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دامهزرانی کۆماری کوردستان ل ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

ناوەندیی هــاوكــاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران،
ڕۆژی شەممە١٣ ،ی خاکەلێوە بە مەبەستی مەحکووم
کردنی سیاسیەتە دژە مرۆییەکانی کۆماری ئیسالمی
ئێران ،ئاكسیۆنێكی لە شاری کۆڵنی واڵتی ئاڵمان پێكهێنا.
بەشداربووانی خۆپێشاندانەکە وێڕای مەحكومكردنی
كردەوە دژی مرۆییەكانی حكوومەتی ئێران ،خوازیاری
ئ ــەوە ب ــوون کــە كۆمەڵگەی نــێــودەوڵــەتــی پاڵپشتی لە
بزووتنەوەی نەتەوەکان و بزاوتی دێموكراسیخوازی لە
ئێران و بەتایبەتیش خەباتی ڕەوای گەلی كورد بكەن.
خۆپێشاندەران هەروەها خوازیاری ئەوە بوون کە واڵتانی
دەرەوە لە ڕێگای پێوەندییە بازرگانی و دیپلۆماتیکەکانی
خــۆیــانــەوە گــوشــار بخەنە ســەر حکوومەتی ئــیــران بۆ
ئــەوەی پابەندی جاڕنامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ
بێ و کۆتایی بە سیاسەتی گرتن و كوشتن ،ئەشكەنجە،
سێدارە و سەپاندنی سزای قورس بەسەر چاالکانی بوارە

جۆربەجۆرەکان بهێنێ.
لــەم ئاکسیۆنەدا پەیامی ناوەندیی هــاوكــاری حیزبەکانی
کوردستانی ئێران بەبۆنەی ئەم خۆپیشاندانە و پەیامی ناوەندی
هاوکاری بە بۆنەی ١٠ی خاكەلێوە ،ڕۆژی شەهیدانی کوردستان
خوێندرانەوە و چەند وتارێک لەسەر شیکردنەوەی دۆخی
زیندانیانی سیاسی و مەدەنیی کورد و هەروەها بارودۆخی
مافی مرۆڤ لە ئێران پێشکێش کران.

پێشەوا قازی محەممەد

قوتابخانەی کوردایەتی و ڕێنیشاندەری هەمیشەیی حیزبی دیموکراتە
سەروتار

لە ڕاپرسییەکی داسەپاو هەتا شەرعییەتی نەبوو
عەلی بداغی
ڕێفڕاندۆمی چل و سێ ساڵ لەوەپێشی «کۆماری ئیسالمیی ئێران ،ئا یان نا»
کە ئاکامەکەی لە ڕۆژی ١٢ی خاکەلێوەی ١٣٥٨دا ڕاگەیەندرا ،خاڵوەرچەرخانێکی
گرینگ لە مێژووی نیزیکی خەباتی گەالنی ئێران بوو .ئەو بەناو ڕێفراندۆمە
لە ڕواڵەتدا بۆ دیاریکردنی جۆری سیستمی سیاسیی و حکوومەت لە ئێران
بەڕێوە چوو ،بەاڵم خەڵک و الیەنە سیاسییەکان کە بە نرخی دەیان ساڵ خەبات
و پێشکێشکردنی دەریایەک خوێن بە سەر ڕێژیمی پاڵەویدا سەرکەوتبوون،
تەنیا یەک بژێرەیان خرابووە بەر دەم :گۆڕینی ڕێژیمی پاشایەتی بە کۆماری
ئیسالمیی ئێران ،ئا یان نا؟ لــەوەدا خوێندنەوە و هەڵوێستی خەڵک و ڕەوتە
سیاسییەکان جیاواز بوو.
هیندێک لە حیزب و الیەنە سیاسییەکان کە ژمارەیان ئێجگار کەم بوو -حیزبی
دێموکرات و زۆربەی هێزە سیاسییەکانی دیکەی کورد بۆ نموونە -بە بردنە
ژێر پرسیاری مێتۆدی ڕاپرسییەکە الیان وابوو کە لەو گشتپرسییەدا دەبوا
هەموو هێز و الیەنە سیاسییەکان مافی هەڵبژاردنی ئازادانەیان لە نێوان شێوە
جۆراوجۆرەکانی نیزامێکی دێموکراتیک هەبا .ئەگینا بە سەرنجدان بە سەرکەوتنی
ئیرادەی خەڵک لە ڕوخاندنی ڕێژیمی پاشایەتیدا ئیدی چ حەوجێ بە بەڕێوەبردنی
ڕێفڕاندۆمێکی لەو شێوەیە هەیە؛ ئەویش لە کاتێکدا خەڵک نازانن سیاسەت و
بەرنامەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران چین و ڕوانگەی ڕێژیمی سیاسیی نوێ
بۆ پرسی مافە بنەڕەتییە پێشێلکراو و پشتگوێخراوەکانی گەالنی ئێران چین!
هەر بۆیەش خۆیان لە بەشداریکردن لەو ڕاپرسییەدا بوارد و بایکۆتیان کرد.
بەشی هــەرە زۆری خەڵکی ئێرانیش کە ئایەتوڵال خومەینی بە هەڵخراندنی
هەستی ئایینییان توانیبووی پەلکێشی ئەو گشتپرسییەیان بکا و ڕێژیمی سیاسیی
دڵخوازی خۆی بە سەریاندا بسەپێنێ ،الیان وابوو بە دەنگدان بە «کۆماری
ئیسالمیی ئێران» ئیدی لە دەست ڕێژیمی دیکتاتۆر و خۆسەپێن ڕزگاریان دەبێ،
ماف و ئازادییە سیاسی ،مەدەنییە دێموکراتیک و کۆمەاڵیەتییەکانیان دابین دەبن،
کەلێنی ڕەگەزی و چینایەتی نامێنێ ،قەیرانە ئابوورییەکان چارەسەر دەبن و
ئاشتی و ئارامی باڵ ...
درێژە لە الپەڕەی ٢

پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزب
ی محهممهد
ی پێشهوا قاز 
ی شەهیدبوون 
بەبۆنەی  ٧٥ساڵ ه 
 ٧٥ساڵە حیزبی دیموکراتی کوردستان
بە شانازییەوە هەڵگر و درێژەدەری هزر و
ڕێبازی سەرکۆماری شەهید ،پێشەوا قازی
و ئامانجەکانی کۆماری کوردستانە .ئەو
ئامانجانەی پێشەوا ،کردنی بە بەرنامەی
حیزبی دیموکرات و ،کۆماری کوردستانی
بە نیازی وەدیهێنانیان دامەزراند ،لە درێژایی
 ٧٥ساڵی ڕابردوودا بە هەوڵی ڕێبەران و
تێکۆشەران و ئەندامانی حیزبی دیموکرات،
بە سەرانسەری ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا

بــاو بــوونــەوە .گیانبەختکردنی هــەزاران
شەهید و لە ڕیزی پێشەوەیان ڕێبەرانێکی
وەک د.قاسملوو و د.شەڕەفکەندی ،ئەم
ڕێگا و ڕێبازەی وەها ڕەنگین و سەنگین
کــردوە کە بە هیچ هێزێک کاڵ نابێتەوە.
بەردەوامبوونی ڕێبواران و درێژەدەرانی
ڕێگای قــازی محەمەد لە سەر خەبات و
تێکۆشان بۆ ڕزگاریی کوردی ڕۆژهەاڵت
لە بندەستی ،بیری پێشەوای لەنێو خەڵکی
کوردستاندا بە زیندوویی هێشتۆتەوە...ل2
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درێژەی سەروتار

لە ڕاپرسییەکی داسەپاو
هەتا شەرعییەتی نەبوو
 ...بەسەر واڵتدا دەکێشێ ،واتە وەدیهاتنی هەموو دروشمەکانی شۆڕش
و ئەو بەڵێنانەی بە بەختکرانی گیانی هەزاران کەس لەپێناویاندا ڕێژیمی
پاشایەتییان بۆ ڕووخاندبوو .بەاڵم  ٤٣ساڵ دوای ئەم ڕووداوە ڕەنگبێ
تەنیا نەتەوەیەک لە ئێراندا کە شانازی بە بڕیاری ئەوکاتی بکا ،کورد
و هێزە سیاسییەکانی کوردستان بن کە دواتریش لەسۆنگەی هەر ئەو
هەڵوێستە ژیرانە و بوێرانەیاندا زۆرترین کارەساتیان بەسەر هات.
خومەینی ڕۆژی ڕاگەیاندنی ئاکامی ڕاپرسییە داســەپــاوەکــەی بە
"یەکەم ڕۆژی حکوومەتی خوا" ناو برد و بەمجۆرە پشتئەستوور
بەو دەرەنجامە ڕەوتــی سەرکوتی جیابیران و زەوتکردنی ماف و
ئازادییەکانی خەڵکی مافخوازی تینووی ئازادی و دێموکراسیی دەست
پێ کــرد .هێشتا  ٥مانگ بە سەر ڕێفڕاندۆمەکەدا تێنەپەڕیبوو کە
خومەینی لە وتاری ئاگرینی ڕۆژی هەینی٢٦ ،ی گەالوێژ لە شاری
قوم ڕووی ڕاستەقینەی خۆی و ڕێژیمە نوێیەکەی کۆماری ئیسالمیی
ئاشکرا کرد .ئەو کە تاقەتی هیچ چەشنە بەرهەڵستییەک و بیستنی هیچ
دەنگێکی ناڕازی و وەستانەوە لە بەرانبەر ویستی تەواوەتیخوازیی
خۆیدا نەبوو ،گلەیی لە خۆی و هێزە چەکدارەکانی ڕێژیمەکەی کرد کە
بۆچی شۆڕشگێرانە نەبزووتوون و لەبەرچی قەڵەمی هەرچی نووسەر
و ڕۆژنامەنووسە نەیانشکاندوە و باڵوکراوەکانیان دانەخستوە؟
چۆنە هەتا ئێستا حیزبەکانی دژبەریان هەڵنەوەشاندوە و سەرۆکی
دژبەرانیان بە ســزای تاوانەکانیان نەگەیاندوە و لە گۆڕەپانەکانی
شــاردا پەتی سێدارەیان هەڵنەخستوە و دێوجامەیان بۆ نەیارانیان
هەڵنەواسیوە؟ ئامانجی سەرەکیی خومەینیش لەو هێرشە کە دواتر
چووە بواری جێبەجێکردنەوە ،سەرەتا بزووتنەوەی نەتەوایەتی و
ڕزگاریخوازانەی کوردستان بوو کە ئامادە نەبوو مل بۆ داخوازەکانی
ڕێژیمەکەی نەوی بکا و دواتریش هەموو ئەو هێزە ئازادیخوازانەی
گرتەوە کە لە سەرانسەری واڵتدا دژ بەو ڕێژیمە هەڵوێستیان دەگرت.
هەنگاوی دواتــری ڕێفڕاندۆمەکەی خاکەلێوەی  ١٣٥٨بۆ ڕێبەرانی
رێژیم پەسندکردنی یاسای بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمی بوو کە تێیدا بە
جێگیرکردنی نیزامی ویالیەتی فەقیهـ ،دەستی مەالکان بۆ پاوانکردنی
هەموو جومگە ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانی واڵت ئاوەاڵ کرا و وەلیی
فەقیهـ کە دەسەاڵتەکەی زۆر لە دەسەاڵتی شای ڕووخاو زیاتر بوو،
وەها سواری ملی خەڵک بوو کە لە مێژووی پڕاوپڕ لە ئیستبداد و
دیکتاتۆڕیی ئێرانی نوێ و کەوناردا نەبیندراوە .درێژکردنەوەی ٨
ساڵ شەڕ لەگەڵ عێڕاق وەک هەل و دەرفەتێکی زێڕین بۆ کپکردن
و خنکاندنی هــەر دەنگێکی ن ــاڕازی و قەڵتوبڕی هــەر هێزێکی دژ
دەرفەتی ئەوەی بۆ ڕێبەریی کۆماری ئیسالمی ڕەخساند تا دواتر
دەست بەسەر هەموو بوارەکانی سیاسەت و ئابووریی واڵتدا دابگرن.
پاشان بە بەهێزکردنی ناوەندەکانی سەرکوت بەرهەڵستی هەر چەشنە
ناڕەزایەتییەکی گشتیی خەڵک ببنەوە.
 ٤٣ساڵ دوای ڕێفراندۆمەکەی خاکەلێوەی  ٥٨ئەوەی لە ئێران دیار
و بەرهەستە بوونی دەسەاڵتێکی گەندەڵ و ناکارامە ،دیکتاتۆڕ و
سەرکوتگەرە کە خوێنی خەڵکی واڵتی لە شووشە کردوە و ئەوانی
لەپێناو ئامانجە ئیدئۆلۆژیکییەکانیدا بە بارمتە گرتوە .ئابووریی واڵت
لەبەریەک هەڵتەکاوە و بە بۆچوونی کارناسان بێتوو دانوستانەکانی
ڤییەن بە ئاکام نەگەن و گەمارۆکانی سەر ئێران هەڵنەگیرێن ،ئاوسان
لە ساڵی نوێدا بۆ سەروو سەتا  ٧٠دەڕوا .بەتایبەت کە لەو بارودۆخەدا
داڕمانی پاشخان و فۆنداسیۆنی ئابووری و نەبوونی وەبەرهێنەری
بیانی هیچ دەرفەتێکی بۆ کارخوڵقێنی نەهێشتۆتەوە و ڕۆژ لەگەڵ
ڕۆژ حەشیمەتی بێکارەکانی واڵت زیاتر و زیاتر دەبــن ،گەندەڵیی
سیستماتیک و تەرخانکردنی بەشی ه ــەرەزۆری بودجەی گشتیی
واڵت بۆ بنیاتەکانی سەرکوت و پڕوپاگندەی ڕێژیمیش لەجێی خۆی
کە بە نۆرەی خۆیان پەرەپێدەری قەیرانەکانن .بەپێی گشت پێوەر و
ستانداردە جیهانییەکانیش کۆماری ئیسالمیی ئێران لە  ٤٣ساڵەی
دامەزرانیدا نیزامێکی سیاسیی مایەپووچە و لەمێژ ساڵە گڵۆڵەی
کەوتۆتە لێژی و ئەوەی تا ئیستا ڕێژیمی پاراستوە ،ئیرادە و توانایی
ڕێکخستنی سەرکوتی خەڵک و بزووتنەوە ناڕەزایەتییەکانە .چونکی
ڕێژیم نە دەیهەوێ لە بەرانبەر ویستی خەڵکدا پاشەکشە بکا و نە
دەشتوانێ بەو سیاسەتە بیانی و شێوە ئیدارەکردنەی واڵت نیزامێکی
سیاسیی سەقامگرتوو بمێنێتەوە.
کــۆمــاری ئیسالمی قــوواڵیــی ستراتیژیکی مــانــەوەی خــۆی لەسەر
هەناردەی تێرۆریزم ،قەیرانخوڵقێنی و نائەمنکردنی ناوچە داناوە و،
بەهێزیی خۆی نەک لە وەرگرتنی شەرعییەتی گەلی ،بەڵکوو لە پەرەدان
بە توانا سەربازییەکانیدا دەبینێ ،ئەگینا لە هەموو بوارەکانی دیکەدا
وەک پەرەسەندنی ئابووری ،دادپەروەری ،دابینکردنی ماف و ئازادییە
مەدەنی و دێموکراتیکەکان ،پاراستنی ژینگە و هتددا هەرەسی هێناوە.
وەک چۆن ئاکامی تازەترین ڕاپرسیی دامەزراوی "گێمان" کە ڕاست
لە ڕۆژی ١٢ی خاکەلێوە ٤٣ ،ساڵەی بەڕێوەچوونی ڕێفڕاندۆمەکەی
"کۆماری ئیسالمیی ئێران ،ئا یان نا"دا باڵو بۆوە ،پێمان دەڵێ سەتا
٨٨ی کۆمەڵگەی ئێران الیەنگری "نیزامێکی سیاسیی دێموکراتیک و
گەلی" و سەتا ٧٠ی خەڵکی ئێران دژی ئیدارەکردنی واڵت بە یاسای
دینین.
بەڕاست ئەگەر کۆماری ئیسالمیی ئێران لە ڕەواییەتی خۆی دڵنیایە،
با ڕێگە بدا خەڵک بڕیاری خۆیان بدەن و ڕێفڕاندۆمێکی دی لەژێر
چاودێریی ڕێکخراوی نــەتــەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوەکانی
کۆمەڵگەی جیهانیدا بۆ دیاریکردنی نیزامی سیاسیی واڵت بەڕێوە بچێت.
با قسەکەی خومەینییش بێتە دی کە پێش ڕێفڕاندۆمەکەی خاکەلێوەی
 ٥٨دەیگوت ئەوە باب و باپیرانمان بوون ڕێژیمی پاشایەتییان ویستوە
 ،بەاڵم ێمە نامانەوێ ،نەسڵی ئێستا خۆی دەبێ بڕیار بدا کە چ جۆرە
حکوومەتێکی دەوێ!
***

لە حیزبی دێموکراتدا هەر لە سەرەتاوە نەریتێک جێ کەوتوە

ئەویش نەریتی پێشەنگبوونی ڕێبەرانی لە گیانبەخشین لەپێناوی ئامانجە
بەرزەکانی گەل و نیشتماندا

ی شەهیدبوونی پێشهوا قازی محهممهد و هاوڕێیانی)
(پەیامی دەفتەری سیاسی بەبۆنەی  ٧٥ساڵ ه 

ی كوردستان!
ی خەباتگێڕی ڕۆژهەاڵت 
خهڵك 
ڕێکخراو و کەسایەتییە ئازادیخوازەکانی ئێران!
هۆگران و ئەویندارانی ڕیگا و ئامانجەکانی
پێشەوا قــازی محەممەد لە هەموو بەشەکانی
کوردستان!
ی
ڵ لهمهوبهر ل ه بەرەبەیانی ڕۆژ 
حەفتاو پێنج سا 
ی
ی ١٣٢٦ی هەتاوی (  ٣٠مارس 
ی خاكهلێوه 
 ١٠
ی محهممهد ،سهرۆك
١٩٤٧ی زایینی) پێشهوا قاز 
ی
كۆماری كوردستان ،حهمهحوسێن خانی سهیف 
ی
ی بەرگریی كۆما ر و ،ئهبولقاسم 
قــازی ،وهزی ــر 
ی و نوێنەری مەهاباد
ی پێشهوا قاز 
سهدری قازی ،برا 
ی
ی شار 
ی چوارچرا 
لە مەجلیسی ئێران ،ل ه مهیدان 
ی پێشهوا
مههاباد له سێدار ه دران .دوای ئێعدام 
و هاوڕێیانی ،ژمــارهیـهكـی دیكه ل ه وهفــادارتــریــن
ی ل ه
ی كــوردســتــان ب ـ ه تایبهت 
ی كــۆمــار 
ڕێــبــواران ـ 
فهیزولاڵبهگییهكان ل ـه دار دران و ژمــارهیـهكــی
ی
ی سااڵنی ١٣٢٤-١٣٢٥زیندان 
زۆریش ل ه تێكۆشهران 
كــران یا ڕۆژهــەاڵتــی کوردستانیان بەجێ هێشت
ی پێشهوا و
ی هــەنــدەران بــوون .ئێعدام 
و پـهڕیــوه 
هاوڕێیانی ،کۆتایی تاڵی قۆناغێكی کورتخایەن
ی كورد بوو
ی نهتهوه 
ن و پڕ ل ه دهسكهوت 
بەاڵم زێڕی 
كه لە مێژوودا بە سەردەمی کۆماری کوردستان
ناسراوە؛ سەردەمێک کە نەتەوەی کورد تا ئهوكات ه
لە هیچکام لە بەشەکانی نیشتمانەکەی ،نموونەی وای
به خۆیهو ه نهدیتبوو.
ی پــێــش ـهوا و كـــار و
ڕامــانــێــک ل ــە ك ـهســای ـهتــی ـ 
لێوه و
ی خاكه 
ی  ١٠
ی كارهسات 
كردهوهكانی ،قوواڵی 
ی
ی ئهو ڕووداو ه تاڵهمان لهسهر مێژوو 
كاریگهری 
دوای خۆی زیاتر بۆ ڕوون دهكاتهوه .پێشهوا جگ ه
ی
ی خوێندهوار و ب ه فهرههنگ 
لهوهی ل ه بنهماڵهیهك 
ی ئهو
ی قازی 
ی مههاباددا پێگەیشتبوو و ،باوك 
شار 
ناوچهی ه بوو ،بۆخۆیشی له خوێندنو خۆپێگهیاندندا
زۆر سهركهوتوو بوو .جگ ه ل ه خوێندنی ئایینی ،ل ه
ی بێگانهشدا
ی ئهدهبیاتو شارەزایی لە زمانەکان 
بوار 
کەسێکی بەتوانا و هەڵکەوتوو بوو .پێشهوا جگ ه ل ه
ی فارسی ،عهرهبی و توركی ،لە زمانەکانی
زمانەکان 
ئینگلیزی ،فەرانسەیی و ڕووسییش شارەزا بوو .ئەو
کەسایەتییە لە سەردەمێکدا ئەو هەمووە زانین و
لێهاتوویییەی لە خۆیدا کۆ کردبۆوە كه لە کوردستان
ی لهالیهن ڕێژیم 
بههۆی پشتگوێخران 
ی پاشایهتییهوه،
ی ك ـهم ل ه پــیــاوان ،خوێندهوارییان
تهنیا ڕێژهیهك 
ی ل ه نێو ژنانیشدا ،ههر نهبوو
ههبوو و خوێندهوار 
یان دهگمهن بوو.
ی  ٢٤ساڵ ه بوو
ی محهممهد هێشتا الوێــكـ 
قــاز 
ی
ف و كاروبار 
ی ئهوقا 
ی ئیدار ه 
كه بهرپرسایهتی 
ی م ـههــابــاد پ ـێئ ـهســپــێــردرا و
ئیسالمیی ل ـه شـــار 
ی
ی شار 
ی ئیدارهی فهرههنگ 
پاشان كرا به بهرپرس 
ی
ی  ٣١ساڵی و پاش مهرگی قاز 
مههاباد .ل ه تهمهن 
ی مههاباد.
ی بــاوك ـی ،بــوو بـ ه قــازیـی نــاوچ ـ ه 
عهلی 
ی محهممهد،
ی و پێگهیشتوویی قــاز 
تێگهیشتووی 
ی ئهو ل ه بەرگری ل ه كورد
تی و بوێری 
ههروهها ئازایه 
و زمانه قهدهغهكراوهكهی ،ڕێز و خۆشهویستی و
ی
ی خهڵك 
پایهی كۆمهاڵیهتیی ئهویان لهنێو كۆمهاڵن 
كوردستاندا بردبووه سهرێ.
ی
ی محهممهد ههرچهند لهسهرهتادا كه “كۆمهڵه 
قاز 
ی
ژیانهوهی كوردستان” (ژێکاف) دامهزرابوو ،ئهندام 
ی
ئهو كۆمهڵهیه نهبوو ،بهاڵم ڕێزو حورمهتێكی زۆر 
ی
ی بــەڕێــوەبــەرانــی كۆمهڵ ه ههبوو و ههوڵێك 
ل ـهال 
ی ببێت ه ئهندام لهم كۆمهڵهیهدا.
زۆریان دا بۆ ئهوه 
ی محهممهد ل ه كۆمهڵهدا
ل ه ڕاستیدا ئهندامهتیی قاز 
ی كرد ك ه كۆمهڵ ه
ی ئهو وا 
و قورسایی و شارهزای 
ی
ی دێمۆكراتی كوردستان” و قاز 
ێ بۆ “حیزب 
بگۆڕ 
ی
محهممهد ببێ ب ه دامـهزرێــنـهر و ڕێــبــەری حیزب 
دێموكرات؛ بۆیهش خهڵك نازناوی “پێشهوا “یان
ی
ی كۆمار 
پێدا  و ههر ئهویش بوو ب ه دامهزرێنهر 
ی
ی مێژوو 
كوردستان كه یهكێك ل ه الپهڕه زێڕینهكان 

ی كورده.
نهتهو ه 
ی
ی كــوردســتــان ب ـهو پـهڕ 
ی كــۆمــار 
بـهڕێــوهبــردنـ 
لێوهشاوهیی ،ڕاکێشانی خۆشەویستی و پشتیوانیی
تێکۆشەرانی کورد لە پارچەکانیتری کوردستان بۆ
الی کۆمار ،پێکهێنانی زۆرترین تەبایی لەنێو کۆمەڵی
کــوردســتــانــدا ،بەدیهێنانی کۆمەڵێک دهسكهوتی
ی ل ه بــوارەکــانـی پێشمەرگایەتی ،تەنایی،
مێژووی 
ی
فهرههنگی ،کۆمەاڵیەتی و پەروەردەدا ،بهڕێوهبردن 
ی ئــازاد و
دەسەاڵتێکی کــوردی ل ه كهشوههوایهك 
ی
ی ژمارەیەک ڕێکخراو 
دێموکراتیکدا ،دامهزراندن 
ی
سینفی و كۆمهاڵیهتی كه تا ئهوكات ه ل ه مێژوو 
ی
كورد و تهنانهت ناوچهشدا بێوێن ه بوو ،گهورهی 
كهسایهتیی پێشهوامان بۆ دهردهخــەن .له خۆڕایی
ی محهممهدی
ی نهمر ،پێشهوا قاز 
نیی ە كه د .قاسملوو 
ب ه گوڵێك چوواندووە كه له سهحرادا ڕوابوو.
ی
ی پێشهوا به دهسگیركران 
ی پڕل ه شانازی 
كارنام ه 
ی
ی شار 
ی ( ١٣٢٥پاش داگیركرانهوه 
ل ه سهرماوهز 
مههاباد لهالیهن ئهرتهشی حەمەڕەزاشاوه) تهواو
ی
ی پێشهوا ل ه دادگ ــای نیزامی 
نابێ .بەرگرییەکان 
ڕێژیمی حهمهڕهزاشادا ،لە بوێری و بەحەقبوون و
ژیربێژییدا شانیان لە شانی ئهو نوتقان ه دەدا ك ه ل ه
ی كردبوون.
ی سهرۆك كۆمارییهو ه پێشكەش 
مینبهر 
بۆیەشە کــە بەرگرییەکانی پێشەوا لــە بێدادگای
ڕێژیمی شایەتیدا بۆ ههتا ههتای ه مایەی سهربەرزیی
خۆی و نەتەوەی کوردن.

خەباتکارانی ڕێگەی ڕزگاری لە کوردستان !
پێشهوا قــازی ،بەو کەسایەتی و تایبەتمەندییە
ب ــەرزان ــەی ،بــەو کاریگەرییە فــکــری و ڕوح ــی و
ی بوو
ی خــۆ 
ی دوا 
نیشتمانییەی ،بــۆ تێكۆشهران 
ـه و س ـهرم ـهش ـق؛ بــوو بــە قوتابخانەی
ب ـه نــمــوونـ 
کوردایەتی و خزمەت و تێکۆشانی نەتەوەیی .بوو
بە چرای ڕێنوێن و ،بوو بە ڕێنیشاندەری هەمیشەیی
حیزبی دیموکراتی کوردستان .لە داوێنی ئەندێشە و
ڕێبازەکەیدا چەندین ڕێبەر و سەرکردەی لێهاتوو،
سەدان کەسایەتیی سیاسی و نەتەوەیی شوێندانەر،
هەزاران خەباتکار و تێکۆشەر ،پەروەردە بوون٧٥ .
ساڵە حیزبی دیموکراتی کوردستان بە شانازییەوە
هەڵگر و درێــژەدەری هزر و ڕێبازی سەرکۆماری
شەهید ،پێشەوا قــازی و ئامانجەکانی کۆماری
کوردستانە .ئــەو ئامانجانەی پێشەوا ،کردنی بە
بەرنامەی حیزبی دیموکرات و ،کۆماری کوردستانی
بە نیازی وەدیهێنانیان دامەزراند ،لە درێژایی ٧٥
ساڵی ڕابردوودا بە هەوڵی ڕێبەران و تێکۆشەران
و ئەندامانی حیزبی دیموکرات ،بە سەرانسەری
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا باڵو بوونەوە .گیانبەختکردنی
هەزاران شەهید و لە ڕیزی پێشەوەیان ڕێبەرانێکی
وەک د.قاسملوو و د.شــەڕەفــکــەنــدی ،ئــەم ڕێگا و
ڕێبازەی وەها ڕەنگین و سەنگین کردوە کە بە هیچ
هێزێک کاڵ نابێتەوە .بەردەوامبوونی ڕێبواران و
درێژەدەرانی ڕێگای قازی محەمەد لە سەر خەبات
و تێکۆشان بــۆ ڕزگــاریــی ک ــوردی ڕۆژهـــەاڵت لە
بندەستی ،بیری پێشەوای لەنێو خەڵکی کوردستاندا
بە زیندوویی هێشتۆتەوە .بەرەنگاریی قارەمانانەی
هــێــزی پــێــشــمــەرگــە ل ــە بــســت ب ــە بــســتــی خــاکــی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ،چوونە زیندان ،برینداری،
نەقوستانی ،دەربـــەدەری و ماڵوێرانیی ڕۆڵەکانی
حیزبی دێــمــوکــرات لــە ڕەوتـــی شــەکــاوەڕاگــرتــنــی
ئااڵی ئامانجەکانی پێشەوا و کۆماری کوردستاندا،
بووە بە دەستەبەری مانەوە و گەشانەوەی بیر و
ئەندێشەی پێشەوا قازی .لەمێژ ساڵە پێشەوا قازی
بووە بە گەورەترین سیمبۆل و ناونیشانی خەبات
بۆ ڕزگاریی نەتەوەیی لە هەموو شارو ناوچەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان .ڕێگا و ئامانجەکانی بوون بە
خاڵی لێککۆکردنەوەی هێز و ڕێکخراوی سیاسیی
جۆراوجۆر و چین و توێژە جیاوازەکانی کۆمەڵ.

