گهندهڵهکان دهپارێزرێن و لهقاودهرانیان دهگیرێن
نادر فتوورەچی ،نووسهر و ڕۆژنامەنووس بە تاوانی! لەقاودانی
گەندەڵییهکی ماڵی ل ه تاران بانگ کرای ه دادگا و لهبهر ئهوهی توانای
دابینکردنی بریگرتهی نهبوو ،خرای ه زیندانهوه .نادرفتوورەچی پێشتر
گەندەڵیی ه ماڵییهکان لە سندووقی پاشکهوتی فەرهەنگییانی ل ه ههڵاڵ دابوو
و ،ئاشکرای کردبوو ک ه بۆ دابینکردنی تێچووی زنجیرە فیلمی «شهرزاد» لە
سندووقی پاشکهوتی فەرهەنگییەکان بڕی  130میلیارد تمهن دزی کراوە.
ئاشکرابوون و کاردانەوە بەو بابەتە ل ه بیروڕای گشتیدا کاری
گهیاند ه ئهو جێیهی ک ه مەحموود سادقی ،نوێنەری شاری تاران
لە مەجلیس کاردانهوهی توندی ههبێ و بڵێ« :دیسان لەجیاتی گرتنی گەندەڵەکان ،لەقاودەری گەندەڵییهکان گیرا
و ،ئەگەر ئەو ڕۆژنامەنووسە بهزووترین کات ئازاد نەکرێ ،بەڵگەکانی سهلمێنهری ئهم دزیی ه باڵو دهکهمهوه».
www.kurdistanukurd.com
ئهو کاربهدهستهی ڕێژیم ئهوهی گوت ،بهاڵم نهیگوت باش ه ئهدی چۆن ه ههتا ههواڵی دزییهک ه ئاشکرا نهببوو ،دزهک ه یان
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ن بۆ لهقاودانی دزی و
دزهکان ئاسوود ه پاڵیان دابۆو ه و کهس متهقی دهرنهدههات؟ ئێستاش پرسیار ئەمەیە مهگهر بهڵگهکا 
دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا گهندهڵییهکان بۆ ساتوسهودای سیاسیی باڵباڵێن لهگهڵ یهکترین یان بۆ بهدواداچوون؟ یان بۆچی ل ه خهڵکیان دهشارنهوه؟

«گەالوێژ» باوەڕ و ڕووناکایی ڕێی گەلێک
سەروتار

 ٣٩ساڵ جیهاد بهدژی
خهڵکی کوردستان

وتاری ٢٥ی گەالوێژی سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان٣_٢/

د .ئاسۆ حەسەنزادە

٢٨ی گهالوێژ له بیرهوهریی بهکۆمهڵی
گهلی کــورد لــه ئێراندا ڕۆژێــکــی ڕهشــه.
 ٣٩ساڵ پێش ئێستا ،له ٢٨ی گهالوێژی
١٣٥٨دا ،واتـــه تهنیا چ ـهنــد مــانــگ پاش
ڕزگ ــارب ــوون ــی گــهالنــی ئــێــران لــه چنگ
دیــکــتــاتــۆڕیــی شــاه ـهنــشــاهــی ،ئــایـهتــوڵــا
خومهینی فـهتــوای جیهاد به دژی گهلی
کــوردی دهرکــرد و دهســتــووری به هێزه
نیزامییهكانی ڕێژیمهکهی دا به توندترین
شێوه خهڵکی ئازادیخوازی کورد و هێزه
سیاسییهکانی کوردستان سهرکوت بکهن.
چهند مانگ پێشتریش ئهرتهشی ئێران
بهتایبهتی له سنه خهڵکی بێدیفاعی بۆمباران
کردبوو و به سهدان کهسی لێ کوشتبوون،
بــهاڵم ئ ـهم ف ـهتــوای جیهاده ڕاگهیاندنی
ڕهســمــیــی شــهڕ و دهســپــێــکــی هێرشێک
بــۆ ســهر کــوردســتــان بــوو کــه لـــهڕووی
بـ ـهرب ــاوی و جــب ـهخــان ـهی ب ـهکــارهــاتــوو
لهالیهن ڕێژیمهوه هیچی له کێشهیهکی
چ ـهکــداریــی نــێــودهوڵ ـهتــی کهمتر نـهبــوو.
سهرهتا مهریوان و پاوه ،ئینجا مههاباد
و ســـهرجـــهم شـــار و شــارۆچــک ـهکــانــی
کـــوردســـتـــان کـــرانـــه ئ ــام ــان ــج .ل ـهپــێــنــاو
سهرخستنی کهمپهینی داگیرکردنهوهی
کوردستان و زاڵبوون بهسهر خۆڕاگریی
پێشمهرگهکانی کوردستان ،ڕێژیم وێڕای
گـهمــارۆ خستنهسهر کوردستان ،پهنای
بــۆ وهحشیانهترین و قهدهغهکراوترین
جــۆرهكــانــی تــونــدوتــیــژی بــــرد  .ئاخوند
خهڵخاڵی له دادگا نمایشی و سهرپێیهكانیدا
به ســهدان ک ـهس له الوانــی کوردستانی
ئێعدام کرد ،فانتۆم و هێلیکۆپتێر و تۆپخانهی
ڕێژیم نێو شارهکانیان بۆردوومان کرد،
خهڵکی بێدیفاع له گوندهکان قهاڵچۆ کران.
قاڕنێ ،قهاڵتان ،چهقهڵ مستهفا ،خهلیفهلیان
(ل ــه نـ ـهغـ ـهده) ،ئــیــنــدرقــاش ،وســووک ـهنــد،
ســـــهوزی و قـــهرهگـــۆل (لـــه مــههــابــاد)،
ههڵهقۆش و گێچه (له ورمێ) ،ساروقامیش
(له بۆکان) ،سۆفیان (له پیرانشار) ،بایزاوێ
(له شنۆ) تهنیا بهشێک لهو گوندانهن که
کۆمهڵکوژییان تێدا کــرا .تـهنــانـهت زۆر
گوندی کوردستان بۆ نموونه له دهڤهری
برادۆست به تهواوی له دانیشتووانیان پاک
کرانهوه .ههمووی ئهمانه تاوانی شهڕ ،تاوان
بهدژی مرۆڤایهتی و تاوانی ژێنۆسایدن.
فهتوای جیهادی خومهینی بهدژی گهلی
کورد له کاتێکدا بوو که ههلومهرجێك که
له کوردستاندا زاڵ بوو  هاوشێوهی ئهوه
بوو که له باقیی شوێنهکانی ئێران ههبوو،
     ٢

حیزبی دێموکرات و داهاتوو
وتووێژ لەگەڵ کەماڵ کەریمی٥_٤/

ڕۆژی پێنجشەممە ٢٥ی گەالوێژ لە قەاڵی دێموکرات،
بەبهشداریی سهدان کهس ل ه کادر و پێشمهرگ ه و ئهندامانی
حیزب و ،نوێنهرانی حیزب و الیهن ه سیاسی و حکومییهکانی
شاری کۆیه؛ یادی  73ساڵەی دامەزرانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بهرز ڕاگیرا .لهو ڕێوڕهسمهدا کاک
مستەفا مەولوودی ،سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان وتاری حیزبی بهو بۆنهیە پێشکێش کرد.
زهروورهتهکانی دامهزرانی حیزب ل ه کاتی خۆیدا،
دهسکهوتهکانی حیزب ل ه ڕهوتی  7دهی ه خهبات و ئهو
ڕهخنانهی لهو ماوهیهدا دهکرێ ل ه حیزبی دێموکرات
بگیری ،ههروهها سیاسهت و خوێندنهوهی حیزب

لهبارهی گۆڕانکارییهکانی ڕۆژ ل ه ئێران و کوردستان،
چهند تهوهرێکی وتارهکهی سکرتێری گشتی بوون.
کاک مستهفا مهولوودی گوتی حیزبی ئێمە توانی عەقڵییەتی
سیاسیی کورد بگۆڕێ و لە چوارچێوەی کاری ڕێکخراوەیی
و حیزبیدا هەنگاو بۆ مافە نەتەوەییەکان هەڵگرێ و لەسەر
ئەم بیرۆکەیە کۆماری کوردستان دابمەزرێنێ .ئااڵ ،سروود،
هێزی بەرگریی نیشتمانی ،پێشمەرگە ،گوتاری نەتەوەیی و
زۆر هێما و پڕەنسیپی نیشتمانی و نەتەوەیی دیکە ،داهێنان
و لە میراتە مەعنەوییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانن.
خوێندنهوهی پهیامی الیهن ه سیاسییهکان ،سروود و چهند
بڕگهیهکی هونهری بهشهکانی دیکهی ئهم ڕێوڕهسم ه بوون.

شهپۆلێکی نوێ ل ه خۆکوشتنەکان ل ه کوردستان

ههموو شتێک گران بووه جگه ل ه ماددهی هۆشبهر

ل ه سهرهتای ئهمساڵهو ه تا ئێستا  79کهس ل ه کوردستان
بە شێوازی جۆربەجۆر خۆیان کوشتووه .شهپۆلی نوێی
خۆکوشتنهکان ل ه کوردستان دوای ئهو ه دێ ک ه فشار ه
ئابووری و ڕووحییهکان هیندهی دیکهی ژیان ل ه خهڵک
تاڵ کردوو ه و بێهیوا ب ه ژیان و داهاتووی کردوون.
ل ه یەک ساڵی ڕابردوودا  ١٤٠٠کهس ل ه کوردستان
ههوڵی خۆکوشتنیان داو ه و ب ه بهراورد لهگهڵ ئاماری
خۆکوشتنهکان ل ه ئاستی ئێراندا ،کوردستان پشکی
سهتا 28یان لهو خهسار ه کۆمهاڵیهتیی ه بهردهکهوێ.
ئامار ه ڕهسمییهکان ل ه ئێران دهڵێن لە ماوەی ساڵی
١٣٩٦ی هەتاویدا  ٤٩٩٢حاڵەتی هەوڵدان بۆ خۆکوشتن
لە ئێراندا تۆمار کراوە .پارێزگای ئیالم ب ه  ٥٥٠هەزار
کهس حەشیمەتهو ه ب ه  800حاڵهتی خۆکوشتن ل ه
ساڵێکدا ل ه ڕیزی یهکهمی ئهو پارێزگایان ه دای ه ک ه
زیاترین هەوڵی خۆکوشتنیان تێدا تۆمار کراوە .دوای
پارێزگای ئیالم ،پارێزگاکانی کرماشان ،ورمێ و سن ه لە
ریزی شەشەم ،دەیەم و چواردهیهمدا جێیان گرتووه.

دوابهدوای ههڵدێرانی نرخی دراوی ئێران ل ه
بهرامبهر دراوی بیانیدا و چوونهسهرێی نرخی
ههموو جۆر ه کااڵ و شمهکێک ل ه ئێران ،تهنیا ماددهی
هۆشبهر ه ک ه نرخهکهی وهستاو ه و گران نهبووه.
کارناسان بازاڕ دهڵێن هۆکاری گراننەبوونی ماددی
هۆشبەر بۆ «مودیرییهت»ی سهرکهوتووی بازاڕی
ماددهکانی هۆشبهر لهالیهن قاچاغچی و مافیاکانهو ه
دهگهڕێتهوه .مافیاکانی قاچاغ وباڵوکردنەوەی ماددهی
هۆشبهر نرخهکان ل ه خوارێ ڕادهگرن و بهوهش قازانجی
زیاتر دهکهن ،ب ه جۆرێک ک ه ل ه حاڵێکدا نرخی ههموو
کهلوپهلێک ل ه ئێراندا ههرنهبێ دوو هیند ه گران بووه ،بهاڵم
نرخی ماددهی هۆشبهر ههروا سهقامگیر ه و بۆ نموون ه
تریاک چهند ساڵێک ه کیلۆی ل ه  4میلیون تمهن تێ ناپهڕێ.
ئامار ه ڕهسمییهکان دهڵێن دوو میلیون و  800ههزار
کهس ل ه ئێران موعتادن ،بهاڵم کارناسانی سهربهخۆ دهڵێن
ئاماری ڕاستهقینهی خووگرتووان ب ه ماددهی هۆشبهر
ل ه ئێران النی کهم سێ هیندهی ئامار ه ڕاگهیهندراوهکانه.

لە بەرژەوەندیی گشتییەوە تا
کۆنتراکتی سیاسیی هاوبەش٦/

ئێران لە عێڕاق بەدووی
چیدا دەگەڕێ7/

دیاردەی گەندەڵی لە ئێرانی
ژێردەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا!٨/

سێ پیشمەرگە و زەبوونیی
سوپایەک١٠/

چریکەیەک لە بێستوونەوە ١١/

ژماره٧٣٢

2

٣١ی گەالوێژی ٢٢ _ ١٣٩٧ی ئاگۆستی ٢٠١٨

درێژەی:

 ٣٩ساڵ جیهاد بهدژی
خهڵکی کوردستان

واتـــه ههلومهرجێکی ئینقالبی کــه لـــهودا خهڵک
بــه هــهوڵ و لــه خــۆبــوردوویــی خــۆیــان شۆڕشیان
سهرخستبوو و کۆنتڕۆڵی بارهگاکانی دهوڵــهت و
پادگانهکانیان بهدهستهوه گرتبوو .بهو جیاوازییه که
خهڵکی کوردستان ڕازی نهبوون بهرههمی خهبات و
فیداکارییان لهالیهن ئاخوندهکانهوه بهتااڵن بچێ .ئهوان
ههر له سهرهتاوه ماهییهتی ڕێژیمی تازهیان ناسیبوو
و کوردستان تهنیا بهشی کۆمهڵگهی ئێران بوو که
ڕێفراندۆمی دیاریکردنی نیزامی بایکۆت کردبوو.
کێشهی کوردستان بۆ دهسهاڵتی تازهی تاران ههر ئهوه
نهبوو که کوردهکان داوای خودموختارییان دهكرد،
بهڵکوو بهپێچهوانهی ئهو فهزا داخراو و کۆنهپهرستانهیه
که ئاخوندهکان دهیانویست بهسهر ئێرانیدا بسهپێنن ،له
کوردستان فهزایهکی الئیک و کراوه زاڵ بوو ،فهزایهک
که لهودا ههموو فکرهكان به ئازادی ڕووبهڕووی
یهکتر دهبوونهوه و به کردهوه کار بۆ یهکسانیی ژن
و پیاو دهکرا .له تارانیش هاواری ئازادیخوازی کپ
کرا ،له تورکمهن سهحراش ویستی شوناسخوازانه
خهڵتانی خوێن کرا .بهاڵم له هیچ شوێنێک به ئهندازهی
کوردستان دڕندهیی و بهربهرییهت بهکار نهبرا،
چونکه کوردستان له ههموو شوێنێکی ئێران زیاتر
لهسهر دیفاع له ئازادی سوور بوو؛ ههر له بنهڕهتهوه
مۆدێل و جههانبینیی کوردستان له ههموو ڕوویهكهوه
پێچهوانهی مۆدێل و جههانبینیی کۆماری ئیسالمی بوو.
سهرهڕای تهبلیغاتێک که کۆماری ئیسالمی ههمیشه
ویستوویهتی له بیروڕای گشتیی ئێراندا جێی بخا،
کوردهکان ئاشقی شهڕ و توندوتیژی نهبوون و نین؛
ئاشقی ژیان و خوازیاری ئاشتین .ئهوان ههمیشه
پشتیوانی کرانهوه و بهشداریی سیاسی بوون و
تهنانهت ڕێبهرانیان لهسهر مێزی وتووێژ لهگهڵ
دهوڵهت تێرۆر کراون .کهچی ئهوهی  ٣٩ساڵ پێش
ئێستا له ٢٨ی گهالوێژدا ڕووی دا ،ههموو ساڵێک و
ههر ساڵه به چهشنێک له خهڵکی کوردستان دووباره
بۆتهوه .لهو چوار دهههیهدا کوردهکان ههروا قوربانیی
ستهم و تهبعیزی دوو چهندان بوون؛ ههزاران کهس
له چاالکانی سیاسی و مهدهنیی کورد له زیندانهکاندا
شکهنجه و ئێعدام کراون؛ پارته سیاسییهکان و پێکهاته
مهدهنییهکان له ههر جۆره دهرهتانێکی ڕاستهقینهی
تێکۆشانی ئازاد بێبهشن؛ خوێندن به زمانی کوردی
له قوتابخانهکان ههروا قهدهغهیه؛ دێموگرافیی قهومی
له دهڤهره ستراتژییهکانی کوردستان تێک دراوه؛
تهنانهت زیانی گهورهیان به ژینگهی کوردستانیش
گهیاندووه :به ئهنقهست ئاگر له دارستانهکان بهر
دهدهن ،ئاوهکانی کوردستان له ناوچ ه ناوهندییهکانی
ئێران دهگرن ،ئاسار و کانزا گرانباییهکانی کوردستان
بهتایبهتی له ناوچه جنووبییهكانی کوردستان
به تااڵن دهبهن .کوردستان زیاتر له ناوچهکانی
دیکهی ئێران له گهشهسهندن بێبهش کراوه؛ هێزه
ئهمنییهکان تهنانهت دهست له کۆلبهرانیش ناپارێزن
و ههموو ڕۆژێ چهند کهسێکیان دهکهنه قوربانی.
 ٣٩ساڵ ه فهتوای جیهادی خومهینی لهژێر سانسۆری
دهوڵهت بۆ سهر پرسی کوردستان و له تهقریبهن
بێتهفاوهتیی کۆمهڵگهی سیاسیی ئێراندا بهڕێوه دهچێ.
ئێستا که تێگهیشتنی  ٣٩ساڵ پێش ئێستای کوردهكان
بۆ ماهیهتی کۆماری ئیسالمی و چارهنووسێک که ئهو
ڕێژیمه بۆ ئێرانی به دیاری هێنا دروست دهرچووه؛
ئێستا که ڕێژیم لهژێر باری فشاره دهرهکییهكان و
ئیعترازاتی خهڵکدا له سهرهولێژیی ڕووخان دایه ههموو
الیهک دهبێ بزانن که لهژێر پێستی نهخشهی سیاسیی
ئێراندا ئهوهی ههیه تهنیا ویستی ئازادی و دێموکڕاسی
نییه .فرهچهشنییهکی نهتهوایهتیشه ،شوناسخوازییهکی
ڕهوا و مهعقولیشه .ئهوانهی ئایندهی ئێرانیان بۆ گرینگه
دهبێ بزانن که بهبێ دهرس وهرگرتن له ٢٨ی گهالوێژ
و ئاوڕدانهوهی دروست و ئازایانه له پرسی کوردستان
و بهگشتی مهسهلهی پێکهوهژیانی گهالن له ئێران ،ئهو
واڵته ههرگیز ئهو ئایندهیهی نابێ که ئهوان ئارهزوویانه.
چهند ساڵێکه بهتایبهتی بههۆی ڕۆڵی پێشمهرگه
له شهڕی تێرۆر و داعشدا دهرکهوتووه که کورد
فاکتهرێکی گرینگی ئایندهی ڕۆژههاڵتی نێوهڕاسته.
بهاڵم لێرهشدا کوردهکانی ئێران لهبیر کراون و
پهراوێز خراون .ئاشتی و سهقامگیری له ڕۆژههاڵت
نێوهڕاست و پێوهندیی سالمی ئهم ناوچهیه لهگهڵ
کۆمهڵگهی نێودهوڵهتی بهبێ هاتنهسهرکاری ڕێژیمێکی
دێموکڕات و میانهڕهو له ئێراندا مومکین نییه .ههر
دهوڵهتێک ،ههر الیهنێک ،ئهو ڕاستییهی قبووڵ بێ
دهبێ بزانێ که پشتیوانی له کوردهکانی ئێران و
بههێزکردنیان ،یارمهتی به وهدیهاتنی ئهو ئامانجه دهکا.
***

وتاری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بهبۆنهی  73ساڵهی دامهزرانی حیزب

له تهواوی ژیانی سیاسیی حیزبی دێموکراتدا ،خهڵكی کوردستان بەردەوام و بە هەموو جۆرێک و شێوەیەک ل ه مهیدانی خهباتدا،
لە پشتی ئەم حیزبە بوون .ئهو کاتانهی که به ههر هۆیهک تێکۆشانی ئاشکرای حیزب سنوودار کرابێ ،خهڵکی کوردستان ئازایانه ب ه
بزاوت و حهرهکهتی کۆمهاڵیهتی و فهرههنگی ڕێگای خەباتی شوناسخوازیی خۆیان گرتووەتە بەر و ،ب ه دژی پیالنهکانی ڕێژیم لە
مەیداندا بوون و بە تێکۆشان و چاالکی لە بەستێنی مەدەنی و کولتووریدا سەنگەری خەباتیان ئاوەدان ڕاگرتووە و بەجۆرێک کە دهتوانین
بڵێین چاالکیی سیاسیی حیزبی دێموکرات و بزاوتی مهدهنی خهڵکی کوردستان بهتهواوی ئاوێتهی یهکتری و تهواوکهری یهکدی بوون
هاونیشتمانییه بهڕێزهکان!
خهڵکی خهباتکاری کوردستان!
بنهماڵهی بهڕێز و سهربهرزی شههیدان و
زیندانیانی سیاسی!
ئهندامان و کادر و پێشمهرگه تێکۆشهڕهکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان!
میوان ه بهڕێزهکان!
بهخێربێن بۆ ڕێوڕهسمی یادی  73ساڵەی دامهزرانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان .بهم بۆنهیهوه ،ب ه
نوێنهرایهتیی ئهندامان و ڕێبهریی حیزبی دێموکراتی
کوردستان جوانترین پیرۆزبایتان پێ دهڵێم و،
سالمهتی بۆ ئێو ه و ،سهرکهوتن بۆ حیزبەکەمان،
حیزبی دێموکراتی کوردستان به ئاوات دهخوازم.
دوکتور قاسملووی ڕێبەرمان ل ه پهیامێکدا ک ه
بهبۆنهی  40ساڵەی دامهزرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان پێشکێشی کردوه ،ل ه چەند بهشێکدا
بەمجۆرە باس لە حیزبی دێموکراتی کوردستان دهکا:
«حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕێگایهکی
دوور و درێژی بڕیوه ،ڕێگایهک ک ه پڕ بووه ،ل ه
تهنگ و چهڵهمه ،ل ه ههوراز و نشێو ،ل ه شکست
و سهرکهوتن ،بهاڵم هیچ ههلومهرجێکی سهخت
و دژوار و هیچ سهردهمێکی ڕهش نهیتوانیو ه
پێشگیری ل ه درێژهدان ب ه خهباتی حیزبهکهمان
بکا و ئااڵی بهرزی ئهم خهباته ههر شهکاوهتهوه.
پێکهاتنی حیزبی دێموکرات پێویستیهکی مێژوویی
بوو ،لهو کاتهدا حیزبی دێموکرات و شۆرشگێر
پێویست بوو ک ه بهرنامهیهکی ڕوونی ههبێ و
بتوانێ بزووتنهوهی پان و بهڕینی کۆمهاڵنی خهڵكی
کوردستان بهڕێو ه بهرێ و ،ئهو بزووتنهوهی ه بخات ه
نێو ڕێبازێکی دێموکراتیک و پێشکهوتنخوازانه.
حیزبێک ک ه بتوانێ پهیوهندیی پتهو ل ه نێوان
جوواڵنهوهی میللی ـ دێموکراتیکی خهڵکی کوردستان
و سهراسهری ئێران پێک بێنێ و ههر لهو کاتهدا
خۆیشی بۆ وهرگرتنی دهسەاڵتی سیاسی ئاماد ه بکا.
ب ه شانازییهو ه دهڵێین ک ه حیزبی ئێم ه تهمهندرێژترین
و بهئهزموونترین ڕێکخراوی سیاسی و مێژوویی
کوردستانه .ئهو ه ههم جێگایهکی تایبهتی ل ه خهباتی
دوور و درێژی نهتهوهی کورددا بۆ حیزبی دێموکرات
دیاری دهکا و ههم مهسئوولییهتێکی گهورهی دهخات ه
سهر شانی .ئێم ه دڵنیاین ک ه لهم خهبات ه دژوار و
خوێناوییهدا که خهڵکی کوردستان ب ه ڕێبهرایهتیی
حیزبی دێموکرات درێژهی پێ دهدا ،سهرکهوتن ههر
بۆ بزووتنهوهی شۆرشگێری گهلی کورده ،چوونک ه
داخوازهکانی ڕهوایه ،چونک ه ئهم بزووتنهوهی ه
ئی ههموو کۆمهاڵنی خهڵكی کوردستانه».

بهشدارانی بهرێز!
ئهگهر ب ه وردی سهرنج بدهین ه ئهو بهش ه ل ه
قسهکانی نهمر دوکتور قاسملوو ،باشترمان بۆ
دهردهکهوێ ک ه حیزبی دێموکرات ب ه چ مهبەستێک
دامهزراوه ،ڕێگای خهباتی چهند ه سهخت و دژوار
بوو ه و چ مهسئوولییهتێکی مێژوویی دهکهوێت ه
سهرشان .حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ل ه ماوهی
 73ساڵ خهبات و تێکۆشانیدا بهپێی ههلومهرجی
گونجاو ل ه ههر چهشن ه مێتۆدێکی شۆڕشگێری
و خەباتکارانە بۆ بردنەپێشێی دۆزی کورد لە
ئێران کهڵکی وهرگرتووه .حیزبی ئێم ه ل ه ههموو
قۆناغهکانی خهباتدا بهدوای چارهسهری ئاشتییانهی
پرسی کورد بووه ،هەر کاتیک ک ە زهمینهی وتووێژ
و دیالۆگ ڕهخساوه .لهگهڵ حکومهتی ناوهندی
کهوتۆت ه دانوستان و ویستوویهتی ل ه ڕێگای
وتووێژەوە هەوڵی دەستەبەرکردنی مافەکانی خهڵکی
کورستان بدا ،خۆ ئهگهر حکومهتی ناوهندییش
بهربهستی لهسەر ڕێگای دیالۆگ دروست
کردوو ه و ویستوویهتی ب ه زهبری هێز کوردستان
ل ه پاوانی خۆی بگرێ و خهڵكی کوردستان
سهرکوت بکا ،حیزبی دێموکرات ب ه خەباتی
پێشمهرگان ە و بەپشتیوانیی خهڵکی کوردستان
بهرگریی لە مافەکانی خەڵکی کوردستان کردو ه و
بزووتنهوهی شۆرشگێرانهی خهڵكی کوردستانی
بههێز و سهنگهری بهرگریی لەسەرپێ ڕاگرتووە.
هەڵبەت حیزبی دێموکرات ههر بهوەندە شێوازەش
ل ه خهبات و تێکۆشان بهسهندهی نهکردووه،
بهڵکوو به کاری دیپلۆماسی و پهیوهندیگرتن
ب ه کۆڕوکۆمهڵی سیاسی و مرۆڤدۆستان ه لە
ئاستی نێودەوڵەتیدا هەوڵی داوە حهقانییهتی
بزووتنهوهی ڕهوای خهڵكی کوردستان ب ه جیهان
بناسێنێ و ڕهفتاری دوژمنکارانهی کاربهدهستانی
حکومهتی ئێران ل ه دونیادا ل ه قاو بدا ،بهو
جۆر ه سهرنجی بیروڕای گشتی بۆ مهسهلهی
کورد و مافی خهڵكی کوردستان ڕابکێشێ.
دیار ه ل ه ههموو ئهو ماوهیهدا و لەگەڵ ئەوەدا ئەم
حیزبە تێکۆشەرە لە ماوەیەی پتر لە  7دەیە تەمەنی
خۆیدا بەهۆی سیاسەتی زەبروزەنگی حکومەتە
ناوەندییەکان لە ئێران چەند ساڵێک نەبێ ئەوەی
دیکەی نەیتوانیوە بە ئازادی و بەبێ بهربهست و
گرفت لە کوردستان تێکۆشانی سیاسیی هەبێ،
بەاڵم وەک دەبینین حیزبی دێموکرات ل ه ڕێگای
سازماندانی خهڵك ل ه نێو شان ه و ههستهکانی
حیزبیدا و پهیوهندیی نهپساوەی لهگهڵ چین و
توێژهکانی خهڵكی کوردستان و ،هەروەها کۆی ئەو
دەسکەوتە مێژووییانەی بۆ بزووتنەوەی کوردی
دەستەبەر کردوە ،ئێستاش هەر حیزبی جێی هیوا

و هۆمێدی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانە .بهتایبهتی
بەهۆی کارە گهور ه و مێژووییەکانی حیزبی
دێموکرات کە ل ه ماوهی ئهو  73ساڵەدا کردوونی؛
وەک :دامهزراندنی کۆماری کوردستان ،خهبات و
تێکۆشانی بهردهوام ،واقعبینان ه سیاسهتکردن و
بەرپرسانە جوواڵنەوە لە هەمبەر ویست و داوای
خەڵکەکەی؛ دایرهی پهیوهندیی حیزبی دێموکرات
سنووری تهشکیالتی تێپهڕاندو ه و بووەتە حیزبی
ههراوی خهڵكی و جەماوەری و؛ پهیوهندیی
ههمهچهشنی سیاسی ،کۆمهاڵیهتی و فهرههنگی
و تهنانهت کولتووری لەنێو خەڵکی کوردستان
و حیزبی دێموکراتدا دروست بوون و ئاوێتەی
یەکتری بوون .ههر بۆیهشە خهڵکی کوردستان بەو
متمانەیەی بە حیزبی دێموکراتیان بووە ،ل ه پێناو
ئامانجەکانی ئەم حیزبەدا ک ه خەبات و تێکۆشان
بۆ وهدهستهێنانی مافی نهتهوایهتی ،دابینکردنی
عەداڵهتی کۆمهاڵیهتی و دهستهبهرکردنی ئازادییه،
تێچوویەکی زۆریان داوە و خوێن و گیان و ژیان و
ماڵی زۆریان بەخشیوە.ل ه تهواوی ژیانی سیاسیی
حیزبی دێموکراتدا ،خهڵكی کوردستان بەردەوام و
بە هەموو جۆرێک و شێوەیەک ل ه مهیدانی خهباتدا،
لە پشتی حیزبی دێموکرات بوون .ئهو کاتانهی ک ه
ب ه ههر هۆیهک تێکۆشانی ئاشکرای حیزب سنوودار
کرابێ ،خهڵکی کوردستان ئازایان ه ب ه بزاوت و
حهرهکهتی کۆمهاڵیهتی و فهرههنگی ڕێگای خەباتی
شوناسخوازیی خۆیان گرتووەتە بەر و ،ب ه دژی
پیالنهکانی ڕێژیم لە مەیداندا بوون و بە تێکۆشان و
چاالکی لە بەستێنی مەدنی و کوولتوریدا سەنگەری
خەباتیان ئاوەدان ڕاگرتووە و بەجۆرێک کە
دهتوانین بڵێین چاالکیی سیاسیی حیزبی دێموکرات
و بزاوتی مهدهنی خهڵکی کوردستان بهتهواوی
ئاوێتهی یهکتری و تهواوکهری یهکدی بوون.
ئەوەش فهزایهکی تهواو سیاسی و شۆڕشگێرانهی
له کوردستاندا پێک هێناو ه ک ه ل ه ئهگهری ههر
چەشنە ئاڵوگۆڕیکدا دهتوانێ بۆ بزووتنهوهی
سیاسی و کۆمهاڵیهتیی خهڵكی کوردستان
دهسکهوتی زۆر گهورهی لێ چاوهروان بکرێ.
هاونیشتمانیانی خۆشهویست!
حیزبی
شانازییەکانی
و
تایبەتمەندی
دێموکرات لە گۆرەپانی خەباتی نەتەوەییدا ،لە
قۆناغەکانی ئیدارە و بەڕێوەبەریی واڵتدا ،لە
بواری دروستکردنی نەتەوە و شوناسخوازیدا
زۆریان لەسەر گوتراون و نووسراون.
حیزبی ئێمە توانی عەقڵییەتی سیاسیی کورد
بگۆڕێ و لە چوارچێوەی کاری ڕێکخراوەیی
و حیزبیدا هەنگاو بۆ مافە

ژماره٧٣٢:
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نەتەوەییەکان هەڵ گرێ و لەسەر ئەم بیرۆکەیە
کۆماری کوردستان دابمەزرێنێ .ئااڵ ،سروود،
هێزی بەرگریی نیشتمانی ،پێشمەرگە ،گوتاری
نەتەوەیی و زۆر هێما و پڕەنسیپی نیشتمانی
و نەتەوەیی دیکە ،داهێنان و لە میراتە
مەعنەوەییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانن.
قۆستنەوەی هەل و دەرفەتەکان بۆ
بەرجەستەکردنی خەبات ،ڕەچاوکردنی هەموو
شێوازەکانی تێکۆشانی سیاسی و پێشمەرگانە،
پڕەنسیپەکانی دۆستایەتی و پێوەندی سیاسی،
ناساندنی پرسی کورد بە کۆمەڵگەی جیهانی لە
ڕێگەی دیپلۆماسی و بە تێچووی قورسی گیانی
ڕێبەرانی شەهیدمان پڕستیژێکی تایبەتیی بە
حیزبی ئێمە بەخشیوە و پاشخان و ئەزموونێکی
زۆر و بەبایەخی بۆ وەسەر یەک ناوین.
حیزبی دێموکرات وەک باسمان کرد ئامانجەکەی
وهدهستهێنانی مافی نهتهوایهتی ،دابینکردنی
عەداڵهتی کۆمهاڵیهتی و دهستهبهرکردنی ماف و
ئازادییەکانی خەڵکی کوردستانە .خۆ ئەگەر سهرنج
بدەینەشیعاری سهرهکیی حیزبی دێموکرات؛ چ کاتی
خۆی ،ک ه دێموکراسی بۆ ئێران و خودموختاری بۆ
کوردستان شیعاری ستراتیژیکیی ئهو حیزب ه بوو
و ،چ ئێستا ک ه «دامهزرانی کۆماری کوردستان
ل ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتی فیدراڵ»
دروشمی ئەم حیزبەیە؛ دەبینین کە هەڵبژاردنی
ئهم شیعاران ه زۆر واقعبینانه و به لهبهرچاوگرتنی
خواستی زۆرینهی خهڵكی کوردستان و ب ه
پێی ههڵومهرجی سیاسیی جیهان و ناوچهک ه و
پێکهاتهی ئێران بووە .وردبوونەوە لەو هەلومەرج
و بارودۆخە پێمان دەڵێ ئهو ئامانجانهی ک ه
حیزبی دێموکرات بۆیان تێ دهکۆشێ دهکرێ ل ه
چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا بێن ه
دی ،بەجۆرێک کە ههموو ئێرانییهک بهشێوهی
ئازاد و دێموکراتیک ل ه ئیدار ه و بهرێوهبهری واڵتدا
بێ جیاوازی بهشدار بێ .ههرێم ه نهتهوهییهکانی
ئێران هاوکات ک ه دهبێ لە ئیدار ه و بهرێوهبهریی
سهراسهری واڵتدا بەشدار بن ،ل ه ههرێمی خۆیاندا
خاوهنی سیستمی بهڕێوهبهریی خۆیان دهبن .بهم
جۆر ه ههم یهکیەتیی گەالنی ئێران پارێزراو دهبێ
و ههمیش مافی پێكهاتهکانی ئهو واڵت ه دابین دهبن.
ههر بۆی ه حیزبی دێموکرات ل ه ماوهی تێکۆشانیدا
ههوڵی داو ه بۆ ئامانجی یەکخستنی وزەی
خەباتگێڕانە و دۆزینەوەی چارەسەری گونجاو بۆ
هێنانەسەرکاری ڕێژیمێکی سیاسیی دێموکرات و
سیستمێکی فیدراڵ ،لهگهڵ پێکهاتە و نەتەوەکانی
ئێران و هێز ه سیاسییهکانی ئهو واڵتهدا پێوەندیی
هەبێ .لە ئێستاشدا دەبینین کە ب ه ههوڵ و
تێکۆشانی ههموو الیهنهکان و حیزبی دێموکراتی
کوردستان؛ نیزیک به ساڵێکە یهکیهتییهک لهنێو
 1 0ڕێکخراوی سیاسیی پێکهاتهکانی ئێراندا

