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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

لــە شــەپــۆلــێــکــی نــوێــی نــاڕەزایــەتــیدەربــڕیــنــەکــان دژ
بــە سیاسەتەکانی کــۆمــاری ئیسالمی ،لــەم حــەتــوویــەدا
هەشتەگی “#کولبر_نکشید” دەنگدانەوەی زۆری لە تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان ،بەتایبەت لە تویتێر و فەیسبووکدا هەبوو.
ئەم هەڵمەتە دوای ئەوە دەستی پێکرد کە ڕۆژی پێنجشەممە
٩ی گەالوێژ “وەزیر محەممەدی” ،کۆڵبەری تەمەن  ٢٩ساڵ
و باوکی چوار منداڵ لە ناوچە سنوورییەکانی نەوسوودی
سەر بە پارێزگای کرماشان بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی
کۆماری ئیسالمی گیانی لەدەست دا .هەشتەگی “#کولبر_
نکشید” لە مــاوەی دوو ڕۆژدا  ١٢٧هــەزار جار دووپــات
بوویەوە و بەمجۆرە ناڕەزایەتییەکی بەرین لەدژی سیاسەتی کۆڵبەرکوژیی کۆماری ئیسالمی لە کوردستان کەوتە ڕێ.
ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕایگەیاندوە کە تەنیا لە یەک مانگ و نیوی هاوینی ئەمساڵدا  ٢٤کۆڵبەری
کورد بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیمی ئێران کوژراون و بریندار بوون.

حیزبی دێموکراتی کوردستان

قەاڵی خۆڕاگری ناسنامەی نەتەوەیی
سەروتار

ناگاتە دەریایە زنە
عەلی بداغی
قسەکانی خامنەیی لە ڕۆژی جێژنی
قورباندا بە لەبەرچاوگرتنی بارودۆخی
هەرە هەستیار و لە هەموو الیەکەوە
قەی رانلێدراوی ئێ ران گرینگ ب ــوون.
لەو وت ــارەدا هەموو قسەکانی ناوب راو
ب ــە دەوری دوو تـــەوەری سەرەکیدا
دەخوالنەوە .یەکەمیان ئەوەی کۆماری
ئیسالمی ب ــۆی ــە گــەمــارۆی خ ـراوەت ــە
سەر هەتا دەست لە یارمەتیدانی ئەو
میلیشیا و گ ــرووپ ــان ــە ه ــەڵ ــگ ــرێ کە
شەڕی نیابەتیی بۆ دەکەن .خامنەیی
لەو بەشە لە قسەکانیدا نەیشاردەوە کە
ڕێژیمەکەی سەرەڕای ئەو تەنگانەیەی
کە لە سۆنگەی سزا سەپێندراوەکانەوە
تــووشــی ه ــات ــوە ،لـــەو ی ــارم ــەت ــی ــدان ــە
بەردەوامە و ئەوە داننانێکی گەورەی
خامنەیی بەو ڕاستییە بوو کە بژیوی
سەرەکیی زۆربەی هەرە زۆری گرووپە
تێرۆریستییەکانی ن ــاوچ ــە ل ــە الی ــەن
ڕێ ــژی ــم ــەک ــەی ئـــەوەوە داب ــی ــن دەک ــرێ.
ه ــەروەه ــا نیشاندەری ئ ــەم ڕاستییە
بوو کە کۆماری ئیسالمیی ئێ ران لەو
بارودۆخە قەی راناوییە هەر سەختەی
ئ ــێ ــس ــت ــای ئ ــێ ـران ــی ــش ــدا ،پ ــێ ــش ه ــەم ــوو
شتێک لە خەمی میلیشیاکانی سەر
بە خۆیدایە؛ دووه ــەم ئ ــەوەی خەڵکی
واڵتیشی بە قەزا و قەدەر سپاردوە.
تەوەرە گرینگەکەی دیکەی قسەکانی
خ ــام ــن ــەی ــی لـــەو وتــــارەیــــدا ،ب ــاب ــەت ــی
پیشەسازیی مووشەکیی ڕێژیمەکەی
ب ــوو .ئــەو گ ــوت ــی ئامانجی ئەمریکا
لە دانوستان لەگەڵ ئێ ران پێشگرتن
ب ــە چاالکیی م ــووش ــەک ــی و ئەتومیی
ڕێژیمەکەیەتی .خامنەیی گوتی کاتێک
ئێمە مووشەکمان نەبێ و واز لەو
ئامانجانە هەڵگرین ،ئیدی نامێنین و
فەوتاوتن .ڕێبەری ڕێژیم لەو بەشە
ل ــە قسەکانیشدا دانــی بــەوە دانــا کە
ڕێژیمەکەی پتر ل ــەوەی شەرعییەتی
نێوخۆیی هەبێ و پشت ب ــە ت ــوان ــا و
هێزی لەب ڕاننەهاتووی خەڵکی واڵت
ببەستێ ،هەموو هیواکانی ...
درێژە لە الپەڕەی ٢

بەرەو یادی  ٧٥ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لــە ٢٥ی گــەالوێــژی ئــەم ســاڵــدا خەڵکی ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان یــادی ٧٥
ساڵەی دامەزرانی حیزبە نەتەوەیی و خۆشەویستەکەیان ،حیزبی دێموکراتی
کوردستان دەکەن بە جێژن .حیزبی دیموکرات وەک فۆرمێکی نوێ و هێزێکی
ڕێکخراوەیی تازە دامەزراو لەگەڵ دامەزرانی بوو بە پێشەنگی داواکانی گەلی
کورد و بەرپرسایەتییەکی گرینگی مێژوویی گرتە ئەستۆ .ئەو بەرپرسایەتییە
ڕێبەریکردنی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد و بنیاتنانی کیانێکی نەتەوەیی بۆ
کورد بوو کە هەتا ئێستاش لەجێی خۆیەتی.
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ماوەی  ٧٥ساڵ تەمەنیدا زۆر قۆناغی بڕیوە،
بەسەر زۆر کەندوکۆسپدا سەرکەوتوە ،زۆری برین هەڵگرتوە ،دەسکەوتی
زۆر بەنرخ و مێژوویی و هەرمانی بۆ نەتەوەکەی دەستەبەر کردوە ،هەڵە و
کەمایەسیشی بووە؛ بەاڵم مەیدانی چۆڵ نەکردوە و هەروا ئااڵهەڵگری خەباتی
ئازادیخوازی و نەتەوەیی کورد ماوەتەوە.
شانازییەکانی ئەم حیزبە نەک لە میژوودا ،بەڵکوو ئەمڕۆش پێناس و هۆوییەتی
نەتەوەی کوردن ،لە دامەزرانی کۆماری کوردستانەوە هەتا دەستەبەرکردنی
هەموو ئەو بایەخانەی لە ئێستادا نەتەوەی کوردی لە دنیادا پێ دەناسرێتەوە،

وەک پێشمەرگە ،سروودی نەتەوایەتیی ئەی ڕەقیب و ئااڵ و زۆر بەهای نیشتمانی
و دێموکراتیک کە لەسەر دەستی حیزبی دێموکرات چێ کراون.
خەڵکیبوونی حیزبی دێموکرات و بەرنامە و ئامانجەکانی کە هۆکاری سەرەکیی
 ٧٥ساڵ بەردەوامی و متمانەی گەلی کوردە ،بە سەرمایە و شانازییەکی گەورە
بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان دادەنرێ .حیزبی دێموکراتی کوردستان هەموو
جۆراوجۆرییەکانی نێو کۆمەڵگەو گۆڕەپانی سیاسی دەبینێ و ڕێزی لێ دەگرێ
و تێ دەکۆشێ لە پێناو ڕزگاریی کورد لە ئێراندا ڕێکیان بخا و یەکگرتوویان بکا.
ڕۆڵی حیزبی دێموکرات لە قۆناغی ئێستای خەباتی ڕزگاریخوازانەی گەلی
کوردیش ،دیــار و بەرجەستە و شیاوی سەرنجە .سودوەرگرتن لە تاکتیکی
گونجاو ،هەوڵی خۆرێکخستن و گونجان لەگەڵ سەردەم و گۆڕانکارییەکان و
داخوازییەکانی گەل ئەرکی هەمیشەی حیزب بووە و هەیە.
لە  ٧٥ساڵەی یادی دامەزرانی حیزبی دێموکراتدا خەڵکی کوردستان دڵنیا
دەکەینەوە بە ئیرادەیەکی پتەو و ،ئیمانی قووڵ بە سەرکەوتن ڕێگای ئامانجەکانی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان دەپێوین و پشت بە متمانەی خەڵکی کوردستان ئەم
کاروانە دەگەیەنینە سەرمەنزڵی مراد و جێژنی گەورەی سەرکەوتن دەگرین.

بەیاننامەی کۆمیتەی ناوەندی بە

حیزبی دێموکرات لە محەکی

پشتیوانیی بەکردەوەی

ئاوڕدانەوەیەکی خێرا لە
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درێژەی سەروتار

ناگاتە دەریایە زنە
 ...لەسەر مووشەک و میلشیا ئەجنەبی
و توانا سەربازییەکانی هەڵچنیوە.
پرسیار ئەوەیە یەکەم کۆماری ئیسالمی
کە لە ساڵدا بە میلیارد دۆالر یارمەتیی
گــــــرووپ و م ــی ــل ــی ــش ــی ــا ت ــێ ــرۆری ــس ــت ــی ــی ــە
بەکرێگی راوەکانی دەکا ،ئاخۆ ئەو الیەنانە
لە تەنگاناندا فریای دەک ــەون؟ هەروەها
ئەو ڕێژیمە دیکتاتۆرییانەی کە لە چەند
دەیەی ڕاب ــردوودا داڕمان و بوونە بەشێک
لە مێژوو ،مووشەک و جبەخانەی قورس
و گ رانیان نەبوو؟ هەروەها ڕێژیم بۆچی
متمانەی بە خەڵکی خۆی نییە هەتا پشتی
پێ ببەستێ و بۆ مانەوەی لە دەسەاڵتدا
لێی دڵنیا بێ؟
دروستکردنی میلیشیا لە واڵتانی ناوچە
و ی ــارم ــەت ــی ــدان و تەیارکردنیان جۆرەها
چەکی ســووک و قــورس و تێکنۆلۆژیی
س ــەرب ــازی ل ــە الیــەن ک ــۆم ــاری ئیسالمیی
ئـــێـــرانـــەوە دوو م ــەب ــەس ــت ــی س ــەرەک ــی ــی
لەپشت بــووە :یەکەمیان ،ئیدۆلۆژیک و
بۆ ب ــرەودان بە هێژمونیی شیعەگەری لە
ێ کردنی هیاللی
ناوچەیە کە خۆی لە چ 
شیعەدا دەبینێتەوە .دووه ــەم ،پشتێنەی
ئەمنیەتی و بەکارهێنانی ئەو هێزانە بۆ
گۆڕینی هاوکێشە سیاسییەکانی ناوچە
لە ب ــەرژەوەن ــدی ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمیدا .لە
سەرچاوە داراییەکانی واڵتیشدا وەدیهاتنی
ئەم بەشە لە ئامانجەکانی ڕێژیم پشکی
شێری بۆ دی ــاری ک ـراوە و ئەم یارمەتییە
زەوەنــــــدە ل ــە شــــەڕی ســــووریــــەوە ه ــەت ــا
داب ــی ــن ــک ــردن ــی ت ــێ ــچ ــووەک ــان ــی ح ــی ــزب ــوڵ ــا،
حەماس ،حەشدی شەعبی و حوسییەکانی
ی ــەم ــەن دەگ ــرێ ــت ــەوە ک ــە بەپێی ڕاپ ــۆرت ــی
وەزارەتـــــی دەرەوەی ئ ــەم ــری ــک ــا ت ــەن ــی ــا لە
نێوان ساڵەکانی  ٢٠١٢هەتا  ٢٠١٨پتر لە
 ١٦میلیارد دۆالر بووە .ئەگەر ئەمەش بە
ئیدیعای واڵتی “دوژم ــن” دابندرێ ،لەگەڵ
قسەکانی حیشمەتوڵال فەالحەتپیشە،
سەرۆکی پێشووی کۆمیسیۆنی ئەمنیەتی
میللی و سیاسەتی دەرەوەی مەجلیس
هیچ ناکرێ کە دەڵێ هەتا ئێستا لە نێوان
 ٢٠هەتا  ٣٠میلیارد دۆالری ــان بە سووریە
داوە .گ ــەڕان ــەوەی ئێ ران بۆ لیستی ڕەشی
 FATFلەمساڵیشدا یەکێک لە هۆکارەکانی
هەر بەردەوامیی ئێ ران لە یارمەتیدانی ئەم
گرووپە تێرۆریستییانە بوو.
ب ــەاڵم ئیستا لە کاتێکدا کە لەو دوازدە
م ــەرج ــەی ئەمریکا بۆ ڕێککەوتن لەگەڵ
ئێ رانی داناوە ،حەوت مەرجیان پێوەندییان
بە دەس ــت ــوەردان ــەک ــان ــی ئێ ران لە ناوچەدا
هەیە ،ئاخۆ ئەو “مێحوەری مقاومەت”ـەی!
کـــۆمـــاری ئ ــی ــس ــام ــی ل ــە ت ــوان ــای ــدا ه ــەی ــە
ه ــاوک ــێ ــش ــەک ــان لــە ب ــەرژەوەن ــدی ــی ئ ــێ ـران
بگۆڕێ؟ گۆڕانکارییەکان لە ناوچە -کاتێک
حەسەن نەسروڵاڵ بە هەزار بیانوو خۆی
لە شەڕ لەگەڵ ئیس رایل دەدزێتەوە ،کاتێک
تەنانەت لە ش ــارە پیرۆزەکانی شیعە لە
عێ ڕاق ئااڵی ئێ ران ئاگر دەدرێ و کاتێک لە
سووریە ئیس ڕائیل بە شێوەی سەربازی و
ڕووسیەش لە فۆڕمی سیاسیدا تەنگیان بە
کۆماری ئیسالمی هەڵچنیوە -پێچەوانەی
مەیلی ک ــۆم ــاری ئیسالمی ڕوو دەدەن و
پێمان دەڵێن“ :میحوەری مقاومەت”ـەکەی
کــۆمــاری ئیسالمییش ک ــە ک ــارت ــی ه ــەرە
گرینگی ڕێ ــژی ــم ب ــۆ س ــەر مێزی وتووێژ
لەگەڵ ئەمریکا و ئورووپا بوو ،ئیدی ئەو
بڕشتەی نەماوە .بارودۆخەکە جۆرێکە کە
ڕێژیم تەنانەت لە بەرامبەر ئەو هێرشانەدا
کە لە نێوخۆی واڵتیشدا دەکرێتە سەر
دام ــودەزگ ــا ئەمنیەتی و سەربازییەکانی
مرتەقی لەخۆی بڕیوە.
ب ــەم ــج ــۆرە ڕێ ــژی ــم ــی ئ ــێ ـران ل ــە کاتێکدا
ل ــە ن ــێ ــوخ ــۆی واڵتــیــشــدا ل ــەگ ــەڵ کڵپەی
ن ــاڕەزای ــەت ــی ــی ــەک ــان بـــەرەو ڕوویــــە ،تەنیا
مووشەکەکانی بۆ دەمێنێتەوە بۆ ئەوەی
پشتی پێ ببەستێ و مەترسییەکانی شەڕ
لەسەر خۆی پێ کەم بکاتەوە .بەاڵم ڕێژیم
باشتر لە ه ــەر الیەنێکی دی دەزان ــێ کە
مەترسیی سەرەکی
خەڵکی وەزاڵەهاتووی واڵتەکەی خۆیەتی
کە تا ئێستا تەنیا بەهۆی زەبروزەنگی
ل ــەڕادەب ــەدەر و سەرکوتی خوێناوی کپی
ک ــردوون ،بۆیە ئەو مووشەکانەشی دادی
نادەن.
ڕێژیمێک ک ــە م ــەش ــروع ــی ــی ــەت ــەک ــەی لە
خەڵکی واڵت ــەک ــەی وەرن ــەگ ــرێ ،ڕێژیمێک
ک ــە خــــۆی ،ســــەرچــــاوەی نــەهــامــەتــی و
ڕۆژڕەشییەکانی خەڵکەکەی بێ ،ڕێژیمێک
کە وەاڵم ــی داوای ڕەوای الوان ــی واڵتەکەی
بە فیشەک و ئاگر و پەتی ئێعدام بداتەوە؛
ڕێژیمێک کە تەنیا دیارییەکەی لە ماوەی
چ ــوار دەی ــە دەس ــەاڵت ــدا ه ــەژاری ،بێکاری،
برسیەتی ،وێ رانیی ئابووری و زەوتکردنی
مافە مەدەنی و سیاسییەکانی خەڵکەکەی
بێ ،ئەم ڕێژیمە هەر بەدەستی ئەو خەڵکە
دەڕووخێ و هیچ هێزێکیش دەفریای ناگا.
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بەیاننامەی کۆمیتەی ناوەندی بە بۆنەی  ٧٥ساڵەی
دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان

خەڵ ک ی دێموکراتپەروەری ڕۆژهەاڵت ی
کوردستان!
هۆگران و دڵسۆزان ی دێموکرات لە
هەموو بەشەکان ی کوردستان!
دۆســتــان و پشتیوانان ی حیزبی
دێ ــم ــوک ــرات ل ــە ئ ــێ ــران و سەرانسەری
جیهان!
تێکۆشەران ،ئەندامان ،الیەن گران،
و ســەرجــەم ئــەو ک ــەس ــان ــەی حیزبی
دێموکرات بە ڕووگەی هیواکان ی خۆیان
دەزانن!
وەک دەزانــــــن ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی
کوردستان ئەمساڵ لە ڕۆژی ٢٥ی گەالوێژدا،
 ٧٥ساڵەی دامەزرانی خۆی دەکاتە جێژن.
بەم بۆنەیەوە پێشەکی پیرۆزبایی ئەم یادە
ل ــە ه ــەم ــووی ئێوە دەک ــەی ــن ک ــە م ــان ــەوەی
حیزبی دێموک رات و ب ــەردەوام ــب ــوون ــی لە
سەر خەبات بۆ ئامانجەکانی ،ق ــەرزداری
فـــیـــداکـــاری ،دڵــــســــۆزی ،پ ــش ــت ــی ــوان ــی و
هاوکاریی بێدریغتان لە گەڵ ئەو حیزبە
لــە ق ــۆن ــاغ ــە جـــۆراوجـــۆرەکـــاندایـــە .ه ــەر
وەهـــا پیرۆزبایییەکی گـــەرم و تایبەت
پێشکەشی بنەماڵەکانی شەهیدان ،بەندییە
سیاسییەکان ،کەم ئەندامان ،تێکۆشەرانی
دێرین و پێشمەرگەکانی سەر بە حیزبی
دێــمــوکــرات دەک ــەی ــن کــە گیانبەخشین
و خــۆڕاگــریــی ڕۆڵـــەکـــان و ئ ــازی ــزان ــی ــان
و ،وەف ــاداری ــی خ ــۆی ــان ب ــە حیزبەکەیان،
سەری حیزبی دێموک راتیان بە بەرزی و،
خەباتەکەییان بە نەپساوەیی و بەردەوامی
هێشتووەتەوە.
 ٧٥ســـاڵ ل ــەم ــەوب ــەر ،پ ــێ ــش ــەوا ق ــازی
محەممەد و هاوڕێیانی ،لە سەر بناغەی
“کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان” (ژ.ک) و
بە ئامانجی ئامادەکردنی ڕێکخ راوێکی
س ــی ــاس ــی ــی وەاڵمـــــــدەر بــــۆ ڕێـــبـــەری و
ڕێکخستنی خەباتی ن ــەت ــەوەی کــورد لە
هەلومەرجی سیاسیی نوێی ناوچەکەدا،
حــیــزبــی دێ ــم ــوک ـ ـرات ــی کــوردســتــانــیــان
دام ــەزران ــد .ئەم حیزبە بە پێشەوایەتیی
قازی محەممەد ،کەمتر لە  ٦مانگ دوای
پێکهاتنی ،ک ــۆم ــاری ک ــوردس ــت ــان ،یەکەم
دەسەاڵتی نەتەوەیی مودێرنی ک ــوردی لە
چــوارچــرای شــاری م ــەه ــاب ــاد ڕاگ ــەی ــان ــد و،
شەخسی پ ــێ ــش ــەواش وەک س ــەرک ــۆم ــاری
ک ــوردس ــت ــان ،ق ــۆڵ ــی لــە ڕێــبــەریــکــردن و
ئیدارەی کۆمار و ناوچەی ژێر دەسەاڵتی
ئ ــەو کۆمارە هەڵماڵی .ئەگەر دام ــەزران ــی
حیزبی دێ ــم ــوک ـرات ل ــە ه ــەل ــوم ــەرج ــی ئەو
کات ،بە شایەدیی ڕۆڵ و کاریگەرییەکانی
ل ــە س ــەر ڕەوت ــی ڕووداوە سیاسییەکان،
وەرچ ــەرخ ــان و نوختەگۆڕانێکی گرنگ لە
مێژووی بزووتنەوەی نەتەوەیی ک ــورددا
ب ــوو ،پێکهاتنی ک ــۆم ــاری کوردستانیش،
ڕووداوێکی نەتەوەیی و سیاسیی ئەوەندە
گەورە بوو کە س ــەرەڕای تەمەنی کورتی،
شوێنەوارێکی قووڵی لە سەر خەماڵندنی

ناسیۆنالیزمی کورد و ڕێبازی بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازیی کورد بەجێ هێشت.
لــــەو ق ــۆن ــاغ ــە لـــە مــــێــــژووی ح ــی ــزب ــی
دێـــمـــوکـــراتدا ،زۆر ڕێ ــچ ــک ــە ،کـــــردەوە و
ئەزموونی پڕشنگداری دەسەاڵتدارەتی و،
چەندین دەسکەوت و چەمکی نەتەوەیی
و ش ــون ــاس ــخ ــوازان ــە هــــەن کـــە ح ــی ــزب ــی
دێموک رات و کۆماری کوردستان داهێنەر
و خ ــوڵ ــق ــێ ــن ــەری ــان بــــوون .بــە خ ــۆش ــی ــەوە
لەمێژساڵە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد
لــە ب ــەش ــەک ــان ــی دیــکــەی ک ــوردس ــت ــان ــی ــش
ئەو سامانە بە هی خۆیان دەزانن و ،بە
شانازییەوە سوودی لێ وەردەگرن .ڕاستە
الوازیی ڕێژیمی شایەتی و بوونی هێزەکانی
واڵتانی بێگانە لە نێو ئێ ران و لە ناوچەکە
لە سۆنگەی شەڕی دووهەمی جیهانییەوە،
هەلومەرجێکی ل ــەب ــاری ب ــۆ گەشانەوەی
هەست و بیر و تێکۆشانی سیاسی و
ن ــەت ــەوەی ــی ل ــە نێو کـــوردی ڕۆژهــــەاڵتدا
خ ــوڵ ــق ــان ــد .بــــەاڵم ئـــــەوەش ڕاس ــت ــی ــی ــەک ــی
سەلمێندراوە کە سەرچاوەی هەر دووی
ئ ــەو ڕووداوە سیاسییە گ ــەوران ــە ،نیاز و
پێویستیی بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد و
هەڵقواڵو لە ئی رادە و بڕیاری ڕووناکبی ران
و تێکۆشەرانی کورد بوو .ئەوە کە حیزبی
دێموک راتی ک ــوردس ــت ــان و ئامانجەکانی
کۆماری کوردستان ،پ ــاش تێپەڕینی ٧٥
ساڵ بە سەر دامەزرانیاندا ،هەر وا ڕووگە
و خواستی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانن
و ،سەرەڕای هەموو هەوڵی سەرکوتکەرانە
و پیالنی دوو ڕێژیمی شایەتی و کۆماری
ئیسالمیی ئــێــران ،ل ــە ن ــێ ــو نــەچــوون و،
هەتا ئیستاش گەشانەوە و بووژانەوە بە
خۆیانەوە دەبینن ،باشترین بەڵگەن بۆ
قائی مبەزاتبوونی ئەم بزووتنەوە ڕەوایە.
 ٧٥ســاڵــە خ ــەب ــات ــی ئـــازادیـــخـــوازی و
شۆڕشگێ ڕانەی حیزبی دێموک رات لە واڵتی
خــاوەن ڕێژیمی س ــەرەڕۆ و دیکتاتۆری
ئێ راندا ،درێــژەی هەیە ٧٥ .ساڵە حیزبی
ئێمە ،بــزووتــنــەوەی ن ــەت ــەوەی ــی خەڵکی
ڕۆژهــــەاڵتــــی ک ــوردس ــت ــان ل ــە جــەرگــەی
ن ــاوچ ــەی ــەک ــی گــــەمــــارۆدراو بــە پ ــی ــان و
گەلەکۆمەگیی ڕێژیمە سەرکوتگەرەکان
و هاوپەیمانەکانیاندا ،ڕێبەری دەکا٧٥ .
ساڵ لە مەیداندا مانەوە و شەکاوە ڕاگرتنی
ئ ــااڵی خەبات بۆ ئامانجە پیرۆزەکان و
مافە ڕەواکانی نەتەوەیەک ،بێ هەبوونی
ڕەگ و ڕی ــش ــەی ــەک ــی قـــووڵـــی ح ــی ــزب ــی
دێموک رات لە نێو دڵی خەڵکی کوردستاندا
مسۆگەر نەدەبوو .ئەو هۆکارانەی جێگە و
پێگەیەکی ئەوتۆیان بۆ حیزبی دێموک رات
ل ــە ن ــێ ــو نـــەتـــەوەکـــەیدا داب ــی ــن کــــردوە،
کۆمەڵێک تایبەتمەندیی گرنگن کە حیزبی
دێموک رات هەڵگر و خاوەنیانە .لەم بۆنەیەدا
جێی خۆیەتی ئ ــاوڕێ ــک ل ــە هێندێک لەو
تایبەتمەندییانە بدەینەوە و پێیان لە سەر
دابگرینەوە.

حیزبی دێ ــم ــوک ـرات ل ــە ڕۆژی یەکەمی
دامەزرانیەوە نوێنەرایەتیی سەرەکیترین
پ ــرس ــی ک ــۆم ــەڵ ــی ک ــوردس ــت ــان ــی کـــردوە کە
ڕزگـــــاری ل ــە ب ــن ــدەس ــت ــی ــی ن ــەت ــەوەی ــی و
دیاریکردنی مافی چارەنووس بۆ خەڵکی
ک ــوردس ــت ــان بــــووە .ب ــەو ه ــۆی ــەش ــەوە کە
واقیعی تاڵی داب ــەش ــک ـراوی ــی کوردستان
و ن ــەت ــەوەی ک ــورد ب ــە س ــەر چ ــەن ــد واڵت ــی
ناوچە و ڕەهەندە ژیئۆپۆلیتیکییەکانی ئەو
پرسەی بە دروستی لێک داوەتەوە ،ویست
و دروشمی واقعبینانەی خستووەتە ڕوو
و ،خ ــوازی ــاری چ ــارەس ــەری ئ ــەو پرسە لە
چوارچێوەی ئێ ران بە شێوەی خودموختاری
و فــیــدرالــیــزم بـــــووە .وەک پێویستیی
ست راتیژییەکی ئەوتۆش ،هاوخەباتی لەگەڵ
هێزە ئازادیخوازەکانی ئێ ران بە تایبەتی
نەتەوە بندەستەکانی ئەو واڵتەی لە پێناوی
هێنانەسەرکاری ڕێژیمێکی دێموک راتیک کە
پێکهاتەکەی و نێوەرۆکەکەی ڕەنگدانەوەی
ج ــۆراوج ــۆری ــی ــەک ــان ــی دانیشتووانی واڵت
و داخــــــوازە ب ــن ــەڕەت ــی ــی ــەک ــان ــی ــان بـــێ ،بە
زەروورەتێک زانیوە.
حیزبی دێ ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان ،هەر
لــەو ک ــات ــەدا ن ــەی ــش ــاردووەت ــەوە ک ــە ک ــورد
یەک نەتەوەیە کە خۆی و نیشتمانەکەی،
بــە ســـەر چ ــەن ــد واڵتــــدا دابــــەش کــــراون.
نــەتــەوەی کـــورد ل ــە ت ــەواوەت ــی ــی خـــۆیدا،
خ ــاوەن ــی پرسێکی ڕەوای ــە کە بریتییە لە
مافی دیاریکردنی چارەنووس و هەبوونی
کەیانێکی نەتەوەیی.
حیزبی دێموک راتی کوردستان هەمیشە
پشتیوانیی ل ــە خەباتی ن ــەت ــەوەی ک ــورد
لە هەموو بەشەکانی کوردستان بۆ بە
دەستهێنانی م ــاف ــە ڕەواک ــان ــی کـــردوە و،
هەوڵی داوە پێوەندییەکی دۆستانەی لە
گەڵ حیزب و ڕێکخ راوە سیاسییەکانیان،
هەبێ .لێک تێگەیشتن و هاوپشتیی دوو
الی ــەن ــەی ن ــێ ــوان ئــەو ه ــێ ــزان ــە و ،ه ــاوک ــات
دەســتــوەرنــەدانــی ه ــێ ــزە سیاسییەکانی
ه ــەر بەشێک لە ک ــاروب ــاری بزووتنەوەی
کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستاندا
ب ــە ڕێخۆشکەر و دەس ــت ــەب ــەری بــوون و
پاراستنی پێوەندی و هاوکاریی دۆستانە
زانیوە .کاتێکیش پێویستیی خەباتەکەی،
وای خواستبێ پێوەندییەکی سنوورداریشی
ل ــەگ ــەڵ دەوڵ ــەت ــێ ــک ــی دراوســــێ ه ــەب ــێ ،بە
ش ــای ــەدی ــی مــێــژوو و دۆک ــی ــۆم ــێ ــن ــت ــەک ــان،
ئــەم پێوەندییانەی هیچ زیانێکیان بۆ
ب ــزووت ــن ــەوەی کــورد ل ــە بەشەکانی دیکە
نەبووە و ،حیزبی دێموک رات لە ئاستیان
سەربەرز بووە.
باوەڕی حیزبی دێموک رات بە دیالۆگ و
چارەسەری ئاشتیخوازانەی پرسی کورد
لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی و ،گرتنەپێشی
شێوازی هێمنانە و مەدەنییانەی خەبات
و تێکۆشان ،ی ــەک ل ــەو بنەمایانەیە کە
حیزبی دێ ــم ــوک ـرات سیاسەتی خــۆی لە

س ــەر دام ــەزران ــدوون و ل ــە هیچ ق ــۆن ــاغ و
س ــەردەم ــێ ـکدا لێیان غافڵ ن ــەب ــووە .هەر
بــاوەڕ ب ــەو بنەمایەش ب ــوو کە ڕێبەرانی
ک ــۆم ــاری ئیسالمی ئێ رانی بۆ مەبەستی
ت ــی ــرۆری ــس ــت ــی ــی خــۆیــان ق ــۆس ــت ــی ــان ــەوە و،
ڕێبەرێکی گ ـــەورە و ب ــە ت ــوان ــای وەک د.
قاسملوویان بە ناوی وتووێژ لە داو خست
و ،حیزبی دێموک رات و نەتەوەی کوردیان
لێ بێبەش کرد.
ماوەی کورتی دەسەاڵتدارەتیی کۆماری
کوردستان و هەر وەها ئەو سااڵنەش کە
بەرپرسیارەتیی بەڕێوەبردن و پاراستنی
هێندێ ناوچەی کوردستان لە سەر شانی
حیزبی دێ ــم ــوک ـرات بـــووە ،دەیسەلمێنن
ک ــە ئامانجی حیزب ل ــە دەس ــەاڵت ــدارەت ــی،
سەرەڕای کۆسپ و بەربەستی جۆراوجۆر،
بەشداریی خەڵک لە بە دەستەوەگرتنی
چارەنووسی خ ــۆی ــان ،دەرف ــەت پێکهێنان
بۆ خۆبەڕێوەبەری ،ب ــواردان بە پلۆرالیزم
و فرەیی سیاسی و ئازادیی تێکۆشان و
بیرو ڕای سیاسی ،خزمەتکردنی زمان و
کولتووری کوردی ،البردنی کۆت و بەندی
دواکەوتووانەی کۆمەاڵیەتیی دژ بە ژنان،
بـــەرەوژووربـــردنـــی ئاستی فەرهەنگیی
هاونیشتمانان ،دابینکردنی یەکڕیزی،
تەبایی و تەناهیی نێو خەڵک ،جێگیرکردنی
ب ــای ــەخ ــە دێ ــم ــوک ـرات ــی و م ــودێ ــڕن ــەک ــان و
پ ــەرەپ ــێ ــدان ــی ئ ــازادی ــی ــە ت ــاک ــەک ــەس ــی و
کۆمەاڵیەتییەکان لە نێو کۆمەڵ بووە.
لە هەر دوو سەردەمی ڕێژیمی شایەتی
و کۆماری ئیسالم یدا ،حیزبی دێموک رات
هەر کات دەرفەتی پێ دراوە -ڕاستەوخۆ یا
ناراستەوخۆ -لە هەڵبژاردنەکاندا بەشدار
بــووە ،کاندیدای ه ــەب ــووە و چ ــووەت ــە نێو
ملمالنێی ه ــەڵ ــب ــژاردن و سەرکەوتنی بە
دەس ــت هێناوە .تەنانەت ل ــەم  ٢٥ساڵەی
دواییدا کە ئەم حیزبە وەک پێشوو لە الیەن
ڕێژیمی ئێ رانەوە بە ناقانوونی زان راوە و لە
ژێر سەرکوتدا بووە ،هەر کات مەجالێکی بۆ
بەشداریی خەڵک لە هەڵبژاردنەکانی ئێ ران
و گەیاندنی پەیامی خۆیان بەدی کردوە،
داوای ل ێکردوون س ــەرەڕای ئازادنەبوونی
هەڵبژاردنەکان ،بە بەشداریی واتادار و لە
ڕێگای سندووقەکانی دەنگدانەوە ،پەیام
و هەڵوێستی نەتەوەیی و خەباتگێ ڕانەی
خۆیان بە دەسەاڵتی ئێ ران بگەیەنن.
حیزبی دێموک رات و خەڵکی کوردستان
ل ــە ح ــاڵ ــێ ـکدا پتر ل ــە  ٣دەی ــە ڕابــــردووی
خەباتێکی سەخت و پڕ لەقوربانیدانیان لە
گەڵ ڕێژیمی شایەتی هەبوو و ،چاالکانە
ل ــە ش ــۆڕش ــی گ ــەالن ــی ئ ــێ ـران ب ــە دژی ئەو
ڕێژیمەدا بەشدار بوون ،بە هاتنەسەرکاری
کۆماری ئیسالمی ،جارێکی دیکە لە گەڵ
پشتگوێخ رانی داخــوازە لە مێژینەکانیان
ب ــەرەوڕوو بوون .حیزبەکەمان ڕێف راندۆم
بـــۆ جــێــگــیــرکــردنــی ن ــی ــزام ــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمی لە واڵت ــی ئێ رانی تەحریم کرد،
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ماوەی کورتی دەسەاڵتدارەتیی کۆماری کوردستان و هەر
وەها ئەو سااڵنەش کە بەرپرسیارەتیی بەڕێوەبردن و پاراستن ی
هێندێ ناوچەی کوردستان لە سەر شان ی حیزبی دێموکرات بووە،
دەیسەلمێنن کە ئامانجی حیزب لە دەسەاڵتدارەتی ،سەرەڕای کۆسپ
و بەربەست ی جۆراوجۆر ،بەشداریی خەڵک لە بە دەستەوەگرتن ی
چارەنووس ی خۆیان ،دەرفەت پێکهێنان بۆ خۆبەڕێوەبەری ،بواردان
بە پلۆرالیزم و فرەیی سیاس ی و ئازادیی تێکۆشان و بیرو ڕای
سیاس ی ،خزمەتکردن ی زمان و کولتووری کوردی ،البردن ی کۆت
و بەندی دواکەوتووانەی کۆمەاڵیەتیی دژ بە ژنان ،ب ــەرەوژوور
بردن ی ئاست ی فەرهەنگیی هاونیشتمانان ،دابینکردن ی یەکڕیزی،
تەبایی و تەناهیی نێو خەڵک ،جێگیرکردن ی بایەخە دێموکراتی و
مودێڕنەکان و پەرەپێدان ی ئازادییە تاکەکەس ی و کۆمەاڵیەتییەکان
لە نێو کۆمەڵ بووە
چونکە جگە لەوەی گشتپرسییەکە ،خەڵکی
تەنیا لە نێوان دوو سیستەمی شایەتی و
کۆماری ئیسالم یدا سەرپشک کردبوو ،هیچ
نیشانەیەکی وەاڵمدەربوونی نێوەرۆکەکەی
لە ئاست داخوازی نەتەوەیی کورد و گەالنی
بندەستی دیکەی ئێ رانی پێوە دی ــار نەبوو.
کاتێکیش ه ــەوڵ ــەک ــان ــی ح ــی ــزب ــەک ــەم ــان بۆ
چارەسەری مەسەلەی کورد بە دیالۆگ گوێی
ل ێنەگی را و ڕێژیمی تازە ،حیزبی دێموک راتی
بە هەڵوەشاوە ڕاگەیاند و ،لەشکرکێشی و
هێرشی سەرانسەریی بۆ سەر کوردستان
دەســــت پ ــێ کــــرد ،ح ــی ــزب ــی دێ ـــمـــوکـ ـرات و
ل ــەگ ــەڵ وی ـ ـشدا هێزە سیاسییەکانی دیکە
و خەڵکی کوردستان ،وێک ڕا بەرامبەر بەو
لەشکرکێشییە ڕاوەستان.
زی ــات ــر ل ــە  ٤٠ساڵە حیزبی دێ ــم ــوک ـرات و
خەڵکی کوردستان کەوتوونە بەر شەڕێکی
داســــەپــــاوی ن ــاب ــەرام ــب ــەر و ،س ــی ــاس ــەت ــی
سەرکوتکەرانەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی
ئێ ران .حیزبی دێموک رات ،کاتێک هەوڵەکانی
ب ــۆ چ ــارەس ــەری ئاشتییانەی پرسی ک ــورد
لــە ئــێــران بــێ ئــاکــام مـــانـــەوە ،تەسلیمی
هەڕەشەکانی دەسەاڵتدارانی تازە نەبوو و،
ڕۆڵی یەکەم و سەرەکیی لەبەرەنگاربوونەوەی
پەالمار و هێرشی هێزە سەرکوتکەرەکانی
ئ ــەو ڕێژیمەدا کەوتە س ــەر شــان .ه ــەر بە
ت ــەن ــی ــا ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ن ــزی ــک ب ــە پێنج
ه ــەزار ک ــەس لە پێشمەرگە و تێکۆشەرانی
لە ڕەوت ــی ئەوبەرەنگارییەدا شەهید بوون.
لە ڕی ــزی ئەو شەهیدانەدا ،دوو سکرتێری
گشتی ،د .عەبدولڕەحمان قاسملوو و د.
سادق شەرەفکەندی ،دەیان ئەندامی ڕێبەری،
سەدان فەرماندەی نیزامی و سەدان کادری
بەوەج و هەزاران پێشمەرگە و ئەندام لە چین
و توێژی جۆراوجۆری کۆمەڵ هەن .ڕێبەران،
تێکۆشەران و ئەندامانی حیزب ن ــەک هەر
لە نێوخۆی ڕۆژه ــەاڵت ،بەڵکوو لە دەرەوەی
س ــن ــوورەک ــان ،ل ــە ب ــاش ــووری ک ــوردس ــت ــان و
تەنانەت لە واڵتانی ئورووپاییش کەوتوونە
بەر هێرشی دڕندانە و ،ئامانجی پەالماری
تێرۆریستی و پیالنی جۆراوجۆری دیکەی
ئــەو ڕێ ــژی ــم ــە بـــوون .چ ــڵ ــەپ ــۆپ ــەی دڕن ــدەی ــی
ئەو ڕێژیمە بەرامبەر بە حیزبی دێموک راتی
کـــوردســـتـــان لــــەم ســـااڵنـــەی دوایـــیـــدا،کـــە
ن ــی ــش ــان ــدەری ن ــی ــگ ــەران ــی و ت ــرس ــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمی ل ــە پ ــێ ــگ ــەی ئ ــەو ح ــی ــزب ــە ل ــە نێو
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستاندا بوو ،هێرشی
مووشەکی بۆ سەر پلینۆمی حیزب لە قەاڵی
دێموک رات لە ١٧ی خەرمانانی ١٣٩٧دا بوو.
حیزبی دێموک رات تەنیا لە دوو بڕگەی
مێژووی خۆیدا – ساڵی یەکەم و دووهەمی
دامەزرانی و ،چەند ساڵی دوای سەرکەوتنی
شــــۆڕشــــی گــــەالنــــی ئــــێــــران -دەســــەاڵتــــی
بەڕێوەبەریی لە بەشێکی خاکی ڕۆژهەاڵتی
کــوردســتــان بــە دەســـتـــەوە بــــووە .حیزبی
دێ ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان ل ــە زۆربـــەی ه ــەرە
زۆری سااڵنی تەمەنیدا ،تێکۆشانی ئ ــازاد
و قانوونیی لێ قەدەغە ک ـراوە و ڕێبەری و
کادری سەرەکیی بەڕێوەبەریی حیزب لە چیا
و شاخەکانی کوردستان یان لە دەربەدەری
بە تایبەتی لە باشووری کوردستان ،ئەرکی
خۆیان بەڕێوە ب ــردوە .جێگای خۆیەتی لەم
بۆنەی ەدا بە چ ــاوی ڕێز و پێزانینەوە ئاوڕ
لە دەیــان س ــاڵ وەخۆگرتنی تێکۆشەران و
خەباتکارانی ڕۆژه ــەاڵت لە الی ــەن خەڵک و
هێزە سیاسییەکانی باشووری کوردستان
بدەینەوە .دیارە پەڕیوەبوون و گیرسانەوەی
ڕێ ــب ــەری ــی ح ــی ــزب ل ــە دەرەوەی ڕۆژه ــەاڵت ــی
ک ــوردس ــت ــان ،واق ــی ــع ــێ ــک ــی نــــەخــــوازراوە کە
دەرک ــەوت ــە و شوێنەواری نەرێنیی تایبەت
بە خۆشی بۆ حیزب هەبووە ،ب ــەاڵم لەسەر
یەک نەبووە بە هۆی ئەوە ڕێبەریی حیزب
لە بایەخدان بە ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەک
مەیدانی سەرەکیی تێکۆشان و ،گرنگیدان
ب ــە پ ــرس و کێشەکانی خ ــەڵ ــک ــەک ــەی وەک

