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دامهزرانی کۆماری کوردستان ل ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

کــاک خالید عــەزیــزی لــە پەیامی نــەورۆزیــی
خۆیدا ڕایگەیاند کە نــەورۆز بەشێک لە هێمای
نەتەوایەتیی ئێمەیە و پێویستە لەهەر بارودۆخێکدا
هەر بەو ڕووحە ،بیری لێ بکەنەوە.
ســکــرتــێــری گــشــتــیــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کوردستان بە ئــامــاژە بە چاالکی و تێکۆشانی
حیزبە سیاسییەکان و خەڵکی کوردستان لەمساڵدا
کە ڕابــرد ،دەڵــێ خەبات و تێکۆشانی هەر دوو
المان تەواوکەری یەکتر بووە و نەتەوەیەک کە
ئاوا لەسەر خەت بێ و بەنسیبەت پرسی خۆی
بێتەفاوت نەبێ و لە دەرفەتەکان کەلک وەربگرێ،
هەرگیز بەچۆکدا نایە.
کاک خالید لەو پەیامەدا پێداگری لەسەر ئەوە
دەکا کە یەکڕیزی و یەکگرتوویی خەڵک و هەموو

الیەنە سیاسییەکان لەگەڵ یەکترە کە دەتوانێ دەستەبەری سەرەکیی
سەرکەوتنی خەبات و تێکۆشان لەپێناو مافەکانمان بێ.
(دەقی ئەو پەیامە لە الپەڕە  2دا بخوێنەوە)

خالید عەزیزی:

با ساڵی داهاتوو بکەین بە ساڵی یەکیەتی و هەرەوەزی کوردانە
سەروتار

ئێران چۆن پێ

دەنێتە ساڵی نوێوە؟
کەماڵ کەریمی
ساڵێک لەمەوبەر خەڵکی ئێ ران
بە دوو دەردی گ رانەوە و بە ئومێد
ب ــە وەدی ــه ــات ــن ــی ئ ــاوات ــەک ــان ــی ــان لە
هەلومەرجێکی دژواردا ،ئاگری
ن ــەورۆزی ــان ک ــردەوە .ئ ــەوان لەگەڵ
بردنەسەری ژی ــان لەگەڵ هەموو
ناخۆشییەکان ،ئەوکات بەدەست
بەاڵی نەخوازراوی کورۆناوە هەر
ڕۆژەی ژمارەی ڕوو لە زیادبوونی
قوربانییانی واڵتەکەیان دەژم ــارد،
هــاوکــات ب ــە دەســـت خ ــەم ــس ــاردی
و درۆی ڕۆژانـــــەی ب ــەرپ ــرس ــان ــی
دەس ــەاڵت ــی ــش ــەوە وەزاڵ ــەه ــات ــب ــوون.
ئەوکاتەی کە هەموو واڵتانی جیهان
ب ــە تایبەت واڵت ــان ــی پێشکەوتوو
و دەوڵـــەتـــە دەروەســـتـــەکـــان کە
خەمی ژیانی هاونیشتمانیانیان
بــــوو بــیــریــان ل ــە ڕێــگــە چــــارەی
ب ــەرب ــەس ـتک ــردن ــی ب ــاوب ــوون ــەوەی
زیاتری ئەم پەتایە دەک ــردەوە ،لە
ئێ ران و لە زم ــان کاربەدەستانی
ک ــۆم ــاری ئیسالمییەوە لە جیاتی
ئامادەکاری زیاتر بۆ یارمەتیدانی
خەڵک ،هەوڵی شاردنەوەی ڕادەی
ت ــووش ــب ــووان و ق ــورب ــان ــی ــان ــی ئەم
نەخۆشییەیان دەدا .ئ ــەوەش هیچ
کە لە دەوران ــی ئەوپەڕی گەشەی
زان ــس ــت ــی پزیشکیدا و ه ــەوڵ ــدان
بۆ دیتنەوەی دژە ڤایرۆسی ئەم
پەتایە تازە ئاخووندەکان ڕێگەی
مەرقەدەکان و نزا و پاڕانەوەیان
ن ــی ــش ــان خ ــەڵ ــک ــی ســاویــلــکــەی
بــێــدەرەتــان دەدا .ئێستا ل ــەگ ــەڵ
ئەوەی لە زۆربەی واڵتانی جیهان
دوای دۆزینەوەی ...
درێژە لە الپەڕەی ٢
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چارەنووسی ڕێژیم چۆن و
لەکوێ یەکال دەبێتەوە؟

تۆڵەیەک کە لە خەڵک دەکرێتەوە
ئەمریکا بەدووی ڕێککەوتنێکی باشتر

کوژران و برینداربوونی  ٢٢٦کۆڵبەر و

لە بەرجامە لەگەڵ ئێراندا

دەسبەسەرکرانی  ٧٠٥کەس لەمساڵدا

ڕابێرت ماڵی ،نوێنەری تایبەتیی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بۆ کاروباری ئێران
دەڵێ ئەمریکا بەدووی دەستەبەری ڕێککەوتنێکی باشتر لە بەرجامە لەگەڵ ئەم
واڵتە .ئەو دەڵێ ئەمریکا بۆ دانوستان لەگەڵ ئێران کات بەفیڕۆ نادا و ئامادەی
گەڕانەوە بۆ بەرجامە.
ڕابێرت ماڵی دەڵێ ئەم ڕێککەوتنە هەم دەبێ لە بەرژەوەندیی دوو الیەن بێ و،
هەم قازانج و بەرژەوەندیی واڵتانی ناوچەش دابین بکا و ،لە هەمان حاڵدا سەقامگیر
بێت.
کۆماری ئیسالمی لە کاردانەوە بە سیاسەتی نوێی کۆشکی سپی ڕایگەیاندوە کە
ئێمە هەموو شتێکمان پێشتر لە «بەرجام»دا بڕاندۆتەوە و شتێکی تازە نییە هەتا
لەسەری دانوستان بکەین .جەواد زەریف ،وەزیری دەرەوەی ئێران لە وتووێژێکدا
لەگەڵ «پۆلیتیکۆ» ئیدیعای کردووە کە دەوڵەتی جۆ بایدەن دەیەوێ بە «گوشار»
و «زەبری زۆر» دەیەوێ ئیمتیازی نوێ لە ئێران وەرگرێ.
پێشتریش ژان لودریان ،وەزیری دەرەوەی فەڕانسە گوتبووی کە گەڕانەوەی
ئەمریکا بۆ بەرجام خاڵی دەسپێکی وتووێژێکی بەرباڵوتر لەسەر بارودۆخی ناوچە،
هێمنایەتیی جیهان و بەرنامەی مووشەکیی ئێران دەبێت ،بەاڵم هەڵبژاردنەکانی
سەرۆککۆماریی ١٤٠٠ی ئەم وتووێژانەی دوا خستووە.

لە ماوەی ساڵی ١٣٩٩ی هەتاویدا النیکەم  ٢٢٦کۆڵبەر و کاسبکاری کورد بە
تەقەی ڕاستەوخۆی هێز ه چهکدارهکانی کۆماری ئیسالمی ،یان بەربوونەوە لە
بەرزایی کوژراون و بریندار بوون .لەو  ٢٢٦کەسە  ٩١کەسیان یان بە تەقەی
ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم کـــوژراون ،یــان بەهۆی ڕاوەدوونــانــی
هێزەکانی ڕێژیم و بەربوونەوە لە بەرزایی یان ڕەقاڵتن لە سەرما و کەوتنە ژێر
ڕنوو گیانیان لەدەست داوە و  ١٣٥کەسیش بریندار بوون.
لە ماوەی ئەمساڵدا النیکەم  ٤٩بەندکراوی کورد ئێعدام کراون کە  ٤کەس لەوان
زیندانیی سیاسی بوون .هەروەها زیاتر لە  ١٠زیندانیی کورد لە بەندیخانەکان
بەهۆی پێڕانەگەیشتنی پزیشکی یان لەژێر ئەشکەنجەدا گیانیان لەدەست داوە.
دەزگــای ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی لە مــاوەی ئەمساڵدا النیکەم ٧٠٥
کەسیان بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی دژ بە کۆماری ئیسالمی دەسبەسەر کردووە.
لەو سەدان کەسەی لە ماوەی ئەمساڵدا گیراون ،النیکەم  ١٥٣کەس لەوان دادگایی
و حوکمی زیندانیان بەسەردا سەپاوە و ژمارەیەکی زۆرتر لەوەندەش هێشتا لە
گرتنگەکانی ئیتالعاتدا دەسبەسەرن و چارەنووسیان ناڕوونە .هەروەها دەیان
کەس بوونەتە قوربانیی تەقینەوەی مین کە ناوی  ٤١کەس لەوان مافی مرۆڤ
ئاشکرا بووە ،کە  ١٠کەس لەوان کوژراون و  ٣١کەسیش بریندار و نقوستان بوون.
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پرسی ژن و

چارەڕەشیی چەوساوەکان

ڕێگای هەڵەمووتی فیدڕاڵیزم

کۆمار لە ئاوێنەی شێعرەکانی

بزوووتنەوەی کورد

لەسۆنگەی ئایدۆلۆژیی دەسەاڵتەوە

لە ئیرانی ئێستادا

سەردەمی خۆیدا
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درێژەی سەروتار

ئێران چۆن پێ دەنێتە
ساڵی نوێوە؟
 ...ڕێــگــەی بــەرگــری لــەم پەتایە و دیــتــنــەوەی دژەکـــەی هەوڵی
چارەسەرکردنی یەکجاری پەتاکە دەدرێ ،ئێران بە زیادبوونی
تووشبووان و قوربانی تازەوە پێ دەنێتە ساڵی نوێوە.
ساڵی  ١٤٠٠لە کاتێکدا دەســت پێدەکا کە ئێران لەگەڵ کێشە
بــــەردەوام و ڕوو لــە زیــادبــووەکــانــی لــە مــلــمــانـێدایــە .کــۆرۆنــا،
بێکاری ،گرانی و هەاڵوسانی بــەردەوام ئەو نەخۆشییانەن کە بە
هۆی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمییەوە یەخەی خەڵک بەر نادەن
و هەرکامەیان بە جیا وەک پەتایەک ژیانی خەڵکی ئەم واڵتەیان
خستووەتە مەترسییەوە .ئابووری واڵت بە هۆی بێبەرنامەیی و
نەبوونی پالنێک بۆ گەشەپێدان سەرەڕای دروشمە بەردەوامەکانی
خامنەیی لــەمــەڕ ڕێکردنی ئــابــووریــی بــەرگــری و بەرهەمهێنانی
خۆماڵی ،پەرەگرتنی دزیی بە ئاشکرای بەرپرسان و ئاغازادەکان کە
هەم سەرچاوە و هەم هۆکارێکی دروستبوونی ئەو وەزعە خراپەن،
بەرەو ئاقارێکی خراپتر دەڕوا .لەالیەکی دیکەشەوە بەردەوامبوونی
سیاسەتە هەڵەکانی ڕێژیم لە دەرەوەی سنوورەکانی و خەرجکردنی
میلیارد دۆالری لە واڵتانی دیکە کە هیچ بەرهەمێکی بۆ خەڵکی
ئێران بــەدواوە نەبووە ،خەڵکی ئێرانی بێبەش کــردووە لەو بەشە
کەمە داهاتەی کە دەچێتە دەست ڕێبەرانی کارنەزانی ڕێژیمەوە .لە
ڕاستیدا ئەوەی ئیستا دەبینرێ دەبێ وەک کارەساتێکی ئینسانیی
دەستکردی کەسانێک لە ڕێبەریی واڵتدا ببینین کە جگە لە دەسەاڵتی
خۆیان بیر لە هیچ شتێکی دیکە ناکەنەوە و لە پێناویدا خەڵک دەکەنە
سووتەمەنیی پیالنەکانی خۆیان.
ئ ــاس ــەواری ئ ــەم دۆخـــە ئــابــووریــیــە کــە ســەرچــاوەکــەی تەنیا
خۆفەڕزکردنی بیرکردنەوەی کەمایەتییەکی دەسەاڵتخوازە بەسەر
هەموو کۆمەڵگەدا ،لەسەر تێکچوونی شیرازەی کۆمەاڵیەتی بە زۆری
دەبیندرێ .پەرەگرتنی فەساد ،لێکترازانی بنەماڵە ،کوشتن و خۆکوژی،
پەرەگرتنی ئێعتیاد و زۆر بابەتی دیکە هەموو ئەو شتانەنن کە
ئەمساڵیش کۆمەڵگەی ئێران لەگەڵی دەستەومالن دەبێ .زیادبوونی
بێکاری و دابەزینی ئاستی ژیانی خەڵک بە هۆی چوونەسەری ڕێژەی
خەتی فەقر و کەم دەرامەتی ،پێشبینیی ڕێگەچارەیەکی بۆ ناکرێ و
کەمتوانایی دەوڵەت لەباری ماڵییەوە ئەگەر بیشیانەوێ ،ڕۆچنەی
ئومێدی خەڵکی بۆ ژیانێکی باشتر بەستووە .سەیر ئەوەیە کە لە
تەواوی ئەم سااڵنەدا و لە بەردەوامیی بەرەو خراپترچوونی وەزعی
نێوخۆی واڵت ڕێبەرانی ڕێژیم هۆکاری هەموو ئەو بەاڵیانەیان
خستووەتە ئەستۆی تەحریمەکانی ئەمریکا و بۆ جارێکیش ئامادە
نەبوون لە هــەزاران کەمتەرخەمی و هەڵە و کەموکوڕیی خۆیان
ددان بە یەکیاندا بنێن .هەر بۆیە ئــەوان لەگەڵ دەربڕینی هەموو
دژایەتییەکیان لەگەڵ ئەمریکا تەنیا چاویان لە ڕەحمەتی ئەمریکا
بڕیوە کە بەڵکوو بە هەڵگرتنی تەحریمەکان هەناسەیەکیان بێتەوە
بەر.
بــەاڵم ئێستا کە پێ دەنێینە ساڵی نوێوە دەبینین چاوەڕوانیی
چوار ساڵەی ئەوان بۆ گۆڕینی سەرۆککۆماری ئەمریکا هیچی لێ
شین نەبووەتەوە و پێ ناچی بەو زووانەش بەرهەمێکی بۆ ئەوان
بەدواوە بێ .ئەوەی ئێستا دەبیندرێ و بەو جۆرەی پێشبینی دەکرا،
بەردەوامیی گوشارەکانە بۆ سەر کۆماری ئیسالمی بە شیوازێکی
جیا لە پێشوو .هەربۆیە شاییلۆغانی پێشوویان جێی داوە بە
نیگەرانی و هەڕەشە لە گرتنەبەری پەرەپێدانی دامەزراوە ناوکییەکان
و نمایشی مووشەکی .سیاسەتێک کە نە پێشتر بۆ ئەوان کارساز
بووە و نە لە داهاتووشدا خێرێکی لێ دەبینن .ئەوەی دیارە ئەگەر
هەڕەشە و سیاسەتی یەکالیەنەی دەوڵەتی تڕامپ جێی خۆی داوە
بە دیپلۆماسی بایدن لە پێناو گەڕانەوە بۆ هاوپەیمانی جیهانی لە
دژی سیاسەتەکانی ڕێژیم ،لە چەکی ناوکییەوە بگرە هەتا پشتیوانی
لە تێرۆریزم و دەستێوەردان لە واڵتانی ناوچە ،نە تەنیا ڕێخۆشکەر
نەبووە بۆ چارەسەری کێشەکان ئەوجۆرەی بیریان لێدەکردەوە،
بەڵکوو بارگرانییەکی زیاتری بۆ کۆماری ئیسالمی دروست کردووە.
بەو پێیە پێناچێ بەو زووانە مەگەر بە قبووڵی سازشێکی نوی بتوانن
خۆ لە ژێر باری تەحریمەکان ڕزگار بکەن.
بەاڵم لە هەموو ئەوانە گرینگتر لەگەڵ زیادبوونی فشارەکانی ڕێژیم
بۆ سەر چاالکانی سیاسی و مەدەنی و پێشێلکردنی مافی مرۆڤ
لە هەموو شێوازێکی خۆیدا ،پەرەگرتنی ناڕەزایەتییەکانی خەڵک لە
دژی کۆماری ئیسالمی ڕوو لە زیادبوون بــووە .ئەگەر لە ساڵی
ڕابردوودا بە گرتن و دەرکردنی حوکمی درێژماوە و هەمووجۆرە
سووکایەتییەک بە جیابیران ،دەسەاڵتدارانی ڕێژیم هەوڵی سەرکوت
و پێشگرتن لە دەربڕینی ناڕەزایەتییەکان داوە ،ئێستا دەبینین کە ئەم
کردەوە دژە مرۆڤانەیان نە تەنیا پاشەکشەی بە خەڵک نەکردووە
بەڵکوو ب ــەدوور نابیندرێ کە ئــەم ناڕەزایەتییانە بە شێوازێکی
گشتگیر بەرەوڕوویان ببێتەوە .لە ڕاستیدا دروشمی نا بۆ کۆماری
ئیسالمی کە لە زۆربەی شوێنەکانی ئێران کەوتووەتە سەر زاری
خەڵک و زیاتر لە چل ساڵە خەڵکی کوردستان قوربانی بۆ دەدا،
ئاشکرابوونی ئەوپەڕی ناڕەزایەتی و بێ ئومێدییە لە سەراسەری
ئێران لەو ڕێژیمە ،و لە نێو ئەو خەڵکەیدا کە بەردەوام چاوەڕوانی
گۆڕانکارییەک بوون بەرەبەرە دەبێتە بیرکردنەوەیەک بۆ گۆڕانێکی
بنەڕەتی لە حکوومەتدا کە لە داهاتوودا ڕووبەڕووی دەسەاڵتداران
دەبێتەوە .بێگومان بۆ گەیشتن بەو ئەنجامەش پێویستە هەوڵێکی
جیددی بدرێ بۆ دروستکردنی هاودەنگییەک لە نێوان هەموو بیر
و چین و توێژەکانی کۆمەڵگەدا .ئەم بەرپرسایەتییە پێش هەمووان
لە ئەستۆی حیزبەکانی ئۆپۆزیسیۆنە کە چۆن دەتوانن هاوئاهەنگی
لەگەڵ ئازادیخوازانی نێوخۆی واڵت بکەن کە هەموو هەڕەشە و
فشارێکیان لەسەر خۆیان تەحەمول کــردووە .بێگومان بە دیتنی
وەزعی ئێستا ساڵی داهاتوو بۆ کۆماری ئیسالمی ساڵێکی بێ کێشە
نابێ.

با ساڵی داهاتوو بکەین بە ساڵی یەکیەتی و
یەکڕیزی و هەرەوەزی کوردانە

(پەیامی نەورۆزیی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان)

خەڵکی بە ئەمەگی کوردستان!
خۆشک و برایانی ئازیز!
کچان و کــوڕانــی تێکۆشەری ڕۆژهــەاڵتــی
کوردستان!
بەبۆنەی نـــەورۆز ،جێژنی کۆنی کـــوردەواری،
تــازەبــوونــەوەی ساڵی کــوردی لە الیــەن سەرجەم
کادر و پێشمەرگەکان و ئەندامانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانەوە پیرۆزباییتان لێ دەکــەم .هەروەها
زۆر بەتایبەتی ،پیرزۆبایی دەک ــەم لــە بنەماڵەی
سەربەرزی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی.
هاوواڵتییانی خۆشەویست!
ئێوە لە کەش و هەوایک دا بەرەو نەورۆز دەڕۆن
کە لە الیەک پەتای کۆڕۆنا باڵی بەسەر کۆمەڵگەدا
کــێــشــاوە و ،لــە الیــەکــی دیــکــەش لــە دەرەنــجــامــی
سیاسەتەکانی نامەسئووالنەی کۆماری ئیسالمی،
کۆمەاڵنی خەڵک بەگشتی لە ئێران و بەتایبەت لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە بوارێکی زۆر ناخۆشی
کۆمەاڵیەتی و ئابووریدا دەژین.
بەاڵم لەبیرمان نەچێتەوە ،ئێمە لە ڕۆژە خۆش
و ناخۆشەکاندا ،یادی نەورۆزمان کردۆتەوە ،لەبەر
ئ ــەوەی نـــەورۆز بەشێک لــە هێمای نەتەوایەتیی
ئێمەیە .بۆیە ئەوساڵێش هیوادارم هەمووی ئێوە بە
لەبەرچاو گرتنی هەموو ڕێکارەکانی تەندروستی
کاتێک یــادی نـــەورۆز دەکــەنــەوە ،ڕێــک هــەر بەو
ڕووحە ،بیری لێ بکەنەوە.
خۆشک و برایانی ئازیز!
لە ساڵی ڕابــردوودا بەشی کۆماری ئیسالمی بۆ
کۆمەاڵنی خەڵک لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان فەقیری
و بێکاری و بێدەرەتانی لە بــواری ژیاندا بووە.
ل ــەڕووی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ،زیندانیکردن،
سەپاندنی حوکمی ئێعدام و ئەشکەنجەکردنی بەشێک
لە تێکۆشەرانی ئێوە بووە .لە بواری ئابووریشدا
لە سۆنگەی بێکارییەوە کۆڵبەری لە کوردستان
هەر درێــژەی بــووە .لــەوەش گەڕێین کە لە بواری
کۆڕۆناشدا کۆماری ئیسالمی کۆڕۆنای قۆستەوە
بۆ ئەوەی کە لە قازانجی خۆی کەلکی لێوەرگرێ
و ،بەو جۆرە خەڵک مەجالیان نەبێ ،ناڕەزایەتیی
خۆیان دەرببڕن .بەاڵم بەشی ئێوە و بەشی ئێمە چ
بووە لە دژی کۆماری ئیسالمی؟ ئێوە و ئێمەش لە
دژی کۆماری ئیسالمی کۆڵمان نەداوە و خەبات و
تێکۆشانمان درێژەی بووە .ئێوە بەشێوەی خۆتان
و ئێمە بەشێوە خۆمان ،بەاڵم خەبات و تێکۆشانمان
ن لە ڕۆژهەاڵتی
لە پێناو مافە نەتەوایەتییەکانما 
کوردستاندا و شێوەی تێکۆشانی هەر دوو المان لە
ساڵی ڕابردوودا تەواوکەری یەکتر بووە.
خەبات و تێکۆشانی مەدەنیی ئێوە لە بــواری
جــۆراوجــۆردا ،لەالیەن کچان و کوڕانی تێکۆشەر
و ژنان و پیاوانی ئازیز ،نیشانی داوە نەتەوەیەک
کە ئاوا لەسەر خەت بێ و بەنسیبەت پرسی خۆی
بێتەفاوت نەبێ و لە دەرفەتەکان کەلک وەربگرێ،

هەرگیز بە کۆماری ئیسالمی بەچۆکدا نایە.
ئێمە بە تێرۆری ڕێبەرانمان بە چۆکدا نەهاتین،
بە مووشەکبارانی قــەاڵ بە چــۆکدا نەهاتین ،بۆ!
لەبەر ئەوەی کە ئێوە پشتوانییتان لە ئێمە کردووە.
ئێمە خەبات و تێکۆشانی مەدەنیی ئێوە لە بواری
جــۆراوجــۆردا زۆر بــەرز دەنرخێنین .هۆیەکشی
ئەوەیە حیزبی دێموکرات ،هەمیشە بــاوەڕی بەوە
بووە کە لە ڕێگای ئاشتی و دیالۆگ و بەشێوەی
ئاشتیخوازانە تێبکۆشێ خەڵکی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بە مافەکانی خۆی بگا.
ئێمە هەرگیز لەسەر ئەو بــاوەڕەدا نەبووین کە
ڕێگا چارەی نیزامی دەتوانێ پرسی کورد لە ئێران
چــارەســەر بکا .لــە ڕاب ــردووش ــدا کــە بــە ه ــەزاران
پێشمەرگەمان لە مەیداندا هەبووە هەر لەو باوەڕەدا
بووین و هەین ،کە ڕێگای نیزامی پرسی کورد
چارەسەر ناکا .ئێستا کە بەخۆشییەوە ئێوە لەسەر
خەت و لە مەیداندا دەبینین ،جێگای خۆیەتی  بۆ
جــارێــکــی دیــکــە پێداگریی لــەســەر ئــەو سیاسەتە
بکەینەوە.
هاوواڵتییانی ئازیز!
زەمانێک ئێمە دەتوانین بە مافەکانمان بگەین ،کە
دۆست زۆرتر بۆ خۆمان پەیدا بکەین و ،بەیەکەوە
کــۆمــاری ئیسالمی تەریک خەینەوە .بــۆ! چونکی
کــۆمــاری ئیسالمی لە ساڵی ڕابــردووشــدا هەوڵی
داوە سەرپۆش لەسەر مەسەلەی کــورد دابنێ و
ئێمە تەریک خاتەوە .ڕێگا چارەکە چییە؟ ڕێگا چارە
ئەوەیە یەکەم لەنێوخۆی واڵتــدا ،پەیامی دۆستی،
ئاشتیخوازانە و مافخوازانەی ئێمەی گەلی کورد
بە گوێی هەموو خەڵکی ئێران و بە گوێی هەموو
نەتەوەکانی ئەم واڵتە بگا.
دوویەم ،ئێمە وەکوو حیزبی دێموکرات و الیەنە
سیاسییەکانی دیکەی کوردستان بە الیەنەکانی
دیکەی ئێران دەڵێین ،پێمان خۆشە بەیەکەوە ئێران
ئێدارە بکەین و پێویستە مەسەلەی کورد لە ئێران
وەک دەرفــەت ببیندرێ ،بــەاڵم دەبــێ بە تەوافوق
و ڕێککەوتن لــەگــەڵ یەکتر ئــێــران ئــیــدارە بکەین
و بەمجۆرە ئێرانی داهاتوو بکەین بە هی هەموو
الیەکمان.
هاوواڵتییانی ئازیز!
کۆماری ئیسالمی لە بواری نێودەوڵەتیدا هەوڵی
داوە و تێدەکۆشێ قەیران و پرسی ئەتۆمیی خۆی
وەکــوو کارتێک لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا و لە
هاوکێشەکانی دنیای دەرەوەدا بەکار بێنێ .هاوکات
کۆمەڵگە و نێوخۆی واڵتیش بە بارمتە بگرێ و
بەوجۆرە ڕابگەیەنێ کە لە ئێران تەنیا یەک کێشە
هەیە ئەویش کێشە ناوکی و بەرجامە ،کە دیارە
ئــەوەش بەڕێککەوتن و دانوستان ،لەگەڵ دونیای
دەرەوە چارەسەر دەبێ و کێشەی دی لەئارادا نییە.
بەاڵم ئێمە پێداگرییمان کردووە و ،پێداگریشی لەسەر
دەکــەیــنــەوە ،کێشەی بــەرجــام و کێشەی ئەتۆمی
شتێکە لە پێوەندیی نێودەوڵەتیدا و مەسەلەی ئەسڵی

نێوخۆیی واڵتە .لەنێوخۆیی واڵتیش بەخۆشییەوە
شــعــووری سیاسیی ئێوە خەڵکی کــوردســتــان و
هەست و ئێحساسیی نەتەوایەتیی ئێوە کە لەسەر
خەتن ،قووەتی قەلبێکی گــەورەیــە بۆ ئێمە و بۆ
هەموو الیەکمان لە خەبات دژی کۆماری ئیسالمیدا
و بۆ جێخستنی مافەکانمان.
خوشک و برایانی ئازیز!
ئێمە لــە خــەبــات و تــێــکــۆشــان و قــوربــانــیــدان
تەنەخیمان نــەکــردووە ،بــەاڵم ئــەوە یەکڕیزی و
یەکگرتوویی ئێمە لە نێوخۆی واڵت و ،یەکڕیزی
و یەکگرتوویی هەموو الیەنە سیاسییەکان لەگەڵ
یــەکــتــرە کــە دەت ــوان ــێ دەســتــەبــەری ســەرەکــیــی
سەرکەوتنی خەبات و تێکۆشان لەپێناو مافەکانمان
بێ .بۆیە بۆ جارێکی دیکە داوام ئەوەیە هەموو
ئێوە ،جیاواز لە هەر ئایین و مەزهەب و زاراوە
و ناوچەیەک کە هەمانە ،ساڵی داهاتوو بکەین
بــە ســاڵــی یــەکــڕیــزی و یەکیەتی و هــاوکــاری و
هەماهەنگی و هەرەوەزی کوردانە .هاوکات لەهەر
بارودۆخێکدا لەبیرمان نەچێتەوە کە هەموومان
خ ــاوەن ــی مــەســەلــەیــەکــیــن بــە نــــاوی مــەســەلــەی
نەتەوایەتیی کورد لە ئێراندا و هیوادارم هەموو
الیەکمان لەو بوارەدا کاری بۆ بکەین .ئێمە بەش
بەحاڵی خۆمان لە حیزبی دێموکراتی کوردستاندا
بەو مەسەلەیەوە ماندووین و ساڵی ڕابــردووش
پێوەی ماندوو بووین .لەمساڵیشدا تێدەکۆشین
بە پێوەندیی باش و دەروەستانەی خۆمان لەگەڵ
الیەنەکانی دی ،ئەو ڕوحە بەهێزتر بکەین.
داوای ئێوە ،بۆ یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان لە
الیەن ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە
وەرگــیــراوە .بۆیە بەخۆشییە ئێستا هــەردووالی
دێموکراتەکان لەسەر خەتین ،ئێمە وەکوو حیزبی
دێموکراتی کــوردســتــان هــەمــوو هــەوڵــی خۆمان
دەدەیــن ،بۆ جێخستنی عەقڵییەت و فەرهەنگێک،
لە پڕۆسەی دانوستان و وتووێژ لەگەڵ الیەنەکەی
دیــکــەی دێــمــوکــرات بــەو ڕوحــە ئــەو دوو حیزبە
ببێتەوە بــە یــەک حیزب کــە ئێمە لــە داهــاتــوودا
بــەیــەکــەوە کــار بکەین و بــەیــەکــەوە هەموومان،
کادرەکان ،پێشمەرگەکان ئەندامان و الیەنگران،
لەنێوخۆی واڵت و لە هەموو شوێنێک بە یەکەوە
هەست بە بەرپرسیارەتی بکەین و بە شانازییە و
بەرنامە و پڕۆژەیەکی دیکە کە چاوەڕوانیی ئێوەیە،
دیسانەکە گڕووتینێکی دیکە بدەینەوە بە خەبات و
تێکۆشانمان.
ئێمە دەبــێ تێبکۆشین ،ئــەو ڕوحــی یەکیەتی
و یەکڕیزییە لەنێو خۆماندا پتر جێ بخەین و،
هیوادارم لە ساڵی داهاتوودا زۆرتــر کار لەسەر
ئەوە بکەین.
لەکۆتاییدا نەورۆزتان پیروز ،کوردستان هەر
ئــاوەدان ،ئااڵی کوردستان هەر شەکاوە بێ .هەر
شاد و ساغ و ساڵمەت بن .داهاتوو هیی ئێمەیە.
***

ژماره794 :