حیزبی دیموکراتی کــوردســتــان لــە  ٧٥ساڵەی
لەداردرانی پێشەوا قازی محەممەد و هاوڕێیانیدا،
پەیمان لەگەڵ گیانی ئــەوان و هەموو شەهیدانی
کوردستاندا نــوێ دەکــاتــەوە کە هەتا وەدیهێنانی
ئامانجەکانیان لە خەبات و تێکۆشان نەوەستێ.
هەر لەو کاتەدا بە ئەرکی خۆی دەزانــێ دووپاتی
بکاتەوە کە کەسایەتی و تایبەتمەندییە بەرزەکانی
پێشەوای شەهید هەروا ئیلهامدەر و ڕێنیشاندەری
ئەم حیزبە دەمێننەوە .بایەخدان بە هاوخەباتی لەگەڵ
هێزە ئازادیخوازەکانی ئێران ،گرنگیدان بە برایەتی و
هاوپێوەندیی نەتەوەیی لە نێوان بەشەکانی کوردستان،
هەوڵدان بۆ بەهێزکردنی تەبایی و ئاشتەوایی نێو
چین و توێژە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵی کوردستان،
ڕێزدانان بۆ جۆراجۆریی ئایینی ،زمانی ،نەتەوەیی و
ئازادیی بیر و باوەڕ ،ڕچەشکێنبوون لە هێنانی ژنان
و الوان بۆ نێو کاروباری سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە
ڕۆژهەاڵت و ،پشتیوانی لە ڕووناکبیران و زانایان،
بەشێک بوون لە ڕەوشت و تایبەتمەندییە بەرزەکانی
ئەو ڕێبەرە گەورەیە و؛ حیزبی دیموکرات هەر وەک
ڕابــردوو تێدەکۆشێ لە ژیانی سیاسیی خۆیدا لەم
خاڵە گرنگانە غافڵ نەبێ.
حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان زیــاتــر لــە نیو
سەدەیە ڕۆژی ١٠ی خاکەلێوە ،ڕۆژی شەهیدبوونی
پێشەوای سەرکۆمار و یارانی ،بە “ڕۆژی شەهیدانی
کــوردســتــان” ،نــاودێــر کـــردوە .ئــەگــەرچــی حیزبی
دیموکراتی کوردستان زۆرترین پشکی لە کاروانی
شەهیدانی ڕۆژهــەاڵتــی کوردستاندا هــەیــە ،بــەاڵم
گیانبەختکردوانی هەموو هێزە خەباتکارەکان و هەر
کەسێک بە هەر بیروباوەڕێک ،ژیان و گیانی خۆی
لە خەبات لە پێناوی حەقخوازی و داواکردنی ماف
و ئازادییەکانی نەتەوەی کورددا بەخت کردوە ،وەک
بەشێک لەو کاروانە سەیر دەکا و ڕێزیان بۆ دادەنێ.
لـــە حــیــزبــی دی ــم ــوک ــرات ــی کـــوردســـتـــان ،هــەر
لــە ســـەرەتـــاوە نــەریــتــێــک جــێ ک ــەوت ــوە ،نەریتی
پێشەنگبوونی ڕێبەران و بەرپرسان لە گیانبەخشین
لە پێناوی ئامانجە بەرزەکانی گــەل و نیشتماندا.
دەیـــان فــەرمــانــدەری بــەنــاوبــانــگ ،ســـەدان کــادری
بەوەجی بوارە جۆراوجۆرەکان لە ڕیزی کاروانی
شەهیداندا دەبینرێن ،زیاتر لە  ٣٠کەس لە کادری
ڕێبەریی حیزب لە مەیدانی تێکۆشان و لە کاتی
جێبەجێکردنی ئــەرکــی خــەبــاتــکــارانــەدا گیانیان
بەخشیوە .جگە لەمەش هەر سێ ڕێبەری حیزب،
قازی محەممەد پێشەوای حیزب و دوو سکرتێری
گشتیی حیزب ،د .عەبدولرەحمان قاسملوو و د.سادق
شەرەفکەندی ،لە الیەن دوژمنانی کوردەوە گیانیان
لێ ئەستێندراوە و شەهید کراون.
١٠ی خاکەلێوە ،هەر بۆ یادکردنەوەی شەهیدانی
حیزبی دێموکرات و ڕۆژهەاڵتی کوردستان نییە.
لــەم ڕۆژەدا جێی خۆیەتی ســەرکــردە نەمرەکان،
ڕێبەران و تێکۆشەرانی شەهیدی هەموو بەشەکانی
کــوردســتــان یــادیــان بــکــرێــتــەوە١٠ .ی خاکەلێوە،
بۆنەیەکە بــۆ نــوێــکــردنــەوەی پەیمانی وەفـــاداری
لەگەڵ هەموو شەهیدانی کوردستان .بۆنەیەکە بۆ
چوونەسەر گڵکۆی شەهیدان و ئاوڕدانەوە لە بنەماڵە
سەربەرزەکانیان .دەرفەتێکە بۆ ڕێزگرتن لە هەموو
ئەو مرۆڤانەی بە نرخترین سەرمایەی ژیانیان ،لە
پێناوی نەتەوە و نیشتمانی خۆیاندا پێشکەش کرد.
١٠ی خاکەلێوە ئــەو ڕۆژەی ــە کە بە ڕێ ــزەوە ڕوو
دەکەینە گیان و مـــەزاری پێشەوای سەرقافڵەی
شەهیدان و سوورخەاڵتانی ڕێبواری ڕێگاکەی و
پێیان دەڵێین :بە ئاسوودەیی سەر بنێنەوە؛ چونکە بە
دڵنیاییەوە بە ئامانجەکانتان کە ڕزگاریی کوردستان
و نــەتــەوەی کــورد لە داگــیــرکــراوی و بندەستییە،
وەف ــادار دەمێنینەوە و هەتا وەدیهێنانی ئامانجە
بەرزەکانتان ،لە تێکۆشان و خەبات سارد نابینەوە.
٧٥ســـاڵ خــەبــات و تێکۆشان لــە ســەر ڕێــگــا و
ڕێبازی پێشەوا قازی محەممەد ،ئەو دڵنیاییەی پێ
داوین کە هەتا سیاسەت و خەباتمان بە ئەندێشە
و ئامۆژگاری و ڕێنوێنییەکانی ئەو ڕێبەرە گەورەیە
ڕەنگڕێژ کرابێ ،خەڵکی کوردستان پشتیوانمان دەبێ
و بزووتنەوە نەتەوەییەکەمان ساڵ بە ساڵ زیاتر لە
کوردستان ڕیشە دادەکوتێ.
ی ســەرکــۆمــاری شەهیدی
ی پــاكـ 
ســاو ل ـه گیان 
کوردستان ،پێشهوا قــازی و هاوڕێیانی و ههموو
ی ئازادیی كوردستان
ی ڕێگا 
شههیدان 
ی
بــەردەوام بێ خەبات و تێکۆشان تا وهدیهاتن 
ی پێشهوا قازی.
ئامانجه پیرۆزهكان 
ی كوردستان
ی دیموكرات 
حیزب 
ی سیاسی
دهفتهر 
ی )٢٠٢٢
ی مارس 
ی  ٢٩ ( ١٤٠١
ی خاكهلێوه 
٩
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بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان
قەاڵی قایمی باوەڕ و پشتیوانی حیزبی دێموکراتن
بەڕێزان ،بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان!
١٠ی خ ــاک ــەل ــێ ــوەی ئــەمــســاڵ  ٧٥ســــاڵ بـــە ســەر
شەهیدبوونی قازی محەممەد ،پێشەوای حیزبی دێموکرات
و سەرکۆماری کوردستان و هاوڕێیانی تیدەپەڕێ .لەم
بۆنەیەدا لەگەڵ ناردنی ساڵو بۆ ڕەوانــی پێشەوا قازی
محەممەد ،سەرقافڵەی شەهیدان و وێــڕای ڕیزگرتن لە
گیانی پاکی شەهیدە سەربەرزەکانمان ،ڕێز و ئەمەگناسیی
خــۆمــان ئــاراســتــەی س ــەرج ــەم بــنــەمــاڵــەی شــەهــیــدانــی
حیزب و گەل دەکەین .حیزبی دێموکراتی کوردستان،
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان بە سەرمایەی مەعنەویی
جوواڵنەوەی کورد دەزانێ و وەک قەاڵی قایمی باوەڕ و
پشتیوانی لە حیزبی دێموکرات و بزووتنەوەی کورد لێیان
دەڕوانێ.
جــوواڵنــەوەی دێموکراتیک و مافخوازانەی کــورد لە
ئێران لە مێژووی نیزیکی خۆیدا نیزیک بە هەشت دەیەیە
هــەوڵــی دابینکردنی مافە نەتەوایەتییەکانی ئــەو گەلە

دەدات و ویستوویەتی بەشێوەیەکی ئاشتیخوازانە بە
ویستە ڕەواکانی بگا .بەاڵم بەداخەوە لەالیەن دەسەاڵتی
ئێرانەوە نەک هەر گوێی لێ نەگیراوە ،بەڵکوو بە شەڕ،
سەرکوت ،تێرۆر و پەت و سێدارە و بەندیخانە وەاڵمی
دراوەتــەوە .بەاڵم گەلی کورد بۆ ستاندن و دابینکردنی
مــافــە ئینسانییەکانی و وەدیهێنانی ئامانجە ب ــەرز و
ڕەواکانی لەبەرانبەر حاکماندا چۆکی دانەداوە ،ئەگەرچی
بەداخەوە لەم ڕێگەیەدا قوربانیی زۆری داوە .لە پێناو
ئەو مافە ڕەوایانەدا هەزاران کەس لە ڕۆڵەکانی ئەو خاک
و نیشتمانە لە سەنگەری خەباتدا شەهید بوون و گەڵێک
قارەمان و تێکۆشەری گەلەکەشمان لە کۆڕی خەباتگێڕاندا
هەتا ســەر و دوا هەناسەی ژیانیان خەباتیان کــرد و
سەربەرزانە سەریان ناوەتەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕۆژی ١٠ی خاکەلێوە،
(ڕۆژی شەهیدانی کوردستان) و لە  ٧٥ساڵەی شەهیدبوونی
پێشەوا قــازی محەممەددا ،بە ئیمان بە ڕێــبــازی پڕ لە

سەروەریی شەهیدان و درێژەدان بە ڕێبازەکەیان
کە ڕێبازی کوردایەتی و نیشتمانپەروەرییە ،پەیمانی
وەفا و ئەمەگناسی لەگەڵ شەهیدان نوێ دەکاتەوە
کە تا وەدیهێنانی ئامانجەکانیان لەسەر ئەم ڕێبازە
پیرۆزە بەردەوام دەبێت.
تێکۆشەرانی ئەم ڕێبازە پیرۆزە لە سەنگەری
خــەبــات و بـــەردەوام ــی ــی ئـــەم ج ــوواڵنـــەوەی ــەدا
لــەگــەڵ ڕوحــی شەهیدان و لــەگــەڵ ئێوە بنەماڵە

لە درێژەی پێشێلکردنی سیستماتیکی مافی
مــرۆڤ لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان بەهۆی
دەزگــای قەزایی و دامــودەزگــا سیاسی و
ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی ،لە ماوەی
ساڵی  ١٤٠٠هەتاویشدا بە هەزاران حاڵەتی
زبری پێشێلکردنی مافی مرۆڤ ڕووی داوە.
بەخێرایی چاوێک بەسەر چەند حاڵەتێکی
زبری پێشێلکرانی مافی مرۆڤ لە کوردستان
لەم ساڵدا دەخشێنین:
جینایەت و کردەوە تێرۆریستییەکانی
کۆماری ئیسالمی
لە چەند جینایەتێکی کۆماری ئیسالمی
لەمساڵدا سێ تێکۆشەری سیاسیی کورد
تێرۆر کــران .ڕۆژی چوارشەممە٢٢ ،ی
پــووشــپــەڕدا "ڕێــبــن (بــێــهــرووز) ڕەحیمی"،
خــەڵــکــی ســنــە و چـــاالکـــی ســیــاســی لە
دەورووبەری شاری سلێمانی لە باشووری
کــوردســتــان تــێــرۆر کــرا .هــەروەهــا ڕۆژی
١٤ی گەالوێژیش مووسا باباخانی ،ئەندامی
کۆمیتەی نــاوەنــدیــی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە شاری هەولێر تێرۆر کرا و
تەرمەکەی دوو ڕۆژ دواتــر لە هۆتێلێکدا
دۆزرایەوە .ڕۆژی ١٠ی بەفرانباریش تەرمی
ئەحمەد بێخەم ،چاالکی سیاسیی کوردی
خەڵکی سەردەشت لە ئاپاڕتمانێکدا لە شاری
هەولێر دۆزرایەوە .ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی
١٦ی گەالوێژیش بە هۆی دەمەقاڵەی چەند
کەسێکی تورک و کورد لە شاری نەغەدە
شــەڕ و هەڵپژانێک لــە نێوانیاندا ڕووی
دا و بە داخــەوە گەیشتە چــەک کێشان و
تەقەکردن و دوو کەسی کورد بە ناوەکانی
فەردین ئیبراهیمی و محەممەد عەلیزادە لەو
ڕووداوەدا کوژران.
لە ماوەی ئەمساڵدا هەروەها  ٦بەندکراوی
کورد لە زیندانەکاندا بەهۆی ئەشکەنجە و
پێڕانەگەیشتنی پزیشکی گیانیان لەدەست
دا و لە درێــژەی جینایەتەکانی کۆماری
ئیسالمی لــەم ســاڵــدا هێزە چەکدارەکانی
کۆماری ئیسالمی لە مــاوەی ئەمساڵدا و
بەهۆی تەقە و دەستڕێژی سەرەڕۆیانە ٢٥
کەس بەر کەوتن .لەو  ٢٥کەسە  ٢١کەسیان
کــــوژران و چ ــوار کــەســەکــەی دیکەشیان
بەتوندی بریندار بوون.
کۆڵبەرکوژی
لــە کاتێکدا کــۆڵــبــەرکــوژی و ســەرکــوت
و کــوشــتــاری خەڵکی کــاســبــکــاری ناوچە
س ــن ــووری ــی ــەک ــان بــەشــێــکــی ســەرەکــیــی
پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە کوردستانە،
لــە م ــاوەی ئــەم ســاڵــەدا  ٢١٧کۆڵبەر و
کاسبکاری کورد بەهۆی تەقەی ڕاستەوخۆ،
تەقینەوەی مین ،بەربوونەوە لە بەرزایی لە
سۆنگەی ڕاوەدوونان و هەروەها ڕەقهەاڵتن
لە سەرما گیانیان لەدەست داوە و بریندار
بـــوون .وردەکــاریــیــەکــان دەری ــدەخ ــەن کە
لەو  ٢١٧قوربانییەی ئەمساڵ  ٥٥کەسیان
کوژراون و گیانیان لەدەست داوە ،هەروەها
 ١٦٢کەسیش بریندار بوون.
شایانی باسە لە ساڵی ()١٣٩٩یشدا ٢٢٨
کۆڵبەر و کاسبکاری کورد بەهۆی تەقەی
ڕاستەوخۆ ،تەقینەوەی مین ،بەربوونەوە لە
بەرزایی لە سۆنگەی ڕاوەدوونان و هەروەها
ڕەقهەاڵتن لە سەرما گیانیان لەدەست دابوو
و بریندار ببوون .لەو  ٢٢٨قوربانییەی ساڵی

سەربەرزەکانی شەهیدان پەیمان نوێ دەکەنەوە
کە تا سەر درێژەدەری ڕێبازەکەیان بن و ڕیگەی
ڕۆڵە شەهیدەکانتان ون نەکەن و ئەو خەباتە بە
مەنزڵگەی سەرکەوتن بگەیەنن.

ئێعدامەکان
ئــامــاری ئێعدامەکان لــە کــوردســتــان لە
ماوەی ساڵی ١٤٠٠دا النیکەم  ٦٢کەس بووە
کەبهپێی ڕێژهی حهشیمهتی کورد ل ه ئێران
و ئاماری ئێعدامهکان لهو واڵته دەردەکەوێ
کە لهو بوارەی پێشێلکردنی مافی مرۆڤیشدا،
کورد ههر بهشی شێری بهرکهوتووه .بەشی
هەرە زۆری ئەو کەسانەی لە ساڵی ١٤٠٠
لــە کــوردســتــان ئێعدام کـــراون ،بەتۆمەتی
پێوەندیدار بە مادەی هۆشبەر و کوشتنی
بەئانقەست لەدار دراون.
دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمی ساڵی
پێشتریش ( )١٣٩٩النیکەم  ٤٩زیندانیی
کوردی لەدار دابوو.

کوژران و بریندار بوونی  ٢١٧کۆڵبەر
گرتنی  ٥٨١چاالکی سیاسی و ئێعدامی
 ٦٢بەندیی کورد لە ساڵی ١٤٠٠ی هەتاویدا
١٣٩٩ی هەتاوی  ٨٠کەسیان کوژرابوون و
هەروەها  ١٤٦کەسیش بریندار ببوون.
ڕەشبگیر و گرتنەکان
لــە مــــاوەی ســاڵــی ١٤٠٠دا ئــەوەنــدەی
ســـەرچ ــاوەک ــان ــی هـــــەواڵ پــشــتــڕاســتــیــان
کــردۆتــەوە و دەســتــیــان بــە زانیارییەکان
ڕاگەیشتووە ٥٨١ ،کەس لە خەڵکی ئاسایی
و چــاالکــانــی مــەدەنــی و سیاسی لــەالیــەن
دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بەتۆمەتی چاالکیی
ئەمنیەتی و ســیــاســی لــە دژی کــۆمــاری
ئیسالمی و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە
گـــیـــراون .لـــەو  ٥٨١کــەســەی لــە مـــاوەی
ئەمساڵدا دەسبەسەر کراون ،النیکەم ١٣١
کەسیان دادگــایــی و ســزای لە مانگێک تا
س ــزای درێــژخــایــەنــی  ٢٥ســاڵ زیــنــدان و

تەنانەت سزای ئێعدامیان بەسەردا سەپاوە
و سەرجەم  ٦٦٨٩مانگ ( ٥٥٧ســاڵ و ٥
مانگ) زیندانیان بەسەردا سەپاوە.
جێی بیرهێنانەوەیە کــە ساڵی ()١٣٩٩
یشدا النیکەم  ٦٤٠کەس لە خەڵکی ئاسایی
و چــاالکــانــی مــەدەنــی و سیاسی لــەالیــەن
دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بەتۆمەتی چاالکیی
ئەمنیەتی و ســیــاســی لــە دژی کــۆمــاری
ئیسالمی و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە
گیرابوون .لەو  ٦٤٠کەسەی لە ماوەی ساڵی
١٣٩٩دا دەسبەسەر کرابوون ،النیکەم ١٨٩
کەسیان دادگــایــی و ســزای لە سێ مانگ
تــا س ــزای درێــژخــایــەنــی  ٢٥ســاڵ زیــنــدان
(سەرجەم  ٨٨٢٥مانگ) و تەنانەت سزای
ئێعدامیان بە سەردا سەپابوو.

قوربانییانی تەقینەوەی مین
ژمــــــــــــارەی قــــوربــــانــــیــــیــــانــــی مــیــنــە
لەکارنەخراوەکان لە ساڵی ١٤٠٠دا النیکەم
 ٧٠ک ــەس ب ــوو کــە ن ــاو و نــاســنــاوی ٣٣
کــەس لــەوان بۆ میدیاکان و ناوەندەکانی
داکۆکی لە مافی مرۆڤ ئاشکرا بووە .بەپێی
زانیارییەکانی "چاونیوز" لەو  ٣٣کەسە ٢٣
کەسیان بریندار و نقوستان بــوون و ١٠
کەسیشیان گیانیان لەدەست داوە .ژمارەی
قوربانییانی مینە لەکارنەخراوەکان لە ساڵی
ڕابردووشدا النیکەم  ٥٠کەس بوو کە ناو
و ناسناوی  ٣١کەس لەوان بۆ میدیاکان و
ناوەندەکانی داکۆکی لە مافی مرۆڤ ئاشکرا
بوو .بەپێی زانیارییەکانی "چاونیوز" لەو ٣١
کەسە  ٢١کەسیان بریندار و نقوستان و ١٠
کەسیشیان کوژرابوون.
خــاڵــێــکــی گــریــنــگ لــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ
تەقینەوەی مین لە کوردستان ئاشکرانەکردنی
ناو و ناسناوی قوربانییان لەالیەن ناوەندی
رەســمــیــیــەکــانــی حــکــوومــەتــە .بــۆ نموونە
مەجید کاکی ،فەرمانداری شــاری مێهران
لە سەرماوەزی ئەمساڵ و لە وتووێژێکدا
لەگەڵ هەواڵدەریی "فارس" ڕایگەیاند کە لە
ماوەی  ٩مانگی ڕابردوودا ،تەنیا لە شاری
مــێــهــران  ٧تــەقــیــنــەوەی مین ڕووی داوە
کە بــەو هــۆیــەوە کەسێک کـــوژراوە و ١٠
کەسیش بریندار بوون ،لە حاڵێکدا کە ناو
و زانیاریی کەسیی ئەو  ١١کەسە لە هیچ
سەرچاوەیەکی هەواڵدا تۆمار نەکراوە.
شایانی باسە زیاتر لە  ١٦میلیۆن مینی
پاشماوهی شهڕی عێراق و ئێران ل ه خاکی
ئێراندا ههڵنهگیراونهتهوه کە بەشی نیزیک
بــە ت ــەواوی ــان لــە نــاوچــە سنوورییەکانی
کوردستان (هەر چوار پارێزگاکەی ئیالم،
کرماشان ،سنە و ورمێ) نێژراون و دوای
زیاتر لە  ٣٣ساڵ لە کۆتایی شەڕ هێشتا کۆ
نەکراونەتەوە و پووچەڵ نەکراون.
خۆکوژی
خــۆکــوژی لــە کــوردســتــان دیــاردەیــەکــی
کۆمەاڵیەتیی زیانباری دیکەیە کە بەهۆی
بــێمــافــی و هــــەروەهــــا پ ــەراوێ ــزخ ــران ــی
کوردستان لەالیەن حکومەتەوە خەسارەکانی
لــەچــاو نــاوچــەکــانــی دیــکــەی ئــێــران گەلێ
زیاترە .ئامارەکانی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئاماژە بەوە دەکەن
کە لەمساڵدا النیکەم  ١٣٨کەس لهو سهدان
کهسهی بههۆی جۆراوجۆی وهک ههژاری،
بێهیوایی و کێشهی خێزانییەوە ههوڵی
خۆکوژییان داوه ،هەوڵەکانیان بەداخەوە

حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی
١٠ی خاکەلێوەی ١٤٠١ی هەتاوی
سەرکەوتوو بووە و کۆتاییان ب ه ژیانیان
هێناوه" .چاونیوز" دەڵێ ئاماری پەنابردن
بۆ خۆکوژی لەو ماوە زەمەنییەدا زیاتر لە
دوو هیندەی قوربانییانی ئەو دیاردەیە بووە
کە یان خۆکوژییەکانیان سەرکوتوو نەبوون
یــان کەسوکاریان بەوەخت توانیویانە بە
هانایانەوە بچن و لە مردن ڕزگاریان بکەن.
جێی باسە کە لە ساڵی پێشتر ()١٣٩٩
شدا النیکەم  ١٥٣کەس لهو سهدان کهسهی
بههۆی جۆراوجۆی وهک ههژاری ،بێهیوایی
و کێشهی خێزانییەوە ههوڵی خۆکوشتنیان
دابوو ،هەوڵەکانیان سەرکەوتوو ببوو.
قوربانییانی ڕووداوی کار
ژمــارەی قوربانییانی ڕووداوی کــار لە
کوردستان لە ماوەی ساڵی ١٤٠٠دا زیاتر
لە  ١٣٠کەس بووە کە ناوەندی مافی مرۆڤ
بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان ناو و شوناسی
 ٥٥کەس لەوانی تۆمار کردوە ،ئەوە جیا لەو
سەدان کەسەی بەهۆی ڕووداوی کار و لە
نەبوونی ستانداردە ئەمنیەتییەکاندا بریندار
و نقوستان بوون" .چاونیوز" ساڵی پێشتر
()١٣٩٩ش نــاوی  ٧٦کرێکاری کــورد لەو
سەدان کرێکارەی باڵو کردبۆوە کە ببوونە
قوربانیی ڕووداوی کار.
گــیــان لــەدەســت دان و نقوستانبوونی
کرێکاران لە کوردستان بەهۆی ڕووداوی
کارەوە لە حاڵێک دایە کە تەنیا سەدی ١٠ی
ئەم كرێكارانەی لە کاتی كاركرندا تووشی
ڕووداوی کار دهبن بیمەن و ،سەدی ٩٠ی
کــرێــکــاران ،بـه تایبهت کرێکارانی کهرتی
بیناسازی لەژێر چاودێریی هیچ بیمەیهکدا
نین.
هــەروەهــا بــارودۆخــی کرێکارانی کورد
له ساڵی ١٤٠٠دا دڵتهزێنتر و نالهبارتر ل ه
سااڵنی پێشوو بوو .بەهۆی پەتای کۆڕۆنا،
قەیرانی ئابووری و ئاوسانی بازاڕ توانای
کڕینی کــرێــکــاران چەند هیندەی دیکەش
لە کەمی دا .سەرباری ئەمەش مووچ ه و
حهقدهستی کرێکاران له زۆربهی کارخان ه
و ئیداره دهوڵهتییهکانی وهک شارهوانی
ســێ مــانــگ و تـهنــانـهت شــهش مــانــگ دوا
کــهوت و ئــهو ه جیا لـ ـهوهی دهرکــــردن ل ه
کار و بێکارکرانیان ههمیشه وهک مۆتهک ه
بهسهریانهوه بووه.
***
* بۆ بینینی خشتە پێنوێن و وردەکاریی
پێشێلکارییەکانی مافی مــرۆڤ لە وەرزی
بەهاری  ١٤٠٠کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە:
https://chawnews.com/?p=6764

* بۆ بینینی خشتە پێنوێن و وردەکاریی
پێشێلکارییەکانی مافی مــرۆڤ لە وەرزی
هاوینی  ١٤٠٠کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە:
https://chawnews.com/?p=7339

* بۆ بینینی خشتە پێنوێن و وردەکاریی
پێشێلکارییەکانی مافی مــرۆڤ لە وەرزی
پاییزی  ١٤٠٠کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە:
https://chawnews.com/?p=7765

* بۆ بینینی خشتە پێنوێن و وردەکاریی
پێشێلکارییەکانی مافی مــرۆڤ لە وەرزی
زستانی  ١٤٠٠کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە:
https://chawnews.com/?p=8090
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چەند وێستگەیەکی مێژوویی حیزبی دێموکرات لەدوای شۆڕشی ١٣٥٧
()2-3
خۆڕاگریی کوردستان
هــەر لــە ڕۆژ و مانگەکانی ســەرەتــای
دامەزرانی کۆماری ئیسالمیی ئێران لەنێو
هەموو ئــەو کێشە گــەورە و بچووکانەی
کە ڕێژیمی نــوێ لە ئاستی نێودەوڵەتیدا
بۆخۆی دروستی کردبوون و نیشانی دابوو
کە تێگەیشتنی دروست و واقعبینانەیان لە
ئیدارەی واڵت و سیاسەت نییە ،لە نێوخۆی
واڵتیش بە ئاگر و ئاسن وەاڵمی ویست و
داخوازییەکانی گەالنی ئێرانیان دەدایــەوە.
بەاڵم لەو نێوەدا ئەوە کوردستان بوو کە
قورس و قایم ڕاوەستا.
سێ مانگ هێرش و شــەڕی نابەرامبەر
دژی کوردستان و خوڵقاندنی جینایەت و
کارەساتگەلی وەکوو قاڕنێ و داگیرکردنی
شارەکانی مەهاباد و سەردەشت و بۆکان
و  ،...بە خۆڕاگری و تێکۆشانی پێشمەرگانە
وەاڵم درایــەوە؛ کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی
دێموکرات ئەوکات لە بەیاننامەیەکدا بڕیاری
خەباتێکی درێژخایەنی پارتیزانیی لەدژی
کۆماری ئیسالمی ڕاگەیاند.
لـــە جــــــادەی س ــەردەش ــت-پ ــی ــران ــش ــار
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات زەبرێکی
گــورچــووبــڕیــان لــە ســپــایــەکــی پــۆشــتــە و
پــەرداخــی ڕێژیم دا و جــودا لــەوەی تانک
و تۆپی ئــەو هێزە تێک شکان ،بە دەیــان
کەسیش لــە هــێــزەکــانــی ڕێــژیــم کـــوژران.
حەماسەی قارەمانەتیی پێشمەرگە و ئەو
سەرکەوتنە گەورەیە ،شار بە شار و دێ بە
دێ دەنگی دایەوە.
کــــوردســــتــــان یـــەکـــپـــارچـــە بـــبـــوو بــە
مەیدانی بــەرەنــگــاری ،خەڵکی مەهاباد لە
خۆپیشاندانێکی جــەمــاوەریــدا وەفــاداریــی
خۆیان بۆ حیزبی دێموکرات و بزووتنەوەی
مــیــلــلــی دێــمــوکــراتــیــکــی کـــــورد دووپـــــات
کردەوە ،ئەو دوو حەماسەی شاخ و شار،
گوڕوتینێکی نوێی بە تێکۆشان دا.
شــارەکــان یــەک لـــەدوای یــەک لەدەست
داگیرکەر ڕزگــار کران و بنکەکانی حیزب
جارێکی دیکە لــە مــەهــابــاد و بــۆکــان و...
دەستیان بە تێکۆشان کردەوە.
لەیەک ڕستەدا ویستی خەڵک بەسەر ئاگر
و باڕووتدا سەرکەوت.
پەیامی حیزبی دێموکرات بۆ ئاشتی
لـــە جــەنــگــەی ئــــەو س ــەرک ــەوت ــن ــان ــەدا،
کۆمیتەی نــاوەنــدیــی حیزبی دێــمــوکــرات،
٢٠ی خـــــەزەڵـــــوەری  ١٣٥٨نــامــەیــەکــی
ســەرئــاوەڵــەی ڕوو بــە گــەالنــی ئــێــران و
حیزب و الیەنە سیاسی و پێشکەوتووەکان
و کەسایەتییە سیاسی و ئایینییەکان باڵو
کردەوە و ڕایگەیاند کە "ئێمە ئەو نامەیە لە
هەلومەرجێکدا دەنووسین کە لە ڕاستیدا جگە
لە هەندێ شاری کوردستان ،سەرانسەری
کوردستان کەوتۆتە بەردەستی پێشمەرگە
کوردەکان" .لە درێژەی ئەو پەیامەدا هاتبوو
کــە "ڕاوەســتــانــی ئــەو ش ــەڕە بــە قازانجی
هــەمــوو خــەڵــکــی ئــێــرانــە و بــۆ پاراستنی
دەسکەوتەکانی شۆڕش پێویستە" .حیزبی
دێموکرات لەو نامەیەدا چــوار مەرجی بۆ
ئاگربەست دانابوون کە بریتی بوون لە:
 دابینکردنی ئازادییە دێموکراتیکەکان لەکوردستان و سەراسەری ئیران و هەروەها
ئازادکردنی تێکۆشانی حیزبی دێموکرات.
 کۆکردنەوەی پاسدارە الوەکییەکان لەسەرجەم کوردستان کە مایەی دووبەرەکی
و ئاڵۆزی بوون.
 ک ــورتک ــردن ــەوەی دەســتــی ئــەرتــەشلــە دەســـتـــوەردان لــەکــاروبــاری نێوخۆ و
دیاریکردنی ئەرکیان تەنیا وەک پارێزەری
سنوور.
 ئازادکردنی زیندانییە سیاسییەکان وڕاگرتنی حوکمی ئێعدامی خەباتکاران.
وەاڵمــی خومەینی بە نامەی حیزبی
دێموکرات
ئــەم نامەیەی حیزبی دێموکرات کە لە
پێگەی هێزەوە باڵو بۆوە ،دۆخەکەی گۆڕی.
سەرەنجام ئــەو ئاخوندەی کە سێ مانگ
پێشتر فــتــوای جیهادی ل ــەدژی کــورد دا،
دانی بە شکستی خۆی دانا و ڕۆژی ٢٦ی
خــەزەڵــوەر لەپەیامێکدا داوای لــە هەموو
الیەک کرد کە لوولەی چەکەکانیان ڕوو لە
دوژمنی هاوبەش بکەن و بەڵێنی دا کێشە

پێشەوا عەلیپوور

خودموختار بسپێردرێ.
لەکۆتایی گەاڵڵەکەشدا پێشنیار کرابوو کە
بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی کوردستان و
سڕینەوەی ئاسەوارەکانی شەڕ ،کۆمەڵێک
ڕێــکــار بگیردرێتە بــەر کــە لــە  ٨م ــاددەی
پاشکۆ پێک هاتبوو.
هەیئەتی دەوڵەت ئەم گەاڵڵەیەی ڕادەستی
"شوڕای ئینقالب" کرد و شوڕای ئینقالبیش
بێ سێ و دوو گەاڵڵەکەی ڕەت کردبۆوە.