پشتیوانانی ڕاستەقینەی خۆی ،غافڵ بێ.
سیاسەتی ئەم حیزبە هەر لە کۆنەوە
کەلکوەرگرتن لە هەموو شێوە خەباتێکی
ڕەوا بە پێی ئیمکان و پێویستی بووە.
ح ــی ــزب ،حــــزووری ڕاس ــت ــەوخ ــۆی ک ــادر
و پێشمەرگە و ئ ــەن ــدام ــان ــی ڕێ ــب ــەری
لەنێو خەڵکی ،بە یەکێک لە گرنگترین
ئەڵقەکانی بە هێزکردنی پێوەندیی نێوان
خەڵک و خۆی زانیوە .حیزبی ئێمە هەر
ل ــەم  ١٥-١٠ساڵەی دوایـــیدا ســەرەڕای
تێچووی گیانی و لێکەوتەکانی دیکە،
لەم ڕاستییە غافڵ نەبووە.
ل ــە ن ــێ ــوخ ــۆی واڵت ،ســــەرەڕای ئەو
دۆخە ئەمنیەتی و سەرکوتکەرانەیەی بە
سەر کوردستاندا زاڵ ک راوە ،جوغ رافیای
نفووز و خۆشەویستیی حیزب و چاالکی
و تێکۆشانی ڕێکخستنە نهێنییەکانی،
ڕۆژ بە ڕۆژ گەورەتر و زیاتر دەبێ و
ڕووبەرێکی ف راوانتر دادەگ ــرێ ٧ .دەیە
و نیو تێکۆشان و قوربانیدانی حیزبی
دێموک رات ،ئاستی وشیاریی نەتەوەیی
خەڵکەکەمانی بـــــەرەوژوور بـــردوە و
گیانی نەتەوەپەروەری و شوناسخوازیی
ت ــێ ــدا ب ــەه ــێ ــز کـــــردوون .هــەوڵــی ئێمە
ئەوەیە چین و توێژەکانی خەڵک هان
بدەین کە بۆ خاوەنداریەتی لە کێشە
و گرفتەکانی خۆیان بێنە مەیدان ،خۆ
ڕێک بخەن و داخوازە جۆراوجۆرەکانیان
بە شێوەگەلی هێمنانە بێننە گۆڕێ و
لە پێناویاندا خەبات بکەن .پشتیوانی لە
جموجۆڵی ئێعت رازیی خەڵک ،تێکۆشانی
ئازادیخوازی و چاالکیی شوناسخوازانە
و شوناسپارێزانەی چاالکانی مەدەنی
و کچان و کورانی وشیاری ڕۆژهەاڵت،
بەشێکی گرنگ لە سیاسەتی حیزبی
دێموک راتی کوردستان بووە و ،لێب ڕاوین
لەمەودوا پتر لە سەری بڕۆین.
ک ــاری ــگ ــەری ــی حیزبی دێ ــم ــوک ـرات لە
ســەر بــزووتــنــەوەی ن ــەت ــەوەی ــی کــورد،
ه ــەر ئ ــەوەن ــدە نییە ک ــە ڕۆڵـــی ڕێ ــب ــەر
و ڕێ ــک ــخ ــەری ئ ــەو ب ــزووت ــن ــەوەی ــەی لە
ڕۆژه ــەاڵت ــی کوردستان لە س ــەر شانە.
حیزبی دێ ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان و بە
تایبەتی ڕێ ــب ــەری م ــەزن ،د .قاسملوو
لە کاتی خۆیدا ،ڕۆڵی زۆر گرنگیان لە
ناساندنی پرسی ک ــورد بە بیانییەکان
و ڕاکێشانی پشتیوانیی زۆر حیزب و
کەسایەتی و ناوەندی گرنگی ڕۆژاوایی
بۆ الی کورددا هەبووە کە بزووتنەوەی
نەتەوەیی ک ــورد بە گشتی لە قۆناغی
ج ــی ــاوازدا لە بەرهەمی ئ ــەو تێکۆشانە
دی ــپ ــل ــۆم ــاس ــی ــی ــە بــە ن ــرخ ــە س ــوودم ــەن ــد
بووە .حیزبی دێموک راتی کوردستان ،لە
سەر تێکۆشانی دیپلۆماسی و کار لە
نێوەندە نێو دەوڵەتییەکان بۆ گەیاندنی
دەنگی زۆرلێک راویی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
ک ــوردس ــت ــان و ڕاک ــێ ــش ــان ــی پشتیوانیی
ن ــێ ــون ــەت ــەوەی ــی بــۆ پ ــرس ــە ڕەواک ــەی ــان،
بەردەوام دەمێنێتەوە.
هۆگران ،دڵسۆزان و پشتیوانان ی
حیزبی دێموکرات!
حیزبی دێموک رات وەک بە تەمەنترین
حیزبی کــوردی ،مافی خۆیەتی ئەگەر
ب ــە ش ــان ــازی ــی ــەوە ئــــاوڕ ل ــە  ٧٥س ــاڵ
خەباتی نەپساوەی پڕ لە قوربانیدانی
خــۆی ب ــدات ــەوە ،ڕۆژە پڕشنگدارەکان
و دەسکەوتە گەورەکانی ئ ــەو خەباتە
وەبیر بێنێتەوە ،قامک بۆ ئەو چەمک و
بنەما و پرەنسیب و ڕێوشوێنە جوان و
پڕ بەهایانە ڕابدێرێ کە هێناونیە نێو
ب ــزووت ــن ــەوەی ن ــەت ــەوەی ــی و کولتووری
سیاسی و حیزبی لە کوردستان .لەوە
ک ــە باشترین ڕێ ــب ــەران ،تێکۆشەران و
ڕۆڵەکانی خۆی لە سەنگەرە جیاوازەکاندا

بە سەخاوەتەوە ژیان و تەمەن و گیانیان
بەختی ئامانجی ڕزگ ــاری ــی نەتەوەکەیان
کـــردوە؛ س ــەب ــارەت بــەوە ک ــە مێژوویەکی
خاوێنی تەژی لە خزمەت و بە دوور لە پەڵە
و هەڵەی نەبەخش راوی هەیە؛ سەربەرز بێ
و بە خۆی بنازێ .ڕابردووی دوورودرێژی
خەبات و تێکۆشانی سەخت و خوێناوی،
متمانە و ئیعتیبارێکی گــــەورە ک ــە لە
ئاستی نەتەوەیی وناوچەیی و جیهان یدا
کۆی ک ــردوەت ــەوە ،بەرنامەیەکی سیاسیی
ج ــێ ــک ــەوت ــوو و ڕێ ــب ــازێ ــک ــی نــەتــەوەیــی و
دێموک راتیی بۆ هەموو ال ناس راو کە حیزبی
دێموک رات خاوەنیانە ،خۆشەویستییەکی
بێ سنوور کە ڕیشەی بە نێو پێکهاتە
جۆراوجۆرەکانی ڕۆژهەالتی کوردستاندا
شۆڕ بووەتەوە ،سەرمایەیەکی بە نرخ و
ب ێهاوتای حیزبەکەمانن.
حیزبی دێموک راتی کوردستان هەموو
کاتێک وەک پڕەنسیپ و بنەمایەکی نەگۆڕ
ڕوانیویەتە دێموک راسی و نەک بۆ ساتێک
ل ــەو بایەخ و ڕێبازە الی ن ــەداوە ،بەڵکوو
قۆناغ بە قۆناغ لە ژیانی سیاسی و ئیداریی
ڕۆژانەی خۆیدا کاری لەسەر چەسپاندنی
دێ ــم ــوک ـراس ــی ،ب ــەت ــای ــب ــەت دێ ــم ــوک ـراس ــی ــی
نێوخۆیی کردوە و لە بەرزترین ئۆرگانی
خۆیشیدا هەوڵی داوە ئەم ئەسڵە جێگیر
بکا .گرتنی  ١٧کۆنگرە ل ــە هەلومەرجی
دژوار و ،جاری وایە هەرە ناسکی خەباتی
پێشمەرگانەدا ،و ئاڵوگۆڕی دەسەاڵت لەم
حیزبەدا سەلمێنەری ئەم ڕاستییەن.

م ــێ ــژووی  ٣چ ــارەگ ــە س ــەدەی ڕابـــردووی
خەباتی ڕزگاریخوازیی نەتەوەکەی بێ ،بە
مەرجی بە دەستهێنانەوەی یەکگرتوویی
و دەرسوەرگــرتــن لە ڕابـــردووی ملمالنێ
و ناکۆکییە نێوخۆییە زی ــان ــب ــارەک ــان ــی
ڕابــردووی ،دەتوانێ شاسوار و قارەمانی
گــەیــانــدنــی ئــــەم کــــاروانــــە ب ــە ق ــۆن ــاغ ــی
سەرکەوتن بێ.
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموک راتی
کوردستان ،لە  ٧٥ساڵەی دامەزرانی ئەم
ح ــی ــزب ــەدا ،س ــاوی وەف ــا و ئەمەگناسی
بــۆ ڕێــبــەرانــی ش ــەه ــی ــد ،پ ــێ ــش ــەوا قــازی
مــحــەمــمــەد دامــــەزرێــــنــــەری ح ــی ــزب و
س ــەرک ــۆم ــاری ش ــەه ــی ــدی ک ــوردس ــت ــان ،د.
قاسملوو ب ــووژێ ــن ــەرەوە و ن ــوێ ــک ــەرەوەی
حیزبی دێموک رات ،د .سادق شەرەفکەندی
جێنشینی لێهاتوو و درێژەدەری ئەرک و
بەرپرسایەتیی ئەو ڕێبەرە مەزنانە دەنێرێ.
ئێمە لە ئاستی گیانی ئەوان و هەموو ئەو
شەهید و نەم رانەی لە ڕێگای خزمەت بە
ئامانجەکانی حیزبی دێموک راتدا سەریان
ن ــای ــەوە ،س ــەری ڕێ ــز دادەنوێنین .گیانی
شەهیدانمان و هەموو ئەوانەی دێموک رات
بە ڕووگەی خۆیان دەزانن ،دڵنیا دەکەین
درێژەدەر و پارێزەری شانازییەکانی ئەو
مێژووە پڕ شکۆیە دەبین و تا گەیشتن
بە ئامانجی ڕزگاریی نەتەوەکەمان ،ئااڵی
خ ــەب ــات ــی دێــمــوکــرات شــەکــاوە و ،چــرای
تێکۆشانی ،گەشاوە ڕادەگرین.
ح ــی ــزب ــی دێــمــوکــراتــی ک ــوردس ــت ــان لە

حیزبی دێموکرات وەک بە تەمەنترین حیزبی کوردی ،ماف ی
خۆیەتی ئەگەر بە شانازییەوە ئاوڕ لە  ٧٥ساڵ خەباتی نەپساوەی
پڕ لە قوربانیدان ی خۆی بداتەوە ،ڕۆژە پڕشنگدارەکان و دەسکەوتە
گەورەکان ی ئەو خەباتە وەبیر بێنێتەوە ،قامک بۆ ئەو چەمک
و بنەما و پرەنسیب و ڕێوشوێنە جوان و پڕ بەهایانە ڕابدێرێ
کە هێناونیە نێو بزووتنەوەی نەتەوەیی و کولتووری سیاس ی و
حیزبی لە کوردستان .لەوە کە باشترین ڕێبەران ،تێکۆشەران و
ڕۆڵەکان ی خۆی لە سەنگەرە جیاوازەکاندا بە سەخاوەتەوە ژیان و
تەمەن و گیانیان بەخت ی ئامانجی ڕزگاریی نەتەوەکەیان کردوە؛
سەبارەت بەوە کە مێژوویەک ی خاوێن ی تەژی خزمەت و بە دوور لە
پەڵە و هەڵەی نەبەخشراوی هەیە؛ سەربەرز بێ و بە خۆی بنازێ
بــــەاڵم ڕێــبــەریــی ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی
ک ــوردس ــت ــان ،ل ــە ئ ــاوڕدان ــەوە ل ــەم مێژووە
پ ــڕ ش ــک ــۆی ــەدا ،هـــەر ســەرکــەوتــنــەکــان،
دەســــکــــەوتــــەکــــان و خــــاڵــــە گــــــەش و
پڕشنگدارەکان ،نابینێ .گومانی تێدا نییە
کە بڕگە و قۆناغە جیاوازەکانی ئەم مێژووە،
هەڵە ،کەمتەرخەمی ،کەموکوڕی و شتی
نەخوازراوی دیکەشیان تێدایە کە هۆیەکەی
دەکرێ کەمئەزموونی کادری بەڕێوەبەری،
زاڵبوونی هەلومەرجی شەڕ و بارودۆخی
نائاسایی بە سەر جۆغ رافیای تێکۆشانی
حیزبدا ،بەرباڵویی ڕێکخ راوەکانی حیزب
و الوازبـــوونـــی پــــــەروەردە و ک ــۆن ــت ــڕۆڵ ــی
ڕێبەری بە سەر ئۆرگانیزاسیۆنی حیزبدا
و ،ڕانەهاتن بە وێکهەڵکردن و تەحەممولی
ب ــی ــرورا و س ــەل ــی ــق ــەی جـــیـــاواز ،ی ــا ه ــەر
هۆکارێکی دیکە ب ــێ .ی ــەک ل ــەو ڕاستییە
تااڵنە ،دەرئەنجامی ملمالنێ و ناکۆکیی
نێوخۆیی لە نێو حیزبی دێموک راتدا بووە کە
سەرەڕای سااڵنێک بەخۆوە خەری ککردنی
فکر و هۆش و وزەی ڕێبەری ،کادرەکان،
پێشمەرگەکان و ئەندامانی حیزب ،هێندێک
ج ــار لەتبوون و لێکداب ران لە ڕیزەکانی
حیزبیاندا ل ێکەوتووەتەوە و ،بوون بە هۆی
نیگەرانی و دڵساردیی خەڵکی کوردستان.
گومانی تێدا نیە هەر نەسلێک لە ڕێبەری
و تێکۆشەرانی حیزب ،هەر وا کە خاوەنی
ش ــان ــازی و سەرکەوتنەکانی س ــەردەم ــی
خۆیانن ،لە ئاست الوازی و نوشوستی و
لەتبوون و داب ڕانەکانی ئەو سەردەمەش
بەرپرسیارن .بە نۆرەی خۆمان بە داخین کە
حیزبی دێموک رات لە  ٧٥ساڵەی دامەزرانی
دا ،ه ــێ ــش ــت ــا ن ــەی ــت ــوان ــی ــوە ی ــەک ــگ ــرت ــووی ــی
ڕیزەکانی خۆی وەدەست بێنێتەوە .هیوای
ئێمە و هەوڵی ئێمە ئەوە بووە و ئەوە دەبێ
کە  ٧٥ساڵەی دام ــەزران ــی حیزب بکەینە
هاندەری سەرجەم تێکۆشەران و ئەندامانی
هەر دوو الی دێموک رات بۆ هەرچی زووتر
کەوتنەوە سەریەکی بنەماڵەی گ ــەورەی
دێــمــوکــرات ،ب ــۆ جێبەجێکردنی بەڵێنی
یەکگرتنەوە بە خەڵکی دێموک راتپەروەری
کوردستان و ئامادەکردنی ئەو حیزبە بۆ
وەئەستۆگرتنی ڕۆڵ ــی چارەنووسسازتر
لە قۆناغی داهاتووی خەباتماندا .حیزبی
دێموک رات هەروا کە توانیوێتی شاسواری

 ٧٥س ــاڵ ــەی دامــــەزرانــــیدا ب ــە ئ ــی ــم ــان بە
سەرکەوتنی ئی رادەی مافخوازانەی خەڵکی
کوردستان بەسەر ڕێژیمی س ــەرک ــوت و
مافزەوتکەری کۆماری ئیسالم یدا ،بەڵێن
تازە دەکاتەوە کە بە ئی رادەیەکی پتەوترەوە
ڕێگای وەدیهێنانی ئامانجەکانی خەڵکی
کوردستان درێ ــژە دەدا .هاوکات دڵنیایە
کە ل ــەو پێناوەدا متمانە و پشتیوانی و
هێزی لەب ڕاننەهاتووی ه ــەم ــوو چین و
توێژەکانی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانی
ل ــە پشتە ،ل ــەگ ــەڵ ئــەوەشــدا پ ــێ ــداگ ــرە کە
کاروانی خەبات و تیکۆشانی نەتەوەکەمان
بــە ئ ــەرکوەخ ــۆگ ــری ــی ڕوونــاکــبــیــران و
خ ــوێ ــن ــدک ــاران ،الوان و ژنـــان ،چاالکانی
بــوارە ج ــۆراوج ــۆرەک ــان و هەموو چین و
توێژەکانی کۆمەڵ دەگاتە مەنزڵ.
س ــاو ل ــە گیان ی پاک ی شەهیدان ی
حیزب و بنەماڵە سەربەرزەکانیان،
ساڵو له زیندانیان ی سیاسیی کورد و
بنەماڵە خۆڕاگرەکانیان،
ســــاو لـــه خــهڵ ــک ــی ت ــێ ــک ــۆش ـهری
کوردستان،
ساڵو له ئ هندامان و الی هن گران ی حیزبی
دێموکرات،
ســاو ل ــه پێشم هرگ هکان ی حیزبی
دێموکرات ی کوردستان ،باسک ی بەهێزی
گەل،
سەرکەوی خەبات ی ڕەوا و مافخوازانەی
خەڵ ک ی کوردستان،
ســـەرکـــەوێ ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ــرات ــی
کوردستان.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیتەی ناوەندی
١٥ی گەالوێژی ١٣٩٩
٥ی ئاگۆست ی ٢٠٢٠

ناوەندی هاوکاری:
هێرش و کردەوەی تێرۆریستی
نامانوەستێنێ

(ڕاگەیاندراوی ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکان ی کوردستان ی ئێران
سەبارەت بە پەالماری تێرۆریستانەی
سپای پاسداران ی کۆماری ئیسالم ی بۆ
سەر ناوچە سنووریەکان ی ڕۆژهەاڵت
وباشووری کوردستان)
جەماوەری خۆشەویستی کوردستان،
حیزب و ڕێکخ راوە سیاسییەکان ،کۆڕ و
کۆمەڵە مرۆڤدۆستەکان و داکۆکیکارانی
مافەکانی مرۆڤ !
س ــەرل ــەب ــەی ــان ــی ــی ئ ــەم ــڕۆ دووش ــەم ــم ــە
١٣ی گـــەالوێـــژ ،ج ــارێ ــک ــی دیــکــە ه ــێ ــزە
تیرۆریستییەکانی س ــپ ــای پ ــاس ــداران ــی
کـــۆمـــاری ئ ــی ــس ــام ــی ــی ئـــێـــران ،ن ــاوچ ــە
سنوورییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی
لە ناوچە شاخاوییەکانی نێوان ڕۆژهەاڵت
و ب ــاش ــووری ک ــوردس ــت ــان ــی ل ــە ڕێ ــگ ــای
تــۆپــبــاران و م ــووش ــەک ــی ف ــڕۆک ــەی بێ
فڕۆکەوانەوە کردە ئامانج .بە خۆشییەوە
ل ــەو پ ــەالم ــارە کوێر و تیرۆریستانەی
کۆماری ئیسالمی ،هیچ زەرەرێکی گیانی
وەب ــەر هێزی پێشمەرگە نەکەوت ،بەاڵم
ئەو کردەوە نامرۆڤانەی سپای پاسدارانی
ک ــۆم ــاری ئیسالمی جارێکی دیکە بوو
بە هۆی سووتانی ژینگە و سرووشتی
ناوچەکە و ترس و دڵەڕاوکێی خەڵکی ئەو
شوێنانە.
هێرشە یەک لە دوا یەکەکانی کۆماری
ئیسالمی بۆ سەر ناوچە سنوورییەکان لە
کاتێ کدایە کە خەڵکی ئێ ران و کوردستان
بە هۆی ئەو قەی رانە ئابووری ،سیاسی
و ک ــۆم ــەاڵی ــەت ــی ــی ــەی ک ــە دەســەاڵتــدارانــی
ڕژی ــم بە سەر خەڵکیاندا سەپاندوە ،لە
بارودۆخێکی خ راپ و تاقەتپڕووکێ ندا
ژی ــان بە س ــەر دەب ــەن و دەسەاڵتدارانی
گەندەڵ و نابەرپرسی ڕێژیم ،ئەو واڵتە
ب ــەرەو چارەنووسێکی خ ـراپ و هەڵدێر
دەبەنە پێشێ.
کۆماری ئیسالمی لە باتی چارەسەر
کردنی ئەو قەی رانانەی کە خودی خۆیان
خوڵقاندوویانە ،هەموو پارە و سامانی
واڵت خ ــەرج ــی کـــاری تێرۆریستانە و
ت ــێ ــک ــدەران ــەی س ــپ ــای پــاســداران و هێزە
تیرۆریستییەکانی ناوچەکە دەکەن.
لــە الیــەکــی دی ــک ــەوە س ــەرن ــج ـڕاک ــێ ــش
ئ ــەوەی ــە ،ڕۆژ نییە لە واڵتانی ناوچە و
تەنانەت لە تــاران و ش ــارە گەورەکانی
ئێ رانی بنکەیەکی ئەتومی و سەربازییان
نەکرێتە ئامانج ب ــەاڵم ه ــەر ئ ــەم سپایە
ک ــە ب ــە ســەر خەڵکی ئ ــێ ـران ــەوە ب ــووەت ــە
مۆتەکەی سەرکوت و نەهامەتی ،ناوێرن
لەبەرانبەر ئەو هێرشانەدا چووکەترین
لێدوانیش بدەن.
ئـــێـــمـــە جــــارێــــکــــی دیــــکــــە وێــــــڕای
م ــەح ــک ــوومک ــردن ــەوی ڕێژیمی ک ــۆم ــاری
ئیسالمی ئ ــێ ـران ،خەڵکی خ ــۆم ــان دڵنیا
دەکــەیــنــەوە کــە تــا گەیشتن بــە مافە
ڕەواکانی خەڵکی کوردستان لە خەبات
بــەردەوام دەبین و کۆماری ئیسالمی و
سپای تیرۆریستەکەی دەبێ بزانن کە بەو
پەالمارانە ناتوانن پێش بە بزووتنەوەی
ســــەرتــــاســــەری و ئــــازادیــــخــــوازانــــەی
کوردستان بگرن.
بە هیوای وەدیهاتنی خۆری ئازادی و
نوقم بوونی هەرچی زووتــری کۆماری
ئیسالمی ل ــە زەل ــک ــاوی جینایەتەکانی
خۆیاندا.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکان ی
کوردستان ی ئێران
١٣ی گەالوێژی ١٣٩٩
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پێنجەمین کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی
کۆنگرەی ١٧ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پێنجەمین ک ــۆب ــوون ــەوەی کۆمیتەی
ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٧ی
حیزبی دێموکراتی کوردستان پاش دوو
ڕۆژ کــاری بـــەردەوام بە سەرکەوتنەوە
کۆتایی پێهات.
پێنجەمین ک ــۆب ــوون ــەوەی کۆمیتەی
ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
ڕۆژی چــوارشــەمــمــە١ ،ی گــەالوێــژ بە
بەشداریی ئەندامانی ئەسڵی و جێگرانی
کۆمیتەی ناوەندی دەستی بە کار کرد و
پاش تەتەڵەی کۆمەڵێک باسی سیاسی و
تەشکیالتی و بڕیاردان لەسەریان ،ئێوارەی
ڕۆژی پێنجشەممە٢ ،ی گەالوێژ کۆتایی بە
کارەکانی هێنا.
کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بە ڕاگرتنی دەقەیەک
بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە یادوبیرەوەریی
شەهیدانی کــوردســتــان دەســتــی پێکرد،
دواتر دەستووری کاری کۆبوونەوەکە بە
پەسندی بەشداران گەیشت.
لــە بــەشــی یــەکــەمــی کــــاری پلینۆمدا
بــەڕێــز کــاک خالید عــەزیــزی ،سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکرات کە بە شێوەی
ئانالین لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار بوو،
ڕاپۆرتێکی سیاسیی دەفــتــەری سیاسیی
لەسەر بــارودۆخــی ئێران و کوردستان،
هــاوکــێــشــەکــانــی نــاوچــە و هــەلــومــەرجــی
خ ــەب ــات ــی ســیــاســیــی کـــــورد و حــیــزبــی
دێموکراتی کــوردســتــان ،پێشکێش کــرد.
ئــەم ڕاپــۆرتــە دوای بــاس و لێکدانەوە و
دەوڵەمەندکردنی لەالیەن بەشدارانەوە بە
پەسندی کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندی
گەیشت.
لەم ڕاپۆرتەدا بە ئاماژە بە هەلومەرجی
نێوخۆیی ئێران ،شوێنەواری پەتای کۆڕۆنا
لــەســەر ژیــانــی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی
خەڵک و سیاسەتکردنی کۆماری ئیسالمی
بە کۆرۆنا ویرووس شی کرابۆوە.

ڕاپۆرتی دەفتەری سیاس ی بە لێکدانەوەی وردی قەیرانە نێوخۆییەکان ی ئێران و بەردەوامیی
ناڕەزایەتییەکان لەدژی دۆخ ی ئارایی ،تیشکی خستبووە سەر ئەوە ڕاستییەش کە کەمایەسیی
هەرە گەورەی بە ئاکام نەگەیشتن ی هەتا ئێستای ناڕەزایەتییەکان لە ئێران بۆ نەبوون ی کۆدەنگی
و نەخشەڕێگایەک بۆ ڕێبەری کردن ی ئەم جوواڵنەوەیە دەگەڕێتەوە .هەر لەم پێوەندییەشدا ڕێبەریی
حیزبی دێموکراتی ئەرکدار کرد کە بەپێی توانای هەوڵ بدا هەم لە ئاست ی نێوخۆیی (کوردستان) و هەم
لە ئاست ی سەراسەری (ئێران)دا چیدیکە ئەم بزووتنەوەیە بێ ڕێبەر و بزوێنەر نەمێنێتەوە
ئیسالمی لە کاتی کۆڕۆناشدا لە سیاسەتی
بەند و سەرکوت و ئێعدامی ئازادیخوازان
بەردەوام بوو ،کۆمەاڵنی خەڵکی ئێرانیش
لەمەودوا پتر لە جاران لە دژی ئەم ڕێژیمە
دێنەوە مەیدان و ناڕەزایەتی و ئێعترازەکان
لە فۆڕمی جۆراوجۆردا پەرە دەستێنن.
ڕاپۆرتی دەفتەری سیاسی بە لێکدانەوەی
وردی ئــەم بابەتە تیشکی خستە سەر
ئــەوە ڕاستییەش کــە کەمایەسیی هــەرە

ڕاپــۆرتــی دەفــتــەری سیاس ی بــە تیش كخستنە سەر
دەستەوەستانیی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالم ی لە چارەسەری
قەیران ی ئ ــاب ــووری ــی واڵت و چ ــوون ــەوە ژێرپرسیاری جیدیی
مەشرووعییەتی ڕێژیم لە دوای هەڵبژاردنەکان ی مەجلیس و ،لە
کاتێکدا ترس ی خەڵک تا ڕادەیەک ی زۆر لە دەسەاڵتی سەرکوت
شكابوو و ناڕەزایەتی دەربڕین لە دژی دەسەاڵت لە هەر شوێنێکی
واڵت و لە هەر شکڵێکدا ڕۆژانە ڕووی دەدا؛ کۆڕۆنا لە بەرژەوەندیی
ڕێژیم گەیشتە فریای .هەروەها لەو بارودۆخەشدا کە هەموو واڵتان
بەپێی توانا و دەسرۆیشتوویی خۆیان لە خەم ی ساڵمەتیی خەڵک
و چارەسەری کێشەکانیاندا بوون ،کۆماری ئیسالمییش خەڵ کی
واڵتی لە قەیران ی کۆرۆنادا بە چارەنووس ی خۆیان سپارد و هەموو
هەوڵ و خەم ی ئەوە بوو کە چۆن بتوانێ ئەم قەیرانە لەپێناو
ڕاگرتن ی زیاتری سیستمەکەیدا بەکار بێنێ
ڕاپـــــۆرتـــــی دەفـــــتـــــەری س ــی ــاس ــی بــە
تیشكخستنە س ــەر دەســتــەوەســتــانــیــی
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی لە چارەسەری
قــەیــرانــی ئــابــووریــی واڵت و چــوونــەوە
ژێــرپــرســیــاری جیدیی مەشرووعییەتی
ڕێژیم لە دوای هەڵبژاردنەکانی مەجلیس
و ،لە کاتێکدا ترسی خەڵک تا ڕادەیەکی
زۆر لە دەسەاڵتی سەرکوت شكابوو و
ناڕەزایەتی دەربــڕیــن لە دژی دەســەاڵت
لـــە هــــەر شــوێــنــێــکــی واڵت و لـــە هــەر
شکڵێکدا ڕۆژانـ ــە ڕووی دەدا؛ کــۆڕۆنــا
لە بــەرژەوەنــدیــی ڕێژیم گەیشتە فریای.
هــەروەهــا لــەو بــارودۆخــەشــدا کە هەموو
واڵتــان بەپێی توانا و دەسرۆیشتوویی
خــۆیــان لــە خــەمــی ســامــەتــیــی خــەڵــک و
چارەسەری کێشەکانیاندا بوون ،کۆماری
ئیسالمییش خەڵکی واڵت ــی لــە قەیرانی
کۆرۆنادا بە چارەنووسی خۆیان سپارد و
هەموو هەوڵ و خەمی ئەوە بوو کە چۆن
بتوانێ ئەم قەیرانە لەپێناو ڕاگرتنی زیاتری
سیستمەکەیدا بەکار بێنێ.
ڕاپۆرتی دەفتەری سیاسی پێی لەسەر
ئەوە داگرت کە کێشەکانی خەڵک و کۆماری
ئیسالمی و گۆڕەپانی ئەو ملمالنێیە هەر
لــە جێی خــۆیــەتــی .وەک چــۆن کــۆمــاری

گەورەی بە ئاکام نەگەیشتنی هەتا ئێستای
ناڕەزایەتییەکان لــە ئــێــران بــۆ نەبوونی
کۆدەنگی و نەخشەڕێگایەک بۆ ڕێبەر 
ی
کــردنــی ئــەم جــوواڵنــەوەیــە دەگــەڕێــتــەوە.
هەر لەم پێوەندییەشدا ڕێبەریی حیزبی
دێــمــوکــراتــی ئـــەرکـــدار کـــرد کــە بەپێی
توانای هەوڵ بدا هەم لە ئاستی نێوخۆیی
(کوردستان) و هەم لە ئاستی سەراسەری
(ئــێــران)دا چیدیکە ئــەم بزووتنەوەیە بێ
ڕێبەر و بزوێنەر نەمێنێتەوە.
ڕاپـــــۆرتـــــی دەفـــــتـــــەری س ــی ــاس ــی لــە
چوارچێوەی ئەم بەشە لە لێکدانەوەیەکدا
پــــەڕژایــــە ســــەر پــرســەکــانــی ڕۆژەڤـــــی
ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان و بە ئــامــاژە بە
دۆخـــی ئەمنییەتیی تــونــد و سەپاندنی
حکوومەتنیزامیی ڕانەگەیەندراو بەسەر
کوردستاندا و ،بەردەوامیی شەپۆلەکانی
گرتن و ئێعدامی چاالکانی سیاسی؛ هەوڵی
ڕێکخراوەیی و ڕوحی هەروەزیی خەڵکی
کوردستانی بۆ بەرەنگاربوونەوەی قەیرانی
کۆرۆنا و هاوکات بەدواداچوونی پتر بۆ
مافە سیاسی ،نەتەوەیی و مەدەنییەکانیان
بەرز نرخاند .هەروەها پێی لەسەر ئەوە
داگرت کە چاالکان و تێکۆشەرانی سیاسی
و مەدەنیی کورد لە نێوخۆی واڵت هەموو

