هەمان پێناســە، سیاسەت و ستراتێژی 
و ڕوانگەی سیســتمی حکومەتداریی 

پەهلەوی- ویایەتی فەقیهیە.
پەهلــەوی  قۆناغــی  دوو  هــەر  بۆیــە 
و ویایەتــی فەقیهــی وەکــوو یــەک 
چوونکــە  دەکەیــن،  بــاس  سیســتم 
لــە  کــە  سیســتمێکن  ڕووی  دوو 
دوو قۆناخــی زەمەنیــدا حکومەتیــان 
کــردووە و یەکتریــان کامڵ کردووە و 
دەرکەوتەی هەردوو قۆناغەکە، یەک 
شــت بوو بۆ نەتەوە غەیرە فارســەکان، 

ئەویش سڕینەوە و ستەمکاری بووە.
ئــەم سیســتمە وەهــا لــە نێــو کەلتــوور 
نەتــەوەی  کۆمەاڵیەتیــی  ژیانــی  و 
حاکمیشــدا ڕۆچــووە کــە دووبــارە و 
نەتەوەیــەک  بااڵدەســتیی  دووبــارە 
ویایەتــی  پەهلــەوی-  سیســتمی  و 
فەقیهــی یەکــدی بەرهــەم دێننــەوە و 

ناهێڵن یەکیان ڕوو لە کزی بدا!
بــە کورتــی و بــە ســانایی، ئــەوەی 
و  سیاســی  ئاســتی  لــە  داوە،  ڕووی 
کۆمەاڵیەتــی و ئابووریــدا، ئێــران بــە 

تەواوی دابەش کراوە و هێڵە سیاســی 
جیــا  لێکیــان  کۆمەاڵیەتییــەکان  و 

دەکاتەوە.
لــەو کاتەدا کە لە شــارە ناوەندییەکان 
و لــە نێــو ڕەوتە سیاســییەکانی ســەر 
بــە نەتــەوەی بااڵدەســت کــە نەتەوەی 
فارسە، شتێک ڕوو دەدا، ئەو ڕووداوە 
کەمترین کاریگەریی لە سەر خەڵکی 
نەتەوە ستەم لێکراوەکان هەیە. بۆ وێنە 
لە ســاڵی ١٣٨٨دا ڕووداوەکانی بەناو 
بزووتنــەوەی ســەوز لــە نێو نەتــەوەکان 
کــورددا  نەتــەوەی  لــەوان  یــەک  و 

دەنگدانەوە وکاریگەریی نەبوو.
لەو الشــەوە کاتێک کە لە نێو نەتەوە 
ســتەم لێکراوەکاندا بــۆ وێنــە لــە نێــو 
عەرەبەکانــی ئەحــواز و بەلووچەکاندا 
دێتــە  ناڕەزایەتییــەک  و  بزووتنــەوە 
ئــاراوە، نەتەوەی فارس ئەگەر حەزیان 
لە هەرچی زووتر سەرکوت کردنیشی 
نەبێ، زۆر گوێی پێ نادەن و وەدوای 

ڕووداوەکانیشی ناکەون.
لە تازەترین نموونەکانی لە کوردستاندا 
کــە چاو لێ بکەیــن چەند ڕووداو لە 
ئاســتی نەتەوەیی لە کوردستان هاتنە 
ئــاراوە و دوو ڕووی دراوێــک بــوون، 
یەکەمیــان شــایی و ئەویتریــان شــین. 
بــەاڵم ئەو ڕوداوانــە لە نێو کورد و لە 
نێو فارســدا کە هەڵیان دەســەنگێنین، 
ڕەنگــە بگەینــە ئــەو قەناعەتــە کــە 

خوداشمان هاوبەش نەبێ!
لە هاوینی ئەمساڵدا کەشی سیاسیی 
ناوچــە زۆر گــەرم بوو و کوردســتانی 
عێــراق دەیهەویســت ڕێفرانــدۆم بەڕێوە 
ببا و بڕیار لە سەر چارەنووسی خۆی 
بــدا. لــە ئێرانــدا وێــڕای حکومەتــی 
فەقیهــی،  ویایەتــی  پەهلــەوی- 
نەتــەوەی بااڵدەســتیش بــە دژی ئــەو 
لــە  هــەر  و  وەســتانەوە  ڕێفراندۆمــە 
ســەرەتاوە بــە دژی هەڵوێســتیان گرت 
و حکوومەت هەڕەشــەی سیاسی کرد 
و بەنــاو ڕووناکبیــر و خوێندەوارەکانی 
فارسیش سووکایەتییان بە چارەنووسی 

کــورد دەکــرد و بــە ئامرازی دەســتی 
بیانــی ناویان دەبردن و هەموو هەوڵیان 
ئەوە بوو کە ڕێفراندۆم بەڕێوە نەچێ! 
ڕۆژهــەاڵت  لــە  کوردیــش  خەڵکــی 
هەمــوو دڵەڕواکێکەیــان ئــەوە بوو کە 
نەکاو شتێک ڕوبدا و ئەو ڕێفراندۆمە 

پەکی بکەوێ!
کە ڕێفراندۆمیش کرا زۆرمان نەگوتوە 
گەر بڵێین کورد لە ڕۆژهەاڵت زۆرتر 
لە باشوور شاییان بۆ گێڕا و سیستمی 
پەهلــەوی- ویایەتــی فەقیهیــش هەم 
کوردەکانــی دەستبەســەر کــرد و هەم 
ڕێفرانــدۆم  لەباربردنــی  بــۆ  پیانــی 
گێڕا. لە نێو نەتەوەی فارسیشــدا کەم 
نەبوون ئەوانــەی کە هاتوهاواریان بوو 
کــە هەرچــی زووتــر ئــەو هەنــگاوەی 
بــە  بخــرێ!  پەکــی  کوردســتان 
ڕووداوەکانی کەرکوویشــدا کوردانی 
ڕۆژهەاڵت خەمبار و تاســەبار بوون و 
حکوومەتــی تاران و بەشــێکی زۆری 
و  بــوون  خۆشــحاڵ  حاکــم  نەتــەوەی 

شاییان دەگێڕا!
ڕۆژی ٢١ی خەزەڵوەریش لە بەشێکی 
گــەورەی کوردســتان واتــە کرماشــان 
بوومەلــەرزە لێــی دا و کارەســاتێکی 
کــورددا  نەتــەوەی  بەســەر  گــەورە 
هــات. لەم کارەســاتە گەورەیــەدا هەم 
هــەم  و  تــاران  لــە  حاکــم  سیســتمی 
نەتــەوەی بااڵدەســت کەمتەرخەم بوون 
بەرامبــەری و زۆریــان بەالوە گرینگ 
نەبــوو کە کــوردی هەژار ماڵی وێران 

بووە.
لــە  گەورەیــە  کارەســاتە  ئــەم  بــەاڵم 
هۆکارێــک  بــە  بــوو  کوردســتاندا 
کــە لــە هەمــوو شــار و گوندەکانــی 
کوردســتانەوە دەســت کرا بە یارمەتی 
و  هاونیشــتمان  بــۆ  کۆکردنــەوە 

هاونەتەوەییە بەاڵلێدراوەکانیان.
پێم وابێ زۆرمان نەگوتووە گەر بڵیین 
لــە سەرتاســەری کوردســتاندا شــار و 
گونــد و گــەڕەک و مــاڵ نەماوە کە 
بە شــێوەیەک لە شــێوەکان یارمەتیی 

بــۆ کوردانــی تووشــی کارەســات بوو 
کۆ نەکردبێتــەوە، کەچی حکومەتی 
و  تــاران  تاوانبــاری  و  تااڵنچــی 
تەماحیــان  ســەرکوتکاری  دەزگای 
خەڵکــەش  ئــەو  یارمەتیانــەی  لــەو 
لــە زۆر شــوێندا ســوپای  کــردووە و 
تێرۆریســتیی پاسداران دەستیان بەسەر 
یارمەتیەکانــدا گرتــوە و بــۆ شــوێنی 

نادیاریان گواستۆتەوە.
لــە  بوومەلــەرزە  کارەســاتی 
کوردســتان بــوو بــە هۆکارێــک بــۆ 
لێکنزیکبوونــەوەی زیاتــری نەتــەوەی 
کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت و بــە هەمــوو 
توانــاوە نیشــانیان دایــەوە کــە ئاســتی 
وشــیاریی نەتەوەییــان تا چ ڕادەیەک 
بــەرزە و ئیرادەیان چەنــد قایم و بڵیندە 
کــە چــاوی کــز و کوێری سیســتمی 
پەهلــەوی- ویایەتی فەقیهی توانای 

بینینی نیە.