٣١ی گەالوێژی ٢٢ _ ١٣٩٧ی ئاگۆستی ٢٠١٨
سەردانی هەیئەتی حیزب لە ئەنجوومەنی
سەرکردایەتیی سلێمانی_ هەڵەبجەی پارتی دێموکرات

خهڵکی کوردستان ،هێز ه سیاسییهکانی کوردستان
بهگشتی نهیانتوانیو ه هاوکاری مهیدانیی هاوبەشیان
هەبێ و ل ه ئاستی پێویستییهکاندا بهیهکهو ه
بن و بزووتنهوهی کوردستان ب ه ئاراستهی
دڵخوازی خهڵك و سهردهمدا هیدایهت بکهن.
دیار ه پاش ههوڵ و تێکۆشانی زۆربهی حیزبهکان
به تایبهتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ناوهندی
هاوکاریی حیزبهکانی کوردستانی ئێران ل ه نێوان
پێنج حیزبی خەباتکار و بەڕابردووی کوردستاندا
پێکهاتوو ه و ئەگەرچی لە ماوەی کەمی پاش
ڕاگەیاندنی هەندێ ههنگاوی ههڵگرتوون ،بەاڵم
سرووشتییە کە هەموو الیەک چاوهروانیی کاری
جیددیتر و زۆر لەوە زیاتریان لەو ناوەندە هەبێ.
حیزبی ئێمە لە سهرهتاو ه ب ه ههستکردن ب ه
مهسئوولییهتی مێژوویی خۆی کاری بۆ بههێزکردنی
«ناوەندی هاوکاری» و هەروەها هاوکاریی زیاتر
لهگهڵ هێزهکانی دیکەی کوردستانی ئێران ک ه
ل ه دهرهوهی ئەم ناوهندەدا هەن کردوە و پێی
وایە کە بە هەموو الیەک دەبێ بیر لە بەرنامەی
بەرباڵوتر بۆ کاری هاوبەش و بهیهکهو ه کارکردن
بکەینەوە و هەنگاوی بهکردهوهی بۆ بنێین.
ئێمە ل ه ڕۆژی دامهزراندنی حیزبی دێموکراتی
کوردستاندا ک ه ڕۆژی ههڵسهنگاندن و
ئاوڕدانەوە و بهخۆداچوونهوهیه ،ناچارین باس
ل ه واقعێکی ناخۆشی تهشکیالتی واتە لهتبوون
و دابڕانەکان ل ه حیزبی دێموکراتدا بکەین کە
دابرانەکەی  11ساڵ پێش ئێستا دواهەمینیانە.
ئێمە دوای نیزیک ب ه شهش ساڵ ئاڵوگۆڕی
بیروڕا و دانووستان لە پێناو یەکگرتنەوەدا و تا
پێش کۆنگرهی دواجاری هاوڕێیانمان لە حدکا
لێک تێگهیشتنێکی باش ل ه نێوانماندا دروست ببوو،
هەر بۆیەش ل ه سهروبهندی گرتنی کۆنگرهکەیاندا

حیزبی ئێمە توانی عەقڵییەتی سیاسیی کورد بگۆڕێ و لە چوارچێوەی کاری
ڕێکخراوەیی و حیزبیدا هەنگاو بۆ مافە نەتەوەییەکان هەڵگرێ و لەسەر ئەم
بیرۆکەیە کۆماری کوردستان دابمەزرێنێ .ئااڵ ،سروود ،هێزی بەرگریی نیشتمانی،
پێشمەرگە ،گوتاری نەتەوەیی و زۆر هێما و پڕەنسیپی نیشتمانی و نەتەوەیی
دیکە ،داهێنان و لە میراتە مەعنەوەییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانن

بەناوی «شورای دێموکراسیخوازان» پێک
هاتوو ه ک ه ههر چهند ه ئهو ه ب ه تهنیا کافی نیه،
بهاڵم ناوهندێکی گونجاو ه بۆ کۆکردنهوهی
هێز ه دێموکرات و پێشکهوتووخوازهکان و
ئادرسێک بۆ زمانحاڵی ئوپۆزیسیونی ئێران.
هەڵبەت حیزبی دێموکرات ههر بهوهند ه
نهوهستاوه ،بهڵكوو کار دهکا بۆ پێکهێنانی
یهکیەتیی دیکهش ک ه زۆربهی ئهو الیهنان ه لهخۆ
بگرێ ک ه باوهڕیان ب ه ماف و ئازادییهکانی
پێکهاتهکانی ئهم واڵت ه ههیه ،ههتا ب ه ههموومان
بتوانین ئوپۆزیسیۆنێکی کاری و کارا بین ل ه
دژی حکومهتی کۆماری ئیسالمیی ئێران .
خهڵكی خهباتکاری کوردستان!
دهزانین خهڵكی کوردستان ل ه تێکۆشان بۆ
وهدهستهێنانی مافهکانی و لە سەنگەری بەرەنگاری
لەهەمبەر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا تێچوویهکی
زۆری داوه ،بهاڵم ئهو گەلە ئازادیخواز ه کۆڵی
نهداوه و سەری خۆی بەرز ڕاگرتووه .بۆی ه
سەرەڕای هەموو ئەو فشارانەی لەسەر خەڵکی
کوردستان بووە و سەرباری هەموو سیاسەتی
ڕاگرتنی کوردستان وەک بەشێک لە ئێران لە
پاشکەوتوویی و پەرەنهسەندندا؛ بهاڵم بەهۆی
ل ه مهیداندا مانهوهی هێز ه خەباتکارەکانی و
ئازایهتی و مافخوازیی خهڵكەکەی؛ ئەمڕۆکە لە
کوردستان فهزایهکی تهواو سیاسی ل ه دژی
حکومهت ڕهخساوه .خهڵكی کوردستان لە ئێستادا
سیاسییانهتر و سازماندراوتر لەسەر هەست و،
لەسەرپێن و؛ لەپێناو قۆستنەوەی دەرفەتەکان بۆ
گۆڕانکاری هەنگاو دەنێن .بهاڵم نابێ ئهوهش ل ه
بهرچاوی خۆمان ون بکەین ک ه بهداخهوه بهقەرا
زەروورەتە مێژووییەکە و هەروەها چاوهڕوانی

دهفتهری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان
نامهیهکی ڕوو بە ئهندامانی کۆنگر ه باڵو کردەوە
و داوای لێ کردن مادام بهخۆشییهو ه زهمینهیهکی
باش بۆ یەکبوونەوەی دوو الیەنی دێموکرات
ڕهخساوه ،هەوڵ بدرێ بەستێنێکی لهبارتر بۆ
چارەسەری پرسەکە خۆش بکرێ؛ بهاڵم بهداخهو ه
ئهو کۆنگرهی ه بههۆی هێندێک بڕیاری تهشکیالتی
وای کردو ه ڕەوتی دانیشتنەکانمان لهگهڵ یەکتری
بە تەواوی ل ه کزی بدا .المان وای ه ئهو کهسانهی
بهدواداچوون بۆ ئهو پرس ه دهکهن ،دهزانن حیزبی
دێموکراتی کوردستان چهند ه لەو پێوەندییەدا
بهرپرسان ه جوواڵوهتهو ه بۆ حهللی مهسهلهکه و،
تهنانهت زۆر مایهشی له خۆی داناوه .دیارە ههر
چهند ه ئێم ه ب ه دروستی نازانین ڕێگای دیالۆگ
و قسهکردن بەربەستی بێتە پێش ،بهاڵم ئهگهر
حاڵهتی لهم جۆره ڕوو بدا ،ئەوا بەرپرسایەتیی

ئهو واڵت ه له هەلومەرجێکی زۆر سهخت و دژوار
دان .حکومهتی کۆماری ئیسالمی ئێران لە ماوەی 40
ی
ساڵ حاکمییهتی خۆیدا زۆر کێش ه و قەیرانی قووڵ 
سیاسی ،ئابووری و کۆمهاڵیهتیی بۆ کۆمەڵگەی
ئێران دروست کردوە و لە ئێستادا زۆربهی زۆری
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێرانی لەخۆی بێزراو کردوە.
دەسەاڵتی خۆسەپێن ،سەرەڕۆ و نادێموکراتیکی
زاڵ بەسەر ئێران سهرچاوهی ههموو قەیرانەکانی
ئێستای ئێرانە کە ژیانیان لە خەڵکی واڵتەکەمان
کردووەتە دۆزەخ ،بەاڵم دەسەاڵت لە ئێستاشدا
و سەرەڕای هەموو ئەو گوشارانەی لە سۆنگەی
سیاسەتی چەوت و قەیرانخوڵقێنیی بەرەوڕووی
ئێرانی کردووەتەوە ،لە ڕەفتارەکانی خۆی بەردەوامە.
ئەو ڕێژیمە لە کاتێدا خەڵکی واڵت بەرەوڕووی
کارەساتبارترین ڕووی دیاردەکانی بێکاری و
هەژاری بوونەتەوە ،هەمدیسان لە گەندەڵییەکانیان و
بەفیڕودانی سامانی گشتیی واڵت لەپێناو سیاسەتی
هێژمونیخوازانەی خۆیان لە ناوچە بەردەوامن و
بەردەوامیی مەترسییەکانی ئێران لەسەر سەقامگیری
و ئەمنیەتی ناوچە و جیهانی لە ئێستادا؛ لەبەریەک
ڕاوەەستانی واڵتانی ناوچە و ئەمریکا لە دژی ڕێژیمی
لێ کەوتووەتەوە .لەم لەبەریەکوەستانەدا بەهۆی
رەفتار و بڕیاری توند و شێلگیرانەی ئەمریکا هەر
لە ئێستاوە نیشانەکانی پاشەکشێ و نەرمی نواندنی
کۆماری ئیسالمی لە سیاسەتی دەرەوەیدا دەبینین،
بەاڵم ئەوەی کۆماری ئیسالمیی ئێران تا ئێستا
نەیویستووە پاشەکشەی لێ بکا و نەرمی لەسەر
بنوێنێ ،ڕەفتاری لەگەڵ کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران و،
بیستنی دەنگی ئەوان و ،گۆڕان لە بەرژەوەندیی
خەڵک دایە .دەکرێ بڵێین کە کۆماری ئیسالمیی ئێران
خەڵکی واڵتی بە بارمتە گرتووە و واڵتی کردووە
بە زیندانێکی گەورە بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران.
لە ئێستاشدا کە بەردەوامیی پێشێلکردنی ماف و
ئازادییەکانی خەڵک و قوڵبوونەوە قەیرانە ئابووری
و کۆمەاڵیەتییەکان بەستێنی لەباری بۆ ناڕەزایەتییە
گشتییەکان لە دژی دەسەاڵت ڕەخساندوە؛
لەبەریەکوەستانی خەڵک و حاکمییەت پتر لە هەموو
کاتێک دیار و بەرهەستە و ،ئەوەش زهمیین ه و دهرفهتی
جیددتری ڕهخساندو ه بۆ خهبات و تێکۆشان .لەو
هەلومەرجەدا ئەوەی گرینگە ئەوەیە کە هێز و الیەنە
سیاسییەکان لە ئاستی ئێران و کوردستاندا نابێ ئەم
دەرفەتە بە کۆماری ئیسالمی بدەن تا لە ئەگەری
سازان لەگەڵ دنیای دەرەوە لەسەر هەندێ تەوەر
و بابەتی وەک چەکی ناوکی ،مووشەکی بالستیک
و دەستێوەردان لە کاروباری نێوخۆیی واڵتانی
دیکەدا؛ ئەوەندەی دیکەش هەناسە لە خەڵکی توند
بکا .ئەوە ئەرکی هەموو تاکەکانی کۆمەڵ ،حیزب و
الیەن و ڕەوتە سیاسی و مەدەنییەکانە بە یەکخستنی
توانا و وزەی خەباتگێڕییان ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێران ناچار بە پاشەکشەی گەورە و
چۆکدادان لەبەرابەر ویست و ئیڕادەی خۆیان بکهن.
حیزبی ئێمەش لە سەنگەری پێشەوەی ئەم خەباتەدا
خۆی بە پشت و پشتیوانی ناڕەزایەتییەکان و بزاوت
و خهباتی هەموو چین و تویژهکانی کۆمهڵگە دەزانێ
و کار دهکا ک ه باشتر لهو دهرفهتان ه کهڵك وهربگیرێن
هەتا نهخش و دهوری کاریگهرتریان ل ه بردنهپێشیی

قۆستنەوەی هەل و دەرفەتەکان بۆ بەرجەستەکردنی خەبات ،ڕەچاوکردنی هەموو
شێوازەکانی تێکۆشانی سیاسی و پێشمەرگانە ،پڕەنسیپەکانی دۆستایەتی و پێوەندی
سیاسی ،ناساندنی پرسی کورد بە کۆمەڵگەی جیهانی لە ڕێگەی دیپلۆماسی و
بە تێچووی قورسی گیانی ڕێبەرانی شەهیدمان پڕستیژێکی تایبەتیی بە حیزبی
ئێمە بەخشیوە و پاشخان و ئەزموونێکی زۆر و بەبایەخی بۆ وەسەر یەک ناوین
ڕاوهستانی وتووێژ بۆ یهکبوونهوهی دێموکراتهکان
له ئەستۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان نییه.
بهشداربووانی بهرێز!
ئێم ه ل ه کاتێکدا یادی  73ساڵهی دامهزرانی
حیزبی دێموکرات دهکهینهو ه ک ه واڵتی ئێران ب ه
ههلومهرجێکی زۆر دژواردا تێدهپهرێ و خهڵكی

بزووتنهوهی سیاسیی ئێران و کوردستاندا ههبێ.
بههیوای سهرکهوتنی خهباتی ئازادیخوزانهی
خهڵكی ئێران
سهرکهوێ بزووتنهوهی مافخوازانهی خهڵكی
کوردستان و
پیرۆز بێ 25ی گهالوێژ ،ساڵڕۆژی دامهزراندنی
حیزبی دێموکراتی کوردستان

ڕۆژی چوارشەممە17 ،ی گەالوێژ ههیئهتێکی
حیزبی دێموکراتی کوردستان پێکهاتوو له کهماڵ
کهریمی ،ئهندامی دهفتهری سیاسی و سۆران
نووری ،ئهندامی کومیتهی ناوهندی و بهرپرسی
پهیوهندییهکانی حیزب له سلێمانی سهردانی ئهنجوومهنی
سهرکردایهتیی سلێمانی_ههڵهبجەی پارتی دیموکراتی
کوردستانیان کرد و لە الیەن عارف تەیفوور،
بەرپرسی ئەنجومەنەوە بە گەرمی پێشوازییان لێ کرا.
لهم سهردانەدا کۆمەڵێک بابەتی پێوەندیدار بە وهزعیهتی
سیاسیی ئێستای کورد له ڕۆژههاڵت و باشووری
کوردستان ،خرایە بەرباس و گفتوگۆی لەسەر کرا و
هەیئەتی حیزب بە ئاوردانەوە لە هەلومەرجی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست و هاوکێشە سیاسییەکان ،یهکیهتی و یهکڕیزیی
نێو ماڵی کوردیان لەم دۆخەدا بە زەرووری زانی.
هەڵسەنگاندنی بارودۆخی نێودهوڵهتی و ناوچهیی
و پرسی کورد له پارچه جیاجیاکانی کوردستان
و پێوهندی و کارتێکهریی خهباتی کورد بهتایبهتی
له باشوور و رۆژههاڵتی کوردستان چەند
تەوەرێکی دیکەی باسەکانی ئەم دیدارە بوون.
یادی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە بناری هەڵگوورد

هاوکات لەگەڵ بەڕێوەچوونی یادی ٢٥ی گەالوێژ ،لە
بنکەی سەرەکیی حیزبی دێموکراتی کوردستان و ل ه
دهرهوهی واڵت ،کۆمیتەی سنووریی حیزب لە بناری
هەڵگووردیش ،ڕێوڕەسمـێکی بەو بۆنەوە بەڕێوە برد.
لهو ڕێوڕهسمهدا سامان فەقی نەبی ،کادری سیاسیی
حیزب باسێکی لەسەر مێژووی دامەزرانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان و تایبەتمەندییە سیاسییەکانی
ئەو حیزبەی پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.
سامان فەقی نەبی ،بە ئاماژەدان بە ئامانج و
پڕنسیپەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
دەسپێکەوە تا ئێستا ،کۆمەڵێک خاڵی گرینگی لەو بارەوە
خستەڕوو و بە ئاماژەدان بە بارودۆخی سیاسی
ئێستای ئێران و کوردستان ،جێگە و پێگەی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی لە هاوکێشە سیاسییەکاندا،
بۆ پێشمەرگەکانی بناری هەڵگوورد شی کردەوە.
دواتر پێشمەرگە خۆنەویستەکانی شاخ ،بە
باڵوکردنەوەی شیرینی و هەڵپەڕکێی گشتی ،سەلماندیان،
کە بە ورەبەرزییەوە وەفادارن بە حێزبی دێموکراتی
کوردستان و ،یادی دامەزرانی حیزبهکهیان بەرز ڕاگرت.
کۆبوونهوهی سیاسی_تهشکیالتیی کۆمیتهی ترۆندالگ

کومیتە ناوچەی ترۆندالگی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،ڕۆژی شەممە20 ،ی گەالوێژ کۆبوونهوهیهکی
سیاسی_تهشکیالتیی بۆ عومەر باڵەکی ،ئەندامی
دەفتەری سیاسیی حیزب پێک هێنا .عومهر باڵهکی
لهو کۆبوونهوهیهدا ب ه ئاماژه به لهڕێدابوونی 25ی
گهالوێژ ،ساڵڕۆژی دامهزرانی حیزب ،ئاوڕێکی کورت و
پوختی لە سەر گرینگیی دامەزرانی حیزب و هەروەها
بناغەی دامەزرانی ئەو حیزبە لەسهر سێکوچکهی
دێموکراسی ،پرسی نەتەوایەتی و چینایەتی دایهوه و
باسی ل ه دەسکەوتەکانی دامەزرانی ،حیزبی دێموکرات،
یەکەم حیزبی مۆدێڕنی کوردی لە کوردستاندا کرد.
باس ل ه هەلومەرجی ئاستەم و قۆناغی ئیستای خەباتی
حیزب و کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،هەروەها
بارودۆخی سیاسی لە ئیران و گۆڕانکارییهکان لهو واڵت ه
بەشێکی گرینگی دیکە لە شیکردنەوەکانی بەڕێزیان بوون.
بەڕێز باڵەکی پێی وابوو کە ئەگەر کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان خۆی رێک بخا و بە گرینگییەوە بەرەو پیلی
ڕووداوەکانی داهاتوو بچێ ،کۆماری ئیسالمی کە دەرقەتی
ملمالنێ و بەرەبەرکانی لەگەڵ ئەمریکا و کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی نایە ،چارەنووسی بە بارێکدا دەکەوێ کە
بەقازانجی گەالنی ئێران دەشکێتەوە .بڕگەیەکی دیکەی
ئەو کۆبوونەوەیە بۆ پرسیار و سەرنج و تێبینییەکانی
بەشدارانی کۆبوونەوەک ه و وهاڵمدانهوهیان تەرخان کرابوو.

ژماره٧٣٢
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لە ٣٩ساڵەی فەرمانی جیهادی خومەینی
دژ بە خەڵکی کوردستاندا

کەماڵ کەریمی:

ل ه جیاتی پێشبڕکێی خەباتی پێشمەرگانە ،دەبوا ستراتیژی و
بهرنامهی هاوبەشمان هەبا بۆ ئەو مەبەستە
خەڵکی مافخواز و خۆڕاگریی کوردستان!
هاونیشتمانانی خۆشەویست!
 ٣٩ساڵ لەوەپێش و لە وەها وەرزێکدا ،حکوومەتی
تازە بەدەسەاڵتگەیشتووی کۆماری ئیسالمیی ئێران ،بە
نوێنەرایەتیی بیرۆکەی بناژۆخوازیی مەزهەبی ،کە دەیەویست
وەک هاوتا داعشەکانی ئەم سااڵنەی دوایی خۆی پێناسە بکا،
لە ڕۆژی ٢٨ی گەالوێژی ساڵی ١٣٥٨دا ،بە بیانووگەلێکی
بەدوور لە ڕاستی و بێبنەما ،دەستی دایە هێرشێکی بەرباڵو
و هەمەالیەنە بۆ سەر خەڵکی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
تەنیا  ٩مانگ دوای ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتی و لە کاتێکدا
کە کوردستان وەک دووڕگەی ئەهوەن و سەقامگیر وێنا
دەکرا ،لە تاران و لە پشت مێحرابی مزگەوتەکان و تریبوونە
جۆراوجۆرەکانەوە ،دەنگۆ و بۆختان بۆ خەڵکی کوردستان
و بزووتنەوە مافخوازانەکەی هەڵ دەبەسترا و بە ئاشکرا بۆ
کوشتن و بڕینی خەڵکی کوردستان بانگەوازی جیهاد دەکرا.
خۆمەینی تازە بەدەسەاڵتگەیشوو ،کوردەکانی وەک
کافر و فاسد پێناسە دەکرد و فتوای جیهادی لە دژیان
دەردەکرد و لە الیەکی ترەوە کاربەدەستانی دیکەی ئەم
ڕێژیمە بە هاندانی هێزە سەرکوتگەر و دەمارگرژەکان،
ڕشتنی خوێنی خەڵکی کوردستانیان بە حەاڵڵ دەزانی و
بڕیاری پاکتاوکردن و سڕینەوەی ئەم میللەتەیان دەردەکرد.
لەم ماوەیەدا هاوکات لەگەڵ ئەوەی کە ژیان و گوزەرانی خەڵک
لە کوردستان لەژێر کۆنتڕۆڵیهێزە سیاسییەکان کوردستان و
هێزی پێشمەرگەدا ڕۆژبەڕۆژ ڕوو لە گەشانەوە و پێشکەوتن
هەنگاوی دەنا ،بەپێچەوانەکەی لە تاران و شوێنەکانی دیکەی
ئێران ،لە ژێر چەپۆکی بیری کۆنەپەرەستانەی کۆمەڵێک ئاخوند
و فاشیزمی مەزهەبیدا شێوی ژیان و گوزەرانی خەڵک بەخێرایی
بەرەو پاش دەگەڕایەوە ،ژنان بەردەباران دەکران و چارشێوی
ڕەش بەسەریاندا دەکێشرا ،تاقم و گرووپی تۆقێنەر بەناوی
حیزبوڵاڵ ئازادییەکانیان لە خەڵک زەوت دەکرد ،دەنگی ناڕازییان
و دژبەران کپ دەکران ،مافی کەمایەتییە ئایینییەکان پێشیڵ
دەکران و ماڵ و سامانیان تااڵن و ئاگر تێبەر دەدرا ،جیابیران
دەمکوت دەکران ،پێنووسە ئازا و سەربەخۆکان دەشکێندران و
ڕۆژنامە و گۆڤار و باڵوکراوەکان یەک لەدوای یەک دادەخران.
لەو کاتە کورتماوەیە ،دوای سەرکەوتنی شۆڕش ،خەڵکی
کوردستان سەردەمێکی نوێی لە ئازادژیان و پێکەوەژیانیانی
دێموکراتیکانەی تەجرووبە دەکرد .شۆرای گوند و شارەکان
و ئەنجوومەنە سینفییەکان دامەزرا بوون و خەڵک ئازادانەدا
خۆیان بەڕێوە دەبرد .الیەنە سیاسی و فکرییەکان ئازادانە
بیرۆکەی خۆیان بانگەشە دەکرد و کرانەویەکی سیاسیی
واقعی سەری هەڵدابوو .ڕێز لە بێروڕا جیاوازەکان و باوڕە
جۆراوجۆرە ئایینییەکان دەگیردرا و ژنان وەکوو نیوەی هێز
و وزەی کۆمەڵگا لە گۆڕەپانی ئاڵوگۆڕەکاندا لە گەشەسەندا
بوون .باڵوکراوە و چاپەمەنییەکان ئازادانە بیروبۆچوونە
جیاوازەکانی کۆمەڵگایان باڵو دەکردەوە و ڕێکخراو و
یەکیەتییە جۆراوجۆرەکانی تایبەت بە چین و توێژەکانی
کۆمەڵگا بەرەو پەرەسەندن دەچوو؛ لە پەرەسەنددا بوون.
زۆری نەخایاند کە بۆ کاربەدەستانی ڕێژیمی کۆنەپەرەستی
بەدەسەاڵتگەیشتوو ڕوون بوویەوە ،تاقە ڕێگای داسەپاندنی
دەسەاڵت بەسەر واڵتدا ،دژایەتیکردنی کورد و کوردستان
و لەنێوبردنی ئەو ئەزموونە ساوا و لە هەمان کاتدا
سەرکەوتوویەی کوردستان بوو .الی ئەوان سەرکوتکردنی
کوردستانی ئازاد ،گرتنی دوایین سەنگەری ئازادی لە
ئێراندا بوو .لە ڕاستیدا هۆکاری سەرەکیی ئەو هێرشە ،نەک
ئەو ئیدیعا و چەواشەکارییە پووچ و بێمانایانە بوون کە
دەکران ،بەڵکوو هەبوونی کوردستانێکی ئازاد و دێموکرات
و سکۆالر بوو کە بۆ دەسەاڵتی پاوانخوازی ناوەند قەبووڵ
نەدەکرا .هەر بەم بۆنەوە ،لە ناوەندەوە و ڕاست لە الیەن
نوێنەرانی بیرۆکەی ڕەشی مەزهەبییەوە فەرمان دەرکرا،
بۆ ئەوەی هەموو هێزە سەرەکوتکەرەکانی ڕێژیم لە
هەموو شوێنەکانی ئێرانەوە ڕەوانەی کوردستان بکرێن.
بەاڵم جەماوەری خۆڕاگری گەلی کورد و حیزبە سیاسییەکانی،
کە چەند مانگ پێشتری بە شێوازی دێموکراتیک و مەدەنیانە بە
بەشدارینەکردن لە بەناو ڕێفراندۆمی! خاکەلێوەی ١٣٥٨دا ،بەم
ڕێژیمەیان وتبوو نا ،بڕیاریان دا بۆ پارێزگاری لەو دەسکەوت
و بەهایانەی کە دەستیان کەوتبوو ،لە چوارچێوەی بەرگریی
ڕەوادا بە هەموو تواناوە لە بەرامبەر هێرشی هێز و لەشکری
سەرکوتکەرا بوەستنەوە و بۆ جارێکی دیکە [نا]یەکی دیکە
بەم نیزامە دژەگەلییە بڵێنەوە .لە ئاکامی ئەم بەرەنگارییە
ڕەوایەدا بەرانبەر بە هێرشی رێژیم بۆ سەر کوردستان
کە لە ئەدەبیاتی سیاسیی کوردستاندا بە “بەرگریی خەڵکی
کوردستان لە شەڕی سێ مانگە”دا ناسراوە ،ڕێژیم ناچار بە
وتووێژ و گوێڕاگرتن لە نوێنەرانی خەڵکی کوردستان کرا.
بەم شێوەیە بوو کە کوردستان بە خۆڕاگرییەکی بێوێنه
و فیداکردنی گیانی سەدان و هەزاران ڕۆڵەی تێکۆشەر
و خەباتکار ،خۆی وەک یەکەم سەنگەری بەرەنگاری...
دڕێژە ٥

دیمانە :مەنسوور مروەتی

حیزبی دێموکراتی کوردستان یهک لهو حیزبه بهختهوهرانهی ه که ههر ل ه سهرهتای دامهزرانیدا توانی یهکهم دهوڵهتی مۆدێڕنی
کوردی دابمهزرێنێ .ئهو سیمبوالنهی ئهمڕۆکه له دنیادا کوردی پێ دهناسرێ ،بهشێک ل ه داهێنان و دهسکهوت ه مهعنهوییهکانی حیزبی
دێموکراتن .ئێستا پاش  73ساڵ ئهم حیزب ه له چ پێگهیهدا وهستاوه؟ ب ه لهبهرچاوگرتنی دۆخی ئێستاش بهرهو کام داهاتوو ههنگاو
دهنێ؟ ئهم بابهتهمان لە وتووێژێکدا لهگهڵ کاک کهماڵ کهریمی ،ئهندامی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکرات هێناوهته بهرباس:
دەگوترێ ک ه حیزبی دێموکرات داهێنەر و
ی ئهو سێمبوالنهیە ک ه ئهمڕۆ کوردی
خاوهن 
پێ دهناسرێتهوه .وەکوو دهوڵهتی کوردی،
ئااڵی کوردستان ،ناوی پێشمهرگ ه و سروودی
 ،ئەم قسەی ە تا چهندە ڕاستە؟
نهتهوایهتیی کورد 
دەکرێ بڵێین پێش دامهزرانی حیزبی دێموکراتیش
ڕهنگبێ باس له دهوڵهتی کوردی کرابێ ،دهزانین
ک ه کور د خاوهنی زیاتر لە سهده و نیوێک
خهبات و تێکوشانه بۆ گهیشتن به سهربهخۆیی
و دامهزراندنی دهوڵهت بۆ دابینکردنی مافهکانی
خۆی .ئهوهی گرینگ ه ل ه تهواوی ئهو قۆناغانهدا
کورد ل ه ههر شوێنێک توانیبێتی ڕاپهڕێ ،ههوڵدان
بۆ بهدهستهێنانی ماف ه ڕهواکانی خۆی گهلێک لهم
دهستهواژانه ڕهنگه باس کرابن .مهسهلهی دهوڵهتی
کوردی دهزانن له جهریانی پهیمانی سیڤهر و
پهیمانی لۆزاندا مهترهح بووه ،زۆر پێشتر لهوهی
ک ه حیزبی دێموکراتی کوردستان دابمهزرێ ،وشهی
پێشمهرگهش ک ه ناوێکی پیرۆز ه بۆ ههموو ئهو
خهباتکارانهی که چهک ههڵ دهگرن بۆ بەرگری
له نهتهوهکهیان و بهرهنگاربوونهوهی دوژمن
ل ه دهستدرێژییهکانی بۆ سهر مافهکانی خهڵکی
کوردستان وشهیهک بوو ه ڕهنگه زۆرجار بهکار
هاتبێ ،ئااڵی کوردستان ئهو ئااڵ سێ ڕهنگهی ک ه
ئێستاش به ڕسمی النیکهم ل ه پارچهیهکی کوردستان
واتە ل ه ههرێمی کوردستان وهک ئااڵی ڕهسمی
کوردستان ناسێندراو ه ئەویش پێش دامهزراندنی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕهنگبێ بیری لێ
کرابێتهوه و قسهی لێ کرابێ ،تهنانهت وهک باس
دهکهن ل ه پهیمانی سێ سنووری کورداندا دانانی
ئااڵیهکی ئاوا هاتووەت ه بهر باس؛ بهاڵم ئهوهی
گرینگ ه دامهزراندنی حیزبی دێموکرات ڕسمییهتی
دا بهم سیمبوالنە .دڵدار شێعری «ئهی ڕهقیب»ی
پێش دامهزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان
هۆندبۆوە ،بهاڵم ک ه حیزبی دێموکراتی کوردستان
دامهزرا و به پێی بهرنامهکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان کۆماری کوردستان دامهزرا ،ئهم
شێعر ه بوو ب ه شێعری سرودی نهتهوهیی و خەڵکی
کوردستان لهو دهمهو ه تا ئێستا وهک سروودی
نهتهوهیی قبوڵیان ه و دهیڵێنهوه .وشهی پێشمهرگ ه
کە لهالیهن حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە
پێشنیار کرابوو ،له حکوومهتی کۆماری کوردستاندا
ب ه بڕیارێکی ڕهسمی بووبه ناوی ئهو چهکدارانهی
ک ه چهک بۆ پاراستنی کۆماری کوردستان و
بو پاراستنی نەتەوەی کورد ههڵ دهگرن .بۆی ه
ئهگهر بڵێین پێش دامهزرانی حیزبی دێموکراتی
کورستانیش ئهم هێما و سیمبوالن ە ههبوون،
ههرچهند بهو جۆره مهترهح نهبوون؛ بهاڵم حیزبی
دێموکراتی کوردستان شانازیی ئهوهی پێ بڕاو ه ک ه
ڕهسمیهت بدا بهم دهستهواژان ه و وهکوو کۆمهڵێک
بایەخی نهتهوهیی ب ه ڕهسمییهتیان بناسێنی ک ه ههتا
ئێستاش الی نهتهوهی کوردهو ه قبووڵ کراوه.