3

30ی ڕەشەمەی 20 _ 1399ی مارسی 2021

چارەنووسی ڕێژیم چۆن و
لەکوێ یەکال دەبێتەوە؟
عەلی بداغی

کەمپینی “نــا ب ــۆ کــۆمــاری ئیسالمی” لەم
ڕۆژانـــــەدا دەن ــگ ــێ ــک ــی ن ــوێ ــی دی ــک ــەی ــە ک ــە ه ــەم
ل ــە ن ــێ ــوخ ــۆی واڵت و هــەم ل ــە دەرەوەی واڵت
ب ــەرزت ــر و بەرباڵوتر دەبیسترێ .ئ ــەم دەنگە
لە ئێستادا ک ــاردان ــەوەی جیدی کۆمەڵگەیە بە
کۆی قەی رانگەلێک کە کۆماری ئیسالمیی ئێ ران
لە چوار دەی ــەی ڕابــردوودا بۆ خەڵکی دروست
کردووە.
وەڕێکەوتنی ئەم کەمپینە بێ لەبەرچاوگرتنی
ئ ــەوەی ک ــام هێز و الی ــەن ــی سیاسیی لەپشتە
و تێڕوانین و خوێندنەوەکان بۆ ڕەگداکوتان
و ب ــەرەوەپ ــێ ـشچ ــوون ــی دەبـــێ چ ــۆن و چ ب ــن،
بیرهێنەرەوەی بڕیارێکی مێژوویی بزووتنەوەی
سیاسیی کــــوردە .ب ــێ ــگ ــوم ــان ئ ــەو ک ــات ــەی کە
هــەر مانگێک دوای خۆسەپاندنی ڕێبەرانی
ئــەم ڕێ ــژی ــم ــە ڕاپ ــرس ــی ــی “کــۆمــاری ئیسالمی،
بەڵێ یان نەخێر” دەک ـرا و کوردستان و هێزە
سیاسییەکانی پێشەنگی “نا”گوتن بەو ڕێژیمە
فریودەرە بوون؛ ئەگەر کورد تەنیا نەمابایەوە
و ن ــەت ــەوە و قــــەوارە سیاسییەکانی دیکەش
بەرەوپیلی ئەو بانگەوازە هاتبان ،ڕەنگبێ ئەوەی
لە چوار دەیەی ڕابردوودا بەسەر ئێ ران و خەڵکی
ئەم واڵتە هاتووە ،ڕوویان نەدابا .بزووتنەوەی
سیاسیی کورد لە چوار دەیەی ڕاب ــردوودا و لە
شێوە و فۆڕمی جۆراوجۆری سیاسی ،مەدەنی
و تەنانەت چەکداریدا بەردەوام بووە لەسەر ئەم
“نا”گوتنە و بە سەربەرزییەوە هەتا ئێستاش
باجی ئەو خۆڕاگرییە و مافخوازییە دەدا.
تایبەتمەندییەکی ئ ــەم کەمپینە ت ــازەی ــە کە
هێشتا مەیدانی نییە و پتر میدیایی و تەبلیغاتییە
ئەوەیە کە لەو ماوەیەدا بەشی بەرچاو لە چین و
توێژ و فرەیی و جۆراوجۆرییەکانی کۆمەڵگەی
گرتووەتەوە و ،هاوکات دەکرێ دوو پەیامیشی
تێدا بخوێنینەوە:
پەیامی ی ــەک ــەم ڕوو ل ــە س ــەرۆکک ــۆم ــاری ــی
ئەمریکا ،واڵت ــان ــی ئ ــورووپ ــای ــی و کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتییە کە ئێ ران ناتوانێ عونسورێکی
دڵنیا لە هاوکێشە جیهانییەکان و هاوبەشێکی
ب ــاش ــی س ــی ــاس ــی و ئ ــاب ــووری ب ــۆ ئــــەوان ب ــێ؛
چونکی بناغەی دەسەاڵتی ئەم ڕێژیمە لەرزۆکە
و حاکمییەتی کــۆمــاری ئیسالمی ت ــەن ــی ــا و
تەنیا زەب ــروزەن ــگ لەسەر پێی ڕاگ ــرت ــووە ،نەک
شەرعییەت و پشتیوانیی خەڵک.
خەڵکی ئێ ران نیگەرانن لە ئەگەری سازانی
کۆمەڵگەی جیهانی لەگەڵ کۆماری ئیسالمیدا
ڕێ ــژی ــم هێز و تینی پ ــت ــری وەبـــەر ب ــێ ــت ــەوە و
ت ــون ــدوت ــی ــژت ــر ل ــە ئێستاش بــەر بێتە گ ــی ــان و
ژی ــان ــی خ ــەڵ ــک .ئــەو ت ــرس ــەش ل ــەخ ــۆڕا نییە و
پێشترین ئ ــەزم ــوون کـــراوە .وەک چ ــۆن دوای
هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماریی  ٨٨و ڕاپەڕینی
خەڵک بێتوو ئەمریکا و کۆمەڵگەی جیهانی
دەن ــگ ــی خەڵکیان بیستبا و ق ــازان ــج ــی س ــازان
لەگەڵ کۆماری ئیسالمییان لە پێشەوە و لە
سەرووی بەرژەوەندیی سەقامگیری خۆیان لە
پشتیوان یکردن لە خەڵک دانەنابا؛ ڕەنگبێ ئێستا
ئەو ڕێژیمە بەشیک با لە مێژوو.
پەیامی دووهـــەم ڕوو ل ــە دەس ــەاڵت ــە ک ــە لە
ب ــەه ــاری ساڵی نوێدا بەتەمای بەڕێوەبردنی
هەڵبژاردنی س ــەرۆکک ــۆم ــاری ــی ــە .ئ ــەو “ن ــا”ی ــەی
ئێستا لــەو کەمپینەدا ب ــەرز ک ــراوت ــەوە ،نای
پێشوەختە ب ــەو ه ــەڵ ــب ــژاردن ــە و لێکەوتەکانی
و تەواوەتیی ڕێژیمە .ئ ــەم “نا”یە بە کۆماری
ئیسالمی لە هەڵبژاردنەکانی خولی یازدەهەمی
مەجلیسی شدا بە بەشداریی الن یکەمی خەڵک
بە ڕوونی بەرز ک رایە ،بۆیە بۆ هەڵبژاردنەکانی
سەرۆککۆماریش چارەنووسێکی باشتر لەمە
چـــاوەڕوان ناکرێ و حکوومەت بە یارمەتیی
“کــــۆرۆنــــا”ش نــاتــوانــێ ب ــە دڵـــخـــوازی خ ــۆی
ئەندازیاریی بۆ بکا.
خەڵکی ئێ ران زۆر هەل و دەرفەتی بۆ گۆڕان
لە بارودۆخی ئارایی بەبێ توندوتیژی بە الیەنە
سیاسییە مودەعییەکان دا ،ب ــەاڵم هەموو ئەو
دەرف ــەت ــان ــە س ــووت ــان و خەڵک م ــان ــەوە و تەنیا
یەک هەڵبژاردن ،ئەویش تێپەڕین لە کۆماری

ئیسالمی و ناگوتن بەو دەسەاڵتە .هۆکارەکەش
ئەوەیە کە کۆماری ئیسالمی لە مێژووی ژیانی
خۆیدا پێشی بە گووران و ڕۆڵبینینی بنیاتە
سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان گرتووە .حیزبی
سیاسیی سەربەخۆ و دامـــەزراوەی مەدەنیی
بەمانای خ ــۆی لە ئێ راندا نین –ب ــە واتایەکی
دی ئیزنی پێکهاتن ودامەزرانیان نەدراوەتێ-
کە کۆمەڵگەی ئێ ران بتوانێ بە پشتبەستن
بەوان لە قەی رانەکان تێپەڕێ .بۆیە ناڕەزایەتیی
هەراوی کۆمەڵگە لەسەر سێ تەوەر و داخوازی
سەرەکیی ژی ــان و ب ــژی ــو ،ویستی سیاسی و
ئازادییە کۆمەاڵیەتییەکان شکڵی گرتووە .بەدەر
لەوەش هەشت ساڵ سەرکۆماریی ڕووحانییش
لە هەلومەرجێکدا تێپەڕی کە بە قسەی وەزیری
دەرەوە و دەستی ڕاستی سەرکۆمار ،دەوڵ ــەت
ک ــەم ــت ــری ــن ڕۆڵ و دەس ــەاڵت ــی ل ــە سیاسەتە
نێوخۆیی و دەرەکییەکانی کۆماری ئیسالمیدا
نەبووە و ئەوە سپای پاسداران بووە واڵتی ئیدارە
کردووە .خەڵکیش دەپرسن ئاخۆ پێویست دەکا
بۆ هێنانە سەر کاری دەوڵەتێکی بێدەسەاڵت و
ب ێتوانا لە چارەسەرکردنی کێشەکانی کۆمەڵگە
بێنە پێشێ ،بێگومان نا.

هەروا لەجێی خۆیانن .چوار دەیە سەرکوت و
زەبروزەنگ نەک نەیتوانیوە ئەو کێشانە لەکۆڵ
دەس ــەاڵت بکاتەوە ،بەڵکوو ئەمڕۆکە دەبینین
خ ــودان ئەو پرس و داخ ــوازان ــە زۆر شێلگیرتر
لە پێشووش بۆ دەستەبەرکردنیان تێدەکۆشن.
ب ــەاڵم لەگەڵ ئ ــەوەش ــدا قۆناغی تێپەڕین لە
کۆماری ئیسالمی دەبێ چوارچێوەی کەمپینی
تەبلیغی و سۆسیال مێدیا ببەزێنێ و بۆ
هاوکاریی مەیدانی هێز و الیەنە سیاسییەکان و
ڕێکخستنی جەماوەرۆ شۆڕ بێتەوە .هاوکات ئەم
کەمپینە و داوای ڕووخان و نەمان و تێپەڕین لە
کۆماری ئیسالمی دەبێ ببێتە ئەرکێکی گشتی
بە هاوبەشی و بەشداری هەموو الیەنە سیاسی
و پێکهاتە و جۆراوجۆرییەکانی کۆمەڵگە کە
قازانج لەو گۆڕانەدا دەکەن ،نەک ئەوەی هێزێک
یان ڕەوتێکی سیاسی بیەوێ دەستی بەسەردا
بگرێ ی ــان مۆرکی خ ــۆی لێ ب ــدا .بۆ ئ ــەوەش
مەرجی بنەڕەتی داننانە بە هەموو شوناس و
ئەو ڕەوتە سیاسی و نەتەوەییانەی پاشخانێکی
دوور و درێژی خەبات و تێکۆشانیان لە دژی
ڕێژیمە ناوەندگەراکان هەیە.
بۆ هەمووان ڕوونە ئەوەی تا ئیستا بژیوی

«نا» بۆ کۆماری ئیسالمی

ل ــەالی ــەک ــی دیــکــەوە ئ ــەم “ن ــا”گ ــوت ــن ــە و ه ــەر
“نا”گوتنێکی دیکە بە ڕێژیم کە لە هەناوی ئەم
کۆمەڵگەیەدا بێتە دەرێ شایانی بایەخپێدانە.
چ ــون ــک ــی کــۆمــاری ئیسالمی ل ــە ئەدەبییاتی
سیاسیی خۆیدا ب ــەردەوام بانگەشەی ئەوەی
کردووە و هەوڵی داوە ئەو باوەڕە جێ بخا کە
ڕووخانی کۆماری ئیسالمی بریتییە لە نەمانی
ئێ ران و لێ کهەڵوەشانی سیاسی و جوغ رافیایی
ئەم واڵتە .زمانحاڵەکانی ڕێژیم لە هەر بەرگێکدا
بووبن هەموو وزەی ــان لەسەر ئەوە دان ــاوە بە
بەرجەستەکردنی بەسووریایی و بەیەمەنی
کردنی ئێ ران لە ئەگەری گۆڕانکارییە بنەڕەتییە
سیاسییەکان بە ئاراستەی گۆڕینی ڕێژیمی
سیاسی ،بڵێن ڕووخ ــان ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمی
ناتوانێ دەستەبەری مانەوەی ئێ ران و وەدیهاتنی
ئازادی و دێموک راسی و سەقامگیریی سیاسیی
لەم واڵتە بێ .بەاڵم دەنگی “نا”ی ئێستا بە ڕێژیم
و ڕەتکردنەوەی کۆماری ئیسالمی کە زۆربەی
زۆری دژبەرانی ڕێژیمی لەگەڵە ،تێپەڕینە لەو
وەهمە.
ه ــەروەه ــا “نا”گوتنی ئەمجارە بە کۆماری
ئیسالمی لە هەلومەرجێکدا دەگوترێ کە کۆماری
ئیسالمی پتر لە هەموو کاتێک دەستەوەستانی
قای لکردنی خەڵکە ،چونکی نە توانای وەاڵمدانەوە
بە ویستە ئابوورییەکانی خەڵکی هەیە و نە
دەشیهەوێ بەرعۆدەیان بێ .خەڵک دەیانەوێ
دۆخـــی ب ــێ ــک ــاری و گ ـران ــی چ ــارەس ــەر ب ــک ــرێ،
یارانەکان زیاد بکرێن ،مووچە و حەقدەستەکان
بچنە سەرێ ،نرخی کااڵ ،ئاو و بەڕق و گاز و
کرێخانوو دابەزن ،ماڵیات و پیتاکیان لەسەر
س ــووک بکرێ و بەمجۆرە ئاهێکیان بێتەوە
بەر .بەاڵم بەڕێوەبەرانی کۆماری ئیسالمی نە
سەرچاوەی ماڵیی پێویست بۆ چارەسەرکردنی
ئەو کێشانەیان بەدەستەوەیە و نە لە بنەڕەتدا
دەیانەوێ ئاوڕ لەو بابەتانە بدەنەوە .چونکی
دەزانن لەوانەیە ئاکامی پێچەوانەی لێ وەرگرن
و بەوە ئاستی چاوەڕوانییەکانی خەڵک بەرنە
سەرێ.
پرسی ئازادییە سیاسی و مەدەنییەکان و مافی
کەمینە نەتەوەیی و ئاینییەکانیش کە گریدراوی
ب ــەرژەوەن ــدی ــی ــە ئیدۆلۆژیکییەکانی ڕێژیمن

ب ــە ک ــۆم ــاری ئیسالمی داوە ناکۆکیی نێوان
هێزە سیاسییەکانی ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری
ئیسالمییە کە تا ئێستاش نەیانتوانیوە لەسەر
النیکەم پرس و بابەتێک گوتار و هەڵوێستێکی
هاوبەشیان هەبێت .ئۆپۆزیسیۆنی ئێ ران لە
سەردەمی سەرۆککۆماریی ت رامپدا زۆر هەل و
دەرفەتیان لەکیس دا و پێویستە بە ڕەخنەگرتن
لە خۆ ئەو قۆناغە بەجێ بێڵن .بزووتنەوەی
سەراسەری و ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی
ئەگەر دەیەوێ شوێندانەر و ئاکامتەوەر بێت،
دەبێ ئادرەس بێت و بۆ بوون بە ئادرەسیش
لێ کتێگەیشتن و ڕێککەوتن و دەس تنانە نێو
دەستی یەکتری پێویستە.
ئەگەر لە نیزیکترەوە بۆ ئەو بابەتە بڕوانین،
دەبینین ک ــە ک ــات زۆری ــش درەن ــگ ــە .کۆماری
ئیسالمی بە هەڵگی رانی مەترسیی “میکانیزمی
پەالپیتکە” لــەســەری و گەیشتنی ئ ــی ــدارەی
ن ــوێ ــی ئەمریکا ب ــەو قەناعەتە ک ــە گ ــوش ــاری
النـــیزۆر وەاڵمـــی پێویستی وەرنــەگــرتــووە و
ب ــڕی ــاری ئ ــازادک ـران ــی  ٧میلیارد دۆالر لە پارە
ب ــل ــۆک ــەک ـراوەک ــان ــی ێـــران ل ــە ک ـ ــۆرەی ب ــاش ــوور
خەریکە پشوویەکی دێتەوە بەر .لێکەوتەکەشی
ڕوونە و ئەویش دەس تپێکردنەوە بە گەڕێکی
دوورودرێـــــــژی دان ــوس ــت ــان ــی نــێــودەوڵــەتــی و
ئ ــارخ ــەی ــان ــی و دەس ـتئ ــاوەاڵی ــی ب ــۆ سەرکوتی
سەنگەرەکانی خ ــۆڕاگ ــری ل ــە نێوخۆی واڵت.
ڕەش ــب ــگ ــی ــری ــەک ــەی ب ــەف ـران ــب ــار و ڕێ ــب ــەن ــدان لە
کوردستان و سەرکوتە خوێناوییەکەی سەراوان
و شەپۆلێکی نوێی ئێعدامی چاالکانی سیاسیی
ع ــەڕەب و بەلووچ دەک ــرێ لەو سیلەیەوە لێک
بدرێتەوە.
زنجیرە ناڕەزایەتییەکانی ئ ــەم دواییانەی
خـــانـــەنـــشـــیـــنکـــراوان و هـــــەروەهـــــا چ ــەن ــد
ن ــاڕەزای ــەت ــی ــی ــەک ــی ک ــرێ ــک ــاران ب ــە س ــەرن ــج ــدان
بـــە دروشــــمــــی هــــاوبــــەش لـــە هـــەمـــوو ئــەو
ناڕەزایەتییانەدا ”-تنها کف خیابون ،ب هدست
میاد ح قمون” -پێمان دەڵێ ئ ــەوەی تا ئێستا
بەری بە تەقینەوەی ناڕەزایەتییەکان گرتووە
تەنیا هەلومەرجی کۆرۆنا بووە .بۆیە کۆمەڵگەی
ئێ ران و شەقامەکانی واڵت چ ــاوەڕوان ــی زۆر
دیمەن و گۆڕانکاریی نوێن کە بەڕێوەن.

خالید عەزیزی:

مافەکانی ژنان بە گۆڕینی

قانوون و کولتوور و نۆڕمە

کۆمەاڵیەتییەکان وەدیدێ

بەبۆنەی هاتنەوەی ٨ی مارس ،ڕۆژی جیهانیی ژن پیرۆزبایی بە
هەموو ژنان و پیاوانی یەکسانیخواز دەڵێم .ئەم بۆنەیە دەرفەتێکە بۆ
هێنانەوە بەر باسی پرسی یەکسانیخوازیی ژنان و بەرزنرخاندنی
خەباتی مافخوازیی ئەوان.
ژنانی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە درێژای مێژوو ،بە تایبەت
لە مــاوەی دەسەاڵتی ســەرەڕۆی کۆماری ئیسالمیدا چ لەنێوخۆی
واڵت و چ لە ڕیزی پێشمەرگەکانی هێزە تێکۆشەرەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستاندا خەباتیان بۆ مافەکانیان کردووە و ئازایانە و بوێرانە لە
مەیداندا بوون.
حیزبی دێموکراتی کوردستان و شەخسی پێشەوا قازی محەممەد
وەک سەرۆککۆمار و ڕێبەری حیزبی دێموکراتی کوردستان ٧٥
ساڵ بەر لە ئێستا بە بایەخدان بە ڕۆڵــی ژنــان و کاریگەرییان لە
بەرەوپێشبردنی پرسە گرینگەکانی کۆمەڵ ،یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی
کوردستانیان دامەزراندووە .ژنان هەم لە ڕیزی حیزبی دێموکراتی
کوردستاندا و هەم لە ڕیزی ئەو یەکیەتییەدا بۆ دەستەبەر کردنی
مافەکانیان و بۆ بەرابەری و یەکسانیی ژن و پیاو خەباتیان کردووە و
قوربانییان داوە .حیزبی دێموکراتی کوردستانیش کە باوەڕی قووڵی بە
مافە مرۆیی و جیهانداگرەکانی ژنان هەیە و ئەو مافانەی لە بەرنامەی
خۆیدا گونجاندووە و بەکردەوەش هەوڵی جێبەجێ کردنیانی داوە؛
خۆی بە پشتیوانی هەمیشەیی خەباتی یەکسانیخوازانەی ژنان دەزانێ.
هیوادارم ژنانی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە هەموو بوارە
جۆراوجۆرەکانی خەباتی مافخوازانەیاندا درێــژە بە تێکۆشان و
چاالکیی مەدەنیی خۆیان بدەن و دژ بە زوڵم زۆر و چەوسانەوە
و کولتووری دژە ژن هــەردەم لە مەیداندا بن .بەرەوپێشچوونی
پرسی مافەکانی ژنانیش بە گۆڕینی قانوونەکان و کولتوور و نۆڕمە
کۆمەاڵیەتییەکان دەکرێ و ئەو ئامانجە بەرزە مرۆییەش وەک ئەرک
دەکەوێتە سەر شانی پیاوان و ژنان کە بە یەکەوە بۆی تێبکۆشن و
هاوکاری یەکتر بن.
خالید عەزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
٨ی مارسی ١٨( ٢٠٢١ی ڕەشەمەی )١٣٩٩

کۆتاییهاتنی دەورەیەکی
مودیرییەتی لە فێرگەی
پێگەیاندنی پێشمەرگە

لە مانگی ڕەشەممەدا کۆمیسیۆنی پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،دەورەیەکی مودیرییەتیی بۆ بەشیک لە پێشمەرگەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە فێرگەی پێگەیاندنی پێشمەرگەدا
بەڕێوە برد.
لە ماوەی بەڕێوەبردنی دەورەکــەدا چەندین وانەی مودیرییەتی،
بــە مەبەستی ئــامــادەکــردنــی پێشمەرگە لــە هــەمــوو کــاتــدا و خۆ
ئامادەکردن بۆ قوناغێکی نوێ لە خەبات و تیکۆشان لە هەموو بەشە
جۆراوجۆرەکای مودیرییەتدا شی کرایەوە.
لە ڕێوڕەسمی کۆتایی دەورەکــــەدا بەڕیز حەسەن قـــادرزادە،
بەرپرسی کۆمیسیۆنی پێشمەرگە لە وتەیەکی کورتدا ئاماژەی بە
ئەرک و بەرپرسیارەتیی پێشمەرگە لە هەلومەرجی ئێستادا کرد
و پـــەروەردەی ب ــەردەوام و هەمیشەیی لە هەموو بوارەکاندا بە
گرینگترین بابەت و یەکێک لە ئەرکەکانی پێشمەرگە لەقەڵەم دا.
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نەورۆز

وەرزی ڕزگاری و ئازادی
شاهــۆ مەتین

نەوڕۆز و سەری ساڵ وەک هێمای نوێبوونەوە و زیندووبوونەوەی
سروشت و کۆتاییهاتنی سەرما و سۆڵە و سەرکەوتنی بەهار و
خۆشی ،موژدە بەخشینە بە سروشت بۆ خۆڕازاندنەوە لە ورزی
نوێی ساڵدا.
لە دێڕ زەمانەوە لەنێو کورد وەک نەتەوەیەکی خاوەن مێژوو و
چاند کە شارستانیەتی زێڕین و زەنگینی هەیە ،نــەورۆز و سەری
ساڵ وەک جێژنی ژیانەوە و نوێبوونەوە پیرۆز ڕاگیراوە و بە سەما
و شادی پێشوازییان لێکردوە و ئێستا وەک بەشێک لە شوناس و
کولتووری نەتەوەیی کورد ئەم نەریتە درێژەی هەیە .نەورۆز بەاڵم
هاوکات لەگەڵ نوێبوونەوەی سروشت بۆ گەلی کورد هەڵگری پەیام
و ڕەساڵەتی ڕزگاری و ئازادییشە.
کورد وەک هەر گەلێکی سەر گۆی ئەم زەوییە هەڵگری توخمی
شوناسی نەتەوەیی خۆی وەک خاک ،خەڵک و دەسەاڵت و ویستی
مافویستی بــووە و ئێستاش ســـەڕەرای داگیرکرانی نیشتمان و
نەتەوەکەمان و هەوڵدانی سیستماتیک بۆ تێکدانی ژیار و شوناس و
ئاسیمیلەکردنی زمان و داب و نەریتمان ئەم هێمایە بۆ کورد زیندوویە
و کورد لە هەموو قۆناغەکانی داگیرکاریی سەفەوی و عوسمانیدا
و هەتا ئێستا ماهییەت و چییەتیی خۆی وەک هەر نەتەوەیەکی دیکە
پاراستووە.
هەرچەند پڕۆسەی داگیرکاری سەبارەت بە گەلی کورد مێژوو و
واقعێکی جیاوازتر لە گەل هەموو ئەو نەتەوانەی هەیە کە لە مێژوودا
تووشی پرۆسەی کڵۆنیالیزمی ناوچەیی و نێونەتەوەیی بوونەتەوە.
بەتایبەت کڵۆنیالیزمی جیهانی وەک بریتانیا و فەرانسە لە ناوچە
جیاوازتر لە نەتەوەکانی دیکە وەک عەڕەبەکان کە لە قۆتاغێکی
مێژووییدا لەژێر هێژمۆنی داگیرکاریی ئەو دوو واڵتەدا بوون ،بەاڵم
دواتــر سەربەخۆیی وەک مــاف بۆ عەڕەبەکان دابین کــرا .کەچی
لەپێوەندی لەگەڵ کورد و کوردستاندا ،داگیرکاریی ئایینی جێگای
خۆی بە داگیرکاریی جیهانی لە پارادایمی سیاسی-ئابووریدا دەدا .
ئێستاش پاش پتر لە یەک سەدە لە ڕێککەوتنی سایکس-پیکۆ کە
کوردستان لە دوو بەشەوە ،بە سەر چوار پارچەدا دابەش کرا ،پرسی
مافخوازیی کورد مۆتەکەی سەرشانی داگیرکەرانی کوردستانە و
بە هەموو شێوەیەک دژی دەوەستنەوە .لە خۆڕا نییە کە ئەوان بە
هەموو میکانیزمێک هەوڵ بۆ پێشگرتن بە یەکگرتوویی و ڕزگاری
و ئازادی نەتەوەی کورد دەدەن ،چونکی ئەوکات ئامرازێک نامێنێ
هەتا بوون و ئۆتۆریتەی داگیرکاری و دەسەاڵتخوازیی خۆیانی پێ
بەڕێوە بــەرن ،بۆیە پرۆسەی داگیرکاری و ئاسیمیالسیۆن گەلی
کورد بە ماکەی مانەوە و ڕەوایی خۆیان دەزانن و دەستهەڵگرتن لە
داگیرکاری بۆ ئەوان هێڵی سوورە .وەک ئاڵمانی و ئیتالیای سەردەمی
نازیسم و فاشیزم کە بە هەمان ئەقڵییەت و زێهنییەت مامەڵەیان لە
گەڵ نەتەوەی جوولەکە دەکرد.
ب ــەاڵم لــەمــاش گــەلــی ک ــورد پــێ بــە پێی پــرۆســەی داگــیــرکــاری
خاوەندارەتیی لە مان و مەوجوودییەتی خۆی کردووە و مێرخاسانی
کورد لە هەموو قۆناغەکان بە پێگەیشتوویی و تێگەیشتووییان ،لە
ڕووی بەڕێکخستن کردنی نەتەوە و دروستکردنی بزووتنەوەی
نیشتمانی ،سیاسەتی داگیرکەرانیان بەرپەرچ داوەتــەوە و ڕۆح و
لۆژیکی تەسلیم نەبوون و ڕابوونیان لەنێو کورددا بە دڕێژایی مێژوو
لە بڵێسەدا ڕاگرتووە .
فەلسەفەی نەورۆز کە ڕزگاری لە دیلی و ستەم و ئازاد ژیانی
ئامانج بێت ،کوردیش نــەورۆز ئاسا و بە فەلسەفەی نــەورۆزەوە
خەبات و تێکۆشانی فڕەڕەهەندی خۆی بۆ ڕزگاری و ئازادی کردووە
و هەموو دەرفەتێکی دژی ستەم بۆ سەربەخۆبوون بەکار هێناوە.
خۆ ڕاستە هەتا ئێستاش ڕزگــاری نەبووە ،بەاڵم بە ڕۆح و هزری
شۆڕشگێڕ بوونی و لەمەیداندا بوونی بە خاوەنداریەتی لە بەها و
ئامانجەکانی ،ئێزنی نەداوە خەونەکانی دەوڵەت-نەتەوەی سەردەست
وەدی بێن.
ئیستاش پاش چەند سەدە لە داگیرکرانی نەتەوە و نیشتمانمان،
ئەندێشە و جیهانبینیی کــوردتــەوەری بــۆ هــەمــوو تاکێکی کــورد
مانیفێست و فەلسەفەی ژیــان کردنە و بە ڕێگای سەخت ئامێری
و نــەرم ئامێری لەنێو نــەتــەوەی کــورد بۆ بەدیهێنانی ڕزگــاری و
مسۆگەرکردنی ئازادی تێکۆشان بێوچان دەکرێ .هەر تاکێکی کورد بە
هزری نەورۆزەوە بەدژی داگیرکەرانی کوردستان دەیهەوێ جەور و
ستەمی حکوومەتیی داسەپاو لەسەر کوردستان نەهێڵێ و ئیدۆئۆڵۆگ
و ڕێبەرانی کورد بە خوێندنەوەیەکی ڕێئالیستانەی کوردانە کە لەگەڵ
بەها و بایەخەکانی کورد یەک بگرێتەوە ،خاوەنداریەتی لە ماف و
کەرامەتی ئەو گەلە دەکەن .
بۆیە لەسەر ئەساسی ئەم ئاگامەندییە نەتەوەییە دەبینین ئێستاش
بزووتنەوەی نەتەوەیی کوردستان بە پێشەنگایەتیی حیزبێکی وەک
حیزبی دێموکراتی کوردستان و بزووتنەوی مەدەنی بۆ تێکشکاندنی
ڕۆح و لۆژیکی داگیرکەران بەرەوپێش دەڕوا و سەنگەری خەباتی
سیاسی -مەدەنی لە کوردستان ئاوەدانە.
ئەگەر ئەمڕۆ سیاچاڵەکانی دوژمن پڕن لە مرۆڤی ئازادیخوازی
کورد ،ئەوە پێداگرتنە لەسەر مەنتقی ڕزگاری و ئازادی ،بۆیەشە دوژمن
بە میلیتاریزەکردنی کوردستان ،ئێعدام و کوشتنی تێکۆشەری کورد
کە ئەوپەری دڕەندەیی لە خۆی نیشان دەدا ،تووشی چەقبەستوویی
هاتووە و لە بەرامبەر بەرخۆدانی نەورۆزئاسای ڕۆڵەکانی کورد
دەستەوەستانە.
تاکی کوردیش بۆ ڕزگــاری و ئــازادی بڕیاری تــەواوی داوە کە
لە پێناو ئازاد ژیاندا بمرێ و ژینی دیل و ژێردەستەیی و ستەمی
داگیرکەرانی کوردستان قبوول نەکا.
بەمجۆرە فەلسەفەی ن ــەورۆز بۆ کــورد پــاڕادایــمــی ڕزگ ــاری و
بەدیهێنانی ئازادییە ،چونکی دەزانێ و دەخوازێ بە تێپەڕاندنی هێژمۆن
و ئۆتۆریتەی سیستمی داگیرکەران لە قۆناغی هەبوو ڕزگاری بێ و
ڕزگاربوون لە ستەمی داگیرکەران بە سەرەتای ئازادی دەزانێ.

پرسی ژن و بزوووتنەوەی کورد
ب ــۆ ی ــەک ــەم ج ــار ل ــە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
ل ــە دەورانــــی ک ــۆم ــاری ک ــوردس ــت ــان و  ٧٥ساڵ
لەوەپێش مەسەلەی ژن لە بەرنامەکانی حیزبی
دێموک رات و کوماردا وەک دەق و وەک بەرنامەی
ک ــاری هاتە گ ــۆڕ .لە دەورانێکدا کە کۆمەڵگەی
کوردستان فێئۆداڵی بوو و فەرهەنگ و داب و
نەریتە کۆن و دزێ ــوەک ــان زۆر بەهێز ب ــوون و
خورافات لەوپەڕی خۆیدا بوو .هەر بەگوێرەی
ئەو دابونەریتانەش هەڵسوکەوتیان لەگەڵ ژن
دەکــرد .لە ڕاستیدا ژن لە هیچ بوارێکدا مافی
نەبوو .لەو بارودۆخەدا پێشەوا قازی محەممەد،
ســەرۆک کۆماری کۆماری کوردستان یەکێک
لەو کارە بەنرخ و گرینگانەی کە زۆر وەستایانە
و ژی رانە بۆیان چوو ،کەسایەتی پێدان بە ژن
و ب ــەش ــدارک ــردن ــی ل ــە کــاروبــارە ک ــۆم ــەاڵی ــەت ــی و
سیاسییەکانی ئــەو ک ــات ــی ک ــوردس ــت ــان ــدا ب ــوو.
ق ــازی محەممەد زۆر بوێ رانە و بە سەرنجدان
بە هەلومەرجی کۆمەاڵیەتیی ئەوکات ئەو کارەی
کرد ،ئەو زاتە گەورەیە بۆ هێنانە مەیدانی ژنان،
سەرەتا لە ژن و منداڵی خۆی ڕا دەستی پێ کرد.
ئەو هەنگاوە لە ڕوونکردنەوە و چاالککردنی
ژناندا نەخشی هەبوو و بەمە قازی محەممەد
بوو بە ڕێخۆشکەر بۆ بەشێک لە ژنان و کچانی
دیکەی کۆمەڵی کوردەواری ،کە وردە وردە کۆت
و بەند و زنجیرەکان بپسێنن و پشت لە زۆر لە
داب و نەریتەکان بکەن و بە کردەوە بێنە مەیدان
و حزووری بەکردەوەیان لە زۆر بواردا نیشان
بدەن.