کــە  دواییشــدا  ســاڵەی  چەنــد  لــەم 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  خەباتــی 
چۆتــە قۆناغێکی دیکەوە و ڕاســانی 
گــەورەی  هەنــگاوی  ڕۆژهــەاڵت 
هەڵگرتوە و گۆڕەپانی سیاسی دووبارە 
دادەڕێژێتەوە، سیستمی حاکمی تاران 
هەم ترســی لێ نیشــتوە وهەم هەڕەشە 
دەکا و پیانــی بــەدژ دەگێــڕێ و لــە 
نێو ڕێکخراو و کەســایەتیەکانی سەر 
بە نەتەوەی بااڵدەستیشــدا کەم نەبوون 
ئەوانەی کە هەڵوێستیان دژ بە ڕاسان 
هاوتەریبی هەڵوێســتی ڕێژیمی تاران 

بوو. 
نەتــەوەی کوردیــش بــە پێشــوازیەکی 
بێوێنــەوە بــەرەوڕووی راســان بوونەوە و 
هیــوای گەیشــتن بــە لووتکەیــان تێدا 

گەشەی کردەوە.

کــۆی ئەم ڕووداوانــە دەمان گەیەنێتە 

ئەو ڕاســتیەی کە لە نێو جوغرافیای 
حاکــم  سیســتمی  هەرچەنــد  ئێرانــدا 
دەیهــەوێ وا نیشــان بــدا کــە یــەک 
نەتــەوە دەژیــت و ئەوانیتــر هەندێــک 
"وردە فەرهەنگ"ن، بەاڵم نە شــاییمان 
و نــە شینیشــمان پێکــەوە نیە و ڕەنگە 
بــە زۆری چــەک و جبەخانە خاکمان 
داگیــر کرابــێ، بەاڵم چەنــد نەتەوەی 
جیاوازیــن و تەنیــا کاتێــک دەکــرێ 
لــە نێــو یــەک سیســتمدا پێکــەوە بــە 
بژیــن کــە سیســتمێکی  ئاســوودەیی 
هاوبــەش بــێ و پێناســەی یەکســان و 
هاوتامــان لەو سیســتمەدا بــۆ کرابێ، 
سیســتمی  درێژەکێشــانی  بــە  دەنــا 
پەهلــەوی- ویایەتــی فەقیهــی، ئەوە 
بوومەلــەرزەش ســنووری لــە نێوانماندا 

کێشا.

کرماشان جارێکی تر ڕۆحی برایەتی لە کوردستان بەرز کردەوە

ســامناکەکەی  بوومەلــەرزە  پــاش 
خەزەڵــوەر  یەکشــەممە ٢١ی  شــەوی 
لــە پارێزگای کرماشــان کە بەهۆیەوە 
زیاتــر لــە ٨ هەزار کــەس بریندار بوون 
و ســەدان کەســیش گیانیان لەدەستدا، 
دیکــە  جارێکــی  کــورد  گەلــی 
سەلماندیان کە پشت وپەنای یەکترن و 
وەک کارەســاتێکی نەتەوەیی سەیری 

ڕووداوەکەیان کرد.
پــاش ئــەم ڕووداوە دڵتەزێنــە کــە لــە 

باشــوری زاگرۆس ڕوویــدا، کوردانی 
وەک  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
ئەرکێکــی نیشــتمانی و نەتەوەیــی و 
مرۆڤانــە بە کۆکردنــەوەی هاوکاری 
بوومەلەرزەکــە،  لێقەوماوانــی  بــۆ 
و  ئینســانی  هەڵوێســتی  لوتکــەی 

نەتەوەیی خۆیان سەلماندەوە.
بەپێی دوایین زانیارییەکان، سەرەڕای 
ئاستەنگ درووست کردنی هێزەکانی 
کەلوپەلــە  گواســتنەوەی  بــۆ  رێژیــم 
کۆکــراوەکان و هەوڵدانی بەرپرســانی 
رێژیــم بــۆ بەتــااڵن بردنــی یارمەتییــە 
هــاواری  دەنگــی  کۆکــراوەکان، 

هەمــوو  لــە  کرماشــان  لێقەوماوانــی 
رۆژهەاڵتــی کوردســتان، لــە ورمێ وە 
تاکــوو لۆڕســتان، دەنگــی داوەتــەوە و 
ورد و درشت هاوکاری کۆدەکەنەوە.

چاالکــی  چەندیــن  لەمبــارەوە  هــەر 
و  بــۆ کۆکردنــەوە  ســەرنج  جێگــەی 
گەیاندنی یارمەتییە مرۆڤدۆستانەکان 
مەریــوان،  وەک  شــارەکانی  لــە 
ســەقز، کامیــاران، ســنە، مەهابــاد و 
چەندیــن شــاری دیکــەی کوردســتان 
ئەنجــام دراوە؛ بــۆ وێنــە ئەنجومەنــە 
لــە  خەڵکییەکانــی شــاری مەریــوان 
لــە  کەمپینێکیــان  ڕاگەیەندراوێکــدا 

ژێــر نــاوی "وەتــەن چــاوی لێمانه" بۆ 
یارمەتــی گەیانــدن بــە لێقەوماوانــی 
کرماشــان  پارێــزگای  بوومەلــەرزەی 
ڕێکخســت. هەروەها تیپی مۆسیقای 
نەکــەرۆز بــە سەرپەرســتی مامۆســتا 
عەلــی عابدی موزیســیەنی کورد لە 
شــاری ســەقز، گروپــی کۆکردنەوەی 
ســاز  کرماشــان"یان  بــۆ  "یارمەتــی 
کــردووە و داواین لــە کوردانی هەموو 
جیهــان کــردووە کە وێرای بەشــداری 
لــەم گروپەدا، یارمەتییە ماڵییەکانیان 
ڕادەســتی ئەم ناوەنــدە بکەن تاکوو لە 
ڕێگــەی ئەوانــەوە بــە ئەمانەتدارییەوە 
لێقەوماوانــی  دەســتی  بگەیەنرێتــە 

بوومەلەرزەکە.
ستایشــانەی  جێگــەی  هەوڵــە  ئــەم 
کاتێکــدان  لــە  کوردســتان  خەڵکــی 
کــە وەک چاالکانــی مەدەنــی کورد 
لــە کرماشــان و ناوچەکانــی دیکــەوە 
هەوڵــی  لــە  ڕێژیــم  دەکــەن،  باســی 
هەل ومەرجــە  لــەم  کەلکاژۆوەرگرتــن 

نالەبارەیە.
یەکێــک لــە چاالکانــی کرماشــانی 
لەمبــارەوە لــە الپــەڕەی فەیس بووکی 
گەیاندنــی  نووســیویەتی:  خۆیــدا 
یارمەتــی بــە گوندەکانــی دەوروبەری 
دااڵهۆ و گاوارە لەوانەش گوندەکانی 
گۆراجووب، زاوەڵە، گزن و باوەیادگار، 
مەزهەبــی  و  نەتەوەیــی  هەاڵواردنــی 
پێوە دیارە و هێزەکانی سپای پاسداران 
ڕێگریــان لــە گەیاندنــی یارمەتــی بە 
لێقەوماوانــی گوندە یارسان نشــینەکان 