بەاڵم ئەم حیزبە ئێستاش بە ئامانجە سەرەکییەکەی
ن ک ه نهکا
نەگەیشووە و زۆر کهسیش نیگهرانی ئهو ه 
داهاتووی حیزبی دێموکرات وهک داهاتووی حیزبی
تودهی ئێرانی لێ بێ .لەو بارەوە دەڵێن چی؟
من ئهوهندهی دهزانم لهو بهش ه ل ه کوردستان ک ه
ڕوژههاڵتی کوردستان ه ههتا ئێستاش پێگهی حیزبی
دێموکرات به گشتی لهنێو خهڵکی کوردستاندا
پێگهیهکی یهکجار زۆر بههێزه ،ئهم ه ڕهنگبێ ل ه
ڕوژێکی وادا وهک پڕوپاگهند ه بچێ بۆ حیزبێک ک ه
ئێمه بوخۆمان خاوهندارێتیی ئهو حیزب ه دهکهین و
پێشمهرگهی ئهو حیزبهین ،بهاڵم ئهوه واقعییهتێکه ل ه
زمان خەڵکهو ه دهیبیستی .ئهم ه ڕاستییەکە زۆرێک
ل ه تهحلیلگهران و زۆر لە لێکۆڵەرانی سیاسی و
کۆمهاڵیهتی تەنانەت دەروونناسەکان دانی پێدا دەنێن.
هۆکارهکەشی ڕابردوویەکی دوورودرێژی خهباتی
 73ساڵەی حیزبی دێموکراتی کوردستانە .ئەم حیزبە
کۆمهڵێک کاری پڕبایەخی کردوه ،ک ه ههندێ شتی
لهنێو کومهڵگەی ئێمهدا جێ خستوە .بۆی ه ئاسان
نییه که ئهم حیزب ه ل ه خهڵک داببڕێ و بیر لهو ه
بکهینهوه ئاخۆ داهاتووی ئهم حیزبه لهنێو خەڵکدا
چیی لێ دێ .من دڵنیام ئەم پرنسیپه جێکهوتوو ه
وای کردوه خهڵک ههتا ئێستاش له ڕوژههاڵتی
کوردستان ئومێدیان به حیزبی دێموکرات بێت و
ئهم ه بۆخۆی دهری دهخا حیزبی دیموکرات ئهو جێگ ه
و پێگه ههمیشهیهی خۆی ههیه .لەوانەی ە جهریاناتی
سیاسیی دیکەش ههبن ،لەوانەی ە ڕووداوی سیاسی
هاتبێته پێش یا دیسان بێت ه پێش و مومکین ه هێندیک
ههڵه و نهدانهم کاری ل ه حیزبێکی سیاسی وهک
حیزبی دێموکراتیش ڕووی دابێ که خهڵکی لی
دڵمهند بووبن ،یا نیگهرانی درووست بکا؛ بهاڵم ب ه
بڕوای من ئهم پرنسیبانهی ک ه حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە ماوەی  73ساڵ خهباتدا لهنێو خەڵکدا
بووەته چهند کۆڵهکهیهکی

جێی خستوون بۆخۆی
بههێز که حیزبی دێموکراتی لەسەر ڕاوەستاوە و
کردوویەتیە حیزبی خۆشەویستی کۆمەاڵنی خەڵک.
واتە حیزب بوو ه ب ه بهشێک ل ه کولتووری
خهڵک؟
بەڵێ بەڕاستی وای لێ هاتووه .ئەتۆ بێهینە بەرچاوی
خۆت ئهو وهختانهی ک ه ل ه حیزبی دێموکراتدا
کێشهیەک دروست دهبێ ،بۆ وێنە ل ه کونگرهی 13دا
کێشهیەک دروست بوو ک ه بهداخهوه دوای زیاتر
ل ه ساڵێک دهوامی کێشهکان له حیزبی دێموکراتدا
و چارهسهرنهکردنی بههۆی هێندێک نهزانکاری
لهالیهن ڕێبهریی ئ ه وهختی حیزبهوه ،حیزبی
دێموکراتی تووشی لهتبوون کرد .خهڵک نهیان
توانی ب ه نسبهت ئهمهوه بێ تهفاوت بن .ههر ئهم ه
بوخۆی دهلیلێکه بو ئهوهی خهڵک چهند ه ئومێدیان ب ه
حیزبی دێموکرات ه و چهند ه نیگهرانن ل ه وهزعییهتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان 11 .ساڵ ه ئهم حیزب ه
لهت بوو ه و دوو حیزبی دێموکرات ب ه جودا کاری
سیاسیی خۆیان درێژ ە دهدهن بهاڵم یهک زهڕهش

له نیگهرانییهکانی ئهو خەڵکه کهم نهبووەتهوه.
خهڵکی کوردستان ئێستاش هیوایان به حیزبی
دێموکرات ه و حیزبی دێموکرات ههرچهند به دوو
حیزبی دێموکرات تێکۆشانی خۆی درێژهی دهدا؛
بهاڵم ههموو الیهک وهکوو یهک ههڵدهسهنگێنن،
وهک یهکی دهبینن و ئهگه یهکیان ههڵ ه دهکا پێیان
ناخۆش ه و ،یهکیان کاری چاک دهکا پێیان خۆشه.
یانی وا نهبوو ه ک ه خەڵک له ڕووی زێهنییهوه النیکهم
ئهم دوگانهگییهی قهبووڵ کردبێ ،ئهم ه بوخۆی
نیشانهی ئهوهی ه ک ه ئهم خەڵکه دیسانیش ئومێدیان
ب ه حیزبی دێموکرات ه و ئومێدیان به داهاتووی حیزبی
دێموکراته؛ لەبەر ئەوەی داهاتوی خۆیان گرێ داو ه
به داهاتوی حیزبی دێموکراتەو ه و داهاتووی باشی
خۆیان ل ه داهاتوی باشی حیزبی دێموکرات دا دهبینن.
دیارە هاوکات لەگەڵ باسکردنی ئەمانە ،دەبێ
کەموکۆڕییەکانی حیزبی دێموکراتیش دانەپوشین
و چاوپوشی نەکەین لە هەڵەکانمان .بەاڵم لەگەڵ
دیتنی هەڵەکانمان ئەمن پێم وایە دیسانیش ئەوەی
کە ئومێدبەخشە بۆ داهاتووی خەباتی ئێمە لە
کوردستان و لەنێو خەڵکی خۆماندا دیسانیش
ئەو گرێدراوییە بەهێزەیە .ئەو کولتوورسازییەی
حیزبی دێموکراتە کە لە 73ساڵدا لە نێوان خەڵکی
کوردستان و حیزبی دێموکراتدا دروست بووه.
کاک کەماڵ ئەو خەڵکە وەک خۆت فەرمووت
نیگەرانن لەو وەزعەی کە ئێستا ئەو حیزبە
گەورەیەتووشی بووە .ئێستا دوو حیزبی دێموکرات
هەیە و دوو هەیئەت هەیە بۆ یەکخستنەوەی
حیزبی دێموکرات .جەنابیشت بەرپرسی هەیئەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی .پرسیار ئەوەیە
داهاتووی حیزب چی ئەبێ؟ ئایا هەروا بە دوو
باڵ ئەڕوا؟ چۆنی یەک ئەخەنەوە و چۆن خەڵک
دڵنیا دەکەنەوە کە ئەو حیزبە یەک دەگرێتەوە؟
بە داخەوە ناخوشە کە بڵێم جارێ دانوستانەکانمان
ڕاوەستاوە ،ئەویش هۆکارەکەی بەداخەوە وەک بەڕێز
کاک مستەفا هیجری لە وتووێژێکی لە ڕادیۆ ئەمریکادا
گوتی ،بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ بەستنی ئەو کۆنگرەیەی
ئەخیری ئەوان لەزستانی ڕابردوودا و ئەوە بووە هۆی
وەستانی دانیشتنەکانمان .بەاڵم لە مێژە گوتومانە و
ئەوەی کە لەالی حیزبی دێموکراتی کوردستان هەمیشە
ڕاگەیەندراوە ئەوەیە کە حیزبی دێموکرات مەحکوومە
بە بەیەکەوە بوون .ئەمە شتێک نییە لە ئێرادەی
ئێمەدا یا لە ئێرادەی ئەواندا بێت .ئەمە لە ئێرادەی
گشتیی خەڵکی کوردستان و لە ئێرادەی گشتی ئەو
دێموکراتانەیە کە دڵسۆزانە لە خەمی داهاتووی حیزبی
دێموکرات دان .چەندە حەق بەمنە یا چەندە حەق بە
تەرەفەکەمە لە دانیشتنەکاندا ئەوە هیچ لەم بیرۆکەیە
ناگۆڕێ کە مادام خەڵکی کوردستان ئومێدیان بە حیزبی
دێموکراتە و داهاتووی خۆیان بە داهاتووی حیزبی
دێموکرات گرێ داوە ،کەوابوو ئەوان چاوەڕوانی
ئهوهن بزانن حیزبی دێموکرات ئەم داهاتوویە چۆن
دەنەخشێنێ ،بۆیە دەڵێم مەحکوومین بەیەکەوە بوون.

ژماره٧٣٢:

5
وەک فەرمووت و کاک مستەفا هیجریش
باسی کردووە ،کۆنگرەی دواجاری حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران بووەتە هۆی
پەکخستنی دانیشتنەکان   .ئێوە دەفەرموون
مەحکوومین بەوە کە یەک بین .ئەدی باشە
ئێوە چۆن دیسان دەست پێ دەکەنەوە؟
بە بڕوای من سەخت نییە .بەپێی ئەو باسانەی کە لە
نێوخۆماندا هەمانە و بە تایبەتی لە دەفتەری سیاسیدا،

٣١ی گەالوێژی ٢٢ _ ١٣٩٧ی ئاگۆستی ٢٠١٨
لە مەوزووعەکە ناگوڕێ .بەاڵم دەڵێین ئهگهر بۆ وێنە
بێتوو ل ه جیاتی ئهوهی پێشبڕکێ بکەین بۆ خەباتی
پێشمەرگانە ،ئەگەر بێتوو دانیشن بەیەکەوە بیر لەوە
بکەنەوە کە ستراتیژیی چەکدارانەی بزووتنەوەی
کورد لە ڕوژهەاڵتی کوردستان چییە و بە پێی ئەو
ستراتیژییە هەنگاو بنێین .بهرنامهیەکی هاوبەش
دانێین بۆ کاری پێشمەرگایەتی .بێگومان ئەمە زۆر
سەرکەوتووتر دەبێ لەو کارەی کە لە ئێستادا دەکرێ.

پێم ناخوشە کە دهڵێم جارێ دانوستانەکانمان لهگهڵ الیهنهکهی دیکهی دێموکرات
ڕاوەستاوە ،ئەویش هۆکارەکەی بەداخەوە وەک بەڕێز کاک مستەفا هیجری لە
وتووێژێکی لە ڕادیۆ ئەمریکادا گوتی ،بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ بەستنی ئەو کۆنگرەیەی
ئەخیری ئەوان لەزستانی ڕابردوودا و ئەوە بووە هۆی وەستانی دانیشتنەکانمان.
بەاڵم لە مێژە گوتومانە و ئەوەی کە لەالی حیزبی دێموکراتی کوردستان
هەمیشە ڕاگەیەندراوە ئەوەیە کە حیزبی دێموکرات مەحکوومە بە بەیەکەوە بوون

دەبێ بیر لەوە بکەیتەوە ئێستا لهو پارچهیهی خۆت
ئەو خەباتە بە کوێ دەگەیەنی .بەاڵم بەداخەوە ئەمە
زۆر جار نە پارێزراوە ئێمە پاراستوومانە خەڵکی
دیکە نەیپاراستووە .هێندێکیان بە ناوی دۆستایەتی
یان بە ناوی هاوکاری لەگەڵ حیزبە دۆستەکانیان لە
ڕوژهەاڵتی کوردستان هاتوون ئەو کارەیان کردووە،
بەاڵم لە ڕاستیدا ئێمە هەمیشە پێمان وابووه ئهمە
تەنیا دەبێ لەسەر داوای قانوونیی ئەو حیزبانە بێ
کە داوا بکەن لە حیزبێک کە یارمەتیی بدات ،ئێمە لێر ه
لەشەڕی داعشدا هێزێکی چەکداریی یەکجار زۆر و
بەهێزمان هەبوو ،فەرماندەی زۆر بە وەج و لێزانمان
هەبوو بەاڵم بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ داعش
داوامان لە حکوومەتی هەرێم کرد کە ئەگەر ئەوان
پێویستییان بە ئێمەیە ئامادەین یارمەتییان بدەین.
بۆخۆمان نەچووین ملی پێوە نێین .نەدەکرا و ئهمە
بە دەخالەت دەزانین لە کاروباری ئەواندا و ئەگەر
ئەوان داوایان بکردایە زۆر ئاسایی بوو کە ئێمەش لە
مهیدانی شەڕدا ،نەک هەر لە شەڕی داعشدا ،بەڵکوو
لە هەر شەڕێکدا کە ئەوان داوا لە ئێمە بکەن و پێیان
وابێ کە پێویستە ئێمە هاوکارییان بکەین دیسانیش
هەر ئامادەییمان هەیە و ئەمە ڕێگەیەتی .بەداخەوە
ئەم نیگەرانییە هەیە ،نیگەرانیەکەش زۆرتر بەداخەوە
خەڵک له پەکەکەی هەیە کە بەناوی جۆراوجور کار
دهکا لهوەدا ،دەبینن لە باشووری کوردستان ،لە
ڕوژئاوای کوردستان یان لە ڕوژهەاڵتی کوردستان
بە ناوی جۆراوجۆر حیزب درووست دەکا و واش
دەکا کە نیشان بدا ئەو حیزبە ئی ئەوانە .ئەم حیزبانە
بۆخوشیان ناتوانن جورێک عەمەل بکەن یا جورێک
قسه بکەن یا جورێک سیاسەت بکەن کە نیشان بدەن
کە نا وانین .هەر بۆیە ئێمە ئەوە بە دەخالەتێکی ناڕاست
و ناپێویست بۆ بزووتنەوەی کورد لە ڕوژهەاڵتی
کوردستانی دەبینین .بەڵێ ئەگەر حیزبی دێموکرات
یەک بێت و یا ئەگەر هەر دوو الی دێموکرات
بەیەکەوە پالنێکی ستراتیژیی باش دابڕێژن ،دەکرێ
بە شێوەیەکی مەنتقی ڕوبەرووی ئهم کێشەیە ببینەوە.

ئێمە هەست دەکەین کە کارێکی سەخت نییە .نموونەیەکی دیکە دەڵێم ئەگەر حیزبی دێموکرات
یەک بێت لە دنیای دەرەوە گوێبیستی زۆر زۆر دەبێ.
ئەی بۆچی جێبەجێ ناکرێ؟
جێبەجێ نابێ لەبەر ئەوەی کە کارێک نییە کە
یەکالیەنە بە ئێمە بکرێ .دەبێ هەر دوو الیەن بە ئێستا ئەوانەی ئەم وتووێژە دەخوێننەوە
یەکەوە بیکەین ،بەاڵم تەنها لەبەر ئەوەی کە دەڵێین و بەتایبەتی ئەوانەی کە خەمخۆری ههر
مهحکوومین بە بەیەکەوە بوون ،النیکەم ئەمن دەڵێم دووبەشی دێموکراتن ،دەزانم دەڵێن ئێمە جگە لە
لە ئێستا بە تایبەتی لە وەزعیەتی ئێستای ئێراندا ئێمە یەکگرتنەوەی دێموکرات هیچی دیکەمان ناوێ ،بۆی ه
بڕوانینە مەوزوعەکان کە دەبینین کاری زۆر بەپەلە ئهو پرسیارە لە جەنابت دەپرسم و کۆتایی بەو
بۆ ئەو بابەتە لە بەردەست دایە و ئەگەر ئێمە ئەمڕۆ باسە دێنم .جەنابت وەکوو کەسێک کە لەو بوارەدا
ناتوانین ئەم حیزبە یەک بخەینەوە و بیکەینەوە بە بەرپرسایەتیت هەیە بۆ یەکگرتنەوەی ئەم دوو
حیزبێکی واحید ،بەاڵم هێندێک شت مەجبوورمان باڵی دێموکراتە هیوادار هەی؟ چی بە خەڵک دەڵێی؟
دەکا ئیمە وەکوو یەک تەعاموول بکەین لەگەڵ ئەو داوایەی خەڵک زۆر پیرۆزە ،ئەو داوایە تازە نییە
ڕووداوەکان ،وەک ئەوەی لە ڕوانگەی خەڵکەوە ئەمن له ڕاستیدا پێش لەتبوونی حیزب ئەو داوایه هەبوو.
بڕوانمە مەوزووعەکە نەک لە ڕوانگەی خومەوە .ئەمن بەبیرم دێ پێش لەتبوونی حیزب دەستە دەستە
لەو دیوەوە خەڵک دەهاتن دیداریان دەکرد لەگەڵ
برادەرانی ئێمە و لەگەڵ کاک مستەفای هیجری و
ڕوانگەی خەڵک چۆن؟
ڕوانگەی خەڵک ئەوەیە کە ئومێدیان بە حیزبی لهگهڵ خەڵکی دیکە ،بۆ ئەوەی کە ڕێگە چارەیەک
دێموکراتە و داهاتووی خویان بە داهاتووی حیزبی بخەنە بەردەم ڕێبەریی ئەودەمی حیزب کە پێش بەوە
دێموکرات گرێ داوە ،ئەو حیزبی دێموکراتەی بگیردرێ .بەاڵم بەداخەوە چارەسەرەکەی به دەست
کە ئەوان دەیبینن نە ئەمن دەیبینم ،نە تەرەفەکەم
دەیبینێ ،ئەوەی کە خەڵک دەیبینێ .ئەگەر خەڵک ئێمە دەڵێین ئەم دوو حیزبە هەر دووکیان دوو هێزی پێشمەرگەی بەهێزیان هەیە،
ئومێدی بەوەیە کە ئەم حیزبە ببێتەوە یەک حیزب .بهاڵم له جیاتی پێشبڕکێی خەباتی پێشمەرگانە ،دەبوا بهرنامهی هاوبەشمان هەبا بۆ
بە بڕوای من لە قوناغی ئاوادا زۆر کێشەی گرینگ ئەو مەبەستە .دهبوا پێکهوه لهسهر ئهو ه کارمان کردبا ک ه ستراتیژیی چەکدارانەی
لە بەر دەممان دایە کە ئەمن دەڵێم مادام خەڵک
چاوی لەوەیە کە حیزبی دێموکرات دەبێ گرێگوشای بزووتنەوەی کورد لە ڕوژهەاڵتی کوردستان چییە و بە پێی ئەو ستراتیژییە هەنگاومان نابا
کێشەکانی ئەوان بێ ئەم حیزبی دێموکراتە دەبێ
دانیشێ ئەگەر بیر لەوە ناکاتەوە یەک بگرێتەوە ئێمە نەبوو .نیگەرانییەکەیان ئێستاش لە جێگای چی ئەڵێن بە خەڵکێک کە کوڕیان لە ڕیزی پەکەکە
بیر لەوە بکاتەوە چۆن بەیەکەوە ڕووبەڕوی ئەم خۆیەیەتی ،من ئێستاش دەڵێم ئەگەر ئەوان نیگەرانن لە پارچەکانی دیکەی کوردستان شەهید بووە؟
پرسانە ببنەوە؟ چۆن بیر لە چارەسەری ئەم کێشانە ئێمەش نیگهرانین .ئێمهش دەڵێین بەڵێ هەرکاتێک ئێمە نامانهەوێ بە خەڵک بڵێین کە سەربەست نەبن
بکەنەوە؟ چۆن دانیشن نەخشە ڕێگ ه دانێن بۆ زەمینەیەکی لەبار خوڵقا و ڕوانگەیەکی هاوبەش ڵە بیر کردنەوەدا ،خەڵک ئازادن لە بیرکردنەوەکانی
ڕووبەڕوبوونەوەی لەگەڵ ئەم کێشانە؟ ئێران بەرەو دیتراوە بۆ ئەوەی کە ئهم حیزبه ببێتەوە یەک نابێ بە خۆیاندا و مافێکی زۆر سەرەتاییە بۆ هەر ئینسانێک
قەیرانێکی قووڵ ڕۆیشتووە و ئەم قەیرانە لە هەر هیچ جۆر ڕۆژێک وەدرەنگێی بخەین .ئێستا بە هەر لە هەر کومەڵگەیەکدا کە ئازادانە بیر بکاتەوە ،بەاڵم
حاڵدا ئێرانی خستووتە سەر دووڕێیانی ڕووخان یا هۆیەک کە ئەم ئامادەییە لە هەردوو ال نییە ،دەکرێ کە دێتە بواری سیاسی و کاری عەمەلییەوە ئێمە
گۆڕان .دەڕووخێ ئێمە چ دەکەین ،دەگوڕێ ئێمە چ بیر لەوە بکەینەوە بزانین چی دەتوانێ ئەو کەلێنە پڕ پێمان وایە هەموو تاکەکانی خەڵکی کوردستان
دەکەین؟ ئەمە کاری هەموو حیزبەکانە و ئەمن ناڵێم بکاتەوە و چ ڕێگەیەکی ترمان لهبهر دهمدا هەیە کە دەبێ بیر لەوە بکەنەوە کە ڕوژهەاڵتی کوردستان
تەنیا کاری ئێمەیە .بەاڵم پێش هەموو کهس ئهگهر لە یهکبوون و یەکگرتویی حیزبی دێموکرات نیشان بدات .بەشێکی دانەبڕاوە لە کوردستانی گەورە ،بەاڵم
دیدی ئەو خەڵکەوە بڕوانین عەکسی ڕوانگەی ئەم بەبڕوای من ئەوهی که یەک حیزبی دێموکرات هەبێ لە ڕاستیدا بەشێکی جیایە و لە باری سیاسییەوە،
دو حیزبی دێموکراتەیە .کە وابوو ئەگەر بیر لەوە زۆر باشە ،بەاڵم ئەگەر نەبوو بیر لەوە بکەینەوە کولتووری موبارزاتیی خۆی هەیە .خەڵک دەبێ بیر
ناکەینەوە جارێ چۆن یەک دەگرینەوە مەجبوورین دێموکراتەکان لە بواری ستراتیژیی سیاسی و لهباری لەوە بکەنەوە کە چۆن سیاسەت دەکەن ،بە پێی
بیر لەوە بکەینەوە چون دادەنیشین بەیەکەوە نەخشە ستراتیژیی چەکدارییەوە ڕوانگەی هاوبەشیان هەبێ .ئەم کولتوورە دەبێ ڕێنمایی پەکەکەش بکەن ،کە
ڕێگایەک بدۆزینەوە بۆ ڕوبەروبوونەوە لەگەڵ ئەم یانی لە هەر بۆارێکدا دەبێ بە کاری هاوبەش قەرەبووی جێگای ئەوان باکووری کوردستانە؛ چونکە لێرەدا
چالشانە و بۆ ئەوەی ئەم کێشانە چارەسەر بکەین .ئەوە بکەینەوە .هەرچەند هیوادارم زیاتر بەرەو ئەوە پەکەکە هیچ رێگاچارە و هیچ بەرپرسایەتییەکی
بڕۆینە پێشەوە کە حیزبی دێموکرات ببێتهوه بەیەک .نییە بۆ چارەسەری پرسی کورد لە ئێراندا.
کاک کەماڵ لە ئێستادا ئینترنێت و تۆڕە
کومەاڵیەتییەکان بوون بەبەشێک لە ژیانی زۆر کەسیش نیگەرانی دەستتێوەردانی ئەحزابی وەکو دوایین پرسیار ،حیزبی دێموکرات پاش
خەڵک بهتایبهتی تێکۆشەرانی سیاسی و پارچەکانی دیکە کوردستان لە ڕوژهەاڵتی 73ساڵ جگە لە ساڵی یەکەم تا ئێستا نەبووە
مەدەنی .زۆر خەڵک کە لە دنیای مەجازی و کوردستانن و نایشارمەوە دیسانەکە لەوبارەوە بە دەسەاڵت ئەی کەی دەبێ بە دەسەاڵت؟
دەخەنە
گەورە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دان لە کاروکردەوەی مەسئوولییەتی
ئهستۆی  73ساڵ تەمەن بۆ حیزبێکی سیاسی تەمەنێکی کەمە
ئەندامانی هەردوو ال نیگهرانن .دیارە ئەمن حیزبی دێموکرات .لەو بارەوە دەڵێن چی؟ بۆ ئەوەی کە تو بڵێی توانیبێتی بە ئامانجەکەی
نامهەوێ بڵێم ئەم ال باشە ئەو ال خراپە ،یا فەڕق ڕاستییەکەی ئێمە وەکوو حیزبی دێموکرات نەتەنیا بگا یا نەگا ،بەتایبەتی کە بیر لەوە بکەینەوە ئێمە
و جیاوازییەک دابنێم .خەڵک نیگەرانە ،دەزانن ئێستا ،بەڵکوو له ٤٠ساڵی ڕابردوودا ،ل ه  50ساڵی لە واڵتی خۆماندا نین کە بۆ بەدەستەوەگرتنی
ئەگەر سەرکردایەتیی هەردووال بیرێک نەکەنەوە ڕابردوودا ،یەکێک لەو شتە گرینگانەی که گوتومانە دەسەاڵت هەوڵ بدەین .هەروەها ئێمە لە واڵتێکدا
دواڕوژ تووشی شتی قەرەبوونەکراو ه دهبین ئێوە ئەوە بوە کە حیزبی هیچ پارچەیەکی دیکە حەقی خەبات دەکەین کە کەمینەیەکین و زۆرینەی ئەو
چ دەڵێن بە خەڵکێک کە نیگەرانە لەو بارەیەوە؟ دەخالەتی لە پارچەکانی دیکەی کوردستاندا نهبێ .واڵتە تا ئێستا لەگەڵ ئێمە هاوڕا نەبووە ،زۆرینەی
بەو خەڵکە دەڵێم ئەو نیگەرانییە زۆر زۆر لە جێی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە مەسئولییەتەوە ئەو واڵتە بەردەوام دژایەتیی ئێمەیان کردوە ،نەتەوە
خۆی دایە و ئەگەر بێتوو ڕێبەریی ئەم دوو حیزبی لە تەواوی تەمەنی خۆیدا ئهمهی پاراستووه .کاتی جۆراوجۆرەکانی ئێران نەیانتوانیوە بێن بگەنە ئەو
ئاستە کە بتوانن لهگهڵ ئێمه لە خەباتدا هاوڕا بن،
ئەوهی ک 
ه یەک حیزبی دێموکرات هەبێ زۆر باشە ،بەاڵم ئەگەر نەبوو با بیر لەوە لە دۆخێکی ئاوادا حیزبێکی سیاسی ئەگەر لە 73
بکەینەوە ک ه لە بواری ستراتیژیی سیاسی و لهباری ستراتیژیی چەکدارییەوە و ل 
ه ساڵی تەمەنی خۆشیدا نەیتوانیوە بگاتە دەسەاڵت73 ،
بوارهکانی دیکهشدا یهک ڕوانگهمان ههبێ و بە کاری هاوبەش قەرەبووی ئەوە بکەینەوە .ساڵ نابێ زۆر بۆی بنووسرێ .بەڵێ ئێستا ئەگەر
هەرچەند هیوادارم زیاتر بەرەو ئەوە بڕۆینە پێشێ کە حیزبی دێموکرات ببێتهوه بەیەک من کوردستانم هەبێ و هەوڵ بۆ دەسەاڵت بدەم
لە 20ساڵی ئەوەڵدا نەمتوانی بە دەسەاڵت بگەم ،ئەوە
دێموکراته ناتوانن ڕێگە چارەیەک دابنێن یان هەوڵ دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و دوای حیزبەکەم کێشەیەکی هەیە یا دەبێ هەڵوەشێتەوە یا
بدەن بۆ یەکگرتنەوەیەکی یەکجاری کە بتوانن ببنە دامەزراندنی کۆماری کوردستان کە پێشنیار کراوە ستراتیژییەکانی بگۆڕدرێ؛ بەاڵم حیزبی دێموکراتی
خاڵێکی بەهێز بۆ ئەو بزووتنەوە و هیوا بەخش بن بە قازی محەممەد کە لقێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە پێی ستراتیژییەکی دروست کاری
بۆ خەڵکەکەمان بە نیسبەت ڕوانگەیان بۆ داهاتوو ،کوردستان لە باشووری کوردستان ،یا لە باکووری کردوە کە توانیویەتی 73ساڵ وەکوو پێشڕەوترین
بەاڵم لە ئێستادا پێویستە حەتمەن بیر لەوە بکەنەوە کوردستان بکرێتەوە ،قازی محەممەد ئەوەی قەبووڵ و گەورەترین حیزبی خەڵکی کوردستان بمێنێتەوە.
کە هەر دوو الیەن مەجبوورن بەیەکەوە تەعامولێکی نەکردووە .قازی محەممەد سفارشی کردووە کە لەوێ ئەگەر حیزبی دێموکراتی کوردستان شایەنی ئەوە
درووستیان هەبێ بۆ ئەوەی بتوانن بەرەوڕووی ئەو حیزب دابمەزرێنن .هەر بۆیە ساڵی دواتر لێرە پارتی نەبایە و خاوەنی ئەو ستراتیژییە دروستە نەبوایە لەو
کێشانە ببنەوە کە ڕۆژانە لە کوردستان ڕوو دەدەن .دێموکراتی کوردستان دادەمەزرێ .هەر لەو وەختەوە 73ساڵەدا بێگومان ئێستا دەبووە حیزبێکی چکۆلەی
با وا بکەین خەڵک واقعبینانە بیربکەنەوە ،واقعبینانە ئەم سیاسەتە هاتووه و سیاسهتێکی درووسته .ئهو ڕوژهەاڵتی کوردستان و ئەو جورەی کە پێشتر
شتەکان لە زمان ئێمەوە ببیستن ،ئێمە دەڵێین ئەم واڵتانهی ئێمه خهباتی تێدا دهکهین سنووری قانوونیی باسمان کرد کەس بە جێگای ئومێدی خۆی نەدەزانی.
دوو حیزبە هەر دووکیان دوو هێزی پێشمەرگەی خۆیان ههیه ،ڕاستە ئێمە ئەو سنوورانەمان قبووڵ
***
بەهێزیان هەیە ،کامیان زیاتر ،کامیان کەمتر ،کامیان نییە ،کوردستان یەک کوردستانە و کورد یەک
بەتەجروبەتر یا کامیان کەم ئەزموونتر؛ ئەمانە هیچ نەتەوەی دابەش کراوە ،بەاڵم مادام تۆ خەبات دەکەی

سمیناری «ڕۆژی بەرەنگاریی نەتەوەیی کورد»

ناوهندی هاوکاریی حیزبهکانی کوردستانی ئێران بەبۆنەی
٢٨ی گەالوێژ ،ساڵڕۆژی فهتوای جیهادی خومهینی لهدژی
گهلی کورد ،سمینارێکی پێک هێنا .ئهو سمیناره دوانیوەڕۆی
ڕۆژی شەممە27 ،ی گهالوێژ لە بارەگای کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو .ئهو سمینار ه
لە پێنج پانێلدا بەڕێوە چوو که تهوهرهکانی بریتی بوون له:
ــ «هۆکارەکان و دەرەنجامەکانی ئەم هێرشە بۆ سەر خەڵک و
شۆڕشێ کوردستانی ئێڕان» ،کە ئهو باس ه محەممەد نەزیف قادری
بە نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کردی.
بۆ
حیزبەکان
هاوبەشی
گوتاری
ــ«نەبوونی
دروستکردنی بەرەیەکی هاوبەشی نەتەوەیی بەرامبەر
بە ڕێژیم» ،کە ئەم باس ه هێمن بایەزیدپوور بە
نوێنەرایەتیی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان کردی.
ــ«بە لەبەرچاوگرتنی هەلومەرجی ئەوکاتە و ئەمڕۆی
کوردستانی ئێران ئەگەری دوبارە بوونەوەی ڕووداوی
وەها هەیە؟ و ڕێکاری بەرگیری لە دووپاتبوونەوەی ئەم
جۆر ڕووداوانە چین»؟ کە ئەم پانێلە ئیسماعیل شەڕەفی بە
نوێنەرایەتیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانەوە پێشکێشی کرد.
ــ«چۆنیەتیی دەرکردنی فەرمانی جیهاد و ڕەهەندەکانی
بەردەوامی پێبەخشینی» ،کە ئهو باسهش شۆڕش حاجی
بە نوێنەرایەتیی سازمانی خەباتی کوردستان کردی.
ــ«شێواز و ئامانجی بەرەنگاربوونەوە ،هەیئەتی هاوبەشی
کورد لەو سەردەمەدا و پرسی دانووستان لە ئەمڕۆدا ،کە ئەم
باسهش ساڵح شەریفی بە نوێنەرایەتیی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران پێشکێشی کرد».
دوابڕگەی سێمینارەکەش تەرخان کرابوو بۆ پرسیار
و تێبینی و سهرنجی بەشداربووان لهسهر نێوەرۆکی
باسەکان ک ه لهالیهن هەر کام لە پانێلگێڕانهوه پرسیارەکانی
درانهوه.
واڵم
خۆیان
باسەکانی
بە
پێوهندیدار

سەردانی نوێنەرایەتیی کۆمیتەی ئوتریشی حیزب
لە بارەگای پارلەمانتەرانی پارتی لیبراڵ

ڕۆژی سێشەممە23 ،ی گهالوێژ محەممەد فەقێ عەلی،
ئەندامی کۆمیتەی بەڕێوەبەریی حیزبی دیموکراتی کوردستان
لە واڵتی ئوتریش ،لە سەرداوای پارتی لیبراڵ سەردانی
بارەگای پارلەمانتەرانی ئەو حیزبهی کرد و ل الیەن
خاتوو دوکتور کریسپەر شتێفانی ،ئەندامی پارلەمان و
بەرپرسی کاروباری دەرەوە و ئورووپا و هەروەها مافی
مرۆڤ لە سەر لیستی پارتی ناوبراو پێشوازیی لێ کرا.
لهو دیدارهدا پرسی پێشێلکرانی مافی مرۆڤ له ئێران و کوردستان،
هەاڵواردنە نەتەوەیی ،ئایینی و ڕهگهزییهکان؛ گرتنی سهرهڕۆیانه و
ڕهشبگیرهکان ل ه کوردستان به تۆمهتی چاالکیی ئهمنیهتی و ،دیاردهی
کۆڵبهری و کوشتاری کۆڵبهران له کوردستان خرانه بهر باس.
ئهندامی کۆمیتهی حیزب لهو دیدارهدا به توندی ڕخنەی لە
سیاسەتی نەرم و بهرژهوهنیخوازانهی حکومەتی ئوتریش
لەگەل کۆماری ئیسالمی ئێران گرت و لەم بارەوە چەند
نموونەی وهبیر دووکتور کریسپەر هێنایهو ه که یهک لهوان
پرسی تێرۆری د .قاسملوو ل ه ڤییهن بوو و ،لهو بارهیهو ه
گوتی :پەردەپۆشکردنی تێرۆری ڕێبەری حیزبەکەمان لە الیەن
دەزگای داد و حکومەتی ئوتریش پەڵەیەکی شەرمه بۆ ئوتریش
و هەروەها غەدرێکی زۆر گەورەیه دەرحەق بە نەتەوەی کورد.

١٥٠ههزار میلیارد تمهن ل ه گیرفانی  ١١٠کهس دایه

١٥٠ههزار میلیارد تمهن ل ه سهروهت و سامانی خهڵکی ئێران تهنیا
له گیرفانی ١١٠کهس ل ه کهسانی نیزیک به بهرپرسانی ڕێژیم دایه.
ئهمیر خۆجهسته ،نوێنهری شاری ههمهدان و ،بهرپرسی فراکسیۆنی
بهربهرهکانی لهگهڵ گهندهڵیی ئابووری ل ه مهجلیسی شوڕای
ئیسالمی ئاشکرای کرد :تاقمێک تااڵنچی و ،نیزیک به بهرپرسانی
پایهبهرزی نیزام ،له سهروهت و سامانی خهڵکی ئێران وام و
پارهی زۆریان لهالیه ،بهاڵم ل ه دانهوهی قهرزهکانیان خۆدهبوێرن
و ،تهنانهت بریگرتهیهکی واشیان به بانکهکان نهداوه و ل ه ڕێگهی
دهستوپێوهندییهکانی خۆیانهوه به میلیارد "وام"یان وهرگرتووه.
بهپێی قسهکانی ناوبراو پتر ل ه ١٥٠ههزار میلیارد تمهن ل ه
سهرمایهی خهڵکی ئێران ،چووهته گیرفانی ١١٠کاربەدەستی
ڕێژیم و بهشێکی زۆر لهوان واڵتیشیان بهجێ هێشتووه.