ئوتووبوسەکانی خەتی نێو شار توندوتیژییان
نواند .دی ــارە ئەوکات هەر ماف و ئازادییەکانی
ژنــان نەکەوتبوونە مەترسییەوە ،بەڵکوو لە
الیەن دەسەاڵتدارانی سەرەڕۆوە مەوجوودییەتی
گەل بە گاڵتە دەگی را و دڕندانە هەڵسوکەوتیان
لەگەڵ دەکرد .هەر لەو کاتەوە حیزبی دێموک رات
تێکۆشانی ئاشک رای خۆی دەست پێ کرد ،بوو
بە پێشەنگی خەباتی بەکردەوە لە پێناوی مافی
نەتەوایەت یدا و دروشمی بەحەقی “دێمۆک راسی
ب ــۆ ئ ــێ ـران و خ ــودم ــوخ ــت ــاری ب ــۆ ک ــوردس ــت ــان”ی
ب ــەرز کـــردەوە ،حیزبی دێمۆک ڕات نە تەنیا بۆ
دابینکردنی دێموک راسی و خودموختاری خەباتی
دەکرد ،بەڵکوو بە شێوەیەکی مەنتیقی و ژی رانە
لەگەڵ دیاردە دزێوەکانی کۆمەڵی کوردەواریش
ه ــەڵ ــس ــوک ــەوت ــی دەکـــــرد .لــە ڕاســتــیــدا حیزبی
دێموک رات لەو بوارەدا بەرنامەیەکی هاوسەنگی
هەبوو و چەپڕەوی لەگەڵ دیاردە دزێوەکانی بە
دروس ــت نەدەزانی .ڕاستیی ئەم ئیدیعایەش لە
پڕۆگ رامی حیزبدا خۆی دەنواند و بەکردەوەش
لە مەیداندا نیشانی دەدا .هەر بۆیە بەشێک لە
ژنانی کوردستان ح ــزووری خۆیان لە ڕیزی
حیزبی دێموک راتدا دیتەوە .ئەویش ڕوون بوو
لەبەرچی؟ چونکە:
 )١ئەگەر ژنانی ئێ ران ستەمی چەند قاتیان
لەسەر بوو ،ژنی کورد لەژێر باری ستەمێکی
دیکەی وەک ستەمی نەتەوایەتیدا دەینااڵند.
 )٢داخوازەکانی گەلی ک ــورد کە یەک لە وان
مافی ژن ــان ب ــوو ،لە پێڕەو و بەرنامەی حیزبدا

ه ــەر ئ ــەو ئ ــەزم ــوون و زەمینە فکرییە لە
زەمانی کۆمارەوە وەک دەسکەوتێکی پڕبایەخ بۆ
ژنانی کوردستان بەجێ مابوو ،بوو بە پاڵپشت
و توێشووی ژیانیان .هەر بۆیە ژمارەیەکی زۆر
لەو ژنانە سەختەڕێی ژیانیان بە ئی رادەیەکی
قایم ب ــڕی و ب ــۆ ب ــەرب ــەرەک ــان ــی ل ــەگ ــەڵ دیــاردە
دزێوەکانی کۆمەڵ بوێ رانە داوێنیان بە الدا دا و
بوونە پێ شقافڵە بۆ کەمڕەن گکردن و کزکردنی
ئەم دیاردانە.
پ ــاش ڕووخ ــان ــی کۆماریش ،ژنانی ش ــار و
گوندەکانی ک ــوردس ــت ــان ب ــە نیسبەت هێندێک
لە ناوچەکانی دیکەی ئێ ران لە هێندێک بواردا
س ــەرب ــەس ــت ــت ــر بــــوون .ل ــە ڕاس ــت ــی ــدا تێکۆشانە
کۆمەاڵیەتییەکانی کۆماری کوردستان ئاسەواری
ئەرێنیی باشیان لەنێو زەین و مێشکی خەڵکی
ک ــوردس ــت ــان ب ــەج ــێ هێشتبوو و ل ــە بەشێکی
ناوچەکانی کوردستاندا تا ڕادەی ــەک وەبەرچاو
دەگی ران ،ژنان وێ ڕای پیاوان لە کاروباری ماڵەوە
و کارەکانی دیکەی بەرهەمهێناندا بەشداریی
چاالکانەیان دەکرد.
کاتێک س ــاڵ ــی  ١٣٥٧ه ــەت ــاوی ڕاپ ــەڕی ــن ــی
گەالنی ئێ ران سەرکەوت و ڕێژیمی پاشایەتیی
پەهلەوی لێ خ را و ئاخوندە کۆنەپەرستەکان
دەسەاڵتیان گرتە دەست ،بەشێک لە ژنانی ئێ ران
و کوردستان بە هەستکردن بە بەرپرسایەتی
سەنگەرەکانی نێوماڵ و قوتابخانە و ناوەندەکانی
فێربوونیان گوێزتەوە بۆ سەنگەرێکی بەهێز
و لەگی راننەهاتووی دیکە ،ئەویش سەنگەری
خەبات بوو لەپێناوی ئ ــازادی و دێموک راسی و
ب ــەراب ــەری و نەهێشتنی س ــەرەڕۆی ــی لە واڵت ــدا.
ژنانی ئێ ران هەر لە سەرەتاوە دەنگی ئێعت راز و
ناڕەزایەتییان بەدژی نابەرابەری و هەڵسوکەوتی
نامرۆڤانە و ماف پێشێلکەرانەی لەشکریانی
ج ــەه ــل و نــەزانــی دەربـــــڕی ،ک ــە ل ــە ب ــەرام ــب ــەر
ه ــەر جموجۆڵ و هەڵسوکەوتێکی ژن ــان ــدا ،لە
دەبەرکردنی جلوبەرگ و خۆڕازاندنەوە ڕا بگرە
تا چ ــوون بۆ شوێنە گشتییەکانی وەک پارک،
سینەما ،نەخۆشخانە ،قوتابخانە ،زانستگە و نێو

ڕەنگی دابۆوە.
 )٣لەوەش گرینگتر لە حیزبدا هەل و دەرفەتەکان
بەرامبەر بوون ،ئاپارتایدی جینسی نە لە کار
و ن ــە ل ــە ژی ــان ــدا م ــان ــای ن ــەب ــوو .نموونەکەشی
ب ــەش ــداری ــی ژم ــارەی ــەک ــی زۆر ژن ل ــە کۆنگرەی
چواردا بوو .هەر لە یەکەم کۆنگرەی پاش ئاشک را
بوونی حیزبی دێموک رات ،لە هەلومەرجێکی ئازاد
و دێموک راتیکدا ژنانی ک ــورد خۆیان لە ڕادەی
ڕێبەرایەتی و ئۆرگانەکانی دیکەدا دیتەوە.
ب ــەوە بەشێک ل ــە ژن ــان ــی ک ــوردس ــت ــان ک ــە بە
تێگەیشتنەوە دەستەبەری مافە ڕەواکانیان ،لە
سەرکەوتنی گەلەکەیان و وەدەستهێنانی مافی
نەتەوایەتیدا دەدی ،بە گ ــوڕ قۆڵی هیممەتیان
هەڵماڵی و ئامادەیی خۆیان بۆ بەشداری لەو
خەباتە پیرۆزەدا ڕاگەیاند.
لەو بارودۆخە سەخت و دژوارەدا خۆ ئەگەر
زۆربــەی ژنانی کوردستان ب ــەک ــردەوە نەهاتنە
نێو سەنگەرەکانی ڕیزی پێشەوەی خەبات دژی
کۆنەپەرەستی ،بەاڵم بوون بە پاڵپشتێکی قایم
بۆ بزووتنەوە و بۆ پێشمەرگە و ،لە یارمەتیدانی
م ــاددی و مەعنەوی و دەرمـــان ک ــۆک ــردن ــەوە ڕا
بگرە تا گەیاندنی زان ــی ــاری لەسەر جموجۆڵی
هێزەکانی دوژمن بە هێزەکانی پێشمەرگە ،بوار
خۆشکردن بۆ چاالکیی تێکۆشەرانی بزووتنەوە،
حەشاردانی ڕۆڵە تێکۆشەرەکانیان ،و تەداروکاتی
هێزی پێشمەرگە و پاراستنی نهێنیی شوێن و
جێگای پیشمەرگە و ......ڕۆڵی بەرچاویان بینی.
لە ڕاستیدا ئەو ژنانە شار و گوندەکانیان بۆ
هێزی پێشمەرگە کردە پشتی جەبهەیەکی بەهێز
و لەگی راننەهاتوو.
بەشێکی دیکە لە ژنان وەک پێشمەرگە و کادر
حزووری بەکردەوەیان لەنێو حیزبی دێموک راتدا
ه ــەب ــوو .ئ ــەوان ــە ل ــەگ ــەڵ پێشمەرگە پ ــی ــاوەک ــان
س ــازم ــان دران .مەنتیقی و ژی ـران ــە لەمپەر و
بەربەستەکانی سەر ڕێگایان ال دا و لێهاتوویی
خۆیان نیشان دا .ئەو ژنانە لە دەرمانکردنی
برینی پێشمەرگە لە سەنگەرەکانەوە بگرە تا
وەئەستۆگرتنی ئەرک لە نەخۆشخانە ،قوتابخانە،
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فیرگە ،و بەشی تەشکیالت ،بێسیم ،چاپەمەنی
و ڕادیــۆی دەنگی کوردستاندا کار و ئەرکیان
لە هەلومەرجی سەختی خەباتدا گرتە ئەستۆ
و هەروەها ئازایانە چەکیان لە شان کرد و لە
سەنگەری دژی کۆنەپەرەستیدا فیداکاریان نواند
و وەک پێشمەرگەی قارەمان ناویان دەرکرد .ئەو
ژنانە بۆ وەدەس تهێنانی ئازادی و دێموک راسی
بۆ واڵت و گەلەکەیان و بۆ مافی بەرامبەر لەگەڵ
نیوەکەی دیکە خەباتیان کرد .مخابن بەشێک لەو
ژنە تێکوشەرانە لە مەیدانی خەبات و تێکۆشاندا
شەهید ب ــوون ،زۆر لەوانیش گی ران و کەوتنە
چاڵەڕەشەکانی ڕێژیم و سەری بەرزیان چووە
ژێر سێدارە و ئەو ژنانە بە تارای سووری ئیمان
و بـــاوەڕەوە بــەرەو مەنزڵگەی ئ ــەب ــەدی چوون
و س ــەرف ــی ـرازی و ڕووســووریــی هەمیشەییان
بۆ خۆیان لە الپەڕەکانی م ــێ ــژووی خەبات لە
پێناو ئ ــازادی و حەق و عەداڵەتدا تۆمار کرد و
درێژەدانی ڕێگا و ڕێبازیان بە ئێمە سپارد.
کــەم ن ــەب ــوون ئــەو کچە خ ــەب ــات ــگ ــێ ـڕان ــەی لە
س ــەرەت ــای ش ــۆڕش ــەوە ک ــار و تێکۆشانیان لە
ئۆرگانە جۆراوجۆرەکانی حیزبدا دەست پێ کرد
و ماندوو بوون و شەو و شەونخونیان چێشت
تا شانبەشانی پیاوان کاروانی خەبات بەرەوپیش
بەرن .ئەوانە تاڵی و سوێری و ساردی و گەرمیی
ش ــۆڕش ــی ــان چێشت و ب ــە هـــەوراز و نشێواندا
تێپەڕین و دۆڵ بە دۆڵ و شاخ بە شاخیان پێوا،
بێ ئەوەی هەنگاویان شل بێ ،هەنگاو بە هەنگاو
لەگەڵ تێکۆشەرانی دیکەی ڕیزەکانی بزووتنەوە
ڕێ ــگ ــای سەخت و ئەستەمی خەباتیان ب ــڕی.
بەشێک ل ــەو ژنانە لە ڕەوت ــی درێــژەی خەباتدا
ژیانی هاوبەشیان لەگەڵ هاوسەنگەرەکانیان
پێ کهێنا و بۆ پێوانی درێــژەی ڕێگای خەبات
گەلێک زەحمەتیان کێشا و بیبەشییان چێشت
و ت ــووش ــی کۆسپ و ت ــرس و دڵ ــەخ ــورپ ــێ زۆر
هاتن ،بەاڵم بە ئەستۆگرتنی زۆر بەرپرسایەتیی
بنەماڵەیی ه ــاوس ــەران ــی ــان هێز و ت ــوان ــای ــان پێ
بەخشین.
ئــەو ژنــە ش ــۆرش ــگ ــێ ـڕان ــەی ک ــە ل ــە س ــەرەت ــای
شۆڕشەوە تا ئێستا لە پەنا حیزب و بزووتنەوەدا
ئازایانە لەپێناو ئامانجی گەلەکەیاندا شانبەشان
و ب ــااڵ ب ــە بـــااڵی پــیــاوان ب ــە ل ــەخ ــۆب ــوردووی ــی
و ب ــە ب ــاوەڕ ب ــەخ ــۆب ــوون ــەوە ب ــۆ م ــەس ــەل ــەی ژن
تێدەکۆشن و بۆ سەلماندنی بەرامبەریان لە
بەرامبەر یاسا و هەموو ڕێوشوێنە کۆمەاڵیەتی
و سیاسییەکاندا خشتوخاڵی سەر ڕێگا ڕادەدەن
و بێوچان بۆ گەیشتن بەو مەبەستانە هەوڵ
دەدەن ،بێ ئــەوەی گومانێکیان لە باوەڕیاندا
ه ــەب ــێ و چ ــاوەڕوان ــی ــی ــەک ــی ــان ل ــە ک ــەس هەبێ
ڕێبواری ماندووی ینەناس و هەتاهەتایی ئەم
بزووتنەوەن و تا گەیشتن بە مەنزڵی مەقسوود
هەن و پایەدارن.
ب ــەڕاس ــت ــی ئـــەو ژن ــان ــەی ن ــێ ــو ری ــزەک ــان ــی
بزووتنەوە کێن کە ئەو شانازییە گەورەیان بە
نسیب خۆیان کردوە و میداڵی شانازیی بڕینی
تا سەری ڕێگای بزووتنەوەیان لە بەرۆک داوە؟
ئ ــەو ژنانە لە ک ــام ڕەشماڵن کە وەک چ رایەک
ڕۆشنکەرەوەی ڕێگەی هەڵەمووتی خەباتن و
هێدی هێدی لە پێناوی بەختەوەری گەلەکەیاندا
وەک مۆم دەتوێنەوە ،بەاڵم ڕووناکییان لە داڵندا
تیشک داوێـــژێ و ئ ــەب ــەدی دەبـــێ؟ ئــەو ژنانە
کێن خونچەی پشکوتووی ساڵەکانی ژیانیان
لە خەباتدا کرد بە گوڵ و پێشکەشی بارەگای
ئازادییان کرد؟
ئـــەوانـــە ئــــەو ژنـــانـــەن ک ــە ل ــە ئ ــۆرگ ــان ــە
ج ــۆراوج ــۆرەک ــان ــی ح ــی ــزب ــدا خ ــەری ــک ــی کـــار و
تێکۆشان بوون و هەن ،دڵی وەک دەریایان لە
گرەوی سەرکەوتنی هەرچی زووتری نەتەوە و
حیزب و گەیشتن بە ئازادی و خەبات لە پێناو
مافی بەرابەر لە نێوان ژن و پیاودا داناوە و تا
هێزیان لەبەردایە ڕێگا دەب ــڕن .ئەوانە گەلێک
ن ــەه ــام ــەت ــی و بێبەشییان چ ــێ ــش ــت ــووە ،بــەاڵم
گەلێک ئەزموونی بەنرخیان وەس ــەری ــەک ناوە
و کردوویانە بە توێشووی ڕێگای درێژەدانی
خەبات .هەر بۆیە ئەو ژنانە تا گەلەکەیان بە
ویست و داخوازەکانیان نەگا لە بڕینی ئەم ڕێیە
ناوەستن.
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ئهنیس نهققاش و

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاری

دهزگای تێرۆری كۆماری ئیسالمی
ڕهحمان سهلیمی

باڵوبوون هوهی ه هواڵی مردنی ئ هنیس ن هقاش
ب ه ن هخۆشیی كڕۆنا جارێكی دیك ه س هرنج هكانی
ب ــهرهو دهزگـــای ت ــی ــرۆری دهرهوهی سنووری
كۆماری ئیسالمی ڕاكێشای هوه .ن هققاش ك ه ل ه
پێڕهوان و موریدانی خوم هینی بوو ،ساڵی ١٣٥٩
ب ه ف هرمانی خ هڵخاڵی ،حاكمی ش هرعی ئ هوكات
دهنێردرێت ه واڵتی ف هڕانس ه تا ب ه قسەی خۆی
حوكمی ئێعدامی شاپووری ب هختیار ،دوایین
س ـهرۆك وهزی ـران ــی ڕێژێمی پێشوو جێب هجێ
ب ــك ــا .ئ ـ ـهو هــهوڵــه ســهرنــهكــهوت و ب هختیار
ڕزگ ــاری ب ــوو ،ب ـهاڵم ن هققاش ل ه زۆر پیالنی
تیرۆریستیی دیك هدا ب هشداریی كرد .تیرۆری
س هدان چاالكی سیاسی ،هون هرم هند ،نووس هر
و چاالكی ف هره هنگی و ت هنان هت ژینگ هپارێز ل ه
م ــاوهی  ٤٢ساڵی ڕابــردوودا ل ه الی هن دهوڵ هتی
ئێ ران هوه بەسە بۆ ئــهوهی بتوانرێ سیف هتی
دهوڵ ــهت ــی تیرۆیستی ب ــهو دهوڵ ــهت ــ ه ب ــدرێ.
مردنی ئ هنیس ن هققاش دهك هین ه بیانووی هك بۆ
ئ ـهوهی سووك هئاوڕێك لە تیرۆر و كارنام هی
تیرۆریستیی كۆماری ئیسالمی بدهین هوه.
هـــهر چــهنــد ك ــۆم ـهڵ ــگ ــەی نــێــودهوڵــهتــی تا
ئێستا دان ــی ب ه چ همكی دهوڵ هتی تیرۆریست
دان هناوه و ت هنیا تاقم و گ ــرووپ و ك هس هكان
دهك ـهون ـ ه چ ــوارچ ــێ ــوهی ئ ـهو چ ـهم ــك ـهوه ،ب ـهاڵم
ب ـ ه ل ــێوردب ــوون ــهوه ل ـه ه ـهم ــوو ئــهو ت ــی ــرۆره
ڕێكخ راوان هی ل ه گۆشهو ك هناری دونیادا ئ هنجام
دهدرێــــن ،ڕوونـــه ك ـه دهوڵــهتــان سپۆنس هر و
ئ هنجامدهری س هرهكیی تیرۆریزمن .هۆكارگ هلی
جیاواز پاڵ ب ه دهوڵ هتان هوه دهنێن تا دهست بۆ
تیرۆر ب هرن ،ل ه ع هینی حاڵدا ئ هو دهوڵ هتان هی
دهك هون ه ب ـهرهی دهوڵ هتانی پشتیوانی تیرۆر،
هــهنــدێ ت ــای ــب ـهت ــم ـهن ــدی ــی ه ــاوب ـهش ــی ــان ه هی ه
و دهكـــرێ بڵێین هــانــدهر و ئامانجی وهك
ی هكیشیان ه هی ه .ئامانج و هاندهری دهست ه
و تاقم ه تیرۆریست هكانیش ه همان ئاراست ه
دهپێون .ب ه جۆرێك ك ه ه هركات ه هلوم هرجێكی
ئ هوتۆ بێت ه گۆڕێ ك ه دهوڵ هتێك ،گرووپێك یان
ك هسێكی خاوهن ئیدئۆلۆژیی هكی دیاریك راوی
دینی ی ــان دونیایی ك ه توانای ت هح هممول و
وهرگرتنی بیر و ئیدهی جیاوازی نیی ه و ه هر
چ هشن ه جیابیریی هك ب ـ ه م هترسی ب ــۆ س هر
دهزگای فكری و دۆخی سیاسی و ئابووری و
كۆم هاڵی هتیی خۆی دهزانێ ،دهست بۆ كردهوهی
تیرۆریستی دهبـــا وهك ت ــاق ـ ه ڕێ ــگ ـهی ـهك بۆ
ڕهتكردن هوهی ه هر چ هشن ه جیا بیركردن هوهی هك.
الی هنی تیرۆریست ل ه س هر ئ هو بڕوای هی ه ك ه
ت هنیا خۆی و دهزگا فكریی هك هی شایانی ژیان
و ب ـهردهوام بوونن ،ه هر بۆی ه پ هنا بۆ ه هموو
ڕێگ هی هك دهبا بۆ ی هكڕهن گكردنی كۆم هڵگە و
ل ه ئ هنجامدا ل هنێو بردنی جیابی رانی ناشاز .ئ هو
سیستم ه فكریی ه چ ل ه ح هشاشیونی س هردهمی
ح هس هن س هباحدا و چ ل ه قاعید ه و داعیش و
كۆماری ئیسالمیی ئێ رانیشدا بێ ،جیاوازیی هكی
ئ هوتۆی نیی ه .دی ــاره ناكرێ ئ ـهوهش ف هرامۆش
بكرێ ك ه ه هندێ جار فشاری زێد ه ل ه ئ هندازه
بۆ س هر الی هنێك ك ه ببێت ه هۆی ئ ـهوهی هیچ
دهرف هتێك بۆ ب ــهردهوام بوونی ئ هو الی هن ه ل ه
ژیانی سیاسی ،كۆم هاڵی هتی ...ن ههێڵێت هوه ،پ هنا
بردن ه ب هر تیرۆری لێ دهك هوێت هوه.
ب ـه گشتی ت ــی ــرۆری ــزم ســــهرهڕای ن هبوونی
پ ــێ ــن ــاس ـهی ـهك ــی گ ــش ــت ــگ ــی ــر كـــ ه ك ــۆم ـهڵ ــگ ــەی
نێودهوڵ هتی ل ه س هری كۆك بن ،ب هاڵم خاوهنی
هیندێك ڕهگــــهزه ك ـه ه ــهم ــووان پشت ڕاستی
دهك ـهن ـهوه ،وهكــوو ب هكارهێنانی توندوتیژیی
ئ هوتۆ ك ه ت ــرس و تۆقاندنی لێ بك هوێت هوه،
ب هدواداچوونی ئامانجێكی سیاسیی دیاریك راو
و س هرهنجام پ هنابردن بۆ ڕێرهوێكی فكری و
سیاسی بۆ كۆكردن هوهی هێزی مرۆیی.
ئـــهو ت ــای ــب ـهت ــم ـهن ــدی ــی ــان ـه هـــهم لــ ه ت ــی ــرۆری
نێوخۆییدا ب ـهدی دهكرێن و ه هم ل ه تیرۆری
دهوڵ هتیدا ،وات ـه ئ ـهو ت ــی ــرۆرهی ك ه ڕهگ هزێكی
دهوڵ هتی تێدا ب هشداره چ وهك ئ هنجامدهر ،چ
وهك یارم هتید هر ،چ وهك هاندهر و ت هنان هت وهك
پاڵپشتیكاری م هعن هوی.
لــ ه ج ــی ــه ــان ــی ئ ـ ـهم ــڕۆدا ت ــی ــرۆری دهوڵــهتــی

زیاتر تایب هت ه ب هو واڵتان هی ك ه سیست همێكی
سیاسیی دیكتاتۆڕ و داخ ـراوی ــان ه هیه و ل ه
سۆنگ هی پاراستنی خۆیان ئیزنی ه هر چ هشن ه
دهرك هوتنێك ل ـهو گ ــرووپ ـ ه سیاسی ،ئیتنی،
ن هت هوهیی ،ئایینی و ئایینزاییان ه دهستێنن ك ه
دهك هون ه دهرهوهی چوارچێوهی ب هرژهوهندیی
گ ــرووپ ــی فـــهرمـــانـــڕهوا .واڵت ــان ــی داخـــــراو و
نادیمۆك ڕات ل ه ترسی ب ههێزبوونی جیابی ران و
جیاباوهڕان ،دهست بۆ ه هموو كردهوهی هك دهبن
بۆ بێدهنگ كردنیان .تیرۆری دهوڵ هتی ل ه ب هر
ئ هوهی دامودهزگا و توانا ماددی و مرۆیی هكانی
دهوڵ هتی ل ه پشت ه ،ب هرف راوانتر و م هترسیدارتره
و ل ـ ه ه ـهم ــان ك ــات ــدا بــهرهوڕووبــوونــهوهشــی
دژوارتـــــره ،ب ـه ت ــای ــب ـهت كاتێك ك ـ ه ملمالنێ
نێودهوڵ هتیی هكان دهبن ه هۆی ئ هوهی دهوڵ هتی
تیرۆریست ل ه ڕوانگ هی ب هرژهوهندیی ج همس هره
جیاوازهكانی هێزهوه مام هڵ هی جیاوازی ل هگ هڵدا
ب ــك ــرێ١١ .ی سێپتامبری  ٢٠٠١الپ ـهڕهی ـهك ــی
گرینگ ه لــه مــێــژووی تــیــرۆر و م هترسیی
تیرۆریزم .ی هكدهنگ بوونی ڕێژهیی كۆم هڵگەی
ت ناساندنی
نێودهوڵ هتی ل هس هر ب ه تیرۆریس 
تالبان و ئ هلقاعید ه و ه ـهروهه ــا ه ـ ـهرهوهزی
نێودهوڵ هتی بۆ ب هرهنگاربوون هوهیان ب ه تایب هت
ل ه دهرهنجامی الوازب ــوون ــی ب ـهرهی ڕۆژه ـهاڵت
و دهرك ـهوت ــن ــی ج ــۆرێ ــك ل ـ ه ت ــاك ج همس هری
ل ه پ هیوهندیی ه نێودهوڵ هتیی هكاندا ،هیواكانی
ب ــۆ پێكگ هیشتنێكی هاوب هشی نێودهوڵ هتی
ل هس هر پێناس هی تیرۆر و ڕووب هڕووبوون هوهی
گ هشاندهوه.

دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی ئێ ران بۆ هەموو
الیەک ناس راوە ،هیچ سنوور و جوغ رافیاییەکی
نەناسیوە.
گ هلی كورد گ هورهترین قوربانیی تیرۆریزمی
دهوڵ هتیی كۆماری ئیسالمیی ه .تیرۆری ڕێب هرانی
كورد و ب ه تایب هت دوكتور قاسملوو و دوكتور
ش هڕهفك هندی ل ه ئورووپا ب هره همی سیاس هتی
سازشكاران هی ئورووپایی هكان ل هگ هڵ كۆماری
ئیسالمی بــوو .ك هیسی میكۆنووس ی هك هم
ڕیسوایی نێودهوڵ هتیی كۆماری ئیسالمی بوو
ك ه ڕێب هرانی پل هبااڵی ڕێژیمی ب ه تاوانباری
تیرۆری دوكتور ش هڕهفك هندی ناساند و بۆ
م ــاوهی ـهك ــی كاتی پ هیوهندیی هكانی زۆربــهی
واڵتانی ئورووپایی و ئێ رانی پچ ڕاند .ب هاڵم
زۆری ن هخایاند ب هرژهوهندیی ه ئابووریی هكان،
دهرگاكانیان بۆ كۆماری ئیسالمی وااڵ كردهوه
تا بتوانێ ل ه ه هموو دهرف هت هكانی ل هناوبردنی
ناڕازییانی خۆی ل ه ڕۆژئاوا ك هڵك وهرگرێ.
تێرۆری دژبەرانی سیاسی و تێکۆشەرانی
کورد و هەروەها لە مەیدان دەرکردنی جیابی رانی
سیاسی و ئایینی بە ڕێگەی تێرۆر هەمیشە
ئەولەوییەت و لە سەرووی کار و بەرنامەکانی
ڕێژیم لە کوردستان بووە .هەر لە ماوەی چەند
ساڵی رابردووشدا بینیمان کە دەزگای هەمیشە
لەسەرپێی تێرۆری کۆماری ئیسالمی چەند
جارێکی دی زەفەری بە بزووتنەوەی کورد برد،
کە تێڕۆری ش ــەوی یەلدای ب ــەرەم دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێ ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان،
تێرۆری چەند فەرماندە و کادرێکی حیزبە

كـــۆمـــاری ئ ــی ــس ــام ــی ــی ئـــێـــران وهك ه ـهر
دهس هاڵتێكی س ـهرهڕۆ و دیكتاتۆڕی دیك ه و
ه هروهها وهك ه هڵگری ئایدۆلۆژیی هكی ئایینی،
ه هر ل ه س هرهتای ب هدهست هوه گرتنی دهس هاڵت هوه
پ هنای بۆ تیرۆر بردووه و جیابی رانی خۆی ل ه
نێوخۆ و دهرهوهی ئێ راندا ل هنێو بردووه و ل ه
ه همان كاتدا دهزگای تیرۆری دژی پێرسۆنێلی
دیپلۆماسی و سیاسی و ت هنان هت هاوواڵتیانی
واڵتانی تریش خستۆت ه گ هڕ .ل هوان هی ه بتوانین
بڵێین تیرباران هكانی ٢٦ی ڕێب هندانی ١٣٥٧
ل هس هر بانی قوتابخان هی “رفـــاه” ،س هرهتای
وهگ هڕك هوتنی دهزگ ــای ت ــی ــرۆری ڕیژیم بوو.
دهزگای تیرۆری كۆماری ئیسالمی ب هتایب هت
ل ه دهرهنجامی بێدهنگیی واڵتانی ئورووپایی
ڕۆژ ب ـه ڕۆژ زی ــات ــر پ ـهل ــی ه ــاوی ــش ــت و ب ه
ه هموو جیهاندا باڵو بۆوه .دام هزرانی سوپای
ق ــودس و حیزبوڵاڵ و پشتیوانی ل ه گرووپ ه
تیرۆریستیی هكانی خ ــۆره ـهاڵت ــی نێوهڕاست
و س ـهراس ـهری جیهان ،و ه ـهروهه ــا ناكۆكیی
كۆم هڵگەی ن ــێ ــودهوڵ ـهت ــی ل ـهس ـهر ماهیی هتی
كۆماری ئیسالمی و ڕهفتارهكانی ل ه ناوچ هو
جیهاندا ،وایكردووه ئ هو ڕێژیم ه تا ئێستاش
بتوانێ ناڕازییانی خۆی و ئیدئۆلۆژیی هك هی
تیرۆر بكا.
ڕێژیمی ک ــۆم ــاری ئیسالمی ئێ ران هەموو
ک ــات ــێ ــک تــێــرۆری ب ــە چەکێکی پێویست و
گرینگ ب ــۆ حــەزف و لەنێوبردنی نەیارانی
خۆی زانیوە .ئەم ڕێژیمە بۆ لێدانی دژبەرانی
خۆی بەتایبەت لە نێو هێزە پێشکەوتنخواز و
مافویستەکاندا تێرۆری لە چەشن و شێوازی
ج ــۆراوج ــۆری خۆیدا بەکار هێناوە .هەوڵدان
و پیالنداڕشتن بەمەبەستی زەربەوەشاندنی
فیزیکی لە حیزب و الیەنەکان و کەسایەتییە
مخالف و جیابیرەکان کە بە ناوی تێرۆریزمی

کوردستانییەکان و پەالماری مووشەکی بۆ
سەر بنکەکانی حیزبی دێموک رات نموونەیانن.
ئ هگ هر ئ هنیس ن هققاش ك ه ل ه الی هن دهزگای
ق هزایی ف هڕانس ه حوكمی زیندانی ه هتاه هتایی
ب ـ ـهس ـ ـهردا س ـهپ ــاب ــوو ،ل ـ ه س ــات ــوس ـهودای ـهك ــی
دووالی ـ ـهن ـ ـهدا ئـــازاد ن ـهك ـراب ــا ،ئ ـهگ ـهر قاتاڵنی
دوكتور قاسملوو ل ه الی هن دهوڵ هتی ئوتریش هوه
پێشك هش ب ه كۆماری ئیسالمی ن هك رابان هوه،
ئ هگ هر دهزگــای تیرۆری ڕێژیم ل هژێر ناوی
دیپلۆماسی و ل ـ ه نێو باڵوێزخان هكانی ل ه
ئورووپادا دهرف هتی چاالكی ن هدرابای ه ،ل هوان هی ه
كۆماری ئیسالمی ئێستا گ هورهترین دهوڵ هتی
پشتیوانی تیرۆر ن هبووای ه ك ه ئێستا بۆت ه
م هترسی بۆ س هر مرۆڤای هتی و خودی واڵتانی
ئورووپاییش .ڕەنگبێ هەڵوێستی ئازایانەی
دادگای بێرلین لە دوای تێرۆری میکۆنۆس و
مەحکوومکردنی ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی
بە ه ــۆی ئ ــاگ ــادارب ــوون و دەرک ــردن ــی بڕیاری
ئەو ک ــردەوە تێرۆریستییە ،ڕەوتی درێژەدانی
کردەوە تێرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمی
لەو ئاستەدا لە دەرەوەی واڵت خاو کردبێتەوە،
بەاڵم هەرگیز هیچ یەک لەو گوشارانە نەبوونە
ه ــۆی دەســتــبــەرداربــوونــی ئ ــەو ڕێ ــژی ــم ــە لە
سیاسەتی تێرۆر و ئ ــەوان بە هۆی ئاڵوگۆڕە
سیاسییەکان لە هەر شوێنێک جێ پێیەکان
بۆ ک رابێتەوە ،ئەو شوێنەیان کردوەتە مەیدانی
ڕمبازێنی تێرۆریستەکانیان و ب ــە ئەنجام
گەیاندنی پیالنە دزێوەکانیان.
دواج ــار مردنی ئ هنیس ن هققاشی لوبنانی
ئ هوهشمان وهبیر دێنێت هوه ك ه ئیدئۆلۆژیی
ئ ــای ــی ــن ــی چــهنــد ه دهتـــوانـــێ م ـهت ــرس ــی ــدار بێ
ل ـ ه كــۆكــردنــهوهی ت ــی ــرۆری ــس ــت ــان ل ـه واڵت ــان ــی
جۆراوجۆرهوه.