کردووە.
هەوااڵنــە  ئــەم  بەپێــی  هەروەهــا 

ئیســامیی  ڕێژیمــی  کاربەدەســتانی 
هاوکارییەکانــی  و  یارمەتــی  ئێــران 
خەڵــک کــه لــە الیــەن خەڵکــەوە بــۆ 
کرماشــان  بوومەلــەرزەی  لێقەومانــی 
کۆکراوەتەوە دەســتی بەســەر دادەگرن 

و بۆ خۆیانی دەبەن. 
ئــەو کــردەوە نامرۆڤانــەی بەرپرســانی 
ڕێژیمی ئیســامیی ئێران لە کاتێک 
دایە کە خەڵکی کوردستان لە بواری 
ژیان و دۆخی ئابوورییەوە لە دۆخێکی 
نالەباردا ژیان دەکەن و بژیوی ژیانیان 

بە سەختی دابین دەکەن.
دواییــن زانیارییەکان باس لەوە دەکەن 
کــە بەرپرســانی ڕێژیــم لــە ئیــدارەی 
هیالــی ئەحمــەر دەســت بەســەر ئــەو 
یارمەتی و شــتومەکانە دەگرن کە لە 
الیــەن خەڵکی ئاســایی کوردســتانەوە 
بــۆ یارمەتی گەیانــدن بــە بوومەلــەرزە 
لێدراوانــی کرماشــان کۆکراونەتەوە و 
دەیانهەوێ بەناوی ڕێژیمەوە ڕادەستی 

زیان لێکەوتووانی کرماشانی بکەن.
بــۆ نموونە ڕۆژی هەینی لە ناوچەی 
قوتــور ســەر بــە شارســتانی خــۆی لە 
پارێزگای ورمێ، خەڵک خۆبەخشانە 
٣٥ تــۆن یارمەتی بــە بەهای ماددی 
نزیــک بــە ٥٠٠ میلیــۆن تمەنیــان بۆ 
هاوواڵتیەکانیــان لــە کرماشــان کــۆ 
پاســداران  ســپای  کــە  کردووەتــەوە 
دەســتی بە ســەر داگرتــووە و نە دراوە 
بــۆ  نێــردراوە  نــە  بــە خاونەکانیــان و 

کرماشان.
بــە  کــردووە  دەستیشــی  هەروەهــا 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  خەڵــک  گرتنــی 
کوردســتان بــە تاوانــی یارمەتیدان بە 

هاونیشــتمانیانیان، بــۆ نموونــە ڕۆژی 
پێنج شــەمە ئارەش فەرهــادی خەڵکی 
شاری سنە لە الیەن وزارەتی ئیتاعات 
بــە تاوانی یارمەتیدان بۆ لێقەوماوانی 

کرماشان دەستبەسەر کراوە.
گاڵتەجاڕتر لە هەموو ئەمانەش ئەوەیە 
کــە بەوتــەی "حیشــمەتواڵ فەالحــەت 
شــائاباد  نوێنــەری  بەنــاو  پیشــە" 
بانکەکانــی  ڕێژیــم  مەجلیســی  لــە 
حکومــەت بــە "ئێس ئێم ئێــس" خەڵکی 
کرماشــانیان  پارێــزگای  لێقەومــاوی 
دەبــێ  کــە  کردۆتــەوە  ئــاگادار 

قەرزەکانی مەسکەنی مێهر بدەنەوە.
و  خۆجێــی  خەڵکــی  وتــەی  بــە 
کــە  ناوچانــەی  ئــەو  شــایەتحااڵنی 
زیانی ماڵــی و گیانییان بەرکەوتووە، 
دامودەزگا و ئۆرگانەکانی پێوەندیدار 
لــەو پــەڕی کەمتەرخەمیــدا بەرامبەر 
بــەم ڕووداوە جوواڵونەتــەوە و نــە تەنیا 
کەمتریــن هــاوکاری و یارمەتییان بە 
خەڵکــی ناوچــە زیــان بەرکەوتووەکان 
و  کۆســپ  بگــرە  نەگەیانــدووە، 
ڕێگریــش بــوون لە بــەردەم هــاوکاری 
ویارمەتــی کردنی خەڵکی ناوچەکە؛ 
ئەمــەش لەکاتێکدایــە کــە ڕێژیــم بۆ 
بەنــاو یارمەتیدانــی موســوڵمانەکانی 
میانمار، ســووریە، فەلەستین و یەمەن 
و ئافریقــا بــە کەشــتی و فڕۆکــە لە 
بوودجــەی تایبەت کەلوپــەل دەنێرێت، 
بــەاڵم هیچ بوودجەیەکــی تایبەت بۆ 
خەڵکــی ئێــران نییە و لــە ڕووداوێکی 
دڵتەزێنــی لــەم شــێوەش کوردبوون بۆ 

خۆی دەبێتە تاوان.



٩ ژمارە ٧١٣، ٢١ی نوامربی ٢٠١٧

دانیشتن لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و
 چەند سەرنجێک

یەکێــک لە رووەکانــی هێزی نەرمی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
دەگەڕێتــەوە بۆ دەســەاڵتی ئەو حیزبە 
لــە نێــو ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی وەکــوو 
حیزبــی  دیــارە  رێکخــەر.  هێزێکــی 
توانیویەتــی  هەمــووکات  دێموکــرات 
الیەنــە کاریگەرەکانی ئۆپۆزســیۆنی 
ئێرانــی لە دەوری یەک کۆ بکاتەوە. 
زۆر  هەڵبــەت  کۆکردنەوەیــە  ئــەو 
گرینگــە کــە لەســەر چــی بێــت و چ 
ئاکامێکــی لێ بکەوێتەوە و تا کوێ 
حیزبــی  دیــارە  بچێــت.  پێــش  بــەرەوە 
دێموکرات لەگــەڵ الیەنە ئێرانییەکان 
کــۆ نەبۆتــەوە کــە ســەنەدی رێژیمی 
سیاسی داهاتووی ئێران واژۆ بکات و 
لە نێو ئەو سەنەدەدا لە مافی بنەڕەتی 
گەلەکــەی کــە مافــی دیاریکردنــی 
چــارەی خۆنووســینە خــۆش بێــت یان 
بڵێــت کە من هەڵــە دەکەم کە چەکم 
نزیــک  ئــەو  بەڵکــوو  بەدەســتەوەیە، 
بوونــەوە لەبــەر ئــەوە بووە کــە دەنگی 
رووخانــی کۆمــاری ئیســامی ] کە 
بەرز بوونەوە و سەرکەوتنی ئەو دەنگە 
زۆر لــە بەرژەوەنــدی حیــزب و گەلــی 

کورد دایە[ بەهێزتر ببێت.
لەگــەڵ  کارکــردن  و  وتووێــژ  بــەاڵم 
ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی لــە هەندێــک 
بابــەت دا زۆر جیاوازییەکــی لەگــەڵ 
قســەکردن لەگــەڵ ڕێژیمی کۆماری 
ئیســامی دا نییــە بەڵکــوو لەوانەشــە 
خەساری زۆرتر بێت؛ بۆیە لە پێوەندی 
لەگــەڵ ئــەو نزیک بوونــەوە پێویســتە 
چەند خاڵ بەم شــێوەی خوارەوە لە بیر 