ژماره٧٣٢
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حاتهمی تایی و
کیسهی خهلیفه

باوان عەلیزادە

کۆماری ئیسالمیی ئێران له چوارچیوهی ڕێککهوتنێکی
ئابووریی درێژماوهدا لهگهڵ سووریه بهرعۆد ه بووه ک ه
 30ههزار ماڵ و خانووبهره له پارێزگا شهڕلێدراوهکانی
ئهو واڵتهدا دروست بکا و ئاو و بڕقیشیان بۆ دابین بکا.
ئهو حات همبهخشییهی کۆماری ئیسالمی له حاڵێک دایه ک ه
عهڕهبستان گوتویهتی تهنیا  100میلیۆن دۆالر وهک یارمهتی
دهداته سووری ه و ئیماراتیش  50میلیون دۆالری بۆ ئهو
مهبهسته تهرخان کردووه .ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکاش
ڕایگهیاندو ه له پێدانی ئهو  230میلیۆن دۆالرهی وهعدی
دابوو بۆ نۆژهنکردنهوه و سهقامگیرکردنهوه سووریهی
تهرخان بکا ،پهشیمان بۆتهوه .رێژیمی بهشار ئهسهد دهڵێ
نۆژهنکردنهوهی سووریهی پاش  8ساڵ شهڕی نێوخۆیی 400
میلیارد دۆالری پێویست ه و ئێرانیش ڕایگهیاندوه ک ه وهک چۆن
له شهڕدا پشتی بەشارئەسەدیان گرت ،له ئاوهدانکردنهوهی
ئهم واڵت ه کاولبووهشدا له پشتی ڕێژیمی ئهسهد ههر دهمێنن.
ئهمیر ئهمینی ،بریکاری پالندانان و بهڕێوهبهریی سهرچاوهکانی
وهزارهتی ڕێگابان و شارسازیی ئێران ک ه به سهرۆکایهتیی
شاندێک سهردانی سوورییهی کردووه ،دهڵێ کهرتی تایبهتی
ئێران له خۆی ڕادهبینی ل ه بهشه ژێرخانهکانی گواستنهوه،
هێڵهکانی ئاو و بڕق و نۆژهنکردنهوهی شوێنه مێژووییهکاندا
به هانای سووریهوه بچێ ،ئهوهش له حاڵێک دای ه ک ه هیچ
بهشێکی سهربهخۆ ل ه کهرتی تایبهت له ئێراندا نیی ه ک ه
توانای یارمهتیدانی نۆژهنکردنهوهی واڵتێکی شهڕلێدراوی
ههبێ ،مهگهر ئهو بهشانهت سهر ب ه سپای پاسداران
و دامودهزگا مافیاییهکانی ڕێژیم ک ه ههموو زهرفییهت ه
ئابوورییهکان و وهبهرهێنان له ئێرانیان مۆنۆپۆل کردووه.
لهو پێوهندییهدا ئاماژ ه به چهند خاڵ پێویسته:
یهکهم؛ سازان و گرێبهست و ڕێککهوتنی کۆماری ئیسالمی
بۆ نۆژهنکردنهوهی ناوچه شهڕلێدراوهکانی سووریه له حاڵێک
دایه ک ه هێشتا ناوچ ه شهڕلێدراوهکانی باشوور و ڕۆژئاوای
ئێران له ئاکامی شهڕی  8ساڵ ه لهگهڵ عێڕاقدا ،پاش سێ دهی ه ل ه
کۆتاییهاتنی شهڕ نۆژهن نهکراونهوه .ههروهها ئێستاش دوای
چوار دهی ه ل ه دهسهاڵتدارهتیی کۆماری ئیسالمی بهمیلیۆن
کهس له خهڵکی پارێزگا جۆربهجۆرهکانی ئێران قهیرانی ئاوی
خواردنهوه بهرۆکی پێ گرتوون و زۆر له شوێنان ئێستاش
بڕقی بۆ ڕانهکێشراوه .ئێستاش زۆر شوێن لهم واڵته ههن
ماڵێکی بێهداشت و دوکتورێکی بۆ نهچووه و سهدان شوێن لهو
واڵت ه ههن منداڵهکان له خێوهت و کانێکسدا دهرس دهخوێنن!...
دووههم؛ الکردنهو ه له سوورییهی پاش شهڕی نێوخۆیی
ئهو واڵته له حاڵێک دایه که ناوچه بوومهلهرزهلێدراوهکانی
پارێزگای کرماشان دوای نیزیک به ساڵێک ئێستاش ئاوڕیان
لێ نهدراوهتهوه و تا ئێستا تهنیا سهدی 6ی لێقهوماوا 
ن و ماڵ
کاولبووهکانی ئهم بوومهلهرزهی ه شوێنی شیاو بۆ نیشتهجێبوون
و حاوانهوهیان دهست کهوتووه .بهڵێ ،کۆماری ئیسالمیی
ئێران له حاڵێکدا بڕیاری دروستکردنی  30ههزار خانووبهر ه
بۆ ڕێژیمی بهشار ئهسهد دهدا که ساڵی ڕابردوو  59ههزار
خانووبهره له پارێزگای کرماشان کاول بوون کهچی تا ئێستاش
بۆ نۆژهنکردنهوهیان چیی وای نهکردووه و ئهو کهمه واده و
بهڵێنهش که دابووی جێبهجێی نهکردوون و گوێی لێ خهواندوون.
خهڵکی کرماشان دهپرسن چۆنه ئێم ه  ٨ساڵ له شهڕدا ههموو
جۆره گولله و بۆمبێكمان بهسهردا باری ،کەچی ئێستا پڕۆژەکانی
ئاوەدانی و پێشکەوتنەکان یان بە خەڵکی پارێزگاکانی غهیر ه
کورد و یان تهنانهت به واڵتانی دیکە دەدرێ و؛ دواکەوتوویی
و هەاڵواردنەکانیش بە ئێمە دەبرێ .چۆنه بەش 
ی ئێمه ل ه
سنوورهكان کاتی شەڕ ،گولله و خۆمپاره و تۆپباران بوو ه
و؛ ئهمڕۆكهش دواکەوتوویی ،خۆڵباران و بهم دواییانهش
کاولکارییهکانی بوومهلهرزهشی هاتهسهرێ؛ بهاڵم دهوڵهت
ی ئابووریی بۆ زۆر شوێن و پارێزگا دابین
ناوچهی ئازاد 
كردوه كه نه گولله و تۆپ 
ی بینیوه و ن ه تەپ و تۆز و خۆڵبارین!
سێههم؛ کۆماری ئیسالمی له حاڵێکدا له سامانی خهڵک و
له حسێبی گیرفانی ئهوان دهبهخشێ ،ک ه لهنێوخۆی واڵتدا
دهیان قهیران بهرۆکی خهڵکیان گرتووه که بهشی زۆریان
هۆکارهکهی بۆ ئهم جۆره سیاسهتهی ڕێژیم دهگهڕێتهوه .ل ه
چوار دهیهی ڕابردوودا رێژیم ل ه جیاتی ئهوهی به تهرخانکردنی
سهرچاوه ماڵییهکانی واڵت بۆ ئاوهدانکردنهوه ،بووژاندنهوهی
ئابووری و بازاڕی کار ،بردنهپێشێی بهرنامهکانی گهش ه
و پهرهپیدان له بوارهکانی پهرورهده و بێهداشت و کهرتی
نیشتهجێبوون؛ سامان و سهرچاوه ماڵییهکانی واڵت و
حوکمهتی خهرجی پشتیوانی له تێرۆریسم و پشتگرتنی ڕێژیم ه
هاوپهیمانهکانی کردو ه و بووهته هۆی خوڵقانی دۆخێک ک ه
خهڵک ناچار به منداڵفرۆشتن ،گورچیلهفرۆشتن و دواجار
خۆکوشتن بن ،چونکی چیدی دهرقهتی ئهو ژیانه نایهن.
بێگومان ههواڵی ڕێککهوتنی ئێران و سووری ه بۆ
نۆژهنکردنهوهی ئهو واڵته و حسێبکردن لهسهر یارمهتییهکان
ئێران ،ئهویش دوای ئهوهی ئێران ههر لهو  8ساڵهدا به دهیان
میلیارد دۆالر سامانی خهڵکی ئێرانی تێچووی ئهم شهڕ ه بۆ
پشتگرتنی ڕێژیمی ئهسهد کردووه؛ یهک شتمان پێ دهڵێ،
ئهویش ئهوهی ئهم ڕێژیم ه نه ههژاری و بێ ئهنوایی خهڵکی
ئێرانی بۆ گرینگه ،ن ه چارهنووسی واڵتی به الو ه باسه،
نه خهم له ژینگ ه و ئاوهدانیی واڵت دهخوا و نه خۆی ب ه
سێحهبی ئهم واڵته و ن ه واڵت و سامانهکهشی به ئی خۆی
دهزانێ .ئهم ڕێژیمه مافیایهکی سیاسی و سهربازییه ک ه
بینهقاقای خهڵکی ئێرانی گرتووه و پووڵ و سامانی خهڵکی
بۆ بهرژهوهندییهکانی خۆی له لوبنان و یهمهن و فهلهستین
و عێڕاق و سووری ه دهوێ ،سهیر ئهوهی ه ک ه شهرم ل ه
شاردنهوهی ئهم ڕاستییهش ناکهن و حاشا لهو ه ناکهن ک ه
ئهمنییهت و سهقامگیریی بهشار ئهسهد و ئاوهدانکردنهوهیان
ئهم واڵتهیان ل ه خوزستان و کوردستان بۆ گرینگتره!

لە تێگەیشتن لە بەرژەوەندیی گشتییەوە تا
گەیشتن بە کۆنتراکتی سیاسیی هاوبەش
سمایل شەڕەفی

ئەوەی کە تا ئێستاش بزووتنەوەی کوردستان و حیزبە سیاسییەکانی تووشی چەندبەرەکی ،ناکۆکی و
لێکترازان کردووە ،تێنەگەیشتنە لە بەرژەوەندیی گشتی و هاوبەشی خەڵکی کوردستان ،یان هەمان «بەرژەوەندیی
نەتەوەیی» .دیار ه ئەم چەمک و دەستەواژانەش بەرهەمی دیاردەی دەوڵەت_نەتەوەن و بەداخەوە ئێمە کورد
تا ئێستا دەوڵەتمان نییە کە لە ڕەوتی نەتەوەسازیدا وهک نهتهوهیهک تێگهیشتنمان ل ه پێوهر ه هاوبهشهکان دروست
کردبێ .جا مادام ئێمە دەوڵەتمان نییە کە کار لەسەر شوناسە نەتەوەییەکانمان بە مانا سیاسییەکەی بکا ،ئایا دەکرێ
پێمان وابێ لە ئێستادا ئێمەی کورد خاوەنی «بەرژەوەندیی نەتەوەیی و هاوبەش» نین و کاریان لە سەر نەکەین؟

ئەگەری دووپاتبوونەوەی ئەقڵییەت و ڕەفتارێک
کە جینایەت و کارەساتەکانی دوای ٢٨ی گەالوێژی
١٣٦٨ی هەتاوی لە کوردستان لێ کەوتەوە ،ڕەتکراوە
نییە .ئێستا دوای نزیک بە چوار دەیە لە حاکمییەتی
ڕەشی مەزهەبی بە سەر ئێران و کوردستاندا کە
تاقیکاریی خۆی داوە و لە ئەگەری هەر ئاڵۆگۆڕێکی
سیاسیدا بۆ جارێکی دیکە خەڵکی ئەم واڵتە توخنی
دەسەاڵتێکی لهوچهشنه ناکەون ،بەاڵم دیسانیش نابێ
پێمان وابێ عەقڵییەتی سیاسی و دەوڵەتداری لە تاران
لە هەر شکڵ و ساختارێکی سیاسیدا بێ ،ئیستعدادی
دووبارەکردنەوەی وەها ڕەفتارێکی نییە .بە واتایەکی
ڕوونتر ئەگەر پێمان وابێ چیدیکە لە گۆڕانکارییەکانی
داهاتووی دەسەاڵتی سیاسی لە ئێراندا دین و مەزهەب
یان هەر چەشنە ئیدئۆلۆژییەک ناتوانێ ببێتە ئامیانی
دەسەاڵتی سیاسی لەم واڵتەدا ،بەاڵم خۆ ناکرێ حاشا
لە پەرەسەندنی بیری خۆبەزلزانی نەتەوەیی ،یان هەمان
«شۆڤێنیزمی ئێرانی» لە بیرکردنەوە و ڕەفتاری زۆربەی
زۆری الیەنە سیاسییە سەرانسەرییەکاندا بکهین.
هەر ئەو تەیف ،الیەن و جەریانانەی کە ڕاست ٣٩
ساڵ پێش ئێستا لە ئاکامی بەدڕەفتارییەکانی ڕێژیمی
خۆمەینیدا هانایان بۆ کوردستان هێنا و کوردستانیان
بە «سەنگەری ئازادیی ئێران» دەزانی و بە بوونیان
لە کوردستان کۆڵێک هەزینەی سیاسی و ئەمنیەتییان
خستەسەر کوردستان و پرسە سیاسییەکەی ،ئێستا
دەبینین کە چۆن لە پرسی کورد و مافە نەتەوایەتییەکانی
خەڵکی کوردستان دەڕوانن! ئێستا کە هیچیان بە دەستەوە
نیە و بە هۆی ناکارامەیی سیاسی و تەشکیالتی و دوور
کەوتنەوەیان لە کۆمەڵگهی ئێران بە تەواوەتی دابڕاون
و وەک کۆمەڵە چەند کەسێک لە کۆڕ و کۆبوونەوەکاندا
دەردەکەون ،دەبینین بە عەقڵیەتێکی مەزنیخوازانەوە
هێرش دەکەنە سەر ماف و داخوازییەکانی خەڵکی
کوردستان و هاوئاهەنگ لە گەڵ ژوورە فکری و
سیاسییەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێراندا ،کورد
بە «جیاییخواز» و ،داخوازییەکانی بە هەڕەشە بۆ سەر
«تەواویەتی ئەرزیی خاکی ئێران!» دەزانن .ئەی ئەگەر
لە ئازادیی سبەینێی ئێراندا هەر ئەمانە تۆزێک پەڕ و باڵ
بگرن ،بڵێی بە نیسبەت کورد و کوردستانەوە چ فەرمانێکی
دیکەی «جیهاد» دژ بە خەڵکی کوردستان دەرنهکەن؟
***
 ٣٩ساڵ بەسەر فەرمانی جیهادی خومەینی بۆ سەر
خەڵکی کوردستاندا تێ پەڕێ .لەم وتارەدا باس لە چۆنیەتی
عەقڵییەتی پشت ئەم فەرمانە و هۆکارەکانی هێرش بۆ سەر
کوردستان ناکەین ،بەڵکوو لە سۆنگەی ئەم ڕووداوەوە
و ،بە سەرنجدان فەزای سیاسیی کوردستان کۆمەڵێک
هەڵوێست و ڕەفتاری حیزبەکان لە ماوەی ئەو کەمتر لە
یەک ساڵەی حیزب و جەریانەکانی کوردستان ،باسێک
لە داهاتوو و هەروەها چۆنیەتیی ڕووبەڕووبوونەوەی
کورد و حیزبەکانی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە گەڵ
ئەگەری دووپاتبوونەوەی وەها رووداوێکدا دەکەین.
لە ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتییەوە تا ٢٨ی گەالوێژی
 ،١٣٥٨کوردستان فەزایەکی تایبەتی تەجرووبە کرد
کە لە ڕاگەیاندراوی «ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران»دا بە بۆنەی  ٣٩ساڵەی فەرمانی

جیهادی خومەینی بۆ سەر کوردستان بە وردی
ئاماژەی پێ کراوە .ئەم تەجروبانە لە نەوعی خۆیدا
کەموێنە و دەوڵەمەند بوون .هەر لە بوونی فەزایەکی
دێموکراتیک بۆ تێکۆشانی حیزبهکان ،ئازادیی بەیان و
ئازادیی چاپەمەنییە بگرە تا کۆنترۆڵی ئەمنیەتی شار
و ناوچەکانی کورستان و بەڕێوەبردنی کوردستان
لەالیەن هێزی پێشمەرگە و حیزبە سیاسییەکانەوە.
بەاڵم ئەوەی لەو ماوە کورتەدا و بەتایبەت دواتر زۆر
کەم هەستپێکراو دیترا« ،کوردستانێکی یەکدەست»
بوو« .یەکدەستبوون» بە مانا سیاسییەکەی کە
حیزبەکان نوێنەرایەتیی بیر و ڕەفتاری سیاسیی
خەڵکی کودستان بکهن .لە گەڵ ئەوەیکە لە زەمەنێکی
کورتدا و لەژێر ناوی «هەیئەتی نوێنەرانی کورد» بۆ
وتوێژ لەگەڵ رێژیم ،کۆمەڵێک کۆبوونەوەی هاوبەش
و سەردانی هاوبەش کران ،بەاڵم بەداخەوە ئەمە
نە تەنیا نەیتوانی لێکیان نزیک بکاتەوە و درێژهی
هەبێ ،بەڵکوو لە درێژەی ڕەوتی ڕووداوەکاندا،
تا دەهات لێک دوور دەکەوتنەوە کە بەداخەوە لە
کۆتاییدا شەڕی نێوخۆیی و براکوژیشی بهدوادا هات.
خێرایی ڕەوتی ڕووداوەکان کە ئاوێتە بە هێرشی
دژیگەلیانەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ
سەر کوردستان و بەرگریی قارەمانانەی خەڵک
و هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوو ،لە کۆتاییدا
گرتنەوەی شار و ناوچەکانی کوردستان لەالیەن
دەسەاڵتی سیاسیی تارانی لێ کەوتەوە .لەم قۆناغە
بەوالوە تا ئێستایشی لەگەڵ بێت ،بزووتنەوەی
سیاسی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و حیزبەکانی،
تووشی ئەو کەمایەسییە سەرەکی و جەوهەرییەن
کە بزووتنەوەی نەتەوەیی کوردی بە گشتی تووشی
شکست ،لەپەراوێژکەوتن ،دابڕان و ناکۆکی و لە
دەستدانی دەرفەتەکان و نەناسینی هەڕەشەکان کردوە.
خۆسەرقاڵکردن بە کۆمەڵێک بیرۆکە و جیهانبینیی
«نامۆ» و نهگونجاو لهگهڵ واقعییهتهکانی کۆمەڵگهی
کوردستان و پەلکێشکردنی کۆمەڵێک ڕەوتی ناسالمی
سیاسیی ئێرانی بۆ کوردستان لەالیەن هێندێک سازمان
و ڕهوتی کهم ئهزموون و ،دوور لە بەها و ئەرزش
خوێندنەوەی داخوازەکانی خەڵکی کوردستان لەالیەک
و ،خۆبەزلزانیی هێندێک الیەنی دیکە ،بە تەواوەتی
کوردستانیان کردە گۆڕەپانی ملمالنێیەکی بێ ئاکام و
لە هەمانکاتدا مەترسیدار .درێژبوونەی ئەم دۆخە و
ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ نابەرپرسانە ڕەفتارکردنی کۆمەڵێک
سازمان و جەریانی ڕادیکاڵ و ،لەقەڵەمدانی داخوازییە
نەتەوەییەکانی خەڵکی کوردستان بە «کۆنەپەرەستی»
و ناونیتکەلێدان لە سیاسهتی ئاشتیخوازانەی حیزبی
دێموکراتی کوردستان و ناساندنی رێبەرانی بە
«سازشکار»ی ،لە الیەک بواری لهباری بۆ ناکۆکی و
دووبەرەکییەکان لە کوردستان خۆش کرد و لە الیەکی
دیکەوە مەجالێکی باشیشی بۆ رێژیم ڕەخساند کە خۆی
بۆ هێرشێکی سەرانسەری بۆ سەر کوردستان ئامادە بکا.
ئەوەی تا ئەمڕۆیشی لەگەڵ بێ بزووتنەوەی کوردستان
و حیزبە سیاسییەکانی تووشی چەندبەرەکی ،ناکۆکی
و لێکترازان کردوە ،تێنەگەیشتنە لە بەرژەوەندیی
گشتی و هاوبەشی خەڵکی کوردستان ،یان هەمان

«بەرژەوەندیی نەتەوەیی» .ئەوەش دەزانین کە ئەم
چەمک و دەستەواژانە بەرهەمی دیاردەی دەوڵەت_
نەتەوەن و بەداخەوە ئێمە کورد تا ئێستا دەوڵەتمان
نییە کە لە ڕەوتی نەتەوەسازیدا دەرکمان بە شاخسە
هاوبەشەکانمان وەک نەتەوەیەک کردبێ .مادام ئێمە
دەوڵەتمان نییە کە کار لەسەر شوناسە نەتەوەییەکانمان
بە مانا سیاسییەکەی بکا ،ئایا دەکرێ پێمان وابێ
لە ئێستادا ئێمەی کورد خاوەنی «بەرژەوەندیی
نەتەوەیی و هاوبەش» نین و کاریان لە سەر نەکەین؟
بە خۆشییەوە بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد لە
ڕووی نێوەرۆک و ئایدیاوە ئەوەندە دەوڵەمەند و
خاوەنی پاشخانێکی بەرزی ماهەوییە کە دەکرێ
بە پشتبەستن بە داخوازیی و خولیا نەتەوەیی و
نیشتمانییەکانی ،وەک نەتەوەیەک له بەرژەوەندییە
گشتییەکانی تێ بگهین .تێنەگەیشتن لە بەرژەوەندییە
گشتییەکانی خەڵکی کوردستان ،وای کردوە
کە بەرژەوەندییە چووکە سازمانی و حیزبی و
تەنانەت تاکەکەسییەکان ،لە سەرەوەی هەموو
شتێک ببیندرێن و هەر ئەمەیش بۆتە هۆکاری
پەرەسەندنی جۆرێک لە «فرەجۆریی مەنفی».
دیاردەی فرەجۆری لە کۆمەڵگهیەدا کە بەرژەوەندیی
گشتی و هاوبەشی تێدا غایب بێت ،جیا لە ناکۆکی،
چەندبەرەکی ،لێکترازان و ئاناڕشیزم ناتوانێ
بەرهەمێکی دیکەی هەبێ .کە هەر ئەم نەبوونی
بەرژەوەندیی گشتییە کە دیاردەی فرەجۆریی مەنفی
پێک دەهێنێ ،دەتوانێ مەترسییەکانی وەک شەڕی
براکوژی و خیانەتیشی لێ بکەوێتە کە بەداخەوە
کورد لەم پێوەندییەدا ئەزموونی کەمی نییە .کەوابوو
بە دەرسوەرگرتن لە ئەزموونەکانی ڕابردوومان
کە بەداخەوە ل ه دووبەرەکی ،شەڕی نێوخۆ،
لێکترازان و لەبەریەکوەستان و لە کۆتاییدا بێ ئاکا م
مانەوەدا دهوڵهمهنده ،پێویستە پێش هەموو شتێک
لە الیەک لە سەر ئاستی کۆمەڵگهدا لە بەرژەوەندە
گشتییەکان بگەین و ،لە سەر ئاستی حیزبەکانیشدا
بزانین کە بەرژەوەندییە هاوبەشهکانمان کامانەن.
ئێمە لێرە کە باس لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەین
و پێمان وایە پێویستمان بە تێگەیشتن لە بەرژەوەندییە
گشتییەکانی کۆمەڵگهی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەیە،
سەرەتا دەبێ دەرکێکی واقعیمان لەم کۆمەڵگهیە
هەبێ .بەو مانایە کە بە تێگەیشتنێکی قوڵ لە پتانسێلە
ئاشکرا و شاراوەکانی ئەم کۆمەڵگهیە ،پێش هەموو
شتێک ئێعتراف بە مەوجوودییەتەکانی لە هەموو
ڕوویەکەوە بکەین بەبێ ئەوەی ڕوانگە و دەمارگرژیی
سازمانی و حیزبیی خۆمانی تێدا دەخیل بدەین .ئەگەر
توانیمان «ڕۆژهەاڵت وەک هەیە» دەرک بکەین،
ئەو جار دەزانین کە ئەم کۆمەڵگهیە بەم پێناسەوە
کە لێمان بەدەستەوەیە ،چۆن دەتوانین لە پێناو
پرسە گەورەکەدا ،کە پرسی نەتەوەیی و نیشتمانییە
و بەرژەوەندییەکانیشی دەناسین ،لە پرۆسەی
خەباتی نەتەوایەتیدا ڕێبەری و مودیرییەتی بکەین.
بۆ ئەوەی بە ناسین و کەڵکوەرگرتن لە پتانسێل و
زەرفییەتەکانی ڕۆژهەاڵت بتوانین لە پێناو دابینکردنی
بەرژەوەندییە گشتییەکاندا هەنگاو بنێین ،دەبێ باوەڕ
بەوە بهێنین کە هیچ هێز و الیەنێکی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ناتوانی خۆی بە تەنیا ئەو کارە بکا و تەنیا
ڕێوشوێنی ئەو پرۆسەیە« ،یەکیهتی و یەکگرتوویی»ی
نێوان هێز و الیەنە سیاسییەکانە .کەوابوو حیزبەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە لە هەر ئێئتالف ،هاوپەیمانی
و بەرەیەکدا کە لە دەوری یەک کۆ دەبنەوە ،پێویستە لە
سەر «کۆنتراکتێکی سیاسیی هاوبەش» ڕێک بکەون.
لەم کۆنتراکتەدا پێویستە بەبێئەوەی هەوڵی حەزفی
الیەن یان ڕەوتێکی دیاریکراو بدەن ،بەبێ ئەوەی الیەنێک
خۆی بەسەر ئەوانی دیکەدا فەرز بکا ،پێویستە لە سەر
بنەمای «سازش» -بەڵگەمەند -لە سەر کۆمەڵێک
پڕنسیپی تایبەت بە «بەرژەوەندییە گشتییەکان» ڕێک
بکەون و ئهوانه وەک «هێڵی سوور» پێناسە بکرێ.
گومانی تێدا نییە کە لە وەها کۆنتراکتێکی سیاسیدا
کە «بەرژەوەندی گشتیی خاک و خەڵکی کوردستان»
بنەما و ژێرخانی پێچمگرتنی بێ ،بەرژەوەندیی هەموو
حیزبێکیش کە باوەڕی بە ئیرادەی خەڵکی کوردستان
و خەبات لە پێناو خەڵکی کوردستاندا هەیە ،دابین
دەکا و لە هەمووی گرینگتر ،لە ئەگەری هەر ڕووداو
و ئاڵۆگۆڕێک لە ئێرانی داهاتوودا ،کوردستان جێگە و
پێگە و قورسایی ڕاستەقینەی خۆی پەیدا دەکاتەوە.
***
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ئێران لە عێڕاق بەدووی چیدا دەگەڕێ؟

ڕێژیمی تاران
لە قەیرانی ڕەواییەوە بەرەو
قەیرانی فەرمانڕەوایی
سامڕەند عەتری

گەرێت نادا
و لە ئینگلیزییەوە :نەوید قادری
پاش ڕووخانی ڕێژیمی سەددام حوسێن بەدەست
هاوپەیمانییەتی بە ڕێبەریی ئەمریکا لە ساڵی ،2003
ئیران وەک کاریگەرترین ئەکتەری دەرەکی ل ه عێراقدا
دەرکەوت .زۆربەی دانیشتووانی ئێران و عێراق
شیعەن و پەیوەندیی هاوبەشی کولتوری و ئایینی لە
ماوەی چەند سەدەدا ،هەروەها سنورێکی هاوبەشیان
بە درێژایی نۆسەد «مایل» ئەو دوو واڵتەی لێک
گرێ داوە .کۆماری ئیسالمیی ئێران لەڕووی
سیاسی ،ئهمنییهت و ئابوورییەوە ،لە بەرژەوەندی
خۆیدا کەڵکی لەو پەیوەندییە هاوبەشانە وەرگرتووە.
ئێران به مهبهستی بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی
لهگەڵ عێراق ،لهسهر سێ هێڵی سهرهکی ڕۆیشتووه:
سهرهتا ،داگیرکردنی عێراق له ساڵی  ٢٠٠٣لهالیهن
ئەمریکاوە ،که ب ه پێی باوهڕی مایکل ئایزنشتات؛ ئهم ه
دهرفهتێکی مێژوویی ل ه پێش ئێران دانا تا وێرای
دزهکردن ه نێو عێراق ،ئهو واڵت ه ل ه دوژمنێکهو ه
بکات ه هاوبهش و ههروهها هاوپهیمانێک بۆ خۆی.
ئێران و عێراق لهنێوان ساڵهکانی  ١٩٨٠بۆ ١٩٨٨
شهڕێکی خوێناوییان لەگەڵ یەکتر بوو ک ه زیاتر
ل ه یهک میلیۆن قوربانیی لێ کهوتهوه .تاران ب ه
پهندوهرگرتن لهم ئهزموونه ،ههوڵی داو ه که بهغدا
ئیتر هیچ کات نەبێتەو ە مهترسی بۆ سەر ئێران.
هێڵی دووهەم؛ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە
ساڵی  1201لە عێراق بوو .نوری ئهلمالیکی ،سەرۆک
وەزیرانی_ ئەوکاتی_ عێراق کە هاوکات لەالیەن ئێران
و هەروەها ئەمریکاشەوە پشتیوانیی لێ دەکرا ،لە
بۆشایی ئهمنیهتیی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بە
مەبەستی هێرشکردن بۆ سەر ڕێبەرانی سووننە
مەزەب کەڵکی وەرگرت و سووننەکان لە دەسەاڵتی
سیاسی و ناوچهکهشیان ل ه پهرهسهندن بێبەش کران
و پەراوێز خران .قووڵبوونەوەی ئەو دوورکەتنەوەیە
سازبوونی شەپۆلێکی نوێ لە توونداژۆیی لێ کەوتەوە.
هێڵی سێیەم؛ سەرهەڵدانی داعش لە ساڵی  2014بوو.
تاران _لەوکاتەدا_ بە پیل بەغداوە هات و هەوڵی دا
لەڕێگەی ڕێکخستنەوە و بەهێزکردنی میلیشیا شیعە
کۆن و نوێیەکان ،هێزێکی سەربازی تۆکمە ساز بکا.
وشیار زێباری ،وەزیری دەرەوە و هەروەها
دارایی عێراق کە لە ساڵی  2016لە پۆستەکەی
دوور خرایەوە ،پێی وایە« :کاریگەریی ئێران هەروا
بەردەوامە» .زێباری لە ساڵی  2017و لە چاوپێکەوتن
لە گەڵ نیۆیۆڕکتایمز ئاماژەی بەوە کردبوو کە
تەنیا هۆکاری دوورخستنەوەی ئەو لە پۆستەکەی،
گومانی ئێران لە پەیوەندیی ئەو لەگەڵ ئەمریکا بوو.
لە ساڵی  2014بەمالوە ،کاربەدەستانی ئێرانی
کۆمەڵێک بانگەشەی هاندەرانەیان سەبارەت بە
کاریگەرییان لەسەر دراوسێ ڕۆژئاواییەکەیان
وروژاندووە .عەلیڕەزا زاکانی (لە نوێنەرانی
پاوانخوازی پێشووی پەرلەمانی ئێران) گوتبووی
کە پێتەختی چوار واڵتی عەڕەبی -بەغدا ،بەیڕووت،
دەمشق ،و سەنعا_ لە ژێر دەسەاڵتدارهتیی ئێران
دان .عەلی یونسی ،ڕاوێژکاری بااڵی سەرۆککۆماری
ئێران و هەروەها وەزیری ئیتالعاتی پێشوو _لە
کابینەی دەوڵەتی خاتەمی_ لەسەر ئەو باوەڕەیە
«دهستڕۆیشتوویی ئێران لە عێراقدا تەنیا بهند نیی ه
به کەرتی کولتوری» .لە وتارێکدا لە ساڵی ،2015
ناوبراو چەمکی «ئێرانی گەوەرە»ی وروژاند و عێراقی
وەک «ناوەندی قورسایی میرات ،کولتور و شۆناسی
ئێرانی» ناو برد .دیار ه بۆچوونهکانی یۆنسی هاوکات
لەالیەن سیاسهتمهدار ه عێراقی و ئێرانییهکان کهوت ه
بهر پهالماری ڕەخنە؛ هەڵبەت ،زۆربەی ڕەخنەگرانی
ئێرانی ،ئەو ڕوانینەیان به بهڵگهیهک و وەک شایەتیدانێک
لەسەر ئاشکرابوونی ئامانجی فرەخوازانەی ئێران
ناو دهبرد و پێیان باش نهبوو قسهی لێ بکرێ.
بازرگانی و ئابووری
محەمەد ڕەزازادە ،نێردراوی بازرگانیی ئێران
بۆ عێراق لە دێسامبەری  2017ئاماژەی بەوە
کردبوو کە «هەناردەی ئێران بۆ عێراق لە ماوهی
یەک دەیەی ڕابردوودا  34هێندە زیادی کردووە».
وەحید گەچی ،بەڕێوەبەری دەروازەی سنووریی
سوماریش لە 2017دا ڕایگەیاندبوو« :عێراق جیا
لە نەوت ،بۆ هەموو شتێک چاولەدەستی ئێرانە».
زۆرترین هەناردەی ئێران بۆ عێڕاق بریتین له:
خواردەمەنی ،سوتەمەنیی ئاوەکی ،پێترۆشیمی،
کەرەستەی بیناسازی ،کەلوپەلی نێوماڵ ،و ئۆتۆمبێل.
لە چوار ساڵی ڕابردوو ( ،)2018-2014ئێران ،چین و
تورکی ه نیزیکترین شەریکەکانی بازرگانی عێراق بوون،
هەڵبەت پێگەی هەر یەکەیان بگۆڕ و جیاواز بووە .بۆ
نموونە ،لە ساڵی  2016دا ،تورکی ه  22لەسەدی بازرگانی
دەرەکیی عێراقی بۆ خۆی تەرخان کردبوو ،لە کاتێکدا
کە چین بە  20لەسەد و ئێران  16لەسەد ،دوابەدوای
ئەم واڵتە ڕاوەستابوون .ئێران دوای چین ،دووهەمین
ههناردهکهری کااڵی غهیره نهوتی بۆ عێڕاقه .ناسر
بێهزاد ،نێردراوی بازرگانیی ئێران ،لە مارسی 2018دا

گوتبووی کە «ڕێژەی بازرگانی سااڵنەی نێوان عێراق
و ئێران شتێک لە نیوان  6/5بۆ  7میلیارد دۆالرە ،کە
ئەگەر بەشەکانی تری وەک نەوت ،گاز ،گەشتوگوزاری
ئایینی ،و خزمەتگوزاریی ئەندازیاریشی پیوە زیاد
بکەین ،ئەو ڕێژەیە لە  12میلیارد دۆالر تێ دهپهڕێ.
سیاسەت
ئێران پەیوەندیی زۆر نزیکی لەگەڵ زۆربەی
سیاسەتمەدارە شیعەکانی عێراق _کە بەشی زۆریان
لە سەرەتاکانی دەیەی  1980و لەماوەی شەڕی
ئێران و عێراق پەنایان بۆ ئێران بردبوو_ هەیە.
ئەوان ،ئەودەم بە هیوای وەدەستهێنانی پشتگیری بۆ
بەرەنگاربوونەوەی ڕێژیمی _حوکمهتی سوننهی_
سەددام حوسێن بوون .ئەوان بریتی بوون لە:
ــ مەجلیسی بااڵی ئیسالمیی عێراق ک ه حیزبێکی
سیاسییە و لە ساڵی  1982و لهسهر دەستی
کەسانێکی دوورخراوە دامەزرابوو .بنکەی ئەو
حیزبە دوای ڕووخانی سەددام لە  2003گوازرایەوە
بۆ عێراق و لهو کاتهو ه ژمارهیهکی بهرچاو ل ه
کورسییهکانی پاڕلمان لهبهر دهستی ئهم حیزبه دایه
ــ رێکخراوی بەدر ،کە لە لقی سەربازیی مهجلیسی
بااڵی ئیسالمی بوون و ساڵی  2012لە ڕێکخراوە
سەرەکییەکەیان دابڕان .ئەو ڕێکخراوە پەیوەندییەکی
پتەوی لەگەڵ تاران هەیە .دوای ههڵبژاردنهکانی
ساڵی  2014سەرۆکی ڕێکخراوی بەدر بوو بە
وەزیری گواستنەوە و یەکێکی دی لە ئەندامانی
ڕێکخراوەکەیان دواتر بوو بە وەزیری نێوخۆ.
ــ حیزبی «الدعوة» کە لە دەیەی  1980بۆ ئێران
دورخرابووەوە .ئەو حیزبە ساڵی  2003گەڕایەوە
پانتایی سیاسەت .دوو سەرۆک وەزیر ،نوری ئهلمالیکی
و حەیدەر ئهلعەبادی لە ئەندامانی ئەم حیزبەن.
ــ موقتەدا سەدر ،کەسایەتیی ئایینی ناسراوی شیعە،
پەیوەندییەکی پڕ لە هەوراز و نشێو (جار دۆستانە
و جار پڕکێشە)ی لەگەڵ تاران هەبووە .میلیشیاکانی
سەدر  -سپای بەدناوی مەهدی -لە دەیەی 2000
و بە پشتیوانیی ئێران ،هاوکات لە دژی هێزەکانی
هاوپەیمانان و هێزە ئێراقییەکانیش شەڕیان دەکرد.
موقتەدا سەدر لە ساڵی  2007ڕای کرده ئێران و دوای
گەڕانەوەی بۆ عێراق خۆی لە ئێران بە دور گرت و
ئهمجارهیان وەک ناسیۆنالیستێک دهرکهوت .بە گشتی
(سەدر) پەیوەندیی خۆی لەگەڵ ئێران نەپچڕاندوه.
بەگشتی ،ئێران لە ڕێگای دزهکردن ه نێو ئهم گرووپانە
و الیەنە دەسەاڵتدارەکان هەڵوێستی دۆستانەی
بەغدای بە نیسبەت خۆی مسۆگەر کردووە .قاسم
سولەیمانی ،فەرماندەی لقی قودسی سوپای
پاسداران ،لە دانووستاندنە سیاسییەکانیشدا هەروەک
ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان ڕۆڵێکی چارەنووسسازی
گێڕاوە .هەڵبەت سەرجەم شیعەکانی عێراقیش لەگەڵ
ئێران هاودەنگ نین .بریکاری سەرۆککۆماری عێراق،
ئەیاد عەالوی ،یەکێک لە ناسراوترین دژبەرانی
دەستێوەردانی ئێران لە کاروباری عێراقدا بووە.
عەالوی لە ساڵی  2017بە هەواڵدەریی ڕۆیتێرزی
گوتبوو :ئێران تەنانەت دەستێوەردان لە پرۆسەی
بڕیاردانی خەڵکی عێراقیشدا دەکا ...ئیمە دژی
هەڵبژاردنێکین کە بنگەیەکی تایفیی هەبێ« ..ئیمە
خوازیاری پڕۆسەیەکی سیاسیی گشتگیرین...
ئیمە هیوادارین عێراقییەکان بۆخۆیان و بەبێ
دەستێوەردانی هیچ هێزێکی دەرەکی هەڵبژێرن».
لە دەیەی 2000دا ئێران پاڵپشتی لە کۆمهڵێک میلیشیای
وەک :سوپای مەهدی و لقوپۆپەکانی ،و ڕێکخراوی
بەدر کە هێزەکانی ئەمریکی و هاوپەیمانییان دەکردە
ئامانج ،دەکرد .ئەم سیناریۆیە ،دووپاتکردنەوەی
مۆدێلی حیزبوڵاڵ (ڕاهێنان ،پڕچەککردن ،و پاڵپشتی
دارایی میلیشیاکانی لۆکاڵی سەر بە ئێران) لە
عێراق بوو .هەر لە نێو ئەم گروپانەدا ،عەسایب
ئەهلی حەق ،لە ساڵی  2006و بە پاڵپشتیی سوپای
پاسداران دامەزرا .ئەم گرووپە ،بوو بە یەکێک لە
بەهێزترین میلیشیاکان و لە ساڵی  2011ڕا لە پانتایی
سیاسەتیشدا دەستی بە چاالکی کرد .هەنووکە،
عەسایب ژمارەیەک نووسینگەی سیاسی ،کلینیکی
دەرمانی و قوتابخانەی ئایینی لە عێراق بەڕێوە دەبەن.
لە ساڵی  ،2014کۆمەڵێک لە میلیشیا کۆن و