بەبۆنەی ٨ی مارس
ڕۆژی جیهانیی ژن

خەڵکی خەباتکاری کورد!
هاونیشتمانیانی خۆشەویست!
ژنان و پیاوانی مافخواز!
بە درێژایی زیاتر لە سەد ساڵە کە ڕۆژی ٨ی مارس وەک ڕۆژی
جیهانیی ژن ناسراوە و لە واڵتە جۆراوجۆرەکان ئەو ڕۆژە بەرز
دەنرخێندرێ و ڕێزی لێ دەگیرێ .لەو ڕۆژەدا جارێکیتر پێداگری
لەسەر مافی بەرانبەری ژن و پیاو دەکرێتەوە و ئەو ڕاستییە چەندپات
دەکرێتەوە کە هیچ کۆمەڵگەیەک ناتوانێ ئــازادی و دێمۆکراسیی
ڕاستەقینە بە خۆیەوە ببینێ ،ئەگەر مافی نیوەی دانیشتووانی خۆی
لەبەر چاو نەگرێ.
لــە  ١٠٠ســاڵــی ڕابــــــردوودا بــە ه ــۆی گــەشــەی دێــمــۆکــراســی و
بەرزبوونەوەی ئاستی وشیاری کۆمەڵگەی بەشەری پێگەی ژنان
هەڵکشانی بە خۆیەوە بینیوە و تا دێ ژنــان پتر جێ پێی خۆیان
قایمتر دەکەن .دیارە ئەمە تەنیا هەنگاوێکی کورتە کە هەڵگیراوەتەوە
و ئەو مافە ڕەوایانە تا ئێستاشی لەگەڵ بێ لە زۆربەی واڵتانی دنیا
هــەر بەئاشکرا پێشێل دەکــرێ ،ڕوانینی نەریتخوازانەی پیاوان و
تەنانەت بەشێکیش لە ژنانیش بەربەستێکی گەورە بووە لە بەرپێی
بەرەوپێشچوونی دۆخی ژنان لەسەر ئاستی جیهانیدا.
کەم نین ئەو ژن و پیاوە ئازادیخوازانەی کە لە سااڵنی ڕابردوودا
بە باوەڕمەندبوون بە مافی ژنان و هەوڵ و تێکۆشانی زۆر ،خزمەتی
گەورەیان بە وەدیهاتنی ئەم دەسکەوتانەی هەتا ئێستاش کردووە
و تا دێ لە سەردەمی نوێدا بەرەنگاری و دژایەتی لەگەڵ ماف و
ئازادییەکانی ژنان بۆ بەرهەڵستکارانی قورستر و دژوارتر دەبێتەوە .لە
کەس شاراوە نییە کە مافی ژنان لە واڵتانی پێشکەوتوو و یاسامەنددا
زۆربەی هەرە زۆری لەمپەرەکانی وەپاش ناوە و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ
ژنانی خاوەن دەسەاڵت و جێگەوپێگەی بەرزی کۆمەاڵیەتی ڕوو لە
هەڵکشانە بەاڵم ،لەو واڵتانەی کە دێمۆکراسی نەیتوانی جێ بگرێ ئەم
مافانەش پێشێل دەکرێ و گەشەی نەکردووە و لەبەر چاو نەگیراون.
بە داخەوە لە ئێران و کوردستانی ژێردەسەاڵتی ڕەشی کۆماری
ئیسالمییش هەتا ئێستا ئەو مافانە بایەخی زۆر کەمیان پێدراوە و ئەو
ئاستەش لە پێشکەوتن کە هەیە دەسکەوتی ژنان و پیاوانی مافخواز
و باوەڕمەند بە ئازادی و بەرابەری ژن و پیاوە .لە ژێر سێبەری ئەو
دەسەاڵتە ئایینییە تاسەر ئێسقان دواکەوتوو و کۆنەپەرەستەی کۆماری
ئیسالمیدا و بە پێی ئاسای دژە مرۆییانەی کە دایانمەزراندووە ،ژن
هەتا ئێستاش بە نیوەی پیاو دێتە ئەژمار و وەک ئامرازێک بۆ ژیانی
ئاسوودەتری پیاوان چاوی لێدەکرێ و ژنانی لە هەموو مافەکانی
بێبەش کردووە.

ئەگەر چاوێک بە مێژووی تەمەنی کۆماری ئیسالمیدا بخشێنینەوە
دەبینین کە هەزاران و بگرە میلیۆنان مرۆڤی ئازادیخواز لەم ماوەیەدا
لێبڕاوانە خەباتیان بۆ وەدیهاتنی ئــازادی و دێمۆکراسی لە ئێراندا
کــردووە کە مافی ژنان بەشی جیانەکراوەیەتی .بۆ وەدیهاتنی ئەو
ئامانجانە قوربانی زۆری بۆ دراوە ،کۆت و بەند و زنجیری بۆ تەحەمول
کراوە و سەختی زۆری لە پێناودا کێشراوە بەاڵم ،هەتا ئێستاش ئەم
خەباتە بەردەوامە .ژنان و کچانی کوردیش وەک سیمبولی بەرەنگاری
بەرانبەر بە زۆڵم و زۆر و نەریتخوازی هەر دەم پێشڕەو بوون و
شانبەشانی پیاوان سەنگەری پێشمەرگانەیان بۆ مۆقاوەمەت و خەبات
ئاوەدان ڕاگرتووە و بوونەتە جێگەی شانازی و سەربڵیندی نەتەوەی
کورد و لە هیچ تێکۆشانێک درێخیان نەکردووە.
ناوەندیی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران وێڕای پیرۆزبایی
ئەم ڕۆژەبە باوەڕمەند بوون بە مافی یەکسانی و دادپــەروەری بۆ
ژنانی کۆمەڵگەی ئێران ،داوا دەکا کە ژنان لە ڕووبــەروو بوونەوە
لەگەڵ یاسا و ڕیساکانی دژە ژنی کۆماری ئیسالمی وەک چۆن تا
ئێستا پێشەنگ بوون ،لە داهاتووشدا لە مەیدانی خەباتدا پێشڕەوی
موبارزات بن.
بەرز و بەڕێز بێت ٨ی مارس ،ڕۆژی جیهانیی ژن
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١٧ی ڕەشەممەی ١٣٩٩ی هەتاوی
٨ی مارسی  ٢٠٢١زایینی
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پێویستیی بەردەوامیی
ڕێپۆرتێری تایبەتیی

شوڕای مافی مرۆڤ بۆ ئێران
لە مانگی ڕەزبەری ١٣٦٣ی هەتاوی بۆ یەکەم
جــار ڕێپۆرتێری تایبەتی مافی مرۆڤی نەتەوە
یەکگرتووەکان بۆ ئێران بەپێی بڕیارنامەی -١٩٨٤
 ٥٤لەالیەن بەرپرسی کۆمسیۆنی مافەکانی مرۆڤی
سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان پێشنیار کرا و بە
فەرمی ناسرا ،وەک یەکەم کەسیش «ئاندرێس
ئاگۆئیالر»ــی وێنزۆئێالیی ئــەو ئــەرکــەی پێ
شاڕوخ حەسەنزادە
سپێردرا .کار و چاالکیی ڕێپۆرتێری تایبەتی مافی
مرۆڤ بۆ ئێران ئەوەیە کە چاوەدێری و لێکۆڵینەوە
لەسەر دۆخــی مافی مــرۆڤ لە ئێران بکا و ڕاپۆرتەکەی بــداتــەوە بە
کۆمیسیۆن -شوڕا-ی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان کە
هەموو ساڵێ لە شاری ژێنێڤی سویس بەڕێوەدەچێ.
ئێستا دوای ٤٦ـەمین دانیشتنی ئەنجومەنی مافی مرۆڤی نەتەوە
یەکگرتووەکان نیگەرانی ئەوە هەیە کە ماوەی مەئموورییەتی ڕیپۆرتێری
تایبەتی بۆ پرسی مافی مرۆڤ لە ئێران درێژ نەکرێتەوە و ببێتە ئاوردووی
ساتوسەودای واڵتانی ڕۆژئاوایی (وەک ئەوەی کە لە سااڵنی (-١٣٨١
 )١٣٨٩سەردەمی دەستەاڵتی خاتەمی و سەرەتای دەوڵەتی ئەحمەدی
نیژاد ڕووی دا و کۆمیسیۆن خۆی لە درێژکردنەوەی چاالکییەکانی
ڕیپۆرتێر دزییەوە و بۆ ماوەی نزیک بە دە ساڵ ئەم پۆستە بە چۆلی
مایەوە) .لەو ماوەیەدا بوو کە یەکێک لە پڕکارەساتبارترین ساڵەکانی
مافی مرۆڤ لە هەموو بەشەکانی و بەتایبەتی ناوەندی ئێران ڕووی دا کە
ڕێژیم توانی بەبێ هیچ کێشەیەک بزووتنەوەی سەوز و ناڕەزایەتییەکانی
هەڵبژاردنەکانی خولی دەهەمی سەرکۆماری ئێران بە توندترین شێوە
سەرکوت بکا ،ناڕەزایەتییەک کە ئەگەر کۆمەڵگەی جیهانی پشتیوانیی لێ
کردبا و پێشی بەو هەمووە پێشێلکارییانەی ڕێژیم گرتبا ڕەنگبێ ئازادی
و دێموکراسی لەم واڵتە دیکتاتۆر لێدراوە وەدی هاتبا.
هەوڵی کۆتاییهێنان بە کێشە و ئاڵۆزیی نێوان ئێران و ڕۆژئاوا لەسەر
کێشەی ئەتۆمیی ئەم واڵتە و «بەرجام» ئەو نیگەرانییەی الی دامەزراوە
و چاالکانی مافی مرۆڤی زیاتر کردووە کە ،واڵتانی خۆرئاوا بۆ هاندانی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بۆ هاتنە سەر مێزی گوتوبێژ و دانوستان،
پرسی مافەکانی مرۆڤ پەراوێز بخەن و بێدەنگی و چاوپۆشی لە هەموو
ئەو باڕستاییە زۆرەی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ئێران بە گشتی و
کوردستان بەتایبەتی بکەن.
یەکێک لە تایبەتمەندی و ئەرکەکانی ڕێپۆرتەر ئەوەیەکە کە هەموو
ساڵێک لە دانیشتنە تایبەتییەکانی ئەنجومەنی مافی مرۆڤی نەتەوە
یەکگرتووەکان دوای هەڵسەنگاندن و تاوتوێ ڕەوشی مافی مرۆڤ لە
نێوان دوو دانیشتنەکاندا ،بە وردی باسی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ
لە ئێران بکا ،کە ئەمە ڕای واڵتانی جیهانی بۆسەر ئەم کێشەیە زیاتر
ڕادەکێشێ بەجۆرێک کە هەتا ئێستا (لە ماوەی تەمەنی  ٤٢ساڵەی کۆماری
ئیسالمی ئێران) تەنیا دووجار نەبێ ئەگینا هەموو ساڵێک بە بڕیارنامەیەک
ڕەوشی خراپی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ئێران مەحکووم کراوە .لە
دوایەمین دانیشتنی ئەم ئەنجوومەنەدا (چلوشەشەمین دانیشتن) جارێکی
دیکە «جاوید ڕەحمان» ،ڕێپۆرتێری تایبەتی بۆ مافی مرۆڤی ئێران بە
شێوازێکی ورد باسی لە پێشێلکارییەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی کرد،
دوای خوێندنەوەی ڕاپۆرتی جاوید ڕەحمان ٣٩ ،ڕێکخراو و داکۆکیکاری
مافەکانی مرۆڤ بە باڵوکردنەوەی بەیاننامەیەکی هاوبەش لەبەر پێویستی
و گرنگی ئەرکەکە داوایان لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان کرد کە
ماوەی ڕێپۆرتێریی تایبەت بۆ ئێران درێژ بکرێتەوە .لەو بەیاننامەیەدا
ئاماژە بــەوە کــراوە کە ئێران بە لەسێدارەدانی  ٢٤٠کــەس لە ساڵی
ڕابردوودا دوای واڵتی چین لە پلەی دووهەم دایە .لەو سزا ناڕەوایەدا
گیراوانی پێوەندیدار بە ماددەهۆشبەرەکان و باقی ئەو کردەوانەی کە
بەپێی یاسا نێودەوڵەتییەکان وەک «جینایەتی جددی» پێناسە نەکراوە،
لەسێدارە دراون .زۆرێک لەو کەسانە بەبێ ئاگادارکردنەوەی پیشتری
بنەماڵەکانیان و پارێزەرەکانیان بەشێوەیەکی نهێنی لەسێدارە دروان ،لەم
نێوەدا ئاماژە بە ئێعدامی ڕوحوڵاڵزەم ئەو هەواڵنێرەی کە بە تاوانی!
وەڕێخستنی کاناڵی تێلگرامی «ئامەدنیوز» حوکمی ئێعدامی بەسەردا
سەپا و حوکمەکەش جێبەجێ کرا ،کراوە ،هەروەها باس لەوە دەکەن کە
لەو ماوەیەدا سێ مناڵ-تاوانبار لەسێدارە دروان کە ئەمە پێشێلکردنی
ڕاســتــەوخــۆی یــاســا نێونەتیەوەییەکانە و بــەپــێــچــەوانــەی داواکـــاری
بەردەوامی دامەزراوەکانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و واڵتانی
ئەندام لە ئێرانە .هەروەها ئەم ڕاپۆرتە هەرچەند زۆر بە پارێز و کورتی،
باسی شەپۆلی زۆری دەسبەسەرکراوانی کورد لە مانگەکانی بەفرانبار و
ڕێبەندان لە کوردستاندا دەکا.
بەردەوامی و سیستماتیکبوونی پێشێلکرانی مافی مرۆڤ لە ئێران
وای ک ــردووە کە ڕێکخراوە مافی مرۆڤییەکان لە واڵتــانــی ئــەنــدام لە
شوڕای مافی مرۆڤ بخوازن هەتا گوشار بخەنە سەر ئێران بۆ ئەوەیکە
ڕێپۆرتێری تایبەت بتوانێ سەردانی ئەم واڵتە بکا و لە نزیکەوە هەموو
ئەو پێشێلکارییە بەردەوامانە ببینێ .ئەوان داوایان کردووە کە واڵتانی
ئەندام لەهەمبەر ڕەوشــی نالەبار و دژواری مافی مــرۆڤ هەڵوێستی
خۆیان دەرببڕن و پەیامێکی ڕوون و ئاشکرا بۆ ئێران بنێرن .ئەوان
پێیان وایە بە نەمانی ڕێپۆرتێری تایبەت ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی زۆر
هاسانتر دەتوانی خەڵک سەرکوت بکا و هەموو ڕەهەندەکانی مافی
مرۆڤی خێراتر پێشێل بکا.

با فەلسەفەی نەورۆز وەکوو هێمای ژیانەوە و

ڕاپەڕین ،بکەینە چرای ڕێگای ژیان و خەباتمان
(پەیامی ناوەندی هاوکاری بە بۆنەی نەورۆز و هاتنی ساڵی نوێی٢٧٢١ی کوردی)
کۆمەاڵنی خەڵکی خەباتگێڕی کوردستان!
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
ئەمساڵیش لە کاتێکدا بــەرەوپــیــری نــەورۆز،
جێژنی نــەتــەوەیــی کــورد و وەرزی ژیــانــەوەی
سروشت دەچینەوە کە کوردستان هێشتا لەژێر
چەپۆکی دەسەاڵتێکی تــاوانــکــاری خولقێنەری
هــەمــوو جــــۆرە کـــارەســـات و زەبــــروزەنــــگ و
دیکتاتۆرییەکدایە ،بــەاڵم هاوکات الپەڕەیەکی
زێڕینی دیکە لە مێژووی خەبات و ڕاپەڕین و
بەرەنگاریی گەالنی ستەملێکراوی کوردستان
و ئێران لە بەرانبەر ئەم سیستمە ئازادیکوژەدا
هەڵدرایەوە.
ساڵێک کە تێپەڕی ،درێ ــژەی زیاتر لە چوار
دەیە داپڵۆساندن و چەوساندنەوە و کەمتەرخەمی
بەرانبەر بە ماف و داخوازییە مرۆییەکانی گەالنی
ئێران لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە بوو.
لــــە ســـاڵـــی ڕابـــــــــــردوودا ســـەرکـــوتـــەکـــان،
پێشێلکارییەکان و دڕندایەتیی هێزی سەرکوتکەر،
سووکایەتی بەکولتوور و داب و نەریتی خەڵکی
کــوردســتــان لــە کــانــاڵــە میدیاییەکانی ڕێــژیــم،
دروستکردن و باڵوکردنەوەی چەندین گرتەی
ویدیۆیی دەستکردی پڕ لە ناڕاستی و بوختان و
چەواشەکاری بەرامبەر مێژووی پڕ لە شانازی
و ســـــەروەری بــزووتــنــەوەی شــۆڕشــگــێــڕانــەی
کــوردســتــان و حیزبەکانی وەک دیــمــۆکــرات و
کۆمەڵە ،نەک هەر نەیتوانی تۆزقاڵێک لە ئیرادەی
شۆڕشگێڕانە و پشتیوانیی جەماوەری مافخوازی
کوردستان لە حیزبەکانیان کەم کاتەوە بەڵکو بوو
بە هاندەرێک بۆ هۆگری زۆرتر و خۆشەویستی
زۆرتریان لە کۆمەڵگای کوردستان.
کۆمەاڵنی تێکۆشەری کوردستان!
ئەم ساڵ لە پاڵ هەموو ئەو نەهامەتییانەی کە
بە هۆی دەسەاڵتی نگریسی کۆماری ئیسالمی
بە سەرماندا سەپا ،پەتا عالەمگیرەکەی کۆرۆنا
و سیاسەتە چەوتەکانی ڕێژیم و ناکارامەیی و
کەمتەرخەمیی سەرسوورهێنەریان لــە ئاست
ساڵمەتی و پاراستنی گیانی سەرجەم خەڵکی
ئێران ،ژیانی خەڵکی کوردستانی بە ڕادەیەکی
بێوێنە سەخت و دژوارتر کرد.
کەمتەرخەمی و هەڵسوکەوتی نابەرپرسانە لە
هەمبەر گیان و ساڵمەتیی هاوواڵتیان وایکردووە
کە زۆرکەس بەو دەرئەنجامە بگەن کە دەسەاڵتی
سیاسی لە ئێران هیچ پەلەیەکی نییە بۆ ئەوەی
ئەم پەتایە چارەسەر بکرێ.
هــەرچــەنــد دەرمـــان و کــااڵ پزیشکییەکان لە
لیستی گەمارۆکانی ئەمریکادا نین ،بەاڵم بە هۆی
سیاسەتە هەڵەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییەوە
بە نیسبەت نێوخۆ و دەرەوەی خۆشیەوە ،تا
هاتووە داودەرمــان و پێداویستییە پزیشکییەکان
بە تایبەت بۆ نەخۆشینە تایبەتەکان زیاتر ڕوو
لە کەمی و گرانبوونی زیاتر کردووە ،بەجۆرێک
کە پێداویستییە دەرمانییەکان  ٣٠٠بۆ ٪٤٠٠
گــران بــوون کە ئەمەش بۆتە هــۆکــاری مەرگی
زیاتری ئەو کەسانەی کە نەخۆشینی تایبەت و
درێژماوەیان بووە.
هەروەها تا ئێستاش ڕێژیم هیچ هەنگاوێکی
پێویستی بۆ پێشگرتن بە بــاوبــوونــەوەی ئەو
نەخۆشییە هەڵنەگرتووە و بگرە بەبێ گوێدان
بە ڕێنوێنییە تەندروستییەکان مامەڵەی لەگەڵ
کردووە .بە حەرام زانینی هێنان و کوتانی ڤاکسێنی
فایزێری ئەمریکی یەک لەو چەواشەکاریانەیە کە
بەرپرسایەتی لەناوچوونی ژمارەیەکی زۆری
قوربانیانی نەخۆشی کۆرۆنا دەخاتە ئەستۆی
ڕژیمی ئێران.
ڕێژیم بە ناوی مودیریەتی قەیرانەوە خەریکی
میلیتاریزەکردنی زیاتری کۆمەڵگە و خوڵقاندنی
تاوانێکی دیکە دژ بە مرۆڤایەتییە و پێویستە
ئازادیخوازان و خەڵکی واڵتەکەمان و کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی بە هەڵگرتنی هەنگاوی پێویست ئەو
سیاسەتە دژەمرۆییە لەقاو بدەن.
ئێمە وەکــوو نــاوەنــدی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئــێــران بــە پێویستی دەزانــیــن داوا
لــە کــۆمــەاڵنــی خــەڵــکــی کــوردســتــان بــکــەیــن کە
بــە ڕەچــاوکــردنــی ڕێنماییە تەندروستییەکان،
یارمەتیدەری هەوڵەکان بۆ سەرکەوتن بە سەر
ئەم پەتایەدا بن .هاوکات جێگای خۆیەتی زۆر
سپاسی کۆمەڵگەی پزیشکی کوردستان بکەین

بێگومان ئەوە هێز و ئیرادەی شۆڕشگێڕانە و یەکگرتووانەی ئێوەیە
کە لە ساڵ ی داهاتوودا دەتوانێ ڕێژیم بۆ هەمیشە لە چەق ی قەیرانەکانیدا
نوقم بکا و بەرەو هەڵدێری نەمان ی ببا
کــە لــە ڕاستیدا پێشمەرگەی سپی پۆشی ئەم
نەتەوەیەن و لەو ماوەیەدا بەوپەڕی هەست بە
بەرپرسایەتی کردن ئەرکەکانی خۆیانیان بەجێ
گەیاندوە و لــەم پێناوەشدا بەشێکیان گیانیان
لەدەست داوە.
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
لەپاڵ هەموو ئەو نەهامەتییانەدا ،کوشتنی دەیان
کەس لە کۆڵبەران و کاسبکارانی سەرسنوور،
تەقەی ڕاستەخۆ لە کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان،
گرتن و دەستبەسەر کردنی چەند ســەد کەس
لــە چــاالکــانــی مــەدەنــی و سیاسی کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت ،سەرهەڵدان و زیاتر بوونی چەندین
دیاردەی ناشیرینی وەک خۆکوشتنەکان و هاتنە
خوارەوەی ڕێژەی تەمەنی قوربانیان لە کچان و
کوڕانی تەمەن  ٩سااڵنەوە بگرە تا دەگاتە ژنان و
پیاوانی بەسااڵچوو ،چوونەسەرەوەی کرێ خانوو
و پێکهاتنی دیاردەی هاوماڵی ،زۆربوونی ڕێژەی
مندااڵنی کــار ،فرۆشتنی گورچیلە وبەشەکانی
دیکەی جەستە ،فرۆشتنی مندااڵنی کەم تەمەن و
کارتۆن خەوی لەو دیاردانە بوون کە بە هۆی
کەمتەر خەمی و خراپ بەڕێوەبردنی کۆمەڵگە تا
هاتووە زیاتر بوون.
ڕێژیم بە پێچەوانەی ئەوەی کە بە سەرکوتی
خــەڵــک دەی ــه ــەوێ خ ــۆی وەکــــوو دەســەاڵتــێــکــی
بەهێز نیشان بدا ،لە هەر دوو ئاستی نێوخۆیی
و دەرەکیدا دەستەوەستانی و بێتوانایی خۆی لە
چارەسەری کێشەکاندا بە تەواوی دەرخسووە.
لە الیەکەوە ئابووریی ئێران کە پێشتر بەهۆی
دەستێوەردانی حکوومەت و دامەزراوەکانی ژێر
فەرمانی ڕێبەر و گەندەڵیی و تااڵنی سەرمایەکانی
واڵت لە الیەن کاربەدەستانی بااڵی ڕێژیمەوە لە
دۆخێکی قەیراناویدا بووە ،لەوەش زیاتر تووشی
داتەپین و کورتهێنانی بوودجە بووە کە ئەوەش لە
تەنیشت تێچووی سەرسووڕهێنەری ئاژاوەگێڕییە
نێودەوڵەتییەکانیان ،تااڵنچیەتیی بەرپرسان،
نــادادپــەروەریــی کۆمەاڵیەتی ،گــرانــی ،دابەزینی
نرخی تمەن ،بێکاری ،هەژاری و ...کە ئاکامەکەی
دەیان قەیرانی کۆمەاڵیەتی و ئابوریی بۆ خەڵکی
بێ دەرەتانی ئێران و کوردستانی لێکەوتووتەوە.
لە هەمان کاتدا تەنانەت لە واڵتانی ناوچەکەشدا
خەڵک زیاتر لە ڕابردوو ،لە سیاسەتی داگیرکارانە
و نــاوەرۆکــی کاولکەر و دژەمــرۆیــی کۆماری
ئیسالمی تێگەیشتوون و ئیدئۆلۆژیی ئایینیی ئەو
ڕژیمە چیدی توانای ڕاکێشانی سەرنجی خەڵک
و فریودانی بــیــروڕای گشتیی گەالنی ناوچەی
نــەمــاوە ،هەربۆیە لــە لوبنانەوە تــا ســووریــە و
بەتایبەتی شەقامی شارە شیعەنشینەکانی عێراق
شاهیدی داڕمانی ڕەوایــی ئیدئۆلۆژیی کۆماری
ئیسالمی بــوویــن کــە پێشتر لــە ژێــر دەمامکی
پاراستنی شوێنە پیرۆزە ئایینییەکان و شەڕی
تیرۆردا پێگەیەکی لە نێو بەشێک لە خەڵکی ئەو
واڵتانە بۆ خۆی دەستەبەر کردبوو ،بەاڵم ئێستا
لە ڕووی ئیدئۆلۆژیکەوە بە ت ــەواوی ڕەنــج بە
خەسار و مایەپووچ دەرچووە.
هەڵبژاردنەکانی داهاتووی سەرۆککۆماری لە
ئێران کە لە وەرزی یەکەمی ساڵدا بەڕێوە دەچێ،

ناوەندی بڕیار لە کۆماری ئیسالمیی هێناوەتە
سەر ئەو ڕایە کە پێویستە هەموو دەسەاڵتەکانی
واڵت و یەک لەوان دەوڵــەت پتر یەکدەست ببێ،
بە تایبەت کە ئەگەری مەرگی خامنەیی و پرسی
هــەســتــیــاری جــێــگــرەوەی نــاوبــراو لــە ڕوانــگــەی
ئەوانەوە زەروورەتێکی ئەوتۆ دەخوازێ .ئەوەش
لە کاتێکدا کە یەکتر تاوانبارکردنی کاربەدەستانی
ڕێــژیــم بــە گــەنــدەڵــیــی ســیــاســی و ئ ــاب ــووری و
لەهەڵاڵدانی یەکترهیچ شکۆ و شەرعییەتێکی بۆ
ئەم ڕێژیمە نەهێشتۆتەوە.
کۆمەاڵنی تێکۆشەر و خەباتکار!
لە مــاوەی ساڵی ڕابـــردوودا بەربەرەکانێ لە
دژی سیاسەتەکانی ڕژیــم لە نێوخۆی ئێران تا
هــاتــووە زیــاتــر ب ــووە .ناڕەزایەتییەکانی توێژە
جیاجیاکانی کۆمەڵگە وەک کــرێــکــاران ،ژنــان،
مامۆستایان ،وەرزێڕان ،کەمینە نەتەوەیی و ئایینی
و ئیتنیکییەکان هەروا بەردەوام بووە و بێگومان
ئەوە هێز و ئیرادەی شۆڕشگێڕانە و یەکگرتووانەی
ئێوەیە کە لە ساڵی داهاتوودا دەتوانێ ڕێژیم بۆ
هەمیشە لە چەقی قەیرانەکانیدا نوقم بکا و بەرەو
هەڵدێری نەمانی ببا.
با هەموومان ئەمساڵ فەلسەفەی نەورۆز وەکوو
هێمای ژیانەوە و ڕاپەڕین ،بکەینە چرای ڕێگای
ژیــان و خەباتمان و بە تێکۆشان و گیانبازیی
زیاتر ،یەکڕیز و یەکگرتوو تا ڕووخاندنی ڕێژیم
و بنیاتنانی داهاتوویەکی دوور لە ئازار و ستەم
و چەوسانەوە بۆ خۆمان و نەوەکانی داهاتوو،
لــە ســەنــگــەری خــەبــاتــدا پــتــەو ڕاوەســتــیــن و بە
کەڵک وەرگــرتــن لە هەموو شێوەکانی خەباتی
ئــازادیــخــوازانــە ،شــان بــە شانی گــەاڵنــی دیکەی
ئێران یەک جار بۆ هەمیشە کۆتایی بە مۆتەکەی
دەســەاڵتــی ستەمکارانەی ڕێژیمی مرۆڤکوژ و
کاولکەری کۆماری ئیسالمی بێنین.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
وێــڕای پیرۆزبایی نــەورۆز و سەری ساڵی نوێ
لە گەلی کورد و سەرجەم ئازادیخوازانی گەالنی
ئێران ،لەگەڵ شەهیدانی ڕێگای ئازادی ،یەکسانی
و ڕزگاریی واڵتەکەمان پەیمان نوێ دەکاتەوە کە
تا وەدیهێنانی ئاواتەکانیان و بنیانتانی سیستمێکی
دێموکراتیک و دابینبوونی ماف و ئازادییەکانی
نەتەوەکەمان ،لە سەنگەری گیانبازی و تێکۆشاندا
بەردەوام بێ.