نەکرێن.
هەندێــک لــەو کەســانەی کە ئەمڕۆ 
خۆیان لە هەیبەتی رێبەرێکی کورددا 
دەبینــن پێیــان وایە کــە بەرزبوونەوەی 
بــە  بــوون  و  سیاســی  ئاســتی 
کەســایەتییەکی ئێرانــی )لەبەرامبەر 
ئــەوان  کــە  لۆکاڵــی  کەســایەتی 
بەوچەشــنە  کــورد  کەســایەتییەکی 
دەگرێــت  ســەرچاوە  لــەوەوە  دەبینــن( 
کــە هێــزە ئێرانییەکان یان فارســەکان 
بۆیــان چەپڵە لێ بدەن و فارس وتەنی 
"بەبە" و "چەچە" یان بۆ بکەن. ئەوان 
پێیان وایە ئەوەی دوکتور قاسملووی، 
گــەورە کــردووە ئەوە بــووە کە پێگەی 
لە نێو ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانی دا بەهێز 
بــووە کەچــی ئەوان لــەوە تێناگەن کە 
ئــەوەی لە نێو ئۆپۆزیســیۆندا پێگەی 
بە دوکتور قاســملوو داوە، کەسایەتی 
بەهێز و بە پرەنسیپی دوکتور قاسملوو 
بــوو کــە ســەرەڕای ئــەوەی گوێی بۆ 
هەموو کەس دەگرت و ئاراســتەیێکی 
پراگماتیســتی هەبــوو بەاڵم هیچکات 
لە پرەنسیپەکانی خۆی، لە مافەکانی 
نەتەوەکــەی و لــە ئامانجەکانــی لــە 
پێناو هیچ "بەبە و چەچە"هێکدا خۆش 
بــوو  کەســایەتییەک  ئــەو  نەدەبــوو. 
کــە یەکێــک لــە تایبەتمەندییەکانی 
تەســلیم نەبوون بوو. ئەگەرچی داوای 
وتووێژی دەکرد و لەو ســەردەمەدا بۆ 
ئەو ئاراســتەیە هێرشــی دەکرایە سەر، 
بــەاڵم رێبەرێــک بوو کــە هیچ کات 
لــە ســەر مافــی چــارەی خۆنووســین 
خــۆش نەبوو، رێبەرێک بوو کە هیچ 
کات مافــی بەرگــری چەکدارانــەی 
گەلەکــەی لــە هیــچ وتارێــک و لــە 

هیچ رێکەوتنێکدا رەت نەکردەوە.
 بۆ الیەنی سەرکوتکەر و دەسەاڵتدار 
لــە ئێرانــدا یــەک شــت هێڵی ســوورە 
ئەویش مافــی بەرگری چەکدارانەی 
گەلی ژێردەســتە. ئــەوان ئامادەن ئێمە 
وەکــوو نەتــەوە یــان هەرشــتێک کــە 
پێمــان خــۆش بێت نــاو ببــەن، ئامادەن 

بڵێــن لــە هەموو شــتێکدا ئێمە راســت 
دەکەیــن بــەاڵم ئامادە نیــن قائیل بەوە 
بن کە خاوەنی هێزی چەکداری بین؛ 
لەبــەر ئــەوەی زۆر بــە باشــی دەزانــن 
ئەوەیکــە کۆتایی بە ژێردەســتی ئێمە 
هێــزی  دێنێــت  ئــەوان  سەردەســتی  و 
چەکــداری و بەرگــری چەکدارانەی 
ئێمەیــە نــەک دووپــات و هەزارپــات 
کردنــەوەی ئــەوەی کــە کورد راســت 

دەکات. 
لەالیەکەوە دەبێت وریا بین کە وتووێژ 
و نزیــک بوونەوە جێگرەوەی چاالکی 
نییــە. بــۆ هەندێک الیــەن کە دەبینن 
هیچ مەوادیێکی چاالکیان لە پانتایی 
تووشــی  و  نەماوەتــە  بــۆ  سیاســەت 
قەیرانــی قــووڵ لــەو زەمینەیــەدا بوون 
تەنیــا رێگا ئەم چەشــنە چاالکیانەیە 
کــە زیاتــر دەکەونە خانــەی چاالکی 
میدیایــی تــا دیپلۆماســی. هەندێک 
توانایــی  کــە  ئــەوەی  لەبــەر  الیــەن 
بەرهەمهێنانەوەی ســەرچاوە مرۆیی و 
ماددیەکانیان نەماوە، توانایی ئەکتی 
جیدیــان نیــە؛ ئەمە وای لــەو الیەنانە 
کــردووە کــە بــۆ ئــەوەی پاســاوێکی 
ســایکۆلۆژیکیان بــۆ خۆیــان هەبێــت 
یــان بــۆ ئــەوەی بوونیــان بــە تەواوەتی 
تووشــی لەبیرچــوون نەکرێــت هەوڵــی 
ئــەوە دەدەن کــە بوونێکــی میدیاییــان 
لــە  زیاتــر  کردەوانــە  ئــەم  هەبێــت. 
چوارچێــوەی هەوڵێکــی تاکتیکی بۆ 
مانەویێکی میدیایی تێپەڕ نابن لەبەر 
ئــەوەی ئــەم کردەوانە بــۆ وێنە داوای 
خۆیــدا  زاتــی  لــە  یەکگرتنخوازانــە 
دژایەتــی هەیــە لەگــەڵ فەلســەفەی 
بوونــی کەســانێک کە لە ئێنشــێعاب 
و جیابوونــەوە ســەرچاوەی گرتووە. لە 
حاڵەتی الوازیدا هەوڵ بۆ نزیک بوونەوە 
لەگــەڵ ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی دەبێتــە 
مەترســی و دەتوانــێ ئاکامی باشــی 

لــێ نەکەوێتــەوە؛ نــەک لەبەر ئەوەی 
بمانهــەوێ رێبەرایەتی هیچ الیەنێک 
بــەو شــتانە تۆمەتبــار بکەیــن بەڵکوو 
نزیک بوونەوەیــەک  ئــەوەی  لەبــەر 
و  ئــاوا الواز  لــە ســۆنگەیێکی  کــە 
لــە ســەر بنەمایێکــی ئــاوا لــەرزۆک 
بنیات بنرێت "ئاســیب پەزیری" الیەنی 
کــوردی لــە هەمبــەر دەســتێوەردانی 

الیەنی ناوەند زۆرتر دەکات.
لــە  ســەرنج  جێــی  تــری  بابەتێکــی 
ئۆپۆزســیۆنی  بوونــەوەی  نزیــک 
کــورد بــە ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی لــە 
الیەنانــە  ئــەو  دۆزینــەوەی  راســتیدا 
نیــە کــە دەبێت لەگەڵیان دابنیشــرێت. 
بــە داخــەوە لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی 
رادەبــەدەری  لــە  مەیلــی  رابــردوودا 
الیەنــی کــوردی بــۆ ئیزۆلــە کردنــی 
خــۆی و مــەودا گرتنــی لەگەڵ ئێران 
و بابەتەکانــی ئێران، وای کردووە کە 
ناسینی ئێـــمە بە نیسبەت هێزو الیەنە 
جیاوازەکانی ئێران ناســینێکی ناتەواو 
بێت. هەندێک لە الیەنە کوردییەکان 
ناتوانن تەشخیســی ئەوە بدەن کە کام 
هێز لە ئێراندا وەکوو هێزێکی جیددی 
دێتــە ئەژمــار و کام هێــز هــەر نایێتە 
ئەژمار. دنیای ئەمڕۆی ئێران دەیەی 
شەســت نییــە کــە فــان کۆمیدیــەن 
وەکــوو ئوپۆزســیون بێتــە بەرچــاو. بە 
داخــەوە ئەمــڕۆ بەشــێک لــە الیەنــە 
کوردییــەکان ناتوانن لەوە تێبگەن کە 
کــەس یــان الیەنێــک کە لــە ماوەی 
چەنــد ســاڵی رابــردوودا بە دەیــان جار 
هەڵوێســتە بنەڕەتییەکانــی خــۆی لــە 
ناوبردنــی خامنەیــی وەکــوو "امام" تا 
گۆڕینــی رێژیــم گــۆڕدراوە لەگــەڵ 
جیــددی  ئۆپۆزســیۆنی  چەمکــی 
هەیــە.  جیاوازیــان  زەوی  و  ئاســمان 
ئــەو الیەنــە کوردیانــە، کــە بــە دوای 
هەبــوون لــە نێــو راگەیاندنەکاندان، بۆ 