نوێیەکان لە ژێر ناوی حەشدی شەعبی لە
دەوری یەکتر کۆ بوونەوە .لە سەرەتاکانی ،2018
ژمارهی هێزەکانی حەشدی شەعبی لە نێوان
 100000تا 150000چهکداری سەر بە زێدەتر لە
 60تیپ مەزەندە دەکرا .لەم بەینەدا ،ئەگەرچی
حەشدی شەعبی چووە ژێر فەرمانی نووسینگەی
سەرۆکوەزیرەوە ،بەاڵم زۆربەی میلیشیا شیعەکان
بە دوای بەرژەوەندیی خۆیاندا بوون و لە هاوکاریی
نزیک لەگەڵ سوپای پاسداران بەردەوام بوون.
هەروەها بەشێک لەو گرووپانە وەفاداری خۆیان
بۆ ڕێبەری ئێران ،ئایەتوڵاڵ خامەنەیی دەربڕیوه.
بە گشتی ،پێواژۆیەکان باس لە هەڵکشانی نیگەرانیی
سوننەکان لە نێوەرۆکی فیرقەیی میلیشیا (شیعەکان)
و وەفاداریی ئەوان بۆ تاران دەکەن .لە  ،2016ڕەعد
دەهلەکیی ،پەرلەمانتاری سوننە ،لە مەڕ ئەوەی کە
حەشدی شەعبی ئەو پۆتانسیێلەی هەیە کە ببێتە
هێزێکی وەک سوپای پاسدارانی ئێران ،هۆشداری
دابوو .سەرەڕای ئەمە ،ئەم میلیشیایانەی کە ئێران
پشتیوانیان دەکا لە پانتایی سیاسیشدا رۆڵ دەگێڕن.
گرێدراوییە ئایینییەکان
سااڵنە ،سەدان هەزار زیارەتکهری ئێرانیی ڕوو لە
شوێنە پیرۆزەکانی شیعەکان لە نەجەف ،کەربەال،
و سامەڕا دەکەن لە پاییزی 2017دا زیاتر لە دوو
میلیۆن ئێرانی بۆ ئەڕبەعین ڕوویان لە عێراق کرد.
(بۆنهیهکی ئایینی بۆ وەبیرهێنانەوەی تێپەڕبوونی چل
ڕۆژ لە ماتەمینی بۆ شەهیدبوونی ئیمام حوسێن-
لە شەڕی کەربەال لە ساڵی _ .)680هەروەها ،ئێران،
وەبەرهێنانێکی زۆری لەڕووی دابینکردنی ئیمکاناتی
گەشتوگوزار و ژێرخان بۆ زیارەتکهران کردووە.
دەگوترێ کە لە ساڵی 2014دا قاسم سولەیمانی
فەرمانی لێدانی ڕێگایهکی لە پارێزگای دیالە دا،
کە ڕێگای بۆ ئەو زیارەتکارانە کە دەیانویست
بەرەو مزگەوتی گومبەزی زێڕین (مەرقەدی
دوو ئیمامی شیعەکان) بڕۆن نزیکتر دەکردەوە.
هەڵبەت ،کاریگەریی ئێران لەڕووی ئایینیەوە
لە عێراق لەالیان مەکتەبە هزرییە ڕکابەرەکانەوە
(شیعە) توشی ئاستەنگ بووە .هێدیترین مامۆستا
ئایینیەکانی شاری پیرۆزی نەجەف بە گشتی
خۆیان لە سیاسەتی پارتیزانی بە دوور گرتووە.
دیارترینی ئەوان ئایەتوڵاڵ عەلی سیستانی (هەشتا
ساڵە) بە میلێونان پەیڕەو لە سەراسەری جیهان،
لە الیەنگرانی دێموکراسییه لە عێراقدا .بە گشتی،
ئێران لە پەرەپێدانی مۆدێلی خۆی کە حکومەتی
مەالکانە ،لە عێراق ،سەرکەوتوو نەبووە و
زۆربەی الیەنگرانی مۆدێلی ئێران ،میلیشیاکانن.
ڕێبەری حرکةالحزب اللە النجباء ،شێخ ئەکرەم
ئەلکەعبی ،گوتوویەتی :ئەگەر ڕێبەری بااڵ عەلی
خامنەیی رووخانی حکومەتی عێراق بە ئەرکێکی
شەرعی بزانێ ،لە ڕووخاندنی سڵ ناکەمەوە.
کولتور و میدیا
لە ساڵی 2003دا ئێران ،کەناڵی «ئەلعالەم»_
کەناڵێکی تەلەڤیزیۆنی  24کاتژمێری بە زمانی
عەرەبی کە هەواڵەکانی هەڵگری ڕوانگەی
ئێرانە_ی بە مەبەستی گۆڕینی ڕوانگەی سیاسی
(عێراقییەکان) دامەزراند .بۆ ئەو مەبەستە ،ئێران
وهشاندەرێکی وشکانیی لە نیزیک سنوور دانا
بۆ ئەوەی خەڵک بتوانن بەبێ سێڵەی سەتەالیت
کەڵکی لێ وەربگرن .بەو پێیە ،ئەو کەناڵە یەکێک
لە یەکەمین کەناڵەکان بوو کە پاش ڕووخانی
رێژێمی سەددام عێراقیەکان لێی بەهرەمەند بوون.
ئەنستیتۆی میدیایی دەوڵەتی ئێران (دەنگوڕەنگی
کۆماری ئیسالمی) ،ئەو وێستگەی بۆ دڵنیابوون لە
گونجاوبوونی ناوەرۆکی ئەو (پرۆگرامانە) لەگەڵ
ڕوانگەی ڕێژیم بە نیسبەت بە گۆڕانکارییە ناوچەیی
و جیهانییەکان بەڕێوە دەبا .دەگوترێ کە وێستگەی
تەلەفیزیۆنی دیکهش بە پارەی ئێران و بە ئامانجی
پێشاندانی ئێران وەک پشتیوانیی عێراق دامەزراون.
***
* گەرێت نادا بەڕێوەبەڕی ماڵپەڕی «ئێرانی کەون» و
ئیسالمگەرایەکان لە ئەنستیتۆی ئاشتیی ویالیەتە یەکگرتووەکانە

ڕێژیمی سیاسیی هەموو واڵتێک ڕەواییی خۆی لەو
یاسا بنهڕهتییهوه وەردەگرێ ،کە لە الیەن خهڵکی
واڵتەکەوە پەسند دەکرێ .بەاڵم بە سەرنجدان لە
مێژووی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران ئەو ڕاستییە زۆر بە
ئاشکرا دەردەکەوێ ،کە ئەو ڕێژیمە لە واڵتی فرەنەتەوە
و فرەئایین و ئایینزای ئێراندا هەر لە سەرەتای هاتنە
سەرکارییەوە ڕەوایی نەبووە .هەرچەند ڕێژیم خۆی
ئیدیعا دەکا کە لە ڕیفراندۆمی پەسندکردنی یاسای
بنهڕهتیی ڕێژیمدا %٩٨ی خەڵکی ئێران دەنگی «بەڵێ»یان
به کۆماری ئیسالمی داوه ،کەچی لەو قانوونهدا
تەنانەت مافی ئایینزا ئیسالمییەکانیش پێشێل کراوە و
لەڕاستیدا بە پێی ئەو قانوونگهله ڕێژیمی زاڵ بە سەر
ئێراندا بە پێچەوانەی ناوەکەی ،تەنانەت ئیسالمیش
نییە ،بگرە ڕێژیمی شیعەی دوازدە ئیمامییە و باقیی
ئایینزا ئیسالمییەکانی وەکوو لقەکانی دیکەی ئایینزای
شیعە و ئایینزای سوننەی بەتەواوەتی وەپشتگوێ
خستووە .خۆ دیارە ئایینە غەیرەئیسالمییەکانیش بێجگە
لە حاشانەکردن لە ناوەکەیان هیچ مافێکیان پێ ڕەوا
نەدیتراوە ،بگرە بەشێکیان وەکوو بەهایی و یارسان
و ...هەر ناویشیان لەو دەستوورەدا نەهاتووە ،هەروەها
ئەو ڕێژیمە ڕێژیمی گەالنی ئێرانیش نییە ،بەڵکوو
ڕێژیمی نەتەوەی فارسە و تەنیا زمانی فارسی ئیمکانی
خوێندنی هەیە و زۆر بابەتی ئیتنی و ئایینیی دیکەش
لەو دەستوورەدا ڕەچاو نەکراون ،هەربۆیە ڕێژیم هەر لە
سەرەتاوە بەالی هەموو گەالنی ئێرانەوە پەسند نەبووە
و لەڕاستیدا ڕێژیم لە قەیرانی ڕەواییدا دەستبەکار بووە.
نموونەی هەرەبەرچاو ،نەتەوەی کوردە کە نە دەنگی
بەو دەستوورە داوە و نە هەرگیز بە ڕەواییشی زانیوە.
بەاڵم سەرباری قەیرانی ڕەوایییەکەی ،ڕێژیمی تاران لە
سەرەتاوە توانی خۆی بەسەر گەالنی ئێراندا بسەپێنێ.
یەکێک لەو هۆکارانەی کە یارمەتیدەری ڕێژیم بوو بۆ
ئەوەی سەرباری قەیرانی ڕەواییەکەی لە دەیەی یەکەمی
ژیانیدا کەمتر ڕووبەڕووی قەیرانی فەرمانڕەوایی ببێتەوە،
جەنگی عێراق و ئێران بوو ،بەاڵم دوای کۆتاییهاتنی ئەو
جەنگە ،ناڕەواییی ڕێژیم لە نێو گەالنی ئێراندا گەیشتە
ئاستێک کە بەشێک لە کاربەدەستانی بااڵی ڕێژیم
هەستیان کرد بەرەبەرە تووشی قەیرانی فەرمانڕەواییش
دەبن ،بۆیە لە نیوەی دووەمی دەیەی ١٣٧٠ی هەتاوییەوە
بزاقی ڕێفۆرمخوازییان هێنایە گۆڕێ و توانییان زیاتر لە
دەیەیەک ناڕەواییی ڕێژیم بە ناوی ڕێفۆرمەوە پەردەپۆش
بکەن ،بەاڵم پاش هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماری لە
ساڵی  ١٣٨٨و ناڕەزایەتییە بەرباڵوەکەی خەڵکی ئێران
بە ئەنجامی هەڵبژاردنەکان ئیدی بزاڤی ڕیفۆرمخوازیش
تووشی قەیران هات ،لە ئەنجامدا نەک هەر ڕەواییی
ڕێژیم ،بگرە فەرمانڕەواییی ڕێژیمیش کەوتە قەیرانەوە.
قەیرانی ڕەواییی دەستووری و قەیرانی فەرمانڕەواییی
ڕێژیم پاش هەڵوەشانەوەی ڕێککەوتننامە ئەتۆمییەکەی
ڕێژیم و واڵتانی ڕۆژئاوایی لە الیەن ئەمریکاوە
هێندەی دیکە ڕەواییی ڕێژیمی تووشی قەیران کردووه.
ئێستا ڕێژیم وەها سەری لێ شێواوە کە نازانێ چۆن
قەیرانە نێوخۆییەکانی لەگەڵ ئەو قەیرانە ڕێک بخا
کە بەربینگی بە سیاسەتی دەرەکیی ڕێژیم گرتووە.
ئەو واڵتانەی کە ڕێژیمێکی سیاسیی ڕەوایان هەیە،
سیاسەتی دەرەکییان بە پێی دۆخی نێوخۆی واڵتەکەیان
دادەڕێژن ،ئێستا ڕێژیمی تاران ناچار بووە بە پێی ئەو
فشارەی لە دەرەوەی سنوورەکانییەوە کهوتووهته سهری،
بیر لە چۆنییەتیی فەرمانڕەواییی نێوخۆی واڵت بکاتەوە.
لە کاتێکدا کە لە نێوخۆی واڵتیشدا بە هۆی کۆمهڵێک
قەیرانی ئابووری و کۆمەاڵیەتییەوە تەنانەت بەالی
ئیتنی «شیعەفارس»یشەوە ڕەوایی خۆی دۆڕاندووە و
گەالنی غەیری «شیعەفارس»یش که هەر لە سەرەتاوە
ئەو ڕێژیمەیان پێ ڕەوا نەبووە .لەبەر ئەمە ڕێژیم
لێی ڕوون بووەتەوە کە ئیتر ناتوانێ فەرمانڕەواییەکی
دەستووری لە هیچ شوێنێکی ئێراندا بسەپێنێ ،بۆیە
بەتەواوەتی خۆی بۆ سەپاندنی حکوومەتێکی میلیتاری
بەسەر گەالنی ئێراندا ئامادە کردووە و گەالنی ئێرانیش
سەرباری سەرکوتی توندیان لە الیەن چەکدارە
ناڕەواکانی ڕێژیمەوە ،کە بە زاراوەی سیاسی بەو جۆرە
چەکدارانە دەگوترێت میلیشیا ،لە زۆربەی شارەکانی
ئێراندا بەردەوامن لە جۆرە جیاوازەکانی خۆپێشاندان و
مانگرتن و لێبڕاون کە کۆتایی بەو ڕێژیمە ناڕەوایە بێنن.
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دیاردەی گەندەڵی لە ئێرانی

حەسەن حاتەمی

فازی چهکداریی موجاهیدینی خهڵق
و البرانی بەنی سەدر

موجاهیدینی خهڵق ،ل ه ڕۆژێک پێش وهالنانی بهنی سهدر لهالیهن مهجلیسی
شووڕا ،ل ه  ٣٠ی جۆزهردانی ١٣٦٠دا ڕێپێوانی ههزاران کهسیی له تاران ،وهڕێ
خست ک ه لهالیهن هیزه نیزامییهکان ،بهتایبهتی سپای پاسدارانهوه کرایه سهر.
رێبهریی موجاهیدین دژکــردهوهی نیشان دا و لهگهڵ ڕێژیمی ئیسالمی چوو ه
نێو قۆناخی چهکداری و پاشان ههوڵدان بۆ بەرەنگاری و ڕووخاندنی .دیار ه
موجاهیدینی خهڵق ههر ل ه هاوینی ١٣٥٨وه و سهبارهت ب ه نووسراوهکانی
لهسهر شێوهی بهڕێوهبهریی واڵت و خوێندنهوهی بۆ مافی پێکهاتهکانی
ئێران و دەنگنەدانی بە یاسای بنچینەیی کۆماری ئیسالمی ئێران ،تا ڕادهیهک
حیسێبی خۆی له دهسهاڵتبهدهستانی ڕێژیمی ئیسالمی ههتا جۆزهردانی ١٣٦٠
جیا کــردوه .دوای ئهوکاتیش وهک موخالیف یا دژب ـهر هەڵسوکەوتی کرد.
 ب ه بڕوای حهمید فهرخونده لە جۆزهردانی ٦٠دا ،توندوتیژی ل ه خوارێ و
لهسهرێ ههبوو .ههم حکوومهت و ههم بهشێک ل ه موخالیفانی حکوومهت،
دهستیان بۆ توندوتیژی بــرد ... .ئـهو ڕۆژه شکستی گومانێک و دهسپێکی
ڕهشترین دهیه له مێژووی دوای شۆڕشی ئێران بوو ...ئهو ڕووداوه لهحالێکدا
بوو ک ه مهال دهسهاڵتدارهکان لهبهر ناکۆکیی بنهڕهتییان لهگهڵ ئهبوولحهسهن
بهنی سهدر؛ ئهویان به «بازرگان»ێکی دیکه دهزانی و دهبوو لهسهر ڕێگای
خۆیانی البـــهرن .ئـــهوان خۆشهویستیی ڕێــژهیــی سـهرکــۆمــار لهنێو خهڵک
و ئهرتهشییهکان لـهالیـهک و پێوهندی لهگهڵ موجاهیدینی خهڵق لهالیهکی
دیکه ،وهک مهترسییهکی بههێز بۆ دهس ـهاڵتــی خۆیان چــاو لێ دهکـــرد)1(.
پاشنیوەڕۆی  ٣٠ی جۆزەردان ،تێکهەڵچوونێکی خوێناوی له نێوان ئهندام و
الیهنگران و «ملیشیا»(چهکدارهکانی موجاهیدین) ،لهالیهک و هێزه ئهمنییهتی
و سهرکوتکهرهکانی دهســهاڵت ،بهتایبهتی سپای پــاســداران لهالیهکی دیک ه
دهستی پێ کرد .ژمارهیهک زۆر له الوان و مێرمندااڵنی موجاهید گیران و
ههر بۆ شـهوێ زۆرب ـهی گیراوهکان ،تهنانهت بریندارهکانیش ئێعدام کران.
لهو تێکههڵچوونهدا ،گرووپی توندئاژۆی قەرەیەخە (لیباس شەخسییەکان) ،هات ه
مهیدان کهئاخوند غهفاری_ نوێنهری مهجلیسی یهکهمی شووڕا_ سهردهست ه و
فهرماندهریان بوو .ئەوان بهکهیفی خۆیان و بهوپهڕی قین لهدڵیهوه ،ئهندامان و
الیهنگران و تهنانەت خهڵکی دیکهشیان به ناوی موجاهیدینی خەڵق پەالمار دەدا.
کهش و ههوای شهڕی نێو شارهکان ،نائهمنی له شهقام و کۆچه و کۆاڵن و
ماڵهکاندا ،زاڵ کرا .ههواڵی زۆربهی ڕاگهیهنهرهکان ،گیران ،کوژران و ئاخنینی
گرتووخانهکان له ئەندامان ،الیەنگران و دۆستانی موجاهیدینی خهڵق بوو.
ئ ـهس ـهدوڵــا الجــــوردی _وهک دادســتــانــی دادگــــای شـــۆڕش و ئایهتوڵاڵ
محهممهد محهممهدی گیالنی وهک حاکمی شهرعی ئهو دادگایه -و هاوکار
و هاوبیرهکانیان ،له زیندان و له دادگــا داخــراو و چهند خولهکییهکانیاندا،
زۆربهی گیراوهکانیان به ئێعدام مهحکووم دهکرد و حوکم ه داسهپاوهکهشیان
دهستبهجێ جێبهجێ کران .ئهو کردەوانه ئهوپهڕی له ژێرپێنانی مافی ئینسانی
بوون .ههروهک ل ه کوردستان ،تورکەمهنستان و ناوچه عهرهبییهکانی ئههواز
پێشتر کوشتاری تاک و بەکۆمهڵ کرابوو و بهردهوامیش لە ئــارادا بوون؛
لـ ه زۆربـ ـهی ناوچهکانی ئــێــران ،ش ـهڕ و خوێنڕێژی و بەبەرەکانی هەبوو.
لــەو کــات ـهدا ،کاتێک هەواڵنێرێکی خاریجی ڕەخنە لە الجـــەورەدی دەگــرێ
و دەڵـــێ :کــە ئــیــعــدامــکــراوەکــان چــۆن بـهبــێ بــوونــی پــارێــزهر مـهحــکــووم ب ه
ئێعدام کـــراون؟! وهاڵمــی دایـــهوه« :تــاوانــی ئــهوان ب ـهڕادهی ـهک ئاشکرایه ک ه
هیچ پــارێــزهرێــک زاتــی ئــهوهی نییه ،بـهرگــری لــهوان وهخــۆ بگرێ .چوونک ه
ئـهگـهر ئ ـهو کــار ه بکهن دهستبهجێ بۆخۆشیان دهچــنـه ژێــر پــرســیــار»)2(.
البرانی یهکهم سهرکۆمار
بهنی سهدر لهکاتی بهربژێری بۆ سهرکۆماری و پێوانی ماڕاتۆنی بوونی
بــه سـهرکــۆمــار ،ههتا ١٤ی يهشهممهی _١٣٥٩کـــه ناکۆکیی زۆری لەگەڵ
بەشێک لــە کــاربــەدەســتــان هــەبــوو_ وهک کهسێکی گرینگ بهدهسهاڵتێکی
تایبهت لهگهڵ زۆرب ـهی دهسهاڵتبهدهستانی ڕێژیم سازا بوو .بهاڵم ل ه ١٤ی
ڕهشهممه ههتا ١ی پووشپهڕ _ک ـه پــڕۆس ـهی لـهسـهرکــار البــرانــی گهیشت ه
ئاکام_ قۆناغێکی پرکێشه و ناکۆکیی تێپهڕ کرد .وهک ناڕازییهک و هێندێک
جــار وهک ئۆپۆزیسیون لـه بـهرانــبـهر دهس ـهاڵتــی ڕووحــانــیــیـهت ،بهتایبهتی
حیزبی جــمــهــووری ئیسالمی و ت ـهنــان ـهت ویــای ـهتــی فهقیهیشدا ،ڕاوســتــا.
ئیئتالفێکی ڕانەگهیاندراو له نێوان بهنی سهدر و ڕێکخراوهکانی ،موجاهیدینی
خهڵق ،نێهزهتی ئازادی ،جهبههی میللی و ڕێکخراوی دیکه و کهسایهتییهکانی
به بۆچوونی لیبرالی و میللی_مهزههبی پێک هاتبوو .لهم بارهیهو ه نووسراوه:
«ههلومهرجێکی نوێ له بهربهرهکانیی بهنی سهدر و ئیمام و هێزه شۆڕشگێڕهکان
دهستی پێ کــرد .موجاهیدین ،جهبههی میللی و نێهزهتی ئــازادی و گرووپ ه
چووکهکانی وهک حیزبی میللهتی ئێران و حیزبی مائۆئیستی ڕهنجبهران،
چاالکانی سیاسی و کۆمهاڵیهتی ،کێشه خوڵقێنی خۆیان پ ـهر ه پێ دا»)3(.
فهزای ئێران ل ه بههاری ساڵی  ١٣٦٠ههتاویدا ،بهرهو ئاڵۆزیی پترچوو .نێوان
بهنی سهدر _وهک فهرماندهری گشتی هێزه چهکدارهکان_ و بهشێکی زۆر
له ئهرتهش لهالیهک و سپای پاسداران و بەسیج ک ه خومهینی ،خامنهیی و
ڕهفسنجانییان لهپشت بوو لهالیهکی دیکه ،بۆ ئیدارهی شهڕ ناکۆکی ههبوو .بۆ
ئیدارهی واڵت و ههڵسوکهوتی حیزبی جمهووری ئیسالمی و دهستێوهردانیان
لهکاروباری دهوڵهت و ههوڵدان بۆ یهکدهستکردنی دهسهاڵت ،دیسان لهگهڵ بهنی
سهدر جیاوازی بیروڕا _که ل ه سهرتاو ه ههبوو_ ،قوڵتر ببوو .کردوهکانی بهنی
سهدر و الیهنگرانی لهنێو خهڵکدا ،پشتیوانی بهرچاوی لێ دهکرا .دهسهاڵتدارانی
ئاخوندی و له سهروویی ههموویان حیزبی جمهووری ئیسالمی ،بهنی سهدر یان
وهک کۆسپێک لهسهر ڕێگای سهرهڕۆیانهی خۆیان دهدی ،بۆی ه ههوڵی البردنیان دا.
لهو پێوهندییهدا ،ل ه ١٨ی جــۆرهدانــی٦٠دا ،ب ه حوکمی دادستانی شۆڕشی
ئیسالمیی نــاوهنــد ،بــاوکــراوهکــانــی «آرمــانــی مــلــت» ( ١ئــۆرگــانــی حیزبی
میللهتی ئــێــران)»،انــقــاب اســامــی» _ئۆرگانی بهنی سـ ـهدر)« ،جبه ه ملی»
(ئۆرگانی جەبههی میللی ئــێــران)« ،مــیــزان» (ئۆرگانی نێهزهتی ئ ــازادی)« ،
نــامـهی م ــردم» ( ئــۆرگــانــی حیزبی تـــووده) و «عــدالــت» (ئــۆرگــانــی حیزبی
رهنــجــبــران) ل ـهب ـهر گیرهشێوێنی ه ـهتــا کاتێکێ نــادیــار وهســتــێــنــدران)4(.
سەرچاوەکان:
 ١و ٢ــ سی خرداد شصت ،روز آغاز سیاهترین سالها ،حمید فرخنده ،سایت خبری گویا،
بیستم ژوئن 2006
3ــ پیوند سرنوشت بنیصدر و سازمان ص ٥٤٥
٤ــ کیهان  ١٣٦٠/٣/١٨ص ٤

ژێردەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا
ڕەزا محەممەدئەمینی

بوونی دەیان پەروەندەی دزی و گەندەڵی سەدان میلیارد تمەنی و تاالنی
داهاتی نەوت و گازی ئێران و پاوانکردنی هەناردە و هاوردەی زۆربەی
کاال و پێداویستییەکان لەالیەن مافیای سپای پاسداران و بوونی چەندین
ڕیڕەوی هەوایی ،دەریایی و ویشکانی بۆ قاچاغی ماشێنی گرانبایی
و کەلو پەلەکانی دیکە نیشانەی ئەو ڕاستییەن کە گەندەڵی ئاوێتەی
سیستەمی کۆماری ئیسالمی بووە و لێکهەاڵواردنیان ڕێی تێناچێ
گەندەڵی لەهەموو ڕەهەندەکانییەوە (ئابووری
و ئیداری و یاسایی و )...دیاردەیەکی ناسالم
و نەشیاوە کە لە نیزام و دەسەاڵتە سەرەڕۆ
و دیکتاتۆرییەکاندا زۆر زوو تەشەنە دهکا و،
وەک خۆرە پێکهاتە و هەیکەلی دەسەاڵت بە
هەموو بەشەکانییەوە دەتەنێتەوە؛ بەچەشنێک
کە دەسەاڵتداران لە ئاستی هەرەبەرزدا
بەشێوەی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ لە
دیاردەی گەندەڵیدا تێوەدەگلێن و لەئاکامدا
سیستەمی دەسەاڵتداری بە شێوەی ئاشکرا
لە بەستێنی گەندەڵیدا ههڵ دهسووڕێ .لەو
دۆخەدا یاساکان پشتگوێ دەخرێن ،دەور لێ
دەدرێنەوە ،یان دەبن بە ئامرازی دەسەاڵتداران
بۆ گەندەڵی و کەڵک و سوودی تایبەت و
نابهجێیان لێ وەردەگیرێ و دوو فاکتەری
سەرەکی واتە «هێز و پێگەی حکوومەتی» و
«پێوەندییەکان» دەبن بە دوو بنەمای سەرەکیی
گەندەڵی و هەڵلووشانی داهاتەکانی واڵت.
لەدەرەوەی دەسەاڵتیش و لە نێو کۆمەڵگهشدا
گەندەڵی ل ه هەموو ڕهههندهکانی خۆیدا شۆر
دەبێتەوە و کۆمەڵگ ه نوقمی خۆی دەکا .گەندەڵی
دەبێتە هۆی قەیرانگەلێک کە کاریگەریی نەرێنی
لەسەر سیستەمی ژیانی کۆمەڵگ ه لە هەموو
بەشەکانیدا دادەنێ و کەلێنی چینایەتی قووڵتر
دەکاتەوە .بەشێوەی ئاشکرا ئابووریی واڵت
نەخۆش دەکا و دەبێتە هۆی الوازبوونی چینی
مامناوەندی کە لە ئابووریی سالمدا دەبێ زۆر
پتەو بێ و ئەستووربوونی چینی زەحمەتکێشان
و کەمداهاتەکان و بەرزبوونەوەی هێڵی
هەژاری؛ لەئاستی سەرەوەشدا کەڵەکەبوونی
زۆرترینی سەرمایەکان لەدەست کاستێکی
ئابووری نیزیک ل ه دهسهاڵتدا کە لەڕێی
گەندەڵی و کەڵکوەرگرتن لە کەلێن و کەلەبەرە
یاسایی و نایاساییەکان ڕۆژلەڕۆژ قەڵەوتر
دهبێ و وەک «دۆڵپا» بەسەر سیستەمی
ئابووری و تهنانهت دەسەاڵتی سیاسیدا
زاڵ دەبێ .گەندەڵی نەک هەر بەر بە ڕەوتی
گەشەسەندنی کۆمەڵ دەگرێ ،بەڵکوو کۆمەڵگ ه
تووشی الوازی و نەزۆکی دەکا و دەبێتە
هۆی سەرهەڵدانی دەیان دیاردەی نەخوازراو
کە لەهەموو ڕوویەکەوە کاریگهریی لەسەر
تاکەکانی کۆمەڵ و ژیان و گوزەرانیان دەبێ.
ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی یەکێک
لەو واڵتانەیە کە گەندەڵی لەهەموو ڕوویەکەوە
گەیشتووەتە بینەقاقای و ئەو دیاردەیە وەها
پەرەی سەندووە کە ڕێبهران و کاربەدەستانی
ڕێژیمی ناچار کردووە بە ڕواڵەت هەڵوێستیان
ههبێ و خوازیاری بەربەرەکانی لەگەڵ گەندەڵی
بن .ئەوە لەحالێک دایە کە هەروەک ئاماژەمان
پێکرد سەرچاوەی گەندەڵی له واڵتانی وهک
ئێران لە هەموو شێوە و شکڵەکانیدا ،دەسەاڵتە
لە ئاستی سەرەوە و ئەو پێوەندییە ناسالمانەیە
کە دەسەاڵتداران بۆ قازانج و بەرژەوەندیی
خۆیان وەک ڕەهێڵەیەکی بەرباڵو تەنیویانە.
لەوماوەیەدا خامنەیی و دەزگای قەزایی
باس لە پێکهێنانی لێژنەی سێ کەسی لە
قازییەکان بۆ دادگایی و سزادانی گەندەڵکاران
دەکەن و وا دیارە بۆ ئەو مەبەستە پەت و

سێدارەشیان بۆ چەند کەسێک ههڵ خستووه.
شک لەوەدا نییە دیاردەی بەربەرینی
گەندەڵی و دزیی هەزاران هەزار میلیاردی
و کەڵکورەگرتن لە ڕانتە حکوومەتییەکان
بە لەسێدارەدانی چەند کەس و مۆرەیەکی
سووتاو لە کاربەدەستانی دەوڵەتی و ئەو
کەسانەی کە خامنەیی و دەزگای قەزایی دەبێ
بۆ پاراستنی نیزامەکەیان قوربانییان بکەن،
نەک هەر ناتوانێ ڕیشەکێشی بکا ،بەڵکوو
ئەو هەنگاوە ،واتە پێکهێنانی لێژنەی سێ
کەسی و دادگایی کورتخایەن و دهرکردنی
سزای لەسێدارەدان لەالیەک بۆ چاوترساندنی
کۆمەاڵنی وەزاڵەهاتووی خەڵکی ئێرانە و
لەالیەکی دیکەش بۆ پووشبەسەرکردنی
ئاست و قەبارەی گەورەی گەندەڵی لە
«نیزامی موقەدەسی کۆماری ئیسالمی»یە!
دەزگای قەزایی و ئەمنییەتیی ڕێژیم توانای
خاشەبڕکردنی گەندەڵیان نییە چونکە
بۆخۆیان لەگەندەڵییەوە گالون و لە ڕاستیدا
دەبێ لەسەرەتادا بۆخۆیان دادگایی بکرێن
و سزا بدرێن .سادق الریجانی ،سەرۆکی
دەزگای قەزایی کە لەو چەند ڕۆژەدا
بەفەرمی ئیزن لە خامنەیی دەخوازی بۆ
پێکهێنانی ئەو لێژنە سێ قۆڵیانە و دادگایی
خێرای گەندەڵکاران ،بۆخۆی یەکێک لە
گەورەترین گەندەڵکارهکانە و لەکەس شاراوە
نییە کە وهک مهحموود سادقی ،نوێنەری
مەجلیسی ڕێژیم باس دهکا زیاتر لە ٦٠
حیسابی بانکی بە بڕی هەزار میلیارد تمەن
لە پارەی متمانەبڕی (وثیقە)ی تۆمەتباران
لەسەر ناوی ناوبراو کراوەتەوە و ساڵیانە
دووسەت میلیارد تمەن سوودیان دێتەسەری.
لەڕاستیدا سەرچاوەی گەندەڵی لە ئێراندا
بەشێوەی گشتی نیزامی کۆماری ئیسالمییە
و ئەو جۆری نیزامەکهیە کە ڕێخۆشکەرە بۆ