ساڵو لە شەهیدانی ڕێگای ئازادی و یەکسانی،
ســاو لــە ئــیــرادەی پۆاڵیینی زیندانیانی
سیاسی،
سەرکەوێ خەباتی گەالنی ئێران لە پێناو
ڕووخاندنی کۆماری ئیسالمی،
سەرکەوێ خەباتی ڕزگاریخوازانەی گەلی
کورد
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
نەورۆزی ١٤٠٠ی هەتاوی
٢٧٢١ی کوردی
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چارەڕەشیی چەوساوەکان

لەسۆنگەی ئایدۆلۆژیی دەسەاڵتەوە
ڕەزا محەممەدئەمینی

شوڕای بەرزی کار پێکهاتوو لە بەناو نوێنەری
کرێکارانی سەر بە حکوومەت ،خاوەنکارەکان
و وەزارەتــی کــار ،وەک سااڵنی پێشوو لە ٢٣ی
ڕەشەمەی ئەمساڵ گەاڵڵەی النیکەمی مووچەی
کرێکاران و خانەنشینانی ڕاگەیاند .بەپێی ئەو
گــەاڵڵــەیــە مــووچــەی مــانــگــانــەی کــرێــکــارێــک کە
پێشینەی کاری نییە و خاوەن منداڵێکە  ٣میلیۆن
و  ٧٦٩هەزار و  ٥٠٦تەمەن خەمڵێندراوە .ئەوە
لەحالێکدایە ئەو بڕە پارەیە  ٣میلیۆن لەو بڕە
پــارەیــەی کۆمیتەی مــووچــەی شـــوڕای بــەرزی
کــار بــۆ دابینکردنی پێداویستییەکانی ژیــان و
گوزەرانی کرێکارانی دایناوە کەمترە و هەروەها
کەمتر لە نیوەی پارەی هێڵی هەژارییە کە وەک
نــاوەنــدەکــرێــکــاریــی و ســەربــەخــۆیــەکــان باسی
لێدەکەن هێڵی هــەژاری لە ئێراندا گەیشتووەتە
سنووری  ١٠میلیۆن تمەن لە مانگێکدا .دیارە ئەو
هێڵە هەر لەهەڵکشاندایە و بە لەبەرچاوگرتنی
ڕەوتی گرانی سەرسووڕهێنەری پێداویستییەکان،
پێشبینی نــاکــرێ هێڵی هــــەژاری دابــــەزێ یــان
سەقامگیر بمێنێتەوە و وادیــارە بەرەوهەڵکشان
دەچێ .لە بارودۆخی ئێستادا سفرەی  ١٧میلیون
کرێکار و خانەنشینکراو و هەروەها دەیان میلیۆن
کەس لە زەحمەتکێشانی ئێران چووکتر بووەتەوە
و زۆر پێداویستی ڕۆژانـــەی ژیــان وەک ڕۆن،
مریشک ،هێلکە ،گۆشت و سەوزە لە بازارەکاندا
کەم بوونەتەوە و دەبێ خەڵکی بە نرخێکی زۆر
گــران و پــاش چەند سەعات چــاوەڕوانــی  و لە
نۆرەدا مانەوە و ڕاوەستان بیانکرن.
جگە لەوەش دەوڵەت و دامەزراوەکانی توانای
پێدانی ئەو بڕە پــارە کەمەشیان وەک مووچەی
مانگانەی کرێکاران و خانەنشینکراوەکان لەکاتی
خــۆیــدا نییە و ئـــەوەش بـــــەردەوام نــاڕەزایــەتــی
لێکەوتووەتەوە .کرێکاران و خانەنشینکراوەکان
داوا دەکەن بەپێی هەڵکشانی نرخی پێداویستییە
سەرەکییەکان و ئاوسانی ئــابــووری ،مووچەی
مانگانەیان بەرز بکرێتەوە ،بەاڵم بەرپرسان هەتا
ئێستا ئەو داوایەیان پشتگوێ خستووە و وەک
هەمیشە لە نــاڵ و بزمار دەدەن .لــەو ماوەیەدا
ڕۆژ نەبووە لە شار و ناوەندە پیشەسازییەکان
و لەبەردەم وەزارەتخانەکانی کۆماری ئیسالمی
کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی بەڕێوە نەچێ و خەڵکی
وەزاڵــەهــاتــوو لە هــەژاری و برسییەتی بە دژی
دەوڵــەت و بەرپرسان درووشــم نــەدەن و دەنگ
بــەرز نەکەنەوە .ئەو ناڕەزایەتییانە بەرپرسانی
کۆماری ئیسالمیی هەراسان کردووە ،هەربۆیەش
لە زۆربــەی کۆبوونەوە ناڕازایەتییەکاندا هێزە
سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم هێرش دەکــەنــە سەر
خەڵکی نــارازی و چاالکانی کرێکاری و ئەوانەی
کە پێیانوایە هەڵسووڕێنەری ئەو کۆبوونەوانەن
قۆڵبەست دەکەن و دەیانگرن.
توێژی کرێکاری ئێران لە کاتێکدا پێ دەنێنە
ساڵی نوێوە کە ئابووریی ئێران داڕماوە و هاوکار
خەڵکی ئێران بە هەموو چین و توێژەکانیەوە باجی
سیاسەتە ماڵوێرانکەرەکانی خامنەیی و سپای
پــاســداران دەدەن .سیاسەتگەلێک کە لە مــاوەی
دەسەاڵتداری ئەو نیزامە دژیگەلییە ،سەرمایەکانی
واڵتــــی بــەفــیــڕۆ داوە و کــۆمــەڵــگــەی ئــێــرانــی
تووشی ســەدان کــارەســات و نەهامەتی گــەورە
کردووەتەوە .لە پێوەندی لەگەڵ قەیرانی ئابووری
و گــرانــی و برسییەتی خەڵکی زەحمەتکێشی
ئێران ،کاربەدەستانی ڕێژیم نابەرپرسانە و بۆ
خــۆدزیــنــەوە لــە ڕاستییەکان ،هــەمــوویــان تێکڕا
قامک بۆ ئەمریکا و گەمارۆکانی ڕادەکێشن و
دەڵــێــن هــۆکــاری سەرەکیی ئــەو دۆخــە نالەبارە
ئەمریکایە .شک لەوەدا نییە گەمارۆکانی ئەمریکا
ئەگەر لــەالیــەک داهاتەکانی کــۆمــاری ئیسالمیی
گەیاندووەتە نزمترین ئاستی خۆی و ئاخوندەکانی
تەنگەتاو کــردووە ،لەالیەکی دیکەش کاریگەریی
هەبووە لە سەر ئابووریی ئێران و بەگشتی لە
هەموو بەشەکاندا تووشی تێکشکانی کــردووە.
هەڵبەت کۆمەاڵنی خەڵکی ئێرانیش لەو گەمارۆیانە
و لە کێشەی لەمێژینەی نێوان کۆماری ئیسالمی
و ئەمریکادا نــەک هــەر زەرەرمــەنــدی سەرەکیی

بــوون بەڵکوو زەبــری کاریگەر وە ه ــەژاران و
چین و توێژیی مامناوەندی کەوتووە .لەوماوەیەدا
دەوڵەمەندەکان و ئەوانەی نیزیکن لە دەسەاڵت
دەوڵەمەندتر بوون و لە بەرانبەردا هەڵوەرین لە
چینوتوێژی مامناوەندی زۆر بە چڕی ڕوویداوە
و خێلی هەژار و کەمداهات و بێداهاتەکان زۆر
زیادی کردووە .بۆ قەرەبووکردنەوەی زیانەکانی
گەمارۆکانی ئەمریکا و دابینکردنی تێچووی
سیاسەتەکانی ڕێژیم و دامودەزگا زەبەالحەکانی
کە هەموویان لە گەندەڵیدا تێوەگالون خامنەیی و
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی بە ئاشکرا و بە
هەموو شێوەیەک دەستیان لە گیرفانی خەڵک و لە
سفرەیان ناوە و خەریکی چەوسانەوەی خەڵکی
ئێرانن .دەســەاڵتــداران دەزانــن ناتوانن لە ئاست
برسیەتیی خەڵکی ئێران و ئەو گرانییەی بەرۆکی
گرتوون بێدەنگ بن ،هەربۆیەش جارناجارێک
وەک خامنەیی دێنە سەر شاشەی تەلەویزیۆن و بە
نیگەرانییەوە باسی گرانی کااڵکان و دۆخی خەڵکی
دەکــەن .لەالیەکی دیکەش باڵی دەسڕۆیشتووی
دەســەاڵت لە گرانیی هەوسارپچڕاو و هەژاریی
و برسیەتیی کۆمەاڵنی خەڵکی ئــێــران و وەک
ئــامــرازێــک بــۆ کیبەرکێی نــێــودەســەاڵت کەلک
وەردەگرن و دەوڵەتی ڕووحانیی پێی دەکوتن.

لەناوچەدا بەفیڕۆ داوە و برسیەتی و هــەژاری
و گرانییان بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران بەدیاری
هێناوە؟ زیاتر لە چل ساڵە بەدژی ئەمریکا درووشم
دەدرێ و کۆماری ئیسالمی بە هەموو شێوەیەک
بەدژی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی جوواڵوەتەوە،
بــەاڵم ئەو ڕێژیمە هەتا هاتووە زیاتر شکستی
خــواردووە و لە جیهاندا تەریک بووەتەوە؛ جگە
لە واڵتانی چین و ڕوسییە (کە وەک نێچیرێک
دەڕواننە ئێران) و چەند واڵتێکی دیکتاتۆڕلێدراوی
وەک سووریە و وێنزۆئێال ،کام واڵت دۆستایەتی
لەگەڵ ئاخوندەکان دەکا و بە ئیعتبارەوە دەڕوانێتە
کــۆمــاری ئیسالمی؟ بەدڵنیاییەوە ئاخوندەکان
ئاستی ئێرانیان هێناوەتە ئاستی واڵتانێک کە
کەمترین ئیعتباریان لە کۆمەڵگەی جیهانیدا هەیە.
لەبەرانبەردا ئەمریکا لەو کێشانەی کە ڕێژیمی
ئێران لە ناوچەدا دەیخوڵقێنێ و بووتە مەترسی
بۆ دراوسییەکانی ،بەتایبەت واڵتانی عەڕەبی ،نەک
هەر زەرەرمەند نەبووە و تێچوویەکی ئەوتۆی
نــەداوە ،بەڵکوو زۆر قازانجی کــردووە و لەبری
هــەڕەشــەکــانــی کــۆمــاری ئیسالمی بــۆ واڵتــانــی
ڕۆژهــەاڵتــی نێوەڕاست ،ســەدان میلیارد دۆاڵر
چەکوچۆڵی فرۆشتووە.
وەاڵمــی ئەو پرسیارانەی ســەرەوە ڕوون و

ئــەگــەر ئــاوڕێــکــی خــێــرا لــە دەســەاڵتــدارێــتــی
کــۆمــاری ئیسالمی و سیاسەتەکانی بدەینەوە،
دەبــیــنــیــن ئـــەو نــیــزامــە زۆر ئــامــانــجــدار و بۆ
وەدیهێنانی ئامانجەکانی لە نێوخۆ و دەرەوە
سیاسەتەکەنی داڕشتووە و بەکردەی کردوون
و ل ــەو بــەیــنــەدا ئــــەوەی گرینگی پــێ نــــەدراوە
سەروەت و سامانی گشتی واڵت لە بەرژەوەندیی
خەڵک و چارەنووسی ئــەوان بــووە .لەڕاستیدا
کــۆمــاری ئیسالمی ســیــاســت و کــردەوەکــانــی
بەپێچەوانەی قازانج و بەرژەوەندیییەکانی گەالنی
ئێران بــووە و مــێــژووی ڕەشــی ئــەو ڕێژیمە و
ڕەوتــی ڕووداوەک ــان و لێکەوتەکانی کــردەوە و
سیاسەتەکانی ئاخوندەکان ،هەتا هاتووە زیاتر
ئێرانی بەرەو وێرانی بردووە .ئێرانێک کە لەسەدا
شێستی دانیشتووانەکەی لەژێر هێڵی هەژاریدان
و دەسەاڵتیش بە پارەی ئەو خەڵکە داماوە شاری
مووشەکی ساز دەکا و بە شانازییەوە پێشانی
خەڵکی ئێران و جیهانی دەدا ،ئێرانێک کە لەودا
کرێکاران بۆ وەرگرتنی مووچەی مانگانەیان و
کۆڵبەرانی کــورد و سووتەمەنیبەرانی بەلووچ
بۆ دابینکردنی بژیوی ژیانیان دەبــێ سینگیان
بکەنە قەڵغانی فیشەکی هێزە جینایەتکارەکان،
بەاڵم ئاخوندەکان سەروەت و سامانیان دەدەن
بە حیزبوڵاڵ و بەشار ئەسەد و لەیەمەن خەڵکی
بێتاوانی پێبەکوشت دەدەن.
لێرەدا پرسیار ئەوەیە ئەگەر تەنانەت هەموو
گــرفــت و کێشەکانی کــۆمــەاڵنــی خەڵکی ئێران
سەرچاوەکەی ئەمریکایە ،بۆ خومەینی و خامنەیی
و مافیای سپای پاسداران کە زیاتر لە چوار دەیەیە
دەسەاڵتیان زەوت کردووە ،دژایەتی و شەڕ لەگەڵ
زلهێزێک دەکەن کە دەزانن گەورەترین زلهێزی
جیهانە و توانای بەربەرەکانیان نییە و ناتوانن
بیبەزێنن؟ بۆ دەیان میلیارد دۆاڵر لە سەروەت
و سامانی ئێرانیان لە ڕێگەی دژایەتی ئەمریکادا

ئاشکرایە ،ئــەوەی بۆ کۆماری ئیسالمی گرینگە
درێژەدانی سیاسەتەکانی لە نێوخۆ و دەرەوە،
بەهەر نرخ و تێچوویەک بێ ،تەنانەت تێچووەکەی
ئەگەر وێرانبوونی ئابووری ئێران و هەژاری و
برسییەتی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێرانیش بێ بۆیان
گرینگ نییە .ئاخوندەکان وەک زەروو خوێنی
خەڵکی دەمژن و دەیانچەوسێننەوە و دەیانەوێ
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران هێز و توانای ڕاپەڕین
و ســەرهــەڵــدانــیــان نەمێنێ؛ ئـــەوان بــەو ئاکامە
گەیشتوون باشترین ڕێگا بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ
هەرچەشنە ڕاپەڕینێکی جــەمــاوەری لــەالیــەک
ســەرکــوتــی بـێبــەزەیــانــە و تــەنــانــەت خوێناویی
خەڵکی وەزاڵەهاتووی ئێرانە ،وەک ڕاپەڕینەکانی
بەفرانباری  ٩٦و خەزەڵوەری  ،٩٨لەالیەکی دیکە
سەرقاڵکردنی خەڵکی ئێران بە کێشەی ئابووری
و هەژارییە ،هەربۆیەش خامنەیی و مافیای سپای
پــاســداران سیاسەتی بەهێزکردنی سیستەمی
ســەرکــوتــیــان گــرتــووەتــە بـــەر و دەیــانــهــەوێ
هەموودەسەاڵتەکان لەپاوانی خۆیان بگرن و
ئەگەر تەنانەت لە ڕێی سەندووقەکانی دەنگدانی
بەناوهەڵبژاردنی سەرۆککۆماریشدا بۆیان نەلوا،
بە کودیتای سپای پاسداران ،دەسەاڵتی خۆیان
داسەپێنن.
داهاتووی ئاخوندەکان لە ئێراندا بەستراوەتەوە
بە هێزی و تــوانــای دەزگ ــای سەرکوتی سپای
پاسداران لەالیەک و لەالیەکی دیکە بەستراوەتەوە
بە ڕاپەڕینی کرێکاران و خوێندکاران و خەڵکی
هەژار و وەزاڵەهاتووی ئێران .ئەو دوو دیاردەیە
سەرەکیترین دی ــاردەن کە دەتــوانــن دەهاتووی
ئــێــران بنەخشێنن؛ ئــــەوەی مــێــژووی ک ــۆن و
هاوچەرخ پێمان دەڵێ و نیشانی داوە ،هەر ئەو
مەتەڵە کوردییەیە کە دەڵێ هەموو شتێک ئەگەر
لە تەسکی ببسێ ،زوڵم و ستەم لە ئەستووریدا
دەپسێ.

بانگەوازێک لە ئەنجومەنی زیندانییە
سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

خەڵکی بە شەرەفی کوردستان!
زیندانییانی سیاسیی خۆڕاگر!
هەر وەک هەموو ئاگادارین بە درێژایی تەمەنی کۆماری ئیسالمی
زیندانەکانی ئەو رێژیمە پڕ بووە لە ئازادیخوازانی کورد و باقی گەالنی ئێران
کە لە ڕاستیدا هەر جارە و بە بیانوویەکی داتاشراوی وەک (وەستانەوە
لە دژی حکومەتی ئیسالمی ،شەڕکردن لەگەڵ خودا ،چاالکیی ئەمنیەتی لە
دژی دەسەاڵت ،فەسادکاری لەسەر زەوی) الوانی ئازادیخوازی کوردی
ئێعدام کردووە .ئەوەی ئێمە مەبەستمانە ئەوەیە کە دوای بە دواداچون
بۆ دۆسیەی ئێعدامکراوان لە زیندانەکانی کۆماری ئیسالمی ئێراندا
دەدردەکەوێ کە بە داخەوە دوای ئێعدامی بەکۆمەڵی  ٥٩الوی مەهاباد کە
 ٣٩کەسیان لە بەندیخانەی ورمێ و هاوکات  ٢٠کەسیان لە بەندیخانەی
مەهابادڕا هێنرابوونە بەندیخانەی ورمێ (دەریا) و لە یەک ڕۆژدا ئێعدام
کران؛ پاش ئەو ڕێکەوتەش سێ جار لە سێ دەستەی جیاوازدا زیندانییانی
سیاسیی بێتاوان دەبەنە بن پەتی سێدارە و ئێعدامیان دەکــەن کە بە
داخەوە زانیاریی ورد و دەقیق لەو تاوانە لەبەر دەستدا نییە.
دەستەی دووهەم :دوای ئەو  ٥٩کەسە ئەو دەستەیە کە زیاتر لە ٣٠
کەسن دەیانبەن بۆ ئێعدام ،کە لەو دەستەیە ناوی شەهید حوسێن جەننەتی
و برایەکەی بە ناوی مەملی جەننەتی ،و قادربایزیدی ،لە ڕیزی ئیعدام
کراواندان.
دەستەی سێهەم :شەهیدان خوسرەو تۆکمەچی –عوسمان بەتورەک-
و پێنج پێشمەرگەی بە دیلگیراوی دێموکرات بە ناوەکانی (حوسێن
چاوشینی ،شەهریار باهووش ،محەممەد قارەمانی ،یوسف بەیتاسی و
ڕەحمان ڕەحمانی)کە لە شەڕی ئاوایی داشتەمر بە برینداری دەکەونە
دەستی دوژمن لە نێو ئێعدامکراواندا بوون.
دەستەی چــوارەم کە لە خەرمانانی  ١٣٦٢دا ئێعدام کــران ،کەناوی
شەهید جەعفەر پاکزاد و شەهید کەماڵ زەکی لە ناو ئێعدام کراوان دان.
ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە مەبەستی
تۆمارکردنی ناوی زیندانییانی سیاسی و هەروەها ئێعدامکراوانی سیاسیی
دەستی غەدری کۆماری ئیسالمی داوا لە بنەماڵە و کەسوکاریی بەندییە
سیاسییەکان ،خەڵکی کوردستان و هەموو بەندکراوانی سیاسی بە تایبەت
دەیەی  ٦٠دەکا کە بۆ تۆمارکردنی ناوی ئەو ئێعدامکراوانە هاوکاریمان
بکەن.
بەدێکیۆمێنتکردنی ئەو ڕووداوە مێژووییانە و تۆمارکردنی ناوی
شەهیدان و ئێعدامکراوانی دەستی جینایەتی کۆماری ئیسالمی هەم
ئەرکێکی مرۆیی و نیشتمانییە ،هەم هەولێکە بۆ وننەبوونی ئەو ڕاستییانە
لە پەروەندە و کار و کارنامەی کۆماری ئیسالمیدا.
ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
٢٥ی ڕەشەممەی ١٣٩٩هەتاوی

چەند چاالکییەکی یەکیەتیی ژنان
بەبۆنەی ٨ی مارس و ساڵیادی
دامەزرانی ئەم ڕێکخراوەیە
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی ٨ی مــارس ،ڕۆژی
جیهانیی ژن و هــەروەهــا ٢٤ی ڕەشــەمــە ،حەفتاوپێنجەمین ساڵیادی
دامەزرانی ئەم رێکخراوەیە چەند کۆڕوکۆبوونەوە و سمینارێکی پێک هێنا.
لە یەکێک لەو سمینارانەدا کە بەبۆنەی ٨ی مارس پێکهاتبوو ،خاتوو
خەدیجە مەعزوور ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی باسێکی لەسەر ڕەوشی
بزووتنەوەی ژنان لە ئێران و کوردستان پێشکێش کرد .ڕۆژی پێنجشەممە
٢١ی ڕەشەممەش لە “ماڵی ڕۆشنبیرانی کۆیە” کۆڕێک بۆ خاتوو عیسمەت
نستانی ،سکرتێری پێشووی یەکیەتیی ژنان ڕێکخرا و ،بەڕێزیان باسێکی
لەژێر ناوی “ئاوڕێک لە مێژووی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان”دا
پێشکێش کــرد .لە کۆبوونەوەیەکی دیــکــەدا کە بۆ حەسەن شێخانی،
ڕێکخەری کاروباری ڕێکخراوە مەدەنییەکانی حیزب پێکهاتبوو ،ناوبراو
باسێکی لەژێر ناوی “پێوەندیی ڕەگەز و دەسەاڵت”دا پێشکێش کرد.
دواجــار دوانــیــوەڕۆی ڕۆژی شەممە ٢٣ی ڕەشەمە یەکیەتیی ژنانی
دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،بەبۆنەی یادی  ٧٥ساڵەی دامەزرانی
خۆی ڕێوڕەسمێکی پێکهێنا.
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لە داوێنی «بەیان»ەوە
بۆ ئامێزی گیاڕەنگ

ڕێگای هەڵەمووتی فیدڕاڵیزم
بەاڵم چارەسەری بنەڕەتی لە ئیران

ڕەحیم قاڕنجەیی
بۆ یەکەم جار لە مێژووی نوێی نەتەوەکەمان بە
دامەزرانی کۆماری کوردستان لە ساڵی ١٣٢٤ی
هەتاویدا گەلی کورد بە ئاواتی لەمێژینەی خۆی
گەیشت و هەستی کــرد کــە چــارەنــووســی بە
دەستی خۆیەتیو لە نیشتمانی خۆیدا بێگانە نییە.
بێجگە لە خۆی دەسەاڵتی بێگانە نابینێ و هەر
چەند تەمەنی کۆماری کوردستان کەم بوو ،بەاڵم
برایم چووکەڵی
بوو بە چرایەکی ڕووناکیدەری خەڵکی کوردستان.
ڕۆڵەکانی گەلی کــورد بە دوای جوانەمەرگ
بوونی کۆمار هەر درێژەیان بە خەبات داوە و لەگەڵ دوو ڕێژیمی
سەرەڕۆی پاشایەتیو ئیسالمی خەباتیان کردووە و بە هەزاران ڕۆڵەی
بوێرو ئازا بۆ بەربەرەکانی ڕێگای کۆماریان درێژە داوە و گیانو ژیانی
خۆیان بۆ ئازادی تەرخان کرد.
لەگەڵ ئەوەی ماوەی ژیانی تیکۆشەرە ئازا و فیداکارەکان ئەوانەی
لەپیناوی ڕزگاریی نیشتماندا سەریان ناوەتەوە کەمە ،بەاڵم جێگایەکی
تایبەتییان لە مێژووی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا هەیە،
ک و
خەباتی پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان لە ئاسمانی تاری 
لێڵی سەردەمی درێژی ژێردەستیی گەلی کورددا وەک ئەستێرەیەکی
پڕشنگدار دەدرەوشێتەوە ،لەنێو ئاسمانی کاروانی شەهیدان دا ،لە
الپەڕەی «هەگبەی شاخ و شۆڕش»ی ئەمجارەدا یادیک لە شەهیدی
نەمر ڕەحیم لەشک ناسراو بە ڕەحیم قارنجە دەکەینەوە.
زۆرن ئهوانهی له جێگایهک دهبنه قارهمان ههر لهوێش سهر دهنێنهوه،
ی ل ه دایکبوونیان دهبن ه پێشمهرگه و
زۆرن ئهوانهی ك ه دور ل ه شوێن 
ههر له دوورییش سهر دهنێنهوه ،بـهاڵم مهرگێگی سهربهرزانه ،بۆ
ی زۆڵملێكراو كه به ه ـهزاران ڕۆڵهی گیانیان پێشكهش ب ه
نهتهوهیهك 
ی ئازادی كــردووه ،یهكیک لهو قارهمانانه ڕەحیم قارنجەیە ك ه
بارهگا 
ی شهرهفی ههڵگرت و ههر لهو گوندهش پاش
ی سێپهكان چهك 
ل ه گوند 
حەوت ساڵ شههید بوو.
ی وهرزێر و زهحمهتكێش
ی  ١٣٤٣ل ه بنهماڵهیەك 
ڕەحیم قاڕنجە ساڵ 
ی ئاوایی ل ه
ی مندااڵن 
ی بۆكان لهدایک بوو و وێــڕا 
ل ه گوندی قاڕنجه 
ی دهشتی قاڕنج ه بهرهبهره گهور ه بوو و
ی پڕ میو ه و ب ه بهرهكهت 
باغ 
ی
ی ڕوحسووک دهرسهكان 
پاشان ڕهوان هی قوتابخان ه كرا ،وهک الوێك 
یو
ی زیرهک و لهبەرداڵن بوو .ههموو هاوپۆلهكان 
دهخوێند ،قوتابییهك 
ی خۆشیان دهویست و ڕێزی ل ە خهڵک دهگرت .پاشان بۆ
مامۆستاكان 
ی
ی دهرس 
ی دواناوهند 
ی بۆكان و تا دوو 
درێژهدانی خوێندن چوو ه شار 
خوێند.
ی
ی ساڵ 
ی خۆێنگهرم و بهههست ل ه خۆپێشاندانهكان 
ئەو وهک الوێك 
ی
ی تێكۆشان 
ی چاالكانهی كــرد .ب ه دوا 
١٣٥٧ی هــەتــاویدا بهشداری 
ی لێی دەدا و
ی زیاتر بۆ الی كوردایهت 
ی حیزب له ناوچه ،دڵ 
ئاشكرا 
ی گهلهكهی تێكهڵ بوو ههر
ب ه پێست و دهمارهوه لهگهڵ ئێش و ئازار 
ی
ی خۆی دا و ڕووی كرده ڕیزی تێكۆشهران 
بۆی ه بڕیاری یهكجاری 
دێموكرات.
ی ١٣٦٠
ی بۆكانساڵ 
ئەو الوە دەروونپاکەی گوندی قارنجهی ناوچه 
ێ و دێ
ب ه مهبهستی بوون به پێشمهرگ ه گوندهك هی خۆیان بهجێدێڵ 
ی پیرانشار
ی ناوچ ه 
و دەگــەڕێ هەتا تسهر له گوندی «سێپهكان» 
ی ك ه بۆ
ی هێزی شههید موعین 
ی ئهوكاته 
دهردینێ .لەوێ پهلی فهرماندهی 
ی لهم گوند ه بوون دهبینێتهوه .دهپرسن
ی حیزب 
ی مهئمورییهت 
ئهنجامدان 
ی
ی پێشمهرگایهت 
ی قارنجهو ه هاتووم ،كوڵ 
بۆچی هاتووی؟ دهڵێ ل ه گوند 
ی
ی پێشمهرگایهتی 
ههڵی گرتووم .ههر لهم گوند ه بۆ یهكهم جار چهك 
ی دێموكراتی كوردستان و ل ه
ی حیزب 
لهشان كرد و بوو ب ه پێشمهرگه 
ی
هێزی موعینی ئەوکات سازمان درا .ڕەحیم ل ه ماوهیهكی كورتدا توان 
ی له هێزی موعینیدا بكاتهوه،
ی لەنێو دڵی هاوسهنگهران 
ی خۆ 
جێگا 
ێ دهكرا و ههربۆی ه تا
یل
وهک كوڕێكی ئازا و بهنهزم و دیسیپلین چاو 
ی
ی خۆ 
ی هێزی موعینی ،گومرک ،كار 
ی  ١٣٦٦ل ه پهلی فهرماندهی 
بههار 
ی یهکی هێزی گیاڕەنگ
ی لك 
ی لێهاتوویی كرا ب ه جێگر 
درێژهدا .ب ه هۆ 
ی وهرگرت.
و سهربهرزان ه ئهو مهسئوولییهت ه 
شەهید ڕەحیم شۆڕشگێڕێکی سادە ،ڕاستگۆ ،قارەمان و لەخۆبوردوو
بوو .تابڵێی شاییبەخۆ بوو .بەڕاست کوڕی خەڵک بوو و خەڵکیش
وەک چاو دەیانپاراست .خۆشەویستی خەڵكی ناوچەی سەردەشت و
پێشمەرگەکانی هێزی موعینی بوو ،لە دەرگای هەر ماڵێکی دابا وەک
گلێنەی چاو دەیانپاراست ،هەرئەوەندە بەس بوو کە نــاوی ڕەحیم
قارنجەیان گوێ لێ با ،لە جەنگەی نیوەشەودا دەرگاکان کراوە بوون،
شەهید ڕەحیم کوڕێکی خۆشناوی کۆمیتەی ســەردەشــت و هێزی
گیاڕەنگ بوو.
ی
ی سهردهشت بهشداری 
ی ناوچه 
ی ئازایانه 
ڕەحیم ل ه چهندین عهمهلیات 
ی
ی لە چاالكییهكاندا دهگێڕا ،شهڕهكان 
ی بهرچاو 
ی كرد و ڕۆڵ 
چاالكانه 
ی
ی ئهحمهدبریو ،گرتن 
ی جاشخان ه 
ی سهردهشت ـ پیرانشار ،گرتن 
جاد ه 
ی
ی دیك ه شاهید 
ی زێوه و چهندین عهمهلیاتی گهوره 
ی گوند 
دوو مۆڵگە 
بۆ قارهمانهتی ئهو ڕۆڵ ه تێكۆشهر ه دهدهن .ئهو تایبهتمهندیان ه و چهندین
ی بكا و ل ه
تایبهتمهندیی دیك ه وایكرد كه زیاتر خزمهت ب ه حیزبهكه 
ی  ١٣٦٧وهک فهرماندهری لک دیاری كرا.
بههار 
ڕەحیم قاڕنجەیی دوای دیاریكرانی ب ه فهرماندهری لک ،له یهكهمین
ی
ی  ١٣٦٧/٣/٧بۆ سهر مۆڵگهی دوژمن ل ه گوند 
عهمهلیاتدا له ڕێكهوت 
ێ
ی پیشمهرگایهتیی ل 
ی ك ه بۆ یهكهم جار چهك 
سێپهكان ،ههر ئهو گوند ه 
ی دهستهویهخەدا ب ه داخهو ه شەهید بوو .لەو
له شان كرد ،ل ه شهڕێك 
ی عوسمان
شەڕەدا سێ هاوسهنگهری دیكهی شەهید ڕەحیم ب ه ناوهكان 
ی گیانیان پێشكهش ب ه
ئهحمهدی ،خالید بوبانهیی و ئهبوبهكر خولیس 
ی ئازادی كرد.
بارهگا 
ڕوحیان شاد و ڕێگایان پڕ ڕێبوار

فیدڕاڵیزم وەک شێویەک لە ئیدارەی حکومەت
بە بەشداریی هەموو الیەنەکان بۆ سەقامگیریی
سیاسی ،مێژوویەکی سەرکەوتووی هەیە .ئەمریکا،
سوئیس ،کانادا ،بێلژیک ،ئوسترالیا و زۆر واڵتی
ئاسیایی و ئورووپایی دی ئێستا بەو شێوەیە
ئیدارە دەکرێن .بنەمای فیدڕاڵیزم لە هەموو واڵتە
فیدڕاڵەکان وەک یەک نییە .هەر واڵتێک بەپێی
بارودۆخی جوغرافیایی ،نەتەوەیی و ئابووری
و زۆر فاکتی دیکە شێوەیەک لە دابەشکردنی
دەســەاڵتــیــان لــەســەر بنەماکانی دێموکراسی
داڕشتووە کە لە کۆی خۆیدا وەاڵمدەری ویستی
پێکهاتە جیاوازەکانی ئەو واڵتەیە.
هێنانە کایەی فیدڕاڵیزم لە هەر کۆمەڵگەیەک
پێویستیی بە بــوون یــان دابینکردنی ژێرخانی
تایبەت بە فیدڕاڵیزم هەیە کە پێویستە ئەو بابەتانە
وەک زەمانەتی بەئاکام گەیشتنی فیدڕاڵیزم لە
مەیدانی کردەوەدا دەستەبەر بکرێن.