ئەو مەبەســتە، ئەکتەر و ئێســتەنداپ 
سیاســی  پانتایــی  نێــو  کۆمیدیەنــی 
وتەنانــەت نێــو تیاتــرەکان بە باشــتر و 
بــە ســوودتر دەزانــن لە ئۆپۆزیســیۆنی 

جیددی و خاوەن پێکهاتە.
لــەو  گرینــگ  تــری  بابەتێکــی 
بــۆ  هەڵدەگەڕێتــەوە  پێوەندەیــەدا 
نەناســینی ئەو کانتێکستە سیاسیەی 
کــە دەیانهەوێ دەقــە واژۆکراوەکەی 
نەزانیــن  هەروەهــا  و  بخوڵقێنــن  تێــدا 
بــە پێوەنــدی نێــوان ئــەو دەقــە و ئــەو 
کــە  ئۆپۆزســیۆنێک  کانتێکســتە. 
ئەکتــی سیاســی و  دەتوانێــت  تەنیــا 
ئاگایی بەخشی خۆی لە راگەیاندندا 
ببینێتــەوە کاتێک لەگەڵ الوازترین و 
ناجیددی تریــن بەشــی ئۆپۆزیســیۆنی 
فــارس رووبــەڕوو دەبێتــەوە، بــە نــاوی 
رێککەوتــن دەقێــک قبــووڵ دەکات 
کــە لە کانتێکســتی ئەمڕۆی ئێمەدا 
کۆمێدیاێکــی تراژیکــە کــە رەنگــە 
پــێ  هەســت  قوواڵییەکــەی  جــارێ 
کەمتریــن  کــە  الیەنێــک  نەکــرێ. 
پێگــەی لــە نــاو کۆمەڵــگای ئێرانــدا 
نییە و هیچ ئەکتێکی ئەوان ناتوانێت 
نــە لە الیــەن دەســەاڵتەوە و نە لەالیەن 
خەڵکــەوە و نــە لەالیەن ئۆپۆزســیۆنی 
ترەوە جیددی بگیردرێت لەو دەقەدا بە 
بەکارهێنانــی لێــڵ و ناروونی هەندێ 
وشە - کە هیچ شتێک بۆ منی کورد 
لە الیەن دەسەاڵتداری ئێران ناگۆڕێت 
- الیەنــی کــوردی هــان دەدا لەگــەڵ 
چەنــد الیەنێکــی تــری نەتەوەکانــی 
تــر، پاشەکشــە لە پرەنســیپەکانی ئەو 
نەتەوانــە بکەن و ئامادەش بن کە ئەو 
دەقــە بهێننەوە بۆ نێــو گەلەکەیان کە 

بۆ خەڵکی تیۆریزە بکەن. 
دوو  جێــگای  پێوەندیــەدا  لــەم 
ئەوەیــە  یەکەمیــان  خاڵیــە،  پرســیار 
کۆمــاری  کــە  ســەردەمێک  کــە 

ئیســامی لەســەر جێگەی خۆیەتی و 
ئامانجێکی نزیکتر و بەســوودتر لەبەر 
دەســتدایە، پرژان لەسەر ئەو بابەتانەی 
کــە الیەنە کوردییەکانــی تێدا ناچار 
بە پاشەکشە دەکات لەسەر کام بنەما 
و کام ئاوەز پەسەند دەکرێت؟ باشترین 
تاکتیک و ئاراستەی الیەنی کوردی 
لــە هــەر وتووێژ و نزیک بوونەوەیێک 
لەگەڵ الیەنی ئێرانی فارس، پێویستە 
لەســەر یــەک خــاڵ بکرێــت ئەویــش 
رووخانــی کۆمــاری ئیســامیە. زۆر 
ئاشــکرایە کــە لــەم هەلــەدا کە کورد 
بــە  ناچــار  هەیــە  هێــزی  کەمتریــن 
پاشەکشــە لەزۆر شــتدا دەبێت کەچی 
تەرکیــز کردن لەســەر رووخانی رێژیم 
و پەرەپێدانــی ئــەو باســە لــە رێگــەی 
چەنــد چەمکێکــەوە و لــەو پــرۆژەی 
کەوتنەوانــەدا،  نزیــک  و  دانوســتان 
نەتەنیا هەڵگری هیچ پاشەکشەیێک 
ســەرکەوتوو  ئەگــەر  بەڵکــوو  نییــە 
بێــت دەتوانێــت بەرهەمهێنــەری جــۆرە 
بۆشــاییك بێــت کــە لــە ناویــدا هێزی 
الیەنــی کــوردی زیــاد دەکات. بەاڵم 
پاشەکەشــە  ئــەم  کــە  وەهــا  الیەنــی 
لــەو  دەکــەن گوێــی خۆیــان  قبــووڵ 
راســتییە داخســتووە کــە تەنەزولێــک 
کــە ئێســتە دەکرێــت نەتەنیــا مۆراڵی 
نەتەوە دەشــکێنێت بەڵکوو دەتوانێت لە 
داهاتوودا و لەبەرچاوی دنیا و یاساوە 
ئیلزامهێنــەر بێت. دیارە لەبەر ئەوەیکە 
ئێمــە بە هۆکاری کەلتووری ناتوانین 
گرینگی یاســا و بەڵێــن و رێککەوتن 
هەســت پــێ بکەیــن، ئەگــەری ئــەوە 
زۆرە وەک باشــوور بەشــدار بیــن لــە 
حقوقــی-  نەزمێکــی  پتەوکردنــی 
سیاســی کە دواتر خــۆی ببێتە هۆی 

سەرکوتمان.
وردبوونــەوەی  کــە  تــر  باســێکی 
لەســەر دەوێــت ئەوەیــە کــە بۆچی لە 

ســەردەمێکدا کە ســەرکۆماری ئێران 
باســی دێموکراســی و مەردۆم ساالری 
ئۆپۆزســیۆنیش  خواســتی  دەکات 
ســەردەمێک  شــتە؟  هەرهەمــان 
هەڵگــری  دێموکراســی  دروشــمی 
لەبــەر  بــوو  رووخێنــەر  واتایەکــی 
ئــەوەی گوتاری سیاســی زاڵ بەســەر 
دابــوو  قــەرارەی  ئــەو  خــۆی  ئێــران 
وەکــوو  دێموکراســی  کــە چەمکــی 
چەمکێکــی رووخێنەر پێناســە بکات 
کەچی ئێســتا خامنەیــی و روحانیش 
بۆیــە  هەیــە.  داوایــان  هەمــان  هــەر 
کــە  ئــاوا  درووشــمێکی  هەڵگرتنــی 
هــەرکام لە الیەنــەکان دەتوانن هەزارو 
یەک تەفســیری جیای لێ بکەن بۆ 
تێمی ســەرەکی دانیشتنی ئوپوزسیون 
ناتوانــێ دەســتەبەری مافــەکان بــێ، 
ئەوەیکــە  بەپێچەوانــەی  بەڵکــوو 
ئۆپۆزسیۆن واتای دەکات وعەینیەتی 
پــێ دەبەخشــێت هەڵگرتنی خواســتی 

رووخێنەرە.
 پرســیاری تــر ئەوەیــە کــە کــورد بۆ 
خاڵــدا  هەندێــک  پێنــاو  لــە  دەبێــت 
تەنەزول بکات کە ئێســتاش بەشــێکی 
بەرچاویــان بــە زمانێکــی تــر لــە نێــو 
یاســای بنەڕەتــی ئێراندا هــەن؟ دەبێت 
وریــا بیــن کــە زۆرێک لەو شــتانەی 
کە بە وشــەی جوان دەنووســرێن چ لە 
بــواری کــردەوە و چ لــە بواری واتای 
پشــتی ئــەوان جیاوازییەکیــان لەگەڵ 
ئــەو بابەتانــەی کــە لــە نێو ئوســولی 
یاســای بنەڕەتــی ئێران هێنــراون نییە. 
ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی و فارس خەریکە 
هەوڵــی ئــەوە دەدەن کــە لــە هەندێک 
دانیشتن و بەیانیەدا لەگەڵ هەندێک 
الیەنی کورد، ئوســتانەکان و کارکرد 
و دەســەاڵتیان بــە نــاوی فیدراڵیزمەوە 

بەو الیەنە کوردیانە بفرۆشن.