کــات و لــەمــەوبــەدواش دەتــوانــن حیزبی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان بــە پاڵپشت و
هاندەر و پشتیوانی خۆیان بزانن.
ڕاپۆرتی دەفتەری سیاسی بە ئاماژە بە
لەجێدا مانەوەی گرژییەکانی ئێران و ڕۆژاوا
پــێـیوابــوو ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی،
کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران بــە هــۆکــاری
سەرەکیی نائەمنییەکان لە ناوچە دەزانن
و لە دژیشی وەســتــاونــەتــەوە ،هەرچەند
ناکۆکیی نێوان بەرژەوەندییەکانی نێوان
ئەمریکا و هاوپەیمانە ڕۆژاوایــیــەکــانــی
لــەگــەڵ چین و ڕووســیــە بــووەتــە هۆی
درێــژەکــێــشــانــی قــەیــران لــە ڕۆژهــەاڵتــی
نــــێــــوەڕاســــتــــدا .ڕاپـــــۆرتـــــی کــۆمــیــتــەی
ناوەندی هاوکات بە ئاماژە بە گرینگیی
واشنگتۆن وەک فاکتەرێکی سەرەکیی لە
ئاراستەبەخشین بە چارەنووسی سیاسی،
ئابووری و ئەمنییەتی ئێران و لەڕێدابوونی
هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریی ئەمریکا لە
پاییزی ئەمساڵدا ،پێشبینیی ئــەوەی کرد
کە لە ئــەگــەری هەڵبژێرانەوەی “دۆناڵد
تڕامپ“دا سیاسەتی الن ـیزۆری گوشارە
ئابوورییەکان بۆ ســەر ئێران بــەردەوام
بــێ و لــەو سۆنگەیەوە ت ــاران نــاچــار بە
گــۆڕیــنــی ڕەفـــتـــاری خـــۆی و م ـلنــەوی
کردن بۆ داواکانی واشنگتۆن و ،سازان
لەگەڵ ئەم واڵتە بەتایبەت لەسەر پرسی
ئــەتــومــی و مووشەکییەکەی بــێ .بــەاڵم
لــە ئــەگــەری بــردنــەوەی دێموکراتەکاندا
وێــدەچــێ ئێران هەلی باشتر بۆ ســازان
لەگەڵ ئەمریکا بە مەبەستی کەمکردنەوە
لە گوشار و بەربەستە ئابوورییەکانی
ئەم واڵتە و هەناسە بەر هاتنەوەی خۆی
دەســـت کـــەوێ .لــەم ڕووەوە ئــێــران بە
لەبەرچاوگرتنی هــەردوو ئەگەرەکە و لە
کاتێکدا کە تەقینەوەکانی ئەم دواییانە لە
شوێنە هەستیارە ئەمنیەتییەکانی ئێراندا
غــروور و توانا نیزامی و بەرگرییەکانی
بــردۆتــە ژێــر پــرســیــار ،تــێ دەکــۆشــێ بە
ڕێــکــکــەوتــن لــەگــەڵ چــیــن و ڕووســیــە و
گرێبەستی بەرفراوانی ئابووری ،ئەمنیەتی،
سەربازی و تێکنۆلۆژی لەگەڵ ئەم واڵتانە
ئاراستەی هاوکێشەکان لە بەرژەوەندیی
خۆیدا بگۆڕێ.
هـــەر ل ــە چ ــوارچ ــێ ــوەی ئـــەم بــاســەدا
کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندی ڕای وابوو
کە کێشە و ئارێشە و ناسەقامگیرییەکان لە
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەتایبەت
ئێران بە سازانی واڵتانی زلهێز لەسەر
بنەمای دابین بوونی بەرژەوەندیی ئەوان
چ ــارەس ــەر نــابــن ،بــەڵــکــوو چــارەســەری

ڕاســتــەقــیــنــە ،هــەمــیــشــەیــی و پ ــای ــەداری
ئـــەم پــرســانــە لـــەگـــرەوی جێگیربوونی
دێــمــوکــراســی ،دابــیــن بــوونــی ئــــازادی ،و
وەدیهاتنی مافە مەدەنی و نەتەوایەتییەکانی
گەالن و جۆراوجۆرییەکانی ئەم واڵتانەیە.
ڕاپۆرتی دەفتەری سیاسی لە بەشێکی
دیــکــەی لــێــکــدانــەوەی خــۆیــدا فــاکــتــەری
ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمیی خستە
بــەر بـــاس .کۆمیتەی نــاوەنــدی تیشکی
خستە سەر ئەوە کە ئۆپۆزیسیۆنی ئێران
بەهۆی بەرباڵوی ئایدیا و ڕیزەکانی ئەگەر
لەالیەک هەتا ئێستاش نەیتوانیوە لە فۆڕمی
بەدیلی کۆماری ئیسالمییدا ببێتە ئادرەس؛
لەالیەکی دیکەش لەبارەی پرسی کورد لە
ئێران و پرسی مافە نەتەوایەتییەکان لە
ئێرانی داهاتوودا خوێندنەوەی واقعبینانەی
نییە .لەو نێوەدا ئەگەر بەشێک لەوان بە
پارێزەوە هەڵوێستیان هەیە بەاڵم بەشێکی
دیکەیان لە ڕوانگەیەکی پان ئێرانیستییە

سیاسی باسکردن لە پرسی نێوان کورد و
تورکە ئازەرییەکان لە ناوچە تێکەاڵوەکانی
نێوان ئەم دوو نەتەوەیە و چەندوچۆنیی
پێوندییەکانیان لە دراوسێیەتیی یەکتر
بوو .کۆمیتەی ناوەندی لەو پێوەندییەدا
دەفـــتـــەری ســیــاســیــی حــیــزبــی ڕاســپــارد
لەگەڵ حیزب و الیەنە سیاسییەکان و لە
چوارچێوەی ناوەندی هاوکاریشدا ،ئەم
بــاس و نیگەرانییەی کە لــەبــارەی پرسە
نەتەوەیی و جوغرافییایەکان لەو ناوچانە
دێنە گــۆڕێ بــە جــیــددی وەربــگــرن و بۆ
دیتنەوەی حەلی مەنتیقی و تێگەیشتنی
هاوبەش لەسەر ئەو مژارە کاریان لەسەر
بکەن.
کۆمیتەی ناوەندی لە درێژەی باسەکانی
کۆبوونەوەکەیدا چەند بابەتێکی دیکەی
گونجاندبوو ،وەک نــاوەنــدی هــاوکــاری
و چــەنــدیوچــۆنــیــی پــێــوەنــدیــی حیزبە
سیاسییەکانی ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان
پــرســی پــێــوەنــدیــیــەکــانــی حــیــزب لــەگــەڵ
کوردەکانی بەشەکانی دیکەی کوردستان،
کــە دوای تــاوتــوێ و ئــاڵــوگــۆڕی بیروڕا
لەسەر ئەو بابەتانە ڕاسپاردەی پێویست
بە دەفتەری سیاسی دران.
هەڵسەنگاندنی پالن و بەرنامەی کاریی
حیزب لە ساڵی نوێ و پەسندکردنەوەی
ئ ــای ــی ــن ــن ــام ــەی ک ــۆم ــی ــت ــەی نـــاوەنـــدیـــی
هــەڵــبــژێــردراوی کۆنگرەی ١٧ی حیزبی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان دوو تـــەوەری
دیکەی دەستووری کاری کۆبوونەوەکە
بـــــوو .پـــانـــی کـــاریـــی کــومــیــســیــۆن و
ئــۆرگــانــیــزمــی حــیــزب ک ــە نــەخــشــەڕێــی
کــار و تێکۆشانی سیاسی ،دیپلۆماسی،
ڕێــکــخــراوەیــی و پێـشمەرگانەی حیزب
لە کــورتمــاوەی ئەمساڵ و درێــژمــاوەی
داهاتووشی لەخۆی گرتبوو ،پاش تاوتوێ
و هەڵسەنگاندنی بەشدارانی کۆبوونەوەی
کۆمیتەی ناوەندی پەسند کرا .هاوکات هەر
کام لە بەش و ئۆرگانیزمەکانی حیزب بۆ
جێبەجێکردنی بەرنامە و ڕاسپێردراوەکان
ئەرکدار کران.
لـــــە بــــڕگــــەیــــەکــــی دیـــــکـــــەی کـــــاری
کۆبوونەوەکەدا چەند پرسێکی نێوخۆیی و
تەشكیالتیی حیزب خرانە بەر باس و لە
درێژەی کاری کۆبوونەوەکەدا ئەندامانی
کۆمسیۆنی پارێزگاری لە پێڕەوی نێوخۆ و
بەشێک لە ڕاوێژکارانی کۆمیتەی ناوەندی
هەڵبژێردران.

ڕاپۆرتی دەفتەری سیاس ی بە ئاماژە بە لەجێدا مانەوەی
گرژییەکان ی ئێران و ڕۆژاوا پێ یوابوو ئەمریکا و هاوپەیمانەکان ی،
کۆماری ئیسالمیی ئێران بە هۆکاری سەرەکیی نائەمنییەکان
ل ــە ن ــاوچ ــە دەزانـــن و ل ــە دژی ــش ــی وەس ــت ــاون ــەت ــەوە ،هەرچەند
ناکۆکیی نێوان بەرژەوەندییەکان ی نێوان ئەمریکا و هاوپەیمانە
ڕۆژاواییەکان ی لەگەڵ چین و ڕووسیە بووەتە هۆی درێژەکێشان ی
قەیران لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا .هەر لە چوارچێوەی ئەم باسەدا
کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندی ڕای وابوو کە کێشە و ئارێشە و
ناسەقامگیرییەکان لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەتایبەت
ئێران بە سازان ی واڵتان ی زلهێز لەسەر بنەمای دابین بوون ی
بەرژەوەندیی ئەوان چارەسەر نابن ،بەڵ کوو چارەسەری ڕاستەقینە،
هەمیشەیی و پ ــای ــەداری ئەم پرسانە لەگرەوی جێگیربوون ی
دێموکراس ی ،دابین بوون ی ئازادی ،و وەدیهاتن ی مافە مەدەن ی و
نەتەوایەتییەکان ی گەالن و جۆراوجۆرییەکان ی ئەم واڵتانەیە
بۆ داهاتووی ئێران دەڕوانــن .لەو نێوەدا
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە مامەڵە و
پێوەندییەکانی لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیدا
هەوڵی داوە باوەڕی فرەنەتەوەیی لە ئێراندا
جێ بخا و بۆ ئیدارەی هاوبەشی ئێرانیش
پێداگریی لەسەر ڕێکاری فیدرالیزم کردوە.
هەروەها حیزبی دێموکراتی کوردستان
لــە چ ــوارچ ــێ ــوەی نـــاوەنـــدی هــاوکــاریــی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران و بەشداریی
چەند الیەنەی لە چەند هاوپەیمانییەکی
سەراسەریدا هەوڵ دەدا بە تێگەیشتنێکی
هــاوبــەش لــەســەر شــێــوەی ئیدارەکردنی
ئێرانی داهاتوو بگەن.
تەوەرێکی دیکەی ڕاپــۆرتــی دەفتەری

پێنجەمین ک ــۆب ــوون ــەوەی کۆمیتەی
نــاوەنــدی پــاش دوو ڕۆژ کـــاری چــڕ و
ب ــەردەوام و باس و لێکدانەوەی هەموو
بڕگەکانی دەستووری کار و ،پەسندکردنی
کۆمەڵێک بڕیار و بەڵگەنامە ،کۆتایی بە
کارەکانی هێنا.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی
٣ی گەالوێژی ١٣٩٩ی هەتاوی
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ڕێژیمی سیاسیی ئێران لەنێوان ئۆتۆریتاریزم و تۆتالیتاریزمدا
(دۆخی ئێستای حیزبەکان و کۆمەڵگەی مەدەنی)
هەرچەندە لە ڕێژیمە ئۆتۆریتەرەکاندا
هەندێک حیزب و ڕێکخ راو کار و چاالکی
دەکەن ،بەاڵم لە کردەوەدا ،ئەوە حکوومەت
و گرووپی دەسەاڵتدارن کە ڕێگەیانداوە
ئەو حیزب و ڕێکخ راوانە هەبن و هەر
حکوومەتیشە کە مەرجەکانی مانەوەیان
بۆ دیاری دەکا .لە ڕێژیمێکی دێمۆک راتدا،
فرەڕەنگی لە فرەحیزبی گرینگترە ،واتە
گرینگ نییە چەند حیزب لە پرۆسەی
سیاسیدا بەشدارن ،بەڵکوو گرینگ ئەویە
ت ــا چ ڕادەیــــەک حیزبەکان جیاوازییان
لەگەڵ یەکتر هەیە .ژینگەی سیاسیی
ئ ــێ ـران ل ــەگ ــەڵ ک ــول ــت ــووری دێمۆک راسی
لــەســەر ب ــن ــەم ــای فــرەڕەنــگــی ن ــام ــۆی ــە،
ل ــەب ــەر ئـــەوەی ج ــی ــاوازی ــی ن ــێ ــوان الیەنە
سیاسییەکان لەسەر بنەمای فرەڕەنگی
نییە ،بەڵکوو ل ــەس ــەر بنەمای ج ــۆری
ڕوانینیانە لە ئیسالم یان لە ئایدۆلۆژیای
دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی .ژمارەیەکی
زۆر حیزب و الیــەن هاتونەتە کایەوە
ک ــە زۆربــەیــان کۆپیی یەکترن و لێک
جیاکردنەوەیان زۆر دژوارە .هەربۆیە
زۆر جار لە جیاتی حیزب ،بە باڵ ناویان
دەهێنرێ .الیەنە ڕاستەکان ڕیشەیان لە
ڕوانینی خومەینیستی شیعەگەریدایە
کە پێیانوایە دەب ــێ دەوڵــەت بەتەواوی
ب ــچ ــێ ــت ــە ژێـــر ح ــوک ــم ــی یــاســا و ڕێ ــس ــا
ئایینییەکان .هەروەها پێیانوایە ،دەبێ
سیستەمی سیاسیی زیــاتــر لــە ه ــەر
فاکتەرێکی دی ــک ــە پشت ب ــە فاکتەری
ئایینی ببەستێ .ئ ــەو الیەنانە وەک ــوو
“ب ــن ــاژۆخ ــوازەک ــان” دەنــاســرێــن .الی ــەن ــە
چەپەکانیش کە وەک ــوو “میانەڕەوەکان”
یـــان “گـــۆڕانـــخـــوازەکـــان” دەنــاســرێــن،
پ ــێ ــداگ ــری ل ــە ســــەر ج ــێ ــب ــەج ـێک ــردن ــی
دەستووری بنەڕەتیی ئێ ران بە مەبەستی
باشتربوونی ژیانی سیاسی و ئابووریی
هاواڵتییان دەکەنەوە .میانەڕەوەکان زیاتر
لە الیەن چینی نێوەڕاس ت ،چینی خوارەوە،
هیندێک کەسایەتی و الیەنی مەزهەبیی
ن ــێ ــو پ ــێ ــک ــه ــات ــەی س ــی ــاس ــی و هــەروەهــا
توێژی فەرمانبەری چینی نێوەڕاستەوە
پشتیوانییان ل ـێدەک ــرێ .ه ــەر دوو باڵ
کە لە ژمارەیەکی زۆر حیزب و ڕێکخ راو
پێ کهاتوون بەتوندی بەرگری لە کۆماری
ئیسالمی دەکـــەن و ل ــە ب ــەرام ــب ــەر ئەو
بەشە لە ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەی واڵت
ک ــە خ ــوازی ــاری گ ــۆڕان ــک ــاری ــی بنەڕەتین،
هاوهەڵوێستن .هیچ حیزب و ڕێکخ راوێک
لە نێوخۆی ئێ ران نییە کە بتوانێ دژایەتیی
ئ ــای ــدۆل ــۆژی ــای وی ــای ــەت ــی فەقیهـ بکا.
بناژووخوازەکان :الیەنە بناژۆخوازەکان
یان پارێزکارەکان بە ژمارەیەک لە حیزب
و بــزووتــنــەوە و ڕێ ــک ــخ ـراوی سیاسی
دەگـــوتـــرێ ک ــە ی ــەک ــێ ــک ل ــە دوو ب ــاڵ ــە
س ــەرەک ــی ــی ــەک ــەی سیستەمی سیاسیی
ئێ ران لە دوای شۆڕشی ١٣٥٧ـ ــەوە پێک
دێنن .چەمکی بناژۆخواز یان پارێزکار
ئاماژەیەکە بۆ ئەو حیزب و ڕێکخ راوانە
ک ــە ش ــوێ ــن ــک ــەوت ــووی وەلـــی فەقیهن و
بەرگری لە پڕەنسیپە ئایدۆلۆژییەکانی
کۆماری ئیسالمی دەکەن .باڵی بناژۆخواز
الیەنگری دەوڵەتێکی بەتەواوی ئیسالمین
کــە لــە الیــــەن خ ــوم ــەی ــن ــی ــی ــەوە پێناسە
ک ـراوە و دژی پلۆڕاڵیزم و فرەحیزبی و
دێمۆک راسین ،لە بەر ئ ــەوەی پێیانوایە
کە سەروەری تەنیا هی خودایە نەک هی
خەڵک ،کە ئەویش تەنیا لە الیەن وەلی
فەقیهەوە نوێنەرایەتی دەکرێ .ئەندامان
و الیەنگ رانی گرووپە بناژۆخوازەکان بە
شێوەی خۆڕسک لە چەشنی پۆلیسی
ئەخالق لەنێو کۆمەڵگەدا هەڵسوکەوت
دەکەن و هێرش دەکەنە سەر هەر کەس و
الیەنێک کە لەگەڵ ڕوانینی ئایدۆلۆژیکیی
ئەوان سازگار نەبێ .زۆربەی دامەزراوە
ئایینییەکان و دامـــــەزراوە دەوڵەتییە
هەڵنەبژێردراوەکان لە کۆنتڕۆڵی باڵی
ب ــن ــاژۆخ ــواز دان .دەس ــەاڵت ــی ــان زۆر لە

دامــــەزراوە خەڵکی و ه ــەڵ ــب ــژێ ــردراوەک ــان
زیاترە و تەنانەت ئەوانن دیاری دەکەن کە
کێ دەبێ لە الیەن خەڵکەوە هەڵبژێردرێ.
ب ــن ــاژۆخ ــوازەک ــان لەنێو خۆیاندا بە سەر
چ ــەن ــدی ــن دەســتــەدا دابـــەش دەبـــن ،ب ــەاڵم
ب ــە گشتی ،ل ــە س ــێ دەس ــت ــەی س ــەرەک ــی
پێ کهاتوون :یەکەم دەستە ،بناژۆخوازە
پ ـڕاگ ــم ــات ــی ــک ــەک ــان ــن ک ــە هـــەوڵ دەدەن لە
ڕێگای کۆنتڕۆڵی دانیشتووان ،ئابووریی
ئێ ران بەرەو پێش ببەن .دووهەم دەستە،
بناژۆخوازە نەریتییەکانن کە الیەنگری
ک ــۆن ــت ــڕۆڵ ــی ئــــابــــووری و ک ــۆن ــت ــڕۆڵ ــی
دانیشتووانی ئێ رانن .سێهەم دەستەش،
بناژۆخوازە توندڕەوەکانن کە دژی هەموو
ج ــۆرە ئ ــازادی و ک رانەوەیەکی ئابووری
و سیاسین و الیەنگری ئ ــەوەن کە دەبێ
دەسەاڵتی خەڵک و دامەزراوە خەڵکییەکان
س ــن ــووردار ب ــک ــرێ ــن .ب ــن ــاژۆخ ــوازەک ــان بە
گشتی ،هەموو ج ــۆرە سیاسەت و ڕێگا
و ڕێ ــک ــارێ ــک دەگ ــرن ــە بــەر ب ــۆ ئـــەوەی لە
دێموک راسی دوور بکەونەوە و پێش بە
هەر جۆرە بانگەشەیەک بۆ سێکۆالریزم
بگرن .ه ــەر چەشنە ئازادییەک بۆ باڵی
بـــنـــاژۆخـــواز وەکـــــوو مــەتــرســی س ــەی ــر
دەک ــرێ ،چونکە لە سەر ئەو بڕوایەن کە
دەوڵەتی یاسا ،ئازادیی ڕادەربڕین ،ئازادی
بیروئەندێشە ،ئ ــازادی ڕۆژنامەنووسی و
هەروەها پلۆڕاڵیزم و فرەڕەنگی دژایەتیی
ل ــەگ ــەڵ کۆمەڵگەی موسوڵمانان هەیە.

کورسییەکانی مەجلیسیش مسۆگەر
بکا و لە ساڵی ١٣٨١دا بۆ یەکەمجار
ت ــوان ــی کورسییەکانی ش ــۆڕای ش ــاری
تارانیش وەدەس ــت بێنێ .بەو شێوەیە
گ ــۆڕان ــخ ــوازەک ــان ه ــەم ــوو جومگەکانی
دەسەاڵتی خەڵکیان بە دەنگی خەڵک
کۆنتڕۆڵ کرد .هەرچەندە سەرکۆمار و
پاڕلمان بە دەنگی خەڵک هەڵبژێردران،
بەاڵم لە کردەوەدا هیچکامیان دەسەاڵتی
ئ ــەوەی ــان نەبوو گۆڕانکاریی بنەڕەتی
دروست بکەن ،چونکە هەم سەرکۆمار و
هەم پاڕلمان بە بێ گرنگیدان بە دەنگی
خەڵک ،لەژێر کۆنتڕۆڵی ڕاستەوخۆی
ڕێـــبـــەری کـــۆمـــاری ئــیــســامــیدان و
گ ــۆڕان ــک ــاری ل ــە قــانــوونــی ب ــن ــەڕەت ــی
تەنیا لە دەسەاڵتی ڕێبەردایە .سەعید
حــەجــاریــان ،لــە تێئۆریسیەنەکانی
بزووتنەوەی ٢ی جۆزەردان ،ساڵی ٢٠٠٣
ڕایگەیاند“ ،بزووتنەوەی گۆڕانخوازی
م ــرد ،ب ــژی بزووتنەوەی گۆڕانخوازی”
(ئـــەو ڕس ــت ــەی ــە ،ئیلهامی ل ــەو ڕستە
بەناوبانگە فەڕانسیە وەرگرتوە کە دەڵێ
“پاشا مرد ،بژی پاشا” ،واتا پاشا لە دوو
جەستەی فیزیکی و ڕوحی پێ کهاتووە،
جەستەی فیزیکی مرد بەاڵم جەستەی
ڕوحی کە ڕێگا و ڕێبازەکەیەتی ،هەر
زیـــنـــدووە) .ه ــەن ــدێ ــک ل ــە ش ــارەزای ــان ــی
سیاسی پێیانوایە کە گۆڕانخوازی لە
ئێ ران بوو بە قوربانیی سەرکەوتنەکەی

میانەڕەوەکان یان گۆڕانخوازەکان:
ئەو باڵە زۆر گرێدراوی ناوی محەممەد
خاتەمی ،س ــەرک ــۆم ــاری پێشووی ئێ ران
(١٣٧٦هـــــەتـــــا  )١٣٨٤و بـــزووتـــنـــەوەی
٢ی جــــۆزەردانــــە .ب ــزووت ــن ــەوەی دووی
ج ــۆزەردان ئاماژەیەکە بۆ دەیان حیزب و
الیەنی سیاسی کە خ ــوازی ــاری هەندێک
گۆڕانکاری لە ئێ رانن .ناوی بزووتنەوەی
٢ی جــــۆزەردان و چەمکی گ ــۆڕان ــخ ــوازی
لە هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری لە ٢ی
ج ـ ــۆزەردان ـ ــی ١٣٧٦ـــــــەوە ه ــات ــە کــایــەوە،
کاتێک ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتی و
الیەنەکانی نێو ئێ ران و تەنانەت دەرەوەی
ئێ رانیش پشتیوانییان لەو بەرنامانە کرد
کە محەممەد خاتەمی وەکوو بەربژێری
س ــەرک ــۆم ــاری ب ــۆ گ ــۆڕان ــک ــاری ل ــە ئێ راندا
ب ــان ــگ ــەش ــەی ب ــۆ دەکــــردن .ئ ــای ــدۆل ــۆژی ــای
خاتەمی و ب ــزووت ــن ــەوەی ٢ی ج ــۆزەردان
“دێ ــم ــۆک ـراس ــی ــی ئ ــی ــس ــام ــی” بــــوو .دوای
ئ ــەوەی بزووتنەوەکە لە هەڵبژاردنەکانی
١٣٧٦دا س ــەرک ــەوت ــن ــی وەدەســــت هێنا و
خاتەمی بووە سەرکۆماری ئێ ران ،لە ساڵی
١٣٧٨دا ب ــزووت ــن ــەوەک ــە ت ــوان ــی زۆری ــن ــەی

لە هەڵبژاردن .کۆنتڕۆڵی دەسەاڵتەکانی
یاسادانان و جێبەج ێکردن لە الیەن
بــــزووتــــنــــەوەی گــــۆڕانــــخــــوازی ،ئــەو
زەینییەتەی لە الی زۆرێک لە خەڵکی
ئێ ران دروست کرد کە گۆڕانخوازەکانیش
بــەشــێــکــن لـــــەو ســیــســتــەمــە و ل ــە
بــەڕێــوەبــردنــی واڵتــــدا ج ــی ــاوازی ــی ــەک ــی
ئ ــەوت ــۆی ــان ل ــەگ ــەڵ ب ــن ــاژۆخ ــوازەک ــان
نـــیـــیـــە .زۆریـــــنـــــەی کــەســایــەتــیــیــە
گ ــۆڕان ــخ ــوازەک ــان یــان م ــی ــان ــەڕەوەک ــان،
وەکوو محەممەد خاتەمی ،میر حوسێن
م ــووس ــەوی ،حەسەن ڕووح ــان ــی ،ڕۆڵی
س ــەرەک ــی ــی ــان ل ــە ب ــە م ــەزه ــەب ـیک ــردن ــی
ڕۆخــســاری کۆمەڵگە و گونجاندنی
سیاسەت و ڕێ ــک ــارە زۆرەملێیەکانی
بــە ئــایــدۆلــۆژیکــردنــی واڵتــــدا بـــووە.
س ــی ــس ــت ــەم ــی ح ــی ــزب ــی لـــە ڕێ ــژی ــم ــە
ئۆتۆریتەرەکاندا دەتوانێ لەسەر کاغەز
ی ــان ب ــە ڕواڵــــەت وەکــــوو تاکحیزبی
ل ــە ڕێژیمە تۆتالیتەرەکان ب ــێ ،ب ــەاڵم
ل ــە واق ــع ــدا لێک ج ــی ــاوازن .سیستەمی
حیزبی لە ئێ رانی دوای ساڵی ،١٣٥٧
سیستەمێکی چەند حیزبی بەو چەشنە

نییە کە لە دێمۆک راسیدا هەیە ،هەر بۆیە
تایبەتە
ئەوەی لە ئێ ران هەیە ،مۆدێلێکی
دیالن هەردی
لە باڵبەندی یان باڵباڵێن ،لەبەر ئەوەی
هەمووی ئەو حیزب و الیەنە سەرکییانەی ئێ رانیان بەرەو گەشەی سیاسی نەبرد،
ئێ ران کە لە پڕۆسەی سیاسیدا بەشدارن ،چ ــون ــک ــە ق ــان ــوون ــی ب ــن ــەڕەت ــی و ی ــاس ــا و
سەر بە یەک هێڵن ،ئەویش ئایدۆلۆژیای ڕێساکانی ئێ ران زیاتر لەوەی لە خزمەت
دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمییە .ژمارەیەکی گەشەی سیاسی ،ئابووری ،کۆمەاڵیەتی
زۆر ل ــە ڕێ ــب ــەران ــی ئــەو الی ــەن ــان ــە ،هەم و ئ ــازادی ــی هاواڵتییاندا ب ــن ،لە خزمەت
بناژۆخواز و هەم میانەڕەو تا ئێستاش پ ــی ــرۆز ک ــردن ــی دەس ــەاڵت ــی دەوڵــــەت و
خۆیان بە درێژەدەری ڕێبازی خومەینی دامەزراوە ئایینییەکان و وەلی فەقیهـ دان.
ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەی مــــەدەنــــی ل ـ ــە ئـــێـــران،
و بەشێکیان هەروا خۆیان بە حیزبوڵاڵیی
دەزانن .واتە یەک ئایدۆلۆژیای سەرەکی ئەکتەرێکی پەڕاوێزخ راو یان باشترە بڵێین
کە بەسەر چەندین حیزب و الیەندا دابەش پەکخ راوە ،لەبەر ئ ــەوەی دەوڵ ــەت هەوڵ
ب ــووە ،بەشێکیان توندڕەو و بەشێکیان دەدا بە پاڵپشتییەکانی لەو ڕێکخ راوە
میانەڕەو کە لە ئەنجامدا یەک ئامانجی و دام ــەزراوان ــەی کە الینگری لە دەوڵەت
سەرەکییان ه ــەی ــە .جگە ل ــە دوو باڵی دەکەن یان لە الیەن خۆیەوە دامەزراون،
بناژۆخوازو میانەڕەو کە لە ژمارەیەکی ڕۆڵی کۆمەڵگەی مەدەنی کەم بکاتەوە .لە
زۆر حیزب و الی ــەن پێ کهاتوون ،هیچ الیەک ،قەدەغە کردن ،سنووردار کردن و
حیزب و الیەنێکیتر ل ــە دەرەوەی ئەو دەستبەسەر کردنی چاالکانی ڕێکخ راوە
دوو باڵە و بە بێ ڕەزام ــەن ــدی ــی الیەنە ناحکوومییەکان و لە الیەکی دیکەوە،
دەس ــەاڵت ــدارەک ــان ــی ئ ــەو دوو باڵە ،ڕێگە دروس تکردنی ڕێکخ راوی مەدەنیی سەر
بە دامەزرانی نادرێ یان دوای ماوەیەک بە دەوڵەت و ڕێکخستنەوەی دووبارەی
پێش ب ــە کاروچاالکییەکانی دەگ ــی ــرێ .هــەنــدێــک ڕێـــکـــخـــراوی مـــەدەنـــی ب ــەو
جگە لە باڵبەندی ،بابەتێکیتر کە شایانی ج ــۆرە کە خۆی دەی ــه ــەوێ ،نیشاندەری
باسە ئەوەیە کە بە النیکەمەوە ،هێڵێکی ئەوەیە کە کۆمەڵگەی مەدەنی لە ئێ ران
خزمایەتی لە نێوان بەرپرسانی سیاسیی چ ــوارچ ــێ ــوەدار کـــراوە و ل ــە زۆر ب ــواردا
ئێ راندا ه ــەی ــە ،ه ــەر ل ــە وەلــی فەقیهەوە وەکوو کەرستەیەک بەکار دەهێنرێ .واتە
بگرە تا دەگ ــات ــە کارمەندێکی ئاسایی .بەشێکی کۆمەڵگەی مەدەنی لە جیاتی
ئەوەی بڵندگۆی توێژەکانی کۆمەڵگە بێ
و ڕووی لە دەوڵەت بێ ،بە پێچەوانەوە،
بڵندگۆی دەوڵ ــەت ــە ڕوو ل ــە توێژەکانی
کۆمەڵگە .یەکێک ل ــەو سیاسەتانە کە
دەوڵــــەت ل ــە ب ــەرام ــب ــەر سەندیکاکاندا
پ ــەی ــڕەوی ل ـێدەک ــا ،س ــن ــووردار کردنیانە
لە چوارچێوەیەکی جوغ رافیی بچووکدا،
بۆ ئ ــەوەی لە هێز و کاریگەرییان کەم
بێتەوە .بۆ ئەو مەبەستە ،سەندیکاکان
ڕۆڵ ــی س ــەرت ــاس ــەری یــان نیشتمانیان
لــێ ئــەســتــێــنــدراوەتــەوە ،چ ــون ــک ــە ئیتر
هیچ پەیوەندییەک ل ــە ن ــێ ــوان لقەکانی
سەندیکا لە پارێزگا جیاوازەکاندا نەماوە
و ه ــەر پ ــارێ ــزگ ــای ــەک دەبــێ سەندیکای
ت ــای ــب ــەت ب ــەخ ــۆی ه ــەب ــێ و ن ــاوەک ــەش ــی
النیکەم کەمێک جیاواز بێ .بۆ نموونە
سەندیکای مامۆستایانی تاران لە بواری
ڕێکخستنەوە ،هیچ پەیوەندییەکی بە
سەندیکای مامۆستایانی ئیسفەهانەوە
ن ــەم ــاوە و ڕێ ــک ــخ ــس ــت ــن ــەک ــەی ت ــەن ــی ــا لە
چوارچێوەی سنووری خۆیەتی .ئەگەری
ئ ــەوە هەیە لە داه ــات ــوودا ل ــەوەش زیاتر
ســــنــــووردار ب ــک ــرێ ــن و چ ــوارچ ــێ ــوەی
چاالکییەکانیان لە سنووری پارێزگاوە
ب ــب ــێ بــە س ــن ــووری شــــار .س ــەن ــدی ــک ــای
ڕۆژنامەنووسان ،ناوەندی شارۆمەندیی
ژنـــــان ،ســەنــدیــکــای مــامــۆســتــایــان و
سەندیکای کرێکارانی کۆمپانیای یەکەی
کۆمەڵ گای مەدەن ی لە ئێران
گــەشــەی س ــی ــاس ــی و پ ــش ــت ــی ــوان ــی لە لێخوڕینی ئ ــۆت ــۆب ــوس ،ل ــە گرنگترین
کۆمەڵگەی م ــەدەن ــی ب ــۆ یەکەمجار لە س ــەن ــدی ــک ــاک ــان ــی ئــێــرانــن ک ــە بــازنــەی
الیەن محەممەد خاتەمییەوە لە میانەی چاالکییەکانیان ل ــە س ــەران ــس ــەری ــی ــەوە
ه ــەڵ ــب ــژاردن ــەک ــان ــی س ــەرک ــۆم ــاری ساڵی س ــن ــووردار ک ـراوە بۆ پارێزگاکان .دوای
 ١٣٧٦بانگەشەی ب ــۆ کــرا .حکوومەتی خۆپێشاندانەکانی ساڵی  ١٣٨٨لە دژی
خاتەمی هەوڵی دا هەلێک بڕەخسێنێ بۆ ئاکامی هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری لە
گەشەی سیاسی و ئابووری لە ئێ راندا .ئێ ران ،بەشێکی زۆر لە ڕێکخ راوەکانی
دروشمەکانی خاتەمی زیاتر ئەوانە بوون :ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەی مــــەدەنــــی بــــــــەرەوڕووی
بەشداریی زیاتری خەڵک لە حکوومەتدا ،سەرکوتێکی زۆر بوونەوە و بە شێوەیەکی
ف راوانکردنی ئــازدی ڕۆژنامەنووسی و پ ــان ــدار ل ــە الی ــەن ح ــک ــووم ــەت ــەوە خ رانە
پشتیوانی لە ڕێکخ راوە ناحکوومییەکان پەڕاوێزەوە .ئەو ڕێکخ راوانەی کە ڕێگەیان
بە مەبەستی بچووککردنەوەی بازنەی پێدراوە کاروچاالکی بکەن ،ئەوانەن کە لە
دەسەاڵتەکانی حکوومەت و ڕێگەدان بە الیەن حکوومەتەوە سنووریان بۆ دیاری
کاری کۆمەاڵیەتی و سیاسیی هاواڵتییان ک ـ ـراوە و ل ــەو چ ــوارچ ــێ ــوەدا ک ــار دەک ــەن
و ئەکتەرە ناحکوومییەکان .هەرچەندە ک ــە ح ــک ــووم ــەت بــۆی دیـــاری کـــردوون.
حکوومەتی خاتەمی هەندێک ئاسانکاری
بۆ باڵوک راوە و ڕۆژنامەکان کرد ،بازنەی
***
کۆنتڕۆڵی دەوڵ ــەت ــی بچووکتر کــردەوە،
الیەنە سیاسییەکانی نێو ئێ ران کەمێک
بازنەی ئازادییەکانیان گەورەتر بوویەوە
و لــە ه ــەن ــدێ ــک بـــــواردا ڕەخــنــەیــان لە
دەسەاڵت دەگرت ،بەاڵم ئەوانە هیچییان
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بێدەنگیی کۆمەڵگە
پاوانخوازی نەخۆشییەکی دەروونییە کە هەموو
جومگە و دەمارەکانی مرۆڤی پاوانخواز دەتەنێ.
دەروون و مێشکی مرۆڤی پاوانخواز و تۆتالیتێر
هەموو شتێک بەرەوخۆی هەڵدەلووشی و
تێربوونیشی بۆ نییە و چاویشی تەنیا سۆیەک
دەخاتە بەر لووتی خۆی و مەودایەکی زیاتر و
جەمیل سەرمەستی پانتر لە بیرۆکە و ڕوانینی خۆی نابینێ و حەزیش
لە بینین و بیستنی بیری جیاواز ناکا.
ڕێژیم یان دەسەاڵتێکی پاوانخوازیش بە دڵنیاییەوە پێویستی بە
کۆمەڵگەیەکی گوێ ڕایەڵی بێدەنگ و ترسەنۆک و کۆیلەیە بۆ بەردەوامبوون
و بەرەوپێشچوونی ئامانج و ئاواتەکانی ،هەربۆیە کەس یان کەسانی
پاوانخواز کە بە هێمای دەسەاڵت دادەنرێن ،لە ڕێگای جۆراوجۆرەوە
هەوڵی دەستەمۆکردنی کۆمەڵگەی ژیر دەسەاڵتی خۆیان دەدەن و
لە هەموو بوارێکدا بەرنامە وتاکتیک و ست راتیژییان بۆ کولکردن و
کورتکردن و لە ئاکامیشدا وشکكکردنی ڕوانین و هزری ئازادیخوازی و
مافخوازیی کۆمەڵگەی ژێر دەسەاڵتی خۆیانە ،جا بە تایبەت ئەگەر ئەو
کۆمەڵگە و جوغ رافیایە داگیرک راو بێ ،هەوڵەکان بۆ کۆیلەکردنیان چەند
بەرابەر دەبێ.
بێگومان هێزی تۆتالیتێر و پاوانخوازەکان کە بەردەوام ترسیان لە
سێبەری خۆیشیان هەیە یاسای تایبەت بە خۆیان وەکوو سەرەتاییترین
کۆت و بەند بەسەر خەڵکی ژێر دەسەاڵتیاندا دەسەپێنن و لە ڕیگای
سیاسەتی دووبەرەک ینانەوە ،دەستەمۆکردن بە پارە ،پەروەردە ،میدیا،
هێز ،ترس و تۆقاندن ،کوشتن و یان بەهەر شێوەیەک کە بۆیان بگونجێ
بۆ درێژکردن و مانەوەی خۆیان لە دەسەاڵتدا؛ سیستمیکی ڕاهێنانی
ناڕاستەوخۆ بۆ کۆیلەکردن و بێدەن گکردن دادەمەزرێنن،
لەو الشەوە هەر کۆمەڵگەیەکیش مرۆڤگەلی ژیر و زانا و ئازا و
بلیمەتی ت ێدایە کە بە هیچ شێوەیەک و لەژێر کاریگەریی هیچ هێزیک و
زەبر و زەنگ و سەرکوت و کوشتن و هەڕەشە و تۆقاندنێکدا ئامادە نییە
چۆک دابدا و لە بەرانبەر دەسەاڵتی سەرەڕۆ و داگیرکەردا دەوەستێتەوە
ودەبێتە کێشە و مەترسی بۆ مانەوەی ئەو دەسەاڵتە ،هەربۆیە هەولی
کپ کردن و لە نێوبردنی ئەو کەسانە دەبێتە بەرنامەی سەرەکیی ئەو
سیستمە و لە هەر سووچێکەوە کە هەست بە مەترسیی بکا بە گژیدا
دەچێتەوە.
ئەوەی لێرەدا گرینگە ئەمەیە کە لە هەر کۆمەڵگەیەکدا مرۆڤی
ئازادیخواز و بوێر هەیە کە ئامادەیە هەر نرخێکیش بۆ ئازادی خۆی
و کۆمەڵگەکەی بدا ،بەاڵم مێژوو پێمان دەڵی ئەگەر هەر کۆمەڵگەیەک
یەکدەنگ و یەکگرتوو و هاوڕا نەبێ و هەر تاکێکی ئەو کۆمەڵگەیە دەردی
ئەوی دیکە بە دەردی خۆی نەزانێ و دڵی بۆ ئازاری هاوواڵتییەکەی
ڕانەچڵەکێ و لە ڕوانگەی ماف و ئازادییەوە زیان و قازانجی تاک زیان و
قازانجی کۆمەڵگە نەبێ و بە پیچەوانەشەوە ،ئەوە بۆ هەمیشە ژێردەست
و کۆیلە دەمێنێتەوە و بەردەوامیش ئێش و ئازارەکانی زیاتر دەبێ تا
دەگاتە فەوتان و لەنێوچوون.
ئێمەی کورد لە مێژە خاکەکەمان داگیر ک راوە و ،هەوڵی سڕینەوەی
بیر و باوەڕ و فەرهەنگ و نەریت و زمانمان دەدرێ و دەمێک ساڵە
دەسەاڵت کەوتووەتە دەسچ نکردنی ڕۆڵەکانمان و بە تۆمەتی جیاجیا و
لە ژێر پاساو و ناوی جیاوازدا هەموو بەاڵ و چەکێکیان بەسەرماندا تاقی
کردۆتەوە .لە کۆمەلگە دا بڕەو بە خوگرتوویی و سڕکردنی الوان دەدرێ و
ئەوەندەی بۆیان ک راوە نەخۆشیی دەروونی و جەستەییان باڵو کردۆتەوە؛
ئەوەش کاریگەریی لەسەر بێدەنگی و ب ێهەڵوێستی و ڕاهاتنی بەکۆمەڵ
بەرانبەر بە پێشیلکردنی مافەکانمان بووە .هەر لەم سۆنگەیەشە کە
هەواڵی شەهید بوون و لەسێدارەدرانی ڕۆڵەکانمان ،خۆکوشتنیان،
هەژاری و دەربەدەر بوونیان بۆتە دیاردەیەکی ئاسایی بۆ کۆمەڵگە.