و گرفتە کــۆمــەاڵیــەتــی و ئابوورییەکانی
کوردستان چــارەســەر بکا .ئــەو هەروەها
بەڵێنی دا هەیئەتی دەوڵــەت ڕاسپێری کە
لەگەڵ نوێنەرانی خەڵکی کوردستان وتووێژ
بکەن .خومەینی لە پەیامەکەیدا ،گرووپێکی
لەژێر ناوی "بەدخواهان" وەک تاوانبار بە
تێکدانی نێوانی نەتەوەی کورد و دەوڵەتی
ناوەندی ،ناساند.
بەاڵم لە ڕاستیدا مەبەستی خومەینی لەو
پەیامە و ڕاگرتنی شەڕ تەنیا ئەوە بوو کە
کات بکڕێ بۆ ئــەوەی هێزە چەکدارەکانی
خــۆیــان ڕێــک بــخــەنــەوە و جــارێــکــی دیکە
هێرش بکەنەوە سەر کوردستان.
وەاڵمــی حیزبی دێموکرات بۆ پەیامی
خومەینی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەوکات
لە سیمیناریکی تەشکیالتیی تایبەتدا ئەم
پــەیــامــەی هەڵسەنگاند و بــەشــداربــووانــی
سیمینارەکە پێیان وابوو کە بۆ ڕێگریکردن
لــە کــوشــتــاری خــەڵــک پــێــویــســتــە حیزبی
دێموکرات پێشوازی لەو پەیامە بکا .ئەوە
بــوو کــە دوکــتــور قاسملوو ڕۆژی ٢٩ی
خەزەڵوەر لە میتینگێکدا لە شاری مەهاباد
ئامادەیی حیزبی دێموکراتی بۆ وتووێژ و
چارەسەری ئاشتییانەی پرسی کورد نیشان
دا و تەنانەت لە وتارەکەیدا وشەی "لبیک"ی
وەک وەاڵم بۆ پەیامی خومەینی بەکار هێنا
کە ئــەوپــەڕی نیازپاکی بــوو .ئەمەش بوو
بە سەرەتایەک بۆ دامەزراندنی دەستەی
نوێنەرایەتیی گەلی کورد کە پێک هاتبوون
لە :مامۆستا شێخ عێزەدین حوسێنی وەک
سەرۆک ،حیزبی دێموکرات وەک وتەبێژ و
کۆمەڵە و چریکە فیداییەکانی گەلی ئێران-
لقی کوردستان وەک ئەندام.
ئــەم دەســتــەیــە گــەاڵڵــەیــەکــیــان لــەبــارەی
خ ــودم ــوخ ــت ــاری ــی ک ــوردس ــت ــان ــی ئــێــران
ئامادەکرد ،بەاڵم هەیئەتی تایبەتیی دەوڵەت
بۆ وتووێژ لەگەڵ دەستەی نوێنەرانی کورد،
قەت ئامادە نەبوو بە شێوەیەکی جیددی
لەگەڵ نوێنەرانی کــورد دابنیشێ و ڕا و
سەرنجەکانی سەبارەت بەم گەاڵڵەیە بهێنێتە
گۆڕێ .هۆکارەکەشی ڕوون بوو کە تاران
بەدوای وتووێژەوە نەبوو ،بەڵکوو وەدوای
کات کڕین بۆ سەقامگیری ڕێژیمی نوێ و
تەیارکردنی هێزە چەکدارەکانی بوو.
هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار و هەڵوێستی
حیزبی دێموکرات
ڕێژیمی نــوێ بۆ نیشاندانی ڕواڵەتێکی
دێــمــوکــراتــیــک لــەخــۆی ،ئــامــادەکــاریــی بۆ
هــەڵــبــژاردنــی ســـەرۆک کــۆمــار دەس ــت پێ
دەکرد ،بەاڵم ئەو دێموکراسییەی کۆماری
ئیسالمی لە ئەساسدا وەک هیچ نیزامێکی
دێموکراتیک نەدەچوو! مەیدانی خۆپااڵوتنیان
تـــەواو بــەرتــەســک کــردبــۆوە ،لــەالیــەک لە

ڕێگای یاسای بنەڕەتی مافی خۆپااڵوتنیان
لە بەربژێری کورد ئەستاندبۆوە ،لەالیەکی
دیکەش لە دەیــان پاڵێوراو تەنیا  ١١کەس
شــیــاویــەتــیــیــان بــۆ چــوونــە نــێــو کێبەرکێی
هەڵبژاردن پەسەند کرا!
ئـــەوکـــات ب ــەه ــۆی ئــەوەیــکــە مــەســعــوود
ڕەجــەوی وەک پاڵێوراوی پۆستی سەرۆک
کۆمار لە بەرنامەی خۆیدا ڕایگەیاندبوو کە
گەاڵڵەی  ٢٦ماددەیی دەستەی نوێنەرایەتیی
ک ــوردی وەک ــوو بناغەیەک بــۆ دانووستان
قــەبــووڵــە ،حیزبی دێــمــوکــرات ڕایگەیاند کە
بەشداریی هەڵبژاردنەکان دەکا و دەنگ بە
ئاغای ڕەجەوی دەدا.
بـــــەاڵم خــومــەیــنــی کـــە پ ــێ ــک ــەوەژی ــان و
دێموکراسی هەر لە زاتیدا نەبوو ،بە بڕیاریک
مەسعوود ڕەجەویی لە لیستی بەربژێرەکاندا
البرد ،هەربۆیەش حیزبی دێموکرات ڕایگەیاند
کە بەشداری لەو هەڵبژاردنەدا ناکا.
هــەڵــبــژاردن ڕۆژی ٥ی ڕێبەندانی ١٣٥٨
بەڕێوە چوو و ئەبولحەسەن بەنیسەدر بە
سەرۆک کۆمار دیاری کرا ،دیارە بەنیسەدر
پێشتر لە هەندێ لێدوانی خۆیدا ڕایگەیاندبوو
کە بــاوەڕی بە خودموختاری لە کاروباری
نێوخۆییدا هەیە .بە سەرنجدان بەو پاشخانە
فکرییە ،حیزبی دێموکرات لەنامەیەکدا بۆ
بــەنـیســەدر ڕایگەیاند کــە" :ڕاســتــە ئێمە لە
هــەڵــبــژاردنــدا بــەشــدار نەبووین و دەنگمان
بــە جەنابت نــــەداوە ،ب ــەاڵم ڕێــز بــۆ دەنگی
زۆربــەی خەڵکی ئێران دادەنێین و جەنابت
بــە ســەرکــۆمــاری هــەمــوو ئــێــران دەزانــیــن.
بۆیە پێمان خۆشە وەختێک دیــاری بکەی
کە دەستەیەکی نوێنەرایەتیی حیزبی ئێمە بۆ
وتووێژ دەربارەی چارەسەرکردنی مەسەلەی
کورد بێنە تاران و چاویان بە جەنابت بکەوێ".
کۆنگرەی چوارەمی حیزبی دێموکرات
حیزبی دێموکرات لە تەنیشت دانووستان
بـــۆ چـــــارەســـــەری پ ــرس ــی کـــــورد لــەگــەڵ
دەوڵـــەتـــی نـــاوەنـــدی ،هــەوڵــی دەدا کــە لە
دەرفــەتــی ئاگربەستدا خــۆی ڕێــک بخاتەوە
و ئامادەکارییەکانی بۆ بەستنی کۆنگرەی
چوارەمی خۆی دەستپێبکا.
 ٣١٠نوێنەر کە نوێنەرایەتی  ٣٠هــەزار
ئــەنــدامــیــان لــە شــار و نــاوچــە جیاجیاکانی
کوردستان بە جــۆراورجــۆری ڕەگەزییەوە
دەک ــرد٢٨ ،ی ڕێبەندانی  ١٣٥٨لە مەهاباد
ک ــۆب ــوون ــەوە و ســەلــمــانــدیــان کــە حیزبی
دێموکرات لە پانتایی سەراسەری کوردستان
و لەنێو هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگای
کوردی پێگەی هەیە.
کۆمەڵێک بڕیار لەو کۆنگرەیە پەسەند کران
وەکوو:
 پ ــێ ــداگ ــری ل ــەس ــەر دێــمــوکــراســی بۆدەستەبەرکردنی بەردەوامیی ژیانی سیاسی
و بەهێزبوونی شۆڕش.
 -چارەسەری پرسی نەتەوەکانی ئێران بە

شێوەی ئینسانی و دادپەروەرانە.
 چارەسەری پرسی کورد و دابینکردنیخودموختاری لە ڕێگای ئاشتییانە.
 ســـــــــزادان و دادگـــــایـــــی ک ــردن ــیبەکرێگیراوان و سەپێنەرانی شەڕ بەسەر
خەڵکی کوردستاندا.
 سزادانی بکەرانی کارەساتی گوندیقاڕنێ.
 پــــــاککــــــردنــــــەوەی ئـــــەرتـــــەش ودامــەزراوەکــانــی دیکە لــە بەکرێگیراو و
گرێدراو بە ڕێژیمی پێشوو.
 چـــارەســـەری کــەلــێــنــەکــانــی یــاســایبنەڕەتی بە زیادکردنی دەقێکی تەواوکەر.
 ڕەخساندنی کەشێکی دێموکراتیکبەمەبەستی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکانی
ئەنجومەنی شۆڕای میللی.
سەردانی هەیئەتی حیزب بۆ الی بەنی
سەدر بۆ تاران
بــەدوای تەوابوونی کۆنگرەی چــوارەم
وەاڵمــــی نــامــەی بــەنــیســەدر ،ســـەرۆک
کــۆمــاری ئــێــران بــۆ حیزبی دێــمــوکــرات
گــەڕایــەوە و ڕۆژی ٩ی ڕەشــەمــەی بۆ
دیــــدار لــەگــەڵ هــەیــئــەتــی حــیــزب دی ــاری
کرا ،لەو دانیشتنەدا هەیئەتی دەوڵــەت بە
سەرپەرەستیی بەنیسەدر داوای گەاڵڵەی
پێشنیاریی حیزبی دێموکراتی کــرد بۆ
چارەسەری پرسی کورد ،هەیئەتی حیزب
گەاڵڵەیەکی  ٦مــاددەیــی بە پاشکۆیەکی
 ٨مــاددەیــی ڕادەســتــی هەیئەتی دەوڵــەت
دەکەن.
گەاڵلەی پێشنیاریی هەیئەتی حیزب کە
بــە ن ــاوی شــەش ئەسڵی خودموختاری
ناوی دەرکرد بەم شیوەیە بوو:
 چەسپاندنی مافە نەتەوایەتییەکانیکــــورد ب ــە ش ــێ ــوەی خــودمــوخــتــاری لە
چــوارچــێــوەی ئێراندا و گونجاندنی ئەم
مــافــانــە لــە پــاشــکــۆی یــاســای بــنــەڕەتــیــدا.
(کە پێیان دەگــووت "موتەمیمی قانوونی
ئەساسی").
 دیاریکردنی چوارچێوەی جوغرافیایکوردستان بە لەبەرچاوگرتنی هەلومەرجی
تاریخی ،جوغرافیایی و ئابووری و ویستی
زۆربەی دانێشتووان.
 هەڵبژاردنی شوڕایەکی سەرانسەریبۆ کوردستانی خودموختار.
 هــەڵــبــژاردنــی هەیئەتی ئیجرایی بۆکاروباری ئابووری ،فەرهەنگی ،ئیداری و
ئینتزامی لەالیەن شوڕای سەراسەری.
 بەفەرمی ناسینی زمانی کــوردی لەکوردستانی خودموختار بــۆ نووسینی
نامەی ئــیــداری و هــەروەهــا خوێندنی لە
تەنیشت زمانی فارسی.
 کــاروبــاری نێوخۆیی چ ئــیــداری ،چئــابــووری و فــەرهــەنــگــی و کۆمەاڵیەتی
و ئینتیزامی بــە ئۆرگانەکانی ناوچەی

هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی میللی و
پێگەی حیزبی دێموکرات
ش ــوڕای ئینقالب کــە پێشتر تێکۆشانی
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی یــاســاغ ک ــردب ــوو و
دواجــاریــش بەم شێوەیە وەاڵمــی گەاڵڵەی
پێشینیاریی نــوێــنــەرانــی حیزبی دابـــۆوە،
مەیدانەکەیان لە ڕەقیب و نەیاری خۆیان
بەتاڵ کردبوو و پێیان وابوو کە جادە تەخت
و چۆلە بۆوەی دەست و پێوەندەکانی خۆیان،
کورسییەکانی هەڵبژاردنەکانی مەجلیس
مسۆگەر بکەن .بــەاڵم حیزبی دێموکرات
دەســتــبــەرداری بــەشــداری لــەو هەڵبژاردنە
نەبوو ،چونکە مەجلیس وەک ناوەندێکی
یاسادانان گرنگیی خۆی هەبوو و هەمیش
پێگەی جەماوەریی حیزب لەو هەڵبژاردنەدا
دەردەکــەوت .هەروەها حیزب دەیهەویست
بە دەوڵەت بڵێ نوێنەری ڕاستەقینەی خەڵک
کێیە و بزانن لەگەڵ کی تەڕەفن و دەبێ
لەگەڵ کێ وتووێژ بکەن.
لە دەستەی نوێنەرایەتی کورد ئەو بیرۆکە
هــاتــە گ ــۆڕێ کــە ســەرجــەم بــەربــژێــرەکــان
بەسەریەکەوە دیاری بکەن و چوار الیەنی
بــەشــدار لــە دەســتــە بــە الیەنگرانیان بڵێن
دەنگیان پێ بدەن ،بەاڵم سێ الیەنی دیکەی
نێو دەستە ئامادە نەبوون تەنانەت نیوەی
بەربژێرەکانیش لەالیەن حیزبی دێموکراتەوە
دیاری بکرێن ،هەربۆیە حیزبی دێموکرات بە
جیا هاتە مەیدان و بەربژێرەکانی خۆی بە
خەڵک ناساند.
ئــەگــەرچــی هــیــچ ک ــام لــە بــەربــژێــرەکــان
ئاماژەیان بە ناوی حیزبەکانیان نەکردبوو،
بەاڵم هەم خەڵک و هەم دەوڵەتیش دەیزانی
کــێ بــەربــژێــری ک ــام الیــەنــە .ســەرەنــجــام
ڕۆژی ٢٤ی ڕەشــەمــە هــەڵــبــژاردنــەکــانــی
مەجلیسی میللی دەســتــی پــێ کــرد و لە
ئاکامدا بەربژێرەکانی حیزبی دێموکرات
لە کوردستان ٪٥٧ ،تا  ٪ ٩٧دەنگەکانیان
مسۆگەر کرد .ئاکامەکانی ئەم هەڵبژاردنە
پێگەی حیزبی دێــمــوکــراتــی بــە دۆس ــت و
دوژمن نیشان دایەوە.
ڕێـــژیـــم کـــە لـــە بـــــنـــــەڕەتڕا بـــــاوەڕی
بــە هــەڵــبــژاردنــی ئــــازاد نــەبــوو و چــاوی
بـــە س ــەرک ــەوت ــن ــی حــیــزبــی دێ ــم ــوک ــرات
هــەڵــنــەدەهــات ،ئــەمــجــارەش کــەوتــە خــۆ و
ئــاکــامــی هــەڵــبــژاردنــەکــانــی لــە کــوردســتــان
هەڵوەشاندەوە .خومەینی و دەوروبەرەکەی
کە سەرمەست لە سەرکەوتن یاساکانی
خۆشیان پێشێل دەکرد ،نێوەرۆک و واتایان
بۆ هەڵبژاردن و دێموکراسی نەهێشتەوە.
ســەرهــەڵــدانــەوەی شـــەڕ و شــەڕی
دووهەمی سنە
ڕێژیم ئەو ماوەیە دەرفەتی هێنا و جارێکی
دیکە سوپاکەی پۆشتە و پەرداخ کردەوە و
لەکۆتاییەکانی ساڵی  ١٣٥٨لەگەڵ ئــەوەدا
کە کوردستانیان لە ڕووی ئابوورییەوە
گەمارۆ دابوو ،دیسان هێرشەکانی ڕێژیم لە
باکوور و باشووری ڕۆژهەاڵتەوە دەستی
پێ کردەوە.
ئەرتەش بە پشتیوانیی دەرەبەگەکان لە
ناوچەکانی باکووری ڕۆژهەاڵت بە تانک و
تۆپ و فانتۆم و هێلیکۆپتێر ،هێرشیان کردە
سەر جوتیاران و لە ناوچەکانی خوارووی
کوردستانیش بە بیانووی مەترسیی هێرشی
عــێــراق ،هێزێکی پۆشتە و پ ــەرداخ بــەرەو
درێژە بۆ الپەڕەی 6
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عومەر باڵەکی:

پێشەوا کەسایەتیی کاریزما و تابۆشکێنی سەردەمی خۆی بوو
وتووێژ :کاروان مێراوی
بەرایی ٧٥ :ساڵ لەوە پێش سەرکۆماری
کــوردســتــان ،پــێــشــەوا ق ــازی محەممەد بە
بەخشینی سەر و گیانی خۆی ،بەڵێنی گەورەی
خۆی بە نەتەوەکەی بردە سەر .ئەگەرچی
١٠ی خاکەلێوە لە مێژووی نەتەوەی کورددا
ڕۆژێکی تاڵ و کارەساتبارە ،بەاڵم هاوکات
بوو بە ئیلهامدەری ڕێبەرانی دیکەی حیزبی
دێموکرات تاکوو لە پێناو ئامانجە بــەرزە
نیشتمانی و نەتەوەییەکاندا شێلگرانەتر
درێــژە بەو ڕەوتــە خەباتەی ڕێچەی کۆمار
و ڕێبازی ثێسەوا بن .شەهیدبوونی دوکتۆر
قاسملوو و دوکــتــۆر شــەرەفــکــەنــدی ،دوو
سکرتێری حیزبی دێموکرات لە دوای پێشەوا
و شەهیدبوونی دەیان ئەندامی تری ڕێبەریی
ئەم حیزبە بەڵگە ڕاستەقینەی ئەم ڕاستییەن.
"کوردستان" لە یادکردنەوەی ساڵڕۆژی
ســـاڵـــەی شــەهــیــدکــردنــی پــێــشــەوا قـــازی
محەممەد و هاوڕێیانیدا بۆ باس لە ڕەهەندە
جــۆراوجــۆرەکــانــی کــەســایــەتــیــی نــەمــریــان
وتووژێکی لەگەڵ بەڕێز کاک عومەر باڵەکی،
ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزب پێکهێناوە
و سەرنجتان بۆ خوێندنەوەی ڕادەکێشین.
پێشەوا
کاریزماتیکی
کەسایەتیی
بە ئەندامەتیی لە کۆمەڵەی "ژـ ک"دا
گەشەی کرد .چۆن بوو دامەزرێنەرانی ئەو
کۆمەڵەیە داوا لە پێشەوا کرد بێتە نێو
ڕیزەکانی کۆمەڵە؟
بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارە وا باشترە بەپێی
سەرچاوە بەردەستەکان وێنای هەلومەرجی
ئــەو کــاتــی نــاوچــەکــە و بەتایبەتی شــاری
مەهاباد بکەین ،ئــەو کــات بەباشی بۆمان
ڕوون دەبــێــتــەوە کــە لــە بــەر چ هۆکارێک
کۆمەڵەی ژێ-کــاف داوا لە پێشەوا دەکات
بــبــێــت ب ــە ئــەنــدامــی کــۆمــەڵــە و تــەنــانــەت
بەرپرسایەتیی ڕێکخراوەکەش بخەنە سەر
شانی .لەو سەردەمدا بە هۆی هەبوونی سپای
سۆڤیەت لە باکوور و باکووری ڕۆژاوای
ئێران و بوونی سپای ئینگلیس و ئەمریکا
لە بــاشــووری ئێران ،جۆرێک لە بۆشاییی
دەسەاڵتی ناوەندی لە زۆر ناوچەی ئێران
و بەتایبەتی لە موکریان ببووە هۆکارێک
بۆ ئەوەی هەتا ڕادەیەک ئاڵۆزی و پشێوی
ساز ببێت ،لەو هەڵومەرجەدا قازی محەممەد
بۆ پاراستنی شار (واتە مەهاباد) لە هێرشی
عەشیرەتەکانی دووروبــەر ،خەڵکی هان دا
بۆ کڕینی چەک بۆ پارێزگاری لە خۆیان و
بنەماڵەکانیان و بەگشتی پاراستنی شار .قازی
محەممەد ئەو خەڵکەی ڕۆژانــە لە شوێنێک
کۆ دەکردنەوە و لەبارەی شێوەی پاراستن و
بەرگریکردن قسەی بۆ دەکردن و شەوانەش
خ ــۆی س ــەردان ــی شــوێــنــی ئێشکگرەکانی
دەک ــرد ،ئەمە بیجگە لــەوە بــوو کە ڕۆژانــە
لە دادگــا دادەنیشت و بە کێشە و گرفتی
خەڵک ڕادەگەیشت .بەو شێوەیە لەڕاستیدا
شاری مەهاباد و دوروبەری بەتەواوەتی لە
دەستی پێشەوادا بوو و کەسایەتیی پێشەوا
بــە چەشنێک ب ــوو کــە تــەنــانــەت س ــەرۆک
عەشیرەکانی ناوچەکەش ڕێزیان لێ دەگرت
و لە قسەی دەرنەدەچوون.
هــەربــۆیــە بــەڕێــوەبــەرانــی کــۆمــەڵــەی ژ-
کاف بەباشی هەستیان بەوە کردبوو کە بۆ
پێشکەوتنی کۆمەڵە پێویستیان بەوە هەیە کە
کەسایەتییەکی وەک پێشەوا ڕێبەریی کۆمەڵە
بەدەستەوە بگرێت و لەو تێڕوانینەشدا بە
هەڵە نەچووبوون؛ چونکە هەر کە پێشەوا
بوو بە ئەندامی کۆمەڵەی ژێ-کاف و دوای
ماوەیەک وەک ڕێبەری ئەو ڕێکخراوەیە لەنێو
خەڵکدا دەرکەوت ،خەڵکێکی زۆر لە چین و
توێژی جۆراوجۆری کۆمەڵگەی کوردستان
و بە ایبەتی لە ناوچەی موکریان پەیوەست
بە ڕیزەکانی کۆمەڵەی ژ-کاف بوون.
پــێــشــەوا بــۆ دامــەزرانــدنــی کــۆمــاری
کوردستان کامانە قۆناغی بڕی؟
پێشەوا دوای ئ ــەوە بــە فــەرمــی بــوو بە
ئەندامی کۆمەڵەی ژ-ک ــاف ،هەستی بەوە
کــردبــوو کە ڕێکخراوی کۆمەڵەی ژ-کــاف
لە کار و تێکۆشانی خۆیدا هەتا ڕادەیەکی
بەرچاو لە کاری ڕێکخراوەیی و بەتایبەتی
ئەندامگیری و تەبلیغاتدا ،دوا خراوە و زۆر
بــە پــارێــزەوە دەجــووڵــێــتــەوە و ئــەو شێوە
کارە ناتوانێت وەاڵمــدەری ئەو هەلومەرجە
بێت ،بە واتایەکی دی کۆمەڵەی ژ-کاف لە

توانایدا نەبوو کە بتوانێت ئەو هەلومەرجە
تایبەتییە بــە قازانجی ئامانجەکانی گەلی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بقۆزێتەوە.
بۆیە پێشەوا لەسەر بنەماکانی کۆمەڵەی
ژ-کــاف ،حیزبی دێموکراتی کوردستانی بە
شێوازی سەردەمیانە داڕشتەوە ،حیزبەکەی
پێشەوا کە خاوەنی بەرنامە و ڕێبەری بوو،
بــە شــێــوەی ئاشکرا دەســتــی بــە تێکۆشان
ک ــرد و هــەمــوو وزە و تــوانــای خ ــۆی بۆ
پتەوکردنی نێوماڵی کورد وەگەڕ خست ،لە
نێوخۆی کوردستاندا دەستی کرد بە کار و
تێکۆشان لە هەموو بوارەکانی ژیانی سیاسی
و کۆمەاڵیەتیدا و لــە هــەمــان کــاتــدا کەوتە
وتووێژ و دانوستان لەگەڵ دوڵەتانی زلهێز و
بەتایبەتی یەکیەتیی سۆڤیەت کە لە ناوچەدا
هەبوون .حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
بەرگی حیزبێکی مودێڕندا هەوڵی دا مافەکانی
گەلی کــورد لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان لە
سیستمێکی کۆماریدا وەدی بێنێت و بۆ ئەوە
پێش دامــەزرانــدن و ڕاگەیاندنی کۆماری
کوردستان ،حیزبی دێموکرات بە ڕێبەریی
پــێــشــەوا ،هــەمــوو ئ ــەو پێویستییانەی کە
دەوڵەت و سیستمێکی سیاسی و حوکمڕانیی
پـــێ دەنــــاســــرایــــەوە ،وەک ئـــــااڵ ،ســپــای
نیشتمانی ،سروودی نەتەوایەتی و سیستمی
بەڕێوەبەری و پەروەردەیی ئامادەکارییان
بۆ کردبوون .هەربۆیە لە ڕۆژی ڕاگەیاندنی
کۆماری کوردستان (٢ی ڕێبەندانی ١٣٢٤ی
هەتاوی)دا هەموو ئەو هێمایانە دەبیندرێن
و پێشەوا وەکوو سەرۆککۆماری کۆماری
کوردستان وتاری پێشکەش بە ئامادەبووانی
ڕێورەسمەکە کرد.
پـــــــێـــــــشـــــــەوا
کــەســایــەتــیــیــەکــی
ئایینی بوو ،ئەدی چ
شتێک بوو بە هۆکاری
ئەوەی کە نیشتمان و
نەتەوە بخاتە پێش
ئایینەوە؟
بـــــــاســـــــکـــــــردن و
لـــێـــکـــدانـــەوە ل ــەس ــەر
کــەســایــەتــیــی پــێــشــەوا
کـــارێـــکـــی دژوارە،
چــونــکــە زۆر الیــەنــی
جــــــــــــۆراوجــــــــــــۆری
کــەســایــەتــیــی پــێــشــەوا
دەکرێت توێژینەوەیی
ئــاکــادمــیــکــی لــەســەر
بـــــــکـــــــرێـــــــت .ئــــــەو
ســـــەرچـــــاوانـــــەی لــە
بـــەردەســـتـــن و بــاس
لە تایبەتمەندییەکانی
پــــێــــشــــەوا دەکــــــــەن،
هـــەمـــوویـــان لــەســەر
ئـــەو خــاڵــە کــۆکــن کە
پێشەوا لەو کاتەوە کە
تــوانــیــویــەتــی بنوسێت
و بــخــوێــنــێــتــەوە ،لە
هـــەمـــوو دەرف ــەت ــێ ــک
کەڵکی وەرگرتووە بۆ فێربوونی زانست و
هــەر ئــەو هۆگرییەی بە زانستی ســەردەم
تواناکانی بە چەشنێک بردووەتە سەر کە
لە تەمەنی مێرمنداڵیدا بە ماموستا ناسراوە.
پاش تەواوکردنی زانستی ئایینی و ڕێپێدانی
مــەالیــەتــی ،بــە شــێــوەی م ــەالی مزگەوتێک
نەجوواڵوەتەوە و لە حوجرە دانەنیشتوە،؛
بــەڵــکــوو چــاالکــانــە خــەریــکــی کـــاروبـــاری
کــۆمــەاڵیــەتــی و ڕاپــەرنــدنــی کـــاری خەڵک
بووە ،خەمی گەورەی پێشەوا دواکەوتوویی
نیشتمان و گەلەکەی بــووە ،هــەر بۆیە لە
هەموو دەرفەتێک کەلکی وەرگــرتــووە بۆ
ئـــەوەی چــەنــدی دەکــرێــت نــەتــەوەکــەی لە
زانست و پێشکەوتنی ئەو سەردەمە نزیک
بکاتەوە ،بۆ ئەو کارانەش کە دەیکردن چاوی
لە هیچ پاداشتێکی ماددی نەبووە .بۆ نموونە
ب
ێ ئەوەی مووچەی مانگانە لە حکوومەتی
ئـــەو کـــات وەربـــگـــرێـــت ،بــەرپــرســایــەتــیــی
بەڕێوەبەریی فەرهەنگی مەهابادی گرتە
ئەستۆ ،بەردی بناغەی یەکەم نەخۆشخانەی
لــەو شــارە لەسەر پارچە زەوییەکی خۆی
دانا ،هەروەها بە هەوڵ و تێکۆشانی پێشەوا
یەکەم قوتابخانەی خوێندن بۆ مندااڵنی کچ و
کوڕ لە شاری مەهاباد دامەزرا .لەو بارەوە

باشترین نموونە گۆڤاری "هەاڵڵە"یە کە لە
ژمــارە ٢ی ساڵی ١٣٢٥ی هەتاوی و لە
وتارێکدا بەم شێوەیە باسی پێشەوا دەکات:
"هــەر لە منداڵیەوە خاوەنی گیانێکی بەرز
و دڵێکی بەهێز بووە و نیشانەی گەورەیی
و ئــازا و ڕەشیدی و لەخۆبوردوویی تێدا
دیاری داوە ،ئاکارێکی جوانی هەیە و لەگەڵ
هەموو تەبەقەیەک تێکەڵی دەکات و بەتایبەتی
نیشتمانپەروەری لــەگــەڵ ڕەگ و خوێنی
تێکەلە .زۆری عالقە بە تەرەقی و عیلم و
زانست هەیە ،لەبەر ئەوە لە تافی جوانیدا چەند
ساڵ بۆ خۆی ڕیاسەتی فەرهەنگی ساباڵغی
وەعودە گرت و دەرسی نیشتمانپەروەری و
میللەتی بەتەواوەتی فێری نەسلی تازەکرد''.
کاک عومەر جەنابتان لە وتووێژێک
لەگەڵ "کــوردکــانــاڵ"دا پێشەواتان بە
کەسایەتییەکی تابۆشکێن پێناسە کرد،
لەم بارەیەوە زیاتر باس بفەرموون؟
ئەوە کە دەڵێین پێشەوا تابۆشکین بووە،
بۆ ئەوە دەگەرێتەوە کە دژایەتیی هەندێک
دابونەریتی کردووە کە بەربەست بوون لە
بــەردەم پێشکەوتنی کۆمەڵگە .لەسەردەمی
ئەو کاتدا کە هێشتا سیسەتمی عەشیرەیی
و کۆمەڵێک دابونەریتی دواکەوتووانە باڵیان
بەسەر هەڵسوکەوتی کۆمەڵگەدا کێشابوو،
پێشەوا بێ گوێدان بە سەرکۆنە و تەوس و
پالری کۆنەپەرستان لەگەڵ خەڵکی بیانی و
غەیرە دینان هەستان و دانیشتنی هەبووە،
هاتوچووی کردوون و لێیان فێری زمان و
دابونەریتی ڕۆژاوایی بووە .بێجگە لەوە ئەو
کارانەی پێشەوا لەو سەردەمدا کردنی نەک

لە ئێران ،بەڵکوو لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستیش
نموونەی نەبیندراوە ،وەک :بە ناچاریکردنی
خوێندن بــۆ مــنــدااڵن بەبێ جیاوازیدانانی
ڕەگەزی ،یان خوێندنەوەی خوتبەی نوێژی
هەینی بە کوردی و کەڵکوەرگرتن لە خوتبە
بۆ ئاگاکردنەوەی خەڵک و دورکەوتنەوە
لە خورافات و لە هەمان کاتدا پەرەپێدانی
هەستی نیشتمانپەروەری لەنێو خەڵکدا .یان
دەستەبەرکردنی بەستێنی ئەوەی کە ژنان و
الوان بێنە نێو گۆڕەپانی کــاری سیاسی و
لەو پێناوەشدا دامەزراندنی ڕێکخراوەکانی
الوان و حیزبی یایان کە لە دوایـــەدا بوو
بە یەکیەتیی ژنــان .هــەروەهــا ڕەچــاوکــردن
و پاراستنی مافی کەمینەکان چ نەتەوەیی
و چ ئایینی ،بۆ نموونە خوێندن بە زمانی
زگماکیی خۆیان ،بەشداربوون لە دەسەاڵت
و بەڕێوەبەریی واڵت و پەرەپێدانی کولتوور
و فەرهەنگی خۆیان.
ڕەهــەنــدێــکــی دیــکــەی دەرکــەوتــنــی
کەسایەتیی پێشەوا لە دادگاییکردنەکەی
و بەرگرییەکانی بوو ،خوێندنەوەی ئێوە
بۆ ئەو بابەتە چییە؟
جــــارێ پــێــش هــەمــوو شــتــێــک پێویستە

بڵێم کە بەپێی ئــەو بەڵگانەی هەتا ئێستە
کەوتوونەتە بەردەست ،ئەو بەناو دادگایە
هیچ پێوەرێکی دادوەرانەی بۆ دادگاییکردن
تێدا بەدی نەکراوە .یەکەم ئەو دادگایە بەپێی
ئەوەی کە دادوەر و دادئەستێنەکانی هەموو
سەبازی بــوون ،کەواتە دادگاکە سەربازی
بــووە ،لە کاتێکدا پێشەوا و هاوڕێیەکانی
هیچ کامیان کەسایەتیگەلێکی ســەربــازی
نــەبــوون و لە بــەرەی شــەڕدا دەستبەسەر
نــەکــرابــوون؛ تــەنــانــەت هیچ بــەڵــگــەیــەک بە
دەستی ئــەو دادگــایــەوە نەبوو کە پێشەوا
لــە ســەردەمــی دەســەاڵتــدارەتــیــشــیــدا وەک
ســەرۆکــکــۆمــار فەرمانی هێرشی بــۆ سەر
هێزە سەربازیییەکانی ئێران دەرکردبێت،
بۆیە پێشەوا هەر لە ســەرەتــاوە لەهەمبەر
سەاڵحییەتی دادگا ناڕەزایەتی دەربڕیوە و
ڕایگەیاندووە کە ئەو دادگایە سەاڵحییەتی
نییە ،چونکە ئەوان کەسی مەدەنین و ئەگەر
هــەر دادگــایــی دەکــرێــن ،دەبــێــت لــە بــەردەم
دادگایەکی مەدەنیدا واڵمدەر بن.
ئـــەوەی کــە دەوتــرێــت پێشەوا دادگ ــای
دادگایی کردووە ،تەنیا قسەیەک نییە لەخۆڕا
کرابێت ،بەڵکوو ئەوە بەڵگەیەکی مێژوویییە
لە ئازایەتی و بوێریی پێشەوا کە لەو کات و
ساتە دژوارەدا چارەنووسی ژیانی خۆی و
برا و ئامۆزاکانی بەند بوون بە هەڵسوکەوتی
ئـــەو ل ــە ب ــەران ــب ــەر ئــەفــســەرانــی ڕێــژیــمــی
پاشایەتی کە بە ڕوواڵــەت لەسەر کورسیی
دادگا دانیشتبوون و پێشەوا و هاورێیەکانیان
دادگایی دەکردن ،بەاڵم پێشەوا هەر لە یەکەم
ڕۆژی دەستبەسەرکردنی بە چارەنووسی
خــۆیــانــی دەزانـــــی و دەیـــزانـــی کــە مــەرگ
چــــاوەڕوانــــیــــانــــە،
کەچی بــەو حاڵەش
لــە هـــەر دوو جــار
دادگــایــیــکــردنــیــدا و
لــە هــەمــوو م ــاوەی
بەندیخانەدا لەبەر
دوژمــن نەپاڕایەوە
و داوای بەخشینی
نــــەکــــرد؛ بــەڵــکــوو
ئازایانە بەو سوێندە
وەف ــادار مایەوە کە
لە ڕۆژی ڕاگەیاندنی
کۆماری کوردستان،
لــــە بــــــــــەردەم ٢٠
هـــــــەزار کـــــەس لــە
خـــەڵـــکـــی نـــاوچـــە
جــۆراوجــۆرەکــانــی
کـــــوردســـــتـــــانـــــدا
خواردبووی .پێشەوا
باش دەیزانی ئەوە
قازی محەممەد نییە
دادگــایــی دەکــرێــت،
بەڵکوو جوواڵنەوەی
ئــــازادیــــخــــوازیــــی
خەڵکی کوردستانە
دادگــایــی دەکــرێــت،
ئاوات و ئامانجەکانی
خەڵکی زۆرلێکراوی
کوردستانە کە دادگای سەربازی بە تاوانیان
دادەنێت؛ هەربۆیە وەک ڕێبەرێکی هەڵکەوتوو
و وەفـــادار بە ئامانجەکانی لە دادگــا و لە
بەرانبەر ڕاسپێردراوەکانی شادا ڕاوەستا و
ئازایانە بەرگریی لە کۆماری کوردستان کرد.
دەکــرێ ئاماژە بە چەند نموونەیەک
بکەن؟
بۆ نموونە ،پێشەوا لە وەاڵمــی داواکــاری
گشتیی سەبازیدا کە دەڵێت بۆچی نەڕۆیشتی
و مەهابادت جێ نەهێشت ،دەبێژێت :یەکەم
لەبەر بەڵێنێک کە داومــە بە نەتەوی خۆم
و پەیمانم داوە لەنێویاندا بژیم .دووهــەم
بۆ ئەوەی بەر بە خوێنڕێژی بگرم و تەنیا
لــەبــەر زیــنــدوومــانــەوەی مــن ،کۆمەڵکوژی
نەکرێت .سێهەم ئەگەر من ڕۆیشتبام زۆر
کەستان لە خەڵکی مەهاباد و نەتەوەی کورد
لەجیاتی من لەنێو دەبرد .باشترین نموونەش
بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارە بێجگە لەوانەی کە
باسمان کردن ،دەتوانین ئاماژە بە قسەکانی
سەروان شەریفی کە حکوومەتی پاشایەتی
وەک پـــارێـــزەری تــەســخــیــری بــۆ پێشەوا
دیــاریــی کــردبــوو بکەین .دیــارە نــاوبــراو لە
ڕەوتـــی بــەڕێــوەچــوونــی کــۆبــوونــەوەکــانــی