هێنانە کایەی دێموکراسی لە ئیران بێ.
مێژوی فیدڕاڵیزم لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
فــیــدڕاڵــیــزم ل ــە ڕۆژهــــەاڵتــــی ن ــێ ــوەڕاسـ ـتدا
مێژووەکەی بــۆ ساڵی  ٢٠٠٥دەگــەڕێــتــەوە کە
دوای ش ــەڕی دووهــەمــی کــەنــداو و ڕووخــانــی
ڕێژیمی بەعس لە عێراق هاتە سەر کــار .پێش
ئەم ڕووداوە هیچ واڵتێک ئەو فۆڕمە لە ئیدارە و
دابەشکردنی دەسەاڵتەی بە خۆیەوه نەدیوه و لە
ئێرانیش وەک یەکێک لە فرەنەتەوەترین واڵتانی
ڕۆژهــەاڵتــی نێوەڕاست قــەت دەس ــەاڵت دابــەش
نەکراوه و ئەگەر دابەشکردنێکیش لە ئیدارەی
واڵتدا بووە ،جوغرافی و لە فۆڕمی پارێزگاکاندا
بە مەبەستی ئاسانکاری بۆ ئیدارەی واڵت بووە
کــە هــەر خــۆی ئــەو دابــەشــکــردنــەش لێکدابڕانی
نەتەوەکانی لێ کەوتۆتەوە.

ژێرخانە سەرەکییەکانی فیدڕاڵیزم
لە ژێرخانە بنەڕەتییەکانی فیدڕاڵیزم یەکەم
ویستی زۆربــەی خەڵکە کە دەبــێ ڕەزامەندانە
دەنگی بۆ بــدەن ،دووهــەم یاسانی بنەڕەتییە کە
دەبێ لە سەر بەهاگەلی دێموکراسی و پلۆرالیزم
نوسرابێتەوه و هەمو مکانیزمەکانی فیدڕاڵیزمی
تێدا دیاری کرابێ .سێهەم بنەڕەت بوونی الیەنە
جیاوازەکانە کە داخوازی فیدڕاڵیزمن و لە هەمان
کاتدا ڕازین بە بایەخ و بەهاکانی دێموکراسی لە
مەیدانی کــردەوەدا .هەر لەو ڕهەندەدا ،تاریفێکی
گشتگیر لە فیدڕاڵیزم و مکانیزمەکانی ،هەوڵدان
بــو بەبنچینەکردنی کــولــتــووری دابــەشکــردنــی
دەسەاڵت و باوەڕ بە سەقامگیری زیاتر ،دەتوانن
ببن بە زەمانەتی جێگیر بوونی فیدڕاڵیزم.

ئەدەبیاتی فیدڕاڵیزم لە ئێران
فیدڕاڵیزم لە ئیران باسێکی زۆر تازەیە و زۆر
بە کەمی لە گۆڤار و ڕۆژنامە و کتێب و ڕادیۆ و
تەلەڤیزیۆندا ڕەنگی داوەتەوە .ئەوەندەش کە بۆ
دەسەاڵتی ناوەندی و هەروەها ئیلیتی نەتەوەی
سەردەست دەگەڕێتەوە ئەوەیە کە هەوڵ دەدەن
ئەم چەمکە وەک هەنگاوێک بو دابەشکردنی لێک
بدەنەوە.
لـــــەم دوایـــــیـــــانـــــەدا م ــح ــەم ــم ــەد خ ــات ــەم ــی،
ســــــەرۆککــــــۆمــــــاری پـــێـــشـــووی ئــــێــــران لــە
کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ شــوڕای شــاری تاران
گوتبووی :هەرچەند قانوونی ئەساسیی ئێران ڕێگا
نادا ،بەاڵم فیدڕاڵیزم شێوەیەکی باشە بۆ ئیدارەی
ئــێــران .تەنیا ئــەو لێداونە کــورتــەی محەممەد
خاتەمی زۆرترین ڕەخنە و بابەتی لەسەر نووسرا
و کار گەیشتە جێیەک کە دووســەد نووسەر و

پێویستیی فیدڕاڵیزم
پەیوەندی ڕاستەوخۆ و نیزیکی خەڵک لەگەڵ
کاربەدەستانی هەرێمە فیدراڵەکان ،ڕێگری لە
توانەوەی کولتووره جیاوازەکان دەکا و دەبێتە
هــۆی کەمیی بــۆرۆکــراســیــی ئــیــداری ،نهادینە
کردنی دێموکراسی لە ئیدارەی واڵتدا؛ و هەوڵی
هەرێمە فیدڕاڵەکان بۆ سەرکەوتنی ئابووری و
یەکگرتوویی سیاسیی واڵت بە دڵخوازە نەک لە
سایەی دەسەاڵتی سەرکوتدا.
بــەو ســەرنــجــەوە کاتێک دەگــەڕێــیــنــەوه سەر
ئیران ،کارنامەی سیستمی ناوەندگەرای ئەم واڵتە
نەیتوانیوه ئێرانی فرەنەتەوە ،بەشێوەیەکی بەرابەر
لــە ڕووی ئــابــووری و سیاسی و کولتووری
بەڕێوەبەرێ ،بۆیە فیدڕاڵیزم ،وەک کۆکردنەوەی
جیاوازییەکان لە کۆمەڵگەدا دەتوانێ ئالترناتیڤێکی
گونجاو بۆ ئیدارە و دابەشکردنی دەســەاڵت و

ڕۆژنامەنووس تۆمارێکیان لەژێر ناوی «نا بۆ
فیدڕاڵیزم و لێکدابڕانی ئیران» باڵو کردەوە.
کاتێکیش دەگەڕێینەوه سەر ئەدەبیاتی سیاسیی
حــیــزب و ڕێــکــخــراوە سیاسییەکانی ئــێــران لە
ئیسالمییەکان ڕا هەتا چەپەکان ،فیدڕاڵیزم باسێکی
تازەیە و سیاسییەکانی نەتەوەی فارسیش هەتا
ئێستا نەگەیشتوونەتە ئەو ڕایە و ئەو قەناعەتە کە
فیدڕاڵیزم پێویستە وەک ئالترناتیڤێک بو دواڕۆژی
ئێران بکەن بە دەستووری کاری خۆیان.
باس لە فیدڕاڵیزم لەنێو کوردەکان بە گشتی
و الیەنە سیاسییە کوردییەکانیش بابەتێکی نوێیە،
هەرچەند الیەنە سیاسییە کوردەکان زۆرترین
هــەوڵــیــان بــو بــاس و نــاســانــدن و لێکدانەوەی
فیدڕاڵیزم و بردنە سەرمێزی باسەکانە ،بەاڵم
کورد بۆخۆیشی گەاڵڵەیەکی دیاریکراو ،نووسراو
و ڕوونی هەتا ئێستا نییە و زۆربەی ئەو باسە

سەالح ئیبراهیمی

پتر زارەکــی و لە سەر زاری ڕێبەرانی حیزب و
کەسایەتیە سیاسییەکان دەکــرێ .بۆیە پێویستە
حیزب و الیەن و کەسایەتیە سیاسییەکانی کورد
ئــەو بابەتە بکەن بە دەســتــووری کــاری خۆیان
و گەاڵڵەیەکی ڕوونــی بۆ بنووسن و بە هەموو
الیەنەکانیدا بێنەوه و بە واتەیەکی دیکە پێناسەیەکی
ڕوون لە نیزامی فیدڕاڵی لە ئێراندا بکەن.
کولتووری دەسەاڵتی ناوەندی
سیستمی دەســەاڵتــی نــاوەنــدی لە ئێران بۆتە
کــولــتــوور ،واتــە سیستمی سیاسیی ئــێــران هیچ
جۆریکی دیــکــەی لــە دەســەاڵتــداری بــە خۆیەوه
نەدیوه و دەسەاڵتی ناوەندیش لەوەتی هەیە دوو
کاری کــردووه :یەکەم دابەشکردنی نایەکسانی
داهــاتــەکــان و دووه ــەم دەســت بەسەر داگرتنی
فەرهەنگی لە ڕێگای دەنگ و ڕەنگ و خۆێندن واتە
هەتا ڕادەی نووسینی مێژوو کە لە کۆی خۆیدا
قورغی دەسەاڵت بەتایبەت بۆ نەتەوەی فارس بۆتە
شتێکی ئاسایی و پێیان وایە و جاڕی ئەوە دەدەن
کە بێتوو هەر شێوەیەکی دی لە دابەشکردنی
دەسەاڵت بێتە گۆڕێ ،ئەوە دەبێتە هۆی لێکدابڕانی
واڵت و لێکهەڵوەشانی ئەم جوغرافیا سیاسییە.
بۆ نموونە زۆر لە سیاسییەکانی فارس کاتێک
باس لە فیدڕاڵیزم دەکرێ دەڵێن ئەگەر دێموکراسی
هەبێ پێویست بە فیدڕاڵیزم ناکا و فیدڕاڵیزم
لێکدابڕانی ئێرانی لێ دەکەوێتەوە ،بەاڵم مێژووی
ئێران نیشانی داوه کە دێموکراسی لە سیستمی
دەسەاڵتی نــاوەنــدگــەرادا وەدی نایە و جێبەجێ
نــاکــرێ .بۆیە پێویستە ئــەو کــولــتــوورە گۆڕانی
بنەڕەتیی بەسەردا بێ و فیدارلیزم وەک مکانیزم
و ئامرازێک بۆ دێموکراتیزەکردنی ئێران بەکار بێ.
زەمانەتی ئیجرایی فیدڕاڵیزم
ئــەزمــوونــی فیدڕاڵی لــە عــێــراق نیشانی دا کە
ئەگەرچی فیدڕاڵیزم لە قانوونی ئەساسیی عێراقدا
چەسپاوە ،بەاڵم جێبەجێکردن و جێخستنەکەت
ڕێگایەکی دژواری لە بەره .واتە هەر لە سەرەتاوە
بە البردنی وشەی فیدڕاڵ لە ڕێوڕەسمی سوێند
خواردنی پارلەمانتارەکان ڕا دەست کرا بە ڕێگرتن
لە جێبەجێکردنی فیدراڵی لە عێراق و هەتا ئێستا
بەکردەوە ،سیستمی دەسەاڵتی عێراق ناوەندییە.
کــەواتــە تەنیا نووسینی فیدڕاڵی و بــوون بە
بڕگەیەک لە یاسای بنەڕەتی واڵتێكدا زەمانەتی
ئیجرایی فیدڕاڵیزم نییە.
لــەژێــر ڕۆشــنــایــی ئـــەو ئــەزمــونــە پیویستە
زەمانەتی ئیجرایی جێبەجێ کردنی فیدڕاڵی بیری
لێ بکرێتەوه و دەستەبەر بکرێ ،دیارە بە پلەی
یەکەم ویستی زۆرب ــەی خەڵک و یەکگرتوویی
هەموو نەتەوەکانی نێو جوغرافیایی ئیران دەتوانێ
بەهێزترین زەمانەتی ئیجرایی حکوومەتی فدراڵی
بێ.
ڕێگایەکی سەخت و هەڵەمووت
فیدڕالیزم وەک باشترین چــارەســەری پرسی
نەتەوەیی و قەیرانەکانی سیاسی و بەڕێوەبەریی
واڵت گەلێک کەند و کۆسپی لەبەردەمدایە.
نەبوونی ئەزموونی فیدڕاڵی و دێموکراسی
لە ئێران ،ترس لە دابەشبوونی ئێران ،نەبوونی
کــولــتــووری داب ــەشک ــردن ــی دەســــــەاڵت ،ڕازی
نەبوونی واڵتانی ناوچە بە سیستمی فیدڕاڵی لە
واڵتی دراوسێیان ،نەبوونی پالنێکی گشتگیر لە
الیــەن نــەتــەوە جیاوازەکانی ئێران بۆ فیدڕاڵی،
پەڕشوباڵویی نەتەوەکانی ئێران لەسەر چۆنیەتیی
چـــارەســـەری مــەســەلــەی نــەتــەوەیــی ،نــەبــوونــی
بەرەیەکی بەهێزی سیاسی لە هەموو نەتەوەکان،
هەموو ئەوانە لە کۆی خۆیدا وا دەکەن ،ئالترناتیڤی
ئێرانێکی فیدڕاڵ ڕێگایەکی زۆر سەختی لەبەر بێ.
سەرکەوتن بەسەر ئــەم کۆسپانەش لەگرەوی
هەوڵ و تێکۆشانی فیدڕاڵیخوازەکان و گۆڕینی
هاوکێشەکان لە واڵتدایە.
***
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ڕوانگەی تاران :ڕێبازی میلیشیایی ئێران
(ئاکامە گرینگەکان)

پستە و تۆمگوڵەبەڕۆژە و

()2-2
ئەنستیتۆی تۆنی بلەیر بۆ ئاڵوگۆڕی جیهانیی – سەعید گۆلکار ،کەسرا ئەعرابی

و :کەماڵ حەسەنپوور

دۆکــتــریــنــی میلیشیایی ڕێــنــیــشــانــدەری
بەکارهێنانی تاقمی چەکدارە و وەها داڕێژراوە
کە دوای کۆماری ئیسالمییش هەر بمێنێ.
کــۆمــاری ئیسالمیی لــەســەر ئایدۆلۆژییەکی
مەزنیخوازانە دامەزراوە کە هەوڵ دەدا دەوڵەتێکی
پان-شیعی دامەزرێنێ کە لەسەر دەسەاڵتی ڕێبەری
گــەورەی ئێران بنیات نــراوە .بە هۆی دۆکترینی
میلیشیایی ،ڕێــژیــمــی مــەالیــان ئــەرکــداریــیــەکــی
لەمێژینەی بۆ کەڵکوەرگرتن لە توندوتیژیی بۆ
گەیشتن بە ئامانجە ئایدیۆلۆژییەکانی هەیە کە
ڕیشەیان لە چەمکی ئیسالمی شیعە ،بەناو ئیمام
و ئوممەی شیعەدا هەیە .دۆکترینەکە لە الیەن
پرەنسیپی ویالیەتی فەقێ پشتگیریی دەکــرێ،
کە لە الیــەن خ ــوداوە نوێنەرایەتیی بە ڕێبەری
گــــەورە دراوە تــا دەس ــەاڵت ــی ڕەهــــای بــەســەر
ئوممەدا (کۆمەڵگەی موسڵمانانی دنیا) هەبێ ،و
دەسەاڵتەکەی لە سنوورەکانی ئێران تێدەپەڕێ.
ئــەو ڕایــەڵــە و ژێرخانەی سوپای پــاســداران بۆ
وەدیهێنانی ئەو دۆکترینە دروستی کــردوون بە
شێوەیەکە کە دوای کــۆمــاری ئیسالمییش هەر
دەمێنن .ئــەوە بــەو مانایەیە کە ئەگەر ڕێژیمی
مــەالیــان بــڕووخــێ ،ســوپــای پــاســداران دەتــوانــێ
درێژە بە گەشەپێدانی ئەو دۆکترینە بدا ،تەنانەت
ئەگەر بە شێوەی شۆڕش و سەرهەڵدانیش بێ.

وەفاداریی و هەڵسوکەوت و دەسەاڵتی سوپای
پاسداران و ئەو میلیشیایانە هەیە کە پشتگیرییان
دەکا .سوپای پاسداران پێشترییەتی بەو تاقمانە
دەدا کە سوێندی وەفادارییان بۆ ویالیەتی فەقێ
و ڕێــبــەری گـــەورەی ئــێــران وەک سەرووترین
دەسەاڵتی موسڵمانانی شیعە خواردووە.
تاقمەکانی دروستکراو لە الیــەن سوپای
پاسداران ئەو الیەنانەی نێو میلیشیاکانی
پشتگیریکراو لە الیەن ئێرانن کە خێراترین
گەشەیان هەیە و گەورەترین هەڕەشەن بۆ سەر
سەقامگیریی ناوچە
ئەو میلیشیایانە کە باوەشیان بۆ ئایدیۆلۆجیای
ئیسالمی شیعەی دیــاریــکــراوی دەوڵــەتــی ئێران
وەک هۆی مانەوە کردۆتەوە ،ڕێبەرایەتییەکانیان
پــەســەنــد کـــراون و دەوری ئــامــرازیــی خۆیان
بۆ وەاڵمــدانــەوەی سەربازیی ئێران لە ،بۆ وێنە
سوریە ،سەلماندووە .حیزبوڵاڵی لوبنان نمونەی
بەنرخی ئــەو تاقمانەیە کــە ســوپــای پــاســداران
دروستی کردوون و لە ترسناکترین بریکارەکانی
ئێرانە.
حیزبوڵاڵی لوبنان بە تەواوی بە خولیای پان
شیعیی کۆماری ئیسالمیی و دەسەاڵتی ڕەهای
خامنەیی بــە ســەر شیعەکانی دنــیــا وەفــــادارە
و دژبــــەری بـــەردەوامـــی ئــیــســڕائــیــل ،خــۆرئــاوا
و هــاوپــەیــمــانــە خەلیجییەکانیانە .ئ ــەو تاقمە
دروستکراوانە بەنرخترین سامانی میلیشیاییەکانی
سوپای پاسدارانن و بریکاری ئێرانن.

هەڵە بوو .ژمارەی ئەو میلیشیایانەی کە سوپای
پاسداران دوای ئەو دەورەیــە قوتی کردنەوە و
حــزوری سوپا لـ ــەدەرەوە ،بە پــەرە ئەستاندنی
هێزی قــودس و ئۆپەراسیۆنەکانی لە عێراق و
یەمەن ،گەیشتە لوتکە .بە هەڵە لێکدانەویەکی باو
لە بــارەی کەلکوەرگرتنی ئێران لە میلیشیایان
وەک بەشێک لە ستراتێژیی چاوترسێن کردن ئەو
ڕاستییە پاشگوێ دەخا کە دۆکترینی میلیشیایی
ڕێژیم زۆر پێش گەمارۆکانی ناونەتەوەیی و
ب ــەرز بــوونــەوەی گــرژیــیــەکــان لــە نــێــوان واڵتــە
یەکگرتووەکان ،ئیسڕائیل و ئێران هەبوو.
میلیشیا فەرمییەکانی کە ڕایەڵەی میلیشیا
و بریکارەکانی ئێران پێک دێنن تەنیا بەشێکی
بچووکی هەڕەشەکەن
سەرچاوەی مانەوەی ڕایەڵەی میلیشیایان لە
ڕێکخراوەکانی دەسەاڵتی نــەرم پێکهاتووە کە
مانەوەی درێژمەودای بیرۆکەکان و جیهانبینییەک
کە پشتگیریی لە دۆکترینی میلیشیا و ویالیەتی
فەقێ دەکا دەپارێزن .ڕایەڵەی دەسەاڵتی نەرمی
ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی تواناییەکانیان
لە مــاوەی دەیــان ساڵ پــەرە پێداوە .هەڕەشەی
ئەوان ئێستا لە هی خودی ڕێژیم زیاترە.
بێ تێگەیشتن لە بناخەکانی دۆکترینی میلیشیایی
تاران ،مەترسیی ئەوە هەیە کە یەکەی بریکارەکانی
ئێران و میلیشیا شیعەکان وەک بلۆکێکی یەک
فۆرم سەیر بکرێ و هەروەها لە تێ نەگەیشتن لە
فرەالیەنیی وەفادارییەکان و هەڵسوکەوتی نێوان
ڕێژیم و رایەڵەی میلیشیاکانی .ئاکامەکەی ئەوە

سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمی ،بە
تایبەت هێزی قــودســەکــەی ،جێبەجێکاری
سەرەکیی دۆکترینی میلیشیاییە
سوپای پاسداران و لقی دەرەکیی ئەو (هێزی
قودس) بەگوێرەی یاسای بنەڕەتی دروست کران
تا شۆڕشی ئیسالمیی ئێران لە نێوخۆ و دەرەوە
بسەپێنن .وەک پسپۆڕێکی شەڕی شۆڕشوانانە،
ســوپــای پــاســداران کەلک لــە تــونــدئــاژۆکــردن و
مێشکشۆردنەوە بۆ پشتگیریی لە ڕایەڵەیەکی
خانەی چەکداری و میلیشیایی لە سەرانسەری
ناوچە وەر دەگرێ .سوپای پاسداران پشتیوانیی
تــــەواوی لــە الیـــەن دامـــودەزگـــای دیپلۆماسیی
دەوڵەتی ئێرانی لە پشتە.
دۆکترینی میلیشیایی و سوپای پاسدارانی
شــۆڕشــی ئیسالمیی بــە تـــەواوی لــە الیــەن
دامــەزراوەکــانــی دەســەاڵتــی نەرمی ئێران و
دامودەزگاکانی دەوڵەتەوە پشتگیری دەکرێن.
ڕێــکــخــراوەکــانــی دەســـەاڵتـــی نــەرمــی تـ ــاران،
دامودەزگاکانی فێرکردن و پەروەردە ،کولتووری،
مرۆڤایەتی و دیپلۆماتیک ،دەوری گەلێک هەستیار
لە پشتیوانی لە بە ئەندامگرتن و توندئاژۆکردنی
میلیشیاکان ،بۆ پەرەپێدان بە دەستڕۆیشتوویی
سوپای پاسداران دەگێڕن .ناوەندە کولتووری،
فــێــرکــردن و پــــەروەردە و ئایینییەکانی تــاران
گەلێک گرینگن هــەم بــۆ پاراستنی حـــزوور لە
دەرەوەی واڵت و هــەروەهــا بۆ باڵوکردنەوەی
پەیامی پەسەندکراو .ئەو پەیامانە کۆبەرهەمێک
لــە پــرۆپــاگــەنــدای بــەردەســت پێکدێنن کــە هەم
الیەنگری ڕێژیمە و دژی ئەمریکا ،دژی ئیسڕائیل
یان هەردووکیانن .هێزی قــودس ئەندامی خۆی
لەو ڕێکخراوانە خزاندوون کە بۆ ئۆپەراسیۆنی
نهێنی و گواستنەوەی چەکوچۆڵ و مووچەخۆرانی
کەلکیان لێ وەردەگرێ.
ڕایــەڵــەی میلیشیایی ئــێــران یەکەیەکی
هاوچەشن نییە و تەنیا هێندێک لە تاقـمەکان
بریکارن
میلیشیاکانی پشتگیریکراو لە الیــەن ئێرانەوە
تێکەاڵوێکن لە میلیشیای جەماوەریی سەربەخۆ و
تاقمی دروستکراو لە الیەن سوپای پاسدارانەوە.
ئامانجەکانیان و ئەو شتانەی ئەوان پێشترییەتی
پــێ دەدەن گــەلــێــک ج ــی ــاوازن و وەفــاداریــیــان
بەرانبەر بە ڕێژیم ،بەگوێرەی ڕیشە ،ڕێبەری و
هۆگرییان بۆ ویالیەتی فەقێ ،دەتوانێ ئاڵۆز بێ.
فرەالیەنیی الیەنگریی ئایدیۆلۆژیکی لە نێوان تاقمە
جەماوەرییە سەربەخۆکان و ئەوانی هێزی قودس
دروستی کردوون کە کاریگەریی بەهێزی لەسەر

هێزی قودسی سوپای پاسداران پەیتا پەیتا
لەو شوێنانە کە لە ڕوانگەی تاکتیکییەوە بە
پێویستی زانیوە ،پشتیوانی لە تاقمی وەک
تالیبان و ئەلقاعیدە کـــردووە ،ئەگەرچی
جیهانبینییەکی ناکۆکی لەگەڵیان هەیە
پشتیوانی لەو تاقمانە کۆڵەکەیەکی دۆکترینی
میلیشیایی ئێرانە و گواستنەوەی چەکوچۆڵ،
ڕاهێنان و پشتگیریی لۆجیستیکی بۆ وەدەستهێنانی
دەســکــەوتــی تاکتیکی دەگــرێــتــەوە .ئــەو تاقمانە
بریکاری ئێران نین و سوپای پاسداران دەسەاڵتی
بەسەر بڕیارەکانیانەوە نییە .لەگەڵ پەرەگرتنی
ناکۆکیی واڵتە یەکگرتووەکان و ئێران لە ،٢٠٠٣
هــێــزی قــــودس بــە هـــۆی ئــامــانــجــی هــاوبــەشــی
پاشەکشە کردن بە هێزەکانی هاوپەیمانی واڵتە
یەکگرتووەکان ،پشتیوانی لە تاقمە میلیشیاییەکانی
عێراقی و ئەفغانستانی کرد ،لە ناویاندا ئەوانەی
کــە لــەگــەڵ ئەلقاعیدە و تالیبان هاوهەڵوێست
بوون .لە کاتێکدا کە پشتیوانی لەو تاقمانە لەنێو
هێزی قــودسدا پێشوازییەکی کەمی لێ دەکرێ،
سوپای پاسداران بژاردەی کار کردن لەگەڵ ئەو
جوواڵنەوانەی کە وەک دوژمــن بۆ گەیشتن بە
ئامانجە درێژخایەنەکانی سەیر دەکا ،پاراستەوە
و درێژەی پێ دەدا.
ڕێککەوتنی ناوکیی  ٢٠١٥و سووککرانی
گەمارۆکانی سەر ئێران پێشی بە توندئاژۆیی
پشتگیریکراو لە الیەن ئێران نەگرت ،میانڕەوی
نەکردن یان نەبووە هۆی وەالنانی دۆکترینی
میلیشیایی
گریمانەی کــەمبــوونــەوەی ئــەرکــداریــی ئێران
بۆ دروستکردن و پشتیوانی لە میلیشیاکان ،بە
هۆی نەرمتر بــوونــەوەی پەیوەندییەکانی واڵتە
یەکگرتووەکان و ئێران دوای ڕێککەوتنی ناوکیی
 ٢٠١٥و سووکتربوونی گەمارۆکان لەسەر تاران،

بووە کە دەستەواژەی ‘بریکار’ و ‘میلیشیای شیعە’
بە نۆبە کەلکیان لێ وەرگیراوە و سیاسەتەکان
بۆ بەرپەرچدانەوەی هێرشەکانیان و چاالکییە
تێکدەرەکانیانی تا ڕادەیەکی زۆر ئیفلیج کردووە.
ئەو ڕاپۆرتە مۆدێلێک پێشکەش دەکا تا سامانە
میلیشیاییەکانی ئێران بە گــوێــرەی وەفــاداریــی
ئایدیۆلۆژیکی لەگەڵ ڕێژیم و تایبەتمەندییەکانی
دروستبوونیان لێک جیا بکرێنەوە .ئەو مۆدێلە
کەمایەسییەکانی دۆکترینی میلیشیایی ئاشکرا
دەکـــا و ،ئــــەوەی گرینگە ئــەوەیــە ک ــە ،بــە نــاو
تــەوەری خۆڕاگریی دێنێتە بەر ڕووناکایی .بە
لێک جیاکردنەوەی ئــەو تاقمانە کە بــەتــەواوی
گوێڕایەڵی جیهانبینی ئیسالمی شیعەی ئێرانن،
دانــەرانــی سیاسەت دەتــوانــن باشتر لە پانتایی
دەس ــەاڵت ــی ســوپــای پـــاســـداران لــەســەر تاقمە
جیاوازەکان تێبگەن .ئەوە ڕێگا بە دەوڵەتان دەدا
تا بزانن لەکوێ هەڵوێستی دژی تێرۆریزم ،دژی
توندئاژۆیی و دژی توندوتیژیی لەگەڵ گەمارۆی
ئاسایی بۆ بەرپەرچدانەوەی توندوتیژیی شیعە لە
خۆرهەاڵتی نێوەڕاست پێویستە.
بۆ لێکهەڵوەشاندنی هەڕەشەی توندوتیژیی
شیعە لە ناوچە ،هەولێکی تەواو بە مێشک و بە
دڵ دژی تووندوتیژیی پێویستە .ئەوە دەخوازێ،
لەگەڵ هەنگاوی دیکە ،بەرەیەک لە هاوپەیمانان
پێویستە کە لە ئاڵۆزیی هەڵسوکەوتەکانی ناوچە
کە ڕێژیمی ئێران بە هۆی ئەوانەوە توانیوەیەتی
وەفاداریی ناوچەیی وەدەست بێنێ ،تێدەگەن .ئەوە
هەر وەها بەو مانایەیە کە هەڵمەتی بەردەوام بۆ
وەدەستهێنانی پشتیوانیی جەماوەریی لە ناوچەی
ژێر دەسەاڵتی ئێران لەگەڵ هەولێ هاوئاهەنگ
بۆ لێک هەڵوەشاندنی ئەو دامەزراوانە کە ڕێژێم
بە هۆی ئەوانەوە لە نێو کۆمەڵگەکاندا ڕۆژانــە
تەشەنە دەکا ،پێویستە.