ئاشک رایە لە نیشتمانێکی داگیرک راودا ئەگەر نرخی خوێن و ئەشکەنجە
و سووکایەتی و زیندان و لە سێدارەدانی ڕۆڵەکانی کورد تێچووی قورسی
بۆ دەسەاڵت هەبێ ،ئەوان ناتوانن ئاوا بەئاسانی پەرە بە جینایەتەکانیان
بدەن و ڕۆژانە بە شەهید کردن و دەسبەسەرکردن و لە سێدارەدانی
ڕۆڵەکانمان شەوچ رای خۆیان ب ڕازێننەوە.
کۆماری ئیسالمیی ئێ ران لە یەکەم ڕۆژی دامەزرانیەوە ئەمە ڕوانگە
و سیاسەتی بووە و ،بەردەوام لەسەری ڕۆیشتوە و مانەوەی خۆیشی
هەر لەوەدا دەبینێ .بە تایبەت ئێستا کە گڵۆڵەی کەوتۆتە لێژی و
خۆری تەمەنی لە ئاوابووندا دەبینێ ،پی ێوایە بە ڕەشبگیر و ئێعدام و
سەرکوتی زیاتر دەتوانێ چەند ئێوارەیەکی تر لە دەسەاڵتدا بمێنێتەوە.
بەاڵم ئەوەی بۆ ئێمە گرینگە ئەوەیە کە گەلە مافخوراوەکەمان زیاتر
پەرە بە هەڵوێستی گونجاو و بە کۆمەڵ بدا ،لەسەر هەست بێ و بۆ هەر
ئەگەر و پێشهاتێک خۆی ڕێک بخا .پوختەی قسە ئەمەیە کە هەموو
تاکێکی کورد دەبێ خۆی بە بەرپرسیار بزانێ لە ئاست هەر ڕووداوێکدا
کە پێوەندی بە تاک و کۆمەڵگەی کوردی و کوردستانەوە هەیە.
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حیزبی دێموکرات لە محەکی دواڕۆژی
ئەرک و ڕەساڵەتی مێژووییدا
(بەرەو یادی  ٧٥ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکرات)
یەکێک لە دروشمە سەرنج ڕاکێشەکانی
کۆنگرەی شازدەهەمی حیزب ،کۆنگرەی ٧٠
ساڵ تێکۆشان -کە وەک لە ناوەکەیڕا دیارە،
لە حەفتاهەمین ساڵوەگەڕی دامەزرانیدا
بەڕیوەچوو“ -حیزبی دوێنێ ،حیزبی ئەمڕۆ
و حیزبی سبەی” ب ــوو .حیزبی دێموک رات
وەک بەڕابردووترین حیزبی کوردستانی،
ڕابردووەکەی دیارە و ئێستاشی مەعلوومە
کە سەرەڕای زۆر کەمایەسی و گیروگرفت
کە لە بواری جۆراوجۆردا هەیەتی ،دیسان
سەروگەردنی بەرزە بااڵی لەنێو بزووتنەوەی
نەتەوایەتیی کوردستاندا دیــارە .کەوابوو
ئ ــەوەی لێرەدا مەبەستمانە ،نە گەڕانەوەیە
بۆ قسەکردن لە “حیزبەکەی دوێنێ” و نە
باسکردن لە “حیزبەکەی ئەمڕۆ”یە ،بەڵکوو
تێڕوانینێکە بۆ دواڕۆژی حیزبی دێموک رات،
“حیزبەکەی سبەی”.

یەکیەتیی و یەکگرتووییەکی پایەداری دەروون
تەشکیالتی ل ــە ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــدا بنیات
بنرێ ،پێویستە لەم حیزبەدا جیاوازییەکان لە
جەغزێکی بەربەرینی نەتەوەیی و نیشتمانیدا
مودیرییەت بکرێن و چیدیکە وردە چەمکەکانی
ســەردەمــی خێاڵیەتی وەک ن ــاوچ ــەگ ــەرای ــی و
دەس ــت ــەودەس ــت ــەب ــازی و ب ــان ــدگ ــەرای ــی ،ئ ــی ــدە و
خولیای ڕقابەت و ڕکەبەرایەتیی تێکۆشەرانی
حیزب – ک ــە خەسڵەتی دن ــی ــای سیاسەتە –
نەبەنەوە نێو “خوالنەوەی نێو بازنە” بەرتەسک
و پڕ لە خەسارەکەی میژوو .لەم پێوەندییەدا
حیزب پێویستە بە پێداچوونەوە بە سیستمی
بارهێنانی خۆی ،تێکۆشەرانی لەسەر ئەساسی
تێگەیشتن لە “بەرژەوەندیی گشتی” پەروەردە
بکا .تەنیا تێگەیشتن لە بەرژەوەندیی گشتیی
ڕێ ــک ــخ ـراوەی ــی ــە ک ــە دەتـــوانـــێ ڕۆحــــی یەکتر
قبووڵکردن و لێبووردەیی لە حیزبدا پەرە پێ بدا.
وێناکردنی ئەم جەغزە بەربەرینە لە تێکۆشان،
جیاوازیی بیروبۆچوون و ڕکەبەرایەتیی دەروون
تەشکیالتی ،ئاکامەکەی دەبێتە دوو شت کە
تا ئێستا ئامیانی زۆرێ ــک لە لێکت رازانەکانی
حیزب بــوون؛ یەکەم ئەوەیکە بەرژەوەندییە
تاکەکەسی و گرووپییەکان لە برەو دەکەون و
دووهەم ئەوەیکە ڕکەبەرایەتییەکان نێوەرۆکێکی
فکری – سیاسی بەخۆوە دەگرن کە بێگومان
لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندی گشتیدا
نەتەنیا مەترسیی لێکت رازان و خەساریان لێ

وەاڵمدانەوە بەم پرسیارە بەبێ گەڕانەوە
بۆ تێگەیشتنێکی دروس ــت لە هەلومەرجی
سیاسی ،دۆخی دەروون تەشکیالتی و هێزی
ئەم حیزبە لە هەموو ڕووەک ــان ــی؛ گوتاری
سیاسی (تێفکرین و شێوازەکانی خەبات و
هەڵوێست) ،پێگەی جەماوەری (پشتیوانیی
خەڵک) و هێزی پێشمەرگە (هێزی ئینسانی
بۆ زاڵکردنی گوشار) ،سەخت و دژوارە .لە
دۆخی ئێستادا بە گەڕانەوە بۆ هەموو ئەم
پارامێت رانە ،دەرکێکی دروست و واقعی پێمان
دەڵ ــێ کە ب ــەداخ ــەوە مەترسییەکی جیددی
هەڕەشە لە داهاتووی ئەم حیزبە دەکا .بە
مانایەکی ڕوون و سادە؛ حیزبی دێموک رات
بــە ه ــۆی ل ــێ ــک ــت ـرازان و دوو ب ــەش ــب ــوون ــی
ئێستای ،نە هەلومەرجە سیاسییەکەی زۆر
بۆ دڵ ــخ ــوازە ،نە لە ڕووی تەشکیالتییەوە
یەکیەتیی و یەکگرتوویی هەیە ،نە پێگە
یەکدەست و تۆکمە جەماوەرییەی جارانی
ل ــێ وێنا دەک ــرێ و ن ــە دەت ــوان ــێ ئ ــەو هێزە
ئینسانییەی خۆی لە شێوازی سەختدا بۆ
گوشار خستنەسەر دەسەاڵت بەکار بێنێت.
کەوابوو واڵمی درووستی ئەم پرسیارە لە
پ ــڕک ــردن ــەوەی بۆشایی و کەمایەسییەکی
بنەڕەتیی حیزبی دێموک راتەوە دەس ــت پێ
دەکا کە ئەویش؛ “وەسەریەکخستنەوە یان
یەکگرتنەوەی ڕیزەکانی ئەم حیزب”ەیە کە
ئێستا بە سەر دوو “تەشکیالت”ی جیاواز
بە ناوی “حدک” و “حدکا”دا دابەش بووە.
پرسی یەکگرتنەوە لە [حیزبی دێموک رات]دا
پێش ئــەوەی بە پڕۆسەیەکی تەشکیالتی
دابندرێ ،پێویستە وەک پرسێکی سیاسی
 کۆمەاڵیەتیی دەروون تەشکیالتی و لەخانەی بە ڕەسمییەت ناسینی تێفکرینە
جـــیـــاوازەکـــان و ب ــەک ــاره ــێ ــن ــان ــی ت ــوان ــا و
پتانسێلە ج ــۆراوج ــۆرەک ــان ل ــە بەستێن و
بواری جیاجیادا سەیری بکرێ .بۆ ئەوەی

ناکرێ ،بەڵکوو دەبێتە هۆی زێندوومانەوەی
تەشکیالت و لە کۆتاییدا حیزب قازانجی لێ
دەبینێ.

بــــا لــــە پ ــرس ــی ــارێ ــک ــی گــشــتــی بــــەاڵم
جەوهەرییەوە دەست پێ بکەین:
بۆ ئەوەی حیزبی دێموک رات لە دواڕۆژی
ب ــزووت ــن ــەوەی م ــاف ــخ ــوازان ــەی کوردستاندا
بتوانێ ئەرک و ڕەساڵەتی مێژوویی خۆی
بەڕێوە بەرێ و ببێتە ئەو حیزبەی کە هێز
و دەس ــەاڵت ــی ئ ــەوەی ه ــەب ــێ ،بەرنامەکانی
جێبەجێ بکا ،پێویستە چی بکا و چۆن
حیزبێک بێت؟!

گــۆڕان ــکــاری ل ــە تێڕوانین و گ ــوت ــار و
هەڵوێست
گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتییەکان لە داهاتوودا
ڕەوتێکی خێ راتر بە خۆوە دەگرن .پێشکەوتنی
تێکنۆلۆژی کە هەر ئێستا خەریکە ڕوخسارێکی
زۆر جیاوازتر لە جــاران بە دنیا دەبەخشێ،
ل ــە ه ــەم ــوو بەستێنە سیاسی و ئ ــاب ــووری و
ئەمنیەتی و کۆمەاڵیەتی و ...هت ددا گۆڕانکاریی
قوڵ پێک دێنێ .نیشتمان و نەتەوەی ئێمەش
بێبەری لەم گۆڕانکاریانە نابن .بۆیە دەشێ
زۆرێک لە ئەولەویەت و بەها و بایەخەکانیش
گۆڕانیان بەسەردا بێ و نێوەڕۆک و مەسیری
ویست و داخوازییەکانیش گۆڕانیان بەسەردا
بــێ .ب ــۆی ــە حیزبێکی سیاسیی وەک حیزبی
دێ ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان ک ــە ل ــەس ــەر پ ــای ــە و
بناغەی ویستی خەڵک دام ــەزراوە و لە پێناو
ئەم ویست ەدا  ٧٥ساڵە خەبات دەکا ،پێویستە
دەرکێکی درووستی لەم گۆڕانکاریانە هەبێ و
بەبێ ئەوەی – وەک تا ئێستا نیشانی داوە – لە
ڕاب ــردووی خۆیدا چەق ببەستێ ،بە ڕوانینێکی
ک راوەوە لە داهاتوو بڕوانێ.
لە دواڕۆژی ئەو نیشتمان و میللەتەی کە
حیزبی دێ ــم ــوک ـرات خەباتی ب ــۆ دەک ــا ،وێ ـڕای
ئەوەی هەستی و شعووری نەتەوەیی لە گەشە
و پ ــەرە ئەستاندنی زیات ردا دەب ــێ ،زۆرێ ــک لە
بـــاوەڕ و ب ــەه ــا و ئ ــەرزش ــە کۆمەاڵیەتییەکان
گۆڕانیان بەسەردا دێت .کورد وەک گەورەترین
ن ــەت ــەوەی ب ێدەوڵەتی س ــەر ئ ــەم گ ــۆی زەوییە
زیاتر لە هەمیشە بەدوای مەوقعیەتی ئینسانی
و نەتەوەیی خۆیدا دەگەڕێ و چیدیکە ناتوانێ
ل ــە چــوارچــێــوەی هۆوییەتێکی دی ــک ــەی جیا
ل ــە خــۆی ،ع ــەودال ــی ویست و ئ ــارەزووەک ــان ــی

بــــێــــت .بــــۆیــــە بــێشــک
ئ ــاس ــت ــی چــــاوەڕوانــــی و سمایل شەرەفی
داخــوازیــیــەکــانــی بـــەرەو
سەر لە هەڵکشاندا دەبێ و بەدوای دەنگێکدا
دەگــــەڕێ ک ــە ب ــت ــوان ــێ تینوێتیی خ ــول ــی ــا و
ئارەزووەکانی بشکێنێ .لێرەدایە کە چیدیکە
بە تەنیایی مێژوو (ڕابردوو) ناتوانێ غروور
و سەروەریی پێ ببەخشێ.
لێرەدایە کە حیزبی دێموک راتی کوردستان
وەک ڕەسالەتێکی مێژوویی کە هەڵ یگرتوە،
ئەگەر دەیهەوێ درێژە بەم ئەرکە مێژووییەی
بدا ،پێویستە شوناسێکی تۆختر بە گوتار
و بیری نەتەوەیی خۆی ببەخشێ .زیندوو
ڕاگرتنی بیری نەتەوەیی لە نێو کۆمەڵگەی
کوردستاندا کە بەشێک لە ئەرک و ڕەسالەتی
ئ ــەم حیزبە ب ــووە ،چیدیکە نابێ تەنیا لە
چوارچێوەی بەستێنەکانی تێکۆشانی خۆیدا
ڕوو بە کۆمەڵگە وێنا بکرێن ،بەڵکوو “ئەم
ڕۆحوەب ــەرن ــان”ە نەتەوەییە دەشێ بەتەواوی
دەمارەکانی کۆمەڵگەدا ڕۆ بچێتە خ ــوارێ.
لەگەڵ ئەوەی چەند سالێکە حیزبی دێموک راتی
کوردستان لە ئاستی گوتاردا ئەمەی دەست
پێ کردوە ،بەاڵم ئەم زەروورەتە پێویستی بە
هەڵوێستی ڕوون و یەکالکەرەوە هەیە.
حیزبی دێ ــم ــوک ـرات ب ــۆ پاراستنی پێگەی
جەماوەریی خۆی لە نێو کۆمەڵگەدا ئەگەر
ب ــە ڕوانینی تەشکیالتییەوە ل ــە سیاسەت
و کۆمەڵگە و پێگەی خ ــۆی لە کۆمەڵگەی
کوردستاندا بڕوانێ -کە بەداخەوە لە ڕووی
هەڵویستەوە نەیتوانیوە خۆی لەم تێڕوانینە
دەربـــــاز ب ــک ــا -زۆر ب ــەخ ــێ ـرای ــی ئ ــی ــزۆل ــە و
ب ێشوێنەوار دەبێ .وەک لەمێژە لەم حیزبەدا
وتـــــراوە ،مــــادام ت ــەش ــک ــی ــات ئ ــام ــان ــج نییە،
پێویستە حیزب پێگەی خۆی لەنێو خەڵک
و کۆمەڵگەدا تەعریف بکا .بۆ ئەم مەبەستە
ناکرێ بە مەیل و ئ ــارەزووی تەشکیالتی،
قسە لە هەڵوێست و دواتر پشتیوانیی خەڵک
بکرێ .بۆیە حیزبی دێموک رات کە قسە لە
جەماوەریکردنی خەبات و وەگەڕخستنی
چاالکیی نەتەوەیی لە هەموو توێیەکانی
کۆمەڵگەدا دەکــا ،پێویستە خ ــۆی لە داوی
جــۆرێــک لــە دەم ــارگ ــرژی ــی ســازمــانــدراوی
ت ــەش ــک ــی ــات ــی ڕزگـــــار ب ــک ــا و جـــورئـــەت و
ج ــەس ــارەت ــێ ــک ــی دی ــک ــە ب ــە هەڵوێستەکانی
ببەخشێت.
بــۆ ئــــەوەی ح ــی ــزب ــی دێــمــوکــرات ب ــت ــوان ــێ
خۆی لەم دۆخە ڕزگ ــار بکا پێویستە خۆی
ل ــە ب ــارم ــت ــەی کۆمەڵێک تێبینیی ئ ــەرزش ــی
ڕزگـــار بکا و چیدیکە ب ــای ــەخ و ئامانجە
درێژخایەنەکان نەکاتە قوربانیی کۆمەڵێک
ئامانجی چووکە و کورتخایەن.
حیزبی دێموک رات بە کۆمەڵێک هۆکاری
مێژوویی تا ئێستایشی لەگەڵ بێ لە الیەن
خەڵکی کوردستانەوە بە بانتر لە حیزبێک
سەیری دەکــرێ .ئ ــەم حیزبە بۆتە بەشێک
ل ــە بـــاوەڕی سیاسیی خەڵکی کوردستان.
ب ــۆی ــە پ ــرس ــەک ــان ــی پ ــێ ــوەن ــدی ــدار ب ــە حیزبی
دێ ــم ــوک ـرات تەنیا ن ــاک ــرێ وەک پرسەلێکی
دەروون ڕێــکــخــراوەیــی س ــەی ــری ب ــک ــرێ.
ئاستی چاوەڕوانی و داواکارییەکانی خەڵکی
ک ــوردس ــت ــان لــەم حیزبە سەلمێنەری ئەم
ڕاستییەن و دەری دەخەن کە تەنانەت کێشە
دەروون تەشکیالتییەکان و لێکت رازانەکان
و پ ــرس ــی ی ــەک ــگ ــرت ــن ــەوەی ڕی ــزەک ــان ــی حیزب
و زۆر پرس و بابەتی دیکەت تایبەت بەم
حیزبە ،ناکرێ تەنیا لە چوارچێوەی ویست
و داخــوازی تەشکیالتیدا تاوتوێ بکرێن و
بیندرێن و چارەسەر بکرێن.
ک ــەواب ــوو ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات می راتێکی
نەتەوەیی بزووتنەوەی هاوچەرخی ک ــوردە
ک ــە ه ــەوڵ ــدان ب ــۆ پاراستن و بەهێزکردنی،
ئەرکێکی نەتەوەیی و نیشتمانیە .پاراستن
و بــەهــێــزبــوونــی حــیــزب ــی دێـــمـــوکـــرات و
بەردەوامبوونی لە بەجێگەیاندنی ئ ــەرک و
ڕەساڵەتە مێژووییەکانی خۆی لە داهاتوودا
پیش هەموو شتێک بەست راوەتەوە بە وەسەر
یەکخستنەوەی تەواوی ئەم می راتە نەتەوەیی
و نیشتمانییە کە هەمان پرسی یەکگرتنەوەی
ڕیزەکانی ئەم حیزبەیە.
***
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پشتیوانیی بەکردەوەی حیزبی دێموکرات
لە خەباتی بەشەکانی دیکەی کوردستان

دامـــــەزرانـــــی کــۆمــەڵــەی
“ژ-ک” ل ــە ٢٥ـــی گ ــەالوێ ــژی
 ١٣٢١بە ئامانجی ڕزگاریی
هەردی سەلیمی نــــەتــــەوەی کــــــورد ،بــــەردی
بناغەی پێکهاتەیەکی نوێ
ل ــە خ ــۆره ــەاڵت ــی ک ــوردس ــت ــان بــوو ک ــە ل ــە دوای
ن ــاوگ ــۆڕی ــن و بەرباڵوتربوونی ئ ــەم ڕێکخ راوە/
ح ــی ــزب ــە ،ک ــاری ــگ ــەری ــی زۆری ب ــە ســەر خەباتی
نەتەوایەتیی ئەم بەشەی کوردستانەوە هەبوو.
هەم ئامانجەکانی و هەمیش ئەوە کە هەر لە یەکەم
ڕۆژەک ــان ــی دەستپێکی چاالکییەکانی ،ک ــوردی
بەشەکانی دیکە بەتایبەتی باشووری کوردستان
تێیدا بەشدار بوون ،نیشاندەری ڕۆحی بەرزی
نەتەوایەتیی ئەم ڕێکخ راوە سیاسییە بوو.
ئەم می راتە مەعنەوییە لە قۆناغی دواتریشدا
ڕەنگی دای ــەوە و ئ ــەمج ــارە ن ــەک بەنهێنی و لە
ئاستێکی بەرتەسکدا ،بەڵکوو بە شێوەیەکی
بەرباڵوتر و ڕێکخ راوتریش .بە دامەزرانی حیزبی
دێموک راتی کوردستان و چەند مانگێک دوات ــر،
کۆماری کوردستان لەسەر دەستی ئەم حیزبە
بەشداریی نوێنەرانێک لە پارچەکانی دیکەی
ک ــوردس ــت ــان و ئ ــام ــادەی ــی ب ــەرچ ــاوی هێزەکانی
بــارزانــی و ڕۆڵگ ــێ ـڕان ــی ــان ل ــە ه ــەڵ ــس ــووڕان ــدن ــی
کاروبار بە تایبەتی لە بواری سپاییدا ،لووتکەی
ئەو هاوپێوەندییە نەتەوایەتییە بوو.
بــەشــداریــی ب ــارزان ــی ــی ــەک ــان لــە کـــۆمـــاردا بۆ
حیزبی دێموک راتی کوردستان ب ێکێشە نەبوو.
ل ــە س ــەرەت ــای ه ــات ــن ــی ــان ــەوە س ــۆڤ ــی ــی ــەت ــەک ــان کە
پشتیوانی کۆمار بوون پێیان وا بوو ئەوان سەر
بە بریتانیان و ئەمەش بۆ حیزبی دێموک رات و
ی محەممەد
کۆماری کوردستان و پێشەوا ق ــاز 
ب ێتێچوو نەبوو .بەاڵم پێشەوا بەبێ گوێدان بە
نــەزەری سۆڤییەتەکان باوەشی بۆ ک ــردن ــەوە و
دوای ڕووخانی کۆماریش لە وەاڵمی دادگ ــادا بە
ڕاشکاوی ڕایگەیاند ئەوان لێرە میوان نەبوون و
لە زێدی باب و باپی رانی خۆیاندا بوون.
لــە ق ــۆن ــاغ ــەک ــان ــی دوای ڕووخ ــان ــی ک ــۆم ــاری
کوردستان و ئــاوارە و پەڕیوەبوونی بەشێکی
بەرچاو لە ئەندامان و کادرە دیارەکانی حیزبی
دێموک راتی کوردستان و نیشتەج ێبوونی بەشی
ه ــەرە زۆری ــان لە باشووری کوردستان ،ژیانی
سیاسیی ئ ــەم تێکۆشەرانە گ ــۆڕان ــی ب ــە خ ــۆوە
بینی .خەباتیان هەر بەردەوام بوو ،بەاڵم ئەمجار
لە بەشێکی دیکەی کوردستان و بە دژایەتی
لەگەڵ حکوومەتێکی دیکە .لە سەردەمی شۆڕشی
ئ ــەی ــل ــوول ــدا ل ــە ن ــێ ــوان س ــاڵ ــەک ــان ــی ١٩٧٥-١٩٦١
شۆڕشگێ ڕانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەکۆمەڵ
ب ــەش ــداری ئ ــەو شۆڕشە ب ــوون و ل ــەم پێناوەدا
شەهیدیشیان دا .بێجگە لەمەش ئەم تێکۆشەرانە
لـــە خـــۆرهـــەاڵتـــی کـــوردســـتـــانـــەوە ی ــارم ــەت ــی ــی
ماددیی وەک پووڵ و جلوبەرگ و پێداویستیی
دیکەیان کۆ دەک ــردەوە و دەیانگەیاندە دەستی
سەرکردایەتیی شۆڕش .شتێکی دیکەش کە لێرەدا
گرینگە ئاماژەی پێ بکرێ ڕۆڵی ڕووناکبی ران و
قەڵەمبەدەستانی خۆرهەاڵتی بوو کە بە نووسین
و شێعر و ق ــەڵ ــەم ــی خ ــۆی ــان ل ــە خ ــزم ــەت ــی ئەم
شۆڕشەدا بوون ،مامۆستایان هەژار و هێدی و
هێمن لە ڕادیــۆی دەنگی کوردستانی عێ راق و
چاپەمەنیی شۆڕشدا نەخشی کارا و بەرچاویان
ه ــەب ــووە و ه ــان ــدەری ئ ــەم خەباتە ل ــەم بەشەی
کوردستان بوون.
ب ــە هاتنی دوک ــت ــور قاسملوو و گونجاندنی
ئەسڵی پشتیوانی ل ــە خەباتی گەلی کــورد لە
ب ــەش ــەک ــان ــی دی ــک ــەی ک ــوردس ــت ــان ل ــە ب ــەرن ــام ــەی
حیزبی دێموک راتی کوردستاندا ،ئەم ئەسڵە پتر
چەسپا و ب ــووە بەشێک لە ئامانجەکانی ئەم
حیزبە .دوکتور قاسملوو یەکەم ڕێبەری گەلی
کـــورد بــوو ک ــە ب ــە ڕاشــکــاوی و ب ــەب ــێ تــرس و
لەرز ڕایگەیاند کوردستان واڵتێکی دابەشک راو
و لەتک راوە ،ئەگەریش ڕۆژێک لە ڕۆژان هەلی
وەس ــەری ــەک خستنەوەی بۆ بڕەخسێ ،ئەمە بە
م ــان ــای جیایی و ل ــەتک ــردن ــی هیچ واڵت ــێ ــک نیە؛
بەڵکوو یەککەوتنەوەی واڵتێکی دابەشک راوە.
هەتا باسی ڕۆڵ و نەخشی شەهید دوکتور
قاسملوو ل ــە س ــەر هاوپێوەندیی نەتەوایەتی
ب ــە مانا گشتگیرەکەی و ه ــەوڵ ــی ن ــاوب ـراو لەم
پ ــێ ــوەن ــدی ــی ــەدای ــە ،ل ــێ ــرەدا دوو ه ــەوڵ ــی ک ــرداری ــی
جددیی دوکتور قاسملوو لە دەقی وتارێک لەژێر
ناوی “ن هخشی كاریگ هری دوكتۆر قاسملوو ل ه
بووژاندن هوهی حیزبی دێموك ڕاتی كوردستاندا” لە
نووسینی بەڕێز مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەنزادە،
کە لە “ كۆنف ڕانسی یادی دوكتور قاسملوو”دا لە
فەڕانسە پێشکەشیان کردوە؛ بە نموونە دێنم:
“ ...ن ــم ــوون ـهی هـــهره ب ـ ـهرچ ــاوی ئ ـ ـهم ب ــواره
[ن ــێ ــوب ــژی ــوان ــی ــی ل ــە ن ــێ ــوان ح ــی ــزب ــی بــەعــس و

پ ــارت ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی کــوردســتــان] ،دواســهفــهری
خوالێخۆشبوو ئیدریس ب ــارزان ــی بۆ ب هغدا ب ه
م هب هستی چارهس هركردنی كێش هكان و ه هوڵی
پێشگرتن ل ه ه هڵگیرسان هوهی ش هڕ بوو .ل هس هر
داوای كاك ئیدریس و ڕهزام هندیی كارب هدهستانی
دهوڵـــهت ،دوك ــت ــۆر قاسملوو ل ـ ه ه ـهم ــوو م ــاوهی
م ــان ـهوهی شاندی پارتیدا دهگ ـهڵ ك ــاك ئیدریس
ل ـ ه ك ــۆب ــون ـهوهك ــان ــدا ب ـهش ــدار ب ــوو .ت ـهن ــان ـهت بۆ
گ هڕان هوهش ل هب هر ئ هوهی كاك ئیدریس ه هستی
ب ـ ه ن ــی ــگ ـهران ــی دهكـــرد دوك ــت ــۆر قاسملوو ه هتا
ك هركووكی دهگ هڵ چوو و ت هنیا دوای ئ هوهی ئ هوی
ت هسلیمی پێشم هرگ هكانی پارتی كردهوه ،بۆخۆی
گ هڕای هوه ب هغدا.
ل ـ ه دواه ـهوڵ ــی ــش ــدا ب ــۆ چ ــارهس ـهری گیروگرفت
و ناكۆكیی هكانی نێوان دوو الی ـهن ،لیژن هی هكی
س ێك هسی دیاری ك را بۆ ئ هوهی ڕێگاچارهی هكی
مامناوهندی بۆ چ ــارهس ـهری كێش هی ك هركووك
ئ ــام ــاد ه ب ــك ـهن .ئ هندامانی ئ ـهو لیژن هی ه بریتی
ب ــوون ل ـه :خوالێخۆشبوو “خ ــوس ــرهو تۆفیق” ل ه
پارتی دێموك ڕاتی كوردستان“ ،غانم عبدالجلیل”
ل ه حیزبی ب هعس و دوكتۆر قاسملوو ل ه حیزبی
دێموك ڕاتی كوردستان .جێی ئاماژهی ه ك ه ئ هو
لیژن هی ه سێ ئاڵت هڕناتیڤی بۆ چارهس هری كێش هك ه
ئاماده كرد و دای ب ه س هركردای هتیی ه هر دوو ال.
ب هاڵم ب هداخ هوه هیچكامێكیان پێی ڕازی ن هبوون
و ل ه ئاكامدا ش هڕێك ه هڵگیرسای هوه ك ه زیان هكانی
بۆ كوردستان و عێ ڕاق ل ه ه هموو قۆناخ هكانی
ش هڕی نۆساڵ هی نێوان ئ هم دوو هێزه زیاتر بوون.