دادگــا ڕواڵەتییەکەدا بــەشــدار بــووە ،بەاڵم
نە ڕێگەی ئــەوەی پێ دراوە کە دەستی بە
پەڕاوەکانی دادگــا ڕابگات و نە ڕێگەی پێ
دراوە کە لە پێگەی پارێزەردا بەرگرییەکانی
خۆی پێشکەش بکات ،تەنانەت لە سۆنگەی
گێڕانەوەکانی دادگـ ــاوە نەیانهێشت پلەی
سەربازیی بچێتە ســەرەوە ،لە کاتێکدا ئەو
ساڵە ساڵی بــەرزکــردنــەوەی پلەکەی بوو.
نــاوبــراو ساڵی ١٣٣٥ی هــەتــاوی (دە ساڵ
دواتــر) لەسەر پێشەوا و دادگاییکردنەکەی
ئاوا دەدوێت" :بەداخەوە بۆ قازی محەممەد،
ئەو پیاوە گەورە و دانایە ،قازی محەممەد
لە ب ــەردەم دادگـــادا بــەوپــەڕی ژیــری و بێ
ترس دەدوا .لەڕاستیدا ئەوە ئەو بوو دادگای
دادگایی دەکرد"...
کەواتە لەخۆڕا نییە کە د .قاسملوو
دەفەرموێ پێشەوا گوڵێک بوو لە سەحرا
ڕوابوو؟
ئەوە کە شەهیدی ڕێبەرمان د .قاسملوو
فــەرمــووی پێشەوا گوڵێک بــوو لە سەحرا
ڕوابــــوو ،بەپێی هــەلــومــەرجــی سیاسیی و
کۆمەاڵیەتیی ئــەو ســەردەمــی کۆمەڵگەی
کــوردســتــان بــەتــەواوەتــی ڕاســتــە ،چونکە
چــەنــدی بــە نــاخــی ئ ــەو م ــێ ــژووەدا دەچــیــە
خ ــوارێ ،کەسایەتیی پێشەوا لە ڕوانگەی
جۆراوجۆرە زیاتر و زیاتر بەرجەستە دەبێت،
بەتایبەتی کە کۆمەڵگەی کوردستانی نزیک بە
 ١٠٠ساڵ لەوەپێش وێنا دەکەی کە هێشتا
زانستی سەردەم بەو شێوە بەرباڵو ڕووی
تێ نــەکــردوە ،قوتابخانەکان دانــەمــەزراون،
ڕایــەڵــکــەی عەشیرەیی بــە هــەمــوو یاسا و
ڕێساکانی بەسەر کۆمەڵگەدا زاڵــە ،دنیای
دەرەوە بۆ تاکی کــورد نامۆیە و کەمترین
زانــیــاریــیــان لــە دەرەوی کــوردســتــان هەیە
و زۆر بابەتی دیکەی بــواری کۆمەاڵیەتی
و کولتووری کە زاڵــن بەسەر کۆمەڵگەدا،
بەاڵم دەبینین کە پێشەوا لە سەردەمدا هەر
وەک باسمان کــرد بۆ فێربوونی زمــان و
زانست گوێ بە سەرکۆنە و تەوس و پالری
کۆنەپەرستانی ناوچەکە ن ــادات و ڕووی
لە خەڵکی بێگانە و غیرە دیــن ک ــردووە و
توانیویەتی بە زمانەکانی فارسی ،تورکی،
عــەرەبــی ،ئینگلیزی و ڕووســی قسە بکات.
ئەو باوەڕی قووڵی بە دێموکراسی و دەنگی
خەڵک و ڕاوێژ هەبووە و لە دنیای سیاسەتدا
کەسێکی ڕیئالیزم بووە و هیچ کات ئاوات
و ئــارەزووی لە جێی ڕاستییەکان دانەناوە،
هەموو کات ویستیاری یەکیەتی و تەبایی
نێوماڵی کــورد بــووە و هــەمــوو هەوڵێکی
داوە یەکیەتیی نەتەوەیی لە کوردستان پێک
بهێنێت .جیا لەوانە بە دەیان تایبەتمەندیی دیکە
پێشەوای لە کەسانی سەردەمی خۆی جیا
کردووەتەوە ،بۆیە د .قاسملوو لە کتیبی "چل
ساڵ خەبات"دا دەیەوێت بە واتای ڕاستەقینە
کەسایەتیی پێشەوا بۆ نەوەکانی داهاتوو
نیشان بدات" :شەخسییەتی قازی محەممەد
پێوێستی بە لێکۆڵینەوەی زیاتر هەیە ،ئەو
شەخسییەتە مەزنە لە مێژووی گەلی کورددا
پلە و مەقامێکی تایبەتی و بەرزی هەیە کە
پێویستە الوانی تازەپێگەیشتوو لەگەڵی ئاشنا
بن و لە ژیانی دەرس وەربگرن ،هەرچەند
تەمەنی زۆر دریژ نەبوو .بەاڵم پێشەوا قازی
محەممەد ڕووناکبیرێکی هەڵکەوتوو بوو
کە لــەو ڕۆژگـــارەدا وێنەی لەنێو نەتەوەی
کــورددا زۆر کەم بــەدی دەکــرا  .... .لەگەڵ
ئەوە کە ڕووناکبیرێکی پایەبەرز بوو ،لەنێو
خەڵکێکی ساویلکە و بەداخەوە بەشی زۆری
نەخویندەواردا دەژیا .گوڵێک بوو لە سەحرا
ڕوابوو .بەاڵم دیسانەکە لە گەلی خۆی نیزیک
بوو ،دەرد و ئازار و هیوا و ئاواتەکانی زۆر
باش تێگەیشتبوو ،لە هێنانەگۆڕ و دەرخستنی
ئــەو دەرد و ئــازار و هیوا و ئاواتانەدا لە
هەموو کەس سەرکەوتووتر بوو .بەخۆڕایی
نەبوو کە الی خەڵکی کوردستان ئەوەندە
خــۆشــەویــســت بــوو کــە بــۆ یــەکــەم جــار لە
مێژووی خۆیدا خەڵک نازناوی پێشەوای پێ
دابوو".
زۆر سپاس کە کاتتان بۆ ئەو وتووێژە
تەرخان کرد.
ئێوەش ماندوو نەبن کە بایەخی تایبەتیتان
بەو بابەتە دا.
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پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران

بەبۆنەی  ٧٥ساڵەی لە سێدارەدرانی پێشەوا و هاوڕێیانی!

خەڵکی تێکۆشەر و نیشتمانپەروەری
کوردستان!
ئازادیخوازانی ئێران!
ڕۆژی ١٠ی خــاکــەلــێــوەی ئەمساڵ ٧٥
ساڵ بەسەر لە سێدارەدرانی پێشەوا قازی
محەممەد ،ســەرۆککــۆمــاری کوردستان
و هاوڕێیانیدا تێ دەپ ــەڕێ ٧٥ .ســاڵ بەر
لە ئێستا لە بەرەبەیانیی ١٠ی خاکەلێوەی
١٣٢٦ی هەتاوی (بەرانبەر بە ٣٠ی مارسی
١٩٤٧ی زایینی) پێشەوا قــازی محەممەد،
سەیفی ق ــازی و ســـەدری ق ــازی لــەالیــەن
حکومەتی حــەمــەڕەزاشــای پــەهــلــەوی لە
چ ــوارچ ــرای شـــاری مــەهــابــاد لــە ســێــدارە
دران و بوونە سەرقافڵەی کاروانێک کە تا
ئێستاش لەپێناو وەدیهێنانی ئامانجەکانی
گەلی کورددا هەر بەردەوامە.
پێشەوا قازی محەممەد لە بنەماڵەیەکی
ئایینی و ڕۆشنبیری کورد پەروەردە بوو و
بنەماڵەکەیان جێگەی ڕێزی خەڵکی ناوچەکە
بوو .زانایی و پێگەیشتوویی قازی محەممەد

بووە هۆی ئەوەی کە ببێتە جێگەی ڕێزی
خەڵک و جێی باوەڕی "کۆمەڵەی ژێکاف" و
ئەمە بووە هۆی ئەوەی کە داوای لێ بکرێ
ببێتە ئەندامی ژێــکــاف .قــازی محەممەدی
نــەمــر لــە مــاوەیــەکــی کـــورت لــە مــەیــدانــی
سیاسەتیشدا خــۆی نیشان دا" ،کۆمەڵەی
ژێکاف"ی لە ڕێکخراوێکی داخراوەوە کردە
حیزبێک کــە هــەمــوو چین و توێژەکانی
کۆمەڵگەی کوردەواری خۆی تێدا ببیننەوە.
پێشەوا حیزبی دێموکراتی کوردستانی
دامـــەزرانـــد و ئ ــەو حــیــزبــە لــە مــاوەیــەکــی
کورتدا هەزاران ئەندامی لە ڕیزەکانی خۆیدا
کۆکردەوە .قازی محەممەد بوو بە پێشەوای
حیزبی دێموکرات و لە ماوەیەکی کورتدا و
لە هەنگاوێکی بوێرانەدا لەو دەرفەتەی کە
بۆ کــورد هەڵکەوتبوو ،یەکەمین کۆماری
کوردستانی تێدا دامەزراند کە لەو کات و
سەردەمەدا ئەم هەنگاوە بڕیارێکی ئازایانە
و بیرێکی بەهێزی نەتەوەیی و نیشتمانیی
پێویست بــوو کــە پــێــشــەوا و هاوڕێیانی

بــە لــەخــۆبــوردوویــی خــەونــی نەتەوەیەکی
بندەست و بێدەوڵەتیان وەدی هێنا .پێشەوا
بــوو بــە س ــەرۆک کــۆمــاری کــوردســتــان و
کۆمار بوو بە جێگەی هیواو ئومێدی خەڵکی
کوردستان و نیشتمانپەروەرانی بەشەکانی
دیکەی کوردستان کۆماریان بە قیبلەی هیوا
و ئاواتەکانیان زانی و هەموویان لە دەوری
ئــااڵی کۆمار کــۆبــوونــەوە .کۆمار بــوو بە
ماڵی هەموو کوردێکی خاوەن هزر و بیری
کوردایەتی و دامەزرێنەرانی کۆمار موژدەی
قۆناغێکی دیکەی مێژوویان بە گەلی کورد
دا.
پێشەوا قازی محەممەد لەگەڵ ئەوەی کە
لە بنەماڵەیەکی ئایینیدا پەروەردە ببوو بەاڵم
سیاسەتمەدارێکی هەڵکەوتووی ئەو قۆناغە
بــوو کە توانی کــورد لە نائومێدی ڕزگــار
بکا ،وێرای نەبوونی ئەزموونی دەوڵەتداری
توانی دەوڵەتێک دابمەزرێنێ کە هەموو چین
و توێژەکانی کوردستان بە یەک چاو سەیر
بکرێن ،مافی هەموو کەمینە نەتەوەییەکانی
ژێــــر دەســــەاڵتــــی کـــۆمـــاری کــوردســتــان
دەستەبەر بکا و لەو کات و سەردەمەدا ژنان
شانبەشانی پیاوان بێنێتە مەیدانی سیاسەت
و یەکەمین ڕێکخراوی ژنان دابمەزرێنێ و
ئەم هەنگاوەشی لەنێو بنەماڵەکەی خۆیەوە
ت پێ کرد .پێشەوا لە ماوەیەکی کەمدا
دەس 
توانی زمانی کوردی بکاتە زمانی ڕەسمی
خوێندن و نووسین و چاپخانە و قوتابخانە
و ڕۆژنامە و گۆڤاری کوردی پەرە پێ بدا.
ئەگەر چی ئەم قۆناغە پڕ لە شانازییەی کورد
مــەوداکــەی کــورت بــوو ،بــەاڵم دەسکەوتی
گەلێک مەزنی بۆ گەلێکی مەزن بە دیاری
هێنا و تا ئێستاش ئەم ڕێگە و ڕێبازە هەر
لە برەو و پەرەسەندن دایە.
دوای هــێــرشــی لــەشــکــری حــکــومــەتــی
ئێران بۆ سەر ئازەربایجان و کوردستان،
پێشەوا قــازی محەممەد بۆ پێشگیری لە

خوێنڕژانی خەڵکی کوردستان خۆی کردە
قەڵغان و ڕەوانەی بەندیخانەکانی حکومەتی
سەرکوتکەری پاشایەتی کرا .پێشەوا وەک
چۆن لە کاتی ســەرۆک کۆمارییدا ئازایانە
کــۆمــاری کوردستانی دام ــەزران ــد ،هــەروا
بــوێــرانــەش لــە بەندیخانە و بێدادگاکانی
حکومەتی پەهلەویدا دیفاعی لە مافە ڕەواکانی
گەلەکەی کرد و بەسەربەرزییەوە گیانی
خۆی فیدای خەڵکی کورد و نیشتمانەکەی
کــرد .حکومەتی حــەمــەڕەزاشــای پەهلەوی
وەک زۆر لــە زاڵــمــانــی دیــکــەی جیهان
پێی واب ــوو بــە لــە ســێــدارەدانــی پێشەوا و
هاوڕێیانی دەتوانێ بیروهزری مافخوازانەی
گەلی کــورد لەنێو بــەرێ و خەڵک بێدەنگ
و ملکەچی دەسەاڵتیان بکا .دوژمنانی کورد
هەمیشە ئەو هەڵە گەورەیەیان دووبارە و
چەند بارە کردۆتەوە و ویستوویانە سەری
کــورد لــێ بــدەن بــۆ ئ ــەوەی خەڵکی کــورد
دەستەمۆ بکەن ،بەاڵم مێژوو نیشانی داوە
کە بە کوشتن و تێرۆر و لە سێدارەدانی
هــەر ڕێبەرێکی کــورد ،کــورد بەگوڕتر لە
جاران خۆی ڕێک خستۆتەوە و هاتۆتەوە
مــەیــدان و ڕێــبــەر و بلیمەتێکیتر بۆتەوە
پێشەنگی ئەم کاروانە.
دوای  ٧٥ســاڵ بەسەر لە سێدارەدانی
پــێــشــەوا و هــاوڕێــیــانــیــدا ،وەک دەبینین
بیر و ئەندێشەی پێشەوا هەر لە بــرەو و
بەرەپێشچووندایە ،ڕۆڵەکانی گەلی کورد
لەنێو حیزب و ڕێکخراوەکانی کوردستاندا
لەگەڵ دوژمن مەیدانداری دەکەن و بست بە
بستی خاکی کوردستان یادگار و مەزارگەی
ڕۆڵــەیــەکــی کـــوردە کــە لەپێناو مافەکانی
گەلەکەیدا تێکۆشاوە یان گیانی خۆی بەختی
ئــازادی و ڕزگاریی نیشتمانەکەی کــردوە.
ژنان و پیاوان ،کوڕ و کچ شانبەشانی یەکتر
چ لە ڕیزی پێشمەرگایەتیدا و چ لە نێوخۆی
واڵتــدا لەژێر زەبــر و زەنگی داگیرکەردا

خەریکی خەبات و بەرخۆدان و تێکۆشانن.
بە لە سێدارەدانی پێشەوا و هاوڕێیانی و
زۆر تێکۆشەر و سەرکردەی دیکەی کورد،
کورد نەک هەر نەبەزیوە بەڵکوو شێلگیرتر
لە جاران لە مەیداندا ڕاوەستاوە و پێناسە
و کەسایەتی و نیشتمانی خۆی پاراستوە
و ڕۆژ بــە ڕۆژ چــــرای خــەبــاتــی کــورد
درەوەشاوەتر دەبێ و ئەم کاروانە بەرەو
سەرکەوتن هەنگاو دەنێ.
لــــە ڕۆژی ١٠ی خـــاکـــەلـــێـــوە و لــە
حەفتاوپێنجەمین ساڵوەگەڕی لە سێدارەدانی
پێشەوا و هاوڕێیانیدا ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانی کــوردســتــانــی ئــێــران پەیمان
لەگەڵ ڕوحــی پێشەوا قــازی محەممەد و
هەموو شەهیدانی سوورخەاڵتی گەلی کورد
نوێدەکاتەوە و بەڵێن دەدا کە بۆ وەدیهێنانی
ئامانجە بــەرزەکــانــی کــۆمــار لــە خــەبــات و
تێکۆشان بەردەوام بێ و لە هەمان کاتدا داوا
لە خەڵکی کوردستان دەکەین کە بە هیوا
و ئومێدەوە بۆ گەیشتن بە مافەکانمان و
بەربەرەکانی لەگەڵ دژمن شانبەشانی یەکتر
و بێ جیاوازی بیروبۆچوون وێڕای حیزبە
تێکۆشەر و شۆڕشگێڕەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ئەم خەباتە درێــژە پێ بدەن و
بە یەکیەتیی و یەکگرتوویی بەرەو لووتکەی
سەرکەوتن هەنگاو بنێن.
ساڵو لە ڕوحی پێشەوا قازی محەممەد و
هەموو شەهیدانی سوورخەاڵتی گەل
مــردن و نــەمــان بــۆ دوژمــنــانــی کــورد و
بــە هــیــوای ڕووخ ــان ــی ڕێــژیــمــی کــۆمــاری
ئیسالمیی ئێران و دامەزراندنی حکومەتێکی
دێموکراتیک و فیدرال لە ئێراندا.
ناوەندیی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٩ی خاکەلێوەی ٢٧٢٢ی کوردی

درێژەی ...

یەکڕیزی و یەکگرتوویی

چەند وێستگەیەکی مێژوویی

مەشغەڵی ڕێگای خەباتمان دەبێ

حیزبی دێموکرات لەدوای شۆڕشی ١٣٥٧

خۆشەویست،
هاونیشتمانیانی
خەڵکی بەهەڵوێستی کوردستان!
ج ــارێ ــک ــی دیـــکـــە و لـــە نــــــەورۆزی
ئــەوســاڵــدا شکۆمەندیی بەڕێوەچوونی
ڕێوڕەسمە نەورۆزییەکان لەالیەن ئێوەی
خۆشەویست و بەشداریی گەرموگوڕتان
ل ــەو ڕێــوڕەســمــانــە ،مــانــایــەکــی دیــکــەی
بــە نــــەورۆزی ئــەوســاڵ بەخشی .بۆیە
جێی خۆیەتی پڕ بەدڵ سپاس و ڕێزی
بێپایانی خۆمانتان پێشکەش بکەین و
بڵێین نەتەوەیەک کە ئێوە تێکۆشەر و
خەمخۆری بن لە بەرانبەر هیچ دەسەاڵت
و حــکــوومــەتــێــکــدا دەس ــت ــەوەس ــت ــان و
تەسلیمی ویستی هیچ دیکتاتۆرێک نابێ.
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئەوساڵیش
بـ ــە ن ــەری ــت ــی ســــااڵنــــەی خـــــۆی پــێــش
هاتنی نـــەورۆز لــە ڕێــگــای دامودەزگــــا
ئــەمــنــیــەتــیــیــەکــانــیــەوە دەســـتـــی دایـــە
هــەڕەشــە و گــوڕەشــە و بانگ کــردن و
لێپیچینەوە لە چاالکانی مەدەنی و الوانی
نیشتمانپەروەر و ،هــەڕەشــەی ئــەوەی
لێکردن کە نابێ ڕێوڕەسمەکانی نەورۆز
وەکــوو سااڵنی پێشوو بەڕێوە بچێ و
تەنانەت لــە هــەنــدێ شوێن هــەڕەشــەی
کردبوو کە نابێ جلوبەرگی کوردی لەبەر
بــکــرێ .لــە الیــەکــی دیــکــەشــەوە هاوکات
لــەگــەڵ ئــەو فــشــارانــە ،لــە ڕێــگــای چەند
کەسێکی گوێڕایەڵی خۆیەوە ویستی بە
خەڵک بڵێ کە ڕێوڕەسمە نەورۆزییەکان
دژی ئایینی ئیسالمە ،بەڵكوو بکرێ لەو
ڕێــگــایــەشــەوە پێشی پــێ بــگــرێ .بــەاڵم
بە پێچەوانەی ویست ڕێژیم هەمووان
ئاکامی ئەو سیاسەتە شکستخواردوەی
دەسەاڵتبەدەستانی کۆماری ئیسالمیمان
بینی و دیتمان کە ئــەوســاڵ چەندە بە
هاونیشتمانیانی خۆشەویست!
جــۆش و خرۆشێکی زیــاتــرەوە ئــاوری
جــارێــکــی دی ــک ــە وێـــــڕای س ــپ ــاس و
نەورۆز لە سەرتاسەری کوردستان هەڵ پیرۆزبایی دوبارەمان بەبۆنەی نەورۆز

کـ ــرا و دیــتــمــان
کــە خەڵک چەند
بـــە حــەمــاســەت
و شــــــکــــــۆوە
بــــــەشــــــداریــــــی
ڕێـــــوڕەســـــمـــــە
نەورۆزییەکانیان
کرد.
ڕێــــــژیــــــم کــە
ئــــاســــۆیــــەکــــی
ڕوونــــــــــــــی ب ــۆ
ســـــیـــــاســـــەتـــــی
هــەڕەشــەوفــریــو
بـــەدی نــەدەکــرد
لەالیەکی دیکەوە
پــیــان و پــانــی
ئەوەی هەبوو کە ئەوساڵ ڕێوڕەسمەکانی
نــەورۆز بخاتە ژێــر کۆنترۆڵی خــۆی و
ئــەوەنــدەی بــۆی بکرێ لە مانای خۆی
بەتاڵی بکا و لە لــەوالشــەوە بە دنیای
دەرەوە بڵێ کە لە کوردستان نەورۆز بە
ئازادانە دەگیرێ .بەاڵم شکۆی نەورۆزی
خ ــەڵ ــک و ڕێ ــوڕەس ــم ــەک ــان ــی خــەڵــکــی
کوردستان ئەو سیاسەتەی ڕێژیمیشی
کردە بڵقی سەر ئاو.
نـــاونـــدە ئــەمــنــیــەتــیــیــەکــانــی کــۆمــاری
ئیسالمی دواجار کە بەتەواوی هەستیان
بە شکستی سەرشۆڕانەی خۆیان دەکرد،
هەر ڕۆژی نەورۆز و دواتریش دەستیان
دایە گرتن و دەسبەسەرکردنی خەڵکی
کوردستان و دەیان کەس لە چاالکان و
الوانی نیشتمانپەروەر و تەنانەت چەندین
کەسی بەسااڵچووشیان دەسبەسەر کرد.

و سەرکەوتنی ئێوە لە بەرانبەر ڕێژیمدا،
سەرنجی هەموو الیــەک بۆ ئەو پەیامە
بەهێزەی نەورۆزی ئەوساڵ ڕادەکێشین
و پێداگری لە سەر دەکەینەوە کە گەلی
ئێمە ئەو ساڵ بە دروشمی یەکگرتوویی
و یەکڕیزی ئــەو سەرکەوتنە مەزنەی
وەدەســت هێنا ،هــەر بۆیە جەخت لەوە
دەکــەیــنــەوە کــە خــەڵــکــی بەهەڵوێستی
کوردستان و تێکۆشەرانی گەل پێویستە
هەموومان ئەو دروشمە بکەینە مەشغەڵی
ڕێــگــای خــەبــاتــمــان و تــا ســەرکــەوتــنــی
یـــەکـــجـــاری بـــە ســــەر داگ ــی ــرک ــەران ــی
کوردستاندا دەست لەنێو دەست درێژە
بە خەباتی خۆمان بدەین.
هیوای سەرکەوتن و ســەرفــرازی بۆ
هەموو الیەک.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٧ی خاکەلێوەی ٢٧٢٢ی کوردی
٢٧ی مارسی ٢٠٢٢ی زایینی

سنە و سەقز و بانە و  ...وەڕێ کــەوت و
الفــاوی خوێنیان وەڕێ خست .کوردستان
لە زۆر ڕووەوە لە لێنینگڕاد دەچوو .دۆخی
خەڵک لەوپەڕی خراپیدا بوو ،بەاڵم هەڵمژینی
هــەوای پاک و بێگەردی ئــازادی ،گەمارۆی
لەبیر خەڵک بــردبــۆوە ،ورەی خەڵک بەرز
بوو و بە هەمەجۆر یارمەتیی پێشمەرگەیان
دەکرد.
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکرات لەو
کاتەدا پەیامێکی ئاراستەی خومەینی کرد.
لــە پەیامی حیزبی دێــمــوکــراتــدا لــە وشــەی
"بــدخــواهــان" کەڵک وەرگــیــرابــوو کە جاری
پێشوو خومەینی تاوانباری کــردبــوون بە
تێکدانی پێوەندیی نێوان کوردستان و تاران،
هەربۆیەش حیزبی دێموکرات لە پەیامەکەیدا
ڕوو بە خومەینی ڕایگەیاند" :ئێستاش کە
بەدخوازان سەرلەنوێ وەزعی کوردستانیان
ئاڵۆز کردوە و هەر ڕۆژەی بە بیانوویەک
خەڵکی کوردستان سەرکوت دەکەن ،لەالیەن
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە،
حیزبێک کە زۆربەی نزیک بە تەواوی خەڵکی
کوردستان پشتیوانیەتی ،بۆ دواجار هۆشدار
دەدەیـــن کــە ئــەگــەر پــەالمــاری ئــەرتــەش و
ژاندارمێری و پاسداران بۆ سەر بزووتنەوەی
کوردستان ڕانەوەستێ و کوشتاری خەڵک
درێژەی هەبێ ،پێشمەرگەکان بە پشتیوانیی
هەموو گەلی کورد بە هەموو هێزیانەوە دیفاع
لە خۆیان دەکــەن" .هەروەها لەو پەیامەدا
حیزبی دێموکرات داوای لە خومەینی کرد
کە بە ڕازی بــوون بە ئەسڵی  ٦ماددەیی
خودموختاری ،نیازپاکی لە نێوان تــاران و
کوردستاندا دروست بکا .بەاڵم دەوڵەت ملی
بۆ ویستی گەلی کورد و حیزبی دێموکرات
ڕانەکێشا و ئەمجارە شەڕێکی قــورس و
دژوار تــووشــی خەڵکی کــوردســتــان بوو
و هێرشەکە لە هەموو الیــەک ڕا بۆ سەر
کوردستان دەستی پێ کردەوە.

ش ــاری سنە لــەو شــارانــە بــوو کــە هێزە
کوردییەکان بنکە و بارەگایان لێ دانابوو و
بە تەبایی بانگەشەیان بۆ خۆیان دەکرد ،ئەم
پێکەوەهەڵکردنە خەڵکی گەشبین کردبوو،
هــەر بــۆیــە بــەرگــەی گــەمــارۆی ئابورییان
دەگرت و لە بەرامبەر هێرشی سپادا ئامادەی
خۆڕاگری و هەرچەشنە فیداکارییەک بوون.
٢٩ی خاکەلێوەی  ١٣٥٩بۆ جاری دووهەم
هێرش بۆ سەر سنە دەستی پێ کــردەوە و
زیاتر لە  ٤٠٠گوللە تــۆپ ئاراستەی شار
کــران .پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات و
هێزە کوردییەکانی دیکە لە یە 
ک سەنگەردا
ڕووبەڕووی دووژمن وەستانەوە وهێزەکانی
ڕێژیمیان ناچار بە پاشەکشێ کرد.
لــە ئــەنــجــامــی هــێــرش و بــۆردومــانــی بێ
بەزەییانەی ڕێژیمدا ٢٤٠٠ ،کەس لە خەڵکی
سیڤیل بوونە قوربانی .لە ترسی بۆردوومانی
ف ــڕۆک ــەک ــان ــی ئـــێـــران ،بــەشــێــکــی زۆر لە
قوربانییەکانی ئەم هێرشە هەر لە حەوشەی
ماڵەکانیاندا بەخاک دەسپێردران.
خەڵکی گوند و شار و ناوچەکانی دیکە لە
ڕێگای جۆراوجۆرەوە یارمەتییان دەگەیاندە
شــاری سنە ،سوپای ڕێژیم ئابڵۆقەی سەر
سنەی توندتر کرد و ڕێگای یارمەتیی لە خەڵک
بەست .دوای نزیک بە یەک مانگ خۆڕاگری
لەکاتێکدا کە سپا نەیتوانبوو بچێتە نێو شاری
سنەوە ،هێزە کوردییەکان بڕیاریان دا بۆ
پاراستنی گیانی خەڵكی سیڤیل کە لەشار بچنە
دەرەوە .دوای چوونە دەرەوەی پێشمەرگە لە
شار ،سپا چووە نێو شار و وێڕای "پاکسازی"
دەستیان بە ڕەشبگیری چاالکانی کورد کرد.
ئەوان لە دادگای بەپەلە و سەربازیدا ،سزای
لەسێدارەدانیان بە ســەر خەڵکی مەدەنیدا
دەسەپاند و سزاکەیان جێبەجێ دەکرد.
(بەشی سێهەم و کۆتایی لە ژمــارەی
داهاتوودا)
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کۆمەڵگەی مەدەنی
(پێناسە ،بنەما ،قۆناغ ،پڕۆسەی مێژوویی ،پێشمەرج و بناغەکانی)
()١-٢
پێشەکی:
کۆمەڵگەی مــەدەنــی لــەو چەمکانەیە کــە زیاتر
لــە  ٢٠ســەدەیــە لــە ژیــانــی سیاسی و کۆمەاڵیەتی
مــرۆڤ هەڵگری ڕۆڵ و کــارکــرد بــووە و لــە هەر
کــات و شوێنێک شوناس و جــەوهــەری جیاوازی
بە خۆیەوە گرتوە .بەاڵم تاکوو ئێستاش بە شێوی
تەواو و پەڕگیر پێناسەیەکی یەکانگیری لێ نەکراوە
و هــزرڤــانــان چــەمــکــی جــیــاواز و ،نــەتــەوەکــان و
دەوڵەتەکان ،نموونەگەلی ئابژەکتیڤی جیاوازیان بۆ
داناوە.
کۆمەڵگەی مەدەنی ،حەقیقەت و ڕاستییەکە و
هەڵگری ئوسوول ،پێششەرت و بناغەیەکە کە لە
یۆتۆپیا و ئوستوورە و ئاڕمان جیای دەکــاتــەوە،
هەرچەند ئەگەری ئەوە هەیە لە هێندێک لە کۆمەڵگە
و نــەتــەوەکــان ،ئــەم چەمکە ببێتە ئاڕمانێک ،بەاڵم
کۆمەڵگەی مەدەنی زۆر جار لە کۆمەڵگەی جیاواز
جــیــاواز بــەدیــار کــەوتــوە و ئاڕمانگەراکردنی ئەم
بناخە و چەمکە دەبێتە هۆکارێک کە؛ تێگەیشتن و
ویستەکانی مرۆڤ لە ئاستی کۆمەڵگەی مەدەنی بانتر
بڕوا و بۆ ئاڕمانێکی بەدینەهاتوو بگۆڕێ ،هەربۆیە
پێویستە ســەرنــج بــدەیــن کــە کۆمەڵگەی مــەدەنــی،
دەئافراندرێ و لەدایک نابێ.
ئەم چەمکە لە ئێران سااڵنێکە لە دۆخــی هزری
و تێئۆرییەوە بــۆ ئارمانجێک لــە کۆمەڵگەی ئەو
واڵتــە گــوازراوەتــەوە و هەر بیرمەند و هزرڤانێک
ئارمانجەکانی خۆی لە پارادایمی کۆمەڵگەی مەدەنیدا
پێشکەش دەکـــا .هــەر بــۆیــە شــرۆڤــە و سەرنجی
وردبینانەی کۆمەڵگەی مەدەنی کارێکی زەرووری و
پێۆیستە و بەمجۆرە لە بەستێنی زانستە سیاسییەکان،
کۆمەڵناسی ،فەلسەفە ،مرۆڤناسی و ...سەبارەت بەو
پرسە توێژینەوە و لێکۆڵینەوە دەکرێ.
کۆمەڵگەی مەدەنی چییە؟
چەمکی کۆمەڵگەی مەدەنی لە بەرامبەر وشەی
ئینگلیزی ( )civil societyو فەرانسەوی (civil
 )societeکەڵکی لێ وەردەگیرێ .وشەی " "civilلە
پەیڤی التینی " "civisوەرگیراوە کە لە چاخی کۆندا
بەمانای "کۆمەڵگەی شارۆمەندان" بە کار دەهات.
بــابــەتــی هــەڵــوێــســتــە ل ــەس ــەر کـــــردن ،جــۆرێــک
جیاوازیدانان لەنێوان کۆمەڵگەی مەدەنی و کۆمەڵگەی
سیاسییە ،واتە هەر دووکیان ڕۆڵی سیاسی دەگێڕن
و هەوڵ دەدەن لەسەر دانانی سیاسەت و بڕیاری
حــکــوومــەتــی و یــاریــکــەرانــی بــەســتــێــنــی سیاسی
کارتێکەری دروست بکەن.
لەبارەی پەیوەندیی نێوان کۆمەڵگەی مەدەنی و
کۆمەڵگەی سیاسی ،ســەرەڕای ئەوەیکە زۆر کەس
هێزی سیاسی و ڕێکخراوە ناحکوومییەکان بە یەک
چاو سەیر دەکــەن ،بەاڵم وا نییە و پێویستە بڵێین
کە دامــەزراوە و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی
لە هەوڵی بەدەستەوەگرتنی حکوومەت نیین ،بەڵکوو
هەوڵ دەدەن لەسەر بڕیارە سیاسییەکان بە قازانجی
خەڵک کارتێکەرییان هەبێ ،لە کاتێکدا ڕێکخراو و
دامــەزراوەکــانــی کۆمەڵگەی سیاسی هــەوڵ دەدەن
حکوومەت و دەســەاڵت بگرنە دەســت .ڕێکخراو و
دامــەزراوەکــانــی کۆمەڵگەی مــەدەنــی تێدەکۆشن
دەنگی شارۆمەندان بە بەرپرسان بگەیەنن ،لە کاتێکدا
دامـ ــەزراوە و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی سیاسی
تینووی هێز و دەســەاڵتــن! واڵتــانــی یارمەتیدەر
و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان دەتــوانــن یارمەتیی
دامــەزراوەکــانــی کۆمەڵگەی مــەدەنــی بــدەن تاکوو
بتوانن بەرگری لە بایەخە دێموکراتییەکان بکەن ،لە
حاڵێکدا ئەم واڵت و ڕێکخراوانە ناتوانن یارمەتیی
ڕێکخراوە سیاسییەکان بــدەن ،چونکە ئــەم بابەتە
بە دەســتــێــوەردان لە کــاروبــاری نێوخۆیی واڵتــان
دادەنرێ.
لەڕاستیدا کۆمەڵگەی مــەدەنــی ،لــە بەستێنێکی
سەربەخۆدا بۆ ڕێکخستنی ڕێکخڕاوەکان و ڕەفتاری
شارۆمەندان و بەرتەسککردنەوەی دەستێوەردانی
دەوڵەتی لەسەر شانە ،ئەڵقەی وەسڵی پەیوەندی
دەوڵــەت و خەڵکیش بە ئەژمار دێ ،بە مانایەکی
تــر کۆمەڵگەی مــەدەنــی بەستێنێک لــە دەرەوەی
بنەماڵە ،دەوڵ ــەت و ب ــازارە کــە ئــەگــەر بنەماڵە بە
چوارچێوەیەکی تایبەت بزانین ،دەتوانین دەوڵــەت
بە بەستێنێکی دەسەاڵتداریەتی و سەپاندنی یاسا و
بازاڕ لە چوارچێوەی ئابووری تێبگەین و لە نێوان
ئەم بەستێنانە ،ڕەهەندێک دەمێنێ کە گرێدراوە بە
کۆمەڵگە و ئەم بەستێنە گشتییەش هەمان کۆمەڵگەی
مەدەنییە.
بنەماکانی کۆمەڵگەی مەدەنی
کۆمەڵگەی مــەدەنــی لەسەر ئــەم چــوار ئالییەتە
ڕاوەستاوە:
 -١حیزبەکان و دامەزراوە سیاسییەکان.
 -٢مــەکــۆ و ئەنجومەنە فــەرهــەنــگــی ،ئــەدەبــی،
هونەری ،زانستییەکان و هتد .
-٣ســەنــدیــکــاکــان ،ئەنجومەنەکان و دامــــەزراوە
سینفی و پیشەییەکان.
-٤شوڕاکان و ڕێکخراو کۆمەاڵیەتییەکان.