مەیدانی بۆ باندە مافیاییە ئابوورییەکانی دوور
و نیزیک لە دەسەاڵت بۆ تەڕاتێن و هەڵلووشینی
داهاتی واڵت خۆش کردووە .هەر لەو ماوەیەدا
بازاڕی پشک و دراو و زێر هەژانێکی
گەورەی بەخۆیەوە بینی و کار گەیشتە ئەوەی
دۆاڵرێکی ئەمریکایی بە نیزیکەی  ١٢هەزار
تمەن ئاڵووێری پێ بکرێ؛ لەبەرانبەریشدا
کەلوپەڵ و پێداویستییەکانی خەڵکی ،تەنانەت
بەرهەمە نێوخۆییەکانیش ،نرخیان بەشێوەی
سەسورهێنەر چووە سەرێ و بەم چەشنە
گوشارێکی تاقەتپرووکێن کەوتووهته سەرشانی
خەڵکی ،بەتایبەت چینی هەژار و کەمداهاتەکان.
بێگومان لە داهاتووشدا و لەپاش قۆناغی
دووهەمی گەمارۆ ئابوورییەکانی ئەمریکا کە
کەرتی نەوت و گازی ئێران دەگرێتەوە ،داهاتی
فەرمیی کۆماری ئیسالمی زۆر لەوەی کەهەیە
کەمتر دەبێتەوە و گوشاری زیاتر دەکەوێتە
سەر کۆمەاڵنی داماوی خەڵکی ئێران .لەو
بەینەدا ڕایەڵی بەربەرینی دزی و گەندەڵی و
ڕانتخۆڕەکانی نیزیک ب ه دەسەاڵت بێکار نابن و
بەهەموو هێزو توانایانەوە تێ دەکۆشن لەودۆخە
شڵەژاوە کەڵک وەرگرن و گیرفانهکانیان بئاخنن.
ئەگەر ئاوڕێک لە دزی و بەفیڕودانی داهاتی
گشتیی واڵت و گەندەڵییەکانی چوار دەیە
دەسەاڵتداریی کۆماری ئیسالمی بدەینەوە،
دەبینین که لە زۆربەی ئەو گەندەڵییانەدا
دەستی مافیای سپای پاسداران و ئۆرگانەکانی
سەر بە خامنەیی پێوە دیارە .بوونی دەیان
پەروەندەی دزی و گەندەڵیی سەدان میلیارد
تمەنی و تااڵنی داهاتی نەوت و گازی ئێران و
پاوانکردنی هەناردە و هاوردەی زۆربەی کاال و
پێداویستییەکان لەالیەن مافیای سپای پاسداران
و بوونی چەندین ڕێڕەوی هەوایی ،دەریایی
و ویشکانی بۆ قاچاغی ماشێنی گرانبایی و
کەلوپەلەکانی دیکە نیشانەی ئەو ڕاستییەن کە
گەندەڵی ئاوێتەی سیستەمی کۆماری ئیسالمی
بووە و لێکهەاڵواردنیان ڕێی تێ ناچێ .هەتا
ئەو ڕێژیمە سەرەڕۆیەش لە دەسەاڵتدا بمێنێ،
چارەنووسی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران لەوە
باشتر نابێ و ناکرێ چاوەڕوانی ئەوە بین کە
کۆماری ئیسالمی هەنگاوێک بۆ کەمکردنەوەی
مەینەتییەکانی خەڵکی داماوی ئێران هەڵێنێتەوە.
ئەو ڕێژیمە کە چنگی بەسەر چارەنووسی خەڵک
و ههموو داهات و سامانی ئەو واڵتە داگرتووە،
نەک هەر ئامادە نییە چاوێک بە سیاسەتەکانی
خۆی لە دەرەوە و لە نێوخۆدا بخشێنێتەوە،
بەڵکوو زۆر لە جاران مکووڕتر و پێداگرتر
درێژە بە کاروکردەوەکانی دهدا و ئەوەی
بۆی گرینگ نییە ،ژیان و گوزەرانی کۆمەاڵنی
بێدەرەتانی خەڵکی ئێرانە کە هەژاری و نەداری
و دەسکورتی بە چۆکیدا هێناون .گەندەڵی
هەوسارپچڕاو کە نیزامی کۆماری ئیسالمی
و کۆمەڵگهی ئێرانی گرتووەتەوە ئاکامی
سیاسەتەکانی ئەو ڕێژیمەیە و بەدڵنیاییەوە هەتا
کۆماری ئیسالمی بمێنی گەندەڵی و داتەپینی
ئابووری و لێکەوتەکانی دەمێنن و بگرە زیاتر
زەخت لەسەر کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران دادەنێن.
هەر بۆیەشە باشترین رێگا بۆ دەربازبوون

لەڕاستیدا سەرچاوەی گەندەڵی لە ئێراندا بەشێوەی گشتی نیزامی
داتەپیو و رزیویی کۆماری ئیسالمییە و ئەو نیزامەیە کە ڕێخۆشکەرە
بۆ پەرەسەندنی گەندەڵی و بەشێوەی تایبەتیش سپای پاسداران وەک
گەورەترین مافیای زاڵ بەسەر ئابووری ئێراندا و ئەو بنکە و بونیاتە زۆر
و زەبەالحانەیە کە لەدەرەوەی دەسەاڵتی دەوڵەت و یاساکانی ئەو ڕێژیمە،
سەر بە بەناو «بەیتی ڕیبەرین» و واڵمدەری هیچکەس جگە لە خامنەیی نین

پەرەسەندنی گەندەڵی و بەشێوەی تایبەتیش
سپای پاسداران وەک گەورەترین مافیای
زاڵ بەسەر ئابووری ئێراندا و ئەو بنکە و
بونیاتە زۆر و زەبەالحانەیە کە لەدەرەوەی
دەسەاڵتی دەوڵەت و یاساکانی ئەو ڕێژیمە،
سەر بە بەناو «بەیتی ڕیبەرین» و جگە لە
خامنەیی واڵمدەری هیچ کەس و الیهنێک نین.
قەیرانی ئابووری بێوێنەی ئەو چەند مانگە،
بەتایبەت پاش هاتنەدەرێی یەکالیەنەی
ئەمریکا لە ڕێککەتنی بەرجام لەالیەک
ئابووریی ئێرانی هەڵتەکاندووە و بووەتە
هۆی ئاوسان و گرانیی لەڕادەبەدەری
پێداویستییەکانی ژیان و
سەرەتاییترین
تەنگی بە دەیان میلیۆن لە خەڵکی هەژار و
کەمداهاتی واڵت هەڵچنیوە و؛ لەالیەکی دیکەش

لەو قەیرانانە ئەوەیە خەڵکی وەزاڵەهاتووی
ئێران ب ه یهکڕیزی و شێلگیرییهو ه بۆ گۆڕینی
ئهم نیزامە گەندەڵە تێ بکۆشن کە ماوهی
چوار دەیەیە دەسەاڵت و ژیان و چارەنووسی
گەالنی ئێرانی لەپاوانی خۆی گرتووە ،ب ه تایبهت
ل ه ئێستادا و بەلەبەرچاوگرتنی ئەو زەخت و
گوشارەی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لەسەری
داناون ،ڕژیم زیاتر لە هەموو کاتێک لەرزۆکتر
بووە .بێگومان به بهردهوامیی ئهم گوشاران ه
و قوڵبوونەوەی ڕاپەڕینی جەماوەری کۆمەاڵنی
وەزاڵەهاتووی خەڵکی ئێران ،ئەو ڕێژیمە دژی
گەڵییە هیچ داهاتوویەکی لە ئێراندا نامێنێ و
درنگ یان زوو بەرەو ههڵدێری نەمان دەڕوا.
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لەمەودوا ئێران ،ڕیاڵی ئهو واڵت ه و
ئایەتوڵاڵ چیان لێ دێ؟
ئێف ئێکس ئێمپایەر _ باب مەیسن
و له ئینگلیسییهوه :کهماڵ حهسهنپوور
لە کاتێکدا کە هەڵبژاردنی نوێنەرانی کۆنگرە نزیک
دەبێتەوە ،سەرۆککۆماری ویالیەتە یەکگرتووەکان
بــە پــێــوانــەی مــێــژوویــی ســەرقــاڵ بـــووە .شــەڕی
بازرگانی لەگەڵ چین ،ڕێککەوتننامەی ڕاماڵینی
چەکی ئەتۆمیی لە کۆرەی باکوور ،وەرچەرخان
لە پەیوەندییەکان لەگەڵ ڕووسی ه کە خەریکە
دێتە ئــاراوە ،دانووستانی بازرگانیی نوێ لەگەڵ
یەکیەتیی ئورووپا ،وتووێژ لەگەڵ مەکزیک و کانادا
و ئابلۆقەی نوێ دژی ئێران لەگەڵ هێرشی ئەم
دواییانەی ئابووری بۆ سەر ئەردۆغان و تورکیە.
لــە کــاتــێــکــدا کــە بــەربــەســتــە ئــابــووریــیــەکــانــی
تــرامــپ لــە حــەوتــووی ڕابــــردوو وەک هەوڵێک
بــۆ ئ ــازادک ــران ــی قــەشــە بــرانــســۆن ســەیــر کــرا،
لــەوانــەیــە کــایــەیــەکــی گــهورهت ــر لــە ئــــارادا بــێ.
ئابلۆقەکانی سەر ئێران
دوژمنی ژمارە یەکی سەرۆککۆماری ویالیەتە
یــەکــگــرتــووەکــان ئ ــێ ــران بــــووە و هــێــرش بۆ
ســەر ڕیککەوتنی ئەتۆمی لــە کاتی بانگەشەی
هــەڵــبــژاردن نــیــشــانــەی هــۆشــداریــی ئــاڵــوگــۆڕی
هەلومەرج بوو کە دیتمان هەلومەرجەکەش گۆڕا.
یــەکــگــرتــوویــی ل ــە ســەپــانــدنــی ئــابــلــۆقــەکــانــی
ئێران لە ڕابـــردوودا مــەودای مانۆڕی ئێرانیان
گەلێک ســنــووردار کــردبــوو ،ب ــەاڵم هەلومەرج
گـــــۆڕاوە و ئــەمــە هــۆیــەکــەی دەگ ــەڕێ ــت ــەوە بۆ
ویــســتــی تــرامــپ بــۆ تــۆرانــدنــی هــەمــوو کــەس
لەبەر بــەرژەوەنــدیــی ویالیەتە یەکگرتووەکان.
دوو ساڵ لە هەڵگیرانی ئابلۆقەکانی ئێران و
گەڕانەوەی بۆ نێو گۆڕەپانی جیهانیی و حەزی
کۆمپانیا ڕۆژئــاوایــیــەکــان بــۆ وەدەستهێنانی
بەشێک لە دۆاڵرە نەوتییەکانی ئێران تێپەڕ بووە.
شــتــەکــان بــە گــوێــرەی هــیــوای ڕێــژیــمــی ئێران
نەچوونە پێش کە خۆبواردنی سەرۆککۆماری
ویالیەتە یەکگرتووەکان لە پەسەندکردنەوەی
ڕێککەوتنی ئەتۆمیی و سەپاندنەوەی ئابلۆقەی
نــوێ لــە حــەوتــووی ڕابـــــردووی لــێ کــەوتــەوە.
لە کاتێکدا کە ئێران بە هەستکردن بەو ڕاستییە
کە هیچ ئاڵووێرێکی بازرگانیی لەگەڵ ویالیەتە
یەکگرتووەکان نابێ درێژەی بە ژیانی ئاسوودە
داوە ،بەڕێوەبەرایەتیی ئامریکا هەم هاوپەیمانان و
هەمیش دژبەرانی وشیار کردۆتەوە کە ئابلۆقەی
سزادەرانە دەخاتە سەر هەر واڵتێک کە مامەڵەی
بازرگانی لەگەڵ ئێران بکا و ئەمە کاردانەوەی
لەسەر ئابووریی ئێران هــەبــووە؛ بە لەبەرچاو
گرتنی ئەم ڕاستییە کە ئامانچ ئەوەیە لە مانگی
نۆڤامبردا بــڕی هــەنــاردەی نەوتی ئێران بگاتە
سفر ،ک ه النیکەم ئهم ه بۆ ئێران جێگای نیگەرانییە.
نیگەرانیی گەورەتری ئێران شــەڕی بازرگانی
و ویــســتــی تـــرامـــپ بـــۆ ســەپــانــدنــی گــومــرگ
دژی ســەرجــەم واڵتــــان و الی ـهن ـهکــان ـ ه [ک ــە بە
پــێــچــەوانــەی ئــابــلــۆقــەکــان ئــاڵــووێــری بــازرگــانــی
لــەگــەڵ ئــێــرانــدا دەکـــەن] بەبێ لەبەرچاوگرتنی
مــێــژووی پەیوەندییەکانیان [لــەگــەڵ ئامریکا].
هــەڕەشــەی شـــاراوە دژی ئــێــران ه ــەن ،بــەاڵم
زۆرتـــر بــۆ ڕێژیمێک کــە لــە  ١٩٧٩دەســەاڵتــی
بەدەستەوەیە و لە کاتێکدا کە یەکیەتیی ئورووپا
و زلهێزە جیهانییەکانی دیکە ناڕەزایەتی بەرامبەر
بە دوایین هەڵوێستی ویالیەتە یەکگرتووەکان
دەر دەبــڕن ،ستراتێژیی ترامپ وێدەچێ یەکێک

لەم دوو ئاکامە دەستەبەر بکا ،یەکیان گەلێک
بەسوود دەبــێ بۆ ویالیەتە یەکگرتووەکان
و ئــەوی دیکە کــارەســات بــۆ گشت الیــەک.
ئێران تووشی تێکڕمانی ئابووری دەبێ؟
ئابووریی ئێران لەبەر یــەک هەڵوەشاوە،
ڕیــاڵــی ئــێــران بــۆ نزمترین ئاست بەرامبەر
بە دۆاڵر دابـهزیــوه ،زۆربــەی تێکڕمانەکە لە
ماوەی ئەم هاوینە بە هۆی دەستپێکردنەوەی
ئــابــلــۆقــەکــان لــە مــانــگــی ئــاگــوســت هــاتــۆتــە
ئــــاراوە و هــەاڵوســانــی نــرخــەکــان گەیوەتە
ئاسمان لە کاتێکدا کە سەردەمێک بازرگانە
گــەشــبــیــنــەکــان گــریــمــانــەی دوورەدی ــم ــەن ــی
تــاهــەتــایــیــەکــی دیــکــە لــە بــیــابــانــیــان دەکـــرد.
دوایــیــن جــار کــە ئ ــاس ــەواری ئابلۆقەکان
دەرکەوت لە نێوەڕاستی شەڕێکی سەخت لە
نێوان ئێران و جیرانەکەی عێراق بوو کە کوژرانی
یەک میلیۆن کەسی لێ کەوتەوە .ئەمجارە،
هیچ شەڕێک لە ئارادا نییە ،تەنیا گەشەسەندنی
ئابووریی جیهان و خۆشگوزەرانی بۆ ئەو
الیەنانەی کە لە بەری دروستی پەرژینەکەن.
هەواڵی خۆپیشاندانی  ١٠٠هەزار کەسی لە
شەقامەکانی ئێران بەدوای دوایین ئابلۆقەکان
ک ــە هـــــاوار دەکـــــەن مــــردن ب ــۆ دیــکــتــاتــۆر
ئەمجارەیان بە مانای چەرمەسەرییە .بێکاری،
بەرزبوونەوەی دوو هیندهی نرخی میوە و
ســەوزەمــەنــی و دابەزینی ب ـهرچــاوی نرخی
ڕیــاڵ لە بــەراورد لەگەڵ دۆالر پاشلەرزەی
ئابلۆقەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکان هیوای
ئــەم واڵتــەیــە تــا ببێتە هــۆی لێدانی دوایین
بــزمــارەکــان لــە تــابــوتــی ڕێــژیــم .ئ ـهویــش ل ه
کاتێکدا و له ئێستادا ک ه نرخی ههر بۆشک ه
نهوت سهروو  70دۆالره و پاش ئهوهی ک ه
دەوڵەتی ئێران بۆ ماوەی پتر لە دوو ساڵ لە
دۆاڵری داهاتی نەوت و پارەی وەبەرهێنەرانی
بیانی بەهرەمەند بوو .بهاڵم ل ه ئێستادا نرخی
فهرمیی دراو لــە دۆاڵری  ١٢٠٠٠ڕیــاڵ ڕا
لــە کــاتــی نووسینی ئــەم بابەتە گەیشتۆتە
 ٤٤٠٠٠ڕیـــاڵ .بـــەاڵم بــە گــوێــرەی هــەواڵــی
مەیدانیی لە چەند حەوتووی ڕابردوودا نرخی
نافەرمیی  ١دۆالر گەیشتۆتە  ١١٢٠٠٠ڕیاڵ.
جیاوازیی نێوان نرخی فەرمیی و نرخی
سەر شەقام بەڕوونی لەبەر چــاوی خەڵکی
ئێرانە .لە کاتێکدا کە ئەمساڵ نرخی فەرمیی
دۆالر لە  ٣٦٠٠٠ڕیاڵ ڕا گەیشتۆتە ،٤٤٠٠٠
نرخی سەر شەقام لە  ٤٤٠٠٠بۆ سەرووی
 ١١٠٠٠٠بــــەرز بـــۆتـــەوە ،کــە قــەڵــەمــبــازی
ســەرەکــیــی دەگــەڕێــتــەوە بــۆ مانگی ئاپریل.
شتێکی ســەرســوڕهــێــنــەر نییە کــە ڕێــژەی
فەرمیی هەاڵوسانی نرخەکان لە گــەڵ هی
سەرشەقام جیاوازە و فرۆشیاران نرخەکان
بەرز دەکەنەوە تا قەرەبووی چوونە سەرێی
نــرخــی دۆالر لــە ســـەر شــەقــام بــکــەنــەوە.
ل ــە کــۆتــایــی مــانــگــی جــــوالیــــەوە ،ڕێـــژەی
هــەاڵوســانــی نرخی ســااڵنــە %٢٠٠ی تێپەڕ
کـــــردووە ،لــە کــاتــێــکــدا کــە ڕێــــژەی فەرمیی
هــەاڵوســان لە الیــەن کاربەدەستانەوە %١٠
ب ــاس کــــراوە کــە جــیــاوازیــی نــێــوان نرخی
فەرمیی و نرخی ڕاستەقینە لە ژانوییەوە
مــەودای نێوانیان بێ پسانەوە زیاتر بووە.

درێژەی:

لە ٣٩ساڵەی فەرمانی جیهادی خومەینی دژ بە خەڵکی کوردستاندا

لە هەمبەر کۆماری ئیسالمی ئێراندا وێنا کرد و
هەتا ئێستایشی لەگەڵ بێت خەڵکی کوردستان و
بزووتنەوە مافخوازەکەی جیدیترین و لێبڕاوترین
دژبەرانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانن.
ئەمساڵ کە  ٣٩ساڵ بەسەر ڕاگەیاندنی فەرمانی
جیهادی خومەینی دژ بە خەڵکی کوردستان
تێپەڕ دەبێ ،لە سەروبەندێکدا ڕێز لە خۆڕاگریی
مێژوویی خەڵکەکەمان دەگرین ،کە زۆربەی نزیک
بە تەواوی شوێنە جیاجیاکانی ئێران بەرانبەر بە
سیاسەتەکانی ئەم ڕێژیمە هەر کامەیان بوونەتە
کوردستانێک و خەڵکی زۆربەی شارەکانی
ئێران دژی ئەم دەسەاڵتە هاوهەڵوێستی
خەڵکی کوردستانن و داوای ئاڵۆگۆڕی قووڵ و
بنەڕەتی لە نیزامی سیاسیی ئەم واڵتەدا دەکەن.
لەدوای نزیک بە  ٤٠ساڵ لە دەسەاڵتدارێی ئەم
ڕێژیمە بە سەر خەڵکی ئێران و کوردستاندا ،هەتا
ئێستایش ناو و ناوەڕۆکی کۆماری ئیسالمیی

ئێران ،خولقێنەر و وەبیرهێنەرەوەی
تێرۆر ،مەرگ ،زیندان ،سەرکوت و بەرەو
پاشگەڕانەوەیە .بەرهەمەکانی ئەم نیزامە بۆ
خەڵک لەم چوار دەیەدا بەشی زۆری بریتین
لە“ :هەژاری ،برسییەتی ،گەندەڵی ،بێکاری،
پەرەسەندنی مەسرەفی مادەهۆشبەرەکان،
کەمئاوی ،تەاڵق ،خۆکوشتن و دەیان
دیاردەی دزێوی دیکەی سیاسی ،ئابووری و
کۆمەاڵیەتی” .سەرهەڵدان و ناڕەزایەتییەکانی
تەنیا یەکساڵی ڕابردوو خەڵکی ئێران بەگشتی
سەلمێنەری ئەو ڕاستییەیە ،کە خەڵک
بەتەواوەتی لەم ڕێژیمە بێزراون و خوازیاری
الچوون و کۆتاییهاتنی ئەم نیزامەن.
لەسەر ئەم شێوه دەسەاڵتانه پێشتریش
مێژوو بڕیاری خۆی داوە ،هیچ دەسەاڵتێکی
دیکتاتۆر و دژەگەلیی نەیتوانیوە و ناتوانێ هەتا
سەر لە بەرنانبەر ئیرادەی خەڵکەکەی خۆی

لەمەودوا چ شتێک چاوەڕوانی ئێران دەکا؟  
ئابلۆقەکانی ســەر نــەوتــی ئــێــران تــا مانگی
نۆڤامبر دەســـت پــێ نــاکــەن ،بـــهاڵم هــەر لە
ئێستاوە واڵت تێك ڕماوە و [کاربەدەستانی]
ڕێــژیــمــی ئــیــســامــی لــێــک نــزیــک ب ــوون ــەوە،
تــەنــانــەت ڕووحــانــی ڕێــفــۆرمــخــواز لــە پشت
ئــایــەتــوڵــا خــامــنــەیــی ســەنــگــەری گــرتــووە.
چەند مانگ پێش دەستپێکردنی ئابلۆقەی
هەناردە کردنی نەوت ،گەڕانەوەی سەرۆکی
ڕێفۆرمخواز ڕووحانی بۆ نێو تووندئاژۆکان
وێدەچێ ببێتە هۆی تووڕەیی زۆرتری جەماوەر،
تەنیا بژاردەی ڕێژیمی ئێران گەڕانەوە بۆ مێزی
وتــووێــژە کە دژی ســەرجــەم بۆچوونەکانی
ڕێبەر بەرامبەر بە ویالیەتە یەکگرتووەکانە.
ئاڵترناتیوەکە ئەمەیە کە [ڕێژیم] بەرەوڕووی
شــۆڕشــێــکــی نــێــوخــۆ بــبــێــتــەوە و نــاڕازیــیــان
زۆرتــــر ســەرکــوت بــکــا ،لــە کــاتــێــکــدا کــە بە
دوای ڕێــگــاچــارە بــۆ وەســتــانــدنــی دابەزینی
نــرخــی دراو و چـــارەســـەری گــیــروگــرفــتــی
ڕێــــژەی هــەاڵوســانــی نــرخــەکــانــدا دەگــــەڕێ،
هێچکام لــەوانــە مومکین نین تــاکــوو ئێران
پێداچوونەوە بە دۆخی دراو نەکا و بەدوای
ڕێگاچارەی شیاودا نەگەڕێ و لە هەمووی
گرینگتر مەسەلەی ئابلۆقەکان چارەسەر نەکا.
ئاخۆ ڕۆژئاوا شۆڕشێکی نێوخۆی [ئێرانی]
دەوێ و ئــەمــە چ کــاردانــەوەیــەکــی لــەســەر
دیــنــامــیــزمــی ڕۆژهـــەاڵتـــی نــێــوەڕاســت و لە
کۆتاییدا لــەســەر نرخی نــەوتــی خــاو دەبــێ؟
ئــێــران دەورێ ــک ــی دەس ــت ــێ ــوەردەران ــەی لە
خۆرهەاڵتی ناڤین هــەبــووە و لەبەر شەڕی
دەســـــەاڵت بــێــگــومــان ئ ــەگ ــەری هــەاڵیــســانــی
شــەڕ هــەیــە ،تــەنــانــەت بــە دەستنیشانکرانی
دەوڵــەتــی ئینتیقالی لــە الیــەن ڕۆژئــــاواوە یا
گـــەڕانـــەوەی شـــــازادەی جێنشین و کــوڕی
شــای پێشوو ،ڕەزا پــەهــلــەوی لــە تــاراوگــە،
کــە لــەگــەڵ ئیسڕائیل و دوژمــنــانــی دیکەی
ڕێژیمی ئێستا بۆ پشتیوانیی لە گەڕانەوەی
پاشایەتیی بۆ ئێران دانووستانی کــردووە.
هەرچۆنێک بێ ،سەردەمێکی بــەژان دەست
پێ دەکــا ،و ڕەوتــی دابەزینی نرخی ڕیاڵ لە
کۆتاییدا تا چەند مانگی دیکە سەقامگیر دەبێ،
درێژەکێشانی ناڕەزایەتییەکان و هەڕەشەی
شۆڕش وێدەچێ پێش سەقامگیر بوون ببێتە
هۆی دابەزینی زۆرتر ،لە کاتێکدا کە گۆڕینی
ڕێــژیــم دەتــوانــێ ببێتە هــۆی گەشەسەندنی
دەستبەجێی بــازاڕەکــان ،چونکە گریمانەی
پەیوەندیی نزیک لەگەڵ ڕۆژئاوا و لە هەمووی
گرینگتر ویالیەتە یەکگرتووەکان دەکــرێ.
لە پەیوەندی لەگەڵ نەوتی خاو و وەستانی
گەیشتنی ئەو بەدەست کڕیاران ،لە کۆتاییدا
دەگەڕێتەوە بۆ شێوەی هەلسوکەوتی ڕێژیم
لەگەڵ ئابلۆقەکان و ئاخۆ سپای پاسداران
دەگەڕێتەوە بۆ سەر عادەتی کۆنی پێشگرتن
بە هاتووچۆ لە گ ــەرووی هــۆرمــز .ســەرۆک
کــۆمــاری ئێستای ویالیەتە یەکگرتووەکان
وێناچێ ئەم تاکتیکە قبووڵ بکا ،کە دەتوانێ
ببێتە هــۆی ب ــەرەوڕووب ــوون ــەوەی کۆماری
ئیسالمیی لــەگــەڵ دژکــــــردەوەی ویــایــەتــە
یــەکــگــرتــووەکــان و گـــرەوەکـــەی بــۆ تــرامــپ
دەتـــوانـــێ ســەرانــگــرێ کــردنــی ڕێــژیــم بــێ.
عــەجــایــب دەســتــکــەوتــێــک دەبـــێ ئــەمــە ....
ڕابوەستێ .کۆماری ئیساڵمیش لەو قاعیدەیە
بەدەر نییه .سەروەریی بۆ ئەوانه دەمێنێتەوە
کە بەرانبەری وەستانەوە و ئیلهامی ئازادی،
سەربەستی و کەرامەتی مرۆڤ هانی دان
بۆ دوارۆژێکی گەش کە تێیدا دەسەاڵتێکی
دێموکراتیک زامنی مافی هەموومان بێت.
ئێستا کە کۆماری کۆنەپەرەستی تێرۆر و
سێدارە ڕووبەڕووی دەیان قەیرانی نێوخۆیی،
ناوچەیی و جیهانی بووەتەوە و کۆمەاڵنی خەڵک
لێبڕاوانەتر لە هەمیشە بەرانبەری ڕاوەستاون،
ئێمە هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان دەستمان لە نێو دەستی یەکتر،
بە مەبەستی گەیشتن بە کۆمەڵگایەکی ئازاد
و دێموکراتیک ،بە ئیرادەیەکی قورسترەوە
بەرەو داهاتوویەکی گەشاوە یەککەوتووین
و خۆ ڕێک دەخەین تاکوو هەنگاوەکانمان
پتەوتر لە هەمیشە بەرەوپێش بهاوێین.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٢٨ی گەالوێژی ١٣٩٧ی هەتاوی

مامۆستا مەالخدر دۆڵەگەرمی

عادڵ مەحموودی

ئەگەر بە مێژوی دوور و نزیکی
نەتەوەکەماندا وەگەڕێین و وەردی
دەیـــنـــەوە ،دەبــیــنــیــن مامۆستایانی
ئایینی ڕەمــز و پێشەنگی خەبات و
بەرخودان بوون .ئهوان بۆ کۆمەڵگهی
ئــــەودەم نەخشی ڕوونــاکــبــیــران و
خوێندکارانی ئێستایان گــیــراوە و
هەنووکەش کەم نین ئەو مامۆستا
خەباتکار و نەتەوەپارێزانەی لەنێو
خۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لەنێو
کــۆری خەباتی ئاشکرادا لە چاوی
دەسەاڵتی ئیسالمیی ئێراندا نەخشی
چقڵ دەگێرن ،بــەردەوام بەرپەرچی
سیاسەتی دوژمنکارانە دەدەن ــەوە.
بــــــەدڵــــــنــــــیــــــایــــــەوە چ ئـــــەو
مــامــۆســتــایــانــەی ئــــەو دەم و چ
ئ ـهوان ـهی ئێستا لە حوجرەکاندا فرچکیان بە بیری کــوردایــەتــی و ئازایەتی
گرتووه ،ئامۆژگاریی مامۆستاکانیان لە کەڵکەڵەیاندا بۆتە هەوێنێ بەرەنگاری
و فیداکاری .بەشێکی زۆری مامۆستایانی ئایینی خۆڕسکانە قۆڵی هیممەتیان
ههڵماڵیوە و چاکیان بــەال داداوە و خۆیان هاویشتۆتە نێو کــۆڕی خەبات.
بەکردەوە کەم نین ئەو مامۆستایانەی وەک فەرماندەی چاو نەترس تەنگیان بە
سپای پۆشتە و پەرداخی دوو دەستەاڵتی «شا» و «شێخ»ی حاکم هەڵچنیوە و
نەترەی هێزەکانیان بردوون! ئەمڕۆش یەکێک لەو توێژە بەرچاوەی کۆمەڵگهکەمان
کە بۆتە ڕوانگەی گەل ،مامۆستایانی ئایینین که لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا دەبێ
ئەرکی کادری لێهاتوو بگرنە ئەستۆ ،هەروەک ل ه پێشوودا نیشانیان داوه و زۆر
لهوان گیانیان له پێناویدا داناوه که مامۆستا مهال خدر دۆڵهگهرمی یهک لهوانه.
مامۆستا مهال خدر ساڵی  ١٩٤٣لە گوندی دۆڵەگەرم کە دەکەوێتە ڕۆژئاوای
سەردەشت چاوی بە دونیا ههڵ هێنا .ئهو لە بنەماڵەیەکی هەژاردا لەدایک بوو
و بە حوکمی ئەوەی تاقانە بوو ،الی دایک و باوکی زۆر خۆشەویست بوو و
هەموو هەولی ئەوان بەتایبەتی دایکی بۆ ئەو بوو وهبهر خوێندن بنرێ و پێ بگا.
سەرەتای دەستپێکردنی مامۆستا بەخوێندن دەگەڕیتەوە بۆ مزگەوت و لهالی
مامۆستا مەال مهحموود ،مامۆستای ئاوایی دهست به خوێنی وانه ئاینییهکان
دهکا و بهرهبهر ه ههموو قۆناغهکانی خوێندنی دینی دهبڕێ ههتا ئیزنی مهالیهتی
وهردهگرێ .مامۆستا ههم شارەزاییەکی زۆری لە سەر دین و ئیسالم هەبووه و
ههم تا بڵێی مرۆڤيکی خۆش فکر و ئازدیخواز بووه .ئازادیخوازی الی مامۆستا
تایبەتمەندییەکی یەکجار بهرچاو بوو ه و ئهوینی خاک و نیشتمان و کوردایەتی
و خهبات بهشێکی گرینگ له کهسایهتیی ئهو بوون .مامۆستا که کهسێکی وردبین
و ههڵسووڕ بوو ،بۆ خهبات و تێکۆشانی به کردهو ه ڕیزهکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ههڵبژارد و ساڵی  1344شهرهفی ئهندامهتیی ئهم حیزبهی وهرگرت.
بـــاوکـــردنـــهوهی ســیــاس ـهتــی خ ـهڵــک ل ـهنــێــو خ ـهڵــک و هــانــدانــی خ ـهڵــک بۆ
مــافــخــوازی و خــهبــات دژی زۆرداری ئ ـهرکــێــک ب ــوو کــه مــامــۆســتــا شـهو
و ڕۆژی ب ــۆ نــهدهن ــاس ــی و زۆر ق ــازان ــج و بـــهرژهوهنـــدیـــی ش ـهخــســی و
بنهماڵهیی ک ــرد ه قــوربــانــیــی سهرخستنی ئامانج ه بـــهرزه نهتهوهییهکانی.
مامۆستا یەکێک لەو کەسانە بوو کە هەم لە سەردەمی محهممەدڕەزا شا
و هەم لە سەردەمی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا دژی ستەمکارییان وەستا و
لــەو ڕێگەیەشدا ڕووبــــەڕووی زۆر لــە کێشە و سەختییەکانی ژیــان بــۆوە.
لــ ه ڕاپــهڕیــنــی چــهکــداریــی ســااڵنــی 46_47ی تــێــکــۆش ـهرانــی دێــمــوکــراتــدا
مامۆستا مهال خدر وهک یهکێک ل ه باوهڕپێکراوانی مهال ئــاواره ههڵسووڕانی
بــــووه و یــارم ـهتــیــی ش ــۆڕش ــی داو ه و دواتـــــر لــ ه ژێـــر ف ــش ــاری ن ــاوهن ــد ه
ئهمنیهتییهکانی ڕێژیمی شــادا نــاچــار بـه بهجێهێشتنی زێــدهک ـهی دهک ــرێ و
لـه بــاشــووری کــوردســتــان درێـــژ ه بـه ژیــان و خهباتی پێشمهرگانهی دهدا.
مامۆستا عهبدوڵال حهسهنزاد ه ک ه هاوڕێی سهردهمی فهقێیهتی و خهباتی
پێشمهرگانهی مهال خدر بووه ،ل ه بارهی ئهم ڕۆژانە و تێکۆشانی مهال خدرئاوا
دهنووسێ« :کاک مهال خدر لهو مهیدانهشدا زۆر جێی متمانه ،زۆر جێی ئۆمێد و زۆر
چاالک بوو .بۆ ئهنجامدانی ئهرکی حیزبی و نیشتمانی ماندوویی نهدهناسی و شهو
و ڕۆژی نهدهزانی .دهگهڵ ههموو مهترسییهکانی سهر ڕێی خهبات و دهگهڵ ئهوهی
دهسهاڵتی جهههننهمیی پاشایهتی ههموو ناوچهکان ،ب ه تایبهتی ناوچهی سهردهشتی
ب ه هێزی سهربازی و ژاندارم و بهکرێگیراوی ههرزان قیمهتی خۆواڵتی تهنیبوو،
مهال خدر ههروهک هاوڕێکانی دیکهی بێ ترس له دوژمن خهریکی ئهنجامدانی
ئهرکه حیزبی و نیشتمانییهکانی بوو و ب ه ڕۆژ فهقێ و ب ه شهو پێشمهرگ ه بوو».
مـهال خــدر ل ه دوای ڕاپهڕینی گهالنی ئێران و دهستپێکردنهوهی وهرزێکی
نـــوێ لــ ه شــــۆڕش و خ ـهبــاتــی ســیــاســیــی کــــورد لــ ه ئ ــێ ــران ،وهک کــادرێــکــی
بـ ـهوهج ــی حــیــزبــی دێــمــوکــرات شـــان وهبــــهر ب ـهرپــرســای ـهتــیــی ـهکــان دهدا و
ههموو کاتهکانی ژیانی بۆ ڕاپـهڕانــدنــی ئهرکه حیزبییهکانی تـهرخــان دهکــا.
مامۆستا مهال خدر که بهشداریی چهند کۆنگرهی حیزبی کردبوو و ل ه ڕهوتی
دوو دهی ه خهباتی ئاشکرا و نهێنیدا خهرمانێک ئهزموونی سیاسیی وهسهر یهک
نابوو ،ل ه کۆنگرهی نۆی حیزبی دێموکرات_ڕێبهرایهتیی شۆڕشگێڕ_ دا ب ه ئهندامی
ڕێبهریی حیزب ههڵبژێردرا و پتر له جاران شانی دا بهر ئهرک و بهرپرسایهتییهکان.
دوا قۆناغی ژیانی نهمر مهال خدر ئهو کات ه دهست پێ دهکا که بههۆی هیندێ
گیروگرفتی ژیان و لهشساغییهو ه ناچار بوو ل ه ساڵی 1378ی ههتاویدا نیشتمان ه
خۆشهویستهکهی بهجێ بێڵی و ل ه واڵتی نۆروێژ بگیرێسێتهوه .لهو قۆناغهشدا
مهال خدر ههر به جهست ه لهوێ بوو ،ئهگینا بیر و هۆش و فکر و خهیاڵی ههر
لهالی کوردستان و کوردستانییهکان بوو .ههر بهو هۆیهشهوه ههموو توانای
خۆی بهکار دێنا تا بتوانێ کهلێنێک له ژیانی خهباتگێڕانهی حیزبهکهی پڕ بکاتهوه و
بزووتنهوهی ڕزگاریخوازانهی گهلهکهی ههنگاوێک ل ه سهرکهوتن نیزیک بکاتهوه.
مــامــۆســتــا مـــهال خـــدر بــه داخـــــهو ه لــه دواســاڵــهکــانــی ت ـهم ـهنــیــدا تــووشــی
نـهخــۆشــیــی بــێ ئــامــانــی شێرپهنج ه ه ــات و هــهر چ ـهنــدی ل ـ ه ب ـهرب ـهرهکــانــی
دهگـــهڵ ئــهو دێــوهزمــه ســامــنــاکـهشــدا ئــهوپــهڕی ور ه و یــازایـهتــیــی ل ـه خۆی
نیشان دا ،بــهاڵم سـهرهنــجــام ساڵی  2008نهخۆشییهکهی بڕستی لــێ بڕی
و بـ ه دنیایهک ئ ــاوات و ئــــارهزووی بـهدیــنـههــاتــووهو ه ماڵئاوایی یهکجاریی
لـ ه بنهماڵ ه بـهڕێــزهکـهی و هاوسهنگهرهکانی و گ ـهل و واڵت ـهک ـهی خواست.
ڕووحی شاد و یادی هەرمان.
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برایم چووکەڵی