ئ ــەوەی کە حیزبی دێموک رات بە ه ــۆی چەندین
ه ــۆک ــاری سیاسی و ژێئۆپۆلیتیک پێوەندیی
دەگەڵ حکوومەتی ناوەندیی عێ راق هەبوو ،بەاڵم
لەم نزی کبوونە تەنیا بە مەبەستی چارەسەری
کێشەکانی ڕۆژهەاڵت کەلک وەر نەگی را و ئەمەش
لە ڕەوتــی وتووێژەکانی لێژنەی نوێنەرایەتیی
یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان و حکوومەتی
بەعسدا بە باشی ڕەنگی دایەوە و ،لێرەدا نەخشی
دوک ــت ــور قاسملوو بۆ لێکنزی ککردنەوەی ئەم
الیەنانە لە هەمووان بەرچاوتر بوو .جێی ئاماژەیە
دەرنەکەوتنی هیچ وێنە و فیلمێک لە نوێنەرانی
حیزبی دێموک رات لەگەڵ دەس ــەاڵت ــداران ــی واڵتی
عێ راق لەو سااڵنەدا یەکێکی دیکە لە پرەنسیپ
و ڕەوشتە بەرزەکانی ئەم حیزبەیە کە الیەنی
ئەخالقتەوەری لە سیاسەتدا لە خۆ دەگرێ.
ی ــارم ــەت ــی ــی بـــەرچـــاوی مـــاددیـــی یەکیەتیی
ن ــی ــش ــت ــم ــان ــی ــی کـــوردســـتـــان وەک نــمــوونــە لە
الیـــەن حیزبی دێ ــم ــوک ـرات ــەوە ،خ ــزم ــەت ــگ ــوزاری ــی
نەخۆشخانەکانی ئــەم حیزبە ب ــە پێشمەرگە
ب ــری ــن ــدارەک ــان ــی ب ــەرەک ــان ــی شــەڕ ل ــە ب ــاش ــووری
کوردستان نموونەیەکی دیکە لە کاریگەرییەکانی
زاڵــبــوونــی ب ــی ــری نــەتــەوەیــی بــەســەر حیزبی
دێموک راتەوەیە .لە کاتی کودەتای نیزامیی ١٩٨٠
لە تورکیە کە بە ڕێبەرایەتیی کەنعان ئێڤرێن
ک را ،حیزب و ڕێکخ راوە کوردییەکانی باکووری
ک ــوردس ــت ــان ب ــە تایبەت حیزبی سۆسیالیست
کەوتنە ب ــەر هێرش و پ ــەالم ــاری ئەرتەشی ئەم
واڵتە و بەشێکی زۆر لە ئەندامانیان لە ڕووی

تـــێـــكـــۆشـــانـــی دوكــــــتــــــۆر قـــاســـمـــلـــوو ب ــۆ
لێكنزیككردن هوهی ب هش هكانی بزووتن هوهی كورد
ئ ـهو چوارچێوهی هشی تێپ هڕاند و ل ـه ه هوڵێكی
كوردستانیدا ،ساڵی  ١٩٧٧ب ه ك هلكوهرگرتن ل ه
پێوهندیی ب هرینی دهگ هڵ حیزب و ڕێكخ راوهكانی
ه هر چوار ب هشی كوردستان ه هنگاوێكی مێژوویی
ه هڵێنای هوه .ئ هویش ئ هوه بوو ك ه ب ه ڕێكخستنی
كۆبوون هوهی هك ب ه ب هشداریی ب هشێكی ب هرچاو
ل ــه هــێــزه خ ـهب ــات ــگ ــێ ــڕه ك ــوردس ــت ــان ــی ــی ـهك ــان ل ه
ب ـهی ــڕووت ــی پێت هختی ل ــوب ــن ــان ،بـــهردی بناخ هی
پێكهێنانی هاوپێوهندییهكی كوردستانیی دانا.
ل ـهو كۆبوون هوهی هدا گ هاڵڵ هی ب هرنام هی ب ـهرهی
كوردستانی ك ه دوكتۆر ئامادهی كردبوو ،پ هسند
ك را و ب هرپرسای هتی درا ب ه حیزبی دێموك ڕاتی
كوردستان ك ه ل هماوهی سێ مانگدا ڕێب هرای هتیی
ئ هو حیزبان ه ك ه ل ه كۆبوون هوهی ب هیڕووت ئاماد ه
ن هبوون ببینێ و وێ ڕای شیكردن هوهی ب هرنام هی
پ هسندك راوی كۆبوون هوهی ب هیڕووت ،ه همووانیان
بانگهێشتن بكا ك ه ل ه دووهم كۆبوون هوهی حیزب ه
كوردستانیی هكاندا ب هشدار بن و دوای وهرگرتنی
بیروبۆچوونیان ل ـهس ـهر گ ـهاڵڵ ـهی ب هرنام هكه،
ه ـهم ــووی ــان ل ـهس ـهری ڕێ ــك كــهون و ب ــۆ ی هك هم
ج ــار ب ـهرهی ـهك ــی كوردستانی ب ـ ه ب هرنام هی هكی
واقیعبینان هوه دابم هزرێ .ب هداخ هوه ئاڵوگۆڕهكانی
ناوچ ه و ب هتایب هتی ناكۆكیی نێوان هێندێ ل ه
حیزب ه س هرهكیی هكانی كوردستان،بوون ه كۆسپی
پێكهێنانی كۆبوون هوهی دووهم و ب هوجۆره ئ هو
ه هوڵ ه پیرۆزه ب ه ناكامی مای هوه”.
ه ــەوڵ ــەک ــان ــی دوک ــت ــور ق ــاس ــم ــل ــوو و حیزبی
دێموک راتی کوردستان کە می راتی هزریی پێشەوا
قازی محەممەد بوو ،بە مانە کۆتایی پێ نەهات.
لەگەڵ گۆڕانی ڕێژیم لە ئێ ران و شەڕفرۆشیی
کۆماری ئیسالمی بە گەلی کورد و بەربەرەکانیی
حیزبی دێموک رات ،سەرەڕای سەختی و دژواریی
زۆری ئەم قۆناغە لە خەبات ب ــەاڵم ئەم حیزبە
هیچ کات لە یادی خوشک و ب را کوردەکانی لە
بەشەکانی دیکەی کوردستان غافڵ نەبوو .لەگەڵ

ناچاری تورکیەیان بەجێ هێشت و ڕووی ــان لە
خۆرهەاڵتی کوردستان کرد ،حیزبی دێموک راتی
کوردستان بەپێی ئەخالقی ک ــوردپ ــەروەران ــە لە
تەنیشت بنکە و ب ــارەگ ــاک ــان ــی خ ــۆی ل ــە ناوچە
ڕزگ ــارک ـراوەک ــان ــدا ب ــارەگ ــای بۆ دروس ــت ک ــردن و،
لەژێر ئەم ئەمنیەتە پارێزراوەدا توانییان درێژە بە
چاالکییە سیاسییەکانیان بدەن .ئەم نموونانە و
زۆر نموونەی دیکەش سەرچاوە لەم خوێندنەوەیە
دەگ ــرن کە لە ئەدەبیاتی ئەم حیزبەدا هاتوون:
“گەلی ک ــورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان
و کــورد ل ــە ه ــەر شوێنێک بێت ،ئەندامی یەک
نەتەوەن”.
نابێ ئەم ڕاستییەشمان لە بیر بچێ کە حیزبی
دێموک رات بە درێژایی ئەم پتر لە ح ــەوت دەیە
و نیوە ل ــە خەباتی خــۆی ،هیچ وەخــت نەبووە
چکۆلەترین زەبری لە خەباتی کوردی بەشەکانی
دی ــک ــەی ک ــوردس ــت ــان دابــێ و ،ئ ــەوان ــی نەکردۆتە
سووتەمەنیی خەباتەکەی خۆی؛ هەر بۆیەش لەم
بارەیەوە کارنامەیەکی زێڕین و ڕووسوورانەی لە
خۆی بەجێ هێشتوە.
وەک کۆتایی ،ئەگەر ئێمە ئێستا دەبینین خەڵکی
خۆرهەاڵتی کوردستان بە گی رانی عەبدوڵاڵ ئوجاالن
بە لێشاو دەڕژێنە سەر شەقامەکان و تەنانەت
شەهید دەدەن ،ئەگەر بۆ یەکەمین جار بە زمانی
مۆسیقا هەڵەبجە دەالوێندرێتەوە و هاوار دەکەن
بە تەنیا جێی مەهێڵن ،ئەگەر بۆ ڕێف راندۆمی
سەربەخۆیی کوردستان شایی دەگێڕن ،ئەگەر
یارمەتی بۆ شەنگال کۆ دەک ــەن ــەوە ،ئەگەر لە
کۆبانێ بەرخۆدان دەکەن ،لەگەڵ عەفرین دەکەون،
ئاواتی سەرکەوتنی گەریال بە سەر سەربازەکانی
ئەردۆغاندا دەخ ــوازن؛ سەیر نییە و خۆڕسکیش
نییە و هەمووی سەرچاوە لە بیرێکی نەتەوەیی
قووڵ دەگرێ کە بە شانازییەوە مەکتەبی حیزبی
دێموک رات بناغەداڕێژەری بووە و لەگەڵ ئەم هزرە
بەرزە گۆش ک راون.
***

ختۆکەی حەوتەکان و
سمینی کلکی شەش

ئەم ژمارەی حەوتە کە لە سەردەمی کۆنەوە بەردەوام لەژێر سەرنجی
نەتەوە و هۆزە و عاشیرەت و ماشیرەتاندا بووە ،خەریکە بە پەرەسەندنی
ئەم ئینترنێت و مینترنێتەوە لەبیر دەچێتەوە .قەسەم بە حەوت تەبەقی
عاسمانێ ،سوێند بە حەوت فریشتەی زەردەشتیان و حەوت سوجدەی
موسوڵمانان و حەوت ڕۆژەی حەوتوو و هەرچی حەوتی کۆکراوەی
مێژووی مرۆڤایەتییە“ ،حەفتتەپە” حەوتی سەرووی هەموو حەوتانە.
لەو کاتەوە دارسمە وازی لە سمینی کۆتەرەی دارودرەختان هێناوە
و پشتی لە جووجەڵە و مووجەڵە و ژیانی دارسمەئاسا کردوە ،ئەویش
وەک مرۆڤ فێری ئەم ڕووبەرە ساف و لووسەی کامپیۆتێر و موبایالن
بووە و بە دەنووکی باریکی لەسەر کەلێن و قوژبن و پیت و نیشانە و
ئایکیۆنی سەیروسەمەرە کلیک دەکا و هەر خۆی و خوا دەزانن چیان
تێدایە.
دارسمە وەک تۆی خوێنەری ئەم چەند دێڕە پشووسوارە و بەردەوام
لە سەر شتێک ناوەستێ و لە شوێنێک ناحەجمێ .ئەویش وەک خۆت زۆر
جار بە چاوان دەڕوانێتە شێک و لەم مێشكە بچووکەیدا بیر لە شتێکی
دیکە دەکاتەوە.
ئەم بەیانەیە لە ڕیکەوتی ١٤ی پووشپەڕی ساڵی  ،٢٧٢٠ئەویش وەک
ئێوە تێکەڵی کردبوو و بە دەم سەیرکردنی وشەی “حەوت” گورانی بە
سەر ژمارەی شەشدا دەگوتەوە:
یاخوا لە کەس نەقەومێ وەکی لە من قەوماوە
دەردێکی زۆر گرانە لە من سەری هەڵداوە
مۆرەی بەختم نایەت و شەشدەرم لێگیراوە
دوای ئەم گۆرانیە زیاتر پێیەوە دیار بوو قسان دەپەڕێن و یان لەبەر
خۆیەوە وڕێنە دەکا .وڕێنەی دارسمە هەر وایە .خەیاڵی دەبێ بە وشە
و هەرچی لێی نزیکە دەنگی دەبیسێ و دەتوانێ بچێتە نێو خەیاڵ و
خولیاکانیشی.
دارسمە لەبەرخۆیەوە خەریکی تەختە نەردێنە .شەش دەری لێگیراوە
و بێهوودە بە هەویای دووشەشە .واز لە دووشەش دەهێنێ و تەنیا یەک
مۆرە هەڵداوێ و بە تەمای شەشێکە و لەبەر خۆیەوە دەست پێدەکا:
هەڵی داوێــم ئەگەر شەش بێ ،بۆ چلەی ئەم ساڵی ئیمام حوسێن
کۆرۆنا لێدەگەڕێ ڕێگەی ئێران بۆ کەربەال ببێتەوە و چەند میلیۆن کەس
بە دامامک و بێ دەمامک بە کۆرۆنا و بێ کۆرۆنا ڕوو دەکەنە کەربەال و
بەمجۆرە بۆ ماوەیەک ئەم کارانەی خوارەوە ڕایی دەکرێن:
 -١ڕادیۆ و تەلەفزیۆن و هەواڵدەرییەکان و پێگەکانی باڵوکردنەوەی
هەواڵ لە دنیای مەجازیی بێ مەجازاندا پڕ دەبن لە هەواڵی کۆچ و کۆڕەوی
بەمیلیۆنان ڕێــڕەوی ئیمام حوسێن و هەواڵەکەشی دەبێتە سەرتۆپی
هەواڵەکان و هەوڵی بەرزبوونەوەی نرخی دۆالرە بێبایەخەکەی ئەمریکا
و گرانبوونی پێداویستییەکان دەخەنە پەراوێزەوە .ئەم هەواڵی گۆشت
نەخواردنی هەندێک خێزان و بنەماڵە بەهۆی گرانی و هەڵکشانی هێڵی
هەژاریی بۆ سەرووی داهاتی شەش میلیۆن تمەنیی مانگانەش دەکەونە
پەراوێزەوە.
 -٢کەس ناڵێ ئەم پەتای کرۆنایە بۆ کۆنتڕۆڵ ناکرێ و ئەو ژمارانەی
وەزارتی تەندروستیی کۆماری ئیسالمی ڕایاندەگەیەنێ ،درۆن.
 -٣سەرهەڵداوانی خۆپێشاندانەکانی سااڵنی پێشوو ،هاسانتر ئیعدام
دەکرێن.
 -٤کەس ناپرسێ ،ڕێبەری موعەززەمی ئینقالب لە چ کون و قوژبنێکدا
خۆی حەشار داوە.
 -٥بە دەســەاڵتــی ئێران و ئۆپۆزسیۆنی فــارســەوە ،بۆ ماوەیەکی
دیکە باشتر دەتوانن ئەشکەنجە و ئــازاردان و کوشتوبڕی کوردان و
نەتەوەکانی دیکە پووشبەسەر بکەن.
-٦
“یاخوا لەکەس نەقەومێ وەکی لە من قەوماوە
دەردێکی زۆر گرانە لەمن سەری هەڵداوە
مۆرەی بەختم نایەت و شەش دەرم لێگیراوە”
دارسمە لەبەرا خەریک بوو لە شەشی تێپەڕێنێ و بگاتە حەوتەوانە،
بــەاڵم ئەمڕۆ ئەم بەندە فۆلکلۆرییەی لێ بووەتە بەاڵ و بــەردەوام لە
مێشکیدایە و دەیڵێتەوە .لە ناکاو باز دەداتە سەر گۆرانییەکی دیکە و
دەڵێ:
“لەخوام تەڵەبە لە مووسای کازم
مێردە گولەی بمرێ بۆ خۆم دەیخوازم”
لەناکاو لە تووک و دووعاکردن لە مێردی خەڵکی پەشێمان دەبێتەوە
و بیری دەکەوێتەوە ئیمام مووسا کازم “هفتمین اختر تابناک آسمان
والیت”ـە و بەمەیان واز لە شەش دێنێ ڕوو دەکاتەوە حەوت.
بەاڵم ئەم حەوتە جارێکی دیکە لێی دەبێتە مۆتەکە و لە جیات هەموو
حەوتەکانی نێو مێژوو و ئایین و شتی دیکە یەکسەر خەیاڵی دەباتە
“هەفت تەپە” .ئەو حەوتتەپەیەی باشووری ئێران .ئەو حەوت تەپەیەی
بە کارگەی گەورەی قامیشی شەکر ناوبانگی دەرکردوە و لەم دواییانەدا
مانگرتنی کریکارانی ئەم کارگەیە بۆ هەموو ئێران تەشەنەی سەندوە و
جارێکی دیکە شەشدەری نەک لە دارسمە ،لە دەسەاڵتیش گرتوە.
دارسمە دەگەڕێتەوە چل و دوو سێ ساڵ لەمەوبەر و بیر لە مانگرتنی
سەرانسەریی ئەو کات دەکاتەوە .هیوای بە “هفتمین اختر تابناک آسمان
والیــت” نامێنێ و دەزانــێ هەرچی لیی بپاڕێتەوە ئــەو تەنیا دەتوانێ
مێردەگولەکانی نێو لەشکری فاتمیە و زەینەبیە و حیزبوڵاڵ و شتی وا
بەکوشت بدا ،بۆیە دیسان لەبەر خۆیەوە دەڵێتەوە:
“ یاخوا لەکەس نەقەومێ وەکی لە من قەوماوە
دەردێکی زۆر گرانە لەمن سەری هەڵداوە
مۆرەی بەختم نایەت و شەش دەرم لێگیراوە”
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کوژران و برینداربوونی
 ٨٥٢کۆڵبەری کورد لە
چوار ساڵی ڕابردوودا
لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا نێوەڕاستی
گەالوێژ النیکەم  ٨٥کۆڵبەر و کاسبکاری
ن ــاوچ ــە سنوورییەکانی ک ــوردس ــت ــان بە
تــەقــەی ه ــێ ــزە چــەکــدارەکــانــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمی کــــوژراون و ب ــری ــن ــدار بــوون.
ئ ــام ــارەک ــان ــی نــاوەنــدی م ــاف ــی م ــرۆڤ بۆ
ڕۆژه ــەاڵت ــی کوردستان دەڵێن لە ساڵی
١٣٩٥ـ ــی هەتاوییەوە تا ئێستا -لە چوار
ســاڵ و چـــوار مانگی ڕابــــــردوودا_ ٨٥٢
کۆڵبەر کوژراون و بریندار بوون
“چ ــاون ــی ــوز” ،ماڵپەڕی ن ــاوەن ــدی مافی
مـــرۆڤ بــۆ ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان لە
ڕاپۆرتێکدا ڕایگەیاند کە لە م ــاوەی یەک
مانگ و نیوی هاوینی ئەمساڵ (١٣٩٩ی
هەتاوی)دا النیکەم  ٢٤کۆڵبەر و کاسبکاری
کــورد ب ــە ت ــەق ــەی ڕاس ــت ــەوخ ــۆی کۆماری
ئیسالمی کوژراون و بریندار بوون .لەو
 ٢٤کۆڵبەرە  ٩کەسیان کـــوژراون و ١٥
کۆڵبەریش بریندار ب ــوون .هاوکات سێ
ش ــوان ــک ــارەش لە ناوچە سنوورییەکانی
سەردەشت و پی رانشار لەالیەن هێزەکانی
ڕێژیمەوە دراونەتە بەر دەستڕێژ کە دوو
کەس لەوان کوژراون و یەکیان بریندار و
ئێستاش لە نەخۆشخانە لەژێر چاودێریی
پزیشک یدایە.
کوژران و برینداربوونی ئەو  ٢٤کۆڵبەر
و کاسبکاری ک ــورد لــەو یــەک م ــان ــگ و
ن ــی ــوەی س ــەرەت ــای ه ــاوی ــن ل ــە حاڵێکدایە
کە لە وەرزی بەهاریشدا  ٥٨کۆڵبەر و
کاسبکاری دیکەش بوونەتە قوربانیی
سیاسەتی کوردکوژیی کۆماری ئیسالمی.
لەو  ٥٨کۆڵبەرە  ٢٤کەسیان ک ــوژراون و
 ٣٤کۆڵبەریش بریندار ب ــوون .هەروەها
دوو کۆڵبەریش بە هۆی تەقینەوەی مین
القیان پ ــەڕی ــوە .بەمجۆرە لە سەرەتای
ئەمساڵەوە ژمــارەی ئ ــەو کۆڵبەر و نەی
کەوتوونەتە ب ــەر دەستڕێژی هێزەکانی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی  ٨٥کەس بووە
کە  ٣٣کەسیان ک ــوژراون و  ٥٢کەسیان
بریندار بوون.
هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی
ساڵی ڕابردوو (١٣٩٨ی هەتاوی)ـیش ٢٤٠
کۆڵبەر و کاسبکاری ک ــوردی ــان دابــووە
ب ــەر دەستڕێژی چەکەکانیان .ل ــەو ٢٤٠
قوربانییەی ساڵی ڕاب ــردوو  ٧٣کەسیان
کوژراون و  ١٦٧کەسیشیان بریندار بوون.
بەپێی ڕاپ ــۆرت ــی “چ ــاون ــی ــوز” ل ــە ساڵی
١٣٩٧ـیشدا  ٢٤٢کۆڵبەر و کاسبکاری کورد
ب ــەه ــۆی ت ــەق ــەی ڕاس ــت ــەوخ ــۆ ،تەقینەوەی
مین ،بەربوونەوە لە بەرزایی لە سۆنگەی
ڕاوەدوونـــــان و ه ــەروەه ــا ڕەقهــەاڵتــن لە
سەرما گیانیان لەدەست داوە و بریندار
بــوون .وردەک ــاری ــی ــەک ــان دەری ــدەخ ــەن کە
لەو  ٢٤٢کۆڵبەر و کاسبکارە  ٨٠کەسیان
کــــــوژراون و گ ــی ــان ــی ــان ل ــەدەس ــت داوە،
هەروەها  ١٦٢کەسیش بریندار بوون.
هەر بەپێی ئامارەکانی ئەم ناوەندەی
مافی م ــرۆڤ لە ڕۆژه ــەاڵت ــی کوردستان
لە ساڵی ١٣٩٦ـی هەتاویشدا  ١٨٣کۆڵبەر
و ک ــاس ــب ــک ــاری کــــورد ب ــەه ــۆی ت ــەق ــەی
ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری
ئیسالمی کوژراون و بریندار بوون .بەپێی
وردەک ــاری ــی ــەک ــان ل ــەو  ١٨٣قوربانییەی
دەستی غەدر و تاوانی کۆماری ئیسالمی
لەو ساڵەشدا  ٧٩کەسیان کوژراون و١٠٤ ،
کەسیش بریندار بوون.
ل ه ساڵی ١٣٩٥ـ ــی هەتاوییشدا النیکەم
 ١٠٢کۆڵبەر و کاسبکار بوونە قوربانیی
ستەمی سیستماتیکی کۆماری ئیسالمی
کە  ٦٦کەس لەوان کوژران و  ٣٦کۆڵبەر و
کاسبکاریش بریندار بوون.
ب ــەو پێیە ل ــە م ــاوەی  ٤س ــاڵ و نیوی
ڕابردوودا  ٨٥٢کۆڵبەر و کاسبکاری کورد
ل ــە ن ــاوچ ــە سنوورییەکانی ک ــوردس ــت ــان
لە الی ــەن هێزە چەکدارەکانی رێژیمەوە
دراونەتە بەر دەسترێ ژ .لەو سەدان کۆڵبەر
و کاسبکارە قوربانییە  ٣٣١کەسیان
کوژراون و  ٥٢١کەسیشیان بریندار بوون.
“چاونیوز” وێ ڕای ڕاگەیاندنی ئەم ئامارە
ڕایگەیاندوە کە کۆڵبەری کورد لە واڵتێکدا
بە بیانووی هێنان و بردنی کااڵی قاچاغ
دەدرێتە بەر دەستڕێژی فیشەک لە ساڵدا
پتر لە  ٣٦میلیارد دۆالر کااڵی بە تەواو
م ــان ــا ق ــاچ ــاغ ل ــە ب ـهن ــدهر و فڕۆک هخان ه
و ئ ــێ ــس ـهک ـهل ـ ه و دهروازه س ــن ــووری ــی ـ ه
ڕهسمیی هکانەوە دێتە نێوخۆی واڵت ــەوە و
دەرکی ئەو دەروازە و شوێنانە بۆ ناوهند ه
ئ ـهم ــن ــی ـهت ـی و ن ــی ــزام ــی ــی ـهک ــان ــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمی کە گەورەترین کارتێلی قاچاغی
کااڵ لە واڵتن ،ئاوەاڵیە.
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پێگەی کۆماری ئیسالمی لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت

شەونم هەمزەیی

ب ــە پــێ ــچ ــەوان ــەی “دەوڵــــەت-نــــەتــــەوە” کە
ناسیۆنالیزم یەکێک لە سەرەکیترین ژێرخانە
پێکهێنەرەکانیەتی ،ل ــە ڕوانــگــەی ک ــۆم ــاری
ئیسالمیی ئ ــێ ـران ــەوە ،دەوڵــــەت ڕەهەندێکی
س ــەروو ن ــەت ــەوەی هەیە .دەوڵ ــەت ــی نەتەوەیی
لە گوتاری ئیسالمگەرای کۆماری ئیسالمیی
ئێ راندا ،لە چوارچێوەی ئیدئۆلۆژیی “ئیسالمی
ش ــی ــع ــی”ـ ــی ــدا پ ــێ ــن ــاس ــە دەکـــــرێ .ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەی
سیاسیی ڕەوا لــەم ڕوانــگــەیــەدا ئ ــۆم ــەت ــە و
دەوڵەتی ئیسالمییش بەرپرسیارە کە بەستێن
و پێداویستیی پێویست بۆ ئەم کۆمەڵگەیە لە
پێناو گەیشتن بە ئامانجەکانیدا دەستەبەر
بکا .کۆماری ئیسالمی لەسەر ئەم بنەمایە
پێوەندی و سیاسەتی خ ــۆی لەگەڵ واڵتانی
دەرەودا دادەڕێژێ.
ئ ــەوەی جێگەی سەرنجە ســەرەڕای ئەوەی
کــە لــە مــــادەی ()١٥٤ی یــاســای ب ــن ــەڕەت ــی ــی
ک ــۆم ــاری ئیسالمیی ئێ راندا جەخت لەسەر
دەس ـتت ــێ ــوەرن ــەدان لە ک ــاروب ــاری دەوڵەتانی
تــر دەکـــــرێ ،بـــەاڵم ئ ــی ــدئ ــۆل ــۆژی ــی ئیسالمی
شۆڕشگێ ڕانەی کۆماری ئیسالمی لە یاسای
بنەڕەتیدا ب ــاس ل ــە دەوڵـــەت ی ــان دەوڵەتانی
ئیسالمی ناکا و ل ــە جێگەی ئــەوە ب ــاس لە
ئۆمەتی ئیسالمی _لە مادەی  _١١و ،هەموو
موسوڵمانان و موستەزعەفانی جیهان _لە
مادەی _٣دا دەکا ،کە ئەوەش بەو مانایەیە لە
دارولئیسالمدا زیاتر لە دەوڵەتێک ڕەوایی نییە
و بەکارهێنانی چەمکی دەوڵەت ،تەنیا واڵتانی
نائیسالمی و ڕۆژئاوایی دەگرێتەوە.
ئ ـ ــەم ســیــاســەتــەی کـــۆمـــاری ئیسالمیی
ئ ــێ ـران ب ــەرام ــب ــەر ب ــە ن ــەت ــەوەک ــان ب ــۆت ــە هۆی
دروس تبوونی کێشە و گرفت لە سیاسەتی
دەرەوەی تــــاران لــەگــەڵ دەوڵ ــەت ــان ــی تــر و
دەوڵ ــەت ــان ــی ئ ــی ــس ــام ــی و ن ــائ ــی ــس ــام ــی ئ ــەو
س ــی ــاس ــەت ــەی ک ــۆم ــاری ئیسالمیی ئ ــێ ـران بە
دەس تتێوەردان لە کاروباری نێوخۆیی خۆیان
و پێشێ لکردنی ســــەرەوەری و بنەماکانی
یاسای نێونەتەوەیی دەزانن .هەر وەک ئەوەی
ک ــە بــــەردەوام ل ــە واڵت ــان ــی ی ــەم ــەن ،س ــووری ــە،
بەحرەین ،عێ راق و لوبنان ،ئەفغانستان و
هتد ،دەبینرێ ،بەاڵم کۆماری ئیسالمیی ئێ ران
ئ ــەو “پاڵپشتییە” ب ــە دادپـــەروەریخـــوازی و
مرۆڤدۆستی و بنەمای شەریعەتی ئیسالمی
پێناسە دەکا .بۆ دەس تئاوەاڵیی زیاتریش لەم
پێوەندییەدا ،لە مادەی ٣ـی یاسای بنەڕەتیدا
“ڕێ کخستنی سیاسەتی دەرەوەی واڵت لەسەر
بنەمای پێوەرەکانی ئیسالم ،بەرپرسیارەتیی
ب رایانە بەرامبەر بە هەموو موسوڵمانان و

پاڵپشتیی بەشخوراوانی جیهان” و هەروەها
“بەڵێنی پاڵپشتیی ن ــەت ــەوە ب ێبەشەکان”،
ه ــات ــوە .ل ــەم پێوەندییەدا عەلی خامنەیی،
ڕێبەری کۆماری ئیسالمی دەڵ ــێ“ :بەرگری
لــە هــەمــوو م ــوس ــوڵ ــم ــان ــان ــی ج ــی ــه ــان و لە
س ــەروو هەمووشیانەوە فەلەستینییەکان،
ب ــن ــەم ــای ســەرەکــی و نــەگــۆڕی سیستمی
ک ــۆم ــاری ئ ــی ــس ــام ــی ــی ئــێــرانــە” .بـــەم پێیە
ک ــۆم ــاری ئیسالمیی ئ ــێ ـران “ب ــەخ ــت ــەوەری ــی
مــرۆڤ” لە هەموو کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی
و ب ــە ت ــای ــب ــەت م ــرۆڤ ــە م ــوس ــوڵ ــم ــان ــەک ــان بە
ئامانج و “ڕەس ــال ــەت”ـ ــی س ــەرەک ــی ــی خۆی
دەزان ـ ــێ ،ئ ــەم ــەش ل ــە ک ــول ــت ــووری ئیسالمی
شیع یـیەوە سەرچاوە دەگ ــرێ و هەوڵدانە
بــۆ “ی ــەک ــگ ــرت ــووی ــی و ی ــەک ــدەس ـتک ــردن ــی”
ئۆمەتی ئیسالمی و بنیاتنانی حکوومەتێکی
ئیسالمی لەسەر بنەمای فیقهی شیعی و
لەژێر چەتری کۆماری ئیسالمییدا.
دەس تتێوەردانەکانی کۆماری ئیسالمی
لە ک ــاروب ــاری واڵتانی تر و هەناردەکردنی
شۆڕش بۆ واڵتانی ناوچە کاردانەوەی توندی
ئەمریکا ،ئیس ڕائیل و واڵت ــان ــی عەرەبیی
کەنداو و ڕۆژئاوای لێکەوتوەتەوە .کۆماری
ئیسالمیی ئێ ران هەر لە سەرەتاوە واڵتانی
دەوروب ــەر بە تایبەت عێ راقی بەرەو ڕووی
هەڕەشە و مەترسیی دەس تتێوەردانی خۆی
کرد و ،داگیرکردنی باڵوێزخانەی ئەمریکا -کە
بە واتای هێرشکردنە سەر ئەو واڵتە بوو-
و هەروەها ،پچ ڕانی پێوەندییەکانی لەگەڵ
ئیس ڕائیل و درانی باڵوێزخانەی ئەم واڵتە بە
فەلەستینییەکان و ،دواتریش شەڕ و ئاژاوە
نانەوە لە ڕێوڕەسمی حەجی ساڵی  ٦٦لە
عەرەبستان؛ لەو نموونانەن کە نیشان دەدا
ئەم ڕیژیمە بە بەرنامەوە بەرەو گەیشتن بە
ئامانجەکانی خۆی کە هەناردەکردنی شۆڕش
و دزەک ــردن و دەس تتێوەردان لە کاروباری
نێوخۆیی واڵتانی دیکەیە ،هەنگاوی ناوە و
تا ئێستاش بەردەوامە.
ک ــۆی ئ ــەم هەواڵنە و لە پەنا ئەمانەشدا
ب ــەڕێ ــوەب ــردن ــی س ــەرک ــەوت ــووان ــەی چەندین
گەاڵڵەی تێرۆریستی لە واڵتانی ڕۆژاوای ــی
و بــردنــە ژێ ــر م ــەت ــرس ــی ــی ئ ــەم ــن ــی ــەت ــی ئ ــەم
واڵت ــان ــە -لــە ڕێ ــگ ــەی ڕێ ــک ــخ ـراوە ت ــون ــدئ ــاژۆ
ئیسالمییەکانی سەر بە خۆی و لقی دەرەوەی
سپای پاسداران -و ،هەروەها پێداگر بوون
لەسەر بەرەو پێش بردنی بەرنامەی ناوکی
ب ــە مەبەستی دەس تڕاگەیشتن ب ــە چەکی
ئەتۆمی ،ه ــەڕەش ــەی سڕینەوەی ئیس ڕائیل

ل ــەس ــەر نەخشەی جیهان؛ ئ ــەم واڵت ــەی
وەک یەکێک لە گەورەترین هەڕەشە و
مەترسییەکان نیشان دا .بۆیەش “جۆرج
بـــــووش” ســــەرۆککــــۆمــــاری پ ــێ ــش ــووی
ئەمریکا بە حەق کۆماری ئیسالمی وەک
ماکەی بشێوی ناو برد.
ی ئ ــەم
ل ــە الی ــەک ــی تــریــش پ ــاڵ ــپ ــش ــت ــی ـ 
ڕیژیمە لە بزووتنەوە توندڕەوەکان کە
لە کۆمەڵگەی جیهانییدا بە تێرۆریست
نــــــاســــــراون ،یــەکــێــکــی تــــر لــــە خــاڵــە
ناکۆکییەکانی ئەم واڵتانە لەگەڵ کۆماری
ئیسالمییە .بەاڵم لە هەمان کاتدا کۆماری
ئیسالمی کردەوەکانی ئەم گرووپانە بە
تێرۆر نازانێ ،بەڵکوو بە جەنگی پیرۆز
دژی داگیرکەر پێناسەی دەکا .خامنەیی
دەڵێ“ :تێرۆریزم کردەوەیەکە کە کۆمەڵێک
ی ــان ڕێکخ راو و دەوڵەتێک بیهەوێ بە
تۆقاندن و کوشتن ،ئامانجەکانی بێنێت ە
دی” .بەم جۆرە دەیانهەوێ کردەوەکانی
ئیس ڕائیل و ئەمریکا و  ...دژی گرووپە
ت ــون ــدڕەوەک ــان بە تێرۆر پێناسە بکەن،
ب ــەاڵم چاالکیی ب ــزووت ــن ــەوە ئیسالمییە
تــونــدڕەوەکــان ب ــە جیهاد دژی ک ــوف ــر و
زۆرداری و داگیرکاری بناسێنن.
دەس تتێوەردانی کۆماری ئیسالمیی
ئێ ران لەسەر بنەمای دەستووری خۆی لە
واڵتانی ناوچەکەدا بە تایبەت دوای نەمانی
ت
ڕێژیمی بەعس لە عێ راق و بااڵدەس 
بوونی لەم واڵت ــەدا ،چووە نێو قۆناغێکی
جـــددیـــی کــــرداریــــیــــەوە .ب ــەه ــێ ــزک ــردن ــی
پ ــێ ــگ ــەی س ــی ــاس ــی و ن ــی ــزام ــی ــی خـــۆی و
دروس تکردنی “هیاللی شیعە” و ،لەمپەر
دانان لە بەردەم ڕەوتی دێموک راتیزاسیۆنی
عێ راق ،بشێوی و ئاڵۆزییەکی زۆری ل 
ێ
کەوتۆتەوە .ئەم ئاڵۆزییانەش ب ێهۆ نییە
چونکە هەوڵەکانی کۆماری ئیسالمی لەم
چوارچێوەیەدا بۆتە ه ــۆی ناسەقامگیر
بوونی دۆخی ئەمنیی ناوچەکە و ،نیگەرانی
و ن ــاڕەزای ــەت ــی ــی خەڵکی ئــەم واڵت ــان ــە و
دەوڵ ــەت ــان ــی ئیس ڕائیل و ئەمریکای لێ
کەوتووەتەوە.
بەم پێیە -هەس تکردن بەم مەترسییە-
وا وێدەچــــێ ئــەم واڵتــانــە ل ــەس ــەر ئەو
بڕوایە بن الن یکەم بە ب ێدەست کردنی
کۆماری ئیسالمی دەک ــرێ ئەم هەڕەشە
و مەترسییە بەردەوامانە لەسەر جیهان
و ناوچەکە بە تایبەتی ک ــەم بکرێتەوە.
بۆ ئ ــەم مەبەستەش هەوڵی کۆمەڵگەی

جیهانی و لە سەرووی هەموویانەوە ئەمریکا
ئـــەوەیـــە ب ــە زەخــــت خ ــس ــت ــن ــە ســـەر کــۆمــاری
ئیسالمی لە ڕێگەی جۆراوجۆری وەک گەمارۆ
ئابوورییەکان؛ کۆتایی بە تەڕاتێنی ئەم ڕێژیمە
ل ــە ن ــاوچ ــەدا ب ــێ ــن ــێ .ه ــەر چ ــەن ــدە سیاسەتی
ئاشک رای ئەمریکا بەرامبەر بە ئێ ران الن یکەم
لە دەربڕینە فەرمییەکاندا ،گۆڕینی ڕەفتاری ئەم
ڕێژیمەیە ،بەاڵم ئەو بەڵگانەی لەسەر ڕەفتاری
کۆماری ئیسالمی دەخرێنە ڕوو ،لە ڕەوای یدان
بە ڕووخانی ڕێژیم لە بیروڕای گشتییدا زۆر
کاریگەر بوون.
کوژرانی قاسم سولەیمانی وەک دیارترین
ک ــارەک ــت ــێ ــری س ــی ــاس ــەت ــی دەرەوەی ک ــۆم ــاری
ئیسالمی لە ناوچە لە الیەن ئەمریکاوە ،گرژیی
نێوان ئێ ران و واڵتانی تر ،ناڕەزایەت یدەربڕینی
خەڵکی ع ــێ ـراق و لوبنان و ئ ــاور تێبەردانی
وێ ــن ــەک ــان ــی ق ــاس ــم س ــول ــەی ــم ــان ــی و خامنەیی،
دەســــتــــووری هـــەڵوەشـــانـــدنـــەوەی ح ــەش ــدی
شەعبی و ئاوێتە بوونی بە ئەرتەشی عێ راق،
کەمبوونەوەی هێزی ماڵیی ڕێژیم و تێچووی
زۆری پ ێڕاگەیشتن بەم هەمووە میلیشیایانە،
بەرپەرچدانەوەی سیاسەتەکانی لە الیەن واڵتانی
عەرەبی و ئیس ڕائیلەوە ،هێرشی مووشەکیی
ن ــاوەن ــاوەی ئەرتەشی ئیس ڕائیل بۆ سەر بنکە
و بارەگاکانی سپای ق ــودس لە سووریە و ...
نیشان لە دابەزینی هێز و کاریگەریی کۆماری
ئیسالمی لە ن ــاوچ ــەدای ــە و ،هاوکێشەکانی تا
ڕادەیــــەک گ ــۆڕی ــوە و ک ــۆم ــاری ئیسالمی وەک
ج ــاران ن ــات ــوان ــێ بنەما فکرییەکانی خ ــۆی لە
ناوچەدا پەرە پێبدا.
ب ــێ ــج ــگ ــە لــــــەوەی کــــۆمــــاری ئ ــی ــس ــام ــی بە
دەس ــەاڵت ــێ ــک ــی ت ــەری ـکک ــەوت ــوو ل ــە کۆمەڵگەی
جیهانییدا دادەنرێ ،لە نێوخۆی واڵتیش بەرەو
ڕووی کێشەی نەمانی زیاتری ڕەوایی و متمانە
بە تایبەت لە دوای خەزەڵوەری  ،٩٨بەردانەوەیفڕۆکە ئۆک راینییەکە و باڵوبوونەوەی نەخۆشیی
کرۆنا -لە الی ــەن خەڵکی واڵتەکەی بووەتەوە.
سیاسەتە دەرەکییە چەوتەکانی ئەم ڕێژیمە
ل ــەس ــەر بــیــروڕای گشتیی واڵت ــی ــش کاریگەر
بووە .ناکارامەیی بەرجام -الن یکەم لە بواری
ئابوورییەوە ،-گەمارۆ بەردەوامەکانی ئەمریکا،
داب ــەزی ــن ــی ب ــەرچ ــاوی ڕێ ـ ــژەی ف ــرۆش ــی ن ــەوت
وەک س ــەرەک ــی ــت ــری ــن ب ــن ــەم ــای ئ ــاب ــووری ــی ئەم
واڵت ــە ،بێکاریی لە ڕادە ب ــەدەری خەڵکی واڵت،
نەهێشتنی ئازادییە تاکییەکان و سەرهەڵدانی
بەرباڵوی ناڕەزایەتی و سەرکوتی بەردەوامی
ناڕازییان ،تەشەنەی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژی کرۆنا
و ب ێمتمانەیی خەڵک بە ئامارە دەوڵەتییەکان
و ناکارامەیی دەوڵ ــەت لە ب ــەرەو ڕوو بوونەوە
لەگەڵ کێشەکان؛ بوونەتە هۆی ئەوەی پێگەی
کۆماری ئیسالمی لەرزۆکتر لە ج ــاران بێ و،
ئەم سیاسەتانەی کۆماری ئیسالمی ڕەچاویان
دەکا بەرەو ڕووی شکست بووەتەوە و گۆڕینی
سیاسەتە سەرەکییەکانیش بۆ ئ ــەم ڕێژیمە
هێڵی سوورن و بەم شێوەیەش بەردەوامبوون
ئەستەم دەنوێنێ.