بــەم شێوەیە ،کۆمەڵگەی مەدەنی کۆمەلگەیەکە
پــێ ـکهــاتــووە لــە هێندێک گــرووپــی ســەربــەخــۆ و
دڵخوازانە ،خۆویستانە و خۆبەرێوەبەرانە کە ،بە
مەبەستی بــەرەو پێشبردنی بــەرژەوەنــدی ،هۆگری
و سەلیقەی تاکەکان دادەمــــەزرێ .ئــەم گرووپانە
دەتوانن لە فۆڕمی سەندیکا ،یەکیەتی ،ئەنجومەن،
ڕێکخراوەی ناحکومی و ...هتد ،خۆیان دابڕێژن.
کۆی ئەم گرووپانە لەسەر بناغەی چوارچێوەیەک
و ڕێسایەکی دیاریکراو و شەفاف لەنێو تۆڕێک لە
پەیوەندییەکان بە ڕوحی ئاشتیخوازانە ،ئەخالقی،
پێکەوەژیان ،پێکەوە حەوانەوە و هاوکاری لەگەڵ
یەکتر درێژە بە چااڵکیی خۆیان دەدەن.
ئـــەم ڕێــخــکــراوانــە ل ــە کــۆمــەڵــگــەدا ،شــونــاســی
دامەزراوەی دیاریکراو و پێناسەداریان هەیە و ئەم
شوناسە بە هۆکاری مانەوەی ئەوان دادەنرێ.
کۆمەڵگەی مەدەنی و هاوکاریی خەڵک
شارۆمەند و کۆمەڵگەی مــەدەنــی دوو چەمکن
کــە هــەمــوو کــات پێکەوە لــەگــەڵ یەکتر دێــن ،هەر
لەم ڕووەشــە کە زۆرێک لە بیرمەندان ،کۆمەڵگەی
مــۆدێــرن بــە کــۆمــەڵــگــەی مــەدەنــی دەزانــــن ،چۆن
گرینگترین تایبەتمەندیی کــۆمــەڵــگــەی مــۆدێــرن،
پێکەوەلکاوی و دانەبڕاویی یاسای شارۆمەندی و
بەشداریی مەدەنی لە ناوەندێکی سیاسیی جوغڕافی
بە ناوی شار دێتە ئاراوە .لە کاتێکدا جووڵەی خەڵک
لە پرۆسەی ڕوو بە گەشەی ژیانی مەدەنی بەرەو
ئافڕاندانی کۆمەڵگەی مەدەنییە ،بە چەمکی ""town
بە مانای "شار " دەگەینن.
ئ ــەک ــت ــەری س ــەرەک ــی ــی کــۆمــەڵــگــەی م ــەدەن ــی،
شارۆمەندێکە کە بەشداری و هاوبەشی بە مافی
ئەساسیی ئــەو دادەنــــرێ .شــارۆمــەنــدی بــە مانای
ئاستی گرتنی پەیوەندی بە دامەزراوەکانی کۆمەڵگە
و لێهاتوویی شرۆڤەی بابەتە کۆمەاڵیەتی ،سیاسی،
فەرهەنگی و ئــابــووریــەکــان ،وێ ــڕای چــاودێــری لە
ژینگەی ژیانی خۆی .شارۆمەندی یەکێک لە ڕۆڵە
سەرەتاییە کۆمەاڵیەتییەکانی تــاک لە کۆمەڵگەی
مۆدێڕنە و بەشداریی کۆمەاڵیەتیش لەسەر بەرباڵوی
پــەیــوەنــدیــی نــێــوان گــرووپــەکــان لــە چــوارچــێــوەی
ئەنجوومەنە خۆبەخشەکان ،یەکیەتییەکان و گرووپ
گەلێک ڕادەوەستێ کە بە گشتی تایبەتمەندیی لۆکالی
و ناحکوومیان هەیە.

ڕێـــــژە و پــەرگــێــریــی ڕێـــکـــخـــراوە لــۆکــاڵــی و
ناحکوومییەکان لە یەک جڤاتدا پێوەر و هەڵگری
ئاستی بەشداریی کۆمەاڵیەتی لە کۆمەڵگەدایە ،تا ئەو
ئاستەی کە کۆمەڵگەی مەدەنی لە ڕێگای باڵوکردنەوە
و پەرەپێدان بە بەشداریی گشتی پێناسە دەکرێ .بەم
ڕوانگەیە بەشداریی گشتی پەیوەندییەکی چڕوپڕی
لەگەڵ کۆمەڵگەی مەدەنی هەیە و هزری کۆمەڵگەی
مەدەنی لەسەر ئەساسی حزووری خەڵک لە مەیدان
و ئەسڵی بەرژەوەندی و قازانجی گشتی یەکانگیر
دەبــێ .بەشداریی گشتیش بۆ بەدیهێنان پێویستی
بە بەستێنێکی لەبارە کە بەبێ ئەم بەستێنە لەبارە
ناتوانێ درێــژە بە ماهییەتی خۆی بــدات .بەستێنی
لەباریش بــۆ بــەشــداری گشتیی خــەڵــک ،بــە هێزی
کۆمەڵگەی مــەدەنــی و دامـــەزراوەکـــان و پێڤاژۆ
گرێدراوەکان بەو ئالییەتەیە و لە ئەساسدا ڕەمزی
سەرکەوتنی کۆمەڵگەی مــەدەنــی بــە دامــەزرانــدن
و بە ڕێکخراوکردنی دامـــەزراوە بەشداربووەکان
هەڵدەسەنگێندرێ ،و هەروەها بەشداریی ڕاستەقینەی
خەڵک هێزی کۆمەڵگەی مەدەنی بەدوادا دێ.
تایبەتمەندیی دڵخوازانە ،ئاگاهانە و خۆڕسکانەی
بەشداریی کۆمەالیەتی بە کۆمەڵگەی مەدەنی لێک
گرێ دەدات .ئەنجومەنە خۆبەخشەکان بەستێنێکی
گونجاو بۆ وەرگرتنی بەشداریی گشتی دابین دەکەن.
یەکیەتیی سینفییەکان ،ئەحزابی سیاسی ،بۆنگا
ئابوورییەکان ،شیرکەتە تەعاوەنییەکان ،گرووپی
هونەری ،ڕاگەیاندن و دامــەزراوە خێرخوازییەکان
هــەمــوویــان دەتـــوان نموونەیەک لــە دامــــەزراوەی
مەدەنی بن .دامەزراوە بەشداریکەرانەکان لە الیەک بە
ڕاکێشانی هاوکاری تاکەکان ،بەستێنی لێک گرێدانی
ئــەوان بە کۆمەڵگە دابین دەکــەن و بەشداری تاک

شاهۆ مەتین
لە کاروباری کۆمەاڵیەتی بەرز دەکاتەوە .لەالیەکی
تر لە ڕێگای پەرەپێدان بە ڕایەڵکە کۆمەاڵیەتییەکان
و بەهێزکردنیان ،یارمەتی یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی،
پەرەپێدانی بەشداریی چاالکانە و دڵخوازانەی تاک لە
کۆمەڵگە دەدا.
کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕێکخراو ناحکوومییەکان
ئــێــمــە لــەگــەڵ دوو جـــۆر کــۆمــەڵــگــەی مــەدەنــی
سەروکارمان هەیە:
-١نەریتی -٢مۆدێڕن
لە هەموو واڵتان ،چ واڵتی پیشەسازی یا لە واڵتی
لە دۆخی گەشەسەندووییدا ،تۆڕێک لە ڕێکخراوە
خێرخوازییەکان ،یەکیەتییەکان و دامــەزراوەکــان
بــوونــیــان هەیە کــە دەک ــرێ ئ ــەوان بــە ڕێکخراوی
کۆمەڵگەی مەدەنیی نەریتی ناودێر بکەین.
کۆمەڵگەی مەدەنیی نەریتی بە گشتی بەشێوی
ن ــاڕەس ــم ــی هــێــنــدێــک کــــات لـــە ڕێـــگـــای ڕایــەڵــکــە
کۆمەاڵیەتییەکان بە پەیوەندییەکان و هێندێک جاریش
لە ڕێگای جێبەجێکردنی ڕێنوێنییەکان و ئاماژەکان
کە لە ڕابـــردوودا بــۆی بەجێ مــاوە ،بە ڕێکخستن
دەکــرێ و لە قــەوارە و تەشکیالتی ڕەسمی کەمتر
کەڵک وەردەگـــرێ .ئــەم جــۆرە کۆمەڵگە مەدەنییە،
کاتێک دەوڵــــەت الواز دەبـــێ ،لــە هێز و توانایی
زۆرتــر بەهەرەمەند دەبێ و دەتوانێ بۆ ویست و
داخــوازیــیــەکــانــی خەڵک واڵمـــدەر بــێ و لــە ڕێگای
دامەزراندن و بەهێزکردنی "سەرمایەی کۆمەاڵیەتی"
کاریگەریی هەبێ.
کۆمەڵگەی مەدەنیی مۆدێڕن زۆرتــر لە ڕێگای
سیاسەتی واڵتانی دێموکراتیک شکڵی گرتوە و
ئەم چەمکە لەم دواییانەدا بە گەشە ،بە هێز و
پــەڕگــێــریــی دێــمــوکــراســی (خــەڵــک ســــااڵری) لێک
گرێدراوە و لە چوارچێوەی کۆمەڵێک لە ڕێکخراوە
ناحکوومییەکان ( )NGOsبە سنووری دیاریکراو و
جودا لە دەوڵەت و بنەماڵە پێناسە دەکرێ .بەم پێیە
کۆمەڵگەی مەدەنی لەم بەکارهێنانەدا بە کۆمەڵێک لە
تاکەکان دەگوترێ کە بە ڕێکخراوە ناحکومییەکانی
ڕەســمــی و پسپۆری بــەســتــراونــەتــەوە یــا بــۆ ئەم
ڕێکخراوانە کار دەکــەن .لێکەوتەی ئەم پڕۆسەیە
دامەزراندنی ڕایەڵکەیەکە کە ئێستا بە "کۆمەڵگەی
مەدەنیی پسپۆرانەی" ناو دەبەن.
دوو ڕوانگەی گشتی لەسەر پەیوەندیی ڕێکخراوە

ناحکوومییەکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی
بوونیان هەیە:
یــەکــەم ڕوانــگــە پەیوەندیی بــە "ه ــاری بلێر"ەوە
هەیە کە ڕێکخراوە ناحکوومییەکان بە لەخۆگری
ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی دەزانێ .ڕێکخراوە
ناحکوومییەکان پتر لە ئامانجی تایبەتی پێداگری
لــەســەر ئامانجی گشتی دەکـــەن ،یــا گرووپگەلی
خــۆبــەخــشــانــەن کــە بــە ک ــاری ــگ ــەریدان ــان لــەســەر
سیاسەتەکانی حکوومەت ئاڕمانجی تریان جودا لە
"دەستەبەری بەرژەوەندی" هەیە.
بنیاتە تایبەتەکان عەوداڵی وەدەستهێنانی قازانج
و حیزبە سیاسییەکان بە دوای بەدەستەوە گرتنی
دەسەاڵتی سیاسین ،لە کاتێکدا مەبەستی ڕێکخراوە
ناحکوومییەکان لە پڕۆسەی کاریگەریدانان لەسەر
دەوڵەت ،وەدەستهێنانی قازانجی تایبەتی نییە.
ڕوانــگــەی دووهــەم لە الیــەن ڕێکخراوی نەتەوە
یــەکــگــرتــووەکــانــەوە پێشکەش کـــراوە و لــە کتێبی
ژێــدەری کۆمەڵگەی مەدەنیدا هاتووە .لەم بەشەدا
شڕۆڤەی پەیوەندی دەوڵەت ،کۆمەڵگە و ڕێکخراوە
جۆراوجۆرەکان کراوە.
لــە بــەشــی هەڵسەنگاندنی کۆمەڵگەی مــەدەنــی
بە دوو بەشی لێک دانــەبــراو دەگەین ،کە بریتیین
لــە :ڕاگەیاندنەکان ،پارلەمانی یــاســادانــان ،زانکۆ،
میدیا و ...کە دامەزراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیین.
ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی ،شێوەیەکی جیاواز
لە ڕێکخراو گەڵێکن کە لە ڕێگای ئەوان شارۆمەندان
پێکەوە بەشداریی یارمەتیدەرانەی یەکتر دەکــەن.
خزمەتگوزاریی هێندێک لەم ڕێکخراوانە تەنیا بۆ
ئەندامەکانیان و ئی هێندێکی تر جودا لە ئەندامەکانیان
بۆ چین و توێژەکانی دیکەی کۆمەلگەشە.

چەنگیز قەدەمخێر
ئا :دیاکۆ دانا
چەنگیز قەدەمخێر زیندانیی سیاسیی پێشووی کورد لەدایکبووی
١٣٦٧ی هەتاوی لە گوندی "هنیمن" سەر بە شاری کامیارانە .ئەو کە
ئەندامی حیزبێکی سیاسیی دژبەری کۆماری ئیسالمی بوو ،ساڵی ١٣٩٠
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانی ڕێژیمەوە دەستبەسەر کرا.
چەنگیز دوای زیاتر لە ساڵێک مــانــەوە لە گرتنگەکانی ناوەندە
ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم و بەرگەگرتن لە هەمبەر ئازار و ئەشکەنجەدانی
زۆر بۆ وەرگرتنی داننانی زۆرەملێ ،سەرەنجام لە خەرمانانی ساڵی
 ١٣٩١لە لقی یەکی دادگای شۆڕشی شاری سنە بە سەرۆکایەتی قازی
"حوسێن بابایی" دادگایی کرا .ئەو بێ ئەوەی دەرفەتی بەرگریگردن لە
خۆی بدریتێ یان ئیزنی گرتنی پارێزەری هەبێ ،بە تۆمەتی هەوڵدان
دژی ئەمنییەتی واڵت لە ڕێگەی ئەندامەتی لە "کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی
کوردستان"دا ســزای  ٤٠ساڵ زیندان و دوورخستنەوە بۆ شاری
"مەسجێد سولێمان" لە پارێزگای خوزستانی بەسەردا سەپا .چەنگیز
تانەی لە بڕیارەکەی دادگا دا ،بەاڵم سەرەڕای ناڕەزایەتیی ناوبراو و
داوای پێداچوونەوە بە حوکمەکەی ،هیچ وەاڵمێک بەو داوایە نەدرایەوە
و پەروەندەکەی بەڕێ دادگای سەرووتر نەکرا و دواجار لە خاکەلێوەی
ساڵی ١٣٩٢دا ڕەوانەی زیندانی مەسجێد سولیمان کرا .ئەو کە لە کاتی
دەستبەسەرکرانیدا درابووە بەر دەستڕێژی هێزە چەکدارای ڕێژیم و
بە برینداری کەوتبووە بەر دەستی هێزەکانی سپای پاسداران ،بەهۆی
برینداری و پێڕانەگەیشتنی پزیشکی لە گرتنگەی ئیتالعاتی سپادا یەکێک
لە گورچیلەکانی کە فیشەکی بەر کەوتبوو لەدەست دا و گورچیلەکەی
دیکەشی لەو ماوەیەدا کە لە زینداندا بوو ،بەردەوام تووشی چڵک و
خوێنڕێژی بوو .بەاڵم بەرپرسانی زیندان لە ماوەی ئەو دە ساڵەدا هیچ
هەوڵێکیان بۆ باشتربوونی دۆخی ئەو نەدا.
چەنگیز لە ماوەی  ١٠ساڵ بەندکرانیدا لە هەموو مافێکی زیندانییەکی
سیاسی بێبەش بوو .ئەو ساڵی  ١٣٩٤بە مەبەستی چارەسەری پزیشکی
لە نەخۆشخانەیەکی دەرەوەی زیندان بە ماوەی چەند ڕۆژ ئەویش
بە دانانی بارمتەی زۆر قورس نێردرابووە مەرەخسی ،بەاڵم دواتر
بەهۆی دژایەتیی ئیدارەی ئیتالعاتی کامیاران چیدی ئەو مافەی پێ
نەدرایەوە .هەربۆیە چەنگیز لە ڕێکەوتی  ٢٠ی سەرەماوەزی ساڵی
 ١٣٩٨هەتاوی بەمەبەستی ناڕەزایەتیی دەربڕین لەمەڕ پێڕانەگەیشتنی
پزیشکی مانی لە خــواردن گرت و پاش  ١٣ڕۆژ بەهۆی خوێنرێژیی
بەردەوامی گورچیلەکانی و بە دانی وادە و بەڵێنی بەدرۆی بەرپرسانی
زیندان و لەسەر داوا و پێداگریی بنەماڵەکەی و چاالکانی مافی مرۆڤی
کورد مانگرتنەکەی شکاند .ئەو دواتر و بۆ جاری دوویەم لە ڕێکەوتی
 ١٤ڕەشەممەی ساڵی  ١٣٩٨هەتاوی هەم بەهۆی پشتگوێخرانی و
نەناردنی بۆ نەخۆشخانە و هەم ناڕەزایەتی دەربڕین بە دژایەتیی
ئیدارەی ئیتالعات لەمەڕ نەدانی مەرەخسی پێی ،مانی لە خــواردن
گرتەوە.
چەنگیز لــە ڕێــکــەوتــی ٢٧ی خ ــەزەڵ ــوەری ســاڵــی  ١٣٩٩بەهۆی
ناجێگیربوونی باری تەندروستی و لەشساغییەکەی لە زیندانی مەسجێد
سولێمانەوە بۆ شوێنێکی نادیار گوازرایەوە .یەکێک لە هاوژوورییەکانی
چەنگیز لە پێوەندییەکی تەلەفوونی لەگەڵ بنەماڵەکەیدا ڕایگەیاندبوو کە
بەرپرسانی زیندان بە بیانووی نەخۆشی و باری ناجێگیری ساڵمەتیی
چەنگیز ناوبراویان لە زیندان ڕاگواستوە .کەمتەرخەمی و ئاوڕنەدانەوە
لە دۆخی تەندروستیی چەنگیز لەالیەن بەرپرسانی نەخۆشخانە لە
حاڵێکدا بووە کە بنەماڵەی ناوبراو لە ماوەی ئەو  ١٠ساڵەدا بەردەوام
داوایــان لە کاربەدەستانی ناوەندە ئەمنیەتییەکان و هەروەها زیندان
کردبوو کە لەسەر ئەرک و خەرجیی بنەماڵە هەنگاو بۆ چارەسەری
نەخۆشییەکانی چەنگیز هەڵگرن و دەســت لەسەر دەســت دانەنێن؛
بەاڵم بە بەردەوامی دژایەتیی ئەو داوایەی بنەماڵەی ناوبراو کراوە و
پێیان گوتراوە لە کاتی پێویستدا بۆ خۆیان بەدواداچوون بۆ ڕەوشی
تەندروستیی چەنگیز دەکەن.
گەالوێژی ساڵی ١٣٩٩ی هەتاوی لە ئاکامی پەرەسەندنی نەخۆشییە
درێژخایەنەکانی چەنگیز ،ئەو زیندانییە بەمەبەستی چارەسەکردنی
پزیشکی نێردرا بۆ زیندانی ئەهواز و لەو مــاوەیــەدا کە لە زیندانی
ئەهواز بەند دەکرێ ،پزیشکەکانی دادوەری بە بەرپرسانی زیندان دەڵێن
کە چەنگیز پێویستی بە نەشتەرگەریی خێرا هەیە .کەچی سەرباری
ئەوەش بەرپرسانی زیندان بە دەم داوای پزیشکانی دادوەری ناچن و،
سەرەنجام پاش دەستێوەردانی وەزارەتی ئیتالعات لە ڕەزبەری ساڵی
 ١٤٠٠بەڕێی زیندانی مەسجێد سولێمان دەکرێتەوە.
چەنگیز قەدەمخێر پاش کێشانی  ١٠ساڵ زیندان بە نەخۆشی و
لە دۆخێکی نالەباری ساڵمەتیدا ،لە ڕەشەممەی  ١٤٠٠کە بە دانانی
بارمتەی  ١میلیارد تمەنی نێردرایە مەرەخسی ،بەاڵم ئەو لەو دەرفەتە
کەلکی وەرگرت و واڵتی بەجێ هێشت و خۆی گەیاندەوە ڕێزەکانی
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان .ئەو ئێستا کە جارێکی دیکەش
بەرگی پێشمەرگانەی لەبەر کردۆتەوە ،زۆر چیرۆک و بەسەرهاتی
زیندانیانی سیاسیی کوردی لەالیە کە بۆمانی دەگێڕێتەوە.
دوای ئ ــەوەی چەنگیز ق ــەدەم خەیر پــاش  ١١ســال بــەنــدکــران لە
چاڵە ڕەشەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران ڕزگاری بوو ،رۆژی ٢٤ی
ڕەشەممەی  ١٤٠٠هەیئەتێک لە ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی
ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان بــە مەبەستی بەخێرهێنانەوەی ســەردانــی
ناوبراویان کرد .لەو سەردانەدا ،بۆ ڕێزگرتن لە خەبات ،خۆڕاگری
و تێکۆشانی ئەو بەندکراوە سیاسییە کوردە ڕێزنامەی ئەنجومەنی
زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی پێ درا و هاوکات کتێبی
دیرۆکی خۆڕاگری کە ژیان و بەسەرهاتی دەیان بەندکراوی سیاسیی
تێدا نووسراوەتەوە پێشکەش کرا.
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شەڕی ئوکراین
قەتارەی دەنگی
داربەڕوویەک
حیسام ئەسعەدی
ســاڵــی ١٣٣٨ی هــەتــاوی لــە کاتێکدا س ــاواک
پەالماری ڕۆڵە تێکۆشەرەکانی دێموکراتی دەدا ،لە
ئاوایی کەسنەزانی سەرشیوی سەقز ڕۆڵەیەکی
خــوێــنــگــەرم لــە بــنــەمــاڵــەیــەکــی خــوشــەویــســت و
نیشتمانپەروەر چــاوی بە دنیای ڕوون کــردەوە.
ناویان نا حیسام .هێشتا دوو بەهاری لە تەمەنی
تێنەپەریبوو کە باوکی خۆشەویستی لەدەست
برایم چووکەڵی
دا و ئەرکی گــەورەکــرد 
ن و بەخێوکردنی کەوتە
سەرشانی برا گەورەکەی.
ئەسعەد قۆناغی سەرەتایی خوێندنی زۆر ئازایانە بڕیو بەهۆی ئەوە
گوندی کەسنەزان قوتابخانەی ناوەندیی لێ نەبوو ،بۆ درێژەدانی خوێندن
چووە بانە .هاوینانیش کاتێک قوتابخانە دادەخــران ،دەگەڕایەوە ئاوایی
و لە کار و هەڵسووڕانی ماڵەوەیاندا یارمەتیی بنەماڵەکەی دەدا .حیسام
دواتر بۆ درێژەدانی خوێندن ڕووی لە شاری سنە کرد و له هونەرستانی
سەنعەت 
ی و لە ڕشتەی برقدا ناونووسی کــرد و ساڵی  ١٣٥٦لەگەڵ
وەرگرتنی بڕوانامەی دیپلۆم پێوەندیی بە حیزبی دێموکراتەوە گرت .ئەو
ئەمجارەیان وەک ئەرکی حیزبی و نیشتمانی خۆی زیاتر ماندوو دەکرد
و سیاسەتی حیزب و زۆڵـ م و زۆریــی ڕێژیمی پاشایەتی بۆ هاوپۆلی
و کەسانی دەوروبەری شی دەکردەوە .بەرەبەرەش کە خۆپێشاندانەکان
دژی ڕێژیمی پاشایەتی دەستی پێ کرد ،ئەسعەد وەک یەکیك لە هەزاران
الوی کوردستان لە خۆپیشاندانەکانی شاری سەقزو سنە دژی ڕێژیمی
پاشایەتی بەشداری کرد .ئەو ساڵی  ١٣٥٧لە ئەزموونی زانکۆی ئەفسەری
بەشداری کرد وبە پلەیەکی باش وەرگیرا ،بەاڵم دواتر بەهۆی هەستی
نەتەوایەتی و ئەندامەتی لە حیزبی دێموکرات خۆی لە چوونە زانکۆی
ئەفسەری بوارد.
پــاش ڕووخــانــی ڕێژیمی پاشایەت 
ی و تیکۆشانی ئاشکرای حیزب،
شەهید حیسام ئەسعەدی تەواووەخت شانی وەبەر ڕاپەڕاندنی ئەرکی
حیزبی دا و زۆر زوو توانی توانا تەشکیالتییەکانی خۆی پێشان بدا ،بۆیە
ڕێبەریی حیزب وەک تیکۆشەرێکی بەتوانا بەڕێی ناوچەی کامیارانی کرد.
هاوڕێیەکی ئەو سەردەمی لە دەفتەری بیرەوەرییەکانیدا ئاوا دەنووسێ:
"ل ه ناوچهی کامیاران حیسام ناوێکی ناسراو و جێگای ڕێزی خهڵک بوو،
ههر لهبهر ئازایهتی و خۆشناوەتیەکەی ،چهندین منداڵی تاز ه لهدایکبووی
ئهو سهردهم ناوی حیسامیان لێ نرا .حیسام ئهسعهدی ئەگەرچی خهڵکی
ئاوایی ک هسنهزانی سهقز بوو ،بهاڵم ل ه ناوچهکانی کامیاراندا ب ه حیسام
بانهیی ناوبانگی دهرکردبوو .کاتێک بنکهی حیزبی دیموکرات هێشتا ل ه نێو
شاری کامیاراندا بوو ،ئهو الوانهی ک ه برێک تهمهنیان ل ه من گهورهتر ،
ئهیانگێڕاو ه ک ه حیزب مهسئولێکی الوی هێناو ه ک ه فر ه خوێنگهرم ه و ههوڵ
ئهدا الوهکان ل ه دهوری یەکیەتیی الوانی دێموکرات ڕێک بخا .لهبیرم ه ئهو
ی بنکهی ڕێکخراوەکانی دیکەیان ئهکرد ههتا
دهم ه الوهکان زیاتر هاتوچو 
حیزبی دیموکرات ،بهاڵم دوای هاتنی حیسام ئهسعهدی بۆ کامیاران ئهوجار
زۆر ل ه الوانی ئهو شار ه ڕوویان ل ه بنکهکانی حیزبی دیموکرات کرد و
زۆر لهو الوان ه چاالکان ه دهستیان کرد ب ه کاری حیزبی و دواتریش چهند
کهسێکیان بون ه پێشمهرگه .من هیچکات نهچووم ه ئهو بنک ه و حیسامم ههر
ل ه دوورهو ه دهبینی .ههتا کاتی شهڕی کامیاران ،کاتێک هێزهکانی ڕێژیم
وه سهر شاری کامیاران ،هێشتا ههوا
زستانی ساڵی  1358هێرشیان هێنایه 
تاریک بوو ک ه ل ه خوارێی شارهوه ،ڕوو ب ه کرماشان تهق ه دهستی پێ کرد
و خهڵکی شار ل ه خهو ڕاچڵهکان ...کاتێک ههوا بهتهواوی ڕۆشن بوو،
خۆم ل ه ماڵ دزییهو ه و چوومە نێوشار .شاری کامیاران ئهو دهم ه ههر
یهک شهقامی گهورهی ههبوو ک ه ئهویش ههمان جادهی کرماشان ـ سن ه
بوو ...کاتێک گهیشتم ه سهر چوارڕێیانی نێوهڕاستی شار ،کاک حیسام
ئهسعهدیش پهیدا بوو ،وادیار بوو ئهو بهنیاز بوو دیسان بگهڕێتهو ه بۆ
بهشی خوارەوەی شار ک ه شهڕ زیاتر لهوێ بهردهوام بوو .ئهو ب ه شێوهی
زیکزاکی ئهچوو ه پێش ،منیش کهوتم ه دوای ئهو و ب ه السایی کردنهوهی
زیکزاکی به دوایدا ڕۆیشتم ههتا گهیشتین ه کۆاڵنێک ک ه ل ه خوار گاراجی
کرماشان ئهچوو بۆ مزگهوتی جامعه .شاپور فیروزی و حوسێن قیخابابا
لهسهر ماڵێک و ل ه کۆماجی ئهو ماڵهو ه تهقهیان ئهکرد ،لهسهر کۆالنهکهش
لەگەڵ حیسام پێشمهرگهیکی دیکەشی لێ بوو ک ه بێجگ ه ل ه چهکهکهی
دهستی ،کالشێنکۆفێکیشی ب ه جامهدانهیک بهستبوو ب ه نێو شانیدا ،کوڕێکی
کامیارانییش وهک من بێ چهک لەوێ بوو ک ه دوای چهند ساڵ زانیم ئهو
الو ه ساالر ئیبراهیمی بــوو ...له دوایین ڕۆژهکانی پاییزی ساڵی 1361
ههتاوی حیسامی فهرماندهی ئازا ک ه بۆ الوانی هاوتهمهنی من ل ه ئهو
له
سهردهمهدا ببو ه سیمبولی پێشمهرگهیەکی ئازا و زانا و فیداکار کە 
شهڕێکدا ل ه نزدیک ئــاوای بێساران و س هرهویهی ناوچهی ژاوهرۆی
مهریوان ب ه گوللهی هێزی سهرکوتگهری ئێران شههید بوو".
دوای کۆنگرەی ٥ی و لە بەفرانباری ساڵی ١٣٦٠دا دەفتەری سیاسیی
حیزب شەهید حیسامی وەک فەرماندەری هیزی زرێباری مەریوانی دیاری
کرد .کاتێک ئەو ئیبالغەیان پێ ڕاگەیاند قۆڵی زیاتر لە کار و تێکۆشان
ی
هەڵماڵی و بێڕاوەستان خۆی بە هێزی زریبار ناساند و ل ه ماوهیهك 
ی
ی بەو هێزە دا .شەهید حیسام ل ه عهمهلیاتهكان 
ی تاز ه 
كورتدا ڕوحێك 
ی
ی له شهڕ 
ی نیشان دا و قارهمانهتییهك ه 
ی خۆ 
ی دوژمن لێوهشاوهی 
دژ 
ی
ی پێشمهرگ ه 
ی زێڕین ل ه كارنام ه 
جادەی سنه_ مەریوان وهك الپهڕهیهك 
ی خۆ 
دێموكراتدا جێ 
ی  .هەروەها لە ماوەی بەرپرسایەتیی ئەودا چەندین
مۆڵگ ه لهو مهڵبهند ه گیرانو سهدان بهكرێگیراو كوژران.
ڕۆژی  ٣٠خــەزەڵــوەری سالی ١٣٦١ی هــەتــاوی هێشتا ساڵێک لە
فەرماندەیی شەهید حیسام لەو هێزە تێنەپەڕیبوو کە هێزەکانی ڕێژیم
بە سەدان بەکریگیراو لە جا 
ش و پاسدار هێرشیان کردە بەرزاییەکانی
بێساران ،کە شێرەکوڕانی دێموکرات بڕیاریاندا دەرسیکی باشیان بدەن.
ئەوان لە ماوەی چەند سەعاتدا هەموو بەرزاییەکانیان لی ئەستاندنەوە،
بەاڵم بەداخەوە لە دوایین کاتی شەڕدا ،حیسام ئەسعەدی لەگەڵ هاوڕێیەکی
بەناوی تەها عەباسی ناسراو بەتەها دگاگایی بە گوللەی شەوپەرستان
شەهید بوون.