٣١ی گەالوێژی ٢٢ _ ١٣٩٧ی ئاگۆستی ٢٠١٨

سێ پێشمەرگە و
زەبوونیی سوپایەک

پاییزی ساڵی ١٣٦٢ی بەفر و باران وەک سااڵنی پێشوو زۆر واڵتی دانەگرتبوو،
بەاڵم ویشەکەسەرمایەکی وابوو کە کەم کەس دەیتوانی خۆی لەدەرێ ڕابگری.
لەو سەروبەندەدا حیزبی دێموکرات بەرەو کۆنگرەی ٦ی خۆی هەنگاوی دەنا و
لەناوچەی مەهەباد فەرماندەری لک ،نوێنەری کۆنگرە بوو و دەبوا تا ئەو لە کۆنگرە
دەگەڕێتەوە کەسیک کاروباری لکەکە بەڕێوە بەرێ ،بۆ ئەم مەبەستەش فەرماندەری
لک یەکێک لەپیشمەرگە ئازاکانی بەناوی سەید سمایل بۆ ئەو ئەرکە دیاری کرد.
سەید سمایل کە پیشمەرگەیەکی زۆر ئازا و نەترس بوو ،بڕیاری دا بەبۆنەی
گرتن و تەواوبوونی کۆنگرەی ٦ی حیزب عەمەلیاتێک لە ناوچەی چۆمی
مەجیدخان بەڕێوە ببا .ئەو سەرەتا بۆ شناسایی شوێنەکە لەگەڵ چەند
کەس وەرێ کەوتن و بە پاییزی سارد ،شیو و دۆڵ و بەندەنەکان و جوگە و
جوێباری ناوچەیان بەرەو چۆمی مەجیدخان بڕی .لەسەر بەرزاییەک وەستان و
فەرماندە شوێنی کاری داهاتوویانی کە دەبوو عەمەلیاتی لێ بکەن بۆ هەر کام لە
تیمەکان دیاری کرد پاشان بە شێوەیەکی زۆر نهێنی لە ماڵێکی ئاوایی قەرەگۆل
وەژوور کەوتن و دوای پشوودان بەرەو الی ئاتاباڵغی و سریالوە گەڕانەوە.
لەنێو ئاوایی ئاتاباڵغیدا ،یەکێک لە پێشمەرگەکان پارێزی پێویست ناکا و شوێنی
مانەوەیان ئاشکرا دەبن ،ئەویش لە کاتێکدا کە لە پشت ئاوایی پایەگا بەسەر مااڵنەو
بوو .بۆیە سەید سمایل بڕیار دەدا ئاوایی بەجێ بێڵن و بەرەو گوندی سریالوە بچن.
پیشمەرگەکان کاتژمێر ٩ی بەیانی ڕەخت دەبەستن و باڵتە بەسەر تفەنگەکانیاندا
دەدەن و بەنیزیک پایەگادا تێ دەپەڕن و دەچنە سریالوا .لەو کاتەدا لە مزگەوتی
ئاوایی سەرەخۆشییەک دەبێ و پێشمەرگەکان بۆ چەند دەقە دەچنە مزگەوتەکە .خەڵک
بە دیتنی پێشمەرگەکان شاگەشکە دەبن ،بەاڵم دوایەش ئەگەرچی خەبەریان دەدەنێ
کە هەموو ڕۆژێک تویتایەکی پڕ چەکداری ڕێژیم لە میاندواو ڕا دێنە ئاوایی ،کەچی
ئەوان بە تێڕادوویی لە خۆیان گوێ نادەنێ .بۆ نیوەڕۆ سەید سمایل و پێشمەرگەکان
دەچنەوە ماڵی سێحەب پرسەکە ،بێ خەبەر لەوەی پاسدار گەیشتوونە سەریان و
شوێنەکەیان زاندراوە و هەتا پاسدار لێیان وەژوور نەکەوتن بە خۆیان نەزانی.
پێشمەرگەکان لەگەڵ خاوەن ماڵ خەریکی قسە و باس بوون کە پاسدارێک لوولەی
چەکەکەی لە دەرگایە هێنا ژوورێ و بە فارسی بە سەیدی گوت« :بلند شو پدر
سوختە »...سەید باوەڕی نەدە کرد کە ئاوا ئاسان پاسدار هاتبێتە سەریان .پاسدارەکە
دەستی بە ماشەوە نا و ڕەگبارێکی لە ژوورێ کرد .سەید سمایل بەر نەهات.
بەاڵم یەک لە دانیشتووانی ژوورەکە بە توندی بریندار بوو .لەگەڵ تەواوبوونی
خەشابی پاسدارەکە باییز و سەید بەر دەسترێژیان دا و کەالکی پاسدارەیان خست.
تەنیا سێ پێشمەرگە لە ژوورێک و حەوشە پڕ لە پاسدار .سەید دوو نارنجۆکی
پاسدارە کوژراوەکەی لێ کردەوە و فڕێی دایە حەوشە و ڕەوە پاسداری بەر رەگباری
تفەنگ دا و گوڕاندی« :لەبەرتان مردم لێیان دەن شێرە کوڕانی دێموکرات»...
بەو ئاوربارانە و بەو نرکەی شێرانەیە ورەی پاسدار ڕووخا و ئەوی کوژرا ،کوژرا
و ،ئەوەی دیکە خۆی پێ رانەگیرا و هەاڵت .سەید بەوەش ڕاوەنەستا و لە سەربانی
ماڵێش پاسداری ڕاو ناو و لەوێش دوو کەالکی لێ خستن و لە کووچە و کۆالنیش
ماشێنی پاسداری لە کار خست و چەند جەندەکێکی دیکەی لێ خستنە سەر عەرزی.
پێشمەرگەکان پێیان وابوو کە دەبێ خۆیان حەشار بدەن ،بە تایبەت کە سریالوا
کەرێزێکی تایبەتیی بۆ خۆحەشاردان هەبوو .باییز هەوڵی دا خۆی بگەیەنێتە ئەو
شوێنە؛ بەاڵم بە چوونەدەرێ لە حەوشە کەوتە بەر دەستڕێژ و شەهید بوو.
جەالل و سەید لە شەڕێکی سەختدا مابوونەوە و تا ئەو کاتە کەالکی زیاتر لە
دە پاسداریان خستبوو .نرکەی پڵنگئاسا و ئازایەتی و دەستوبردیان وایکردبوو
دوژمن پێی وابێ زیاتر لە بیست پێشمەرگەن کە سەنگەریان لێ گرتوون...
سەید سمایل و جەالل لە هۆڵی مەڕەکاندا بوون .چەند پاسدار بەرەو حەوشە و دوو
پاسداریش بەردەرگای کادێنی لێ گرتبوون .سەید تەنیا یەک نارنجۆکی پێ مابوو و
پێشی حەیف بوو کە تەنیا دوو پاسداری پێ بکوژێ ،دەنگی نەکرد تا پاسدارەکان
گەیشتنە بەر دەرگای کادێن و لە یەکتریان دەخوڕێ کە کامیان پێش کەون ،...لەپڕ
سەید قامکی بەتفەنگ داهینا و یەکیان کوژراو و ئەوەی دیکە بە برینداری ڕای
کرد و سەید ڕەگبارێکیشی بۆ سەربان کرد کە بووە هۆی ڕاکردن و کشانەوەی
کاتیی پاسدارەکان .ئەوانیش جێگەیان گواستەوە بۆ هۆلێکی دیکە کە پڕ لە مەڕ و
بەرغەڵ و حەیوان بوو .بڕیاریان دا کە مەڕەکە لە هۆڵەکە دەر بکەن و دەست لە
بەرغەلەکە نەدەن .وردە وردە لە سەعات  ٣نزیک دەبوونەوە .سەید سمایل ئەو
تەرحەی عەمەلیاتییەی کێشابوون و مۆری لک و هیندێک بەڵگەنامەی دیکە کە پێی
بوون تاقەتی کردن و بە خاوەن ماڵەکەی گوت« :ئەگەر شەهید بووم لە خاتوونباغ
بە دایکم بڵێن کە بۆم نەگری ،مەردانە شەڕی خۆمم کردوە و سەرم بۆ دوژمن
نەوی نەکردووە »...سەید ڕووی کردە جەالل و گوتی تا دوا فیشەک شەڕ دەکەین و
دوایە بە نارنجۆکێک خۆمان دەتەقێنینەوە و نابێ بە زیندوویی بکەوینە بەردەستیان.
هێزی رێژیم بە زیاتر لە  ٢٠ماشێن هەموو ئاوایی داگرتبوو .پاسدارێک خۆی گەیاندە
بەردەرگای هۆڵەکە و ڕەگبارێکی تێ هەڵکردن .جەالل بریندار بوو .ئەوان خۆیان
مات دا تا پاسدار بەنووکی تفەنگەکە دەرگای کردەوە .جەالل دابێژدابێژی کرد و
سەیدیش چووە حەوشە و دوانارنجۆک کە پێی مابوو پێی دادان .پاشان زوو تفەنگی
پاسدارەی هەڵ گرت و گەڕاوە و القی جەاللی بە ئاغابانوو بەست .ماوەی دە
دەقیقە واڵت بێدەنگ بوو .سەید لە کوالنەی هۆڵەوە سەری کێشا و چاوی لێ کرد
پاسدارەکان هەموو خەڵکی ئاواییان کۆ کردۆتەوە و بە لێدان و تەقەکردن خەڵکیان
وەپێش داوە و بەرەو الیان دێن .پاسدارەکان لەو تەقەکردنەدا کەسێکیان کوشت
و سێ کەسیشیان بریندار کرد .سەید بەوە زۆر ناراحەت بوو .خەڵک و پاسدار
بەتەواوی نزیک بوونەوە .سەید لە پڕ دەرگای کردەوە و هاواری کرد :خەڵکینە
دانیشتن ...ئەوەی گوت و دوو ڕەگباری لە پاسدارەکان کرد .هەر خەڵک و پاسدار
بوون بە سەر یەکدا دەکەوتن .بەاڵم پاش ماوەیەک پاسدارەکان سەربانیان لی
گرتن و دەستیان کرد بە نارنجۆک بارانکردنی هۆڵەکە .سەید و جەاڵل خۆیان
لەقوژبنێکدا مەالس دابوو ،بەاڵم بە دەیان بەرخۆڵەی تازە کەالکیان بەسەر یەکدا
کەوتبوو و خوێن جۆگەلەی بەستبوو .لەپڕ نارنجۆکێک کەوتە نیزیک جەالل .ویستی
هەڵی گرێتەوە بەاڵم تەقییەوە و جەاللی بە توندی بریندار کرد .پاش ماوەیەک چەند
نارجۆکێکی دیکەش هاتنە خوارێ و سەید سمایلیش بەتوندی بریندار بوو ،بەاڵم
توانای ئەوەی هەبوو برینەکانی خۆی بپێچێ و جارجاریش بۆ ئەوی دوژمن بزانێ
ماون تەقەی دەکرد .زەردەی خۆر مابوو کە هەموو شتێک بێدەنگ بوو .دەنگی
هیچ بوونەورێک نەدەهات سەید و جەالل پێیان سەیر بوو کە بڵێی چ ڕووی دابی.
فەرماندەی میحوەری دوژمن کە لە ئاتاباڵغی نێشەجێ بوو ،هێزەکەی کێشابۆوە
دەرەوەی ئاوایی و چەند کەسی لە کەیخودا و خەڵک ئاوایی بانگ کردبوو .ئەو
بێزاریی خۆی لە سیخوڕەکانی خۆیان لە ئاوایی دەربڕیبوو و گوتبووی« :ئەو
دووانە قارەمانن و حەیفە بکوژرێن .باشە مەگەر پێمان نەگوتن ئەگەر هاتن
نانیان بدەنێ با بڕۆن؟ نە ئەوان بەدەست ئێمە بە کوشت دەن و نە ئێمەش
بەدەست ئەوان ..ئێمە دەڕۆین ...حەیف نییە سیخوڕی بەسەر ئەواندا لەگەڵ
و بۆخۆتان ڕاپۆرتیان لێ دەدەن»؟ هێزی دوژمن بەزی و مەیدانی چۆڵ کرد،
ئەوەی مایەوە ئازایەتی و نەبەردیی سێ پێشـمەرگە بوو کە لەو ڕۆژەدا
حەماسەیەکی تاهەتاییان بە ناوی خۆیان و بۆ حیزب و گەلەکەیان تۆمار کرد.

لە بارەی ڕۆڵەی بەناوبانگی کورد
«قاچاغ نەبی»

لەتیف مەممەد()1
و لە ڕووسییەوە :د .کامران ئەمینئاوە

پێشەکیی وەرگێر
نەتەوەیەک کە دەوڵەت و کیانی خۆی نەبێ،
نەک هەر لە ژیانێکی بەختەوەرانەی ئابووری،
کۆمەاڵیەتی و سیاسی بێبەش دەبێ ،بەڵکوو
پێناسە فەرهەنگییەکەشی لێ زەوت دەکرێ.
زەوتکرانی مافی نووسین بە زمانی زگماکی دەبێتە
هۆی ئەوەی کە نووسەر و شاعیر و بە گشتی
ڕووناکبیری نەتەوەی ژێردەست بە زمانی نەتەوەی
دەسەاڵتدار بیر بکەنەوە ،بنووسن و لە جیاتی
خزمەتی زمانی خۆیان ،یاریدەی گەشەسەندنی
زمان و بیر و فەرهەنگی نەتەوەی داگیرکەر بدەن.
لە الیەکی دیکەشەوە شوڤێنیزمی دەسەاڵتدار
هەوەڵ دەدا حاشا لە بوونی ئەم نەتەوانە بکا
یاخود مێژوو و کەسایەتییەکانیان چەواشە بکا.
کوردیش بە هۆی دابەشکرانی نیشتمانەکەی
لە نێوان چوار واڵت و باڵوبوونەوەی بەشێکی
بەرچاوی خەڵکەکەی لە ئازەربایجان و
ئەرمەنستان و کازاخستان و بە گشتی لە
باشوری قەفقاز ،بەڕەوڕووی ئەم دیاردەیە
بۆتەوە و لەم سۆنگەیەوە گەلێک کارەساتی
تووش بووە .کاتێک «نیزامیی گەنجەوی»،
شاعیری بە ناوبانگی سەدەی ١٢ی کورد
لەالیەن ئێرانییەکانەوە وەکوو فارس و لە الیەن
ئازەرییەکانەوە وەکو تورک یان ئازەری پێناسە
دەکرێ ،یان ڕەگەزی کورد بوون لە قارەمانە
ئەفسانەییەکانی کورد وەکوو «کوێرئۆغلی» و
«قاچاغ نەبی» زەوت دەکرێ ،بەشێک لە مێژووی
کورد چەواشە دەکرێو ،هەوڵ دەدرێ کولتوری
ئەم نەتەوەیە لەو کەسایەتییە ناودارانەکە هێمای
ئازادی ،دادپەروەری ،فیداکاری و لەخۆبردوویی
لە پێناوی گەلەکەیان دان ،بێبەش بکرێ.
لە کۆماری ئازەربایجان پاش لە نێوبردنی کۆماری
سووری کوردستان[ ،]١٩٢٣-١٩٢٩بە پێچەوانەی
بیر و هزری مارکسیستی کە دەبوو ڕێز لە مافی
نەتەوەکانی دیکە بگیرێ ،بەداخەوە هەلومەرجێک
خوڵقا کە هەتا ئێستاش حاشا لە ڕەگەزی بەشێک
لە کەسایەتییە کوردەکانی ئەم واڵتە دەکرێ
و مێژوونووسە ئەدەبی_ سیاسییەکانی ئەم
واڵتە نکۆڵی لە کوردبوونی شاعیر و نووسەرە
بەناوبانگەکانی دانیشتووی ئەم واڵتە وەکوو
«نیزامی گەنجەوی»« ،سلێمان ڕەحیمۆف»،
«شامۆ عارف»« ،عەلی وەلیۆف»« ،سەمەد
وەرغون»« ،حوسێن کوردئۆغلو»« ،شامیڵ
عەسکەرۆف» یان قارەمانە نەتەوەییەکانی وەکو
«کوێرئۆغڵو» و «قاچاغ نەبی» و هتد دەکەن.
بە داخەوە دابەشکرانی کوردستان و نەبوونی
دەوڵەت و کیانی کورد ئەم دەرفەتەی بۆ ئێمەی
کورد نەڕەخساندوە کە زانایان و پسپۆڕانمان لەم
بوارانەدا چاالک بن و بە پشتیوانیی دەوڵەتێکی
نەتەوەیی هەوڵ بدەن ڕووناکی بخەنە سەر خاڵە

نادیارە و شاراوەکانی مێژووی ئەدەبیی کورد و
ئەم چەشنە کەسایەتییانە بە خەڵکی بناسێندرێنەوە.
لە نیو کورداندا چەند دڵسۆزێکی ئەدەب و
کولتوری کورد جێ پەنجەیان بە ناساندن و
جۆرە قارەمانانەوە
بە خاوەنکردنەوەی ئەو
دیارە .مامۆستا ئەنوەر سوڵتانی لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستانەوە (ئایا کوێرئۆغڵو کورد بووە؟)،
«لەتیف مەمەد» لەدایکبووی ئەرمەنستان
(دەربارەی کەسایەتیی کوێرئۆغڵو لە بزووتنەوەی
نەتەویی_ڕزگاریخوازانەی کورد؛ سەبارەت بە
ڕۆڵەی بەناوبانگی کورد «قاچاغ نەبی»)« ،تاهیر
سلێمان» لە دایکبووی کۆماری ئازەربایجان
(نامەی سەرئاوەاڵ بۆ ئاکادێمی زانستیی
ئازەربایجان :نیزامیی گەنجەوی کورد بووە و
بە زمانی کوردییش نووسیویەتی) لەو توێژەر و
نووسەرانەن کە لە پێناوی دۆزینەوە و ناساندنی
ئەم کەسایەتییانەدا گەلێک هەوڵیان داوە و
زەحمەتیان کێشاوە کە جێگای ڕیز و پێزانینن.
***
لە نێو کورد و ئازەرییەکانی باشووری قەفقاز
«قاچاغ نەبی» گەلێک بەناوبانگە .ئەوان گۆرانییان
بەسەردا هەڵ گوتوە ،کتێبیان لەسەر نووسیوە و
فیلمگەلی هونەرییان لێ دروست کردووە .ئەو
هەتا ئەمڕۆ ،بۆ زۆرکەس هێمای خەباتی دژ بە
دەستەاڵتدارانە .قاچاغ نەبی لە ساڵی ١٨٥٤ی زایینی
لە بنەماڵەیەکی هەژاری کورد لە گوندی ئاشاخی
مۆللو( )2سەر بە ناوچەی زانگزور ()Zangezur
(ناوچەی قوباتلیی( )Qubadli Districtئێستا ،کە پێشتر
سەر بە کوردستانی سوور بووە) لە ئازەربایجان
لەدایک بووە .ڕۆژێك ،کە باوکی دەکەوێتە ژێر
پەالماری بەگێک ،بۆ بەرگریکردن لە باوکی هێرش
دەکاتە سەر فێیۆداڵەکە .لەم پێوەندییەدا دەیگرن و
حوکمی زیندانی بۆ دەبڕنەوە ،بەاڵم ئەو دەتوانێ
ڕابکا و بگەڕێتەوە زێدی خۆی .قاچاغ نەبی بە
کۆکردنەوەی هاوبیرەکانی ،چەک بەدەست ،ماوەی
 ٢٠ساڵ دژ بە حکوومەتی دەستەاڵتداران و
مەئموورەکانی تێزار خەباتی کرد .وێرای چاالکی
لەمبەر و ئەوبەری چۆمی ئاراس ،یاریدەی وەرزێرە
هەژارەکانی دەدا .ئەوانیش بە نۆرەی خۆیان
یارمەتی و هاوکارییان دەکرد .هەر ئەوان بوون
کە گۆرانی و ئەفسانەیان بۆ دروست کردبوو.
لە درێژایی تەواوی ئەو سااڵنەدا هەجێ
(هاجێ ،هاجەر)ی هاوخەباتی کە لەبەکارهێنانی
چەک لە هاوژینەکەی کەمتر نەبوو ،لەوپەڕی
دلێری و بوێریدا لە تەنیشتی قاچاغ نەبی بوو.
توێژەری ئەرمەنی ک .خاچاتورۆڤ ئاوا
دەنووسێ»« ...ژنەکوردێکی چەکدار دەتوانێ
دەرەقەتی چوار پیاوی گەلێکی دیکە بێ .هیچ گەنجێک
ئامادە نابێ زەماوەند لەگەڵ کچێک بکا کە دایکێکی

ترسەنۆکی هەیە .ئەم چەشنە تێڕوانینە دەربارەی
ژنان تا ڕادەیەک کۆنە و ،بەم پێیە لە نێو کوردەکاندا
چەشنەکاراکتەرێکی ژنانەی بوێری پێک هێنا کە لە هیچ
بوارێکدا لە پیاوان بەجێ نامێنن( ».بڕوانە :سەرجەمی
بەڵگەکان بۆ شیکردنەوەی شوێن و هۆزەکانی
قەفقاز – ژمارەی  ،٢٠تفلیس ،١٨٩٤ ،الپەڕەی )٨٥
دوژمن کە لە بەرەی شەڕی ئاشکرادا دەرەقەتی ئەو
نەدەهات ،پەنای بردە بەر چەکی ئەزموونکراوی خۆی
واتە فێڵ و دەهۆ .لە ساڵی  ١٨٩٥فەرماندەری ناوچەی
نەخجەوان ،بازرگانێکی ئوردوبادی بە ناوی پاشا
حاجی فەرەج کە لە شاری ورمێ خەریکی بازرگانی
بوو ،بۆ کوشتنی نەبی لەو کاتەی لە دیوی ئێرانێ
بوو ،ڕاسپارد .پاشا حاجی فەرەج توانی دوو کەس
لە الیەنگرانی نەبی بۆ جێبەجێکردنی ئەم پیالنگێڕییە
ڕابکێشێ .شێخ حوسێن و کەربەالیی ئیمام لە الیەن
ئەم بازرگانەوە بەکرێ گیران هەتا قاچاغ نەبی لە
ڕێگای گەڕانەوەی لە شاری کەربەالیی بکوژن.
(بڕوانە :ئەنسیکلۆپێدیای ئازەربایجان ،بەرگی سێهەم،
الپەرەی  .)١٠٤نەبی لە ڕێکەوتی ١٢ی مارسی ١٨٩٦
لە گوندی الرین لە باشووری ئازەربایجان کوژرا.
بەاڵم قاچاغ نەبی هەتا ئەمڕۆش لە بیرەورییەکانی
خەڵکی ئەمەگداردا زیندووە .ئەو گۆرانییانەی
سەبارەت بەو گوتراون هەتا ئەمرۆش هەروا بە
دڵی جەماوەرن .سولێمان ڕەحیمۆف نووسەری
بە ناوبانگی ئازەربایجان کە بە ڕەگەز کوردە،
ڕۆمانی «هەڵۆی قەفقاز» و جەالل بەرگوشاد
ڕۆمانی «بە سواری بۆزات» یان نووسیوە ،بەاڵم
سانسۆری ئازەربایجان ئیجازەی بە نووسەرەکان
نەدا تا باسی ئەو نەتەوەیە بکەن کە قارەمانەکەی
ئەوانی لێ هەڵکەوتووە .لە تەواوی ئەو بەرهەمانەی
لەالیەن نووسەرانی دیکەوە نووسراون (بۆ وێنە:
شانۆی»قاچاغ نەبی» نووسراوەی سولێمان
ڕۆستەم) بە تایبەتی پێداگری لەسەر ئەوە دەکەن کە
نەبی ئازەربایجانی بووە ،لەم حاڵەتەشدا مەبەستیان
زۆرتر تورک بوونیەتی ،هەرچەند سەرچاوەکان بە
تایبەت شایەتی بۆ ڕەچەڵەکی کوردیی ئەو دەدەن.
بۆ وێنە س .پ زیلینسکی لە بابەتی»ژیانی ئابووریی
وەرزێڕەکانی سەربەدەوڵەت لە ناوچەی زانگزوری
هەرێمی ئەلیزاوێتپۆڵ( )3بە ڕاشکاوی دەنووسێ کە
خەڵکی مۆللو بە تایبەتی بە زمانی کوردی قسە دەکەن.
هەروەها لە تەواوی ڕۆژژمێرەکانی قەفقاز کە لە تفلیس
چاپ و باڵوبوونەتەوە (بڕوانە بۆ وێنە ساڵی ،١٨٩٥
الپەرەی ١٨٤؛ هەروەها ساڵی  ،)١٩٠٧گوندی ئاشاخی
«یوخاری( ،»)4مۆللو لە هەرێمی ئەلیزاوێتپۆڵ ،ناوچەی
زانگزور وەک ناوچەیەکی کوردی پێناسە دەکرێ.
هاجەر پاش مردنی مێردەکەی ماوەیەکی زۆر
بێوەژن مایەوە ،پاشان مێردی بە هەمزەی گۆرانیبێژ
کرد کە گەلێک گۆرانیی بەسەر قارەمانەتیی قاچاغ
نەبیدا هەڵگوتبوو .ئەوان بوون بە خاوەن کچێک بە
ناوی زێنەب کە مێردی بە کوڕی موحەڕەم کرد.
زێنەب و کوڕی مەحەرەم کوڕێکیان بوو بە ناوی
عاشق مەحەڕەمۆڤ کە هەتا کاتی داگیرکردنی قوباتلی
لە الیەن هێزە چەکدارە ئەرمەنییەکانەوە ،لە گوندی
ئاشاخی مۆللو(هەروەها گوندی مۆللوی پێشوو) ژیا.
هەتا ئەمڕۆش ناوی نەبی پێوەندیی بەم شوێنەوە
هەیە («بەردی خۆزان»« ،ڕێگای نەبی» و هتد).
گەلی کورد بەحەق شانازی بە کوڕ و کچە
ناودارەکانی خۆیەوە دەکا .کرداری ئەوان ،ئێمە
بەرەو پاڵەوانەتی ،دڵێری و بوێری بانگ دەکات
و هانمان دەدات بۆ ئەوەی لە خەبات بۆ ڕزگاری
کوردستان و دامەزراندنی دەوڵەتێکی دادپەروەر و
دیموکراتیک لە سەر خاکی مێژووییمان بەشدار بین.
سهرچاو ه و پهراوێز:
* ماڵپهڕی6 Kurdist.ru:ی فوریەی ٢٠٠٨
1ــ لەتیف مەممەد بروکی(لەدایکبووی ساڵی ١٩٥٨
لە ناوچەی ئاراراتی ئەرمەنستان) کوردێکی توێژەر،
مێژووناس ،کوردناس و بەرپرسی سایتی ،www.kurdist.ru
لە ڕووسیە و ئەندامی یەکێتی ژۆرنالیستەکانی رووسیە و
فدراسیۆنی نێونەتەوەیی ژۆرنالیستەکانە .لەتیف مەممەد
پێشتر لە سااڵنی  ٢٠٠٠/٢٠٠١سەرنووسەری گۆڤاری
کۆمەالیەتی  -سیاسی» دروژبا  -دۆستی» لە مۆسکۆ
بووە.
2ــ مۆللوی خواروو
3ــ Elisabethpol Governorate or Elizavetpol
Governorate
4ــ یوخاریی خواروو
زیادکراوی وەرگێڕ:
نموونەی بەندی «قاچاغ نەبی» لە سەر یوتیووب:
https://www.youtube.com/watch?v=scD87hxc2Q4
https://www.youtube.com/watch?v=AhbdQyMsHpk
https://www.youtube.com/watch?v=x3QNsvCQfFE
https://www.youtube.com/watch?v=d2NZpVxWq_0
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ههاڵڵ ه و ئارهزوویهکی ترساو
لەیال ساڵحی

خوێندنهوهیهکی ڕۆمانی «گرهوی بهختی ههاڵڵه»ی «عهتا نههایی»

ژن ل ه بهشێک ل ه دهق ه فۆلکلۆرییهکانی کوردیدا
کاتیک بمانههوێ وهدوای گێڕانهوهیهک بهر
له دهقهکهی مهم و زین بکهوین ،ئهوه جگ ه
له فۆلکلۆر واته بهیت و چیرۆک و چیرۆکی
مندااڵن چیی ترمان له دهستدا نییه ههتا بۆ
پشکنینی جێگه و پێگهی ژن لێکۆڵینهوهیان لهسهر
بکهین .بهاڵم ههر ئهو دهقانهش دهتوانن لهمهڕ
دۆخی ژنهوه زۆر شتمان بۆ روون کهنهوه:
کاتێک چاو له بهیتی «سهیدهوان» دهکهین ناوی
هیچ کاراکتهرێکی ژن ناهێندرێ .لهو بهیتهدا جگ ه
ل ه بووک ه بێ ناو و نیشانهکهی «عهبدولعهزیزی
داسنی» که تهنیا له خزمهت ب ه ئاکام گهیشتنی
تڕاژێدیاکه دای ه و دهستهوهستان ه و بێ هیچ دهنگ
و کردهوهیهک پاش ئهنجامی ڕیوایهتهکه ،له سهر
سێ کوڕان ب ه جلی سوورهوه دهچێتهو ه ماڵی
باوانی و ئیتر باسی دهبڕێتهوه .ههر بهو شێوهی ه
کاتێک چاو له یهکێک ل ه جوانترین بهیتهکانی
کوردی وات ه «خهج و سیامهند» دهکهین ڕاست
ب ه وێنهی تڕاژێدیی مهم و زین ،خهج مافی ئهوهی
نییه ل ه گهڵ ئهویندارهکهیدا ژیانی هاوبهش پێک
بێنێ بهاڵم خهج ،خهجێکی دهستهوهستان و
نهبهگ ه نییه و ههوڵ دهدا فهرمانی کۆمهڵگهی
دهستهاڵتدار قهبووڵ نهکا و سهری بۆ دانهنوێنێ و
ب ه کردهوه ،دژی خواستی ئهوان دهبێتهوه .کهچی
دیسانیش کۆمهڵگای شاراوهی نێو ڕیوایهتهک ه
ئیزنی ژیانی پێ نادا و به تایبهت پاش کوژرانی
«سیامهند» ئیتر نابێ بمێنێ ،چون ژیانی ئهو
بایهخێکی نییه و تهنیا ئابڕووچوونهکهی پێ ماوه.
سهرهڕای ئهوانهش کاتیک ل ه فۆلکلۆردا
چاو له بهشی ئهدهبی مندااڵن دهکهین که لهو
وتارهدا ناگونجێ ،بۆ وێنه ههر له چیرۆکی
«میرخوناوهکه»دا ک ه له «گرهوهی بهختی
ههاڵله» دا باسی دهکرێ ،کاراکتهری ژن هیچ
کردهیهکی لێ نابیندرێ و تهنیا وهک خهاڵت
پێشکهشی میرخوناوک ه دهکرێ .ل ه باقی
چیرۆکهکانی مندااڵنیشدا کردهوهی ژن جگ ه
له ئاستی ئاشقان ه و بهختهوهریی بنهماڵهیی
ناترازێ که ئهویش تهنیا به شازادهیهک یان
پاڵهوانێک جێبهجێ دهبێ و کچ ه هیچ بهشێکی
ل ه چارهسهرکردنی کێشهکانی خۆی نییه و جگ ه
لهوهش ،مێیینهکانی دیک ه یان ل ه قالبی بوونهوەری
ناحهز و جادووگهر و پڕ و پیرێژندا خۆیا دهبن یان
یهخسیری تهلیسمی دێو و درنج و جادووگهرانن
و چاوهڕوانی شۆڕهسوار و عاشقێکی دلێرن.
ئیتر دهکرێ بگوترێ ب ه تهواو مانا ڕەگەزی
مێیینه الواز و بهرکار و بێ دهسهاڵته ،تهنیا
کاتێک دهتوانێ بژی که پیاوێک کێشهکهی بۆ
چارهسهر بکا و جگه لهوه ههر کاتێک بهرههڵستی
کۆمهڵگه بێتهوه ناپارێزرێ و دهبێته قوربانی.
ژن ل ه گرهوی بهختی ههاڵڵهدا
ئێستا بزانین ل ه گرهوی بهختی ههاڵڵهدا
قارهمانی ژن ب ه شوێن چییهوهیه و ب ه کوێ
دهگا؟ ئایا نووسهری ئهو ڕۆمان ه توانیوێتی
ئهوهند ه یارمهتیی قارهمانهکهی بکا که ل ه چاو
ئهو قارهمانه ژنانهی باسمان کرد ههندێک
پێشکهوتووتر بێ و ئارهزوویهکی دیکهی
بهدهر له بهختهوهریی بنهماڵهیی ههبێ؟
ب ه ڕستهیهک ل ه رۆمانهکهو ه دهچین ه نێو بابهتهکهوه:
«باوکی گوتی :ئهمن کچم ناوێ ،کچێک که شهو
و ڕۆژ لهبهر ئاوێنه خۆی بڕازێنێتهوه و ل ه نێو
پهنجهرهدا چاوهڕوان بێت ههتیوێک ب ه کۆاڵنهکهدا
تێپهڕ بێت و چاوی لێ بقرتێنێ...من کوڕم دهوێ...
ههاڵڵ ه دهیگوت خۆ من کچ نیم ،من کوڕم».