کوولەکەی بەکرێ
پستە و تۆم گوڵەبەڕۆژ و کوولەکە و نۆک و باوی بەکرێ دەدەین.
سەرەتا واباشترە لەجیاتی پستە و سوێرەمەنی ،بە کورتی لە هیپنۆتیزم
بدوێین و پاشان بە هەوڵ و قووەتی خوای مەزن و مێهرەبان یان من
ئێوە هیپنۆتیزم دەکەم و یان ئێوە یەکتر هیپنۆتیزم دەکەن ،یان هەرکەس
خۆمان هیپنۆتیزم دەکەین.
چ من ئێوە بهیپنۆتیزمێنم و چ ئێوە من بهیپنۆتیزمێنن و چ هەرکەس
خۆی بهیپنۆزمێنێ و چ هەر کەسە و ئەوی تەنیشت خۆی بهیپنۆتیزمێنێ،
بە هەموو الیەکدا کاری ئێمە جێبەجێ دەبێ.
توێژەرانی دەرووننــاســی لە ئاکامی لێکۆڵینەوەی زانستیانە فێری
هیپنۆتیزم بوونە .ئەو کەسەی کەسی هیپنۆتیزمکراو دەاڵوێنێتەوە یان
وەک دەڵێن هیپنۆتیزمی دەکا ،وای لێدەکا پەیوەندیی لەگەڵ ئەم جیهانە
بەرهەستەی ئێستادا ببڕێ و جڵەوی بە تــەواوی بکەوێتە دەست ئەو
کەسەی دەیالوێنێتەوە .لە کاتێکدا وا دەردەک ــەوێ لە ڕواڵەتدا خەوی
لێکەوتووە ،لە ڕاستیدا لەم جیهانە بەرهەستەی سەردەمی خۆی دابڕاوە.
نازانم ئــەم چەند دێــڕەی لــەســەرەوە نووسیومن ڕەشیان بکەمەوە
یان هەر ئــەوا وازیــان لێ بهێنم و بە نێوچەوانی ئەم بابەتەوە بمێنن.
بۆیە بەتەما بووم ڕەشی بکەمەوە ،بیرم لەوە کــردەوە ئێمە یانی ئەو
کۆمەڵە نەتەوانەی شتێکی سەیروسەمەرەی بە ناوی ئێرانمان پێکهێناوە،
لەمێژساڵە هیپنۆتیزم کراوین و بە هیپنۆتیزمکراوی ماوینەتەوە و بە
قەرایی توورێکی قانگ ئاگامان لە سەردەم و دەوروبەری خۆمان نەماوە.
ڕەنــگــە بڵێن کەسێک شێت نەبێ و عەقڵی نــەگــۆڕابــێ ،لــە ســەدەی
بیستویەکەم و له سەردەمی ئینترنێت و سەتەالیت و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
و بچووکبوونەوەی جیهان و ئەم هەموو زانیارییە ،چۆن دەڵێ کۆمەڵێک
خەڵک کە ژمارەیان پاڵ وە نزیکەی هەشتا ملیۆن کەس دەدا ،بە یەکەوە
هیپنۆتیزم کــراون؟ بەاڵم هیچ بە دووری نازانم کەسێک یان دوو سێ
کەس هەموومانیان بە یەکەوە هیپنۆتیزماندبێ .پێمخۆشە بە مەیلی من
نەبێ و نەهیپنۆتیزمێندرابین ،بەاڵم:
 بەردەوام چاومان لە شاشەی موبایلە و وەک دیلەواران بە زمانیخــۆمــان و چەندین زمــانــی دیکە بابەتی سەیر و ســەمــەرە و گرنگ
دەخوێنێنەوە .لەبەر وێنە و ڤیدیۆ و نووسراوی جوراوجۆر دەگرینەوە و
دەیانخەینە بەردەقانیی “کلیک” و “سێند” و ڕێتۆڕی کۆمەاڵیەتیی دیکە و
دوست و هاوڕێ و خزم و کەس و کاریان دەهاڵێنن .لەخۆمان دەفشین
و هەمووی وەک زانیاری و کۆکراوەی ڕەنجی ماندووبوونی خۆمان
دەناسێنین .بەاڵم ئەگەر بێینەوە هۆش و بکەوینەوە سەر حاڵەتی ئاسایی
ئەوەی تێیدا بڕ ناکەین زانین و مانینە.
 هەر بە “کلیک” و “سێند”ێک دتوانین داوا بکەین گیپە و مریشک وخوراکی سەیر و سەمەرەی و وەک “بیف” و “فینگەر” و “البستێر” بە
“دلیڤەری” بگاتە دەستمان .بەاڵم کاتێک خەریکی خواردنین زیاتر حەزمان
لە ڕشانەوەیە.
 ئەو کاتەی دەچینە قوتابخانە یان لە زانکۆ بەتەمای نووسینیوتار و بابەتی زانستین یان بەتەماین بەرگری لە زانیارییەکانی چەند
ساڵ خوێندنمان بکەین ،کۆمەڵێک دەقی ئامادە لە ئینترنێت ڕا دەدزین
و بە لیکاوی نەزانی بەیەکتریانەوە دەنووسێنین .بەڵگەی خوێندمانی پێ
وەردەگرین ،بەاڵم لەکاتی دەردانەوەی زانست لە مێشکمانەوە ،وەک ئەوە
وایە ئەسکوێ لە مەنجەڵی بەتاڵ وەربدەین.
 خەباتگێڕی هەر باسی مەکە .ئەویان زۆر سەیر و سەمەرەیە .بۆوێنە ساڵڕۆژی کۆچی دوایی سەرکردەیەکی سیاسی ،هەموومان وێنەی
خۆمان بە هێمای یادی ئەو دادەپۆشین و تەنانەت ئەگەر هاوچاخی ئێمە
بووبێ و وێنەمان لەگەڵ نەگرتبێ و بۆمان بڵوێ بە فۆتۆشاپ و مۆتۆشاپ
شتێکی هەر جێبەجێ دەکەین و باڵوی دەکەینەوە .بەاڵم لە کاتی کردەوەدا
وەک کیسەڵ و سەدەفی دەریایی و شەیتانۆکەمان بەسەر دێت .هەتا
قەپێلک قایمتر بێت ،ئاسوودەترین.
 زانایەک ناوێرێ لە ترسی ئێمە بمرێ ،ئەوەندە پێی هەڵدەڵێن هەرمەپرسە .بەاڵم کاتێک ناوی کتێب و نووسراو و بەرهەمەکانی دەبرێت،
لەرز و تامان دێتێ نەکا سەبارەت بە دەقەکانی پرسیارمان لێبکرێ.
ئەمەیان دنیای نێت و تۆڕ و مۆڕی کۆمەاڵیەتی بوو .جا ئەمجارە وەرنە
سەیری جیهانی دەرهەست و ڕاستەقینە:
 گۆشتی نەرمە هیچ ،لە دەستمان نایەت کیلۆ گۆشتێک بە هێسکەوەبکڕێن .بە ڕاوەســتــان لە نــۆرەی کڕینی ئەو هێسکانەی گۆشتفرۆش
بەکێردی تیژ لستوونیەوە ،وەک بزنی بزۆز دە یەکدی هەڵدەقۆچین.
 یەک کلیۆ لیمۆی ترش بە  ١٩٠هەزار تمەنە .بۆ ئەوەی ترشایی ئاونەزێنێتە دەممانە ،بیر لەوە دەکەینەوە لیمۆ خڕە یان هێلەکەییە.
 کاتێک نەورۆز دێ ،گەلی عاباشۆڕ و کۆڕی ئاخوندان دەڵێن نەورۆزجەژنی ئاژەڵە و سەوزبوونی دنیا بە دڵی ئاژەڵی خۆشلەوەرە و هی
مرۆڤ نییە ،ئێمەش خێرا خێرا تەقتۆقیلە بە خۆماندا دەتەقێنینەوە.
بۆ دەرچوون لە هەموو ئەم گێرە کێشەیە و هەڵکێشانی هەناسەیەکی
قــووڵ و سازگار مزگێنیم پێیە .مزگێنییەکی خۆش کە هەرگیز بیری
ل ـێنــاکــەنــەوە .ئــەویــش ئــەمــەیــە :دوک ــان ــدارە ســوێــرەمــەنــی فرۆشەکەی
سەرشەقامی سەرەکیی دووســێ کوتە کاغەزی جوانی بە جامخانەوە
داون و لێی نووسیون“ :بە بۆنەی سەری ساڵ و جەژنی نەوروز و بۆ
سەر سفرەی حەوسین پستە و سوێرەمەنیی کرێمان هەیە” .هەی خەنی
لە خۆمان ،دەتوانین پستە و تۆم کوولەکە و باوی و سۆیرەمەنییەکانی
دیکە هەر کاتژمێریک بە  ٥هەزار تومەن بەکرێ بهێننە ماڵەوە و سفرەی
حەوسینی پێ بڕازێنینەوە .ئەگەر میوان زۆر لە ماڵ نەمێننەوە و مندااڵن
دەســت بۆ سوێرەمەنییەکانی ســەر سفرە نەبن ،وابــزانــم بە هەرزانی
لەسەرمان دەوەستێ.
ئەو کوردانەی هیپنۆتیزمی چل ساڵەش نەیگرتوون ،بیر لە حەوسینەکەی
هێمنی شاعیر دەکەنەوە کە دەڵێ:
سەقز و سەردەشت و سنە و ساباڵغی کرد غەرقی خوێن
سێیتری ویستن ،گوتی بۆ سفرە حەوسینم دەوێ
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کۆمار لە ئاوێنەی شێعرەکانی سەردەمی خۆیدا

کتێبی “مێژووی گشتیی حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــان”م لەبەردەستدا بــوو کە پێیدا
بچمەوە .بەرگی سێهەمەکەی دەڵێم .باسی
سەردەمی زێڕینی شێعر و ئەدەبی نەتەوەیی
ئەو دەوران دەکا .هەڵسەنگاندن و چۆنیەتیی
کتێبەکە مەبەستی بابەتەکەم نییە .ئەوەی
بەالمەوە گرینگە ،بە خوێندنەوەی شێعرەکانی
نێو گۆڤارەکانی ئەو سەردەمە لەو کتێبەدا،
هــەســتــم دەکــــرد فیلمێکی دێکیۆمێنتاری
سەبارەت بە هەموو ئاڵوگۆڕەکانی قەوماو
دەبینم .چاوەڕوانییەکانی کۆمەڵگە ،ئەرکی
مرۆڤەکان ،نەخشی کەسایەتییەکان ،ڕۆڵی
کاریگەریی زلهێزەکان ،لێکدانەوەی هەڵە
و هەلەکان و قۆستنەوەی فرسەتەکان و
کۆمەڵە بابەتێکی سیاسی – کۆمەاڵیەتیی
تریش لە هەناوی شێعرەکاندا سەرنجیان
ڕاکــێــشــام .لــەوێــدا ،ڕەوتـــی ئــاڵــوگــۆڕەکــان
هەنگاو بە هەنگاو دەچێتە پێش .سەرەتا
دەبوایە کەسایەتییە خــاوەن قەڵەمەکان بە
هەموو شێوازێک ئــازاری مرۆڤەکان بێننە
سەر کاغەز و بە بانگ و سەاڵ بە خەڵکیش
بڵێن برینەکان چەندە بەژانن .پاشان پێویست
بووە نێوەندێک هەبێ ئەو پۆلە ڕووناکبیرە
کۆکاتەوە و هــاواری گشتیان فۆرمۆلە بکا
و بیکاتە یەک بانگەوازی کۆنکرێت و پردی
نێوان ئەوان و خەڵکی ئاساییش دامەزرێنێ.
قــەڵــەمــەکــان ئــەوجــار کــاریــانکــــردووە کە
خەڵک لــە ئـــازاری زامەکانیان تێبگەیەنن.
ئــەوە هەنگاوی یەکەم بــووە .خەڵک تا ئەو
سەردەمە چ وەکوو هەواڵ بیستبێتیان و چ
بە چــاوی خۆیان دیتبێتیان ،یا بە جەستە
دەردەکــەیــان چێشتبێ ،کــەموزۆر زانیویانە
چەوسانەوە چۆن برینێکە .بەاڵم قسەوباس
و کڕووزانەوەی نێو ژوورە داخراوەکان کە
چــارەی هیچ گرفتێکی نــەکــردووە ،پێویست
ب ــووە بــەرەبــەرە ببنە بنەما بــۆ بنیاتنانی
دامـــەزراوەیـــەک کــە بتوانی هــەمــوویــان لە
دەوری خۆی کۆ بکاتەوە .لە شێعرەکاندا
ڕەوتـــی ئــەو بنیاتنانە بــە ڕوونـــی دیـــارە.
شاعیرەکان سەرەتا هەوڵیانداوە ئازارەکان
دەستنیشانبکەن و پاشان تێکۆشاون خەڵک
ی ژێردەستەبوون ئاشنا بکەن .بۆ
بە مەینەت 
وێنە لە الپەڕەی ٩ی ژمارە ١ی “نیشتمان”دا،
م .م هوشەنگ ئهندامی ژمار ه 16ی کۆمهڵهی
ژ_ک ک ه دهبێ محهممهد مهجدی بێ ،ل ه توێی
شێعرێکدا وەهای نووسیوە:
 ...تا دهبینم میللهتی کوردی فهقیر و
سهر ههژار
بێزمان و بێکهس و بێکۆمهگ و بێ
کاروبار
ژیر چهپۆکی میللهتی دی ڕادهبوێرن
ڕۆژگار
ئـــاوی چـــاوم هـــهر وهکــــوو گـــۆزهی
سهرووژێر دێت ه خوار...
دی ــارە نابێ پێمانوابێ کــە ئــەو کۆمەڵە
ڕووناکبیرەی لەمەر ئازارەکان نووسیویانە،
تەنیا شاعیر و نــووســەری ئاسایی بوونە
و هـــەر بــە نــووســیــنــەکــەیــان قــەنــاعــەتــیــان
هێناوە و تـــەواو ،نەخێر ،زۆربـــەی هــەرە
زۆریــــان ســـــەڕەڕای مــەتــرســیــی گــیــران و
دەســتــبــەســەربــوونــی ئــەو ســەردەمــە ،زۆر
چــاالک بــوونــەتــە ئــەنــدامــی کــۆمــەڵــەی (ژ _
ک) و کــاریــان بــۆ ئامانجەکانیان کــردووە
و لــە نووسینەکانیشیاندا ڕێــگــەچــارەیــان
پێشنیار کردووە .ئەوەتا محەممەدی مەجدی
سەرەڕای دەستنیشانکردنی ئازارەکان ،لە
درێژەی شێعرەکەیدا خەڵک هاندەدا:
 ...ئــــەورۆ ڕۆژێــکــە کــە نــابــێ دانیشین
ڕەنجەڕۆ
یا عەدوو بین بۆ تەماعی ماڵی دونیا
خۆبەخۆ
موتمەئین کــەن یەکتری بــە قسەی
پڕوپووچوو درۆ
ڕۆژێ مەیدان و عەمەلە بگرن هەموو
ڕێگەی قەرار...
یا وەک هێمنی شاعیر له الپــەڕەی ١٣ی
گۆڤاری “نیشتیمان”ی ژمــار ه  ،٢لە بەشی
گەنجیینەی ئەدەبییاتدا بەدڵدەگری و دەڵێ:
ئــەم هەڵبەستەی ژیــــرەوە چــەنــد دڵۆپە
فرمێسکێکە کە لە شینی شەهیدانی ڕێگای
سەربەخۆیی کــورددا ڕشتوومە و پێموایە
هــەمــوو کــوردێــک چ خوێنگەرم بێت و چ
خــوێ ـنســارد بــە خــوێــنــدنــەوەی شێعرەکان

عەلی فەتحی

کۆنگرەی یەکەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بێئیختیار فرمێسک دەڕێ ــژێ و تــووک و
لەعنەت دەکا لەم مەحکەمە مەنحووسە کە
تــروســکــەی هــیــوای کـــوردی ک ــوژان ــدەوە و
سەربەخۆیی کوردستانی وەدواخست ،بێ
سووچ و تاوان ئەمری هەاڵوەسینی جەنابی
شێخ عەبدولقادر و هاوڕێیەکانی دەرکرد و
لە شینی ئەواندا نەتەوەی کوردی بۆ هەمیشە
دەستەو ئەژنۆ دانا.
...دوێ شەوێ گریام هەتا ڕۆژ ،پێت
بڵێم بۆچی برا
مەحکەمەی مەنحووسی ئیستیقالل
وەبیرم هاتەوە
ڕیزیان بەستبوو لە پێش چــاوی منا
گشتی هەموو
ئــەم شەهیدانەی کە خنکاون بەسەد
ئاواتەوە...
دەنگی پڕ لە هاواری ڕاپەڕین ،واتە دەنگی
گۆڤاری “نیشتمان” ئەوەندە بەسۆز بووە،
کە تەنانەت گەیشتووەتە گەرمێنیش .لەوێ
زی ــوەر چەشنی محەممەد مــەجــدی قەڵەم
تــاو دەدا و دەنــووســێ و بۆ “نیشتمان”ی
کوێستانی دەنێرێ و دەڵێ:
خەوی خهرگووشی ههتا کهی وهعدهیی
بێدارییه
دوژمــنــی خــۆت و مناڵت ئ ـهژدههــای
بێکارییه
وا ب ـهجــێ مـــاوی لــ ه خێڵ ناگهیت ه
کوێستانی مراد
کورد ه سادهی غیرهتێ ،غیرهت بهری
دیندارییه
ئهجنهبی باری گهیاند ه مهنزڵی ئهمن و
ئهمان
تۆش ل ه نێو قوڕدا چهقیوی عهیش و
نۆشت زارییه...
پاش لێڕوانینێکی قووڵ دەبینین سەرەتا
باسی دەردەکان کراوە .ئەوجار ڕیزبەندیی
گرفتەکان هاتووەتە گۆڕێ و دواجاریش کار
بۆ چارەسەرکردنیان بووە بە ئامانج .قانع
یــەک لــەو شاعیرانەیە پەنجەی بۆ دەردی
کـــوردی ئــەو دەورەیــــە ڕاکــێــشــاوە و زۆر
جوان دەستەبەندی کردوون و بۆ گۆڤاری
“نیشتمان”ی ژمار ه ٥ی ناردووە و لە بەشی
گەنجینەی ئەدەبییاتدا بەناوی “چوار”ی قانع
باڵوکراوەتەوە:
چوار شتن ئهوڕۆ ک ه بوون ه نهگبهتیی
کوردی ههژار
جههل یهک ،بێعهقڵی دوو ،دڵ پیسی
سێ ،دەعوا چوار
مهنعی پێشکهوتن ئهکهن لهم خاکمان ه
چوار گرووه
سۆفی یهک ،دهروێــش دوو ،بهگزاد ه
سێ ،ئاغا چوار
یادگاری ڕەنجی پەنجەی کوردەکانە

چوار ئەساس
قەسر یەک ،ئاراس دوو ،شامات سێ،
بەغدا چوار
بــاز بــووم باڵی شکاندم چــوار بهاڵی
نهحسی خراپ
خانهقا یهک ،تهکی ه دوو ،عهمام ه سێ،
عەبا چوار...
هــــــەروەک پــێــشــتــر ئــــامــــاژەم پ ــێ ک ــرد،
ڕوونــاکــبــیــرانــی گەرمێن و کوێستان هەر
بە هــاوار و نووسین نەوێستاون و قۆڵی
هیممەتیان لێهەڵماڵیوە .سەرەتا نووخبەکانی
ڕۆژهــەاڵتــی ،کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردیان
دامەزراندووە و هەوڵیانداوە ئەو ڕێکخراوە
نوێیە بەرەبەرە بەرنە نێو کۆمەڵگە ،بۆوەی
هەم ڕیشە داکوتێ و هەم بە شێوەی کاری
ئەرکی ڕزگاریی کوردستان وەستۆ بگرێ
و لــە کــۆتــایــیــشــدا پــێــوەنــدی خ ــۆی لــەگــەڵ
بەشەکانیتری کوردستان پتەو بکا .بەڵگەی
شێعر لەو بارەوە ئەوەیە کە له الپەڕەی ٢٠ی
گۆڤاری “نیشتمان”ی ژمار ه  ٣و  ٤لە بەشی
گەنجیینەی ئەدەبییاتدا لەالیەن شاعیرێکی
نەناسراوەوە هاتووە:
ئەی خودایا بۆم بنێری قاسدێکی سینە
ساف
بچتە خزمەت کۆمەڵی هیوا و حەڕفی
“ژێ و کاف”
گیر نەبێ بڕوا لە قەولی من بچێ پێیان
بڵێ
ئەی مودیری ئیتحاد و ئەی مــەداری
ئیئتالف
من لە داخی کوردی بەد ئەخالق و بێ
عیلم و سەواد
یا دەبێ بمرم وە یا هیجرەت بکەم بۆ
کێوی قاف...
دوای ئەویش هــەژاری نەمر کە خــاوەن
ناسناوی “ ع .هەژار “ ٢٠ە له الپەڕەی ٢٢ی
گۆڤاری “نیشتمان”ی ژمار ه  ٣و  ٤لە بەشی
گەنجیینەی ئەدەبییاتدا شێعرێکی لەژێر
سەردێری “مەڕامی کۆمەڵەکەم دینگە” هەیە
و دەڵێ:
لە خۆشیی کۆمەڵەوە چەندە خۆش
ورینگە ورینگم
بزانە کوردە ئەمن کێم کە هێندە ژیر و
زرینگم
بە ڕێــی نەجاتی وەتــەنــدا دەڕۆم بە
عەزمی مەتین
مەحافیزی وەتەن ئەمنم مەتاڵی گوللەیە
سینگم...
لــە ڕەوت ــی پێشوەچوونەکاندا دەبینین،
کۆمەڵەی ژ _ ک دادەمــــەزرێ و ڕێشەی
دادەکوتێ و دڵسۆزانی ئەو سینگی خۆیان
بــۆی دەکــەن بە مــەتــاڵ .شێعرەکان پــەردە

پــەردەی ئەو فیلمە دراماتیکە پیشانی ئێمە
دەدەن .زۆر نــاخــایــەنــێ ئــەوجــار هەست
بە بێدەسەاڵتیی هێزەکانی سەرکوتکەری
ڕەزاشــــــای پــەهــلــەوی دەکــــرێ و ڕەوتـــی
ئاڵوگۆڕەکان خێراتر دەبێ و کورد دەکەوێتە
نێو گــەمــەی سیاسی دراوســێــیــەکــان .بۆیە
ڕووناکبیران وەخۆ دەکــەون و زەمزەمەی
خۆ بەدەوڵەتکردن بەرەبەرە دێننە گۆڕێ:
برا بیری چرایەکی بکەن تاریکە شەو
دادێ
قیامێکی بکەن تا فرسەتە بیکەن بە
جەمهووری
کەسێ میللەت پەرەست و خاوەنی فیکر
و سیاسەت بێ
تەرەقیی میللەت و ئاسایشە مەقسوود
و مەنزووری
بــە فیتت بــێ لــە بــاوش نــاگــرێ قەت
شاهیدی مەقسوود
هەتاکوو پێ نەنێیە مڵکی ئــازادی بە
مەسرووری
وەدەســت ناکەوێ ئــازادی و شادی بە
ئاسانی
کە هەنگوین ناخورێ بێ ئیشی ڕیشی
نیشی زەنبووری....
یا وەک له گۆڤاری “نیشتیمان”ی ژمار ه ،٦
لە بەشی گەنجینەی ئەدەبییات و لە شێعری
“کەمیماوە”دا تێدەگەین چ باسە و بوێژێکی
ناودار بە ناسناوی (ل.ب) پێماندەڵێ:
لــە شــەوقــی نیشتمان و شوعلەی
ئەستێرەی گەالوێژە
برینی ڕووح و قەلب و قالبم فیلجومە
لە ساڕێژە
ئەگەر باوەڕ دەکەن یاران سەدای تەپڵی
بەشارەت دێ
مەڵێن ئەو شاعیرە دێوانەیە یا شێتە یا
گێژە
لە میوەی باغی ئازادی کەسێک بخوا
دەکا تەسدیق
کــە مــیــوەی جەننەتە هاتۆتە دونیا
هەستە بیچێژە
کەسێ مونکیر بە ئازادی و بە ئیستقاللی
میللەت بێ
بە سووڕەت زیندووە دڵ مردووە بینێژە
بینێژە...
لــە درێـــژەی خــوێــنــدنــەوەی شێعرەکاندا،
دەبــیــنــیــن بـــــــەدوای ئـــاڵـــوگـــۆڕە خ ــێ ــرا و
ناوچەییەکاندا ،پتر هەست بــە خەباتێکی
ئــاشــکــرا خـــۆی دەنــوێــنــێ .ڕوونــاکــبــیــران
پێویست بووە زەنگوڵەی ئەو دەستپێکەش
بزرینگێننەوە و بە جاڕی ئاشکرایان خەڵک
زیادتر هان بــدەن .وەک لە بەستە شێعری
شاعیری ناسراو بە ناسناوی (ل.ب)دا هاتووە

و باس لە ئەستێرەی پڕشنگداری گەالوێژ
دەکا ،زۆر ناخایەنێ کۆمەڵەی ژێکاف جێی
خۆی بە حیزبی دێموکرات دەسپێرێ و قازی
محەممەد دەبێتە پێشەوا .کاتێک لە گۆڤاری
ژمارە ١ی “کوردستان”دا باسی دامەزرانی
حیزب و گرتنی کۆنگرەی  ١لە ڕۆژی /٨ /٢
 ١٣٢٤دا کراوە کە سەران و نوێنەرانی کورد
تێیدا بــەشــدار بــوون و لەسەر دامــەزرانــی
لکەکانی حیزبی دێموکرات و دیاریکردنی
نوێنەرەکانیان ڕاوێژیان کردووە ،هەژار خێرا
هاتووەتە مەیدان و لەو گۆڤارەدا شێعری
“دێموکراتمان دەوێ”ی نووسیوە:
حیزبێکی ساز دەکەین و دیمۆکراتمان
دەوێ
فارس چلۆنە کورد دەیەوێ بێ وەکوو
ئەوان
مەئموور لە خۆم بێ هەرچی گوتی چاکە
تێی دەگەم
خوێندن زمانی خۆم بێ گەلێک زووی
دەکەم ڕەوان
گەر حاسڵم لە خۆمی خەرج کەم چ زوو
دەبێ
دانێم مەتەب لە شاری و مەکتەب لە
دێیەکان...
یا خاڵەمین کە لە کــۆبــوونــەوەی ڕۆژی
 ٢٤/٨/٢٤دا ئەم شێعرە دەخوێنێتەوە:
ڕەبی پیرۆز بێ لێتان حیزب لە نوێ
چنار تۆوییەکی بەو زوانە دەڕوێ...
ن و لە ژمارە ٢ی
هێمنیش بەدوای خاڵەمی 
گۆڤاری “کوردستان”دا خێرا دێتەگۆ و دەڵێ:
ی ب ه ئاوات
مزگێنیم دهی ه دهگ ه 
ی دێموكرات
ی حیزب 
كورد ه له سایه 
ی دێموكرات تۆ دهدا نهجات
حیزب 
ی دوژمن دهكا مات
ی ئهو شاه 
پیاد ه 
ی دێموكرات ....
ی دێموكرات ،بژ 
بژ 
هەرتەنیا حیزبی دێموکرات و ئامانجەکانی
ئەو ڕێکخراوە مەبەستی شاعیرەکان نەبووە،
بەڵکوو کەسایەتیی پێشەوای نەمریش وەکوو
ڕێبەرێکی کاریزما بووەتە هەوێنی شێعرییان.
ئەگەر سەیری ڕووپــەڕی یەکەمی گۆڤاری
ژمارە ٣ی “کوردستان” بکەین ،لە سەرەتادا
و ڕاســت لە ژێــرەوەی وێنەی پێشەوا ئەو
شیعرەی خاڵەمین دەبینین:
باسێکی خۆش دەزانم و وا پێت دەڵێم
گوڵم
تێکەڵی بکەی شەبەقی ڕووت و ڕەنگی
خۆت
بیستووتە پێشەوای مە قازی محەممەدە
وهـ وهـ دە تێیکە پیاڵەی ،نەشئەی
سەرم بزووت...
بە خوێندنەوەی پارچە شێعری خاڵەمین
و چــەنــد شاعیریتر بــۆمــان دەردەکــــەوێ
پــێــشــەوا و ڕێــبــەر و ڕێــکــخــراوی خ ــاوەن
دەسەاڵت ،ئەو کۆمەڵە پێویستییە بوونە کە
لەو فەترە مێژووییەدا توانیویانە ئامانجەکان
بپێکن .گۆڕینی ژێکاف بۆ حیزبی دێموکرات،
دیاریکردنی کەسایەتییەکی وەکــوو قازی
محەممەد بە پێشەوایەتی و سەیرکردن و
لێکدانەوەی ئاڵوگۆڕەکانی ناوچەیی سێ
جــووڵــەی ب ــەرچ ــاوی سیاسییەکانی ئــەو
قۆناخەن .بۆ هــەر سێ کــردەش بەوپەڕی
دڵسۆزی و دڵپاکییەوە هەنگاویان ناوەتەوە.
ڕەوتی خێرای ڕووداوەکان و دەنگدانەوەی
پێشکەوتنەکان لــەالیــەک و هەڵکرانی ئااڵ
و ڕاگەیاندنی کۆمار لە فیلمی درامــای نێو
شــێــعــرەکــان ،خــەڵــکــی دەرەوەی ســاحــەی
موکریان وەخۆدەخا .کوردانی دەوروبەری
کــۆمــار چــاو دەبــڕنــە چــوارچــرای مەهاباد
و ئــــااڵی کـــوردســـتـــان .ب ــە حــەســڕەتــەوە
چـــاوەڕوانـــی ئــەو ڕۆژەن ئــەو ئــەزمــوونــە
سەرکەوێ و بتوانێ ئەوانیش ئــازاد بکا و
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پێشەنگی پەسەندکرانی مافی دەنگدان بە ژنان

ئا :حەمەڕەسووڵ کەریمی

ئەمساڵ لە مانگی ڕەشەمەدا ژنانی واڵتانی
بریتانیا و ئیرلەند جێژنی  ١٠٤ساڵەی مافی
دەنــگــدانــی خــۆیــان جــێــژن دەگــــرن .لەگەڵ
ئــەوەشــدا تێکۆشان و نــاڕەزایــەتــی ژنــان
یەکەمجار هــەر لە بریتانیا دەستی پێکرد،
بــەاڵم واڵتــی نیوزلەند یەکەم واڵتــی جیهان
بوو کە بەڕەسمی مافی دەنگدانی بۆ ژنان
پەسەند کرد.
مافی دەنگدانی ژنان لە هەڵبژاردنەکاندا بە
گرینگترین ڕووداو بۆ پیشکەوتنی سەرەتایی
بــزووتــنــەوەی بــەرگــری لــە مافەکانی ژنــان
دادەنــــرێ .پێش ئــەو ڕووداوە زۆرێ ــک لە
الیەنگرانی مافی دەنگدانی ژنان –سافروجت
فمێنیست ڕاپیچی
 ()sufferagetteزیندان کرابوون ،هەر ئەوەش ببووە هۆکار
بۆ ئەوەی ژنانی بریتانیا ناڕەزایەتیی خۆیان
دەرببڕن و مانگرتنی گشتی ڕابگەیەنن .لە
ئاکامی ئەو مانگرتنە گشتییەدا واڵتی بریتانیا
لە ساڵی ١٩١٨ی زایینی مافی دەنــگــدان و
هەڵبژاردنی ژنانی بە ڕەسمی پەسەند کرد،
لەگەڵ ئەوەدا مافی دەنگدان بۆ ژنان پەسەند
کــرابــوو ،بــەاڵم تەمەنی بەشداریی ژنــان و
پیاوان جیاوازی هەبوو .لەو کاتەدا تەمەنی
دەنگدان بۆ ژنان  ٣٠ساڵ و بۆ پیاوان ٢٠
ساڵ دیاری کرابوو.
واڵتــی نیوزلەند یەکەم واڵتــی سەربەخۆ
بوو کە مافی دەنگدانی بۆ ژنان بە ڕەسمی
ناسیبوو .نیوزلەند لە ساڵی ١٨٩٣ی زایینی
بــە قازانجی بــەشــداریــی سیاسیی ژنــان لە
هەڵبژاردنەکاندا  ،یاسای بنەڕەتی خۆی لە
ئاستی هەڵبژاردندا دەسکاری کرد و هەر لە
ساڵی ١٨٩٣ی زایینیدا بۆ یەکەم جار ژنان لە
هەڵبژاردنەکانی ئەو واڵتەدا بەشدارییان کرد.
دوای نیوزلەند واڵتی ئوسترالیا لە ساڵی
١٩٠٢ی زایینی مافی بەشداریی ژنانی لە
هەڵبژاردنەکاندا پەسەند کرد.
هەر لەو پەیوەندییەدا خشتەی خوارەوە
دەخەینە بەرچاو کە دوای نیوزلەند لە کام
واڵتانی جیهان مافی دەنگدان بۆ ژنان پەسەند
کراوە .ئەو خشتەیە زۆرێک لە واڵتانی تێدا
نین ،ئەوە بەو مانایە نییە کە واڵتەکانی دیکە
مافی دەنگدانیان بۆ ژنان پەسەند نەکردووە،
زۆرێک لە واڵتانی دیکەش ناویان دەبوو لە
لیستە و خشتەکە دا هەبێ ،بەاڵم بۆ ئەوەی
بابەتەکەمان دڕێژ نەبێتەوە تەنیا ئەو چەند
واڵتەمان هەڵبژاردوون.
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بیانهێنێتە ژێر ئــااڵی سێ ڕەنــگ .وەک لە
گۆڤاری “کوردستان”ی زمانحاڵی حیزبی
دێــمــوکــرات و کــۆمــار دەبیستین ،خەڵکی
“جنووبی کوردستان” ،واتە سنە و کرماشان
و ئیالم ،جیا لە ئــارەزووی سەرکەوتن بۆ
دەوڵەتی کوردی بەردەوام داوای ڕزگاریی
بەشەکانیتریش دەکـــەن .ماموستا هێدی
کــە خـ ــاوەن نــاســنــاوی “ش ــێ ــواو” بـــووە لە
واڵمی کەسێکیتردا قەسیدەیەک دەنووسێ
و لــە ژمــارەکــانــی  ٢٠و ٢١ی ڕۆژنــامــەی
کــوردســتــانــدا بــاویدەکــاتــەوە .ئــەو کەسە
ناسناوی “ڕۆژهــەاڵتــی” هــەبــووە .هێدی لە
سەرەتادا هاوسۆزی دەکا:
برای ڕۆژهەاڵت پەیامەکەی تۆ
گەیشت و لە دڵم هەڵیساند بۆسۆ
کاتێ کە دیتم زۆر بێ قەراری
لە دەس عەجەمتە گریان و زاری
بە ئاوری مەیلت کوڵی دڵەکەم
سیس بووە دیسان گەاڵی گوڵەکەم
چون من بۆخۆشم دەزانم دیلی
ژێردەستی و کزی و ماتی و زەلیلی...
ئەوجار لە کۆتا بەیتەکاندا ورەبــەرزیــی
خــۆی دەنــوێــنــی و عەتفی خــۆی بەرامبەر
کۆمار و ئااڵ و پێشەوا بەیاندەکا:
لەژێر فەرمانی پێشەوای بەرزا
کێو بێ دەیکێشین بە سەرڕووی عەرزا