دژمنی و دژایەتییەک بۆ بااڵنسی هێز
لــە ڕەوت ــی ئاڵۆزییەکانی نــێــوان پاشماوەکانی
یەکیەتیی سۆڤیەتیی پــێــشــوو بــە درێ ــژای ــی ئــەو
سااڵنەی پاش هەڵوەشانەوەی یەکیەتیی سۆڤیەت،
ئوکراین وەکــوو پرسێکی جیددی و مەترسیدار
بۆ فیدارسیۆنەکانی ڕووسیە چــاوی لێ کــراوە و
یەکێک لەو پرسە سەرەکییانەش گەیشتن بە ئاوە
گەرمەکانی دەریای نێوەڕاستە کە لە ساڵی ٢٠١٤ی
زایینی و لــە ڕێــگــەی "کــریــمــە"وە وەدی هێنا .لە
الیەکی دیکەوە زێدەڕۆییەکانی ڕۆژاوا و پەرەپێدانی
هاوپەیمانیی ئاتالنتیکۆ (ناتۆ) پێوەندییەکانی نێوان
واڵتانی بــەرەی ڕۆژهــەاڵتــی زۆرتــر ئاڵۆز کــردوە.
پێش لە هەڵوەشانەوەی یەکیەتیی سۆڤیەت ،دوو
بــەرەی ڕۆژاوا و ڕۆژهــەاڵت کە ئەمریکا ڕێبەریی
بــەرەی ڕۆژاوای دەکــرد و یەکیەتیی سۆڤیەتیش
ڕێبەریی بــەرەی ڕۆژهـــەاڵت ،یەکیەتیی سۆڤیەت
هاوپەیمانییەکی لەژێر ناوی هاوپەیمانیی "ورشۆ"
پێکهێنا .چوارچێوەی ئەم هاوپەیمانییە بەتەواوەتی
ســەربــازی و بە مەبەستی پێشگرتن بە هێرش و
دەستدرێژیی واڵتانی هاوپەیمانی بــەرەی ڕۆژاوا
پێک هاتبوو.
پـــاش ه ــەڵ ــوەش ــان ــەوەی یــەکــیــەتــیــی ســۆڤــیــەت،
بەرەی ڕۆژهەاڵتیش هەڵوەشایەوە و هاوپەیمانیی
"ورشۆ"یش وزەیەکی ئەوتۆی بۆ بەرەوپێشبردنی
کارەکانی نەما ،ئەگەرچی بە ڕواڵەتیش شەڕی سارد
لەنێوان واڵتانی هەر دوو بەرە کۆتایی پیهاتبوو،
بــەاڵم لە ڕاستیدا ئــەو شــەڕە (شــەڕی ســارد) لەم
سەردەمە و لە قۆناغی سیستەمی گلۆبالیزایشن کە
ڕێبەریی ئەو گلۆبالیزایشنەیش لە دەستی ڕۆژاوایە،
چووەتە قۆناغێکی نوێیەوە.
کاتێک فۆکۆمایا تیئۆریی کۆتایی ســەردەمــی
ئایدئۆلۆژیک یان مێژووی پێشکەش کرد ،ئەگەری
هەیە ئاماژەیەک بووبێ بۆ ئەم بارودۆخە و کەسانی
شــارەزا و پسپۆڕ تیئۆریگەلێکی نوێیان هینابێتە
ئاراوە کە دەسپێکی سەردەمی نوێی نێئۆلیبراڵیزمی
سەربزێوی ژێر کۆنترۆڵی نێئۆکانە تێئۆکراتەکان
بێت کە لەسەر بنەمای پارادایمی سیاسی ـ ئابووری
داڕێــژراوە ،بەاڵم ئەو جۆرە تیئۆریگەلە لە بواری
تــیــئــۆریــی ســیــاســی و نــێــوەڕۆکــی فەلسەفییەوە،
دەسپێکی سەردەمانێکی نوێی پارادیمی تیئۆریی
هــزریــیــە کــە هــەمــوو جیهان لــە خــۆی دەگـــرێ و
ســووڕانــەوە لــە گــۆڕەپــانــی ســەرمــایــەداریــیــە و لە
چوارچێوەی سیستەمی گلۆبالیزایشنی جیهانییە،
لەڕاستیدا پێشکەشکردن و هێنانەبەرباسی ئەم
پارادایمە تێئۆرییە بۆ دەسپێکی سەردەمی نوێی
هاوواتای ئایدئۆلۆژیی نوێیە.

سەردەمی نوی بوو .مەبەستی پشتپەردەی ئەو
کـــردەوە تیرۆریستییە بــوو کــە لــەوانــەیــە بتوانێ
ڕەوتی قەیرانەکانی لە چوارچێوەی دەستێوەردەانە
سربازییەکاندا لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بۆ ماوەیەکی
کەم ڕابگرێ ،بەاڵم داتەپین و ڕاوستانی ئابووری
کە داوێنگیری ڕۆژاواش بــوو ،هەر وەکــوو خۆی
مایەوە و لە بواری سەربازی و وەکوو دابینکردنی
ئاسایشی نــەتــەوەیــی ،ویــایــەتــە یەکگرتووەکانی
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی وەکــوو لە ناوچەکە بە
شێوەیەکی کاتی و تێپەڕ لە بواری پرسە تیئۆرییەکان
و چارەسەرکردنی کێشە پێوەندیدارەکان ،ڕاوستان.
لەڕاستیدا ئــەو داتەپینە ئابوورییە لــەڕادەبــەدەرە
کــە لــە چــوارچــێــوەی سیاسەتی گلۆبالیزایشن و
ناساندنی جیهان وەکوو الدێیەکی بووچک و البردنی
سنوورەکان وێنا دەکرا.
لــەم هــەاڵیــەدا کــە ڕۆژاوا بــــەردەوام لــە ڕێگەی
میدیا و ڕاگەیاندنە گەورەکانی خۆیەوە سەرقاڵی
گۆڕینی ڕێڕەوی ڕوانگەی گشتییەکانە تاکوو بتوانێ
بۆشایی ئەو قەیرانە دارایییە قەرەبوو یان النیکەم
کەمی بکاتەوە و هەموو هەوڵێکی خستووەتە گەڕ
تاکوو لە چوارچێوەی بازرگانیکردن بە چەکوچۆڵ
و هەڵکۆڵینی سەرچاوە سروشتییەکانی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاستە (کە زۆرتر پێداگرییان لەسەر ئەوەیە).
واڵتێکی وەک ــوو چین کــە خ ــاوەن هێزێکی کــاری
کەمتێچوو و بەبێ ڕەکابەرایەتیی سیاسی خەریکی
ڕەونــــەق و گــەشــەکــردنــی ئــابــووریــی خــۆیــەتــی و
بەساناییش هەموو سەرنجێکی خستووەتە سەر
ئــابــووری ،بۆیە بــووەتــە هــۆکــاری ســەرکــەوتــن و
ڕەوتــی دەستگرتن بەسەر ســەرجــەم بازاڕەکانی
جیهانی گرتووەتە بــەر ،لەالیەکی تــرەوە واڵتێکی
وەکــوو ڕووســیــە لە خوێندنەوە ڕۆژاوایییەکاندا
کەمتر سەرنج خــراوەتــە ســەری و بە شیوەیەک
کەمتر بایەخدان بە ڕووسیە لە ئالووێر و پرسە
نێودەوڵەتییەکان و تەنانەت لە بواری ئابووریشدا،
هەڵەیەکی گەورە بوو .هەنووکەش قەیرانی شەڕی
نــێــوان ئــەو واڵتــە و ئوکراین بــە جــۆرێــک داوێنی
ڕۆژاوایــشــی گرتووەتەوە و دووكەڵی ئەم شەڕە
دەچێتە چاوی یەکیەتیی ئورووپا ،ئەم بێبایەخی
و گرنگینەدانە بە هێزی واڵتێک کە یەکێک لەو
واڵتانەی خاوەنی وزەیەکی بێسنوورە ،بەتایبەت لە
بــواری گاز و نــەوت؛ بوو بە هۆکاری ئــەوەی کە
ئێستە بە ڕاشکاوانە شەڕەکە بکێشرێتە نێو خاکی
ئورووپا.
شــەڕی نێوان و ڕووســیــە و ئوکراین کە پاش
هــەڵــوەشــانــەوەی یەکیەتیی ســۆڤــیــەت یەکەیەکی

ئــەگــەرچــی بــە کــۆتــایـیهــاتــنــی س ــەردەم ــی ئیدە
و پــارادایــمــی ڕیئاڵ سۆسیالیزم ،نێئۆکانەکان و
تێکنۆکراتەکانی واڵتــانــی ڕۆژاوایـــی بە دروشمی
دێموکراسی و لــە چــوارچــێــوەی نێئۆلیبراڵیزمدا
جیهانبینی و پارادایمێکی نوێتریان هێنایە ئــاراوە،
بـ ــەاڵم ئـــەم جـ ــۆرە پ ــارادای ــم ــە بـــوو بــە هــۆکــاری
سەرهەڵدانی کۆمپانیاگەلێکی پاشکۆی سەرمایەداری
کــە بــە هێزی ئــابــووریــی دووقـــات وردە وردە بە
شیوەی پالنداڕێژراو و گرێدراو ،کۆمپانیا بچووک
و سەرمایەدارەگوازرییە بچووک و ناوچەیی و
تەنانەت ناوچەیییەکانیشی سڕییەوە ،بۆ نموونەی
ئەم باسەش دەتوانین ئاماژە بە کۆمپانیای ئامازۆن
یــان کۆمپانیای "تسال" و "گــووگــڵ" تاکوو دەگاتە
"مایکرۆسافت" و هتد ...بکەین.
سەرەڕای داتەپینی ئابووریی ئەمریکا و ڕۆژاوا
بەگشتی (قەیرانی والئیستراڵ) و هێرشکردنە سەر
باڵەخانەی دووانـــەی بازرگانیی جیهان لە ١١ی
سێپتامبری ساڵی ٢٠٠١ی زایینی ،نموونەیەکی ئەو
قەیرانانەیە ،لە یەکەمین ساڵەکانی هەزارەی سێهەم،
بە سەرهەڵدانی تێرۆری سیاسی و ئایدئۆلۆژیکی
جیهان تووشی ڕاچەڵەکانێکی جیاوازتر بــوو کە
لەڕاستیدا کــردەوەیــەکــی تێرۆریستیی ئابووری-
سیاسی بوو و کۆمەڵێک دژک ــردەوەی دەستپێکی

جوگرافیای سیاسی ،واتە واڵتێکی سەربەخۆ بوو،
هۆکارگەلێکی تایبەت بە خۆی هەیە کە بۆ نموونە
دابەشکاریی ئەو واڵتانە بە شێوەیەکی ئاڵۆز پێک
هاتوون ،چونکە بە دروستبوونی واڵتگەلێکی وەکوو
ئوکراین دەبینین کە بەبێ خوێندنەوەیەکی ڕەگەزی،
زمان و ئایین و فەرهەنگی تووشی کێشەگەلێکی
گەورە بووە کە لە ئاکامدا دیاردەی جیابوونەوەی
"کریمە"ی لێ کەوتەوە .لە الیەکی ترەوە ئاڵۆزییەکانی
نــاوچــەی قــەرەبــاغ (کــوردســتــانــی ســـوور) شــەڕی
نێوان ئەرمەنستان و ئازەربایجانی لێ کەوتەوە و
ئەمەش ئەو بۆچوونە کە دەوترێ ئەو دابەشکارییە
جوگرافیایی ـ سیاسی و ئەو سنوورانە نالۆژیکی
و ناڕاستبینین ،پشتڕاست دەکــاتــەوە و بەستێنی
ئاڵۆزی و شەڕ و تێکهەڵچوونەکان زیاتر دڕەخسێنێ
و دەتوانین بێژین وەکوو خۆڵەمێشی ژێر ئاگرێکی
گەرم سەلمێندراوە.
بە تێڕامانێک بۆ دابەشکاریی جوگرافیایی لە دوو
شەڕی جیهانیی یەکەم و دووهەم و چۆنیەتیی ئەو
شەڕانە کە لەسەر جوگرافیا و کێشەی ئەو نەتەوە
و واڵتــانــەی لێک هەڵوەشابوون بۆ دابەشکاریی
سەرلەنوێی جوگرافیاکان لە چوارچێوەی واڵتەکاندا،
بۆمان ڕوون دەبنەوە کە ئەو ڕەوتــە هەنووکەش
درێــــژەی هــەیــە و هــۆکــارەکــەشــی پشتگویخران

شۆڕش شاباز

و نــەخــوێــنــدنــەوەی ڕاستییەکانی پشتی پــەردەی
نــەتــەوەکــان و جوگرافیاکەیانە؛ وەکـــوو نموونە
دەتوانین ئاماژە بە پرسی کــورد و دابەشبوونی
جــوگــرافــیــای نیشتمان و نــەتــەوەکــەی لــەنــێــوان
جوگرافیاگەلێکی سیاسیی دەوڵەتگەلێکی نوێی
دۆڕاوی ئەو شەڕانە بکەین.
لــە پــاش ئــەو دابەشکارییانە ئــاڵــۆز و شــەڕ و
تێکهەڵچوونگەلێک لە دوو نــاوچــەی دۆنتسک و
لوهانتس کە ئێستە ڕووسیە وەکوو دوو کۆماری
گەلی دۆنتسک و کۆماری گەلی لوهاتنس بە فەرمی
دانی پێیاندا ناوە و بــەردەوام بە سەربەخۆییخواز
تاوانبار دەکــران ،ڕەوتیکی وەهــا دەبیتە هۆکاری
ئــاکــامــێــک ک ــە بــەرەنــجــامــەکــەی ل ــە س ــەردەم ــی
گلۆبالیزایشن و پەرەگرتنی دنیا وەکــوو الدێیەکی
جیهانی کۆسپگەلێک دەخاتە بەر ڕێگەیانەوە کە
ئەو سیستەمە لەگەڵ کۆمەڵێک کێشە ڕووبــەڕوو
دەکاتەوە و هەنووکەش بەپێچەوانەی ئەو سیستەمە
گلۆبالە جیهانییە ،ســەرلــەنــوێ خەریکە سنوورە
جوگرافیاییەکان بە جۆرێکی تر دەکێشرێنەوە و
لێرەشدا ڕۆڵــی واڵتێکی بەهێزی وەکــوو ڕووسیە
وەکــــوو بــەربــەســتــێــکــە لــەســەر ڕێـــی زێ ــدەڕۆی ــی
سەرمایەداریی لیبراڵی و داخوازیی ئەوەش کە وەکوو
کاراکتەرێکی ڕۆڵگێڕ ببیندرێ و هاوکات داوای
پشکی هێز و گەیشتن بەب ااڵنسی هێز بەڕوونی
تێیدا دەخوێندرێتەوە .شــەڕی ئێستەی ئوکراین
دەکــرێ وەکــوو بەربەستێک بۆ زێدەڕۆیییەکانی
جیهانی سەرمایەداریی ڕۆژاوایی ببیندرێ ،نموونەی
ڕوون بۆ ئەو ڕوانگەیەش ئەوەیە کە "زلینسکی"،
ســەرۆککــۆمــاری ئوکراین خــۆی وەک ــوو هێما و
سیمبۆلی بەرگریی ڕۆژاوا لە بەرانبەر ڕووسیە
لەقەڵەم دەدات!
پاش تەکجەمسەرییبوونی جیهان ،نە ئەمریکا
و نە هاوپەیمانەکانی نەیانتوانی ئەو پڕێستیژ و
پرەنسیپە بە ڕوانگەیەکی تایبەت بۆ سەرچاوە
سروشتییەکانی خۆیان پرس و کێشەی قەیرانی
"والئیستراڵ" چارەسەر بکەن و بەپێچەانەشەوە
ڕێــگــەی چــارەســەریــی ئــەو کێشەیە ڕاگــەیــانــدنــی
شەڕ بە دژی تیرۆریزم بوو .شەڕی ئەفغانستان
نموویەکی ڕوون و بەرچاوی بۆ ئەو باسەش بوو
کە لە پاش بیست ساڵ ،بایدەنی سەرۆککۆماری
ئەمریکا زۆر بە ڕاشکاوانە ڕایگەیاند" :هاتنەوەی
تاڵیبان بۆ ئەفغانستان بۆ شەڕ بەدژی تیرۆریزمە،
نــەک جێگیرکردنی دێموکراسییەکی سەقامگیر
و ن ــاوەن ــدگ ــەرا ل ــەو واڵتـــــەدا" ،هــەنــووکــەش ئــەو
تەکجەمسەرییە و تێکچوونی دیسیپلینی هێز و
لەبەرچاونەگرتنی هێزەکانی تر چ لە ناوچە و چ لە
جیهاندا کە خاوەن هێز و وزەیەکی باش و خاوەن
بەهرە و بەرهەمهێنەرانی ئیستراتیژیکی وەکــوو
بەرهەمهێنانی خواردەمەنییەکان ،ئــەو سەردەمە
بەسەر چووە.
لەڕاستیدا شەڕی ئوکراین بە واتای هەڕەشەیەکی
جیدییە و ڕۆژاوا لە ئــەگــەری لەبەرچاونەگرتنی
هێزێکی بەهێزی وەکــوو ڕووسیەیە لە هاوکێشە
جیهانییەکاندا .لە هاوکێشە جیهانییەکانی ئێستادا
ڕووســیــە کــە خــاوەنــی زیــاتــر لــە  ٦٠٠٠کــاوەی
ئەتۆمییە و سێهەمین واڵتـــی بــەرهــەمــهــێــنــەر و
دووهەمین واڵتی بەرهەمهێنەری نەوتە لە جیهاندا
و یەکێک لە گەورەترین واڵتانی فرۆشیاری گەنمە
لە جیهاندا کە سااڵنە زیاتر لە  ٣٥میلیۆن تۆن گەنم
دەفرۆشێ ،چۆن دەکرێ لەبەرچاو نەگیردرێ و لە
هاوكێشەجیهانییەکانی هێز لە ئاستی نێونەتەوەییدا
بخرێتە پەراوێزەوە!
ڕووسیە وەکوو زلهێزێکی جیهانی لە هاوکێشە
نێونەتەوەیی و لە دوو ئاستی سیاسی و ئابووریدا
پشکدارە و دەخوازێ لە ئاستی خۆیدا کاریگەرییەکی
جــیــاوازی لــەســەر رەوت ــی ڕووداوە جیهانییەکان
هەبێ .لە ئێستادا ڕووسیە وا دەنوێنێ کە دەورانی
تەڕاتێنی تەکجەمسەریی ئیتر کۆتایی پێ هاتوە و
هاوکات ئامادەیی خۆی بۆ شەڕی جیهانیی سێهەم
دەردەبڕێ ،ئەمەش ڕێک بە واتای دەستەوەستانیی
ڕۆژاوایە.
ئەگەر ڕۆژاوا لەسەر ئەوە سوور بێت کە پێگەی
خۆی ڕابگرێ ،ڕووبــەڕووی کارەساتێک بە ناوی
شەڕی جیهانیی سێهەم دەبێتەوە و ئەو شەڕەش بە
کەڵکوەرگرتن لە کاڵوەی ناوکی و بۆمبی هیدرۆژێن
دەســت پێ دەکــا کە هەنووکەش دەستکەوتی ئەو
شەڕەش بۆ تەکجەمەسەریبوون چی دەبێ ،هێشتا
ڕوون نییە و دەورانێکی پڕ قەیران لە بەردەم جیهانە.
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جاوید ڕەحمان:

گرتن ،لەسێدارەدان و سەرکوتی ناڕەزایەتییەکان لە ئێران زیادیان کردوە
(کوردستان بۆ نموونە)

بۆکڕووز و بۆچرووکی

وەرگێڕان بۆ کوردی :هێمن تەرواڵ
جاوید ڕەحــمــان هــەروەهــا جەختی ک ــردەوە کە
پێکهاتەی دەسەاڵتداری لە ئێران لەوانە ،نەبوونی
دەس ــەاڵت ــی دادوەریــــــی ســەربــەخــۆ و کــۆســپ و
تەگەرەکانی بەردەم بەشداریکردنی دێموکراتیانەی
خەڵک لە کاتی بڕیاردان ،لە پاڵ ئەم حەقیقەتە تالە
کە لە ئێراندا زۆربــەی بکەرانی ئەم پێشێلکارییانە
لە پلەوپایەی دەسەاڵتدا دەمێننەوە ،سەلمێنەری ئەو
ڕاستییەیە کە خەڵکی ئەم واڵتە بە کردەوە دەستیان
ناگاتە عەداڵەت و دادپەروەری.

جاوید ڕەحمان ،پەیامنێری تایبەتی مافی مرۆڤ
لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری
ئێران لە تازەترین ڕاپۆرتی خۆیدا کە لە شوڕای
مافی مرۆڤ ،کە لە دواڕۆژەکانی ساڵ و بەرەبەری
نـــەورۆزدا لە شــاری "ژنێڤ" بەڕێوە چــوو ،باسی
لە ڕەوتــی بــەردەوامــی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ
لە ئێران لە یازدە مانگی ساڵی  ٢٠٢١کرد .جاوید
ڕەحمان بەرزبوونەوەی ڕێژەی لەسێدارەدانەکان
_ل ــەو نــێــویــانــدا لــە ســێــدارەدانــی دو مــنــداڵ و دە
ژن -بــەرزبــوونــەوەی ڕێ ــژەی دەسبەسەرکردنە
خۆسەرەکان و مردنی ناسروشتیی زیندانییەکان
لە گرتووخانەکانی وەک بەشێک لە پێشێلکردنە
بــەرفــراوانــەکــانــی مافی مــرۆڤ لــە ئــێــران نــاو بــرد.
هەروەها گوتی کە دەسبەسەرکردنی کەمایەتییەکان،
گوشار بۆ سەر میدیاکان و سنوورداربوونی ئازادیی
ڕادەربڕین ،سەرکوت و پێشێلکردنی مافی هەبوونی
پێداویستییە سەرەتاییەکانی ژیــان ،پێشێلکردنی
مافی ژنان و کەمایەتییەکان ،بێبەشکردنی خەڵک
لە مافی ساڵمەتی و واکسینی بێوەیی و کاریگەر
لە کاتی گشتگیربوونی وایرۆسی کڕۆنا بەشێکیتر
بووە لە پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ئێراندا.
جاوید ڕەحمان لە ڕاپورتەکەی خۆیدا هەروەها
ئاماژەی کرد بە شوێنبزرکردنی توندوتیژانە و لە
سێدارەدانە زۆرەملێیەکانی ساڵی  ،١٣٦٧سەرکوتی
توندوتیژی ناڕەزاییەتییەکانی ساڵی ،٨٨بەفرانباری
 ،٩٦گــەالڕێــزانــی ســاڵــی  ،٩٨نــاڕەزایــیــەتــیــیــەکــان
سەبارەت بە وشکەساڵی و بێئاوی لە خووزستان
و ئیسفەهان و کوشتنی  ١٧٦مسافیرەکەی فڕینی پی
ئیس ٧٥٢ی هێڵی ئاسمانی ئوکراین بە مووشەکەکانی
سپای پاسداران و شێوازی بەڕێوەبردنی تەشەنەی
کڕۆنای وەکــوو چەند وێنەیەکی ئاشکرای دیکەی
پێشێلکردنە قــورس و بەرباڵوەکانی مافی مرۆڤ
لە ئێران ناو برد و گوتی کە بەرپرسانی کۆماری
ئیسالمی هیچ بەرپرسیارەتییەکی ئەم تاوانگەلەیان
وەئەستۆ نەگرتوە.

سەرکوتی توندوتیژی ناڕەزایەتییەکانی خەڵک
و کوشتاری کۆڵبەران
ڕێ ــپ ــۆرت ــەری تــایــبــەتــیــی ڕێ ــک ــخ ــراوی نــەتــەوە
یەکگرتووەکان لە بەشێک لە ڕاپورتەکەیدا سەرکوتی
ناڕەزایەتییەکان ســەبــارەت بە قەیرانی بێئاوی
لە هاوینی ساڵی ڕابــردوو لە زیاتر لە  ٢٠شاری
خووزستانی وەکوو بەڵگە خستە ڕوو.
ڕەحمان گوتی کە هێزە ئەمنیەتی و چەکدارەکانی
واڵت و پۆلیسی دژەشۆڕش و ڕاسپاردەکانی ڕێژێم
کە بە جلوبەرگی مــەدەنــی دەناسرێن ،لە ڕەوتــی
نــاڕەزایــیــەکــانــی شــاری خــووزســتــانــدا بــە شێوەی
نایاسایی لەدژی خەڵکی ناڕازی بە نەبوونی ئاو کە
زۆربەشیان هاوواڵتیی عەرەب بوون ،توندوتیژی و
گوللەی تایبەت بە شەڕیان بەکار هێنا و النیکەم
 ٨کەسیان کوشت کە  ٢کەسیان منداڵ بــوون و
هەروەها دەیان کەسیشیان بریندار کرد.
ڕێ ــپ ــۆرت ــەری تــایــبــەتــیــی ڕێ ــک ــخ ــراوی نــەتــەوە
یەکگرتوەکان تەقەکردن لە کۆڵبەران بە فیشەکی
تایبەت بە شەڕ لە کوردستان و سووتەمەنیبەران
لە سنوورەکانی ڕۆژهەاڵتی وەکوو بابەتێکیتر لە
بەکارهێنانی نایاسایی چەک لە دژی خەڵک باس
کــرد و گوتی ئــەم کــردەوانــەی هێزە ئەمنییەتی و
چــەکــدارەکــانــی کــۆمــاری ئیسالمی بــووەتــە هۆی
کوژران و برینداربوونی النیکەم  ٢٠٠کەس لە یازدە
مانگی ساڵی ٢٠٢١دا.

ڕێــپــۆرتــەری تایبەتی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری ئێران ئەم بێ
بەرپرسیارەتییەی کۆماری ئیسالمیی بە سیاسەت
و فکریەتێکی شێوازمەند و سیستەماتیک ناو برد و
گوتی ئەم بارودۆخە بە تێپەڕینی کات و لە درێژەی
ساڵەکاندا بۆتە هۆی درووستبوونی "پارێزراوی
پێشێلکارانی مافی مرۆڤ لە خراپترین شێوازدا" و
"فەرهەنگی پارێزراوی لە سزا" .جاوید ڕەحمان لە
درێــژەی قسەکانیدا گوتی کە شێوازی حوکمڕانی
و نــەبــوونــی بــەرپــرســیــارەتــی لــە الیـــەن کــۆمــاری
ئیسالمییەوە بەتەواوی بۆتە هۆی درووستبوونی
"فەرهەنگی پارێزراوی لە سزا" و لەم سونگەشەوە
چەرخی توندوتیژی لە ئێران تا دێ تاوهەڵگرتنی
خێراتر دەبێ.
ڕێپۆرتەری تایبەتیی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان لە ئێران جەختی کردەوە کە لە
کۆماری ئیسالمیی ئێراندا پێشێلکردنی مافی مرۆڤ
هیچ لێکەوتەیەکی نییە بۆ دەوڵەت ،یان پێشێلکارانی
مافی مرۆڤ چونکە بنەما و پێکهاتەکانی حکوومەت
لە ئێراندا بەو شێوە دانەڕێژراوە کە دەسەاڵتداران
لە هەمبەر خەڵکدا بەرپرسیار بن .ڕەحمان سوور
بوو لە سەر ئەو ڕاستییەی کە خەڵک لەالیەکەوە لە
پێکهاتەی دەسەاڵتداری ئێراندا هێچ ڕۆڵێک ناگێڕن و
لەالیەکی دیکەوە لە پێشێلکارییەکانی مافی خەڵکیدا
هیچ دەرفــەتــێــک بــۆ دادخــــوازی بــۆ خەڵک نالوێ.
پەیامنێری تایبەتیی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان بۆ کــاروبــاری ئێران لەسەر ئەو
باوەڕەیە کە بۆ کۆتاییپێهێنان بە پارێزراوی لە سزا
و بەرگرتن لە دووپاتبوونەوەی پێشێلکردنی مافی
مرۆڤ ،پێویستە کە لە پێکهاتەی یاسایی و ئەمنیەتیی
ئێراندا گۆڕانکاری و پێداچوونەوەی بنەڕەتی بکرێ.

لەداردانی  ٢٧٥کەس لە یازدە مانگدا
ڕێپۆرتێری تایبەتیی مافی مرۆڤی ڕێکخراوەی
نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری ئێران بە ئاماژە
بە بــەرزبــوونــەوەی ژمــارەی لەسێدارەدانەکان لە
ئێران ،گوتی تەنیا لە یــازدە مانگی ساڵی ٢٠٢١دا
النیکەم  ٢٧٥کەس لە ئێران ئێعدام کــراون کە لە
نێوانیاندا  ٢مــنــداڵ و  ١٠ژن بــەرچــاو دەک ــەوێ.
جاوید ڕەحمان لە درێــژەی قسەکانیدا گوتی ئەو
لــــەداردراوانــــە لــەالیــەن دەزگــــای دادی کــۆمــاری
ئیسالمییەوە بە تۆمەتگەلی وەک تاوانی کوشتن،
بازرگانیی ماددە هۆشبەرەکان ،شەڕ لەگەڵ خودا،
فــەســاد لــەســەر عــــەرزی ،دەســتــدرێــژی و بەغی
(بەرهەڵستی چەکدارانە) دادگایی کراون و سزای
ئێعدامیان بەسەردا سەپاندوون.
رەحمان هەروەها ئاماژەی بە بەرزبوونەوەی
ڕێژەی لەسێدارەدانی کەمایەتییەکانی ئێران کرد و
گوتی کە لەنێو ئەو  ٢٧٥کەس ئێعدامکراوەدا النیکەم
 ٥٠کەسیان کــورد و  ٤٠کەسیان بەلووچ بــوون.
ڕەحمان لە درێــژەی قسەکانیدا گوتی کە زیاتر لە
 ٨٠کەس لەو لەداردراوانە کە ژنێک و چوار کەسی
خەڵکی واڵتی ئەفغانستانی تێدایە ،لە بابەت کڕین و
فرۆشتنی ماددە هۆشبەرەکانەوە لەسێدارە دراون
کە ئەم ژمارەیە بە بەراوەرد لەگەڵ ساڵی ڕابردوو
کە  ٢٥کەس بووە چەند قات زیادی کردوە.
ڕەحــمــان لــە ســێــدارەدانــەکــانــی ئــێــرانــی وەكــوو
بێبەشکردنی خۆسەرانە و زۆرەکیی مافی ژیانی
تاکەکانی کۆمەلگە نــاو بــرد و گوتی کە ڕاپۆرتە
جــۆراوجــۆرەکــانــی ڕەوتــی پێدرکاندنی زۆرەملی
لــەژێــر ئەشکەنجە بــۆ هــەبــوونــی بەڵگە لــە کاتی
دەرکــردنــی بــڕیــاری لــەســێــدارەدان ،پێشێلکردنی
شێوازمەندی دادپرسییەکانە کە دەبوا دادپەروەرانە

بەڕێوە چووبان و ،ئەمەش بەڵگەی سەلماندنی ئەو
ڕاستییەیە کە لە سێدارەدانەکانی کۆماری ئیسالمی
لە ئێران بێبەریکردنی مافی ژیانی تاکەکانە.
بارودۆخی قەیراناویی زیندانەکان ،مەرگی
بەندییەکان ،گرتووخانە نهێنییەکان
جــاویــد ڕەحــمــان لــە بەشێک لــە ڕاپــورتــەکــەیــدا
باسی لە بەرزبوونەوەی هەژماری مردنەکانی نێو
زیندانەکان کرد.
ڕێپۆرتەری تایبەتیی مافی مرۆڤ لە ڕێکخراوی
نەتوە یەکگرتووەکان بۆکاروباری ئێران ئەوەشی
زیاد کرد کە النیکەم  ١١کوردی زیندانی لە یازدە
مانگی ساڵی ٢٠٢١دا لە دۆخێکی نادیاردا لە زیندان
گیانیان لەدەست داوە .ئەو بە ئاماژە بە راپۆرتەکان،
بەڵگەکان ،ڤیدیۆ تۆمارکراوەکان لە بارەی دۆخی
نائاسایی و قەیرانەکان ،قەرەباڵغیی لەڕادەبەدەر و
نەبوونی پێداویستییەکانی تەندروستی و داودەرمان
گوتی زۆر ڕاپۆرتمان بەدەستەوەن کە شێوەڕەفتاری
دزێو و نەشیاوی نیگابانەکانی زیندان و کوتەککاری
و سووکایەتی بە زیندانییەکان دەسەلمێنن.
ڕەحمان لە بەشێکیتر لە ڕاپورتەکەیدا باسی
لە هەبوونی گرتووخانە نهێنیەکانی ژێر کونتروڵی
وەزارەتــی ئیتالعات و ڕێکخراوی ئیتالعاتی سپای
پــاســداران کــرد و گوتی کــە ئــەم دو نــاوەنــدە بە
دەسبەسەرکردنی سەرەڕۆیانە و نایاسایی خەڵک
بە تۆمەتی پێوەندیدار بە ئەمنییەتی نیشتمانی لە
گرتووخانەکاندا بۆ ماوەی دوور و درێژ ڕایاندەگرن.
جاوید ڕەحمان ئاماژەی بە دەسبەسەرکردنی
ســـــەرەڕۆیـــــانـــــەی عـــەلـــی یـــوونـــســـی و ئــەمــیــر
حوسەینمورادی -هەردوکیان خوێندکاری زانکۆی
شــەریــف و بــــراوەی ئــولــەمــپــیــادی زانــســتــی -لەم
گرتووخانە نهێنییانە کــرد .ڕێپۆرتەری تایبەتیی
ڕێکخراوەی نەتەوە یەکگرتووەکان ئەوەشی زیاد
کرد کە بە هۆی بەنهێنی سازکردنی گرتووخانەکانی
وەزارەتـــــی ئیتالعات و دامـــــەزراوەی ئیتالعاتی
سپای پــاســداران و نەبوونی چــاوەدێــری ناوەندە
ســەربــەخــۆکــان لــە ســەریــان ،مەترسیی الدان لە
یاساکانی مــافــی زندانییەکان لــەو شوێنگەلە لە
باسکردن نایەت.
جاوید ڕەحمان گوتی کە زۆر هەواڵ و ڕاپۆرتمان
پــێ گەیشتوە کــە دەرخــــەری ئــەوەیــە وەزارەتــــی
ئــیــتــاعــات و ســپــای پـــاســـداران لــە گــرتــووخــانــە
نهێنییەکانی شارەکانی ورمــێ ،کرماشان و سنە
شێوازە جۆراوجۆرەکانی ئەشکەنجە و لێدان و
سووکایەتی سەر زیندانییەکان بەکار دێنن و ئەم
بارودۆخە بەتەواوی جێگای نیگەرانییە.
دەسبەسەرکردنی بەرباڵوی چاالکانی مافی
مــرۆڤ ،سەرکوتی کەمایەتییە نەتەوەیی و
ئایینییەکان
ڕێــپــۆرتــەری تایبەت هــەروەهــا جەختی لەسەر
بــەردەوامــیــی دەســبــەســەرکــردنــی ســەرەڕۆیــانــە و
بەرباڵوی داکۆکیکەرانی مافی مرۆڤ و پارێزەرەکان،
ژنانی چاالکی مافی مــرۆڤ ،داکۆکیکارانی مافی
کەمایەتییەکان و دەســبــەســەرکــردن و گوشار
خستنە ســەر بنەماڵەی چــاالکــان و داکۆکیکاران
کــرد و گوتی نــاوەنــدە ئەمنیەتییەکانی کۆماری
ئیسالمی بە شێوەیەکی بەرباڵو ئەم کەسایەتییانە
بە تۆمەتی هەوڵدان بۆ دژایەتی و مەترسی خستنە
سەر ئەمنییەتی نیشتمانی و بانگەشەی دژایەتی
کردن لەگەڵ حکوومەت بەند دەکەن و دەیانخەنە
گرتووخانەکانەوە .جاوید ڕەحمان جەختی کردەوە
کە لە ئێران بنەماڵەی چاالکانی مافی مرۆڤیش لە
بەردەم ئازار و ئەشکەنجە و دەسبەسەر کردندان.
ڕێپۆرتەری تایبەتیی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان بە ئاماژە بە بێبەریکردنی
بەشێکی بەرچاوی خەڵکی ئێران لە ستانداردەکانی
ژیانی شیاویی کەسێتیی مرۆڤ ،تیشکی خستە سەر
ڕێژەی زۆری هەاڵوسان ،مووچە و هەقدەستی کەم،
چوونەسەرێی ئاستی هێڵی هەژاری ،کەلێنی زۆری
نــادادپــەروەری و نایەکسانی ،قەیرانەکانی ژینگە
و دەستەویەخە بوونی  ٢٩میلیون ئێرانی لەگەڵ
قەیران و تەنگەژەی ژیان لە سۆنگەی دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمییەوە.
ی
ڕێپۆرتەری تایبەتیی مافی مرۆڤ دواجار وەبیر 
هێنایەوە کە پێشێلکردنی مافی کەمایەتییە نەتەوەیی
و ئایینییەکان و لە هەندێ جێگەدا کوژران و داخستنی
کۆر و ئەنجومەن و ناوەند و پەرستگەکانی ئەم
کەمایەتییانە بەشێکیتری پێشێلکارییە بەرباڵوەکانی
مافی مرۆڤە لە ئێران و گوتی هەواڵی یەکجار زۆریان
لە دەسبەسەرکرانی مسوڵمانانی سوننە مــەزەب،
ئەرمەنییەکان و ئەندامانی کۆمەڵگەی بەهاییەکان لە
ساڵی ٢٠٢١دا گەیوەتە دەست.