چریکهیهک ل ه
بێستوونهوه

ئەنوەر عەزیزیان

()٢-3

قارهمانی ڕۆمانهکه لێرهدا به پێی چاوهڕوانییهک
که باوکی وهک سێمبولی کۆمهڵگهی پیاوساالر
لهوی ههیه ،تهنانهت حاشا ل ه ڕهگهزی خۆی
دهکا و ههوڵ دهدا به دڵی ڕوانگهی پیاوساالران ه
بجووڵێ ،وهک ئهوان بپۆشێ و کرداریشی ل ه
گوێن کرداری ئهوان بێ .بهاڵم ههاڵڵه گهور ه دهبێ
و خۆی دهبینێتهو ه و باسکێکی یاریدهدهریش ههی ه
که زیندووی دهکاتهوه .ههاڵڵ ه تا ساتێک که لهگهڵ
باسکی یاریدهدهری نێرینه و ئهوینداری خۆی وات ه
«برایمۆک» ڕووبهڕوو نهبێتهو ه ههرگیز بڕوا ب ه
کچێنیی خۆی ناکا ،بهاڵم ئهوه برایمۆکه ،که وهبیری
دێنێتهو ه و بۆ سهرکهوتن ڕێی پێ دهنوێنێ .ههر
ئهو جۆرهی که به گوتهی « ئێریگارای» ژن
وهک سووژه ،شوێن و پێگهیهکی چهوساو ه و
زوڵملێکراوهی ههیه و تهنانهت بۆ دهستهبهرکردنی
ناسین له ههمبهر کهسایهتی خۆشییهو ه دهبێ
لهالیهن پیاوان و زمانی پیاوانهوه یاریدهی بدرێ.
ژنان ل ه دهالقهی ئهدهبهوه زۆربهی جاران بهو
دوو جۆره دهردهکهون:
یهکیان :ئهو جۆر ه ڕوخسارانهیه که ههڵگری
شکۆن و کاری گهور ه و به بایخ ڕادهپهڕێنن ،ک ه
ههڵبهت ئهو کار ه گهورهیه بایی ژیانی ئهوان ه و
خۆیان به هۆی گهیشتن بهو پلهی ه دهبنه قوربانی.
جۆری دووههم :خۆیابوونی ڕوخساری ئهو
ژانانهی وا فیداکارانه وهک قوربانی درێژ ه
به ژیانیان دهدهن ،کهچی زیندوون .ههڵبهت
ئهو جۆره ڕوخسارانه دهبێ یهکجار ب ه
تابشت و داوێنپاک و چاکهکار بن ،ئهوجار
دهتوانن له ڕۆمانهکهدا ب ه زیندوویی بمێننهوه.
ئهو ڕوخسار ه ژنانانهی وا تهمهنێکی زیاتریان
ههی ه له ڕۆمانهکاندا و به بهراورد له گهڵ ژن ه
غهدرلێکراوهکان زیاتر دهمێننهوه .تهنیا ئهو
ژنانه وا به هیوای بهختهوهری بنهماڵهیین و
هیچ ڕۆڵێکی کۆمهاڵیهتییان نییه هیوا و ئاواتیان
ل ه ئاستی بنهماڵه ناترازێ .تهنانهت ئهو ژنانهش
وا ناتوانن ئهو ئاقاره ئهزموون بکهن و بهاڵم
بواری ژیانیان ل ه ڕۆمانهکهدا ههی ه زۆربهی
جاران به تهواوی چارهڕهش و بهدبهخت دیار
دهکهون .ئایا ژنان تهنیا ل ه پانتایی بهختهوهریی
بنهماڵهییدا به ئارامش و شکۆ دهگهن؟
له پاش سهدهی ههژدهههمهوه ئهو چیرۆک و
ڕۆمانانهی وا ژنان تێیاندا ڕۆڵی سهرهکی دهگێڕن
له زۆربوون دان .لهو نووسراوانهدا دوو خاڵ
زۆر بهرچاوه ،یهکیان ئهوهی ک ه ژنان سهرهڕای
دهستکورتیی کۆمهاڵیهتی ،له ژیانی راستهقینهدا،
ڕۆڵێکی گرینگ له ئهدهبیاتدا دهگێرن و لهالیهکی
دیکهشهوه له دونیای خهیاڵیدا به ههڵکهوت تا
کۆتایی دهقهکه زیندوو دهمێننهو ه و زۆربهی جاران
به مردنێکی ناواد ه و چاوهڕواننهکراو تێدا دهچن.
ههاڵڵه بهرههمی کۆمهڵگهیهکی ههژاره ،چ له باری
سیاسی و چ ل ه باری هێمنایهتی و ئاوهدانیشهوه.
سهرهڕای ئهوانهش کهڵکهڵهی سهرهکیی ههاڵڵ ه
بهختهوهریی بنهماڵهیی یان گهیشتن به دڵدارهکهی
نییه .ئهو ژنێکه که ل ه واڵتێکی پێشکهوتوودا
ڕۆڵێکی کۆمهاڵیهتیی ههی ه و ل ه ڕادیۆ کار دهکا
و هیوای ئهوهیه درێژ ه به خوێندن بدا .جگه ل ه
کوردی سوئێدی و ئینگلیسیش به باشی دهزانێ و
بۆ پێشکهوتن ههوڵ دهدا و زۆر جار «شێرزاد»ی
مێردی بهوه سهرکۆنه دهکا ک ه ناتوانێ پێشکهوتن
قهبووڵ بکا و ناشتوانێ بگهڕێتهو ه بۆ ڕابردوو.
وهک له ڕۆمانهکهدا هاتووه ئهو توانیوێتی
مافهکانی خۆی له کۆمهڵگهیهکی ئازاددا بناسێ و
ئاماده نییهئازادی و پێشکهوتنی خۆی بگۆڕێتهو ه
به بهختهورهیی بنهماڵهیی .سهرهڕای ئهوهش ئهو

لهگهڵ کهسێکدا دهژی ک ه بنهماڵه بهسهریاندا
سهپاندووه و ئهو تهنیا بۆ پاراستنی شهڕهفی
باوکی و خواستی ئهو پێمل بووه شووی پێ
بکا .شێرزادی مێردی ،کهسێکه که به تهواوی
بهرههڵستی خواست و ئارهزووهکانی ههاڵڵ ه
دهبێتهوه و ههرگیز ئهوهی پی قهبووڵ ناکرێ و ب ه
وتهی ههاڵڵه« :ئهو دهترسێ له من دوا بکهوێ».
بهر له سهدهکانی  16و  17له ئورووپادا ،ل ه
ئینجیل بهدهر هیچ کتێبێک شایستهی خوێندنهو ه
نهبوو .بهاڵم پاشان خوێندنهوهی کتێب وات ه
وه
فێربوون له ڕێگهی دهورکردنهوهی کتێبه 
(ک ه ئارهزووی ههاڵڵه بوو) له ئورووپاشدا ل ه
سنووری مهزههب دوور کهوتهو ه و پاشان
چێژوهرگرتن له فێربوون ئیزنی ب ه مرۆڤ دا
ههست و خواستی خۆی بنوێنی .بهاڵم خوێندن
و خوێندنهو ه تا ئهو کاتهش ههر بۆ ژنان کارێکی
ناشیاو بوو و زیات ر وهک ئیشێکی پیاوان ه
دههاته ئهژمار .چونکه به ڕای پیاوانی ئهو
سهردهمه ،ژنان به خوێندنهوهی کتێب تووشی
خهیاڵپهروهری و خواست و ئارهزووی نهشیاو
دهبوون و ئهرکی دایکایهتییان ل ه بیر دهچۆهوه.
سهرهڕای ئهوهش کتێب خوێندنهوه ،زهینییهتی
ژنانهی ل ه یاسا ناجۆرهکانی کۆمهڵگهی پیاوساالر
ئاگادار دهکردهوه ،کهوابوو له ڕوانگهی پیاوانهو ه
ژنانی خوێندهوار ،مهترسیدار بوون .بهاڵم ژنان
له سهدهی ههژدهههم بهوالوه ،به خوێندنهوهی
بهردهوام گهیشتنه ناسینی ناخی خۆیان.
خوێندنهوهی کتێب ئیدهی نوێی بهوان بهخشی
و کۆبوونهو ه ئهدهبییهکان ،بواری وتووێژی پێ
دان بۆ گۆڕینی جیهان و ئهوهش نیگهرانی و
ترسی پیاوانی به دواوه بوو .پیاوان ههستیان
بهوه دهکرد که خهریکه ههڕهشه له پێگهیان
دهکرێ و ههوڵیان دهدا ژنانی خوێندهوار پهراوێز
خهن .تهنانهت له ئورووپا سێینهی (ژن_کتێب_
هیستری) وات ه نهخۆشی دهروونی ببووه دهنگۆ.
ههروهها له تابڵۆکانی ئهو سهردهمهشدا بۆ وێن ه
تابڵۆیهک ل ه «فڕانس ئی بێل» له  ،1850وێنهیهک
خوڵقاو ه که داکۆکی له سهرهڕۆیی ژنانی هۆگر
به خوێندنهوه دهکا .وێنهکه وێنهی کچێکی
الوه که کتێبهکهی بهرهوڕووی خۆی گرتووه،
بهاڵم شانێکی ڕووته .جگه لهوهش زۆرن ئهو
تابڵۆیانهی ئهو سهردهمه که تێیاندا خوێندنهوهی
ژنان وێڕای ڕهنگ و بۆیهکی سێکس هاتووه.
وات ه خوێندنهو ه دهبێته هۆی بێ ڕهوشتی و بێ
چاو و ڕوویی ژنان .ئهو نیگهرانییهی باسمان
کرد له قسهکهی ههاڵڵهدا ک ه دهڵێ« :ئهو دهترسێ
له من دوا بکهوێ» به تهواوی دهبیندرێ.
شێرزاد ههر له چهشنی ئهو پیاوانه ناتوانێ
قهبووڵ بکا ههاڵڵه بچێت ه زانکۆ و له گهڵ دکتۆر
سهعید باسی چیرۆک و ئهدهبیات بکا .ئهویش
پێی وایه ئهو ه ڕاست دهبێت ه هۆی بێ چاو و
ڕوویی و بێ ئهخالقی ههاڵڵه و بۆی ناسهلمێندرێ
که ژنێکی ئاوههای ههبێ .دهکرێ بڵێین ئهو
پهتایهی زهینی پیاوانی سهدهی ههژدهههمی
ئورووپای داگرتبوو ،ئێستا کهوتۆت ه گیانی
شێرزادی نوێنهری کۆمهڵگهی کوردهواری.
* لە ماڵپەڕی ئەنجومەنی ئەدەبیی بۆکان وەرگیراوە

حوسێن سەفامەنش هونەرمەندی بوێر و گەل خۆشەویستی
کورد ساڵی ١٣٥٥ی هەتاوی لە پارێزگای کرماشان ،مەڵبەندی
مێژوو و ئەوین لەدایک بووە و به ئهوینی نیشتمان فرچکی گرتووه.
حوسێنی تازهپێگهیشتوو ههر لە دەورانی خوێندنی سەرەتاییدا
سۆز و هەستی خۆشەویستیی گۆرانیی لهال دروست دەبێ
و ،هومێدی تەمەن و خۆلیاکانی تێدا دەبینێتەوە .ئەم ئارەزووە
ڕەنگینە حوسێن قووڵتر پەلکێشی گۆرەپانی ئاواز و مۆسیقا دەکا
و پاشان دەنگی هونەرمەندی ئوستوورەی کورد ناسر ڕەزازی
دەبێتە سەرچاوە و ،هەڵ دەڕژێتە پێدەشتی هونەری سەفامەنشەوە
و ڤەژەنی ئاواز لەو سیمایەوە دەگەشێتەوە و ڕووحی پتر بە ناخی
مێلۆدی و زمانی گەلەکەیدا ڕۆدەچی و ،لە شنەی ئەم خەیاڵەوە
تەیری هومێدی باڵ دەگرێ و لە شاری مەهاباد دەگیرسێتەوە...
سهفامهنش دواتر لەگەڵ هونەرمەندان موحسێن گوڵپەرست،
نهوزاد خهتات و الوک لەتیف ،ئاشنا دەبێ و یەکەم بەرهەمی
هونەریی خۆی بەناوی «خوێشگە خاسەکەم» تۆمار دەکا
کە دەبێتە مایەی دڵخۆشیی ئۆگرانی هونەر .دەنگدانەوەی
دەنگخۆشییهکهی زیاتر دنەی حوسێنی الو دەدا و بە شوێن
بەستە و مهقامات و هۆنراوەدا دەخولێتەوە و ،وەک ئاشقێکی
بێقەرار ئارامیی لێ هەڵ دەگیرێ و ل ه ڕاوێچکەی ئێوارانی
خەو و خەیاڵی بە دەوری ئەو سۆزەدا دەسووڕێتەوە...
حوسێن سهفامهنش لە ساڵی ١٣٧٩دا دەگەڕێتەوە کرماشان
و کونسێرتێک بە شێوازی پاپ پێشکەش دەکا ،ئەم جارەشیان
سەرنجی جەماوەر بۆ الی خۆی ڕادەکێشێ و چریکەی دەبێتە
سەمفۆنیایەک و ئارامی بە کۆمەڵگهی واڵتەکەی دەبەخشێ و بە
ئەزموونێکی کامڵترەوە شۆڕ دەبێتەوە نێو زەریای هونەر و سەر
بە گێژاو و شەپۆلەکاندا دەکا و لە ڕاز و لرفە و هاوار و هەڕەشیان
تێ دەگا و هیوایەتێکی گەورەی تێدا بەدی دەکرێ و ساڵی
١٣٨٥ی هەتاوی به ئاڵبۆمی «ئێوارە» لە کازیوەدا دەگەشێتەوه.
سهفامهنش لە درێژەی ئەم چاالکییە هونەرییانەدا لە زۆربەی
شارەکانی کوردستان و دهرهوهی کوردستاندا کۆڕ و کۆنسێرت
دەگێڕێ و لە فستیڤاڵی مووسیقیی سۆنەتی شاری تاراندا خەالتی
یەکەم وهدەست دێنێ ،پاشان سروشتی واڵتەکەی بێشکەی ئارامی
ڕادەژێنێ و باگکڕاوەندی تێروتەسەل لە ژێی ساز و پەردەی
مووسیقا و ئاوازی گەلەکەی دەبنە تریفەی ئەستێرە و هەیبەتی
نیشتمانەکەی ،زینەتی گۆرانی و تەحریری سۆزی دەگەشێنێتەوە.
ئیتر شەوارەی ترس و تۆقان شەفەقی گلێنەی پێدا نایە و ،ڕۆچنەی
ئاسۆی داناپۆشێ و وەک سروەی بەیانی زاگڕۆس لە زمانی شیرینی
لەکی،کەڵهوری ،سۆرانی ،هەورامی و ،کرمانجییەوە دەشنێتەوە...
ئاخر هونەری حوسێن ناسنامەی نیشتمانێکە ،کە میراتگری
مێژووی گاتاکانی زەردەشت و سیمای شارستانیەتی کەونارای
یارسان لە ژێیەکانی تەلموورەوە دەنوێنێ ،ئەو گەلەی ماد لە ئاوێنەی
ڕواڵەتیدا دەدرەوشێتەوە ،دەستی پێ لە شکۆی خۆی هەڵناگیرێ و
ناهێڵی گەردەلولی پیالن و دەهۆی داگیرکەران دیمەنی سروشتی
بشێوێنێ و ڕۆڵەی واڵتپارێز و تۆرەمەی لە خوێنی خۆی دەخاتەوە.
حوسێن لە گرکانی الوژەی ئەم ئههوورایەوە سەری ههڵ داوە و،
هەستی لە فۆڕم و نەوای مێژووی سەرسەخت و لە ئاونەچووی
سیاچەمانەوە هەڵ قواڵوە و لە سەنگەری چیا و هەیبەتی
کوردایەتیدا بااڵی کردووە و ،دژ بە هەژموونیی دەسەاڵتی چەوتی
ئاخووندەکان و بنەبڕکردنی قەاڵفەتی ئازادی ڕاساوە و حاشا لە
پاوانخوازه نەریتییەکان دەکا و لە ڕوانگەی یاسایەوە بۆ مافی ڕەوای
دەڕوانێ و هانا دەباتە بەر ویژدانی مرۆڤایەتی و داوای تەبایی
جیهان دەکا و ،بانگەوازی ئاشتیخوازانەی گەلەکەی دەسەلمێنێ...
ماوەی چل ساڵە کۆماری ئیسالمی بە هەموو جورێک دژی
زمان و هونەری گەلی کورد وەستاوەتەوە و بە هەر چەشنێک
بۆی کرابی لە هەوڵی سڕینەوەی مێژووی واڵتی کورداندا
بووە ،بەاڵم هونەرمەندان و ئەدیبانی ئەم زێدەزێڕینە مۆڵەتی
پاستاوکردنی خاکەکەیان بەو دەسەاڵتە هونهرڕهتێنه نەداوە
و زمان و هونەریان لە قەوارەی شکۆی خۆیدا هێشتووهتەوە
و ،بهختهوهرانه یهم بوارانه ل ه شوناسی نهتهوهییامان لە
باشووری ڕۆژهەاڵتی خۆشەویستدا هەروا لە گەشەکردن دایە...
ئەوینی ئەم ڕێبازە پیڕۆزیی خۆی پاراستووە و ،بۆ وەدیهێنانی
ئامانجەکانی گەوە و تەرت و هەڵەمووتەکانی بڕیوە و بەرەو لووتکەی
هیواکانی هەڵ کشاوە ،بۆیە ئاسۆی لێ نیزیکە و تیشکی خۆری تێ
ڕژاوە .ئەم هۆنەرە تەنیا لە خەیاڵ و وشەدا ڕیسالەتی کۆ ناکرێتەوە
و ڕستەی کورتی ئەم بابەتەش دەستی بە باڵی هەڵناگا و قامووسی
زمان و هەستی پێ نانووسرێ و ڕازی دڵی ناکاتەوە ،هەر ئەوەندی
لێ دەزانێ بەرامەی ئەو تۆپە گوڵە چوار سنووری داگرتووە و
ڕەنگی هەڵگورد و ،کوچکەڕەش و ،بێستوونی لێ نیشتوە...

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647507548621
Tashkilat.kdp92@gmail.com
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ڕێوڕهسمهکانی یادی 25ی گهالوێژ ل ه دهرهوهی واڵت
فینالند
ڕۆژی شەممە20 ،ی گهالوێژ لە شاری تۆرکۆی واڵتی فینالند ڕێورەسمێکی
بهشکۆ بەڕیوەچوو .لەو ڕێوڕەسمەدا نوێنەری چەندین حیزب و
ڕێکخراوی کوردستان و سەدان کەس لە ئەندامان ،دۆست و الیهنگرانی
حیزبی دیموکرات و کوردانی دانیشتووی ئەو شارە بەشدار بوون.
خوێندنهوهی پهیامی کۆمیتهی حیزب ،پەیامی هاوبەشی ڕێکخراوەکانی یهکیهتییهکانی
ژنان و الوان و ،سروود و گۆرانی چهند بڕگهیهکی ئهم ڕێوڕهسم ه بوون.
ئوتریش
ڕۆژی چوارشهممه24 ،ی گهالوێژ ل ه ڕێوڕهسمێکدا ک ه ل ه شاری ڤییهن و بە بەشداریی
ئەندامان و الیەنگرانی حیزب و ،هەروەها نوێنەری چەندین حیزب و ڕێکخراوی
کوردستانی گیرا ،یادی  ٧٣ساڵەی دامەزرانی حیزب بهرز ڕاگیرا .لهو ڕێوڕهسمهدا
وتاری کۆمیتهی ئوتریش و پهیامی حیزب و الیهن ه سیاسییهکانی بهشدار ل ه یادهک ه
خوێندرایهو ه و بهرنامهک ه ب ه چهند بڕگهیهکی هونهری و ئهدهبی درێژهی پێ درا.
لهو بۆنهیهدا جیا ل ه حیزب و الیهن ه سیاسیی ه کوردییهکان ،دوکتۆر یوسف
سترانیگ ،ئەندام پارلمان لهسەر لیستی حیزبی سۆسیال دیمۆکرات؛ دوکتۆر
کریسپەر ،ئەندام پارلمان لەسەر لیستی پارتی لیبڕال ،پەیامی ناوندی کولتوری
ئیسرائیلیەکان ،پەیامی ڕێکخراوی   Stop the Bombو ،پەیامی خاتوو
سیسی دانینگەر ،ڕۆژنامەنوس و دۆستی کورد پهیامیان پێشکێش کرد.
دانمارک
ئێوارەی ڕۆژی شەممە27 ،ی گهالوێژ لە شاری خۆسکیلدە لە واڵتی دانمارک،
بە ئامادەبوونی بەشێکی بەرچاو لە ئەندامانی حیزب و نوێنەری الیەنە
ی
کوردستانییەکان یادی ٢٥ی گەالوێژ بهرز ڕاگیرا .ئهو ڕێوڕهسمه ب ه داگیرساندن 
مۆمی  ٧٣ساڵەی دامەزرانی حیزب دهستی پێ کرد و پەیامی کۆمیتەی دانمارکی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی بهو بۆنهی ه خوێندرایەوه .خوێندنهوهی پهیامی
هاوبەشی یەکیەتیی ژنان و یهکیهتیی الوانی دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بهو بۆنهیه ،بهش ه ڕهنگاڵ ه هونهرییهکان و خوێندنهوهی پهیامی نوێنهرانی حیزب
و الیهن ه سیاسییهکانی بهشدار ،چهند بڕگهیهکی دیکهی ئهو ڕێوڕهسم ه بوون.

یەڵدا عەباسی چوو ه سەردانی مندااڵنی قوربانیی مین لە سنه و مهریوان
یەڵدا عەباسی ،هونەرمەندی ناسراوی کوردی خەڵکی
خۆراسان و باڵوێزی ماف بۆ جیهانی دوور لە مین ،سەردانی
پارێزگای سنەی کرد و چاوی بە مندااڵنی قوربانیی مین کەوت.
ئەو هونەرمەندە کوردە لهبارهی سهردانهکهی بۆ کوردستان گوتی« :لە
کۆبوونەوە لەگەڵ بەرێوەبەریی دامەزراوەی ماف ،باس لە کۆنسێرتێک
کرا کە بۆ مندااڵنی قوربانیی مینی بگرین و ههموو داهاتی ئەو کۆنسێرتە
بۆ پشتیوانیی پزیشکی و ڕاوێژکاری و دەروونناسیی مندااڵنی
بەرکەوتووی ناوچهکانی ب ه مین چێندراوی کوردستان تەرخان دەکرێ».
یەڵدا عەباسی هەر لەو سەردانەدا چاوی بە مندااڵنی بەرکەوتووی
مین لە گوندی «نشکاش»ی مەریوان کەوت و هاوخهمیی خۆی
سهبارهت بهو کارهساتهی بهسهریان هاتووه ،پێ ڕاگهیاندن.

ئێوارەشێعری «پلوورەوارانی دەنگەکان» لە پاوە
لە الیەن ئەنجومەنی ئەدەبیی «قەڵەمی هاوچەرخی کورد» لە شاری
پاوە ئێوارە شێعری «پلوورهوانانی دهنگهکان»ی بهڕێو ه برد .لهم
ی ڕۆژی پێنجشەممە١٨ ،ی گەالوێژی ئهنجوومهنی پاوهدا
ئێوار ه شێعر ه 
دەیان کەس لە شاعیرانی زۆربهی شارهکانی کوردستان بهشدار بوون.
لەم ئێوارەشێعرەدا سهرهتا پهیامی ئهنجوومهن بهبۆنهی کۆچی دوایی
مهعسووم ه خانم ،خێزانی مامۆستا ههژار خوێندرایهو ه و دواتر
کۆمهڵێک ل ه بهشداران وهک ژوان ڕەحیمی لە هەورامانی تەخت،
ماهپارە ئەمینی لە سەقز ،عەتا وەلەدی لە مەریوان ،ئیسماعیل عەزەمی
لە دیواندەرە ،فەریدوون ئەحمەدی لە جوانڕۆ ،ژیکاڵ مەریوانی لە
پاوە ،سەحەر مەعێزی لە سنە ،عومەر محەممەدی لە شنۆ ،ئاشنا
عەباسمەنش لە کرماشان ،ب .م شارۆ لە دزڵی و تاهیر ئاهەنگەری لە مەهاباد شێعرهکانیان خوێندهوه.
لە کۆتایی بەرنامەکەدا لەوحی پێزانین بەو شاعێرانە درا کە لەو ئێوارەشێعرە شێعریان پێشکەش بە بەشداران کرد.
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بهر ل ه مااڵوایی

مندااڵنی تهمهن  8ساڵ و
گهمهیان به ماددهی هۆشبهر

عەلی بداغی

لـ ـه کــاتــێــکــدا دهنــگــوبــاســی ســیــاســی و هـــــهواڵ لـ ـهسـ ـهر بــــارودۆخــــی نــالــهبــاری
ئ ــاب ــووری ل ـ ه ئــێــران ســێــب ـهری خــســتــووهت ـه سـ ـهر زۆر دیــــارده و ڕووداوی دی،
ئ ــام ــاره ڕهســمــیــی ـهکــان دهڵــێــن تــوشــبــوون بــه مــــادهی هــۆشــب ـهر گ ـهیــوهت ـ ه قۆناغی
تهقینهو ه و؛ ئـــهوهی گرینگ ه داب ـهزیــنــی تهمهنی گــیــرۆدهبــووان بــۆخــوار  10ساڵه.
بهرپرسی نــاوهنــدی دهرمــانــی ئێعتیاد س ـهر ب ه ڕێکخراوی بێهزیستیی واڵت دهڵێ
توشبوون ب ه مــادهی هۆشبهر له مندااڵنی تهمهن  8تا  11ساڵدا پ ـهرهی سهندووه
و زۆرتــریــن مــنــدااڵنــی موعتادیش ل ـ ه پــارێــزگــای سیستان و بهلوچستاندا دهژی ــن.
فهرید بهراتی وێڕای ڕاگهیاندنی ئهم ئاماره وهک پیشهی زۆربهی کاربهدهستانی دهوڵهت
بهرپرسایهتیی دهرمــان و وازپێهێنان ب ه مندااڵنی بێ سهرپهرستی گیرۆدهی ماددهی
هۆشبهری له ئهستۆی ڕێکخراوی بێهزیستی داماڵیو ه و حهواڵهی وهزارهتی بێهداشتی کردوه.
نــاوبــراو دهڵ ــێ هیچ نــاوهنــدێــک ل ـه پــارێــزگــای سیستان و بهلووچستان مندااڵنی
موعتاد وهرنــاگــرن ،چونکی له کــۆبــوونـهوهی هاوبهشی نێوان وهزارهتـــی بێهداشت
و ســتــادی ب ـهرب ـهرهکــانــی ل ـهگ ـهڵ مـــاددهی هــۆشــب ـهردا ل ـهس ـهر ئــهو ه بــڕیــاریــان داو ه
که کــردن ـهوهی نــاونــدی وهرگــرتــن و هێشتنهوهی مندااڵنی موعتاد پێویست نیی ه و
پێویست ب ه خهواندنیان ناکا و بۆ دهرمــان وچارهسهر   دهبێ خۆیان هاتوچۆ بکهن.
بهپێی رێککهوتنهکانی ئـهو دوو الیهنه وهزارهت ــی بێهداشت دهبــێ  16نهخۆشخان ه
له ئاستی ئێراندا بۆ وهرگرتن و دهرمــان و چارهسهری مندااڵنی موعتاد به ستادی
بهناو بهربهرهکانی لهگهڵ مادهی هۆشبهر و ههروهها ڕێکخراوی بێهزیستی بناسێنێ،
بهاڵم وهک فهرید بهراتی باسی دهکــا؛ ههتا ئێستا لهو بــارهو ه هیچ نهکراو ه و ڕوون
نیی ه ک ه بهرنامهی وهزارهتی خوێندن و پهروهرده بۆ دهستنیشانکردن و جیاکردنهوهی
مــنــدااڵنــی موعتاد چۆنه و چ دهب ــێ .ه ـهروههــا وهزارهتــــی بێهداشت هێشتا بڕیاری
ن ـهداو ه که ئهو بهرنامهیه ئهگهر بخرێته بــواری جێبهجێکردنهوه ئاخۆ مندااڵنی کار،
مندااڵنی سهرشهقام و ههروهها مندااڵنی کۆچبهر و پهناخوازیش دهگرێتهوه یان نا؟
بهرپرسی ناوهندی دهرمانی ئێعتیاد سهر ب ه ڕێکخراوی بێهزیستیی واڵت لهبارهی ئاستی
تهمهنیی مندااڵنی گێرۆدهی مادهی هۆشبهر دهڵێ ئێعتیاد ههموو گرووپ ه تهمهنییهکانی
مندااڵنی داگرتوه ،منداڵ ههی ه زگماک که لهدایک دهبێ بههۆی موعتادبوونی دایکی ئهویش
موعتاده ،ههتا دهگات ه مندااڵنی سهروو  10ساڵ و خوار ئهو تهمهنه .بهاڵم زۆرترین
ڕێژهی گیرۆدهبووان ب ه مادهی هۆشبهر ل ه مندااڵن ل ه نێوان  8ساڵ بۆ  11ساڵ دایه.
ئیسنا ،هەواڵدهریی خوێندکارانی ئێرانیش له ڕاپۆرتێکدا ک ه لهبارهی ژنان و مندااڵنی
کارتۆن خەو لە تاران باڵوی کردووهتهوه ،دهڵێ :تەنیا لە کەالوەکانی شاری تاراندا مانگانە
بەشێوەی مامناوەند  ١٢٠منداڵی گیرۆدە بوو به مادهی هۆشبهر لە دایک دەبن کە زۆربەیان
لە هەمان یەکەم ڕۆژەکانی دوای لە دایکبونیاندا بەهۆی ئیعتیادەوە دەمرن ،یان دهفرۆشرێن
و یان گیرۆدەی چارەنووسی دایکە موعتادە کارتۆنخەوەکانیان دەبن .چاوەدێرانی سیاسی
دەڵێن هیچ پالن و بهرنام ه و ئیرادهیهک بۆ چارهسهری ئهم دیاردهی ه و دەرمانکردنی
مندااڵنی موعتاد و بەرگرتن لە دووگیانبوونی ژنانی موعتادی کارتۆن خەو لە ئێراندا نییە.
کارناسانی کۆمهاڵیهتیش دهڵێن هیچ ئۆرگانیزم و پالنێک له ئێراندا نیی ه ڕێ بگرێ
ل ـهو ژنــان ـهی کـه گــیــرۆدهی م ــادهی هۆشبهر و کارتۆنخهو و دایــکــی چهند منداڵن،
ههتا جارێکی دی منداڵی دییان نهبێتهوه ،منداڵێک زگماک موعتاد ل ه دایــک دهبــێ.
ئـ ـهوان دهڵــێــن دهوڵـــهت هیچ بهرنامهیهکی بــۆ ب ـهرهنــگــاربــوون ـهوهی لـه دایکبوونی
مندااڵنی موعتاد نییه .دهوڵـهت چاوهڕێیه منداڵ ب ه موعتادی له دایک بێ ئهمجارهیان
ئهگهر کرا ههوڵی دهرمــان و چارهسهری بۆ بــدا .ئهویش ل ه کاتێکدا ک ه ئهگهر سهدا
10ی حهشیمهتی مــوعــتــادهکــانــی واڵت ژن بــن و ل ـ ه ســاڵــدا تهنیا یــهک ل ـ ه چــواری
ئ ـهو ژنــان ـ ه دووگــیــان بــن ،ل ـه داهــاتــووی ـهکــی نیزیکدا و ل ـ ه نـهبــوونــی بهرپرسایهتیی
حوکمهت و دهوڵ ـهتــدا ئامارێکی ترسناک ل ـهو دیــاردهی ـ ه بـهرۆکــی کۆمهڵگ ه دهگــرێ.
ئامارهکانی ئۆرژانسی کۆمهاڵیهتی ل ه ئێران دهڵێن له ئێستادا و ل ه ڕۆژدا ل ه نێوان  20ههتا
 200منداڵی موعتاد له دایک دهبن ک ه دهبێ له بهشهتایبهتییهکانی نهخۆشخانهکاندا بخرێن ه ژێر
چاوهدێری ،بهاڵم له هیچ نهخۆشخانهیهکی واڵتدا شوێن و دهرهتانی ئهو پێڕاگهیشتنه نییه.
پــهرهســهن ــدن ــی دیـــــــاردهی ئــێــعــتــیــاد و ه ـهڵــکــشــانــی ئـــامـــاری م ــن ــدااڵن ــی مــوعــتــاد
لــ ه کــاتــێــک دایــــه کــه ت ــا ئــێــســتــا کــــاری بــهرپ ــرس ــان هـــهر ت ــاوان ــب ــارک ــردن ــی یهکتر
و حــــهواڵــــ ه بـــ ه گـــهواڵـــهکـــردنـــی بـــهنـــاو پــــان و بــهرن ــامــهک ــان ــی بــهرهنــگــاریــیــه.
کۆماری ئیسالمیی ئێران ل ه دوو دهی ـهی ڕاب ــردوودا بــهرهوڕووی کۆمهڵێک قهیران
و خ ـهســاری کۆمهاڵیهتیی وهک بــێــکــاری ،تـــهاڵق ،ئێعتیاد ،خـهمــۆکــی ،خــۆکــوژی و
زۆربــوونــی حهشیمهتی ژنانی سهرپهرست بۆتهو ه ک ه ڕۆژ به ڕۆژ زیاتر جێیان له
کۆمهڵگهدا خۆش کردوه و ههمووشیان ب ه جۆرێک شوێنکاریان لهسهر یهکتری ههیه.
کارناسانی کۆمهاڵیهتی دهڵێن ماک ه و س ـهرچــاوهی سهرهکیی ههموو قهیرانهکان
بــێــکــاری و هــهژاریــیــ ه و لــهگــهڵ ئـــهو ڕاده هــهژاری ــیــهی لــه ئــێــســتــادا کــۆمـهڵــگـهی
ت ـهنــیــوه ،زۆر زهحــم ـهت ـه مــــرۆڤ بــتــوانــێ خـــۆی لـــهو خــهســارانــ ه بـــــهدوور بــگــرێ.
خهساره کۆمهاڵیهتییهکان دیاردهیهکن ک ه تایبهت ب ه ههموو کۆمهڵگهیهکن ،بهاڵم چهندی
و چۆنییهکهیان بهپێی نێوهرۆکی ئهم کۆمهڵگانه لێک جیاوازن .دیاره ل ه ههر حاڵدا خهسار ه
کۆمهاڵیهتییهکان شتێک نین کۆنتڕۆڵ نهبن ،یان چارهسهریان نهبێ و بنهبڕ نهکرێن،
بـهاڵم ئ ـهوهش پێوهندیی ب ه سیستمی بهڕێوهبهریی واڵتــان و پێکهاتهی کۆمهڵگهکان
ههیه .ل ه کۆمهڵگه   کراوهکاندا دهسهاڵتی کۆمهڵگ ه ل ه سیاسهت زیاتره و سیاسهتی
بهڕێوهبهریی کۆمهڵگهش لهڕێگهی سیستمی پهروهردەوە دهخزێته ههناوی کۆمهڵگه و
نو
ت کهمترین دهستتێوهڕدانی لهو بوارهدا ههیه ،بهاڵم ل ه کۆمهڵگه داخراوهکا 
دهسهاڵ 
یهک لـهوان ئێراندا ئهو ه سیاسهت و هێزی دهسهاڵت ه که ههموو قانوونهکان بهسهر
کۆمهڵگهدا دهسهپێنێ و هۆکاری سهرهکیی ههموو قهیران و دیــارده و خهسارهکانه.
ب ـهو پێیه لـ ه کۆمهڵگه کــراوهکــانــدا خـهســار ه کۆمهالیهتییهکان زۆر زوو کۆنتڕۆڵ
دهکرێن ،چونکی ئهو ه خهڵک و ڕێکخراو ه مهدهنی و نادهوڵهتییهکانن ک ه ڕێگاچارهکانی
بهربهرهکانی لهگهڵ خهساره کۆمهاڵیهتییهکان دهستنیشان دهکهنو به گژیاندا دهچنهوه،
ب ـهاڵم لـه کۆمهڵگه داخــراوهکــانــدا ئ ـهو ه نیزامی سیاسیی زاڵ بـهسـهر واڵت دای ـ ه که
نەتەنیا هەوڵێک بۆ چارەسەری کێشەکانی کۆمەڵگه نادا ،بەڵکوو خۆی خهسارخوڵقێنه
و خهسار ه کۆمهاڵیهتییهکانیش وهک چهکێک له پێناو مانهوهی خۆیدا بهکار دێنێ.