***

سەردەمی دامەزرانی شوناس لەسەر زمانی فارسی بەسەر چووە
کۆمەڵێک لە ڕێکخ راوەکانی کۆمەڵگەی
مەدەنیی کوردستان لە نامەیەکی سەرئاوەاڵ
بۆ سەرکۆماری ئێ ران داوای ــان کــردوە کە
چیدی بە ڕوانگەی ئەمنیەتییەوە چاو لە
پرسی زمان نەکرێ.
لەو نامەیەدا هاتوە کە ئەگەر سەردەمی
وەالنانی می راتی مێژوویی و کولتووریی
چاخی پاش ئیسالم لە می راتی خەڵکی ئەم
سەرزەمینە کۆتایی پ ێهاتوە ،سەردەمی
دامــــەزرانــــدنــــی شــونــاســی ئــــەو خ ــەڵ ــک ــە
لەسەر بنەمای زمانی فارسیش کۆتایی
بەسەر چووە .بەاڵم بەداخەوە هێندێک لە
چەمکەکانی گوتاری زاڵی ئەو سەردەمە ،تا
ئێستاش ئەوەندە بە گومان هەڵنەگر دان راون
کە ئێستاش وەالنانی زمانە نافارسییەکان لە
سیستەمی پەروەردە و پێکهاتەی ئیداریی

ئەم واڵت ــە ،بە شتێکی زۆر سروشتی و
ئاسایی و گومان هەڵنەگر دادەنرێ.
ل ــە درێــــژەی ئــەم ن ــام ــەی ــەدا ه ــات ــوە کە
ئەگەر ئەمڕۆکە تاکە فەرهەنگستانی زمان
لەم سەرزەمینەدا فەرهەنگستانی زمان و
ئەدەبی فارسییە و ئەگەر دامەزراوەگەلێک
وەکـــــــوو دامـــــــــــــەزراوەی ســــەعــــدی ب ــۆ
پەرەپێدانی زمانی فارسی ،بودجەکەیان لە
بەیتولماڵەوە دابین دەکرێت ،زمانەکانی
دیکەی خەڵکی ئەم واڵتەش ئەو مافەیان
بەسەر بەیتولماڵەوە هەیە؛ مافێک کە
لەژێر کاریگەریی گ ــوت ــاری خۆسەپێندا
ل ــەب ــەرچ ــاو نەگرتنی ب ــووەت ــە بابەتێکی
گومان هەڵنەگ ر.
ئەم رێکخ راوانە لە نامەکەیاندا دەڵێن
ئەگەر دیسانەوە فێرکاری و پەروەردەی زمانە

نا فا رسییە کا ن
وەکـــــوو جـــاران
بــــــخــــــرێــــــتــــــە
چــــوارچــــێــــوەی
پــــرســــەکــــانــــی
ئــــاســــایــــشــــی
ن ــەت ــەوەی ــی ــی ــەوە،
بـــە ش ــێ ــوەی ــەک
کـــە تـــا ئێستا
بـــــەڕوونـــــی ل ــە
ه ــەردوو ب ــواری
نەرم و سەختی دەسەاڵتەوە جێبەجێ
کــــراوە ،ب ــە ش ــێ ــوازێ ــک ــی نـــەخـــوازراو و
خۆمەش درێژەی سیاسەتی تاک زمانی
دەخ ــات ــە نــاو بیر و زەیــنــەوە .ئەگەر
ئەمڕۆکە “زارا محەممەدی” ،مامۆستای

خۆبەخشی زمانی کــوردی ،س ــزای دە ساڵ
زیندانی بۆ دەبڕدرێتەوە ،ئەوە بە بڕوای ئێمە
نیشانەیەکی ڕوونی دوورکەوتنەوە لە مافی
ئاپۆرە زمانییەکانە.
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هەنگاوی داهاتووی سیاسەتی ترامپ بەرانبەر بە ئێران

الساریی ئێ ران بەرانبەر بە لێکۆڵینەوەی
ئ ــاژان ــس ــی ن ــێ ــون ــەت ــەوەی ــی وزەی ئەتۆمی
لەسەر چاالکییە ئەتومییەکانی تاران تەنیا
پێشێلکاریی سنووردانانەکانی بەرجام لە
ساڵی ڕابردوودا نەبوو .لە مانگی مای ،٢٠١٩
لە یەک ساڵەی کشانەوەی سەرۆککۆمار
ت رامپ لە بەرجام ،ئێ ران ڕایگەیاند کە هەر
 ٦٠ڕۆژ جارێک لە بەڵێنییەکانی لە بەرجام
دەکشێتەوە .ڕێبەرانی ئێ ران هیوادار بوون
ئەو هەنگاوانە زەخت بخەنە سەر واڵتانی
ئورووپا تا هاوکاریی ئابلۆقەکانی واڵتە
یەکگرتووەکان نەکەن و پێش بە ئاسەوارە
ئیفلی جکەرەکانی سیاسەتی ت رامپ بگرن.
کەمێک دوای ئەو ڕاگەیاندنە ،ئێ ران یەکەم
هەنگاوی هەڵێنا و ئیجازەی دا کە کۆی
ئ ــۆران ــی ــۆم ــی پیتێن راو و ئ ــاوی ق ــورس لە
سنووری دیاریک راو ت ـێپ ــەڕێ .لە م ــاوەی
هەشت مانگی دوات ــر ،ئێ ران سنوورەکانی
سەر ئاستی پیتاندنی ئۆرانیۆمی پێشێل
کـــردوە ،بەرهەمهێنانی سانتریفیووژی
پێشکەوتووی پ ــەرە پــ ـێداوە و دووبـــارە
دەستی بە پیتاندن لە بنکە ژێرزەوییەکەی
فـــۆردۆ کـــردۆتـــەوە .ل ــە ک ــۆت ــای ــی ــدا ،ل ــە ٤ی
ژانوییەی  ،٢٠٢٠ئێ ران ڕایگەیاند کە چیتر
بەربەستەکانی دیاریک راو لە بەرجام بە
هیچ شێوەیەک نابێتە ه ــۆی س ــن ــووردار
کردنی بەرنامە ئەتۆمییەکەی.
ک ــش ــان ــەوەک ــان ــی ه ــەن ــگ ــاو ب ــە هەنگاوی
نەیتوانی واڵتانی ئ ــورووپ ــا بۆ پاراستنی
ئێ ران لە ئابلۆقەکانی ئەمریکا هان بدا .لە
جیاتان ،لە ژانوییەی  ،٢٠٢٠بریتانیا ،فەڕانسە
و ئاڵمان لەگەڵ کاربەدەستانی یەکیەتیی
ئورووپا ،پرۆسەیەکی چارەسەری ناکۆکیی
بەرجامیان چ ــاالک ک ــرد کە لە تێئۆرییدا
دەتوانێ ئابلۆقەی نێونەتەوەیی دژی ئێ ران
چاالک بکاتەوە .بەاڵم بە کردەوە ،هۆی ئەو
هەنگاوەی ڕێبەرانی ئورووپا بۆ ئەوە بوو
کە ئێ ران ناچار بکەن کە بگەڕێتەوە بۆ
ڕەچاو کردنی بەرجام.
ژانـــویـــیـــەی ڕابــــــــردوو ن ــی ــش ــان ــەی ــەک ــی
دڵخۆشکەر هەبوو کە الن یکەم ڕێبەرانی
ئـــورووپـــا دەســتــیــان بــــەوە ک ــردب ــوو کە
شتەکان وەک ت رامپ سەیر بکەن .سەرۆک
وەزی ــران ــی بریتانیا ،ب ــوری ــس جانسۆن،
پێشنیاری کرد کە بەرجام جێگای خۆی بدا
بە “ڕێککەوتنی ت رامپ ،ئەوە ئەو شتەیە کە
ئێمە دەمانهەوێ بیبینین [ ]...با پێکەوە کار
بکەین بۆوەی بەرجام وەال نێین و لەجیاتان
ڕێ ککەوتنی ت رامپ جێبەجێ بکەین”.
ورووژاندنەکان ی ئێران شکست دێنن
لە مانگی مای  ،٢٠١٩ئێ ران دەستی بە
هەڵمەتێکی دیکە بۆ زەخت خستنە سەر واڵتە
یەکگرتووەکان کرد تا ئابلۆقەکان کۆتایی
پێ بێنێ و ،واڵتە یەکگرتووەکان و ئورووپا
ناچار بکا کە پشتیوانی لە بەرجام بکەن.
ئەمجار ڕێژیم دەستی کرد بە زنجیرەیەک
ورووژان ــدن ــی توندوتیژانە دژی هێزەکانی
واڵت ــە یەکگرتووەکان و هاوپەیمانەکانی
ئەمریکا و ،بە شێوەیەک میزانی کردبوون
کە ویستی خۆی لە بەرجام جێبەجێ بکا
ب ێئەوەی کە مەترسیی تۆڵە کردنەوە لە
الی ــەن هێزەکانی واڵت ــە یەکگرتووەکانەوە
ب ــب ــێ ــت ــە هـــۆی دەس ــت ــپ ــێ ــک ــی شـــەڕێـــک .لە
نێوان مانگەکانی مای و دێسامبر ،ڕێژیم
مینی ب ــۆ پ ــاپ ــۆڕی ك ــااڵی ــان ل ــە گـــەرووی
هۆرموز دان ــا ،ناسەرکەوتووانە هەوڵی دا
دەس ــت بەسەر پاپۆڕێکی نەوتهەڵگری
بریتانیایی ل ــە ک ــەن ــداوی ف ــارس ــدا بگرێ،
زەرەر و زی ــان ــێ ــک ــی زۆر بــە دامـــــەزراوە
نەوتییەکانی عەرەبستانی س ــع ــوودی لە
هێرشێکی فڕۆکەی ب ێفڕۆکەواندا بگەیەنێ
و پشتگیریی میلیشیا شیعەکانی عێ راقی
کرد کە بە کاتیۆشا هێرشیان کردبووە سەر
بنکە ئەمریکاییەکان لە عێ راق.
ک ــات ــێ ــک ک ــە س ــەرۆکک ــۆم ــار ت ـرام ــپ لە
تــۆڵــەکــردنــەوەی ئ ــەو ئ ــاک ــاران ــە شکستی
هێنا ،ت ــاران ل ــەوان ــەی ــە پێی وا ب ــووب ــێ کە

ب ــری ــت ــان ــی ــای ــی و دوو دانـــــەی ئ ــەم ــری ــک ــای ــی
کوشتبوون ،بە هێرش بۆ سەر پێنج ئەمباری
چەکوچۆڵ لە بنکەکانی عێ راقی کە لە الیەن
میلیشیاکانی سەر بە ئێ ران بەڕێوە دەچوون،
ک ــردەوە و ،لە ٢٢ی ئاوریل ،دوای ئەوەی کە
بەلەمە چەکدارەکانی ئێ ران پاپۆڕەکانی واڵتە
یەکگرتووەکانیان لە کەنداوی فارس جاڕز
کرد ،ت رامپ ڕایگەیاند کە واڵتە یەکگرتووەکان
هەر پاپۆڕێکی ئێ رانی کە لە داهاتوودا ئەو
کارە بکا “دەکاتە ئامانج و لەنێوی دەبا”.
ب ــەاڵم لە کۆتایی ئ ــاوری ــل ،ئێ ران هێندێک
هەنگاوی بۆ هێنانە خواری ئاستی گرژییەکان
لە بەرچاو گرتن ،کە وێدەچێ نیگەرانی ئەوە
بن کە ت رامپ بەڵێنییەکەی بباتە س ــەر و
جوابێکی سەربازیی ناهاوسەنگ لە جوابی
ه ــێ ــرش ــی ئ ــێ ـران ک ــە ببێتە ه ــۆی ک ــوژران ــی
سەربازێکی دیکەی ئەمریکا ،بداتەوە .ئەو
بە بەکرێگی راوەکانی ئەمر ک ــرد کە دەست
لە هێرشی مووشەکی بۆ س ــەر هێزەکانی
واڵتە یەکگرتووەکان هەڵگرن ،پشتگیری لە
سەرۆک وەزی رانی تازەی عێ راق کە ئەمریکا
پشتیوانیی ل ــێ دەکــــا ،ک ــرد و پێشنیاری
گۆڕینەوەی زنیدانییانی لەگەڵ ئەمریکا کرد.
بە گوێرەی کاربەدەستانی ئیس ڕائیل ،ئێ ران
بە هەمان شێوە دەستی بە کشاندنەوەی
هێزەکانی لە سووریە کردوە .کاربەدەستانی

یەکگرتووەکان بۆ “گەڕاندنەوە”ی سەرجەم
ئابلۆقەکانی ب ــەرج ــام وەردەگــــرێ چونکە
ئێ ران خۆ لە جێبەجێ کردنی بەڵێنییەکانی
بەرجام دەبوێرێ.
واڵت ــان ــی ئــورووپــایــی هێشتا ل ــەس ــەر
ئ ــەوە ناکۆکن ئاخۆ واڵت ــە یەکگرتووەکان
دەتوانێ ئابلۆقەکان بگەڕێنێتەوە چونکە
لــە ب ــەرج ــام ه ــات ــۆت ــە دەر .س ــی ــاس ــەت ــوان ــە
ئەمریکاییەکان پێداگرن کە مێکانیزمی
گ ــەڕان ــدن ــەوە ل ــە ب ــڕی ــاری ٢٢٣١ــــی نەتەوە
یەکگرتووەکاندا هاتوە نەوەک لە بەرجامدا
و واڵتە یەکگرتووەکان هێشتا الیەنێکی ئەو
بڕیارەیە .بەاڵم تەنانەت ئەگەر ئەو هەوڵەی
واڵتە یەکگرتووەکان شکست بێنێ ،واڵتانی
یەکیەتیی ئ ــورووپ ــا ئ ــەگ ــەر ئ ــێ ـران لەبەر
تەشە دان بە توندوتیژی لە ساڵی ڕابردوودا
و پێشێ لکارییەکانی بــەرجــام واڵمـــدەر
نەکەن ،جارێکی دیکە دەکەونە دۆخێکی
ناخۆشەوە .ئ ــەو دۆخ ــە ناخۆشە لەوانەیە
ڕەوایی بە واڵتە یەکگرتووەکان بدا تا زەخت
بخاتە سەر ئورووپا بۆ هاوکاریکردنی
سیاسەتی ئ ــەوپ ــەڕی زەخ ــت و ئابلۆقەی
خۆیان بەسەر ئێ راندا بسەپێنن.
واڵتــە یەکگرتووەکان ڕەوایـــی زۆرتــری
وەدەست هێنا ،کاتێک ئاژانسی نێونەتەوەیی
وزە ل ــە ٥ـ ــی م ــان ــگ ــی ژوئــــەن نیگەرانیی

ئێ ران ئەو ئیددیعایەیان ڕەت کردۆتەوە.
ئ ــاک ــارەک ــان ــی ڕێ ــژی ــم ــی ئ ــێ ـران ڕەوایــــی بە
ست راتێژیی ئ ــەوپ ــەڕی زەخــت دەدەن و ،بە
ل ــە بــەرچــاو گ ــرت ــن ــی دۆخـــی ک ــارەس ــات ــب ــاری
ئابووریی ئ ــێ ـران ،پەتای ک ــۆرۆن ــا و ڕێ ــژەی
بەرباڵوی ناڕەزایەتی لە نێوخۆ ،تاران توانایی
شەڕ لەگەڵ واڵتە یەکگرتووەکان و زەرەری
بەرچاو لە ژێرخانی ئابووریی نییە.
ســـــەرەڕای ه ــێ ــور کـــردنـــەوەی ئ ــاش ــک ـرای
دۆخەکە لە الی ــەن ئێ ران ،بەڕێوەبەرایەتیی
ت رامپ لە ٢٧ـی مەی ڕایگەیاند کە کۆتایی
بە دوایین ڕیزپەڕەکانی ئابلۆقەکانی واڵتە
ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان دژی ب ــەرن ــام ــەی ئەتۆمیی
ئێ ران دێنێ .ئەو ڕیزپەڕانە بۆ ئ ــەوە بوون
ک ــە ئ ــێ ـران ــی ــی ــەک ــان هـــان بـــدا ک ــە ب ــەرن ــام ــە
ئەتۆمییەکەیان لە سەربازییەوە بۆ مەدەنی
ب ــگ ــوازن ــەوە کە دەکــرا بۆ چەکی ئەتۆمییش
کەلکیان لێ وەربگیرێ.

دەرب ــڕی کە ئێ ران سەرجەم بەڵێنییەکانی
بەرجام پێشێل دەکا و خۆ لە ئیزن دان بە
پشکێنەرەکانی ئەو ئاژانسە بۆ سەردانی
ئەو بنکانە دەبوێرێ کە لەوانەیە چاالکیی
پــێــوەنــدیــدار بــە چ ــەک ــی ئ ــەت ــۆم ــی لــەوێ
بەڕێوە چووبن .دوای باڵو بوونەوەی ئەو
ڕاپۆرتە ،ت رامپ گوتی ئێ ران دەبێ پەلە بکا
بۆ “مامەڵەیەکی مەزن” لە بارەی بەرنامە
ئەتۆمییەکەی و باسی ئ ــەو ئەگەرەشی
ک ــرد ک ــە ئ ــەوان ئ ــەگ ــەر پێش هەڵبژاردنی
سەرۆککۆماریی وتووێژ بکەن ،مەرجی
باشتریان گیر دەک ــەوێ .ئێ ران دەسبەجێ
ئ ــەو پێشنیارەی ڕەت کــردەوە و وێدەچێ
ئامادە بێ پێش هەڵێنانی هەنگاوێکی نوێ
تا نۆڤامبر ڕاوەستێ.
ب ــەاڵم زۆر وێ ــدەچ ــێ ئ ــێ ـران ،ســـەرەڕای
ئابلۆقە وێ رانکەرەکانی واڵتە یەکگرتووەکان
دژی ئابوورییەکەی ،کە پەتای کۆرۆنا
ب ێگومان خ راپتری ک ــردوە ،الس ــاران ــە خۆ
ل ــە وت ــووێ ــژ ل ــەگ ــەڵ واڵتــە یەکگرتووەکان
بپارێزێ و درێ ــژە بە ئاکارە شەڕخوازانە
و شێوێنەرەکانی بدا .سیاسەتی ئەوپەڕی
زەخ ــت باشترین واڵم بۆ ئەو السارییە و
سەرجەم هەڕەشەکانی ڕێژیمی ئێ رانە .لە
دەوری دووهەم ،سەرۆککۆمار ت رامپ دڵنیا
دەب ــێ کە تا ئ ــەو کاتەی ڕێبەرانی ئێ ران
ڵ بوون لەگەڵ کۆڕی واڵتانی
خۆ لە تێکە 
خ ــاوەن شارستانی ببوێرێ ،درێ ــژە بەو
ست راتێژییە بدا.

هەن گاوەکان ی داهاتوو
بــە لــە بــەرچــاو گ ــرت ــن ــی س ــەرک ــەوت ــووی ــی
ست راتێژیی ئەوپەڕی زەخت ،بەڕێوەبەرایەتیی
ت رامپ دەبێ زەختەکە لەسەر تاران بپارێزێ
و پشتیوانیی نێونەتەوەیی بۆ ئەو سیاسەتە
دەستەبەر بکا.
کۆشکی سپی مانگی ڕابردوو ئەو هەوڵەی
بە زەخت خستنە سەر ئەنجومەنی ئاسایشی
نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ درێ ــژ کردنەوەی
ئابلۆقەی گواستنەوەی چەکی ئاسایی بۆ
ئێ ران کە مانگی ئۆکتۆبر کۆتایی دێ ،دەست
پێکرد .ئەگەر ڕووسیە و چین درێژکردنەوەی
ئابلۆقەی گواستنەوەی چەکی ئاسایی ڤێتۆ
بکەن ،کاربەدەستانی بەڕێوەبەرایەتیی ت رامپ
گوتیان واڵتە یەکگرتووەکان کەلک لە بڕیاری
ژمارە ٢٢٣١ـی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە

لە ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست
ڕێکخراوەیە
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و :کەماڵ حەسەنپوور

حیزبی دێموکراتی کوردستان
لەگەڵ سکرتێری گشتیی ئەم

(ئێران لە بەڵێنییەکانی پاشگەز دەبێتەوە)
ست راتیژییەکەی خەریکە سەر دەکەوێ.
بەاڵم ئەوە هەموو لە کاتێکدا بوو کە واڵتە
یەکگرتووەکان ک ــاری لەسەر واڵمێکی
ش ــی ــاو دەکــــرد .ڕێــبــەرانــی ئــێــران ه ــۆی
دەستپێکی ئەو واڵمە لە ٢٧ـی دێسامبری
 ٢٠١٩ب ــوون ،کاتێک ک ــە میلیشیاکانی
سەر بە ئێ ران لە هێرشێکی مووشەکی
لە عێ راق ،قۆنتەراتچییەکی ئەمریکاییان
کوشت .دوو ڕۆژ دوات ــر ،سەرۆککۆمار
ت رامپ بڕیاری هێرشی ئاسمانیی بۆ سەر
هێزە بەکرێگی راوەکانی ئێ راندا .ئێ ران لە
٣١ـی دێسامبر بە ناردنی هەزاران کەس
لە پیاوانی میلیشیا بۆ سەر دەروازەی
باڵوێزخانەی واڵتــە یەکگرتووەکان لە
بەغدا تۆڵەی کردەوە .میلیشیاکان چوونە
نێو بینای دەرەوەی باڵوێزخانە و ئەوێیان
وێ ـران کرد بەاڵم نەیانتوانی لە دیواری
باڵوێزخانەکەوە بچنە ژوورەوە.
ه ــێ ــرش ــی ب ــەک ــرێ ــگ ــی ـراوان ــی ئــێــران بۆ
س ــەر خاکی سەربەخۆی ئەمریکا ئەو
بــیــانــووەی بــۆ س ــەرۆکک ــۆم ــار ت ـرام ــپ
دەس ــت ــەب ــەر کــرد ک ــە پێویستی بــوو تا
بتوانێ بە هەمان ڕێژە گرژییەکە بەرز
بکاتەوە .لە هەنگاوێکدا کە ڕێژیمی ئێ ران
و ناوچەکەی شۆک کرد ،سەرۆککۆمار
ل ــە ٥ـ ــی ژان ــوی ــی ــە ،بــڕیــاری هێرشێکی
فــڕۆکــەی ب ـێف ــڕۆک ــەوان ــی ب ــۆ کوشتنی
ق ــاس ــم سولەیمانی ،ژەن ـڕاڵ ــێ ــک ــی سپای
قــودس دەرکـــرد .کوشتنی سولەیمانی،
فەرماندەیەکی کاریزماتیک و گەلێک
خۆشەویستی میلیشیای شیعە کە بۆ
ست راتێژیی ناوچەیی ڕێژیم لە لوبنانڕا تا
ئەفغانستان یەکالکەرەوە بوو ،ڕیبەریی
ئێ رانی پەشۆکاند و ئۆپەراسیۆنەکانی
ل ــە عــێــراق ،ســووریــە و ش ــوێ ــن ــی دیکە
ئیفلیج کرد .بەڕێوەبەرایەتیی ت رامپ بە
ئ ــام ــاژە بــەوەی کە دەستی سولەیمانی
لە پشت هێرش بۆ س ــەر باڵوێزخانەی
ئەمریکا ل ــە ب ــەغ ــدا و کوشتنی س ــەدان
ئ ــەم ــری ــک ــای ــی و ه ــێ ــزی ه ــاوپ ــەی ــم ــان لە
عــێــراق ،ئەفغانستان بـــووە و ئاشک را
کردنی ئ ــەوە کە سولەیمانی بە تەمای
هێرشی زیاتر بۆ س ــەر شارۆمەندانی
ئەمریکا لە ناوچە بووە ،ڕەوایی بە لە نێو
بردنی سولەیمانی دا .ت رامپ لە تویتێکدا
پاریزگاریی لە بڕیارەکەی کرد و گوتی
ئەگەر ئێ ران هێرشێکی دیکە بکاتە سەر
کەسێک یا ئامانجێکی ئەمریکایی ،واڵتە
ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان خێ را واڵم دەداتــــەوە و
“لەوانەیە لە ئاستێکی زۆر ناهاوسەنگدا”.
لە ٧ـی ژانوییەی  ،٢٠٢٠ئێ ران بەرپەرچی
کوژرانی سولەیمانی بە هاویشتنی دوو
دەرزەن م ــووش ــەک ب ــۆ س ــەر بنکەکانی
واڵتە یەکگرتووەکان لە عێ راق دایەوە کە
بووە هۆی بریندار بوونی  ٦٤کەس لە
هێزەکانی ئەمریکایی .ب ــەاڵم لە ترسی
ئەوەی کە ت رامپی نائاسایی بە هێرشێکی
بەرباڵو واڵمی ئێ ران بداتەوە ،ڕێبەرانی
ڕێ ــژی ــم وێدەچـــێ هەندێک هەنگاویان
ڕەچــــاو کــردبــێ تــا زەرەرەکــــانــــی واڵتــە
یەکگرتووەکان س ــن ــووردار بکەن :تاران
 ٩٠خولەک پێش هێرشە مووشەکییەکەی
دەوڵـــەتـــی ع ــێ ـراق ــی ئـــاگـــادار کــردبــۆوە
و زۆربــــەی م ــووش ــەک ــەک ــان وێ ــدەچ ــوو
بەئانقەست بۆ گەیشتنە ئامانج کورتیان
هێنابێ (هێندێک لە کاربەدەستانی واڵتە
ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان ،ل ــە نێویاندا وەزی ــری
کــــاروبــــاری دەرەوە مــایــک پۆمپێئۆ،
لەگەڵ ئەو لێکدانەوە لە ب ــارەی هێرشە
موشەکییەکەی ئێ ران هاوڕا نین و پێیان
وای ــە ئامانج لە هێرشەکە ئ ــەوە بوو کە
زەرەر بە بنکەکانی واڵتە یەکگرتووەکان
بگەیەنن و هێزە ئەمریکاییەکان بکوژن).
س ــەرۆک ک ــۆم ــار ت ـرام ــپ ،ب ــە پێداگری
لەسەر ئەو ڕاستییە کە ئەمریکایی لە
هێرشە م ــووش ــەک ــی ــی ــەک ــەدا نــەکــوژراون
هەوڵی دا ئاستی گرژییەکان دابەزێنێ و
تەنیا هێرشەکەی ئیدانە کرد و ئابلۆقەی
زۆرتری سەپاندن .واڵتە یەکگرتووەکان
ت ــۆڵ ــەی هێرشی م ــووش ــەک ــی ــی ب ــۆ سەر
بنکەیەکی ئەو واڵتە لە عێ راق کە لە ١٢ی
مارسی  ٢٠٢٠ڕووی دابوو و سەربازێکی

کۆبوونەوەی نوێنەری

***
نەیشنال ڕیڤیۆ_فرێد فالیتز

ڕۆژی س ـێش ــەم ــم ــە ١٤ی گ ــەالوێ ــژی
١٣٩٩ی هەتاوی (٤ی ئاگۆستی ٢٠٢٠ـ ــی
زایینی) ،مەولوود سوارە ،ئەندامی ڕێبەری
و نوێنەری حیزبی دێموک راتی کوردستان
لە ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست ،لەگەڵ
لویس ئەیاال ،سکرتێری ئەم ڕێکخ راوەیە
و خ ــات ــوو ل ــەت ــی ــف ــە پ ــێ ــری ،ک ــارگ ــێ ــڕی
ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست کۆ بۆوە.
لـــەم دیــــــدارەدا ،ن ـوێ ــن ــەری ح ــی ــزب لە
ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست وێ ـڕای
ســپــاس و پ ــێ ــش ــک ــەشک ــردن ــی ســـاوی
ئەندامانی ڕێبەریی حیزب و سەرجەم
ئەندام و الیەنگ رانی حیزبی دێموک راتی
ک ــوردس ــت ــان ب ــە بـــەڕێـــزیـــان ،هــاوکــات
ک ــۆم ــەڵ ــێ ــک زان ــی ــاری ــی نــوێــی ل ــە س ــەر
پێشێ لکارییەکانی مافی مرۆڤ لە الیەن
کۆماری ئیسالمییەوە بە بەرپرسانی SI
دا و هەروەها لەسەر بارودۆخی ئێستای
سیاسی و ئابووریی ئێ ران بۆ نوێنەرانی
ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست دوا.
ســــزای داســـەپـــاو ب ــە ســـەر چ ــاالک ــی
فەرهەنگی ،خ ــات ــوو “زارا محەممەدی”،
نامەی  ٣٨ڕێکخ راوی مەدەنیی کوردستان
دژ بــەو س ــزای ــە ب ــۆ ح ــەس ــەن ڕۆح ــان ــی،
ســـەرۆککـــۆمـــاری ئــێــران و ،هــەروەهــا
تۆپبارانی بنکە و بارەگاکانی حیزبەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە الیەن کۆماری
ئیسالمیی ئێ رانەوە لە ڕۆژی دووشەممە
١٣ی گەالوێژدا ،چەند تەوەرێکی سەرەکیی
باسەکانی نوێنەری حیزب لەم دیدارەدا
بوو.
لــە درێـــــژەی ق ــس ــەک ــان ــی ــدا ،ن ــوێ ــن ــەری
حیزبی دێموک راتی کوردستان ئاماژەی
بــە کـــوژرانـــی بــــەردەوامــــی ک ــۆڵ ــب ــەران ــی
کــورد ب ــە دەس ــت ــی هێزە چ ــەکدارەک ــان ــی
کۆماری ئیسالمیی ئێ ران کرد و دۆخی
نالەباری خەڵک و نەخۆشیی کۆرۆنا،
کەمتەرخەمییەکانی ڕێژیم و هەڵوێستی
ڕێ ــک ــخ ـراوە م ــەدەن ــی ــی ــەک ــان ،هــاوکــاری و
هـــــــەرەوەزی خــۆبــەخــشــانــەی خ ــەڵ ــک ــی
لــەم پ ــێ ــوەن ــدی ــی ــەدا هێنایە بــەر بــاس و
چاالکییەکانی ژینگەپارێزانی کوردستان
و دۆخ و چ ــارەن ــووس ــی زی ــن ــدان ــی ــی ــان ــی
سیاسیی کورد بە گشتی ،بەشێکی تری
باس و گفتوگۆیەکان بوو.
لەو دانیشتنەدا لویس ئەیاال و خاتوو
پێری وێ ڕای لە باسەکەی نوێنەری حیزب
و ئاماژەدان بە دۆخی ئێ ران و ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست و ئاڵوگۆری بیروڕا لەسەر
ئەم بابەتانە ،هاوکات باسێکی کورتیان
لە سەر کار و چاالکییەکانی خۆیان لە
مـــاوەی س ــەره ــەڵ ــدان ــی پ ــەت ــای ک ــۆرۆن ــادا
کــــرد .بــەرپــرســانــی ئ ــی ــن ــت ــێ ــرن ــاس ــی ــۆن ــال
سۆسیالیست لە کۆتایی ئ ــەم دی ــدارەدا
ئاواتەخواز بوون کە بارودۆخەکە ئاسایی
بێتەوە و پێوەندی و کۆبوونەوە و دیدار
و ب ــاس و چاوپێکەوتنەکان بە ڕەواڵ ــی
پێشوو درێژەیان پێ بدرێ.
ڕێکخ راوی ئەنترناسیوناڵ سۆسیالیست
گ ــەورەت ــری ــن ف ــۆرۆم ــی ن ــێ ــودەوڵ ــەت ــی بۆ
ڕێ ــک ــخ ـراوه سیاسییەکانی دون ــی ــای ــە .د.
ع ــەب ــدوڵ ــرەح ــم ــان ق ــاس ــم ــل ــو ،سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموک راتی کوردستان
بە بەشداریی لە کۆنگرەی شانزدەهەمی
ئەنتەرناسیۆناڵ سوسیالیستدا بەشدار
بوو کە ساڵی  ١٣٦٥لە لیمای پێتەختی
پێرۆ بەڕێوە چوو؛ بۆ یەکەمجار ئاڵقەی
پ ــێ ــوەن ــدی لــەگــەڵ ئـــەم ڕێ ــک ــخ ـراوەی ــەی
دروست کرد .ل هو کات هوه تا ئێستا حیزبی
دێموک راتی کوردستان به بەردەوامی له
ه هموو کۆنگره و کۆبوون هوهکانی تری
ئ هو ڕێکخ راوەی ەدا ب هشدار بووه .حیزبی
دێموک راتی کوردستان لە ساڵی ،١٣٧٥
لە بیستەمین کۆنگرەی ئەنتەرناسیۆناڵ
سۆسیالیستدا که له نیۆیۆرک ب هست را،
وەک ئ ــەن ــدام ــی چـــاوهدێـــر و دواتــــر لە
کۆبوون هوهی ش ــووڕای ئ هو ڕێکخ راوهیە
کە لە س ــەرم ــاوەزی ساڵی  ١٣٩٤کە له
لوواندا پێت هختی ئانگۆال بەرێوەچوو ،بە
ئەندامی ڕەسمیی ڕێکخ راوەی ئێس ئای
وەرگی را.
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کەماڵ دەباغی
چیـای ورە و
ڕەمزی خۆڕاگری
ئاسان نییە نووسین لەسەر ژیان و بەسەرهاتی
ئەو کەسانەی لە سیاچاڵەکانی ڕێژیمدا وانەی
خۆڕاگرییان فێری نەتەوەکەیان کرد و هاوکات
دەسەاڵتیان بە هەموو هێز و توانای نیزامییان
بەچۆک داهێنا .شەهید کەماڵ دەباغی یەک لەو
شۆرەسوارانەیە.
شەهید کەماڵ دەباغی ساڵی  ١٣٢٤لە شاری
برایم چووکەڵی
مەهاباد لــەدایــک بــوو .کاتێک تەمەنی گەیشتە
قوتابخانە کتێبی بن پیلیدا و ڕووی لە قوتابخانە
کرد .قۆناغ بە قۆناغ هەتا وەرگرتنی بڕوانامەی فەوقە دیپڵۆم درێژەی
بەخوێندن دا.
کاری سیاسی وتیکۆشانی لەنێو حیزبی دیموکرات دەگەرێتەوە بۆ
سالی  ١٣٤٦کە ڕۆڵە قارەمانەکانی حیزبی دیموکرات ،دووڕگە ئارامەکەی
پاشایەتییان! شلەقاند .لەو کاتەوە وەک الیەنگری حیزب دەستی بەکاری
سیاسی کرد و دژی ڕێژیمی شا بیروباوەری کوردایەتیی لەنێو مامۆستایان
و قوتابیاندا باڵو دەکردەوە .پاشان لە خۆپێشاندانەکانی دژی ڕێژیم و
لە سازماندانی خەڵكدا ڕۆڵی بەرچاوی گێرا ،پاش سەرکەوتنی شۆڕشی
 ١٣٥٧بەڕەسمی هاتە ڕیزی حیزبی دیموکراتی کوردستان و بوو بە
ئەندامی شورای شۆڕشگێریی شاری مەهاباد و بۆ هەڵسووڕاندنی کاری
نێو شار و پاراستنی ئەمنییەت و ئاسایشی خەڵک خۆی هەوڵی زۆری دا.
شەهید کەماڵ دەباغی لە شەری  ٣مانگەدا لەنێو شاری مەهاباد مایەوە
و تەشکیالتی حیزبی و کاری سیاسی و نیزامیی لەنێو شاردا بەڕێوە
دەبــرد .لە کۆنگرەی چــواری حیزبدا بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی
هەڵبژێردرا و بەرپرسایەتیی کۆمیتەی کرماشان و ئیالمی پێسپێردرا
و دواتــر وەک بەرپرسی کۆمیتەی شارستانی سەقز دیــاری کــرا .لە
کۆنگرەی ٥ی حیزبدا بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردرایەوە
و وەک بەرپرسی ناوەندی ئاژوان دیاری کرا و هاوکات بەرپرسایەتیی
ڕاستەوخۆی کــاروبــاری شــاری کرماشانیشی وەئەستۆ گــرت .مانگی
بانەمەری ساڵی  ١٣٦١لە کاتێکدا بۆ مەئموورییەتێدا سەردانی نێوشاری
کرماشانی کردبوو ،گیرا.
شەهید کەماڵ دەباغی لە مــاوەی تێکۆشانی حیزبی کورێکی ئامادە
بەخزمەت ،سیاسی ،خەڵکی و خاکی ،ئازا و نەترس و ئیمانێکی قوڵی بە
ڕێبازی حیزبەکەی هەبوو .چوار ساڵ بەندکرانی لە سنە ،کرماشان ،تاران
و ورمێ نەک هەر ورەی پۆاڵیینی ئەم ڕۆڵە قارەمانەی تێک نەشکاند
و نــەک بەرامبەر جــەالدانــی کۆنەپەرەستی ســەری دانەنواند ،بەڵکوو
ناچاری کردن لە بەرامبەر ورەی دوژمنشکێنیدا پاشەکشە بکەن و لە
دەستەوەستانیڕا پەنا بۆ ئێعدامکردنی ببەن .بەمجۆرە شەهید کەماڵ
دەباغی ڕۆژی ٣ی سەرماوەز لە شاری کرماشان ئێعدام کرا.
با لە زمان هاوبەندییەکی شەهید کەماڵەوە باسێک لە تایبەتمەندییەکانی
بکەین:
«دوانــیــوەڕۆیــەکــی یەکەم ڕۆژەکــانــی پاییز بــوو کە لە ناکاو دەرگــا
کــرایــەوە .هەمو چــاومــان بڕیبووە یاساوڵەکە و چــاوەڕوانــی کــردار
و هەواڵێکی چــاوەڕواننــەکــراو بووین .بەندییەکی تــازەیــان لە بەندی
تاکەکەسی ٦٤وە گواستەوە بۆ بەندی ئێمە کە بەندی گشتی بوو .منیش
وەک هەمووان پەیجوری کەسی تازەهاتوو بــووم و بە ڕاکشاوی لە
سەر جێگای خەوتنەکەم سەرنجم دایە .پیاوێکی سپیکەڵەی تاو نەدیتوو،
تەمەن  ٤٠تا  ٤٥ساڵ بوو .ڕوخساری نیشانەی ئازار و ئەشکەنجەی
چەندین مانگی پێوە دیار بوو .کەمێکیش دەشەلی .ئێمە عادەتمان کردبوو
بەم شێوە شەلێنە نائاساییە و هەمومان ئەم شێوە ڕێگا ڕۆیشتنەمان
ئەزموون کردبوو...
بەندیەکە زۆر کــەم قسە بــەاڵم کەسێکی دڵگـــەورە بــوو ،دەمزانی
کۆمەڵێک نهێنیی لە ناخیدا شاردووەتەوە .ڕۆژەکان یەک بەدوای یەکدا
تێدەپەڕێن ،پەپوولە پاییزیە سپییەکانیش زیاتر کەوتبوونە سەما و لە
دواجاردا بە ناچاری دیسان لە بن میچەکاندا کەڵەکە دەبوونە سەر یەک.
بارانی پاییزی دەستی پێکردبوو ،دەنگی تکە تکی بــاران لە سەر
تەنەکەی سەربانی بەندیخانە زیاتر هەست پێدەکرا و خرمە خرمی
بارانی سەربان ،نوتی موسیقایەکی دڵگیری بە گویماندا دەچرپاند .هەر
ڕۆژێک کە تێدەپەڕی زیاتر هەستێکی دۆستایەتی و نزیکایەتی لە نێوان
من و ئەودا دروست دەبوو .تا ڕادەیەک دەمناسی ،دەمزانی لە ڕێگا پڕ
تەنگ و چەڵەمەکانی شاخەوە هاتوە .کەم کەم هاتە قسە ،ئەو کەسێک
بوو کە تەنانەت لە پڕمەترسیترین ساتەوەختەکانی ئەشکەنجە و ئازاری
تاقەت پڕوکێندا هیچی نەدرکاندبوو ،تەنانەت ناوی خۆیشی نەدابوو بە
ئەشکەنجەکەرەکانی .نیشانەکانی ئەشکەنجەی سەرجەستەی سەلمێنەری
ئەو ڕاستییە بوو....
ئێستا دوا کاتە و دوابڕیار ،بەندیی بەندبەزێن قورسترین سزای بۆ
بــڕاوەتــەوە ،بۆیە لەگەل دۆستانی شاخ کە تا ئەوکات خۆی لێ نەبان
کردبوون دەستەمالن بوون و لە تێکئاڵقانی نیگاکانیاندا هەموو ڕاز و
ڕەمزەکانی خۆیان پێکەوە ئاڵوگۆڕ دەکەن .خەلیل زەر (خەلیل خەلەبان)
هاوڕێی ڕۆژانــی شاخ زیاتر لە هەمووان لە ئامێزی دەگــرێ ،منیش بە
چــاوی پڕ فرمێسکەوە بەتوندی لە ئامێزم گــرت ،برین و دمەڵەکانی
جەستەم هەست پێدەکرد ،پێمخۆش بوو پێی بڵێم هاوڕێم ڕوخسەتم
بدە بۆ دواجار مەڵهەمێک لە برینەکانت بماڵم ،بەاڵم بەداخەوە کات نییە
و بەندی بەندبەزێن دەبێ بچێتە ڕیزی کاروانی نەمران ...چەند هەنگاوێک
دواتر کاک کەمال بە جەستە بۆ هەمیشە لە ئێمە نەدیو بوو ،بەاڵم ئەو
چەند هەنگاوەی دوا ساتەکانی ژیانی بۆ هەموو هاوبەندیەکانی و بە
تایبەت بۆ من دەیان ڕاز و ڕەمزی خۆراگری ،بەپێوە مردن ،وەفاداری
بە بەڵێنەکان لە پێناو سەربەرزیی گەل و نیشتمان ،درێژەدانی ڕێگای
شەهیدان ،ژیانی هەڵۆ ئاسای کردە وانەی ژیانی سەربەرزانە و بۆ ئێمەی
بەجێ هێشت .مردن و گەمارۆ نجات داوە کە چی ئێستا بێدەسەاڵت
هاوسەنگەر بەرەو سێدارە بەرێی دەکا.
باران بەتوندی بەردەوامە و بە لێزمە دەرژێتە سەربانی بەندیخانەکە،
وەک ئەوەی کۆڕگێڕی ئەم شیوەنەی ئێمە بێت»...
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لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی

*

(پاژنەی ئاشیلی دیکتاتۆرەکان)
هەر وەک لە ژمارەکان ی پێشدا باس کرا و لە ژمارەکان ی داهاتووشدا وەک زنجیرە باس بەرچاوتان دەکەوێ،
لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراس ی ناوی توێژینەوەیەک ی “جین شارپ” ،بیرمەندی ناوداری بواری خەباتی مەدەن ی
و ناتوندوتیژە .شارپ ساڵ ی  ١٩٢٨لە ئۆهایۆی ئامریکا لەدایک بووە ،دوکتۆرای فەلسەفەی سیاسیی بووە و جیا
لە مامۆستایەتی لە زان کۆکان ی ئامریکا ،بۆ لێکۆڵینەوە لە سەر خەباتی ناتوندوتیژ سەردان ی زۆر واڵتی کردوە
و تەنانەت زۆر جاریش بۆ پەروەردەکردن ی خەڵک سەری لە واڵتان ی دیکتاتۆرلێدراو هەڵێناوە و لەوە گرینگتر
لە چەند واڵتێک خۆی گەیاندووەتە ریزی پێشەوەی ناڕازییان و تێکەڵ بە خەڵ کی ئازادیخوازی ئەو واڵتانە بووە.
کاکڵ ی ئیدەکان ی جین شارپ ئەوەیە کە ‘’دیکتاتۆرەکان هێزی سەرەکیی خۆیان لە گوێڕایەڵ ی و ملکەچیی خەڵ کەوە
وەدەست دێنن ،ئەگەر خەڵک ئاوا ملکەچ و گوێڕایەڵ ی دەسەاڵتداران نەبن دەتوانن دیکتاتۆرەکان بە چۆکدا بێنن یا
دەنا مەجبوور بە ئاڵوگۆڕیان بکەن’’.
لەم زنجیرە باسەدا باس لە بنەما فیکرییەکان ی “جین شارپ” بۆ خەبات دژی دیکتاتۆری دەکرێ:
دیکتاتۆرەکان هەندێ خاڵی الوازیان هەیە
دی ــک ــت ــات ــۆرەک ــان بـــە زۆری وادەنـــوێـــنـــن لە
شــکــاننــەهــاتــوون .لــەم حــکــوومــەتــانــەدا پۆلیس و
ڕێــکــخــراوە سیخوڕی و هێزە سەربازییەکان و
دەسبەسەرگە و گرتووخانەکان و تەنافی هەڵخراوی
سێدارەکان هەرهەموویان لە الیەن کۆمەڵە کەسێکی
خــاوەن دەســەاڵتــەوە بــەڕێــوە دەبــرێــن .سەرچاوە
سروشتییەکان و سامانە نەتەوەییەکان و هێزی
بەرهەمهێنانی واڵتیش بە شێوەیەکی ملهوڕانە لە
الیەن دیکتاتۆرەکانەوە پاوان دەکرێن و بۆ تێچووی
ئامانج و مەبەستەکانی ئەوان خەرج دەکرێن.
لە بەرانبەردا ،دێموکراتەکانی ئۆپۆزیسیۆن زۆر
الواز و بێهێز و نابووت دێنە بەرچاو .بیرکردنەوە
لــەو هێزە لــە شکاننەهاتوویە لــە بــەرانــبــەر ئەم
بێهێزییەدا ،هیچ هیوایەک بە هێزێکی بەکەلکی
دژبەری دیکتاتۆر لە مێشکدا ناهێڵێتەوە.
بەاڵم ئەمە هەموو چیرۆکەکە نییە.
دۆزینەوەی پاژنەی ئاشیل
چیرۆکێکی کــۆنــی یــوونــانــی الوازیـــی پاڵەوانە
خەیاڵییەکان بەباشی دەخاتە ڕوو.
هیچ تیرێک کــاری لــە ئاشیل نــەدەکــرد و هیچ
شمشێرێکیش نەیدەبڕی .چونکە دایکی بە منداڵی
ئەوی لە ئاوی چۆمی ئەفسانەیی ‘ئاستیکس’ هەڵکێشا
بوو ،هەربۆیە لەشی لە هەموو شتێک پارێزراو بوو.
بەاڵم لەم نێوەدا کێشەیەک هەبوو .لەبەر ئەوەی
دایکی ئاشیل بۆ هەڵکێشانی کۆرپەکەی لە ئاوی ئەو
چۆمە سیحراوییەدا پاژنەکانی گرتبوو ،ئاوەکە وە
پاژنەی نەکەوتبوو .کاتێک ئاشیل گەورە بوو ،هیچ
چەکێکی دوژمنان کاری لێنەدەکرد ،بەاڵم دواجار
لە شەڕی تروادا ،بە ڕێنوێنی کەسێک کە ئاگای لە
شوێنی الوازی ئاشیل بوو ،یەکێک لە سەربازەکان
تیرێکی بە پاژنەی ئاشیلەوە نا ،ڕێک شوێنی الوازی
جەستەی .ئەم زەبرە بۆ ئاشیل کوشندە بوو.
ئەورۆکە دەستەواژەی “پاژنەی ئاشیل” بە شوێنی
هەستیار و الوازی کەسەکان ،پالن و بەرنامەی
ڕێکخراوەکان دەگوترێ کە ئەگەر هێرشی بکرێتە
سەر ،توانای بەرگریی نییە ودەڕمێ.
ئەم چیرۆکە بۆ دیکتاتۆرەکانیش پڕ بە پێستیەتی.
بــۆیــە دەکـــرێ بــە ســەر هــەمــوو دیــکــتــاتــۆرەکــانــدا
سەرکەوی ،بەاڵم ئەگەر خاڵی الوازیان بدۆزیرێتەوە
و کاری لە سەر بکرێ ،ئەم سەرکەوتنە زۆر خێراتر
و بە تێچووی کەمترەوە دەستەبەر دەبێ.
خاڵە الوازەکانی دیکتاتۆرەکان
لــە خاڵی الوازی دیکتاتۆراندا دەک ــرێ ئاماژە
بەمانەی خوارەوە بکرێ:
 -١لەوانەیە هــاوکــاری و یارمەتیی ئــەو کەس
و گــرووپ و ڕێکخراوانەی بۆ کــاروبــاری ڕێژیم
پێویستن ،کەم بکرێنەوە یان هەر نەمێنێ.
 -٢لەوانەیە ئاکامی سیاسەتەکانی ڕابــردووی
ڕێژیم ،توانایی وەرگرتن و دەکار کردنی سیاسەتە
نوێیەکانی نەهێشتبێتەوە.
 -٣لەوانەیە ڕێژیم وەها لە کاروباری ڕۆژانەدا
چەقیبێ ،ئیتر نەتوانێ بەخێرایی خۆی لەگەڵ دۆخی
نوێدا بگونجێنێ.
 -٤ئــەو کــەس و شوێنانەی کە بۆ ڕاپەڕاندنی
ئــەرکــە هەنووکەییەکان تــەرخــان کـــراون ،ڕەنگە
ئامادەیی ئــەوەیــان نەبێ پێداویستیەکانی ئــەوڕۆ
جێبەجێ بکەن.
 -٥کەسانی ژێردەستە ڕەنگە لە ترسی تووڕەیی
بەرپرسانی ســەرەوەی خۆیان نەوێرن زانیاریی
ڕاست و دروست ،کە بۆ بڕیاردان پێویستن ،بدەنە
دیکتاتۆرەکان.
 -٦ڕەنگە ئیدئۆلۆژی و بیروباوەڕەکان کۆن ببن
و ئەفسانە و سیمبۆلەکانی ڕێژیم پیرۆزیی خۆیان
لە دەست دابێ.
 -٧ئەگەر بیروباوەڕێکی بەهێز هاتبێتە ئاراوە
و کــار لە ڕوانــگــەی کەسەکان لە ســەر حەقیقەت
بکا ،ڕەنگە ئیتر خەڵک هێندە کۆڵ بە بــارودۆخ و
پێویستیەکانی ڕۆژانەوە هەڵنەگرن.
 -٨دابەزینی ئاست کارەکان و پێداگریی زۆر لە
سەر برۆکراسی و کۆنترۆڵی زۆر ،لەوانە سیاسەت
و کاروبارەکانی ڕژیم لە کار بخا.
 -٩لێکدژ بــوونــی ڕێــکــخــراوە نێوخۆییەکان و

تەنانەت دوژمنایەتیی نێوان کەسەکان لەوانەیە
دەســەاڵتــی دیــکــتــاتــۆر پــەک بخا و لــەبــەر یەکی
هەڵوەشێنێ.
 -١٠ڕۆشــنــبــیــران و خــوێــنــدکــاران لــەوانــەیــە
بەربەست وسەرکوتەکان و بەگشتی بارودۆخەکە
قەبووڵ نەکەن.
 -١١کۆمەاڵنی خەڵک لەوانەیە بە تێپەڕینی کات
ئیتر ڕێژیمیان بەالوە گرینگ نەمێنێ و لێی وەگومان
بکەون و تەنانەت لێی ببنە دوژمن.
 -١٢لەوانەیە ناکۆکییە ناوچەییە نێوخۆییەکان و
کەلێنە چینایەتی ،فەرهەنگی و نەتەوەییەکان زۆر
پەرەبستێنن.
 -١٣قــووچــەکــی دەســــەاڵت ،واتـــە ڕیزبەندیی
ڕێکوپێکی دەســـەاڵت لــە ســـەرەوە بــۆ خ ــوارێ لە
حکوومەتە دیکتاتۆرەکاندا هەمیشە ناسەقامگیرییەکی
پێوە دیــارە ،جا لەوانە کەسانێک خواروبانیان پێ
بکرێ یا هــەر البدرێن و کەسانێکی تر جێگایان
بگرنەوە.
 -١٤هەندێ بەش لە پۆلیس و هێزە چەکدارەکان
ڕەنگە بە مەبەستی گەیشتن بە ئامانجەکانیان بە
پێچەوانەی ویستی دیکتاتۆر بجووڵێنەوە یا تەنانەت
کوودەتا بکەن.
 -١٥ئەگەر دیکتاتۆرییەک تازە دامــەزرا بێ ،بۆ
سەقامگیریی ڕێژیمەکەی ،پێویستی بە کاتە.
 -١٦لــەبــەر ئ ــەوەی کــە هــەمــوو بــڕیــارەکــان لە
حــکــوومــەتــە دیــکــتــاتــۆرەکــانــدا بــە دەس ــت کۆمەڵە
کەسێکی کەمەوەیە ،ئەگەری هەڵە لە دادوەرییەکان
و سیاسەت و بەڕێوەبردنی کارەکاندا زۆر زۆرە.
 -١٧ئەگەر ڕێژیم بۆ پێشگرتن لە سەرهەڵدانی
ئەو کێشانەی باس کرا ،چاوەدێری و بڕیارەکان
بڕێک لە ناوەند دوور بکاتەوە ،ڕاستەوخۆ کۆنترۆڵی
بە سەر کۆڵەکە و هێرەمەکانی ناوەندی دەسەاڵتەوە
کەم و کەمتر دەبێتەوە.
هێرش بۆ سەر خاڵە الوازەکانی دیکتاتۆرییەکان
بە ئاگاداربوون لە سەر ئەو خاڵە الوازانە کە لە
سروشتی دیکتاتۆرەکاندایە ،دژبەرەکانی دەبێ بە
مەبەستی پێکهێنانی ئالوگۆڕی باش لە ڕێژیمەکەدا
یان بە مەبەستی لەنێو بردنی یەکجارەکیی ،هەوڵ
بدەن ئەو خاڵە الوازانە کە پاژنە ئاشیلی دیکتاتۆرە،
هەرچی زیاتر الواز بکەن.
ئاکامەکە زۆر سادەیە :دیکتاتۆرەکان سەرەڕای
ڕواڵــەتــی بەهێزیان ،هــەمــوویــان الوازیـــی خۆیان
هەیە .بۆ وێنە ،ناکارامەیی و بێلیاقەتی نێوخۆیی،
ڕکەبەریی کەسەکان ،بێکەڵک بوونی ڕێکخراوەکان
و دژیەکیی نێوان دامودەزگا و ئیدارەکان.
بە تێپەڕبوونی کات ئەم خاڵە الوازانە بەرهەمهێنان
و تواناییەکانی ڕێژیم دادەبەزێنێ و لە بەرانبەر
هەرچەشنە ئــاڵــوگــۆڕ و بــەرخــۆدانــێــک بێهێز و
الوازی دەکا .هەر شتێک کە ڕێژیم بڕیاری لە سەر
بدا مەرج نییە بەتەواوی جێبەجێ ببێ .بۆ وێنە چاکە
بزانین ،تەنانەت هەندێ جار فەرمانە ڕاستەوخۆکانی
هیتلێریش جێبەجێ نەدەکرا .چونکە ئەو کەسانەی
کە لە پلەی خ ــوارەوەی دەســەاڵتــدا بــوون خۆیان
لە فەرمانەکە دەبــوارد .هــەروا کە دیومانە جاری
وایە تەنانەت ڕەنگە ڕێژیمێکی دیکتاتۆری خۆبەخۆ
لێکهەڵوەشێتەوە.
دیارە ئەمە بەو مانایە نییە کە دیکتاتۆری دەکرێ
بــەبــێ هیچ مــەتــرســی و خــەســارێــک لەنێو بچێ.
هەرچەشنە ڕەوتێکی ئازادیخوازانە خۆی لە خۆیدا
مەترسی و ڕەنجی خۆی لە گەڵە و بۆ چوونەپێش
پێویستیی بە کاتە.
بــێ گــومــان هــیــچ شــتــێــک نــاتــوانــێ گــەرەنــتــیــی
سەرکەوتنی خێرا لە هەموو بارودۆخێکدا بکا ،بەاڵم
هەندێ شێوازی خەبات کە خاڵە الوازەکانی دیکتاتۆر
دەکاتە ئامانج ،شانسی زۆرتریان بۆ سەرکەوتن
هەیە تا ئەوانەی کە لەو بوارەی دیکتاتۆر بەهێزە،
شەڕی لەگەڵ دەکەن.
ئێستا پرسیار ئەوەیە کە ئەم خەباتە دەبێ بە چ
شێوەیەک بچێتە پێشێ؟
کەڵک وەرگرتن لە هێز
وەک باسمان کرد بەرگریی چەکدارانە لە بەرانبەر
دیــکــتــاتــۆردا لــە جیاتی ئـــەوەی خــاڵــە الوازەکـــەی
بکاتە نیشانە ،خاڵە بەهێزەکەی دەکاتە ئامانج .بە

و :مەنسوور مروەتی

هەڵبژاردنی ملمالنێ لە بوارەکانی هێزی چەکدار،
دابینکردنی چــەکــوچــۆڵ ،تیکنۆلۆژیی ســەربــازی
و شتی لــەوبــابــەتــە ،بــزووتــنــەوە بەرگریکارەکان
بەئاشکرا خۆیان دەخەنە بارودۆخێکی نالەبارەوە.
دیکتاتۆرەکان لــە هــەمــوو ئــەو بــوارانــەدا توانایی
کۆکردنەوەی هێزی زیاتریان هەیە.
مەترسییەکانی پشتبەستن بە هێزی بێگانە بۆ
وەدەستهێنانی ئازادیمان پێشتر بەکورتی باس
کــرد .لە بەشی دووەمیشدا کێشەکانی پشتبەستن
بە وتووێژمان وکوو رێگاچارەیەک بۆ دەرکردنی
دیــکــتــاتــۆرەکــان لــێ ـکدایــەوە .کــەواتــە چ ڕێگایەک
دەمێنێتەوە کە هێزە دێموکراتەکان تێیدا بااڵ دست بن
و هاوکاتیش بتوانن الوازییەکانی دیکتاتۆر هەرچی
زیاتر الواز بکا .کامە جووڵەی تیکنیکی دەتوانێ ئەو
هێزە سیاسییەی کە لە بەشی سێهەمدا باس کرا،
پیشان بدا؟ بژاردەی لەبار بۆ جوابی ئەم پرسیارە
خەباتی سیاسییە.
تایبەتمەندییەکانی خەباتی سیاسی بریتییە
لەمانەی خوارەوە:
 خەباتی سیاسی قەبووڵ ناکا ئاکامی خەباتەکەبەو شێوازانەی کە دیکتاتۆر دەیگرێتە بەر ،دیاری
بکرێ.
 بەرەنگاریی خەباتی سیاسی بۆ ڕێژیم ئاستەمە. خــەبــاتــی سیاسی بــە شێوەیەکی تایبەتی ودیاریکراو دەتوانێ الوازییەکانی دیکتاتۆر خراپتر بکا
و سەرچاوەکانی هێزی لێ بستێنێتەوە.
 خەباتی سیاسی دەکرێ پانتاییەکی بەرفراوانبگرێتەوە و لە هەمان کاتیشدا لە سەر بابەتێکی
دیاریکراو چڕ بکرێتەوە.
 خەباتی سیاسی لە کردەوەدا دیکتاتۆر تووشیهەڵە دەکا.
 خــەبــاتــی ســیــاســی دەت ــوان ــێ بــە شــێــوەیــەکــیکــاریــگــەر خــەڵــک و گــرووپــە کۆمەاڵیەتییەکان و
ڕێکخراوە جۆربەجۆرەکان بە شێوەیەکی یەکگرتوو
بە مەبەستی کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی دڕندانەی
کۆمەڵە کەسێکی دیاریکراو ،لە دەوری یەکتر کۆ
بکاتەوە.
 خەباتی سیاسی دەتوانێ بە شێوەیەکی باشو شوێندانەر دەسەاڵت لە کۆمەڵگەدا دابەش بکا کە
ئەمە خۆی کۆمەڵگە لە دێموکراسی نزیک دەکاتەوە.
شێوازی کاری خەباتی ناتوندوتیژ
خەباتی سیاسییش هەروەکوو هێزی سەربازی
دەکرێ بۆ گەیشتن بە ئامانجی جۆراوجۆر کەڵکی
لێ وەربگیرێ .ئەم ئامانجانە دەکرێ لە چەندین الوە
بەشێوەی بەرباڵو بە مەبەستی مەجبوور کردنی
الیەنی بەرانبەر بۆ دەرکردنی هەندێ بڕیاری تایبەت
و پێکهێنانی بەستێنێک بەمەبەستی چارەسەرکردنی
ئاشتییانەی کێشەکان یان تەنانەت لێکهەڵوەشانی
ڕێژیم پۆلێنبەندی بکرێ .بەهەرحاڵ خەباتی سیاسی
بە هەندێ شێواز کار دەکا کە جیاوازن لە توندوتیژی.
ئەگەرچی ئامانجی هەر دوو شێوازەکە بە ڕەوتی
خەباتەکەوە بەستراوە بەاڵم ڕێگا و شێوازەکانیان
زۆر لــە یەکتر جــیــاوازە و دەسکەوتەکانیشیان
جیاوازە.
شــێــواز و ئاکامی ملمالنێیە توندوتیژەکان کە
هەموومان دەیزانین .چەکەکان بۆ ترساندن و لێدان
و کوشتن و وێرانکردن کەڵکی لێ وەردەگیرێ.
خەباتی ناتوندوتیژ زۆر پێچەڵپێچتر لە شێوازەکانی
توندوتیژە و ،چەندین شێوازی جۆربەجۆری هەیە .بە
پێچەوانەی شێوازەکانی توندوتیژ خەباتی ناتوندوتیژ
لە رێگای شەڕی دەروونی ،کۆمەاڵیەتی ،ئابووری و
سیاسییەوە کە الیەن خەڵکەوە و ڕێکخراوەکانەوە
ێ وەردەگیرێ ،دەچێتە پێشێ .ئەم چەکانە،
کەڵکی ل 
ناڕەزایەتییەکان ،مانگرتنەکان ،هاوکارینەکردنەکان،
و بــایــکــۆتکــردنــەکــان و بـێمــەیــلــیــەکــان و هێزە
خەڵکییەکانیان پێ دەگوترێ.
وەک ئاماژەی پێکرا :هەموو دەوڵەتەکان تا ئەو
کاتە دەتوانن درێژە بە دەسەاڵتی خۆیان بدەن کە
هێزی خۆیان لە ڕێگای هاوکاری و گوێڕایەڵیی خەڵک
و رێکخراوەکانەوە دابین بکەن .خەباتی سیاسی بە
پێچەوانەی توندوتیژ ،شێوازێکی لەبار و تایبەتە بۆ
لێک جیا کردنەوە و لێسەندنەوەی ئەم سەرچاوانە
لە دەوڵەت.
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ئاوڕدانەوەیەکی خێرا لە ئەدەبیاتی کۆن و
هاوچەرخی کرماشان و ئیالم

ئــایــیــنــی یـــارســـان و
شێوازی گۆرانی:
شرۆڤەی مێژووی ئەدەبی
کوردی بەبێ ئاوڕدانەوە لە
سارۆ خوسرەوی
بــزووتــنــەوە فــەرهــەنــگــی و
ئایینییەکانی زاگرۆس ،ئوستوورە ،حیکایەت ،فۆلکلۆر
و ئەدەبی زارەکی لە کرماشان و ئیالم ،شرۆڤەیەکی
تێر و تەسەل نییە.
ئەدەبی ئایینی یارسان دەبێتە بەشێکی گەورە لە
ئەدەبیاتی گۆرانی .ئەم ئەدەبیاتە لە سەدەی حەوت
و هەشتی کۆچی بە شێوەی زارەکی لە ئایینی یاریدا
پــارێــزراوە و دواتــر لە کتێبی وەک“ :سەرەنجام”
کۆکراونەتەوە و لە چاپ دراون .ئەڵبەت بەشێک لە
کەاڵمەکانی یارسان دەگەڕێتەوە بۆ ســەدەی چوار
و پێنجی کۆچی .ئاخرین دەورەی ئەدەبیی ئایینی
یارسانیش دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی دوانزدە کە بەشێک
لە کەاڵمەکانی ئەو دەورانــە لە کتێبێکدا بە ناوی
“زەبووری حەقیقەت” کۆکراونەتەوە .جێگای ئاماژەیە
کەاڵمەکانی “سەرەنجام” و “زەبووری حەقیقەت” لە
الیەن نووسەر و توێژەری یارسانی تەیب تاهیری
کۆکراونەتەوە و لە چاپ دراون .هەروەها بەشێکی
زۆر لە کەاڵمەکانی یارسان لە الیەن نووسەر سەید
محەمەد حوسەینی لە ژێــر نــاوی “دیــوانــە گــەورە”
کۆکراونەتەوە و شرۆڤە و شیکردنەوەیان بۆ کراوە.
بۆ تێگەیشتن و شــارەزابــوون لە ئەدەبی ئایینی
یــارســان ،زۆر گرنگە بــە وردی خــوێــنــدنــەوە بۆ
کەاڵمەکانی ئەم ئایینە بکرێ .هەروەها پێویست بەوە
دەکا شانامەی کوردی و بە گشتی ئەدەبی زارەکیی
ناوچەکانی کرماشان و ئیالم تاوتوێ بکرێ .ڕەمز و
ڕاز و هێمای نێو ئوستوورە ئایینی و فەرهەنگییەکانی
کرماشان و ئیالم دەتوانێ دابونەریتی کۆنی کورد
و پێشینەی ئەدەبی کوردیمان بۆ ڕوون بکاتەوە .لە
هەناوی ئەدەبی زارەکیدا تۆ دەتوانی لەگەڵ قارەمانە
ئەفسانەییەکان ئاشنا بی و ڕۆڵ و تایبەتمەندییە
بەرچاوەکانیان بکەیتە هەوێنی ئەدەبیاتی هاوچەرخی
کــوردی .ســەرچــاوەی هــەرە کۆنی ئــەدەب و زمان
لــە مــەڵــبــەنــدی فــرەڕەنــگــیــی زاگــــرۆس لــە نێو دڵی
ئایین و ئایینزاکانن کە یــەک لــەوان ئایینی یاری
و کەاڵمەکانی سەرەنجامە .پێشەواکانی یارسان
هەموو یاساوڕێسای ئایینەکەیان لەژێر ناوی کەاڵم
و بــە شــێــوەی هەڵبەستی بڕگەیی خستۆتە ڕوو
کە هەتا ئێستە ئەو کەاڵمانە لە الی باوەڕمەندانی
یارسان پــارێــزراون .کەاڵمەکانی یاری گەلێک جار
لە بــواری مێژوویی ،فەلسەفی ،عیرفانی ،ئایینی و
ئوستوورەیییەوە شرۆڤەیان بۆ کراوە ،بەاڵم تا ئێستا
لە بــارەی پێگەی ئەدەبیی کەاڵمەکانی سەرەنجام
کارێکی ئەوتۆ نــەکــراوە .بۆ ناسین و ئاشنابوون
لەگەڵ ئوستوورەکانی ئایینی یاری ،دەبێ شرۆڤە و
شیکاری بۆ پێگەی ئەدەبیی کەاڵمەکانی سەرەنجام
بــکــرێ .زۆرن ئــەو کەسانەی کــە لــە ڕۆژهـــەاڵت و
بــاشــووری کوردستان لە کۆکردنەوە و شرۆڤەی
کەاڵمەکانی ئایینی یاری جێگا دەستیان دیارە ،بەاڵم
“سەید محەمەد حوسەینی” و “تەیب تاهیری” دوو
لە نووسەرانی هەرە دیاری کۆمەڵگەی یارسانن کە
زۆرترین کاریان لە سەر کەاڵمەکانی ئایینی یاری
کردوە .بەرهەمەکانی ئەو دوو نووسەرە ئەوڕۆ تا
ڕادەیەکی باش بوونەتە سەرچاوەی دەوڵەمەند و
جێی باوەڕ بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە دەیانەوێ لە
بارەی ئایینی یاری توێژینەوە بکەن.
ئەدەبی کالسیکی کوردی لە کرماشان و ئیالم:
ئەدەبی کوردیی باشووری خۆرهەاڵتی کورستان
یــان کــوردیــی خــــواروو لــە چــاو ئــەدەبــی گــۆرانــی
زۆر کۆن نییە .دەقی ئەدەبی بە زاراوەی کوردیی
خواروو دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی هەژدەیەمی زایینی
و زۆرتر بە هەڵبەستەکانی هەردووک هەڵبەستوانی
ناسراوی ناوچەکە “شاکە و خان مەنسوور” دەست
پێدەکا .زاراوەی کوردیی خواروو هەلی ئەوەی بۆ
نەڕەخساوە ببێ بە زمانی بزووتنەوەیەکی بەرین
و گشتگیری ئــەدەبــی و ئــەم زاراوەیـــــە لــە دوای
سەد و پەنجا ساڵ بێدەنگی ،جارێکی دیکە سەری
هەڵداوەتەوە.
شاکە و خان مەنسوور ،دوو شاعیری هاوڕێی
یەکتر بــوون .شێعری ئــەو دوو شاعیرە بــەدەر لە
الیەنی ڕەوانبێژی و جوانناسی ،هەڵگری بایەخی
دیرۆکی و فەرهەنگیی ناوچەکە بوون.
لە قۆناغی ئەدەبی کالسیکدا کرماشان و ئیالم
خــاوەنــی پێگەیەکی تــایــبــەتــن .ئــەدەبــی زارەکــــی و
ڕیالیزمی لەو ناوچانە بوونەتە هەوێنی ئەدەبیاتی
مــۆدێــڕن و هــاوچــەرخــی شاعیران و نووسەرانی
ئەوڕۆی باشووری خۆرهەاڵتی کوردستان .گرنگیی
ئەم شێوە لە ڕێبازی ئەدەبی کــوردی ،لەوەدایە کە
ڕیشەکەی دەگەڕێتەوە سەر فەرهەنگی نەتەوەیی.
ئەدەبیاتی ڕیالستیی کرماشان هەڵگری فەرهەنگی
ژیــان و حیکایەتی نەوەکانی ڕاب ــردوون کە ڕەنگە
زەحمەت بێت بۆ ئەدیبێکی کورد بە بێ شارەزایی