گوڵی سووسەن و یاسەمەن
من بە قــەرایــی توزقاڵیش بە سووتاندنی پــەی"کــەر"ی خومەینی لە
"مەیدانی مەرجەعییەت"ی شاری قوم دڵخۆش نیم .ئەمەش هیچ نیشانەی
دژایەتیکردنی دێموکراسی نییە و خۆم بە کەسێکی تــەواو الیەنگری
دێموکراسی دەزانـــم .یانی نە دژی سووتاندنی پــەی"کــەر"ی پیرۆزی
خومەینی لە سەروبەندی ١٢ی خاکەلێوەم و نە دژی دووبارەکردنەوەی
دوو ڕۆژ دواتری ئاگرتێبەردانی پەی"کەرێک"ی دیکەی ئاخوندێکی دیکەی
ئەم مەیدانەم.
من نە دژی دروستکردنی پەی"کەر"ی ئاخوندان و نە الیەنگریانم،
ئەوەی پێیەوە تێکدەچم و سەرم دێشێنێ و ناڕەحەتم دەکا ،ئەو دووکەڵ و
بۆچرووک و بۆکڕووزەیە لە سوتاندنی مووی لەشی پەی"کەرەکەکانەوە"
چاوم تێژ دەکا و هەناسەم تێکدەدا و ناهێڵێ خۆشیی سێزدەبەدەر و
سەوزەگرێدان و چای بۆدووکەڵی دەشت و سەحرا هەست پێ بکەم.
سەیرانی کیژ و کوڕی جوان و هەڵبەزودابەزی مندااڵنی زیت ببیبنم و
چێژ لە بۆنی کەباب و چزەچزی پشکە گوشت و چزیلکی سەر خەڵووزی
گەشاوەش وەربگرم.
ئەمساڵیش لە سەروبەندی سێزدەبەدەردا ،ئەوکاتەی دەمهەیست لەم
سیاسەت و میاسەت و شتانە دوور بکەومەوە ،هەواڵی سووتاندنی
پەیکەری جەنابی خومەینی سێزدەبەدەرەکی لێم تاڵ کرد .ئەگەر پەیکەری
خومەینی و برووجێردی لە پێش و پاش ١٢ی خاکەلێوە ئاگر نەدرابایە،
هەر بیرم لە ١٢ی خاکەلێوە نەدەکردەوە و بێ سێودوو لێکردن خۆم
بە سێزدەکەدا دەکرد و لە سێزدەبەدەری دەمکردە سەما و هەڵپەڕکێ و
دەمگوت:
دەگەڵ یارێ ساز دەبم دەچمە سێزدەبەدەرێ
ڕەشبەڵەک گیراوە یارم دێ هەڵدەپەڕێ
چاوانم لێدەگێڕی و بەدوای مندا دەگەڕێ
داخوا لەسەر بااڵکەی پەندی چۆنم بەسەرێ
ئەمساڵیش ئاگرتێبەردانی پەی"کران" تووشی کردم .ئەگەر ئەوا نەبا،
بە بێدەنگی سێزدەبەدەری خۆمم دەکــرد .من ئەو شتانەم نەدەویست.
نەمدەویست باسی چل و چند ساڵ لەمەوبەر بکەم و ناچار نەبووم کای
کۆن بەبا بکەم .بە تەما نەبووم بتانبەمەوە مانگەکانی دوای ڕووخانی
حکوومەتی پاشایەتی .کوا من پێم باشە بیر لە ١٢ی خاکەلێوەکەی دوای
ڕووخانی ڕێژێمی پاشایەتی بکەمەوە و ئەو ڕۆژە ڕەشە بێنمەوە بەرچاوی
خۆم؟
ئەگەر دوازدەی ئەم مانگە ئەو پەی"کەرانە" ئاگر نەدرابان و ناوی
خومەینی نەکەوتبایەوە سەر زار و زمانان ،کوا من بیری ئەم فەرمایشتەی
بکەومە کە دەیفەرموو" :بــاب و باپیرانی ئێمە لە کاتی خۆیدا ڕێژێمی
پاشایەتییان ویستووە ،ئێستا زەمان گۆڕاوە و ئێمە نامانهەوێ".
من بیرم لە مردنی خــۆم کــردبــایــەوە ،هەرگیز بە زەینمدا نەدەهات
بە بۆچرووکی سووتاندنی ئەو پەی"کەرانە"وە بکەومەوە بیری بۆنی
"گوڵی سوێسن و یاسەمەن" و ئەو گۆرانیەم بیر بکەوێتەوە ،بەیەکەوە
دەمانگوتەوە:
"بوی گل سوسن و یاسمن آید
عطر بهاران کنون از وطن آید
رهبر محبوب "خلق" از سفر آید"
ئەم بەزمی سووتاندی پەیکەران و بیرکەوتنەوەی ئەم شێعرەی سەروو
نەبوایە ،کوا من بیرم بۆ ئەوە دەچــوو ئێستا "خلق" کــراوە بە "امــت" و
دەستەواژەی "همیشە در صحنە"شیان بە قوونیەوە هەڵواسیوە .ناشوێرم
بڵێم هەر نۆ تەاڵقی بارامە سێژنەی بکەون و بە هیچ مەال و شێخێک چاک
نەبنەوە ،ئەگەر بۆنی گوڵی سوسەن و یاسەمەن ببێ بە بۆنچرووکی
سووتانی پەیکەران و خەلق بووبێ بە ئوممەت ،ڕەهەبەری مەحبووبیش
هەر هیچ نەبێ بووەتە دێوەزمە.
کوا من دەوێرم ئەو ناماقووڵیە بکەم و باسی ناماقووڵیی ئەو هەموو
خەڵکە بکەم لە ١٢ی خاکەلێوە گۆرینەکەدا لە ڕاپرسیەکدا دەنگیان دا بە
ئوممەت و پشتیان کردە خەڵک ،دەنگیان دا بە عەبا و چارشێوی ڕەش و
پشتیان کردە جلی ڕەنگاورەنگ و ئاڵووااڵی کچان و شۆڕەژنانی خڕوخۆڵ
و نەرم و نیان ،ڕوویان کردە تەقینەوە و زیندان و سێدارە و پشتیان کردە
هەڵپەڕکێ و سەما و لێکدانی پیااڵن ،دەنگیان دا و بە تێکدانی کارگەی
شەرابی شیراز و ڕوویــان کــردە ئەو کیسە ئاوەترێیانەی لە شەقامی
شارەگەورەکان لە پێش ئەو الوانە هەڵیاندەڕێژن ،لە "خلق"ـەوە بوونەتە
"امت همیشە در صحنە" و پێشیان دەڵێن "ساندیسخۆر"؟
سێزدەبەردەری ئەم ساڵ لە هەموو ئەو سێزدەبەدەرانەی ڕابردووی
تەمەنم ناخۆشتر بــوو .ئــەم ســێــزدەبــەدەرە بــۆچــرووک و بۆ دووکەڵی
سووتاندنی پەیکەران لە سەروبەندی ١٢ی خاکەلێوە مێشکی سەری بردم
و بۆ  ١٤و  ١٥مانگیش شوێنەواری هەر دەمێنێ.
پرسیارێکیش لە مێشکمدا دێت و دەچێ .ئەویش ئەمەیە ئەگەر  ٩٨لە
سەدی خەڵکی ئێران لە دەنگدانەکەی ١٢ی خاکەلێوەی گۆرین دەنگیان
بەم شتانەی سەروو دابێ و ئێمەی کوردانیش وەک ئەوان دابایان ،بە
هەموومانەوە دەبووین بە چەند لەسەد؟
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نەورۆز ،مێژوو و لێکەوتەکانی
نـــــەورۆز وەکــــوو چــەمــک ،خــواســتــی بۆ
ســـەردەمـــانـــی دێ ــری ــن دەگـــەڕێـــتـــەوە .ئــەم
نـــــەورۆزەی کــە لــە ئێستادا لـــەالی گەالنی
ڕۆژهەالتی نێوەڕاست و ئاسیای نێوەڕاست
وەکــــوو جــــەژن پ ــەی ــڕەو دەکـــــرێ ،وەکـــوو
کۆتێزێکی مێژوویی کۆمەڵێک گۆڕانکاری
بەسەر هاتوە کە بە کورتی شرۆڤەی دەکەین.
وشــەی نــەورۆز لە وشــەی کۆنی کــوردی
پاڵەوانی نوکڕۆچ وەرگیراوە کە لە زۆر شوێن
بە ناڤەکاڕۆچ -یش هاتوە ،کە زیاتر وەکوو
فەلەکناسی خۆی وێنا دەکا و باسی ڕێکەوتێک
لە گۆی زەوی دەکا کە ڕۆژ دەگاتەوە ئاستێکی
بەرز و ڕۆژگار بەرەو درێژبوونەوە دەڕوا.
نەورۆز وەکوو ژیانەوە و مژدەی ژیان و
مژدەی ئازادییش وێنا کراوە کە دەکرێ بڵێین
بە هۆی کۆنبوونی بۆنەکە لە دێرزەمانەوە
هەموو بۆنەکانی لە خۆ گرتوە .کۆنترین شرۆڤە
کە بۆ نەورۆز دەکرێ بریتییە لە هاوسەرینی
دۆمووزی خواوەندی ڕووەک لە گەڵ ئینانا،
خواژنی باوەڕمەندییە .لە هەندێک شوێن بە
لەدایکبوونی میترا لە ناو گوڵی نیلووپەڕ ناوی
هاتوە .لە نێو کوردانی ئێزدیدا وەکوو ساڵی
نوێی دوای چارشەمما ســۆر کە دەکەوێتە
مانگی نیسانەوە ناو براوە کە لە ئایینی ئێزدیدا
گریمانەی ڕاستییەکان زیاترن ،ئەویش لە بەر
ئەوەیکە سەرەتای ژیان لە نێو سۆمەری و
تۆفانەکەی نوح تەنیا لە ئایینی کوردانی ئێزدیدا
وەکوو ڕووداوی سرووشتی لە کوردستانی
کۆندا باس کــراوە .لە بەر ئەو هۆکارەی کە
ئەو ڕۆژمێرەی ئێستا کورد و ئەو گەالنەی
کاری پێ دەکەن هەمان ڕۆژژمێری جەاللییە
کە لە لەالیەن عومەری خەیام و عەبدولکەریم
ئەلخازەنی و موزەفەر ئەلئەسفزازی داندراوە
و کە دواتر نەورۆزنامەشی وەکوو دیاری بە
شوێن خۆیدا هێناوە ،لە ڕووی فەلەکناسییەوە
هــەنــدێــک کــێــشــەی هــەیــە ک ــە ب ــە تــایــبــەتــی
گۆڕانکارییەکانی سەردەمی خولەفای ڕاشدین
و ئومەوی لە بەر چاو نەگیراوە ،هەر چەند
ڕۆژژمێرەکە بە  ٣٦٥ڕۆژ تەواو بووە ،بەاڵم
وەکوو جێگیرکردنی ڕێکەوتەکە ڕێکوپێک نییە.
ئ ــێ ــم ــەی کــــــورد وەکـــــــوو ڕەس ــەن ــت ــری ــن
نــەتــەوەی نێوان دوو رووب ــار کە زۆرینەی
بەسەرهاتەکانی مرۆڤایەتی تێێدا ڕووی داوە،
دەبێ زیاتر پشت بە دێرینەناسی و مەکتەبی

مێژوونووسانی یۆنانی ببەستین و خۆمان لە
ڕێچکەی مێژوونووسانی دوای هاتنی ئیسالم
ببوێرین .ئەگەر سەرنج بدەین بە هۆی شەڕی
ئایینیی ئــەوان لە گەڵ کورد و لە حەقیقەتدا
شەڕی ئایینی ئاسمانی لە گەڵ ئایینی زەوینی
کە کورد خاوەنی ئایینی خۆزایی و زەوینی
بووە ،هەمیشە حەولیان داوە کورد بە وەهم و
جندۆکە و خراپەوە ببەستنەوە کە ئەم ڕوانینە
تەنانەت لە نــووســراوەکــانــی کــوردیــش هەتا
شەرەفخان ڕەنگی داوەتەوە.

مێژووییە .ئێمە گەر سەرنجی دوای مێژووی
مادەکان بدەین دەبینین کــورد لە ڕووخانی
مــــادەوە هــەتــا کــەوتــنــی ســاســانــی و دوای
ئیسالمیش هەر لە پرش و باڵویدا ماوەتەوە.
نــەورۆز لە سەردەمی ئیسالمیشدا وەکوو
بۆنە ڕەنــگــی داوەتــــەوە و لــەالیــەن هەندێک
لــە خــەلــیــفــەکــانــەوە دانــپــێــنــدراوە و لــەالیــەن
هەندێکیشەوە قەدەخە کراوە .ئەلبەالزەری دەڵێ
کوردەکان مەرجی پیرۆزراگرتنی نەورۆزیان
دانــابــوو هەتا بهێڵن ســەرکــردەکــانــی سپای

لە مێژووی کوردستاندا ساڵی  ٦١٢ی پێش
زایین کە هاوکاتە بە سەرکەوتنی ماد بە سەر
ئاشووریدا وەکوو نەورۆز بە ناو کراوە کە
دەشێت ئەمەش درووست بێ .بەاڵم بە هۆی
ئەوەیکە ئێمەی کورد پێویستمان بە ڕۆژژمێری
کوردی و ساڵنامەی کوردی هەیە ،باشترین و
جوانترین ڕێکەوت ساڵی دامەزراندنی دەوڵەتی
مــاد یا مێدییە هەتا وەکــوو هەموو گەالنی
ناوچە و جیهان بۆنەیەکی تایبەتی خۆمان
وەکوو خاڵێکی بەهێزی مێژوویی هەبێ هەتا
ڕۆژژمێری کوردی لەسەر ڕاست بکەینەوە،
ڕەنگە بۆ زۆر کەس پرسیار درووست بێ کە
کورد پێش مادەکانیش هەبووە ،بەاڵم ئەوەی
لێرە مەبەستمانە دانانی ڕۆژژمێر و ساڵنامەیە
کە ئێمە پێویستمان بە ڕووداوێکی گەورەی

ئیسالم ڕوو لە کوردستان بکەن ،کوردەکانی
بــاســجــان و ســەبــەالن و س ــات ــروودان لەو
کوردانە بوون.لە سەردەمی ڕاشدیدا لەالیەن
عومەرەوە قەدەخە کراوە بەاڵم لە سەردەمی
عوسمان و عەلیدا هێشتوویانە خەڵک جەژن
بگرن و لە سەردەمی ئومەوی و عەباسیشدا
بــە وەرگــرتــنــی بــاج و خـــەراج هێشتوویانە
خەڵک یادەکە بکەنەوە .نەورۆز لە سەردەمی
عەباسییەکان تەنانەت لە شاری بەغداش پیرۆز
کراوە و لە سەردەمی فاتمییەکان لە میسریش
یادی کراوەتەوە و دانەیەکیان وەکوو میری
نەورۆز بە جلی سوورەوە لەسەر گوێدرێژێک
بە نــاو خەڵکدا دەگــەڕانــد کە خەڵک خەاڵتی
دەدایە و هەر کەس خەاڵتی نەورۆزانەی پێ
نەدابا ،میر ئاوی پێدا دەکرد.

کاوە ،زوحاک و چوارشەمەی سوور و
درۆ و دەلەسەی فیردەوسیی باوکی زمانی
فارس
لــە پێشدا لــە ســەر چــوارشــەمــەی ســوور
دەدوێ ــێ ــن کــە لــە ئــێــســتــادا وەکــــوو دوایــیــن
چــوارشــەمــەی س ــاڵ لــە مــانــگــی ڕەشــەمــەدا
خەڵک بــە ئــاگــرکــردنــەوە یــادی دەکــەنــەوە و
هەندێك کەسیش بە هەڵە لەژێڕ هۆژموونی و
چەواشەکاری فارسدا وەکوو کوشتنی زەهاک
بە دەستی کاوەی دەبینن.
کۆنترین مــێــژوو یــان ئایینێک کــە باسی
چوارشەمەی ســووری تێیدا کرابێ ،ئایینی
کوردانی ئێزدییە کە ڕێکەوتەکەی دەکەوێتە
مــانــگــی دووهـــەمـــی بــــەهــــارەوە و وەکـــوو
سەرەتای ژیان و تەقینەوەی گۆیەک وەکوو
هێلکە باسی دەکرێ کە بە وردی لە پێشەکیی
"مسحەفا ڕەش" و جیلوە لێی دواوە .لەو
مانگەدا کوردانی ئێزدی زەوی ناکێڵن و ژن
و ژنخوازییش ناکەن ،چونکە باوەڕیان وایە
کە گواڵن جوانترین بووکی ساڵە .لە ڕووی
مــاتــریــاڵــی وشــەکــەشــەوە وشـــەی ســـوور و
شەم لەنێو کورددا واتای ڕاستەقینەی خۆی
لە ژینگە و سروشتی کــوردەوە وەردەگــرێ.
شکاندنی هێلکە وەکوو نەریت لەو ڕۆژەدا بۆ
باوەڕی کۆنی کورد دەگەڕێتەوە کە فارس و
کۆچەری دەشتەکی لێی بێبەرین.
بۆ زوحاک و کاوە ڕەنگە فیردەوسی دوایین
کەسێک بێت باسی کردبێ کە وەکوو هۆنەر
و هەڵبەستوان نێوەرۆکی داستانەکانی لە پێش
خۆی و بە تایبەتی "خوداینامەگ" وەرگرتوە.
هەتا پێش هاتنی ئیسالم شا و بــەگ و بەغ
و کەی و کەیخوا و کوێخا هەموو حوکمی
خوداوەند و خاوەند و خاوەنی هەبوو ،کەچی
دواتر هەمووی گۆڕا و وشەی شا جێی ئەوانی
گــرتــەوە" .خــوانــامــەگ" کــە هــەتــا ســەردەمــی
ساسانی بەردەوام بوو لە ڕۆژگاری ئەوڕۆش
بە کوردی خوارین یان کەڵووڕی واتای خۆی
هەیە.
لــەســەر کـــاوە و زوحــــاک ئــەگــەر بێتوو
ئێمەی کورد لێێ بدوێین دەبێ بە ڕوانگەی
باوەڕەکانی کورد لە سەردەمی پێش هاتنی
ئیسالمەوە باسی بکەین .چونکە ڕوانگەی
مــێــژوونــووســانــی دوای ئیسالم قـــەوەی بە
لێکدانەوەی دوونــادوونــی ڕوحــی مێژوویی

هادی عەزیزی بۆکانی

کــورد ناشکێ .کاتی خۆی شاملووی فارس
لــە بێکەسیی ن ــەت ــەوەی کــــورددا خ ــۆی لە
کورد کــردوە بە کوێخا و زوحاکی کردووە
بــە ئاشتیاگ و کــاوەشــی وەکـــوو ئارپاکۆ
نــاســانــدوە کــە ب ــەداخ ــەوە هــەنــدێــک کــوردی
دەستەمۆی وێــژەی فارسی داگیرکەریش بە
هەمان ڕێــرەودا کەوتوونەتە شوبهاندن .لە
مێژووی کورددا هاوشێوەی ئەم چیرۆکە بە
دەیان ڕووداوی مێژووییمان هەیە کە وەک
دوونــــادوون لە مــێــژوودا ڕەنگی داوەتـــەوە.
ئەو داستانانە وەکوو ئەفسانە یان ڕووداو لە
سەردەمی خواوەندەکانی میتانی و هۆرییەوە
دەســت پێ دەکــا و تا ســەردەمــی جامەکەی
حــەســەنــلــووی چــۆمــی گـــادەر دێــت و دواتــر
تەنانەت لە شێخ مەند و شێخ ڕەشی ئایینی
ئێزدیشدا ڕەنگی داوەت ــەوە .لە هەقیقەتیشدا
بنەڕەتی ئەم داستانە بریتییە لە شەڕی شێر
و مانگا کە شێر واتای هەتاو یان خۆر دەدا و
مانگاش ڕۆڵی پانتایی زەوی دەگێڕێ.
ئەوەی فیردەوسی باسی دەکا بە گریمانەی
زۆر لە چیرۆکی شــەڕی کــوردانــی ماننایی
وەرگــیــراوە کە بــاس لە شەڕێکی نێوخۆیی
کــــوردان دەکـــا کــە هــیــچ پــەیــوەنــدیــیــەکــی بە
فـــارســـەوە نــیــیــە .لـــەم شـــــەڕەدا ک ــوردان ــی
ماننایی پاشایەکی کۆیلەی خۆیان کە خۆی
بــە ئــاشــوور فرۆشتوە دەکـــوژن .لــە الیەکی
دیکەوە جوگرافیای هەڵبەستەکانی نێو شانامە
زۆرینەی پەیوەستە بە خاکی کوردستانەوە
و  ١٣٠ساڵ پێش فێردەوسی ،ئەبووحەنیفەی
دینەوەری لە "ئەخباروتەوال"دا باسی کردوە.
لــە الیــەکــی دیــکــەوە باسی مــار لــە مــێــژوودا
بریتییە لە هێز و دەسەاڵت و تەنانەت لە نێو
زانستی پزیشکیشدا ڕەنگی داوەتەوە ،چونکە
لە نێو کــورددا مار وەکــوو پیرۆزییەکی نێو
بەلەمەکەی نــوح سەیر دەکـــرێ ،هــەر بۆیە
عــەرەب و فــارس دەیانهەوێ بە شێوەیەکی
وەهماوی لێی بدەن هەتا پاشایەتیی کوردی
ماد لە بەر چاوی نەتەوەی کورد بخەن.

گۆڕانکارییەکانی دادێ لە ئێران و قەیرانی گەورەی داهاتووی پەنابەران

نەیشنال ئینتێرێست – مایکڵ ڕوبین

و :کەماڵ حەسەنپوور

پەنابەرانی ئوکراینی درێ ــژە بــە ڕاکــردن
لــە هــێــرشــی ڕووســیــە دەدەن ،بـــەاڵم وەک
هــی ســووریــە ڕێــژەکــەیــان لــە گــۆتــرە نییە.
سەرکۆماری ڕووسیە ڤالدیمیر پوتین ،وەک
هاوشانە سوورییەکەی بەشار ئەلئەسەد،
بەئانقەست خەڵکی ئاسایی کردۆتە ئامانج تا
بەو شێوەیە زەخت بخاتە سەر ئورووپاییان و
بەو شێوەیە ناچار بە سازانیان بکا .بەگوێرەی
نــەتــەوە یــەکــگــرتــووەکــان ،جەنگی ئوکراین
هەر ئێستا بۆتە هۆی زیاتر لە سێ میلیۆن
پەنابەر و ئەو ئامارە ئەو کەسانە ناگرێتەوە
کە بەرەوە خۆرهەاڵت بۆ نێو ئەرمەنستان و
ئاسیای ناوەندی ،شوێنێک کە تێچووی بژیوی
ژیان گەلێک هەرزانترە ،ڕایــان کــردوە .ئەوە
ئوکراینی تەنیا لە مــاوەی چەند حەوتوودا،
دوای سووریە و ڤێنێزوئێال ،کردۆتە یەکێک
لە واڵتانی بەرهەمهێنەری پەنابەر .ڕەنگبێ
ئــوکــرایــن ئــەو پــلــەیــەی بــۆ مــاوەیــەکــی زۆر
بەدەستەوە نەبێ .حەشیمەتی سووریە ١٧،٥
میلیۆن کەس بوو؛ ڤێنێزوئێال  ٢٨،٤میلیۆن؛
ئوکراین  ٤٤،١میلیۆن .بەاڵم ،حەشیمەتی ئێران
نزیکەی دوو هێندەی ئوکراینە و ناسەقامگیریی
لە ئاسۆ ڕا دیارە.
ئــاڵــوگــۆڕی ڕێــژیــم بــەڕێــوەیــە ،نـــەوەک بە
هۆی دنیای دەرەوە بەڵکوو لەبەر ئەو هۆیە
کە ڕێــبــەری گــەورە عەلی خامنەیی پیرە و
دەمرێ .لە کاتێکدا کە بازاڕی دنگۆیان گەرمە
کــە خامنەیی بــۆیــە ئیبراهیم ڕەئیسیی بۆ
پلەی سەرکۆمار هەڵکێشا تا جێگرتنەوەکەی
هاسان بکا ،دەستاودەست کردنی بێ کێشەی
دەســەاڵت ئاواتێکی دوورە دەستە .خامنەیی

نە دەســەاڵتــی ئایینیی پێویستی هەیە و نە
کــاریــزمــای کــەســی پــێــش خـــۆی ،ئایەتوڵاڵ
ڕوحــوڵــا خومەینیی هــەیــە؛ دوای مــردنــی
ناوبراو قسەکانی کڕیارێکی ئەوتۆی نابێ.
پلەی ڕێــبــەر هێندە پــڕ ســوود بــووە کە
دەستاودەست کردنی دەسەاڵت هێندەی دیکەش
پێچەڵپێچ بووە .خامنەیی گەندەڵە .لە ماوەی
دەسەاڵتداریی سی و سێ ساڵەیدا ،خامنەیی
چەندین میلیارد دۆاڵری بەو بەرژەوەندییە
بازرگانییانەی کــە لــە بــەر دەســتــی دان کۆ
کردۆتەوە .وەدەستهێنانی پلەی ڕێبەریی لە
ئێران نە تەنیا بە مانای دەسەاڵتی بەربەرینە
کە زەختی سنووردانانەکانی دێموکراسی
لەسەر نییە (ڕێــبــەری گــەورە لە ســەرووی
سەرجەم پلەکانی ئێرانە کە بە هەڵبژاردن
دیاری دەکرێن) بەڵکو سامانی زەبەالحیشی
بەدواوەیە .بە لەبەر چاو گرتنی دەگمەنبوونی
دەســتــاودەســت کــردنــی دەســـــەاڵت ،مــردنــی
خامنەیی بە مانای دووهەمین دەستاودەست
کردنی دەســەاڵت لە مــاوەی زیاتر لە چل و
ســێ ســاڵــە ،هیچ هــانــدەرێــک بــۆ چــاوەڕوانــی
پشوودرێژانە بوونی نییە .لە جیاتان ،هەموو
کەسێکی بەرزەفڕ هەوڵی خۆی بۆ چوونە نێو
تاقمی ناسەقامگیرکار دەخاتە کار.
ســوپــای پــاســدارانــی شــۆڕشــی ئیسالمیش
لەو شەڕە دەستەوئێخەیەدا بەشدار دەبێ .لە
 ،١٩٨٩ناوەندە دەسەاڵتە جیا جیاکانی ئێران
دروست لەبەر ئەوە لەسەر خامنەیی سازشیان
کرد ،چونکە ناوبراو الواز بوو .خامنەیی بۆ
قەرەبووکردنەوەی نەبوونی پێگەی سیاسی،
پێوەندییەکی خــاوەن ســوودی دووالیــەنــەی
دەگەڵ سوپای پاسداران دامەزراند :ئەو قەرار
بوو لە بەرانبەر هەر شێوە سنوورێکی واتادار
بۆ سەر دەسەاڵتەکەی ڕاوەستێ و سوپا قەرار
بوو پشتگیریی لە چڕکردنەوەی کۆنتڕۆڵی
خامنەیی بەسەر کێبڕکێکارە سیاسییەکانی
بــکــا .س ــوپ ــای پــــاســــداران ،ک ــە ل ــە مـــاوەی
دەسەاڵتداریی خامنەییدا سامانێکی سەدان

میلیارد دۆاڵریـــی کــۆ کــردۆتــەوە ،نایهەوێ
بگەڕێتەوە سەربازخانەکان ،ناشیهەوێ خۆی
تــووشــی مــەتــرســی ش ــەڕی سیاسی دەگــەڵ
ڕێبەری گەورەی نوێ بکا .لە جیاتان سوپای
پاسداران هەوڵ دەدا پێش بە گەیشتن بە پلەی
ڕێبەریی لە الیەن هەموو ئەو کەسانە بگرێ
کە دەسەاڵتی بەسەریانەوە نییە.
ش ــەڕەک ــە گــەلــێــک بــێ بــەزەیــیــانــە دەبـــێ.
هەرکاتێک بۆشایی ڕێبەریی لە ئێران هاتبێتە
ئاراوە ،هێزە سەربازییەکان جەختیان لەسەر
پێتەخت کردوە و ڕێگایان بە هۆزە ناڕازییەکان
و تاقمە سیاسییەکانی ناوچە کەنارییەکانی
واڵت داوە تا بۆشاییەکە پڕ بکەنەوە .واڵتانی
دراوسێ زۆر بە دەگمەن خۆیان لە تێوەگالن
لە شەڕە دەستەوئێخەکە دەبوێرن .ئەوە لە
چوارچێوەی قەیرانی ئازەربایجان لە ،١٩٤٦
یەکەم قەیرانی ڕاستەقینەی شــەڕی ســارد،
کاتێک یەکیەتیی سۆڤیەت هەوڵی دا سوود لە
الوازیی ئێران لە ساڵەکانی دوای داگیرکاریی
واڵتەکە و لە سەر کار البردنی شا لە ١٩٤١
وەرگــرێ ،ڕووی دا .کاتێک خامنەیی بمرێ،
چ ــاوڕوان دەکــرێ نە تەنیا ڕووســیــە ،بەڵکو
کوردەکانی عێراق ،تورکەکان ،سەعودییەالن
و پاکستانییەکان پشتگیریی لە تاقمەکانی

سەر بە خۆیان ئەگەر لە تارانیش نەبێ ،لە
ناوچەکانی کەنارەکانی ئێران بکەن.
هــەر شەڕێکی نێوخۆیی خەڵکی ئاسایی
لەنێو دەبا ،بەاڵم سوپای پاسداران و الیەنە
توندئاژۆکان هەوڵ دەدەن کۆنترۆل وەدەست
بێننەوە ،ئــەوان ڕەنگبێ هــەوڵ بــدەن خەڵکی
ئاسایی بکەنە ئامانج .بڕوانە عێراق دەستبەجێ
دوای داگــیــرکــاریــی واڵت ــە یــەکــگــرتــووەکــان:
تاقمە میلیشیاکانی دەوروبـــــەری موقتەدا
ســەدر چاالکانە خەڵکی خوێندەوار و چینی
مامناوەندییان لە ناو سەرجەم ئایینزاکاندا
کــردە ئامانج ،چونکە دەیانزانی ئــەو خەڵکە
قەت پشتگیریی لە ســەدر ناکا .سیاسەتوانە
خۆراواییەکان بۆ لەنێو چــوون و ڕاکردنی
خەڵکی لێهاتوو بــەپــەرۆش بــوون بــەاڵم ،بۆ
هێندێک لە ناوچەکان کە نایانهەوێ لەسەر
بنەمای سیاسی و ڕۆشنبیریی کێبڕکێ بکەن،
ئەوە گەشەکردنێکی ئەرێنی بوو .جوواڵنەوەی
پــەرەئــەســتــێــنــی نــاڕەزایــەتــی لــە ئــێــران بــەو
مانایەیە کە ڕێژەیەکی زۆر لە خەڵکی ئێران
ئەگەرچی زۆرینەش نەبن هیوادارن کۆماری
ئیسالمی کۆتایی پێ بێ .ئەوە لە بەرژەوەندیی
الیەنگرە سەرسەختەکانی ئەزموونە شکست
خــــواردەوەکــــەی خــامــنــەیــی بــۆ وەدەرن ــان ــی