ژمارە ٧١٣، ٣٠ی خەزەڵوەری ١٠١٣٩٦

عەلی ئەشرەف مورادی: ئەو ڕێژیمە، کارەساتەکانیش بە دەرفەتێک 

بۆ سەرکوت، چەوساندنەوە و تۆڵەئەستاندنەوە لەو 
گەلە مافخوازە دەزانێ

لــە پێوەنــدی لەگــەڵ زەویلــەرزەی پارێــزگای کرماشــاندا، 
بەرێزعەلی ئەشرەف مەجیدی، ئەندامی جێگری کۆمیتەی 
ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران واڵمی 
چەنــد پرســیارێکی ڕۆژنامــەی کوردســتانی داوەتەوە کە 

سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین:

کــە  وایــە  پێتــان  ســەرەتا      
رووداوێکــی  کرماشــان  زەویلــەرزەی 

سرووشتی بووە یان ناسروشتی؟ 

خەڵكــی  هەمــوو  و  ئێمــە  هەرچەنــد 
بــەاڵم  ئازیەتباریــن،  كوردســتان 
کاری  و  کــەس  لــە  سەرەخۆشــی 
زەویلــەرزەی  كارەســاتی  قوربانیانــی 
باشــووری  و  كرماشــان  پارێــزگای 
هیــوای  و  دەکــەم  کوردســتان 
چاكبوونــەوەی خێــراش بــۆ برینــداران 

دەخوازم. 
پانتاییەكــی  كــه  زەویلەرزەیــە  ئــەو 
كرماشــانەوە  لــە  و  هەبــوو  زۆری 
دەســتی پێكــرد و گەیشــته ڕوانســەر، 
جوانــڕۆ و ســەالس و بــەرەو دەشــتی 
زەهــاو و ســەرپێل و داڵەهــۆ ڕۆیشــت، 
کــە بــە داخــەوە زۆر گــەورە، بەهێز و 
خەســارەتبار بــوو، ئەگــەر سرووشــتی 
بێت یان ناسرووشــتی بەو شێوەیەی كه 
له تۆڕه كۆمەاڵیەتیەكاندا باســی لێوە 
دەكرێــت كه خەڵــك ڕووناکاییان بینیوه 
و بــە هۆکاری تاقیکردنەوەی چەكی 
ناوكــی، مووشــەكی یــان "هــارپ"ی 
دەزانن، هێشــتا بــه ڕوونی دیار نییه و 
داهاتــوو هەموو شــتێك روون دەكاتەوە، 
هەرچەنــد ئــەو ژینگــە ئەمنییەتیەی 
ئەزگلــه  ناوچــەی  لــه  تایبــەت  بــه 
لەالیــه ن ڕێژیمــەوه بەڕێــوه دەچێــت و 
تا ئێســتاش ناهێڵێت هیــچ ڕاگەیاندن 
و میدیاكارێــك بچێتــه ئــەو ناوچەیە و 
له ژێر كونتڕۆڵی سپای پاسداراندایە، 
شــك و گومانــی زۆری الی خەڵــك 
دروســت كردووە و ڕەنگە لە داهاتوودا 

ئەمە روون ببێتەوە.

   ئایــا دەوڵــەت و حکوومــەت بــە 
ئەرک و بەرپرسایەتیان لە هەمبەر 
لێقەوماوانیــدا  و  کارەســاتە  ئــەو 

هەستاون؟

ڕێژیــم و حكوومەتێــك کــە هی خەڵك 
نەبێــت و خــۆی بــه خەڵكــی نەزانێت، 
خەڵكیــش هیــچ چاوەڕوانیەكیــان لێی 
یارمەتــی  تەنیــا  نــە  ڕێژیــم  نابــێ. 
خەڵكــی لێقەوماوی نەكردووه، بەڵکوو 
بەربەستی زۆری بو ئەو خۆبەخشانەش 
دەیانەوێــت  کــە  كــردووه  درووســت 
یارمەتــی خەڵــك بكەن. له زۆر شــوێن 
هاوکارییەکانــی  ڕێژیــم  بەرپرســانی 
خەڵکیــان بە تــااڵن بــردووە و هەروەها 
لــە زۆر شــوێنی دیکــەش ئیداراتــی 
بــە  دەســت  ویســتوویانه  دەوڵەتــی 
ســەر یارمەتــی خەڵكیــدا بگــرن و بــه 
نــاوی خۆیانــەوه، بەشــێکی بــە خەڵك 
ببەخشــن. حكوومــەت ژیــان و ماڵ و 
حاڵــی خەڵكــی ئێــران و بــه تایبەتیتر 
خەڵكــی كوردســتانی بــەالوه گرینگ 

نیه و ئەو بەرپرســایەتیەی له بەرانبەر 
رێکخــراوە تێرۆریســتیەکانی ناوچە و 
هەروەها خەڵكی لوبنان، فەلەســتین و 
... هەیەتی، یەک لە سەدی ئەمەی 
له بەرانبەر خەڵكی ئێران و بە تایبەتی 

كوردستاندا نیەتی. 

    هۆکارەکــە لــە چیــدا دەبینن کە 
رێژیم خۆی لە یارمەتیدانی خەڵکی 

ئەو ناوچەیە دەدزێتەوە؟ 

بــه  بــه گشــتی حكوومــەت چــاوی 
گەلی كورد و خاكی كوردســتان هەڵ 
نایــەت، بــەاڵم ئەم ناوچەیــه بیرەوەری 
ڕێژیــم  بــۆ  ناخۆشــی  و  تــاڵ  زۆر 
بزووتنــەوەی  بڕبــڕەی پشــتی  هەیــه. 
رزگاریخوازانــەی  و  شۆڕشــگێڕیی 
كوردســتان،  ڕۆژهەاڵتــی  باشــووری 
گشــتی  بــە  زلزلەلێــدراو  ناوچــەی 
و داڵەهــۆ بــە تایبەتــی بــووە. تەنیــا 
ناوبانگی هێزی داڵەهۆ بەســە بۆ ڕق 
و قینــی ڕێژیم لەم ناوچەیه. شــتێكی 
دیكەش كه لەم كات و ساتەدا جیا له 
بەشــە سیاسییەكەی كه باسمان كرد و 
ناتوانین چاوپۆشی لێ بكەین، بواری 
ئابــووری ڕێژیمــە کــە لــه خراپتریــن 
دۆخی خۆیدایه. وێڕای پەیڕەوکردنی 
سیاســەتی ســەرکوت و قــات و قــڕی 
ئەوەنــدەی  خەڵــک،  برســیکردنی  و 
پێگــەی  بەهێزکردنــی  ســەرفی  کــە 
لەشــکریی خــۆی دەکات، چەند قات 
زیاتریــش لــە دەرەوەدا خەرجــی تێکدان 
ناســەقامگیری  و  ئاژاوەگێــڕی  و 
ناوچەکــە و بردنــە پێشــی سیاســەتە 
شــەرئەنگێزییەکانی خــۆی دەکات و 
ئەوەیکە بۆی گرینگ نییە، خەڵکی 
ئێــران و بــە تایبەتی گەلی کوردە کە 
تێکۆشــانی  و  خەبــات  ئااڵهەڵگــری 
مافخــوازی و ئازادیخوازی دژی ئەو 
رێژیمە نگریسە بووە لە هەموو ماوەی 
تەمەنیدا. ئەو ڕێژیمە کارەساتەکانیش 
ســەرکوت،  بــۆ  دەرفەتێــک  بــە 
چەوســاندنەوە و تۆڵەئەســتاندنەوە لــەو 

گەلە مافخوازە دەزانێ.
 