نیوزلەند ( ،)١٨٩٣ئوسترالیا (،)١٩٠٢
فینالند ( ،)١٩٠٦نۆرویژ ( ،)١٩١٣دانمارک
( ،)١٩١٥کانادا ( ،)١٩١٧ئاڵمان-ڕووسیە-
لەهستان ( ،)١٩١٨واڵتــە یەکگرتووەکانی
ئامریکا ( ،)١٩٢٠سوئێد ( ،)١٩٢١بریتانیا –
ئیرلەند ( ،)١٩٢٨ئیسپانیا ( ،)١٩٣١فەڕانسە
( ،)١٩٤٤ئیتالیا ( ،)١٩٤٥ئاڕژانتین -ژاپۆن-
مێکزیک -پاکستان ( ،)١٩٤٧چین (،)١٩٤٩
هــیــنــدوســتــان ( ،)١٩٥٠ئــێــران-مــەراکــیــش
( ،)١٩٦٣لیبی ( ،)١٩٦٤سوئیس (،)١٩٧١
ئۆردۆن ( ،)١٩٧٤ئەفریقای جنووبی (،)١٩٩٤
ئیماراتی یــەکــگــرتــووی عــەرەبــی (،)٢٠٠٦
عەرەبستانی سعوودی (.)٢٠١٥

لوبنان و ئۆردۆن تەنیا چەند کەسێکی کەم
لە ژنان لە پلەی وەزیردا دەبیندرێن یان کار
دەکەن.
لە الیەکی دیکەشەوە کێشەی سیاسی و
نەتەوەییش بۆتە هۆکارێکی ڕێگر لە سەر
بەشداری ژنان و تەنانەت پیاوانی سەر بە
نەتەوەکانی دیکەش.
بۆ نموونە لە ئەفریقای جنووبی ژنانی
سپیپێست لە ساڵی  ١٩٣٠مافی دەنگدانیان
هەبوو ،بەاڵم مافی دەنگدان بۆ ژنانی ڕەش
پێست  ٦٤ســاڵ دوات ــر پەسەند کـــراوە .یا
دانیشتووە ڕەسەنەکانی واڵتی ئوسترالیا کە
لە شوێنە دوور دەستەکان دەژیان تا ساڵی

بــۆ نــمــوونــە لــە ســەتــا ٤٧ی ئــەنــدامــانــی
پــارلــەمــانــی فینالند لــە ژنـــان پــێـکهــاتــووە
و لــە کـــۆی  ١٩وەزارەت  ١٢ژن پلەی
وەزارەتـــەکـــانـــیـــان ب ــە دەس ــت ــەوەی ــە و لە
ڕاگەیاندنی حکوومەتدا بۆ یەکەم جار  ١٢ژن
و  ٧پیاو ڕاگەیەندرا و ساننا مارین وەک
گەنجترین سەرۆک وەزیرانی جیهان کە بە
ڕەگەز ژنە ناسێندراوە.
واڵتــی مکزیک ســەبــارەت بــە بــەرابــەری
و یەکسانیی ڕەگــەزی ،دوای واڵتی فینالند
لە سەتا ٤٢ی کورسییەکانی پارلەمان بە
دەست ژنانەوەن ،واڵتی مێکزیک مێژوویەکی
پــڕشــنــگــداری لــە ئــاســت هــانــدانــی ژن ــان بۆ

ئەگەرچی بەپێی ئەو ڕیزکردنەی سەرەوە
لە زۆرێک لە واڵتانی دنیا ژنان مافی دەنگدان
لە هەڵبژاردنەکانیاندا هەیە ،بــەاڵم جیهانی
سیاسەت و بــەڕێــوەبــەری لــە واڵت ــان و لە
ناوچەکاندا لەژێر دەسەاڵتی پیاواندایە.
بۆ نموونە ژنــان هیچ کات لە واڵتەکانی
کوویەت و مەراکیش و چاد وەک سەرۆکی
دەوڵــەت هەڵنەبژێردراون .لە واڵتــی قەتەر
هیچ ژنێک مافی ئەوەی نییە بچێتە مەجلیس
و پارلەمان .لە واڵتەکانی ئێران ،تورکیە،

١٩٦٢ی زایینی مافی دەنگدانیان نەبوو و
هاوکاتیش بەشێک لە خەڵکی کانادا تا ساڵی
 ١٩٢٠مافی دەنگدانیان هەر نەبووە.

بەشداری لە سیاسەتدا هەیە .بەپێی یاسای
بنەڕەتیی ئەو واڵتە بەرابەری و یەکسانیی
ڕەگـــەزی دەبــێ ڕەچـــاو بکرێ و ڕێگە بۆ
بەشداری لە کارە سیاسییەکاندا بە پێویست
دەزانرێ.
بریتانیا لە پلەی سێهەمدایە و ژنــان لە
سەتا ٣٢ی کورسییەکانی پارلەمانیان بە
دەستەوەیە و لە سێ ساڵی ڕابردوودا ٢٠٠
ژن بە گشتی وەک نوێنەر هەڵبژێردراون
و ئەوەش زۆرترین ڕێژەیە لە ماوەی ١٠٠

ئااڵی سێ ڕەنگی لە هەموو الیە
هەر جێ بڵیند و بەرز و چیایە
هەڵدەکەم دەگرم جێژنی ئازادی
با دوژمن بمرێ بەبێ مرادی
سەر (شێواو) یەکەت ببێتە جێژن
دوژمن تااڵوی مەرگ بچێژن
لە سەرەتادا گوتم بەسەرهاتێکی دراماتیکە.
ئاخر ،سەرەتایەکی پڕ لە شادی و هومێد،
بــەرەبــەرە ڕووەو شــەڕ و خــوێــن دەچــێ.
ستالینێکی ئەو گشتە لە شێعرەکاندا مەدحی
دەکرێ ،لە ژێرەوە سەرقاڵی مامەڵەیەکیترە
کــە دواتـــر خوێنی لــێدەچ ــۆڕێ .بــۆ چــۆڕە
نەوتێک ،خەونەکان وێــران دەکــا ،بەتایبەت
خەونی کورد و ئازەرییەکان .کورد هاوکات
کە نیگەرانە ،بــەاڵم بە حــوڕمــەتــەوە باسی
چوونەدەری ئــۆردووی سوور دەکــا .هێمن
یەک لەو کەسانەیە کە لە شەوی ٢٥/٢/١٢
لە مەجلیسی شێعردا بە مناسبەتی ڕۆیینی
لەشکری سوور ئاوا دەدوێ:
ئ ـهی لهشکری ســوور ئ ـهی ئــوردووی
زهفهر
ئێستا که دهڕۆی لێره دهچیه دهر
خودات دهگهڵ بێ و ئهوهی بزانه
جێی تۆ ههمیشه دڵی کوردانه
ئهی ئهو فرشتهی کوردت کرد ئازاد
له ژێر پهنجهی دێوی ئیستیبداد
لهوهی به دواوهش قهت مهیکه له بیر
حهیفه به تهنها کورد ببێ یهخسیر...

بۆچی هەنووکەش جێگە و پێگەی ژنان لە
بواری کارکردندا لە خوار پیاوانە؟
ڕاپۆرتە جیهانییەکان نیشان دەدەن کە بە
شێوەی نێونجی ژنان لە سەراسەری جیهاندا
تەنیا  ٢٣،٥لە ســەدی کورسی نوێنەرانی
پارلەمانیان لە دەستدایە.

ساڵی ڕابردوودا لە واڵتی بریتانیا.
ئەمریکا بە ڕێژەیەکی یەکجار زۆر لە پلەی
١٣یــەم دایــە ،لەو واڵتە تەنیا لە سەتا ١٩ی
کورسییەکان بە دەستی ژنانەوەن .ئەگەرچی
ڕێژەی نوێنەرانی ژن لە ماوەی یەک سەدەی
ڕابردوودا لە ئەمریکا لە زیادبووندایە ،بەاڵم
بە نیسبەت واڵتانی ئەندامی گرووپی ()G20
زۆر لە دوایــە و زۆر لەسەرەخۆ دەچێتە
پێش.
لە نێو واڵتانی ئەندامی گرووپی ()G20
واڵتــی ژاپــۆن لە ئاست بەشداریی ژنــان لە
پارلەماندا لە خوارترین پلەدایە .ژنــان لە
واڵتی ژاپۆن تەنیا لە سەتا ٩ی کورسییەکانی
پارلەمانیان بە دەستەوەیە.
سەبارەت بە ژنان لە ئێران بەپێی یاسای
بنەڕەتیی ئــێــران لــە مـــاددەی  ١١٥دا بەم
شــێــوەیــە هــاتــووە “ســــەرۆک کــۆمــار دەبــێ
لە نێو “رجــل” پیاوانی ئایینی و سیاسیدا
هــەڵــبــژێــردرێ و هــەڵــگــری ئـــەو مــــەرج و
پابەندیانە بێ بە دەس ــەاڵت :ئێرانی ئەسڵ
بێ ،ڕەگــەزی ئێرانی بێ ،بەڕێوەبەر و کار
ڕاپ ــەرێ ــن ب ــێ ،پێشینەی ئــەمــانــەتــداری و
باوەڕمەندی و موئمینیی هەبێ و باوەڕی بە
یاسای دارێژراوی کۆماری ئیسالمیی ئێران
و ئایینی ڕەسمی واڵت هەبێ .لێرەدا مەبەست
لە ئایینی ڕەسمی واڵت (مەزهەبی شیعەیە).
ژنـــان لــە پــارلــەمــانــی ئــێــرانــدا ،لــە کــۆی
گشتیی  ٢٩٠کورسی پارلەمان  ١٧کورسی
پارلەمانیان بە دەستەوەیە ،واتە سەتا ٥ی
کورسییەکانی پارلەمانی ئیران بە دەست
ژنانەوەن .ئەو ڕێژە کەم و نادیارە بۆ واڵتێکی
 ٨٠میلیۆن کەسی وەک ئێران بە نیسبەت
واڵتێکی بچووکی  ٥و نیو میلیۆن کەسی
وەک فینالند کە  ٤٧لە سەدی پارلەمانی ئەو
واڵتە لە ژنان پێکهاتووە بۆ بەراوردکردن
نابێ ،ژنان لە هەڵبژاردنەکانی ئێراندا تەنیا
دەنگدانیان پێ دەبــڕێ نــەک هەڵبژێران بۆ
مەجلیس و بۆ پارلەمان.
جیا لەوانە یەکێک لەو واڵتانەی کە ژنان
مافی دەنگدانیان نییە ،واڵتی بچووکی واتیکانە.
واتیکان بچووکترین واڵتــی سەربەخۆیە.
لــەو واڵتـــەدا ژنــان مافی دەنــگــدانــیــان نییە.
هەڵبژاردن لەو واڵتە بە شێوەی سوننەتی
و کــۆن بــەڕێــوە دەچــێ .ســەرۆکــی دەوڵــەت
“پاپ” ە ،کە لە الیان کاردیناڵەکانی کلیسای
کاتۆلیک هەڵدەبژێردرێ .لە ڕاستیدا کاردیناڵ
پلەی ڕەسمی لە کلیسادا هەیە و بەرزترین
پلەی کاتۆلیکە دوای پــاپ .ئــەو سیستەمە
تەنیا بۆ پیاوان پێکهاتووە ،لەبەر ئەوە ژنان
مافی بوون بە کاردیناڵیان نییە ،هەر بەو
هۆکارەش هیچ کات لە هەڵبژاردندا بەشداری
ناکەن.

دوای ئەو مااڵواییە ،کوردەکان چاو دەبڕنە
هیممەتی لەشکری پێشمەرگە و ڕێبەریی
پێشەوا .شەڕ و وێرانی دەستپێ دەکاتەوە.
هیوا و شادییەکان جێی خۆیان دەدەن بە
شیوەنی شەهیدەکان .هێمن لە گشتیان بە
سۆزتر دەگری .ئەو بە بۆنەی شەهیدبوونی
خــۆشــەوی خەلیل ،پێشمەرگەی قارەمانی
ی
بارزانی لە ڕۆژی ١٣٢٥/٣/٢٥دا“ ،خوونچه 
خوێنین” دەهــۆنــێــتــەوە و لــە ژمـــار ه ٦٢ی
ڕۆژنامهی “کوردستان”دا باڵوی دەکاتەوە:
...گوڵ چ گوڵ هەموو تێر ئاو و بژوێن
گوڵ چ گوڵ هەمووی وەکوو پتی خوێن
بۆنیان دەڕۆیی تۆمار بە تۆمار
بۆنی وان منی کرد مەست و خومار
لە نێویان دا بوو خونچێکی تازەش
تک تک لێیدەتکا خوێنی سوور و گەش
دیتم نووسراوە لە پەلکێکی وی
بە خەتی خوێنین نێوی (خۆشەوی)
زۆر ناخایەنێ و لە شەوی  ١٣٢٥/٤/٢٦دا
“شین” بۆ نانەوازادەش دەگێڕێ و بۆ ژمارە
٧١ی ڕۆژنامەی کوردستانی دەنێرێ:
...گەردوون ئاگرت بکەوێتە ماڵ
گڕ گڕ بسووتێ بێتە کۆی زوخاڵ
بڕژێ بەسەرتا کۆستی بێ وادە
هەر وەکوو مەرگی نانەوازادە
دوای شەڕ و پاشەکشەی هێزە کوردییەکان،
گرتن و ئیعدامی ئەکتەرە ڕەسەنەکانی ئەو
درامــایــە دەســت پێ دەکــا .پــەردەی کۆتایی

کــۆمــار هەرچەند لــە ڕادەبــــەدەر دڵتەزێنە،
هەرچەند هیچ هومێدێک بۆ داهاتوو نەماوە،
بەاڵم زێڕوەشانی دایکی سێ کوڕی شەهید
لە عەشیرەتی فەیزواڵبەگی وەک سیمبولی
قارەمانانی ئەو بنەماڵەیە باری الری دوایین
بەسەرهاتی دڵتەزێنی ئەو درامایە بە ورەی
خۆی ڕاستدەکاتەوە .پێشەواش بە نۆرەی
خۆی ،چ لە کاتی دادگاییدا و چ لە وەختی
لــەســێــدارەدرانــی ،هەست و وەسیەتێک بە

میرات جێ دەهێڵێ کە لە ڕۆمانی جێماو بۆ
وەچەی داهاتوودا دەبێتە پڕنێوەرۆکترین وانە
و شۆڕش و دەستکەوتیتری لێدەکەوێتەوە.
ئــەوە ئــەو درامــا ڕاستەقینەیە بــوو کە من
لەنێو شێعرەکاندا بەدیم کرد و دڵنیام وەک
چۆن تا ئێستا بووەتە هەوێنی خۆڕاگری و
ڕاپەڕین ،لە داهاتووشدا نەخشی کاریگەری
خۆی دەگێڕێ.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی ڕۆژنامەی کوردستان:
info@kurdistanukurd.com
+9647501771202
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
Tashkilat.kdp92@gmail.com
+9647508483312

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958
polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com
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پەیامی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان
بەبۆنەی کۆچی دوایی د .کەماڵ مەزهەر

بــە داخــێــکــی گــرانــەوە ئــاگــادار بــوویــن ڕۆژی ســێ شەممە
١٣٩٩\١٢\٢٦ی هەتاوی (٢٠٢١\٠٣\١٦ی زایینی) دوکتۆر کەماڵ
مەزهەر ئەحمەد ،خەباتگێڕ و مێژوونووسی گەورەی کورد دوای
چەند ساڵ بەربەرەکانی دەگەڵ نەخۆشییەکی سەختی درێژخایەن
لە تەمەنی  ٨٤ســاڵدا لە واڵتــی ئەڵمان کۆچی دوایــی کــرد و
کەلێنێکی گەورەی لە دنیای ئەدەبی کوردی بە تایبەتی لە بواری
مێژوونووسیندا لە دوای خۆی بەجێ هێشت.
دوکتۆر کەماڵ مەزهەر مێژوونووسی دەروەست و هاوچەرخی
کورد لە ماوەی تەمەنی پڕبەرهەمی خۆیدا زۆر بابەتی بەپێز و
پڕبایەخی مێژوویی خستنە نێو کتێبخانەی کوردی و بە هەزاران
و دەیان هەزار بەڵگەنامەشی لە سەرچاوە باوەڕپێکراوەکانەوە
کۆ کردبوونەوە کە خزمەتێکی گەورەن لە پێناو ساخکردنەوەی
مێژووی کورددا.
کەماڵ مــەزهــەر هەرلەوکاتەدا تێکۆشەرێکی کــورد بــوو کە
هەموو وەخت دەگەڵ ئێش و ئازاری گەلەکەی دەژیا .ساڵی ١٩٧٤
کاتێک دوای ناکاممانەوەی ڕێککەوتنی ئــاداری  ١٩٧٠شەڕ لە
کوردستان دەستی پێکردەوە ،ئەو دەستی لە کاری مامۆستایی
زانکۆ و هەموو ئیمکاناتی ژیــان بــەردا و چــووە پاڵ شۆڕشی
مافخوازانەی خەڵکی کوردستان تا دەگەڵ پێشمەرگە و بە ژیانی
پێشمەرگایەتی بەکردەوە لە خزمەتی بەرەوپێشبردنی ئامانجە
نیشتمانی و نەتەوەییەکانیدا بێ.
د .کــەمــاڵ مــەزهــەر تــا هەناسەی لــەبــەردا مــابــوو دۆستێکی
ڕاستوێژی ڕێبەرانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و پشتیوانێکی

گەورەی داخوازە ڕەواکانی بزووتنەوەی کوردی خۆرهەاڵت بوو.
یادی بەخێر و ڕوحی شاد.
بــە بــۆنــەی ئــەو خــەســارە گــەورەیــەوە پــڕبــەدڵ سەرەخۆشی
و هــاودەردی پێشکێشی هەموو ئەندامانی بنەماڵە بەڕێزەکەی
بەتایبەتی شەهالخان هاوسەری وەفــادار و فیداکاری و هەموو
خەڵکی کوردستان دەکەین و ئاواتەخوازین ڕێگاکەی بەردەوام بێ
و قوتابییە بەئەمەگەکانی جێگای بەتاڵی پڕ بکەنەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
سکرتاریا
)٢٠٢١/٠٣/١٧( ١٣٩٩/١٢/٢٧

لە کاتی سەفەری پاپ فرانسیس ،ڕێبەری کاتۆلیکەکانی جیهان بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان،
وەزارەتی گواستەوە و گەیاندنی هەرێمی کوردستان  ٦تەمبری خستە ڕوو کە یەکێکیان نەخشەی
کوردستانی گەورە و وێنەی پاپ بوو .ئەم تەمبرە دژکــردەوەی توندی ئێران و تورکیەی لێ
کەوتەوە.
سەعید خەتیب زادە ،وتەبێژی وەزارەتــی دەرەوەی ڕێژیمی ئێران ئەم بڕیارەی هەرێمی
کوردستانی دژ بە بنەما و یاسا نێودەوڵەتییەکان نــاوبــرد کە قسەکانی نــاوبــراو لە تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانی باشووری کوردستان کاردانەوەی زۆری لێ کەوتەوە.
کاردانەوەکان لەو چوارچێوەیەدا بوون کۆماری ئیسالمی کە بۆخۆی سەروەریی خاکی واڵتان
دەخاتە مەترسییەوە و هیچ بایەخێک بۆ یاسا نێودەوڵەتییەکان دانانێ ،ناتوانێ لەسەر ئەو بابەتە
قسە و بڕیاری هەبێ.

ناسینەوەی کورد لە شوێنەواردا
مێژووی ژیان و ئاوەدانی لە کوردستان دەکەن.
ســارا ســەردار لە بــارەی کتێبەکەیەوە دەڵــێ“ :بەشی یەکەمی
كتێبهك ه باس لە مێژووی هەر سێ ئەشکەوتی “شانەدەر ،هەزارمێرد
و زەرزی” دەکـــا .بــەشــی دووەم دێــتــە ســەر بــاســی چۆنیەتیی
هاتنە خــوارەوەی مرۆڤ لە ئەشکەوتەکان بەرەو پێدەشتەکان و
بەشی سێیەمیشی تەرخان كراو ه ب ۆ باسکردن لە سەرهەڵدان و
دروستبوونی هێز لە کوردستانی گەورە کە لە سوومەرییەکانەوە
ش
دەست پێدەکا هەتا سەردەمی سکیپەکان .بهشى چوارهمى كتێبهكە 
تایبهت كــراوه ب ه چۆنیەتیی یەکگرتنی هۆزە کوردییەکان لەدژی
دەسەاڵتە دەرەکییەکان و دروستبوونی دەسەاڵتداریی میدییەکان
و باسی یەکخستنەوەی هەر چوار پارچەی کوردستان لەژێر یەک
دەسەاڵت و هێز و ئااڵدا دهكا”.
سارا سهردار ،نووسەر و شارەزای بواری شوێنەوار و مێژوو
ماوهى چهند ساڵێك ه دهستى ب ه نووسین كردووهو نووسینهكانیشى
زیاتر ل ه بوارى شوێنهوار دان و ئهو ه یهكهم کتێبیەتی ك ه چاپ و
باڵوى بكاتهوه.

باڵوبوونەوەی «دیدەکەم» بەرهەمی خاتوو نگین زیایی
“دیدەکەم” ئەلبوومێکی دیکەی خاتوو نگین زیایی بە شێوەی
دیجیتاڵ مــوزیــک بــاو کــرایــەوە .ئــەم ئەلبوومە لــە درێ ــژەی
ئەلبوومەکانی “بــا قودسیان”ە کە لە چوارچێوەی مۆسیقا و
گۆرانیی ڕەسەنی عیرفانیدا جێ دەگــرێ و بۆ یەکەمجارە ئەم
شێوازە لەناو کورد بە دەنگی نگین زیایی تۆمار کراوە.
“دیدەکەم” لەالیەن محەممەدجەلیل عەندەلیبی ،هونەرمەندی
ئــاوازدانــەری کــوردەوە کاری ڕێکخستنی موزیکی بۆ کــراوە و
 ٧تراکە و بە هــەردوو شیوەزاری سۆرانی و هەورامی تۆمار
کراون.
لەم ئەلبوومەدا لە شێعری کەسانێکی وەک شێخ محەمەدسەعید
نەقشبەندی ،عەتار نەیشابووری و شێخ عەبدولقادر گەیالنی
کەڵک وەرگیراوە.
نگین زیایی لەدایکبووی شاری پاوەی و هاوژینی هونەرمەند
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ه مااڵوایی
بهر ل 

میلی زیندان و گڕی ئازادی
لەو دیوی میلەکانی بەندیخانەشەوە ھەست
بە گەرمیی گڕی ئاگری نەورۆزی کوردەواری
دەکەم

دانانی نەخشەی کوردستان لەسەر تەمبری پاپ فرانسیس

سارا سەردار ،نووسهرى بوارى شوێنهوار ،یهكهم کتێبی خۆى لە
بواری شوێنەوارەوە بهناونیشانى “ناسینەوەی کورد لە شوێنەواردا”
چاپ و باڵو كردهوه.
ئەم کتێبە لە چوار بەشی سەرەکی پێکهاتووە و هەر بەشێک
تایبەت کــراوە بە کۆمەڵێك بابەتی جیاواز ك ه ب ه گشتی باس لە
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محەممەدجەلیل عەندەلیبییە کە ماوەی چەند ساڵێکە دەستی بە
چاالکیی هونەری کردووە و بە شێوازی عیرفانی و سۆفیانە بە
هەر دوو زمانی کوردی و فارسی لەو بوارەدا چاالکە.

ئەمساڵیش لە بەرەبەرەی نــەورۆزدا خەریکە
سروشتی ب ــەھاری جارێکیتر بەرگێکی جوان
ئەحمەد ڕەحمانی
بکاتەوە بە بەر نیشتماندا و بووکی ڕازاوەی
سروشت ھەر ساڵە و بە بەرگێکی ئــاڵووااڵوە
خــۆی بنوێنێ ،ئەمساڵیش ھێــنــدەی نــەمــاوە ئــاگــری نـــەورۆزی
کوردەواری لەسەر چیا و کەژ و کێوی نیشتماندا بکرێتەوە و «وا
ئــەمڕۆژی ساڵی تازەیە نــەورۆزە ھاتــەوە» ببێتەوە وێــردی سەر
زمانی کیژان و کوڕانی الوی زێدی کــوردان و گەل بەگشتی لەم
ڕۆژەدا بەرەوپیری نەورۆزەوە بچن .جارێکیتر بەفری سەر لوتکەی
شاخان ھێدی ھێدی بارگەوبنەی تێکەوە دەپێچێ و دەتوێتەوە ،خڕ و
ڕەندۆڵی دەڤەرە ڕەنگینەکەی کوردان جارێکیتر بە ئاوی سازگاری
بەفراو دەزێنەوە .گوڵە نێرگزی پێدەشت و وەنەوشەی ژێر سپیدار
و دەم کانیاوەکان دەژێنەوە ،قەد پاڵ پڕ دەبن لە الوانی بەھەستی
نیشتمان و گەڕی گۆڤەند و شایی و ڕەشبەڵەک جارێکیتر جوانترین
ھاڕمۆنی بەم ناوە دەبەخشنەوە.
ھەر چەپکە نێرگزە و بەدیاری دەدرێ بە یەکتر و قاقا و پێکەنینەکان
لەدایک دەبنەوە ،دڵەکان شاد دەبن و دڵتەنگی زستانێ جارێکیتر
دەگۆڕێ بە دڵخۆشی و ڕوخسارەکان لە بەرەبەری نــەوڕۆزدا لە
جاران جوانتر و گەشتر دەبن ،ڕووناکی زاڵ دەبێ بەسەر تارێکیدا
و خەمی پەنگخواردووی الوان جارێکیتر دەتەقێتەوە و نیشتمان
دەبێتەوە بە پارچەیەک لە خۆشویستنی نیشتمان و گڕی گەرمی
ئازادی کلوو بەفرەکانی بێدادی دەتوێنێتەوە.
نــەورۆز و نوێبوونەوەی ڕۆژێکی نــوێ تیشکەکانی لە کــەلدا
دەردەکەون و خۆری ھیوا سەر دەردێنێتەوە ،لە نەورۆزاندا ھەرچی
جلوبەرگی جوان و ئاڵ و وااڵی کوردییە دەکرێتە بەر و داوێنی
بنار و نساری ئەم نیشتمانە دەخەمڵێ و ھەر شادی و خۆشی و
خۆشەویستییە دەبەشرێتەوە.
زۆر لەمێژە و چەندین دەیەش دەبێ شۆڕشگێڕانی گەلی کورد و
ئەوانەی پێش مەرگ دەکەون و پێشمەرگەن مەشخەڵ بەدەستن و لە
ھەموو شەوێکی تاریک و ئەنگوستەچاودا دڕ بە تاریکی دەدەن ،گڕی
ھیوای ڕووناکی بەم نیشتمانە دەبەخشن کە دەمێک ساڵە نەیارانی
داگیرکەری خوێنی ئەم گەلەیان دە شووشە کردووە و ھێشتا تێر
نابن لە خوێن مژین ،شۆڕشگێڕان ئااڵھەڵگرانی بیری ئــازادی و
ڕزگارین کە کاوە ئاسا سینگیان قەڵغانە بۆ پاراستنی نیشتمان ،ئەم
چیا و کۆسارانە دەمێک ساڵ و حەیامە بوونەتە وارگەی قاسپەی
چەکی دەستی پێشمەرگە و داستانی بەرگرییان تێدا لەدایک دەبێ و
دەنووسرێنەوە ،نە ئەم چیا و کەژانە بێهیوا دەبن ،نە پێشمەرگەش
تا ھەڵهاتنی خۆری ھیوا لەسەر ئەم لوتکانە مەخشەڵی دەستیان بێ
گڕی سووری ھیوا دەبێ.
زۆرن ئەو ڕۆڵە قاڕەمانانەی وەکو کەماڵ شەریفی لە نێو میلە
سارد و سڕەکانی بەندیخانەش دا ھێشتا لە تینی گەرمی ئاگری
ن ــەورۆزان ــەی کــــوردەواری بــێ ھیــوا نــابــن ،ڕاســتــە ئ ــەوان ئێستا
چەندین ساڵە دەست و قاچیان ئاشنای تەزوە ساردەکانی زنجیری
بەندیخانەیە ،بەاڵم ھێشتا بێ ھیوا نەبوون و دڵیان مەکۆی ئاگری
خەباتی ئەم چیا و کەژانەیە .دەمێک ساڵە ئەوان لە سلول و ژووری
تاریکدا بەند دەکرێن ،بەاڵم تروسکایی ھیــوای ژیان و ڕووناکی
ھەر دێت و لە ناخ و دەروونیاندا بڵێسە و گڕ دەگــرێ .ئــەوان لە
بەندیخانەدا ئاشنا و دەستلەمالنی ھەموو جۆرە ئەشکەنجە و ڕوح
کێشانێکن ،بەاڵم بۆ تەنیا جارێکیش لەم بیر و ھزرەی کە عەوداڵی
بوون ال نادەن و پۆلوی گڕی شۆڕشگێڕییان لەگەڵ ھەموو شنە
بایەکی ئازادیدا دەگەشێتەوە .دوور دەخرێنەوە ،چەندین ساڵ لە
مەرەخەسی بێبەش دەکرین ،ڕۆماتیزم و شین ھەڵگەرانی جەستە
و شوێنی باتوون و قامچی و کوژاندنەوە سیگار لەسەر جەستەیان
ھەرگیز ناتوانێ بیانترسێنێ ،مەرگی قارەمانانە ،کەم ژیان و کەڵ
ژیــان ھەڵدبژێرن ،جــۆرەھا نەخۆشی لە نێو بەندیخانەدا تەنگیان
پێھەڵدەچنێ ،بەاڵم ئەوان بیرو ھزریان بە شۆڕشگێڕی مشتوماڵ
دراوە و نازانن ئازاری جەستەی نێو بەندیخانە چییە.
بـــەرزە لوتکەکانی ئــەم نیشتمانە خــۆڕســکــانــە وارگــــەی ئەو
شۆڕشگێڕانەیە کە سڵ لە مەرگ ناکەنەوە ،بەندیخانە نایانترسێنی
و ھەر بە ئەشقەوە بە بەرەو پیری مەرگەوە دەچن و مەشخەڵی
ڕووناکییان لەنێو دەس ـتدایــە و ،ھەر دەم ھی ــوای ڕوونــاکــی و
دەرکەوتنی خــۆڕی ڕزگــاری بە گەل و زێد و نیشتمانی کــوردان
دەبەخشن.
***