ئێرانییە ناڕازییەکان لە واڵت دەبــێ چونکە
ئ ــەوان چیدیکە ناتوانن پێیان بسەلمێن کە
کــۆمــاری ئیسالمیی هێچ شتێک نییە بێجگە
لە دیکتاتۆرییەتیکی بێدەربەست لە بەرگی
مەالیان دا.
گیروگرفتە ئابوورییە چاوەڕوانکراوەکانی
ئێران ڕەنگبێ بە هەمان شێوە یارمەتیدەری
دروست بوونی گەردەلوولێکی بێخەوش بن.
نــە ئابلۆقەکان و نــە کــۆڤــیــد ١٩-ناتوانن بە
تەواوی گیروگرفتە ئابوورییەکانی ئێران شی
بکەنەوە .بە گوێرەی بانکی ناوەندیی ئێران،
پوختەی سامانی واڵت ،باشترین ئامراز بۆ
دیاریکردنی ئاراستەی ئــابــووری ،تەنانەت
پێش کشانەوەی سەرکۆمار دۆناڵد ترامپ لە
بەرجام و سەپاندنی هەڵمەتی ئەوپەڕی زەخت
لە الیــەن وەزیــری کــاروبــاری دەرەوە مایک
پۆمپێئۆ دژی ئــابــووری کۆماری ئیسالمی،
بەرەو هەڵدێر دەچوو .ئەوە بە مانای الوازیی
بنەڕەتیی ئابوورییە کە گەیاندنی چەندین
مــیــلــیــارد دۆاڵریــــش نــاتــوانــێ ئــاراســتــەکــەی
پێچەوانە بکاتەوە .بە کورتی ،سەرپەرشتیی
خامنەیی بەسەر ئــابــووری ئێرانەوە پشتی
ئــابــووریــی لــە عـــەرزی داوە .ئــێــران بــەرەو
داڕمانی ئابووری هەنگاو دەنێ.
شۆڕشی نێوخۆی ئێران دەتوانێ ببێتە هۆی
دە میلیۆن پەنابەر .ڕێژەیەکی زۆر کەمیان
دەیانهەوێ بەرەو خۆرهەاڵت واتە ئەفغانستان
بچن ،وەک هەڵوێستیان بەرانبەر بە پەنابەرانی
ســووریــەیــی ،واڵتــانــی عــەڕەبــی نایانهەوێ
وەریان گرن .ئەوە بەو مانایەیە کە لێشاوی
مەزنی پەنابەران بەرەو باکوور و بۆ قەفقاز و
پاشان بەرەو خۆراوا بە نێو تورکیەدا بەرەو
ئورووپا دەچن .ڕێبەرانی ئورووپایی ڕەنگبێ
پێیان واب ــێ دوای شەپۆلەکانی پەنابەری
سووریە و ئێستا هی ئوکراین ئەوان گەیشتبنە
لووتکەی توانایی وەخۆگریی پەنابەر ،بەاڵم
ڕەنگبێ شەپۆلێکی گەلێک مەزنتر لە ئاسۆوە
دیار بێ.
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شاعیری شێعری زمان و ڕووناکبیری چەپ

ساماڵ ئەحمەدی
ڕەزا ب ــەراه ــەن ــی ،شــاعــیــر ،نـــووســـەر و
ڕەخــنــەگــری ئــازەریزمــانــی فارسینووسی
خەڵکی شاری تەورێزی ئازەربایجانی ئێران
کە ڕۆژی ٥ی خاکەلێوەی ئەمساڵ لە تەمەنی
 ٨٧ســاڵــیــدا کــۆچــی دوایـــی کـــرد ،میراتێکی
گــەورەی ئەدەبیی بە زمانی فارسی لەدوای
خۆی بەجێ هێشت.
سەرباری ئــەوەی کە زمانی دایکیی ڕەزا
بەراهەنی تورکیی ئازەرییە ،بەاڵم بەهۆی ئەو
سیاسەتە زمانییەی لە نزیکەی ســەد ساڵی
ڕابـــــردووەوە بــەســەر ئــێــرانــدا زاڵ ــە ،ئەویش
وەکوو میلیۆنان مرۆڤی نەتەوە جیاوازەکانی
ئێران دەرفەتی ئــەوەی لێ زەوت کــراوە کە
توانا و هــونــەری داهێنانی خــۆی لە زمانی
دایکیدا بئەزموێت ،بۆیە بەپێی ئەو تیۆرییەی
ژیل دولوز و فیلیکس گواتاری لە کتێبی ''کافکا،
بەرەو ئەدەبیاتی کەمینە''دا باسی دەکەن ،بە
ناچاری دەبێتە نووسەری ئەدەبیاتی کەمینە
و ''وەکــوو مشک زمانی زۆرینە هەڵدەکۆڵێ
تاکوو کونێکی بۆ خــۆی تێدا دروســت بکا؛
تاکوو خاڵی پەرەنەسەندووییی خۆی ،زمانە
ناوچەییەکەی خۆی ،دنیا سێیەمەکەی خۆی
و بیابانی خــۆی تێدا بــدۆزێــتــەوە  ...تاکوو
تایبەتمەندیی ســەرکــوتــکــراوی زمــانــەکــەی
خۆی لە هەمبەر تایبەتمەندیی سەرکوتکەری
زمانی زۆرینەدا دانێت  ...چونکە گەرەکیەتی
خولیایەکی دژ لەنێو زمانی زۆرینەدا بئافرێنێ؛
خولیای دەربازبوون''.
هەر ئەو تایبەتمەندیی سەرکوتکراوی لە
بەرانبەر سەرکوتکەرییەشدایە کە بێجگە لەوەی
لە بواری ڕەخنە و تیۆریی ئەدەبیدا هەوڵ بۆ
ڕزگارکردنی زمانی ئەدەبی ،بەتایبەتی زمانی
شێعر لە ''زۆرداری''ی ڕێزمان دەدا بۆ ئەوەی
زمان بە ''زمانیەتی/زمانیبوون''ی خۆی شاد
بکاتەوە ،بەالی هەڵوێستی فکری و سیاسیی
جودا جوداشدا کل دەبێ و ئەو هەڵوێستانە
لە قۆناغەکانی ژیانیدا بوونەتە هەواڵی جێی

باس و مشتومڕی لێکدژ ،کە تەنانەت دوای
مەرگیشی کەوتنەوە سەر زاری الیەنگران و
دژبەرانی .سەردەمێک لە وتاری ''فەرهەنگی
ستەمکار و فەرهەنگی ستەملێکراو''دا داوای
''خودموختاریی فەرهەنگی'' بۆ گەالنی ئێران
دەکــا و بە گوتەی خۆی لەسەر ئــەوە ساڵی
١٣٥١ی هــەتــاوی لــەالیــەن ســاواکــی ڕێژیمی
پەهلەوییەوە دەستبەسەر و ڕاپێچی زیندان
کــراوە و لەوێدا تووشی ئــازار و ئەشکەنجە
بووەتەوە و ،سەردەمێکیش فریوی خومەینی
دەخوا و تەنانەت نامەی بۆ دەنووسێ و تکای
دیداری لێ دەکا ،بەاڵم دواتر ئەویش وەکوو
زۆرینەی ڕووناکبیرانی چەپ دەکەوێتە بەر
غەزەبی ڕێژیمی خومەینی و ناچار دەبێ ئێران
بەجێ بێڵێ و تا کۆتاییی تەمەنی لە تاراوگە
مــایــەوە ،بــەاڵم لە هەموو ژیانیدا سەرباری
ئەوەی کە باوەڕی بە پاراستنی یەکپارچەییی
خاکی ئێران هەبوو ،کەچی ئەو هەڵوێستەی
خــۆی نەگۆڕی کە پێی وابــوو دەبــێ گەالنی
ئــێــران خــودمــوخــتــاریــی فــەرهــەنــگــی و مافی
خوێندن بە زمانی دایکییان هەبێ.
وەک لەو چەند دێــرەی ســەرەوە ئاماژەم
پێ دا ،ڕەزا بەراهەنی جــودا لە نووسەری،
کــاری ڕووناکبیریشی کــردوە ،بــەاڵم الیەنی
ه ــەرە گــرنــگ و گــــەورەی کەسایەتییەکەی
هەر نووسەری و بەتایبەتی شاعیرییە .خۆی
لەسەر ئــەو بــاوەڕەیــە کە داهێنەری زمانی
ڕەخنەی نوێی ئەدەبییە لە زمانی فارسیدا
و شــێــوازە نوێیەکەی شێعری خۆیشی بە
نــاوی ''ڕەوتـــی شیعری زمــان''ـــەوە ناودێر
کردووە .بەراهەنی لەسەر ئەو باوەڕە بوو کە
ئەو ڕێباز و فۆرمە نوێیەی نیما یوشیج لە
شیعری فارسیدا داهینابوو و چەندان شاعیری
داهێنەر و نــاســراو بەرهەمی خــۆیــان تێیدا
خولقاندبوو ،پێویستە تێپەڕێندرێ و زمانی
شیعر ''زمانیەتی/زمانیبوون''ی خۆی بنوێنێ.
لەم بارەیەوە دەڵێ'' :چەندان ساڵ ئەزموون
فێری کردووین کە یەکەم ،زمان کەرەستە نییە
و ،دووەم ،هەرجارێک کە بۆ شێعر لەکاری
دێنینەوە ،دەگەڕێتەوە ناخی خۆی و دەبێتە
شتێکی وا کە لە سێرەی پێشبینی دەخزێ و
دەبێ هەموو قانوونەکانی خۆی تێک هەڵشێلێ،
تەنانەت قانوونە نەریتییەکانی و ڕێزمان
و داڕشتنی خۆیشی بۆ ئــەوەی ''زمانیەتی/
زمــانــیــبــوون''ی خ ــۆی وەکــــوو بنەمایەکی

شاعیریی زەفــەر پێنەبراو بپارێزێ و بــەرەو سەردەمانی
دادێی هەاڵوێ''.
هەرچەند زاراوەی ''زمـ�انـیــ�ەتـ�ی''(  (�languageabili
 )tyلە دەرەوەی پۆیەتیکای تیۆرییەکەی بەراهەنی پێشتر
لە تێۆرییە ئەدەبییەکاندا بەرچاو نەکەوتووە ،بەاڵم نزیکە
لەو پۆیەتیکایەی کە ڕەوتێک بە ناوی ''شیعری زمان'' لە
کۆتاییەکانی دەیەی  ١٩٦٠و سەرەتاکانی دەیەی ١٩٧٠ی
زایینیدا لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە سەری هەڵدا
و بــوو بە شێوازێک بۆ شیعری هاوچەرخی جیهان .لە
پۆیەتیکای ''شێعری زمان''دا زاراوەی  wordnessهەیە بە
واتای ئەوەی کە لە شیعردا وشەکان لە قوواڵییی خۆیاندا
هەن و ،نە وشەی دیکە و نە پرۆسەی شیعری جێیان پێ
لێژ ناکەن .بەپێی ئەم زاراوەیە و زاراوەکەی بەراهەنییش،
ئــەوەی کە لە شێعردا هەیە لە کــری زماندا دیــارە و بە
هەرچەشنە بادانەوەیەک بۆ دەرەوەی زمان ،بەهای شیعر
لەنێو دەچێ و ئەوەی کە بە ناوی شیکاری و ڕاڤەی واتایی
و مەبەستی شاعیر دەکرێ ،ئەگەر بێت و بە شتێکی بەدەر
لە کری زمانەوە ببەسترێتەوە ،هیچ بایەخێکی نابێت.
بەراهەنی پێی وایە نەک ''بابەتی نووسین'' ،بەڵکوو ''کاری
نووسین'' دەتوانێت کۆمەڵێک بەهای شیعریی هێزەکی لە
زماندا بدۆزێتەوە و دەڵــێ'' :لە زمانی فارسیدا زۆر جێی
شاراوە هەن کە ڕێزمان بوێریی ئەوەی نەبووە سەریان پێدا
بکا ،تەنانەت شێعری فارسی تا ئێستا نەیوێراوە سەر بەو
شوێنانەدا بکا .تەنیا شێعرێک کە وەکوو ''کاری نووسین''
لە نووسراوە دەڕوانــێ ،بوێر دەبێت و بە تیشکی بوێری،
تاریکایی دەردەکێشێ''.
زمان لە پۆیەتیکای شێعری بەراهەنیدا گرنگایەتییەکی
بنەڕەتیی هەیە و پێی وایــە کــاری شاعیر دەربڕینی ئەو
گرنگایەتییە'' ،ئەرکی شاعیر دەربڕینی زمان بووە .نیما بە
شێوەیەکی تایبەت زمانی دەربڕیوە ،شاملوو بە شێوەیەکی
دیــکــە دەریــبــڕیــوە و ئێمەش بــــەدوای ئ ــەوەوەی ــن کــە بە
شێوەیەکی دیکە زمان دەرببڕین''.
بەراهەنی پێی وایــە ''نیما سەرباری ئــەوەی زۆر زۆر
هەوڵی داوە زمانێکی نوێ بێنێتە ئاراوە ،بەاڵم لە نووسینی
شێعردا لە ڕێگەی جێنشینکردنی خواستنی (مێتافۆری) و
هێمایی (سیمبولیک)ـەوە کــاری کــردووە ،نەک لە ڕێگەی
جێگۆڕکێوە'' و ،پێی وایە ''شاعیر دەبێ بوارێکی دەهێنەرانە
لە شوێنی خۆی هەڵکەنێت و  ...بە جێگۆڕکێ و کاتگۆڕکێ
و کەشگۆڕکێ ،بەرەو داهاتووی هەاڵوێ ''.واتا لە تیۆریی
''زمانیەتی''ی بەراهەنیدا دەبێ هەموو شتێک لە خزمەتی
''کاری نووسین''دا بێت .خۆی نموونە لە چەند زمانی جیاواز
دێنێتەوە کە لەو نموونانەدا سەرباری ئەوەی کە ڕێزمان و
پێکهات و واتای زمان تێک دەدرێ ،بەاڵم دیسان زمان لە
گۆڕەپانی زمانیەتیی خۆیدا ڕۆڵی تایبەتی خۆی دەگێڕێ،
لەوانە'' :زمانی منداڵ ،زمانی گەمەی دایک لەگەڵ منداڵ و

منداڵ لەگەڵ دایک ،زمانە جیاوازەکانی یاری ،زمانی ئەو خولیایانەی کە نابنە
ڕستە ،زمانی کابووس و ئەشکەنجەی دەروونی و جەستەیی و ئەو زمانەی لە
زەلکاوی سامناکی ترسەکانی سەردەم چەقیوە ''.بەراهەنی پێی وایە سەرلەبەری
ئەو نموونەی زمانانە سەرباری ئەوەی کە ناچنە چوارچێوەی ڕستەی تەواو و
ڕێزمانییەوە ،بەاڵم زۆر لە ڕستەی تەواو و ڕێزمانی ڕوونتر دەتوانن ''الڵی و
کێماسییەکان'' دەرببڕن و دیمەنی زمانیەتیی زمان نیشان بدەن.
بە کورتی دەتوانین بڵێین بەالی بەراهەنییەوە زمانی شیعر بانتر لە کەرەستەیە
و تێیدا هەوڵ دەدرێ بەشە تاریک و ڕێ تێنەبراوەکانی زمان بدۆزرێتەوە،
بەاڵم بەراهەنی ئەو هەوڵە مەزنە نەک لە زمانی دایکیدا ،بگرە لە زمانی زاڵ
بەسەر زمانی دایکیدا دەکا کە بێگومان نەک بە ویستی خۆی ،بگرە وەکوو گەلێک
لە نووسەرانی گەالنی ستەملێکراوی جیهان ،لەوانە نووسەرانی کورد ،وەکوو
عەلیئەشرەف دەروێشیان ،یاشار کەمال ،سەلیم بەرەکات و ...لەبەر ئەوەی
نووسین بە زمانی دایکیان نامومکین بــووە ،بە ناچاری لە بەرزترین ئاستی
مومکیندا بۆ پاساوێکی واقعی گەڕاون کە ئەویش نووسین بە زمانی زاڵ ،یان
زمانی زۆرینە بووە ،بە گوتەی دولوز و گواتاری'' :داهێنان وەکوو هەنگاونان
بەنێو نامومکینەکاندا''.

''هەرچیی بە زماندا نەیا هەرگیز نایاتە دنیاوە''
هەرگیز نایاتە دنیاوە
هەرچیی بە زماندا نەیا
ئەو کەسەی خۆرێکی ئەڵماسشێوە لە ناخی خۆیدا بەردەوام
گوێ ناداتە هیچ ئەستێرەیەکی بزمارین
کە بە نووکە تیژەکەیەوە لە دوورەدەستەکانی دنیاڕا بەلەز هەڵدەخوشێ و دادەخوشێ
سێ پەنجەی دەستی ڕاستەم
بە فەرمانی خۆر لەم زمانە کاکیبەکاکییەدا غار دەدەن و
بڕیاری چاوم لەم ئاسمانەی ناخمەوە ڕادەکشێ
دەڵێی دابەستەی فریشتەکانی ئاسمانن
خەیاڵیشم وەها شێتانە دەفڕێ کە باڵی
خوم غەیبم
من پەردەداری غەیب نیم
هەرکەسێکیش پێی وایە من بەم ئاستەی زەوی ڕازی بووم
یان بەو ئاسمانەی بان سەرم
هێشتا لەوە نەگەیوە کە سەرانسەری گەردوون بە چڵەپووشێک ناکڕم
ئەوە من نیم کە دەڕۆم
دنیا بە هەموو خۆر و کەشکەاڵنەکانییەوە لە منڕا دەڕۆن
شیعری دڵداریی هۆنیوەتەوە؟
دێڕێک
کێهە ئەستێرە تا ئێستا
خۆریش مەگین هیچ لە ئەڤین و لە مۆسیقا تێدەگا؟
ئەوە من نیم کە دەڕۆم
دنیا بە هەموو خۆر و کەشکەاڵنەکانییەوە لە منڕا دەڕۆن
کێهە ئەستێرە تا ئێستا دێڕێک شیعری دڵداریی هۆنیوەتەوە؟
ئەشقی مۆسیقا مەگین ئەو خۆرەی لەخۆبایی نەکردووە؟
کێهە ئاسک تا ئێستا سەری هەڵێناوە بۆ ئەوەی مانگ ببینێت؟
ئەدی مانگ ،مانگ و ئاسک و دارستان بەو پێچەڵپێچییەوە ئەگەر من نەبم و نەیڵێم؛ مەگین هەر هەن؟
کەشکەاڵنیش مەگین چییە بێ لە چاوترووکانێکی ناکاوی من لە نێوان موژەکانمدا؟
مەگین دەنیشییە سەر دیدەی ئاشقانی دیکەی دوایی؟
ئەی ئەگەر من نەبم ،تۆ کە گراویی منی
هەزار ئاوێنەی کەسیی شێتم هەڵداوە بە دەوری عیشوەی بێبڕانەوەی تۆدا
ـــ ''عیشوە'' ـــ ئای لەو وشە بەرزە!
دوایی لە ژن قیامەت هەستا
وەک بڵەی ئەوەت تۆ بە زماندا هێنا هەوەڵێ و
هەر پاش ئەوەش بوو کە هیچ نەینۆکی ترم ڕوخسەت نەدا
سەری ئەو نینۆکە تازەبڕاوە ناسکەی تۆ بنوێنێ
ئاشق ئەگەر دڵپیس نەبێ حەتمەن شێتە دەنا سەری لە جوانی دەرناچێ
***
من کەشکەاڵنی ئەرد و ئاسمانم تەقاندووە
کلیلم لە گشت خۆر و هەسارە و ئەستێرەیەکدا سووڕاندووە
هیچ نەشمەزانی بەدوای چی و کێدا دەگەڕێم
کتوپڕ زانیم هەر لە هەوەڵێوە بەدوای ئێرەدا وێڵ بووم
بۆ ئەوەی ڕاپۆرتێک بنووسم لەو بانەڕۆژەی تێیدا مرۆڤ پۆلە مەلێکی گیانلەبەر لە وشەکان دەئافرێنێ
لە دژی ئەو سپێدە کیژەی کە خۆر مارەییی خوێنی پیا دەپژێنێ
باڵەکانیشیان دەڕاسێنێ
بە ئازاری ئەشقەوە پەروەردە دەکا

ڕەزا بەراهەنی /و :ساماڵ ئەحمەدی

***
ئەرکی من ئەوە بووە کە هەر لە سەرەتاوە لە تاریکیی دنیا تێبگەم و
ڕوونی بکەمەوە
ئەو ڕووناکییەش لە ڕووناکاییی خۆر خۆی کەمتر نەبووە
بڕوانە ئاشقان لە قوواڵییی تاریکیدا
جەستەی یەکدی بە درەوشاوە دەبینن و
بە چنگەکڕکێ هەوڵ دەدەن
نەیەڵن دەروازەکانی بەهەشتی یەکتر دابخرێن
کە ئاسمانەکانم هێناوەتە سەر زەوی
وا بووە من هەستم کردووە
هەر هەناسەیەکیشم بەس بووە بۆ ئەوەی
دارستانەکان لە حاڵی سەمادا هەڵفڕێنم
جوانترین نەسکەکانی کتێبی پیرۆزم
بە خەتی خۆم نەک هەر نووسیوەتەوە
بگرە
بە نووسراوم لە سینەدا تۆمار کردوون
هەرچییەکی بە زمانی مندا نەیا هەرگیز نایاتە ئەم دنیایەوە
خوداکان پێویستیان بووە بە ئەلفبێی گیانی ئەم منەی پەرێشان
هاشوهووشیان سەرلەبەر هاواری دوورییەکەی ئەمن بوو
زمانی من نەبووایە ،ئەم دنیایەش نەدەبوو! هەر ئەوەندە و
''ڕووناکایی ببە و ڕووناکایی بوو!''
لە منەوە گەییشتە ئاسمانی دنیا
ئەو وشانە سەرلەبەر وشەی شاعیر بوون
لە خەونەکانی منیان دزیون
ئەو چەند وشەیە چەند وشەی شاعیرێک بوون
مرۆڤ ،میعراجی بە بەژن و بااڵی خۆی هەڵداوە
سەرباشقەکە وەستانی مرۆڤە بە هەموو بااڵی خۆیەوە لەسەر پێ
سەرباشقەکە بەژن و بااڵی مرۆڤە
خۆیشی ناناسێت
ئەوەی بۆ ئاسمان نەگەڕێت مرۆڤ نییە و
وەهای ئاسمان لە ڕاستیی دڵەوە خواستووە
کە جارجار خۆی لە ئاسمانی دنیا جێ هێشتووە
ئاشقان لە قوواڵییی تاریکیدا جەستەی یەکدی لە خۆیاندا بە درەوشاوە دەبینن
تەنانەت ئەگەر خاچیش خەڵکێکی پەرێشان هەڵیاندابێ
میعراج لە خواستی خۆیەکیی ئەو بەژنەی مرۆڤ هەڵکشاوە
جەستەی یەکدی بە دەرەوشاوە دەبینن
ئێستا تۆ بڕوانە ئاشقان کە لە قوواڵییی تاریکیدا
میعراج لە خواستی بەژنی مرۆڤ هەڵکشاوە
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شێعری ڕابوون و ڕەوایەتێکی
شۆڕشگێڕانە لە مێژوو

بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزب

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی ڕۆژی شەهیدانی کوردستان
پاشنیوەڕۆی ڕۆژی سێشەممە ٩ی خاکەلێوە بە
بەشداریی سەدان کەس لە کادر و پێشمەرگە و
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە گۆڕستانی شەهیدان ،ڕێوڕەسمێکی
بەشکۆ بەبۆنەی  ٧٥ساڵەی شەهیدکرانی پێشەوا
قازی محەممەد و هاوڕێیانی ،ڕۆژی شەهیدانی
کوردستان بەڕێوە چوو.
لـــەو ڕێـــوڕەســـمـــەدا لـــەالیـــەن کـــاک حــەســەن
ڕەســتــگــار ،تێکۆشەری دێرینی نێو ڕیزەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە ،تاجەگوڵینەی
وەفا لەسەر مۆنۆمێنتی شەهیدان دانــدرا .دواتر
کاک مستەفا مەولوودی ،جێگری سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بەو بۆنەوە پەیامی
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
پێشکەش کرد.
لە بڕگەیەکی دیکەی ڕێوڕەسمەکەدا ،خاتوو
خەدیجە مەعزووری ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان و بــەرپــرســی
کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتیی حیزب ،پەیامی ڕێزلێنانی
حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــانــی لــە بنەماڵەی
سەربەرزی شەهیدان خوێندەوە.
لە درێــژەی ڕێوڕەسمەکەشدا لەالیەن کۆڕی
هونەریی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە دوو
ســروودی تایبەت بەو بۆنەوە پێشکەش کران و
دواتر بەشداربووان بۆ بەڵێن نوێکردنەوە لەگەڵ
شەهیدان سەردانی مــەزاری نەمران و هەروەها
پیشانگای وێنەی شەهیدانیان کرد.

فینالند

بەرز ڕاگیرانی یادی سەرکۆماری شەهید ،پێشەوا و هاوڕێیانی
ڕۆژی شەممە١٣ ،ی خاکەلێوە بــە بــەشــداری
بەشێکی بەرچاو لە ئەندامانی حیزبی دێمۆکرات و
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان ،هەروەها نوێنەرانی
هێز و الیەنە سیاسییە کوردستانییەکان لە واڵتی
فینالند ڕێوڕەسمێک بەبۆنەی ڕۆژی شەهیدانی
کوردستان بەڕێوە چوو.
لەو ڕێوڕەسمەدا پەیامی بنەماڵەی شەهیدان ،لە
الیــەن کــاک ئــاوات حەسەنپوورەوە خوێندرایەوە،
هــەروەهــا خاتوو ســارا سۆفی ،ئەندامی پارلمانی
فینالند لە وتەیەکی کورتدا بە بایەخەوە باسی لە
پرسی کورد کرد و دواتر کاک مستەفا شەڵماشی،
کەسایەتیی دیاری نێو ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــان وت ــاری ئــەم بۆنەیەی پێشکێش کــرد.
هــەروەهــا رێــزنــامــەی دەفــتــەری سیاسیی حیزبی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان بــۆ بــنــەمــاڵــەی شەهیدان
و چەپکە گوڵی رێــز و وەفــا لــە الیــەن کــاک قــادر
مەکالوەیی ،بەرپرسی کۆمیتەی حیزب لە واڵتی
فینالند پێشکەش بە بنەماڵەی شەهیدان ،ئامادەبوو

لەو کۆرە کرا.
لەو ڕێوڕەسمەدا پەیامەکانی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان ،بزووتنەوەی گۆران،
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران ،پێشمەرگە دێرینەکان ،فیدراسیۆنی کۆمەلە
کوردییەکانی فینالند و ڕەوەندی کوردستانی خوێندرانەوە و چەند بڕگەیەکی ئەدەبی و
هونەرییش پێشکێش کران.

پرسی ھونــەر بۆ ھونــەر و ھونــەر لە پێناو
کــۆمــەڵــگــەدا کێشەیەکی دوور و درێـــژە لە
مێژووی ھونەر و ئەدەبیاتی مرۆڤدا ،کێشەیەک
کــە پــەلــی ھاویــشــتــۆتــە ئــەدەبــی کــــوردەوە و
ڕەخنەگر و ئەدیبی کوردیشی بــە خۆیەوە
سەرقاڵ کــردوە .بە دوور لە قــەزاوەت کردن
لــەبــارەی لە حەقیقەت نزیکبوونی کــام یەک د .ئازاد محەممەدیانی
لەم ڕوانگانە ،ئاماژە بە جۆرێک لە ھونەر کە
پێوەندیی بە کۆمەڵگە و ژیانی میللەتانەوە ھەیە بە تایبەت لە دۆخێکدا
کە کۆمەڵگە ناسەقامگیرە ،دەتوانێ ببێتە بنەمای لێکدانەوەی ھێندێک
دەق یا خوێندنەوەی مێژووی سەردەمی ئەدەبی گەلێک.
شێعری کوردی بەتایبەت لە کوردستانی ئێران بە ھێندێک ڕەوتی
جیاوازدا ڕۆیشتوە کە شێوەی پێوەندی ئەو ڕەوتانە لەگەڵ کۆمەڵگە
و پرس و بابەتەکانی جێی سەرنج و ئاماژەن .بەاڵم ئەوەی بۆ ئەم
یادداشتە گرینگ و جێی باسە پرسێکی گشتییە کە لە قۆناغێکەوە
دەستەویەخەی ئەدەب ،بە تایبەت شێعری ھاوچەرخی کوردی بووە،
ئەویش دابڕانی واتایی و پێکهاتەیی ئەم ئەدەب و شێعرەیە لە کۆمەڵگە
و ڕەوتە کۆمەاڵیەتی و سیاسیەکانە .بە شێوەیەک کە بەپێچەوانەی
سەردەمێک کە شێعر وێڕای پاراستنی جەوھەرە شێعرییەکانی خۆی
لەگەڵ خەم ،ئازار ،کێشە و بابەت و ڕووداوەکانی کۆمەڵگەکەی لە
پێوەندیدا بوو ،ئەدەبێک کە ھەم لە سەردەمی خۆیدا و ھەم دواتریش
بووە وێردی زمانی کۆمەڵگە و لە ھەموو کۆڕ و کۆبوونەوەیەکدا
چێژ بەخش و ڕێنیشاندەر بوون ،کە دیارترین کەسانی ئەم ڕەوتە
ھێمن بە ھەموو تازەگەرییەکانی لە شێعردا و ھەژار وێڕای زمانە
پاراو و ئارکائیکەکەی و تەنانەت سوارەش کە ڕچەشکێنی قۆناغێکی
شێعری بوو .بەاڵم نوێکردنەوەی پێکهاتەی شێعری نەیتوانی پێش
بە پێوەندی ھونەرەکەی و کۆمەڵگەکەیەوە بگرێ.
دوای ئــەم قۆناغە و بــە تایبەت دوای چــوونــە دەرێ ــی ھێــزی
پێشمەرگەی کوردستان لە شەستەکاندا ،شێعری ڕۆژھەاڵت بەرەو
مەسیرێک ڕۆیشت کە ئاکامەکەی بــووە داب ــڕان لە کۆمەڵگە و
دوورکەوتنەوەی شێعری ھاوچەرخ بە نوێ و کالسیکەوە لە خەم و
کەسەر و ڕووداوەکانی کۆمەڵگەکەی و لێکدابڕانی زمانی شێعریش
لە زمان و کەڵکەڵەکانی کوردی ڕۆژھەاڵت .بەاڵم ماوەیەکە کە لە
شێعری نوێدا ئەزموونە نوێیەکانی «ڕابوون ڕۆژهەاڵت» توانیویەتی
حکایەتخوانی مێژوویەکی نوێ و کەڵکەڵەمەند لە شێعری کوردی
و پێوەندیەکەی لە گەڵ کۆمەڵگە و ڕووداوەکــان بێت(کە لە وتار
و فایلێکی جودادا باسی دەکــەم) .بەاڵم لە قــەوارەی کالسیک و لە
چوارچێوەی غەزەلی نوێدا ئەزموونێکی نوێ ،جیاواز و سەرکەوتوو
خەریکە دەبێتە ســەرەتــای لێک گرێدانەوەی ئــەدەب و کۆمەڵگە،
ھونــەر و سیاسەت و شێعر و شــۆڕش ،ئەزموونێک کە دەنگی
خەم و پەژارەی ڕۆژھەاڵتە و ڕووداوە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکانی
کوردستان بە تایبەتمەندی ڕۆژھەاڵت و پرسەکانی لە توێی غەزەلدا
ڕەوایەت دەکا ،ڕەوایەتێکی شاعیرانە لەو مێژووە دابڕاوەی شاعیر
و نیشتمان.
لە کاتێکدا کە سیاسەتی ســەردەم ھاوشــێــوەی کۆمار و دوای
شۆڕشی  ٥٧و شەستەکان توانایی گوتار سازی(گفتمان سازی)
نییە و ناتوانێ خۆی لە داوی سیاسەت و گوتاری ئەو سەردەم
دەرباز بکا و لە بازنەیەکی خۆ دووپات کردنەوەدا دەسووڕێتەوە
و نەیتوانیوە ھێندێک واتاو چەمکی تازە بکاتە ھەوێنی گوتارێکی
نوێی سیاسی شۆڕشگێڕانە ،شێعری ڕابوون ڕۆژھەاڵت لە ئەدەب
و سیاسەتی شۆڕشگێڕانەی ڕۆژھەاڵت ڕابووە و مانایەکی نوێی لە
غەزەل و لە شێعری ھاوچەرخ بەدەستەوە داوە ،کە دەتوانێ ھەم
لە ئەدەبی کوردیدا گوتارساز بێ ھەم ڕۆحێکی شۆڕشگێڕانە بە
سیاسەتێک بدا کە کەوتۆتە داوی بێ گوتارییەوە .شێعری ڕابوون
نە تەنیا زمانی ئەدەبی سەردەمە بەڵکو واتاکانیشی سەردەمیانەن
بــەاڵم لە ھاوپێوەندیەکی چڕ لەگەڵ کۆمەڵگە و خــەم ،پــەژارە و
کەڵکەڵەکانیدا .ڕابوون دەتوانێ بۆ ھەر ڕووادوێک ،ھەر ھیوایەک،
ھەر ناھومێدییەک ،ھەر جووڵەیەکی خەباتکارانە و ھەر ھەنگاوێکی
پێشمەرگە و خوێنی شەھیدێک ،ھەر بابەتێکی سیاسی و کەڵکەڵەیەکی
کۆمەڵگەکەی بە دوور لە دروشــم ،لە چوارچێوەی غەزەلی نوێدا
دەنگێکی سەرکەوتووی ھونەری بخوڵقێنێ و توانایی ئەوەشی ھەیە
بیکاتە وێردی سەر زمانی ڕۆڵەی نیشتمانەکەی و چێژبەخشی ھەر
کۆڕ و دانیشتنێک بێت.
ئــەم شێعرانە نیشانەی سەرکوتووی ھون ــەری بەرپرسیارە،
ھونەرێک کە نە لە کۆمەڵگەکەی دابڕاوە نە لە شێعر و جەوھەرە
شێعریەکانی شێعرێکی سەرکەوتوو ،لە ڕاستیدا شێعری ڕابوون
ڕۆژھەاڵتی دەنگی گەلێک و حیکایەتخوانی مێژوویەکە کە دەیهەوێ
لە قۆناغێکی چەق بەستووەوە بەرەو قۆناغێک لە هەڵبوونەوە و
سیاسەتی شۆڕشگێڕانە بە گوتارێکی نوێوە بچێ.