   بێجگە لەو خااڵنەی کە باســتان 
کــرد ڕێژیــم وێــڕای خۆبــواردن لــە 
یارمەتیدانــی خەڵکی ئەو ناوچەیە 
سیاســەتێکی  بــەاڵم  گشــتی،  بــە 
جیاواز و توندتر بە نیسبەت ناوچە 
یارســان نشــینەکان گرتووەتە بەر، 

هۆکارەکەی لە چیدا دەبینن؟ 

بزووتنــەوەی  پشــتی  بڕبــڕەی 
رزگاریخوازی له باشوری ڕۆژهەاڵت، 
داڵەهۆ و دەوروبەرییەتی، كه زۆربەیان 
سەر به ئایینی یارسانن، كەواته گەلی 
كورد له چاوی ڕێژیم دا چەنده بێزراوە، 
هی یارسانەكان دووقاتە، چوونکە هەم 
كــوردن، هەمیــش ئایینیــان یارســانه و 
جیاواز له ئایینی فەرمی ڕێژیمە و بە 

كافریــان دەزانن. هەاڵواردن به نیســبه 
ت كورده یارســانییەكان شــتێكی نوێ 
نییــە و لــە مێژە کە پەیــڕەو دەکرێت. 
لــەو پێوەندییەدا پێویســته بگوترێ کە 
نەتەنیــا لــه ناوچــەی داڵەهــۆ بەڵکوو 
لــه ناوچــەی هەرســین و ســەحنەش، 
كــوردە لەكــه یارســانیەكانیش له الیەن 
ڕێژیمەوه زۆر تووشی هەاڵواردن دەبن.

 
بۆچــی ناوچەکــە لــە الیــەن رێژیمەوە 
ئەمنییەتــی کــراوە و پێش بە ئاماری 
راست و گواستنەوەی زانیاری دروست 

گیراوە؟

كارەســاتێكی  روودانــی  كاتــی  لــه   
بەرپرســیار،  حكوومەتێكــی  وەهــادا، 
و  دەچێــت  خەڵكــەوە  بــەدەم  زوو  زۆر 
دابیــن  بــۆ  ژیانیــان  پێویســتییەكانی 
دەکات، بەاڵم بۆ ڕێژیمێكی توتالیتێر 
و دژی گەلیــی وەكوو ئــەم ڕێژیمەی 
ئێــران، بە هۆی ناڕەزایەتی سیاســیی 
و قەیرانی مەشــروعیەتییەوە، درزێكی 
گــەوره لــه نێــوان خەڵــك و حكوومەت 
دروســت بووه كــە پێگە و ســەرمایەی 
نێــوان  لــه  حكوومــەت  كۆمەاڵیەتــی 
خەڵك نەماوه. له حاڵەتێكی وەهادا كه 
ڕێژیم مەشــروعیەتی نییــه، خەڵكیش 
تــووڕە، ناڕازی و برســی بــن، كەس و 
كار و ماڵ و حاڵیان له دەست دابێ، و 
حكوومەتێكیش نەبێ کە به هانایانەوه 
بچێــت، ئــەو خەڵکــە بەلەنــگاز، بەاڵم 
ســەربەرزە وەكــوو كــوورەی ئاگرن و ده 
توانێــت ڕق و قینیــان بتەقێتــەوه، بۆیه 
لــه  و  دەكرێــت  ئەمنیەتــی  ناوچەكــه 
جیاتی ئامبواڵنس، هێزی دژه شۆڕش 
دەنێردرێــت بــۆ ئەو ناوچەیــە. هەروەها 
وەكــوو شــەڕی نــەرم لــه میدیاكانیەوه 
ژمارەی كوژراوان زۆر بە كەمی باس 
دەكات كه شــتەكه بچووك دەربكەوێت، 
چونکە له شۆڕشی خەڵك دەترسێت.

 
   سەفەری ڕووحانی بۆ کرماشان و 

وادەکانی چۆن لێک دەدەنەوە؟

نەتەنیــا روحانــی، بەڵکوو هیچ یەک 
له كەســایەتییەكانی ڕێژیــم و دەوڵەتە 
یــەك لــه دوای یەكەكانــی ئێرانیــش، 
ناخۆشــیدا،  و  خۆشــی  كاتــی  لــه 
هیچیــان بــۆ ناوچــه كوردنشــینەكان و 
بــە تایبەتــی ئــەم ناوچەیــە نەكــردووه 
. روحانــی كــه ڕۆیشــتە ناوچەکــە، 
لــه ئوتۆمبیلەکــەی نەهاتــه خــوارەوە 
جوامێــری  و  مرۆڤایەتــی  ئەوەنــده  و 
بچێتــه  ڕاســتەوخۆ  کــە  نەبــوو  تێــدا 
نێــو ئاپــۆڕای خەڵكــەوه و دڵنەواییــان 
بداتــەوە، ئینجــا چــۆن چــاوەڕێ بیــن 
كارێك بــۆ ئەو خەڵكه بكات. روحانی 
مامۆســتای عەوامفەریبــی و درۆیە. 
هەمــوو دنیــا بیســتی کــە رووحانــی 
ڕایگەیانــد لــه ســەد ڕۆژدا ئابــووری 
ئێــران چــاك دەکەم، بەاڵم پاشــان وتی 

نەمگوتــووه! هەر لــەو پێوەندییەدا، ئەو 
هەموو ســەردارەی ســپا كــه هاتبوون، 
ســێڵفی  وێنەگرتنــی  كاریــان  تاکــە 
بــوو و بــه شــایەتی خەڵكــی ناوچــه، 
لــه ڕۆژێكــدا، چوار وەزیــر و چەندین 
شــوێنیان  یــەک  ســەردانی  ســەردار 
كــردووه، تەنانەت یــەک چادریان پێ 
نەبووه. واته هەموو كەســانی ســەر به 
رێژیــم و لــە پێش هەموویــان روحانی، 
تەنیــا بۆ خۆدەرخســتن و بەرژەوەندییه 
بــوون  جیناحیەكانیــەوه  و  شەخســی 
و هیــچ ســودێكیان بــۆ ئــەو خەڵكــه 
بوودجــەی  روحانــی  ئەگــەر  نەبــووە. 
٢٥٠٠ ملیارد تمەنی زەویلەرزه خه رج 
بــكات، ئــه و كاتــه دەردەكەوێت وادی 
ئــەم جــارەی ڕاســته یان وەكوو پێشــوو 
تەنیا درووشم و درۆیەكی بێ نێوەڕۆك 

وبێ بنەمایە. 