و ئاشنایەتی لەگەڵ ئەو جۆرە لە فەرهەنگی ژیان،
شاکارێکی جوان و بەپێزی ئەدەبی پێشکەش بکا.
لە نێو ئەدەبیاتی کالسیکی کوردیی ناوچەکانی
کرماشان و ئیالمدا ،بەیت و هەڵبەستی کەسانێک
لە وێنەی “ئەڵماس خان کەنوولەیی ،شاکە و خان
مەنسوور و مەال پەریشان دینەوەری ،سەی یاقوو
مایەشتی و غواڵمڕەزا ئەرکەوازی” ئێستاش لە الی
خوێنەرانی کورد خاوەنی پێگەی تایبەتن.
لە دوای ئەو بەشە لە شاعیرانی ئەدەبی کالسیک
بەرهەمی هەردووک شاعیری بەناوودەنگی کرماشان
“شامی کرماشانی و پەرتەو کرماشانی” فەزایەکی
تازەیان لە بزاڤی ئەدەبیی باشووری خۆرهەاڵتی
کوردستان هێنایە کایە کە هەتا ئێستا بەردەنگ
و خــوێــنــەری هەڵبەستەکانیان زۆرن .ه ــەردووک
شاعیر لە ئەو پەڕی ڕەوانبێژی و هەست ناسکیدا
هەڵبەستیان وەک خواستێکی دەروون ــی پێشکەش
بە کۆمەڵگە کردوە .ئەوان هەروەها توانیان جێگای
شیاوی شیعری کوردی لە زێدی خۆیان دەسنیشان
بکەن.
لــە شــیــعــرەکــانــی “شـــامـــی”دا دەرد و ڕەنــــج و
نایەکسانییەکانی نێو کۆمەڵگە بە جوانی وێنا کراوە.
شامی بە زمانی سادە باس لە هەژاری و دەستەنگیی
چینی بێبەشی کۆمەڵگە دەکا“ .پەرتەو کرماشانی”ش
بە شێعری “ئەرمەنی” تەکنیک و داڕشتنێکی تازەی
لە شیعری کوردیدا بەکار هێنا کە هەتا ئێستاش ئەو
شێوە لە شێعری پەرتەو خوێنەری خۆی هەیە .بە
تایبەت غەزەلە کوردییەکانی زۆرتر بوونەتە جێگای
سەرنجی خوێنەرانی کورد.
ئەدەبی هاوچەرخی کورد لە کرماشان و ئیالم
شیعری هاوچەرخی کوردی لە کرماشان و ئیالم
لە ڕووی فۆڕم و ساختارەوە دابەش دەکرێ بە سەر
دوو بەشی هاوچەرخ و نوێدا .لە شێعری هاوچەرخی
کوردیی خواروو شاعیران لەژێر کاریگەریی ئەدەبی
کالسیکدا شێعریان نووسیوە ،بەاڵم شیعری نوێی
کوردیی خواروو خاوەنی شێواز و فۆرمی شیعری
ئازادە.
لە دەیەی حەفتای هەتاویدا شاعیران و نووسەرانی
کــورد لە کرماشان و ئیالم بۆ گەشەپێدانی زمان
و ئــەدەبــیــاتــی کـــوردی تەنیا پشتیان بــە بەرهەمە
شیعرییەکانی شامی و پــەرتــەو نەبەست ،بەڵکوو
بزاڤێکی ئەدەبیی بەرفراوانیان دەست پێکردوە ،کە
ئەو بزاڤە هەتا ئێستا لە گەشەکردن و پەرەسەندایە.
شاعیران و نووسەرانی قۆناغی ئەدەبیی نــوێ لە
سەر بنەمای ئەدەبی فۆلکلۆر و ئەدەبیاتی جیهانی
دەنووسن و بەرهەمە ئەدەبییەکانی خۆیان چاپ و
باڵو دەکەنەوە .لە شاعیرانی بزاڤی ئەدەبیی ئەوڕۆی
بــاشــووری خــۆرهــەاڵتــی کــوردســتــان دەتــوانــیــن بە
کەسانێکی وەک “فەرھاد عەزیزی ،سەعید عبادەتیان،
عەلی ئوڵفەتی ،عەلی فەیلی ،زاھر سارایی ،جەلیل
ئــاھەنــگــەرنــژاد ،ڕەزا مــەوزوونــی ،عەلیڕەزا خانی،
عەلی حاتەمی ،ناھید محەمەدی ،مەسعوود قەنبەری،
سیامەک نــەجــەفــی ،عــەلــیــڕەزا یەعقووبی ،فــەرھاد
شامرادیان ،بێهرۆز یاسمی ،چەنگیز ئقباڵی ،شێردڵ
ئێڵپووڕ ،کــەیــومــەرس بــەڵــەدە ،لــەک ئەمیر ،کــاوە
خوسرەوی،تورەج ئەسپەری ،ئەبووزەر کوردپووڕ،
سۆما ئەمینی ،سومەیە مــێھری ،مەریەم نەجەفی،
فــــەرزاد ســەفــەرە ،ئێحسان نــەجــەفــی ،ھومــایــوون
عەباسی ،محەمەد مرادی نساری ،مەیسەم خورانی،
ئومێد زاھری ،ئساڵم شاھمرادی ،کەرەمڕەزا کەرەمی
ڕەزا جەمشیدی ،جەمشید وەیسی و ....هتد ئاماژە
بکەین.
ئەڵبەت بـــەدەر لــە پــرۆســەی شیعر و چیرۆکی
مودێڕنی کوردی ،کەسانێک وەک “عەباس جەلیلیان،
ژیار جەهانفەرد ،دوکتۆر فەرهاد عزەدیزادە ،عەلیڕەزا
کەڵهوڕ و سیامەک نەجەفی” لە بواری لێکۆڵینەوەی
ئەدەبی و کۆکردنەوەی ئەدەبیاتی زارەکی “شەفایی”
هەنگاوی باش و بەرچاویان هەڵگرتوە .ئەو کەسانە
توانیویانە زۆرێک لە “ئەفسانە”“ ،پەندی پێشینیان”،
“شانامەی کــوردی”“ ،بەیت”“ ،الیە الیە” و “وشەی
کوردی”ـی ناوچەکانی کرماشان و ئیالم کۆبکەنەوە
و چاپیان بکەن.
چــاالکــانــی ئــەدەبــیــی بـــاشـــووری خــۆرهــەاڵتــی
کوردستان لە دەستپێکدا لە گۆڤار و باڵوکراوە
خــوێــنــدکــاریــیــەکــانــی وەک“ :ئـــاویـــەر”“ ،ســــروە” و
“ئاوێنە”دا ئەزموونی ئەدەبیی خۆیان تاقی کردەوە.
هەر ئەم ئەزموون و تاقیکارییە بوو بە بەردی بناغەی
پرۆسەیەکی ئەدەبی کوردی لە کرماشان و ئیالم کە
ئەم پرۆسەیە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە پەرەسەندندایە.
پێوەندیی نێوان شاعیر و نووسەرانی کرماشان
و ئیالم لــەگــەڵ نــاوەنــدە ئەدەبییەکانی بــاشــووری
کوردستان و ئاشنایەتییان لەگەڵ بەرهەمی ئەدەبیی
شاعران و نووسەرانی گەورەی ئەو بەشەی واڵت،
پتر بوو بە هۆکاری دڵگەرمیی چاالکانی ئەدەبیی
کرماشان و ئیالم .زۆریک لە شاعیرانی کرماشان و
ئیالم نایشارنەوە کە کاریگەریی شیعری شاعیرانی

نـــاســـراوی بـــاشـــووری کــوردســتــان ،وەک“ :شێرکۆ
بێکەس”“ ،عەبدوڵاڵ پەشێو” و “لەتیف هەڵمەت” بە سەر
کارەکانیانەوە دیارە.
بە تایبەت زۆر گرینگ بوو بۆ چاالکانی ئەدەبی و
فەرهەنگیی کرماشان و ئیالم بتوانن لــە بەرانبەری
سیاسەتی ئاسیمیالسیۆنی فەرهەنگی و زمانی کوردی لە
کرماشان ،وەک نووسەری کورد بێنە مەیدانی چاالکیی
ئەدەبی و بوونی خۆیان بسەلمێنن .ئەوان ئێستا ئیدی
گەیشتوون بــەو بـــاوەڕەی کــە بــە ک ــوردی بنووسن و
بەرهەمەکانی خۆیان بە زمانی کــوردی چــاپ و باڵو
بکەنەوە.
لە پرۆسەی ئەدەبیی دەیەی هەفتا تا ئێستا سەدان
بەرهەمی شیعری ،چیرۆک ،لێکۆڵینەوە و وەرگێڕان چاپ
و بــاو بوونەتەوە .کــوردی نووسین و بە کارهێنانی
ڕێنووسی ستانداردی کوردی یەکێک لە کارە گرنگ و
بەرچاوەکانی ئەو بەشە لە چاالکانی ئەدەبیی کرماشان
و ئــیــامــە .زۆرب ــەی ــان بــەو قــەنــاعــەتــە گــەیــشــتــوون کە
دەقێکی کوردی دەبێ بە ڕێنووسی ستانداردی کوردی
بنووسرێ ،بەاڵم بە گشتی هەتا ئێستا بەردەنگی شیعری
کوریی باشوور لەگەڵ ڕێنووسی کوردیدا ئاشنا نییە.
ئەمە بەو مانایەیە کە زمانی کــوردی لە کرماشان بە
هۆی ئاسیمیالسیۆنی فەرهەنگی لەگەڵ کێشەی ڕێنووس
بەرەوڕووە و مێژووی کوردی نووسینیش لەم دەڤەرە
ئەوەندە بەرباڵو نییە تا خوێنەر و بەردەنگی کورد لەگەڵ
ڕێنووسی کــوردی ئاشنا بــێ .پێشتر زۆرب ــەی بابەتە
ئەدەبییەکانی کرماشان و ئیالم بە ڕێنووسی فارسی
دەنووسران ،کە ئەمە لە بواری دەنگ “ئاوا”وە کێشەی بۆ
زمانی کوردی دروست کردبوو؛ لە بەر ئەوەی لە زمانی
کوردیدا ئەو شتەی بێژە دەکرێ وەک خۆی دەنووسرێت،
بەاڵم ئەگەر ویستت دەقێکی کوردی بە ڕێنووسی فارسی
بنووسی ،وشەکان وەک خۆیان نانووسرێن و دەنگەکان
ناتەواو دەبن.
هەر یەک لە “سەعید عبادەتیان و “عەلی ئولفەتی”
بەدەر لە ئەزموونی باش و سەرکەوتوویان لە شیعری
نەریتی و کالسیک بــە تایبەت غـــەزەڵ ،توانیویانە تا
ڕادەیەک بە نووسینی شیعری نوێ و مۆدێڕن ڕوانین و
ڕوانگەی بەردەنگی کورد بگۆڕن و الیەنگر بۆ شیعری
نوێی کوردی لە باشووری خۆرهەاڵتی کوردستان پەیدا
بکەن .بەاڵم هەتا ئێستا پێوەر و خەسڵەتە تازەکانی شیعر
بە شێوەی بنەوایی و گشتگیر الی خوێنەری کورد لەو
دەڤەرە دەستنیشان نەکراون.
شاعیرانی کرماشان و ئیالم بە دوور لە دیــاردەی
دەمــارگــرژی و بە ڕوانینێکی تــەواو مرۆڤدۆستییەوە
مامەڵە لەگەڵ شیعر دەکەن .ڕەوت و ڕێبازی شیعریی
شاعیرانی کرماشان و ئیالم بە شێوەی زەق و بەرچاو
ناچێتە چوارچێوەی ئەدەبی بەرگری و نەتەوەیی و هەر
ئەم شێوازە لە تێڕوانینیان بۆ دونیای ئەدەب وای کردووە
باشتر لەگەڵ بەردەنگ و خوێنەرانی خۆیان پەیوەندی
ساز بکەن .هەرچەند ئەگەر بە دیوێکی دیکەدا چاو لە
پرۆسەی ئەدەبیی بــاشــووری خۆرهەاڵتی کوردستان
بکەین ،دەبینین کە لە گــەورە شارێکی وەک کرماشان
کــە سیاسەتی ئاسیمیالسیۆنی زمــانــی و فەرهەنگی
تێیدا پەیڕەو دەکــرێ ،نووسین بە زمانی کوردی خۆی
لە خۆیدا جوورێکە لە هەوڵدان بۆ بەرجەستەکردن و
زیندووڕاگرتنی شوناسی فەرهەنگی و نەتەوەیی.
شــاعــیــرانــی کــرمــاشــان و ئــیــام پــێــیــانوایــە شیعر
دەالقەیەکی جیاوازە لە دونیا پڕ لە فێڵ و درۆ .شێعر الی
ئەوان ئەو دۆخە ئارام و دڵخوازیە کە دەبێتە ئاسمانی
سەربەستی لە خەیاڵیاندا ،خەیاڵێک کە تاڵی و ژانی
کۆمەڵگە لە کایەی زمانی شێعرییان ڕەنگدانەوەی هەیە.
پرۆسەی ئەدەبیی دەیەی هەفتا لە کرماشان و ئیالم تەنیا
لە ڕووی سۆز و خۆشەویستییەوە مامەڵە لەگەڵ دونیای
شیعر ناکا ،بەڵکوو بە ڕوانینێکی فەلسەفیانەوە دەڕوانێتە
دیاردەکانی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی .بە تایبەت ئەم جۆرە
ڕوانینە زۆرتــر لە شیعرەکانی “سەعید عبادەتیان” و
“عەلی ئوڵفەتی”دا ڕەنگدانەوەی هەیە.
ئەنجام:
ل ــە پــارێــزگــاکــانــی ک ــرم ــاش ــان و ئ ــی ــام ،ب ــە هــۆی
ئاسیمیالسیۆنی زمــانــی و فــەرهــەنــگــی ،شــێــوەزاری
کوردیی خواروو وەک یەکێک لە لقە گرنگەکانی زمانی
کــوردی نەیتوانی گەشە بکا و هەتا چەند ساڵی دوایی
زۆربـــەی نــووســەر و شاعیرانی ئــەو دەڤــەرانــە دەقــە
ئەدەبییەکانی خۆیان بە زمانی فارسی نووسیوە ،بەاڵم
ئێستا پرۆسەیەکی ئەدەبی لەو ناوچە دەستی پێ کردوە
کە ئەم پرۆسەیە دەتوانێ لە داهاتوودا هیوابەخش بێ
بۆ دەوڵەمەندیی زیــاتــری زمانی کــوردی بە گشتی و
بووژاندنەوەی ئەدەب و فەرهەنگی باشووری خۆرهەاڵتی
کوردستان بە تایبەتی.

***
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مافەکانی مرۆڤ بە ڕوانینی
خواست یان هەڵبژاردن
مەبەست لە مافەکانی مرۆڤ چییە؟
ئەو کۆسپەی کە لە پێناسە کردنی نێوەڕۆکی
مافەکانی مــرۆڤ ســەرچــاوە دەگــرێ بۆ الیەنی
مانایی و چەمکیی «حــقــوق» دەگــەڕێــتــەوە کە
لە نێو فەیلەسووفان باس و خواستێکی زۆری
لەسەر کــراوە و دەکــرێ .بە شێوەیەکی گشتی
لەهەمبەر نێوەڕۆکی حقوق دوو بۆچوون هەیە :شاڕۆخ حەسەنزادە
ئەو بۆچوونەی کە لەسەر خواست یان ئیرادە پێ
دادەگرێ و بۆچوونێک کە تەکووزی دەکاتە سەر بەرژەوەندی و قازانج.
مافەکانی مرۆڤ بە ڕوانینی خواست یان هەڵبژاردن
لە بۆچوونی یەکەم کە داکۆکیکاری سەرەکیی فەیلسووفی هاوچەرخ
«هێربێرت هارت»ە ،بە مافی تاک زانراوە .بەپێێ ئەو بۆچوونە ،ماف
بریتییە لە ئەو دەسەاڵتەی کە یاسا بە تاکەکانی بەخشیوە هەتا کارێک
بکەن یان نەیکەن ،کەوابوو تاک دەتوانێ لەو مافەی کە هەیەتی واز بێنێ
یان نەهێنێ .هیندێک الیەن ڕەخنە لەم بۆچوونە دەگرن ،ئەوەیکە بەشێک
لە مافی تاک وەک مافی ژیان ناکرێ وازی لێبێنی یان بیبەخشییە
کەسێکی تر ،ئایا کەسێک دەتوانێ مافی ژیان کردن لەخۆی بستێنێ
و یان دەسەاڵتی ژیانی خۆی بداتە دەست کەسێکی تر؟ ئایا ئەرکی
لەبەرچاو گرتنی مافی ژیانی ئیتران بە ڕزامەندیی خاوەن ماف ،لەنێو
دەچێ؟ هیچ کەسێک ناتوانێ ئەوەیتر تەنانەت بە ڕزامەندیی خۆیشی،
بکوژێ یان ئەشکەنجە بکا .لەالیەکی تر لەم بۆچوونەدا لە نێوانی مافی
سوود و چێژ وەرگرتن (حق تمتع) و مافی تەواوەتی وەرگرتن (حق
استیفاء) هیچ تەوفیرییەک بەدی ناکرێ .بەشێک لە مافەکان بەجۆرێکن
کە خاوەنەکەی هێز و دەسەاڵتی ئەوەی نییە کە لە مافی ئیستیفا کەڵک
وەرگــرێ وەک منااڵن ،کە داواکــاری مافەکانیان لەسەر شانی دایک
و باب یان سەرپەرستەکانیانە و منااڵن نازانن چۆناوچۆن کەڵک لە
مافی «تەواو» وەرگرن .یان ئەمڕۆ باسی مافی ئاژەاڵن ،دارودرەخت
و لێواری زەریاکان و ...دەکرێ کە لە پێوەندی دەگەڵ ژینی هۆڤێتی
ئێکۆلۆژی و ژینگە ،گەشەی کــردوە .ئــاژەاڵن ،چیاکان و زەریاکان،
لێرەوارەکان چ دەسەاڵتێکیان هەیە؟ لە باسی مافەکانی مرۆڤیش ئەمڕۆ
باس لە مافی ناسراو بە «جیلی چوارەم» و مافی نەوەکانی داهاتوو
دەکرێ کە دژایەتیی دەگەڵ ئەم بۆچوونە هەیە.
مافەکانی مرۆڤ بە ڕوانینی بەرژەوەندی و قازانج
لە بۆچوونی دووهەم کە سەرەتا لە نێرینی «بێنتام» دەست پێدەکا و
ئێستاش زانایانی وەک «لیۆنز»« ،مەک کورمیک»»،ڕاز»« ،کەمپڵ» و
...پشتیوانی لەم بۆچوونە دەکەن ،ئامانجی ماف نەک پشتیوانی لە هێز
و دەسەاڵت و خواستی تاکە ،بەڵکوو پاراستنی هیندێک بەرژەوەندی و
قازانجە کە دەبێ بیدرێتێ .بە ڕوانینێکی تر ،ماف کۆمەڵێک بەرژەوەندین
کە الیەنی ڕیکوپێک کردنی پێوەندییەکان ،بۆ تاکەکان دەستەبەر دەکا،
بۆ میناک « »Aکاتێک خــاوەنــی مافە کە لە بەجێگەیاندنی ئەرکی
پێسپێردراو ،قازانج دەکا و یان « »Aکاتێک دەتوانێ مافێکی هەبیت کە
بەرژەوەندی و قازانجەکەی پێشتر بۆی دیار کرابێ و لەبەرامبەر ئەرک
و بەڵێنی بۆ ئەوانیتریش لەبەرچاو بگیرێ ،ئەم بۆچوونە کەمتر ڕەخنەی
لێگیراوە بــەاڵم کێشەیەک کە هەیتی ئەوەیە کە بەرژەوەندییەکان
بۆ الیەنی ماف دەگەڕێتەوە نەک ڕێک وەک ئەو .بە ڕوانینێکی دی،
بــەرژەوەنــدیــی تاکەکان بــۆ الیــەنــی حقوقی دەگــەرێــتــەوە کــە بۆیان
لەبەرچاو گیراوە .سەرەتا دەبێ مافێک بۆ تاکەکان دابندرێ و ئەمجارە
قازانجەکەشی زەمانەت بکرێ .هەڵبەت لەسەر مافی ئاژەاڵن و سروشت
هەمیسان ئەم پرسیارە دەگوورێ ،خاوەندارانی ئەو جۆرە مافانە ،دەبێ
چ بەرژەوەندییەکیان هەبێ؟
بۆ ڕێکخستنی پێوەندییەکانی خەڵک و پاراستنی نەزم لە کۆمەڵگە،
مافی دانراو ،بۆ هەموو کەسێک ئیمتیازاتێک لەهەمبەر ئیتران دەنراوە و
تواناییەکی تایبەتی پێدەدرێ کە پێی دەگوترێ «ماف» و کۆیەکەشی
دەبێتە «مافەکان» و مافەکانی تاکی-شی پێ دەگوترێ .ماف بریتییە
لە» هێزێک کە لەالیەن یاساوە دەدرێتە تاک» .هەروەک دەبینرێ ئەم
پێناسانە کەموزۆر لە بۆچوونی یەکەم وەرگیراون .لێرەدا لەبەر قازانجی
باسەکەمان یەکێک لە شرۆڤەکانی ناسراو لەمەڕ نێوەڕۆکی حقوق کە لە
سەرەتای سەدەی بیستەم ڕۆنراوە و زۆریش کەڵکی لێوەرگیراوە و
بەڵگەمەند بووە و دەتوانین بڵێین خاڵی دەسپێکی لێکدانەوەکانی دواترە،
بە کورتی باس دەکەین.
ڕستەی « ،Aمافی خۆیەتی کارێک بکا» ،ڕەنگبێ بۆ بەیانی بیرۆکەگەلی
جۆراوجۆر بەکاربێت ،دەبێ چەمکی حقوق بە پێوەری «دەرەوست» و
دژبەرەکان»ی پێناسە بکرێ .ئەو ڕستەیەی سەرەوە ڕەنگبێ بەو مانایە
بێ کە« ،بێ» خاوەن ئەرکێکە بەوەی کە بهێڵیت « »Aکارێک بکات،
بەجۆرێک کە « »Aداوایەکی لەسەر « »Bهەبێ کە ئەرکەکەی پێشێل
نەکا .لێرەدا مافی « ،»Aهاوڕێ و دەرەوستی ئەرکی «»Bیە .هەروەها
دەکرێ ڕستەی سەرەوە بەو مانایە بێ کە »A»،لە ئەنجامی ئەو کارەدا
بە کردن و نەکردنی ئازادە.
لێرەدا ،مافی پێدراو سەرنجی دەدرێتێ و کارمان بــەوەی نییە کە
« »Bدەبێ چ بکا .ئەو مەبەستەمان لە ماف ،بە «هەڤیازی»(امتیاز)
ناسراوە و هەڵبەت هیندێکیش پێیان باشە بڵێن «ئــازادی» .هەمیسان
ماف بە مانای «هێز»یش بەکار دێت ،بۆ میناک خاوەن مڵک دەتوانێ
مڵکی خۆی بیفرۆشێ یان بە ڕەهنی بدا و هەرچی دەیکا؛ ئەمە هێز و
دەسەlاتی ئەو کەسەیە کە مافی خۆیەتی.
***

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958

ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508483312
kdp.tashkilat@gmail.com

polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

“ئەسرین” ،کورتە فیلمێک لە سەر کۆڵبەرانی کورد

کورتە فیلمی «ئەسرین» لەبارەی ژیانی کۆڵبەران و کاسبکارانی کورد
لە نێوخۆی کوردستان بەرهەم هات .ئەم فیلمە کە ل ه شاری مهریوان
و ههورامانی کوردستان وێنەی گیراوە ،باس له نههامهتییهكانی ژیانی
كۆڵبهران و خەڵکی کوردستان بەتایبەت دوای سەرهەڵدانی پەتای کۆرۆنا
دەکا.
سامان کەریمی ،یەکێک لە دەرهێنەرانی ئەو کورتە فیلمە لەبارەی
دیاردەی کۆڵبەری و نەهامەتییەکانی ژیانی کۆڵبەران دەڵێ ژیانی کۆڵبەران
تا ئەو ڕادەیە پڕمەینەتییە کە لە کاتی کۆرۆناشدا ناتوانن نەچن بۆ کاری
کۆڵبەری .ئێمە ویستمان باسی ئەو دیاردەیە بکەین و ئەوەندە دەکرێ
دەنگی ئەو چینە بێئەنوایە بە بەردەنگەکانمان لە جیهاندا بگەیەنین.
کورتە فیلمی «ئەسرین» هەتا ئێستا باڵو نەبۆتەوە و تەنیا بۆ ڤێستیڤاڵە
نێوخۆیی و جیهانییەکان نێردراوە.
سامان کەریمی ساڵی  ١٣٦٩لە سەقز لەدایک بووە و ئێستا نیشتەجێی شاری مەریوانە .ناوبراو چاالکیی هونەریی خۆی لە شانۆی
سەرشەقام دەستپێکردوە.

بەشداریی دوو هونەرمەندی کورد
لە فستیڤاڵە نێونەتەوەییەکاندا

کورتە فیلمی «بێشرۆڤە» بەرهەمی ژیــوار فـــەرەجزادە،
هونەرمەندی تــازەالوی خەڵکی شارۆچکەی ساحێبی سەر
بــە شــاری ســەقــز ،بــەشــداری هەشتەمین خولی فێستیڤاڵی
نێونەتەوەیی میدیای مندااڵنی ئۆکراین دەبێ.
بابەتی ئەم فیلمە باس لە دیــاردەی «کۆرۆنا و مندااڵنی
زبڵگەڕ» دەکا .ئەم فێستیڤاڵە لە ڕۆژانی ٥-٢ـی سێپتامبر لە
شاری خارکۆڤ بەڕێوە دەچێ.
هاوکات کۆمەڵە وێنەیەکی خالید فــەرەجزادە ،هونەرمەندی
وێنەگر و دەرهــێــنــەری ساحێبی سەقز بــە نــاوی «ژی ــان و
گەشت» بەشداری پێنجەمین خولی فێستیڤاڵی نێونەتەوەیی
وێنە و فیلمی short cutـی واڵتی سێربێستان دەبێ.
ئەم فێستیڤاڵە لە ڕۆژانــی  ٢٩و ٣٠ـی ئاگۆستی  ٢٠٢٠لە
شاری «ئینجیا» بەڕێوە دەچێ.
ئەمە پێنجەمین سەرکەوتنی ئــەم هونەرمەندە لە مــاوەی
ئەم دوو مانگەی دواییەدایە و ،پێشتریش وێنەکانی خالید
ف ــەرەجزادە ،بوونەتە باشترین وێنەی حەوتووی «الپــەڕەی
وێنەگرانی نێونەتەوەیی» بریتانیا.

کۆڕی ڕەخنەی کتێبی “قەاڵی دمدم”
لە ئەنجومەنی دیالۆگی مهاباد

پازدەهەمین کۆڕی ئەنجومەنی ئەدەبیی دیالۆگی مەهاباد
بۆ شرۆڤە و لێکدانەوەی کتێبی «قەاڵی دمدم» لە نووسینی
«عــەڕەبــی شــەمــۆ» و وەڕگــێــڕدراو بــۆ زاراوەی کرمانجی
خواروو لە الیەن «شوکور مەستەفا» بەڕێوە چوو.
لەم کۆڕەدا کە بە شێوەی ئانالین و بە بەشداریی کۆمەڵێک
لە نووسەران ،خوێنەران و ڕەخنەگرانی ئەدەبی و خاتوونانی
هۆگری کتێب گیرا ،بەشێک لە ئەندامانی ئەنجومەن بە نووسراوە
و فایلی دەنگی بابەت و وتارەکانیان پێشکێش کرد و چەند
کەس لە خاتوونەکان هەر یەک لە ڕوانگەیەکەوە ،سەبارەت بە
مێژوو و کەسایەتییەکانی “قەاڵی دمدم” ڕا و بۆچوونەکانیان
خستە بەر باس.
لــە بەشێکی ت ــری ک ــۆڕەک ــەدا ڕەهــبــەر مــەحــمــوودزادە،
ڕەخنەگری ئەدەبی بە ئاماژەدان بەوەی کتێبی “قەاڵی دمدم”،
ئیلهامی لە ڕووداوێــکــی تڕاژیکی ڕاستەقینەی پێوەندیدار
بە مێژووی گەلەکەمان وەرگــرتــوه ،باسی لــەوە کرد کە لە
ڕووداوی «قەاڵی دمدم»دا سێ دەستە سەرچاوە هەن کە بۆ
ئاگادار بوون ،دەکرێ ئاماژەیان پێ بدەین :دەستەی یەکەم،
هێندێک سەرچاوەی مێژوویین ،دەستەی دووهــەم هێندێک
سەرچاوەی ئەدەبی و دەستەی سێهەم هێندێک بابەتن کە لە
حافیزە (کۆیاد)ـی بەکۆمەڵی میللەتی کورددا ماوەتەوە.
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کۆڕی ھونەری ،دەنگوڕەنگی
ڕاستەقینەی پێشمەرگە
لــەگــەڵ ســەرھەڵــدانــی شــۆڕشــی گــەالنــی ئــێــران
و ئاشکرابوونی خەباتی ڕەوای گەلی کــورد لە
ڕۆژھەاڵت ــی کوردستان ،حیزبی دێموکرات بەپێی
ھەلــومــەرجــی گــونــجــاوی ئــەو ســــەردەم کــەوتــەوە ئەحمەد ڕەحمانی
خــۆڕێ ـکخــســتــنــەوە و گــرێــدانــی خــەبــاتــی شـــاخ بە
شارەکانەوە .لە زۆربــەی شار و شارۆچکەکان و ھەتــا گوندەکانیش
شۆڕش تێکۆشانێکی بەربەرینی جەماوەریی دەست پێکرد و لە زۆربەی
ناوچەکاندا الوان بە پێکهێنانی گرووپی ھونەری ،شانۆ و سروود خۆیان
لەگەڵ جموجۆڵە هونەرییەکانی ئەوکاتی کۆمەڵگەی کوردستاندا گونجاند،
و لەم ڕێگایەوە بزاڤی ڕووناکبیری بە تایبەت لە بارەگاکانی ئەوکاتی
یەکیەتیی الوندا گەشەی سەند.
لەگەڵ جێگیر بوونی دەســەاڵتــی دیکتاتۆریی کــۆمــاری ئیسالمی و
داگــیــرکــردنــی کــوردســتــان ،ڕێــژیــم هــەم شەڕێکی قــورس و گــەورەی
بــەســەر کــوردســتــانــدا سەپاند و هــەم شەڕێکی نــەرمــی درێژخایەنی
لــەدژی جــوواڵنــەوەی کــورد خستە دســتــووری کــاریــەوە .دیــارە گەلی
کــورد ھەر وەک لە مــێــژوودا نیشانی داوە لە بەرامبەر ھیــچ زوڵــم و
زۆرێکدا دەستەوەستان نامێنێەوە و بە چۆکدا نایە .بۆیە بە شانازی و
ئازایەتییەوە ڕێگای خەبات و بەرگری لە کوردستانی ھەڵبژارد .خەڵک
و پێشمەرگە لە سەنگەری بەرگریدا خۆیان دیتەوە و بەشدارییان لەو
شەڕە داسەپاو و نابەرامبەرەدا کرد .لەو بارودۆخەدا حیزب بۆ پاراستنی
گیانی خەڵک بنکەکانی بردنە دەرەوەی شار و شارۆچکەکان .وردە
وردە شەڕ لە قۆناغی جەبهەییەوە دەگۆڕا بۆ شێوەی پارتیزانی ،بەاڵم
خەبات و بەربەرەکانی بۆ پاراستی خاکی کوردستان لەو پەڕی خۆیدا
بەردەوام بوو .بەپێی قۆناغی نوێی شۆڕش خەباتیش ئاڵوگۆڕی بەسەردا
ھات ،شار و شارۆچکەکان بۆ سەالمەتیی خەڵکەکەی بنکە و بارەگای
ڕێکخراوەکانی تێدا نەمان و ڕوو لە کەژ و کێو و گوندەکانی کوردستان
کرا ،لە ھەموو کۆمیتە شارستانەکانی ھێزەکاندا بەشێکی بەرچاو لە الوان
خەریکی کاری ڕێکخراوەیی و تەبلیغاتیی خۆیان بوون .بەتایبەت ئەوکات
دەکرێ بگوترێ ھەر ھێزەی بەشێکی تایبەتی بە ئینتیشارات و بەشی
ھونەریی خۆی ھەبوو .لەگەڵ بەرتەسک بوونەوەی مەیدانی خەبات و
ھێرشی ھێزەکانی کۆماری ئیسالمی وردە وردە بنکە و بارەگانی ھێز و
ڕێکخراوەکانیش بەرەو سنوورەکان گوێزرانەوە ،بەاڵم لەگەڵ بەردەوام
بوونی خەباتی چەکداری و پێشمەرگانەش بەشی ھونــەری بــەردەوام
بوو لە کاروچاالکیی خۆی .لەوانەیە لە ھەندێک کاتدا بەپێی ھەلومەرجی
جوغرافیایی و شەڕ ئەویش کەوتبێتە دۆخی کەوتن و ھەڵستانەوە ،بەاڵم
پاشان حیزب بۆ ئەوەی ئەو ھێز و پوتانسێلە بە فیڕۆ نەچێ ،بڕیاری
دروستکردنی کۆڕی هونەری درا .هەڵبەت پێشتر کۆڕی هونەری لە
فێرگەی سیاسی-نیزامی بوو ،بەاڵم پاشان لەو بەشە جودا کرایەوە و بوو
بە بەشێک لە ئۆرگانەکانی تری حیزب .

چاپ و باڵو بوونەوەی کتێبی پۆلی یەکەم بۆ مندااڵنی کورد
کتێبی پۆلی یەکەم بۆ مندااڵنی کورد لە نووسین و داڕشتنی «عومەر محەممەدی»
خەڵکی شنۆ چاپ و باڵو کرایەوە .ئەم کتێبە پێکهاتوە لە بەشی جۆراوجۆری ساکار
و سەرنجڕاکێش بۆ فێرکردنی وانەی کوردی بە مندااڵنی پۆلی یەکی سەرەتایی.
چاپی کتێب هەم بە زمانی کوردی و هەم لەسەر زمانی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ئاستەنگی زۆر لەبەر دەمدایە .سەرەڕای نەبوونی هیچ ئیمکاناتێکی ماددی
و پشتیوانییەکی حکوومەت بۆ چاپکردنی کتێب و گرانی و تێچوویەکی زۆری
چاپ و باڵوکردنەوە ،بەاڵم دڵسۆزانی فەرهەنگ و زمانی نەتەوەکەمان بەردەوام
تێکۆشاون بە ڕەنج و زەحمەتی خۆیان نەک هەر پێش بە فەوتانی زمانی کوردی
بگرن بەڵکوو پەرەشی پێ بدەن ،هەرچەند لەو ڕێگایەشدا وەکوو زارا محەممەدی
بە تاوانی وتنەوەی وانەی کوردی بە مندااڵنی کورد تووشی زیندان و ئەشکەنجەش
بووبێتنەوە.

“زارا” نوێنەری گوتاری فرەزمانییە
کۆمەڵێک لە خوێندکارانی زانکۆکانی
کــوردســتــان لــە نــامــەیــەکــدا پشتیوانیی
خۆیان لە «زارا محەممەدی» ڕاگەیاند.
ئـــــەم خـــوێـــنـــدکـــارانـــە لـــــەو نــامــە
ســەرئــاوەاڵیــەدا پشتیوانیی خــۆیــان لە
«زارا محەممەدی» مامۆستای زمانی
کــوردی دەربــڕیــوە و سەپاندنی سزای
 ١٠ســاڵ زیندانیان بەسەر نــاوبــراودا
مەحکووم کردوە.
لە بەشێکی ئــەو نامەیەدا هــاتــوە« :
ئــەم ســزا قورسە نموونەیەکی دیکەی
سیاسەتی سەرکوتگەرانەی زمانین لە
پێناو لەنێو بردن و الوازکردنی زمانی

نەتەوەکانی دیکەی ئێران».
لە بەشێکی دیکەی نامەکەدا هاتوە»:
ئێمە پێمانوایە زارا نوێنەری گوتاری
فرەزمانییە کــە بــەرانــبــەر بــە گــوتــاری
جەوهەرخوازانەی تاکزمانی بوێرانە
ڕاوەستاوە و دەیهەوێ مەترسییەکانی
ئەو سیاسەتە چەوتە بە گوێی هەموومان
بچرپێنێ».
لــە درێــــژەی ئ ــەم نــامــەیــەدا هــاتــوە:
«دروســتــکــردنــی ئاستەنگ بــۆ زمانی
کوردی لە ئێران پێشینەیەکی مێژوویی
هــەیــە و مــێــژووەکــەی بــۆ پێکهاتنی
دەوڵەت-نەتەوەی پەهلەوی دەگەڕێتەوە

و لەو کاتەوە زمانی کوردی کەوتۆتە بەر
تەوژمی توندوتیژی گوتاری سیاسەتی
تاک زمان -تاک نەتەوە .پەراوێزخستن
و و لێکدان و تێکەڵکردنی زمانی کوردی
و فارسی بۆ تواندنەوەی زمانی کوردی
یەکێک لە ئامانجەکانی ئەم سیاسەتەیە.

لەگەڵ ئــاودیــو بــوون بۆ بــەری کوردستانی بــاشــوور بەتایبەتی لە
ناوچەکانی شارباژێڕ ،گەاڵڵە ،گەورەدێ ،کۆڕی ھونەریی ئەوکات بوو
بە مەکۆی کۆکردنەوەی چەندین شاعیری شۆڕشگێڕ و خاوەن بەھرەی
شۆڕشگێڕی .لە ھەمان کاتیدا چەند فیلمێکیش لەو سەردەمدا کە زۆرترین
گرتەکانی لە ناوچەکانی کوردستان ھەڵگیرابوونەوە بەرهەم هێنران کە
دەکرێ ئاماژە بە «نان و ئازادی»« ،ژیان و خەبات» و بەرهەمهێنانی
دەیان شانۆ بکەین.
وەک ئــامــاژەی پێکرا ،کــۆڕی ھونــەری ئەوجار بــوو بە ناوەندێکی
ڕووناکبیری و مەڵبەندێک بۆ شێعر ،شانۆ ،سروود ،گۆرانی و ،ھەندێک
کاتیش نیشاندانی بەھرەی نیگارکێشی .لەم ناوەندەدا شاعیرانی شۆڕشگێر
ھۆن ــراوەی شۆڕشگێڕییان تێکەڵ بە خەبات کــرد ،دەنگە ڕەسەنەکان
ســروودی نیشتیمانییان چــڕی ،شانۆی شۆڕشگێڕی پێشکەش کران،
فڵچەوڕەنگی پێشمەرگە وێنەی نیشتیمان و پێشمەرگەیان وێنا کرد .
بەشێوەیەکی گشتی کۆڕی ھونەری جگە لە خەباتی پێشمەرگانە ،لە
بواری کۆمەاڵیەتیشدا دەیان خزمەتی بەرچاو و گەورەی وەکوو خەباتی
پێشمەرگانە بە گــەل و نیشتیمانەکەی کــرد .ئــەم کــاروانــی تێکۆشانە
تاکوو ئێستاش بە گوڕ و تینی جارانەوە بەردەوامە و بەرھەمی جوان
جوان بۆ کوردکاناڵ و سۆسیال میدیای حیزب لە بیروھزری ھونەری
پێشمەرگانەیاندا دەخوڵقێنن .