    ئەو حەماسەیەی لە الیەن خەڵکی 
ناوچــە جۆراوجۆرەکانی کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵتــەوە بــۆ هاوکاریی خوشــک 
و براکانیــان کــرا، چــۆن دەبینــی و 

هەڵگری چ پەیامێکە؟

تــا ٤٨ كاتژمێــر دوای كارەســاتەكه، 
و  خــەت  ســەر  نەهاتــه  دەوڵــەت 
و  هێمنــی  بــە  زۆر  دەیانەویســت 
بێدەنــگ، دەربــازی بێــت، بەاڵم خەڵك 
بەهۆی تــوڕە كۆمەاڵیەتییەكان و ئەو 
ویدیــۆ و وێنانــەی كه بــاو دەكرانەوە، 
هاتنه خەت. هەر لە یەكەم ســاتەكانی 
دوای زەویلەرزەكــە كــه به یەكێك لە دە  
زەویلــەرزە بەهێزەکانی مێــژووی ئێران 
هەژمــار دەكرێت، خەڵكی بەشــەرەفی 
كوردســتان هەر له ماكۆ و سەڵماسەوە 
دێهلــۆڕان  و  مێهــران  وەكــوو  تــا 
و  خــەت  ســەر  هاتنــه  لوڕســتان  و 
بەڕاســتی كارەساتی زەویلەرزەیان كرده 
حەماســەیێكی مێژوویی نەتەوەیی .بە 
سەدان كاروان بە هەزاران ئۆتۆمبیلەوە، 
لــه شــار و گونــدی كوردســتانەوه لــه 

هــەر چــوار پارێزگا كوردنشــینەكانەوه 
ئیــام و كرماشــان(  )ورمــێ، ســنه، 
كوردەكانــی  و  لوڕســتان  هەروەهــا  و 
خوراســانەوه، روویــان كــرده ناوچەكه و 
یارمەتیــی خەڵكیــان كــرد. دوای ئــەم 
حەماسەیەی خوشك و برا كوردەكانمان 
بــوو كــه خەڵكی دیكــەی ئێرانیش، تا 
ڕادەیــەك یارمەتــی خەڵكیــان كــرد و 
دەوڵــەت كه چاوەڕوانی ئەم هاوخەمی 
و هاوســۆزییەی نەدەكــرد، بــۆ ئەوەی 
خۆی پیشان بدات، ویستی یارمەتییه 
خەڵكییەكان لــه بازگەكاندا وەربگرێت 
و بــه نــاوی خۆیــەوە بــاوی بكاتــه 
وه، بــەاڵم بــۆی نەچــووه ســەر، خەڵك 
باوەڕیان به دەوڵەت نییه و ڕاســتەوخۆ 
و  بــرا  دەدەنــه  یارمەتییــەكان  خۆیــان 
خوشكە لێقەوماوەكانیان . من پەیامی 
ئــەم هەرەوەزیــه، وه كــوو هاوپەیمانــی 
نەتەوەیــی دەبینم، خــەم و ئازارەكانمان 
یەكــه، بــۆ یــەك دەژیــن و بــۆ یــەك 
خۆمــان  دەتوانیــن  خۆمــان  دەمریــن، 

رزگار بکەین. 

   وانەی هەرە گرینگ کە دەبێ کورد 
لە زەویلەرزەی کرماشــان وەربگرێت، 

چییە؟

ئــەو كارەســاته وێــڕای ئەوەیکــە زۆر 
تاڵ و تراژێدیکە، بەاڵم وانەی زۆری 
تێدایــە و زۆر شــتی فێــر كردیــن کــە 
لــه یەکیەتــی و یەكبــوون دا دەتوانیــن 
به ســەر هەموو كۆســپە ئەستەمەكاندا 
زاڵ بیــن. بێجگــه لــه خۆمــان نابێــت 
چاوەڕوانــی هیچ کــەس و دەوڵەتێک 
بین. خەڵكی كوردســتان زۆر فیداکار 
دۆزی  پێنــاو  لــە  ئەمەگناســە،  و 
براکانیانــدا  و  خوشــک  و  خۆیــان 
ئامادەی هەر چەشــنە قوربانیدانێکن. 
پێشــوازی له كاروانــه یارمەتیدەرەکان 
بــۆ لێقەوماوانی کرماشــان و هەروەها 
خەڵکــی  بەرچــاوی  پێشــوازیی 
كامیــاران،  ڕوانســەر،  شــارەکانی 

و  بــۆكان  دیوانــدەرە،  ســەقز،  ســنه، 
شــارۆچکەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵت 
لــه تەرمی پیرۆزی شــەهید ئەبووبەكر 
ئەوپــەڕی  نیشــانەی  مەعرووفــی، 
و  نــرخ  لــە  ڕێزگرتــن  و  وشــیاری 
ئــەو  میللەتەیــە.  ئــەو  بەهاکانــی 
کارەســاتە نیشــانی دا کــە خەڵکــی 
بــە نیســبەت دام  کوردســتان چەنــدە 
و دەزگاكانــی ڕێژیــم بــێ بــاوەڕن و 
چاوەڕوانییەکــی ئەوتۆیان لەو ڕێژیمە 
رووداوە  ئــەو  نییــە.  کوردەیــان  دژی 
وەبیرهێنەرەوەی ئەوەیە کە كۆمەڵگای 
مەدەنی دەتوانێ چ نەخش و ڕۆڵێکی 
ســەرەكی لــه رووداوەكانــدا بگێڕێــت. 
كرماشــان دڵی ڕۆژهەاڵته و سەربەرزە 
بە گەلە چەوســاوە و لەخۆبردووەکەی 

خۆی. 

عەلی ئەشرەف مەجیدی، ئەندامی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
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 نەمرە
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تە

شەق دەبەن و هەڵدەوەرن 
باخــی  ســوورەکانی  هەنــارە 

حەق .
بە حەق، هەر حەق، 
هەمیشە حەق شکاوە و

هەڵوەریوە .
ســەرگۆنا بە پەنجەی شیوەن 

دەڕنن
نازدارەکانــی  هەنجیــرە 

ئەهوورا،
بە ناحەق، 

هەر بە ناحەق تاڵ کراوە 
تامی حەق، 

حەق !
مۆر ئەچڕێ و چەمەری دەژەنێ

ژێ بە ژێ و
پەردە پەردە

سازی ناسازی مەرگ .
بە حەقە و 

هەر بە حەق زیندووە 
تەموورەی بانگی 

حەق .
فەرەیدوون ئەرشەدیفەرەیدوون ئەرشەدی

دار و بەردی خۆشەویست 

ئەم دار و بەردانەی
بەسەرمان دا 

دەڕووخێن،
بەرد و داری 
نیشتمانن .

سەدان جاریش 
بمانکوژن،

پشت و پەناکەی 
جارانن .

   فەرەیدوون ئەرشەدی

سپاسنامەی فەرهاد، بۆ خزمانی شیرینی خەمبار 

ە(
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ش 
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هەم

 و 
عرە

 شی
ە،

دەق
ەم 
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گورگی مەرگ بە دەوری دڵەکەی شیرین دا دەگەڕێ و
کەڵوە لە خشت و بەردی بێستوون بەرنادات .

سپاس بۆ هاتنی دوانزە سوارەی مەریوان،
بۆ شکۆی ئەربەبا و قامەتی بڵندی ئاویەر !

خەمبارە مانگەکەی ماهیدەشت،
سپاس بۆ شمشاڵی سەر ناڵە شکێنە .

دەواری ماڵباتی شیرینم لە باد و بارانا
خۆی ناگرێ،

سپاس بۆ تەناف و تەلیسی کۆڵبەران .
شاباڵی هەڵوەکی دااڵهوو زامدارە،

سپاس بۆ ناردنی
مەڵهەمی سەر برینی بازەکەی کۆسااڵن .

تاریکە شەوگاری باوەجان ،
سپاس بۆ هاتنی رۆشنایی چوار چراو خەندەکەی سەراوی ڕوانسەر .

دەستە سپییەکانی ماهیدەشت
لە برسا دەلەرزن،

سپاس بۆ گەنمی دەشتەکانی لەیالخ .
سپاس بۆ نمەکی دەریاچە تینووەکەی ورمێ و

ئاوەکەی خوڕخوڕە و چلچەمە .
سپاس بۆ نەخشی نێو قاڵییەکانی بیجار
کە نەیهێشت گوڵباخی زیندگی هەڵوەرێ.
شەکەت و ماندوون مەردانی جەمخانە،

سپاس بۆ پاڵتاکەی سەردەشت و
جگەرەی سەقز و
تووتنی شنۆیان .

سپاس ئەی یاوەرە ئاشقەکانی شیرین،
قوڵەنگی ئەوینی ئێوەیە

دەریایەک ئومێدی بەخشیوە بە دارنارنجەکانی قەسر و 
بە باوەیادگار.

سپاس، ئەی خزمەکانی شیرین
سپاس .
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